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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/488/Add.4( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة - ٦٠/١٩٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، ومقررهـا  ١٩٩٩ديسـمرب  / كانون األول٢٢ املؤرخ ٥٤/٢٢٢ إىل قرارها   رــإذ تشي  

 املــــــؤرخ ٥٦/١٩٩، وقراراهتــــــا ٢٠٠٠ديســــــمرب / كــــــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٥٥/٤٤٣
، ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٥٧، و   ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢١
ــؤرخ ٥٨/٢٤٣ و ــانون األول٢٣ املـ ــمرب / كـ ــؤرخ ٥٩/٢٣٤و  ٢٠٠٣ديسـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

ي ملنفعـة أجيـال البشـرية    والقرارات األخرى املتعلقة حبماية املناخ العـامل ، ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 احلالية واملقبلة،

، )١(خ إىل أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــا  وإذ تشــري أيضــا 
يف ذلك التسـليم بـأن الطـابع العـاملي لـتغري املنـاخ يقتضـي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـع                           مبا

سبة، وفقـا ملسـؤولياهتا املشـتركة واملتباينـة         نطاق ممكن ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومنا       
 يف الوقت ذاته ولقدرات كل منها وأحواهلا االجتماعية واالقتصادية،

خطـة التنفيـذ    ، و )٢(ة إىل إعالن جوهانسربغ بشـأن التنميـة املسـتدام         ر كذلك ـوإذ تشي  
ــة املســتدامة    ــذ ’’(ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ي ـهـــن دلوإعــال، )٣()‘‘خطــة جوهانســربغ للتنفي

ر املناخ والتنمية املستدامة، الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم                 ـالوزاري بشأن تغي  

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )١(
 ٤ -أغســطس / آب٢٦تقريــر مؤمتـــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا،  )٢(

، الفصـل األول، القـرار      ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق١
 .، املرفق٢سه، القرار املرجع نف )٣(
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 ٢٣ي يف الفتـرة مـن   ـيف نيودهلـ املعقـودة   ،املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ يف دورتـه الثامنـة       
دورة التاســعة ملــؤمتر ونتــائج الــ، )٤(٢٠٠٢ نــوفمرب/ تشــرين الثــاين١أكتــوبر إىل /تشــرين األول
ــراف،  ــودةاألطـ ــرة مـــن  املعقـ ــا، يف الفتـ ــو، إيطاليـ ــانون األول١٢ إىل ١ يف ميالنـ  ديســـمرب/ كـ

، يف الفتـرة مـن       بـوينس آيـرس    ، ونتائج الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف، املعقـودة يف          )٥(٢٠٠٣
 ،)٦(٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨إىل  ٦

 ،)٧(٢٠٠٥  لعاماملي إىل نتائج مؤمتر القمة العوإذ تشيـر 
 تنفيـذ   واصـلة مل موريشـيوس واسـتراتيجية    )٨( إعـــالن موريشـيوس    من جديد  وإذ تؤكد  

 ،)٩(برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 ألن مجيـع البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة، مبـا فيهـا           يساورها عميق القلق   وإذ تظل  

وا والدول اجلزرية الصغرية النامية، تواجه خمـاطر متزايـدة بسـبب التعـرض لآلثـار                أقل البلدان من  
 ضــرورة تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بــالتكيف واملتصــلة هبــذه  ؤكــد، وإذ تالســلبية لــتغري املنــاخ

 اآلثار،
 أن مائـــة وتســـعا ومثـــانني دولـــة ومنظمـــة واحـــدة للتكامـــل االقتصـــادي وإذ تالحـــظ 

 االتفاقية،اإلقليمي قد صدقت على 
 أن بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة           وإذ تالحظ أيضا   

 دولة، مبـا يف ذلـك تصـديقات         وست ومخسون صدقت عليه حىت اآلن مائة       قد   )١٠(خر املنا ـبتغي
 ثات، يف املائة من االنبعا٦١,٦األطراف املذكورة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت تتسبب يف 

 األعمــال الــيت يضــطلع هبــا الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري وإذ تالحــظ كــذلك 
املناخ، وضرورة بناء القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة وتعزيزهـا مـن خـالل مجلـة تـدابري، منـها                     

 سيما يف البلدان النامية، الومواصلة دعم الفريق لكفالة تبادل البيانات واملعلومات العلمية، 
_______________ 

)٤( FCCC/CP/2002/7/Add.1 ٨ -م أ /١، املقرر. 
)٥( FCCC/CP/2003/6/Add.12 و. 
)٦( FCCC/CP/2004/10/Add.12 و. 
 .٦٠/١القرار انظر  )٧(
 العمــل مـن أجــل التنميــة املستدامـــة للــدول            ي السـتعراض تنفيـذ برنـامج      ـتقرير االجتمـاع الدولـ     )٨(

منشـورات   (٢٠٠٥،  يناير/ كانون الثاين  ١٤-١٠بورت لويس، موريشيوس،    ،  لناميةاجلزرية الصغرية ا  
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.05.II.A.4األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٩(
)١٠( FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق٣ -م أ /١، املقرر ،. 
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أعرب فيـه رؤسـاء الـدول        الذي   ،)١١(ة إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفي      رـ تشي وإذ 
بــذل قصــارى جهــدهم لضــمان بــدء نفــاذ بروتوكــول كيوتــو،        عـــزمهم واحلكومــات عــن  

 ،)١٢(ئـةانبعاثات غازات الدفييف لشروع يف اخلفض املطلوب لو
بيت تركزات غـازات     باهلدف النهائي لالتفاقية، وهو تث     التزامها وإذ تؤكد من جديد    

الدفيئــة يف الغــالف اجلــوي عنــد مســتوى حيــول دون تــدخل اإلنســان بشــكل خطــري يف نظــام    
 املناخ،

ر ـ بتقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغيـ             وإذ حتيط علما   
 ،)١٣(ةاملناخ عن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقي

عاون يف العمـل مـن أجـل بلـوغ اهلـدف النـهائي التفاقيـة           بالدول أن تت   بـهيـت - ١ 
 ؛)١(األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ

كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم        أن الدول اليت صدقت على بروتوكول        ظحالت - ٢ 
 ١٦حيـز النفـاذ يف      بروتوكول كيوتـو     ترحـب بدخول    )١٠(خاملتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املنا    

أن تفعــل ذلــك يف علــى  الــدول الــيت مل تصــدق عليــه بعــد وحتــث بشــدة ٢٠٠٥فربايــر /شــباط
 الوقت املناسب؛

اآلليات املرنـة الـيت أرسـاها       األنشطة اليت جرت يف إطار       تالحظ مع االهتمام   - ٣ 
 ؛بروتوكول كيوتو

ــه   حتــيط علمــا  - ٤  ــاملقررات الــيت اختــذها مــؤمتر األطــراف يف دورت ، )٦(لعاشــرة ا ب
 ؛وتدعو إىل تنفيذها

اتفاقيـة األمـم املتحـدة       أمهية الدورة احلادية عشـرة ملـؤمتر األطـراف يف          تالحظ - ٥ 
ــتغري املنــاخ    ــة املتعلقــة ب ــت مبثابــة اجتمــاع       اإلطاري ــراف الــيت كان ــدورة األوىل ملــؤمتر األط  وال
تشـرين   ٢٨فتـرة مـن   يف اليف مونتريـال، كنـدا،    والـيت عقـدت      األطراف يف بروتوكول كيوتو،   

 ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩إىل نوفمرب /الثاين
 األعمال اجلارية اليت يضطلع هبـا فريـق االتصـال التـابع ألمانـات              ظ أيضا تالح - ٦ 

تفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ   الذات الصــلة ومكاتــب اهليئــات الفرعيــة  
_______________ 

 .٥٥/٢انظر القرار  )١١(
 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
)١٣( A/60/171الفرع األول ،. 



A/RES/60/197 

4 

أو التصـحر،   /لتصحر يف البلدان الـيت تعـاين اجلفـاف الشـديد و           واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا    
وتشـجع علـى التعـاون مـن أجـل تعزيـز       ،  )١٥(يواتفاقية التنوع البيولـوج   ،  )١٤(اوخباصة يف أفريقي  

أوجــه التكامــل فيمــا بــني األمانــات الــثالث، مــع احتــرام وضــعها القــانوين املســتقل يف الوقــت   
 نفسه؛

 رصد يف اقتراحه للميزانية الربناجمية لفتـرة السـنتني         إىل األمني العام أن ي     تطلب - ٧ 
 املتعلقـة  اعتمادات لدورات مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة             ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 تغري املناخ وهيئاهتا الفرعية؛ب
 اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ إىل تقــدمي    أمانــةوـدعـــت - ٨ 

 الستني عن أعمال مؤمتر األطراف؛احلادية و جلمعية العامة يف دورهتاتقرير إىل ا
 مؤمترات األطراف يف االتفاقيات املتعددة األطـراف املتعلقـة بالبيئـة إىل             وـدعـت - ٩ 

أن تراعي، لـدى حتديـد تـواريخ اجتماعاهتـا، جـدول اجتماعـات اجلمعيـة العامـة وجلنـة التنميـة                      
  الكايف للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛املستدامة، وذلك لكفالة التمثيل

الســتني البنــد و  احلاديــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتاررـقـــت - ١٠ 
 .“محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة”الفرعي املعنون 

 ٦٨اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢

_______________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٤(
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )١٥(


