
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  أمام كلمة تونس
   للجمعّية العاّمة لألمم املّتحدة63الدورة 

  يلقيها السيد عبد الوهاب عبد اهللا،
  وزير الشؤون اخلارجية

  )٢٠٠٨ سبتمرب ٢٧ :نيويورك(
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  السّيد الرئيس،

 

 لرئاسة كمخابجلمهورية نيكاراغوا الصديقة عن خالص التهاين مبناسبة انت لكم وامسحوا يل يف البداية أن أعرب
 من كفاءة واقتدار سيساعد على ون بهتمّيزوحنن على ثقة بأنّ ما ت.  املتحدةالدورة الثالثة والستني للجمعّية العامة لألمم

  .إجناح أعمال هذه الدورة وعلى حتقيق األهداف اليت نصبو إليها مجيعا

 

اماته القّيمة يف حسن تسيري وعلى إسهعلى متّيز أدائه  SRGJAN KERIMالسيد وال يفوتين أن أهنئ 
 .أعمال الدورة املنقضية

  

كما يطيب يل أن أتوّجه خبالص الشكر إىل السيد بان كي مون األمني العام لألمم املّتحدة على ما يبذله من 
نا جهود سخّية من أجل مزيد تطوير عمل منظّمتنا وتفعيل أدائها يف التعاطي مع خمتلف القضايا واملسائل اليت هتّم دول

  . وشعوبنا
 

  السّيد الرئيس،

حمورا أساسيا هلذا النقاش العام، يؤكّد " األزمة الغذائية العاملية وآثارها على الفقر واجملاعة"إنّ اختيار موضوع 
أمهية هذه املسألة وتنامي وعي كلّ البلدان خبطورهتا وبضرورة تضافر جهود اجلميع قصد إجياد احللول الناجعة لتطويق 

ّد من تداعياهتا على اقتصاديات الدول ال سّيما النامية والفقرية منها وعلى ارتفاع نسق معّدالت اجلوع والفقر آثارها واحل
 .يف العامل

 

ويف هذا السياق يتجلّى الدور الّرئيسي الذي تضطلع به منظّمة األمم املّتحدة يف معاجلة هذه القضايا هبدف 
هبا قدرا أكرب من التضامن والعدالة واملساواة ّمما يستوجب مّنا دفع مسار إصالح حتقيق التوازن يف العالقات الدولية وإكسا

 .املنظّمة والعمل على تعزيز قدرهتا على مسايرة املتغريات الدولية
 

بتنامي وترية هذه املتغّيرات ّمما أّدى إىل اختالل التوازنات الدولية  رةيف اآلونة األرف العاملي سم الظّّتلقد ا
 والصعوبات اليت أثّرت بشكل واضح على اقتصاديات شاكلتلف معادالت التنمية الّسائدة، وهو ما ولّد عديد املوتغيري خم

  .عديد الّدول وعلى نسق منّوها بشكل أضعف قدرهتا على كسب رهان التقّدم واملناعة
 

 يف  املشطّاخلصوص يف االرتفاعمتثّلت ب ظواهر اقتصادية خطرية وغّين عن البيان أن العامل شهد يف الفترة األخرية
، األمر الذي أصبح يشكّل هتديدا لألمن الغذائي العاملي ومصدرا لتدهور أسعار احملروقات وأسعار املواد الغذائّية األساسّية

  . ورمسته من توجهات قّمة األلفية من أهدافالقدرة الشرائية للفرد، وهو ما يتعارض مع ما أقّرته
 

 من خالل اعتمادالحتواء هذه األزمة وذلك  الّدولّية هوداجل تستدعي تكثيفضع اخلطري هذا الووإنّ جماهبة 
 .تكّرس األبعاد اإلنسانية النبيلة للتضامن العامليت تنموية مقاربا
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  االقتصاد والتجارة جمال يفاملتخصصةمات العاملية سات املالية الدولية واملنظّ املؤّسويف هذا اإلطار، دعت تونس
ته املواثيق  أقّرأساسياا  حقّباعتبارهالغذاء البشري تكفل تأمني إنتاجية زراعية و سياسات  وتطبيقعمل من أجل وضع الإىل

 .الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
 

 الذي اعتمدته  الصندوق العاملي للتضامنتفعيل من أجل تكثيف اجلهود وهبذه املناسبة، فإّننا جنّدد الدعوة إىل
 .واخلصاصة يف العامل وأداة ناجعة لتقليص الفوارق بني الشعوبعاجلة قضايا الفقر ملآلية ك ٢٠٠٢ منذ سنة األمم املتحدة

 

  السّيد الرئيس،

مبختلف  للعالقات الدولّية العميقة الّيت تشهدها الّساحة الّدولّية وما أفرزته من واقع جديد التطّورات واكبة مإنّ
 العمل قصد تعزيز قدرة منظّمة األمم املّتحدة على التحّرك من أجل إضفاء جناعة أكرب مزيدتتطلّب  حتّدياهتا وتعقيداهتا،

مبا خيفّف من وطأة الوضع العاملي  منها املنتظردور ال ودعم تها هيكلوتطويرمة نظّاملإصالح والعمل على  على تدّخالهتا،
 . ة الشعوبفّوالسلم لكايساعد  على ضمان التنمية  العوملة مسارا احلايل وجيعل من

  

 أطرٍ وآليات عمل جديدٍة تسمح بإجياد وضع اجلهود واملبادرات الرامية إىل ويف هذا السياق، فإنّ تونس تؤّيد
، يف  والغذاء باألمن والّسلم والتنمية والبيئة خاّصة املتعلقةاحليويةيات املشتركة يف اجملاالت حلول مجاعّية ملختلف التحّد

د  تعزيز العمل متعّد على أن يترافق ذلك مع أبعاد الّسلم واألمن والتنميةتتكامل فيهاات الدولّية  للعالقمالئمة صيغة إطار
 .البلداناألطراف على أساس التعاون والتضامن واحلوار البّناء بني كافة 

  

  السّيد الرئيس،

 يعزِّز قناعتنا  الحتوائها،املبذولةافر اجلهود ض اإلرهاب يف العامل، رغم تتفاقم لظاهرةإنّ ما نشهده اليوم من 
 . املالئمة هلااحللول هلذه الظاهرة والبحث عن  توحيد املقاربة الدولية العمل على بضرورة

  

 اجملموعة الدولّية إىل تبين  بدعوهتاوقد كانت تونس سّباقة يف التنبيه إىل خماطر اإلرهاب منذ بداية الّتسعينات 
اليت تقّدم هبا سيادة الرئيس  ةدعوالد اليوم نا جنّدوإّن.  اآلفةهلذه األسباب العميقة يف اإلعتبار تأخذمقاربة شاملة وناجعة 
نة سلوك دولّية ملكافحة اإلرهاب تلتزم هبا حدة لوضع مدّوإىل عقد مؤمتر دويل حتت رعاية األمم املّتزين العابدين بن علي 

  .كافة األطراف

 

  السيد الرئيس،

  

 اليوم بات يشكّل الشرباجلفاف ونضوب مياه ور التصّحلظاهرة  عنها من تفاقم ّر التغريات املناخية وما ينجإنّ
 . للجميعخطرا حمدقا بالبشرية مجعاء ومصدر انشغال كبري
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جل رفع أ البالغة اليت يكتسيها تعزيز التعاون والتضامن من واألمهية الترابط الوثيق بني البيئة والتنمية نؤكّد وإذ
 التأثرياتجاهبة مب االهتمامات املتعلقة إدراج ضرورة فإننا نشّدد على يف هذا اجملال، اإلنسانيةا يات اليت تواجههالتحّد

عالن تونس  اجملموعة الدولية وفقا إلأولوياتضمن وال سّيما يف املنطقة اإلفريقية واملتوسطية رات املناخية املتوقعة للتغّي
   .٢٠٠٧ يف بالدنا يف نوفمرب التئمت اليت  املناخيةالتغيرياتالصادر عن الندوة الدولية حول 

 

 واألرصاد يف جماالت مراقبة املناخ األحباثتعبئة املوارد املالية لتطوير نؤكّد مّرة أخرى ضرورة العمل على كما 
بة  جانب االستثمار يف جمال ختفيض انبعاث الغازات املسّبإىل املبكر للكوارث الطبيعية اإلنذار والنهوض مبنظومات يةاجلو

  .احلراريلالحنباس 

 

  السّيد الرئيس،

إّننا على يقني أنّ جناح جهود التنمية وتطّور عالقات التعاون بني بلداننا يبقى رهني توفري مناخ عاملي يسوده 
غري أّنه من بني معوقات هذا النجاح املنشود ما نشهده من تفاقم بؤر التوّتر والرتاعات وبقاء عدد من . األمن واالستقرار

  .  لقضايا الدولّية دون تسوية هنائّيةا

 

ويف هذا الصدد، جنّدد متّسك تونس بقيم السلم ومببادئ الشرعّية الدولّية إلجياد حلول عادلة ودائمة للقضايا 
كما جنّدد حرصنا على تعزيز قيم االعتدال والتسامح واالحترام املتبادل يف عالقات البلدان والشعوب . الدولية العالقة

  .ارات والثقافات واألديانوعلى مّد جسور التواصل واحلوار بني خمتلف احلض

 

وإذ نذكّر يف هذا السياق، مبوقف تونس الداعم للشعب الفلسطيين الشقيق ولقضّيته العادلة، فإّننا جنّدد الدعوة 
للمجموعة الدولّية، وخاصة األطراف املؤثّرة وعلى رأسها اللجنة الرباعّية، إىل مزيد العمل على محل إسرائيل على وقف 

 وتكثيف اجلهود لتفعيل خيار السالم واستئناف املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين ةنية واالستيطانيممارساهتا العدوا
واإلسرائيلي على أساس املرجعّيات الدولّية ومبادرة السالم العربّية ونتائج مؤمتر أنابوليس وذلك قصد التوّصل إىل حلّ 

شعب الفلسطيين حلقوقه الوطنّية املشروعة وإقامة دولته املستقلّة  للقضّية الفلسطينّية يضمن استعادة ال ودائمعادل وشامل
 مبا يعّزز  مبا فيها األراضي السورية واللبنانية،  وانسحاب إسرائيل من كافّة األراضي العربية احملتلّة،على ترابه الوطين

  .مقّومات األمن واالستقرار لكافة شعوب املنطقة

 

مّية والدولّية ملعاجلة األوضاع األمنّية واإلنسانّية املتدهورة يف العراق كما ندعو إىل تضافر اجلهود اإلقلي
ومساعدة الشعب العراقي الشقيق على استعادة األمن واالستقرار حّتى يتفّرغ إلعادة إعمار بالده يف كنف الوحدة 

  .الوطنية والترابّية

 

بية اليت حتقّقت يف لبنان الشقيق واليت ومن ناحية أخرى، ال يفوتنا أن نعرب عن ارتياحنا للخطوات اإلجيا
جتّسدت يف انتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، آملني أن يواصل األشقاء اللبنانيون تعزيز هذا 

  .املسار حفاظا على أمن لبنان واستقراره
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  السّيد الرئيس،

حلكيمة لسيادة رئيس اجلمهورّية زين  ويف ظلّ القيادة ا١٩٨٧لقد توفّقت تونس منذ السابع من نوفمرب 
العابدين بن علي يف حتقيق مكاسب وإجنازات رائدة يف خمتلف امليادين بفضل اإلصالحات العميقة اليت مكّنتها من تعزيز 

البناء الدميقراطي ودعم آليات محاية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها وتكريس احلريات العامة وتوسيع جمال التشاور 
  .  القانون واملؤسساتدولةيف حتديد التوجهات والقرارات الوطنية املصريّية أمام مكّونات اجملتمع املدين يف إطار واملشاركة 

 

 وهو ما انعكس على حتسني مستوى عيش حتقيق العديد من أهداف األلفّيةكما أتاحت تلك اإلصالحات 
ه اإلجنازات صواب اخليارات والتوجهات التنموّية املعتمدة وتؤكد هذ. األفراد وحتقيق الرفاه لكافّة شرائح اجملتمع التونسي

يف تونس واليت أّهلتها الحتالل مركز متقّدم ضمن جمموعة البلدان ذات املؤشر األعلى للتنمية البشرّية، مما جلب هلا تقدير 
  . املؤسسات املالّية الدولّية واهلياكل األممّية املتخصصة

 

 التنموّية على املضّي قدما يف مسرية التطوير والتحديث لتعزيز قدراهتا على وإنّ تونس لعازمة ضمن خمططاهتا
مسايرة التحوالت العاملّية واإلسهام الفاعل يف بناء عامل يسوده الّسلم واالستقرار وإرساء عالقات دولية أكثر توازنا 

  .وتضامنا

  السّيد الرئيس،

 واإلقليمي، تواصل تونس عملها الدؤوب، على دويلا الهدرجة أرفع من االندماج يف حميطحرصا على حتقيق 
اليت تنتمي إليها وتطوير عالقاهتا السياسّية بالدول فضاءات الصعيدين الثنائي ومتعّدد األطراف، لالنفتاح على خمتلف ال

ويع جماالته من الشقيقة والصديقة وكذلك باملنظّمات اإلقليمّية والدولّية فضال عن السعي إىل توسيع أطر التعاون معها وتن
 .أجل مزيد االرتقاء هبذه العالقات إىل مستوى شراكة فاعلة تقوم على أساس االحترام املتبادل واملصلحة املشتركة

 

ويف هذا السياق، تؤمن تونس إميانا راسخا بأنّ احتاد املغرب العريب يظلّ خيارا استراتيجّيا ومصريّيا لكل شعوب 
دا، بالتعاون والتنسيق مع بقية الدول املغاربية الشقيقة، لدفع مسرية استكمال بنائه لذلك فهي  ال تّدخر جه. املنطقة

 .وتركيز مؤّسساته وتفعيل هياكله

 

كما حترص تونس على تفعيل العمل العريب املشترك وإكسابه املزيد من القدرة على التفاعل مع املتغّيرات 
ة من متغريات فضال عن اإلسهام يف دفع مسرية اإلصالح والتحديث يف احلاصلة إقليمّيا ودولّيا ومواجهة ما تشهده املنطق

 .٢٠٠٤الوطن العريب وفقا للقرارات الصادرة عن قمة تونس لسنة 

  

أّما على الصعيد اإلفريقي، فإنّ تونس حريصة على توطيد تعاوهنا مع أشقائها األفارقة وتوسيع جماالته سواء 
 القارة أو باملشاركة يف قوات حفظ الّسالم األممّية وكذلك من خالل تنمية العالقات باملسامهة يف حتقيق األمن والّسلم يف

  .االقتصادية مع البلدان اإلفريقّية الشقيقة
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وانطالقا من إمياهنا بأمهّية العمل اإلفريقي املشترك وبأنّ االحتاد اإلفريقي يظلّ اإلطار األمثل ملعاجلة أوضاع القارة 
 تتطلّع إليه شعوهبا، تؤكّد تونس حرصها البالغ على مواصلة املسار الذي متّ إقراره يف إطار االحتاد وحتقيق االندماج الذي

اإلفريقي من أجل استكمال تركيز مؤسساته وتفعيلها وتعزيز دوره يف تسوية الرتاعات يف كافة ربوع القارة ودفع مسار 
  .التنمية فيها

ورويب مكانة استراتيجّية، فإهنا تعمل دوما على تطويرها يف مجيع امليادين   وإذ ُتويل تونس لعالقاهتا مع االحتاد األ
 .تكريسا للشراكة املتضامنة مع دول االحتاد على أساس احلوار والتعاون واالحترام املتبادل

 

ومن هذا املنطلق، . كما أنّ بناء الفضاء األورومتوّسطي يظلّ من أولويات تونس وثوابت سياستها اخلارجّية
عمت بالدنا كلّ املبادرات واآلليات اليت تسهم يف تعزيز السلم والتضامن والتنمية يف املنطقة املتوسطّية، على غرار مسار د

 . واملنتدى املتوّسطي٥ زائد ٥برشلونة واحلوار 

  

. سطوقد كانت تونس من أوائل الدول اليت رّحبت باملبادرة الفرنسّية الرامية إىل بعث االحتاد من أجل املتو
وإننا نعتقد أن مستقبل هذه املبادرة تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة مبا يكفل لدول جنوب املتوّسط مشاركة فاعلة يف 

 .إرساء أسس االحتاد واختاذ القرارات اليت هتم املنطقة

  

  السّيد الرئيس،

،  الساحة الدوليةتشهدها العميقة اليت والتحّوالتالوضع الدويل اجلديد إنّ مواجهة التحديات النامجة عن 
يستوجب مّنا مجيعا مزيد العمل على ترسيخ املبادئ والقيم اإلنسانّية النبيلة اليت قامت عليها منظمة األمم املّتحدة واملثابرة 

ها وضمان إسهامها الفاعل يف توفري أفضل ضفاء مزيد من النجاعة على عملتنا ُبغية إاملسار اإلصالحي ملنظّمعلى دفع 
 الدولّية لبلورة حلول مجاعّية للتحدّيات املشتركة والقضايا العاملّية الراهنة ولتلبية طموحات شعوبنا يف االستقرار الظروف

  .وإشاعة أسباب الرخاء والعيش الكرمي يف إطار التعاون والتنمية املتضامنة

 .وشكرا على حسن اإلصغاء

 

  
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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