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  اجلزء الرفيع املستوى-أوالً 

 ) من جدول أعمال مؤمتر األطراف٩البند (
  من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع١٥البند (

 )األطراف يف بروتوكول كيوتو

توى املشترك بني مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف           قـام بافتتاح اجلزء الرفيع املس      -١
العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل رئيس كل من املؤمترين يف اجللسة الثالثة                  

يبه بالوزراء  وذكّر الرئيس يف معرض ترح    . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧لألول واجللسة الرابعة للثاين، يف يوم       
تنفيذ : ورؤساء الوفود بأهداف املؤمتر الثالثة اليت اقترحها يف البيان الذي أدىل به عند افتتاح مؤمتر األطراف، وهي

 .بروتوكول كيوتو، وحتسني أساليب عمل الربوتوكول واالتفاقية، واالبتكار من أجل املستقبل

راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول       وقال الرئيس فيما خيص اهلدف األول إن مؤمتر األط         -٢
ومع . كيوتو، باعتماده املقررات الناجتة عن اتفاقات مراكش، مّهد السبيل لتنفيذ بروتوكول كيوتو تنفيذاً كامالً             

ر والدة أول اتفاق عاملي ملزم ملكافحة تغري املناخ، على األطراف اآلن أن تعتمد إجراءات االمتثال بغية إمتام اإلطا
وفيما خيص اهلدف الثاين، تسعى األطراف معاً إىل إعداد عدد من املبادرات الرئيسية املتصلة . املؤسسي للربوتوكول

. وجيب توفري ما يلزم من موارد وقدرات جلعل هذه اآللية فعالة          . بالتكيف وتعمل على تعزيز آلية التنمية النظيفة      
اجة امللحة لتوجيه إشارة إىل العامل بشأن التدابري الواجب اختاذها وانتقل الرئيس إىل مفهوم االبتكار فأكد على احل

وقال إن على مؤمتر مونتريال أن يبني أن األطراف مستعدة لبدء مناقشات جمدية بشأن              . مسـتقبالً حلماية املناخ   
ت نفسه وجيب يف الوق.  من الربوتوكول ٣ من املادة    ٩ مبوجب الفقرة    ٢٠١٢االلـتزامات يف مرحلة ما بعد عام        

اسـتهالل مناقشات مفتوحة ومبتكرة حول إجراءات التعاون الطويلة األجل بشأن تغري املناخ تشارك فيها مجيع                
وختاماً، ذكّر الرئيس األطراف بأنه ال يوجد بلد حمصن ضد آثار تغري املناخ، وبأنه ال ميكن                . أطـراف االتفاقية  

 .حربه ضد تغري املناخاعتبار إحراز مكاسب تفاوضية نصراً إذا خسر العامل 

 .وتال البيانَ االفتتاحي للرئيس عزف مقطوعات موسيقية من أداء فنانني كنديني -٣

  بيان نائب األمني العام لألمم املتحدة-ألف 

قال نائب األمني العام، مشرياً إىل األحداث اجلوية الشديدة وغريها من الظواهر املناخية اليت تكاثرت يف                 -٤
والعلماء متفقون عموماً على أن . ، إنه مل يعد من املمكن تفسري دالئل تغري املناخ بأهنا عشوائية  الفـترة األخـرية   

صـورة املستقبل تبعث على القلق، ال بالنسبة للبلدان النامية وحدها، اليت هي أشد تأثراً من غريها، بل بالنسبة                   
يل املعين بتغري املناخ إىل أن األنشطة البشرية هي من  مجعها الفريق احلكومي الدووتشري البيانات اليت. جلميع البلدان

ولذلك يقع على عاتق األطراف التزام ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة ختفيضاً كبرياً . أهم العوامل املسامهة يف ذلك
ورمبا كان بدء نفاذ    . ومع ذلك فقد فشل اجملتمع الدويل يف مواجهة التحدي        . والوفـاء بـالوعود الـيت قطعتها      

وقد شدد  . بـروتوكول كيوتو مناسبة لالحتفال إال أن على األطراف أن حتافظ على الزخم وتتطلع إىل املستقبل               
 على أمهية مؤمتر مونتريال     ٢٠٠٥سبتمرب  /زعماء العامل يف مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته األمم املتحدة يف أيلول           

وبناًء على ما مت إجنازه . ونية الطويلة األجل ملواجهة تغري املناخيف املضي قُدماً بالنقاش العاملي حول اإلجراءات التعا
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ينـبغي لألطراف أن تستكشف السبل لتعزيز األدوات، مثل آلية التنمية النظيفة، والختاذ تدابري للتكيف مع تغري                 
ول كيوتو يشمل   ويلزم يف الوقت نفسه وضع إطار ملا بعد فترة االلتزام األوىل لربوتوك           . املناخ وختفيف حدة آثاره   

 .إجراءات تتخذها مجيع البلدان

. وقـال نائب األمني العام إن تغري املناخ يطرح حتدياً أمام مجيع البلدان ولكنه يتيح يف الوقت ذاته فرصة      -٥
وعليه، فإن إجياد مزيج مناسب من السياسات واحلوافز ميكن أن يشجع على استحداث تكنولوجيات أقل ضرراً                

ورغم ما للقطاع   .  يستنهض اهلمم على إجراء تغيريات هامة يف عادات الشركات واملستهلكني          بالبيـئة وميكن أن   
اخلاص من دور حيوي يؤديه، فإن التصدي لتغري املناخ هو أوالً وقبل كل شيء مهمة تقع على عاتق احلكومات،                  

بعاثات احلالية لغازات الدفيئة على أن تقوم البلدان الصناعية بدور ريادي ألهنا مسؤولة عن القسط األعظم من االن
وختاماً، حث . وألهنا أقدر من غريها على إحداث التغيريات املطلوبة ومساعدة البلدان األخرى على حذو حذوها

 .نائب األمني العام األطراف على اختاذ تدابري جريئة ومبتكرة من أجل رسم مستقبل خمتلف أكثر أمالً وأمناً

 انة باإلنابة بيان املسؤول عن األم-باء 

الحظ املسؤول باإلنابة إن مؤمتر مونتريال، وهو األكرب يف تاريخ االتفاقية وبروتوكول كيوتو، ُعقد على                -٦
ومع بروز تغري املناخ كواحد من أشد األخطار اليت هتدد البشرية، أتاح بدء            . خلفية تزايد انبعاثات غازات الدفيئة    

 من جانب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف          نفـاذ الـربوتوكول واعـتماد اتفاقات مراكش       
ومن شأن االنتهاء من وضع نظام االمتثال أن يكمل اهليكل املؤسسي           . بـروتوكول كيوتو زمخاً متجدداً للعملية     

ة وإىل جانب االجتار باالنبعاثات، اسُتهل التنفيذ املشترك بصف       . للـربوتوكول الذي بات اآلن جاهزاً للعمل متاماً       
أما آلية التنمية النظيفة، وهي أول أداة يف التاريخ متول مشاريع           . رمسـية باعتباره اآللية املرنة الثانية للربوتوكول      

 نشاطاً  ٤٠للتنمـية املستدامة يف البلدان النامية على أساس حوافز السوق، فقد بدأت عملها حيث يوجد قرابة                 
وشكر املسؤول باإلنابة مجيع احلكومات اليت      . يد اإلعداد  نشاط آخر ق   ٥٠٠مسـجالً من أنشطة املشاريع وحنو       

ويلزم توفري موارد إضافية أخرى واختاذ قرار يف مونتريال يتطلع مستقبالً من أجل             . قدمت مسامهات لدعم اآللية   
 .مواصلة تعزيز اآللية ومنحها االستقرار االقتصادي، مع ضمان سالمتها البيئية الكاملة

نابة إن العمل املتعلق باالتفاقية حيرز تقدماً جيداً أيضاً، حيث جيري وضع إطار أكثر     وقـال املسؤول باإل    -٧
وأكد أن العامل لن يستطيع التصدي لتغري املناخ . طموحـاً للتعاون التكنولوجي وبرنامج عمل جمد بشأن التكيف        

م املايل ملساعدة البلدان النامية    وجيب بذل جهود لزيادة الدع    . كمـا ينبغي ما مل تتعاون البلدان الصناعية والنامية        
وختاماً، . وتشمل هذه اجلهود دعم أشد البلدان تأثراً بتغري املناخ        . على مواجهة التحدي الذي يطرحه تغري املناخ      

شـكر املسـؤول باإلنابـة حكومـة كندا، ومقاطعة كيبيك، ومدينة مونتريال وأهاليها على حسن استقباهلم                 
 .ؤمترواستضافتهم للمشاركني يف امل

  بيان رئيس وزراء كندا-جيم 

أكد رئيس الوزراء، يف معرض ترحيبه جبميع املندوبني، على األمهية اليت تعقدها حكومة كندا على مسألة  -٨
ومع بروز آثار االحترار العاملي للعيان،      . تغـري املناخ وشكر الرئيس على ما بذله من جهود يف التحضري للمؤمتر            



FCCC/CP/2005/L.1/Add.1 
FCCC/KP/CMP/2005/L.1/Add.1 
Page 4 

 
وأكد أن السبب   .  يف صفوف مؤسسات األعمال الرائدة، بضرورة اختاذ تدابري عاجلة         يـتزايد الوعي اآلن، حىت    

وإذا . الرئـيس لتغري املناخ هو النشاط البشري، وخباصة السبل اليت تتبعها اجملتمعات يف إنتاج الطاقة واستهالكها               
 واالستهالك التقليدية، بات    كان البعض يسلط الضوء على التكاليف اليت ميكن أن تترتب على تغيري أمناط اإلنتاج             

ولذلك، ينبغي النظر إىل مؤمتر مونتريال      . الكـثريون يدركـون أن االمتناع عن اختاذ أية تدابري هو أكثر تكلفة            
باعتباره يتيح فرصة إلحراز تقدم ملموس يف مكافحة تغري املناخ ولتوجيه إشارة واضحة بأن اجملتمع الدويل يتصدى 

 .للتحدي يف األجل الطويل

وسلم رئيس الوزراء بأن البلدان املتقدمة تتحمل مسؤولية خاصة يف هذا اجلهد العاملي نظراً إىل نصيبها من  -٩
وال ريب يف أن العامل النامي، وهو املعرض بشدة آلثار تغري املناخ، . االنبعاثات السابقة واحلالية من غازات الدفيئة

 تدهور خطري يف األحوال املعيشية احمللية أو إىل تباطؤ يف االقتصاد            سيعاين أشد املعاناة إذا ما أدت هذه اآلثار إىل        
وقال إن حكومة كندا، اعترافاً منها      . وال متلـك بلدان العامل النامي أن تتحمل ولو هامشاً من اخلطأ           . العـاملي 

غري املناخ  مبسـؤوليتها اخلاصة وباحلاجة إىل اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وضعت جدول أعمال شامالً بشأن ت              
. وهـي تبذل جهوداً متزايدة يف إعداد مبادرات تقدمية وفعالة هبدف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو               

وتقوم احلكومة االحتادية، باالشتراك مع حكومات املقاطعات واألقاليم والبلديات الكندية، وبالتعاون مع اجلهات             
العتماد على مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة، وعلى كفاءة استخدام         الرئيسة املْصدرة لالنبعاثات، على تشجيع ا     

 .الطاقة وحفظها، وكذلك على استحداث تكنولوجية مبتكرة

وأشار رئيس الوزراء إىل أوجه النجاح احملققة يف إطار بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة                -١٠
هود املتضافرة للمجتمع الدويل ميكن أن تفضي إىل نتائج فعلية          األوزون وقـال إن هـذا املثال يشهد على أن اجل          

ومل يعد من املمكن التماس الراحة يف       . وختاماً، أكد أن تغري املناخ يطرح حتدياً عاملياً ويستلزم رداً عاملياً          . ودائمة
 الدويل، ويتنصل من    إنكـار احلقيقة أو االدعاء أن أي بلد من البلدان ميكن أن يقف وحيداً، يف عزلة عن اجملتمع                 

 .عواقب التقاعس عن العمل

  بيانات رؤساء الدول والوزراء ورؤساء الوفود اآلخرين-دال 

 ]يستكمل فيما بعد[

  البيانات األخرى-هاء 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    )  والصني ٧٧باسم جمموعة ال      (أدىل ببـيانات أيضـاً ممثلو جامايكا         -١١
وموريشيوس ) باسم أقل البلدان منواً   (وبنغالديش  ) باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء    (وآيرلـندا الشمالية    

 ).باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية(
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  بيانات املنظمات اليت تتمتع مبركز املراقب�ثانياً 
 ) من جدول أعمال مؤمتر األطراف١٠البند (

 وصفه اجتماع من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل ب١٦البند (
 )األطراف يف بروتوكول كيوتو

  بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة�ألف 

لـدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى املشترك بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                -١٢
ن األمني العام للمنظمة العاملية ديسمرب، أدىل ببيان كل م/ كانون األول٧األطـراف يف بـروتوكول كيوتو، يوم      

لألرصـاد اجلوية؛ ووكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة              
للبيـئة؛ ورئيس منظمة الطريان املدين الدويل؛ ورئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛ وكبري املوظفني                

رئيس مرفق البيئة العاملية؛ واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛ واألمني التنفيذي التفاقية األمم التنفيذيني و
 .املتحدة ملكافحة التصحر

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية-باء 

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات غري احلكومية-جيم 

 ]ُيستكمل فيما بعد[
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