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 [(A/58/484/Add.6) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة  - ٢٤٣/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــــري إىل قرارهــــا ٢٢٢/٥٤ املــــؤرخ ٢٢ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩، ومقررهــــــا ٤٤٣/٥٥ املـــــؤرخ ٢٠ كـــــانون 

األول/ديســمرب ٢٠٠٠، وقراريــها ١٩٩/٥٦ املــــؤرخ ٢١ كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠١ و ٢٥٧/٥٧ املـــؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب 

٢٠٠٢، والقرارات األخرى املتعلقة حبماية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة، 

وإذ تشري أيضا إىل أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ(١) مبـا يف ذلـك التسـليم بـأن الطـابع العـاملي لتغـري املنـاخ 

ـــا ملســؤولياا املشــتركة وإن كــانت  يقتضـي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـع نطـاق ممكـن ومشـاركتها يف اسـتجابة دوليـة فعالـة ومناسـبة، وفق

متباينة ولقدرات كل منها وأحواهلا االجتماعية واالقتصادية، 

وإذ تشـري كذلـك إىل إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(٢) وخطـة التنفيـذ الصـــادرة عــن مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة 

املسـتدامة (�خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ�)(٣)، وإعـالن دهلـي الـوزاري بشـأن تغـري املنـاخ والتنميـة املسـتدامة الـذي اعتمــده مؤمتــر األطــراف يف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورتـه الثامنـة الـيت عقـدت يف نيودهلـي يف الفـترة مـن ٢٣ تشـرين األول/أكتوبـر إىل ١ تشـرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢(٤)، 

وإذ تالحظ أن مائة ومثانيا ومثانني دولة ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي قد صدقت على االتفاقية، 

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

(٢) تقرير مؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس - ٤ أيلــول/ ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم 
املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

(٣) املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق. 

 .1/CP.8 املقرر ،FCCC/CP/2002/7/Add.1 (٤)
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وإذ تظـل يسـاورها عميـق القلـق ألن مجيـع البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة، مبـا فيـها أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصغــرية 

النامية، تواجه خماطر متزايدة بسبب التعرض لآلثار السلبية لتغري املناخ، 

وإذ تالحظ أعمال الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وضـرورة بنـاء القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة وتعزيزهـا، عـن طريـق 

أمور من بينها مواصلة دعم الفريق من أجل تبادل البيانات واملعلومات العلمية، ال سيما يف البلدان النامية، 

وإذ تالحظ أيضا أن بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ(٥) قـد نـال حـىت اآلن مائـة وتسـعة 

عشر تصديقا، مبا يف ذلك تصديقات األطراف املذكورة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت تتسبب يف ٤٤,٢ يف املائة من االنبعاثات، 

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

جهدهم لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو، وهو مـا حيبـذ حدوثـه حبلـول الذكـرى السـنوية العاشـرة ملؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة 

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

ــا بتقريـر األمـني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ عن أعمـال مؤمتـر الـدول األطـراف يف  وإذ حتيط علم

االتفاقية(٨)، 

يـب بـالدول إىل أن تتعـاون يف العمـل مـن أجـل بلـوغ اهلـدف النـهائي املتوخـــى يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة  - ١

بشأن تغري املناخ(١)؛ 

ــدول الـيت صدقـت علـى بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ(٥)  تالحظ أن ال - ٢

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

تالحظ مع االهتمام ما مت من أعمال حتضريية لتنفيذ اآلليات املرنة اليت أرساها بروتوكول كيوتو؛  - ٣

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(٩)، 

واتفاقية التنوع البيولوجي(١٠) وموظفو اهليئات الفرعية ذات الصلة التابعـة هلـا، وتشـجع علـى التعـاون مـن أجـل تعزيـز أوجـه التكـامل فيمـا بـني 

األمانات الثالث مع احترام املركز القانوين املستقل لكل منها؛ 

                                                           
(٥) FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر CP.3/1، املرفق. 

(٦) انظر القرار ٢/٥٥. 

(٧) املرجع نفسه، الفقرة ٢٣. 

 .A/58/308 (٨)

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

(١٠) املرجع نفسه، الد ١٧٦٠، الرقم ٣٠٦١٩. 
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تطلـب إىل األمـني العـام أن يرصـد يف اقتراحـه للميزانيـة الربناجميـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ اعتمـادات لـــدورات  - ٥

مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وهيئاا الفرعية؛ 

تدعو األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ إىل تقـدمي تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ٦

التاسعة واخلمسني عن أعمال مؤمتر األطراف؛ 

ــــد تواريـــخ  تدعــو مؤمتــرات األطــراف يف االتفاقيــات املتعــددة األطــراف املتعلقــة بالبيئــة إىل أن تراعــي، لــدى حتدي - ٧

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

تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا التاسـعة واخلمسـني البنـد الفرعـي املعنـون �محايـة املنـــاخ العــاملي  - ٨

ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة�. 

اجللسة العامة ٧٩ 

٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


