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 الرئيس،  السيد 
 اإلطارية، لالتفاقية  التنفيذية   السكرتيرة السيدة

 المشاركين، والسادة السيدات

  المؤتمر   سهاأ تر  على  البريطانية  الحكومة  أهنئ  أن  أود
الفترة   حسن   على  هنئهاأ  كما  ،الذي يجمعنا خالل هذه 

  التي  التحديات  من  بالرغم  ،التنظيم  وإحكام  الضيافة
 الراهنة.   الظروف تفرضها

  على   مانةلأل  الجزيل  شكربال   ألتقدم  الفرصة  هذه  غتنمأو 
 .أشغالنا  نجاحإلمبذول ال الجهد

 

 الرئيس،  السيد 

  زال ت  ال  ،اتفاق باريس  اعتماد  من  سنوات  ست  مضي  بعد
 . تزداد حدة المناخ تغيرآثار 

الجزائر من  عالمالدول  العديد من  على غرار   ، تعاني 
المناخية القصوى، كاالرتفاع الالمسبوق  تفاقم الظواهر  

 إلى   باإلضافة،  عدالت درجات الحرارة وموجات الحرلم
مطار وكذا األ  ،راضي وندرة المياهالتصحر وتدهور األ

 . سبب في خسائر بشرية ومادية جسيمةالطوفانية التي تت
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 انشغاالت  قلب  في  دائما  نفسها  تعتبر  الجزائر  أن  كما 
  إال  تساهم   ال   أنها  من  الرغم  على  التي  اإلفريقية  القارة
  أنها   إال   الحراري،  االحتباس  مشكل  في  ضئيل  بشكل

   . المناخية  التغيرات هذه من تضررا األكثر أصبحت

 

من شأنه أن يجعل    اشديد  بطئاالمفاوضات    تشهدبالمقابل  
اآلن عليه  هو  مما  سوءا  أكثر  من الوضع  بالرغم   ،

ارتفاع معدالت    تؤكد على استمرارالتي    التقارير العلمية
 إلىدرجات الحرارة على سطح األرض، مما قد يؤدي 

أكثر معجسامة    أضرار  منهاا  بالمقارنة  نعاني    ،لتي 
السببو تنفيذ  على    نؤكد  لهذا  سبل  توضيح  ضرورة 

والخروج   ناجع  مناخي  عمل  أجل  من  التمويل  آليات 
حيز   باريس  اتفاق  تضع  وعادلة  وملزمة  فعالة  بنتائج 
التنفيذ الفعلي وتراعي كافة مصالح الدول خاصة األكثر 
تضررا من تغير المناخ كالدول النامية واإلفريقية، مع  

آليات  ضرورة   على  يعتمد  مناسب  إطار  مح  تسانشاء 
الدول األطراف في اتفاق باريس االستفادة من  لجميع 

درات اسوق الكربون وكذا المب  من قبلالفرص المتاحة 
 . األخرى ذات الصلة
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 الرئيس،  السيد 
  واتفاق   االطارية  التفاقية ا  بتطبيق   ملتزمة  الجزائر  تبقى

  تقوم   التي  والمبادئ   الوطنية   إلمكانياتها  وفقا  باريس،
تم،  طراأل   هاته  عليها حق    حيث  طن  االموتكريس 

ومستوى معيشي    في العيش في محيط صحي  ي الجزائر
على   وكذا  أفضل والحفاظ  المستدامة  التنمية  مبدأي 

  وجيهاتوفقا لت،  الحكومةفي برنامج    الموارد الطبيعية
 .  ، عبد المجيد تبونرئيس الجمهوريةالسيد 

  من   مجموعة  باتخاذ  ،الصدد  هذا  في  ،الجزائر  قامت  وقد
   منها: التدابير،

  في  نشاطا  155  يشمل  للمناخ   وطني  مخطط  عتمادإ −

 ف،تكي  ل وا التخفيف يمجال
  لرفع  ساتيةوالمؤس   القانونية  طراأل  وتعزيز  بناء −

   الشفافية، لياتآب  الصلة ذات التقارير
  الصلة   ذات  النشاطات  لمتابعة   البشرية   القدرات  بناء −

 المناخ، رتغي  حول  الوطنية بالسياسة
  يعتمد   الذي   ،2030  بعد  لما  الطاقوي  النموذج  صياغة −

 المتجددة، الطاقات تطوير على
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أنجز في    خضراأل  السد   وتوسيع  تأهيل   اعتماد − الذي 
الماضي القرن  من   هذا  مساحة  برفع  ،السبعينيات 

لمواجهة    هكتار،  مليون  4,7إلى    النباتي  الغطاء

 ظاهرة التصحر.
 مبادرة   خالل  من  للتشجير  وطني  برنامج  اعتماد −

  43  عن  يقل  ال  ما  لغرس  "،مواطن  كل  عن  "شجرة
 ،شجرة  مليون

البترول   ألف سيارة لغاز  150برنامج تحويل    اعتماد −

 المميع، 
استراتيجية   − مشاريع  لتجسيد  وطنية  هياكل  استحداث 

 إلنتاج الطاقة النظيفة كالهيدروجين األخضر. 

 السيد الرئيس، 

الجزائر األأمن    تسعى  بلوغ  في  المساهمة  هداف  جل 
مكانياتها  إل  اباريس، ولكن نظر  اتفاقالمسطرة من قبل  
وتزايد   بحاجة    احتياجات المحدودة  الزالت  سكانها، 

ومالي فني  دعم  إلى  با  كاف  ماسة  التام    ألطر لاللتزام 
والمخلفات   المناخ  لتغير  للتصدي  المعتمدة  الدولية 

 السلبية لهذه الظاهرة.  

 : الشأنفمن االحتياجات التي يمكن تعدادها في هذا 



 5 

المعنية  تطوير − للقطاعات  البشرية  للسماح   ،القدرات 
يتعلق  األ  آثار  بتقديرلها   فيما  بها  تقوم  التي  نشطة 

تمكنها  تخفيف،البمجال   نجاعة  معايير  إذا    واعتماد 
اقتضى األمر، من اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة  

في بالتحكم  يتعلق  فيما  النقائص  المناهج    لتصحيح 
 المتعلقة بهذا الجانب. 

  ألطرالمتثال  ل  اتيةتعزيز القدرات البشرية والمؤسس −
 .المختلفةالشفافية  

 
 سيدي الرئيس، 

 إن كوكب األرض يستغيث من أجل إنقاذه. 
من أجل إنقاذه من وضع كارثي، ولن يكون ذلك ممكنا  
 إال بتظافر جهودنا وجهودكم وجهود البشرية جمعاء. 

 
 .  عادلة كوكب واحد، مخاطر مشتركة، وحلول  

 

 صغاء.اإل  كرم على لكم شكرا                       


