
 

 

 سفــــارة الجمهوريــــة التونسيــــة

 البعثة الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة

 ةالدوليوالمنظمات  

  فيينا

 

  

Botschaft der Republik Tunesien 

Ständige Vertretung bei den Vereinigten  

Nationen und  Internationalen 

 Organisationen  

  لل��ة ال��	رات ) 61(ال	ورة  ���اس�ةكل�ة ال�ف	 ال��ن�ي 

  -  ال�قاش العام" ال�ال�ال��	 ا -

   )2018مارس  12(ف���ا،       

  ) لل��ة ال��	رات61، رئ!�ة ال	ورة ( Alicia Buenrostro Massieuسعادة ال�ف! ة  
  

  ، ال�	ی  ال��ف!0/ ل�.�- األم* ال��(	ة ال�ع�ي �ال��	رات وال� )�ةYuri Fedotovال�!	 
  

  ال��	رات ل� اق�ة، رئ!4 اله!2ة ال	ول!ة Viroj Sumyaiال�!	 
  

   ،معالي ال�ادة ال�زراء
 

  ال�!	ات وال�ادة ال(�8ر،

 

��ال�ه��ة ���اس�ة ت�ل��� رئاسة ال�ورة أتق�م إل��� ���لل(�ة ال�)�رات ول&افة أع#اء ال���!  ال اد�ة وال

اإلع�اد له5ا ال �ث الهام ال75  �ا ب5ل���ه م� جه�د م�ص�لة م� أجلع� ال�ق�ی+ لل&�  ع�+امُ  ،الُ��ق+

لل�ل� ه5ه اآلفة ال�ي ال ت@ال ُت�Bل ته�ی�ا على  لق#اءلتع@A@ ال�عاون ال�ولي في  سُ��ه�، بال ش;،

   .واألم� في العال�
 

ال��ی+ ال��ف�75 ل���! األم� ال�� �ة ال�ع�ي  &ل م�أت�ّجه �ال�B+ ل أن  ، به5ه ال��اس�ة،ك�ا ال �ف�ت�ي

اإلعالن  ت#ّ��هما ��ف�5 ال��اءة ل لل(ه�دورئ�L اله��ة ال�ول�ة ل�+اق�ة ال�)�رات +�Aة �ال�)�رات وال(

�Bأن ال�عاون ال�ولي ن � إس�+ات�(�ة م�&املة وم��ازنة وم��م(ة  2009ل��ة ال��اسي وخMة الع�ل 

ال�)�رات  ل�+اق�ةV عل�ه االتفاق�ات ال�ول�ة الUالث نTّ  �اإلضافة إلى ما ،ل��اجهة م�Bلة ال�)�رات

وال�ث�قة ال)�ام�ة الTادرة ع� ال(ل�ة االس��Uائ�ة لل(�ع�ة العامة لألم�  2014واإلعالن ال�زار7 ل��ة 

  .2016ال�� �ة ح�ل م�Bلة ال�)�رات العال��ة في 
  

 ،ةال ئ!� ة�!	ال

�ع�ي�الع+]�ة  ���ال�(��ع تم�اخالأن أض� ص�تي إلى ما جاء في إال  م��هل Zل��يفي  ال 

� خاصة ف��ا اإلف+Aقو �Tزائ� ال �م(ال �عاون ال�ولي في ال�ع@A@ بی�عل\ �ة وم(��عة ال��عة وال��ع�

على مقار]ة م��ازنة وشاملة  �ق�مإ`ار تقاس� لل��_ول�ات م�اف ة االت(ار غ�+ ال�B+وع �ال�)�رات في 
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��اع�ة االق�Tاد�ة واالجعلى ال����Aات ت ��ات  ت#ع في ال ��ان ما ن�اجهه ال��م م�وم��م(ة 

ل��اقف ال�ي اع���تها ه5ه ال�(��عات اإلقل���ة �)�Tص م�ان�ته ل�Zا ُ�ع�+ وف� بالد7 ع�  .واألم��ة

  .2019م+اق�ة ال�)�رات ل�ا �ع� س�ة رؤ�Aها لل�عاون ال�ولي في م(ال 
  

Z5ادرة في ه5ا ال�(ال وال�Tص واإلعالنات ال�ول�ة ال�Tعلى ال�@امها ��افة ال� Lت�ن �Z_ذ تfنفاآ�رة و، 

لى ع ،لل(�ة )62(على هامj ال�ورة  ،2019أن ی+Z@ االج��اع ال�زار7 الُ��+مج في س�ة  تق�+حفإنها 

ل; وذ 2019ل�ا �ع�  2009ال�m+ في ت��ی� آجال ت�ف�5 أه�اف اإلعالن ال��اسي و]+نامج الع�ل ل��ة 

 ّ���  (ال.5ا ال�م� إج+اء اس�ع+اض ل�ا تّ� ت�ف�5ه وتق��� ن(اعة ال(ه�د ال�ول�ة في ه� وفقا ل(�ول زم�ي ُ
  

  ،ةال ئ!� ة�!	ال
  

م� أجل ت ق�\ األه�اف الُ�#ّ��ة في اإلعالن ال��اسي وخMة الع�ل  س�اس�هاإ`ار  فيت�نL  ت�عى

ع�ة على ال��ا إلى إق+ار ب+نامج لل�ه�ض �الT ة ال�ف��ة ال75 ی+Z@ �األساس على 2009ل��ة 

ال مع م��mات ال�(��ع ال��ني ل��اف ة على ال�عاون الفعّ  ت +ص بالد�Z .7ا ال�)لq م� اإلدمان

  ��ة في ال�(ال.ال�ال�(ارب الع االس���اسه5ه اآلفة ال�ي ت��ه�ف ش�اب�ا ع�+ 
  

رات  �ّ �عل\ �ال�)ال�ُ  1992ل��ة  52ت�ق�ح القان�ن ع�د  ،2017أف+Aل  25ب�ارAخ  ،ت�ّ  وفي هذا الصدد،

ا�ة و]ال�الي فق� أص�ح للق#اة سلMة تق�ی+Aة ، ��ا مع�اه أن ال�� 12وذل; ع�+ إلغاء أح�ام الفTل 

 مادة م)ّ�رة اس�هالكالع��م�ة ��(+د إعالمها م� ق�ل ال#ا�Mة الع�ل�ة ب�ج�د م��Bه �ه في ق#�ة 

أو أن  س+اح على ال� ��ة،وA ال في حالة  اس��عاء�ه  بل ی�� ت�ل��ه  �االح�فا�wإم�انها أن ال تأم+ 

ث� تقّ+ر ال��ا�ة الع��م�ة  ساعة على أقTى تق�ی+ 72في غ#�ن  ةأنmار ال� ��ی�ّ� إحال�ه على 

wل  ،أمام ال� ��ةل #�ر ل�ه أو مّ�ه �اس��عاء  االح�فاTأن الف �غى ل، ال�ُ  52م� قان�ن  12في ح�

 س��ات 5ال�اّدة ال�)ّ�رة تTل إلى  ، Zان �)ّ�ل للق#اة ��ق�#ى القان�ن إص�ار عق�]ات ل���هل;

خ�Mة Z ّ�  ی�ارد Z1000أقTى تق�ی+ �Zا أنه� م(�+ون على إص�ار عق�]ة ���ة س(� ناف5ة و اس(�ّ 

 ���أدنى. وتع��+ ه5ه ال)�Mة إ�(اب�ة في ان�mار اس�ع(ال إص�ار قان�ن ج�ی� �#� ج�ان! ال� 

 والعالج . 
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دمان لإلنTات وال�قا�ة والعالج م� اإل” األمل“ة ف�ح م+Z@ ال��� وزA+ الT ة ع� ق+ار إعاد أعل�ك�ا 

 �مارس شه+  خ+آ�ع� إعادة ته���ه �A+Mقة م�روسة ت��اشى مع خ�Tص�ة ه5ه ال�_س�ة انMالقا م

2018، @Z+اقة اس��عاب ت�لغ  2000م�5 س�ة  ح�ثأُ  عل�ا أن ه5ا ال�M�52 ا، أغل\ أب�ا�ه م�+A+5 س

وفي ه5ا ال��اق، تع�ل ت�نL على دع� ش+Zائها  .�ة وfج+ائ�ة���! مBاكل ت���m 2011ج�Aل�ة 

ه ال�ول��� م� م��mات دول�ة ودول وم(��ع م�ني م� أجل ت�ف�5 ه5ا ال�B+وع ال��Mح ول�ا ال تع���

 على Zامل ت+اب ال(�ه�رAة.

  

  ، ةال ئ!� ة�!	ال
 

ل(�ة ال ال�ة لل�ورة ا (احإنالع�ل س�Aا على  على أه��ة أن أؤZّ� م(�دا، لي، في خ�ام Zل��ي إس� �ا

�ي في إ`ار مقار له5ه اآلفة حل�ل ج5رAة  ع�+ اع��اد ال�)�رات  ]ة شاملةقابلة لل��ف�5 على ال����| ال̀�

�ان�ة وذل; Zافة األ�عاد االق�Tاد�ة واالج��اع�ة وال�+]�Aة  تأخ5 �ع�� االع��ار�� �        .ال�ولي ال�(��عم
   

 وش. ا

       

  


