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 ])A/61/422/Add.4( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة - ٦١/٢٠١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، ومقررهـا   ١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٤/٢٢٢ إىل قرارها    إذ تشري  

 املــــــؤرخ ٥٦/١٩٩، وقراراهتــــــا ٢٠٠٠ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٥٥/٤٤٣
 ،٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٢٥٧  و ،٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول  ٢١
 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢٣٤  و،٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢٤٣ و

لقـرارات  ا و،٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢ املـؤرخ  ٦٠/١٩٧  و،٢٠٠٤ديـسمرب  /األول
 األخرى املتعلقة حبماية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة،

، )١(خبــتغري املنــا  إىل أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة وإذ تــشري أيــضا 
يف ذلك التـسليم بـأن الطـابع العـاملي لـتغري املنـاخ يقتـضي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـع                           مبا

 ممكن ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقـا ملـسؤولياهتا املـشتركة واملتباينـة                نطاق
  وأحواله االجتماعية واالقتصادية،بلديف الوقت ذاته ولقدرات كل 

أعـرب فيـه رؤسـاء      ، الذي   )٢(ةإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفي      كذلكر  ـوإذ تشي  
 قــصارى جهــدهم لــضمان بــدء نفــاذ بروتوكــول  بــذلعـــزمهم علــى الــدول واحلكومــات عــن 

 ،)٣(ةئـانبعاثات غازات الدفييف لشروع يف اخلفض املطلوب على اكيوتو و

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(
 .٥٥/٢انظر القرار  )٢(
 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣(
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خطــة التنفيــذ ملــؤمتر  و )٤(ة إىل إعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدام رـوإذ تــشي 
ي الـوزاري  ـهـ ـوإعـالن دل ، )٥()‘‘خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ    ’’(القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة        

بــشأن تغــري املنــاخ والتنميــة املــستدامة الــذي اعتمــده مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
تـشرين   ٢٣ي يف الفتـرة مـن       ـيف نيودهلـ  املعقـودة   اإلطارية املتعلقة بـتغري املنـاخ يف دورتـه الثامنـة            

ة ملـؤمتر األطـراف    ونتـائج الـدورة التاسـع     ،  )٦(٢٠٠٢ نـوفمرب / تشرين الثـاين   ١أكتوبر إىل   /األول
، ونتـائج   )٧(٢٠٠٣ ديـسمرب / كانون األول  ١٢ إىل   ١ يف ميالنو، إيطاليا، يف الفترة من        املعقودة

 كــانون ١٨إىل  ٦ يف الفتــرة مــن  بــوينس آيــرسالــدورة العاشــرة ملــؤمتر األطــراف املعقــودة يف 
رة األوىل  الـدو هـي   ، ونتائج الـدورة احلاديـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف و            )٨(٢٠٠٤ديسمرب  /األول

كنـدا،   ، يف مونتريال  اف يف بروتوكول كيوتو، املعقودة     اجتماع األطر  بوصفهاملؤمتر األطراف   
 ،)٩(٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨يف الفترة من 

 تنفيـذ   واصـلة مل  واستراتيجية موريـشيوس   )١٠( إعــالن موريشيوس  وإذ تؤكد من جديد    
 ،)١١(ل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميةبرنامج العمل من أج

 ،)١٢(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام نتائج إىل وإذ تشيـر 
 ألن مجيـع البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة، مبـا فيهـا                القلـق  بالغ يساورها   زالي ال وإذ 

ايـدة بـسبب التعـرض لآلثـار        أقل البلدان منوا والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، تواجـه خمـاطر متز              
 ، وإذ تؤكد ضرورة تلبية االحتياجات اخلاصة بالتكيف واملتصلة هبذه اآلثار،السلبية لتغري املناخ

_______________ 
ــة املــــس   )٤( ــاملي للتنميــ ــة العــ ـــر القمــ ــر مؤمتــ ــســـــتقريــ ــا، ــــتدامة، جوهانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
 A.03.II.A.1تحـــدة، رقـــم املبيـــع   منـــشورات األمـــم امل  (٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٥(
)٦( FCCC/CP/2002/7/Add.1 ٨ -م أ /١، املقرر. 
)٧( FCCC/CP/2003/6/Add.12  و. 
)٨( FCCC/CP/2004/10/Add.12  و. 
)٩( FCCC/CP/2005/5/Add.1. 
 العمــل مـن أجــل التنميــة املـستدامــة للــدول            ي الستعراض تنفيذ برنـامج    ـ الدول تقرير االجتماع  )١٠(

منـشورات   (٢٠٠٥ ينـاير / كانون الثـاين   ١٤-١٠بورت لويس، موريشيوس،    ،  اجلزرية الصغرية النامية  
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4األمم املتحدة، رقم املبيع 

 .نفسه، املرفق الثايناملرجع  )١١(
 .٦٠/١انظر القرار  )١٢(



A/RES/61/201 

3 

 أن مائـــة وتـــسعا ومثـــانني دولـــة ومنظمـــة واحـــدة للتكامـــل االقتـــصادي وإذ تالحـــظ 
 اإلقليمي قد صدقت على االتفاقية،

 باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة        أن بروتوكول كيوتو امللحق    وإذ تالحظ أيضا   
 دولـة، مبـا يف ذلـك تـصديقات     وسـت وسـتون   عليه حىت اآلن مائـة    تصدق قد   )١٣(خر املنا ـبتغي

  يف املائة من االنبعاثات،٦١,٦األطراف املذكورة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت تتسبب يف 
حلكــومي الــدويل املعــين بــتغري  األعمــال الــيت يــضطلع هبــا الفريــق اوإذ تالحــظ كــذلك 

املناخ وضـرورة بنـاء القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة وتعزيزهـا مـن خـالل مجلـة تـدابري، منـها                       
سـيما يف     وال  تبـادل البيانـات واملعلومـات العلميـة،        مـن أجـل   الفريـق   إىل  دعم  تقـدمي الـ   مواصلة  

 ،رابع صدور تقرير التقييم الأن من املنتظروإذ تالحظ  البلدان النامية،
 باهلـدف النـهائي لالتفاقيـة وهـو تثبيـت تركـزات غـازات               التزامها وإذ تؤكد من جديد    

 الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل اإلنسان بشكل خطري يف نظام املناخ،
 بتقرير األمني التنفيذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري           وإذ حتيط علما   
 ،)١٤(ةن أعمال مؤمتر األطراف يف االتفاقياملناخ ع
 بالدول أن تتعاون يف العمـل مـن أجـل بلـوغ اهلـدف النـهائي التفاقيـة             بـهيـت - ١ 

 ؛)١(خاألمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املنا
 االلتزامات واملبادرات والعمليات املضطلع هبـا يف إطـار اتفاقيـة األمـم              تالحظ - ٢ 

لـدول  ، بالنـسبة ل )١٣(اهبـ  لحق اململتعلقة بتغري املناخ وكذلك بروتوكول كيوتو  املتحدة اإلطارية ا  
 فيه، من أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية؛اليت هي أطراف 

بـدء   ترحــب ب   كيوتـو أن الـدول الـيت صـدقت علـى بروتوكـول            أيـضا    تالحظ - ٣ 
تـصدق عليـه بعـد        الـدول الـيت مل     قـوة  وحتـث ب   ،٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ١٦ يف   ربوتوكول ال نفاذ

 على أن تفعل ذلك يف الوقت املناسب؛
تفاقيـة  اال تنفيـذ أحكـام      مـا يـربر العمـل علـى       خطورة تغري املنـاخ     يف   أن   ؤكدت - ٤ 
 ؛اإلطارية
اآلليات املرنة اليت أرسـاها      يف إطار    املضطلع هبا األنشطة   تالحظ مع االهتمام   - ٥ 

 ؛بروتوكول كيوتو
_______________ 

)١٣( FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق٣ -م أ /١، املقرر ،. 
)١٤( A/61/225. 
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ملـــؤمتر  )١٥( والثانيـــة عـــشرة)٩(بنتـــائج الـــدورتني احلاديـــة عـــشرة حتـــيط علمـــا - ٦ 
ــراف يف  ــة و االاألطـ ــة اإلطاريـ ــائج بتفاقيـ ــدورتني األوىلنتـ ــة)٩(الـ ــراف  )١٥( والثانيـ ــؤمتر األطـ  ملـ

 ؛ اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفهما
  بنتـائج التجديـد الرابـع ملـوارد الـصندوق االسـتئماين          حتيط علمـا مـع التقـدير       - ٧ 

 يفلـصندوق االسـتئماين      اجملتمع الـدويل ل    تعهد هبا  اليت   التربعاتملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك       
 ٣٠ و ٢٩يـومي   املعقـودة يف كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا،           ،اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية    

 ؛ أمهية الوفاء بتلك التعهداتؤكد، وت٢٠٠٦أغسطس /آب
  باستـضافة حكومـة كينيـا للـدورة الثانيـة عـشرة            لتقديرمع ا أيضا  حتيط علما    - ٨ 

 اجتمــاع بوصــفهالــدورة الثانيــة ملــؤمتر األطــراف  وهــي اتفاقيــة اإلطاريــةااليف ؤمتر األطــراف ملــ
 تــــشرين ١٧ إىل ٦مــــن يف الفتــــرة  يف نــــريويب املعقــــودةاألطــــراف يف بروتوكــــول كيوتــــو، 

رض حكومـة إندونيــسيا استــضافة  ، وحتـيط علمــا كـذلك مــع التقـدير بعــ   ٢٠٠٦نــوفمرب /الثـاين 
 بروتوكــول يفاألطــراف الجتمــاع الــدورة الثالثــة هــي  وؤمتر األطــرافملــ الــدورة الثالثــة عــشرة
 ؛٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٤ إىل ٣ا يف بايل يف الفترة من كيوتو، املقرر عقده

ــ - ٩  ــات        ظتالح ــابع ألمان ــصال الت ــق االت ــا فري ــضطلع هب ــيت ي ــة ال األعمــال اجلاري
ــة  وم ــصلة كاتــب اهليئــات الفرعي ــة اللذات ال ــة اإلطاري ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   ،تفاقي  واتفاقي

 ،)١٦(االتـصحر، وخباصـة يف أفريقيـ      مـن    أو/ اجلفاف الـشديد و     من التصحر يف البلدان اليت تعاين    
بـني   مـا وتشجع على التعاون من أجـل تعزيـز أوجـه التكامـل في            ،  )١٧(يواتفاقية التنوع البيولوج  

 ت الثالث، مع احترام وضعها القانوين املستقل يف الوقت نفسه؛األمانا
إىل واألمـم املتحـدة     تفاقية اإلطارية   االأمانة  الصلة املؤسسية بني     استمرار   تؤيد - ١٠ 

 إعـادة  يضرورأنه بات من الـ اجلمعية العامة   أو فيه مؤمتر األطرافيرتئيالوقت الذي  حينيأن 
  يف ذلك؛النظر

تفاقية اإلطاريـة إىل تقـدمي تقريـر إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                اال نة أما وـدعـت - ١١ 
 الستني عن أعمال مؤمتر األطراف؛الثانية و

_______________ 
)١٥( FCCC/CP/2006/4-FCCC/KP/CMP/2006/8. 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٦(
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )١٧(
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تعـددة األطـراف إىل أن تراعـي،        البيئة امل مؤمترات األطراف يف اتفاقيات      تدعو - ١٢ 
حـىت  املـستدامة   لدى حتديد تواريخ اجتماعاهتا، جدول اجتماعات اجلمعية العامة وجلنة التنميـة            

 كفل التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلك االجتماعات؛ت
الــستني البنــد و  الثانيــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا ررـقـــت - ١٣ 

 .“محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة”الفرعي املعنون 
 ٨٣اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ربديسم/ كانون األول٢٠


