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 ، الوزراء معالي

 أصحاب السعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي،

 السيدات والسادة ممثلي منظومة األمم المتحدة في الجزائر،

 وسادتي، سيداتي

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، 

لإلحتفال سويا بالذكرى السنوية الثالثة و السبعين إلنشاء األمم المتحدة، ثالث و 

سبعون سنة عمل فيها المجتمع الدولي على أن يظل مخلصا لمبادئ و أهداف 

 .ميثاق األمم المتحدة

التعاون الدولي من أجل التنمية وتحسين رفاهية الشعوب إحدى  لطالما كان تعزيز

أولويات المنظمة. على مر السنين، أيقنت الدول األعضاء في األمم المتحدة بأن 

 .التنمية المستدامة هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق هذا الهدف النبيل

طة التنمية ومن هذا المنظور، بدأ المجتمع الدولي، منذ ثالث سنوات، في تنفيذ خ

، خالل ، في نيويورك 2015، التي اعتمدت في سبتمبر  2030المستدامة 

 الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.

يعتمد هذا البرنامج العالمي المبتَكر على التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية 

ترابطة، التي (، و يتمحور حول سلسلة من األهداف الم2015 - 2000لأللفية )

 .يفرض تحقيقها اتباع مقاربة متناسقة و قائمة على العمل الجاد

 سيداتي وسادتي،

إن بالدي فخورة بإنجازها لجل أهداف األلفية للتنمية قبل الموعد المحدد لذلك و 

بإحرازها لتقدم كبير في مجاالت عديدة، أذكر منها، على سبيل المثال ال الحصر، 

التعليم، و معدل وفيات األطفال، وتعزيز المساواة بين القضاء على الفقر، و 

الجنسين، والشباب، وتمكين المرأة، والبيئة المستدامة، و هي مجاالت تم إدراجها 

 . 2000في كل خطط التنمية الوطنية التي تعاقبت منذ سنة 

وتشهد على هذه النتائج تقارير األمم المتحدة المختلفة و التي يضع آخرها  

في مقدمة البلدان اإلفريقية. وقد مكنت هذه اإلنجازات بالدي أيضا من  الجزائر



الحصول على جائزة االتحاد األفريقي في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، 

 .2018و  2017لسنتين متتالــيـتـيـن، 

 سيداتي وسادتي،

 لصةالمستخإلى جانب المكاسب المحققة في سياق أهداف األلفية للتنمية والدروس 

في هذا اإلطار، كرست الجزائر أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني 

من خالل إدراج أبعاد التنمية المستدامة في البرنامج الخماسي لفخامة رئيس 

، و مواءمة األولويات الوطنية مع أهداف التنمية 2019-2015الجمهورية 

 .المستدامة

،  2016يداً للنمو االقتصادي في عام كما اعتمدت الجزائر أيضاً نموذجاً جد

يهدف إلى وضع البلد في مصاف الدول الناشئة و تنويع وتحويل االقتصاد 

. و في نفس الوقت، يضع هذا النموذج تلبية احتياجات 2035الوطني بحلول عام 

المواطن في المقدمة، خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن الالئق والصحة 

 .والتعليم

ال بعض المؤشرات التي تعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها بتعزيز و ما هذه إ

 وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين.

،  بشكل 2016، لقد عزز دستور بالدي المعدل سنة المؤسساتيفعلى المستوى 

 واضح و شامل و عميق، قيمة اإلنسان و محيط عيشه. 

، أنشأت الجزائر لجنة تنسيق،  2016، و منذ عام نفيذيالتأما على المستوى 

برئاسة وزارة الخارجية، تمثل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية 

المعنية فضالً عن المجتمع المدني، تعنى بإعداد  التقرير المرحلي الوطني 

 .( حول متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الجزائر2016-2018)

في هذا السياق، ال يفوتني التذكير بالتطور والنمو والتوسع الالفت الذي ما فتئ  و

يعرفه التعاون بين الجزائر ومنظومة األمم المتحدة ، و الذي تشهد عليه مختلف 

البرامج والمشاريع التي نفذت في السنوات األخيرة، والتي تعد أهداف التنمية 

 المستدامة أهمها. 

 



 سيداتي وسادتي،

ال يمكنني اختتام هذه الكلمة دون الترحيب بالمبادرة الطموحة للسيد األمين العام 

لألمم المتحدة إلطالق حوار بين منظومة األمم المتحدة للتنمية و الدول األعضاء، 

 .2030بغية التنفيذ الفعال و الناجع ألجندة 

ة في إن هذا النهج سيؤدي، دون شك، إلى إعادة وضع منظومة األمم المتحد

 .إلى تعزيز العمل متعدد األطراف من أجل مصلحة الجميع ةالرامي صلب مهمتها

أملي في نجاح هذه المبادرة بهدف تحقيق تطلعات المجتمع عن ب هنا عرلذا أ

، في عالم يرتبط فيه األمن و ةـلناميان ادـلبلن اكاـست اـة تطلعـخاصالدولي، و

 ة. االستقرار السياسي ارتباطا وثيقا بالتنمي

 أشكركم على حسن اإلصغاء.


