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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/468/Add.4(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  محاية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البشرية احلالية واملقبلة  - ٦٩/٢٢٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــا  إذ تشـــــــري   ــانون األول/ديســـــــمرب  ٦املـــــــؤرخ  ٤٣/٥٣إىل قراراهتـــــ  ١٩٨٨كـــــ

كــــانون  ١٠املــــؤرخ  ٦٢/٨٦ و ١٩٩٩كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٢املــــؤرخ  ٥٤/٢٢٢ و
ــمرب  ــؤرخ  ٦٣/٣٢ و ٢٠٠٧األول/ديســ ــاين/نوفمرب   ٢٦املــ ــرين الثــ  ٦٤/٧٣ و ٢٠٠٨تشــ

مرب كـــانون األول/ديســـ ٢٠املـــؤرخ  ٦٥/١٥٩ و ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٧املـــؤرخ 
املــــــؤرخ  ٦٧/٢١٠ و ٢٠١١كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢٢املـــــؤرخ   ٦٦/٢٠٠ و ٢٠١٠

، ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٦٨/٢١٢ و ٢٠١٢ ديســمرب/كــانون األول ٢١
وإىل القــرارات واملقــررات األخــرى املتعلقــة حبمايــة املنــاخ العــاملي ملنفعــة األجيــال البشــرية          

  واملقبلة،  احلالية
إىل أهـداف ومبـادئ وأحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن          وإذ تشري أيضـا   
  ،)١(تغري املناخ
بع العاملي لتغري املناخ يتطلـب مـن مجيـع البلـدان التعـاون      إىل أن الطا كذلك وإذ تشري  

على أوسع نطاق ممكن واملشاركة يف إجراءات دولية فعالة ومالئمـة مـن أجـل اإلسـراع باحلـد      
من انبعاثات غـازات االحتبـاس احلـراري علـى الصـعيد العـاملي، وإىل أن اتفاقيـة األمـم املتحـدة          

ورة أن حتمـي األطـراف النظـام املنـاخي ملنفعـة أجيـال       اإلطارية بشأن تغري املناخ تنص على ضر
ــا ملســؤولياهتا املشــتركة، وإن كانــت        ــى أســاس اإلنصــاف ووفق ــة عل البشــرية احلاضــرة واملقبل

  متباينة، وحسب قدرات كل منها،
_______________ 

)١( United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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، وإعــالن جوهانســربغ بشــأن التنميــة  )٢(إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة  وإذ تشــري  
نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة (خطــة جوهانســربغ    ، وخطــة تنفيــذ)٣(املســتدامة

، والوثـائق اخلتاميـة للـدورات    )٥(٢٠٠٥، والوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام     )٤(للتنفيذ)
الثالثة عشرة إىل التاسعة عشرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري         

ــدورات  ــاخ ولل ــؤمتر األطــراف العامــل بوصــفه اجتمــاع األطــراف يف      املن ــة إىل التاســعة مل الثالث
لصـاحل أقـل البلـدان منـوا املعتمـد يف       ٢٠٢٠-٢٠١١بروتوكول كيوتو، وبرنـامج عمـل العقـد    

مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقـل البلـدان منـوا الـذي عقـد يف اسـطنبول، تركيـا، يف الفتـرة         
، وبرنامج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة     )٦(٢٠١١ أيار/مايو ١٣إىل  ٩من 

، واســتراتيجية موريشــيوس ملواصــلة تنفيــذ برنــامج  )٨(، وإعــالن موريشــيوس)٧(الصــغرية الناميــة
، وإجـراءات العمـل املعجـل    )٩(العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة   

  ،)١٠(نامية (مسار ساموا)للدول اجلزرية الصغرية ال
إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة، الـذي عقـد      وإذ تشري أيضا  

، املعنونـــة ٢٠١٢حزيران/يونيـــه  ٢٢إىل  ٢٠يف ريـــو دي جـــانريو، الربازيـــل، يف الفتـــرة مـــن 
  ،)١١(“املستقبل الذي نصبو إليه”

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )٢(

 أيلـول/  ٤ ‐آب/أغسطس  ٢٦تقرير مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )٣(
ــبتمرب  ــع     ٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــورات األمــ ـــل األول،   A.03.II.A.1(منشــ ـــب)، الفصــــ والتصويــ

 املرفق. ،١ القرار

 ، املرفق.٢املرجع نفسه، القرار  )٤(

 .٦٠/١القرار  )٥(

 ٢٠١١مــايو أيار/ ١٣‐٩تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا، اســطنبول، تركيــا،  )٦(
)A/CONF.219/7.الفصل الثاين ،( 

ــادوس،       )٧( ــة، بريــدجتاون، برب ــة الصــغرية النامي ــة املســتدامة للــدول اجلزري تقريــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنمي
والتصـــويبان)،  A.94.I.18املبيـــع (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم  ١٩٩٤أيار/مـــايو  ٦ ‐نيســـان/أبريل  ٢٥

 ، املرفق الثاين.١األول، القرار  الفصل

تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للـدول اجلزريـة الصـغرية     )٨(
املبيـع   (منشورات األمم املتحـدة، رقـم   ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ١٤‐١٠النامية، بورت لويس، موريشيوس، 

A.05.II.A.4  املرفق األول.١والتصويب)، الفصل األول، القرار ، 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين. )٩(

 ، املرفق.٦٩/١٥القرار  )١٠(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )١١(
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الــذي  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠املــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهــا  وإذ تشــري كــذلك   
، )١٢(رحبــت فيــه بتقريــر الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بأهــداف التنميــة املســتدامة 

هـو األســاس  الـوارد يف التقريـر   املفتـوح بـاب العضــوية   وقـررت أن يكـون مقتـرح الفريــق العامـل     
، مــع ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   صــلب دمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف  إلالرئيســي 

التسليم بأنه سـُينظر أيضـا يف مـدخالت أخـرى يف عمليـة التفـاوض احلكوميـة الدوليـة يف الـدورة          
  العامة،  التاسعة والستني للجمعية

أن تغـري املنـاخ هـو واحـد مـن أكـرب التحـديات يف عصـرنا،          تؤكد من جديـد   - ١  
رب عن جزعها الشديد إزاء استمرار ارتفاع مستوى انبعاثات غازات االحتبـاس احلـراري   وتع

البلـدان الناميـة،    ال سـيما على الصعيد العاملي، وال يزال يساورها قلق بالغ ألن مجيع البلدان، و
يف فـاقم  عة يف مواجهة اآلثار املناوئة املترتبة على تغري املناخ وألهنـا تعـاين بالفعـل مـن ت    اقليلة املن

تلــك اآلثــار، ومــن بينــها اجلفــاف املســتمر والظــواهر اجلويــة املتطرفــة وارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر والتحــات الســاحلي وحتمــض احمليطــات، ممــا يشــكل خطــرا أكــرب يهــدد األمــن الغــذائي   
واجلهود املبذولة للقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املسـتدامة، وتشـدد يف هـذا الصـدد علـى أن      

  مع تغري املناخ يشكل أولوية آنية ملحة على الصعيد العاملي؛ التكيف
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري  األطــراف يف إىل أن مــؤمتر  تشــري  - ٢  
عــن عزمــه علــى أن يعتمــد، يف دورتــه احلاديــة       )١٣(١٨-/م أ٢قــد أعــرب يف مقــرره    املنــاخ

كــانون  ١١تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل  ٣٠والعشــرين، املقــرر عقــدها يف بــاريس يف الفتــرة مــن 
بروتوكـوالً أو صـكاً قانونيـاً آخـر أو وثيقـة ختاميـة متفقـاً عليهـا ذات         ، ٢٠١٥األول/ديسمرب 

أثــر قــانوين مبوجــب االتفاقيــة وتســري علــى مجيــع األطــراف، وعلــى أن يبــدأ نفاذهــا وتنفيــذها 
  ؛٢٠٢٠اعتباراً من عام 

عشــرة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم الــدورة التاســعة  بنتــائج حتــيط علمــا  - ٣  
املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ والـدورة التاسـعة ملـؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع           
األطـراف يف بروتوكــول كيوتــو، اللـتني استضــافتهما حكومــة بولنـدا يف وارســو يف الفتــرة مــن    

وبصــفة خاصــة الــدعوة الــيت وجههــا املــؤمتر يف  ،)١٤(٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٣إىل  ١١
ــرره  ــة للمســامهات      إىل )١٥(١٩-/م أ١مق ــع األطــراف للشــروع يف أعمــال التحضــري احمللي مجي

_______________ 

)١٢( A/68/970  وCorr.1.  
  .FCCC/CP/2012/8/Add.1انظر  )١٣(
)١٤( FCCC/CP/2013/10/Add.1  وAdd.2/Rev.1  وAdd.3  وFCCC/KP/CMP/2013/9/Add.1. 

 .FCCC/CP/2013/10/Add.1انظر  )١٥(
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ــيت تزمــع تقــدميها، أو تكثيــف تلــك األعمــال، دون مســاس بالطــابع        ــا ال املقــررة احملــددة وطني
وين آخـر أو وثيقـة ختاميـة    القانوين هلذه املسامهات، يف سـياق اعتمـاد بروتوكـول أو صـك قـان     

متفق عليها ذات أثـر قـانوين مبوجـب االتفاقيـة وتسـري علـى مجيـع األطـراف سـعيا إىل حتقيـق           
من انعقـاد الـدورة احلاديـة     ، وإىل اإلبالغ هبا قبل وقت كاف٢هدف االتفاقية املبني يف مادهتا 

لألطـراف املسـتعدة   ، بالنسـبة  ٢٠١٥والعشرين ملـؤمتر األطـراف (حبلـول الربـع األول مـن عـام       
للقيــام بــذلك) علــى حنــو ييســر وضــوح املســامهات املقــررة وشــفافيتها وفهمهــا، دون مســاس   

  ؛بالطابع القانوين للمسامهات
إىل أن مــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة أكــد جمــددا وجــوب أن يسترشــد   تشــري   - ٤  

  فاقية يف عمله؛الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز مببادئ االت
إىل طلب مؤمتر األطراف يف االتفاقية إىل الفريق العامل املخصـص  تشري أيضا   - ٥  

املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز أن يضع مبزيد من التفصيل مشروع نص تفاوضـي، آخـذاً يف   
لـها  االعتبار عمله املتعلق مبجاالت منها التخفيف والتكيف والتمويل وتطـوير التكنولوجيـا ونق  

  وبناء القدرات وشفافية العمل والدعم؛
بتقرير األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري   حتيط علما   - ٦  

إىل  ١١املناخ عن مؤمتر األمم املتحدة املعين بـتغري املنـاخ الـذي عقـد يف وارسـو يف الفتـرة مـن        
  ؛)١٦(٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

مؤمتر األطراف يف االتفاقيـة   اختذهالذي  ،١٩-/م أ٢باملقرر  يضاحتيط علما أ  - ٧  
مــن أجــل تنفيــذ وتفعيــل آليــة وارســو ، وتعقــد العــزم علــى العمــل )١٥(يف دورتـه التاســعة عشــرة 

  الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ؛
ر القمــة املعــين باملنــاخ الــذي استضــافه األمــني العــام،       اختتــام مــؤمت  تالحــظ  - ٨  

  وترحب بإسهامه يف الزخم السياسي الراهن بغية حشد اجلهود للتصدي لتغري املناخ؛
استضافة حكومة بـريو للـدورة العشـرين ملـؤمتر األطـراف       تالحظ مع التقدير  - ٩  

تمـاع األطـراف يف بروتوكـول    يف االتفاقية والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اج  
  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٢إىل  ١كيوتو يف ليما، يف الفترة من 

أمانة االتفاقية إىل أن تقدم، عن طريق األمني العام، تقريـرا إىل اجلمعيـة    تدعو  - ١٠  
  العامة يف دورهتا السبعني عن أعمال مؤمتر األطراف؛

_______________ 

)١٦( A/69/317.الفرع األول ، 
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ميزانيته الربناجمية املقترحـة لفتـرة السـنتني    إىل األمني العام أن يدرج يف  تطلب  - ١١  
  اعتمادات خاصة بدورات مؤمتر األطراف يف االتفاقية وأجهزته الفرعية؛ ٢٠١٧-٢٠١٦

أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســبعني البنــد الفرعــي   تقــرر  - ١٢  
يف إطـار البنـد املعنـون    “ لـة محايـة املنـاخ العـاملي ملنفعـة األجيـال البشـرية احلاليـة واملقب       ”املعنـون  

  “.التنمية املستدامة”
  

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


