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 األمـــــم          املتحـدة

  
   األمني العام

كلمـة األمــني العـام أمــام اجلـزء الرفيــع املـستوى يف مــؤمتر األمـم املتحــدة        
 املعين بتغري املناخ

 ٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ١٢بايل،   
 

 سيادة الرئيس يودويونو،
 أصحاب السعادة،
 السيدات والسادة،

إلندونيسيا حكومة وشعبا على استـضافتنا، وأن أتوجـه         امسحوا يل بأن أتوجه بالشكر       
 .إليكم مجيعا بالشكر على وجودكم هنا

ــا اليــو     ــتغري  -م وقبــل أن أتكلــم عــن ســبب قــدومنا مجيعــا إىل هن  أال وهــو التــصدي ل
 العنيفني اللذين ارتكبـا ضـد األمـم املتحـدة     نيأذنكم يف أن أقول كلمة عن اهلجوم     أست - املناخ

ر حتـت أي ظـروف وقـوع        وليس هناك ما ميكن أن يـرب      . برياء أمس يف اجلزائر   وضد املدنيني األ  
 فمــن املــستحيل أن ننــسى، ولــن ننــسى، تــضحيات مــوظفي األمــم  الوضــيعنينيهــذين اهلجــوم

ــاء الــذين لقــوا حــتفهم معهــم      . املتحــدة، الــذين خيــدمون أعلــى مثــل البــشرية، واملــدنيني األبري
 .م من أقوى إدانة ممكنة من اجملتمع الدويل بأسرهميكن أن ينجو مرتكبو هذه اجلرائ وال

 .إن أنظار العامل تتجه إلينا حيث جنتمع هنا يف بايل 
فقــد احتــاج األمــر إىل عقــود مــن   . إهنــا للحظــة تارخييــة طــال طريــق الوصــول إليهــا  و 

الدراســة املتأنيــة مــن جانــب كبــار العلمــاء يف كوكبنــا، وســنوات مــن املناقــشات احملتدمــة بــني   
ي السياسات يف العامل، وعدد ال حيصى من التقارير اإلعالمية الـيت تنـاقش صـلة االحتـرار               صانع

 .العاملي مبا نشاهده من كوارث طبيعية
جنتمـع ألن  . وها حنـن اآلن، جنتمـع أخـريا يف بـايل لنواجـه التحـدي الـذي مييـز عـصرنا                    

وال منـاص مـن أن     . يفـالعلم واضـح، وتغـري املنـاخ واقـع، وتـأثريه حقيقـ             . وقت التردد قـد وىل    
 .نبدأ العمل اآلن
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إن أحــدث تقريــر للفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ ينــذرنا بــأن العواقــب      
فمنــسوب ميــاه البحــر ســريتفع؛ وســوف يــزداد تــواتر  . ســتكون وخيمــة مــا مل ننــهض بالعمــل

اعـات يف   حدوث الفيضانات وحاالت اجلفاف الشديد، وتقل إمكانية التنبـؤ هبـا؛ وسـتظهر اجمل             
ح كوكبنــا ط آســيا؛ وسيــضيع مــا يــصل إىل ثلــث ســط أحنــاء العــامل، وخباصــة يف أفريقيــا ووســ 

 .عليه من أنواع احليوانات وما
فـال يـزال يف إمكاننـا أن نعـاجل     :  وجود بـصيص مـن األمـل      أيضا لكن العلماء يؤكدون   

 . الرخــاءشجع يف الوقــت نفــسه علــى حتقيــقنــاملــشكلة بطــرق حمتملــة مــن حيــث التكلفــة وأن 
ــو         و ــزز النم ــة، وأن نع ــاز الدفيئ ــات غ ــن انبعاث ــة أن حنــد م ــا ســبال ابتكاري ــا اتبعن بوســعنا إذا م

 .االقتصادي يف الوقت نفسه
وبذلك، يكون تغري املناخ فرصة ساحنة لنا بنفس القدر الذي ينطـوي فيـه علـى هتديـد                   

 .ة مــستدامة حقيقيــةات الــيت تراعــي تنميــ إنــه فرصــة ألن نبــدأ عهــدا جديــدا مــن االقتــصاد.لنــا
فاالقتصادات اجلديدة ميكن أن تنمو، بل وجيب عليهـا أن تنمـو، وهـي تقلـل كثافـة مـستويات                    

 .الكربون وذلك حىت وهي ختلق فرص عمل جديدة وختفف من حدة الفقر
 

 أصحاب السعادة
ــة     ــر مراعــاة للبيئ ــه إن التحــول إىل مــستقبل أكث ــزال يف بدايت ــاج، وال ي  إىل  بإحلــاححيت
 الــذي ســتتمخض عنــه املفاوضــات يف ســياق اتفاقيــة   املتعــدد األطــرافالتفــاقل ويلــزم. تعزيــز

وعلينا أن نكفل هـيكال     .  املمكنة  التغيريات أن جيري األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ       
ــراد    ــدان وقطــاع األعمــال واألف ــاألمر ال. للحــوافز مــشجعا للبل ــني    ف ــضة ب ــى مقاي ينطــوي عل

ىل حتقيق التنمية، ولن ميكننا على املدى الطويـل أن نـنعم بالرخـاء            إ والسعياملناخ  مواجهة تغري   
 .إال إذا قمنا باألمرين معا

اللبنات األساسـية لوضـع اتفـاق       فيما يتعلق ب  ومثة توافق يف اآلراء آخذ اآلن يف الظهور          
 أن يكـون هـذا      ا أيض وال بد . ، تشمل التكيف وتقليل األثر والتكنولوجيا والتمويل      بشأن املناخ 

.  علـى حـد سـواء      ، وأن يـشركها   االتفاق شامال جلميع البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة            
فغالفنا اجلوي ال مييز بني االنبعاثات الـصادرة مـن مـصنع يف آسـيا أو العـوادم الـيت تنبعـث مـن                        

. بيـة أو يف أفريقيـا     سيارة يف أمريكا الشمالية أو نتيجة لعمليـات إزالـة الغابـات يف أمريكـا اجلنو               
وال بد أن يكون هذا االتفاق منـصفا يتجلـى فيـه مبـدأ املـسؤوليات املـشتركة واملتمـايزة يف آن                      

 .واحد



 -3- 07-63704
 
 

وملسألة العـدل أمهيـة حامسـة، فـتغري املنـاخ يـؤثر علينـا مجيعـا، وإن كـان تـأثريه حيـدث                         
ؤالء الـذين   وهـ . وأقلنـا قـدرة علـى التعامـل معـه هـم أشـد النـاس تـضررا منـه                   . بشكل متفـاوت  

 . هذه املشكلة هم الذين يتحملون أخطر عواقبها يف حدوثسباباألتشكل أفعاهلم أضعف 
ومـن واجبنـا أن نـوفر احلمايـة ألشـد      . كما أن علينـا التـزام أخالقـي بإزالـة هـذا الظلـم           

 .الفئات ضعفا بني ظهرانينا
لــدان املتقدمــة طلــب إىل البوهلــذا، ينبغــي يف ســياق أي اتفــاق جيــري التوصــل إليــه أن ُي 

وينبغـي مـنح البلـدان الناميـة حـوافز          . النمو أن تواصل أداء دور رئيسي يف احلد من االنبعاثـات          
حقبـــة جديـــدة مـــن ويف وســـعنا معـــا أن نـــدفع إىل . احلـــد مـــن منـــو انبعاثاهتـــاتـــشجعها علـــى 

ند إىل تكنولوجيــا  تــستاالقتــصادات املراعيــة للبيئــة، حقبــة مــن التنميــة املــستدامة احلقيقيــة الــيت  
 .يكفل اخنفاض مستوى االنبعاثاتء اقتصاد بناإىل  ونظيفة

ومن املهـم بـشكل   . وعلينا أيضا أن نتخذ إجراء بشأن التحديات املباشرة اليت تواجهنا   
األشـد تـضررا، أو الـذين     توافر قدرة لدى الـسكان      ونكفل بااللتزامات القائمة    حاسم أن نويف  

 .من آثار تغري املناخسوف يكونون األشد تضررا، 
 

 املندوبون املوقرون،
 هو اتفاق على الـشروع يف مفاوضـات   - ومنكم مجيعا -إن ما ينتظره العامل من بايل        

 أو خريطــة -وعلــيكم أن حتــددوا برناجمــا . تفــضي إىل وضــع اتفــاق شــامل بــشأن تغــري املنــاخ 
يـؤدي  جبـدول زمـين حمكـم       مناخه مأمون بقدر أكرب، على أن يقترن الربنامج          ملستقبل   -طريق  

نـسبة لكفالـة    وهلـذا التـاريخ أمهيـة حامسـة، لـيس فقـط بال            . ٢٠٠٩ إىل بلوغ االتفاق حبلول عام    
االلتزامـات املتعهـد هبـا مبوجـب         األوىل مـن     الفتـرة  عنـدما تنتـهي      ٢٠١٢ االستمرارية بعـد عـام    

املنـاخ البالغـة   أجل التصدي حلالـة تغـري     لكنه مهم أيضا، وبنفس القدر، من     بروتوكول كيوتو، 
 .اإلحلاح يف حد ذاهتا

 املتعلقة باالتفاقية وبربوتوكـول    املفاوضات   نتيجة التقدم احملرز يف   وأنين أشعر بالتشجع     
ــواء   ــد سـ ــى حـ ــو علـ ــات  . كيوتـ ــز االتفاقـ ــذ وتعزيـ ــالتكيف  فتنفيـ ــة بـ ــات  املتعلقـ ــة الغابـ وبإزالـ

 . على السواء٢٠١٢ ، هو أمر له أمهيته اآلن ويف الفترة الالحقة لعامالتكنولوجياوب
 أالحظ أيضا مع االرتياح حترك البلـدان املـشمولة بـاملرفق األول حنـو سـن تـدابري                   وإنين 

وأقر أيضا اإلجـراءات الـيت اختـذهتا البلـدان غـري املـشمولة بـاملرفق                . جادة للتقليل من تغري املناخ    
حقيـق التنميـة   األول عن طريق وضع خطط وسياسات وتدابري وطنية جديـدة متعلقـة باملنـاخ لت      

 الـيت   - اتوإنين أرحب هبذه اإلجراءات، وأحث البلدان، على حنو ما ورد يف البيان           . املستدامة
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مت اإلدالء هبا أثناء هذه املفاوضات، على أن تسعى لتحقيق نواياها املعلنة وأن ختطـوا خطـوات                 
 .أكرب يف هذا االجتاه

ووجـود األدوات   . مر اليـسري  إن التوصل إىل اتفاق شامل بـشأن املنـاخ لـن يكـون بـاأل               
 .الصحيحة لتنفيذ هذا االتفاق من شأهنا أن تساعدنا يف تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفـة               

فـنحن مـستعدون لتنفيـذ      . وسوف تساعدكم األمم املتحدة يف هذا املسعى بكل السبل املمكنة         
وال فتــرة التفــاوض، الواليــات الــيت عهــدمت هبــا إلينــا بالفعــل، ولتقــدمي مــا يلــزمكم مــن دعــم طــ 

 .ومساعدتكم على تنفيذ االتفاقات اليت تتوصلون إليها
وحنـن عـازمون علـى      . كما تلتزم بكل ذلك وكاالت وصناديق وبرامج األمـم املتحـدة           

 التنفيـذيني يف منظومــة  نديرياملـ بـل إن كبـار   . أن نكـون جـزءا مـن عمليـة مواجهـة تغـري املنـاخ       
 جاء يف املوجز الذي وزع على الوفود، يف حتديد املـسامهة        األمم املتحدة بدأوا بالفعل، حسبما    

 .املشتركة اليت تقدمها األمم املتحدة يف هذه املسألة
اس علمـي متـسق ذي مـصداقية لفهـم     ومع التقدم يف هـذا العمـل، سنواصـل تـوفري أسـ       

ع وسـوف نـستمر يف توسـي      .  كوكبنا وللكيفية املثلى اليت ميكن أن نتعامل هبـا معـه           يفحيدث   ما
نطاق الدعم الذي نقدمه للعمل املتصل بـتغري املنـاخ علـى الـصعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين،                    

وسـوف نكـون قـدوة حتتـذى، بتحقيـق تعـادل            . باالعتماد على جدول األعمال الذي تـضعونه      
 .االنبعاث الكربوين يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة

 
 أصحاب السعادة،

ففي سـياق االجتمـاع الرفيـع املـستوى بـشأن           . طار مهمة واضحة  إننا أتينا إىل هنا يف إ      
. ري يف بـايل   سبتمرب، دعا قادة العامل إىل حتقيـق تقـدم كـب          /املناخ الذي عقد يف نيويورك يف أيلول      

فـإذا تركنـا بـايل بـدون حتقيـق          .  إىل مستوى حتقيق ما دعـا إليـه القـادة          وهذه فرصتنا لكي نرقى   
سب، بل وأيضا هؤالء الـذين يتطلعـون إلينـا إلجيـاد حـل، وهـم                تقدم، فإننا لن خنذل قادتنا فح     

 .شعوب هذا العامل
 األمر علـى كوننـا اآلن        هذا وال يقتصر . هذا هو التحدي األخالقي الذي يواجه جيلنا       

، وال ميكننــا أن حنــرم أطفالنــا حمــط أنظــار العــامل، فــاألهم هــو أن األجيــال املقبلــة تعتمــد علينــا  
 .مستقبلهم من

فـدعونا نـشكل سـويا جـزءا مـن احلـل            . يعـا جـزء مـن مـشكلة االحتـرار العـاملي           إننا مج  
 .ودعونا حنول أزمة املناخ إىل اتفاق بشأن املناخ. الذي سيبدأ يف بايل

 .أشكركم شكرا جزيال 


