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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.4( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة - ٦٢/٨٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ٥٤/٢٢٢ و١٩٨٨ديـسمرب/ كـانون األول٦ املـؤرخ٤٣/٥٣هاي إىل قراررــإذ تشي 

 كـــــانون٢٠ املــــؤرخ٥٥/٤٤٣، ومقررهــــا١٩٩٩ ديـــــسمرب/ألول كــــانون ا٢٢املــــؤرخ
ــا٢٠٠٠ديــــسمرب/األول ــانون األول ٢١ املــــؤرخ٥٦/١٩٩، وقراراــ ــسمرب/كــ  ٢٠٠١ديــ

ــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٥٧ و  كـــانون٢٣ املـــؤرخ٥٨/٢٤٣ و٢٠٠٢ديـ
ــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٣٤ و٢٠٠٣ ديــسمرب/األول  ٦٠/١٩٧  و٢٠٠٤دي

ــسمرب/كــانون األول ٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٦١/٢٠١  و٢٠٠٥دي
 والقرارات األخرى املتعلقة حبماية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة،،٢٠٠٦

ــاوإذ تــشري أيــضا  ،)١(خ إىل أحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املن
لك التسليم بـأن الطـابع العـاملي لـتغري املنـاخ يقتـضي تعـاون مجيـع البلـدان علـى أوسـعيف ذ مبا

نطاق ممكن ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقـا ملـسؤولياا املـشتركة واملتباينـة
 يف الوقت ذاته ولقدرات كل منها وأحواهلا االجتماعية واالقتصادية،

أعرب فيـه رؤسـاء الـدول الذي)٢(ةأللفيلألمم املتحدةإىل إعالن ا كذلكرـوإذ تشي 
بــذل قــصارى جهـدهم لــضمان بــدء نفـاذ بروتوكــول كيوتــوعـــزمهم علـىواحلكومـات عــن

 ،)٣(ئـةانبعاثات غازات الدفييفلشروع يف اخلفض املطلوبعلى او

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة )٣(
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ــشي  ــستدامرـوإذ ت ــة امل ــشأن التنمي ــسربغ ب ــذ، و)٤(ة إىل إعــالن جوهان ــائجخطــة تنفي ــنت ؤمترم
ي الــوزاري بــشأنـهـــوإعــالن دل،)٥()‘‘خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ’’(القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة

تغري املناخ والتنمية املستدامة الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة
 ١أكتــوبر إىل/تــشرين األول ٢٣ مــني يف الفتــرةـيف نيودهلــاملعقــودةبــتغري املنــاخ يف دورتــه الثامنــة

 يف ميالنـو، إيطاليـا،املعقـودة ،لـدورة التاسـعة ملـؤمتر األطـرافا نتائجو،)٦(٢٠٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين
 ،لــدورة العاشــرة ملــؤمتر األطــرافا نتــائج، و)٧(٢٠٠٣ ديــسمرب/ كــانون األول١٢ إىل١يف الفتــرة مــن

لــدورةا نتــائج، و)٨(٢٠٠٤ديــسمرب/ كــانون األول١٨ إىل ٦ يف الفتــرة مــن بــوينس آيــرساملعقـودة يف
احلاديــة عــشرة ملــؤمتر األطــراف والــدورة األوىل ملــؤمتر األطــراف العامــل بوصــفه اجتمــاع األطــراف يف

 ١٠نــوفمرب إىل/ تــشرين الثــاين٢٨بروتوكــول كيوتــو، املعقــودتني يف مونتريــال، كنــدا، يف الفتــرة مــن
الثانيـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الثانيـة ملـؤمترلـدورةا ائجنتـ، و)٩(٢٠٠٥ديـسمرب/كانون األول

األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو، املعقـودتني يف نـريويب يف الفتـرة مـن
 ،)١٠(٢٠٠٦نوفمرب/ تشرين الثاين١٧ إىل٦
ــن جديــد  ــدول اجلزروإذ تؤكــد م ــستدامة لل ــة امل ــن أجــل التنمي ــامج العمــل م ــصغرية برن ــة ال ي

  تنفيـــذ برنـــامج العمـــل مـــنواصـــلةمل  واســـتراتيجية موريـــشيوس)١٢( وإعـــــالن موريـــشيوس)١١(الناميـــة
 ،)١٣(أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

_______________

 ٢٦ــــتدامة، جوهانــــســــربغ، جنــــوب أفريقيــــا،تقريــــر مؤمتـــــر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــسـ )٤(
ــسطس/آب ــول ٤ -أغــ ــبتمرب/أيلــ ــع (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــشورات األمــ  A.03.II.A.1منــ

 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
 .، املرفق٢، القرارنفسهاملرجع )٥(
)٦( FCCC/CP/2002/7/Add.1٨ -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. 
)١٠( FCCC/CP/2006/5و Add.1. 
تقريــر املـــؤمتر العـــاملي املعـــين بالتنميـــة املـــستدامة للـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة، بريـــدجتاون، )١١(

 A.94.I.18، رقــم املبيــعتحــدة املاألمــممنــشورات (١٩٩٤مــايو/أيــار ٦ -أبريــل/نيــسان ٢٥بربــادوس،
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار)نوالتصويبا

ــدول )١٢( تقريــر االجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة لل
منـشورات (٢٠٠٥ينـاير/ الثـاينكـانون ١٤-١٠اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بـورت لـويس، موريـشيوس،

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.05.II.A.4، رقم املبيعتحدة املاألمم
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )١٣(
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 ،)١٤(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعامنتائج إىلوإذ تشيـر 
 البلدان النامية، مبا فيهايماــــــسال ألن مجيع البلدان، وقلقال بالغ ظل يساورهات وإذ 

 متزايدة بسبب التعـرض لآلثـارأخطاراأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، تواجه
، وإذ تؤكــد ضــرورة تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بــالتكيف واملتــصلة ــذهالــسلبية لــتغري املنــاخ

 اآلثار،
بلغ حـىت اآلن مائـة واثـنني وتـسعني طرفـا،االتفاقية  عدد األطراف يف أنوإذ تالحظ 

 ،لتكامل االقتصادي اإلقليميمن منظمات ا دولة ومنظمة واحدة وتسعونةحدواومائةمنها
ـــمائــة وس أنوإذ تالحــظ أيــضا  ـــتا وســ ــةـ بروتوكــولعلــى حاليــاصــدقت بعني دول

 أو انـضمت إليـه أو قبلتـه)١٥(خكيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بـتغري املنـا
 ،املرفق األول لالتفاقيةيف مدرجةولة طرفان دومثان وثالث من بينها،أو وافقت عليه

 ،)١٦(ربوتوكول كيوتول التعديل الذي أدخل على املرفق باءكذلك وإذ تالحظ 
ــتغري املنــاخوإذ تالحــظ  ــق احلكــومي الــدويل املعــين ب األعمــال الــيت يــضطلع ــا الفري

تقــدمي منــها مواصــلة، عــدةوســائلب بنــاء القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة وتعزيزهــاوضــرورة
 النامية،  يف البلدانخباصة تبادل البيانات واملعلومات العلمية، ومن أجلالفريقإىلدعمال
 أمهيـــة النتــائج العلميـــة الــواردة يف تقريــر التقيـــيم الرابــع للفريـــقوإذ تالحــظ أيــضا 

 الـيت تـسهم إسـهاما إجيابيـا يف املناقـشات الـدائرة يف إطـار،ين بـتغري املنـاخاحلكومي الدويل املع
 االتفاقية ويف فهم ظاهرة تغري املناخ، مبا يف ذلك آثارها وأخطارها،

 املبادرة الـيت اختـذا رئيـسة اجلمعيـة العامـة يف دورـا احلاديـةوإذ تالحظ مع التقدير 
يف الفتـرة“ حتـديا عامليـاوصـفهتغري املنـاخ ب”الرمسية عنوالستني بعقد املناقشة املواضيعية غري

 ،٢٠٠٧أغسطس/ آب٢يوليه إىل/ متوز٣١من
املناسـبة الرفيعـةاملبـادرة الـيت اختـذها األمـني العـام بعقـدمع التقدير أيضا وإذ تالحظ 

ملنـاخالتصدي للتحـدي الـذي يـشكله تغـري ا:املستقبل يف أيدينا”غري الرمسية املعنونةاملستوى
ــادة ــسبة للقي ــول٢٤يف“بالن ــن أجــل٢٠٠٧ســبتمرب/ أيل ــوفري، م ــة ودعمهــات  زخــم لالتفاقي

 التوعية بالتحدي العاملي املتمثل يف تغري املناخ،زيادةسياسيا و
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١٤(
)١٥( FCCC/CP/1997/7/Add.1املرفق٣ -م أ/١، املقرر ،. 
)١٦( FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1٢ -م أ إ/١٠، املقرر. 
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 باهلدف النهائي لالتفاقية وهو تثبيـت تركـزات غـازاتالتزامها وإذ تؤكد من جديد 
ل دون تــدخل اإلنــسان بــشكل خطــري يف نظــامالدفيئــة يف الغــالف اجلــوي عنــد مــستوى حيــو

 املناخ،
التنفيـذي التفاقيـةتقريـر األمـني اليت حييل ـا)١٧(مبذكرة األمني العام وإذ حتيط علما 

 ،)١٨(اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ املتحدةاألمم
ب بالــدول أن تتعــاون يف العمــل مــن أجــلـهيـــتخطــورة تغــري املنــاخ وتؤكــد - ١ 

 عـن طريـق تنفيـذ)١( املتعلقـة بـتغري املنـاخاإلطاريـةالتفاقية األمـم املتحـدة النهائيبلوغ اهلدف
 أحكامها؛

األمـم أن الدول اليت صدقت على بروتوكول كيوتـو امللحـق باتفاقيـةتالحظ - ٢ 
فربايـر/شـباط ١٦ يفربوتوكـول ترحـب ببـدء نفـاذ ال)١٥( املتعلقـة بـتغري املنـاخاإلطاريةاملتحدة
 تصدق عليه بعد على أن تفعل ذلك يف الوقت املناسب؛ ث بقوة الدول اليت مل وحت٢٠٠٥

ملـــؤمتر )١٠( والثانيـــة عـــشرة)٩(لـــدورتني احلاديــة عـــشرةا نتـــائجب حتــيط علمـــا - ٣ 
 العامـل بوصـفه ملـؤمتر األطـراف)١٠(والثانيـة )٩( األوىلدورتنيوالتفاقية اإلطاريةاالاألطراف يف

 ؛ول كيوتواجتماع األطراف يف بروتوك
 بعــرض حكومـة إندونيـسيا استـضافة الـدورة الثالثــةحتـيط علمـا مـع التقـدير - ٤ 

 والدورة الثالثة الجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، املقـرر عقـدمهاؤمتر األطرافمل عشرة
، وتتطلــع إىل اخلــروج منــهما٢٠٠٧ديــسمرب/كــانون األول ١٤ إىل٣يف بــايل يف الفتــرة مــن

  تشمل دفع املفاوضات إىل األمام؛بنتائج مثمرة
بعرض حكومة بولنـدا استـضافة الـدورة الرابعـةمع التقديرأيضاحتيط علما - ٥ 

عــشرة ملــؤمتر األطــراف والــدورة الرابعــة الجتمــاع األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو، اللــتني
 ؛٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل١ستعقدان يف بوزنان يف الفترة من

جلميـع البلـدان،جـســـيمة وحتـدياتأخطـاراكلـــــــبأن تغـري املنـاخ يـش تقر - ٦ 
اصــة أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدولخب للبلــدان الناميــة، وال ســيماو

قليلــة املنعــة بــصفة خاصــة يفاجلزريــة الــصغرية الناميــة والبلــدان األفريقيــة، ومــن بينــها البلــدان
علـى الـصعيدالـضارة لـتغري املنـاخ، ويـب بالـدول أن تتخـذ إجـراءات عاجلـةآلثارمواجهة ا

_______________

)١٧( A/62/276. 
 .رجع نفسه، املرفق األولامل )١٨(



A/RES/62/86

5

ــةالعــاملي ــتغري املنــاخ وفقــا للمبــادئ احملــددة يف االتفاقي ، ومــن بينــها مبــدأاإلطاريــة للتــصدي ل
 يف هــذا،قــدرات كــل منــها، وحتــثلفقــاوو ،يف الوقــت ذاتــهاملــسؤوليات املــشتركة واملتباينــة

لى التنفيذ الكامل اللتزاماا مبوجب االتفاقية واختـاذ إجـراءات وتـدابري مجيع البلدان ع،الصدد
 فعالة وملموسة على مجيع الصعد وتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية؛

 بنـاء القــدراتوكـذلك باحلاجـة إىل تـوفري املــوارد املاليـة والتقنيـة،تقـر أيـضا - ٧ 
ــها ــا ونقل ــتغريوإتاحــة فــرص الوصــول إىل التكنولوجي ــأثرة ســلبا ب ــدان الناميــة املت  ملــساعدة البل

 املناخ؛
اجلهود الرامية إىل التصدي لتغري املنـاخ بـشكلبذل ضرورة تؤكد من جديد - ٨ 

 الفقـرلقـضاء علـىيؤدي إىل تعزيز التنمية املستدامة والنمو االقتصادي املطرد للبلدان النامية وا
ــصاديةعــن طريــق تعزيــز التكامــل بــني العناصــر الثالثــ ــة االقت ة للتنميــة املــستدامة، وهــي التنمي

ــة، باعتبارهــا دعــائم مترابطــة ومتعاضــدة، وذلــك علــى حنــو ــة البيئ والتنميــة االجتماعيــة ومحاي
 متكامل ومنسق ومتوازن؛

 باتمع الدويل أن يفي بااللتزامـات املتعهـد ـا خـالل عمليـة التجديـديب - ٩ 
 رفق البيئة العاملية؛ ملالصندوق االستئماينملواردالرابع

ــات ظتالحــ - ١٠  ــابع ألمان ــصال الت ــا فريــق االت  ــضطلع ــيت ي ــة ال األعمــال اجلاري
ــة ــات الفرعي ــب اهليئ ــصلة لالومكات ــة األمــم املتحــدة ملكافحــةذات ال ــة واتفاقي ــة اإلطاري تفاقي

 )١٩(االتـصحر، وخباصـة يف أفريقيـمـن أو/ اجلفـاف الـشديد و مـنالتصحر يف البلدان اليت تعاين
بـني مـاوتشجع على التعاون من أجل تعزيـز أوجـه التكامـل في،)٢٠(يواتفاقية التنوع البيولوج

 األمانات الثالث، مع احترام وضعها القانوين املستقل؛
 إىل األمني العام أن يرصد يف اقتراحه للميزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتنيتطلب - ١١ 

 ؛تني الفرعياهييئتهلطراف يف االتفاقية اإلطارية و اعتمادات لدورات مؤمتر األ٢٠٠٩-٢٠٠٨
تعـــددة األطـــراف إىل أنالبيئيــة املتفاقيـــاتاالمـــؤمترات األطــراف يف تــدعو - ١٢ 

ــد، لــدى حتديــديتراعــ ــةمواعي ــة التنمي ــة العامــة وجلن  اجتماعاــا، جــدول اجتماعــات اجلمعي
  االجتماعات؛كفل التمثيل الكايف للبلدان النامية يف تلكحىت تاملستدامة

_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٩(
 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠املرجع نفسه، الد )٢٠(
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أمانة االتفاقيـة اإلطاريـة إىل أن تقـدم، عـن طريـق األمـني العـام، تقريـرا تدعو - ١٣ 
 عن أعمال مؤمتر األطراف إىل اجلمعية العامة يف دورا الثالثة والستني؛

الــستني البنــدو  الثالثــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدوراررـقـــت - ١٤ 
 .“املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلةمحاية”الفرعي املعنون

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ١٠


