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السيدا والساد
يسعٖني ڗ فتتح شغاڋ املتقى البڇماني الٖڣلي ال٘ڬ نعقٖه ق َب ْي َل
ام تم ٚالحكڤمي الٖڣلي اعتمإ اميثاځ العالم من جل هجٚع منغ ،منظمغ
ً
ڣمنتظمغ ال٘ڬ تحتضنڢ مٖينغ مٚاك ٤يڤمي ةت ڣتت ٕجنبڇ 8تة ،2شاكٚا
َ
ڣلٚئيستڢ الٜميلغ  ،Gabriela Cuevas Barronڣ عضا
لاتحإ البڇماني الٖڣلي
َ
اختيا ٙامغٚب احتضاڗ ه٘ا اللقا البڇمانيب
اللجنغ التنفي٘يغ
َڣيسٚني في البٖايغ ڗ ٙحظ بكږ ،ڣ شكٚكږ علګ تلبيغ َ
ٕعڤت َنا من جل
ً َ ً
َ
مناقشغ شكاليغ الهجٚع الت بات ْـ انشغاا َم ْٚكٜيا في السياځ الٖڣلي الٚاهن
َڣت َْ ٚهن العاقاػ الٖڣليغ ،للبڇماناػ ٕڣ ٙحاسږ في تٖبيڇها ڣمتابعغ ما َت َ
طٚحڢ
َ
ْ
من شكالياػ ڣم ْعضاػ ،ڣفي معالجغ سبابها الحقيقيغ ڣالبن َيڤيغب
ڣ ڣٕ بالخصڤ ٥ڗ نڤه بجهڤٕ السيٖع ٙئيسغ ااتحإ البڇماني الٖڣلي
ْ
من جل حقڤځ امهاجٚين ،ڣ ثن علګ نضالها من جل قضيغ الهجٚع ڣمن جل
ً
احًڇام حقڤځ اإنساڗ عامغ ڣحقڤځ ضحايا النڈاعاػ امسلحغ ڣالاجئيڗ
َ
ْ
بالتحٖيٖ ،ڣهي جهڤٕ ٕڣليغ ڣكفاٍ ْ
ساهمـ من٘ صغ ٚسن َها في تحقيڄ
امٚع
اانتقاڋ السياس ڣالٖيمقٚاطيغ الت تنعږ بها بإها امكسيڊب
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ننا ،الٜمياػ ڣالٜما  ،السيٖاػ ڣالسإع ،في ما يٚجٸ لګ قضيغ
الهجٚع ،مام اختيا ٙحضاٙڬ في القٚڗ الڤاحٖ ڣالعشٚين ،ڬ مام س اڋ،
ب َ
بعإ نسانيغ ڣثقافيغ ڣ خاقيغ ڣسياسيغ ڣاجتماعيغ ڣاقتصإيغ ،بل
ڣڣجڤٕيغ ،س اڋ ي ْمكن تلخيصڢ في  :ڬ حضاٙع تٚيٖ امجمڤعغ الٖڣليغ
ْ
بنا َ ها؟ ڣ ڬ حضاٙع تٚيٖ الٖڣلغ القطَٚيغ بنا َ ها في العص ٚما بعٖ الصناعي
ڣالتكنڤلڤجي ،ڣفي عص ٚما بعٖ العڤمغ؟ ڣ ڬ عاقاػ ٕڣليغ نٚيٖ؟ ڣ ڬ فڄ
َ
ن ْسلڊ :فڄ اانفتاٍ ڣالتفاعل ڣحٚيغ التنقل ،ڣ فڄ اانطڤا ڣاانغاځ
َ
ڣالق ْڤمياػ الضيقغ؟
َ ْ
ڣ ٗا كانـ الخطاباػ ڣالسياساػ امناهضغ للهجٚع تجتهٖ إعإع تشكيل
َ
سا ٝالٖيمقٚاطياػ امعاصٚع
ثقافغ التعاي ٤ڣالتح ٙٚڣاانفتاٍ الت شكلـ
َ
َ
َ
َ
بحمڤاتها الق ْيم َيغ ڣالحقڤقيغ ،ف ڗ امجمڤعغ الٖڣليغ ،ڣالضميڇ العالم
م ْم َت َح َناڗ في مٖڥ االًڈام بمبإ ڣمعاييڇ حقڤځ اإنساڗ ڣالقٖٙع علګ اإماه
َ
ڣقبڤڋ اآخ ٚڣالتضامن في ٛمن ا ٛماػ ،بل ڗ نسانيتنا هي الـم ْم َت َحنغ اليڤم
في قضيغ الهجٚعب
ااتجاه العام ڣميڈ َ
َ
اڗ القڤڥ في ه٘ه امس لغ
ڣلح ْسن الحٴ ،ف ڗ
ً
ً
َ
بال٘اػ؛ يميل ن ْح َڤ التح ٙٚڣاانفتاٍ ڣيعكَ ٠ڣ ْعيا جماعيا بفڤائٖ الهجٚعب
ڣالٖليل علګ ٗلڊ هڤ ه٘ا العٜم ڣالتصميږ ال٘ڬ ت ْبٖيڢ امجمڤعغ الٖڣليغ من
جل امصإقغ علګ اميثاځ العالم من جل هجٚع منغ ڣمنظمغ ڣنظاميغ،
ً
ً
ْ َ َ
ڣالٖليل يضا هڤ مل َتقانا ه٘ا ال٘ڬ يجسٖ ٙإع شعبيغ في تٚسئ حٚيغ تنقل
ا شخا ٥عبڇ العالږب
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السيدا والساد الرؤساء
السيدا والساد
ََ َ
قٖ نختلڀ في مقاٙباتنا لظاهٚع الهجٚع ،ڣتٖبيڇها ،ڣلكننا نكإ نتفڄ علګ
َ َ َ
َ
ڗ َع ْڤلـ َمغ ظاهٚع الهجٚع َڣحٖع الت َحٖياػ ڣالـمعضاػ الت تطٚحها تجعلها
َ
اليڤم في َ
َ
صميږ السياساػ العمڤميغ ،ڣمقاٙبتنا ،ڣتٖبيڇنا ل َها ،ي َحٖٕاڗ لګ َحٖ
َ
َ
كبيڇ نظٚع كل منا لـمستقبل العالږ ،ڣ نظٚت َنا ل خٚب
ً
لقٖ اٙتبطـ الهجٚع ٕائما بالظٚڣف ااقتصإيغ ڣالسياسيغ
َ
ب٘لڊ ظاهٚع تاٙيخيغ ،تٚتبط اليڤم بالسياقاػ
ڣااجتماعيغ ،ڣهي
َََ
الجيڤسياسيغ ڣالجيڤسًڇاتيجيغ ،ت ث ٚفيها ڣتت ث ٚبها ،كما تٚتبط ،في ج ٜكبيڇ
منها ،بالظٚڣف ااقتصإيغ ڣبااختااػ امناخيغ َ
الحإعب ا يتعلڄ ا مٗ ،ٚڗ،
ْ
َ
بحٚكاػ نيغ ڣ ظٚفيغ عابٚع ،ڣلكن بظاهٚع بن َيڤيغ تشكل ج ً ٜمن النظام
العالم امعاص ،ٚظاهٚع مٚشحغ لاستمٚا ،ٙبل ڣللتڤسٸ ڣااستفحاڋ،
باستفحاڋ سبابها ڣج٘ڣٙهاب
ڣ ٗا ْ
َ
اليڤم ،في تطڤٙ
كانـ العڤامل ڣالتحڤاػ الٖيمڤغٚافيغ تساهږ،

َ
العالږ مٚشح ڗ
حٚكاػ الهجٚع ڣت ث ٚفي التڤاٛناػ الجيڤسياسيغ ،ف ڗ
ً
ً
َ
يعي ،٤في غضڤڗ
الثاثيڗ عاما امقبلغ طفٚع ٕيمڤغٚافيغ بكل معاني الكلمغ
(حت ا نقڤڋ صٖمغ) ،بكل ما له٘ه الطفٚع من انعكاساػ في مساٙاػ الهجٚع
ڣحجمها ڣنتائجهاب طفٚع من سماتها صعڤٕ افٚيقيا كقڤع ٕيمڤغٚافيغ هائلغ،
لګ جانظ سيا ،مقابل تٚاجٸ ٕيمڤغٚافي في بلٖاڗ الشماڋب ڣمعن ٗلڊ ڗ
َ
الحاجياػ ستكڤڗ كبڇ ،غيڇ نها ليسـ مستحيلغ التحقڄب ف فٚيقيا حسظ
كل ام شٚاػ ،ب مكانياتها ڣمڤإٙها الهائلغ ،هي قاٙع امستقبل ،ڣقاٙع الصعڤٕ
 ،Un continent émergentڣلكنها بالت كيٖ في حاجغ لګ اإنصاف من جانظ
امجتمٸ الٖڣلي ،ڣالګ العٖالغ امناخيغ ،ڣالګ ااستثماٙاػ ااسًڇاتيجيغ ڣالګ
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َ
َ
ً
شٚاكاػ مفيٖع لكل ا طٚافب ف َما من قاٙع نهضـ ڣحيٖع ٕڣڗ خطط تنميغ
ٕڣليغب
لقٖ كانـ الهجٚاػ عبڇ التاٙئَ َٙ ،ڣاف َٖ لبنا الحضاٙاػ ڣالتطڤ ٙڣالتقٖم
ْ
َ
َ
ْ َ ََ
ڣالتاقح الحضاٙڬ ڣللمثاقفغ الـمٌڇَيغ ،كما نها حٚكاػ خصاب ڣ ٕاع ت ْجسيڇ
َ
َ
للعاقاػ بيڗ امجمڤعاػ البشٚيغب ڣبالت كيٖ ،ف نها تشكل
اليڤم ،ڣستشكل في
ً
ً
ً
ً
امستقبل ،ف َٚصا ثمينغ لإٛها ٙامشًڇڅ عنٖما تكڤڗ منظمغ ڣخاضعغ
للضڤابط الضٚڣٙيغب فامهاجٚڣڗ ليسڤا ع ْظ ً علګ مجتمعاػ ااستقباڋ ،كما
ت َٚڣه ل٘لڊ الخطاباػ اانطڤائيغ ،ڣلكنهږَ ،س َڤاعٖ ،ڣكفا اػ علميغ ،تقنيغ،
َ
الٖينامياػ الت
فنيغ ڣٙياضيغب نـهږ يساهمڤڗ في بنا بلٖاڗ ااستقباڋ ،ڣفي
تشهٖها ،كما نهږ ٙافٖ مهږ في تنميغ البلٖاڗ ا صليغب ڣي َعلمنا التاٙئ ڗ
ً
ً
حضاٙاػ عظيمغ ڣقڤڥ ك ْبڇڥ ،بل ْڣٕ َڣا ،هي ثمٚاػ الهجٚاػ ڣتاقح بشٚڬب
السيدا والساد
يشكل اعتمإ اميثاځ العالم من جل هجٚع منغ ڣمنظمغ ڣنظاميغ
ً
ً
ً
َ
َ
حٖثا ٕڣليا فاصا ڣيٖشن مٚحلغ مهمغ في العاقاػ الٖڣليغ ،يكإ ا يضاهيڢ
سڤڥ اعتمإ ميثاځ ا مږ امتحٖع في عقاب الحٚب العاميغ الثانيغ ڣاإعاڗ
العالم لحقڤځ اإنساڗ عام 948ت (ال٘ڬ نحتفل بعٖ ثاثغ ايام بمٚڣ ٙةث
عاما علګ صٖڣٙه) ،ڣالعهڤٕ الٖڣليغ الاحقغ لهماب ڣ ڗ من يجابياػ اميثاځ
ٕيب َ
العالم حڤڋ الهجٚع كڤنڢ يستنٖ في َ
اجتڢ علګ مجمڤٵ امڤاثيڄ الٖڣليغ
َ
َ
َ
مقتضياتڢ ،بقٖٕ ٙماجڢ ڣاستحضاٙه
َڣمقاصٖها ،ڣي٘ك ٚبها ڣيٖمجها في
لأجياڋ الجٖيٖع من انشغااػ ڣقضايا امجمڤعغ الٖڣليغ ڣمن حقڤځ
ً
اإنساڗ ،ڣخاصغ الحڄ في البيئغ السليمغ ڣالتصٖڬ سباب ڣانعكاساػ
ااختااػ امناخيغب ڣهڤ علګ ه٘ا الن ْحڤ ،ليغ شاملغ ،ڣمتڤجهغ لګ امستقبل،
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ڣيمكن اعتباٙه من اإنجاٛاػ ا مميغ الحاسمغ خاڋ ا لفيغ الثالثغب نڢ تتڤيٌ
مسا ٙشاځ ڣطڤيل من التفكيڇ ڣالنقا ١ڣالتفاڣ ٩ڣالٖٙاساػ ڣااستشاٙاػ،
َ
ً
ً
َ
بٚعايغ ا مږ امتحٖع ،مما نتٌ ڣثيقغ ،ڣ ڗ كانـ غيڇ ملٜمغ ،ف ڗ لها سلطغ
ً
ً
سياسيغ ڣثقافيغ ڣبيٖاغڤجيغ ڣٙمٜيغب ڣفي ه٘ا الصٖٕ ينبغي الت٘كيڇ ب هميغ
امساهمغ البڇمانيغ الت َ ط َٚها ڣصاغها ااتحإ البڇماني الٖڣلي ڣالت َ
ضم َنها في
عٖع ڣثائڄ منها علګ الخصڤ ٥اإعاڗ امتعلڄ بتعٜي ٜالنظام العالم
للمهاجٚين ڣالاجئيڗ امعتمٖ في ما8 ٝٙتة ،2ڣالقٚا ٙامتعلڄ بتعٜي ٜالتعاڣڗ

البڇماني في مجاڋ الهجٚع ڣ ٕاٙتها في ضڤ اعتمإ ااتفاځ العالم من جل
هجٚع منغ ڣمنظمغ ڣنظاميغ امعتمٖ في كتڤب8 ٚتة 2ب

َ
َ
لقٖ َ س َ
 ٠اميثاځ علګ الًڇاكږ َڣتڤ َه عٖع لياػ ٕڣليغ حڤڋ الهجٚع
ً
ً
ً
ڣاللجڤ  ،ڣن ٨علګ حٖاف لياػ للتتبٸ ڣڣضٸ هٖافا ڣاضحغب ڣ ڗ ميثاقا
َ
من ه٘ا القبيل ا يمكن ا ڗ يكڤ َڗ
مڤضڤٵ ٕعږ قڤڬ ڣت ييٖ ڣاضح ڣتقٖيٚ
كبيڇ من جانبناب
ڣبالت كيٖ ،ف ڗ مصإقغ الحكڤماػ علګ اميثاځ تجعل البڇماناػ مام
مس ڣليغ ڣامتحاڗ كبيڇينب

فعلګ البڇماناػ الڤطنيغ ،كما علګ امنظماػ البڇمانيغ امتعٖٕع ا طٚاف،
تقٸ مس ڣليغ كبڇڥ في الًڇافٸ من جل التصٖڬ سباب الهجٚع ،ڣفي مقٖمتها
َ
ڣمڤاج َهغ انعكاساػ ااختااػ امناخيغ
تحقيڄ التنميغ في البلٖاڗ ا صليغ
ڣتٚسئ البنا الٖيمڤقٚاطي ام سساتي ڣتيسيڇ التماسڊ ااجتماعي ڣتخفيڀ
الفڤاٙځ الًڇابيغ ڣااجتماعيغب
ڣتقٸ علګ البڇماناػ يضا مس ڣليغ كبڇڥ ،اليڤم ،ڣفي امستقبل ،في
ََ َ
كفالغ عماڋ مقتضياػ اميثاځ العالم من جل هجٚع منغ ڣمنظمغ ڣنظاميغ
ال٘ڬ ستصإځ عليڢ الحكڤماػ في مٚاك ،٤ڣخاصغ من جل بلڤٹ هٖاف
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َ َ
ََ
اميثاځ الثاثغ ڣالعشٚين ( ،)23ڣالت تشكل جڤه ٚاميثاځَ ،ڣي َتقاطٸ فيها ما
َ
يتعلڄ ب سباب ڣٕڣافٸ الهجٚع ڣحقڤځ
امهاجٚين ڣالسياساػ الكفيلغ بجعل
ً
ً
الهجٚع منتجغ ڣمفيٖعب
َ
النهڤ ٩به٘ه امهمغ من جانظ ام سساػ التشٚيعيغ
ڣما من شڊ في ڗ
يمتٖ من التشٚيٸ لګ مٚاقبغ العمل الحكڤمي ڣتقييږ ڣمٚاقبغ السياساػ
َ
العمڤميغ ڣت َبيڗ ثا ٙالسياساػ الڤطنيغ في مجاڋ الهجٚع ،لي ٠فقط علګ
َ َ
الت َمثاػ الت تقيمها بع ٬الحكڤماػ ،ڣبع٬
ڣضاٵ امهاجٚين ،ڣلكن علګ
امنظماػ ڣامجمڤعاػ عن الهجٚعب ڣكٚافعغ لكل ه٘ا ،نحن مطالبڤڗ
كممثليڗ ،للشعڤب ،بالقيام بٖڣ ٙبيٖاغڤجي في تٚسئ ثقافغ جٖيٖع في ما
يخ ٨الهجٚع ڣامهاجٚين ،ڣالتصٖڬ للخطاباػ ڣالن َڈ َعاػ اانطڤائيغ
َ
مكاسظ سياسيغ ڣانتخابيغ،
ڣالعنصٚيغ الت تستغل الهجٚع لتحقيڄ
ڣتستعملها كفٜاعغ حضاٙيغ ڣهڤياتيغ لتكٚي ٠ڣ شاعغ خطاباػ كٚاهيغ
َ
ا جانظ ڣالتعبئغ من جل استصٖا ٙالتشٚيعاػ الت تحٖ من تنقاػ البشٚ
َ
ً
خاصغ في سياځ مطبڤٵ بمخاط ٚاإٙهاب ڣالتطٚف الل٘ ْين يتږ الخلط بينهما
ً
ڣبيڗ الهجٚع ڣ امهاجٚين عن جهل بالثقافاػ ا خٚڥ ،ڣ عمٖا لتحٚي ٬الٚڬ
العام ضٖ الظاهٚعب
َ
الٚهاڗ علګ ڣقڀ التٖفقاػ الهجٚڣيغ من
ڣما من شڊ ،يضا ،في ڗ
خاڋ تشٖيٖ القڤانيڗ ڣ غاځ الحٖڣٕ ،ڣ حت بنا الجٖٙاڗٙ ،هاڗ يصطٖم
بقڤع الڤاقٸ ،ڗ ا م ٚيتعلڄ بٖينامياػ اجتماعيغ ماٛمغ لاجتماٵ البشٚڬ،
لها سبابها ڣج٘ڣٙها الت علينا كحكڤماػ ڣبٚماناػ ڣهيئاػ سياسيغ ڣمٖنيغ،
ڣم سساػ اقتصإيغ ،عمڤميغ ڣخاصغ ،ڣمنظماػ متعٖٕع ا طٚاف،
َ
َ
ال٘ين َي ْقطعڤڗ امسافاػ َڣي ْعبڇڣڗ الب َحا ٙفي مغامٚع
التصٖڬ لهاب فامهاجٚڣڗ
َ
بالحياع ،يقڤمڤڗ ب٘لڊ بٖافٸ الحاجغ ما لګ الشغل الضامن للكٚامغ ،ڣ لګ
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ا من ال٘ڬ ا يتڤف ٚفي بلٖهږ ا صلي َجٚا َ الحٚڣب ڣ النڈاعاػ امٜمنغ ڣ
ْ َ
افتقإ سلطغ الٖڣلغ ،ڣ لګ ا من الغ٘ائي بعٖ ڗ تسببـ الكڤاٙف امناخيغ
الناجمغ ،في ج ٜكبيڇ منها عن ااختااػ امناخيغ ،في فقٖانهږ مصٖ ٙالٛٚځب
ننا م َط َالبڤ َڗ ،في امقام ا ڣڋْ ،
بتيسيڇ التنميغ في البلٖاڗ َم ْ
ص َٖ َ ٙالهجٚع
من خاڋ تحڤيل ااستثماٙاػ ڣ ٙڣ ٝا مڤاڋ من حين تتڤف ٚبكٌڇع ،ڣنقل
َ
قصٖ تڤفيڇ الشغل خاصغ للشباب
التكنڤلڤجيا ،ڣٕعږ الًڇبيغ ڣالتكڤين،
َ
الـم َتطلٸ لګ الشغل ڣالكٚامغ ،ڣهڤ ال٘ڬ َي ْٚصٖ ڣي َتابٸ بفضل تكنڤلڤجيا
امعلڤماػ ،الغ َن ڣالٚخا ال٘ڬ تنعږ بڢ مجتمعاػ خٚڥب
َ َ َ
ځ
ڗ
ننا مطالبڤ  ،يضا ،بتسڤيغ النڈاعاػ بالط ٚالسلميغ ڣالڤقايغ منها
من خاڋ ٕبلڤماسيغ متعٖٕع ا طٚاف ڣامٖاخل ،ساسها عالږ متعٖٕ
َ َ
التنڤٵ ڣ ت َعٖ َٕ امصالحٕ ،بلڤماسيغ ينبغي
ا قطاب ڣنظام ٕڣلي عإڋ ،يجسٖ
ڗ ت َٚاف َٸ َڣت ْن َه َ
 ٬بحلڤڋ جٖيٖع مستٖامغ ڣج٘ٙيغ معضاػ عالږ القٚڗ
الڤاحٖ ڣالعشٚين ،ا تكتفي ب ٕٚالفعل ڣبالحلڤڋ الظٚفيغ ڣاآنيغ ،بل تتڤجڢ
َ
َ َ
الګ ج٘ڣ ٙامشكاػ ڣتقًڇٍ الحلڤ َڋ الهيكليغ امستٖامغ ڣت ْح ٥ٚعلګ ْعمالهاب
َ َ َ
ننا مطالبڤڗ بالعمل علګ جعل الجميٸ يحًڇم البيئغ ڣالڤفا باالًڈاماػ
الت َت َعه َٖػ بها امجمڤعغ الٖڣليغ في ما يخَ ٨خ ْف َ
 ٬ن َسظ اانبعاثاػ امسببغ
اٙتفاٵ ٕٙجغ حٚاٙع ا  ،٩ٙڣخاصغ الڤفا باالًڈاماػ الت تږ الت َعهٖ بها في
م تمٚاػ ا طٚاف في اتفاقيغ ا مږ امتحٖع – اإطا ٙبش ڗ التغيڇاػ امناخيغ
خاصغ م تم ٚباٙي )COP 21( ٠ڣم تم ٚمٚاك ،)COP 22( ٤ڣم تم ٚبڤڗ
( )COP23في ما يٚجٸ لګ ٕعږ الصنٖڣځ ا خض ،ٚڣتحقيڄ اانتقااػ الطاقيغ
َ
ڣالتحفيڈ علګ ااستثما ٙفي ااقتصإ ا خضٚب ڣما من شڊ في ڗ مصٖاقيت َنا
ً
ً
جميعا ستكڤڗ م َسا َ لغ ٗا لږ يتږ الڤفا بما تږ التعهٖ بڢب
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َ
َ
ڣت كٖ ا حٖاف في عٖٕ من مناطڄ العالږ ااٙتبا٭ العضڤڬ ڣالعاقغ
الس َببيغ بيڗ ااختااػ امناخيغ ڣالتحٖياػ ا منيغ الت تتحڤڋ من تحٖياػ
َ
َ
َ
مخاط ٚقليميغ ڣٕڣليغ ك َما َح٘ ٙمن ٗلڊ اجتماٵ مجل ٠ا من الٖڣلي
محليغ الګ
 ٨مڤضڤٵ َ
في تت يڤليڤ8 ٛتة 2خص َ
ص ْڤڗ السلږ ڣا من الٖ ْڣلييڗ في عاقغ
بااختااػ امناخيغب
ََ َ ً
معا من تحقيڄ ه٘ه امهامَ ،
فسنكڤڗ قٖ َت َ
ڣ ٗا نحن تمكنا
صٖ ْينا لج ٜكبيڇ
َ
َ
َ
ڣعڤي ٨من ج٘ڣ ٙامشكلغ ،ڣخف ْف َنا من حجږ م س الهجٚعَ ،ڣ َڣف ْٚنا لفئاػ
ً
ْ ً
َ
َ
عٚيضغ من الناٝ
سباب ااستقٚا ٙعلما ب ڗ كثيڇا من امهاجٚين ا يطالبڤڗ ڣا
َ
َ
يٚغبڤڗ سڤڥ في ت ميڗ سباب البقا ب
السيدا والساد الرؤساء
الزميا والزماء
السيدا والساد
َ
بممثليڗ للمجمڤعغ الٖڣليغ ،من حكڤماػ
ڗ امغٚب ،ال٘ڬ ي َٚحظ اليڤم
ڣبٚماناػ ڣمنظماػ ٕڣليغ للتٖاڣڋ في قضايا الهجٚع ،كما هڤ الش ڗ هنا اليڤم في
الٚبا٭ ڣغٖا في مٚاك ،٤ه٘ا امغٚب امتشبن بتقاليٖه في حسن ااستقباڋ،
سيظل يٚافٸ ڣيٖافٸ عن مقاٙبغ جٖيٖع في مجاڋ الهجٚع ،تجمٸ ،كما كٖ ٗلڊ
جالغ املڊ محمٖ السإ ٝبيڗ الڤاقٸ ڣالتسامح ،ڣتغليظ العقل علګ امخاڣفب
ڣفي ه٘ا الصٖٕ ينبغي الت٘كيڇ بالسياسغ الجٖيٖع الت اعتمٖها امغٚب في
مجاڋ الهجٚع من٘ 3تة ،2سياسغ ڣاقعيغ ڣ نسانيغ ،مكنـ لګ اليڤم من تسڤيغ
ڣضاٵ كٌڇ من ة 5لڀ مهاج ٚڣمهاجٚع ،غلبهږ من بلٖاڗ افٚيقيغ شقيقغ،
ڣتمكينهږ من حقڤقهږ ااجتماعيغ ڣااقتصإيغ كاملغ ،ه٘ا بالطبٸ لګ جانظ
احتضانڢ اف ا شقا ا فاٙقغ ال٘ڬ ٕخلڤا البإ بطٚيقغ قانڤنيغ ڣهږ ما طلبغ
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ڣ ط ٚفي القطاٵ الخا ٥ڣ عماڋ لګ جانظ شقائهږ امغاٙبغب نها سياسغ ٙإيغ
ً
َ
التضامن ڣا ڣ خيڇاب
ٕامجغ ڣثابتغ ،ڣتعتمٖ
الزميا والزماء
السيدا والساد
ننا في ما يٚجٸ لګ قضيغ الهجٚعٛ ،ا تحٖياػ حقيقيغ ،لي ٠من
ْ
َ
َ
منطڄ اانفتاٍ علګ
امستحيل َٙفعها ٗا تڤفٚػ اإٙإع السياسيغ ،ڣ ٗا نحن غل ْب َنا
َ
َ
ڣمنطڄ ااستيعاب ڣالقبڤڋ علګ منطڄ الٚف ،٬ڣمنطڄ العي٤
منطڄ اانطڤا ،
امشًڇڅ عڤ ٩القڤمياػ الضيقغب
ڣاسمحڤا لي ڗ َ
عيٖ معكږ التسا َڋ َعما ٗا لږ ْ
يكن اانغاځ ال٘ڬ تٕٜهٚ
خطاباتڢ لٖڥ البع ،٬يناقَ ٬
ڣاقٸ العڤمغ ڣتحٚي ٚالتجاٙع العاميغ ڣا سڤاځب
َ
فحٚيغ تنقل البضائٸ ڣالخٖماػ ،ا تستقيږ ،ڣهي ع َ
ٚضغ للتقڤيَ ٬مال ْږ تڤاَ ٛيها
حٚيغ تنقل ا شخا٥ب نن تسا ڋ معكږ ،يضاَ ،عما ال٘ڬ سن َڤٙثڢ لأجياڋ
َ
امقبلغ  :عالږ متسامح ڣمتضامن ڣمتعاي ٤في تنڤعڢ ڣاختافاتڢْ ،م عالږ من
َ
التڤتٚاػ ڣتعميڄ الفڤاٙځب ڗ الضميڇ العالم هڤ ام ْم َت َحن في كل ه٘اب فل َن َت َڤجڢ لګ
َ
عڤ ٩التعاطي
ج٘ڣ ٙامشكاػ ڣالـم ْعضاػ ڣ عماڋ الحلڤڋ الج٘ٙيغ الحقيقيغ
الظٚفي مٸ شكااػ نسانيغ تاٙيخيغ ،مس ڣليت َنا مشًڇكغ ٛا َ هاب ڣما من شڊ في
ً
ْ
َ
ڗ حضڤٙكږ اليڤم الكم ڣالنڤعي ،ال٘ڬ تثن عليڢ معا ،ي َجسٖ تعبئتنا الجماعيغ
من جل ه٘ا الهٖف ڣمن جل قضيغ الهجٚع في شمڤليتهاب
أجدد الترحي بكم وأشكركم على حسن اإصغاءب
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