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االسيید االرئيیس٬،   

أأصحابب االمعالي وواالسعاددةة٬،  

االسيیدااتت وواالساددةة ااألفاضل٬،  
 

ااسمحواا لي في مستهھل هھھھذهه االكلمة أأنن أأتوجهھ باسم االحكومة االتونسيیة إإلى جمهھورريیة إإثيیوبيیا 
االفدررااليیة االديیمقرااططيیة بأصدقق عباررااتت االشكر وواالتقديیر على االجهھودد االمبذوولة من أأجل توفيیر  كافة 

االثالث لتمويیل االتنميیة االذيي يینعقد ألوولل مّرةة بقاررتنا ااالفريیقيیّة. االدوولي  للمؤتمر أأسبابب االنجاحح   

من ووال سيیما االميیسريین كافة ااألططراافف االمعنيیّة كما ال يیفوتني أأنن أأشيید بالمساعي االحثيیثة ل
أأجل االتوصل إإلى تواافق حولل مشرووعع ووثيیقة ختاميیّة تتبنّى مشاغل االدوولل االناميیة ووااألقل نمّواا 

تداامة في إإططارر من االتضامن االدوولي.في االتحقيیق االفعلي للتنميیة االمس                ووتسهھم   

تواافق عن ووإإذذ تثني تونس على ما تحقق من نتائج على ددرربب تنفيیذ االتوصيیاتت االمنبثقة 
لتصديي للتحديیاتت ال ززاالت ملّحة ل االحاجة أأنن على٬، فإنهھا تؤكد آآررااء مونتيیريي ووإإعالنن االدووحة

وولمضاعفة االجهھد من أأجل كسب ررهھھھانن االتنميیة االمستداامة ووتوفيیر ل االتنميیة تمويی االرااهھھھنة في مجالل
.2015ما بعد سنة  ليیة واالتنم ألجندةةممهھدااتت االنجاحح ل  

االسيیدااتت وواالساددةة٬،  

االظلم ووااالستبداادد ووتطلعهھ إإلى االحريیة وواالعداالة تونس بفضل ثوررةة شعبهھا على  توفقتلقد 
ديیمقرااططي ووااحتراامم حقوقق ااالنسانن وواالحريیاتت إإررساء أأسس االنظامم االوواالنماء بكافة أأبعاددهه إإلى 

االظرفيیة االتي يیمر  تتاالفردديیة بما يیضمن كراامة االفردد ووحقهھ في االعيیش االكريیم. غيیر أأنن االصعوبا
تحقيیق االنقلة مثلت عائقا ددوونن بهھا ااالقتصادد االوططني ووتفاقم ااالشكاليیاتت على االصعيید ااالقليیمي 

ماعي.االصعيیديین ااالقتصادديي ووااالجت االنوعيیّة االمنشوددةة على  

تحديیاتت االمرحليیّة من منطلق ووعيیهھا بضرووررةة مجابهھة اال االحكومة االتونسيیة االجديیدةةووتسعى 
ووال سيیما منهھا تشغيیل االشبابب وواالنهھوضض باالستثمارر ووااالررتقاء بمستويیاتت االتنميیة االجهھويیة ووتحقيیق 

-2016لى إإعداادد االرؤؤيیة ااإلسترااتيیجيیة لتونس للسنوااتت االعداالة ااالجتماعيیة  إإ حددد االتي ستتوو 2020
أأنن يیتم ٬، على ااألوولويیاتت االوططنيیّة وولتوجهھاتت االمستقبليیة في مجالل االتنميیة االمستداامة بمقتضاهھھھا اا
على االشعب االتونسي وواالجهھاتت االمانحة وواالمستثمريین ااألجانب هھھھذهه االوثيیقة ااالسترااتيیجيیّة  عرضض

.في موفى االسنة االحاليیّة خاللل مؤتمر ددوولي سيینتظم للغرضض  

ااقتصادديیة حيیويیّة أأهھھھّمهھا د ااإلصالحاتت على قطاعاتت كما تعمل تونس على إإددخالل عديی
إإصالحح االمنظومة االجبائيیة ووإإعاددةة هھھھيیكلة االقطاعع االبنكي ووإإصالحح االمنظومة االجمركيیّة للحد من 
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مقوماتت االحكم  ووترسيیخإإصداارر مجلة جديیدةة لالستثمارر  ظظاهھھھرةة ااالقتصادد االموااززيي٬، هھھھذاا فضال عن
االرشيید وومحارربة االفسادد وواالرشوةة.   

هھھھا لنهھوضض بمستويیاتت نموّ لئن تؤكد تونس في هھھھذاا ااإلططارر على مسؤووليیة االدوولل في ااوو
تهھيیب بالمجموعة االدووليیّة من أأجل ددعم االجهھودد االوططنيیّة للدوولل هھا ووتحقيیق تطلعاتت شعوبهھا٬، فإن

االنهھوضض ووووضع ااسترااتيیجيیاتت شاملة لدعم تشغيیل االشبابب ووال سيیّما عبر االناميیة ووااألقل نمّواا 
مساندةة ووفي ااالقتصادد االوططني االمهھيیكل  ددعم ددمج ااالقتصادد االموااززييث في سبل االبحباالستثمارر وو

ووتيیسيیر نقل االتكنولوجيیا ووخاّصة منهھا االصديیقة  ووددعم االتجاررةة االخاررجيیّة االتنميیة االمحليیّة وواالجهھويیة
  ووددعم االقدررااتت في مجالل االحد من تأثيیرااتت االتغيیرااتت االمناخيیة. للبيیئة

ق ــا يیتعلــفيیماالجهھودد ة ــجيیووتجنب ااززددوواايیق ــلتنسااز ــتعزيیأأهھھھميیّة كما تؤكد تونس على 
٪ من ددخلهھا 0.7أأهھھھميیة ووفاء االدوولل االمتقدمة بالتزااماتهھا لتوفيیر ووعلى  ةــلتنميیاال ــويیتمـة ــبعمليی

االقومي ااإلجمالي للمساعدةة ااإلنمائيیة االرسميیة لفائدةة االدوولل االناميیة ووخاصة االدوولل االتي تمر 
. كما تؤكد على اااللتزااماتتإإنشاء آآليیة لمتابعة هھھھذهه ضرووررةة  علىبمرحلة اانتقالل دديیموقرااططي وو

مكافحة االتدفقاتت االماليیة غيیر االمشرووعة ضرووررةة تضافر جهھودد االمجموعة االدووليیّة من أأجل 
.ااسترجاعع ااألمواالل االمنهھوبةمعاضدةة االمجهھوددااتت االوططنيیّة االرااميیة إإلى وو  

لتحقيیق االتنميیة  ٬، ووفي ظظل ما باتت تشهھدهه مساعي االمجموعة االدووليیّةجانب آآخرمن 
ااستشرااء للعنف ووااستفحالل لخطر  ما يیشهھدهه االعالم االيیومم من االمستداامة للجميیع  من تهھديید  جّرااء

على كافة مكوناتت ااألسرةة االدووليیّة نا جميیعا٬، فإنهھ أأصبح لمن االضروورريي االذيي باتت يیتهھدددااإلررهھھھابب 
قضاء على ا من أأجل االاالتضامن فيیما بيینهھأأكثر من أأيي ووقت مضى مضاعفة االجهھد ووتعزيیز 

ووضمانن  يیةاالفردد االحريیاتتووحمايیة تهھميیش االبطالة وواالفقر وواالعبر محارربة  ال سيیما االدفيینة أأسبابهھ
هھھھذهه االظاهھھھرةة وواالرفع من قدررتهھا للتوقي من ددعم االهھيیاكل االوططنيیّة  بالتوااززيية ااالنسانيیّة٬، ووكرااماال

على االتصّديي لهھا.  

االسيیدااتت وواالساددةة٬،  

موعة االدووليیّة من أأجل االتوصل إإلى تحقيیق لكم ددعم تونس االكامل لجهھودد االمجمجددداا 
االتنميیة االمستداامة للجميیع ووتوفيیر االتمويیالتت االالززمة للدوولل االناميیة ووااألقل نمّواا من أأجل االتقليیص 

أأتمنّى لنا جميیعا  ووتوفيیر مقوماتت االعيیش االكريیم لشعوبب ااالنسانيیّة قاططبة٬،من االفجوةة االتنمويیة 
الح جميیع ااألططراافف ووترااعي االتحديیاتت االتي االنجاحح في االتوصل    إإلى تواافقاتت ترعى مص

توااجهھهھا االدوولل االناميیة٬، في خطوةة تترجم مدىى جديیّة تضامن االمجموعة االدووليیّة.   


