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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

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

 

املؤمتر العاملي املعين بتغري املناخ  - ٢٥٨/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تدرك أن التغري يف مناخ األرض وما يترتب عليه من آثار ضارة مدعاة لقلق عام للبشرية، 

وإذ تـدرك أيضـا أن الطـابع العـاملي لتغـري املنـاخ يتطلـب التعـاون علـى أوسـع نطـاق ممكـن، مبـا يتماشـى مـع أحكـام اتفاقيـــة األمــم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ(١)، 

وإذ ترحب باألعمال اجلارية اليت تضطلع ـا منظومـة األمـم املتحـدة بشـأن تغـري املنـاخ، وخباصـة يف سـياق االتفاقيـة اإلطاريـة الـيت 

هي األداة الرئيسية ملعاجلة هذا القلق العاملي، 

وإذ تأخذ يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة(٢) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ��)(٣)، 

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

األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ يف دورتـه الثامنـة الـيت عقـدت يف نيودهلـي مـن ٢٣ تشـرين األول/أكتوبـر إىل ١ تشـرين الثـاين/نوفمــرب 

 ،٢٠٠٢

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

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٢)
رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٣)
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وإذ تدرك مع القلق النتائج اليت وردت يف تقريـر التقييـم الثـالث للفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بتغـري املنـاخ(٤)، والـذي أكـد فيـه 

ضرورة إجراء ختفيضات كبرية يف االنبعاثات العامليـة مـن أجـل بلـوغ اهلـدف النـهائي لالتفاقيـة، وإذ تـدرك قيـام اهليئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة 

والتكنولوجية مبواصلة النظر يف اآلثار املترتبة على التقرير، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد علـى خطـة تنفيـذ جوهانسـربغ الـيت حتـث فيـها بشـدة الـدول الـيت صدقـت علـى بروتوكـول كيوتـو امللحــق 

باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(٥) الدول اليت مل تصدق بعد على الربوتوكول على أن تفعل ذلك يف الوقت املناسب(٦)، 

وإذ تدرك احلاجة إىل تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية وشبكات تبادل البيانات واملعلومات العلمية، 

وإذ تشدد على أن املؤمتر العاملي املعين بتغري املناخ سيكون قوة داعمة لإلجراءات املتصلة باالتفاقية، 

ــــة والوطنيـــة  وإذ تالحــظ أمهيــة املشــاركة الواســعة يف هــذه اإلجــراءات مــن جــانب احلكومــات والربملانــات واملنظمــات الدولي

واألوساط العلمية والقطاع اخلاص وممثلي اتمع املدين اآلخرين، 

ترحب مببادرة حكومة االحتاد الروسي بعقـد املؤمتـر العـاملي املعـين بتغـري املنـاخ يف موسـكو مـن ٢٩ أيلـول/سـبتمرب إىل  - ١

ـــادل وجــهات النظــر فيمــا بــني األوســاط العلميــة واحلكومــات والربملانــات واملنظمــات  ٣ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣، باعتبـاره منتـدى لتب

الدولية والوطنية والقطاع اخلاص وممثلي اتمع املدين اآلخرين، ولتيسري تنفيذ السياسات القائمة املتعلقة بتغري املناخ؛ 

تشـجع الـدول األعضـاء ومؤسسـات وهيئـــات منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصلــة، فضــال عــن املنظمــات الدوليــة  - ٢

والوطنية األخرى والربملانات واألوساط العلمية والقطاع اخلاص وممثلي اتمع املدين اآلخرين، على املشاركة يف املؤمتر بشكل نشط؛ 

تدعـو الـدول األعضـاء ومنظومـة األمـم املتحـدة ومجيـع اجلـهات الفاعلـة األخـرى إىل االسـتفادة مـن املؤمتـر مـن أجـــل  - ٣

زيادة الوعي بأمهية اجلهود املبذولة ملعاجلة التغري املناخي. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

                                                                     
 Climate change 2001 (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, July 2001 and (٤)

March 2002)، أربعة جملدات. 

FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر ١/م أ-٣، املرفق.  (٥)

تقريــر مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس - ٤ أيلــول/ ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشـــــــــورات األمـــم  (٦)
املتحـــــدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ٢، املرفق، الفقرة ٣٨. 


