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 الوزراء،السادة حرضات الس يدات و 

 الأمينة التنفيدية، الس يدة ابتريس يا اس بينوزا

 ن، أأهيا السادة والس يدات املندوبون واملراقبو

 ،الأعزاء أأصدقايئ

 

 السابعة.املؤمتر يف دورته محمد اليازغي، ورئيس  وزير ادلوةل أأود أأن أأحيي حضور الس يد

 

ن  والعرشين لدلول الأطراف.ر الثاين أأن أأرحب بمك يف املؤمت ،يف البدايةامسحوا يل،  ا 

ة الضارب تس تضيفمك مبراكش، املدينة امحلراء، اململكة املغربية، بلك مكوانهتا وقواها احلية،

 احلضاري. والتالحقجبذورها يف معق التارخي، أأرض امللتقيات والانفتاح 

مس توى لنكون يف ، أأحسن الظروفدي لك الاماكنيات من أأجل ضامن بال وفرتلقد 

 .منه املتوىخ النجاح سويا وحنقق  احلدث العامليهذا 

ن  بداع ساكنهتا وتضامهنم،ا  ، عىل مدى عرفت كيف تظل مدينة مراكش، ومن خالل ا 

يغيل"ولقد متت هتيئة  يف وجه اخملاطر والصعوابت املناخية.سداا منيعاا  قرون،ال " ابب ا 

 .والتفامه احلوار يطبعهفريد  يف جوهذه الروح تخليد ل 

ن  اخنراط قارة  ليرتمج ،يف أأرض أأفريقية ،انعقاد مؤمتر املناخ يف دورته الثانية والعرشينا 

مصريها  حتديدعزهما عىل يؤكد عىل د العاملي من أأجل املناخ و و هملسامهة يف امل ايف باكملها 

 .تحملال تعزيز قدراهتا عىل لتخفيف من هشاش هتا و ل بنفسها 
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 أأحصاب املعايل، الس يدات والسادة،

 يف الأطراف ملؤمتر والعرشين الثانية رتؤس ادلورةل لرشف أأن أأحظى بثقتمكا يل عظمي

ىل تطلعهذه املسؤولية حق قدرها وأأ  ين لأقدرنوا   .املناخية للتغريات اال طار االتفاقية  ا 

 .عىل أأمكل وجه هذه املهمة أأداءدمعمك من أأجل 

وأأنوه ابلعمل اذلي أأجنزته الرئاسة الفرنس ية خالل  أأود أأن أأش يد ابلس يدة س يغولني رويل

ادلورة الواحدة والعرشين من هذا املؤمتر، واليت توجت ابتفاق ابريس من أأجل املناخ. لقد 

ماكين أأن أأعمتد عىل دمعها املتواصل.  معلنا، خالل الأشهر الأخرية، يدا يف يد، وأأدرك أأنه اب 

 

 أأحصاب السعادة،

 أأهيا الس يدات والسادة،

ابلأمل والتطلعات املرشوعة للبرشية مجعاء، حيث  ومفعميأأيت هذا املؤمتر يف س ياق واعد 

 وجودها. وحىت عنمصريها بل  حولتواجه رشاحئ واسعة معاانة يومية وتطرح تساؤالت 

ن مضريان يسائلنا  جاابت عاجةل  اليت مسؤوليتنا امجلاعية من منطلقا  جياد ا  تفرض علينا ا 

يف مس توى هذا التحدي العاملي وأأال خنيب انتظارات  مجيعاا  نكونوملموسة. فعلينا أأن 

الشمس ال تتجاهل قرية حىت لو اكنت من يعلمنا املثل الأفريقي أأن " الفئات الهشة. أأمل

 الصغر مباكن"؟

رادته الس ياس ية، اليت مت التعبري ا  وميكنين القول  ن التعبئة غري املس بوقة للمجمتع ادلويل وا 

وجت بدخول رسيع التفاق ابريس حزي التنفيذ، وهذا ما يشلك مس توى، ت  عهنا عىل أأعىل 

 يف حد ذاته تقدما كبريا وغري مس بوق.
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عطاء بعد ملموس لهذا التطور الكبري ابختاذ  توظيفوعلينا  هذه ادلينامية من أأجل ا 

ىل   اتفاق ابريس. تفعيلقرارات هتدف ا 

متام أ ليات يف الزتاماتنا و كون أأكرث طموحانأأن  ينبغي علينا خالل هذا املؤمتر مع ادليف ا 

 وتعزيز اخلربات والقدرات.

وجيب أأن يدرك الرأأي العام هذا التحول اذلي ينبغي أأن يشمل مجيع الأصعدة، انطالقا من 

طار رشااكت راحب راحب. ىل املشاريع الكربى العابرة للحدود يف ا   املس توى احمليل ووصوال ا 

ت. مفا حنن بصدده اليوم ال يقترص فقط عىل التغريات حنن واعون متاماا حبقيقة الرهاان

براز املناخية بل يرتبط مبا هو حضاري وابلتمنية الاقتصادية. واليوم مناذج ، حنن مطالبون اب 

 مبتكرة للتمنية املس تدامة قادرة عىل تطوير اقتصاديت دول اجلنوب.

ن العامل يتابعنا ويط ط لوضوح يف املبادرات اليت متاب نالب اا  جيب علينا التحيل كام . القهاا 

 .ةدان املشرتكو ر هجاثأ  ابلشفافية والانسجام لقياس 

ن مسؤوليتنا اليوم الفئات  لتلبية احتياجات أأن نتحدأأمام اال نسانية، ويتعني علينا  جلس مية ا 

نوفر هلم وسائل التكيف مع العواقب الوخمية وأأن  عىل وجه اخلصوص الأكرث هشاشة

 املناخية.املرتتبة عن التغريات 

 أأحصاب السعادة، أأهيا الس يدات والسادة،

ن نعطي بعدا معليا ململ الأفاكر واملقرتحات اليت انبثقت عن خمتلف املشاورات يلزمنا أأ 

 صوص، عىل ضوء رؤيتنا املوهجة حنو العمل.اليت متت هبذا اخل
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تقرتح الرئاسة املغربية وضع أأرضية من أأجل دمع تفعيل االتفاق، وذكل بتمثني ذلا 

اختاذ اجراءات عاجةل  عىل تحفزيال املكتس بات والاجنازات اليت حتققت مؤخراا، وكذا 

 وملموسة من أأجل املناخ.
 

 أأحصاب السعادة، أأهيا الس يدات والسادة،

اعترب جالةل املكل محمد السادس يف ن ملؤمتر الأطراف، خالل ادلورة الواحد والعرشي

ىل املشاركني  هام أأوال وقبل لك ابريس ومراكش " يأأن مؤمتر رسالته السامية املوهجة ا 

 ".يشء، مقتان من أأجل املس تقبل اذلي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أأن نرتكه لأطفالنا

ذا اكنت ابريس ن مراكش تدشن أأعطت ا  جوةل شامةل  للعامل اتفاقا ملزما للحكومات، فا 

 جديدة تس توعب اكفة الأطراف من أأجل العمل.

ري من الس يدة كب، س تواصل الرئاسة املغربية، وبدمع وسعيا مهنا لتحقيق هذا الهدف

 ، تعزيز حوار مفتوح وتشاور شفاف يشمل اكفة الأطراف.هاابتريس يا اس بينوزا وفريق 

لتحقيق تقدم ملحوظ وملموس  الرئاسة املغربية ابس مترار عملبأأن ت ، من هجيت،أألزتمكام 

. وستسعى جاهدة، مسرتشدة برؤيهتا الاسرتاتيجية، خالل املؤمتر وطيةل 7102عىل مدى 

ىل جانبمكالس نة القادمة، للعمل  بلك حزم لتنفيذ واليهتا بطريقة شفافة ومنفتحة عىل  ا 

 امجليع.

نين   متام هذه املهمة.عىل يقني بأأنه ميكنين الاعامتد عىل دمعمك والزتاممك من أأجل ا  لوا 

 

 وشكراا 


