
 

 سفــــارة الجمهوريــــة التونسيــــة 

  البعثة الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة 

  الدولية والمنظمات 

  فيينا 

  

Botschaft der Republik Tunesien 

Ständige Vertretungbei den Vereinigten  

Nationen und  Internationalen  

Organisationen  

  كل�ة ال�ف	 ال��ن�ي

��ة والع	الة ال��ائ�ة )31ال	ورة (خالل �  لل��ة م�ع ال�

  -"ال�قاش العام " 3 -

  ) 2022 ما� 16، ف���ا(  

��ة والع	الة ال��ائ�ة، 31رئ�' ال	ورة ( ال�&	�  ) لل��ة م�ع ال�

ى أن أتقّ�م إل��� �ال�ه��ة  ، ب�ا�ة، اس���ا لي  . له4ه ال�ورة، ُم����ا ل�0 ال��ف�/ وال�-اح ا ان�*ا��� رئ�'عل

   .اإلف@?<�ةة ال�-��عو  وال=�9 77الـة م-��ع ة;ل�;ل م9 ما ورد في ى إل ت��7 ت�ن6 

،6�   ال'�� ال@ئ

أسف@ت    19ال���الت م�ع�دة األ�عاد والع��قة ال�ي �Fه�ها العال� ال��م وال�ي فاق��ها جائ�ة ;�ف��  إن  

�ة خاصة في م-االت م�اف�ة ال-@?�ة ال�ي ت�Kرت وت�ام�F� Mل خ�K@ وات*4Oت أش�اال ع9 ت���ات إضا

ومقارSة  تج�ی�ة   م�F@;ة  نT@ة  اع��اد  وال�ول�ة  �ة ��واإلقل األم��ة  وال���Tات  ال�ول  ج��ع  م9   WلKشاملة� 

األY@اف م�ع�د  ال����ات  للع�ل  رفع  م9  ى  و?ع�ل  ت�9�ّ  �ات  ا  علZت�ا م9  تFه�ها ال��Kّ ل�ّ�  ال�ي  رات 

لل-@?�ة   وال���ام�ة  ال�*�لفة  ال\ع]ال�-االت  ب\ع7ها  �ال-@ائ�    وارت\اYها  ی�عل/  ��ا O تFه�ه  ال�4  وال��Kر 

ال�هاج@?9   W?@وته �األش*اص  واالت-ار  �ة Oال^قا �ال���ل0ات  ال*اصة  وال-@ائ�  على    االل�0@ون�ة  ت�ف_  ;�ا 

ى ال�'��   إنع�اساتال�ي ;انM لها  و �رونا  ;�اء ��Fل أف7ل �ع� جائ�ة  `إعادة ال االق�=اد� واالج��اعي  b  عل

���ات اإلرهابTة ة ت'عى ال���ى اس�غاللها ل�_?� اس�قKاب الف�ات ال�هF�ّة والهFة ��-��عات�ا واإلج@ام   . إل

 ،6�  ال'�� ال@ئ

ــــ �ات ال�ول�ة ال�ي ت'�-�W ل�قاص� اله�ف الfعلى جّل ال�عاه�ات واالتفا Mـــ  16إن ت�ن6 ال�ي صادق

�ع على إقامة م-��عات م'ال�ة ال یه�h ف�ها أح� م9 أوال��عل/ �  لل����ة-Fة ال�'��امةال�� ، جل ت�ق�/ ال���



الع�الة إلى  ال-��ع  وص�ل  إم�ان�ة  على    ،وiتاحة  لل-��ع  وشاملة  لل�'اءلة  وخاضعة  فعالة  مjس'ات  و�Sاء 

ال�'��?ات ى  ج��ع  عل ت�@ص  و ،  تF@?عاتها  م�اصلة جه�دها  و م�ائ�ة  اإلن'ان لها  م\ادl حق�ق  م9    اح�@ام 

  ذات ال=لة.   �-االتالع�ی� م9 الفي ال�=�ص والق�ان�9 ج�لة م9  س9ّ خالل 

،6�   ال'�� ال@ئ

�ة �Fأن "یp�دلة ال@ق��ة في الع�الة ال-�ائ�ة  ألتع_?_ اس�*�ام ا@حW وف� بالد� �إع��اد دورت�ا لل��اقFة ال��اض

ا  rذل في  ��ا  ال'�`@ان�ة،  ال-@ائ�  واس�غاال ال وم�اف�ة  القاص@?9  ى  عل مF@وعة ع��اء  غ�@  أنKFة  في  له� 
ا ت�امي ه4ن�@نMإل �اس�*�ام  ته�ی�ات على م-��عات�ا.  " خاصة في ضل  ��Fله م9  وما  ال-@ائ�  ال��ع م9  ا 

ض@ورة اع��اد مقارSة تFار;�ة قائ�ة على اح�@ام حق�ق اإلن'ان، ت�7اف@ ف�ها ج��ع ال-ه�د  ونj;� ه�ا على  

ال��ني للع�ل س�?ا    ��ا في ذلr ال�ول وش@;ات االن�@نM وم��Tمة األم� ال����ة ووسائل اإلعالم وال�-��ع

ى ال���0ل�ج�ا ال@ق��ة وiنFاء ف7اء إل�0@وني آم9 وم�اح  ووفقا ل�'jول�ة م�F@;ة ل�7ان ال�'اواة في ال�فاذ إل

 .لل-��ع

ج@Sة في  ج_?@ة  الق�ة ال^ام�ة عF@ة للف@ن�0ف�ن�ة في  ت-�ر اإلشارة في ه4ا ال=�د أن ت�ن6 ال�ي س���97  و 

"ال��اصل    2022ن�ف�`@   م�ض�ع  في  ح�ل  وال�7ام9  لل����ة  ;@اف�  ال@ق��ة  ال���0ل�ج�ا  ال���ع:  إYار  في 

الف@ن�0ف�ني"،   أنها  الف7اء  �ق�9  ل��اف�ة  على  ال�عاون  وتع_?_  ال�Fاور  ل�ع��/  هامة  م�اس\ة  ه4ه س��0ن 
  .ال-@ائ�

،6�   ال'�� ال@ئ

ال�عاون معت تع_?_  ى م�اصلة  ال�ع�ي �ال�*�رات و   �@ص ت�ن6 عل ی^i  9�ّذ  و   .ال-@?�ةم��W األم� ال����ة 

�ه   �ق�م  ال�4  ال�ور  بالد�  ی���W  الوف�  ال�ول  فإنه  ;افة  مع  الع�ل  م�اصلة  ى  إل ال�ام�ة  �ع�ه  خاصة 

و  و ل�عاض�تها  الق�رات  ب�اء  م9  ال�ق��ةت����ها  أول�?اتها  ال�'اع�ة  وف/  لها  وت�ق�/    الالزمة  ال-@?�ة  ل��ع 
  .الع�الة

                               

ى   االس��اع.  وش�@ا عل

 

  


