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 السيد الرئيس،
 أصحاب المعالي والسعادة ، 
 حضرات السيدات والسادة، 

ذا التصريح باسم المملكة أن أعرب لكم عن سعادتي بإلقاء ه أود في البداية

بالشكر الجزيل  ،ونيابة عن الوفد المغربي ،أصالة عن نفسيمتوجهة  المغربية

تنظيم هذا الملتقى نجاح على  و ،على حسن االستقبالصديقة الونيا بولإلى دولة 

أوجه شكري لألمانة التنفيذية لالتفاقية اإلطار لألمم المتحدة  وكذا .العالمي الهام

 ،أغتنم هذه الفرصة كما ،بشأن التغير المناخي على دعمها وجهدها المتواصل

 يلفلبيناو للشعب  ايانألسر ضحايا إعصار هألقدم تعازي المملكة المغربية 

 .صديقال

 السيد الرئيس،
 أصحاب المعالي والسعادة ، 
 حضرات السيدات والسادة، 

، يتوقف على 5102قانوني جديد سنة إطار المصادقة على الوصول إلى إن 

المنطلق، فإن المملكة ومن هذا  .مدى اعتمادنا وتبنينا لبرنامج عمل دقيق

المجموعة والصين و  77جموعة المنخرطة ضمن مواقف م ،المغربية

تؤكد عزمها الراسخ لدعم المسلسل  ،العربية المجموعةوكذا اإلفريقية 

التفاوضي المتعدد األطراف الرامي إلى إقرار نظام دولي جديد للمناخ، يعتمد 

، مع العدالة ، وعلى مبدأالمسؤولية المشتركة والمتباينة أساسا على مبادئ

تلعبه الدول المتقدمة في مجال الذي يجب أن  التركيز على الدور الريادي

  .التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة
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 السيد الرئيس،
 أصحاب المعالي والسعادة ، 
 حضرات السيدات والسادة، 

ظروفه المناخية، يعتبر من  نتظامالمغرب وبحكم موقعه الجغرافي وعدم اإن 

دول  هو شأنكما  ،ت المناخيةالتغيرا تأثيرات بين الدول األكثر هشاشة حيال

أفرزت  إكراهاتتحديات و عدة هذه الهشاشة  نتجت عنو. القارة اإلفريقية

 .الصحراء نحو المغربمن دول جنوب اجتماعية  كبرى كالهجرة قضايا 

تسوية أوضاع لمندمجة  استباقية ةيستراتيجإ المغربد اعتمهذا الصدد، في و 

 .5102فق سنة أالف مهاجر غير شرعي في  52أزيد من 

مساره  ،في السنوات األخيرة ،المغربعزز  ،التحديات لمواجهة هذهو

بتبني المبادرة الوطنية  ،ةملموسباجراءات  والبيئي واالقتصادي االجتماعي

 وإرساءو تفعيل الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة للتنمية البشرية، 

 . أسس االقتصاد األخضر

دفعة قوية  5100 سنة المغربية المملكةه تالذي اعتمد دستورال أعطى قدو 

 المعتمدة التي أصبحت تشكل القاعدة ،المستدامة التنمية للعمل من أجل إرساء

إستراتيجية الماء  ،هنا نخص بالذكرو .لكل السياسات واإلستراتيجيات القطاعية

حيث ستمكن خي، تفعيل إجراءات التكيف لمواجهة آثار التغير المنا الهادفة إلى

 اإلستراتيجية الطاقيةوكذا  . 5101ر متر مكعب في أفق ييمال 2توفير  من

رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في  إلى 5151أفق سنة  في تهدفالتي 

  .٪ 25توليد الطاقة الكهربائية إلى 
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 السيد الرئيس،

رف كل بلد رغم المجهودات المبذولة من ط تعتبر أنه ،إن المملكة المغربية

هناك حاجة ملحة وعاجلة لتجنب مزيد من الخسائر ، مازالت  ةعلى حد

جراء  ةفريقياإل دول القارةوخصوصا  ،الدولجميع بواألضرار التي لحقت 

 :العمل على إلىمن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي لذا و . التغيرات المناخية

 ن تلعبه الدول المتقدمة الذي يجب أ و المسؤول الدور الرياديإبراز  :أوال

المناخ إلى مستوى يمكننا من تفادي  د من ارتفاع حرارةتحقيق هدف الحل

 .الطبيعية وعلى المجاالت نتائج وخيمة على اإلنسانية

األقل نموا في تهيئ البرامج واتخاذ التدابير النامية وساعدة الدول م :ثانيا

 ها،التغير المناخي في مناطقآثار الضرورية لمواجهة 

تمكين الدول النامية من المساهمة في الجهود المالئمة والطوعية  :ثالثا

 .لمكافحة هذه الظاهرة

من خالل وضع برنامج عمل لتوفير التمويل الطويل يتأتى إال  لنوكل هذا 

مع تحديد مصادر هذا التمويل وضمان توزيعه بشكل عادل وشفاف بين  ،األمد

لتتبع و معايير لإلستفادة ا امة و التخطيط وللحك مع وضع آليات الدول النامية

من بين  يعد تفعيل الصندوق األخضر للمناخفإن  وبالتالي. من هذا التمويل

 فإن ،تفعيلال هذا و في انتظار .التي يجب أن يقرها مؤتمرنا هذا األوليات

في إطار توفير التمويل لصندوق التكيف الرامي إلى الطلب  يساند المغرب

 .وكيوطانية من بروطوكول المرحلة الث
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 السيد الرئيس،
 أصحاب المعالي والسعادة ، 
 حضرات السيدات والسادة، 

 
أعمال   ال يسعني في ختام هذه الكلمة إال أن أعبر عن أملي في أن تفضي

التي نواجهها جميعا و أن تحديات مستوى الإلى  ىإلى نتائج ترق وارسومؤتمر 

 .موي الحالي إلى نموذج تنموي مستدامرصة لتغيير النموذج التنتشكل ف

 وشــكـــرا 


