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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/561/Add.6) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة  - ١٩٩/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــــري إلـــــــــى قراراــــــا ١١٥/٥٠ املـــــــؤرخ ٢٠ كانــــــون األول/ديســمبــــــــر ١٩٩٥ و١٨٤/٥١ املــــؤرخ ١٦ كـــــانون 

ــــــرب ١٩٩٩  األول/ديســـمرب ١٩٩٦ و١٩٩/٥٢ املـــؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٧ و٢٢٢/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كانـــــون األول/ديسم

ومــقررها ٤٤٣/٥٥ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ والقـرارات األخـرى املتعلقـة حبمايـة املنـاخ العـاملي ملنفعـة أجيـال البشـرية احلاليـة 

واملقبلة، 

وإذ تالحظ أن معظم الدول ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصـادي قـد صدقـت علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة 

بتغري املناخ(١) أو انضمت إليها، 

وإذ يظـل يسـاورها بـالغ القلـق ألن مجيـع البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة، مبـا فيـها أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصغـــرية، 

تواجه خطر تزايد احتماالت تعرضها لآلثار السلبية لتغري املناخ، 

وإذ تالحظ أن بروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـــة املتعلقة بتغـري املنـاخ(٢) قـد اسـتقطب حـىت الوقـت الراهـن مخسـة 

وأربعني تصديقا،  

ـــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة  وإذ تعـرب عـن عميـق تقديرهـا حلكومـة املغـرب السـتضافة الـدورة السـابعة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقي

املتعلقة بتغري املناخ، يف مراكش، املغرب، يف الفترة من ٢٩ تشرين األول/أكتوبر إىل ٩ تشرين الثاين/ نوفمرب ٢٠٠١، 

وإذ تالحظ اعتماد مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة التفاقـات بـون(٣) بشـأن تنفيـذ خطـة عمـل بوينـس آيـرس(٤)، يف اجلـزء الثـاين مـن 

دورته السادسة اليت عقدت يف بون، أملانيا، يف الفترة من ١٦ إىل ٢٧ متوز/يوليه ٢٠٠١، 

 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢.  (١)

FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر ١/م أ-٣.  (٢)

FCCC/CP/2001/5، املقرر ٥/م أ-٦.  (٣)
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وإذ تعرب عن تقديرها للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعمله املمتـاز يف إعـداد تقريـر التقييـم الثـالث وتشـجع األطـراف 

على أن تستعني على حنو كامل باملعلومات الواردة فيه، 

وإذ حتيط علما باملقرر الذي اختـذه مؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسـة(٥) باملوافقـة علـى مواصلـة ارتبـاط أمانـة االتفاقيـة مؤسسـيا 

بـاألمم املتحـدة والترتيبـات اإلداريـة ذات الصلـة ملـدة مخـس سـنوات أخـرى، علـى أن تقـــوم اجلمعيــة العامــة ومؤمتــر األطــراف باســتعراضها يف 

موعد أقصاه ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦، 

وإذ حتيط علما أيضا بتقرير األمني العام عن مواصلة ارتباط أمانة االتفاقية مؤسسيا باألمم املتحدة(٦)، 

ـــذي دعــا مبوجبــه اجلمعيــة العامــة إىل اختــاذ قــرار يف دورــا  وإذ حتيـط علمـا كذلـك بـاملقرر الـذي اختـذه مؤمتـر األطـراف(٥) وال

ـــات املؤمتــرات لالتفاقيــة مــن امليزانيــة العاديــة للجمعيــة العامــة، مــع مراعــاة آراء الــدول  السادسـة واخلمسـني بشـأن مسـألة سـد نفقـات خدم

األعضاء، 

وإذ تالحـظ أـا قـررت، مبوجـب أحكـام الفقـرة (ج) مـن مقررهـا ٤٤٣/٥٥، أن تـدرج يف جـدول مؤمتـرات واجتماعـــات فــترة 

السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ الـدورات الـيت يتوخـى مؤمتـر األطـراف وهيئاتـه الفرعيـة عقدهـا يف تلـك الفـترة، وفقـا للمقـررات الـيت اعتمدهـا مؤمتـــر 

األطراف، 

ـــذي أعـــد استجابـــة لـطـلـــب  وإذ حتيـط علمـا بتقريـر األمـني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنــاخ(٧) ال

الـجمعيــة العــامة الوارد يف الفــقرة (د) من مقــررها ٤٤٣/٥٥، 

ـــه رؤســاء الــدول واحلكومــات عــن عزمــهم بــذل  ) الـذي أعـرب في
تشـري إىل إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة(٨ - ١

قصارى جهودهم لضمان بدء نفـاذ بروتوكـول كيوتـو التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ(٢)، ويفضـل أن يكـون ذلـك حبلـول 

الذكرى السنوية العاشرة النعقاد مؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة يف عـام ٢٠٠٢، والشـروع يف اخلفـض املطلـوب النبعاثـات غـازات 

الدفيئة، وتناشد الدول أن تعمل بروح من التعاون لبلوغ اهلدف األمسى التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ(١)؛ 

ــة اختـاذ خطـوات فعالـة للوفـاء بالتزاماـا مبوجـب االتفاقيـة وفقـا ملبـدأ املسـؤوليات  يب جبميع الدول األطراف مواصل - ٢

املشتركة على اختالفها؛ 

تشدد على أمهية بنـاء القـدرات، فضـال عـن تطويـر ونشـر تكنولوجيـات ابتكاريـة يف القطاعـات اإلمنائيـة الرئيسـية وال  - ٣

سيما الطاقة، وأمهية االستثمار يف هذا الصدد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إشـراك القطـاع اخلـاص وتوخـي ـج موجهـة حنـو األسـواق والسياسـات 

__________

FCCC/CP/1998/16/Add.1، املقرر ١/م أ-٤.  (٤)

FCCC/CP/2001/5، املقرر ٦/م أ-٦.  (٥)

 .A/56/385 (٦)

 .A/56/509 انظر (٧)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٨)
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العامـة الداعمـة، فضـال عـن التعـاون الـدويل، وتشـدد علـى ضـرورة معاجلـة ظـاهرة تغـري املنـاخ وآثـاره الضـارة بالتعـاون علـى مجيـع املســـتويات، 

وترحب مبا يبذلـه مجيع األطراف من جهود لتنفيذ االتفاقية؛ 

حتيـط علمـا باتفاقـات مراكـش(٩) الـيت اعتمدهـا مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـــــــــة بتغــري  - ٤

املــــــــناخ يف دورتـه السـابعة، وهـي االتفاقـات الـيت تكمـل اتفاقـات بـون(٣) بشـأن تنفيـذ خطـة عمــل بوينـس آيـرس(٤) ممـا ميـهد السـبيل لدخــول 

بروتوكول كيوتو حيز النفاذ يف املوعد احملدد له؛ 

ـــوزاري(٩) الــذي اعتمــده مؤمتــر األطــراف يف دورتــه الســابعة، بوصفــه  حتيـط علمـا مـع التقديـر بـإعالن مراكـش ال - ٥

مسامهة يف العملية التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ 

تشـجع مؤمتـرات األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ واتفاقيــة التنــوع البيولوجــي(١٠)  - ٦

واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصحـــر، وخباصــة يف أفريقيــا(١١) وغريهــا مــن 

ـــة برنــامج  الصكـوك الدوليـة املتصلـة بالبيئـة والتنميـة املسـتدامة وأمانـات تلـك االتفاقيـات والصكـوك، فضـال عـن املنظمـات ذات الصلـة، وخباص

ــق اإلدارة البيئيـة حسـب االقتضـاء، علـى أن تواصـل عملـها لتحسـني التكـامل فيمـا بينـها مـع االحـترام  األمم املتحدة للبيئة مبا يف ذلك إشراك فري

التام لوضع أمانات االتفاقيات وصالحيـات مؤمتـرات األطـراف يف االتفاقيـات املعنيـة الختـاذ قراراـا علـى حنـو مسـتقل، وأن تعـزز التعـاون بغيـة 

تيسري التقدم يف تنفيذ تلك االتفاقيـات علـى كـل مـن الصعيـد الـدويل واإلقليمـي والوطـين، وأن تقـدم التقـارير عـن ذلـك إىل مؤمتـرات األطـراف 

اخلاصة بكل منها؛ 

توافـق علـى مواصلـة ارتبـــاط أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ مؤسســيا بــاألمم املتحــدة  - ٧

والترتيبات اإلدارية ذات الصلة ملدة مخس سنوات أخرى؛ 

تطلــب إىل األمــني العــام أن يســتعرض أداء ذلــك االرتبــاط املؤسســي يف أجــل أقصــاه ٣١ كــانون األول/ديســــمرب  - ٨

ـــاخ، بغيــة إجــراء مــا يــراه الطرفــان مســتصوبا مــن  ٢٠٠٦، بالتشـاور مـع مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املن

تعديالت، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة؛ 

ــــي لـــدى حتديـــد تواريـــخ  تدعــو مؤمتــرات األطــراف يف االتفاقيــات املتعــددة األطــراف املتعلقــة بالبيئــة إىل أن تراع - ٩

اجتماعاا جدول اجتماعات اجلمعية العامة وجلنة التنمية املستدامة، وذلك لكفالة متثيل مالئم للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛ 

تدعـو األمـني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ إىل تقـــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة العــامة يف  - ١٠

دورا السابعة واخلمسني عن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛ 

 __________

 .FCCC/CP/2001/13/Add.1 (٩)

انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز األنشطة الربناجمية للقانون البيئي واملؤسسات البيئية)، حزيران/يونيه ١٩٩٢.  (١٠)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (١١)
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ـــاملي  تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �محايـة املنـاخ الع - ١١

ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة�. 

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


