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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/532/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة  - ٢٥٧/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــــري إىل قرارهــــا ٢٢٢/٥٤ املــــؤرخ ٢٢ كانــــــون األول/ديســــمـرب ١٩٩٩ ومقررهــــا ٤٤٣/٥٥ املــــــؤرخ ٢٠ كـــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٠ وقرارها ١٩٩/٥٦ املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، والقـرارات األخـرى املتعلقـة حبمايـة املنـاخ العـاملي ملنفعـة 

أجيال البشرية احلالية واملقبلة، 

وإذ تالحظ أن معظم الـدول ومنظمـة إقليميـة واحـدة للتكـامل االقتصـادي قـد انضمـت إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن 

تغري املناخ(١)، 

وإذ تشري إىل أحكام االتفاقية مبا يف ذلك التسـليم بـأن الطـابع العـاملي لتغـري املنـاخ يقتضـي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـع نطـاق 

ـــة  ممكـن ومشـاركتها يف اسـتجابة دوليـة فعالـة ومناسـبة، وفقـا ملسـؤولياا املشـتركة وإن كـانت متباينـة ولقـدرات كـل منـها وأحواهلـا االجتماعي

واالقتصادية، 

وإذ تأخذ يف اعتبارها إعالن دهلـي الـوزاري بشـأن تغـري املنـاخ والتنميـة املسـتدامة الـذي اعتمـده مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم 

املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ يف دورتــه الثامنــة الــيت عقــدت يف نيودهلــــي يف الفـــترة مـــن ٢٣ تشـــرين األول/أكتوبـــر إىل ١ تشـــرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 

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

النامية تواجه خماطر متزايدة بسبب التعرض لآلثار السلبية لتغري املناخ، 

وإذ تالحـظ أن بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ(٢) قـد نـال حـىت اآلن سـبعة وتســعني 

تصديقا،  

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

FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر ١/م أ-٣، املرفق.  (٢)
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وإذ تأخذ يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٣) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ��)(٤)، 

وإذ تعـرب عـن عميـق تقديرهـا حلكومـة اهلنـد السـتضافة الـدورة الثامنـة ملؤمتـر األطـراف يف نيودهلـــي يف الفــترة مــن ٢٣ تشــرين 

األول/أكتوبر إىل ١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(٥)، 

وإذ تشري إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة(٦) الـذي أعـرب فيـه رؤسـاء الـدول واحلكومـات عـن عزمـهم علـى بـذل قصـارى 

جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، الذي من احملبذ أن يتم حبلـول الذكـرى السـنوية العاشـرة النعقـاد مؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة 

والتنمية يف عام ٢٠٠٢، والشروع يف اخلفض املطلوب النبعاثات غازات الدفيئة(٧)، 

يب بالدول التعاون يف العمل من أجل بلـوغ اهلـدف النـهائي املتوخـى يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري  - ١

املناخ(١)؛ 

ــدول الـيت صدقـت علـى بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ(٢)  تالحظ أن ال - ٢

حتث بشدة الدول اليت مل تصدق بعد عليه على القيام بذلك يف الوقت املطلوب؛ 

ــري املنـاخ والتنميـة املسـتدامة الـذي اعتمـده مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمم  حتيط علما بإعالن دهلي الوزاري بشأن تغ - ٣

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته الثامنة؛ 

تالحظ العمل اجلـاري الـذي يضطلـع بـه فريـق االتصـال التـابع ألمانـة كـل مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن  - ٤

تغـري املنـاخ، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن اجلفـــاف الشــديد و/أو مــن التصحــر، وخباصــة يف أفريقيــا(٨)، 

واتفاقية التنوع البيولوجي(٩) وموظفو اهليئـات الفرعيـة ذات الصلـة التابعـة هلـا، وتشـجع علـى التعـاون مـن أجـل تعزيـز أوجـه التكـامل فيمـا بـني 

األمانات الثالث مع احترام املركز القانوين املستقل لكل منها؛ 

تدعـو األمـني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـــاخ إىل تقــدمي تقريــر يف الوقــت املطلــوب إىل  - ٥

اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني عن أعمال مؤمتر األطراف؛ 

                                                                      
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٣)

رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٤)

 .A/57/359 انظر (٥)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٦)

املرجع نفسه، الفقرة ٢٣.  (٧)

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٥٤، الرقم ٣٣٤٨٠.  (٨)

املرجع نفسه، الد ١٧٦٠، الرقم ٣٠٦١٩.  (٩)
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ــــد تواريـــخ  تدعــو مؤمتــرات األطــراف يف االتفاقيــات املتعــددة األطــراف املتعلقــة بالبيئــة إىل أن تراعــي، لــدى حتدي - ٦

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

تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثامنـة واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـــون �محايــة املنــاخ العــاملي  - ٧

ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


