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السادة الرؤساء ألاعزاء،
الزميالث والزمالء،
السيداث والسادة،
ُ
ٖىضما ه َّىا بهضص اجساط كغاع بكأن اإلايان الظي وٗلض فُه اٌصوعة الثاهُت ٖكغة ٌٌحمعية
بإلااهُت لالجداص مً أحل اإلاخىؾِ ،هىا أمام ٖضص هبحر مً الازخُاعاث ،إط أن ول مضن اإلاملىت
اٌع
ْن
ًاث اؾخلباٌ مً مؿخىي َعٕ اٌ،
اإلاغغبُت ،الىبري منها ٖلى الخهىم  ،فًال ًٖ جىفغَا ٖلى ِببن ِب
ُ
ىفغ ألاحىاء اإلاىاؾبت لىجاح أقغالىا  ،فئنها جدخًً وجدافٔ ٖلى ْنإع ٍثر ُمجىؾُي وجخىفغ ٖلى
ج ِب
الخجهحزاث والجى اإلاالبم لذيؾحر هلاف ًخىحه إإى اإلاؿخلبل و ُي َع ؽ ُ
ؽ ٖلى ؤلاعر ،ؤلاعر الحًاعي
ِب
الفني واإلاخفخذ والٗلالوي .إنها ججـيص لإلعر اإلاخىؾُي الظي ًدافٔ ٖلُه اإلاغغب ،و الظي ًيبغي
ُ ْن َع
ؽِبٕ ها  ،الُىم ،في حهىصها وي حؿخُٗض اإلاىُلت ألاوعومخىؾُُت إقٗاٖها وأصواعَا ،وباألؾاؽ
أن ي
اؾخلغاعَا.
وكض وك٘ الازخُاع في النهاًت ٖلى مضًىت َىجت  :فهي الحايغة ألاكغب اإى أوعوبا في الًفت
الجىىبُت لحىى اإلاخىؾِ  ،إط هخىاحض ٖلى أكل مً أعب٘ ة ٖكغ ولم ًٖ َظٍ اللاعة  .إنها عمؼ
َع
اهفخاح اإلاغغب وبىابخه إإى حؼء أؾاس ي مً الٗالم  :أوعوبا ،وهي اإلاضًىت اللي أ ـ ْنٌ َعٌ َعم ْنث هباع اإلافىغًٍ
واإلابضٖحن مً فىاهحن وقٗغاء وعوابُحن هما سحغث الؿُاؾُحن أًًا ،مً مسخلف أهداء الضهُا،
َع
إلاجؿض ُة لهظا اإلاغغب اإلاخىىٕ  .إنها حؿغ بحن الجىىب والكماٌ وبحن الكغق
إنها اإلاضًىت الؿاخغة ا
َع ُ
وث َعقاٍ ٌعٕ ألاَلـي واإلاخىؾِ اي ملخلق الُغق البدغٍت بحن الٗالم اللضًم والٗالم
والغغب،
الجضًض.
إهه لكغ ُٖٓم  ،إطن ،أن وؿخلبلىم في َظٍ اإلاضًىت  /الغمؼ ،وأن هغخب بىم آملحن في
أن ـ ُ َع
ثمهىىم إكامخىم باإلاملىت اإلاغغبُت مً الخٗغ أهثر ٖلى َظٍ البالص اإلاخىؾُُت اللي واهذ ،
وؾخٓل ،أعيا لللاءاث والحىاع واإلاباصالث مؿاَمت في بىاء الاؾخلغاع ؤلاكلُمي والٗالمي.

السيداث والسادة،
2

ًا
ًستزٌ اإلادىع الظي ازترهاٍ  ،بالدكاوع م٘ مىخب الجمُٗت ،لُيىن مىيىٕ ا عبِؿُا في
َظٍ الضو عة َمىخاث الكٗىب ألاوعومخىؾُُت ،ولىىه ًستزٌ باألؾاؽ مًٗالث اإلاىُلت
ألاوعومخىؽَُت واوكغاالث قٗىبها وهسبها  .طلىم أن الخىمُت والضًمىكغاَُت والؿلم في مىُلخىا
ال ًمىً أن جخِؿغ إال باهسغاٍ اإلاجمىٖت ألاعومخىؾُُت والتزامها الجماعي مً أ جٌ مؿخلبل
أفًل هما أن جلىم ألاَضا ؾخٓل نٗبت اإلاىاٌ إطا هي لم جىً مؿىىصة بغافٗاث زلافُت
وبكغٍت وبلُم وأؾاؾا بالحىاع.
ْن
فِبع َعي َعثْن ِبين مً اهُالق
وكبل أن أٖىص إإى َظا اإلاىيىٕ ،أعي أهه مً اإلاىاؾب ،بٗض ُٕ
مؿلؿل بغقلىهت ،أن نؾخدًغ الخدضًاث اإلاؼمىت وجلً الُاعبت اللي جىاحه اإلاىُلت
ألاوعومخىؾُُت.

السيداث والسادة،
ث إَالق مؿلؿل بغقلىهت للكغاهت ألاوعو مخىؾُُت،
قبٌ واخض وٖكغًٍ ؾىت م
بالًبِ في هىهبر  ،1995في ؾُاق نهاًت الحغب الباعصة وما َع
ى َّر ٌُ طلً مً آماٌ في بىاء مىُلت
"مً زالٌ حٗؼٍؼ الحىاع الؿُاس ي وألامً والخٗاون
للؿلم والاؾخلغاع والغزاء اإلاكترن
الاكخهاصي واإلااإي والثلافي والاحخماعي " .وبٖض ٕ ْنقص ًً ٖلى اهُالق َظا اإلاؿلؿل َعي ـ ُ
حضع بىا ،
ِب
هئَاع بغإلااوي للكغاهت ألاوعومخىؾُُت  ،أن هلىم بلغاءة حماُٖت لحهُلت َظا اإلاؿلؿل ،وهلاعن
بحن ألاَضا اللي واهذ مخىكٗت وما جدلم ٖلى ألاعى.
وٍيبغي ؤلاكغاع في البضاًت ،بأن جأؾِـ إَاعها البرإلااوي َظا ٌٗخبر في خض طاجه مىؿبا َاما
للحىاع ألاوعومخىؾُي ولحكض الغأي الٗام باإلاىُلت للضفإ ًٖ اإلاكترن بحن قٗىبها وًٖ اللُم
لماوي اهُلم
اللي هخلاؾمها  .وهما حٗلمىن فئن حمُٗدىا حٗخبر زمغة مغاهمت خىاع وهلاف بغ
باألؾاؽ في نهاًت  1997بحن بغإلااويين مً البرإلاان ألاوعوبي وبغإلااوي ين أٌٖاء في البرإلااهاث
الىَىُت للضوٌ ألاًٖاء في الاجداص ألاوعبي وهٓغائهم في البلضان اإلاخىؾُُت الكغٍىت لالجداص .
وكض أؽفغ َظا الحىاع ًٖ جأؾِـ اإلاىخضي البرإلااوي ألاوعومخىؾُي في  27و 28أهخىبغ
 1998في بغوهؿُل لُلغع أًٖا ٍ اإلاجخم٘ ون في باعي (حىىب ايَا ًٌا ) في  17و 18
حمُٗت بغإلااهُت
يوهُى  2002في إَاع الضوعة الغابٗت للمىخضي ٖؼمهم جدىٍل اإلاىخضي إإى
أوعومخىؾُُت وَى المكترح الظي أ قعٍ اإلاجلـ الىػاعي ألاوعومخىؾُي بٗض ًىم واخض مً جىنله
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بجىنُت في اإلاىيىٕ مً اإلاكاعهحن في الضوعة الخامؿت للمىخضي اإلاىٗلضة
صحىبر. 2003

بىالىإي في 2

وجمذ مأؾؿت الجمُٗت البرإلااهُت ألاوعومخىؾُُت في الضوعة الخأؾِؿُت ألاوإى اإلاىٗلضة
ًىمي  22و 23ماعؽ  2004بأزِىا ،لخخدىٌ في  2010إإى مؤؾؿت بغإلااهُت لالجداص مً أحل
اإلاخىؾِ.
ولِـ مً باب الىَىُت الؼابضة ،الؿُضاث والؿاصة  ،إطا طهغث بالضوع الحاؾم وألاؾاس ي
الظي اىَلٗذ به بالصي في جأؾِـ َظا اٌ ط عإ البرإلااوي للكغاهت ألاوعومخىؾُُت ،إط وان
مجلـ الىىاب اإلاغغبي أخض اإلاؤؾؿحن الغبِؿؿحن لهظا اإلاىخضي وجىإى عبِؿه اٌعباؾت اإلاكترهت
للمىخضي م٘ ع ؾاء البرإلاان الاعوبي اإلاخٗاكبحن آهظان مىظ إخضازه إإى خحن جدىٍله إإى حمُٗت
بغإلااهُت ،وواهذ لبرإلاان اإلاملىت اإلاغغبُت أصواع َامت وخاؾمت في ؤلاٖضاص اإلااصي واللاهىوي للُام
اإلاىخضي وباألؾاؽ في إُٖاء الضف٘ الؿُاس ي الًغوعي إلاأؾؿت البٗض البرإلااوي ألاوعومخىؾُي
وإعؾاء أؾـ حمُٗدىا البرإلااهُت وإهجاػ أصواتها اٌكاهىهُت وَُيلتها.
إهه ٖغبىن وصلُل آزغ ٖلى
ألاوعومخىؾُُت ،وجج ط عَا اإلاخىؾُي.

التزام اإلاملىت اإلاغغبُت مً أحل كًاًا اإلاىُلت

السيداث والسادة،
للض جأؾؿذ الجمُٗت البرإلااهُت بأمل اإلاؿاَمت في جدلُم ألاَضا اللي واهذ وعاء إَالق
الكغاهت ألاوعومخىؾُُت  .وإطا وان صحُدا أن َظٍ الكغاهت خللذ الىثحر في مجاٌ اإلاباص الث
الاكخهاصًت وفي اإلاجاٌ اإلاؤؾؿاحي ،إط اهخللىا في إَاعَا مً اجفاكُاث قغاهت ،إإى ؾُاؾت الجىاع
ألاوعبي  PEVاللي ٖؼػث مؿلؿل بغقلىهت مً زالٌ مسُُاث ٖمل زىابُت ،إإى الاجداص مً
أحل اإلاخىؾِ ،فئن ول طلً لم ًىٗىـ ٖلى الىدى اإلاُلىب ٖلى أويإ مىاَىاث ومىاَني
أغلبُت بلضان حىىب وقغق اإلاخىؾِ.
للض وان ألامً والاؾخلغاع أخض الهىاحـ ألاؾاؾُت وعاء إَالق مؿلؿل بغقلىهت ،إط أن
اٌجىمُت والضًمىكغاَُت والغزاء وحمُ٘ اإلاىدؿباث جٓل مهضصة ،ما لم ًخدلم ألامً  .وم٘ وامل
َع
ألاؾف ،بٗض ٖكغًٍ ٖاما َعث َعٕاّ َعم الخدضي ألامني في اإلاىُلت ،وأضحذ مىُلخىا جخهضع مىاَم
َع ْن ُ
م باإلاىاَم اإلادُُت بالبلضا ن
الٗالم مً خُث ٖضص الجزاٖاث اللي جىًا إإى الجزاٖاث اللي ثٕ ِب
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اإلاخىؾُُت .فأهثر مً ههف الجزاٖاث الضولُت وؤلا كلُمُت والضازلُت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي  ،حٗخبر
مىُلت اإلاخىؾِ مؿغخا لها  .وفًال ًٖ أنها حُٗم الخىمُت ُ
وث َعص ِبم ُع مؿخلبل قٗىب اإلاىُلت
ُ
ُ
والؿسب الغبِي ي في َعثخضي آزغ أزُغ ما فلئ ًىدكغ ،أال وَى
اإلاهضع
وجؼعٕ الُأؽ ،فئنها
ُ َع ًا
ًا
الخدضي الاعَابي الظي ًخمضص مهضصا الجمُ٘ ومٍ ِبوعا أؾالُبه واؾتراجُجُاجه ،وٍخدىم في مجاالث
َع
َع
جمىٍل َامت لِـ أ َعق ٌََّا الىفِ وججاعة
ومهاصع
جغابًت واؾٗت وفي إمياهُاث مالُت ومىاع َعص
ٍث
اإلامىىٖاث ،وًمؿً بترؾاهت َامت  ،مً ألاؾلحت وٍخىفغ ٖلى قبياث جمىىه مً اعجياب أٖماٌ
وخكُت في مىاَم آمىت.
إهىا أما م جدضي إعَابي مً َبُٗت زانت ،يجُلب جهضًا حماُٖا ومخٗضص اإلاضازل
وآلالُاث  :آلُت ألامً ،والتربُت والخٗلُم والخىمُت وججفُف اإلاىاب٘ وحؿىٍت الجزاٖاث والخهضي
للهكاقت الاكخهاصًت والاحخماُٖت ،وجدهحن وجلىٍت الضًمىكغاَُت.

السيداث والسادة،
للض أفًذ الحغواث الاحخماُٖت اللي ٖغفتها بٌٗ بلضان الكغق ألاوؾِ وقماٌ افغٍلُا
في ٖضص مً الحاالث إإى جضمحر طاحي َابل وقامل ،ووحضث الكٗىب هفؿها في خالت فىض ى
ووي٘ الالصولت ،وزغحذ اللبلُاث والُابفُت اإلالُخت واللاجلت مً ُق ْنم ُ
قمَا ،مما حؿسب في صماع
ِب
اكخهاصي َابل وفي جفىً البيُاث الاحخماُٖت  ،ووفغ للجماٖاث ؤلاعَابُت واإلاجمىٖاث اإلاؿلحت
ًا
مغحٗا زهبا.
هؼوح

وحؿبسذ الجزاٖاث اإلاؿلحت والٗىف والانهُا ع الاكخهاصي والاحخماعي في خاالث
حماعي صازلي وزاعجي وفي جضفلاث هجغوٍت مً قغق وحىىب اإلاخىؾِ هدى أوعوبا ،إط عاح
مالَين السكغ  ،وما ًؼالىنً ،بدثىن ًٖ مال طاث آمىت وًٖ أؾباب للبلاء والىجاة في أ وعوبا ،م٘
ما لظلً مً جضاُٖاث ٖلى اإلاجخمٗاث ألاوعوبُت  .وهما ؾبم أن كلذ ،فئن اإلاكاَض اإلاأؾاوٍت
لألَفاٌ واليؿاء والل يور وَم ٌؿذجصون فخذ أبىاب ألامل بفخذ اٌبىاباث اٌ خضًضًت وإػالت
ألاؾالن الكابىتُ ،ث َع
ؽا ِباٌ الًمحر ألاعومخىؾُي ،كبل الًمحر الٗالمي ،وجًٗىا أمام مؿؤولُت
أزالكُت وإوؿاهُت إػاء مٗاهاة مالًحن السكغ وثلؼمىا بالبدث ًٖ حظوع َظٍ اإلاًٗالث الاوؿاهُت.
وللض ،اهًافذ هؼاٖاث مؿلحت حضًضة إإى أؾباب الهجغة غحر اللاهىهُت الٗابغة للحضوص
مما ياٖف مً ٖضص اإلاهاحغًٍ َّ
ووؾ٘ اإلاىاَم اللي ًًُغ الىاؽ اإى جغهها اما بؿسب الحغوب او
الجىٕ او البُالت او غُاب الض يمىكغاَُت  .وأنبدذ بلضان واهذ مجاالث ٖبىع بلضان اؾخلغاع ،
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ومنها اإلاغغب  ،الظي جبنى ؾُاؾت حضًضة للهجغة طاث مًمىن إوؿاوي وبٗض جًامًي م٘ الىفاء
بالتزاماجه الضولُت في مداعبت الهجغة غحر اللاهىهُت وَى ما ًيلفه الىثحر أمىُا ومالُا وبكغٍا.
ومغة أزغي جىاحه اإلاجمىٖت الاعومخىؾُُت جدضًا مؼمىا في جفاكم مؿخمغ ًخُلب إٖماٌ
ألامً
ؾُاؾاث جًامىُت جىفغ ألاؾباب اللي ججٗل اإلاهاحغًٍ ٌؿخلغون في بلضانهم أي جىفحر
والاؾخلغاع وصٖم الاؾدثماعاث اإلاىخجت للكغل وحشجُ٘ الحيامت والضًمىكغاَُت والحفاّ ٖلى
البِئت.

السيداث والسادة،
للض جًافغث ٖضة أؾباب في ػٍاصة جأػٍم أويإ مىاَني ٖضص مً بلضان خىى اإلاخىؾِ
الظًً ًىاحهىن ْىاَغ أزغي َبُُٗت جخمثل أؾاؾا في جضَىع البِئت وآزاع الاهدبا ؽ الحغاعي
واعجفإ صعحت خغاعة ألاعى وٍؤصون زمً أٖماٌ لِؿىا بالًغوعة مؿؤولحن ٖنها  .فالحىى
إنهان التربت وجخٗغى مىاَم قاؾٗت
اإلاخىؾُي مً أهثر اإلاىاَم جلىزا في الٗالم فُما ًخم
للجفا وٍخمضص الختحغ وٍلؿى ؤلاوؿان ٖلى الغاباث اللي ُث َعص َّمع مئاث الهىخاعاث منها ؾىىٍا ،
ُ
رقٌ واَل اإلاحزاهُاث الٗمىمُت وًخم إجال اإلاُاٍ اللي
فُما ًدؿسب الخلىر في ألامغاى اللي ث ِب
ًا
ؾخهبذ مهضعا آزغ للجزاٖاث والهغاٖاث في اإلاؿخلبل  .وفي َظا الهضص ،جل٘ ٖلى اإلاجمىٖت
ألاوعومخىؾُُت ،اللي ثخظوَا أزالق نُاهت الحم في الحُاة واؾخمغاع ا لجيـ السكغي ،
مؿؤولُت الحفاّ ٖلى البِئت ووكف جضَىعَا واؾخغاللها ٖلى هدى مؿخضام وبدىمت
وبمؿؤولُت.
وإهه إلاً صواعي الفسغ أن هجخم٘ الُىم في َىجت مً خُث أَلم ناخب الجاللت اإلالً
مدمض الؿاصؽ ههغٍ هللا وفسامت الغبِـ الفغوي ي فغاوؿىا َىالهض في قدىبر " 2015هداء
طنجت من أجل مبادرة جضامنيت قويت لفائدة املناخ" ،والظي ٌٗىـ الحغم ٖلى الحفاّ ٖلى
البِئت وجىخُض الجهىص لحث اإلاجخم٘ الضوإي ٖلى إًجاص أحىبت فٗالت وهاحٗت ومؿؤولت إلاًٗالث
الخغحر اإلاىاخي.
في أفم الضوعة  22إلاؤجمغ ألاَغا في اجفاكُت ألامم اإلاخدضة  -ؤلاَاع بكأن الخغحراث
 2016ؾُيىن ٖلُىا همكغٖحن
اإلاىازُت  cop22اللي ؾدىٗلض في مغاهل في هىهبر
أوعومخىؾُُحن أن هدغم ٖلى إؾمإ نىث قٗىبىا مً أحل الحفاّ ٖلى البِئت ووكف
جضَىع اإلاجاالث الُبُُٗت وزفٌ وؿب الخلىر وجىعٍث وىن ب أعض ي وجلالُض زًغاء لألحُاٌ
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اإلالبلت ،وأن هجٗل مً مدىع اإلادافٓت ٖلى البِئت وميافدت اعجفإ خغاعة ألاعى مىيىٖا
مغهؼٍا في الللاءاث واإلاؤجمغاث البرإلااهُت اإلاخٗضصة ألاَغا .
ومً حهت أزغي ٖلُىا أن هدغم همكغٖحن في بلضاهىاٖ ،لى جدؿحن الدكغَٗاث اللي ُثلؼم
بالحفاّ ٕ إى البِئت وحشج٘ الُاكت الىُٓفت وجِؿغ إهخاحها واؾخٗماالتها .وإهه لفسغ هبحر أن
جيىن بالصي في َلُٗت البل ص ان اللي ؾاعٖذ إإى إهجاػ مكاعَ٘ اؾتراجُجُت في مجاٌ الُاكاث
الىُٓفت هي الُىم مدِ جلضًغ صوإي هبحر  .وال قً أن قغواءها ألاوعوبُحن ًلضعون ولفت ما الظي
هلىم به ووكىغَم ٖلى صٖمهم لىا في اؾتراجُجُاثها في مجاٌ الاكخهاص ألازًغ.

السيداث والسادة،
ٖلى الغغم مً خالت الفىض ى والالصولت في بٌٗ البلضان حىىب وقغق اإلاخىؾِ،
واؾخمغاع هؼاٖاث مؼمىت في اإلاىُلت  ،فئن خاالث هجاح ونهىى ٖضًضة جبٗث ألامل في قٗىب
اإلاىُلت .فلض جمىً الكٗب الخىوي ي الكلُم مً ججاوػ الهٗاب ا للي واحهتها البالص في مغخلت
مفهلُت مً جا ٍسها ،ـ َع
وث َّ
مً َعن مً بىاء مؤؾؿاث ُث َع
ف ِبنٌ عهحزة الاؾخلغا ع فُما هجحذ الكلُلت
ع
مهغ في ججىب ٖضم الاؾخلغاع وأبان قٗبها ًٖ وعي هبحر بمهالحه ،وجدافٔ اإلاملىت ألاعصهُت
الهاقمُت ٖلى اؾخلغاعَا وجىانل مؿحرة الخىمُت والبىاء الضًملغاَي ٖلى الغغم مً الهٗىباث
اللي ًفغيها ٖليها الجىاع اإلاًُغب مً ول الجهاث  .وفي زلفُت َظا ؤلاكلُم جدافٔ بلضان
ـمذعحت وجدافٔ ٖلى اؾخلغاعَا .
مجلـ الخٗاون الخلُجي ٖلى مؿحرة الخىمُت وؤلانالخاث ال ص
وإطا وان ألاقلاء اللُسُىن كض هجحىا في حكىُل خيىمت وخضة وَىُت اللي هضٖمها بيل
كىة ،فئن اإلاجمىٖت ألاوع ومخىؾُُت مُالبت بخلضًم الضٖم اإلالمىؽ للكغُٖت في َظا البلض
الكلُم وجمىُنها مً بؿِ الؿُُغة ٖلى وامل التراب اللُبي و بىاء مؤؾؿاث الضولت  .وٌؽث في
خاحت إإى الخظهحر بضوع بالصي في اخخًان الحىاع الىَني اللُبي وحهىصَا مً أحل اؾخلغاع َظا
البلض الكلُم.
وٖلى َظٍ ألاعى اللي حؿخًُفىم  ،حُٗي اإلاملىت اإلاغغبُت الضلُل اللاَ٘ ٖلى أن
الضًملغاَُت والخٗضصًت الؿُاؾُت والثلافُت وصولت اإلاؤؾؿاث يماهت أؾاؾُت لِـ فلِ
لالؾخلغاع ولىً للىجاح الاكخهاصي والخًامً الاحخماعي والخدضًث  .وبفًل ؤلانالخاث الىبري
والٗمُلت اللي ًلىصَا وٍغٖاَا حاللت اإلالً مدمض الؿاصؽ ههغٍ هللا هجح اإلاغغب في بىاء
مؤؾؿاث كىٍت وبىاء صًملغاَُت مخأنلت في إَاع صؾخىع ٖهغي حض مخلضم ًىفل خلىق
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وواحباث الجمُ٘ وٍدلم الفهل بحن الؿلِ وٍغبِ اإلاؿؤولُت باإلاداؾبت وٍجٗل البرإلاان
اإلاهضع الىخُض للدكغَ٘ وٍلض ي بأن جيىن الحيىمت مىسثلت مً نىاصًم الاكترإ .
وهما حٗلمىن ،فئن الحالت اإلاغغبُت ،لِؿذ ولُضة الهضفت ،ولىنها جخأؾـ ٖلى مغاهمت
الانالخاث ،وٖلى جلالُض ؾُاؾُت مخأنلت وٖلى حٗضصًت خؼبُت خلُلُت وٖلى َاكاث مجخم٘
مضوي خُىي ،وٖلى صحافت خغة ،وباأل ؾاؽ ٖلى مؤؾؿاث جمخض في الخاعٍش  ،وفي نلبها اإلالىُت
طاث الكغُٖاث الغوخُت والخاعٍسُت والضًمىكغاَُت.

السيداث والسادة الرؤساء،
السيداث والسادة،
لً هسخلف في الخلضًغ إطا اٖخبرها أن مؿخلبل اإلاىُلت ألاوعومخىؾُية وجدلُم الاؾخلغاع
والخىمُت ،ال ًمىً أن ًخم إال ٖلى أؾاؽ الؿلم وزانت في مىُلت الكغق ألاوؾِ ،خُث
حؿسب الهغإ الٗغبي-الاؾغابُلي–وؾُٓل ًدؿسب – في هؼاٖاث أزغي وفي جىجغاث حضًضة
ًا
وؾُٓل مهضعا للخٗهب ،ما لم ًخم عف٘ الٓلم الخاعٍخي اإلاؿلِ ٖلى الكٗب الفلؿُُني
بخمىُىه مً خله في الٗىصة وفي صولخه اإلاؿخللت وفي إنهاء الاخخالٌ الاؾغابُلي ألعايُه هما لباقي
ألاعاض ي الٗغبُت.
إهىا م َالبىن أمام مسخلف الخدضًاث اإلاُغوخت ٖلى مىُلخىا بئًجاص أحىبت
واؾتراجُجُاث مكترهت مً اإلاجمىٖت ألا وعومخىؾُُت في إَاع الاجداص مً أحل اإلاخىؾِ
ومؤؾؿاجه ،مً أحل يمان أمىىا الجماعي َع
وص ْنع ِبء اإلاساَغ ـاٌ ُمخضكت بىا .فمىُلت اإلاخىؾِ ًيبغي
أن جًمً أمنها بظاتها  .وما مً قً في أن يمان الاؾخلغاع ٌؿخىحب اٖخماص ٖضة مضازل
ُ ْن
ىالث اللي هي
ملع
ثنة ومدكاوع بكأنها وجخىحه باألؾاؽ ،إإى ج طوع اإلاكىالث وميكئ اٌ ـمٕ ِب
بهضص الخدىٌ إإى فىض ى جخمضص هدغٍم ًلتهم ول ش يء.
وكبل أن هبدث ًٖ ؾبل الخهضي للخدضًاث اللي أجِىا ٖلى طهغَا وحؿىٍت الجزاٖاث
وألاػماثً ،يبغي بىاء ؾُاؾاث للىكاًت منها وججىبها بالخهضي لجظوعَا وأؾبابها ،واخخىاء
اإلاكىالث في بضاًتها.
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إهىا ال هسخلف في الخأهُض ٖلى أن بىاء صوٌ مىخضة كىٍت ،كابلت للحُاة والاؾخمغاع ،ثٖخمض
الضًمىكغاَُت واإلاؤؾؿاث وجىفل الخٗضصًت الؿُاؾُت والثلافُت ،ؾُٓل اإلاضزل ألاؾاؽ
لالؾخلغاع ؤلاكلُمي والضازلي  .وبالخأهُض ،فئهه ليي جيىن َظٍ الضًمىكغاَُت كابلت لالؾذمعاع البض
لها مً عافٗاث اكخها صًت ومً الخىمُت والاؾدثماعاث اإلاىخجت لفغم الكغل اللي جىفغ بضوعٍ ا
الضزل الًامً للىغامت السكغٍت  .وما مً قً أن طلً ًدخاج في خالت اإلاىُلت ألاوعومخىؾُُت
إإى جدىٍل ع وؽ ألامىاٌ مً الكماٌ في اججاٍ حىىب وقغق اإلاخىؾِ ،وإإى جدىٍل الخىىىلىحُا
وحٗل قٗىب اإلاىُلت حؿخفُض مً اإلاياؾب الخلىُت والٗلمُت  .فكٗىب اإلاىُلت في خاحت إإى
ؤلاخؿاؽ بأنها حؼء مً َظا الٗالم بمياؾبه وزغواجه وجلضمه الهابل .
وٍدخاج يمان اؾخضا مت الضًمىكغاَُت اإى هسب مىفخدت جدملها وجضاف٘ ٖنها واإى اللىي
الؿُاؾُت اللي ُ َعثع ِبؽ ُرَا ،وإإى الكٗىب اللي جدميها وجدخًنها  .وبالخأهُض فئن طلً ًدخاج بضوعٍ
اإى الاؾدثماع في التربُت والخيى ًً والخٗلُم  .وفي َظا الهضص ،جىفغ الكغاهت ألاوعومخىؾُُت
الٗضًض مً ؤلامياهُاث والبرامج اللي جدخاج اإى الخفُٗل ،هما جدخاج الجامٗاث واإلاٗاَض الٗلُا في
َع
حىىب اإلاخىؾِ اإى الضٖم والخيىًٍ اإلاؿخمغ واإى ان جيىن أصاة حظب لألصمغت اللي تهاحغ ه ْندى
الكماٌ بدثا ًٖ صزل أفًل وًٖ مىازاث مالبمت للبدث الٗلمي  .واؾخضعاوا لظلً ًيبغي جىفحر
الحايىاث اإلاؤؾؿاجُت للبدث الٗلمي في بلضان حىىب اإلاخىؾِ في إَاع قغاواث ٖلمُت جِؿغ
الاؾخفاصة اإلاكترهت مً البدث الٗلمي والبدث مً احل الخُىٍغ وهلل الخىىىلىحُا وعصم الهىة
الغكمُت بحن الكماٌ والجىىب وجأَحر الظواء واإلاهاعاث الكابت اللي جؼزغ بها بلضان الجىىب
ًا
لخدىٍلها اإى كىي جيخج كُما مًافت .إهىا في خاحت اإى صملغَت اإلاياؾب الغكمُت واؾخٗماالتها.
وٍبلق الحىاع الثلافي والحًاعي أخض اإلاضازل ألاؾاؾُت اللي مً قأنها جِؿحر الخفاَم
واؾخٗاصة عوح أزِىا وغغهاَت وفاؽ واللحروان والاؾىىضعٍت في ٖالكاجىا الا وعومخىؾُُت صعءا
للخٗهب والدكضص .وفي َظا الهضصً ،يبغي اؾخدًاع الضوع الىبحر الظي جًٌِٕ به مؤؾؿت أها
َع َّ
إينص في جِؿحر الحىاع الحًاعي وإزباث أ ال نغإ بحن الحًاعاث  ،أو هما ؾبم لجاللت اإلالً
مدمض الؿاصؽ ههغٌ هللا ،أن أهض مىظ  2002مً أن "ما ٌٗغفه ٖالم الُىم إهما َى نغإ
ال نضام خًاعاث".
حهاالث

السيداث والسادة الرؤساء،
الزميالث والزمالء ألاعزاء،
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السيداث والسادة،
جخُل٘ قٗىب اإلاىُلت ،زانت في حىىب وقغق اإلاخىؾِ إإى أٖماٌ ملمىؾت حُٗض لها
ألامً والاؾخلغاع وجًمً لها الحلىق الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت  .وجىفغ لها الكغل
الًامً للىغامت.
وبالخأهُض ،فئن مىُلخىا جخىفغ ٖلى إمياوي اث َابلت لخدلُم َظٍ آلاماٌ  .فىدً في إَاع
ؾىق ًىاَؼ ٖضص مؿتهلىُه  900ملُىن وؿمت ،وهي جل٘ في وؾِ الٗالم و جلاَ٘ الُغق
البدغٍت ،وجخىفغ ٖلى مىاعص بكغٍت َابلت وٖلى اإلاهاعاث الٗالُت  ،ولىنها في خاحت إإى ؤلاعاصة -
والضف٘ الؿُاؾُحن ،وإإى أزظ الخدىالث الضولُت اللي ٌكهضَا الٗالم وإٖاصة َُيلت الٗالكاث
الضولُت بعين الاٖخباع.
وإطا وان الاؾخلغاع ًدخاج إإى صٖم الضًمىكغاَُت والخىمُت ،فئهه ًدخاج إإى بىاءاث
إكلُمُت في حىىب وقغق اإلاخىؾِ  .وفي َظا الهضص ما أخىج اإلاغغب الىبحر إإى جفُٗل اجداصٍ،
الظي ُي َعو ُث غُابه ٖلى اإلاىُلت فغم ًاا جاعٍسُت لإلكالٕ الاكخهاصي والهٗىص إإى َعم َع
ما ٍث اللىي
ِب
الاكلُمُت الىبري  .وكض ازبدذ الؿُاكاث الاكلُمُت الغاَىت و جىاؾل الجماٖاث الاعَابُت أن بىاء
اإلاؿخلبل ًىمً في الاجداصاث الىبري وبحن صوٌ لها مً الٗمم الخاعٍخي واإلاكغوُٖت ما ًىفل لها
ًا
الاؾخمغاع والفٗل ؤلاًجابي في الٗالكاث الضولُت  .وال قً أن ٖضص ا مً بلضاهىا حابه مساَغ
الاهفهاٌ ٖلى جفىً الضوٌ.

السيداث والسادة،
جىانل اإلاملىت اإلاغغبًت اللي حؿخلبلىم الُىم مؿحرة الخىمُت وجغؾُش الضًمىكغاَُت
ًا
وإهجاػ اإلاكاعَ٘ الاهمابُت اإلاهُيلت  .وحٗخبر َظٍ الجهت اللي حؿخلبلىم الُىم ،همىطحا لهظٍ
الاهجاػاث وللمهالحاث اللي عسختها بالصها جدذ كُاصة ناخب الجاللت اإلالً مدمض الؿاصؽ.
وإطا واهذ حهت َىجت -جُىان-الحؿُمت ،هي حؿغ اإلاغغب إإى أ وعوبا ،مً خُث ججهحزاتها
ألاؾاؾُت الاؾتراجُجُت ،فئن حهت الُٗىن -الؿاكُت الحمغا ء ،وزانت بفًل اإلاكاعَ٘ الاهمابُت
الاؾتراجُجُت اللي أَللها حاللت اإلالً مدمض الؿاصؽ في هىهبر اإلااض ي هي بوصص الخدىٌ إإى
كاٖضة للمباصالث بحن الكماٌ والجىىب أي بحن أعوبا و باقي بلضان إفغٍلُا اللي ًىليها اإلاغغب
ًا
ًا
اَخماما زاما في ٖالكاجه الضولُت الاؾتراجُجُت والاق جهاصًت والاحخماُٖت والغوخُت إًماها مىه
بًغوعة وهجاٖت الخٗاون حىىب/حىىب.
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السيداث والسادة،
اإلاؿخلبل اإلاكترن إلاىُلخىا ،جدىٍل الاجداص مً أحل
مً بحن ما ًدخاج إلُه بىاء
اإلاخىؾِ إإى مىٓىمت لبىاء ؾُاؾاث مكترهت والىكاًت مً ألاػماث في ؾُاق صوإي مًُغب في
يىء الخدضًاث الجضًضة .إهىا في خاحت إإى صٖم الاؾخلغاع وبىاء الثلت ،وٖضم الخضزل في
الكؤون الضازلُت للضوٌ واخترام ؾُاصتها واؾخٗاصة عوح اإلاخىؾِ وأفياع أعؾُى وٖلالهُت ابً
عقض ومىهج صًياعث.
أجدد الترحيب بكم وأشكركم على حسن إلاصغاء.
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