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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال   124 )د( و 20البندان 

التنمية املستدامة: محاية املنـا  العـاململ ملنةعـة األجيـال     
 البشرية احلالية واملقبلة

ــة      ــا  الو نيـ ــدة واليملا ـ ــم املتحـ ــ  األمـ ــني اـ التةاعـ
    واالحتاد اليملاين الدويل

موجهــة  ا األمــ   2015ةــا ون األوليديســمي  16مــرةرة وــةوية م ر ــة   
 األمم املتحدة العام من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى

 
تتشرف البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة اأن حتيـني  يـ ب اا ـم اـنغالديش      

اصةتها رئيسا جمللس  دارة االحتاد اليملاين الدويلب  ص الوثيقـة اتتاميـة املعتمـدة اتوااـر ا را      
ــاريسب يف  ــا ون األوليديســـمي  6يف اـ ــاين الـــر  ا 2015ةـ ــتر  يف ب يف االجتمـــال اليملـ وـ

تنظيم  االحتاد اليملاين الدويل واليملان الةر سمل مبنا بة ا عقاد الدورة احلاديـة والعشـرين ملـ  ر    
األ راف يف اتةاقيـة األمـم املتحـدة ار اريـة اشـأن تغـخ املنـا  )ا ظـر املراـر(ل وتةلـ  البعثـة            

ئر اجلمعيــة العامــةب يقــة مــن وثــاالدائمــة تعمــيم اــرر املــرةرة الشــةوية ومراقهــا ااعتبار ــا وث 
 من جدول األعمالل   124)د( و  20  ار البندين  يف
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املوجهـة  ا   2015ةـا ون األوليديسـمي    16مرار املرةرة الشةوية امل ر ة   
 األم  العام من البعثة الدائمة لبنغالديش لدى األمم املتحدة

 
 الوثيقة اتتامية  

عـا،ب وقـد اجتمعنـا يف اـاريس مبنا ـبة ا عقـاد الـدورة        حننب اليملا ي  من مجيع أحنـا  ال  - 1
احلادية والعشرين مل  ر األ راف يف اتةاقية األمم املتحدة ار ارية اشأن تغخ املنـا ب والـدورة   
احلادية عشرة مل  ر األ راف العامني اوصـة  اجتمـال األ ـراف يف اروتوةـول ةيوتـوب   ةـد       

ملترتبــة علــري تغــخ املنــا ب وتصــميمنا علــري أ ــراا يف   اقــوةب مــن جديــدب قلقنــا  اا  العواقــ  ا 
 احلسبان يف قوا يننا الو نية ومنتدياتنا اليملا ية ارقليميةل

وتغُخ املنا   اجم عـن األ شـةة البشـريةب وقـد ث توثيقـ  ا ن مبـا ال يقبـني اجلـدل مـن           - 2
ومثـة توااـر علمـمل     الل البحث العلممل املتواصني واملتعدد التخصصا  علري الصـعيد العـاململل   

علري وجود ظاارة االحترار املنا مل )اواقا   ر تقرير أصدرت  اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة    
درجــا  مئويــة  4.8اــتغخ املنــا ب أكــن أن تبلــة الايــادة يف املتو ــج العــاململ لدرجــة احلــرارة  

حبلــول عــام  حبلــول يايــة القــرن(ف وارتةــال مســتويا   ــةي البحــر )مبــا يصــني  ا متــر واحــد 
أوخاص علري ةوةبنـاب أ  مـا يتـراو      10ب واو ما  ي ثر علري وخص من ا  ةني 2100
مليون  سمة(ف والايـادة يف الظـواار اجلويـة البالغـة الشـدة )موجـا         700 مليون و 600ا  

اجلةــافب و ــقوم األمةــار اتــواتر أةــي وةثااــة أوــدب واتســال رقعــة املنــا ر الصــحراوية(ل    
 ن تغخ املنا  أثني هتديدا  ةخا لكوةبنال  ويبدو االتايل أ

وأكن أن  لمس ا ثار النامجة عن تغخ املنا  يف مجيع أحنا  العا،ل اهـمل  ثـني مشـكلة     - 3
عامليــة تا  تــداعيا  ايئيــة واقتصــادية واجتماعيــة و يا ــية ةــيىل ةمــا أيــا تشــكني هتديــدا  

ملب والصـــحة العامـــةب والتنـــول  ةـــخا لةـــرص احلصـــول علـــري امليـــارب وحتقيـــر األمـــن الغـــرائ 
البيولوجملب واو ما أكن أن يتسب  يف حرةا  اجرة قسـرية علـري  ةـاا وا ـع )قـد يـنجم       

مليـون  سـمة يف الةتـرة املمتـدة مـن ا ن وحـ  يايـة         150مليـون و   50عنها تشريد مـا اـ    
لــدان القــرن(ب وأن يهــدد الســالم يف العــا،ب وأن يــ ثر اوجــ   ــاص علــري الســكان يف أوــد الب  

 النامية اقرال
ــويت  يف          - 4 ــن درجــت  مئ ــثخ م ــري اك ــادا  أعل ــا  اي ــا  الســائدة حالي ــُتنتا االهاا و 

القــرنل ويــدعو تســارل الظــواار     مســتوى احلــرارة يف الةتــرة املمتــدة مــن ا ن وحــ  يايــة      
يصاحبها من تداور وتغخ  ا اختات قـرارا  وـجاعة علـري صـعيد احلكومـا  واليملا ـا         وما
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ا  اجملتمع الدويلب اليت يتع  أن تضـم جهوداـا يف مواجهـة واحـد مـن أوـد التهديـدا         وجه
  ةورة  يف تاريخ ةوةبنا وأمام البشريةل

ويف ارا السيااب   ةد من جديد علري احلاجة امللحة تةض ا بعاثا  غااا  الدايئـة   - 5
حلرارة  ا أقـني مـن درجـت     علري الصعيد العاململب واحلد من الايادة يف املتو ج العاململ لدرجة ا

مئويت  ااملقار ة مع مستويا  ما قبني العصر الصناعملب واقا للهدف األ ا ـمل التةاقيـة األمـم    
املتحدة ار ارية اشأن تغخ املنا ب وعلري حنو ما اتةقت علي  احلكومـا  يف اتةـاا ةوانـهاغن    

 ل  2009ةا ون األوليديسمي  18امل ر  
اعتقاد ا اأن مبادئ ار صافب واملسـ ولية املشـترةة و ن ةا ـت    و كرر ارعراب عن  - 6

متباينةب وقدرا  ةني  رف تبعـا للحـاال  الو نيـة املختلةـةب  يـا اـمل مبـادئ أ ا ـية الختـات          
  جرا ا  متعددة األ راف هبدف التصد  لتغخ املنا ب وينبغمل  دماجها ضمن اتةاا ااريسل

ااريس ميما ا  اجلميع ومـن أجـني اجلميـعب     و رى أن من الضرور  أن يكون اتةاا - 7
ااعتبــارر اتةاقــا عــادال ودائمــا و اجعــا ملكااحــة تغــخ املنــا  علــري حنــو اعــالب والتعجيــني ااختــات  
 جرا ا  للتصد  لتغخ املنا  علـري مـدى العقـود املقبلـةل وال اـد هلـرا االتةـاا مـن أن يراعـمل          

وص أوـد البلـدان اقـرا وأةثراـا ضـعةاب      احتياجا  وقدرا  البلدان الناميةب وعلري وج  اتص
وأن ييسِّر حتويني املسارا  اريائية عن  رير  قني املعارف والتمويني من أجني البقا  حتـت حـد   

تعامــني مــع ا ثــار النامجــة عــن  الــدرجت  املئــويت ب وأن يســاعد ةــني الــد مــن البلــدان علــري ال   
 املنا ل تغخ
تةاا اةريقة متواا ة مسائني التخةي  مـن اثـار   وحتقيقا هلرر الغايةب ينبغمل أن يعاجل اال - 8

تغــخ املنــا  والتكيــ  وو ــائني التنةيــر )التمويــنيب والتكنولوجيــاب وانــا  القــدرا ( مــن اــاب     
احلــرص علــري الشــةااية احلقيقيــة يف األ شــةة الــيت تنةــراا البلــدانب ومــع وضــع   ــار مشــتر     

 لتحقير ارر الشةاايةل
لوية للتكي  او احلّد مـن أوجـ  الضـع ب وال  ـيما     وينبغمل أن يكون اهلدف تو األو - 9

ول اجلاريـة الصـغخة الناميـةب    لدى أود البلـدان تـأثرا اـتغخ املنـا ب وعلـري وجـ  اتصـوص الـد        
يف تلك جار مرجا ية حمددة يف احمليج اهلـادئب والـدان أاريقيـاب وأقـني البلـدان يـواب ومـدن         مبا

ــا ر     ــا ر الســاحليةب واملن ــددة يف املن ــة    ضــخمة حم ــر التنمي ــ  حتقي ــةب  ا جا  ــدان اجلبلي والبل
 املستدامة املتكيةة مع تغخ املنا ل

ويتةلــ  حتقيــر مصــاا األجيــال املقبلــة النــهوح اتــدااخ  موحــة يف  ــايل  التخةيــ     - 10
والتكيــ  لصــاا الاراعــة املســتدامة واملتنوعــةب وأوــكال الةاقــة املتجــددة وغــخ الكراو يــة          
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وحتس  ةةا ة ا تخدام الةاقةب و دارة املوارد احلرجية واملـوارد البحريـة   واملنخةضة الكراونب 
 اقدر أةي من الةعاليةب وتنظيم ارص حصول اجلميع علري امليارل

وينبغمل لألحكام املالية الواردة يف االتةاا أن ُتويل األولوية لتمويني عملية اال تقـال  ا   - 11
الـتغخا  املنا يـةل و  ةــد علـري احلاجـة  ا ايــادة     االقتصـاد اتةـيض الكراـون واملتكيــ  مـع     

اليـون   100تعبئة املوارد املالية من أجـني حتقيـر اهلـدف احملـدد يف ةوانـهاغنب املتمثـني يف مجـع        
ــام        ــول ع ــام واتــاص حبل ــاع  الع ــوال القة ــن أم ــنويا م ــن   2020دوالر   ــن جــا  م ل ويكم

ضر للمنا  الـر  تقـر ر   شـايفر يف    اال تجااة هلرا اهلدف يف مدى جنا  مبادرة الصندوا األ 
ةوانهاغنب ليكون الصندوا املتعدد األ ـراف الرئيسـمل يف  ويـني العمليـة اال تقاليـة يف البلـدان       
الناميةل وال اد للصندوا من تأم  التمويني الةعـال للمشـاريع علـري وجـ  السـرعةب مـع التقيـد        

 مببادئ ار صاف والشةااية والةعاليةل
وعمليا   قني التكنولوجيا واملعارفب واملمار ا  اجليـدةب ودعـم    وتشكني البحوثب - 12

وما اعدرب عناصر أ ا ية للتكي  مـع تغـخ    2020انا  القدرا  يف البلدان النامية حبلول عام 
املنــا  والتخةيــ  مــن اثــاررب  امــا ةــالتخةيض التــدرامل مــن ا ــتخدام الوقــود األحةــور ل    

 لتااما  ملمو ة وقاالة للقياسلوينبغمل أن تكون ارر العناصر موضول ا
و الحظ وجود تباين مثخ للقلر ا  األاداف العاملية املتعلقة خبةض ا بعاثا  غـااا      - 13

الدايئة واحلد من الايادا  يف متو ج درجة احلرارة من جهةب وااللتااما  الو نية املعلنـة مـن   
لــري أ يـة املســا ا   أجـني حتقيـر تلــك األاـداف مــن جهـة أ ــرىل ولـرا   ةـد مــن جديـد ع       

وااللتااما  الو نية لكني الد من البلدانب علري أ اس املس ولية املشـترةة و ن ةا ـت متباينـةب    
من أجـني املسـاعدة علـري حتقيـر األاـداف العامليـةل و تعهـد مبمار ـة أةـي قـدر مـن اليقظـة يف             

 ناب  ـعيا  ا  ـنِّ   وضع الصيغة النهائية املتعلقة هبرر املسا ا  وتةبيقها يف ةـني الـد مـن الـدا    
ــك         ــ  تل ــري تكيي ــا  عل ــا ب وحــثت احلكوم ــة واضــحة و موحــة اشــأن املن تشــريعا  و ني
التشــريعا  علـــري أ ـــاس النتــائا احملققـــةل و شـــدد علـــري ضــرورة  جـــرا  ا ـــتعراح  ـــنو     

  الو نيــة متوااقــة مــع أاــداف    اللتاامــا  ةــني الــد مــن البلــدان لكةالــة أن تكــون القــوا        
 اال بعاثا ل  ةض
و  يـــد اتبـــال يـــا قـــائم علـــري ار ـــاما للحلـــول ُيـــراد اـــ  املســـاعدة علـــري النـــهوح   - 14

ــة         ــة قليل ــتم  دراجهــا ضــمن ا ــتراتيجية  يائي ــول ي ــدانب عــي تقــد  حل ــع البل اةموحــا  مجي
اال بعــاث الكراــوينب تكــون متوااقــة مــع اــدف الــدرجت  املئــويت ب وي  ــر هبــا عــن  ريــر     

  الةاعلة غخ احلكوميـةب اارضـااة  ا االلتاامـا  الـيت     مبادرا  حمددة ووا عة النةاا للجها
تتعهــد هبــا الــدولل و ــرى أن مــن الضــرور  جلميــع احلكومــا  واجلهــا  الةاعلــة يف اجملتمــع    
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املدين )امل  سا  واجملتمعـا  احملليـة واملنظمـا  غـخ احلكوميـة( أن تعمـني علـري دعـم وتعايـا          
اوريـة دون ا تظـار اـد   ةـات اتةـاا اـاريس يف       ار اما العمني اراب الر  يراد اـ  وضـع تـدااخ    

ــام  ــع أصــحاب املصــلحةب وال  ــيما       2020ع ــة وــراةا  م ــمل أيضــا الســعمل  ا  قام ل وينبغ
ــاديةب وال   ــة االقتصــ ــا  الةاعلــ ــةب واجلهــ ــلةا  احملليــ ــا   الســ ــةب واملنظمــ ــاال  ارقليميــ وةــ

 احلكوميةب وتشجيع تلك الشراةا ل غخ
ــاا اــاريس     - 15 ــد أن يشــمني اتة ــع ا    وال ا ــدول احســ ب  يــا مجي ألاــراد أيضــاب  لــيس ال
 يما الشبابب يف ظني احترام التنول الثقـايف وارقـرار ةـرلك مببـدأ املسـاواة اـ  اجلنسـ          وال

ااعتبارر من املبـادئ األ ا ـيةب علـري أ ـاس املراعـاة املنهجيـة للمبـادرا  العديـدة الةعالـة الـيت           
شــكني جــا ا مــن ار ــاما احللــولب وضــرورة اختــرهتا النســا  للمضــمل قــدما اوصــةها مبــادرا  ت

مشارةة املرأة علري حنو أوثر يف املةاوضا  الدوليةل ويتع  اال تعا ة أيضا جبميـع القـوى الـيت    
 تكوِّن الثقااة ار سا ية والعلمية يف   ار اجلهود املبرولة للتصد  لتغخ املنا ل

اثــا  غــااا  الدايئــة قضــية  ويشــكني تعايــا وتنةيــر التــدااخ ارقليميــة للحــد مــن ا بع   - 16
رئيسية من قضايا املنا ل وحنن  دعم االلتااما  اليت تعهد  هبـا اجملتمعـا  احملليـة يف مكااحـة     
تغــخ املنــا ل  ت ُتعاــدل األقــاليم اــني وينبغــمل أن تكــون مــن اجلهــا  الةاعلــة األ ا ــية يف عمليــة    

نب ااعتباراـا أول اجلهـا    اال تقال حنو يوتج اقتصاد   ةيض الكراون أو  ـال  مـن الكراـو   
املتأثرة االعواق  اليت يترت  عليها التغخ املنا ملل وال اد لليملا ا  من أن تشجع اـرا اجملهـود   

 وأن تعمني علري تيسخرل  
ويف   ــار تشــجيع املةــوِّرين واملبــادذرين يف اــرا اجملــال علــري ار ــرال اأعمــاهلمب  ــود    - 17

ر اــاريس واالجتماعــا  الالحقــة علــري توليــد الــا م  ارعــراب عــن أمنيتنــا يف أن يســاعد مــ  
الــالام هلــرر العمليــةب و قــني الر ــالة املتعلقــة مبــا اــو متــا  مــن اــرص اقتصــادية واجتماعيــة يف  
 ياا جهود مكااحة تغخ املنا ل وا  أن يـ د  اتةـاا اـاريسب علـري غـرار االتةاقـا  الـيت        

  تتبع ب  ا  ااد حلول حقيقية ومشترةةل
ويــتع  أال تكــون مكااحــة تغــخ املنــا  عقبــة يف  ريــر التنميــةل ولــرا ال اــد مــن راــع   - 18

ارين التحدياْين معال وا  أن يكون اتةاا ااريس متمشيا  اما مع أاـداف التنميـة املسـتدامة    
ــور  يف   ــن  ــا ر     2015أيلولي ــبتمي  25املعتمــدة يف  يوي ــيندا  للحــد م ــار   ــع    ب وم

ب الــر  اعتمــدر مــ  ر األمــم املتحــدة العــاململ الثالــث املعــ    2030-2015الكــوارث للةتــرة 
 ل2015اتاريمارس  18ااحلد من أ ةار الكوارث يف 
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و تعمني اليملا ا  علري تشـجيع البحـث عـن حلـول ااتكاريـة يف مجيـع اجملـاال ب أ          - 19
علــري التخةيــ  والتكيــ  والتمويــني و قــني التكنولوجيــا والشــةااية وانــا  القــدرا ب وةــرلك   

تةبير العناصر العلمية والتراوية يف ارر العمليةل وتتعهـد اليملا ـا ب يف مجلـة أ شـةةب اتوجيـ       
االاتمام اوج   اص  ا   شا   ظام لرصيد ا بعاثـا  الكراـون املسـمو  هبـاب يف مجلـة تـدااخ       

 أ رى تا  صلةل
ــ  لجن ــهام يف جنــا   يا ــا  مكا     - 20 ــا ي  دور أ ا ــمل يضــةلعون ا ــخ  ولليمل احــة تغ

املنا ل وام يتحملون جا ا من املسـ ولية عـن تنةيـراا تنةيـرا اعـاالل ةمـا أيـم يشـكلونب يف         
ــا لة       ـــار وضـــع واعتمـــاد وتعـــديني التشـــريعا ب واملوااقـــة علـــري املياا يـــا  الو نيـــةب ومسـ
احلكوما ب جا ا رئيسيا مـن عمليـة وضـع االتةاقـا  الدوليـة اةريقـة اعالـةل لـرا اه نـا  تعهـد           

ر ة  لةاتنا ومس ولياتنا اكـني مـا لـدينا مـن  اقـة اغيـة مكااحـة اضـةرااا  املنـا  علـري           مبما
 الصعيد العاململل

و ـود أن تكــون االتصــاال  ايمـا اــ  اليملا ــا  و ــيلة لتعايـا القــدرة اليملا يــة علــري     - 21
ني تنةير ورصـد التشـريعا  املنا يـة و شـر املمار ـا  اجليـدةل وعلينـا ةةالـة أن تكـون املسـائ          

املتعلقة اتغخ املنا  مدرجة علري حنو منهجمل يف جدول أعمـال االجتماعـا  اليملا يـة الدوليـةل     
جلمعية االحتاد اليملاين الـدويل املامـع عقـداا     134و عرب عن رغبتنا يف أن ار ب يف الدورة 

رون يف لو اةاب اعتماد  ةة عمـني ارملا يـة اشـأن تغـخ املنـا ل و ـتتيي الـدورة الثا يـة والعشـ         
مل  ر األ راف يف اتةاقية األمم املتحدة ار اريـة اشـأن تغـخ املنـا ب املامـع عقـداا يف املغـرب        

ب ارصة لتقييم دور اليملا ا  يف أ شةة التعبئة اهلاداة  ا مكااحـة تغـخ املنـا ل    2016يف عام 
ختصــة لكةالــة حــدة املوينبغــمل تةــوير التعــاون اــ  االحتــاد اليملــاين الــدويل وايئــا  األمــم املت  

 ااريسل متااعة اتةاا
و ةل  أن هر   وارة صرحية  ا دور اليملا ـا  واالحتـاد اليملـاين الـدويل يف اتةـاا       - 22

مراقــة  االوثــائر اتتاميــة   اــاريسب وأن تكــون التااماتنــا علــري النحــو املــب  يف اــرر الوثيقــة        
 ااريسل مل  ر

 


