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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 .(CFSذائي )جلنة األمن الغرئيس  – رويريجابريل ف/   السفري السيدمعايل 
 السفراء أعضاء الدولوالوزراء السادة أصحاب املعاىل 

 السادة شركاء التنمية
 احلضور الكرام/  السادة والسيدات 

 

 /السىي قالسى ي أسمحوا لى  ىى  الايا ىن أت أهوبىا ا ىللك الاىتق والهمىي ق لم ىلل   •
الىيعو  التق مىن للماىلقتن ىى  على  قئ س لبنىن اممىت الاىيائ   - بلاق ل ى ق قو 

 .(CFSمت الايائ  ال للم  )اليوق  ال مس ت للبنن ام

اله ىلوت المممىق مى  على   منظمىن امذي ىن والاقاعىن ل مىم المهحىي  )اليىلو(وأاتق  •
 الاىىياو والاقاعىىن مىىت أبىىل الهحىىول المسىىهيامماىىليق   إنبىىل اليولىىن الميىىق ن علىى  

(FAST) (  والهىى  سىى هم إا بصىىل ايىىوق  قسىىم ن ىىى  مىى همق المنىىلCOP27 )
واللاىقاتن مى  أيحاىالل الميلحىان ابمصوق ىن ميىق ال قا ىن  امي نن اىقم الاى  

ي ت أسىىصموا ااىىتل ال للم  ىىات والبل م  ىىات والوان  ىىات والم سسىىالك الاىىاق تن  الىى
 عياي هيه الماليق .إى  مقاحل ى لل 

 

 ل  واى ا وحتومىن   تمل أوي أت أنمل لتم بم  ىل  هح ىلك بمصوق ىن ميىق ال قا ىن ب ىلي    •
 يعىم سىا ل ىى  ىلعلىن ومحىلوق وال ىقو  اهويى لكهىيه الىيوق  وهمن ىلهصم لنبىل  

 أبم . ال للم لا ول الايائ  اممت منظومن
 

همق لبنىىن مى الىىيوق  ال مسى ت لأاىى ق إلى  أت هوب ىك ان مىلي أت  ىن أقبىو اوىى  الاي •
أه  ىىى  هوب ىىك يب ىىي للال ىىن هه ىىلظم ى ىىا ب ىى ن الهنم ىىن اممىىت الاىىيائ  ال ىىللم  هىى

ملى  اممىت الاىيائ  ىى  ظىل امامىلك والهحىي لك الهى  المسهيامن وى  الملىل منصىل 
 المامىن القوسى ن مىت أامىن توقونىل ومىقوقا  وا  اى  اسىهمنلو اىيأبمى  هوابا ال للم 
 ااتل أمقك وأاملك هحي لك وتلصل   هاا ي م لاق الها قاك المنل  نم  اموتقان ن 

 والهىىأم قعل  اليول ىىن الهبىىلق  حقتىىن هم  ىىي  ىى ل مىىت الىىيول إبهيىىلي لك علىى  تا ىىق
 ىى  ونميىصل والمنهبىلك السىل الالبىن و أس لق إقهيلعم   والهوق ي المياي س سل
م ظىم  إنهلب ىن م  إن يىلض الهأم تالنولوت وو الاحت أس لق وإقهيلع اليول ا ض

 المهميمىن ومنصل اليول ا ض بيق  مت الحي إل  أيى يلك تل.. المحلي ل الاقاع ن 
 اممىوال أت أتىيك م اىقاك وبم  صىل   لاى واصل التىلى  اللمىيق الاىياو هىوى ق عل 

 .للا ول الايائ  اممت لهحم ي هتي  ال وحيهل
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 السيدات و السادة

ويشررربغلررايغ   ررلغاخرر ويغغاألضررفغ رروغاخ لررلغاخ رراخويعتبررتغير ررتغاخ هررالغضرر غاخ  رر  غ •

،غ اآلثرا غاخعاخ  ر غختر رتغاخ هرالغواسرع غاخهلرايغوخرفغيسرب غخ راغواخ ؤسساتغاخ وخ ر 

هىيا التىم التا ىق الههمىلم بىي هىلا  ال للم تلىا ول ل ،غغواخخسائتغالحبممث بغمنغح ثغ
مت الحقائي والي  لنلك والس ول والبيل  اليى أيلل منلاي مهيقبىن مىت ال ىللم 

ىى  منىلاي وذ قهىل مىت الالىيات واليىي من آ قهل مل حيث ليولن التسهلت الام من 
ممىل أيى إلى    ه الظىواهق مىت باىل مهيقبن مت ال للم لم  ساي أت ه ق ك لممل هىي

ى  التم ىق مىت ال سىلئق وام ىقاق  كهسااض المنلاي وى  ا الان ن الهحه ن  هيم ق
إلىى  ا ىىلي  حىىي  البيىىل  وهىىيهوق الهقاىىن  أ  ىىل    والممهلتىىلك. تمىىل أيك اىىى  امقو

ال ىىللم لم  ىى ت والهىى  هسىىااك ىىى  ىمىىيات  وا ىىلي  مسىىلحلك الهيىىحق وبلىىن امماىىلق
 ليىن الال لىن إل  ا لي  حي  الهأم ق على  المنىلاي الصلماى ن  الصتهلقاك سنو ل   

احياث ها ق تا ق ىى  نظىم الاقاعىن وأت أذلل ستلنصل مت الس ياك وتالق الست م  
 و الاياو.

على  الىقذم مىت أت ميىق هى  واحىي  مىت أبىل ى  هىيا الممىلم انىا  هتق بل يوممل  •
٪ ىمىا   إال أنصىل  0.6نسىاهصل  هالغإي المسلهم ت ى  انا لملك ملن  أتس ي التقاوت 

الهى  ههىأمق ااىتل تا ىق اها ىق تا قهىل مىت الىيول امىق م ىن ه هاق واحىي  مىت الىيول 
  المنل .

هىى  ( وهىى  الىىيول اليىىنلع ن التاىىقى) يولىىن 20ىىى  حىى ت هاىى ق اليقاسىىلك إلىى  أت  •
على  هىيه  ا  بىلىإنى   ومىت مىمت االنا لمىلك التقاون ىن% مى80المساان متمق مىت 

مىىت ذىىلااك االحهاىىلس  نا لمىىلكاال يىىض الهأت ىىي علىى  والم سسىىلك اليول ىىن الىىيول 
نظقا  اللها قاك المنل  ن امتمق هأمقا  يعم اليول النلم ن بنال  إل  بنل م   الحقاقي

إلى  همو ىل  هنلسىل مى  واحه لبلهصىل  مسلهمهصل المحيوي  بيا  ىى  هىيه االنا لمىلكل
  .اقامج الهت   المالول ليعم منظومن اممت الايائ  اصل

 م:ياحلضور الكر
إنغاخس ال غاختا يخ  غي ضحغأنغمعظرفغاخ شرا بغى رطغسرلحغاأل  غضروغمرنغ رهلغ •

ي  تنوغضهاغ   ر غ خامر غمنغخاليغاخبشتغأنفس فغ..غوغهُحلاخبشتغولاختاخوغيجبغأنغ

خراليغمهتر  غمصرتغاخعتل ر غ ئر سغ     ير غغ–اختئ سغىب غاخفترا غاخس سروغاخس  غ

اإلنسررانغضرر غاخ خ رر يغاخ ح رر غإنغ:غح ررثغلررايغسرر ا ي غغ2022اخشرربافغ رروغيهررايتغ

اخ     غى طغاأل  غاخ ا  غى طغاإل ال غواإلى ا غل   غماغض غلا  غى طغاختر م ت،غ

ير ررتغاخ هررالغي ثرربغي  يرر ا غإذغأنغغوأنغو رر  غاخخلررتغنغي هررلغو رر  غسررب بغخ جال ترر 
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و   يررا غخ يث ررتغمررنغاخرر ويغواخ جت عرراتغى ررطغن رر غخررفغيعرر غم يهررا غمعرر غي   رربغيهف رر غ

 هىىىأم قاك مىىى  الهت ىىى ،غح رررثغسررر ي نغغوانختزامررراتغذاتغاخصررر  غلاخ هرررالاختع ررر اتغ
و ىى لع لحمىىوج امب ىىلل  المسىىهمال ىىى  وهتليىىن يىى وان أتمىىق المنل  ىىن الها ىىقاك
اآلت  المنل  ىىن الها ىىقاك لمتلىحىىن بيق ىىن ابىىقاواك اله ىىلي الم ىىلم  ىىهم لىىم إيالمليمىىن 

غ.وبال ىواك اموات

لهوب صىىلك الم ىىلي  الس لسىى ن ىمىىي بلمىىك اليولىىن هني ىىيا  وعلىى  المسىىهوى الىىوان  و •
نل  ىىن لمالميىق ن اهياى ت إاىلق م سسى   ىىنظم البصىوي المه لمىن املى  الها ىقاك ا

مبلىس قئى س يولىن إناىلو االمبلىس الىوان  للها ىقاك المنل  ىنا اقئلسىن  ومنصل
إيىياق أول   م  2050اا ج االسهقاه ب ن الوان ن للها قاك المنل  ن  و الواقاو

 لم ىىلاق الهيلعل ىىن ال ق اىىن إعىىيايوسىىنياك   ىىقاو ىىى  منامىىن الاىىقج اموسىىا  
اه ىىلي ابىىقاواك مىىت  . هىىيا الال ىىلىن الىى ىىى  المنىىلاي الم هليىىن المنل  ىىن الها ىىقاك
 أيىاحك ح ىث والمهبىيي  البي ىي  الالبىن ىى  ل سىهمملق ميق بليا ن ا لي  اأنصل
 نحىو ملاهن وا ا  ميق هحقتكتمل .ال للم مسهوى عل  يولن 20 أى ل مت ميق

لهسىىق   االنهمىىلل إلىى  بىىلي  وهلمىىن  اىىواك واه ىىلي  ام  ىىق الص ىىيقوب ت هيىىن  
  نموي  هنموي المل واتمق اسهيامن وبيق  عل  اليموي.

المصىل ى لمىن السى ي الىقئ س عاىي إ اله  بيق االالق  إل  ماليق  ح ل  تق منوهنل ه •
 .الق   الميقياليهل  الس س  لهاو ق بقى 

أيىىاو واحىىيا  مىىت أتاىىق  والمىىلئ  ل لتىىم ههيمىىوت م نىىل ىىى  أت ملىى  اممىىت الاىىيائ و •
الهحي لك اله  هوابا اليول المهميمن والنلم ن عل  السواو ولم ه ىي ماىتلن اليبىو  
الايائ ىىن مبىىقي ماىىتلن إبهيىىلي ن واقاع ىىن ىحسىىل اىىل ه ىىيك يلىىك لهيىىاو ب ىى ن 

  هاىىىق باىىىلع الاقاعىىىن وس لسىىى ن إسىىىهقاه ب ن هىىىقهاا اىىىلممت المىىىوم  والبل مىىى  
هيا هم القتلئا امسلس ن ى  إبهيلي لك اليول ى  يعم واالناان المقهاان اا أحي أ

وهىىو الماىىلع امتمىىق هىىأمقا  اىىللها قاك المنل  ىىن وهىىو مىىل  ملىى  امحىىلوقه الم هليىىنال
 . هيه الم لاق ي  سهوبل حمل ها 

 يدات والسادة احلضور...الس
 األطررررتامغخامررررفغاخ ت رررر لغخ تر ررررتاتغاخ هاخ رررر إت إسه ىىىىلىن مياىىىىاق لم هماىىىىاق  •

(COP27 )ىقياان ذ ااق مساااوبن للاايول امع االو لتاىا  ههوساىا  ىاىا   ه لي
بصويهاىىال القام اىىان إلاىىا  هني اىىاي االبىىقاواك المه لماىىان اللمناىىال  والحلىىاول الهىىا  

مىىى  يعىىىم بىىىيق  يىىىالق نىىىايق  الم ىىىاله والالبىىىان والنظىىىام الايائ ىىىان ب ىىىل ل ههنىىىالول 
واليىىموي ىىى  موابصىىن هىىيه  وام ىىقاقالمىىااقع ت والمىىقا ت علىى  هحمىىل ال سىىلئق 

 . و لين المقأ  والااللالها قاك 
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للانىلو على  مىل هحمىي ىى  ب سىتو  وهقبمىن اله صىياك إلى  أى ىلل ميق هال  تمل ه •
الاىم من الملقاك ال قا ىن المهحىي   يولن وسو  ن مل سو ل  الله لوت م ملموسن  

( اىىىأت هتىىىوت   COP28والهىىى  سىىىو  هسه ىىى   المىىى همق المىىىلمت وال اىىىق ت )
الم قبلك عل  بيق المسئول ن وأت هقاع  ميىللو الىيول المهىأمق  اهىياع لك ها ىق 

 المنل . 

 ىقو  بمىن المنىل   تمل أت الم لي  الس لس ن ى  اليولن الميق ن سىو  هسى   إلى  •
لقى  امو  عمل المنل  اتلىن متونلها  سواو على    انهلئج مهواانن وبلالن للهني ي

لمى همقاك ملك أو الهت ّى   ويلىك للانىلو على  النهىلئج ال بلا ىن ي  ي  يض االنا ل
أهم ن يعم الملق  امىق م ن لموابصن هىيه إل  وم تي ى  هيا الالق  المنل  السلامن

 .امامن  امل ى  يلك هوى ق همو ل المنل  الُم سق

 : احلضور الكريم السيدات والسادة

ن لىىت عىىت والهىى  ( FAST)بىىل الهحىىول المسىىهيام ماىىليق  الاىىياو والاقاعىىن مىىت أإت  •
ىقيىن تا ىق  للىيول الماىلقتن ى صىل هممىل مى همقتم هىيا  ى ل مىت ا ج النلعم لصىل ال

سىهيامن أتمىق اانىلو نظىم اقاع ىن وذيائ ىن يىح ن إلى  ولاقتلو الهنم ن اصي  الهحىول 
سىلهم ىى  هحم ىي أهىيا  الهنم ىن أتمق تيلو  واموال  امىل ه وعل  اليموي وأتمق بيق  

باوا  اسهقاه ب ل  مت االسهبلالك الوان ن وال للم ن المسهيامن ل مم المهحي  العهالقهل 
  .للهحي لك الحلل ن والمسهمال ن

 :رؤية املبادرة

 هني ىىي هىىو FAST لىىا الامىىو  الصىىي  ىىىإت   ل يلىىن الملئمىىن علىى  ال لىىم اسىىهبلان •
 ىى  امىل والىيعم المنىل   ال مىل هحسى ت إل  ه يي أت اأنصل مت ملموسن إبقاواك

 مى    2030 علم احلول والايائ ن للهحول المسهيام ل نظمن الاقاع ن الهمو ل يلك
 .واالبهيليي الايائ  اممت يعم

 تمسّقع ه مل الميلحن يحللم مه يي  اقاتن عت عالق  FAST ماليق  سهتوت •
 الماىليقاك أتمىق على  الماىليق  وسهان   والايائ ن الاقاع نللهحول المسهيام للنظم 

ح ىىث   وهتملصىىل وهاىىلقتصل اليىىلن ياك والبل م ىىن ال للم ىىن واالئه ىىىلك والاىىاتلك
توقون ي ل الماهقك ااأت الاقاعىنا عمل وا FAST ماليق نصج  ى  وبي هملقل 
 بالع الاقاعن ى  الهت ّ  م  ها ّق المنل  واله ي   مت حيها.  واليي  يعم

-COP-to  سىىس لماىىلقتن امناىىان ام ىىقى الصلمىىن هىىو أت الماىىليق  سه مىىتو •
COP   قئلسىن ىق ي م COP  امىلو ل ىملت المههىلل FAST  علل ىن مقهاىن ىى 

 .منصل تل أعملل بيول ى 

 الايائ  اممت اُ ي ان تلس  ملت ممل إقالي ن ماليئ عي  FAST ماليق  هه مت •
 .امناان ى النظم الاقاع ن والايائ ن  وهنوع
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   والاقاعن امذي ن منظمن هسه  يصل اله  المه يي ت الميلحن أيحلل اقاتن إت •
 ماىىليق  اىىقاتن هأسىى س سىى هم الالىىيات تمىىل وهىىيعم ناىىان الماىىليق  أت سه ىىمت
FAST  وه لون ن. هاوع ن عمل ن سأس عل 

  عمل املبادرة حوكمة

  مملىىىىوت ماىىىىلقت ت لحوتمىىىىن الماىىىىليق  وبىىىىوي ق سىىىىلو  تىىىىوت أت ماىىىىيئ  ل  مهىىىىق  •
 المنىىل  ها ىىق ااىىأت الالق ىىن المهحىىي  اممىىم الهيلب ىىن الهلا ىىن ال مىىس المبموعىىلك

 واآل ىق المهميمىن الالىيات مىت أحىيهمل   اماقا  م همق اقئلسلك امبل عل  ممملن
 .علم ت لمي  النلم ن الاليات مت

 واله ي ى   للمىا  مىل اى ت الهت ى  اموحىن قئ س ن ماقوعلك عل  االهيلج س هم  •
 .ال مل المسئولن عت مهلا ن ه  والاقاعن امذي ن منظمنسهتوت و

    FAST مبادرة حماور
 على  الهأت ىي هم م  تل االاقا    ل اعياي الماليق   المالوقاك   ل بوالك مت •

 مىىىت  ىىى ل المه ىىىيي ت الميىىىلحن ميىىىحلل ه ىىىلوت تاقنىىىلمج سىىىه مل FAST أت
 هقتىا ملموسىن م قبىلك م  عمل اقنلمج عل  ل هيلج ل ع لو سنو ن ابهملعلك

 :محلوق 3 عل  الايا ن ى 
 الهوب ص ىىىن الماىىىليئ هاىىىو ق هىىىوى قمىىىت  ىىى ل  الم قىىىىنانىىىلو المىىىيقاك و محىىىوق .1

  ى ل مت واالاهتلق المهلحن ال لوم أى ل FAST ماليق  هسه يم ح ث الاوع ن
 AIM for Climate ممىىل ماىىليق   الملئمىىن ام ىىقى الماىىليقاك مىى  اله ىىلوت
 وىم ىىىل ل اىىىقا  المقنىىىن الماىىىلقتن  ىىىملت مىىى  اىىىلملن ق  ىىىن وه ا ىىىا   للمنىىىل 

 .واحه لبلهصم وأولو لهصم لميللحصم
 الهمو ىل إلى  الويىول على  الىيول بىيقاك ه ا ىا مىت  ى ل الهمو ىلحاي  محوق .2

 .ال لك المالع ايوق  هالقت ن م  المنل  مبلل ى  واالسهمملق
 عاىىلومىى  إلىىنظم الاقاع ىىن والايائ ىىن التلمىىل ل يمجالىى  ىىملتل محىىوق الس لسىىلك .3

 .والاالل النسلو وإاقاك همت تل   المنل  ها ق س لسلك ى  وامهم ن امولو ن
 

 لهلمىى  اللمقونىىن نهحلىى ونحىىت إي  للماىىليق  وهأ  ىىيتملىىيعمتم نهالىى  وىىى  النصل ىىن 
 م حىي ىى  المقنىن ال مىل مسلقاك إل  ل لىهصل واالبهقاحلك المي  ك مت الما ي

م همق االاقا  السلا  وال اق ت ى   الي للنهتم مالقت.. تمل نهال  إل  . الماليق 
(COP27 ) مي نىن السى م   ..بل لن امي نن اقم الاى   أ لمواله  سو   ن مي ا ي

مىىت هىىىياع لك البصىىوي للحىىي تىىل آملىى ت أت ههوحىىي  ابمصوق ىىن ميىىق ال قا ىىن ... 
 .عل  منظومن اممت الايائ  لا وانل ال ظ من الها قاك المنل  ن

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،                                               


