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  كلمة سعادة

  األستاذ عباس علي النقي

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ل األمين العام

 )أوابك( 

 

 

 COP 18المؤتمر الثامن عشر  في

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 
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 معالي السيد/ عبداهلل بن حمد العطية 

 تمر رئيس المؤ

 تفاقية األمم المتحدة  اإلطارية لتغير المناخسعادة السكرتيرة التنفيذية ال

 السادة رؤساء الوفود.

 أصحاب السعادة.

  .السيدات والسادة 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 

 

هذا المؤتمر  عقدأتقدم بخالص التهنئة والتقدير لدولة قطر الشقيقة على  

 كافة االمكانياتدم لها بالشكر على حسن االستقبال وتسخير الدولي الهام كما أتق

نثمن الجهود التي تقوم بها رئاسة المؤتمر وإلنجاح هذا المؤتمر على أراضيها. 

  .المفاوضات إلى أفضل النتائج المرجوة ب للوصول
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 السيد الرئيس،،، 

 

ن م آملينشارك في أعمال هذا المؤتمر نوإننا كمنظمة دولية حكومية، 

خالله الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة نحو التوصل لنتائج عادلة تستجيب 

وهي قضية التغيرات المناخية دون  الهامةلتطلعات جميع األطراف بهذه القضية 

 تحميل الدول النامية بالتزامات إجبارية أو اختيارية تحد من قدراتها وجهودها

أن تفرض على هذه الدول  ودونلديها،  ةالتنمية االقتصادية واالجتماعي في

السبب  في األصل توجيه مواردها المحدودة للتعامل مع قضية لم تكن هي

 الرئيسي في إيجادها. 

الحاجة إلى توزيع عادل لألعباء بحيث يأخذ في االعتبار  زكما تبر

المسئولية التاريخية للدول الصناعية حول الوضع الحالي لموضوع التغيرات 

كيد على أن تكون العملية التفاوضية ونتائجها ضمن إطار المناخية، والتأ

االتفاقية نفسها ووفقًا لمبادئ األنصاف والمسئوليات المشتركة ولكن المتباينة 

 وقدرات كل منها. 
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 السيدات والسادة،،، 

 

الرسمي  دعتمااللتأكيد على أهمية ال مناسبةأجد في اجتماعنا هذا فرصة  

الصناعية جهودًا توكول كيوتو وأن تبذل الدول والثانية لبر النهائي لفترة االلتزام

ملموسة للحد من انبعاثاتها سواء بشكل جماعي من خالل التكتالت التي ينتمون 

% من 04 – 04 إليها أو بشكل انفرادي بما ال تقل نسبة انخفاضاتها عن

واالتفاق على أرقام طموحة لكل  0404وذلك بحلول عام  0994مستويات عام 

بحلول  تعهداتهاضمانات لتنفيذ على ولخفض انبعاثاتها الصناعية دولة من الدول 

أن يكون االتفاق على هذه التعهدات في إطار اتفاق دولي و 0402يناير شهر 

 متعدد األطراف. 

 وفاعلة بالنسبة للمسارتحقيق نتيجة ناجحة  كما أننا نتطلع إلى أهمية 

 نتائج عمل اللجنة المؤقتة لهذا الغرض التعاوني طويل األجل بموجب 

(AWG-LCA)  حول كيفية معالجة القضايا مشترك للتوصل إلى تفاهم وذلك

 .الجارية 
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 السيدات والسادة،، 

يوجهوا ناخ األخضر أن إننا نتمنى من القائمين على صندوق الُم

في توفير التمويل المطلوب للدول النامية كي  ًامحوري ًادور الصندوق بأن يلعب

البيئة. على أن يتم ضمان توفير التمويل من تنفيذ مشروعاتها الخاصة بتتمكن 

كومية التي يمكن الالزم له على المديين القريب والبعيد من المصادر الح

، 0404وحتى    0402 من ترةاالعتماد عليها واستمرار التوسع في التمويل للف

ختتم اجتماعنا هذا على ضرورة تبني الترتيبات الالزمة بين وعلى أهمية أن ُي

ناخ من أجل ضمان عمل الصندوق مؤتمر األطراف والصندوق األخضر للُم

 تحت سلطة وتوجيه مؤتمر األطراف. 

 

 السيدات والسادة الحضور،،، 

نياتي الصادقة بأن يحقق أعبر عن تمفي نهاية كلمتي ال يفوتني أن 

مؤتمرنا هذا اآلمال المرجوة منه ونتمنى لدولة قطر الشقيقة النجاح في 

مجهوداتها في رئاسة المؤتمر آملين أن تسفر مجهودات الرئاسة في تقريب 

والتي تمثل أهمية كبرى في وجهات النظر وإلى نتائج مثمرة إيجابية ملموسة 

ودعم  تحسين البيئةرات المناخية، تهدف إلى صياغة النظام الدولي لقضايا التغي

لمجتمعات البشرية ل هتحقيق التقدم والرفاالتنمية المستدامة والوصول إلى 

 جمعاء. 

 أشكركم على حسن استماعكم،،،

     والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 


