
  

  

  

  

  

  

االسيید ررئيیس االحكومة مدااخلة  

*** 

 أأشغالل االمائدةة االمستديیرةة ررفيیعة االمستوىى للقاددةة
"ضرووررةة االتحلي بالقيیاددةة االسيیاسيیة لمنع نشوبب االنزااعاتت ووووضع حد 
  لهھا"                                 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 االقمة ااإلنسانيیة االعالميیة

2016مايي  23ااسطنبولل٬،   

 
 االمعالي وواالسعاددةة٬،االفخامة ووأأصحابب 
 ااألميین االعامم٬، االسيید



 

أأوودّد أأنن أأثّمن عاليیا ااختيیارر موضوعع هھھھذهه االمائدةة االمستديیرةة بعنواانن "ضرووررةة االتحلي       
بالقيیاددةة االسيیاسيیة لمنع نشوبب االنزااعاتت ووووضع حد لهھا". وونحن نأمل أأنن يیكونن لقائنا هھھھذاا 

ارربب جاالحاضريین حولل االمماررساتت االرشيیدةة ووااالستفاددةة من ززخم االت مناسبة للتفاعل بيین االقاددةة
 االمتنوعة لبلدااننا في االمجالل.

 

 ٬،االسيید االرئيیس 
يیكشف ووااقع االمجتمع االدوولي االيیومم أأننا في حالة مستمرةة من إإددااررةة ااألززماتت ااإلنسانيیة          

جرااء تزاايید بؤرر االتوتر وواالنزااعع االمسلح ووتعقيیدااتهھا ووططولل أأمدهھھھا٬، ووهھھھو ما يیستدعي منا إإعاددةة 
من خاللل ووضع إإنهھاء االصرااعاتت في صدااررةة  االتفكيیر باتجاهه مرااجعة أأوولويیاتت االعمل ااإلنساني

 اماتنا وواالتحركك االجماعي وواالمسؤوولل من أأجل منع نشوبهھا.ااهھھھتم
 

ووإإنن تونس لتدرركك أأكثر من أأيي ووقت مضى صواابب االتمسك بخيیارر  ااحتوااء ااألززماتت            
 2011جانفي  14ووجهھودد االوساططة لتسويیتهھا٬، بالرجوعع لكونهھا خاضت منذ ثوررةة  قبل ذذررووتهھا
إإررساء مؤسساتت االدوولة االديیمقرااططيیة  نحو االحواارر االوططني ووااالنتقالل االسيیاسي االسلس تجارربب

 االتعّددديیة وواالجمهھورريیة االثانيیة.
 

ووتكمن خصوصيیة االتجربة االتونسيیة في ترجمتهھا لمدىى جدووىى ووساططة قوىى االمجتمع          
لل إإلى ااالنتقا االمدني في نزعع فتيیل ااالحتقانن ااالجتماعي وواالتوتر االسيیاسي٬، لّما كانن مسارر

نن إإددااررةة أأمهھّددداا باإلجهھاضض ووااالنزالقق نحو االعنف وواالتسلّط. كما تبيیّن هھھھذهه االتجربة االديیمقرااططيیة 
بل الرأأيي ووااالستفراادد بااألغلبيیة على ااألقليیة  هھھھيیمنة منطق  ل ااالنتقاليیة ال تليین بفرضضحاااالمر

وولترسيیخ  كخيیارر ااسترااتيیجي لمنع نشوبب ااألززماتت فرقاء االسيیاسيیيینتكونن بتحكيیم االتواافق بيین اال
 ناء االديیمقرااططي. ددعائم االب

 

 ٬،االسيید االرئيیس
لقد ااررتقى االنمط االتواافقي االتونسي إإلى نموذذجج إلددااررةة االشأنن االعامم في مختلف أأبعاددهه 

االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة٬، قائم على ااستثمارر ااألفق االرحب للوفاقق وواالتعّددديیة السيیما     
االعامم االتونسي للشغل ووااالتحادد من خاللل حواارر ااجتماعي ثالثي فّعالل بيین االحكومة ووااالتحادد 

إلقصاء اا االتونسي للصناعة وواالتجاررةة وواالصناعاتت االتقليیديیة االمتوااجديین بيیننا٬، القتناعنا أأنن
دديي ووأأنن االتهھميیش ااالقتصاالجتماعي االسيیاسي يیؤشر لتقويیض ووحدةة االمجتمع وولحمة نسيیجهھ اا

 . االنزااععاالتصاددمم وواالعنف ووووااالجتماعي يیؤدديي إإلى 
 

٬، ميیةإإقليیما توااجهھهھ من تحّديیاتٍت ددااخليیة وو في خضمّ غيیر أأنن االتجربة االتونسيیة تظّل           
بحاجة         إإلى االدعم على االمستويیيین االسيیاسي ووااالقتصادديي من قبل أأصدقائنا ووشركائنا 

عاتت تطلّ بة لاالستجعلى االصعيید االدوولي      ووإإلى ااالستثمارر في ااالستقراارر ليیتسنّى لنا اا
 نميیة وواالعداالة ااالجتماعيیة.االتااألمن وو االمشرووعة إإلىن االتونسيیيی

 



 ٬،االسيید االرئيیس
إإنن االتحديیاتت ااألمنيیة االجسيیمة االتي توااجهھهھا االمجموعة االدووليیة تفرضض عليینا جميیعا 
تكثيیف االتعاوونن وواالتنسيیق لتفادديي ااألززماتت ووإإنهھاء االصرااعاتت٬، مع االتأكيید أأنن االوقايیة من 
االنزااعاتت تتطلّب مقاررباتت شاملة وومتكاملة تتجاووزز االجواانب ااألمنيیة لتشمل االمسائل االتنمويیة 

لمرّكب ووللصبغة االكونيیة للعديید من االظوااهھھھر وواالتهھديیدااتت ووفي مقدمتهھا آآفة ااعتبارراا للطابع اا
 ااإلررهھھھابب وومالهھا من تدااعيیاتت ااجتماعيیة ووإإنسانيیة.   

 
 ووأأشكركم على حسن ااالستماعع.

 
 

                  	  


