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 الجمهورية التونسية

 مجلس نواب الشعب

 

 

 كلمة السيد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب

 رؤساء البرملاناتلالعالمي الرابع املؤتمر في 

 2015 سبتمبر  2-أوت 29، نيويورك
 

 

 اإلتحاد البرملاني الدولي، ، رئيسصابر شودري السيد  -

 السيدات والسادة الرؤساء وأعضاء الوفود ، -

  الكرام، الحضور الّسادة و السيدات  -
 

ه ملن دواعي سعادتي واعتزازي أن أحّل     
ّ
املؤتمر العالمي لرؤساء بينكم اليوم للمشاركة في إن

دم بأصدق ـأتقأحيي جمعكم الكريم وأن   أنبهذه املناسبة يطيب لي كما ، ابعةالبرملانات في دورته الرّ 

 .  هذه التظاهرة العاملية املتميزةتنظيم القائمين على إلى  تقديرعبارات الشكر وال
 

 السيد الرئيس،

 ادة،دات والّس حضرات السيّ 
 

 اساراملإلنجاح  يعمل بثبات ،الذي مرت على نشأته بضعة أشهر ،بتونس مجلس نواب الشعبإّن    

يؤكد انخراطه و ، والقيام بدوره التشريعي والرقابيوإرساء املؤساسات الدستورية  الفتيّ  الديمقراطي

في رحاب اإلتحاد البرملاني الدولي من أجل تكريس  دعم التعاون بين البرملاناتلوماساندته للجهود الرامية 

 . أفضل بلوغ عالملتحقيق التنمية املاستدامة قيم الديمقراطية واألمن و 
 

ؤْمن بالتراُبط الُعْضو  وفي هذا الصدد نؤكد أننا  
ُ
  املاستدامة َواألمن والتنِمية الديمقراطيةي بين ن

من منظار آخر انطالقا من اإليمان بأنها اسألة هذه امل حان لتناول أن الوقت  ذلك ،كثالثية متالزمة

غتها الجديدة املبرمج تحقيقها في يص معمتعددة األبعاد خاصة  إستراتيجيةلياست عملية آلية بل 

 .2030غضون سنة 
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الذي نصبو إليه جميعا،  التنمية املاستدامةأهداف بأن تحقيق  أيضا االعترافبيد أنه المناص من  

اإلرهاب  التي يتصّدرها التهديداتعديد إلى األفضل يصطدم بتفش ي  واالرتقاءويمليه منطق التطور 

فزع وبممارسة لبنشر أحاسيس الخوف والرعب وا له فإنه يقترن موحد تعريف  الذي وإن لم يوجد

 ...زحزحة األنظمةو  االقتصادأعمال العنف والتدمير وضرب 
    

 السيد الرئيس،

 حضرات السّيدات والّسادة،
 

    
ّ
، ينطلق من نوعي رهين اعتماد منوال تنموي  ملخاطر اإلرهابالتصدي ه ملن الطبيعي أن يكون إن

والتهميش واناسداد اآلفاق أمام الشباب  االحتقانالتي تغذيه على غرار العميقة األسباب تحليل 

مة ومضاعفة العناية يبتغيير املناهج التعلالدقيقة ليصل إلى املعالجة  الجهل واليأس،واكتاساح 

تحاسين جودة الحياة وتوفير مواطن الشغل تكريس املاساواة بين الجناسين و بالطفولة والشباب واملرأة و 

 .في كنف الديمقراطيةاالجتماعي يحقق التنمية املاستدامة ويكرس الاسلم بما للعاطلين عن العمل 
  
التي ألقت  يةاإلرهابمعزل عن هذه التهديدات بتونس لياست  أنب ال يفوتنا القول وفي هذا الاسياق   

 ناوذهب ضحيتها لألسف الشديد عدد من زوار  التي جّدت في بعض األحداث األليمةعلى بالدنا بظاللها 

  عائالتهم معلتوجه بعبارات التضامن لوهي فرصة  ا املبجليننوضيوفاألعزاء 
ّ
وراءها عددا  فت، كما خل

 . ومدنييننود وأمنيين ج منالتوناسيين  الضحايا من
 

إن استهداف اإلرهاب لتونس مؤخرا ال يمكن اختزاله في استهداف امن التوناسيين واقتصادهم بل هو 

استهداف للقيم اإلناسانية واملبادئ الكونية التي نتقاسمها جميعا هنا وضرب للماسار الديمقراطي الذي 

 قطعنا شوطا مهما منه بكل نجاح.
 

أنّوه بما تبذله األمم املتحدة في مجاالت كثيرة وادعوها إلى إدراج مقاومة اإلرهاب وبهذه املناسبة 

ضمن برامجها بمعالجة أسباب هذه الظاهرة بالتركيز أكثر على دفع التنمية والعدالة االجتماعية 

 تعرف تهديدات إرهابية.ومحاربة أسباب الفقر والبطالة في الدول التي 

 

 السيد الرئيس،

 حضرات السّيدات والّسادة،
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 توقف عند الحل األمني والعاسكري وال ت ة اإلرهابملكافحشمولية قاربة ماعتمدت تونس لقد   

 االجتماعيةحلول أنجع تكون الديمقراطية والتنمية والعدالة  إيجادم حتّ تبل  حاسبالحمائية ف التراتيب

بما يبعث على الطمأنينة بأّن محاوالت الجماعات اإلرهابية لزعزعة االستقرار في  محورها الرئيس ي

  .ألّنها جماعات منعزلة لياست لها حاضنة شعبية ال ماستقبل لها تونس 
 

 السيد الرئيس،

 حضرات السّيدات والّسادة،
 

تحقيق التفاعل ل ومنظمة األمم املتحدة اإلتحاد البرملاني الدولي القائم بينالتعاون ن إننا إذ نثّم  

التنمية املاستدامة، و تكريس قيم الديمقراطية وتحقيق األمن الحكومات من أجل األمثل بين البرملانات و 

 األمل والتفاؤل التي نبثها من ئلرسا وإيصالجهدا في معاضدة جهودنا  الن يدخر  مافإننا واثقون أنه

التحديات في تجاوز لياساندونا الشقيقة والصديقة وإلى كل الشركاء  هذا املنبر إلى كل الدول  خالل

ا يجعلنا ندعو إلى تكثيف التعاون ّم مخاصة وأننا حديثي العهد بظاهرة اإلرهاب  واجههاناملصيرية التي 

خبرات والتناسيق للتصدي لهذه الظاهرة الالدعم اللوجاستي وتبادل  تمكيننا مناملشترك من خالل  

واملالي لفائدة ديمقراطيتنا  االقتصاديإضافة إلى دعم التعاون  العنف والتطرف وتطويق مظاهر

  .الناشئة
 

 السيد الرئيس،

 حضرات السّيدات والّسادة،
 

 هذا املؤتمر خطوة أخرى نحونأمل أن يمثل فإننا عن سعادتنا بالتواجد بينكم اليوم  رعبّ ن ذإإننا       

لن نفوت الفرصة إننا لم و في العا واالزدهار والاسلملتحقيق األمن دور املجموعة البرملانية الدولية  تعزيز

الشعب الفلاسطيني الشقيق  لقضيةإليجاد حل عادل ودائم من أعلى هذا املنبر لدعوة املجتمع الدولي 

  .معاناته طالت الذي
           

 التوفيق والنجاح.أجّدد التحية لكم وأرجو ألشغالكم وفي الختام 

 وشكرا على حسن اإلصغاء.


