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السيد الرئيس،
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة
أيها اإلخوة واألخوات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
يشرفني بداية أن انقل لكم تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين ،وتمنيات جاللته لهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح  ،وشكره وتقديره الى مقام صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولحكومة وشعب دولة قطر على الدعوة الكريمة
واستضافة هذا المؤتمر في دوحة الخير  ،والشكر موصول على الجهود الحثيثة والعمل الدؤب من
أجل إنجاح هذا المؤتمر الهام والذي تتطلع إليه جميع شعوب العالم بأمل وتفاءل ،كما أنتهز هذه
الفرصة لنهنأكم يا معالي الرئيس الختياركم لرئاسة هذا المؤتمر ،وكلنا ثقة بأن إدارتكم الحكيمة
لمؤتمرنا هذا ستكلل بالنجاح المنشود.
السيد الرئيس،
يسعدنا أن نرى في هذا المؤتمر ،حجم المشاركة الكبيرة والعالية المستوى وهو داللة على اهتمام دول
العالم بآثار وتداعيات ظاهرة تغير المناخ ،حيث أصبح هذا الموضوع في صدارة قائمة االهتمام
العالمي وذلك آلثارها الكبيرة على كافة مناحي الحياة السيما االقتصادية واالجتماعية والبيئية وما
يرتبط بها من الحاجة الماسة للعمل الجماعي الدولي لمعالجتها والتعاون المشترك لتخفيف اآلثار
السلبية لهذه الظاهرة والتي أخذت في االنتشار والتأثير على صحة اإلنسان ووجوده والتي تنال من
مقدرات الشعوب والموارد الطبيعية ،واستمرارها بهذه الوتيرة يهدد بحدوث الكوارث المناخية
وآثارها الخطيرة خاصة على الدول النامية.
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السيد الرئيس،
تعتبر الدول النامية األكثر تضرراً من ظاهرة االحتباا

الحاراري علاى كافاة المساتويات وهاي الادول

األقاال تجهياازاً واسااتعداداً لمواجهااة األزمااات والكااوارث المناخيااة الخطياارة والمتوقعااة بشااكل متكاارر
بالنظر لمحدودية إمكانياتهاا وطاقاتهاا ،كماا ساتتأثر بيئاتهاا ومواردهاا الطبيعياة وبخاصاة الحيوياة منهاا
والتي تتصف بالندرة والمحدودية ،مما سيؤدي بالضرر والتأثير السلبي عليها بشكل مباشر.
وتعد مملكة البحرين إحدى هذه الدول النامية الجزرية المكونة من أرخبيل جزر منخفضة األراضي،
كما تعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية ،وتقع معظم البني التحتية على سواحلها ،مما يزيد القلق
بتأثر المملكة بتداعيات ظاهرة تغير المناخ وتأثيرها على اإلنسان والبيئة والموارد والبنية التحتية .إن
هذه الظاهرة لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة على كافة قطاعات اإلنتاج األساسية وخاصة
ملوحة منسوب المياه العذبة وارتفاع منسوب سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة والجفاف
والعواصف واألعاصير ،وهذا يتطلب القيام بإجراءات احترازية ذات كلفة باهظة وإضافية للتكيف
مع هذه المتغيرات .وفي هذا الصدد ،تعمل مملكة البحرين بالتعاون مع شقيقاتها دول مجلس التعاون
على اإلعداد المبكر للمخاطر البيئية والمناخية المشتركة التي تواجه منطقتنا.

إن مملكة البحرين من أوائل الدول التي ساهمت مع المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة االحتبا
الحراري ،وتشارك كافة الدول األعضاء قلقها بشأن تزايد مخاطر هذه الظاهرة والمساهمة بفاعلية في
ارساء األمن البيئي العالمي وااللتزام باالتفاق الذي تم في قمة ريو  21 +باعتماد وثيقة "المستقبل
الذي نصبو إليه"  ،كما تؤكد مملكة البحرين على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان
حقوق اإلنسان البيئية لألجيال وضمان حقوق الكائنات الحية االخرى التي تشاطرنا الحياة على هذا
الكوكب.
لقد بذلت مملكة البحرين بتوجيهات من القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة جهوداً كبيرة مع المجتمع
الدولي للتصدي لظاهرة تغير المناخ  ،واإلسهام بحصتها في الجهود العالمية الرامية لمكافحة هذه
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الظاهرة أو التخفيف من حدتها ،واتخذت العديد من الخطوات واإلجراءات الطوعيةللتخفيف من
االنبعاثات ،ومن أهمها تشجيع ال شراكات التكنولوجية من خالل تحفيز المبادرات الخضراء ونقل
التكنولوجيا واالستثمار في مصادر الطاقات المتجددة ،ووضع سياسات تتماشى مع إجراءات التخفيف
والتكيف ،واعتماد أسس ومبادئ التنمية المستدامة وذلك من خالل االستراتيجيات وخطط العمل
الوطنية ،من ضمنها اإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

السيد الرئيس،
إن مملكة البحرين تشارك دول العالم في القلق حول مستقبل العمل في هذه االتفاقية ،وتدعو كافة
الدول األطراف لمواصلة نجاح المؤتمر السابع عشر ،وتفعيل منهاج ديربان بصورة كاملة وواضحة،
والعمل على تنفيذ االتفاقات السابقة وفي مقدمتها الصندوق األخضر للمناخ ،وأن تكلل جهودنا جميعا ً
بالنجاح والتوفيق.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
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