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 فرانك باينماراما /فخامة رئيس الوزراء الفيجي

 ،انتونيو جوتيريسالسيد/ 

 ،مم المتحدةاألسكرتير عام 

 ،السيدة/ باتريشيا اسبينوزا

 ،السكرتير التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ

 ،السعادة وزراء البيئةأصحاب 

 السيدات والسادة،

لرئاسررت ا لودورة  لكل مأ دولة فيجيفي البداية يسرررني أأ أتمدم بالشرركر والتمدير 

، عوى اسرررتترررافت ا لفعاليات الم تمر  -وحكومًة وشرررعباً  رئاسرررة –ودولة ألمانيا  الحالية

كامل  فائق في تنظيم هذا الم تمر ال ام، وإننى إذ أ كد عوى دعم مصرررررررر ال ولج دهم ال

 المغربيةأأ أتوجه بالشكر لورئاسة أيتا  يسعدنيكما لم تمرنا الحالى،  الفيجيةلورئاسة 

ما أظ روه مأ حكمة ودأب، أتاحت ، لبمراكشوالعشررريأ لم تمر األطرا   الثانيةلودورة 

، تحت مظوة االتفاقية اإلطارية، ووفماً ألحكام ا ومبادئ ا لبعض التمدمفي الن اية التوصل 

 الراسخة، وعوى رأس ا مبدأ اإلنصا ، ومبدأ المسئوليات المشتركة واألعباء المتباينة.

 

 دة،السيدات والسا
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لمواج ة السرررررراعى في الج د الدولي المشررررررترك  نوعية نموةباريس اتفاق  لمد مّثل

مع اآلثار  كي التمدرة الدول المتترررررررررة عوى فيما يتعوق ب تحدي تغير المناخ، سرررررررواء

لتعاوأ وتررررع تصررررور طمو  لسرررربل اأو مأ خالل  ،لظاهرةاالمترتبة عوى هذه السرررروبية 

خفض االنبعاثات، وتأكيد التزامات الدول  مأ خالل تكثي  ج ود  االدولي لوحد مأ أسررباب

المتمدمة فيما يتعوق بدورها المائد سرررررررواء فيما يتعوق بخفض االنبعاثات او دعم الج ود 

 الوطنية لودول النامية.

في التوصرررررررل لوتوافق الدولي  ولمد سررررررراهم الدور الفاعل والنشرررررررط لدولنا األفريمية

ل جنباً الى جنب مع دول المارة األفريمية ونود التأكيد عوى أننا سرررررنواصرررررل العم، المنشرررررود

السررررتكمال المفاوتررررات ومجموعة السرررربعة والسرررربعيأ والصرررريأ ومجموعة الدول العربية 

الخاصررررة بمجموعة عمل باريس حتى نتوصررررل الى حزمة متكاموة مأ التوافمات التي تحمق 

بما يحمق ض ما نصبو اليه جميعاً مأ تطوعات نحو الحد مأ زيادة متوسط درجة حرارة األر

حردت را  فيدوأ زيرادة ترأثيرات التغيرات المنراخيرة  لوحيوولرة، ال رد  العرالمي المتفق عويره

بما يحفظ مصرال  شرعوبنا، وبصرفة خاصرة مصرال  الدول النامية ، وتكرار حدوث ا  وشردت ا

حق توك الدول في تحميق التنمية المستدامة والمتاء عوى ال يمس و اإلفريمية،المارة دول و

  .الفمر

بشرركل شررامل  فرصررًة لتفعيل اتفاق باريس را  الحاليمثل م تمر األطنتطوع ألأ ي   إننا

صررفمة شرراموة تعبر عأ  مثلي  بإعتبار أأ االتفاق، وكما نعوم جميعاً،  دوأ انتمائيةومتوازأ و
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، كما ن كد رفترررررررنا ألية محاوالت العادة فى مصرررررررال  ور   مختو  الدول توازأ دقيق

دخل االتفاق  والذيالتفاوض عوى نص االتفاق الذي حاز عوى اجماع كافة الدول األطرا  

 .في سابمة تاريخيةي وقت قياسي فحيز التنفيذ 

عوى أهمية توافر آليات الدعم ووسرررررائل التنفيذ لودول مجدداً نشررررردد ومأ هنا فإننا 

الدول األفريمية، وبصررفة خاصررة نمل وتوطيأ التكنولوجيا، وبرام  النامية وعوى رأسرر ا 

ليس فمط مأ أجل تحميق المسرررررررتدام و الجديد واالترررررررافي بناء المدرات، وتوفير التمويل

مويار دوالر سرررررررنوياً لتمويل المناخ وإنما مأ اجل تحميق هد   100هد  تخصررررررريص 

إننا نر  ترررررررورة احترام درجة،  كذلك ف ٢الحفاظ عوى متوسررررررط درجة الحرارة دوأ ال

ية مأ خالل  diffrentiationالتفرقة  نام لدول ال مدمة وا لدول المت يات بيأ ا تركيز آل

الربط بيأ توافر الدعم الدولي ، وعوى تررررررماأ الشررررررفافية والمتابعة عوى تيسررررررير التنفيذ

مة وفاء الدول المتمدالتأكيد عوى أهمية مع والتمدم المحرز في تنفيذ التع دات الوطنية، 

مات ا عأ  بل عام بإلتزا ما ق فاق عوي ا،  2020الفترة  وك والسررررررررابق اإلت مل ت ياً لن فاد ت

ووتررررع ا عوى عاتق  ٢٠٢٠اإللتزامات مسررررتمبال لمرحوة بدء تنفيذ اتفاق باريس ما بعد 

، كما الدول النامية المثموة بالفعل بإلتزامات عديدة مأ شرررررررأن ا أأ تعيق خطط ا التنموية

تنفيذ الدعم وبصرررفة خاصرررة الدعم توفير وتمسررريم الدول النامية عند  ن كد رفترررنا إلعادة

المالي مأ خالل االليات التنفيذية آللية التمويل الخاصرررررررة باالتفاقية آخذا في االعتبار ما 

األختر، وااللتزام بما ورد نش ده في تناول المشروعات في اجتماعات  صندوق المناخ 
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 المرفقول المرفق األول  والدول الغير مدرجة في في االتفاقية مأ تمسررررررريم الدول الى د

 .األول لالتفاقية
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 السيدات والسادة،

أسررررمحوا لي أأ اسررررتعرض معكم بعترررراً مأ ج ود ومبادرات المارة األفريمية لوتعامل مع 

قة المتجددة، والمبادرة األفريمية  ظاهرة تغير المناخ، وعوى رأسرررررر ا المبادرة األفريمية لوطا

بصرريا ة توك المبادرات، بمشرراركة فاعوة مأ مختو  الم سررسررات  مصررر شرررفت لوتكي ، حيث

األفريمية وعوى رأسرررر ا مفوتررررية االتحاد األفريمي وبنك التنمية األفريمي، فتررررالً عأ عدد مأ 

 شركاء التنمية، وذلك حرصاً منا عوى الموكية األفريمية لومبادرات.
 

لوتعامل مع ظاهرة تغير درات هذة المباوتسرررررررعى مصرررررررر والدول األفريمية مأ خالل 

 سرررررررس عوى اسرررررررتفادة الجميع، وتعزيز التعاوأ تحميق النمو المسرررررررتدام الم  إلى المناخ، 

والتكامل بيأ الدول األفريمية، وبما يترررررررمأ تحميق الفوائد والمكاسرررررررب لوجميع وتجنب 

التأكيد األترار، مع االلتزام بمبادئ المانوأ الدولي ذات الصوة. وفي هذا اإلطار، يسرني 

 .عوى استمرار التزام مصر ببذل كافة الج ود لدفع المبادرتيأ قدماً 

 

 السيدات والسادة،

قامت مصر عوى المستو  الوطني بتبني عدد مأ الخطط والسياسات والمشروعات 

تتسررق ، ووتتكامل مع ا الوطنية لوتنمية ناخططير المناخ، تتماشررى مع لمواج ة تحدي تغ

وأهدا   2030أجندة األمم المتحدة لوتنمية المسرررتدامة حتى عام ما تترررمنته مع أيتررراً 
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التنمية المسررررتدامة، فعوى مسررررتو  السررررياسررررات والم سررررسررررات تم إنشرررراء مجوس وطني 

اعتماد ر ية ي عتويته كافة ال يئات المعنية، كما تم صيا ة ولوتغيرات المناخية يتم ف

الوطنية لوتكي  مع التغيرات  لوتنمية المستدامة في مصر، وتحديث االستراتيجية 2030

المناخية،تطبيق عدد مأ سرررياسرررات ترشررريد دعم الطاقة وتبني سرررياسرررات لتنويع مصرررادر 

تبني  الطاقة وتعزيز مشررراركة المطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والتي تم في إطارها

مأ الطاقة  ميجا وات مأ الك رباء 4300 إنتاجتعريفة لوتغذية لوطاقة المتجددة ب د  

مأ الطاقة  ٪٢٠في إطار تع د مصررر بالوصررول الي هد  توليد الشررمسررية وطاقة الريا  

تشررر د مصرررر ف. أما عوى مسرررتو  المشرررروعات ٢٠٢٢مأ مصرررادر متجددة بحوول عام 

ومترو النمل مثل مشررررررروعات الطرق الجديدة، توسررررررعاً في مشررررررروعات البنية التحتية و

م في دعم ج ود مصر في خفض االنبعاثات، فتالً عأ س والتي مأ شأن ا أأ ت   ،األنفاق

المشروعات الخاصة بالتكي  وحماية الشواطئ الشمالية ودلتا ن ر النيل، والتي تعد مأ 

ما لذلك مأ تأثيرات اقتصررررادية مع أكثر مناطق العالم هشرررراشررررة أمام التغيرات المناخية، 

مصرررررررر في جذب العديد مأ  في هذا اإلطار نجحت ،واجتماعية وبيئية ال يمكأ تجاهو ا

االسررتثمارات في قطاع الطاقة مأ تررمن ا مشررروع عمالق لتوليد حوالي واحد جيجا واط 

مأ الطاقة الشررررررمسررررررية بالتعاوأ مع عدد مأ الم سررررررسررررررات من ا بنك التنمية واإلعمار 

االوروبي والبنك الدولي وصررندوق المناخ األختررر ، وفي هذا اإلطار اود كذلك باإلشررادة 

لممدم مأ صررندوق المناخ األختررر لمصررر لدعم ج ودنا الوطنية لوتكي  وحماية بالدعم ا

الشواطىء تمأ حزمة أوسع مأ الدعم لمشروعات التخفي  والتكي  مأ خالل صندوق 
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، خالل شرر ر سرربتمبر الماترري المناخ األختررر والذي اسررتتررافت الماهرة جوسررته الثامنة

 .وبذلت كافة المج ودات الالزمة النجاحه

 ات والسادة،السيد

 لى أأ أكرر عزمنا عوى مواصررررررروة التعاوأ مع كل األطرا  إسرررررررمحوافى الختام 

تنفيذ إتفاق ل يستكمل مج ودات التفاوض الالزمةوالذ  خالل هذا الم تمر ال ام،  المعنية

صرريا ة منظومة دولية تتسررم بالعدالة والفاعوية باريس، وأأ أ كد إسررتعدادنا لوعمل بجد ل

مل مع  عا ناخلوت لك  ،ظاهرة تغير الم ية لخفض  التزامأ معبالتواز  ووذ نا الوطن ج ود

بإمكاأ تحميق  ناخ، إيمانا منا وإقتناعاً ولوتكي  مع اآلثار السررررررروبية لتغير الماإلنبعاثات، 

أهدا  م تمرنا هذا دوأ المسرررراس بج ود الدول النامية لتحميق التنمية المسررررتدامة التى 

 تستحم ا شعوبنا.
 

 شكراً و


