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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/483/Add.4( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة - ٥٩/٢٣٤
 ،إن اجلمعية العامة 
 ومقررهـا   ،١٩٩٩ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢٢٢ إىل قرارها    إذ تشري  

 املــــــؤرخ ٥٦/١٩٩وقراراهتــــــا  ،٢٠٠٠ديســــــمرب /كــــــانون األول ٢٠ املــــــؤرخ ٥٥/٤٤٣
 ،٢٠٠٢ ديسـمرب /كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٥٧  و ،٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢١
والقــرارات األخــرى املتعلقــة حبمايــة   ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانون ٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٤٣ و

 املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة،
 ،)١(تغري املنــاخاملتعلقــة بــ إىل أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة  أيضــا تشــريوإذ  

يف ذلك التسـليم بـأن الطـابع العـاملي لـتغري املنـاخ يقتضـي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـع                           مبا
 واملتباينـة   نطاق ممكن ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقـا ملسـؤولياهتا املشـتركة             

  ولقدرات كل منها وأحواهلا االجتماعية واالقتصادية،وقت ذاتهيف ال
تنفيــذ ال وخطــة )٢( إىل إعــالن جوهانســربغ بشــأن التنميــة املســتدامةوإذ تشــري كــذلك 

 وإعـالن دهلـي الـوزاري       )٣()“ للتنفيذ خطة جوهانسربغ ”(ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      مل
األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة           الـذي اعتمـده مـؤمتر      ،بشأن تغري املنـاخ والتنميـة املسـتدامة       

 تشـرين  ٢٣تغري املناخ يف دورته الثامنة اليت عقدت يف نيودهلي يف الفتـرة مـن        املتعلقة ب اإلطارية  

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 - أغسـطس / آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،               )٢(
ــول٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــم املبي ، الفصــل ) والتصــويبA.03.II.A.1منشــورات األمــم املتحــدة، رق

 .، املرفق١رار األول، الق
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٣(
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 ،األطـراف   ونتـائج الـدورة التاسـعة ملـؤمتر    ،)٤(٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١أكتوبر إىل  /األول
 ،)٥(٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ١٢ إىل ١ا، يف الفترة من اليت عقدت يف ميالنو، إيطالي

ــة املســتدامة     ظحــالوإذ ت  ــامج العمــل مــن أجــل التنمي ــة   اســتعراض برن ــدول اجلزري لل
 ،)٦(الصغرية النامية

 ألن مجيـع البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة، مبـا فيهـا          ظل يساورها عميق القلق   توإذ   
 تواجه خمـاطر متزايـدة بسـبب التعـرض لآلثـار            ،لصغرية النامية أقل البلدان منوا والدول اجلزرية ا     

 السلبية لتغري املناخ،
االقتصـــادي  أن مائـــة وتســـعا ومثـــانني دولـــة ومنظمـــة واحـــدة للتكامـــل وإذ تالحـــظ 

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

 ، مبـا يف ذلـك تصـديقات     دولـة ن  ووعشـر مثـان   و حـىت اآلن مائـة       صدقت عليه  قد   )٧(تغري املناخ ب
  يف املائة من االنبعاثات،٦١,٦األطراف املذكورة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت تتسبب يف 

الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري هبــا الــيت يضــطلع  األعمــال كــذلكوإذ تالحــظ  
 منـها   ،تـدابري  خـالل مجلـة    بناء القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة وتعزيزهـا مـن          ضرورة   و املناخ،

 يف البلدان النامية،سيما   الاملعلومات العلمية،لكفالة تبادل البيانات ولفريق مواصلة دعم ا
 الـذي أعـرب فيـه رؤسـاء الـدول           )٨( إىل إعالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة          وإذ تشري  

 م على بذل قصارى جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، وهـو           واحلكومات عن عزمه  
حيبذ حدوثه حبلول الذكرى السنوية العاشرة ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة              كان   ما

 ،)٩(لشروع يف اخلفض املطلوب النبعاثات غازات الدفيئةل، و٢٠٠٢يف عام 

_______________ 
)٤( FCCC/CP/2002/7/Add.1 ،٨ -م أ /١ املقرر. 
)٥( FCCC/CP/2003/6/Add.1 2 و. 
تقريــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، بريــدجتاون،            )٦(

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

)٧( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ،املرفق٣ -م أ /١ املقرر ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٨(
 .٢٣ الفقرةاملرجع نفسه،  )٩(
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تغري املتعلقـة بـ  فاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة      بتقرير األمني التنفيذي الت    وإذ حتيط علما   
 ،)١٠(املناخ عن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقية

تفاقيــة البالــدول أن تتعــاون يف العمــل مــن أجــل بلــوغ اهلــدف النــهائي هتيــب  - ١ 
 ؛)١(تغري املناخاملتعلقة باألمم املتحدة اإلطارية 

وتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم         أن الدول اليت صدقت على بروتوكول كي       تالحظ - ٢ 
 حتث بشدة الدول اليت مل تصـدق عليـه بعـد علـى القيـام        )٧(تغري املناخ املتعلقة ب املتحدة اإلطارية   

 بذلك يف الوقت املناسب؛
تصـديق  ترحـب ب  الدول اليت صدقت على بروتوكول كيوتو        أن  أيضا تالحظ - ٣ 

 ؛وتوكولبدء نفاذ الربمن شأنه أن يفي بشروط   ما وهو،عليهاالحتاد الروسي 
تضـطلع    مـا  علـى مواصـلة   اليت صدقت على بروتوكول كيوتـو        الدول تشجع - ٤ 

 ؛ه لبدء نفاذيةبه من أعمال حتضري
مت مــن أعمــال حتضــريية لتنفيــذ اآلليــات املرنــة الــيت   مــا تالحــظ مــع االهتمــام - ٥ 

 أرساها بروتوكول كيوتو؛
ــامل حتــيط علمــا  - ٦  ــؤمتر ب ــيت اختــذها م ــه التاســعة  قررات ال  ،)٥(األطــراف يف دورت

 تدعو إىل تنفيذها؛و
ــاعمــاألتالحــظ  - ٧  ــيت ةل اجلاري ــابع ألمانــ  ا يضــطلع هبــ ال ــق االتصــال الت  ات فري

تغري املنـاخ واتفاقيـة   املتعلقـة بـ  اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة     ب املعنيـة  اهليئات الفرعيـة   كاتبوم
أو التصـحر، وخباصـة     / تعـاين اجلفـاف الشـديد و       األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت      

، وتشــجع علــى التعــاون مــن أجــل تعزيــز أوجــه )١٢(، واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي)١١(يف أفريقيــا
 ؛ يف الوقت نفسه القانوين املستقلوضعها مع احترام ،فيما بني األمانات الثالث التكامل
تغري املنـاخ إىل    املتعلقة بـ  طارية   األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإل      تدعو - ٨ 

 األطراف؛ عن أعمال مؤمترالستني تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 

_______________ 
)١٠( A/59/197الفرع األول ،. 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد عاهداتجمموعة املاألمم املتحدة،  )١١(
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )١٢(
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 مؤمترات األطراف يف االتفاقيـات املتعـددة األطـراف املتعلقـة بالبيئـة إىل               تدعو - ٩ 
 التنميـة   أن تراعي، لـدى حتديـد تـواريخ اجتماعاهتـا، جـدول اجتماعـات اجلمعيـة العامـة وجلنـة                   

 املستدامة، وذلك لكفالة التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛
ــدورهتا   تقــرر - ١٠  ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل البنــد الفرعــي  الســتني  أن ت
 .“محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة”املعنون 

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ سمربدي/ كانون األول٢٢

 


