
 

  سلطنـة عمـانة ـكلم

 راف ـر األطـلمؤتم رينـة والعشـدورة الثالثـفي ال

 اريةـطدة اإلـحم المتـمة األـفي إتفاقي

 اخـير المنـن تغأـبش
 

ةً ـوث رحمـد المبعـيدنا محمـالم على سـم والصالة والسـبسـم هللا الرحمن الرحي

 ين .. أمـا بعــد ،،،ـللعالم
 

 "ة ـــامـخـفـاب الــحـأص" 
 

 "ادة ــالي والسعـاب المعـأصح" 
 

 "ة ـاركـمشـود الـوفـاء الـسورؤ" 
 

 ه ،،،ـاتـه وبركـة اللـم ورحمـالم عليكـالس
 

ان ـاحب الجاللة السلطـرة صـات موالي حضـتحيأن أنقل يشرفني  ةً ـبداي

ا اإلتحادية ـألمانيية ورـلجمهاه  ـه هللا ورعـفظـح –م ـظـد المعـيـن سعـب وسـابـق

  . التوفيـق والنجـاحبم هذا ـوتمنيـاته لمؤتمرك، الصديقة

 ادة ...ـالي والسعـالمعوة ـامـاب الفخـأصح

 
 

اق باريس ـتفإة على ـع  والمصادقـقق بالتوقيـالمي الذي تحـاز العـنجاإل إن

رين ـادي والعشـر الحـه في المؤتمـل إليـاخ الذي تم التوصـالمنير ـن تغـأبش

 اً ـيعد مكسب اخـن تغير المنأـارية بشـطدة اإلـم المتحـة األمـفاقيتإراف في ـلألط

ن يخلق أد ـبددة الـيرات متعـالم من تغـده العـن ما يشهأاء، وـرية جمعـللبش اماً ـه

 ك بهـوالتمس اقـتفاء في هذا اإلـبما جتزام ـلإلة اـهميأافة الدول بـاعات لكـقن

 .ةـيرات المناخيـرة التغـدي لظاهـالتصومواصلة جهود المجتمع الدولي في 

 ادة ...ـالي والسعـة والمعـامـاب الفخـأصح
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ال ـسهامها  الفعإة وـة التغيرات المناخيـة بمجابهـطنهتمام السليداً إلـوتأك

ر ـت الحاضـفي الوقالدي ـبوم ـن تقـأالشذا الدولي في هع ـود المجتمـفي جه

ة ـة الوطنيـستراتيجياإل روعـيذ مشـة من تنفـراءات النهائيـجال اإلـستكمإب

ع ـوض ا منـة والذي سيمكنهـيرات المناخيـف من التغــف والتخفيـللتكي

ة ــة بتهيئـكفيل وهي ةـيرات المناخيـف مع التغـة للتكيـستباقيإت اــمخطط

ة ـلمجابه عــجتموالم ةـاصـة والخــوميـات الحكسـؤسوالم والمقيمين  نـطنيالموا

ن من ـبر قدر ممكـة بأكـيرات المناخيــرات التغـثيأرض لتـة والتعـالهشاش

اع موارد المياه والزراعة ـل قطـة مثـامـاعات الهـدد من القطـة في عـرونـالم

 ة.ـة والبيئـان والصحـسكة واإلـثروة السمكيـوال
 

 

دة ـتفاقية األمم المتحإا بـار تنفيذ إلتزاماتهـة وفي إطـطنا أن السلـكم

الغ الوطني ـم تقرير البـلى تسليـدة عـل جاهـتعماخ ـير المنـأن تغـة بشـاريـطاإل

وإلى ة ـة ممكنـفرص ربـة في أقـتفاقيانة اإلـإلى أم المحدث  رـتقريالاني وـالث

 يرـن تغأبش ددةـة المحـا الوطنيـمساهماتهيذ ـعى إلى تنفـتسجانب ذلك فهي 

ة ـلى أمانإدم ـرير المقـا ورد في التقـلم اً ـم وفقـر الدعـبتواف ةـوالمشروط اخـالمن

ود ـهج افرـة وتضـة المشاركـا بأهميـمنه اناً ـإيمم 2015ام ـة في عـتفاقياإل

ة ــق المصلحـا يحقـة بمـيرات المناخيـالتغ تاـديـدولي في مجابهة تحال المجتمع

 ة.ـا القادمــة وأجيالهـريـة البشـة ومصلحـالوطني
 

ة إلى تعزيز التنفيذ ـاميالمجتمع الدولي الر ودـة وتدعم جهـدر السلطنـوإذ تق

ا ـأهدافهق ـاخ وتحقيـير المنـن تغأطارية بشاإلمم المتحدة تفاقية األالفعال إل

 ةدوليـهود الـجال دـة وحشـالدفيئازات ـغالنبعاثات إض ـة في تثبيت وخفـالرئيسي

 :يتد على اآل، فإنها تود أن تؤكيرات المناخيةـة للتغـثار السلبية اآلـلمجابه
 

 

ا ـلظروفه اً ـراف وفقـطدول األـتزامات الـلإن ـة بيـالتفرق رارـستمإ -1

 .ةـا  الوطنيـمكاناتهإو
 

 

 امـحكأل األساسيةادل للعناصر ـلكامل والعيذ اـار التنفـذ بعين اإلعتبـاألخ  -2

من ف ـوالتخفي فال التكيجة في مـة وبخاصـطارياإل ةـاإلتفاقي ودـوبن

 .دراتـاء القـات وبنـل التقنيـل ونقـة والتمويـالتغيرات المناخي
 



3 
 

 ا من تنفيذـة لتمكينهـدان الناميـوالتقني للبل اليـديم الدعم المـتق -3

اء ـبنن التغيرات المناخية، وتعزيز  ـأبش اً ـدة وطنيدـا المحـمساهماته

 قق وفقـاس والتحـالً للقيـدم قابـ، بحيث يكون الدعم المققدراتها الوطنية

 . نأـذا الشـة في هـراءات المتبعـجاإل
 

ل الدول ـذة من قبـة المتخـابـستجر اإلـة لتدابيـار السلبيـاة اآلثـمراع -4

ادياتها ـقتصإع ـعلى تنوية ـدول الناميـاعدة الـمما يتطلب مس المتقدمة

 .ارـلك اآلثـدي لتـا على التصـة قدرتهويـلتق
 

 

 ، ةـة الصديقـاديــتحا اإلــانيـورية ألمـلجمه رـشكال نقدم ام ـتـوفي الخ

جهودهم  ية على اقـتفة اإلــانـوألمولدولة فيجي على رئاسة هذا المؤتمر الهام 

اح ـبالنج اً ـا جميعـمساعين أن يكلل هللا الً ـ، آمرـهذا المؤتمم ـلتنظيالمقدرة 

م في ـررات تسهـائج ومقـف بنتراـطر األــمـدورة لمؤتـذه الـمن هروج ـخـوال

يرات ــة للتغـار السلبيـآلثاء من اـة جمعـب األرض والبشريــكوك ايةـحم

 .  ةـالمناخي
 

 ه ،،،ـاتـه وبركـة اللـم ورحمـالم عليكـوالس


