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 ،سادتي، أصدقائي األعزاء ،سيداتي

ئٔٗ ٌّٓ دٚاػٟ عشٚسٞ أْ أعزمجٍىُ ا١ٌَٛ ثبٌّؼٙذ اٌٍّىٟ ٌٍذساعبد اإلعزشار١غ١خ فٟ ئؿبس أشغبي ٘زٖ إٌذٚح اٌّخظظخ 

ٌمؼ١خ راد ثؼذ ئعزشار١غٟ ال ٠ّىٓ ئٔىبسٖ، أال ٟٚ٘ رّٛلغ اٌّغشة فٟ ئفش٠م١ب ػٓ ؿش٠ك اعزضّبساد اٌّغّٛػبد اٌّب١ٌخ 

ٝ أْ اٌّغشة ٠ّٕح ِىبٔخ أوضش فأوضش أ١ّ٘خ إلفش٠م١ب فٟ اخز١بسارٗ اعّحٛا ٌٟ أْ أش١ش ئٌ. ٚاٌظٕبػ١خ اٌّغشث١خ

اإلعزشار١غ١خ، ١ٌظ فمؾ ٌالعزغبثخ ٌٛاعت رؼجئخ ئِىب١ٔبد ع١شأٗ، ٚأ٠ؼب ٌزحغ١ٓ أخشاؿٗ فٟ اٌؼٌّٛخ، ػٓ ؿش٠ك 

 .   اٌز٠ٕٛغ اٌظبئت ٌؼاللبرٗ اٌذ١ٌٚخ االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ

ٚا١ٌَٛ، رحذ حىُ عالٌخ اٌٍّه ِحّذ . ٠م١ب ِذػّب ِٓ ؿشف أػٍٝ عٍـخ فٟ اٌجٍذٌـبٌّب وبْ االخز١بس اإلعزشار١غٟ إلفش

اٌغبدط، ٌُ ٠زُ رأو١ذ ٘زا االخز١بس فمؾ، ثً ارخز ثؼذا خبطب عذا ثذخٌٛٗ فٟ ئؿبس سؤ٠خ ِزٛعـخ ٚؿ٠ٍٛخ اٌّذٜ، رٙذف 

 .ر١ّٕخ لبسرٕب اإلفش٠م١خ اإلفش٠م١خ ٚاإلعٙبَ ثشىً أوضش فؼب١ٌخ فٟ عٙٛد س٠بدرٗئٌٝ رّى١ٓ اٌّغشة ِٓ اعزؼبدح 
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ِٓ اعزضّبسارٗ األعٕج١خ اٌّجبششح فٟ ارغبٖ % 02ثٍذا ِغزضّشا ثافش٠م١ب، فٙٛ ٠خظض  02ثٛعٛد اٌّغشة ػّٓ أٚي 

اٌزشو١ض ٠زّبشٝ ِٚٓ اٌّإوذ أْ ِضً ٘زا . خبصثشىً  اٌجٍذاْ اإلفش٠م١خ، ح١ش رشرىض ٘زٖ االعزضّبساد فٟ لـبع اٌخذِبد

 .ِغ ١ِٛالد طٕذٚق اٌزغبسح اٌذٌٟٚ، ٚاٌزٟ رج١ٓ أْ اٌخذِبد رّضً ػٕظشا ٘بِب ٌٍـٍت اٌؼبٌّٟ

ئال أْ رؼض٠ض رّٛلغ اٌّغشة فٟ اٌمبسح اإلفش٠م١خ ٠زـٍت ػشٚسح ر٠ٕٛغ االعزضّبساد اٌّغشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش لـبػ١خ، 

 .ٌغ٠ٛٙخ اٌشئ١غ١خٚاعزخذاِٙب عغشاف١ب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّغزّؼبد االلزظبد٠خ ا

ٌٚٙزا اٌغشع، لذ ٠ؼضص ر١ّٕخ االعزضّبساد اٌّغشث١خ فٟ ئفش٠م١ب حظٛي اٌششوبد اٌٛؿ١ٕخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌـج١ؼ١خ ثأعؼبس 

وّب عزّىٕٙب أ٠ؼب ِٓ اوزغبة حظض عٛق عذ٠ذح ٚدػُ رـ٠ٛش اٌظبدساد اٌّغشث١خ فٟ ارغبٖ ثؼغ ثٍذاْ . رٕبفغ١خ

 .ؼشال١ً اٌزغبس٠خ اٌؼش٠ج١خ ٚغ١ش اٌؼش٠ج١خاٌمبسح، ِغ اٌزّىٓ ِٓ رفبدٞ ثؼغ اٌ

غ١ش أٔٗ ٠غت أْ رأخز ٘زٖ اإلعزشار١غ١خ ثؼ١ٓ االػزجبس إٌّبفغخ اٌزٟ رظجح أوضش لٛح ٌٍششوبد األعٕج١خ، ٚالع١ّب ششوبد 

ٟ اٌجٍذاْ إٌبشئخ، اٌزٟ غبٌجب ِب رشرىض ػٍٝ ٔظبَ ِز١ٓ ٌٍزؼض٠ض االلزظبدٞ ٠ّىٕٙب ِٓ ِٛاعٙخ ػغٛؿبد إٌّبفغخ اٌز

 ....(.اٌّغبػذح اٌؼ١ِّٛخ اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح، ٔظبَ اٌزوبء االلزظبدٞ، اٌؼغؾ،)رزـٛس فٟ أعٛاق ئفش٠م١ب 

ئال  ،أعٛاق ئفش٠م١ب أْ اٌششوبد اٌّغشث١خ اٌىجشٜ رزٛفش ػٍٝ اٌمذساد اٌّزـٍجخ ٌّٛاعٙخ إٌّبفغخ اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌّإوذِٚٓ 

 .ء ئٌٝ ئعزشار١غ١بد اٌزحبٌف ٚاٌششاوخ ِغ ِغّٛػبد أعٕج١خ فٟ لبسرٕبلذ رغًٙ رم٠ٛخ لذسارٙب ػٓ ؿش٠ك اٌٍغٛ بأٔٙ
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ئْ اٌّٛػٛع اٌزٞ ٔؼبٌغٗ فٟ ئؿبس ٘زٖ إٌذٚح ٠ّضً حب١ٌب ِٛػٛع ثحش ِؼّك فٟ اٌّؼٙذ اٌٍّىٟ ٌٍذساعبد 

ئعزشار١غ١خ شبٍِخ ِٚغذدح ٌٍّغشة ثافش٠م١ب، فٟ ِخزٍف ٚرٕذسط ٘زٖ اٌذساعخ اٌٙبدفخ ئٌٝ رحذ٠ذ ِحبٚس . اإلعزشار١غ١خ

 :ثشاِظ اٌذساعبد ٌٍّؼٙذ

  الع١ّب "التنافسية الشاملة"ثذءا، ٠ؼزجش فحض اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّغشة ٚئفش٠م١ب ِىٛٔب أعبع١ب ٌجشاِظ اٌذساعبد ،

ٚاعزؼبدح ٚػغ اٌّغشة  رؼظ١ُ ٚلغ اٌٛػغ اٌّزمذَ ِغ االرحبد األٚسثٟٚثبٌٕغجخ ٌّغأٌخ رٛع١غ إٌّبفز اٌخبسع١خ 

 .ػٍٝ اٌغبحخ اإلفش٠م١خ

 رُٕ ٘زٖ  ،ثؼذ رٌه، ال رٕحظش اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّغشة ٚئفش٠م١ب فٟ األثؼبد االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ فمؾ، ثً ػٍٝ اٌؼىظ

غشة ئفش٠م١ب، وّب رج١ٓ ٚعٛد ل١ُ ِٕجضمخ ػٓ ِٛسٚس  الع١ّب ِغ ثٍذاْ عٙخٚثؼذ صمبفٟ ٚسٚحٟ،  ػٓاٌؼاللبد 

ٚرشىً ٘زٖ اٌغٛأت عضء ِٓ اإلشىب١ٌبد اٌزٟ رُ اٌزـشق ئ١ٌٙب فٟ ئؿبس ثشٔبِظ اٌذساعبد . ش٠م١بِشزشن ِغ ئف

  ".الرابط االجتماعي"



  ،الع١ّب اٌمبدِخ ِٓ ئفش٠م١ب عٕٛة ٚٚأخ١شا، رؼشة ٔزبئظ اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ فٟ ِب ٠زؼٍك ثزىض١ف اٌٙغشح إٌّبخ١خ

ٚرؼجئخ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ ٌفبئذح ئفش٠م١ب فٟ ئؿبس ئعزشار١غ١خ  ثبٌٙغشحػُ اٌزٛص٠غ اٌّزؼٍك اٌظحشاء، ػٓ أ١ّ٘خ 

اٌزٟ رُ اٌزـشق ئ١ٌٙب فٟ ئؿبس ثشٔبِظ اٌذساعبد  اٌّشبغً ٚرشىً ٘زٖ اٌغٛأت عضءا ِٓ. دٔباٌزى١ف اٌشبًِ ٌجال

 ".التغيرات المناخية"
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االعزضّبساد اٌّغشث١خ فٟ ئفش٠م١ب، ِٓ اٌؼشٚسٞ رح١ًٍ، ٚثبٔزجبٖ، اإلعزشار١غ١بد ِٓ أعً فُٙ أفؼً الحزّبي رـ٠ٛش 

اٌّؼزّذح ِٓ ؿشف اٌفبػ١ٍٓ اٌّغبسثخ ثافش٠م١ب ٚاوزشبف ِخزٍف اٌزحبٌفبد اٌزٟ عزّىٓ ِٓ رحغ١ٓ رّٛلغ اٌششوبد 

 :ٌٚٙزا اٌغشع، ع١ىْٛ ِٓ اٌّالئُ اإلعبثخ ػٍٝ اٌزغبؤالد اٌزب١ٌخ. اٌٛؿ١ٕخ فٟ لبسرٕب

  ًِب ٟ٘ حظ١ٍخ ٔشبؽ اٌفبػ١ٍٓ اٌّغبسثخ ثافش٠م١ب، خبطخ ِغ ث١بْ ٔمؾ لٛح ٚػؼف رّٛلؼُٙ، ٚوزا ؿج١ؼخ ٚأط

 ؟اٌزٟ ٠ٛاعٙٛٔٙباٌظؼٛثبد 

 ً٘ ثشِغٛا أٚ  و١ف ٠زّىٓ اٌفبػٍْٛ اٌّغبسثخ ِٓ اٌزحىُ فٟ رىض١ف إٌّبفغخ األعٕج١خ فٟ األعٛاق اإلفش٠م١خ؟

  فغخ؟لبِٛا ثّجبدساد اٌزؼبْٚ ِغ ششوبد ِٕب

 ٟ٘ ؟ ئٌٝ أٞ ٘زٖ اٌزٛلؼبدِب ٟ٘ ٚعبئً اٌّٛاوجخ اٌّزـٍجخ ٌزحغ١ٓ  ؟ر١ّٕخ اٌشأعّبي اٌّغشثٟ ثافش٠م١ب رٛلؼبد ِب

حذ لذ ٠غبُ٘ اٌٛػغ اٌّزمذَ ٌٍٍّّىخ ٌذٜ االرحبد األٚسثٟ فٟ رؼض٠ض رٕبفغ١خ اٌششوبد اٌّغشث١خ فٟ األعٛاق 

 اإلفش٠م١خ؟

فشطخ ٟٚ٘ حؼٛس ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء ِٓ ِغزٜٛ ػبي ثٚا١ٌَٛ  ئؿبس ٔمبشٕبئٔٙب ثؼغ األعئٍخ اٌزٟ ٠غت أْ رشىً 

 .ٌزؼ١ّك رإٍِٔب ٚرؼض٠ض فّٕٙب ٌٍش٘بٔبد اٌىجشٜ اٌّشرجـخ ثزّٛلغ اٌّغشة فٟ اٌمبسح اإلفش٠م١خ
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ٚوبفخ اٌّشبسو١ٓ ٌزٍج١زُٙ دػٛرٕب، ٌٟٚ ا١ٌم١ٓ اٌزبَ  لجً اخززبَ ٘زٖ اٌىٍّخ، أٚد اٌزؼج١ش ػٓ خبٌض شىشٞ ٌؼ١ٛفٕب اٌىشاَ

 .                     فٟ أْ ٔمبشٕب ع١ىْٛ ِضّشا ٚع١جشص اٌّغبساد اٌّحممخ

         

 


