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 رئيس مؤتمر األطراف التاسع عشر
 طارية لتغير المناخمم المتحدة اإلالسكرتيرة التنفيذية التفاقية األ  نا فيجيريساستييكر   سعادة

 ، صحاب السعادةأ
  ،الحضور الكرام

 

 هذا المؤتمر. وحسن تنظيم  ةضيافالأن أشكر حكومة جمهورية بولندا على كرم بداية  دأو 
 

البلدان مارات العربية المتحدة لحكومة وشعب جمهورية الفلبين و مواساة دولة اإلأود أن أعرب عن و 
 هايان. عصار إتأثرت بالتي 

 

 السيد الرئيس، 
العديد من  نا، فقد اتخذتغير المناخ تصدي لتداعياتمارات العربية المتحدة بالاإلتأكيدًا على التزام 

 ، بما في ذلك:، سواء على المستوى المحلي أو العالمياإلجراءات
 

  حددت دولة اإلمارات أهدافًا طموحة في مجال الطاقة المتجددة، وحققنا خطوات مهمة هذا العام
ميجاواط في أبوظبي،  111" للطاقة الشمسية المركزة باستطاعة 1من خالل افتتاح محطة "شمس

 مسية الكهروضوئية في دبيشكما تم تنفيذ مشروع للطاقة ال
 

  من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع الطاقة  –من خالل مصدر  –تعد دولة اإلمارات و
 أكبر محطة في العالم لطاقة الرياح البحرية.. النظيفة، حيث تم هذا العام افتتاح "مصفوفة لندن" 

 

 حيث حجزهاستخدامه و من أكبر المشاريع في العالم اللتقاط الكربون و  اً وأطلقنا هذا العام واحد ،
ليتم عزله تحت  للحديد ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا من مصنع   011سيتم التقاط 

 األرض 
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 عن استثمار عشرة مليارات دوالر لتحقيق هدفها بخفض الطلب على الطاقة بنسبة  وأعلنت دبي
  0101% بحلول عام 01

 

 الحراري، لالحتباس المسببة للغازات شامل وطني إحصاء إعالن أول سيتم .. المقبل الشهر وفي 
 خالل العقد األخير االنبعاثات من الفرد نصيب في مهم انخفاض   إلى سيشير والذي

 

  مشروعًا وفق آلية التنمية النظيفة التابعة لألمم المتحدة،  11قامت دولة اإلمارات بتسجيل كما
 من الدول النامية في عددالطاقة والتكنولوجيا النظيفة مشاريع  عن قيامها بتمويل العديد من فضالً 

 

  المتخصص في قطاع الطاقة المتجددة  الدولة باالستثمار في بناء رأس المال البشري متقو و
المتخصص في البحث يقوم "معهد مصدر" ، وذلك من خالل والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة

 والتطوير في هذا القطاع المهم
 

من وحيد الجهود سعيها لتو  .. التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي العربية المتحدة تواصل اإلماراتو 
الذي ينعقد في يناير  فمن خالل "أسبوع أبوظبي لالستدامة"، .. دعم نمو قطاع الطاقة المتجددةأجل 

"القمة العالمية  ، بما فيهامن المؤتمرات والفعاليات من خالل مجموعة   م  العال   نستضيف   ،من كل عام
وذلك لتعزيز الحوار والنقاش،  .. لطاقة المستقبل" و"القمة العالمية للمياه" و"جائزة زايد لطاقة المستقبل"

كما أن اإلمارات . في التصدي لتحديات أمن الطاقة والمياهللمساهمة ز الحلول المبتكرة يع وتحفيتشجو 
 كل الدعم  .. ونقدم   ولية للطاقة المتجددة )آيرينا(العربية المتحدة هي الدولة المضيفة للوكالة الد

  إلنجاح مهامها.
 

 السيد الرئيس،
دة التي تبذلها دولة اإلمارات للمساهمة في يذج من الجهود العداما هي إال نم خطواتإن هذه ال

 التصدي لتداعيات تغير المناخ. 
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علينا جميعًا ضمان تطبيق ... و  ددهذا الصب حاسم   مؤتمر له دور  هذا ال فإن  .. وبطبيعة الحال
 االتفاقيات القائمة حاليًا.

 

من الموضوعات، بما  يدتقدمًا مهمًا في العدالمجتمع الدولي  حقق .. ففي العام الماضي في الدوحة
 .التمديد لفترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو ذلك  في

 

  على اتفاقيات الدوحة. تصادق كانت أول دولة  أن اإلمارات العربية المتحدة ذ كِّر بويسرني هنا أن أ  
 ينبغي التركيز عليها:ترى دولة اإلمارات العربية المتحدة أنه ومن الخطوات التي 

  التمويل للدول النامية  قديمتببدء الو .. تفعيل صندوق تمويل المناخ األخضر 
  "وضمان العمل الناجح آللية "مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ 
 بشكل أفضل مع جهود  تساعد البلدان النامية في التكّيف وضع آليات  أيضًا الضروري  ومن

  التصدي لتداعيات تغير المناخ
  االستجابة تدابير آثاركما يجب معالجة موضوع 

 

 وتكون  .. بشأن المناخ تحقق األهداف المرجوة  العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية  نستمر ب أن وعلينا
 األطراف. لجميع   ملزمةً 

 

 السيد الرئيس،
إن العالم يمضي قدمًا في التصدي لتداعيات تغير المناخ، ويجب أن تقوم "اتفاقية األمم المتحدة 

 هذا التوجه.  قيادةأساسي في  ة بشأن تغير المناخ" بدور  ياإلطار 
 في وارسو إلحراز تقدم  ملموس، واجتهاد وعلينا جميعًا أن نعمل بجد  

 (ختامية نبرة..  وقفة)
دولة اإلمارات العربية المتحدة باستمرار العمل البّناء لدعم هذه التزام مجددًا نؤكد في الختام ... و 

 شكراً و ....  الجهود


