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٬،جاللة االملك محمد االساددسس٬، ملك االمغربب-  
٬،وواالسمو االفخامةاالجاللة ووأأصحابب -  
٬،وواالوفودداالحكوماتت االساددةة ررؤؤساء -  
في  وواالعشريین لمؤتمر ااألططرااففاالسيید ررئيیس االدووررةة االثانيیة -

  ااالتفاقيیة ااإلططارريیة لألمم االمتحدةة حولل االتغيیرااتت االمناخيیة٬،
االسيید ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة٬،-  
سيیدتي ااألميینة االتنفيیذيیة التفاقيیة ااألمم االمتحدةة ااإلططارريیة بشأنن تغيیر -

االمناخخ٬،  
٬،ساددتيووسيیدااتي   

 
أأعبر لكم باسم فخامة ررئيیس االجمهھورريیة٬،  عظيیم لي أأنن إإنهھ لشرفف

االسيید عبد االعزيیز بوتفليیقة٬، ووباسم االشعب االجزاائريي عن صاددقق 
تستضيیفهھ االمملكة االمغربيیة االتمنيیاتت بالنجاحح لهھذاا االلقاء االعالمي االذيي 

تحتضنهھ هھھھذهه االمديینة االجميیلة وواالمضيیافة٬، مرااكش.االشقيیقة وو  
خالص مشاعر ااألخوةة وواالصدااقة ووعن  عن كما كلفني فخامتهھ أأنن أأعبر

تهھانيیهھ للتنظيیم االمحكم٬، برعايیة جاللتكم٬، لهھذاا االحدثث االعالمي.  
 

صاحب االجاللة٬،  
أأصحابب االفخامة٬،  
٬،سيیدااتي٬، ساددتي  

 
 طموححاالتفاقق الااهھھھذاا على  ٬،منذ أأقل من سنة ٬،في بارريیس عندما صاددقنا
وولل ووعزيیمة قويیة٬، ؤ٬، ووذذلك بعد جهھد جهھيید٬، وواالتزاامم مسحولل االمناخخ

كنا جميیعا على قناعة تامة بأنن االمصاددقة على ااالتفاقق سوفف لن يیكونن 
هھھھدفا في حد ذذااتهھ. ووهھھھا نحن االيیومم نحتفل بدخولهھ حيیز االتنفيیذ٬، ووكلنا أأمل 
في أأنن نرىى االوفاء بتعهھدااتت ااألمس يیتم بنفس االعزيیمة ووبنفس االرووحح 

تغيیرااتت للآلثارر االسلبيیة من االمسؤووليیة٬، حتى نتمكن من موااجهھة اا
االتي باتت تهھددد كوكبنا ووكذاا االبشريیة على حد سوااء. االمناخيیة  
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ووإإذذاا كنا قد أأكدنا في بارريیس على أأنهھ ال مجالل لإلخفاقق٬، فإنن مثل هھھھذهه 
االرووحح هھھھي االتي يینبغي أأنن تسودد االيیومم أأشغالنا حتى نكونن في مستوىى 

االتحديیاتت االتي توااجهھ كوكبنا.  
 

نعمل جاهھھھديین على تنفيیذ ااالتفاقق بطريیقة فعالة ووعاددلة٬، في  عليینا أأنن
ظظل ااحتراامم االمباددئئ االمكرسة في ااالتفاقيیة ااإلططارريیة٬، قصد موااجهھة 
االمخاططر االمستقبليیة على االمديیيین االقريیب وواالمتوسط٬، وواالتكفل 
بالطموحاتت االمشرووعة لشعوبنا في مستقبل أأفضل في إإططارر بيیئي خالل 

من االتهھديیدااتت االمناخيیة.  
 

يیقتضي ااألمر إإيیالء أأهھھھميیة خاصة لضرووررةة االتكيیف مع آآثارر هھھھذهه  كما
لتجسيیدهه على  ووووسالل االدعم االمالي وواالتقني االظاهھھھرةة٬، وولتعبئة االمواارردد

االوااقع ووكذاا للمسألة االجوهھھھريیة االمتعلقة بمشارركة كل ااألططراافف في هھھھذاا 
ووهھھھذاا ضمن إإططارر  ٬،تهھم االتارريیخيیةام وومسؤووليیهھمكانيیاتإإووفق  االمسارر٬،

غيیر ووأأميیيین كانواا عمل جماعي ووفعالل ووبمساهھھھمة كل االشركاء حكو
حكوميیيین.  

 
صاحب االجاللة٬،  
أأصحابب االفخامة٬،  
٬،سيیدااتي٬، ساددتي  

 
إإنن االجزاائر٬، االتي تؤكد على االطابع االعالمي وواالشامل لهھذاا ااالتفاقق٬، 
تجددد ندااءهھھھا بضرووررةة ااعتمادد مقارربة تسمح لكل ااألططراافف٬، سوااء 
ووقعت على ااالتفاقق أأمم ال٬، بالمشارركة في ااتخاذذ االقرااررااتت ذذااتت االصلة 

بوضعهھ حيیز االتطبيیق.  
 ٬،على غراارر االكثيیر من االدوولل ااألخرىى ٬،كما أأنن االجزاائر االتي تعاني

قد اانخرططت منذ االبداايیة  في مسارر من آآثارر ااالحتباسس االحراارريي 
لى غايیة ااعتمادد ااالتفاقيیة ااإلططارريیة لألمم االمتحدةة إإمكافحة االظاهھھھرةة 

االمرجع ااألساسي حولل االتغيیرااتت االمناخيیة االتي تمثل مباددئهھا االرااسخة 
لجميیع أأنشطتنا االرااهھھھنة وواالمستقبليیة.  



	   3	  

إإنن ااألهھھھميیة االبالغة االتي توليیهھا االجزاائر لمسألة االبيیئة تتجلى في 
تكريیسهھا إإيیاهھھھا في االتعديیل االدستورريي االذيي تم في شهھر فبراايیر 

االذيي تضمن أأحكاما ملزمة لحمايیة االبيیئة.وواالمنصرمم   
 

 وو ص ااتفاقق بارريیسن في إإعداادد  وواالجزاائر االتي ساهھھھمت بشكل نشط 
 ٬،االدوولل االناميیة باسم ٬،تقاسمتعندما  االمفاووضاتت االتي ددااررتت حولهھ٬،

االذيي تولى تسيیيیر االمفاووضاتت  ٬،فريیق االعمل ألررضيیة ددرربانن ررئاسة
٬، قد باشرتت االتوقيیع على ااالتفاقق لى غايیة االمصاددقة على نص ااالتفاققإإ

في ااكتوبر  ثم االمصاددقة عليیهھ ٬،شهھر أأبريیل االماضي ٬،في نيیويیورركك
2016.  

 
 2015في سبتمبر  من بيین أأوولى االدوولل االتي قدمت االجزاائركانت  كما

بيین  تقليیص ما إإلىاالرااميیة االمحدددةة على االمستوىى االوططني وو مساهھھھمتهھا
مع آآفاقق من اانبعاثاتهھا من غاززااتت ااالحتباسس االحراارريي  %22وو 7%
. ووقد تم مشرووططة بحصولهھا على االدعم االدوولي االالززمم٬، 2030 سنة

 ٬،االنجاعة االطاقويیةووامج ططموحح لتطويیر االطاقاتت االمتجدددةة برن ااعتمادد
 االمتجدددةة٬،مصاددرر االاالطاقة االكهھربائيیة من من  %27إإنتاجج  إإلىيیرمي 
في آآفاقق  ٬،االنظيیفةميیغاووااتت من االمصاددرر  22.000قارربب ت بطاقة
2030.  

 جرااءللوضع االمالي االذيي توااجهھهھ االبالدد  بالنظر مساهھھھمة ططموحةإإنهھا 
االترااجع االحادد في ااإليیرااددااتت من صاددررااتت االنفط وواالغازز.  

 
كلمتي هھھھو أأنهھ إإذذاا كانت عزيیمتنا في االعامم  ووآآخر ما أأوودد أأنن أأختم بهھ

االماضي في بارريیس في االموعد٬، فلتتظافر جهھوددنا االيیومم للعمل على 
االتنفيیذ االكامل لالتفاقق.  

 

االجزاائر على موااصلة االعمل  ااستعداادد أأجدددأأنن  أأووددفي هھھھذاا االسيیاقق٬،  
ووعزمهھا على االمشارركة  االمكتسباتتمع جميیع ااألططراافف لتعزيیز هھھھذهه 
كوكبنا.ل أأكثر حمايیة في كل االجهھودد ووااألعمالل قصد  

 

	. أأشكركم على كرمم ااإلصغاء              	  	  	  	  	   	  


