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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 كلمة سعادة

 وزير البيئة ،أحمد بن عامر الحميدي

 في االجتماع رفيع المستوى

 سو لتغير المناخر مؤتمر وا
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 ، رئيس مؤتمر التغير المناخي التاسعتسسعادة السيد مارشن كورول
في  عشر لألطراف في اتفاقية التغير المناخي والمؤتمر التاسع لألطراف

 بروتوكول كيوتو،
 

 ،أصحاب المعالي والسعادة
 

 حضرات المندوبين الموقرين،
 
 يها السيدات والسادة،أ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

تقدم بالشكر الجزيل على ما قامت به جمهورية أبدايًة، اسمحوا لي بأن 

وواضحة الستضافة هذا الحدث بولندا، حكومة وشعبا، من جهود بناءه 

 المؤتمر جرخاتمنى أن يو كرم الضيافةو حفاوة االستقبال ، وعلىالهام

 .مثمرةناجحة وبنتائج 

 

 السيدات والسادة،

 

ال يخفى على أحد منكم التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي 

تعد من أكبر تحديات هذا العصر والتي ناخي التغير المظاهرة بسبب 

انعكاسات  وماتلقيه منابعادها االقتصادية والبيئية واالجتماعية، لتشابك 
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والتي  النامية الدول وخصوصا على خطيرة على شتى مناحي الحياة

ثار اآلور الناجمة عن هذه التداعيات تتحمل الجانب األكبر من األضرا

على مسارات  قد تؤثر هذه الظاهرهل التصدي السلبية المترتبة على

 تي تنشدها كافة الشعوب.التنمية المستدامة ال

 

من  يتغير المناخالومن هذا المنطلق فإننا مطالبون بالتعامل مع ظاهرة 

منظور شامل يأخذ في االعتبار كافة مسبباتها، وعلينا أن نتحلى ببعد 

ن نفكر في الغد لمواجهة النظر وأن نتصدى لهذه الظاهرة في الحاضر وأ

 .، لضمان حياة أفضل لآلجيال القادمةهاتحديات

 

 السيدات والسادة،

 

تفاقية التغير المناخي، هو الوصول إلى تثبيت ن الهدف النهائي إلإ

الغازات الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل  اتتركيز

وهذا يعني أن تتظافر جهود  انب االنسان في النظام المناخي،خطير من ج

 ساس مبدأوعلى امنها  بشكل منصف وفقاً لقدرات كالً األطراف 

ول المتقدمة زمام خذ الدعلى ان تامتباينة، الولكن  مشتركةال ةمسؤوليال

التكنولوجيا وبناء نقل و لتمويلالمبادره وان تقدم الدعم الالزم من ا
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وتأمين الوصول إلى تنمية مستدامة لتحقيق هدف االتفاقية القدرات 

 البيئية.االنظمة ي دون احداث خلل فبصورة طبيعية 

 

 السيدات والسادة

 

لركائز حيث جعلتها من ا ،لقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة

حضرة صاحب  أسس دعائمها، التي ٠٢٠٢ة األساسية لرؤيتها الوطني

التي جاء و هللا، مد اّل ثاني أمير دولة قطر حفظهالسمو الشيخ/ تميم بن ح

ن أساسيان ال يمكن أن التنمية البيئية والتنمية االقتصادية هما هدفافيها 

 ا على حساب اآلخر.همالتضحية بأحد

 

ومن منطلق ادراك الدولة بأهمية قضية التغير المناخي ومواجهتها سعت 

هو قيد التنفيذ، ونذكر  ما منهاإلنجاز مشاريع متعدده منها ماهو قائم و

منها على سبيل المثال ال الحصر مشاريع تهدف إلى: تخفيض غاز الشعلة 

إلى الحد األدنى، وتجميع وتخزين وإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون، 

وإدارة المخلفات لتخفيضها إلى الحد األدنى، وإعادة تأهيل توربينات 

الحديثة ال التقنيات بإدخ ٠٢٢٢اإلحراق في المصانع القائمة قبل عام 

 عليها لتخفيض انبعاثات أكسيد النيتروجين.
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تنمية النظيفة التي الآللية وع الشاهين من المشاريع الكبرى ويعد مشر

 يض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.يحتذى بها والتي تهدف إلى تخف

 

كما تم البدء باستغالل الطاقة المتجددة من خالل تشييد بنية تحتية 

 ،الطاقة الشمسية والمتمثلة بمصنع إنتاج السليكون الخالص لصناعة

 .وكذلك مشاريع األبنية الخضراء التي تستغل الطاقة الشمسية

 

 السيدات والسادة،

 

همية مايطرح أالمؤتمر إدراكاً منها ألهميته و تأتي مشاركة بالدي في هذا

في سبيل ا األطراف فيما بينهالدول ملين بأن تتعاون افيه من مواضيع، 

 مؤتمر الدوحة،نتائج والبناء على  لالتفاقية ةتحقيق االهداف المنشود

كيوتو مثلة في بوابة الدوحه للتغير المناخي وتعديل الدوحة لبرتوكول تم

اتخاذ  فيبدأنا قد  أننا ، وأود هنا أن أشير إلىحول فترة االلتزام الثانية

كيوتو لفترة وتوكول نحو اعتماد تعديل الدوحه لبر ةاالجراءات الالزم

سراع العتماده حتى يدخل متمنياً من بقية األطراف اإل اإللتزام الثانية،

  .حيز النفاذ
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الخاصة بتقديم الدعم للبلدان النامية وندعوا إلى تعزيز برامج العمل 

، ونرى أن وضع جراءات الوطنية المالئة للتخفيفاإللتتمكن من اتخاذ 

 ،مستفيضةلسوقية يحتاج إلى دراسة ومناقشة آلية جديدة للمشاريع ا

 .ظيفةآلثارها على مشاريع الطاقة الن

مبادئ اتفاقية األمم ووفقاً ألحكام  يكونيجب أن  جديد التفاق الي اأن إ

 اإلنصاف مبادئ وخصوصاالمتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي، 

وتقديم الدعم بشكل شفاف  ،متباينةوالمسؤولية المشتركة ولكن ال

 .والتكيف التخفيف لإلجراءات المتخذة في شأن ومتوازن

وعلى البلدان المتقدمة أخذ زمام المبادرة في مكافحة التغير المناخي 

 واآلثار المترتبة عليه، اخذين بعين اإلعتبار مسؤوليتها التاريخية.

 

يجب أن يشمل التخفيف والتكيف  0202وإن رفع الطموح لما قبل عام 

ل الكامل يوبناء القدرات ويجب التفع ونقلها التكنولوجيا وتطويروالتمويل 

لآلليات المتعلقة بوسائل الدعم المختلفة من قبل الدول المتقدمة لكي 

 تحقيق األهداف المرجوة منها.الدول النامية في  تتمكن
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مليار  022 لضمان تمويل وشفافة عمل واضحة خطة وضع ونرى أن

للدول النامية لتحقيق  سيمثل دفعة كبيرة 0202عام  مندوالر سنويا 

بذل المزيد من الجهود الرامية ضرورة ، ونؤكد على التخفيف والتكيف

 .لتحديد السبل الكفيلة بتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ

 

السلبية االقتصادية واالجتماعية كذلك يتحتم علينا أخذ موضوع اآلثار 

الناتجة عن تدابير االستجابة لظاهرة التغير المناخي على محمل الجد 

وخصوصا الدول المعتمدة على  لخطورة هذه اآلثار على الدول النامية

 مصدر وحيد للدخل .

وهنا أشدد على أن تسريع عملية التفاوض يجب أن تكون على كل 

مويل ونقل التكنولوجيا وتطويرها وبناء المسارات خاصة التكيف والت

 القدرات وليس التخفيف فقط.

 

 الحضور الكريم

 ال يسعني في ختام كلمتي هذه إال أن أتمنى لكم التوفيق والنجاح

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


