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 السال  عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

بالغ شكري وخالص عر  عن مأأنحهز هذه المناسبة ل أنيسعدني 

االسحقبال وكر   حفاو وشعباً على  حكومة  مهورية الفرنسية للجتقديري 

مظلة األمم  المنعقد تدتالمؤتمر الدولي الها  وحسن الحنظيم لهذا افة يضال

 تدقيق االهدافانجاحه والمبذولة من أجل  الكبير  وللجهود، المحدد 

 ه.من هالمرجو
 

 

 ،الرئيس ،  يدسال
 

للعديررد مررن ا اررار الضررار   خررر ،، كمررا الرردول األض دولررة الكويررتتحعررر    

اقم بشكل كبير في ا ونة االخيرر ، ومنهرا للحغير المناخي الحي أخذت في الحف

المثرررال ارتفرررات معررردالت درجرررات الدررررار ، وارتفرررات منسرررو   علرررى سررربيل

ولكن اخطر ما يهردد  ،الكويحية الصغير  مسحو  البدر وانغمار بعض الجزر

هو هشاشة اقحصادها اما  ظاهر  االححباس  بين تلك ا اارمن  دولة الكويت

علررى انحررا  الدررراري العررالمي، فاالقحصرراد الكررويحي يعحمررد بشرركل كبيررر جرردا 

نظرررا  إلرررى ال بشررركل د و  لالنحقررر. ولرررذلك فاننرررا نسرررعى وتصررردير البحررررول



اقحصررادي محنرروت ومررننفض االنبعااررات وقابررل للحكيررل مرر  ا اررار الضررار  

، وذلرك  لحعزيرز وحمايرة مواردهرا الطبيعيرة  لحدابير االسرحجابة لحغيرر المنرا 

ولحدقيررق معررايير الحنميررة المسررحدامة، كمررا تعمررل دولررة الكويررت جاهررد  أيضررا  

معلومررات السرراحلية للحكيررل مرر   اررار تغيررر المنررا  الضررار  مررن خررالل نظررم ال

إنشاء مراكرز الحنبرؤ والدمايرة مرن ارتفرات منسرو  ميراه البدرر، والحكير ل و

ابي ة من خالل زياد  نسبة المناطق المدميرة  ومشراري  م   العواص ل الح ر

األحزمررة النضررراء، وتعزيررز دور القطررات الزراعرري وزيرراد  معرردالت نمرروه 

 .والحكيل أيضا م  قلة مصادر الماءتدقيقا لمأمن الغذائي، 

 

الحصررردي  جاهرررد  فررريدولرررة الكويرررت  تسرررعى، علرررى صرررعيد الحنفيرررلو

لظرراهر  الحغيررر المنرراخي علررى العديررد مررن األصررعد   مررن خررالل المبررادرات 

واألنشطة الطوعية ، وهو ما أشار إليه صراحة تقرير "المسراهمة الوطنيرة 

     .المعحزمة لدولة الكويت"

 

 

 الرئيس،، سيدال
      

 

 تنطلق دولة الكويت من قناعحها الكاملة بأن الحعامل م  ظاهر  تغير     

المنا  يجب ان يكون وفق النظر  الشمولية اللحزامات االتفاقية ومبادئها 

تؤكد  هألطراف السابقة والعمل بها. وعليوعلى هدي  قرارات مؤتمرات ا

على ضرور  الحعامل بشكل محوازن ما بين المسارين األول والثاني لمنها  

ا  الدول وقي 0202 ديربان، وعلى ضرور  سد اغر  الطموح للفحر  ما قبل

المحقدمة بأخذ الرياد  والصدار  من خالل حزمة من اإلجراءات يأتي على 

رأسها الحصديق الفوري والمبكر لحعديالت بروتوكول كيوتو المحعلقة بفحر  

م  أهمية   ،االلحزا  الثانية وزياد  أهداف الحنفيل من جانب تلك الدول

المنا  لصندوق  ويليةباسحيفاء الحزاماتها الحمقدمة الحزا  الدول المح

 .االخضر حسب ما جاء في قرارات مؤتمر االطراف السابقة
 



وفي النحا ، تود دولة الكويت أن تر  منرجات هذا المؤتمر مسحرشد       

ومحقيررد  بمبررادت االتفاقيررة االطاريررة لحغيررر المنررا  وعلررى أسرراس اإلنصرراف 

ياسرات والحردابير ومبدأ المسؤولية المشرحركة لكرن المحباينرة، وأن تكرون الس

 المقحرحررررة للحعامررررل مرررر  تغيررررر المنررررا ، سررررواء فرررري مرحلررررة مررررا قبررررل أو 

محسررمة بالشررمولية وتغطرري جميرر  حررازات االححبرراس  0202 مررا بعررد عررا 

الدرررراري ومصرررادرها ومصرررارفها وان تشرررمل كافرررة القطاعرررات واالنشرررطة 

قحصادية االقحصادية. م  أهمية الحأكيد على إنشاء  لية دائمة لحقييم ا اار اال

واالجحماعيرررة السرررلبية علرررى البلررردان الناميرررة عنرررد تنفيرررذ تررردابير االسرررحجابة 

  لظاهر  تغير المنا  .

 

 ،،،،،، والسال  عليكم ورحمة هللا وبركاته                      
 


