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 ن الرحيمسم هللا الرحمب

 والصالة والسالم على أشرف املرسلين

 

 املؤسسات والهيئات الوطنية،رؤساء  السادة

 السّيد رئيس مجلس المة،

 ،الدستوريالسّيد رئيس املجلس 

 السّيد الوزير الول،

 أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيسالسيد الفريق 

ة ــــــيـاسـومـات الدبلــــــثــــاء البعـــــادة رؤســــالسيدات والس

 ، والقنصلية

 . الكريم الحضــور 

 .السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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لتوقيت أود في مستهل كلمتي أن أشير إلى ا

 راألغ نوفمبر. فشهر اللقاءالنعقاد هذا  املناسب

  ي  
 
ا للدبلوماسية الجزائرية التي مرجعيً  موعًدا   ل  مث

وثيقتها  4591س إعالن الفاتح من نوفمبر كر  

 
 
اهمة مس ت  دم  التأسيسية. تلك الدبلوماسية التي ق

إلى جانب  ،نيـــــالوط التحريرحاسمة خالل مرحلة 

مرحلة التي تلت ـفي الو .جيش التحرير الوطني

االستقالل والتي سمحت بتشييد الدولة ومواجهة 

 الكثير من التحديات والصعاب. 

ها أجيال متعاقبة قادت   التي وخالل هذه الـمسيرة

مناضلين، تبلورت أهم ثوابت ـمن الدبلوماسيين ال

 بالشعو  حق ذلك نصرة في بما الخارجية، سياستنا
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في الشؤون  لـير، وعدم التدخـمصـر الــفي تقري

الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بالطرق 

السلمية، وتعزيز ترقية حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية، إلى جانب ضرورة إقامة عالقات دولية 

  وعدم االنحياز. متوازنة وعادلة

أنتم رجال ونساء  ،تقع اليوم على عاتقكم

هذا اإلرث  حياءإل  كبيرة ،مسؤولية الدبلوماسية

تعزيز دور الدبلوماسية  من أجل ،التاريخي النفيس

 ،مصالح العليا لألمةـالجزائرية في الدفاع عن ال

 وبناء ،والحفاظ على أمنها الوطني وسيادة قرارها

عب ا للشا حضاريً التي تمثل طموًح  ،الجزائر الجديدة

 الجزائري. 
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 ـادة، ــــــــــــدات والســـــيـــالس

في اآلونة األخيرة  ،شهد النظام الدولي

غير مسبوقة نتيجة سلسلة من  ،اضطرابات

 وبروز العديد من الفاعلين ،العوامل والظواهر

ام ـهـمـ، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لالجدد

ومجاالت انتشارها، وذلك في  ،الدبلوماسية الجزائرية

مبادئ والقيم الثابتة لسياستنا ـإطار احترام ال

 الخارجية. 

د األطراف نظامالومن جهة أخرى، فإن  ، الـمتعد 

الذي يقوم جوهره على ترقية الحلول الجماعية 

 مشتركة، أظهر حدوده في مواجهة وباءـللتحديات ال

Covid-19 نقص جاهزية  الذي سلط الضوء على
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 مؤسفـميل الـوال للعمل الجماعي ،مجتمع الدوليـال

ها ــون لـــوعليه فتداعيات هذا الوباء سيك ،لألحادية

 عالم ما بعدالفي صياغة مالمح  ،غــــر البالـــاألث

 الجائحة.

جهنا توا التي التحديات فإن الجغرافي، محيطنا وفي

  تعد  
 
طورة، في ظل األزمات متعددة األبعاد التي أكثر خ

 في العديد من وكذا بؤر التوتر  ،تشهدها منطقتنا

 يف السيماعلى طول شريطنا الحدودي،   ،الجوار دول 

مواجهات ـال استئناف مع ،الغربية الصحراء

العسكرية بين جبهة البوليساريو وقوات االحتالل 

مغربي، واألزمة الليبية التي ال تزال تشهد تجاذبات ـال

ضع الو وكذلك ، املتعددة بفعل التدخالت األجنبية
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 تأثير عواملالذي يستمر تحت  في منطقة الساحل

 وانتشار ،مرتبطة بصراعات متعددة األوجه ،عديدة

 منظمة بجميع أنواعها. ـالتهديد اإلرهابي والجريمة ال

 الســـيـــــدات والســـــــــــــادة، 

 همع اق الدولي الذي تتفاعلإن قراءتنا للسي  

 يكتمل دون التعرض للتهديدات لن دبلوماسيتنا،

  التي
 
إلى    فوتهد ،بشكل مباشر ،كاهل الجزائر ثقلت

ا ــــي ذلك مـــة فــــلــمـستعم   ،إضعافها من الداخل

ها ــــتـــارسـمـم مــــع" التي تتـــــيل الرابــالج حرب" ـب رفــــــعي  

ار مخطط أوسع يستهدف ــــــفي إط ،ضد بالدنا

 إفريقيا والشرق األوسط. 
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اق  هذا وفي من تداعيات، ه ـــــر عنـــــجــوما ينالسي 

للتحلي  ،ىـــضــــأكثر من أي وقت م ،أنتم مدعوون

الفكم أس يزتــــــم التي ،والتضحية تزامــاالل روح بنفس

 على بحزم والـــّرد، للحفاظ على الـمصالح العليا للجــــــزائـــر

 . يالوطن ناــنأم ،تستهدف التي ةـيــائدالع املناورات

 

 

 السيدات والسادة،

 من الضروري يبقى ف، الصعيد العامليعلى أما 

من أجل ترسيخ دور  ،اتخاذ إجراءات استباقية

يساهم بجدية في مواجهة  ،الجزائر كفاعل مؤثر

طرح األفكار وذلك من خالل  ،التحديات الدولية
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 عددالتي من شأنها تعزيز العمل مت ،مبادراتـوال

 .األطراف

ة عضوياألولوية ل إعطاءوفي إطار ما سبق، ينبغي 

، متحدةـفي مجلس األمن لألمم ال ،مقبلةـالجزائر ال

مساهمة في الجهود ـلل ،0209- 0201 خالل الفترة

 . امية للحفاظ على السلم واألمن الدوليينالر  

التي  اون مع الدول ـعـــمل بالتــكما يجب أن نع

مواقف على تعزيز دور ـوال ،تشاركنا وجهات النظر

ات الع باملسؤوليــــطــلحملها على االض ،دةــم املتحـاألم

 اه الشعبين الفلسطينيــما تجــــة بها، ال سيـــــمنوطـال

 والصحراوي. 
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ي مستوى ـوعلى ال ، من الضروري مواصلة القار 

الجهود لتقوية أواصر األخوة والصداقة مع الدول 

التي تمثل العمق االستراتيجي والجغرافي  ،اإلفريقية

 والحضاري لبالدنا. 

اق، فإن تقوية االتحاد اإلفريقي وفي هذا السي  

محاوالت الخبيثة التي تستهدف وحدة ـلحمايته من ال

 من بين أولوياتسوف تبقى  مركزي،ـصفه ودوره ال

 عملنا الدبلوماس ي.

وبنفس العزيمة، ينبغي علينا مواصلة الجهود 

مشترك، من خالل تهيئة ـلتعزيز العمل العربي ال

التي  ،مقبلةـالظروف الالزمة إلنجاح القمة العربية ال

ذه هن تشكل ويجب أ. هللا بالجزائربإذن  ستنعقد
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لتجديد االلتزام الجماعي بدعم  ،فرصة ثمينة ،القمة

إعادة تأكيد تقيد  خالل من القضية الفلسطينية،

بمبادرة السالم العربية. كما  ،جميع الدول األعضاء

اغتنام هذه الفرصة لدراسة  ،يتوجب علينا كذلك

ن يـــــدف تحســـــبه ،ةــربيــــملف إصالح جامعة الدول الع

في سياق رؤية جديدة للعمل العربي  ،هاـــأدائ

 .مشتركـال

دبلوماسية الجزائرية مدعوة لتكثيف الكما أن 

لى ع ،في سبيل تحقيق األمن واالستقرار ،جهودها

 مشاركة فيـالالصعيد اإلقليمي، ال سيما من خالل 

وتعزيز االستقرار في منطقة  ،حل األزمة الليبية

 .الساحل
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عمل ن، فيجب أن أما فيما يتعلق بالشراكات

 لتطوير العالقات ،ومتوازنة عقالنية بطريقة

ا نالسياسية واالقتصادية والتجارية مع شركائ

في و اليةمالرئيسيين في كل من أوروبا وأمريكا الش

 آسيا.

ا، يجب أن يعمل الجميع ومن اآلن فصاعًد 

على النسيج الصناعي حافظ ت لتحقيق مقاربة

وتوفر منافذ  ،منتوج الوطنيـال وتحمي ،الجزائري 

مصدرينا بالخارج. لذلك، من الضروري العمل على ـل

مع  خاصة ،شركائنامع كل إقامة عالقات أكثر توازًنا، 

 اد األوروبي.ـــاالتح
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 ، لنناألوروبييوفي عالقاتها الثنائية مع شركائنا 

تتسامح الجزائر مع أي تدخل في شؤونها الداخلية 

إلقامة عالقات مبنية  ،وستظل دوما على استعداد

أ بمبد ،وااللتزام الكامل ،متبادلـال االحترامعلى 

 مساواة السيادية بين الدول.ـال

فيما يخص عالقاتنا مع كل من د آخر، و يصع على

ل مـ، يجب أن يعمتحدة والصينـروسيا والواليات ال

 خاصة على ر،ـتعزيزها أكث على جهازنا الدبلوماس ي

يتوجب على سفرائنا  كما ،االقتصادي ستوى امل

ريكا في أم األخرى  الدول  مع ،عالقاتنا تعزيز على العمل

 طـحيامل زر ـوج بيـالكاري رـالبح ومنطقة الالتينية
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مستويات ــعلى جميع ال إلعادة التواصل ،يالهاد

 مع هذه الدول. ،وتوسيع عالقات التعاون 

 

 الســـيـــــدات والســـــــــــــادة، 

ما لهما ـل ،لى موضوعين أساسيينأن أركز ع أود

من األهمية االستراتيجية البالغة، ويتعلق األمر بكل 

الدبلوماسية و  جاليتنا الوطنية بالخارج من

  .االقتصادية

ى ، فيقع علبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج

مناهج لضمان ترجمة ـعاتقكم ابتكار األساليب وال

لألهمية الخاصة التي أوليها شخصًيا  ،فعلية وعملية

ليس فقط  ،مطلوب منكمـموضوع. فالـلهذا ال
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واالستجابة الحتياجات  ،نشغاالتالبااالهتمام 

 ،تعزيز روابطها مع الوطن ،جاليتنا، وإنما أيضا

وإشراك أفرادها، في مسار التنمية االقتصادية 

وكذا في الجهود الرامية لتعزيز  ،واالجتماعية لبلدنا

 على الساحة الدولية. ،مكانة ونفوذ الجزائر

ها ل ،متواجدة في جميع أنحاء العالمـفجاليتنا ال

 ما ي   ،مهاراتـمن الكفاءات وال
 
ها من تقديم ـن  ـمك

ي وه ا،ــــالدنـــي بـة فـــــيــمــود التنــــــهـلج ،ةـــــة نوعيــــافـــإض

وال  ،ذلك سبيل في ،كبيرة وإرادة مدفوعة برغبة قوية

ادة بر ريـــــع ،تطلب إال إشراكها في هذا الجهد الجماعي

برات والتدريب. ــــــادل الخــــــوتب ،رةــــمبتكـال الــاألعم

لذلك، فإنه من الضرورة بمكان وضع األطر واآلليات 
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راد وتمكين أف ،مناسبة لإلشراف على هذه العمليةـال

الذين يتمتعون بإمكانيات هائلة من تقديم  ،جاليتنا

 مساهماتهم.

من خالل وضع  ،وعليكم التواصل مع الجالية

فتح قنوات اتصال مستمرة و  ،أرقام هاتفية مجانية

 لكترونية.إأو  ،مباشرة

 ، فإنةـــة االقتصاديـــا بالنسبة للدبلوماسيـــأم

للتموقع في طليعة  ،دبلوماسيينا مدعوون اليوم

الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الجزائر 

الـمؤسسات الوطنية  ودعم ،األجنبية الشركات تجاه

وذلك عبر استطالع لولوج األسواق العالـمية، 
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ودراسة أنماط السوق واالستهالك وتحديد الفرص 

 للمنتجات الوطنية الجزائرية. ،الـمتاحة

يجب أن ، ن العمل الدبلوماس يأبأؤكد  ختاًما

ع الدولة في جمي ملساعي وجهوديشكل امتدادا ورافدا 

 سترشاداال  يقع على عاتقكمفإنه  ،وبالتالي ،مجاالتـال

إطار جهودكم  الوطنية في باألجندة ،باستمرار

ته وسمع مصلحة العليا للوطنـال، فوعملكم اليومي

ومكانته وكرامة مواطنينا بالخارج تبقى دائما وأبدا 

 فوق كل اعتبار.
 

 أتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم.

ـــه. 
ُ
م ورحمة هللا تعالى وبركـات

ُ
 والّسالُم عليك


