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معالي املهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح 

وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

مؤتمر االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ
الدورة الثانية والعشرون
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أصحاب املعالي
السيدات والسادة الكرام،

بـــالـــنيابـــة عـــن خـــادم الحـــرمـــني الشـــريـــفني، املـــلك ســـلمان بـــن عـــبد الـــعزيـــز آل 
ســعود حــفظه اهلل، أتــقدم بجــزيــل الــشكر لــلمملكة املــغربــية الــشقيقة الســتضافــتها 

لنا في هذه املناسبة التاريخية. 

وأود بــــدايــــًة أن أُعــــرَب عــــن تــــرحــــيب املــــملكة بــــدخــــول إتــــفاقــــية بــــاريــــس، حــــيِّزَ 
الــتنفيذ، وأشــيد بــما تــكللت بــه مــن نــجاح ألنــها اتــصفت بــالــعدل والــشمولــية، وهــي 
املـــبادئ الـــتي يـــجب أن نـــلتزم بـــها جـــميًعا إذا مـــا أردنـــا لهـــذه االتـــفاقـــية أن تـــكون 
فـــــاعـــــلة. كـــــما يـــــسعدنـــــي أيـــــًضا أن أعـــــلن هـــــنا أنَّ املـــــملكَة الـــــعربـــــية الـــــسعوديـــــة قـــــد 

صادقت وانضمت رسميًّا لالتفاقية.

السيدات والسادة،،
عــــلى الــــرُغــــمِ مــــن أنَّ لــــبالدي الــــكثير مــــن األهــــداف الــــطموحــــة فــــي الــــتنويــــع 
االقـتصادي، مـع مـا يـتطلبه ذلـك مـن بـناِء قـطاعـاٍت اقـتصاديـٍة جـديـدٍة تـتطلب املـزيـد 
مــن اســتهالك الــطاقــة، فــإنَّ حــكومــة املــملكة تــعتزم أن تــشمل ذلــك ضــمن بــرامــجِها 
الـتي تُـسهم فـي الحـدِّ مـن االنـبعاثـات الـضارة والـتكيُّف مـع آثـار الـتغير املـناخـي، 

وقد أدرجنا جهودنا في هذا الصدد كجزٍء من رؤية اململكة 2030. 

وأود أن أشــــاركــــكم تــــقدمــــنا فــــي رســــم خــــططنا املــــتعلقة بــــالحــــد مــــن الــــتغير 
املــناخــي والــتي أدرجــناهــا بــشكٍل وثــيٍق، بهــدف إيــجاِد اقــتصاٍد حــيويٍّ يــبتعد عــن 
االعـتماد بـشكٍل رئـيس عـلى الـِنفط، ولـكن مـع االلـتزام بـتطويـر إمـكانـاتـنا فـي تـنمية 
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مـصادر الـطاقـة الـتقليديـة واملتجـددة، ال سـيما الـطاقـة الـشمسية وطـاقـة الـريـاح، بـل 
ونطمح إلى تحويل اململكة إلى مركٍز للطاقِة الشمسية.

وانـــسجامًــــا مـــع هـــذه الـــرؤيـــة، فـــإنـــنا نـــسعى لـــالســـتثمار فـــي تـــقنيات الـــطاقـــة 
الـــنظيفة بـــأنـــواعـــها وإجـــراء األبـــحاث وتـــحقيق االبـــتكارات الـــخاصـــة بـــها. ومـــن هـــذا 
املـنطلق فـنحن فـي املـملكة مـلتزمـون بـمضاعـفة إنـتاج الـغاز، وفـي الـوقـت املـناسـب 
سنســـتغني كُــــليًّا عـــن حـــرق الـــسوائـــل الـــبترولـــية إلنـــتاج الكهـــربـــاء لـــنعتمد بـــالـــكامـــل 

على الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة والطاقة الذرية.

وبــــالــــنظر إلــــى احــــتياجــــات الــــعالــــم املــــتزايــــدة مــــن الــــطاقــــة لــــتحقيق األهــــداف 
ــــي أودُّ الـــــتذكـــــير والـــــتأكـــــيد بـــــأنَّ الـــــحاجـــــة ألنـــــواع الـــــوقـــــود  الـــــتنمويـــــة الـــــحيويـــــة فـــــإنّـِ
الـــهيدروكـــربـــونـــي ســـتظلُّ مـــعنا لـــعقوٍد عـــديـــدة. ولـــذا يـــنبغي عـــلينا بـــذل املـــزيـــد مـــن 
ل فـي  الـجهود لـلتقليل مـن آثـارهـا عـلى الـبيئة حـتى فـي ظـل الـتزامـنا بـتحقيق الـتحوُّ
مــــجال الــــطاقــــة. فــــنحن فــــي املــــملكة نســــتثمر فــــي مــــجال تــــقنيات فــــصل الــــكربــــون 
وتخـــزيـــنه وتـــحويـــله وإعـــادة تـــدويـــره ورفـــع كـــفاءة قـــطاع الـــنقل. ويـــساعـــد فـــي ذلـــك 
 (Mission Innovation) "عـــــــضويـــــــتُنا الـــــــفاعـــــــلة فـــــــي مـــــــبادرة "مـــــــهمة االبـــــــتكار

.(CEM) ومبادرةُ املؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة

أصحاب املعالي، السيدات والسادة،
 إنَّ تـحقيق أهـداف البشـريـة فـي مـجال املـناخ، بـما فـي ذلـك تـسخير الـطاقـة 
الــهيدروكــربــونــية الــنظيفة، أمــٌر يخــدم تــحقيق الــتنمية املســتدامــة، ونــأمــل أن تــكون 
اتــفاقــيات املــناخ أرضــيًة خِــــصبًَة لخــدمــة املــصالــح األســاســية لــلمجتمع الــدولــي بــما 
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فــــي ذلــــك املــــملكة، وبــــينما نــــحن مــــلتزمــــون بــــتحقيق أهــــداف اتــــفاق بــــاريــــس لــــتغير 
املناخ والوفاء بإسهاماتنا، فإننا لن نساوم على املصالح املشروعة للمملكة.

شكرًا لكم. 
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