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 اجلزء الرفيع املستوى: أوالً

 )مؤمتر األطراف جدول أعمال من ٩البند (
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه جدول أعمال من ١٩البند (

 )اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف      مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه       افتتح رئيس    -١
اجللسـة الثانـية ملؤمتر األطراف واجللسة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول              

نوفمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة ومؤمتر            / تشرين الثاين  ١٥كيوتو، يف   
 .امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانيةاألطراف الع

وبعـد أن رحب الرئيس جبميع احلاضرين أكد مرة أخرى أن األدلة تبني أن تغري املناخ أخذ ُيصبح حتدياً        -٢
 يف  من أعظم التحديات يف تاريخ البشرية مع ما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مدمرة، وخباصة                

وقال إن من شأن هذه اآلثار أن تزيد من إعاقة قدرة أفريقيا على             . مـناطق العـامل املعرضة للتأثر به مثل أفريقيا        
وأضاف قائالً إنه من املؤسف أن      . استئصـال شأفة الفقر والقضاء على اجلوع وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          

 الكثري مما ميكن أن يتسبب يف تغري املناخ أن تتحمل الوطأة            يكـون على بلدان مثل كينيا اليت مل تفعل يف املاضي          
إال أنه يشعر بالتفاؤل، بالنظر إىل روح التعاون املستمرة يف املفاوضات           . الكاملـة لآلثار املترتبة على تغري املناخ      

مت بالفعل إحراز   وأشار إىل أنه قد     . اجلارية، بأن من املمكن اختاذ إجراءات واقعية وملموسة يف احلاضر واملستقبل          
 قـدر كـبري مـن الـتقدم يف املؤمتر حىت اآلن وهناك توافق يف اآلراء آخذ يف الظهور بشأن عدة مسائل أخرى                    

 .ذات أمهية

إال . وتابع قائالً إن من بني القضايا املطروحة للمناقشة، ُيعترب التكيف أمراً حامساً بالنسبة للبلدان األفريقية -٣
وأشار إىل أن املؤمتر ميكن أن . يود اليت حتّد من قدرة هذه البلدان على التكيف بصورة فعالةأنه هناك الكثري من الق

يكـون مؤمتـراً تارخيياً ال ألنه أول مؤمتر من هذا النوع ُيعقد يف أفريقيا جنويب الصحراء فحسب وإمنا أيضاً ألن       
وأضاف قائالً إن   . وسة بشأن التكيف  اجملـتمع الدويل قد اقترب من تفعيل صندوق التكيف واختاذ إجراءات ملم           

نريويب ميكن أن تكون نقطة االنطالق إليالء التكيف االهتمام الذي يتطلبه إىل جانب اجلهود اجلارية اليت ُتبذل من 
كما ميكن للمؤمتر أن ُيرسل إشارة إجيابية بالنسبة ملستقبل آلية التنمية النظيفة            . أجل التخفيف من آثار تغري املناخ     

 .ل اختاذ إجراءات لتشجيع توزيع مشاريع آلية التنمية النظيفة على نطاق أوسع وعلى حنو أكثر إنصافاًمن خال

وأعرب الرئيس عن تقديره الستعداد املندوبني ملناقشة القضايا اليت يبدو أهنا ال حتتل مكان الصدارة، مثل                 -٤
وأضاف قائالً إنه جيد ما . ة والسكان األصلينيتلـك القضايا املتصلة بااللتزامات الطوعية والدول اجلزرية الصغري  

. يشجعه يف محاس املندوبني الذين ميثلون الشباب العازمني على املشاركة بصورة خالّقة يف معاجلة قضايا تغري املناخ
ضي ويف اخلـتام، دعا األطراف إىل التكاتف كأسرة دولية وإىل حتمُّل املسؤولية عن األفعال املضرة بالبيئة يف املا                 

وأشار إىل بيان لألمني العام لألمم املتحدة، فقال إنه يتعني على األطراف يف نريويب أن ُترسل رسالة                 . واحلاضـر 
 .بعبارات قاطعة وال لُبس فيها مفادها أن على الُنخب السياسية يف العامل أن تتعامل مع تغري املناخ جبدية
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  بيان األمني العام لألمم املتحدة-ألف 

ألمني العام  نوفمرب، إىل رسالة من ا    / تشرين الثاين  ١٥ؤمتر، يف احتفال الترحيب باملشاركني، يف       استمع امل  -٥
 .ويرد نص هذه الرسالة بالكامل يف مرفق هذه الوثيقة. لألمم املتحدة السيد كويف عنان

  بيان رئيس كينيا-باء 

لألمني العام لألمم املتحدة  وشكره أعرب رئيس كينيا، السيد مواي كيباكي، عن ترحيبه جبميع املشاركني -٦
وأشار إىل أنه سوف يكون . وقال إن أفريقيا تواجه بعض أشد اآلثار املترتبة على تغري املناخ. على انضمامه للمؤمتر

لذلـك تـأثري كبري ال على النظم اإليكولوجية هلذه القارة فحسب وإمنا أيضاً على األنشطة االقتصادية، وخباصة                 
وقال إنه من   . والسياحة، اليت تشكل مصادر رئيسية للدخل يف العديد من االقتصادات األفريقية          أنشـطة الزراعة    

وأضاف قائالً إنه جيب على اجملتمع      . الواضـح أن التصدي لتغري املناخ ليس مسألة اختيار بل إنه ضرورة حتمية            
 وشدد على احلاجة إىل اختاذ إجراءات الدويل أن يتفق على احللول الضرورية اليوم وليس غداً وأن يبت يف تنفيذها،
 .عاملية مشتركة، فحثَّ مجيع البلدان على التصديق على بروتوكول كيوتو

وأضـاف قائالً إنه بالنسبة للبلدان النامية، ليس من احملتمل حتقيق النجاح يف التصدي لتغري املناخ ما مل                   -٧
وأوضح أن البلدان   . للحد من انبعاثات غازات الدفيئة    ُتـبذل جهود حثيثة لدعم اجلهود اليت تبذهلا هذه البلدان           

الفقـرية، وال سيما يف أفريقيا، حتتاج إىل دعم لالستثمار يف طرق بديلة إلنتاج الطاقة دون زيادة انبعاثات ثاين                   
وميكن القيام بذلك من خالل تقدمي الدعم للبلدان األفريقية يف جمال حفظ            . أكسـيد الكربون اليت ُتطلق يف اجلو      

الطاقة، ووضع معايري جديدة للمركبات يف ما يتصل بكفاءة الطاقة، واالستثمار يف مصادر الطاقة النظيفة املتجددة 
وقال إن من   . الـيت ميكن حتمُّل تكلفتها واليت تنطوي على مستويات منخفضة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون              

. ومات عن تغري املناخ فضالً عن الدعم التكنولوجي واملايل       املهـم أيضاً أن تتاح للبلدان النامية بسرعة ويسر املعل         
وعالوة . ومثـة حاجة ملحة للعمل بشأن طرائق وآليات إتاحة هذه التكنولوجيات الستخدامها على نطاق أوسع              

عـلى ذلك، ينبغي إجناز مشروع صندوق التكيف من أجل تيسري وصول البلدان الفقرية إىل املوارد املالية، كما                  
شجيع املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة من أجل ضمان أن تتمكن البلدان النامية من تقاسم فوائدها    ينـبغي ت  

 .على حنو أكثر إنصافاً

. واختتم كالمه بقوله إن كالً من االتفاقية وبروتوكول كيوتو يوفران أساساً جيداً للعمل املتعدد األطراف -٨
 .قيقية وهادفة تعود بالفائدة على األجيال احلالية واملقبلةوقد حان الوقت اآلن الختاذ إجراءات ح

  بيان األمني التنفيذي-جيم 

إذ إنه ليس   . قال األمني التنفيذي إنه مما ال شك فيه أن مثة حاجة ملحة للعمل على التصدي لتغري املناخ                 -٩
وأشار إىل  .  تغري املناخ الدولية   مـن املقبول، وقد أصبح األمر ميس رفاه البشرية، أن نرى الوقت ُيهدر يف عملية              

املناقشات بشأن وضع نظام لتغري املناخ يف املستقبل، فقال إن حل املشكلة ال يكمن يف احلد من التنمية االقتصادية 
" أكثر اخضراراً"أو إعاقة القدرة التنافسية الوطنية بل إنه يكمن يف توفري احلوافر لالقتصادات لكي تنمو على مسار 

وقال إن عملية تغري املناخ الدولية تدل على أنه من املمكن إنشاء .  آليات لضمان إتاحة املوارد الضروريةويف تنفيذ



FCCC/CP/2006/L.1/Add.1 
FCCC/KP/CMP/2006/L.1/Add.1 
Page 4 

 
إال أن ذلك يتطلب انتهاج السياسة . نظـام يشـجع العمل وحيقق نتائج يف اجملاالت اهلامة بالنسبة للبلدان النامية    

 .العامة الصحيحة كما يتطلب ثقة اجلميع ومشاركتهم

ـ  -١٠ ابع قـائالً إن الـتعاون يف خفض االنبعاثات يوفر حالً فعاالً من حيث الكلفة ميكن أن يؤدي إىل                   وت
فإذا أمكن . مسار النمو االقتصادي، وييسر نقل التكنولوجيا، ويوفر التمويل للتكيف يف البلدان النامية" اخضرار"

 من أجل   ٢٠٥٠ملطلوبة حبلول عام    مـن خالل االستثمار يف اخلارج بلوغ نصف مستوى ختفيضات االنبعاثات ا           
  مليار دوالر يف السنة يف      ١٠٠مكافحـة تغـري املـناخ بصـورة فعالة، فإن ذلك ميكن أن يوفر مبلغاً يصل إىل                  

وهذا يشكل أقل من نصف يف املائة من الناتج االقتصادي . إىل البلدان النامية" اخلضراء"شكل تدفق االستثمارات    
 جناح هذا احلل أن يشكل خطوة يف اجتاه وضع ميثاق للتصدي لتغري املناخ ميوِّل              ومن شأن   . للـبلدان الصـناعية   

 .نفسه بنفسه

وأضاف قائالً إن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وغريها من وكاالت األمم املتحدة ملتزمة  -١١
ذي أعلن عنه األمني العام يف كلمته إىل بدعـم األطـراف يف هذه العملية حسبما تبيَّن من إطالق إطار نريويب ال           

وبالنظر إىل أن األطراف قد اختارت التصدي لتغري املناخ يف سياق األمم املتحدة، فقد أعرب عن ثقته بأن . املؤمتر
 .األطراف عازمة على إجياد حل عاملي يراعي مصاحل مجيع األطراف

  بيانات رؤساء الدول أو احلكومات-دال 

 .وريتز لونربغر، رئيس االحتاد السويسري، ببيان أيضاً لدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوىأدىل السيد م -١٢

وقد أكد الرئيس على احلاجة إىل تضافر اجلهود من أجل التكيف مع آثار تغري املناخ باختاذ تدابري من أجل  -١٣
ه اجلهود، اقترح فرض ضريبة كربون دولية       وبغية زيادة توافر املوارد املالية هلذ     . منع االحترار العاملي يف املستقبل    

وقال إن من شأن هذه الضريبة أن حتقق        ". تغرمي امللوِّث "عـلى األفراد ومؤسسات األعمال، باالستناد إىل مبدأ         
اهلدف املزدوج املتمثل يف تشجيع املُطلقني الرئيسيني النبعاثات غازات الدفيئة على احلد من هذه االنبعاثات ويف                

وإذ ذكَّر األطراف بأن تغري املناخ ال يعرف احلدود، فقد دعاها إىل            .  كافية وموثوقة لتمويل التكيف    توفري موارد 
 جتـاوز مصاحلها االقتصادية والوطنية املختلفة من أجل األخذ بنهج مشترك للتصدي للتحدي العاملي املتمثل يف                

 .تغري املناخ

  بيانات الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود-هاء 

 ]تكمل فيما بعدُيس[

  بيانات املنظمات اليت حتظى بصفة مراقب-ثانياً 
 )مؤمتر األطراف جدول أعمال من ١٠البند (

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف جدول أعمال من ٢٠البند (
 )يف بروتوكول كيوتو
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  بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة-ألف 

مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ء الرفيع املستوى من لدى افتتاح اجلز -١٤
نوفمرب، أدىل ببيانات كل من األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، / تشرين الثاين١٥بروتوكول كيوتو، يف 

ول ورئيس مرفق البيئة العاملية، ورئيس الفريق واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، واملسؤول التنفيذي األ
احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ، وأحد نواب رئيس البنك الدويل، واألمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة                 

 .)١(ملكافحة التصحر، واألمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية-باء 

 ]كمل فيما بعدُيست[

  بيانات املنظمات غري احلكومية-جيم 

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 املرفقات

 ]ُيستكمل فيما بعد[

- - - - - 

                                                      

 .أُتيح لألطراف، يف شكل مطبوع، بيان للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )١(


