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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/414/Add.4( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة - ٦٣/٣٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٥٤/٢٢٢ و١٩٨٨ديـسمرب/ كـانون األول٦ املـؤرخ٤٣/٥٣ قراراا إىلرــإذ تشي 

ــسمرب/ األول كــانون٢٢املــؤرخ ديــسمرب/كــانون األول ٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠١  و١٩٩٩ دي
 األخـرىواملقـررات والقـرارات٢٠٠٧ديـسمرب/ كانون األول١٠ املؤرخ٦٢/٨٦  و٢٠٠٦

 املتعلقة حبماية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة،
،)١(خ املتعلقــة بــتغري املنــا إىل أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــةوإذ تــشري أيــضا 

يف ذلك التسليم بـأن الطـابع العـاملي لـتغري املنـاخ يقتـضي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـع مبا
نطاق ممكن ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقـا ملـسؤولياا املـشتركة واملتباينـة

 تصادية،يف الوقت ذاته ولقدرات كل منها وأحواهلا االجتماعية واالق
أعرب فيـه رؤسـاء الـدول الذي)٢(ةأللفيلإىل إعالن األمم املتحدة كذلكرـوإذ تشي 

بــذل قــصارى جهـدهم لــضمان بــدء نفـاذ بروتوكــول كيوتــوعـــزمهم علـىواحلكومـات عــن
 ،)٣(ئـةانبعاثات غازات الدفييفلشروع يف اخلفض املطلوبعلى او

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة )٣(
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مـؤمترنتائجخطة تنفيذ و)٤(ةمية املستدام إىل إعالن جوهانسربغ بشأن التنرـوإذ تشي 
 ونتائج الـدورة الثالثـة عـشرة)٥()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’’(القمة العاملي للتنمية املستدامة

والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يفيف االتفاقيةملؤمتر األطراف
ــايل، ــودتني يف بــ ــو، املعقــ ــول كيوتــ ــسيابروتوكــ ــرةإندونيــ ــنيف الفتــ ــانون١٥ إىل٣مــ  كــ

 ، ونتائج مجيع الدورات السابقة)٦(٢٠٠٧ديسمرب/األول
 برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغريةوإذ تؤكد من جديد 

 تنفيـذ برنـامج العمـل مـنواصـلةمل  واسـتراتيجية موريـشيوس)٨( وإعـــالن موريـشيوس)٧(النامية
 ،)٩(نمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةأجل الت

 ،)١٠(٢٠٠٥ إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعاموإذ تشيـر 
 البلدان النامية، مبا فيهاال ســــــيما ألن مجيع البلدان، وقلقال تظل يساورها بالغوإذ 

ايدة بسبب التعـرض لآلثـار متزأخطاراأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، تواجه
 ، وإذ تؤكــد ضــرورة تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بــالتكيف واملتــصلة ــذهالــسلبية لــتغري املنــاخ

 اآلثار،
االتفاقية بلغ حـىت اآلن مائـة واثـنني وتـسعني طرفـا،  عدد األطراف يف أنوإذ تالحظ 

 ،تصادي اإلقليميلتكامل االقمن منظمات ا دولة ومنظمة واحدةوواحدة وتسعونمائةمنها

_______________

 ٢٦ـــــتدامة، جوهانــــســــربغ، جنــــوب أفريقيــــا،تقريــــر مؤمتـــــر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــس )٤(
ــسطس/آب ــول ٤ -أغــ ــبتمرب/أيلــ ــع (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــشورات األمــ  A.03.II.A.1منــ

 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٥(
)٦( FCCC/CP/2007/6/Add.1و2 و FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.12  و. 
ــدجتاون، )٧( ــة، بريـ ــة الـــصغرية الناميـ ــدول اجلزريـ ــستدامة للـ ــة املـ ــين بالتنميـ ــاملي املعـ ــؤمتر العـ ــر املـ تقريـ

 A.94.I.18، رقــم املبيــع املتحــدةاألمــممنــشورات (١٩٩٤مــايو/أيــار ٦ -أبريــل/نيــسان ٢٥بربــادوس،
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار)والتصويبان

الدويل الستعراض تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـةتقرير االجتماع )٨(
ــة، بــورت لــويس، موريــشيوس، ــاينكــانون ١٤-١٠الــصغرية النامي ــاير/ الث  األمــممنــشورات (٢٠٠٥ين

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.05.II.A.4، رقم املبيعاملتحدة
 .رفق الثايناملرجع نفسه، امل )٩(
 .٦٠/١انظر القرار )١٠(
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بروتوكـول كيوتـوعلـى صـدقت حاليـا  ومثانني دولةثالثامائة و أنوإذ تالحظ أيضا 
ــه أو قبلتــه)١١(خامللحــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــا  أو انــضمت إلي

  من بينها تسع وثالثون دولة طرفا مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،،وافقت عليه أو
 ،)١٢( التعديل الذي أدخل على املرفق باء لربوتوكول كيوتوكذلك وإذ تالحظ 
ــتغري املنــاخوإذ تالحــظ  ــق احلكــومي الــدويل املعــين ب األعمــال الــيت يــضطلع ــا الفري

تقــدمي منــها مواصــلةبوســائل عــدة،وضــرورة بنــاء القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة وتعزيزهــا
 النامية،  يف البلدانخباصةلبيانات واملعلومات العلمية، و تبادل امن أجلالفريقإىلدعمال
 أمهيـــة النتــائج العلميـــة الــواردة يف تقريــر التقيـــيم الرابــع للفريـــقوإذ تالحــظ أيــضا 

 ااقتـصاديو ا واجتماعيـا وتقنيـا علميـامنظـوروالـيت قـدمتاحلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ،
ــصلة ومتكــامال ــسائل ذات ال ــشأن امل ــسهم ب ــصورةت ــب ــدائرة يف إطــارةإجيابي ــشات ال  يف املناق

 االتفاقية ويف فهم ظاهرة تغري املناخ، مبا يف ذلك آثارها وأخطارها،
أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر أولويـاتوإذ تؤكد من جديد 

 عاملية،
ت كـبرية يفبـأن بلـوغ اهلـدف النـهائي لالتفاقيـة سـيتطلب إجـراء ختفيـضاوإذ تسلم 

 االنبعاثات العاملية،
 باهلدف النهائي لالتفاقية وهو تثبيـت تركـزات غـازاتالتزامها وإذ تؤكد من جديد 

 الدفيئــة يف الغــالف اجلــوي عنــد مــستوى حيــول دون تــدخل اإلنــسان بــشكل خطــري يف نظــام
 املناخ،

ــوعيوإذ تالحــظ مــع التقــدير  ــذهلا األمــني العــام إلذكــاء ال ــيت يب ــضرورة اجلهــود ال ب
 التصدي للتحدي العاملي الذي يطرحه تغري املناخ،

تطـور التكنولوجيـا:مبـؤمتر بـيجني الرفيـع املـستوى املعـين بـتغري املنـاخوإذ حتيط علما 
 واملـؤمتر العـاملي٢٠٠٨نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٨ و٧يف، املعقود يف بـيجني التكنولوجياونقل

واملعلومات املناخية من أجل صـنعنبؤاتالت’’موضوع الذي سريكز علىملناخاملعين باالثالث
ســـبتمرب/ أيلـــول٤أغـــسطس إىل/ آب٣١مـــنيف الفتـــرة املقـــرر عقـــده يف جنيـــف،‘‘القـــرار
٢٠٠٩، 

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم٢٣٠٣، الداملعاهداتجمموعةاألمم املتحدة، )١١(
)١٢( FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1٢ - إ م أ/١٠، املقرر. 
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يف اجلهود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق التنميـةرئيسياملرأة عنصر فاعلأنبوإذ تعترف 
ن يــساهم يف اجلهــود الراميــة إىلتــدرك أن اعتمــاد منظــور جنــساين ميكــن أإذ و،املــستدامة

 التصدي لتغري املناخ،
التنفيـذي التفاقيـةتقريـر األمـني اليت حييل ـا)١٣(مبذكرة األمني العام وإذ حتيط علما 

 ،)١٤(اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ املتحدةاألمم
ب بالـدول أن تتعـاون يف العمـل مـن أجـلـهيــت و،خطـورة تغـري املنـاختؤكد - ١ 

 عـن طريـق تنفيـذ)١( املتعلقـة بـتغري املنـاخاإلطاريـةالتفاقية األمـم املتحـدةغ اهلدف النهائيبلو
 أحكامها بصورة عاجلة؛

املعلومـات الـواردة يففادة مـنسـتال األطراف يف االتفاقية على مواصلة احتث - ٢ 
وتـدعو األطـراف يف ،تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ يف عملـها

إىل القيــام )١١(امللحــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخبروتوكـول كيوتــو
 ؛بذلك

 أن الــدول الــيت صــدقت علــى بروتوكــول كيوتــو ترحــب ببــدء نفــاذتالحــظ - ٣ 
 تـصدق عليـه بعـد علـى أن  وحتث بقوة الدول اليت مل٢٠٠٥فرباير/شباط ١٦ يفربوتوكولال

 تفعل ذلك يف الوقت املناسب؛
ة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة والـدورةلدوربنتائج ا حتيط علما - ٤ 

ــو، اللـــتني ــاع األطـــراف يف بروتوكـــول كيوتـ ــفه اجتمـ ــراف العامـــل بوصـ الثالثـــة ملـــؤمتر األطـ
 ؛)٦(٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٥ إىل٣منيف الفترةاستضافتهما حكومة إندونيسيا

ــالقرارات املتخـــذةترحـــب - ٥  ــراف يفيف بـ ــشرة ملـــؤمتر األطـ ــة عـ ــدورة الثالثـ  الـ
عمليـة شـاملةبـدءاألطـرافمبوجبها مـؤمتر اليت قرر)١٥(تفاقية، مبا يف ذلك خطة عمل بايلاال

 لالتفاقيـة مـن خـالل إجـراءات تعاونيـة طويلـةطـردترمي إىل تيسري التنفيذ الكامل والفعال وامل
 ومـا بعـده، مـن أجـل التوصـل إىل نتـائج متفـق عليهـا٢٠١٢من اآلن وحـىت عـاماألجل بدءا

الـذي يـضطلع بـهواختاذ قرار يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف، وحتـيط علمـا بالعمـل

_______________

)١٣( A/63/294. 
 .املرجع نفسه، الفرع األول )١٤(
 .١٣ -م أ/١، املقررFCCC/CP/2007/6/Add.1انظر )١٥(
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لفريـق العامـل املخـصص املفتـوح بـاب العـضوية لألطـراف يف بروتوكـول كيوتـو الـذيا حاليا
 ؛)١٦(١ - إ م أ/١أنشئ مبوجب املقرر

 نــشاء أن الــدول الــيت صــدقت علــى بروتوكــول كيوتــو ترحــب بإتالحــظ - ٦ 
صـندوق التكيـف خـالل الـدورة الثالثـة ملـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطــراف يف

قليلـةاألطـراف يف بروتوكـول كيوتـوالبلـدان الناميـةأنأيضا وتالحظ،)١٧(بروتوكول كيوتو
 لــتغري املنـاخ مؤهلــة لتلقــي متويـل مــن صــندوق اآلثــار الـضارةاملنعـة بــصفة خاصـة يف مواجهــة

 التكيف ملساعدا على تغطية تكاليف التكيف، وتتطلع إىل التبكري بتشغيله؛
 بعرض حكومة بولندا استضافة الدورة الرابعـة عـشرةحتيط علما مع التقدير - ٧ 

كيوتـو، املقـرر عقـدمها يفملؤمتر األطراف والـدورة الرابعـة الجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول
، وتتطلــع إىل اخلــروج منــهما٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول١٢ إىل١مــنيف الفتــرةبوزنــان

 ؛٢٠٠٩ متفق عليها يف عامائج، مبا يف ذلك حتقيق تقدم حنو التوصل إىل نتائج موفقةبنت
ــدامنرك ،يف هــذا الــصدد ،مــع التقــدير أيــضا حتــيط علمــا - ٨  بعــرض حكومــة ال

ــدورة اخلامــسة الجتمــاع األطــراف يفاستــضافة ــدورة اخلامــسة عــشرة ملــؤمتر األطــراف وال  ال
نـوفمرب إىل/ تـشرين الثـاين٣٠مـنيف الفتـرةبروتوكـول كيوتـو، املقـرر عقـدمها يف كوبنـهاغن

 ؛٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١١
 ل أخطــارا وحتــديات جــسيمة جلميــع البلــدان،ك بــأن تغــري املنــاخ يــشتقــر - ٩ 

لبلــدان الناميــة، وخباصــة أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدولا وال ســيما
اجلزريــة الــصغرية الناميــة والبلــدان األفريقيــة، ومــن بينــها البلــدان قليلــة املنعــة بــصفة خاصــة يف
مواجهة اآلثار الـضارة لـتغري املنـاخ، ويـب بالـدول أن تتخـذ إجـراءات عاجلـة علـى الـصعيد

 وفقـا للمبـادئ احملـددة يف االتفاقيـة ومـن بينـها مبـدأ املـسؤوليات،للتصدي لتغري املنـاخالعاملي
كل منها، وحتث، يف هـذا الـصدد، مجيـعاخلاصة بلقدراتولاملشتركة واملتباينة يف الوقت ذاته

البلــدان علــى التنفيــذ الكامــل اللتزاماــا مبوجــب االتفاقيــة واختــاذ إجــراءات وتــدابري فعالــة
 ة على مجيع الصعد وتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية؛وملموس

التـصدي لـتغري املنـاخ بـشكلبذل اجلهود من أجـل ضرورةتؤكد من جديد - ١٠ 
يؤدي إىل تعزيز التنمية املستدامة والنمو االقتصادي املطرد للبلدان النامية والقـضاء علـى الفقـر

_______________

ــو )١٦( ــة بـــالفترات الالحقـــة لألطـــراف املدرجـــة يف املرفـــق األول”ناملعنـ النظـــر يف االلتزامـــات املتعلقـ
ــرة ــب الفقـ ــة مبوجـ ــادة٩باالتفاقيـ ــول كيوتـــو٣ مـــن املـ ــن بروتوكـ ــصيغته ،“ مـ ــواردبـ  يف الوثيقـــةةالـ

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1.
 .٣ - إ م أ/١، املقررFCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1انظر )١٧(
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ثة للتنمية املستدامة وهي التنمية االقتصادية والتنميـةعن طريق تعزيز التكامل بني العناصر الثال
االجتماعيــة ومحايــة البيئــة، باعتبارهــا دعــائم مترابطــة ومتعاضــدة، علــى حنــو متكامــل ومنــسق

 ومتوازن؛
باحلاجة إىل توفري املوارد املاليـة والتقنيـة، وكـذلك بنـاء القـدرات وإتاحـةتقر - ١١ 

  ملساعدة البلدان النامية املتأثرة سلبا بتغري املناخ؛فرص الوصول إىل التكنولوجيا ونقلها
 باتمع الدويل أن يفي بااللتزامـات املتعهـد ـا خـالل عمليـة التجديـديب - ١٢ 

 ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛الرابع
ــات ظتالحــ - ١٣  ــابع ألمان ــصال الت ــا فريــق االت  ــضطلع ــيت ي ــة ال  األعمــال اجلاري

ــة ــات الفرعي ــب اهليئ ــصلة لالومكات ــة األمــم املتحــدة ملكافحــةذات ال ــة واتفاقي ــة اإلطاري تفاقي
 ،)١٨(االتـصحر، وخباصـة يف أفريقيـ مـنأو/ اجلفاف الـشديد و منالتصحر يف البلدان اليت تعاين

بـني مـاوتشجع على التعاون من أجل تعزيـز أوجـه التكامـل في،)١٩(يواتفاقية التنوع البيولوج
 مانات الثالث، مع احترام وضعها القانوين املستقل؛األ
تعـــددة األطـــراف إىل أنالبيئيــة املتفاقيـــاتاالمـــؤمترات األطــراف يف تــدعو - ١٤ 

ــد، لــدى حتديــديتراعــ ــةمواعي ــة التنمي ــة العامــة وجلن  اجتماعاــا، جــدول اجتماعــات اجلمعي
  االجتماعات؛كفل التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلكحىت تاملستدامة

أمانة االتفاقيـة اإلطاريـة إىل أن تقـدم، عـن طريـق األمـني العـام، تقريـرا تدعو - ١٥ 
 عن أعمال مؤمتر األطراف إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعة والستني؛

بنــدالالــستني الرابعــة و أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدوراررـقـــت - ١٦ 
 .“املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلةمحاية”عنونامل فرعيال

 ٦٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

_______________

.٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتم املتحدة،األم )١٨(
.٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠املرجع نفسه، الد )١٩(


