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األمـــــم          المتحـدة
األمين العام

 رسالة من األمين العام بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ

2014آذار/مارس  21بون، 

اقية يسعدني أن أعرب عن تھانئي بمناسبة الذكرى العشرين لبدء نفاذ اتف
األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، وأن أثني على جميع الذين يسروا 

ذلك.

فاالتفاقية شحذت ھمة العالم على السعي إلى إيجاد حلول متعددة 
األطراف للخطر الجسيم الناشئ عن تغير المناخ. وأنشأ بروتوكول كيوتو 

ات الدفيئة في العالم تتضمن الملحق بھا أول معاھدة بشأن تخفيض انبعاثات غاز
تعھدات ملزمة للبلدان الصناعية وتمھد الطريق من أجل إنشاء أسواق الكربون 

في العالم. وأتاحت مبادرات آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك التجارة في 
حصص إطالق االنبعاثات وموازنة الكربون في مجموعتي البلدان النامية 

نمو. ويساعد برنامج التعاون في مجال خفض االنبعاثات والبلدان المتقدمة ال
الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامية على إيالء الكربون 

المخزن في الغابات القيمة التي يستحقھا وتخفيض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
القدرات  الغابات وتدھور األراضي. وقد فسح التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء

المجال أمام البلدان النامية كي تحصل على موارد من القطاعين العام والخاص. 
وعموما، كانت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ عنصرا 
حفازا على التحول اإلنمائي بشكل متزايد نحو التكنولوجيا النظيفة والطاقة 

لى التكيف.المتجددة وتحسين الكفاءة والقدرة ع

وفي الوقت نفسه، ال بد أن يحدونا طموح أكبر يضاھي حجم التحدي 
الناشئ عن تغير المناخ على الصعيد العالمي. فغازات الدفيئة بلغت في الغالف 

سنة. ويعاني الناس في كل مكان،  800 000الجوي أعلى درجات التركيز منذ 

 



 2/2 14-26723
 
 

من آثار ظواھر مناخية ال يمكن التنبؤ بھا وبخاصة األشد فقرا واألكثر ضعفا، 
وال تنفك تتعاظم وتزداد قساوة.

وقد مھد عقدان من األعمال التي أنجزتھا االتفاقية اإلطارية واألطراف 
فيھا السبيل إلرساء ھياكل أساسية تحفز على قيام اقتصاد عالمي قادر على 

اجھنا اآلن ھو أن التكيف وتنخفض فيه انبعاثات الكربون. والتحدي الذي يو
ليس من أجل التصدي لتغير المناخ فحسب وإنما أيضا  نستخدم ھذه اآللية 

لتوفير الطاقة المستدامة للجميع وتنقية الھواء الذي نستنشقه في مدننا وخلق 
فرص العمل الالئق والمساعدة في القضاء على الفقر المدقع. وھذه كلھا عناصر 

المعزز كل منھا لآلخر. ،2015خطة التنمية لما بعد عام 

وقد اتفقت الحكومات على التوصل إلى اتفاق مناخي شامل جديد بحلول 
 23. وتأييدا لھا، أدعو إلى عقد مؤتمر قمة بشأن المناخ في 2015عام

بھدف شحذ اإلرادة السياسية وعرض التدابير التي يمكن  2014أيلول/سبتمبر 
ع أنحاء العالم. وقد وجھت دعوة أن تساعد على رفع مستوى الطموحات في جمي

إلى زعماء العالم وكذلك إلى كبار ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
لنعمل سويا من أجل تحقيق نتائج تغير وجه العالم.

فنحن نعلم ما ينبغي أن نفعله والسبل الكفيلة بتحقيقه. ودعونا نستذكر، 
قاد إلى إبرام ھذه االتفاقية.  ونحن نحيي ھذه الذكرى السنوية، االلتزام الذي

ولنعمل معا من أجل اتفاق مفيد بشأن المناخ يضع العالم على مسار تتوفر فيه 
المقبلة.مقومات االستدامة لفائدة األجيال


