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     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧- ٦            بوينس آيرس، 

               من جدول األعمال  )  أ (  ١٣      البند 
              اختتام الدورة

                                          اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة

 مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة

 )جامايكا(السيدة سيلفيا مكغيل : املقررة

 إضافة

 الذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية: زء الرفيع املستوى اجل�   ً أوال  

 ) من جدول األعمال١٠البند (

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى�ألف 

        كانون   ١٥                                                                                                    افتتح الرئيس اجلزء الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة يف اجللسة الرابعة املعقودة يف             - ١
                                                                                      راء ورؤساء الوفود فقال إن احلضور على هذا املستوى الرفيع إمنا يليق مبؤمتر يشكل                                 ورحب الرئيس بالوز    .      ديسمرب /    األول

                                                                                  ولكي يثمر املؤمتر النتائج اليت يتوقعها العامل من حدث هام كهذا على املندوبني               . َ  ْ َ  ً     ً                                َمْعلَمـاً هامـاً يف تاريخ عملية االتفاقية       
                                ومن األمهية مبكان أن تعطي هذه        .             وضوع النقاش                                                                       مضـاعفة اجلهـود كيما يتسىن التوصل إىل اتفاق بشأن مجيع البنود م            

ُ   ً        اجلهود نتائج ملموسة إلثبات أن العملية ماضية قُُدماً                                                                     وأعرب عن ثقته يف أن املستوى الرفيع من حضور الوزراء والتزامهم     .                                            ُ
  .                                                                                           الشخصي من شأهنما أن يضمنا استمرارية عزم األطراف على النهوض مبسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متمايزة
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 بيان األمينة التنفيذية -١

                                                                                                                       قالت األمينة التنفيذية إن علوم تغري املناخ قد أعطت يف األعوام العشرة اليت مرت على بدء سريان االتفاقية نتائج                    - ٢
                                                                                                    واآلثار احملتملة لتغري املناخ اليت حددها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ جيري رصدها بشكل                 .                 مـتزايدة األمهية  

                                                                                وأصبحت مناذج املناخ أكثر متانة كما جيري تكييفها بشكل أفضل وفق االحتياجات              .                             ايد يف مجـيع أحناء املعمورة          مـتز 
                                                                                                            وباالسـتناد إىل األدلـة العملـية، حدد بروتوكول كيوتو القواعد الستخدام أدوات فريدة من نوعها تسمح                   .        احمللـية 

                                     كما جيري وضع سجالت لتأمني الشفافية        .            ليات السوق                                                              بتخفيضـات يف االنبعاثات فعالة من حيث التكلفة من خالل آ          
                                                                                   ومن شأن آلية الربوتوكول للتنمية النظيفة أن توفر الدعم للتنمية املستدامة يف              .                                         والرتاهة يف تبادل حقوق إطالق االنبعاثات     

                        ً بيئة العاملية قد قدم دعماً                            وباإلضافة إىل ذلك فإن مرفق ال  .                                                              البلدان النامية باجلمع بني االستثمارات اخلاصة ونقل التكنولوجيا   
               من مليارات      ٧,٤                                            ً       ً                 من مليارات دوالرات الواليات املتحدة، ومجع مبلغاً إضافياً قدره              ١,٦                                  ملشـاريع تغري املناخ مبقدار بلغ       

    ِّ       َ                          ويكمِّل العملَ يف جمال التخفيف العمل        .                                                                            دوالرات الواليـات املتحدة يف متويل مشترك على مدى األعوام العشرة املاضية           
ـ                                                                                             وشددت األمينة التنفيذية على إحلاح ضرورة التأهب ملواجهة آثار تغري املناخ فقالت إنه               .                   يف مع تغري املناخ                عـلى التك

ُ   ً                                                                             بإمكـان املؤمتر أن حيرز تقدماً كبرياً يف املضي قُدماً حنو التوصل إىل توافق حكومي دويل يف اآلراء حول التكيف، مبا يف                                ً     ً                         
  .                               ذلك دعم البلدان النامية الضعيفة

ـ  - ٣                                                                                                         ت األميـنة التنفيذية كذلك أن البلدان الصناعية والنامية، إذ تسترشد مبسؤوليات مشتركة وإن كانت                     والحظ
ُ          ُّ                           متمايزة، تتوخى جمموعة متنوعة واسعة من النُهج يف التطرُّق للتخفيف والتكيف                                                   ولقد اتضح أن التقارير وعمليات اجلرد        .                                         

                ً                               علومات وإمنا أيضاً للجمع بني اجلهات الفاعلة لتحديد                  ً                                                الوطنـية مفـيدة جـداً، وذلك ليس فقط لرصد التنفيذ وتبادل امل        
                                                                             ومن خالل مشاركة القطاع اخلاص النشطة، أصبحت التكنولوجيات املالئمة للمناخ            .                                    اسـتراتيجيات متكاملة لتغري املناخ    

          كزات ثاين            غري أن تر    .                                                                                             جتد طريقها إىل السوق، ومن املشجع مالحظة أن حدة االنبعاثات يف االقتصاد العاملي قد اخنفضت              
                                               أعوام خبصوص مشكلة متتد على مدى عقود من           ١٠                                                                   أكسـيد الكـربون يف اجلو ما زالت تتزايد بسرعة مطردة، وعمل             

                                                            ومن األمهية مبكان بناء على ذلك ختطيط اخلطوات املقبلة إذا            .                                                           الزمن، إن مل نقل قرون، ال ميكن أن يكون إال خطوة أوىل           
َ                                        مـا أريـَد لقرارات االستثمار أن تستجيب ل                                   ويف اخلتام، أعربت األمينة      .                                             لتحديات اليت يطرحها هدف االتفاقية النهائي           

  .                                             ً                                  التنفيذية عن بالغ امتناهنا لألرجنتني حكومة وشعباً الستضافة مؤمتر األطراف للمرة الثانية

 )١(رسالة أمني عام األمم املتحدة -٢

  .                                                ري املناخ يف األجندات احمللية والوطنية والدولية                                                                          قال األمني العام إن اتفاقية تغري املناخ قد ساعدت على ترسيخ تغ            - ٤
                                           غري أن ما حيتاج األمر أكثر إىل فعله هو           .               ً                                                                 وقد أنشأت أيضاً املؤسسات والعمليات اليت هبا تتم مواجهة هذا التحدي العاملي           

                    زالت تظهر مشرية                                         بيد أن إشارات تبعث على القلق ما        .                                        َ                          جعل الناس يشعرون بالثقة بأن املشكلة تعالَج على النحو املالئم         
                           ُ                                                                                                      إىل آثار وخماطر تغري املناخ، وُينتظر من تقرير التقييم الرابع الوشيك للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن يزيد من                    

                     ومبا أن آثار املناخ      .                                                                                                    تعمـيق احلاجـة العلمية القاهرة بالفعل إىل اختاذ إجراءات دولية عاجلة خبصوص التخفيف والتكيف              

                                                      

  .                                            فر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة                             تال هذه الرسالة السيد كالوس توب  ) ١ (
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    ومن   .  ً                                                                                                     اً ال مفر منه فإن جدول أعمال التنمية جيب أن يتطور ليشمل التدابري ملساعدة اجملتمعات على التكيف                          أصبحت أمر 
  .                                                                                                                      األساسي أال يسمح اجملتمع الدويل آلثار تغري املناخ بإضعاف عمله الرامي إىل التوصل إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                 

                                                                      ربنامج عمل بربادوس واملؤمتر العاملي للحد من الكوارث، فحث من حيضر                                                        وأشار إىل استعراض السنوات العشر الوشيك ل      
  .                                     االجتماعني على أفضل استغالل هلاتني الفرصتني

                                   واستخدام الربوتوكول املبتكر آلليات      .                                                                      وحيظى اآلن بدء نفاذ بروتوكول كيوتو الوشيك بقدر كبري من االهتمام           - ٥
         وقد أقام   .              ً      ً      ً                           يئة سيفتح فصالً جديداً ومثرياً يف تاريخ االتفاقات البيئية                                                          قائمـة عـلى السـوق ملراقـبة انبعاثات غازات الدف          

           وسيتم رصد    .               ً                                                      ً                                             الـربوتوكول أيضاً نظام دعم للتنمية املستدامة يف البلدان النامية، وذلك مثالً من خالل آلية التنمية النظيفة                
                                      النظر إىل ما أبعد من الربوتوكول                     كما دعاهم إىل    .                                                                   تلـك العمليات عن كثب، وحث األمني العام املندوبني على تفعيلها          

                                                                          أما التحدي الطويل األجل فيتمثل يف تشجيع استخدام مصادر طاقة منخفضة             .     ٢٠١٢                                    الذي ال يغطي إال الفترة حىت عام        
                                                    وتوجد يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء          .                                                                الكربون، وتكنولوجيات منخفضة االنبعاثات، ومصادر طاقة متجددة      

ـ                     ً               ومن الضروري أيضاً إقامة شراكات    .                                                                  ادر طاقة وتكنولوجيات واستراتيجيات تنمية أكثر مراعاة للمناخ                       حاجـة إىل مص
                                          وبدون ختفيف مالئم قد يصبح التكيف مهمة         .                                                                            أوثق مع جمتمع املال واالستثمار وفعل الكثري للتخفيف من آثار تغري املناخ           

                                     فالسكان يف مجيع أحناء العامل يريدون        .           ً      ً     دخلت عصراً جديداً                                                    واجلهد الطويل األمد للسيطرة على تغري املناخ قد         .        مستعصية
                                                            ودعا املندوبني إىل انتهاز هذه الفرصة وأكد هلم دعم كامل            .                                                 ّ          عالمات حقيقية تدل على أن أيام املماطلة والشك قد ولّت         

   .                                          منظومة األمم املتحدة يف ذلك املسعى اهلام احلاسم

 بيان رئيس األرجنتني -٣

                                                                             ً              نتني عن ارتياحه الستضافة األرجنتني لدورة املؤمتر العاشرة فقال إن تغري املناخ ميثل حتدياً                                أعـرب رئيس األرج    - ٦
                                                              ّ           وأضاف أن التحوالت اهلائلة اليت أحدثتها التكنولوجيا العصرية قد أخلّت بتوازن     .      ً                                 عاملياً يهدد ذات أسس احلضارة البشرية     

                                                           ملتقدمة إال أن تكاليفها تتحملها مجيع البلدان، وال سيما                                                         ومـع أن هذه التغريات قد حصلت يف البلدان ا           .               األرض البيـئي  
 ُ   َّ                 وُيرجَّح أن يزيد تغري      .                                                                                  ً                      الـبلدان النامية اليت هي أقل من أسهم يف ظهور هذه املشكلة وهي يف الوقت ذاته األكثر تأثراً هبا                  

                             ن التسليم باحلقائق وبضخامة                                 وبالتايل فإنه من األمهية مبكا      .                                                                املـناخ مـن مفاقمة الفقر واجلوع يف العديد من أحناء العامل           
ِ                                                              فمجتمعات بأكملها ميكن أن يكون مآهلا الزوال إذا مل يبِد املسؤولون عن ذلك استعدادهم لبذل اجلهود الالزمة                   .       املشكلة                                                  

  .                                                                         وبالنظر للرهان القائم فإن للبلدان النامية احلق يف استخدام قوة اإلقناع األخالقي  .             ملنع حدوث ذلك

                                                                              األرجنتني كانت قد نفذت سياسات وتدابري هتدف إىل التخفيف من تغري املناخ،                                        وقـال الرئـيس إن حكومة      - ٧
                                                                   وأضاف أن هذه التدابري مشلت تشجيع مصادر الطاقة املتجددة، وبذل            .                                              وختفـيض االنبعاثات، ومحاية النظم اإليكولوجية     

                    غري أن احللول املوثوقة   .          ال البيئة                                                                                اجلهـود لزيادة فعالية الطاقة، وحفظ الغابات، واستنباط جدول أعمال وطين شامل يف جم     
                                                                                                                               واملستدامة ال ميكن التوصل إليها إال من خالل عمل من جانب مجيع البلدان، وال سيما منها البلدان اليت هلا املوارد املالية                      

                                                                          وعـبء عمل التخفيف والتكيف ال بد من تقامسه بشكل منصف، على أساس تباين           .                                 والتكنولوجـية الالزمـة لذلـك     
                                                                         وهبذا اخلصوص، الحظ الرئيس أن أفقر البلدان وأشدها مديونية توفر حصة             .                          درات مجيع األطراف املعنية                 مسـؤوليات وق  

     ً                                                      ونظراً إىل أن البلدان املتقدمة قد أفادت من تلك املنفعة           .                                                                   كـبرية مـن األصول البيئية العاملية مسهمة يف التنوع البيولوجي          
                             بيد أن البلدان املتقدمة إذ حتث   .                ً      ً                     فإن لديها ديناً بيئياً جتاه البلدان النامية                                                    املشتركة طوال أكثر من قرنني من التنمية الصناعية،      

  .                                                                                   البلدان النامية على تسوية ديوهنا املالية فإهنا غري راغبة يف حتمل املسؤولية عن دينها البيئي
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               سواق العاملية،                                                                                                  والبلدان النامية ختضع بالفعل لضغط هائل يف مكافحة الفقر ومن حيث قلة فرص الوصول إىل األ                - ٨
                                                         وبالنظر إىل اختالل التوازن القائم بني البلدان الغنية          .                                                                         وعـدم كفاية املوارد لتوفري التعليم والبىن التحتية األساسية ملواطنيها         

  .                                                                                                                           والـبلدان الفقرية، ليس هناك أي مربر لكي تؤخر البلدان املتقدمة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو                
                                                                 إىل استخدام الفرصة اليت يتيحها الوفاء بتلك االلتزامات إلدخال                                                              دان النامـية مـن ناحيـتها يتعني عليها السعي                  والـبل 

                            ويف اخلتام دعا الرئيس مجيع       .                                                                                           تكنولوجـيات مبـتكرة تسمح باجلمع بني محاية البيئة وحتقيق التنمية االقتصادية املستدامة            
                                                                كـيوتو واملشاركة يف وضع التدابري اليت من شأهنا أن تفضي إىل                                                                   الـبلدان املـتقدمة إىل املصـادقة عـلى بـروتوكول            

  .           حلول ملموسة

 بيانات أخرى -٤

                 نيابة عن بلدان    (               ، والسلفادور    )                              نيابة عن جمموعة سالمة البيئة     (                ً                                   أدىل ببـيانات أيضاً ممثلو كل من مجهورية كوريا           - ٩
                  نيابة عن اجلماعة    (            ، وهولندا    )                           نيابة عن اجملموعة األفريقية    (           ، وكينيا    )                        ً     نيابة عن أقل البلدان منواً     (            ، وترتانيا    )                أمـريكا الوسطى  

   ).                           األوروبية والدول األعضاء فيها

  أفرقة املناقشة لتبادل اآلراء بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود�باء 

 ]ُ               ي ستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات اليت حتظى مبركز مراقب�     ً ثانيا  

 ) من جدول األعمال١١البند (

  بيانات هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة�ألف 

                           ديسمرب، أدىل ببيان كل من      /              كانون األول    ١٥                                                                    لـدى افتتاح اجلزء الرفيع املستوى يف اجللسة الرابعة املعقودة يف             -  ١٠
                  للبيئة؛ ورئيس                                                                                                              األمـني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ ووكيل األمني العام واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة              

                                                                                                                            الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛ واملدير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ ونائب املدير العام ملنظمة األمم                 
                                                                                                                          املـتحدة لألغذيـة والزراعة؛ وكبري املوظفني التنفيذيني ورئيس مرفق البيئة العاملية؛ ونائب رئيس البنك الدويل؛ واملدير                 

   .                                                                                           يذي ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛ ونائب األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     التنف

  بيانات املنظمات احلكومية الدولية �باء 

 ]ُ               ي ستكمل فيما بعد[

  بيانات املنظمات غري احلكومية�جيم 

 ]ُ               ي ستكمل فيما بعد[

- - - - - 


