
 السيد الرئيس،

 أصحاب املعالي والسعادة،

 ...الحضور الكريم

 ...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

الشكر  بخالصوأن أتقدم  ...يسّرني في البداية أن أعّبر عن سعادة بالدي باملشاركة في هذا املؤتمر

الدولية خالل رئاستها للدورة الثانية  للجهود إدارتهاعلى  الشقيقةوالتقدير إلى اململكة املغربية 

التوفيق  كللهذه الدورة متنمين لها كم أبارك لجمهورية فيجي لتسلمها الرآسة  .والعشرين

والشكر موصول إلى جمهورية أملانيا االتحادية على التسهيالت التي قدمتها للوفود  ...والنجاح

 ...املشاركة

 السيد الرئيس

املتفاقمة للتغير املناخي ما أحدثته من خسائر  التأثيراتنرى فيه  نزال التنعقد هذه الدورة في وقت 

وموجات جفاف  وفيضانات وحرائق مدمرةفقد شهد العام الحالي أعاصير  ...ومادية بشرية

ل هذا املؤتمر  ..األمن الغذائي. تهددوذوبان جليد وتأثيرات على الزراعة قد 
ّ
 مناسبة منصةويشك

 ...لتغير املناخ العاملية التحدياتالذي سيتيح للدول إمكانية مواجهة  و أطر التعاون  لتعزيز

 ...السيد الرئيس

، ونحن مطالبون اليوم لتغير املناخ نجحت دول العالم في الوصول إلى اتفاق باريس ...منذ عامين

أهداف هذا االتفاق التاريخي إلى  وترجمة... على الزخم الذي وفره للمحافظةوتيرة العمل  بتسريع



شهدها التي العديدة  االيجابيةواستثمار التطورات  ...للتطبيقعملية قابلة  وإجراءاتتدابير 

 ...كلفة الطاقة املتجددة وانتشارها انخفاضخاصة على صعيد  ...العالم في العامين املاضيين

نؤكد من خاللها  ...تتجه أنظارها إليناالعالم التي  شعوب  من "بون" إلى إيجابيةوتوجيه رسالة  

 في صياغة املستقبل الذي نصبو إليه
ً
ُدما

ُ
ض ي ق

ُ
 ...عزمنا على امل

اونحن في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ّ
على صعيد الحد من  هامةإنجازات  تحقيقمن  تمكن

  ...تداعيات التغير املناخي
 
 م  ت

ّ
 ث
 
املناخي والبرنامج الوطني  الخطة الوطنية للتغير اعتمادها في ت أهُم ل

قدراتنا الوطنية على مواجهة التحديات املناخية  تعزيزاللذان يستهدفان  ...للتكّيف املناخي

 تضمن لنا  فرص    وتحويلها إلى
 
  نموا

 
 ..طويل األمد. اقتصاديا

 ...القادمة"، والتحوالت املهمة التي نخطط لها في املرحلة 2071وفي إطار مسيرة "مئوية اإلمارات 

حيث قمنا باإلعالن عن قدراتها في مجال الطاقة املتجددة،  لتعزيزتواصل بالدي جهودها 

استراتيجية اإلمارات للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 

%، 40، وتعزيز كفاءة استخدامها بنسبة 2050% بحلول عام 50ثم إلى  2021% بحلول عام 27

ميغاوات  1177وضع حجر األساس في محطة "نور أبوظبي" بقدرة إنتاجية تصل إلى كذلك تم 

 بتقنية الطاقة الكهروضوئية.

زة في العالم بنظام املنتج املستقل في موقع 
ّ
كما بدأنا العمل بأكبر مشروع للطاقة الشمسية املرك

مع الشيخ محمد بن راشد للطاقة ميغاوات ضمن أعمال املرحلة الرابعة في مج 700واحد بقدرة 

 البدء في تطوير باإلضافة إلى  ...2030آالف ميجاوات بحلول عام  5الشمسية الذي يستهدف إنتاج 

و تشغيل أول منشأة في منطقة الشرق األوسط وشمال مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة،  أول 

 ...أفريقيا اللتقاط وتخزين الكربون 

 



 

في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي تقوم به شركتنا الوطنية "مصدر"، التي  اإلشارةوال بد من 

.. بقيادة جهودنا في مجال تطوير تقنيات وحلول الطاقة املتجددة. 2006قامت منذ إنشائها في عام 

بزيادة  فأسهمت، وعامليةفي مشاريع محلية  مليار دوالر أمريكي 8.5حوالي وذلك عبر استثمار 

 جيجاواط.  مليون  2.7ة املتجددة بحوالي قدرات الطاق

 

 ...السيد الرئيس

اليوم التزامها بأهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ واتفاق  تجّددإن بالدي 

على استمرارنا باملشاركة الفاعلة بصورة ونؤكد  ...القرارات الدولية ذات الصلة وكافةباريس 

ونحن  ..معه. والتكيفمن تأثيرات التغير املناخي  للتخفيفطوعية في الجهود الدولية املبذولة 

 ...هذه الظاهرة والحد من تداعياتها معالجةمسؤولياتها التاريخية في  بتحملنناشد الدول املتقدمة 

ما  تحقيقل النامية لتمكينها من املساهمة بصورة أكبر في وتعهداتها تجاه الدو  بالتزاماتهاوالوفاء 

 . ..اتفقنا عليه من أهداف

 يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم كما 
 
إلى املشاركة في فعاليات اسبوع ابوظبي  جميعا

الذي تستضيفه العاصمة اإلماراتية  2019وفي املؤتمر العاملي للطاقة  2018لإلستدامة في يناير 

، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق األوسط الستضافة إحدى دورات هذا الحدث أبوظبي

 في قطاع الطاقة
ً
حول دور الطاقة في التنمية  العاملي. وذلك ملواصلة الحوار ..األكثر تأثيرا

 واستثمار الفرص التي يوفرها وجود الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "إيرينا" واملنظمة... املستدامة

 . ..العاملية لالقتصاد األخضر في بالدي

 



 ...والسالم عليكم ورحمة هللا


