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 د الليبيــــــــــــــــــــــــــــــــكلمة الوف

 الثانية والعشرين لمؤتمر األطرافأمام الدورة 

 تغير المناخلاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ب

 بروتوكول كيوتو حولطراف الجتماع األ الثانية عشروالدورة 

 2016نوفمبر  18-07المملكة المغربية، بالفترة من  –مراكش 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

األمم المتحدة االطارية  تفاقيةاألمينة التنفيذية ال باتريسيا اسبينوسا : / السيدةمعالي 

 ؛لتغير المناخ

 معالي السيد / رئيس الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر االطراف لتغير المناخ .

 أصحاب المعالي؛

 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود المحترمين.

الشقيقة لمملكة المغرب  واالمتنانعن خالص التقدير  ليبياباسم بالدي أن أعرب  أود يةبدا

بالغ العناية وحسن التنظيم على ، والعالمي  هذا المؤتمرلم على كريم استضافتهملكا وشعبا 

 المميز.الذي لمسناه خالل هذا المحفل 

 

 الرئيس، أيها السيدات والسادة، السيد

صقاع األرض نحو إيجاد حلول للمشاكل أعام بعد عام تتطلع شعوب األرض في مختلف 

في كل  متأملين، الناجمة عن تغير المناخ والناتجة من االنبعاثات البشرية للغازات الدفيئة 

 حتى ،األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ  تفاقيةاألطراف الذي تعقده امؤتمر عام على 

بلدانهم على مواجهة  تساعدإلى قرارات توافقية قابلة للتطبيق  من الوصول المفاوضون يتمكن

 .الحياة على وجه األرضتتحدى التي و  تغير المناخ،االثار الناتجة عن 
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ومما ال شك فيه أن شعوب الدول النامية بصفة عامة، واألقل نموا بصفة خاصة، هي األكثر 

المتقدمة لضارة، وهي األقل قدرة على التأقلم معها، وأن الدول تأثرا بهذه األثار المناخية ا

شعوب العالم المسؤولية التاريخية على هذا التدهور الذي أصاب جميع تتحمل أمام شعوبها و

من تخفيف الريادة في ال مسؤوليةبأن تتحمل  االتفاقية، وهي مطالبة بموجب المناخ العالمي

والتأقلم  ،مساعدة الدول النامية على مجابهته، كما تتحمل مسئولية ظاهرة التغير المناخي 

 .، وتطوير ونقل التقنية، وبناء القدراتالالزم  التمويل من خالل توفير ،معه

 سيدي الرئيس،

ر تنفيذ االتفاقية التي جمعت طاافي تواكب ليبيا التطورات والمفاوضات التي تجري اليوم 

ولن تكون  االرضحرارة جة رالرتفاع دمية من اجل التصدي ناالعالم من دول متقدمة ودول 

مؤسسا علي ونا ازمتووشامال ن التعاون يكوان  لىع،المفاوضات لتلك  متابع جيد ليبيا إال 

 التاريخيةلية ولمسؤاء امبددا الي ستنافي تحمل مسؤولياتها الصناعية  ول الددة ايادور ور

وتأمل ليبيا أن تفاقية العامة وبروتوكول كيوتو.اال والتي نصت عليه اتفاقية باريس في اطار

لوية للتنمية والتسعى هذه المفاوضات إلى تطبيق االتفاقية التطبيق العادل والمنصف وتعطي ا

ية لبيئت المجاالامة في المستدالتنمية ت احتياجاواالقل نموا بحيث تلبي النامية ول الدافي 

، من حيت التخفيف لة منها دوكل درات قوف ورمع األخذ في االعتبار ظية دالقتصاوا

 والتكيف والتمويل ونقل التقنية والمشاريع الطوعية والمحلية.

 سيدي الرئيس، 

 ىسعنعديالت على بروتوكول كيوتو وست بإعداد ةباريس والمتعلقنتائج مؤتمر ب نالقد استبشر

العامة للتغيرات المناخية التي تعد في اطار االتفاقية  تالتعديال هنحو اجراء المصادقة على هذ

لذا نأمل من خالل فعاليات هذا المؤتمر ،ايبيتناسب والظروف والخصوصية لبلدي لتا طالم

للدخول في مرحلة جديدة من الالزمة  اإلجراءاتأن تتخذ دول المرفق األول لالتفاقية 

ف والتكيف المفاوضات تستند في أساسها على تنفيذ تعديالت باريس وذلك فيما يتعلق بالتخفي

 2017ونقل التكنولوجيا وإيجاد الدعم المالي الالزم لذلك ، على ان يكون ذلك مع بدايات سنة 

. 
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 ،الرئيس يسيد

ان تأثيرات تغير المناخ في ليبيا ظاهرة واضحة بشكل كبير وتتمثل في امتداد الصحراء 

وانحسار العطاء وزيادة التصحر وتغير مواسم انتاج الغالل الزراعية خالل العام ، 

النباتي بصورة كبيرة ، ونقص مياه الشرب واالختالل الظاهر في معدالت سقوط 

االمطار كنتيجة الختالف معدالت درجات الحرارة وارتفاعها بين مواسم السنة األربعة 

. 

فيها أدت الى تأخر سبل التنمية والتطوير بحقبة مظلمة من تاريخها  يت بالدلقد مرو

والثقافية  واالجتماعيةوالتنموية  االقتصاديةالنواحي إلى الوراء في مختلف والرجوع 

على قدر جهودنا تلك النواحي والعمل إصالح على وإننا لعازمون بإذن هللا ، والتعليمية 

نتلقى المساندة الالزمة  أنمتوقعين بذلك ، االتفاقيةبموجب الطوعية التزاماتنا  تنفيذ كافة

 والصكوك الناشئة عنها. االتفاقيةر في إطا لهذه الجهود

 سيدي الرئيس،

محلي بعض المشاريع تي ذابتمويل ، وبشكل طوعي ولماضية السنين ت ليبيا في انجزا

يع رمنها مشا مختلفةت لدفيئة في قطاعازات اغات نبعاثافي الحد من  اساهمت التي 

الطاقة الشمسية دام النفط والكهرباء وهناك ايضا خطط تحت االنجاز للبدء في استخ

من انبعاثاتها الناشئة  الكثير بشكل طوعيون خففت أ بالديسبق ل، إذ وطاقة الرياح

المنتجات النفطية الثقيلة ج النفط، كما أحلت الغاز محل المصاحب إلنتق الغاز اعن حر

. وهي تستخدم األلواح الشمسية في الكهرباء م محطات توليدمعظ في والمتوسطة

 هات االتصاالت النائية، كما أن، ومحطالبعض خطوط أنابيب النفط الحماية المهبطية

الجبل منطقة بصدد تدشين مشروع الستخدام طاقة الرياح في توليد الكهرباء في 

إضافة الى تخدام تقنية حبس وتخزين الكربون،األخضر شرقي البالد، وهي تتطلع الس

، ومثاال على ت غازات الدفيئةف للتقليل من انبعاثاتهدمتنوعة لديها مشاريع أخرى أن 

 المتوفرة في ليبيا على مدار السنة. الطاقة الشمسيةاالستفادة من ذلك إدخال منظومة 
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 سيدي الرئيس، 

بسبب ت لصعوباوالمشاكل العديد من الحالي الوقت وحتى ا 2011تعاني ليبيا ومنذ عام 

تلبية متطلبات االتفاقية بشكل سلبي علي ت ثرتي الوا،ع السياسية واألمنية ضاوألا

 2016كانت سباقة في التوقيع علي االتفاقية في شهر ابريل  هاومواكبة باقي الدول لكن

،الى لية ولدوااالقليمية ت لمؤسسات والمنظماالعديد من امع ون بالتعاوتسعى حاليا،و

لك من وذألجل ايلة طوة وقصيرومشاريع محلية في التكيف مستقبلية وضع خطط 

نين القواتطوير ولتقنية والبشرية رات القداتنمية والخضر د االقتصااتشجيع ل خال

ياه لبيئة من مت اعلى مكوناظ لحفاا إلىيه، ووضع سياسات ترمي لبيئت التشريعاوا

وللدفع بجهود .الجتماعية واية دالقتصاالتنمية امج امة براستداجل امن اء هووارض و

ل من المجتمع الدولي في اطار االتفاقية ان يراعي وضعها الحالي ليبيا تأمفأن ،اكبر

لدعمها والرفع من مستوي المؤسسات واألفراد في شتي الية دولية استثنائية  وإيجاد

التي ربما تمنع الظروف . المجاالت التي تتبناها االتفاقية وحتى وهي في هذه الظروف 

 .والفكرةل المعرفة نقل االلة ولكن ال تمنع نق

 

  سيدي الرئيس،

على فائق  االتفاقيةوألمانة  ني إال أن أكرر شكري للمملكة المغربيةفي الختام ال يسع

تحقيق تطلعات ، أملين النجاح لمؤتمر األطراف باالتجاه نحو حسن التنظيموالعناية 

مناخ و مستدامةاللتنمية تتوفر فيه فرص الم باتجاه عاو ، البلدان النامية وشعوب العالم

 مناسب للحياة البشرية .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 د الليبيــــــــــة الوفــــــــــــــكلم

 اخــمؤتمر مراكش لتغير المن

18/11/2016 


