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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ٩٦ (و) من جدول األعمال املؤقت* 

البيئـة والتنميـة املسـتدامة: محايـة املنـاخ العــاملي 
  ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة 

ــة  نتـائج الـدورة الثامنـة ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاري
  بشأن تغري املناخ 

  مذكرة من األمني العام 
ـــة العامــة، عمــال بقرارهــا ٢٥٧/٥٧  يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اجلمعي
تقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عـن أعمـال مؤمتـر 

األطراف يف االتفاقية. 
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تقريــر األميــن التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
  عن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقية 

مقدمة   أوال -
ـــم املتحــدة  دعـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢٥٧/٥٧ األمـني التنفيـذي التفاقيـة األم - ١
اإلطارية بشأن تغري املنـاخ(١) إىل تقـدمي تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني 

عن أعمال مؤمتر األطراف. ويقدم هذا التقرير استجابة لتلك الدعوة. 
 

نتائج الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف   ثانيا -
موجز  ألف -

عقد مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ دورتـه الثامنـة  - ٢
يف نيودهلي باهلند يف الفترة من ٢٣ تشرين األول/أكتوبر إىل ١ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. 
واعتمد املؤمتر، يف ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢، إعـالن دهلـي الـوزاري بشـأن تغـري املنـاخ 

والتنمية املستدامة(٢). 
 

نتائج الدورة الثامنة  باء -
يتضمن إعالن دهلي، الذي هو بيان سياسي عام، مواضيـع مت إقرارهـا يف مؤمتـر القمـة  - ٣
العـاملي للتنميـة املسـتدامة املعقـود يف جوهانسـربغ يف آب/أغسـطس ٢٠٠٢. ويؤكـد اإلعــالن 
على أن األخطار النامجة عن تغري املناخ الذي تواجه البلدان النامية أخطر آثاره احملتملة، ينبغـي 
التصدي هلا عن طريق إدماج اإلجراءات املناسبة يف االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة 
ـــاه، والطاقــة، والصحــة، والزراعــة، والتنــوع البيولوجــي، ويؤكــد  يف اـاالت الرئيسـية كاملي
اإلعالن على أنه، إىل جانب إجراءات التخفيــف مـن آثـار تغـري املنـاخ تدعـو احلاجـة إىل اختـاذ 
تدابري عاجلة للتكيف معه. ويشجع اإلعالن علـى تبـادل املعلومـات بصـورة غـري رمسيـة بشـأن 
إجـراءات التخفيـف والتكيـف ملسـاعدة األطـراف علـى مواصلـة اسـتحداث اسـتجابات فعالـــة 
ومالئمة لتغري املناخ. وجيدد التأكيد على ضـرورة أن تواصـل مجيـع األطـراف النـهوض بتنفيـذ 
التزاماا مبوجب االتفاقية، وعلى أن تربهن البلدان املتقدمة النمـو علـى أـا يف طليعـة العـاملني 
على تغيري مسار االجتاهات األطول أجال، وعلى أن التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والقضـاء 
على الفقر مها أول وأهـم أولويـات البلـدان الناميـة. واإلعـالن، إذ يعـترف باسـتنتاجات تقريـر 

 __________
جمموعة معاهدات األمم املتحدة، الد رقم ١٧٧١، ٣٠٨٢٢.  (١)

 .1/CP.8 املقرر ،FCCC/CP/2002/7 انظر (٢)



03-482433

A/58/308

التقييـم الثـالث للفريـق احلكومـي الـدويل املعـين بتغـري املنـاخ، يشـدد علـــى أنــه ســيتعني إجــراء 
ختفيضـات كبـرية يف االنبعاثـات العامليـة سـعيا لبلـــوغ اهلــدف النــهائي لالتفاقيــة. وقــد حثــت 
األطراف اليت صدقت على بروتوكـول كيوتـو التـابع لالتفاقيـة بقـوة األطـراف الـيت مل تصـدق 

بعد على الربوتوكول على القيام بذلك. 
ويسـلم اإلعـالن بأمهيـة حتسـني فـــرص الوصــول إىل خدمــات ومــوارد للطاقــة ميكــن  - ٤
التعويـل عليـها، وتكـون يف املتنـاول وتتوافـر فيـها مقومـات البقـــاء اقتصاديــا، وتكــون مقبولــة 
ــــز التعـــاون الـــدويل يف اســـتحداث ونشـــر  اجتماعيــا، وســليمة بيئيــا. ويؤكــد ضــرورة تعزي
تكنولوجيـات مبتكـرة، ال سـيما يف قطـاع الطاقـة، مـن خـالل االســـتثمار والسياســات العامــة 
الداعمة. ويدعو اإلعالن إىل تشجيع تقدم التكنولوجيا عن طريق البحـث والتطويـر، والتنويـع 
االقتصادي، وتعزيز مؤسسات التنمية املسـتدامة املختصـة اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة. ويشـدد 
علــى وجــوب اختــاذ إجــراءات لتنويــع إمــدادات الطاقــة باســتحداث تكنولوجيــات متقدمـــة 
ـــك، الطاقــة الكهرمائيــة، تتســم  يسـتخدم فيـها الوقـود األحفـوري والطاقـة املتجـددة مبـا يف ذل
بدرجة أعلى من النظافة والكفاءة، وتكون ميسورة وفعالة من حيث التكلفة بقدر أكرب ونقـل 
تلك التكنولوجيات إىل البلدان النامية بشروط تساهلية يتفق عليـها اجلميـع. كمـا يؤكـد علـى 
ضرورة اختاذ إجراءات إلحداث زيادة كبـرية يف احلصـة العامليـة مـن مصـادر الطاقـة املتجـددة، 

دف زيادة مسامهتها يف إمجايل إمدادات الطاقة. 
ورحب املؤمتر بالتقدم احملرز حنو البدء الفوري آلليـة التنميـة النظيفـة، الـيت ُأعلـن عنـها  - ٥
كجزء من اتفاقات مراكـش املربمـة يف عـام ٢٠٠١. ومـن املقـرر أن توجـه اآلليـة اسـتثمارات 
القطاع اخلاص حنو مشاريع ختفيـض االنبعاثـات يف البلـدان الناميـة (األطـراف غـري املدرجـة يف 
ـــة). وبذلــك تســهم اآلليــة يف النــهوض بالتنميــة املســتدامة يف تلــك  املرفـق األول مـن االتفاقي
البلـدان، بينمـا تسـمح للحكومـات يف البلـدان الصناعيـة (املدرجـة يف املرفـــق األول لالتفاقيــة) 
ـــايل  بتقييـد التخفيـض النـاتج يف أرصـدة االنبعاثـات حلسـاب أهـداف بروتوكـول كيوتـو. وبالت
ختلق اآللية فرصة جديدة وفريدة لصاحل البلدان النامية للحصول على موارد للتنمية املسـتدامة. 
ومن ضمن التدابري الفنية اهلامة اليت أوصـى ـا الـس التنفيـذي لآلليـة، ووافـق عليـها املؤمتـر، 
إجياد طرائق وإجراءات مبسطة إلنشاء مشاريع صغرية يف إطار اآللية، تكـون منخفضـة الكلفـة 
وجذابة للمستثمرين. ووافق املؤمتـر أيضـا علـى اقـتراح الـس تسـهيل تعيـني كيانـات تنفيذيـة 
تؤدي مهام خمتلفة يف سياق اآللية فيما يتعلق مبنح الشهادات. وأخريا وافق املؤمتـر علـى النظـام 
الداخلي للمجلس التنفيذي، الذي يتسم بأمهية كربى لضمان عمل اآللية بصورة فعالـة وقليلـة 

الكلفة وشفافة. 
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وأمت املؤمتر وضع مبادئ توجيهية مبوجب املـواد ٥ و ٧ و ٨ مـن بروتوكـول كيوتـو،  - ٦
واملعايري اخلاصة بنظم السجالت اليت هي عناصر أساسية لضمان التنفيـذ الفعـال للـربوتوكول. 
وتبني املبادئ التوجيهية والقواعد املتبعة يف تقدير انبعاثات غازات الدفيئة وحسـاب الكميـات 
املخصصـة لكـل طـرف، األمـر الـذي يشـكل أساســا لتقييــم مــدى الوفــاء بالتزامــات البلــدان 
الصناعية مبوجب الربوتوكول. وكذلك حتدد املبـادئ التوجيهيـة للقواعـد الـيت سـتتبعها الـدول 
ـــة اســتعراض تلــك املعلومــات. وتشــكل معايــري  الصناعيـة يف اإلبـالغ عـن املعلومـات، وكيفي
ــة  االتصـال بـني نظـم السـجالت شـرطا أساسـيا لتشـغيل نظـام االجتـار باالنبعاثـات وآليـة التنمي

النظيفة على حنو يتسم بالشفافية. 
وتشكل البالغات الوطنيـة وسـيلة هامـة لتبـادل املعلومـات بـني مجيـع األطـراف. وقـد  - ٧
اعتمـدت مبـادئ توجيهيـة جديـدة إلعـداد البالغـات الثانيـة للبلـدان الناميـة. وستســـاعد تلــك 
املبادئ التوجيهية، اليت تشكل صيغة محسنه للمبادئ التوجيهيـة السـابقة، علـى حتسـني نوعيـة 
التقارير الوطنية وتسهل زيادة تبادل املعلومات الـيت تشـكل عنصـرا حامسـا مـن عنـاصر التنفيـذ 
الفعال لالتفاقية وللربتوكول، عندما يدخل حيز التنفيذ. وطُلب من الفريق االستشـاري املعـين 
بالبالغات الوطنية للبلدان النامية حتديد وتقييم املشـاكل والعقبـات التقنيـة الـيت ووجـهت عنـد 
ـــا البلــدان  إعـداد التقـارير األوىل، وطُلـب إىل األمانـة إعـداد تقريـر حـول اخلطـوات الـيت اختذ
ـــذ االتفاقيــة. وقــد اختــذ املؤمتــر قــرارات إضافيــة لتحســني اإلبــالغ عــن القوائــم  الناميـة لتنفي
اإلحصائية الوطنية لغازات الدفيئة يف البلدان الصناعية، واملبادئ التوجيهيـة لالسـتعراض التقـين 

هلذه التقارير. 
وقدم املؤمتر ملرفق البيئـة العامليـة، بوصفـه اجلهـة الـيت مت تعيينـها كآليـة ماليـة لالتفاقيـة،  - ٨
توجيهات بشأن طريقة عمل الصندوقـني اجلديديـن الذيـن مت إنشـاؤمها يف عـام ٢٠٠١ لصـاحل 
البلدان النامية كجزء من اتفاقات مراكش، ومها صندوق أقل البلدان منوا، والصندوق اخلـاص 
بتغـري املنـاخ. وقـد بـدأ صنـدوق أقـل البلـدان منـوا العمـل، ويوفـر املـوارد لتمويـل عمليـة إعــداد 
برامج العمل للتكيف الوطين يف أقل البلدان منوا، ولدعم فريق اخلرباء التـابع ألقـل البلـدان منـوا 
ـــل حتضرييــة إقليميــة لتحقيــق التقــدم يف عمليــة إعــداد برامــج العمــل.  يف تنظيـم حلقـات عم
كما قُدمت توجيـهات إىل مرفـق البيئـة العـاملي لتمويـل إعـداد التقـارير الوطنيـة الثانيـة للبلـدان 

النامية وللبدء يف تشغيل الصندوق اخلاص بتغري املناخ. 
وشـهد املؤمتـر أيضـا اختتـام االسـتعراض الثـاين ملـــدى كفــاءة أداء اآلليــة املاليــة، وقــد  - ٩
اعترف فيه بأن مرفق البيئة العاملية أدى بفعاليـة دوره ككيـان يقـوم بتشـغيل اآلليـة املاليـة، وإن 
ــــق. ونتيجـــة هلـــذا  كــانت هنــاك حاجــة إىل حتســني بعــض األوجــه التشــغيلية يف عمــل املرف
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االسـتعراض طلـب املؤمتـر أيضـا مـن أمانـة االتفاقيـة أن تعـد بالتشـاور مـع أمانـة املرفـق، تقريــرا 
بشـأن حتديـد التمويـل الـالزم واملتوافـر لتنفيـذ االتفاقيـة، أن تيسـر مـــن خــالل احلــوار، عمليــة 

تبسيط التوجيهات اليت يقدمها املؤمتر للمرفق. 
واسـتعرض املؤمتـر جمموعـة األنشـطة الـيت مت إقرارهـا كإطـار للسياسـات العامـة ــدف  - ١٠
حتسني نقل التكنولوجيـا مبوجـب االتفاقيـة. وأشـار إىل الفصـل ذي الصلـة مـن جـدول أعمـال 
القرن ٢١ املتعلق بنقل التكنولوجيا السليمة بيئيـا، وإىل األحكـام ذات الصلـة مـن خطـة تنفيـذ 
نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، اليت مت اعتمادها يف جوهانسـربغ يف أيلـول/سـبتمرب 
٢٠٠٢. ورحب مبا ُأحرز من تقدم أوَّيل يف تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفــة والفعالـة الراميـة إىل 
تعزيز عملية تنفيذ الفقرة ٥ من املادة ٤ من االتفاقية، على النحـو املنصـوص عليـه يف اتفاقـات 
مراكش. والحظ مع التقدير ما أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من تقدم، وشـجع 
الفريـق علـى مواصلـة عملـه اجليـد. وطلـب املؤمتـر مـن رئيـس اهليئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـــة 
والتكنولوجية تيسري التعاون فيما بني ثالثة أفرقة خرباء أنشئت مبوجـب االتفاقيـة، وهـي فريـق 
اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة املقدمـة مـن البلـدان الناميـة، وفريـق اخلـرباء املعـين 

بنقل التكنولوجيا، وفريق خرباء أقل البلدان منوا.  
وأكـد املؤمتـر علـى ضـرورة تنفيـذ التدابـري املتفـق عليـها يف دورتـه السـابعة، مـن أجـــل  - ١١
تعزيز قدرات البلدان النامية على التصدي لتحديات تغري املناخ. وخالل الدورة الثامنة اسـتمر 
عمل آلية غري رمسية أنشئت بـني األمانـة وبـني املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الرئيسـية، مبـا فيـها 
مرفـق البيئـة العامليـة، ووكـاالت التنفيـذ التابعـة لـه، الـيت تسـاعد علـى بنـاء قـدرات األطـــراف. 
واهلدف من العملية حتسني تبادل املعلومات بني املنظمات املختصة، مبا يسهل تقـدمي املسـاعدة 

لألطراف بصورة منسقة وفعالة يف جمال بناء القدرات. 
واعتمـد املؤمتـر كذلـك برنـامج عمـل دهلـي املتعلـــق باملــادة ٦ مــن االتفاقيــة، املتصلــة  - ١٢
بـالتثقيف والتدريـب وتوعيـة اجلمـهور، وتوفـري املعلومـات لـه، وضمـان مشـاركته، وبالتعـــاون 
الـدويل يف هـذه اـاالت. ويف إطـار ذلـك الربنـامج ومدتـه مخـس سـنوات، اتفقـــت األطــراف 
املشاركة يف املؤمتر على قائمة أنشطة قطرية املنحى ميكن تنفيذها لتعزيـز التثقيـف الـذي يركـز 
على املناخ والربامج التدريبية، وزيادة توفري املعلومات عـن تغـري املنـاخ، ممـا يزيـد الوعـي العـام 
ــز  ومشـاركة اجلمـهور. ويشـتمل برنـامج العمـل أيضـا علـى عـدد مـن العنـاصر اهلادفـة إىل تعزي
ـــن الســمات اجلديــدة لربنــامج العمــل  التعـاون اإلقليمـي والـدويل خبصـوص هـذه املسـائل. وم
ـــات غــري احلكوميــة يف دعــم العمــل علــى  اعترافـه بـدور املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظم
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الصعيديـن الوطـين والـدويل. وسـيخضع برنـامج العمـل الســـتعراض مرحلــي يف عــام ٢٠٠٤، 
واستعراض شامل يف عام ٢٠٠٧. 

 
االستنتاجات والتوصيات  جيم -

لعل اجلمعية العامة تود القيام، يف مجلة أمور، مبا يلي:  - ١٣
اإلحاطة علما بتقرير األمني التنفيذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن  (أ) 

تغري املناخ، بصيغته اليت أحاله ا األمني العام؛ 
اإلحاطة بنتائج الدورة الثامنـة ملؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة، الـذي اسـتضافته  (ب) 

حكومة اهلند يف الفترة من ٢٣ تشرين األول/أكتوبر إىل ١ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢؛ 
دعوة األمني التنفيذي إىل مواصلة تقدمي التقارير عن عمل املؤمتـر إىل اجلمعيـة  (ج)

العامة. 
 


