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 ن الـر حيمبـسـم اهلل الـر حـمـ

 
 ،ثانيحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 

 أمير دولة قطر،
حضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 

 رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية،
 السادة رؤساء الدول والحكومات

 ،حضرات السيدات والسادة

بارات يف مستهّل كلميت، أن أتقّدم خبالص ع امسحوا يل،
حضرة صاحب السمو  ىلالشكر إىل دولة قطر وخاصة إ
أمَت دولة قطر، وحضرة   الشيخ محد بن خليفة آل ثاين،

معايل الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاين، رئيس رللس 
 الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية،
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نا بو من حفاوة استقبال ودلا دلسناه من كرم و دلا حب
 وفادة.     

 هبذا أن ألتقي اليوموالشرف  وإنّو دلن دواعي السرور 
 كم.أن أدعى إىل إلقاء كلمة أمامو  اجلمع الرفيع

 حضرات السيدات و السادة

، اجلزء  األول حول جزءانلقيها أمامكم كلميت اليت أيف  
ة ة يف إطار اجلمهوريّ رنا للخصائص العامة للدولة التونسيّ تصوّ 

 األولويات، ةاالنتقاليّ تونس وادلرحلة  فحول أما الثاينو  الثانية
 .ياتالتحدّ و  اإلصلازاتو 
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في إطار  ةنسي  تو رنا للخصائص العامة للدولة التصو   :أوالً 
 ة الثانيةالجمهوري  

دية، ة، تعد  ة، ديمقراطي  ة، مدني  نساني  تونس التي نريدها إ
ة لغتها، اإلسالم دينها، العربي   ت،حامية للحقوق والحري ا

دولة العدالة والمساواة وحياد وهي ة نظامها، الجمهوري  
 دارةاإل

تضع اإلنسان ادلواطن هنا أة دبعٌت نسانيّ إتونس دولة  ة:نساني  اإل
  اً مكرّ م   اً حرّ  التونسي تعترب اإلنسانيف مركز اىتماماهتا و 

عرقو.  وأجنسو  لونو أو وأبصرف النظر عن دينو  لذاتو،
ة نسانيّ إوىي   جاتو.احبعاده و أ ىدفها خدمتو يف سلتلف

د  فيو العامل اإلنساين الذي يتعدّ  لكوهنا جزء من أيضاً 
 ئات وأشخاصينظمات وىوم   من دول علونالفا

ا أهن من حيث نسانية إون ادلنافع وادلصاحل. وىي يتبادل
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نتجات وم   ةنسانيّ القيم اإل يفتستفيد من وتساىم 
سلتلف اجملاالت وأن ة والعلم وادلعرفة يف احلداثة وادلدنيّ 

الشعب وقيمو   ةطار احًتام ىويّ إيكون ذلك يف 
ة لكوهنا عضو يف أغلب نسانيّ إوتونس دولة  اجلامعة.

ة يف زمن عودلة نسانيّ إة. وتونس الدوليّ ة و األشليّ  ادلنظمات
 تصال.ا االييات وتكنولوجتجارة واحلقوق واحلرّ ال

و أدينية  ة أوطائفيّ  وليست ةتونس دولة مدنيّ   :ةالمدني   (1)
أو  يف ما يتعلق بالنظام السياسي سواء ة.عسكريّ 

للنظام  ،ة وال غَتىادينيّ  ال ،ةفال قدسيّ  باألشخاص
واليت   ةالسياسيّ  اذليئات و لألشخاص أوأالسياسي 

مصدر الذي ىو  الشعب قبل اختيارىا من جيب أن يتمّ 
نتخابات السلطات وصاحب السيادة وذلك عرب اال

النزيهة او عرب شلثليو الشرعيُت يف و ة احلرّ ادلباشرة  ةالدوريّ 
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 قتنعونم  ة ألننا مدنيّ و  اهتم واختصاصاهتمحدود صالحيّ 
نظم هيكل وم  أىلي قوي م  ة وجود رلتمع مدين و بأمهيّ 

سات الدولة، حيمي ؤسّ وشريك دلالسلطة  يؤثر يف
 ة بُت األفراد/سات الوسطيّ ي ادلؤسّ قوّ وي   ادلواطنُت،

 سات الدولة. ادلواطنُت ومؤسّ 
ربمي ،  ةاستبداديّ  الة دميقراطيّ دولة تونس   :ةديمقراطي   (2)

. يتوىل وربًتم مواثيق حقوق اإلنسان ياتاحلقوق واحلرّ 
يف إدارة الشأن العام  ابونوّ   ، اختياردورياً  الشعب فيها

ىم تعبَت على أ. و تنفيذىاالقوانُت والرقابة على  سنّ و 
ادلباشرة  ة نتخابات الدوريّ ة الدولة ىي آلية االدميقراطيّ 

سيادتو  يهة واليت من خالذلا ميارس الشعبالنز ة و احلرّ 
 االنتخاباتف ىمءعلى نوابو ويقيم آدا ورقابتو ادلباشرة

 والظلم االستبداد السياسيمن  حدّ لل وسائلالمن أىم 
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توزيع  ذبديد اذليئات احلاكمة وإعادةو  االجتماعي
فسده. دولة ي  قد  الصالحيات ألن ركود احلكم

تفرزىا  اليت ةلسياسيّ ة ربكمها األغلبية ادميقراطيّ 
أقلية نتخابات وىي أغلبية مؤقتة ربكم ربت رقابة اال

وىيئات رقابة  ستقلم   وقضاء حرّ وإعالم  أيضاً  مؤقتة
 . ةدستوريّ  ةوطنيّ 

 :والحقوق ياتلحر  حامية لدية و تعد   (3)

، بل لعلو من مقاصد خلق ختالف الناس من طبيعة األشياءا
ىو ادلنشئ  االختالفوىذا  اإلنسان ومعٌت من معاين تكرميو،

ة دية أصليّ ة وغَتىا وىي تعدّ السياسيّ ة و لفكريّ ا ةديّ للتعدّ 
تعلق ذا إة. و يف إطار الوحدة الوطنيّ  واالعتبارتوجب احلماية 

ن اخلاص فهذا شأن األفراد أع واخلتالف بالشرلال التنوّ 
تعلق ذا إ . أما قانوناً و  شرعاً  ةاجملموعات احملميّ واألقليات و 
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  من آلية للبتّ  الشأن العام فال بدّ دارة ة إكيفيّ د برلال التعدّ 
ىل القانون الناجز أو إحتكام فيو، حبسب األحوال، عرب اال

 يف نظرنا دية التعدّ و التوافق أو التعاقد. و أنتخاب ة االآليّ  عرب
 ضدّ  تشتغل احلقدية  التعدّ جيايب. و إ تنافسة عامل ثراء وقوّ 

 ستبداد.ة والتسلط و االالفرديّ 

ة، احلقوق ة واجلماعيّ يات، الفرديّ ربمي احلقوق واحلرّ وتونس 
ة جياذلا ادلختلفة، جيل ومنظومة احلقوق ادلدنيّ أيات بواحلرّ 

ة، جتماعيّ ة واالقتصاديّ احلقوق االومنظومة  ة، جيل والسياسيّ 
قوق ادلتعلقة يل احلات، جاألقليّ يل حقوق اجملموعات و ج

ة  قحقوق األجيال الالح) ةنسانيّ بالًتاث ادلشًتك لإل
: محاية عرب مسارات مخسة. دولة ربمي احلقوق ....(والثقافة

محاية احلقوق و تو. احلقوق يف مستوى فلسفة  احلق ومشروعيّ 
محاية احلقوق و ة. شرعيّ  ساتمؤسّ  عربإصدار قوانُت عادلة ب
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ىل إىا ردّ بمحاية احلقوق و  .القوانُت العادلةسن تنفيذ حب
سات ىيئات ومؤسّ  ، محايتها بوجودخامساً  ،وأخَتاً أصحاهبا 

وحقوق ، ىيئات اإلعالم  ادلستقلّ  ىيئات:  والتعديل الرقابة
 ىل ادلعلومةوالنفاد إىيئات  زلاربة الفساد، وىيئات اإلنسان
 .....(وغَتىا

عب إذ اإلسالم دين عموم الش :دينها اإلسالم  (4)
ة منابع ثقافتها الوطنيّ  ىمّ أحد أالتونسي. والثقافة اإلسالمية 

اإلسالمي  ودلا ميثلو اإلسالم  والفكر وعناصر قدرهتا ووحدهتا
دبا ميكن تونس من ذبذر يف  التجديدمن منبع ومورد للنهل و 

هة ز وجنتجاتو ودبا يعزّ دينها وثقافتها وانفتاح وعلى عصرىا وم  
وتونس جزء من األمة اإلسالمية والعامل ة. رلتمعنا الوسطيّ 

. تعاليماً و  اإلسالمي وروح اإلسالم تسري فيها ويف شعبها قيماً 
سات اإلسالمي وادلؤسّ  التعاونوتونس دولة عضو دبنظمة 
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ن يفهم أو أسلمة ال جيب ن تكون تونس دولة م  أالتابعة ذلا. و 
هنا دولة سبييز أو أ أوة ثيوقراطيّ أي  ة هنا دولة دينيّ أيفسر على 

عاملة نيها م  واطهنا تعامل غَت ادلسلمُت من م  أو أضطهاد ديٍت ا
الواجبات كسائر واطنون كاملو احلقوق و ة بل ىم م  دونيّ 

 التونسيُت سواء بسواء.
ة للدولة ولغة الشعب اللغة الرمسيّ  أهنا إذ  :لغتها ةالعربي   (5)

ياتو. وتونس دولة عضو عن كيانو وقيمو وحرّ  هبا عرّب الذي ي  
من  أسات التابعة ذلا وجزء ال يتجز ة وادلؤسّ جبامعة الدول العربيّ 

الوطن العريب تنتمي إليو بعموم كياهنا اجلامع كدولة 
ة وتنتسب إليو ادلهنيّ ة و اهتا األىليّ واطنيها ومجعيّ ات م  وخبصوصيّ 

 ادلشًتكة وادلصَت ادلشًتك رافيا والتاريخ والقيمغاجل ىدبقتض
 ة.ودعم الثقافة العربيّ وتعمل من أجل وحدتو وهنضتو 
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 لت وال تزال جسراً ة، مثّ متوسطيّ  ةفريقيّ أة تونس مغاربيّ و 
ُت أوروبا فريقيا وبأوالتعارف والتعاون بُت أوروبا و  للتواصل

سهم دلك يف تشكيل رلتمع تونسي أوالعامل العريب. ولقد 
ومفتوح باذباه اآلفاق الرحبة يسعى ل يف خصائصو متأصّ 

 .داً تعدّ وم   تسازلاً م   ليكون فاعالً 

ة وسيادة ريّ ربًتم قيم اجلمهو  ي أ :نظامها ةالجمهوري   (6)
ة وفصل بُت السطات الشعب عرب انتخابات دميقراطيّ 

احلكم فيها مصدره مجهور استقالل القضاء وعلويتو فو 
 . ةالدميقراطيّ  عرب اآلليات اً ادلواطنُت  وينتقل دوريّ 

غاية احلكم  : وحياد اإلدارةساواة والم    العدالةدولة  (7)
العدالة رونو. قدّ ر بو الناس وي  يشع . عدالً ن يكون عادالً أ

إدارة و اجلنسُت.  وبُت  ،وبُت اجلهات بُت الفئات جتماعيةاال
نظمة ف واخلضوع أليف التصرّ الشفافية و و  ربًتم معايَت ادلساواة
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ادلساواة عدل الدولة والتزامها النزاىة و وبقدر الرقابة واحلوكمة. 
 هتا.تها ومناعتها وقوّ واطنيها تزداد شرعيّ بُت م  

 نجازاتواإل اتاألولوي  ، ةاالنتقالي  : تونس والمرحلة ثانياً 
 ياتالتحد  و 

 دات و السادة،السي  

البنيات  ة زبًتقاجتماعيّ ظاىرة  االستبدادأن  داً تدركون جيّ 
إذا كانت و  جتمع والدولة.ة للم  ة والقانونيّ والثقافيّ  ةالنفسيّ 

ىل إة و ستبداديّ اة سيّ اىل ثقافة سيإستبداد تستند منظومة اال
زيع غَت عادل للسلطات والثروات تو اختالل موازين القوى و 

اجلدوى  ضعيفةة، شرعيّ ة الىشّ ة ة وىيكليّ ىل بنيات قانونيّ إو 
ة وبناء دولة دميقراطيّ  االستبدادة فإن تفكيك منظومة وادلصداقيّ 

جهد ىل ورلتمع قوي وفاعل كل دلك حيتاج  إعادلة ومسؤولة 
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ىل اطلراط اجلميع إحيتاج  و. وال ميلّ  تواصل يف الزمن، ال يكلّ م  
 ة جديدة: ثقافة ثقافة  سياسيّ  ىلوحيتاج إ ومثابرة التزامفيو ب

  واطنة ادلشاركة.يات، م  احلرّ واطنة احلقوق و م  

ة يات الداخليّ رغم التحدّ  وتنجز م  تونستتقدّ ويف ىدا ادلسار 
 .ةواخلارجيّ 

يف منتصف مارس  ثقة اجمللس التأسيسي ةكوماحلقد نالت ل
كافحة بسط األمن وم   ة:ات التاليّ على أساس األولويّ  ادلاضي

الوضوح السياسي بصياغة  ربقيق.. اجلرمية بكل أنواعها
.. العمل اً وتنظيميّ  اً سياسيّ الدستور واالستعداد إىل االنتخابات 

ة يف موضوعات ادلشكالت ادللحّ  حلّ على دفع االقتصاد و 
ودفع العدالة قاومة الفساد م   البطالة والتفاوت اجلهوي..

  ة.نتقاليّ اال
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 دات والسادة،السي  
السليمة وتشق طريقها ر أن تونس تسير في الوجهة نقد  

 . ياتبعزم رغم الصعوبات والتحد  
 23ويف مسار ربقيق إرادة الشعب، أجرت تونس انتخابات 

ات بطريقة ون والتونسيّ حيث انتخب التونسيّ  م2111أكتوبر 
حرّة وشفافة أعضاء اجمللس الوطٍت التأسيسي الذي ع هدت 

سات س لدولة القانون وادلؤسّ إليو مهّمة صياغة دستور يؤسّ 
ادلواطنُت يف صنع القرار  شاركة كلّ يات العامة وم  ويضمن احلرّ 

ات، دستور لدولة ، دستور لكّل التونسيُت والتونسيّ الوطٍت
 ة ورلتمع حّر.مدنيّ 

وأوّد ىنا أن أشَت إىل أّن مسار االنتقال الدميقراطي يف تونس 
يسَت خبطى ثابتة حيث انتهى اجمللس الوطٍت التأسيسي من 

ناقشة على مستوى للم   ّدة الدستور لت عرض قريباً صياغة مسو 
 اجللسات العامة للمجلس التأسيسي.
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كما صادق اجمللس التأسيسي على القانون ادلنّظم للهيئة العليا 
ادلستقلة لالنتخابات واليت ستتوىل اإلعداد واإلشراف على 

. م2113ة قبل موىف سنة ة والرئاسيّ االنتخابات التشريعيّ 
ئة وفرزىا يف  دراسة ملفات الًتّشح جمللس اذلي وجيري حالياً 

 الفرص.  ؤكنف الشفافية وتكاف
كما صادق اجمللس التأسيسي على القانون ادلنّظم للهيئة 

ة ة ادلستقلة للقضاء العديل اليت ستكّرس، برأينا، استقالليّ الوقتيّ 
 ة .السلطة القضائيّ 

ادلستقلة لإلعالم  اإلعالن عن تركيبة اذليئة العليابعد  تّ و 
 يف أداء مهاماً  اً عت اذليئة عمليّ لك شرّ ذالسمعي البصري وب

 متعلقة بتنظيم اإلعالم السمعي البصري.
اجمللس التأسيسي إلعداد القانون االنتخايب الذي  كما يستعدّ 

 القادمة أواخر ىذه السنة، ويستمرّ  اتجرى وفقو االنتخابست  
ق وإصلاح االنتخابات يل التوافاحلوار بُت األحزاب لتسه

عديد األطراف و وتعمل احلكومة والرئاسة  جرائها يف آجاذلاإو 
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ىل توافقات وىو ما حصل على دفع ىذا احلوار والوصول إ
 حىت اآلن يف أغلب النقاط.

 
 دات والسادة،حضرات السي  

تصادي رغم الصعوبات الداخلية والظرف االق
وإن ببطء. الدولي فإن اقتصادنا يواصل ثباته وتعافيه 

م 0200عها وسنة ارغم ارتف نتحك م في نسبة التضخ م
كما توف قنا إلى تخفيض نسبة    %2.3حق قنا نسبة نمو  بـ 

د يعدال يصالحات ف. وفتحنا ملف  اإل%0.0البطالة بـ 
 .من الملفات الكبرى

عملنا ونعمل على دعم التوافق والسلم  ويف نفس اإلطار 
ة من نقابات األطراف االجتماعيّ احلوار بُت االجتماعي و 

مضاء إيف ىدا الصدد  ال ومنظمات رجال األعمال وتّ العمّ 
 عقد اجتماعي بُت ىده األطراف االجتماعية والدولة وتّ 
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 طار للحوار االجتماعي لتدارس القضايا إقتضاه بعث دب  
 لتدليل الصعوبات اليت ميكن أن تطرأ.و  ة الشغليّ 

ة هتدف إىل توفَت بيئة ة تشاركيّ صالحيّ كما أننا نتبٌّت سياسة إ  
أعمال ومناخ استثمار يستجيبان دلتطلبات التنمية يف تونس 

ة واحلوكمة الرشيدة وسبتُت دعم الشفافيّ من وذلك عرب مزيد 
 ة.دعائم التنمية التشاركيّ 

ودلّا كان التشغيل بصفة عامة، وتشغيل أصحاب الشهائد 
ات العمل التنموي، أولويّ ة بصفة خاّصة، يف مقّدمة اجلامعيّ 

ضلرص اليوم على أن تكون سياستنا يف ىذا الباب نشيطة 
ة البحث عن الشغل ويتيح ومتنّوعة دبا ميّكن من تقليص مدّ 

يعّزز قدراهتم ومهاراهتم دبا لطالبيو فرص التكوين والرسكلة و 
 ة. وييّسر ذلم االندماج يف الدورة االقتصاديّ 

ر، باعتباره زلّرك التنمية أّما يف ما يّتصل باالستثما
يف سبيل تشجيع ادلستثمرين  فإنّنا ال نّدخر جهداً ة، االقتصاديّ 

وربفيزىم يف كافة القطاعات وخاصة القطاعات ذات القدرة 
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ة والقيمة ادلضافة العالية واحملتوى ادلعريف والتكنولوجي التشغيليّ 
  .ثمارستية لالعداد اجمللة اجلدّ ويف ىذا اإلطار يندرج إالرفيع.

صالحو إعلى نعمل أّما بالنسبة للقطاع ادلايل والبنكي، فإنّنا 
حاجة  ةلبيسهم يف تية ولوتعصَته ليستجيب للمقاييس الدوليّ 

 قتصاد الوطٍت.اال
قتصاد الوطٍت فإننا يف  اال كبَتاً   ودلّا كان للقطاع اخلاص دوراً 

 نعمل على سبتُت شراكتو وتكاملو مع القطاع العام قناعة مّنا
بأّن مثل ىذه الشراكة أداة ناجعة لتجسيد ادلشاريع التنموية 
اليت تتطّلب سبويالت ضخمة. ونأمل يف ىذا السياق أن يكون 
القانون ادلتعّلق بالشراكة بُت القطاعُت العام واخلاص والذي 

 خَت إطار لتحقيق ىذه الغاية. سيصدر قريباً 
 دات والسادة،حضرات السي  

عد االقتصادي على تالزم الب   التنموية  تقوم أيضاً قاربتنا إّن  م  
عد االجتماعي. ومن ىذا ادلنطلق، ضاعفنا العناية بالفئات والب  

ة منها، ة وجهويّ ذات الدخل احملدود من خالل برامج وطنيّ 
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على سبيل الذكر ال احلصر، الربنامج الوطٍت دلساعدة 
 جتماعي...  لعائالت ادلعوزة وبرامج السكن االا
من  ة للمواطنُت ونعمل على احلدّ ما نتابع األوضاع ادلعيشيّ ك  

من  لكذو حتكار والتهريب ي لالارتفاع األسعار والتصدّ 
 ل لتعديل السوق عند الضرورة.خالل التدخّ 

ة كما ضلرص على التقليص من التفاوت اجلهوي بإعطاء أولويّ 
اء ة للمناطق احملرومة وتطوير شبكات التنوير العمومي وادلتنمويّ 

ربطها بشبكة ق و الصاحل للشراب وفّك عزلة ىذه ادلناط
 الطرقات.

وحدىا ال  اتولعّلكم تّتفقون معي على أّن جهود احلكوم
مع كاّفة  تكفي. لذا نتواصل مع اجملتمع ادلدين ونتفاعل إجياباً 

ة ادلالئمة للنشاط والفعل مكّوناتو بعد أن توّفرت لو األرضيّ 
 ة. الثورة التونسيّ وادلسامهة يف ربقيق أىداف 
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وال يفوتٍت ىنا أن أشيد بالدور احليوي الذي تضطلع بو ادلرأة 
مسَتة التنمية لو، يف  ساوياً ة، كشريك كامل للرجل وم  التونسيّ 

مكانتها واإلصالح بتونس. وإنّنا نعمل على مزيد دعم دورىا و 
 ادلرموقة يف سلتلف اجملاالت.

 
 دات والسادة،حضرات السي  

ستوى الوضوح وعلى م   منا على ادلستوى األمٍتلقد تقدّ 
حتقان ستوى التخفيف من االعلى م  السياسي العام و 

ى للقضايا لسلم اإلجتماعي. ونتصدّ الجتماعي باذباه اا
 ت اجلهوي وغالء األسعار.او جتماعية احلادة كالبطالة والتفاال

هودنا تتضاعف يف زالت ج   فة وماشرّ الذي حققناه فيو نتائج م  
معولُت  وجلّ  عزّ  توكلُت على اهللة م  ات الوطنيّ ىذه األولويّ كل 

أصدقائنا واثقون أشقائنا و  وعلى التعاون مع  والً لى شعبنا أع
 أننا يف الطريق السليم بإذن اهلل وعونو.
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ب بكم ستماع وأرحّ حسن اال دايت ساديت أشكركم علىسيّ 
فكرين ستثمرين وم  وم   احاً وسوّ  يف تونس ضيوفاً  مجيعاً 

 عالميُت.وإ

 وفقكم اهلل يف أشغالكم

 والسالم عليكم ورحمة اهلل
 


