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Your Excellency Mr. Presedent 

Dear Distinguish Excellencies    

Ladies and Gentlemen 

First of all, I am honored to deliver this speech, on behalf of his H.E.  Dr. 
Taher Al- Shakhashir, the Minister of Environment, who was not able to 
join us this milestone COP 19 due to extremely pressing circumstances. 

Kindly be informed that I am going to switch to Arabic language to 
communicate his Excellency's speech.   

 صحاب المعالي وزراء البيئةأ

 أصحاب السعادة

  -سيداتي وسادتي 

 الحضور الكريم 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته وبعد،،،

 

أتقدم بعظيم الشكر والتقRدير لبولنRدا حكومRة وشRعبا علRى آRرم        هذا المقام أنبداية فإنه ليشرفني في 
مارش##ين السRRيد ة معRRالي وزيRRر البيئRRة  الضRRيافة وحسRRن تنظRRيم هRRذا المRRؤتمر، وأتقRRدم  بتهنئRRة سRRعاد   

ير لصRRاحب علRRى توليRRه منصRRب رئاسRRة هRRذا المRRؤتمر آمRRا أتوجRRه بعظRRيم الشRRكر والتقRRد    آ##ورولس 
رئيس المؤتمر السRابق علRى اإلنجRازات التRي تحققRت تحRت        المعالي األستاذ عبداهللا بن حمد العطية

   .األطراف الثامن عشر مؤتمررعايته أعمال بفضل حسن وإشرافه 

ا أعبر عن تعازي الحارة للشعب الفلبيني وأسر الضحايا من هذه الكارثة المناخية التي عصRفت  آم
  .بالفلبين والتي ال زالت وستبقى تعصف بعقولنا وضمائرنا جميعًا

  سيداتي وسادتي:

يحمRRل  آثيRRرًا مRRن أن األردن  ممRRثَال بRRوزارة البيئRRة جRRاء إلRRى مRRؤتمر األطRRراف التاسRRع عشRRر وهRRو 
"نح#ن أبن#اء ه#ذا     تفاؤل بأن يحقق هRذا المRؤتمر األعمRال األساسRية التRي تمكنRا جميعRا       الطموح  وال
سويا اليوم قبل الغRد فRي القيRام بRإجراءات عمليRة تنفRذ علRى ارض الواقRع للحRد          أن نعمل الكوآب " 

وتقRديم المRRوارد  مRن خRالل إيفRاء الRRدول المتقدمRة بالتزاماتهRا       , ومواجهRة أثRار التغيRرات المناخيRRة   لو
مالية الالزمة ودعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ورفRع العقبRات التRي تحRول دون ذلRك.   فRي       ال

سياسRRي علRRى أعلRRى ال أنRRه ال بRRد مRRن أن يقتRRرن العمRRل الفنRRي بالRRدعم نفRRس الوقRRت نحRRن نRRدرك تمامRRًا 
  ضمان تحقيق أفضل النتائج.  لونؤآد على ضرورة تجديد هذا االلتزام الدولي المستويات 
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الموقف المشترك الموحد لدول تبني ينبثق من خالل  في وارسو فاوضات الجاريةقفنا في المإن مو
  + الصين. 77قرارات المنبثقة عن مجموعة للوفقًا الجامعة العربية وآذلك 

 فقRد  قمنRا بRاألردن     أما ما يخRص أهRم اإلنجRازات والمبRادرات الوطنيRة فRي قضRايا التغيRر المنRاخي:         
طRالق سياسRة التغيRر المنRاخي للمملكRة األردنيRة       إفRي  األمRم المتحRدة اإلنمRائي    برنRامج   التعاون مRع ب

عتبر األولى من نوعها في مجال التغير المناخي في منطقة الشRرق األوسRط حيRث    الهاشمية والتي ت
أعتمRRد تطويرهRRا علRRى عمليRRة تشRRاور وطنRRي واسRRع مRRع مختلRRف الRRوزارات والجامعRRات والمراآRRز     
البحثيRRة المحليRRة المعنيRRة والجمعيRRات المتخصصRRة والقطRRاع الخRRاص فRRي مجRRاالت البيئRRة والطاقRRة       

 واسRتخدام والمياه والصحة والفقر وإدارة الكوارث والسياحة والزراعة والمرأة والتنمية المستدامة 
األراضRRي واألمRRن الغRRذائي والصRRناعة واألرصRRاد الجويRRة. لقRRد تمRRت صRRياغة هRRذه السياسRRة لتكRRون   

غازات الدفيئة والمضRي  الخارطة طريق وطنية للتصدي آلثار تغير المناخ والتخفيف من انبعاثات 
خضRر و الترآيRز علRى التكيRف بوصRفه المسRار الRذي ال بRديل عنRه فRي           قدما في مسار االقتصاد األ

أدوات رئيسRية فعالRة للتخفيRف مRن تغيRر      ة. وترآز هذه السياسة على آليRات و إدارة الموارد الطبيعي
المنRRاخ والتكيRRف معRRه، وآRRذلك علRRى القضRRايا الرئيسRRية المشRRترآة بRRين القطاعRRات وتحسRRين الRRوعي   

RRانعي السياسRRة لصRRي وخاصRRة المجتمعRRحاب العالقRRي  ات وأصRRاذ اإلفRRر اتخRRة بتغيRRراءات المتعلقRRج
خيRارات لتمويRل إجRراءات التكيRف     د يR تحدتRم  تطوير اإلطRار المؤسسRي والقRانوني و   آما تم المناخ، 

موقف األردن حRول التعامRل مRع قضRايا      هذه السياسة  تعكسوالتخفيف، ودور نقل التكنولوجيا ، و
عاون الدولي. آما ترآز علRى عمليRة الرصRد واإلبRالغ والتحقRق      تغير المناخ عربيا ودوليا وسبل الت

مRن مخRاطر    األردنمن التقدم فRي سياسRات التكيRف والتخفيRف. وتسRتند هRذه السياسRة علRى موقRف          
فRRي العمRRل الRRدولي للتخفيRRف والتكيRRف مRRع تغيRRر المنRRاخ (العRRالمي واإلقليمRRي).  نRRاتغيRRر المنRRاخ ودور

  .ل اتفاقية األمم المتحدة اإلطاريةوهذا يشمل، على وجه الخصوص إطار عم

 سيداتي سادتي

أرض الواقRRع مRRن خRRالل  أعمRRال علRRى إن وزارة البيئRRة سRRوف تسRRعى جاهRRدة لترجمRRة الخطRRط إلRRى   
للتأآRد مRن تحقيRق األهRداف الرئيسRية      ورفRع قRدراتها   األدوات المؤسسية والقانونية والفنية المتوفرة 
  .لهذه السياسة وضمن اإلطار الزمني المحدد

ع المعهد الRدولي للتنميRة الخضRراء بالتنسRيق  مRع الحكومRة األلمانيRة        ما يخطط األردن بالتعاون مآ
عداد خطRة وطنيRة تنفيذيRة للتنميRة الخضRراء      التعاون المشترك إلبحث إمكانية المشكورة مسبقًا في 

لهمRة و  تكRون نتائجهRا  م   2014 ن عRام مR الربع األول مRع نهايRة بR   في األردن يتوقع العمRل بتنفيRذها   
 .   قدوة  للعديد من دول العالم النامي 

  على حسن استماعكم رآم جميعَافي النهاية أشك

 

  الدآتور طاهر راضي الشخشير 
  
  ةــــــــــــــر البيئــــــــــــــــوزي
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