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  كل�ة ال�ف� ال��ن�ي ���اس�ة إف��اح ال�ورة ال����ة ل�ت�
 ن�ع ال�الح 

  2023جانفي  24ج�"!، 

  

  "، رئ"0 مت�
 ن�ع ال�الح،أح�� إیهاب ج�ال ال�ی)" ال�ف'
سعادة 

  ل�ت�
 ن�ع ال�الح،معالي ال�'�ة "تات"انا فال�فا4ا"، األم'�ة العامة 

  سعادة ال�ف
اء، 

  ال�'�ات وال�ادة ال�67ر، 

  

  إل%)" .ال!ه�,ة على ت�ل%)" رئاسة ال��ت��، راجً%ا ل#" ال!�ف�� وألشغال م�ت��نا ال��اح   ت�جه، أن أب�ا
ةإس���ا،  
وُمع;ً�ا ل#" ع8 ال�ع" ال#امل لل�ئاسة ال�:�9ة لل��ت�� م8 أجل ال!�صل لل�!ائج ال!ي ن!3لع إل�ها ج�%عا وهي  

.الF)� إلى ال=��ة األم��ة العامة "تات%انا فال�فا
ا" على   ، بهCه ال��اسAة،. ?�ا أت�جهدع" ال=ل" واألم8 العال���8
  إس!�Oائ%ة وًفا  �N   والعال" 
Fه� خاصة    في العال"في م�ال نLع ال=الح وع�م اإلن!Fار    ال!ي ما ف!,G ت;Cلها�ه�د  ال

وال!أث��ات ال�!الحقة لل!غ���ات ال��اخ%ة    19- �ائ�ة ?�ف�� ل  ا ال!�اQ%ات االق!:اد
ة واإلج!�اQ%ةس%�3ت عل�ه 
م�ا ال��االت  ?افة  �اQ%اتها  ال!ي ش�لG ت.اإلضافة إلى األوضاع ال=%اس%ة واألم�%ة ال!ي 
Fه�ها العال" ال��م و 

إلى ن!ائج مل��سة تZ�م ت3لعات ال����عة    ،هCه ال=�ة  ، لقي م9Lً�ا م8 ال�=�ول%ة على ال��ت�� م8 أجل ال!�صلیُ 
  ال�ول%ة وشع�ب العال" في م�ال ال�� م8 اإلن!Fار ونLع ال=الح.

  

  ال�'� ال
ئ"0،

  

ال!ي ع�ف!ها أشغال م�ت�� نLع ال=الح خالل ال=�ة ال�اض%ة وال!ي ش�لC? Gل^ ?افة   ال[�وف اإلس!�Oائ%ةإّن  
ال��ت�� ال!اسع إلس!ع�اض معاه�ة ع�م إن!Fار األسل�ة ال��و9ة  ال��اب� ال�ول%ة ال�ع�%ة بهCا ال��ض�ع على غ�ار  
  إلى الع�ل على   ال����عة ال�ول%ة  سعي�d م8  ت   أال
�c    ،الbC انعق� ب����9رك خالل شه� أوت ال�اضي

ل!�صل إلى ت�افقات ب�اءة على أساس ب�نامج ع�ل ُم��د 
أخC .ع�8 اإلع!Aار رؤg ?افة ال�ول األعfاء مع ا
  ض�ورة انف!اح ال��ت�� على .l%ة ال�ول ال�اAkة في ال�Fار?ة واإلسهام .فعال%ة في أشغاله.
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أه�%ة أشغال م�ت��نا هCا، فإن�ا ن�?� على ض�ورة إ
�اد آل%ة لل!�=�� ب�8 ?افة ال��اب� ال�ول%ة ال�ع�%ة    ُنقّ�روnذ  
ت;Cلها   ال!ي  ال�ه�د  ت#امل   �9Lم ل�fان  ف���ا  أو  ن���9رك  أو   s%ج� في   Gان? س�اء  ال=الح  نLع  .��ض�ع 

�ها م��ودة ال��ارد ال9�FAة .�ا 
��b  ال����عة ال�ول%ة في هCا ال��ال وض�ان إحاtة .عOات�ا ال�ائ�ة خاصة م 
s%ع ال=الح خارج ج�Lفي م�ال ن .  

  ذ

  ال�'� ال
ئ"0،

  

  . اإلسهام في دع" ال�ه�د ال�ول%ة في م�ال نLع ال=الح   على م�اصلة،  2022خالل س�ة    ،ح�صG ت�نvلق�  
م8 أجل ال�=اه�ة  م8 ال�Aادرات    ع�ًدا  2021- 2020خالل ع9�f!ها ل��لv األم8 ال�ولي للف!�ة    Awع� تق�
�ها

رئ%v ال��ه�ر9ة v%y سع��، .ع�ض م�Fوع  س%ادة  مAادرة    على غ�ار  الفاعلة في حفx ال=ل" واألم8 ال�ول��8
ر ل��اجهة ته�ی�ات ق�ار على أن[ار م�لv األم8 ی�ّ?�، .الZ:�ص، على ال!fام8 ال�ولي ووقف إtالق ال�ا

ا ل%v ل��لv األم8 ف�=c وnّن�ا أ
fا للع�ی� :Aح م�جعً ل%  2532  ت�G رق"  تّ" اع!�اده،  19-جائ�ة ?�ف�� 
للف!�ة    يم�لv ال=ل" واألم8 ال!ا.ع لالت�اد اإلف�9ق  فيان!Zاب ت�نv ع�fا  تّ"  ،  م8 ال��[�ات ال�ول%ة واإلقل%�%ة

2022 -2024 .  
  

م�ال   في  اإلف�9قي
ع!;� ال�هاز ال�ائ" التZاذ الق�ار  الbC  الهام    ال��لvان!Zاب ت�نv لع9�fة هCا    مOلّ وق�  
واإلنCار ال�A)� به�ف تأم�8 اس!�ا.ة    ال��اعيال�قا
ة م8 ال�Lاعات وnدارتها وحلها ح�� 
�Oل ن[اما لألم8  

إقل%�%ا    بالدنا  ت�[ى .ه  الbC  ال!ق�ی�ا آخ� على رص��  ب�هانً ،  إف�l9%ا  فيس�9عة وفعالة لل:�اعات واألزمات  
ض�ء   فيالقارة اإلف�l9%ة    في ال س%�ا  م  إحالل ال=ال  فيق�رتها على اإلسهام الفاعل    في على الOقة  ودول%ا، ودل�ًال 

  . ال�وليم�لv األم8  فيخالل ع9�f!ها غ�� ال�ائ�ة  ن�Lتهما أ
  

وح�اتها ?فاءة   وق� أث;!G  .ال��3قة اإلف�l9%ة فيالعال" خ:�صا  فيع�ل%ات حفx ال=الم   في ك�ا ت=اه" بالدنا
حO�Oة ل�ع" ر?ائL ال=ل"    م=اعيم8    .اإلضافة إلى مابCل!ه ال�بل�ماس%ة ال!�ن=%ةعال%ة مFه�د لها إقل%�%ا ودول%ا،  

  .زمات ف!�ل األ واألم8 ع;� حF� ال�ه�د على ال�=!�9ات ال�Oائ%ة واإلقل%�%ة وال�ول%ة ل�Lع
  

وفي إtار ح�صها على دع" أشغال م�ت�� نLع ال=الح م8 خالل ت�ف�C إل!Lاماتها في هCا ال��ال ال=الح،  
  قّ�مG ت�نv، خالل ال=�ة ال�اض%ة، تقار�9ها ال=��9ة الZاصة بـ: 

  

  ح[� وت�9�3 وnن!اج وت89LZ األسل�ة ال;��ل�ج%ة وت�م��ها. إج�اءات ب�اء الOقة ال�!عل� .إتفاy%ة -
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  إتفاy%ة أتاوا ل��ع األلغام ال�fادة لألف�اد وت�م��ها.  -

  ال;�ت�?�ل الOاني الُ�عّ�ل إلتفاy%ة األم" ال�!��ة .Fأن أسل�ة تقل��
ة مع��ة.  -

  ال;�ت�?�ل الZامv إلتفاy%ة األم" ال�!��ة .Fأن أسل�ة تقل��
ة مع��ة.  -
  

  

  ال�'� ال
ئ"0، 

 

شه�ت ال=�ة ال�اض%ة إح!fان ت�نv لق�!ّ�8 على غا
ة م8 األه�%ة خاصة w%�ا ی!عل� ب!عL9L ال=ل" في العال" 
�t?�� ال�ول%ة ح�ل ال!��%ة   وه�ا ق�ة ،ش^ في ت��c األزمات وال�Lاعات  =ه" بالع;� مقار�ة ت���9ة شاملة س!ُ 

إف�l9%ا ی�مّي  8(ت%)اد    في  ال!�ن=%ة  العاص�ة  ال!ي اح!�f!ها  الOام�ة ع�Fة    2022أوت    28و  27)  والق�ة 
ی�مّي   اح!�f!ها ج�9Lة ج��ة  ال!ي  ال�ول   2022ن�ف�;�    20و   19للف�ن#ف�ن%ة  قادة  ?;�� م8  .��fر ع�د 
  .ورؤساء الع�ی� م8 ال��[�ات ال�ول%ة واإلقل%�%ة

  

nذ و   �انعق bCث األول ال�ّل ال�Oم   ��?�ف �ا .ع%l9شعار "أول�9ات ال!��%ة في أف� G19– ت�"    v9�#!ة لAش�اكة  م�اس
.اإلضافة إلى حF� ال!��9الت الالزمة لإلسهام في   ص%اغة مقار�ات ع�ل%ة ل�فه�م ال!��%ة الFاملةتق�م على  

دفع ال!��%ة وال�ه�ض .إق!:اد
ات ال�ول اإلف�l9%ة خالل ال=��ات الOالث ال�ق;لة، فإّن إعالن الق�ة الOام�ة ع�Fة  
ي  ال!�اصل في إtار ال!��ع: ال!#��ل�ج%ا ال�ق�%ة ?�اف� لل!��%ة وال!fام8 ف   للف�ن#ف�ن%ة ال!ي انعق�ت ت�G شعار "

  ال!ال%ة: ال�=ائلأكّ� .الZ:�ص على  الف�ن#�ف�ني"الفfاء 
  

 ما  االس!%اء األصع�ة    إزاء  مZ!لف  على  العال"  على  ت�اQ%ات  م8  أو?�ان%ا  في  ال��ب  w%ه   G;;=ت
دول الفfاء الف�ن#�ف�ني إلى ال!fام8 ل��ابهة هCه   مع دع�ة  االق!:اد
ة وال3اy%ة والغCائ%ة واإلن=ان%ة 

 .ال!�اQ%ات، وال����عة ال�ول%ة إلى بCل ما في وسعها لل�� م8 ت�اQ%اتها على الFع�ب ال�!�fرة
 

 العال"    ل!�ات�   األسف في  ال��ار وال�ع�ةاألزمات وال:�اعات  له  إلى  ال=ل�%ة   ص%غ  ع;�  ا وال!=�9ة 
ومAاد�و دولً%ا    بها  ال�ع��لال�فاوضات   ل�قاص�  .ال�
�ق�اt%ة   وفًقا   �ی!عل w%�ا  ال�!��ة  األم"  م�Oاق 

 .س%ادة ال�ول والقان�ن ال�وليو  وحق�ق اإلن=ان
 

  �ی�ام8  أش)اله   افة.اإلرهاب .)   ال!�f!ة وال�على ال�ح ��مع ال!أك    �م8 أجل م)اف�ة اإلرهاب والع�ل لل�
م�ه،   وال�قا
ة  ال!�3ف  أش)ال  ال!fام8  م8 ?ل  إلى  ?.اإلضافة  والFع�ب   افةمع  ?انG    ال�ول  ال!ي 

 .ض�%ة هCه اآلفة



4 

 

 

   ات ال��اخ%ة  ال%ق[ةت�خي  ض�ورة��ات ال�اج�ة ع8 ال!غ
.�Z!لف الق�" ال!ي ت"    مع اإلشادة  إزاء ال!��
وعلى رأسها ق�ة ش�م الF%خ   ت�[%�ها في هCا الFأن م8 أجل إ
�اد ال�ل�ل ال#ف�لة .ال�� م8 تأث��اتها 

 ال!ي انعق�ت خالل شه� ن�ف�;� ال�اضي. 
 

 اZالة ال�3ل��ة لل�ص�ل إلى ال�8 الع�مات ال:�%ة واللقاحات ومعال�!ها وان!اجهالع�ل م8 أجل تأم�. 
 

 ارA!ح    اعA:8 أن ت(�
=الم واألم8 م8 خالل ال�=اه�ة في تعL9L ال  أداة ل!�ق�� أن ال!#��ل�ج%ا ال�ق�%ة 
ال!=امح وأواص� األخ�ة في العال" وأنها 
�)8 أن ت=ه" في تs%�Z ال!�ت�ات وح�ا
ة ال!�اث الOقافي وحل  

 الFع�ب؛األزمات ال�ول%ة م8 خالل ت=ه�ل االت:ال ب�8 و  ال�F)الت 
 

 امL!وحق�ق  اإلل وال�
�ق�اt%ة  ال=ل"  أجل  م8  .الع�ل  ب�ن%فاس"،  وسان  .اماك�  "إعالن   �وف   االن=ان ، 
في نفv ال�قG .اح!�ام الl%" ال�س!�ر9ة ودولة القان�ن ?�Fو� أساس%ة لل!��%ة ال�=!�امة و��اء   وال!�=^

 .�ة وم!ق�مةم�!�عات عادلة م!fام 
 

 "ً ا  دع�ع حf
ال�ام%ة إلحالل سالم عادل وشامل في ال�Fق األوسd .�ا  ال�ول%ة  ا لالح!الل ل�ه�د 
و9ع!�ف .ال�ق�ق ال��Fوعة للFعc الفل=3��ي في تق��9 م:��ه وnقامة دول!ه ال�=!قلة، وف� مق�رات 

 .الQ�F%ة ال�ول%ة
  

  

  ال�'� ال
ئ"0،

  

 عامًال رئ%=ً%ا ت�9�3 أسل�ة ال�مار الFامل ووسائل إ
:الها في م�3قة ال�Fق األوسd،  و ت�اصل وج�د    ئما ف!
الOقة  رتفاعإل إنع�ام  ال!�ت� وتفاق"  الع�ف  الو   م�=�ب  لألم8 واإلس!ق�ار  خ3�ً�ا  ا  ته�ی�ً ُ
�Oل  م�ا  !���9 على 
ال!ه�ی�ات اإلرهاب%ة   رإس!��ا و9ُفاق"على م=ارات ال!��%ة وعالقات ال!عاون ب�8 دول ال��3قة خاصة  �9ث� سلAًاو 

  وما ق� تل�أ إل%ه ال��اعات اإلرهاب%ة لل=عي لل�:�ل على هCه األسل�ة وnس!Z�امها. 
  

وال!ي  3قة  ��الإنFاء م�3قة خال%ة م8 هCه األسل�ة في  م8 هCا ال��3ل�، ت�?� ت�نv م8 ج�ی� على ض�ورة  و 
  G�Aولي .اإلضافة إلى    إلرساءض�ورة مل�ة  أص�ّی8 اإلقل%�ي وال��مق�مات ال=ل" واألم8 واإلس!ق�ار على ال:ع

ل!:�ف في  لال�� غ�� القابل  على  مع ال!أك��    ال!��%ة في دول ال��3قة وال�� م8 مZا�t ال!ل�ث ال;�,ي  "دع



5 

 

ال=ل�%ة لل!ق�%ات ال��و9ة واإلشعاQ%ة وال#%�%ائ%ة وال;��ل�ج%ة وعلى أه�%ة تعL9L ال!عاون الف�ي في    اإلس!Z�امات 
  هCه ال��االت م8 أجل دع" ال!��%ة ال�=!�امة.

  

  ال�'� ال
ئ"0،

  

ال!ي ما ف!ئ ی;Cلها م�ت�� نLع    ل#افة ال�ه�د ت�نv  ع8 تق�ی�  ُم��ًدأ  ، أن أع�ب  ?ل�!ي   ، في خ!اميال 
ف�ت�ن
وnسهاًمأ  Oقافة ع�م اإلن!Fار وال�� م8 ال!=لح  ل  خ�مةً ال=الح م8 أجل تعL9L األم8 وال=ل" ال�ول��8 في العال"  

  . ت�ق�� األه�اف ال!���9ة لألل�%ةفي 
  

  لى ال�!ائج ال��ج�ة. �ه�د?" ال�ام%ة إلى إن�اح ال�ورة ال�ال%ة وال!�صل إ?امل ال�=ان�ة ل ، ال=�� ال�ئ%v،ل#" م�ا

 

  على ح�) اإلصغاءش:
ًا           

          


