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   ف�اد �اس��� /ةال�
	�ر  معالي
�ة وز�� ��  الع�"�ة م!� ج�ه�ر�ة -ال

�ة ش�ون  ع� ال�-�ول�� الع�ب ال�زراء ل�*ل# )32( ال�ورة رئ�#��  ال
 

 م��6 الع�"ي إب�اه�2 / ال�
	�ر معالى
�ة وز��       �� ل���ا ب�ولة ال

�ة ش�ون  ع� ال�-�ول�� الع�ب ال�زراء ل�*ل# )31( ال�ورة رئ�#��  ال
 

 والسعادة.. المعالى أصحاب  

 الكريم.. الحضور     

 
  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 ل*امعة العامة األمانة مق� في ال��م ?<2 أرح; ان س�ور:  دواعي ل�� انه

 ال�زراء ل�*ل# )32( ال�ورة اع�ال في لل�Fار
ة الع�ب" "ب�D الع�"�ة ال�ول

�ة ش�ون  ع� ال�-�ول�� الع�ب�� ?ع� ع� ال	�اصل م� ون!ف عام ?ع� ال

;��D ال	ي 
�رونا جائJة ?-� االق	!اد�ة األض�ار م� ال��LM في ت-

 .هTا اج	�اع<2 ب�6ها م� وال	ي االج	�اعات م� الع�ی� وتأج�ل واالج	�اع�ة
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 ..والسادة السيدات
;-	Mه تTو  ه�ها رةال	م� خ!�ص� �Lنها جان; فإلى جان;، م� أك�
 ب�ا�ة 

 هي ال�ورة هTه فإن انق`اع، ف	�ة ?ع� ح^�ر�اً  وتفاعالت6ا للقاءات6ا الع�دة

 ال��ق� ل�*ل-<2 ال�ع�ل األساسي الa6ام اع	�اد ?ع� تعق� ال	ي األولى

2M	bحاcورة في عل�اً  ?ه و�ا ال-ا?قة، ال�
 األولى هي أ�^اً  ال�ورة هTه أن 

 ب�ور تق�م ال	ي اإلدارة ه�<لة إعادة ?ع� لها واإلع�اد ال	J^�� ی	2 ال	ي

 أتق�م أن أن-ى وال .2020 عام م`لع مT6 ال��ق� ل�*ل-<2 الف�6ة األمانة

�ة "ی�م ?�6اس�ة ?ال	ه6�ة إل�<2�� أك	�"�) 14( ال��م ?ه نJ	فل الT: الع�"ي" ال

�ة ل�زراء األول االج	�اع ق�ارات ورص� تار�خ �Lل� والT: عام 
ل م��� ال

 ال��ق� م*ل-<2 ف�ها ق�م عاماً  34 مT6 أ: 1987 عام أك	�"� 14 في الع�ب

 ال�F	�ك يالع�" للع�ل ال�ق�رة وال�-اه�ات ال��ادراتو  اإلن*ازات م� الع�ی�

�ة م*ال في��  .ال�-	�امة وال	��6ة ال
 

 ..والسادة السيدات
�ة ق^ا�ا أص�DJ لق��� العال�ي ال-�اسي االه	�ام ق�ة على ال�6اخ تغ��و  ال

 اج	�اع م� األول ال*oء ?األم# ان	هى فق� ی�م. ?ع� ی�ماً  الoخ2 هTا و�oداد

 اج	�اعاتها ت-	أنف وال	ي ال���ل�جي لل	�6ع ال�	J�ة األم2 اتفاق�ة في األ�bاف


�ا ،2022 عام ب�ا�ة في ال!�� في ح^�ر�ا D�		القاه�ة في اخ T6أ�ام م 
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�ة وزراء اج	�اع أع�ال�� خ�جD ال	ي ال�	�سq أجل م� االتJاد دول في ال

�ة ح�ل ب��ان�� ق�ل ال��ق� ل�*ل-<2 ال�ورة هTه ت6عق� 
�ا ال�6اخ، وتغ�� ال

 األم2 اتفاق�ة في األ�bاف ��ت��ل والع���F ال-ادسة ال�ورة انعقاد م� أ�ام

 ?ال��لMة جالس*� م�ی6ة في الFه� هTا نها�ة ال�6اخ ل	غ�� اإلbار�ة ال�	J�ة

 تفاقال  �ةال	6ف�T اآلل�ات اع	�اد م� االن	هاء تFه� أن ی6	�a وال	ي ال�	J�ة،

 دول 
افة على و"���ة واق	!اد�ة اج	�اع�ة انع<اسات م� Tلtل وما ?ار�#،

  .العال2

 الع�"�ة م!� ج�ه�ر�ة اس	^افة إلى اإلشارة ال�6اس�ة بهTه ف�ت6ي� وال

 ل	غ�� اإلbار�ة ال�	J�ة األم2 اتفاق�ة في األ�bاف ل��ت�� 27 ال�ورة ألع�ال

 دولة م� ال�ق�م ال�س�ي ال`ل; و
Tلt ،2022 عام عق�ها وال�ق�ر ال�6اخ

 في �bافاأل ل��ت�� 28 ال�ورة أع�ال الس	^افة ال�	J�ة الع�"�ة اإلمارات

  .2023 عام عق�ها وال�ق�ر ال�6اخ ل	غ�� اإلbار�ة ال�	J�ة األم2 اتفاق�ة

 أع�ال اس	^افة في الع�"�	�� ال�ول	�� م� ال!ادقة ال�غ�ة هTه تأتيو 

 يمثلها التي لألهمية عميق عربي إدراك من 2023و 2022 عامي ال��ت��

 .المستدام والنمو االستقرار لتحقيق المناخي العمل

 هذا استضافة على واإلمارات) (مصر الدولتين قدرة في تامة ثقة على وإنني

 الظروف لتوفير إمكاناتها كافة ستسخران وبأنهما ،هامال العالمي المناخي الحدث
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 أعمال إنجاح في بفاعلية المشاركة إلى العربية الدول كافة وأدعو ،بإنجاحه الكفيلة

 المؤتمرات. هذه

 

 والسادة،، السيدات

 لMافة ال�الغة األه��ة ذات ال��6د م� ?الع�ی� حافل اج	�اع<2 أع�ال ج�ول إن

 لل	عامل الالزمة الق�ارات ت	Txون  س�ف أن2M م� ثقة على وأنا الع�"�ة، ال�ول

 الع�"ي وال��ا�b الع�"�ة ال�6`قة صالح �Jقy الT: ?الF<ل الق^ا�ا 
افة مع

 .الxل�ج إلى ال�q�J م�

 
 والسادة،، السيدات

 على ال��ق� ل�*ل-<2 وال	ق�ی� ?الF<� أتق�م أن إال ي�-ع6 ال 
ل�	ي، نها�ة في 

 ال	ي م*االته أه2 م� واح� في الع�"ي الع�ل لx�مة �ق�مها ال	ي وال��ادرات ال*ه�د

 أ�^اً  وcن�ا الJالي ل*�لا في فقq ل�# ال	���6ة، وم<	-�اته الع�"ي ال��ا�b على ت�ث�

  القادمة. األج�ال ل�-	ق�ل

�ة ی�م ?�6اس�ة ال��ق� ل�*ل-<2 ته6�	ي أك�ر�� انFائه على عاماً  34 و"��ور الع�"ي ال

 ?��x وأن	2 عام و
ل

 و"�
اته هللا ورح�ة عل�<2 وال-الم


