
 

 السلطنةكلمة 

 والعشرين الثانيةفي الدورة  

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول لمؤتمر األطراف في إتفاقية  

  كيوتو

 

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة 

 للعالمين .. أما بعد ،،،

 "أصحاب الفخامة"

 ة""أصحاب المعالي والسعاد

 "رؤساء الوفود المشاركة"
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

تحيات موالي حضرة صاحب الجاللة السللطان قلابوب بلن أن أنقل  يشرفني بداية

وتمنياتله لملؤتمركم ال ا ، للمملكة المغربية الشقيقة  -حفظه هللا ورعاه  –سعيد المعظم 

والتقدير لما لقيته ملن كلرم الضليافة  أعرب عن خالص الشكرأن أود والتوفيق والنجاح 

 .وحسن االستقبال لي والوفد المرافق أثناء تواجدنا في المملكة المغربية

 

 

 

 المعالي والسعادة ...و الفخامة أصحاب

            ترحللب باتفللار بللارير التللاريخي اللل ي تللم التوصللل إليلله فلليإن سلللطنة عمللان 

اإلطاريلة بشلأن فلي اتفاقيلة األملم المتحلدة لملؤتمر األطلراف والعشلرين  الدورة الحاديلة

قبلل جميل  والل ي عكلر اإلصلرار والر بلة األكيلدة ملن تغير المناخ وبروتوكول كيوتلو 

 التغيرات المناخية.لظاارة دول العالم في التصدي 
 

لمجاب للة اثللار العللالم قللد أر للر مللدا التكللاتو والتعللاون بللين دول كمللا أن االتفللار 

اسلتعداداا للعملل ـ المتقدمة من ا والنامية ـ أبدت جمي  الدول  حيث، التغيرات المناخية 

جللراءات ملموسللة إغيللرات المناخيللة واتخللا  ثللار السلللبية للتمجاب للة اآمللن أجللل  معللا  

  القللدرات وفقللا  والتكيللو ملل  التغيللرات المناخيللة مللن انبعاثللات  للادات الدفي للة لتخفيللو ل

 المتاحة.  امكاناتإو
 



ويشلكل الخطلوة  ومتزنلا   جيلدا   بي يا   ن تغير المناخ اتفاقا  اتفار بارير بشأ لقد كان

أن األسلاليب التلي ملن هلأن ا  عتمادإوالتقني المن جي ولبدء في العمل من أجل ااألولى 

 .االتفار بعد دخوله حيز النفا تطبيق  تعزد
 

ويسلرني فلي ال ا الشلأن أن أبلغكلم بللأن سللطنة عملان قلد بلدأت باتخلا  الخطللوات 

صلادقة علللى اتفلار بلارير بشللأن تغيلر المنللاخ فلي أقلرب وقلل  ممكلن و للل  الالدملة للم

من للا علللى مشللاركة دول العللالم أجملل  فللي التصللدي للثللار السلللبية للتغيللرات  حرصللا  

 المناخية ، بعد أن كان  من الدول السباقة في التوقي  على االتفار .
 

 المعالي والسعادة ...و الفخامة أصحاب 

 

دول القابلة للتعرض للثار السلبية للتغيلرات المناخيلة فلي الإن سلطنة عمان من 

األعاصير والعواصو المدارية ، والفيضلانات ، عد تالعديد من قطاعات ا الحيوية ، حيث 

وارتفللاد درجللة الحللرارة ، وارتفللاد مسللتوا سللطآ البحللر ، وتوكللل الشللواط  ، ونللدرة 

على البي لة البحريلة والزراعلة المياه والتصحر ، وإنخفاض كمية األسماك ، والتأثيرات 

يصاحب ا من تأثيرات اقتصادية واجتماعية اي بعض أالم التلأثيرات المناخيلة التلي  وما

سللتعاني من للا السلللطنة كمللا أكللدت ا العديللد مللن الدراسللات والنمللا   المناخيللة التللي تللم 

 تنفي اا . 
 

 الج لودسل ام فلي مجاب لة التغيلرات المناخيلة واإلباتملام السللطنة إعللى وتأكيدا  

 لا السللبية تأثيراتمل  لتكيو لى التخفيو من انبعاثات  ادات الدفي ة واإالرامية  ةالدولي

، كملا راعل  خطط ا التنمويلة التغيرات المناخية في مجاب ة  مف ومدخال إفقد قام  ب ،

والمشللاري  التنمويللة المسللتقبلية ،  األساسلليةالبنيللة مشللاري  تصللميم وتنفيلل   للل  عنللد 

 . تدريب وبناء القدرات في مجال التغير المناخي ضافة إلى ج وداا في مجال الباإل

االسللتراتيجية الوطنيللة للتكيللو مشللرود " تنفيلل علللى حاليللا السلللطنة  تعملللكمللا 

واللل ي ، م 2017 فللي عللامالعمللل بله ت ي ناللل ي سللي "والتخفيلو مللن التغيللرات المناخيلة

تغيللرات المناخيللة كفيلللة بت ي للة مللن وضلل  مخططللات اسللتباقية للتكيللو ملل  السلليمكن ا 

مجاب ة ال شاهة والتعلرض للتغيلرات على والخاصة المواطنين والمؤسسات الحكومية 

 قطلادفلي علدد ملن القطاعلات ال املة مثلل و لل  من المرونلة ممكن المناخية بأكبر قدر 

 .سكان والصحة والبي ة اه والزراعة والثروة السمكية واإلموارد المي

 



لطنة جاادة على تنفي  مساامات ا الوطنيلة المحلددة والمشلروطة كما ستعمل الس 

بأاميلة المشلاركة من لا  لى أمانة االتفاقيلة و لل  إيمانلا  إلما ورد في التقرير المقدم  وفقا  

وتضللافر الج للود الدوليللة فللي مجاب للة التغيللرات المناخيللة لمللا فيلله مصلللحة البشللرية 

  . وأجيال ا القادمة
 

 لي والسعادة ...المعاالفخامة وأصحاب 

عزيز التنفيل  الفعلال التفاقيلة ت لج ود الرامية إلىاوتدعم عمان إ  تقدر سلطنة ن إ

سلية فلي تثبيل  وخفلض يوتحقيق أاداف ا الرئالمناخ  اإلطارية بشأن تغيرمم المتحدة األ

اآثللار السلللبية للتغيللرات انبعاثللات  للادات الدفي للة وحشللد المج للود الللدولي لمجاب للة 

المؤسسية تدعو الدول المتقدمة والكيانات ، فإن ا لما حدده اتفار بارير  فقا  و المناخية

لتزامات ا إة الوفاء ببشأن تغير المناخ إلى ضروراإلطارية تفاقية األمم المتحدة التابعة ال

ملن و ل  من أجل تمكين ا نحو تقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية 

  في الحد من اآثار السلبية لتغير المناخ .الوطنية  تنفي  مساامات ا

 

،  استضللافت ا ل لل ا المللؤتمرللمملكللة المغربيللة نني أود أن أكللرر هللكري إوفللي الختللام فلل

والخلرو  بالنجلاح  مساعينا جميعلا   هللا كلليأن  وألمانة االتفاقية على دقة التنظيم ، امال  

ية جمعاء من اآثار السلبية للتغيلرات حماية األرض والبشربنتائج ومقرارات تس م في 

   .المناخية 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،


