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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نبيه الكريموالصالة والسالم على 

 

 السيد رئيس الجمعية العامة،

 السيد ألامين العام لألمم املتحدة،

 أصحاب املعالي والسعادة،

 السيدات والسادة،

 

التهاني على  بأحر  Csaba Kőrösiأن أتقدم للسيد بداية يسعدني 

 تس
 
متمنيا له كل  ،الحاليةدورتها  خالل الجمعية العامةِمه رئاسة ل

لسيد إلى اوالشكر موصول كذلك  .ء مهامهأداوالتوفيق في  سدادال

Abdulla Shahid  لدورة الفارطةألشغال ا املتميزةرئاسته على .  

 

 Antonio سيدحدة المين العام لألمم املتلأل  أجددأن  يفوتني كما ل 

Guterres  تهدف لتحسين أداء  تيالومساعيه لجهوده  التامدعمنا

: التي ينص عليها امليثاق الثالث وفق الركائز دورها تعزيز منظمتنا و 

  . ألامن والتنمية وحقوق إلانسان
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 السيد الرئيس،
 

تنبئ بتداعيات  توترات متصاعدةيشهد  والعالمتنعقد دورتنا هذه 

في ظل عودة ظاهرة  لسيما ،العالقات الدوليةمنظومة خطيرة على 

ها انعكاساتو  أوكرانيامثلما هو الحال بالنسبة ألزمة  ،طابالاستق

 فيالتحديات الوجودية  حجم مضاعفةمن شأنها التي سلبية ال

 . حيويةمجالت 

 

 جميع استشراف يصعب التي ومآلته بتعقيداته ،ضعالو  هذا إن

 مض ى وقت أي من أكثر الضوء يسلط ،ةالراهن فو الظر  في جوانبها

وعلى  العاملية الحوكمة آلياتالتي تطبع  كليةالهي الاختاللت على

التكافؤ واملساواة بين  تكفلضمن مقاربة عالجتها الحاجة امللحة مل

الدول ي طال أمده في حق الذتهميش لجميع الدول وتضع حدا ل

 . النامية

 

، فإن التحولت العميقة التي نشهدها اليوم وبالرغم من هذا املنطلق

 فرص في نفس الوقت، فإنها تمنحنا تصعوبامن  يترتب عنهامما 
 
 ا

التي قامت عليها والعمل على إعالء املبادئ وألاهداف لتقويم املسار 

 . منظمتنا
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ونؤمن أننا بالفعل  شعار الدورة الحاليةا نتفق تماما مع ، فإننوبالتالي

لتفعيل العمل متعدد ألاطراف في مواجهة أمام منعطف حاسم 

ت يوما بعد يوم أن أمننا الجماعي مرتبط التحديات املشتركة التي تثب

 . ءشعوبنا دون استثنا كافةزدهار ارتباطا وثيقا باستقرار وا

 

 السيد الرئيس، 
 

تي تحتفل هذا العام بالذكرى الستين لسترجاع ال بالديإن 

 الجزائر بناء مسيرة ةبكل عزيموهي تواصل  ،استقاللها الوطني

تمسكها بهذه ، تؤكد يد تبون الرئيس عبد املجتحت قيادة  الجديدة

في الحفاظ على السلم  تهامساهم ى تقديموعزمها علالقيم واملبادئ 

 . وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامةوألامن الدوليين 

 

لدول لهامة  قمةلحتضان  ئر الجزاذه الروح، تستعد عمال بهو 

شكل ألن ييومي الفاتح والثاني من نوفمبر املقبل وهي تتطلع العربية 

نحو ذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي املشترك ه

في معالجة التحديات مساهمة أكثر فعالية للمجموعة العربية 

 . الدوليةو  الراهنة على الساحتين إلاقليمية



4 
 

 لهذا املوعد الهام، في هذا ال
 
تواصل الجزائر سياق، وتحضيرا

 ن ألاشقاء الفلسطينيينيب لتعزيز الوحدة الوطنيةالرامية مساعيها 

 املجيد عبد السيد الجمهورية رئيس أطلقها التي بادرةامل ضوء على

 العربية الدول  من العديد تبذلها التي ودتماشيا مع الجه، تبون 

 . الصدد هذا في الشقيقة

 

التأكيد على أن معالجة القضية الفلسطينية ومن هذا املنبر، أجدد 

ة ألامن والاستقرار في منطقة الشرق تبقى املفتاح الرئيس ي لستعاد

الشعب الفلسطيني الشقيق في حق ألاوسط وذلك من خالل تكريس 

 وعاصمتها 7621 جوان من الرابع حدود علىستقلة إقامة دولته امل

طبقا لقرارات ألامم  الجولن السوريإنهاء احتالل  مع ،القدس

ؤكد تلصدد، وفي هذا ا. املتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

نيل لدولة فلسطين  به تلطلب الذي تقدمعمها لد ئرالجزا

ى استقبالها قريبا بصفتها إلونتطلع مم املتحدة العضوية الكاملة باأل 

 . 764العضو الدولة 
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ء شعب الصحرامجددا دعمها لحق  الجزائر تؤكد  وبنفس العزيمة،

ر القابل نهاء احتالل أراضيه وممارسة حقه غيإالشقيق في الغربية 

مم ألا منظمة ، وتدعو والاستقالل ير املصير للتصرف أو التقادم في تقر 

لألمين العام في  الشخص ياملتحدة ملضاعفة جهودها عبر املبعوث 

، بغية تمكين طرفي النزاع ،وراستافان دي ميست ،الصحراء الغربية

ة والجمهوري، اململكة املغربية الدولتين العضويين في الاتحاد الافريقي

، من استئناف مسار املفاوضات الصحراوية الديمقراطية العربية

يقبله الطرفان في إطار التوصل إلى حل سياس ي  بهدف املباشرة

  . وليةالشرعية الد

 

 السيد الرئيس، 

 

اقفها املبدئيةانطالقا من  وبحكم وتمسكها بمبادئ عدم الانحياز  مو

الجزائر  تشدد، وليةمجال الوساطة الدوتجاربها الثرية في تاريخها 

 الدولية املجموعة قبل من ألازمات تسييرمنطق  تجاوز على ضرورة 

  .لها حلول  عن البحثقصد التركيز أكثر على 
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تعلق ألامر بالتهديدات العابرة للحدود أو بالنزاعات املحلية، فسواء 

فة لن يتم بصأن كسر الحلقة املفرغة لهذه ألازمات  الجزائر ترى 

 . بها الجذريةمستدامة إل عبر معالجة أسبا

 

في هذا إلاطار، وبحكم توليها ريادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة 

 متابعة تنفيذ اتفاق السلم واملصالحة الوطنية في جمهورية مالي

 املجموعة الدولية ملساندة بالدي تدعو، مسار الجزائر املنبثق عن

في ظل التزاماتها كافة يرة تجسيد تسريع وتبهدف ألاطراف املالية 

 . املرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الشقيق

 

 ألازمة جوهرمعالجة  نؤكد مرة أخرى على حتميةوفي الجارة ليبيا، 

 البلد هذا شؤون فيبمختلف أشكالها  الخارجية التدخالتعبر إنهاء 

افقةو  ،الشقيق افقات صياغة نحو الليبية ألاطراف مر  التو

للمض ي قدما في تحقيق أهداف املصالحة الوطنية وتنظيم  وريةالضر 

 دولة بناء فيانتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي 

 . وعصرية ديمقراطية
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منطقة الساحل والصحراء تشهد لتزال ، وعلى الصعيد إلاقليمي

 هديداتالت انتشار يفرضها التي التحدياتأوضاعا هشة من جراء 

ظاهرة انعدام على خلفية تمدد  للحدود العابرة والجرائم يةإلارهاب

تأثيرات املشاكل التنموية إلى جانب تفاقم و  املؤسساتيالاستقرار 

 . التغيرات املناخية

 

وبحكم مسؤولياتها بصفتها منسق أمام هذه ألاوضاع املتأزمة، 

كذا و نيف لجهود مكافحة إلارهاب والتطرف العالاتحاد الافريقي 

تكثيف الجزائر تعتزم ، ة على حسن الجوار والتضامننياملبسياستها 

إلضفاء ديناميكية جديدة على جهودها بالتنسيق مع الدول املعنية 

العمل املشترك في الجوار إلاقليمي لضمان استجابات مشتركة آليات 

خطر إلارهاب على فرضها يالتي التحديات  مستوى وفعالة تكون في 

 . ةنطقشعوب امل

 

على تشجيع عوامل دول الجوار بمعية أشقائها من  الجزائر كما تعمل 

 الرخاء يحققضمن فضاء  ،التكامل الاقتصادي والتنمية املندمجة

 دعائم وتعزيز املستدامة التنمية أهداف ببلوغ ويسمح املشترك

 . املنطقة في وألامن السلم
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 ،بانتمائها إلافريقي رةأن الجزائر الفخو أؤكد أود أن في هذا السياق، 

طرفا فاعال في مشروع تكامل وازدهار القارة وامتالكها مقومات  تظل

التدخالت عبر التخلص من تبعات  ،استقاللها السياس ي والاقتصادي

لذا، . ألافريقية للمشاكل أفريقية حلول والتوجه نحو بلورة  الخارجية

افقة الديندعو املجتمع الدولي  التي تعرفها ية إلايجابناميكية إلى مر

 6222القارة إلافريقية من خالل الوفاء بالتزاماته ودعم أجندة 

، مع تشجيع ملستقبل القارة املشتركة الرؤيةللتنمية التي تعبر عن 

إقامة شراكات متوازنة تحترم القرارات السيادية التي تتخذها دول 

 .  إلافريقي الاتحادالقارة في إطار 

 

 
 
 راسخا

 
  كما نؤمن إيمانا

 
أن التطورات ألاخيرة أثبتت بما ل يدع مجال

كل البعد عن  ةالبعيدو  ،مهد إلانسانية ،ةفريقيللشك أن قارتنا إلا 

على تقديم نموذج جديد قادرة الصورة النمطية املروجة عنها، 

في صلب اهتماماته  إلانسان وبيئتهنموذج يضع  ،للحضارة إلانسانية

 . الدول على أسس العدل واملساواةوينير سبل إقامة عالقات ودية بين 
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 السيد الرئيس، 

 

 غير املسبوقة وإدراكا منها لحجم التحدياتهذه التطورات في خضم 

إقليميا،  قدمت الجزائر ترشيحها للعضوية غير املطروحة دوليا و

، وهو الترشيح الذي 6262-6264الدائمة في مجلس ألامن للفترة 

لعربية ومنظمة جامعة الدول او  يقيكل من الاتحاد إلافر  تزكيةبحظي 

  . التعاون إلاسالمي

 

خالل الانتخابات املقرر  لدعم الدول ألاعضاءإن الجزائر التي تتطلع 

وفية  ىتبقأنها سبتلتزم ، من العام املقبلجوان شهر في  اجراؤها

وستضم جهودها مع بقية  ،ملبادئ وأهداف ميثاق ألامم املتحدة

جهود ألاممية الرامية لء فعالية أكبر على األاعضاء في املجلس إلضفا

ودعم دور املنظمات  ،السلمية السبلوحلها عبر  ،ملنع نشوب النزاعات

الشباب في فئة لمرأة و بارزة لتشجيع مشاركة مع  ،إلاقليمية الفاعلة

 . جميع الفئات الهشةالالزمة لحماية الوضمان  ،تسوية ألازمات

 

 

 السيد الرئيس، 
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وهي  ،م منعطف حاسماوعة الدولية تقف اليوم أملشك أن املجم

مطالبة باتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على أمنها الجماعي واستشراف 

 .  مستقبل واعد للبشرية جمعاءآفاق 

 

من هذا املنطلق، تدعو الجزائر إلى ضرورة تفادي أخطاء املاض ي وما 

 حالاصال ر لنجاح مساضم جهودنا تنادي بو  ،انجر عنها من تبعات

إلانصاف واملساواة في  يسودها عامليةمنظومة قيام ى إلوصول 

 . السيادة واملصالح املتبادلة والتعاون البناء

 

 الجماعي العمل إلى مض ى، وقت أي من أكثر ،بحاجة نحنف

تفادي انزلقات خطيرة تهدد بعودة ل  املصير وحدة بمبدأ والاستنارة

 . تاريخ البشرية املعاصرأحلك فصول 

 

 على كرم إلا شك
 
 غاء صرا

 هوالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركات


