
  

  

  

  

  

  

  

  

 كلمة االسيید ررئيیس االحكومة 

*** 

 االنقاشش االعامم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 االقمة ااإلنسانيیة االعالميیة

    2016مايي  23ااسطنبولل٬، 

 االسيیّد االرئيیس٬،



 االسيیّد ااألميین االعامم٬، 
 االسمّو وواالفخامة٬، االجاللة ووأأصحابب 

 أأصحابب االمعالي وواالسعاددةة٬،
 حضرااتت االسيیدااتت وواالساددةة٬،

 
 

 مثنيیا على ٬،على كريیم ااالستضافةاالشقيیقة تركيیا  جمهھورريیةكريي لأأوودّد أأنن أأجّددد ش       
تنا إإلى االتي ووفّقوومختلف ااألططراافف االفاعلة االمتحدةة  ألميین االعامم لألمماالحثيیثة لمعالي اااالجهھودد 

 بلوغغ هھھھذهه االمحطة االكبرىى للشأنن ااإلنساني.
 

 االسيیّد االرئيیس٬،
 

قصد مَ  خصوصيیتهھا كبلدبتهھا ووتجرتستند ررؤؤيیة تونس لهھيیكلة االعمل ااإلنساني إإلى              
بورر ووَمصدرر لحركاتت االتنقل االبشريي من منطلق تعّددد اانتماءااتهھا إإلى االفضاءااتت االعربيیة ووع

 وواالمتوسطيیة ووااإلفريیقيیة االتي تشهھد عديید ااألززماتت ااإلنسانيیة.
 

اانخرططت تونس منذ ستيینيیاتت االقرنن االماضي في االعمل ااإلنساني تضامنا مع  وولئن            
بدوورر محورريي في إإسنادد  2011شعوبب االمنطقة٬، فقد ااضطلعت إإبانن ااألززمة االليیبيیة سنة 

 االواافديین من ااألشقاء االليیبيیيین وواالمهھاجريین االذيین فاقق تعدااددهھھھم آآنذااكك االمليیونن الجئ.   
 

ة فقد باددررتت تونس خاللل االسن االليیبيیة ووتوااصل تدااعيیاتهھا٬،ووفي ظظّل ااستمراارر ااألززمة            
االجارريیة بإعداادد خطة ططوااررئئ تأخذ باالعتبارر إإمكانيیاتت ووااحتيیاجاتت االسلط االتونسيیة وورريیاددتهھا 
لجهھودد ااإلغاثة ااإلنسانيیة على أأررااضيیهھا٬، مع ااالنخرااطط االوااسع للوكاالتت ااألمميیة االمتخّصصة 

  وولمنظماتت االمجتمع االمدني.
 

آآثارر سلبيیة ووططويیلة االمدىى على ووبالنظر لما يیترتب عن اامتداادد مثل هھھھذهه ااألززماتت من             
لي ؤّكد أأنن االعمل ااإلنساني االمستقبن نا٬، فإنراارر ووتحقيیق أأهھھھداافف االتنميیة االوططنيیةااألمن ووااالستق

 الء االدعم االكافي وواالمستداامم من االمجتمع االدوولي للبلداانن االمضيیّفة االتي تمرّ إإيیيیستدعي 
سورر وومّد االجإإررساء شرااكاتت فاعلة موّجهھة نحو االتنميیة االمستداامة من خاللل بمساررااتت اانتقاليیة 

 نامجتمعاتوومؤسساتنا بناء قدررااتت يیسهھم في بما  ٬،بيین االخطط وواالتدخالتت ااإلنسانيیة وواالتنمويیة
      .ووتحّمل اامتدااددااتهھا على االمدىى االطويیل لمضيیّفة لالجئيین على االتعافي من ااألززماتتاا

   
 

 ٬،االسيید االرئيیس
ضيیة ووأأنن قعلى ااختالفهھا تظل غالبا متراابطة إإننا نعتقد أأنن أأسبابب االهھجرةة وواالنزووحح              

عيیشونن أأنن جميیع من يی إإذذإإنسانيیة ووتنمويیة. قضيیة االهھجرةة وواالنزووحح في أأسبابهھا وونتائجهھا تبقى 
 في االهھجرةة وواالنزووحح يیتوقونن إإلى حيیاةة أأفضل ووإإلى االتمتع بالحقوقق وواالكراامة ااإلنسانيیة. 

 



ق تحقيیمن أأجل تخاذذ خطوااتت عمليیّة إإلى ااأأيیضا وومن هھھھذاا االمنطلق فقد باددررتت تونس 
أأسبابب معالجة للتنميیة االمستداامة٬، ال سيیّما ل 2030أأجندةة ااالستفاددةة من ااإلططارر االذيي تتيیحهھ 
نة وواالمنظمة عبر االقنوااتت ااآلم جرةة في االتنميیة ووتيیسيیر االتنقلاالهھ االتشّردد االقسريي ووتعزيیز إإسهھامم

 ووفقا لألوولويیاتت االوططنيیة.
 

 االسيید االرئيیس٬،
تجاووزز االتركيیز االتقليیديي على االحلولل نن االعمل ااإلنساني االمستقبلي بحاجة إإلى إإ        

ووإإيیجادد  معالجة االجذوورر االعميیقة لألززماتتااإلنسانيیة قصيیرةة ااألجل وومحدووددةة ااألفق باتجاهه 
من خاللل توفيیر االمزيید من االقنوااتت ااآلمنة وواالقانونيیة للتنقل في ددوولل  االحلولل االداائمة لهھا٬،

ااالستقبالل ااألكثر قدررةة ووتأططيیر ااالستجابة للحاجيیاتت االمتزاايیدةة لعمليیاتت إإعاددةة االتوططيین على 
اررباتت ووفق مقاالطوعيیة٬، ووذذلك  أأساسس االتقاسم االمنصف للمسؤووليیاتت ووتعزيیز عمليیاتت االعوددةة

جماعيیة ووشاملة ووططويیلة ااألمد قائمة على االشرااكة وواالتضامن ووعلى االتراابط االوثيیق بيین االسلم 
 ووااألمن وواالتنميیة لما فيیهھ فائدةة بلداانن ااالنطالقق وواالعبورر ووااالستقبالل. 

 

بيیعيیة طووليیدةة االكوااررثث االفقط ااألززماتت االمستشريیة في منطقتنا االعربيیة ليیست  ننّ ووإإ           
هھھھذاا  وومنأأيیضا أأززماتت بفعل االسيیاسة. بل إإنهھا  ٬،لتقتصر معالجتهھا على االحلولل ااإلنسانيیة

أأنن إإعاددةة هھھھيیكلة االعمل ااإلنساني تستدعي االتزااما ثابتا ررااسخة االمنطلق فإنن تونس على قناعة 
مع توجيیهھ ااالستثمارر االسيیاسي وواالتنمويي وواالمالي نحو  وواالتواافقيیة لألززماتت٬،بالحلولل االسلميیة 

بناء وومن خاللل جهھودد االوساططة ووأأنشطة بناء االسالمم  ما بعدهھھھاااألززماتت ووقبل رااتت ما فت
 االتوقي من االنزااعاتت قبل نشوبهھا ووددررءمجتمعاتت ددوونن فوااررقق ااجتماعيیة ووااقتصادديیة بما يیكفل 

 االمعاناةة ااإلنسانيیة بدلل تخفيیفهھا. 
 
 أأشكركم على حسن ااالستماعع.وو

 
 

	  


