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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٨٩ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 

ـــاخ العــاملي  البيئـة والتنميـة املسـتدامة: محايـة املن
 ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة 

نتائج الدورة السابعة ملؤمتــر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة 
 بشأن تغري املناخ 

مذكرة من األمني العام** 
يتشرف األمني العام بأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة، عمـال بقرارهـا ١٩٩/٥٦ املـؤرخ 
٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، تقريـر األمـني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـــة 

بشأن تغري املناخ عن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقية. 
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تقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ 
   عن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقية 

أوال - مقدمة 
دعـت اجلمعيـــة العامــة يف قرارهــا ١٩٩/٥٦ املــؤرخ  - ١
٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، األمـني التنفيـذي التفاقيـة 
ــر  األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ(١) إىل تقـدمي تقري
إليها يف دورا السابعة واخلمسني عن أعمال مؤمتـر األطـراف 

يف االتفاقية. وهذا التقرير مقدم تلبية لتلك الدعوة. 
 

 ثانيا -نتائج الدورة السابعة ملؤمتر األطراف 
موجز  ألف -

عقـــد مؤمتـــر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــــدة  - ٢
ــــاخ دورتـــه الســـابعة يف مراكـــش،  اإلطاريــة بشــأن تغــري املن
املغــرب، يف الفــترة مــن ٢٩ تشــــرين األول/أكتوبـــر إىل ١٠ 
تشـــرين الثـــاين/نوفمـــرب ٢٠٠١. واعتمـــد املؤمتـــر اتفاقـــــات 
مراكــش(٢) الــيت تضــع القواعــد واملؤسســات األوليــة لتنفيـــذ 
بروتوكول كيوتو امللحق باالتفاقية(٣)، واختذ مقـررات لتعزيـز 
تنفيـــذ االتفاقيـــة. واعتمـــد املؤمتـــر أيضـــا إعـــــالن مراكــــش 
الوزاري(٤) بوصفه املسامهة املقدمة منه إىل مؤمتر القمة العـاملي 

للتنمية املستدامة. 
 

نتائج الدورة السابعة  باء -
اختتمت الدورة السابعة ملؤمتـر األطـراف املفاوضـات  - ٣
ــا.  املتعلقـة بوضـع وتطويـر اآلليـات وأحدثـت حتـوال يف تنفيذه
واعتمـدت األطـراف قـــرارات بشــأن ثــالث آليــات يف إطــار 
بروتوكــول كيوتــو – آليــة التنميــــة النظيفـــة، وآليـــة التنفيـــذ 
املشترك، وآلية تبادل حقوق إطالق االنبعاثات. ودف هـذه 
اآلليـات إىل حتقيـق أقصـى قـدر ممكـن مـن الفعاليـة مـن حيـــث 
التكلفة يف عملية تقليـل انبعاثـات غـازات الدفيئـة، عـن طريـق 
السـماح لألطـراف باغتنـام الفــرص املتاحــة خــارج حدودهــا 

لتكملة اإلجراءات احمللية. وسـتتيح آليـة التنميـة النظيفـة بوجـه 
خاص ألي بلد صناعي مؤهل (طرف مدرج يف املرفـق األول 
ـــا جيــاوز  لالتفاقيـة) تنفيـذ أي مشـروع يقلـل االنبعاثـات إىل م
خط أساس حمدد من قبل ويساهم يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة 
لبلد نام مؤهل (طرف غري مدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة). 
ويشـرف علـى آليـة التنميـة النظيفـة جملـــس تنفيــذي، انتخــب 

أعضاؤه من قبل املؤمتر؛ وقد توىل هذا الس مهامه. 
ـــــات املتعلقــــة  واعتمـــدت بعـــض اإلجـــراءات واآللي - ٤
ــة  باالمتثـال مبقتضـى بروتوكـول كيوتـو. وتشـمل اللجنـة املعني
باالمتثال فرعا تيسرييا، سيقدم املشورة وييسر تقدمي املساعدة 
ـــب  لألطـراف لتعزيـز االمتثـال، وفرعـا لإلنفـاذ، سـيطبق العواق
املترتبة على األطراف يف حاالت عدم االمتثــال. ويتمثـل أحـد 
املالمح الرئيسية يف التأكيد على اتباع الطرق القانونية، مبـا يف 
ذلـك حكـم يتعلـق بـالطعن يف أي قـرار يتخـــذه فــرع اإلنفــاذ 
بشأن الوفاء بااللتزامات املعينة كميا للحد مـن االنبعاثـات أو 
خفضــها، حبجــة أن الطــرق القانونيــة مل تتبــع. وســيقرر أول 
ـــــراف يف  مؤمتــــر يعقــــد لألطــــراف بوصفــــه اجتمــــاع األط
الربوتوكول، الصفة القانونية هلذه اإلجـراءات واآلليـات، ومـا 
إذا كانت ستترتب عليها أي نتائج ملزمـة. وأي نتـائج ملزمـة 
قانونيا جيب أن تعتمـد عـن طريـق التعديـل، وفقـا للمـادة ١٨ 

من بروتوكول كيوتو. 
واعتمـــدت مبـــادئ توجيهيـــة يف إطـــار بروتوكــــول  - ٥
ــــإبالغ  كيوتــو لضمــان مصداقيــة الــربوتوكول فيمــا يتعلــق ب
ـــــات الالزمــــة لتقييــــم امتثــــال األطــــراف  واســـتعراض البيان
اللتزاماــا. وحتــدد املبــادئ التوجيهيــة كيــف تقــوم البلـــدان 
الصناعية بتعليل انبعاثاا من غازات الدفيئة وعمليـات إزالتـها 
وباإلبالغ عن ذلك، وكيف يتـم اسـتعراض هـذه املعلومـات. 
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وتبني املبادئ التوجيهية كيفية تقييم وفاء األطـراف بالتزاماـا 
لتحقيـق أهـداف الـربوتوكول الـيت ختصـها علـى مـدى الزمــن. 
وحتدد املبادئ التوجيهية أيضا املعلومات التكميلية الـيت ينبغـي 
ـــة مــن أجــل  أن تدرجـها البلـدان الصناعيـة يف رسـائلها الوطني

توضيح امتثاهلا لاللتزامات األخرى مبوجب الربوتوكول. 
ووافــق مؤمتــر األطــراف علــى التعــــاريف والقواعـــد  - ٦
ــــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة بأنشـــطة اســـتخدام  والطرائــق واملب
األراضـي وتغيـري اسـتخدام األراضـــي واحلراجــة املضطلــع ــا 
مبوجب بروتوكول كيوتو. وهناك جمموعة مـن املبـادئ تنظـم 
معاجلـة األنشـطة املتفـق عليـها، الـيت تشــمل التحريــج وإعــادة 
التحريــج وإزالــة األحــراج وإدارة األحــراج وجتديــد الغطــــاء 

النبايت وإدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي. 
ويـورد املقـرر الصـــادر بشــأن املمارســات اجليــدة يف  - ٧
السياسات والتدابري خطة ملواصلة التعاون فيمـا بـني األطـراف 
يف االتفاقيـة ويف الـربوتوكول بغـــرض تعزيــز الفعاليــة الفرديــة 
واجلماعية للسياسات والتدابـري الـيت ـدف إىل التخفيـف مـن 
آثـار تغـري املنـاخ. واهلـدف الرئيسـي مـــن األعمــال املنصــوص 
علــى االضطــــالع ـــا يف هـــذا املقـــرر هـــو تعزيـــز شـــفافية 
السياسـات والتدابـري وفعاليتـها وقابليتـها للمقارنـة. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، تنشــئ هــــذه األعمـــال روابـــط بـــني السياســـات 
والتدابري، ومسائل اإلبالغ عن التقـدم املمكـن إثباتـه واحلاجـة 
إىل تقليــل اآلثــار الســلبية للسياســات الــــيت تنفذهـــا البلـــدان 

الصناعية على البلدان النامية. 
ــــق البيئـــة العامليـــة،  وطلــب مؤمتــر األطــراف إىل مرف - ٨
بوصفـه اآلليـة املاليـة املعنيـة لالتفاقيـة، أن يديـر ثالثـة صنـــاديق 
جديـدة. وأنشـئ صندوقـان مـن هـذه الصنـــاديق لدعــم تنفيــذ 
االتفاقيـة، ومهـــا الصنــدوق اخلــاص لتغــري املنــاخ والصنــدوق 
اخلاص ألقل البلدان منـوا. وسـتقدم مـوارد يف إطـار الصنـدوق 
اخلاص لتغري املنـاخ لتمويـل األنشـطة الـيت تضطلـع ـا البلـدان 

النامية، مثل الربامج والتدابري املضطلع ا يف جماالت التكيف، 
ونقـل التكنولوجيـا، وإدارة الطاقـة والنقـل والصناعـة والزراعـة 
واحلراجة والنفايات؛ وتقـدمي املسـاعدة يف تنويـع االقتصـادات 
اليت تعتمد اعتمادا شديدا على الدخل الناتج من إنتاج الوقــود 
األحفوري وجتهيزه وتصديره و/أو استهالكه هـو ومـا يرتبـط 
بـه مـن املنتجـات الكثيفـة الطاقـة. واعتمـــد املؤمتــر توجيــهات 
لتشـغيل الصنـدوق اخلـاص ألقـل البلـدان منـوا لتغطيـــة التكلفــة 
الكاملة املتفق عليها إلعداد برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف يف 
أقل البلدان منوا. وأنشئ فريق خرباء لتقدمي املشورة لألطـراف 

بشأن برامج العمل تلك. 
أما الصندوق الثالث، وهو صندوق التكيـف، فيتعلـق  - ٩
بربوتوكول كيوتو. وقد أنشئ هذا الصندوق لتمويل مشاريع 
وبرامـج التكيـف احملـددة حينمـا تتوافـر معلومـات كافيـة تـــربر 
هذه األنشطة، باإلضافـة إىل األنشـطة املتعلقـة بتحسـني رصـد 
األمـراض ونـاقالت األمـراض الـيت تتـأثر بتغـري املنـاخ، وتقـــدمي 
الدعم لبناء القدرات من أجل التأهب للكوارث املتصلة بتغـري 
املنـاخ وإدارـا، وتعزيـز املراكـز الوطنيـة واإلقليميـة وشــبكات 
املعلومـــات، وإنشـــائها عنـــد احلاجـــة، لالســـتجابة الســــريعة 

لألحداث البالغة الشدة اليت تطرأ على األحوال اجلوية. 
وقـدم املؤمتـر أيضـا توجيـها حمـددا ملرفـق البيئـة العامليــة  - ١٠
لتمويل األنشطة املتصلة بـالتكيف مـن الصنـدوق االسـتئماين. 
وـدف هـــذه املقــررات املتعلقــة بــالتمويل إىل تعزيــز مكانــة 
التكيـف يف سياسـات املنـاخ، وال سـيما يف أقـل البلـدان منـــوا، 
وتـأكيد أمهيـة التكيـــف بوصفــه جــزءا ال يتجــزأ مــن التنميــة 

املستدامة. 
واعتمـد املؤمتـر جمموعـة مـن األنشـطة بوصفـها إطـــارا  - ١١
للسياسـات لتعزيـز نقـل التكنولوجيـا مبوجـب االتفاقيـة وأنشــأ 
فريق خرباء. ويتضمن عمل الفريق حتليـل وحتديـد السـبل الـيت 
ميكن ا تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا. وسيسـتعرض 
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ـــق  مؤمتـر األطـراف، يف دورتـه الثانيـة عشـرة، سـري أعمـال فري
اخلرباء واختصاصاته ووضعه. 

وتنــاول مؤمتــر األطــراف مســألة مســامهته يف مؤمتـــر  - ١٢
ــــتدامة واعتمـــد إعـــالن مراكـــش  القمــة العــاملي للتنميــة املس
الـوزاري بوصفـه املسـامهة املقدمـة منـــه إىل ذلــك املؤمتــر. ويف 
اإلعالن، بين الوزراء ورؤسـاء الوفـود أن التصـدي لتحديـات 
تغـري املنـاخ العديـدة يسـاهم يف حتقيـق التنميـة املســـتدامة، وأن 
مؤمتر القمة العاملي يوفر فرصــة هامـة لتنـاول الصـالت القائمـة 

بني هاتني املسألتني. 
وتضمـن اإلعـالن اإلعـراب عـن القلـــق مــن أن مجيــع  - ١٣
البلدان، وخباصة البلدان النامية، تواجه تزايـدا يف خطـر اآلثـار 
السـلبية النامجـة عـن تغـري املنـاخ. ويف هـذا السـياق، سـلم بــأن 
مشاكل الفقر وتدهور األراضي واحلصول على امليـاه والغـذاء 
ومحاية الصحة البشـرية ال تـزال حمـور االهتمـام العـاملي. ولـذا 
ينبغـي مواصلـة استكشـاف أوجـــه التــآزر بــني اتفاقيــة األمــم 
ـــــاخ، واتفاقيــــة التنــــوع  املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغـــري املن
البيولوجــي، واتفاقيــة األمــــم املتحـــدة ملكافحـــة التصحـــر يف 
البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الشـديد و/أو التصحـر وخباصـة 

يف أفريقيا(٦)، وذلك بغية حتقيق التنمية املستدامة. 
ـــة بنــاء القــدرات، وتطويــر  وأكـد اإلعـالن علـى أمهي - ١٤
ونشـر التكنولوجيـا االبتكاريـة فيمـا يتعلـق بقطاعـــات التنميــة 
الرئيسية، وال سيما قطاع الطاقة واالسـتثمارات ذات الصلـة. 
وتشـمل هـذه االسـتثمارات إشـراك القطـاع اخلـــاص وتوخــي 
النهج ذات الوجهة السوقية، وانتهاج سياسات عامـة داعمـة، 

والتعاون الدويل. 
وشدد إعالن مراكش الوزاري علـى ضـرورة معاجلـة  - ١٥
ـــى  ظـاهرة تغـري املنـاخ وآثارهـا السـلبية مـن خـالل التعـاون عل
مجيـع املسـتويات، ورحـب جبـهود مجيـع األطـراف الراميــة إىل 

تنفيذ االتفاقية اإلطارية. 

احلواشي 
األمــم املتحــدة، جمموعــة املعــــاهدات، الـــد ١٧٧١، الرقـــم  (١)

 .٣٠٨٢٢
 .FCCC/CP/2001/13/Add.1-3 انظر (٢)

FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر ١/م أ-٣.  (٣)
 .FCCC/CP/2001/13/Add.1 انظر (٤)

ـــوع البيولوجــي  انظـر برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، اتفاقيـة التن (٥)
(مركز األنشطة الربناجمية للقـانون البيئـي واملؤسسـات البيئيـة)، 

حزيران/يونيه ١٩٩٢. 
األمــم املتحــدة، جمموعــة املعــــاهدات، الـــد ١٩٥٤، الرقـــم  (٦)

 .٣٣٤٨٠
 


