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 االتحادية ألمانيا جمهورية – بون
  



 الرحيم الرحمن هللا بسم

 هللا، رسول على والسالم والصالة هلل، الحمد

  المعالي، أصحاب

 وبركاته. هللا ورحمة عليكم السالم

 

 مؤتمر ةرئاس توليها على فيجي جزر جمهورية أهنئ أن ،بداية   ،لي اسمحوا

 هذا تولي في جهودها لها وأقدر والعشرين، ةالثالث دورته في األطراف الدول

 لهذا استضافتها على االتحادية ألمانيا جمهورية حكومة أشكر كما الحيوي. الدور

 مال الشقيقة المغربية لمملكةل شكربال أتقدم أن كذلك، ،يفوتني وال .المهم الحدث

 في المتميز والنجاح ،والعشرين الثاني المؤتمر في متميزة   جهود   من بذلته

 الماضي. العام مراكش
 

 الكرام، الحضور أيها

 أتناول أن أود اليوم، ابإلقائه أتشرف التي السعودية، العربية المملكة كلمة في

 :مهمة جوانب ةثالث
 

 ،باريس اتفاق في إليه توصلنا ما ننفذ نأ التنفيذ، رحلةم ندخل ونحن علينا ؛أولا 

 ارتفاع من الحد على العمل وهي: ،واضحة أهداف على ،بالفعل ،ينص فاالتفاق

  الالزم. المالي التدفق وتسهيل التكيف، على القدرة وتعزيز الحرارة، درجة

 

 التي ،المستدامة التنمية إطار في ،مجتمعة   األهداف هذه تحقيق لضرورة انظر  و

 في ،األهداف هذه تحقيق لتعّزيز سانحة   الفرصة أن المملكة ترى ،عنها غنى ال

 تطوير في المالية التدفقات توظيف استغالل خالل من ،الثالثة المجاالت

 ،االقتصادي النمو تعزيز على نعمل أن علينا أن حيث .النظيفة التقنيات واستخدام

 ممكن مستوى أدنى إلى االنبعاثات خفض مع بالتوازي ،التكاليف كفاءة تحقيقو

 .المصادر جميع من

 

 التقنيات واستخدام تطوير على التركيز هو ،خاص بوجه ،نحتاجه وما

 الوقودو المتجددة الطاقة فيها بما ،الطاقة مصادر جميع الستغالل واالبتكارات

ا نتبنى أن منا يتطلب أمر وهو ،التقليدي  نفس في ،شامال  و ،وواقعي ا إيجابي ا نهج 

 لموادل سيظل هألن وذلك ،بعينها تقنية أو سياسة ستهدفي ال بحيث الوقت،

 دور   األعم، الطاقة مزيج من كجزء نظيفة،ال تقنيةالب المدعومة الهيدروكربونية



 المستدامة االقتصادية بالتنمية المرتبطة باريس اتفاق أهداف تلبية في حيوي

 االنبعاثات. وخفض

 

  ،أساس معايير ثالثة ،2018 األطراف مؤتمر عمل برنامج يُحقق أن يجب ؛اثانيا 

 إلى دعا والذي ،باريس في تحقق الذي ،السياسي بالتوازن التام االلتزام :أولها

 ةاألهمي من فإن اإلطار هذا وفي .المصادر عن النظر بغض االنبعاثات تخفيض

 اتساقا   ،االتفاقية هذه مظلة تحت ،األحفوري الوقود استهداف عن التوقف بمكان

 .باريس اتفاق جوهر مع

 حيث ؛االتفاق عليها ارتكز التيو ،وطني ا حددةمُ لا اإلسهامات على اإلبقاء :وثانيها

 .نفع ا جدييُ  لن لجميع"ل يصلح واحد   "نهج   سياسة اتباع إن

 الحلول كافة ذلك يغطي بحيث التمويل، اهوأهم االلتزامات بجميع الوفاء وثالثها:

 ثاني غاز مثل االنبعاثات المتصاص الطبيعية األوساط تحسين فيها بما المتاحة

  الكربون. أكسيد

 

 ،السعودية العربية المملكة في أننا التأكيد على الرئيس السيد لي ااسمحو ،أخيراا و

  .باريس اتفاق إطار في وطنية إسهامات   من به االتزمن ما لتنفيذ كبير بجهد نقوم
 

 المترابطة العالقة تُعد   عام، بوجه الخليجي التعاون مجلس لدولو ،لنا فبالنسبة

 في المستدامة للتنمية برنامج أي لنجاح ا  أساس ركيزة   والبيئة والماء الطاقة بين

  أهدافه. وتلبية باريس اتفاق لتنفيذ وضرورة   المستقبل،

 

 بطريقة العالقة هذه تعزيز على ،وطني ا حددةالمُ  ،المملكة إسهامات تقوم ولهذا

 جميع على بالنفع تعود وتدابير سياسات وتطبيق تفعيل طريق عن ،متوازنة

 التكيف. على القدرة بناء في وتسهم ،األطراف

 ليكمع عرضأ أن لي فاسمحوا ،اتناالقتصاد رئيس محركا   هي الطاقة كانت ولما

 هذا في السعودية العربية المملكة حققتها التي العملية إلنجازاتل األمثلة بعض

 .تحديدا   المجال

 الغاز من انتاجنا لمضاعفة طموحة خطة لدينا ،التقليدي الوقود مجال ففي

 لتعزيز مشروع   لدينا أن كما الكهرباء، توليد في مباشرة النفط حرق واستبدال

 العثمانية. منطقة في الكربون أكسيد ثاني باستخدام النفط استخالص



 مواد إلى الكربون أكسيد ثاني لتحويل العالم في معمل أكبر ،اأيض   ،افتتحنا كما

 .للمملكة الشرقي الساحل على ،الجبيل مدينة في ةكيميائي

 اآلونة في وتلقينا كبيرة، طموحات لدينا المتجددة، الطاقة مصادر مجال فيو

 الُمنتجة الكهربائية للطاقة ،مسبوق غير نحو على ،منخفضة عطاءات ،األخيرة

 المقرر منو ،ميغاواط 300 نتاجيةاإل طاقتها تبلغ ،الشمسية لطاقةل محطة   من

 سنت 2 من أقل عطاءين ألقل وفق ا ،التكلفة كانت إذ ،المملكة شمال في إنشاؤها

 المملكة تحويل نحو ولىاأل الخطوة إال ليست وهذه .ساعة واط كيلو لكل أمريكي

 بدورها بالدي إضطالع واستمرار الشمسية، الطاقة الستغالل عالمي مركز إلى

 عام. بشكل الطاقة مجال في عالمية كرائدة

 

  الكرام، الحضور أيها

 أفعال. إلى نترجمها بل باألقوال، نكتفي ال السعودية، العربية المملكة في إننا،

 بشرط باريس تفاقال المتوازنة هدافاأل حقيقبت للجميع واضح التزامنا أن كما

 .االتفاق لذلك األساسية بالركائز بالوفاء استمرارنا

 

ا  لكم. شكر 


