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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ٩٨ (و) من جدول األعمال 

البيئـــة والتنميـــة املســــتدامة: محايــــة املنــــاخ 
  العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة 

نتـائج دورات مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشــأن 
تغري املناخ   

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بـأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة، عمـال مبقررهـا ٤٤٣/٥٥ املـؤرخ 
٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، تقريـر األمـني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـــة 

بشأن تغري املناخ*. 
 

 
 

تأخر تقدمي هذا التقرير حىت يتضمن نتائج اجلزء الثاين من الدورة السادسة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم  *
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املعقود يف الفترة من ١٦ إىل ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠١. 
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تقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ 
   عن محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة 

طلبـت اجلمعيـة العامـة يف مقررهـا ٤٤٣/٥٥ املـــؤرخ  - ١
٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠، إىل األمـــني التنفيـــــذي 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ تقـدمي تقريـر 
إىل اجلمعية يف دورــا السادسـة واخلمسـني عـن أعمـال مؤمتـر 
األطـراف يف االتفاقيـة. وهـذا التقريـــر مقــدم اســتجابة لذلــك 

الطلب. 
 

نتائج الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف  أوال -
 

عقـــد مؤمتـــر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــــدة  - ٢
اإلطارية بشأن تغري املناخ دورته الرابعـة يف بوينـس آيـرس، يف 
الفـترة مـن ٢ إىل ١٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٨. واعتمــد 
 ،FCCC/CP/1998/16/Add.1) املؤمتر خطة عمل بوينس آيرس
املقــرر ١/م أ-٤)، الــيت تتــألف مــــن عنـــاصر لتعزيـــز تنفيـــذ 
االتفاقيــة وطرائــق كاملــة لتنفيــذ بروتوكــول كيوتــو امللحــق 
باالتفاقية. وتتألف خطة عمل بوينس آيرس من ستة مقــررات 

بشأن ما يلي: 
مرفق البيئة العاملية الذي جــرى التـأكيد علـى  (أ)
ـــة  أن يكـون هـو الكيـان املكلـف بتشـغيل اآلليـة املاليـة لالتفاقي

وعلى أن جيري استعراضه كل أربع سنوات؛ 
تطوير ونقل التكنولوجيا إىل البلــدان الناميـة،  (ب)
ومن املقرر، من أجل ذلك، إنشاء عمليـة استشـارية للنظـر يف 

قائمة القضايا احملددة واملسائل املرتبطة ا؛ 
تناول االحتياجات والشواغل احملددة للبلدان  (ج)
ـــك  الناميـة، الناشـئة عـن اآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ، مبـا يف ذل
التقليـل إىل أدىن حـد مـن اآلثـــار الضــارة املترتبــة علــى تنفيــذ 

تدابري االستجابة؛ 

األنشــطة املنفــذة تنفيــذا مشــــتركا يف إطـــار  (د)
ــــاء القـــدرات، ال ســـيما يف  املرحلــة التجريبيــة، وستشــمل بن

البلدان النامية اليت تفتقر إىل اخلربة حىت اآلن؛ 
وضــــع القواعــــــد واإلجـــــراءات واملبـــــادئ  (هـ)
التوجيهية ذات الصلة لآلليات املنصوص عليها يف بروتوكـول 

كيوتو؛ 
األعمــال التحضرييــــة للـــدورة األوىل ملؤمتـــر  (و)
األطـراف العـــامل بوصفــه اجتمــاع األطــراف يف بروتوكــول 
كيوتــو، وتشــمل األعمــــال املتصلـــة باالمتثـــال وبسياســـات 
ـــن آثــار تغــري املنــاخ. وســتكون الــدورة  وتدابـري التخفيـف م
السادسة ملؤمتر األطـراف هـي املوعـد النـهائي إلكمـال العمـل 

ذي الصلة خبطة عمل بوينس آيرس. 
 

نتائج الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف  ثانيا -
 

عقـدت الـــدورة اخلامســة ملؤمتــر األطــراف يف بــون،  - ٣
أملانيا، يف الفترة مـن ٢٥ تشـرين األول/أكتوبـر إىل ٥ تشـرين 
الثـاين/نوفمـــرب ١٩٩٩. وعــززت الــدورة تنفيــذ خطــة عمــل 
بوينـــس آيـــرس. ودعـــت عـــدة بلـــدان إىل التصديـــق علــــى 
بروتوكول كيوتو حـىت ميكـن أن يبـدأ نفـاذه يف عـام ٢٠٠٢، 
كمعلم من معامل مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة املقـرر 
عقــده يف جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، يف أيلــول/ســـبتمرب 
ــــة جديـــدة لالتصـــاالت  ٢٠٠٢. واعتمــدت مبــادئ توجيهي
الوطنيـة مـن جـانب البلـدان الصناعيـة (األطـــراف املدرجــة يف 
املرفق األول لالتفاقية) ولالستعراض التقين لقوائـم اجلـرد ـا. 
وقـد كـانت هـذه خطـوات هامـة حنــو حتقيــق درجــة االلــتزام 
الصـارم الـيت سـيلزم التقيـــد ــا مبوجــب بروتوكــول كيوتــو. 
ـــة جديــدة لتحســني  وعلـى التـوازي مـن ذلـك، بـدئ يف عملي
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االتصاالت األولية مــن جـانب البلـدان الناميـة (األطـراف غـري 
املدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة). وأنشــئ فريــــق اخلـــرباء 
ـــن  االستشـاري، ويتـألف مـن مخسـة خـرباء مـن كـل منطقـة م
مناطق البلدان النامية (أفريقيا، وآسيا، ومنطقة احمليط اهلـادئ، 
وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب)، وسـتة خـرباء مـن 
البلـدان الصناعيـة، وثالثـــة خــرباء مــن املنظمــات الــيت تتمتــع 
باخلـــربة ذات الصلـــة. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، أعلـــن مؤمتـــــر 
األطراف بدء إجراء تقييمات مببادرة من البلـدان الحتياجـات 
البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة يف 
جمال بناء القـدرات، ـدف جعـل تقـدمي الدعـم املـايل والتقـين 
من املوارد القائمة أكثر استجابة لالحتياجات املستجدة لتلك 

البلدان. 
 

ثالثا -نتائج الدورة السادسة ملؤمتر األطراف 
 

عقد اجلزء األول من الدورة السادسة ملؤمتر األطراف  - ٤
يف الهـاي، يف الفـترة مـن ١٣ إىل ٢٥ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 
٢٠٠٠. وقـد كـانت النتـائج الـيت توصلـت إليـها الـدورة غـــري 
ائيـة. وعلقـت الـدورة وطلـب إىل الرئيـس التمـــاس املشــورة 
بشأن استصواب اسـتئناف الـدورة بغيـة إكمـال العمـل بشـأن 
النصـوص واعتمـــاد جمموعــة شــاملة ومتوازنــة مــن املقــررات 
بشأن مجيع املسـائل الـيت تشـملها خطـة عمـل بوينـس آيـرس. 
وعقـد الرئيـس مشـاورتني رفيعـيت املســـتوى غــري رمسيتــني، يف 
نيويـــورك، يف يومـــي ٢٠ و ٢١ نيســـان/أبريــــل ٢٠٠١ ويف 
ـــــران/يونيــــه  شـــفينينغن بالهـــاي، يف يومـــي ٢٧ و ٢٨ حزي
٢٠٠١. وتضمنـت اجللسـات الـيت حضرـا احلكومـات علــى 
املستوى الوزاري إبداء تعليقات علـى املقترحـات املقدمـة مـن 
الرئيــس. وعقــد اجلــزء الثــاين مــن الـــدورة السادســـة ملؤمتـــر 
ـــا، يف الفــترة مــن ١٦ إىل ٢٧ متــوز/  األطـراف يف بـون، أملاني
يوليـه ٢٠٠١. ووافـق الـوزراء يف تلـك الـدورة علـى العنـــاصر 

األساسية خلطة عمل بوينس آيرس. 

وعلى أساس االتفاق السياسي، ووفـق علـى مشـاريع  - ٥
مقـررات بشـأن عنـاصر تعزيـز تنفيـــذ االتفاقيــة والــربوتوكول 
وأحيلـت إىل املؤمتـر العتمادهـا يف دورتـــه الســابعة. واعــترف 
ـــد مــن التمويــل ملســاعدة البلــدان الناميــة يف  باحلاجـة إىل مزي
تصديها لتغري املناخ. ومن املقرر إنشاء صندوقـني جديديـن يف 
ـــدوق  إطـار االتفاقيـة، يديرمهـا مرفـق البيئـة العامليـة، ومهـا: صن
ــــض  خـــاص لتمويـــل التكيـــف ونقـــل التكنولوجيـــات وختفي
االنبعاثات وتقدمي املساعدة للبلدان األطـراف الناميـة يف جمـال 
تنويع اقتصاداا، وصندوق لتقدمي الدعم ألقل البلـدان منـوا يف 
تنفيـذ االتفاقيـة، وعلـى األخـــص يف تلبيــة احتياجاــا املتعلقــة 
ـــــدوق آخــــر يف إطــــار  بـــالتكيف. ومـــن املقـــرر إنشـــاء صن
بروتوكول كيوتو، وهو صندوق التكيف، يديـره أيضـا مرفـق 
البيئـة العامليـة وسـيقوم بتمويـل مشـــاريع/برامــج التكيــف مــن 
حصة عائدات آلية التنمية النظيفة (٢ يف املائـة مـن ختفيضـات 
ـــن مصــادر متويــل  االنبعاثـات الـيت صـدرت ـا تراخيـص) وم
أخــــرى. ومت التوصــــل إىل توافــــق يف اآلراء بشــــــأن إطـــــار 
اإلجـراءات اهلادفـة والفعالـــة الراميــة إىل زيــادة وحتســني نقــل 
التكنولوجيات واملعارف السليمة بيئيا وإمكانية الوصول إليه، 
مبــا يف ذلــك األنشــطة ذات الصلــة بتقييمــــات االحتياجـــات 
واملعلومات، والبيئات التمكينية، وبناء القدرات وآليـات نقـل 
التكنولوجيا. وقد أنشئ فريـق خـرباء معـين بنقـل التكنولوجيـا 
لتحديد سبل تسهيل وتعزيز األنشطة احملددة يف اإلطـار. ومـن 
املقـرر أن يتـم مـن خـالل عـدة قنـوات دعـم األنشـطة املتصلــة 
بـالتكيف مـع اآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ، فضـال عـــن أنشــطة 
ـــري املنــاخ. وقــد أخــذت البلــدان  التصـدي لآلثـار السـلبية لتغ
الصناعية على عاتقها أن تسعى جاهدة ملنع وقوع آثار ضـارة 
علـى البلـدان الناميـة يف سـياق اختاذهـا إجـــراءات بشــأن تغــري 

املناخ وتقليل هذه اآلثار إىل أدىن حد. 
ـــرارات املتعلقــة بآليــات  ومل تكتمـل بعـد مشـاريع الق - ٦
بروتوكول كيوتو بشأن اسـتخدام األراضـي وتغيـري اسـتخدام 
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ـــد أحيلــت  األراضـي، واحلراجـة، واآلليـة املعنيـة باالمتثـال. وق
مشـاريع املقـررات هـذه إىل الـدورة السـابعة ملؤمتـر األطــراف، 
املقرر عقدها يف مراكش، املغرب، يف الفـترة مـن ٢٩ تشـرين 
األول/أكتوبـر إىل ٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، إلكماهلـــا 
واعتمادها. وتتضمن مشاريع املقررات جمموعة قواعـد عمليـة 
آلليات بروتوكول كيوتـو الثـالث كلـها. وهنـاك اتفـاق علـى 
املبـادئ كدليـل ألنشـطة اسـتخدام األراضـي وتغيـري اســـتخدام 
األراضــي واحلراجــة، مــع وضــع حــدود الســتخدام البواليـــع 
اخلاضع للمراقبة من أجل حتقيق األهداف األوليـة، كمـا اتفـق 
على إنشاء نظـم حماسـبة موثوقـة وشـفافة. واتفقـت األطـراف 
على إنشاء جلنة معنيـة باالمتثـال، يتبعـها فـرع تيسـريي وفـرع 
إنفاذي. ومن املقرر أن يؤكد النـهج املتبـع إزاء االمتثـال علـى 
تيســري االمتثــال وتعزيــزه. وحــــددت نتـــائج عـــدم االمتثـــال 
لألهــداف املتعلقــــة باالنبعاثـــات. وباملوافقـــة علـــى مشـــاريع 
املقررات هذه سيتم إنشاء الطرائق لتنفيذ بروتوكول كيوتو. 

وجيـــري إحـــراز تقـــدم يف جمـــــال تعزيــــز التســــاوق  - ٧
فيمـا يتعلـق بالسياسـات مـع االتفاقيـات األخـرى ذات الصلـــة 
بالتنميـة املسـتدامة. فعلـى سـبيل املثـال، جيـــري تشــكيل فريــق 
ــة  اتصـال مشـترك مـع أمـانيت اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي واتفاقي
األمم املتحدة ملكافحة التصحر مـن أجـل تقييـم الصـالت بـني 
االتفاقيـــات وتعزيـــز التعـــاون والتســـاوق. ويتنـــاول الفريــــق 
احلكومـي الـدويل املعـين بتغـــري املنــاخ وبروتوكــول مونتريــال 
املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون سبل ووسائل احلد من 
انبعاثات اهليدروفلوروكربون واهليدروكربـون املشـبع بـالفلور 
الـيت ـا إمكانـات عاليـة لكـي تسـبب االحـترار العـاملي والـــيت 
تسـتخدم لالسـتعاضة عـــن املــواد املســتنفدة لــألوزون. ويعــد 
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيـري املنـاخ ورقـة تقنيـة بشـأن 

الصالت بني تغيري املناخ والتنوع البيولوجي والتصحر. 
 

 

رابعا - الصلة املؤسسية 
 

جيدر بالذكر أن الصلة املؤسسية اليت تربط بـني أمانـة  - ٨
ـــم  اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ واألم
املتحدة قد أقرهـا يف بدايـة األمـر مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة 
يف عـام ١٩٩٥. فقـد تقـرر إقامـة روابـط مؤسسـية بـني أمانـــة 
االتفاقية واألمم املتحدة على أال تدمج هذه األمانة دجمـا كليـا 
يف برنامج العمل أو اهليكل التنظيمـي ألي إدارة بعينـها أو أي 
برنـامج بعينـــة. وقبــل مؤمتــر األطــراف أيضــا الترتيبــات الــيت 
ــة.  اقترحـها األمـني العـام لتوفـري الدعـم اإلداري ألمانـة االتفاقي
واختـذت اجلمعيـة العامـــة إجــراء ممــاثال يف دورــا اخلمســني. 
ــــع األمـــني التنفيـــذي،  وفيمــا يتعلــق بــالدعم اإلداري، اضطل
باالتفـاق مـــع إدارة الشــؤون اإلداريــة باألمانــة العامــة لألمــم 
املتحـدة تدرجييـا مبعظـــم املســؤولية عــن إدارة الشــؤون املاليــة 
وشؤون املوظفني ألمانة االتفاقيـة. ومـن الناحيـة املاليـة، يقـدم 
مكتب األمم املتحدة يف جنيف خدمـات مراجعـة احلسـابات، 
واملرتبات، واالستثمار، واخلزانة واحملاسبة علـى أسـاس تكلفـة 
كـل خدمـة. وجيـري النظـر يف إجـراء تعديـالت أخـرى حيــث 
ـــذايت يف النواحــي  تسـعى أمانـة االتفاقيـة إىل تـأمني االكتفـاء ال

اإلدارية. 
وقــد وفــرت الصلــة املؤسســية بــني أمانــــة االتفاقيـــة  - ٩
واألمــم املتحــدة والترتيبــات اإلداريــة ذات الصلــة، حســــبما 
ـــر أساســا ســليما لتصريــف األعمــال  تطـورت، وال تـزال توف
اليوميــة ألمانــة االتفاقيــة كمــا توفــر حلقــة الوصــل الالزمــــة 
باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة يف املقــر. وحتــــدد الترتيبـــات 
بوضوح مسؤولية األمني التنفيذي أمام مؤمتر األطـراف وأمـام 
األمني العام، وحتدد يف الوقت نفسـه مسـؤولية األمـم املتحـدة 
يف تقدمي خدمات الدعـم الالزمـة وكذلـك النصـح إىل األمـني 
التنفيذي عند طلبه ذلـك. ويقـدم األمـني التنفيـذي تقريـرا إىل 
األمني العام لألمم املتحدة بشـأن املسـائل اإلداريـة عـن طريـق 
وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية وبشـأن املسـائل األخـرى 
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عـــن طريــــق وكيــــل األمــــني العــــام للشــــؤون االقتصاديــــة 
واالجتماعية. 

وقد وافق مؤمتر األطراف، يف اجلزء الثاين مـن دورتـه  - ١٠
ـــة بــني أمانــة  السادسـة، علـى اسـتمرار الصلـة املؤسسـية الراهن
االتفاقية واألمم املتحدة والترتيبـات اإلداريـة ذات الصلـة ملـدة 
مخـس سـنوات أخـرى علـى أن تقـوم اهليئتـان باســـتعراضها يف 
موعـــد أقصـــاه ٣١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٦. ودعــــا 
األمـني العـام إىل أن يلتمـس إقـــرار اجلمعيــة العامــة يف دورــا 
ـــة املؤسســية ملــدة مخــس  السادسـة واخلمسـني السـتمرار الصل

سنوات أخرى. 
وأوصـى األمـني العـام اجلمعيـة العامــة، عمــال بطلــب  - ١١
مؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسـة، باملوافقـة علــى اســتمرار 
الصلة املؤسسية الراهنة، والترتيبات اإلداريـة ذات الصلـة ملـدة 
مخـس سـنوات أخـرى علـى أن تقـوم اهليئتـان باســـتعراضها يف 
موعـــد أقصـــاه ٣١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٦ (انظـــــر 

A/56/385، الفقرة ١٤). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


