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 االقمة ااإلنسانيیة االعالميیة

 2016مايي  23ااسطنبولل٬، 

  

 ررجب ططيیب ااررددووغانن٬، ررئيیس جمهھورريیة تركيیا ٬،االسيید فخامة 



 معالي االسيید بانن كي مونن٬، ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة٬،
 ٬،أأصحابب االفخامة وواالمعالي وواالسعاددةة

 
أأعربب عن فائق شكريي ووتقديیريي لفخامة االرئيیس ررجب ططيیب ااررددووغانن أأنن بداايیة أأوودّد           

وومن خاللهھ إإلى االشعب االتركي االشقيیق على حفاووةة االترحابب ووكريیم ااالستضافة بمناسبة 
 ااحتضانن هھھھذهه االقّمة. 

 ٬،االسيید االرئيیس

جديیدةة  عنا ووذذلك ووفق ررؤؤيیةإإننا بحاجة االيیومم إإلى إإعاددةة تأكيید تمّسكنا باإلنسانيیة كقيیمة تجم     
للعمل ااإلنساني قواامهھا االتضامن وواالتعاوونن وواالمسؤووليیة االمشتركة٬، وومحوررهھھھا ااإلنسانن . 
ووترّحب تونس في هھھھذاا ااإلططارر بما وورردد في أأجندةة ااألميین االعامم من أأجل ااإلنسانيیة من تداابيیر 

لمعاناةة اا ووإإجرااءااتت ضمن أأوولويیاتهھ االخمسة للعمل ااإلنساني االمستقبلي من أأجل االتخفيیف من
 ااإلنسانيیة ووكفالة كراامة االذااتت االبشريیة.

ووتودّد تونس أأنن تعلن عن تمّسكهھا بالمسؤووليیة ااألوولى بأجندةة ااألميین االعامم بعنواانن "االقيیاددةة     
االسيیاسيیة لمنع نشوبب االنزااعاتت ووإإنهھائهھا٬، ووذذلك باالستنادد إإلى االتجربة االتونسيیة لالنتقالل 

ااررةة االشأنن االعامم بيین مختلف االمكوناتت االسيیاسيیة االديیمقرااططي االتي تٌعّد مثاال حيیا في إإدد
ووااألططراافف االمدنيیة٬، بشكل يیمّكن من تفادديي ااألززماتت على أأساسس إإررااددةة جماعيیة مبنيیة على 

 االتواافق وواالحواارر عند برووزز ااالختالفاتت.

 االسيید االرئيیس٬،      

تقبالل ستشهھد تونس إإلى االيیومم موجاتت متوااترةة من االنزووحح االقسريي من ليیبيیا عرفت أأووجهھا با    
٬، مع ما رراافقهھا من أأعباء ووتدااعيیاتت على أأمنهھا ووااقتصاددهھھھا 2011أأكثر من مليیونن الجئ سنة 

وومعاشش مجتمعاتهھا االمضيیفة. وومن هھھھذاا االمنطلق٬، فإننا نعربب عن ااهھھھتمامنا بالمسؤووليیة 
ااألساسيیة االثالثة االدااعيیة إإلى "عدمم إإغفالل أأحد" من أأجل إإيیجادد حلولل متضامنة جذرريیة 

امل مع تحديیاتت االتشّردد االقسريي وواالتنقل االبشريي ووحاالتت االضعف وومستداامة في االتع
وواالهھشاشة االمرتبطة باألززماتت٬، وواالسعي إإلى توفيیر االدعم االكافي لالستجابة لحاجيیاتت 
ااألشخاصص االذيین يیوااجهھونن صعوباتت نتيیجة االنزااعاتت وواالفقر  إإلى جانب حاجيیاتت االبلداانن 

 االمضيیّفة وومجتمعاتهھا.  

 

 االسيید االرئيیس٬،      

تؤّكد تونس ختاما على أأهھھھميیة ااإليیفاء بالمسؤووليیة االخامسة االمتمثلة في "ااالستثمارر في    
ااإلنسانيیة"٬، ااعتبارراا الررتباططهھا االوثيیق بمختلف االمسؤووليیاتت االمدررجة ضمن أأجندةة ااألميین االعامم 



لإلنسانيیة ووذذلك في سيیاقق مختلف اااللتزااماتت االمتعهھد بهھا خاللل االسنة االمنقضيیة في مجالل 
لماليیة ووااإلنمائيیة. ووإإننا ندعو إإلى ااالستثمارر في ااإلنسانيیة السيیما عبر ددعم االمساعدةة اا

االديیمقرااططيیاتت االناشئة سيیاسيیا ووتنمويیا ووماليیا حتى تكونن قاططرةة لالستقراارر وولدفع ااإلنسانيیة 
 االتي تجمعنا.

 ووأأشكركم على حسن ااالستماعع.
  


