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  اجلزء الرفيع املستوى-أوالً 

 )مؤمتر األطراف جدول أعمال من ١٠البند (
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه جدول أعمال من ١٨البند (

 )اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

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

ديسمرب، اجلزء املشترك الرفيع املستوى ملؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ومؤمتر / كانون األول١٢كيوتو، يف 
 .طراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثةاألطراف العامل بوصفه اجتماع األ

وأشار الرئيس إىل أن العدد الكبري من رؤساء الدول واحلكومات الذين حضروا مؤمتر األمم املتحدة املعين  -٢
بتغري املناخ يف بايل هو شاهد على مدى خطورة وإحلاح تغيُّر املناخ وعلى صدق الغرض الذي ُيبديه اجملتمع الدويل 

 .ؤمترجتاه امل

  بيان األمني العام لألمم املتحدة-ألف 

ويرد نص  . استمع املؤمتر يف حفل االفتتاح إىل رسالة من األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون                -٣
 .)١(هذه الرسالة بالكامل يف مرفق هذه الوثيقة

  بيان رئيس إندونيسيا-باء 

رئيس إندونيسيا يف ترحيبه جبميع املشاِركني إن املندوبني        قـال فخامة السيد سوسيلو بامبانغ يوضويونو         -٤
. جتمعوا يف هذا املؤمتر حتقيقاً آلمال أكثر من ستة باليني نسمة يعيشون على سطح األرض وباسم األجيال املقبلة                 

دفئاً مبقدار وأشار إىل أن األمر يتوقف كثرياً جداً على ما سيقرره هذا املؤمتر إن كان الناس سيعيشون يف عامل أكثر 
إن التحدي املاثل هو ترمجة الصيغة البسيطة       . درجتني مئويتني أو أشد حرارة مبقدار مخس درجات مما ميثِّل كارثة          

 .إىل بناء ُمعقد وإن كان طموحاً للتعاون الدويل بشأن تغري املناخ" انبعاثات أقل، مصارف أكثر"

ة، بالنظر إىل مسؤوليتها التارخيية عن االحترار العاملي،        وأشار الرئيس اإلندونيسي إىل أن البلدان املتقدم       -٥
فعليها أن تزيد كثرياً من     . وهـي مسؤولية تقبلتها هي ذاهتا، حتتاج إىل مواصلة تصدُّر اجلهود يف جمال تغري املناخ              

مبا يشمل جمال جهودها خلفض انبعاثات غازات الدفيئة فيها وتعزيز تعاوهنا املايل والتكنولوجي مع البلدان النامية، 
وحتتاج البلدان النامية من جانبها إىل االلتزام مبسار للتنمية املستدامة وذلك بدمج قضايا البيئة يف ُصلب                . محايـة الغابات  

وحتتاج البلدان النامية ذات    . خطـط تنميتها الوطنية، كما ينبغي على البلدان اليت هبا غابات أن حتافظ عليها وتتوسع فيها               
دي العايل إىل التخطيط لتنمية منخفضة الكربون على املدى الطويل، مستفيدةً من سوق الكربون سريع               الـنمو االقتصـا   

                                                      

 .سيشكِّل املرفق جزءاً من التقرير النهائي الذي ُيستكمل بعد الدورة )١(
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 والتكيف معه يف    وميكـن للـبلدان املتقدمة والنامية أن تتعاون معاً على تعميم التخفيف من آثار تغيُّر املناخ               . التوسـع 
 .قتصادي أعلى دون إنتاج انبعاثات أعلىاستراتيجيات تنميتها الوطنية وأن تتعلم كيفية حتقيق منو ا

وأشـار إىل أن التغـيُّرات يف السياسـة العامة ينبغي أن تقودها احلكومات والسوق، فأكد على أمهية                   -٦
وأبرز . االجتماعات اخلاصة لوزراء التجارة واملالية اليت ُتعقد يف بايل يف تواٍز مع مؤمتر األمم املتحدة لتغيُّر املناخ                

يونو اجلهود اليت بذلتها إندونيسيا للتخفيف من آثار تغري املناخ، وِمشلَت برامج وسياسات حلفظ              الرئـيس يوضو  
الغابـات املطرية لزيادة حصة مصادر الطاقة البديلة واملتجددة، والتشجيع على استخدام أنواع الوقود األحفوري   

 البلدان املتقدمة والنامية جزءاً من إطار       ودعـا يف ختام كلمته إىل أن تشكِّل مجيع اجلهود املبذولة من           . بكفـاءة 
ختط الطريق أمام اعتماد " خريطة طريق بايل"مترابط متعدد األطراف وقال إنه من املهم للغاية أن ُيصدر هذا املؤمتر 

 .٢٠٠٩اتفاق مع هناية عام 

  بيان األمني التنفيذي-جيم 

 حيث وصل الزخم    ٢٠٠٧ى حنو حاسم يف عام      قال األمني التنفيذي إن ذروة االهتمام باملناخ جاءت عل         -٧
وقد أوصل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ . السياسي والوعي العام العاملي بتغري املناخ إىل أعلى درجاته        

رسالة ال ميكن ألي فرد أن ُيخفق يف فهمها وتؤكد أن تغري املناخ يقع بسبب أنشطة البشر؛ وأن تأثرياته خطرية                    
وأضاف أن هناك وسائل ميكن هبا معاجلة       . ا كل فرد بطريقة أو أخرى مع حتّمل الفقراء العبء األكرب          سيحس هب 

 .هذه املشكلة تتمثل يف اختاذ إجراء فوري ومتضافر لتجنب بعض اإلسقاطات األشد وباالً

 ٢٠١٠ يشهد عام    فقد. أما يف حالة عدم اختاذ أي إجراء، فإن آثار تغيُّر املناخ قد تغرق العامل يف صراع                -٨
ومن شأن التنافس على .  مليون من املشردين بيئياً نتيجة تغري املناخ والتصحر واجتثاث احلراج٥٠عدداً يصل إىل    

 .املاء والطاقة والغذاء أن يؤدي إىل مزامحة عرقية وصراعات إقليمية

 تريليون دوالر ٢٠ستثمار مبلغ وتلبية للزيادة اجلذرية على الطلب على الطاقة يف العامل، هناك حاجة إىل ا -٩
هذه يف اجتاه " ناقلة االستثمار العمالقة"والتحدي هو تغيري مسار . ٢٠٣٠من دوالرات الواليات املتحدة حىت عام 

 بدالً من تقليلها    ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٥٠وإال فسوف تزداد االنبعاثات العاملية بنسبة       . خفـض االنبعاثات  
ومن أجل تغيري وجهة مستقبل العامل حنو اقتصاد منخفض االنبعاثات، حتتاج . ما هو مطلوب يف املائة ك٥٠بنسبة 

األطـراف احلاضرة هذا املؤمتر إىل الشروع يف مفاوضات رمسية واالتفاق على جدول أعمال طموح وحتديد عام                 
 . باعتباره املهلة األخرية للمفاوضات٢٠٠٩

 ملعين بتغري املناخ بيان رئيس الفريق احلكومي الدويل ا-دال 

أشار السيد راجندرا باتشوري رئيس الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، يف بيان بالفيديو أُذيع يف  -١٠
افتـتاح اجلـزء الرفيع املستوى، إىل أن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل قد اسُتكمل بإصدار تقريره                  

وقد عرض التقرير التوليفي النتائج اجملمعة لتقارير . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ يف التوليفي يف فالنسيا بإسبانيا
وأبرز السيد  . األفرقة العاملة الثالثة داخل إطار متكامل ولذا فإنه ُيعّد وثيقة مناسبة للسياسة العامة إىل حد بعيد               

ية التغريات اليت حدثت يف النظام املناخي يف        وأكد على أمه  . باتشوري بعض النتائج الرئيسية للتقرير التقييم الرابع      
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القـرن العشرين، مبا يف ذلك حدوث زيادة ملموسة يف متوسط درجات احلرارة يف العامل، والزيادات الكبرية يف                  

 .التهطال يف بعض أحناء العامل وُندرة أكرب يف املياه يف أحناء أخرى

بتغري املناخ إىل أن متوسط درجات احلرارة يف العامل         وأفـادت إسقاطات الفريق احلكومي الدويل املعين         -١١
وستكون .  درجة مئوية على األقل عن مستوياهتا يف بداية القرن العشرين          ٢,٥سترتفع مع هناية هذا القرن مبقدار       

ع مستوى هلذه الزيادة آثار ُمقلقة على كل مناطق العامل، مبا يشمل زيادة ُندرة املياه، والتأثريات املترتبة على ارتفا
وتنتشر يف كل أحناء العامل مواقع ميكن . سطح البحر وحدوث زيادة مأساوية يف خطر إبادة أصناف نباتية وحيوانية

أن تؤدي فيها الفيضانات الساحلية وآثار ارتفاع مستوى سطح البحر إىل جعل مناطق بعينها معرَّضة خلطر إىل حد 
 .مة مثل شانغهاي وكلكتا وداكاوهذا يشمل ُمدناً يف مناطق الدلتا الضخ. كبري

وأكـد السـيد باتشوري أن كل اآلثار الضارة لتغري املناخ ميكن تالفيها أو تقليلها إىل أدىن حد إذا ما                     -١٢
كما أكد أن تكلفة التخفيف ليست . اُتخذت يف القريب العاجل إجراءات فعالة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة

 درجة مئوية كحد أقصى يتعني تثبيت    ٢,٤-٢الزيادة يف درجات احلرارة عند      ومن أجل تثبيت    . عالـية للغايـة   
إن تكلفة حتقيق هذا    .  جزء من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون        ٤٩٠-٤٤٥مستويات تركيز غازات الدفيئة عند      

ئة سنوياً بل ميكن خفض      يف املا  ٠,١٢ ستصل إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل العاملي بنسبة          ٢٠٣٠اهلـدف حبلول عام     
ومثة حاجة إىل البدء يف خفض مستويات االنبعاثات يف موعد          . هـذه النسبة كثرياً من خالل تطوير تكنولوجيات جديدة        

 .، وكلما كان اهلبوط أشد حدة قلَّت خطورة اآلثار النامجة خالل فترة من الزمن٢٠١٥أقصاه عام 

ن اعتقاده بأن التبصُّر واحلكمة ومستقبل اجملتمع البشري        وأعـرب السيد باتشوري يف ختام مالحظاته ع        -١٣
وقال إن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري       . تفرض بوضوح ضرورة اختاذ تدابري للتخفيف على وجه االستعجال        

ها املـناخ يضع أمام األطراف النتائج اليت خلص إليها تقرير التقييم الرابع وأن على األطراف أن تقرِّر كيف ميكن                  
 .االستفادة من هذه النتائج

  بيانات رؤساء الدول أو احلكومات-هاء 

وقال إنه  . أدىل السيد كيفن مايكل رود رئيس وزراء أستراليا ببيان أيضاً يف افتتاح اجلزء الرفيع املستوى               -١٤
لمه إىل األمني وقَّع، يف أول إجراء لـه كرئيس للوزراء، صك أستراليا الرمسي للتصديق على بروتوكول كيوتو وس

. ووصـف تغري املناخ بأنه يشكل التحدي الواضح ألجيالنا وأن أستراليا تدرك أن التنمية هلا أولوية عليا         . العـام 
وذكر أن حكومته تلتزم خبفض انبعاثات أستراليا من . واعترف مبسؤولية البلدان املتقدمة يف مساعدة البلدان النامية

وأعرب عن توقعه بأن تعتمد     . ٢٠٥٠ حبلول عام    ٢٠٠٠ة عن مستويات عام      يف املائ  ٦٠غـازات الدفيئة بنسبة     
مجيع البلدان املتقدمة جمموعة أخرى من األهداف امللِزمة يف جمال خفض االنبعاثات، مضيفاً أن على البلدان النامية 

 .أن تؤدي دورها بالتزامات حمددة للعمل يف هذا اجملال

س وزراء سنغافورة عن اعتقاده بأنه يف غياب إجراءات التصدي لتغري       وأعرب السيد يل هسيني لونغ، رئي      -١٥
 املقبلة ١٠٠-٥٠املناخ، ميكن أن تشهد النظم اإليكولوجية واجملتمعات البشرية اختالالت كربى خالل األعوام ال    

ذ فترة  وشدَّد على احلاجة إىل البناء على بروتوكول كيوتو ووضع هنج عملي وفعال بعد نفا             . ورمبـا قـبل ذلك    
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 ٢٠١٢وقال السيد هسيني لونغ إن إطار ما بعد عام          . ٢٠١٢االلـتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو يف عام         
كما ينبغي  . حيـتاج إىل التزام ومشاركة مجيع البلدان حتت رعاية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               

واختتم مالحظاته بالقول بأن . فات يف الظروف والقيود الوطنية    اإلقـرار بأمهية النمو االقتصادي ومراعاة االختال      
سنغافورة وكل أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، ستسهم يف اجلهد العاملي املبذول ملكافحة تغري املناخ، وأهنا               

 .٢٠١٢تتسم بالطموح وتوِصل إىل نظام فعال بعد عام " خبريطة طريق بايل"ملتزمة 

 سوماري رئيس وزراء بابوا غينيا اجلديدة إىل أن بابوا غينيا اجلديدة تعاين بالفعل من وأشار السيد مايكل -١٦
وقال إنه لكي تتصدى األطراف لتغيُّر املناخ، فإهنا        . آثـار تغري املناخ، ودعا إىل تصدُّر اجلهود فوراً يف هذا اجملال           

تعميق ) ٢(كرب يف الغالف اجلوي؛ وضع هدف مشترك خلفض تركيزات غازات الدفيئة مبعدل أ ) ١: (حتـتاج إىل  
توسيع اُألطر احلالية وإضافة أُطر جديدة توفر حوافز إجيابية         ) ٣(الـتزامات البلدان الصناعية خبفض االنبعاثات؛       

رفع ) ٥(شن نظام عاملي للحوافز لتقليل االنبعاثات من اجتثاث اِحلراج وتدهور اِحلراجة؛            ) ٤(للـبلدان النامية؛    
وأشار إىل أن   . تعبئة موارد كافية مستدامة ميكن التنبؤ هبا      ) ٦(يف حلماية األجيال املقبلة؛     مسـتوى متويـل التك    

الـبلدان النامـية على استعداد لإلسهام باملثل يف حتقيق هدف مشترك، وقال إن األطراف يف حاجة إىل استغالل               
 .اإلرادة السياسية لالنتقال إىل ما بعد بروتوكول كيوتو

ماس رمينغساو رئيس باالو إن األطراف أخفقت مجاعةً يف التصدي بكفاية لقضية تغري وقـال السـيد تو    -١٧
. فما زالت مستويات غازات الدفيئة تزداد َعرب كوكبنا ألن األطراف مل حتقق االلتزام األصلي لالتفاقية              . املـناخ 

ص مستوى مناسب من التمويل للبلدان      وأعرب عن اعتقاده بأن اجملتمع الدويل حيتاج إىل إقرار لتعهد أخالقي يلتزم بتخصي            
وأشار إىل إعالن   . وأكد على احلاجة إىل االعتراف بآثار تغري املناخ على حقوق اإلنسان          . النامية الصغرية واملعرَّضة للخطر   

بل لتغيُّر  مايل بشأن الُبعد البشري لتغري املناخ يف العامل، فأكد على احلاجة إىل إدراج الُبعد البشري يف جدول األعمال املق                  
 .وأبرز اجلهود اليت بذلتها دول نامية جزرية صغرية للتكيف لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ. املناخ

وأشـار السـيد مأمون عبد القيوم رئيس ملديف إىل أن تغيُّر املناخ أصبح واقعاً يومياً يف ملديف ودول       -١٨
دول ذات املوارد املالية اهلزيلة والقدرة احملدودة على        وقال إن تغيُّر املناخ بالنسبة هلذه ال      . جـزرية أخرى صغرية   

وشدَّد السيد عبد   . التخفيف من آثار تغيُّر املناخ والتكيف معه، أصبح القضية الواضحة للقرن الواحد والعشرين            
قال إن  و. القيوم على احلاجة إىل التركيز على الُبعد البشري لتغيُّر املناخ وخاصة حقوق اإلنسان واألمن والرفاهة              

وقد َعِهدت إليه رابطة    . جملس وزراء رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي اعتمد إعالن الرابطة املعين بتغيُّر املناخ            
. جـنوب آسيا للتعاون اإلقليمي مسؤولية عرض هذا اإلعالن على مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغيُّر املناخ يف بايل                 

وضع هدف واضح طويل األجل لتثبيت النظام املناخي وضمان كبح الزيادات       وأشار إىل أن عملية بايل حتتاج إىل        
وأكد أن الزيادة حىت مبعدل درجتني مئويتني عن املستويات قبل          . يف درجـات احلـرارة عند مستويات معقولة       

 .الصناعية سُتحِدث آثاراً مدمرة على الدول اجلزرية الصغرية

 ]ُيستكمل فيما بعد[
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 ء وغريهم من رؤساء الوفود بيانات الوزرا-واو 

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات املشاِركة بصفة مراقب-ثانياً 
 ) من جدول أعمال مؤمتر األطراف١١البند (

  من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع١٩البند (
 )األطراف يف بروتوكول كيوتو

  املتخصصة بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا-ألف 

لدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  -١٩
ديسمرب، أدىل ببيانات كل من رئيس البنك الدويل واملدير العام ملنظمة        / كانون األول  ١٢بـروتوكول كيوتو، يف     

نظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  متحدثاً باسم م  (األمـم املـتحدة لألغذية والزراعة،       
، واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واألمني العام          )وبرنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة     

ون االقتصادية  للمـنظمة العاملـية للسـياحة الـتابعة لألمـم املتحدة، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤ                
واالجتماعـية، واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني التنفيذي     
للجـنة االقتصادية ألفريقيا، ووكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية               

ي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، واألمني التنفيذي التفاقية التنوع          لغـرب آسـيا، واملدير التنفيذ     
البـيولوجي، واألمني التنفيذ التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ووكيل األمني العام واملدير املعاِون لربنامج               

 . التابع لألمم املتحدةاألمم املتحدة اإلمنائي، ونائب املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية-باء 

 ]ُيستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات غري احلكومية-جيم 

 ]ُيستكمل فيما بعد[

 املرفقات

 ]ُيستكمل فيما بعد[

- - - - - 

 


