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 السّيد الّرئيس

 السّيد األمين العام،

 الجاللة والّسمّو والفخامة،أصحاب 

 أصحاب املعالي والّسعادة، حضرات السّيدات والّسادة،
 

 Peterاسمحوا لي أن أتّوجه في البداية إلى السّيد بيتر تومسون  )

Thomson ،والّسبعين للجمعّيِة العاّمِة لألمم املّتحدة 
َ
(، رئيس الّدورة الحادية

قة التي ( الّصديFidjiومن خالله إلى بلده فيدجي )
ّ
ق، بخالص الّتهاني على الث

 كبيرة في مزيد تكريس 
ً
ق عليها آماال ِ

ّ
عل

ُ
حظَي بها إلدارة أشغال هذه الّدورة التي ن

أهداف ومقاصد ُمنظمِتنا العتيدة وإعطاء الّدفع املنشود للّتعاون والّتضامن 

 الّدوليين.

 Ban)كما أغتِنُم هذه املناسبة ألعّبر ملعالي السّيد بان كي مون   

KIMOON له من
ُ
(، األمين العام لألمم املّتحدة، عن فائِق شكري وتقديري ملا يبذ

 جهود قّيمة ومبادرات خّيرة في سبيل إعالء القيم واملبادئ األممّية الّنبيلة.

 حضرات السّيدات والّسادة،
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ونس 
ُ
تتزامُن الّدورة الحالية للجمعّية العاّمة لألمم املّتحدة مع احتفال ت

ك
ّ
رى الّسّتين الستقاللها وقيام دولتها الحديثة، وبمُرور سّتين سنة على بالذ

مة األمم املّتحدة.
ّ
 انضمامها إلى منظ

 لتأكيد تمّسك تونس الثابت باملبادئ والقيم التي قامت عليها 
ٌ
وهي مناسبة

املنظمة، وعلى استعدادها الكامل ملواصلة املساهمة الفاعلة في اضطالع املنتظم 

اّمه من أجل اقرار الّسلم واألمن وتعزيز حقوق اإلنسان والّتنمية في األممي بمه

 العالم.             

  حضرات السّيدات والّسادة،

تخوُض تونس اليوم تجربة فريدة على طريق البناء الّديمقراطي اعتمدت 

الّتوافق الوطني كسبيٍل إلدارة الخالفات الّسياسّية وتأمين املسار االنتقالي من 

َن من تحقيق مكاسٍب سياسّيٍة هاّمة بدًءا بوضع دستور 
َّ
االنتكاسات. وهو ما َمك

زاهِة 
ّ
توافقي عصري وتنظيم انتخابات تشريعّية ورئاسّية شهد لها العالم بالن

فافّيِة.
ّ

 والش

عاِب  دَرِتِهم على تجاوٍز الّصِ
ُ
وقد عّزز الّنهج الّتوافقي ثقة الّتونسّيين في ق

َل الّرباعي الّراعي للحوار الوطني لنيل جائزة نوبل للّسالم ورفٍع الّتحّديات.  كما أهَّ

ن من تصحيح املسار الّسياس ي  2015لسنة 
ّ
ْتويجا لجهٍد جماعٍيّ َمك

َ
التي جاَءْت ت

 للبالد وإخراجها من أزمٍة سياسّيٍة خانقة.
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 حضرات السّيدات والّسادة،

من إنجازات ما َيزاُل في إّن ما حّققته الّتجربة الّديمقراطّية الّتونسّية 

حاجٍة إلى تدعيٍم في ظّل واقٍع اقتصادّيٍ واجتماعّيٍ هّش. فرغم مُرور أكثر من 

ياٍت هائلة في سِبيٍل 2011خمِس سنواٍت على ثورِة  جاِبُه تحّدِ
ُ
، مازالْت تونس ت

تحقيق شروط االنتعاش االقتصادي وتحسين ظروف العيش. وهو ما حّتم علينا 

ي انتظارات الّتونسّيين.إطالق ُمبادرة  لّبِ
ُ
 جريئة ت

نا إلى تكوين ُحكومة وحدة وطنّية قادرة على 
ُ
وفي هذا اإلطار، تنّزلت دعوت

بات املرحلة الجديدة، خاّصة كسب الحرب على اإلرهاب وتسريع 
ّ
االستجابة ملتطل

 على إرساء مقّومات الَحْوكمة 
ً
شغيل ومقاومة الفساد، عالوة

ّ
نسق الّنمو والت

 دة وتنفيذ سياسات اجتماعّية ناجعة.الّرشي

وقد حظيت هذه املبادرة بمساندٍة واسعة من قبل عديد األحزاب 

مات الوطنّية
ّ
ّوجت بتشكيل حكومة وحدة وطنّية بقيادٍة شاّبة  الّسياسّية واملنظ

ُ
وت

ِء مكانٍة  َبوُّ
َ
باب واملرأة من ت

ّ
د عزيمتنا في تمكين الش

ّ
ؤك

ُ
ساء ت

ّ
وبمشاركٍة هاّمة للن

رار وإيجاد الُحلول.ريا
َ
خاذ الق

ّ
 دّيٍة في ات

 حضرات السّيدات والّسادة،

وي التحقت  2011إّن تونس التي قطعت منذ 
َ
ط

ْ
ل مع أساليب الُحكم السُّ

رعّية للّناخب والُعلوّيِة للقانون. وهي 
ّ

ِ الّدول الّديمقراطّية عبر إعادة الش
ّ

بَمصاف



5 
 

ُدًما في َمْنهَج الحرّية والّديمقراطّية والّتصّدي لكّل 
ُ
ّيِ ق ض ِ

ُ
د على عزمها في امل

ّ
ؤك

ُ
ت

 عودة إلى الوراء. محاوالت االنتكاس أو ال

واجه تحّديات اقتصادّية 
ُ
ومع ذلك، ما تزاُل الّتجربة الّتونسّية الفتّية ت

ر تطغى عليه 
ّ
واجتماعّية غير مسبوقة ُتهّدد مسارها، في ظّل وضٍع اقليمّيٍ متوت

زاعات واإلرهاب.
ّ
 الن

ركاء تونس 
ُ

وهو ما يستدعي دعًما ومجهوًدا استثناِئَيْين من ِقَبِل ش

ي الّصعوبات ودفع الّتنمية بالجهات الّداخلّية وتوفير فرص ملساعدت
ّ
ها على تخط

 الشغل خاّصة للشباب من حاملي الشهادات الُعليا.

ُمؤتمًرا  2016نوفمبر  30و 29وفي هذا اإلطار، ستحتضُن تونس يومْي 

دولّيا لدعم االقتصاد واالستثمار، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومؤّسسات 

لين عن القطاعْين العام والخاص واملجتمع دولّية وصناد
ّ
يق استثمارّية وممث

 ألشّقائنا وأصدقائنا لتأكيد تضامنهم ودعمهم لتونس وبنائها 
ٌ
املدني. وهي مناسبة

 الّديمقراطي في هذه املرحلة الّدقيقة.

 حضرات السّيدات والّسادة، 

املستدامة: يكتس ي موضوع الّنقاش العام لدورتنا الحالّية "أهداف الّتنمية 

دفعة عاملّية لتحويل عاملنا" أهمّية بالغة الرتباطه بتنفيذ أجندة الّتنمية 

 .2030املستدامة لعام 
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ة الّتنمية، ال تّدخر ُجهًدا في 
ّ
ت األهداف الطموحة لخط

ّ
تي تبن

ّ
وإّن تونس ال

تنفيذها وجعلها ُمكّوًنا من سياستها الّتنموّية الوطنّية. وهي تدعو بهذه املناسبة 

كافة شركائها إلى مضاعفة الجهود قصد مساعدة الّدول الّنامية على تحقيق 

أهداف الّتنمية املستدامة وتقديم الّدعم املنشود، السيما لُبلدان القاّرة 

عوبات االقتصادّية واالجتماعّية والبيئّية. تي تشكو من عديد الصُّ
ّ
 اإلفريقّية ال

ب وقفة 
ّ
 هذه الّتحّديات تتطل

َ
تضامنّية حازمة من املجتمع إّن َجَسامة

اقات الواعدة للقاّرة اإلفريقّية وتعزيز فرص تحقيق 
ّ
الّدولي لدعم املؤّهالت والط

الّتنمية في جميع ُربوعها بما ُيساهم في ترسيخ دعائم الّسلم واألمن واالستقرار بها 

زاعات والّتصّدي للّتطّرف واإلرهاب.
ّ
 وفي الوقاية من الن

جّدد في هذ
ُ
نا ن

ّ
ة تنمية إفريقيا لعام وإن

ّ
تي  2063ا املقام التزامنا بخط

ّ
ال

عات شعوب القاّرة.
ّ
الصة طموحات وتطل

ُ
ل خ

ّ
مث

ُ
 ت

جّدد التزام 
ُ
رابط الوثيق بين الّسلم واألمن والّتنمية، ن

ّ
ا من الت

ً
وانطالق

تونس بتعزيز ُمشاركتها في عملّيات حفظ الّسالم األممّية ولعب دوٍر نشيٍط في 

درات ال
ُ
 قاّرة اإلفريقّية، سواًء باإلطارات املدنّية أو بالوحدات العسكرّية. دعم ق

 حضرات الّسيدات والّسادة، 
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زاعات يبعث على القلق 
ّ
إّن ما تشهده املنطقة العربّية من تفاقم الن

ديدين، حيث استشرت مظاهر العنف والّتطّرف واإلرهاب وشّتى 
ّ

واالنشغال الش

مة، بما يُ 
ّ
 هّدد أمن واستقرار ُبلداننا ُدون استثناء. أنماط الجريمة املنظ

وإلّن أمن واستقرار املنطقة العربّية جزٌء ال يتجّزأ من أمن واستقرار 

نا ندعو إلى إيجاد تسويات سياسّية عاجلة لقضايا املنطقة وفي 
ّ
العالم، فإن

عب 
ّ

تي تحتاج إلى حّلٍ عادل وشامل ُينِصف الش
ّ
مقّدمتها القضّية الفلسطينّية ال

نه من استرداد حقوقه الّتاريخّية املشروعة ال
ّ
ا ملعاناته وُيمك فلسطيني ويضع حدًّ

ريف وفًقا للمرجعيات 
ّ

ة وعاصمتها القدس الش
ّ
السيما إقامة دولته املستقل

 الّدولّية ذات الّصلة.

يبّية سيبقى قائما في ظّل تواصل حالة عدم 
ّ
كما أّن انشغالنا باألزمة الل

قيق والّتداعيات املباشرة لهذا الوضع على أمننا  االستقرار في هذا البلد
ّ

الش

 واقتصادنا.

يبيين الستكمال 
ّ
ونحُن ملتزمون بمواصلة دعم الّتوافق بين األشّقاء الل

نا سنواصل 
ّ
ذي رعته األمم املتّحدة. كما أن

ّ
تنفيذ بقّية مراحل االتفاق الّسياس ي ال

ن من االضطالع 
ّ
بمهامها في إعادة األمن دعم حكومة الوفاق الوطني حّتى تتمك

 واالستقرار ومجابهة اإلرهاب وتحسين ظروف عيش املواطنين في ليبيا.
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تابع تونس بقلق وانشغاٍل كبيرْين ما آلت إليه األوضاع بكّلٍ من 
ُ
وإذ ت

سوريا واليمن، وما نتج عن ذلك من تداعيات أمنّية وإنسانّية مأساوّية، فإّنها 

د على ضرورة تضافر الجهود 
ّ
اإلقليمّية والّدولّية من أجل إيجاد تسوية تؤك

عاناة شعبيهما.
ُ
ا مل  وحدتهما الوطنّية ويضع حدًّ

ُ
 سياسّية بالبلدين بما يحفظ

 

 حضرات الّسيدات والّسادة، 

 اليوم أمام 
ُ

ْحِي الذكرى الستين هذا الَجمع الكريم، و أقف
ُ
تونس ت

رجُع ب
َ
ي الذاكرة الى الخطاب الستقاللها والنضمامها لهذه املنظمة العتيدة. وت

الذي ألقاُه َباِني تونس الحديثة، الرئيس الحبيب بورقيبة، من أعلى هذا املنبر 

علن التزامها 1956سنة 
ُ
، والذي أكد فيه أّن تونس التي اْسترجعت سيادتها ت

 باملبادئ والقيم واملثل االنسانية السامية التي جاء بها ميثاق األمم املتحدة.

  ،واليوم
َ
 من تاريخها الّضاِرب في أعماق تاريخ وتونس ت

ً
 جديدة

ً
ْفَتِتُح صفحة

الحضارة االنسانية بإنخراطها في املنظومة الّديمقراطية وقيم الحرية وحقوق 

د عزَمها على مواصلِة اإلصالحات من أجل بناِء إقتصاٍد متفّتٍح 
ّ
ؤك

ُ
اإلنسان، ت

 ف
ٌ
ي ذلك على جهِد وذكاِء وعاٍدل يضمن ألبناِئها مقومات العيش الكريم، ُمعّولة

جربِتها سوف 
َ
شعبها ودعم ومساندة أشقائها وشركائها، وْهَي على يقيٍن أن نجاَح ت

باِب األمن واإلستقرار باملنطقِة والعالم. 
ْ
 ُيسهم في اْسِتت
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 والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


