
كلمت وزير الخارجيت بمناسبت لقائه بالمجموعت العربيت بنيويورك حول ترّشح تونس 

 2021-2020 لألمم المتحذة للفترة األمنلعضويت مجلس 

 

 أصحاب السعادة،

 

 السيذاث والّسادة، 

 

، فٙ انجضاٚخ، أٌ أػغة نكى ػٍ ؿؼبصرٙ ثبنذضٕع ثُٛكى انٕٛو نهذضٚث ػٍ رغّشخ رَٕؾ  - أٔصُّ

 .2021-2020نهذظٕل ػهٗ يمؼض غٛغ صائى ثًجهؾ األيٍ نأليى انًزذضح نهفزغح 

ٔال ٚفٕرُٙ ثٓظِ انًُبؿجخ أٌ أرمّضو ثجؼٚم انشكغ نغئٛؾ انًجًٕػخ انؼغثٛخ نٓظا انّشٓغ  -

ؿؼبصح انـفٛغ ػًغ ْالل، انًُضٔة انّضائى نهًهكخ انًغغثٛخ انشمٛمخ، ٔانـفٛغ يبجض ػجض 

جبيؼخ انّضٔل انؼغثٛخ ثبأليى انًزذضح، ػهٗ ؿغػخ االؿزجبثخ نزُظٛى ْظا  انفزبح،يضٚغ يكزت

االجزًبع، انظ٘ َزطهّغ إنٗ أٌ ٚكٌٕ فغطخ نذٕاع ثُّبء ٔثغ٘ دٕل انزغشخ انزَٕـٙ ٔدٕل 

أٔنٕٚبد انؼضٕٚخ انًغرمجخ نزَٕؾ ثًجهؾ األيٍ، انزٙ ؿزضطهغ سالنٓب ثًـؤٔنٛخ رًثٛم 

  .انًجًٕػخ انؼغثٛخ ٔانضفبع ػٍ لضبٚبْب انؼبصنخ

 

 أصحاب السعادة،

 

 السيذاث والّسادة، 

 

ٌّ رَٕؾ، كًب ْٕ يؼهٕو، ْٙ انًغشخ انٕدٛض نهًمؼض انًشظض نًُطمخ شًبل إفغٚمٛب  - إ

ل ػهٗ صػى ٔرأٚٛض انضٔل انؼغثٛخ انشمٛمخ نٓظا 2021-2020ثًجهؾ األيٍ نهفزغح  ّٕ ، َٔذٍ َؼ

 ثبنجًؼٛخ انؼبيخ 2019 جٕاٌ 7انزغشخ سالل االَزشبثبد انزٙ ؿزجغ٘، كًب رؼهًٌٕ، ٕٚو 

 2014ٔلض ؿجك أٌ دظٙ رغشخ رَٕؾ ثزأٚٛض جبيؼخ انضٔل انؼغثٛخ يُظ ؿُخ . نأليى انًزذضح

 .2018ٔصػى االرذبص اإلفغٚمٙ يُظ ؿُخ 

 

رٕنٙ رَٕؾ أًْٛخ ثبنغخ نٓظا انزغشخ يٍ يُطهك عغجزُب فٙ انًـبًْخ فٙ ركغٚؾ انشغػٛخ  -  

انضٔنٛخ ٔرؼؼٚؼاأليٍ ٔاالؿزمغاع ٔانغفبِ ٔانزمضو نظبنخ اإلَـبَٛخ، ٔطنك ػهٗ أؿبؽ يمبعثخ 

شبيهخ ٔيزكبفئخ نهؼاللبد انضٔنٛخ رمٕو ػهٗ انزغاثظ انٕثٛك ثٍٛ انـالو ٔاأليٍ ٔاالؿزمغاع 

ٔانزًُٛخ ٔيجبصا ٔلٛى انزفبْى ٔانزـبيخ ٔانؼضانخ ٔانزضبيٍ ثٍٛ انضٔل ٔانشؼٕة، ْٔٙ يجبصا 

  .رُؼضُّ يٍ انثٕاثذ االؿبؿّٛخ نهـٛبؿخ انشبعجٛخ انزَٕـٛخ

 

ٌّ رَٕؾ، كضٔنخ يذجخ نهـالو ٔطاد رمبنٛض صثهٕيبؿٛخ ػغٚمخ فٙ يجبل -   يٍ ْظا انًُطهك، فئ

، نؼبلضح 1956فّض انُؼاػبد ثبنٕؿبئم انـهًّٛخ يُظ اَضًبيٓب إنٗ يُظًخ األيى انًزذضح ؿُخ 

ػهٗ انًـبًْخ انفبػهخ فٙ انجٕٓص انجًبػّٛخ - إطا يب رى اَزشبثٓب نؼضٕٚخ يجهؾ األيٍ -انؼؼو 

هى ٔاأليٍ انضٔنٍٛٛ ـّ  .انغايٛخ إنٗ يؼٚض رًزٍٛ صػبئى ان



كًب ؿزؼًم رَٕؾ جبْضح ػهٗ رؼؼٚؼ انذٕاع ٔانثمخ ٔانزؼبٌٔ ٔانزضبيٍ ٔرمغٚت ٔجٓبد  -  

انُظغ، ٔؿزضافغ ػٍ انمضبٚب انؼبصنخ، ٔفٙ يمضيزٓب انمضبٚب انؼغثٛخ، ٔفمب نًجبصا يٛثبق األيى 

  .انًزذضح ٔأْضافّ، ٔيمزضٛبد انشغػّٛخ انّضٔنٛخ

 

ؿزكٌٕ رَٕؾ يؼزؼح ثزًثٛم انًجًٕػخ انؼغثٛخ ثبنًجهؾ، سبطخ ثبنُظغ نهظغف انضلٛك -  

انظ٘ رشٓضِ يُطمزُب انؼغثٛخ ثـجت يب رٕاجّٓ ثؼض انجهضاٌ انشمٛمخ يٍ رذضٚبد جّضٚخ رزّٓضُص 

أيُٓب ٔاؿزمغاعْب ٔرًُٛزٓب،ٔرضاػٛبد انزذٕالد انٓبيخ نهؼاللبد انضٔنٛخ ػهٗ انُظبو اإللهًٛٙ 

ٔؿزكٌٕ انمضبٚب ٔانًـبئم انؼغثٛخ انًطغٔدخ ػهٗ جضٔل أػًبل يجهؾ األيٍ فٙ . انؼغثٙ

  .يمضيخ أٔنٕٚبد ػضٕٚخ رَٕؾ ثبنًجهؾ

 

ٌّ رؼايٍ ثضاٚخ ػضٕٚخ رَٕؾ ثًجهؾ األيٍ يغ عئبؿخ ثالصَب نهضٔعح انثالثٍٛ -   يٍ انًؤّكض أ

نهمًخ انؼغثٛخ ؿٛكٌٕ سٛغ دبفؼ نُب نهضفبع ػٍ انمضبٚب انؼغثٛخ ثًجهؾ األيٍ ٔانًـبًْخ فٙ 

. طغح انًمبعثبد انًُبؿجخ إلَٓبء األػيبد ٔانُؼاػبد انزٙ ٚشٓضْب ػضص يٍ انجهضاٌ انؼغثٛخ

 يبعؽ 31ٔؿٛكٌٕ َجغاؿُب فٙ طنك َزبئج ٔيشغجبد انمًخ انؼغثٛخ انزٙ ادزضُزٓب رَٕؾ ٕٚو 

  ."لًخ انؼؼو ٔانزضبيٍ"، رذذ شؼبع 2019

 

 أصحاب السعادة،

 

 السيذاث والّسادة، 

 

انشزبيٙ " إػالٌ رَٕؾ"نمض أكضد لغاعاد انمبصح انؼغة انًشبعكٍٛ فٙ لًخ رَٕؾ ٔ-  

انًُجثك ػٍ ْظِ انمًخ، انزٙ كبَذ ؿًزٓب انظغادخ ٔانزٕافك، ػهٗ أًْٛخ ركثٛف انزؼبٌٔ 

ٔانزضبيٍ ثٍٛ انضٔل انؼغثٛخ ٔرؼؼٚؼًْب يٍ أجم يزبثؼخ رُفٛظ يب جبء ثٓظِ انمغاعاد 

ٔثبإلػالٌ انشزبيٙ، الؿًٛب فًٛب ٚزظم ثبنزمضو ثًـبعاد انزـٕٚبد انـٛبؿٛخ انزٙ رمٕصْب األيى 

انًزذضح، ثًب ٚذفع نهضٔل ٔانشؼٕة انؼغثٛخ األيٍ ٔاالؿزمغاع، ٔٚغرمٙ ثأٔضبػٓب 

االجزًبػٛخ، ٔٚؼؼػ لضعرٓب ػهٗ يٕاجٓخ انزذضٚبد انـٛبؿٛخ ٔاأليُٛخ ٔااللزظبصٚخ، ٔٚضًٍ 

 .اَشغاطٓب انفبػم ٔاإلٚجبثٙ فٙ يُظٕيخ انؼاللبد انضٔنٛخ

اَطاللب يٍ يـؤٔنٛزٓب انًضبػفخ كغئٛؾ نهمًخ انؼغثٛخ ٔكؼضٕ ػغثٙ يُزظغ ثًجهؾ -  

رَٕؾ إثبٌ ػضٕٚزٓب ثبنًجهؾ،ػهٗ االضطالع ثضٔعْب كبيال فٙ ْظا  األيٍ، ؿزذغص

ٔؿزذغص ػهٗ انزُـٛك يغ االشمبء انؼغة ٔيغ األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انضٔل . انّظضص

انؼغثٛخ، فٙ إطبع رؼؼٚؼ ركبيم األصٔاع ثٍٛ انجبيؼخ ٔاأليى انًزذضح ثشأٌ يجًم انمضبٚب 

  .انًطغٔدخ ثبنًُطمخ

ؿزٕنٙ رَٕؾ يـأنخ رذمٛك انزـٕٚخ انؼبصنخ ٔانشبيهخ انًُشٕصح يُظ ػمٕص نهمضٛخ  -  

انفهـطُٛٛخ أٔنٕٚخ يهذخ يٍ سالل ثظل لظبعٖ انجٓض إلطالق يفبٔضبد جبّصح ٔفؼبنخ ضًٍ 

جضٔل ػيُٙ يذّضص، ثٓضف انزٕطم إنٗ رـٕٚخ رذمك انـالو انؼبصل ٔانشبيم ٔانضائى ٔفك 

، 2002يغجؼٛبد ػًهٛخ انـالو ٔلغاعاد انشغػٛخ انضٔنٛخ ٔيجبصعح انـالو انؼغثٛخ نـُخ 

كًب ؿزضفغ رَٕؾ َذٕ رذًم يجهؾ األيٍ يـؤٔنٛزّ فٙ رٕفٛغ انذًبٚخ . ٔيجضأ دّم انضٔنزٍٛ



انالػيخ نهشؼت انفهـطُٛٙ انشمٛك ٔانذفبظ ػهٗ انٕضغ انمبََٕٙ ٔانزبعٚشٙ نًضُٚخ انمضؽ 

 .انشغٚف ٔيشزهف األعاضٙ انفهـطُٛٛخ انًذزهخ

 

فٙ َفؾ اإلطبع، ؿزٕاطم رَٕؾ صػًٓب نشطخ األيى انًزذضح نهزـٕٚخ انـٛبؿٛخ ثبنشمٛمخ -  

نٛجٛب ٔانضفغ َذٕ رٕدٛض انجٕٓص ٔاألطغ فٙ يؼبنجخ األػيخ ثٓظا انجهض انشمٛك ثؼٛضا ػٍ 

انشٛبعاد انؼـكغٚخ ٔانزضسالد فٙ انشأٌ انضاسهٙ انهٛجٙ، ْٕٔ يب ٚزًبشٗ يغ عٔح انًجبصعح 

 ثبنزُـٛك انكبيم يغ 2015انزٙ اطهمٓب ؿٛبصح عئٛؾ انجًٕٓعٚخ، انجبجٙ لبٚض انـجـٙ ؿُخ 

انشمٛمزٍٛ انجؼائغ ٔيظغ، يٍ أجم يـبػضح األشمبء انهٛجٍٛٛ ػهٗ رجبٔػ سالفبرٓى نزذمٛك 

انزـٕٚخ انـٛبؿٛخ انشبيهخ ػجغ انذٕاع ٔانزٕافك ػهٗ أؿبؽ االرفبق انـٛبؿٙ انًٕلّغ ثغػبٚخ 

 .األيى انًزذضح

 

ثبنُـجخ نهًهف انـٕع٘، ؿُذغص ػهٗ صفغ انجٕٓص انمبئًخ يٍ أجم انزؼجٛم ثبنزٕطم إنٗ -  

رـٕٚخ ؿٛبؿٛخ شبيهخ نألػيخ اؿزُبصا إنٗ يـبع جُٛف ٔثٛبَبد يجًٕػخ انضػى انضٔنٛخ نـٕعٚب، 

. ٔلغاعاد يجهؾ األيٍ طاد انظهخ، دزٗ ٚزًكٍ ْظا انجهض انشمٛك يٍ اؿزؼبصح ٔدضرّ ٔؿٛبصرّ

ٔؿزضافغ رَٕؾ ػهٗ دك ؿٕعٚب انثبثذ فٙ اؿزؼبصح انجٕالٌ انًذزم، طجمب نمغاعاد يجهؾ 

، ٔلغاعاد انجًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزذضح طاد 1981 نـُخ 497 1967ٔ نـُخ 242األيٍ 

  .انظهخ

 

فًٛب ٚزظم ثبنًهف انًُٛٙ، فئٌ رَٕؾ ؿزذغص ػهٗ انًـبًْخ انفبػهخ فٙ صػى انزمضو -  

انًذغػ يؤسغا ثـزٕكٕٓنى ثغػبٚخ األيى انًزذضح يٍ أجم انزٕطم إنٗ يُظخ ؿٛبؿٛخ رٕافمٛخ 

نضفغ ػًهٛخ دم األػيخ،ثًب ٚكغؽ انشغػٛخ ٔٚذفع ٔدضح ْظا انجهض ٔؿٛبصرّ ُٔٚٓٙ انًؼبَبح 

 .اإلَـبَٛخ نشؼجّ، ٔٚـٓى فٙ رؼؼٚؼ أيٍ ٔاؿزمغاع يُطمخ انشهٛج انؼغثٙ

 

 أصحاب السعادة،

 

 السيذاث والّسادة، 

 

ثبنزٕاػ٘ يغ ْظِ األٔنٕٚبد انًغرجطخ ثًُطمزُب انؼغثٛخ، ؿزغكؼ رَٕؾ سالل ٔالٚزٓب  -  

  :ثًجهؾ األيٍ ػهٗ ػضص يٍ انًذبٔع األؿبؿٛخ ػهٗ غغاع

 

  رًزٍٛ انؼاللبد يغ انشغكبء اإللهًٍٛٛٛ فٙ جٕٓص رؼؼٚؼ انـالو انًـزضاو،ٔسبطخ

 جبيؼخ انضٔل انؼغثٛخ ٔاالرذبص األفغٚمٙ؛

 ،انًـبًْخ فٙ انزـٕٚخ انـهًٛخ ٔانزفبٔضٛخ نهُؼاػبد ثًب فٙ طنك انُؼاػبد فٙ أفغٚمٛب 

 رؼؼٚؼ يشبعكخ انُـبء ٔانشجبة فٙ جٕٓص انٕؿبطخ ٔيُغ َشٕة انُؼاػبد ٔرـٕٚزٓب؛ 

  رؼؼٚؼ االَـجبو ٔانُجبػخ طهت ْٛبكم األيى انًزذضح نًكبفذخ اإلعْبة، ٔركٛٛف

 ػًم يجهؾ األيٍ فٙ ْظا انًجبل يغ ادزٛبجبد انضٔل انزٙ رٕاجّ ْظِ اٜفخ؛

 رذمٛك فؼبنٛخ أكجغ نؼًهٛبد دفع انـالو؛ 



  رؼؼٚؼ اؿزجبثخ جًبػٛخ ٔرٕافمٛخ نهزذضٚبد انُبجًخ ػٍ رغٛغ انًُبر ٔانزٓضٚضاد

 .انـٛجغاَٛخ

 

كًب ؿزكٌٕ رَٕؾ يضافؼب لٕٚب ػٍ إطالح األيى انًزذضح ثٓضف رطٕٚغ َجبػزٓب ٔرذـٍٛ -  

 .2030أصاء ٔالٚزٓب الؿًٛب فًٛب ٚزظم ثضفغ جٕٓص رُفٛظ أجُضا انزًُٛخ انًـزضايخ نـُخ 

فٙ انشزبو، أٔص انزأكٛض ػهٗ اؿزؼضاص رَٕؾ، يٍ يُطهك دغطٓب ٔانزؼايٓب ثبنضفبع ػٍ  -

انمضبٚب انؼغثٛخ، نهزُـٛك ٔانزشبٔع يغ كبفخ األشمبء انؼغة دٕل يجًم انمضبٚب انًضعجخ 

ػهٗ جضٔل أػًبل يجهؾ األيٍ، ثًب يٍ شأَّ أٌ ٚضفٙ ػهٗ انضٔع انؼغثٙ انًؼٚض يٍ 

انفبػهٛخ ٔانزأثٛغ ثبنًجهؾ، ػالٔح ػهٗ أًْٛخ طنك فٙ يؼٚض رغؿٛز رمبنٛض انذٕاع ٔانزّشبٔع 

 .ثٍٛ ثهض٘ رَٕؾ ٔثهضاَكى انشمٛمخ

 

 .وشكرا لكم


