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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  حممد احلكيم  السيد الدكتور/
التنفيذي للجنة وكيل األمني العام لألمم املتحدة واألمني 

  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  

  مراد وهبةالسيد/ 
  مدير املكتب اإلقليمي للدول العربية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ،السيدات والسادة
، بل ال��ه�ر الع��يفي أذهان  ت�ت�� ال زال� ال�امعة الع���ة

)األم�ر ال+�اس�ة .. )ال#'اعات وأذهان ال#اس في العال! ال ارجي، 
ال�+1ع;�ة وال��ا:9 ال+�اس�ة ال8ق�قة .. ما زال الع�ُب ی01لع�ن إلى 
هFه ال�#�Dة اإلقل���ة الع�Bقة، ال1ي ت+�A األم! ال�1@8ة في ن=أتها، 
ب�صفها ال1�+�8 ال�Iس+ي ل@ل! Gال�ا راود ال��اه�� الع���ة، وGال�ا 

ل'ع�اء وال�ف�Oون: أع#ي حل! ال�ح8ة Gارده القادة وال# L ال+�اس�ة وا
الع���ة، )�ع#اه ال=امل و����Tنه ال�ومان+ي الRF ال ی'ال ُمله�ًا 

  ومIث�ًا في ال�عي ال+�اسي الع��ي، مه�ا ت�ارV أو ان8ث�.

أق�ل إن هFا االرت�اX ب�W ال�امعة الع���ة وال+�اسة ه� م;8ر   
الع��ي إزاء ق8ر ال )أس )ه مW االح�اX الY RF=ع� )ه ال��ه�ر 

  ال�امعة ودورها .

على أن ال�امعة الع���ة، و[�ا شه8ُت ب#ف+ي خالل الف�1ة ال1ي    
 X� #رة م�اش�ة )األن=0ة ال1ي ت�;( �^O1ت�ل�� ف�ها ال�+_�ل�ة واح
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، ل�+� مIس+ة مع#�ة )ال+�اسة ف@+L ..بل إن لها بهاف�ها وت�ادر 
امعة الع���ة هي أخ�V ال تقل أه��ة، إن ل! تWO ت'8B .. ال� مهام

ال�Iس+ة ال�امعة حقًا ل���ل ال#=اX الع��ي في م 1لف أوجه ال1#��ة 
والع��ان، في االق1;اد وال=أن االج�1اعي وال��_ة وال+^ان وال;@ة 

وغ�� ذلc مW ال��ض�عات ال@��Bة ذات االت;ال ال�ث�A )@�اة  وال1عل�!
�د ال� ل;ة لOل ال�ه.. هي ال�عاء ال@اضW  اإلن+ان الع��ي ورفاه1ه

 [افةفي  العاملةال1ي ت�Fل على صع�8 الA�+#1 ب�W ال�Iس+ات الع���ة 
س�اسات ال1#��ة  ) ;�صهFه ال��االت .. وهي خ'ان ال ��ة األك�� 

  في العال! الع��ي.

وال Y فى أن ال�A0# ال@اك! للع�ل الR��#1 في العال! في هFه   
والقTاYا واأله8اف.. ی#8ر الل@Dة ه� الO1امل.. الO1امل ب�W ال+�اسات 

ال ی�ت�� به8ف  17أن ن;ادف ه8فًا مW أه8اف ال1#��ة ال�+81امة الـ 
�kع معهآخ� أو أكG1قاBالً –.. فال0اقة وال��اه وال��_ة ، أو ی81اخل وkم - 

ألR مW ال W^�Y ال1 ��0  ح'مة واح8ة، و[ًال مO1امًال .. ج��عاً  ت=^ل
V، [�ا [ان Y��R ال@ال في هFه ال�لفات )�ع'ل عW ال�لفات األخ� 

.Aال+اب  

هي ال�هة األه! مW ح�p الع�ل على ت#+�A إن ال�امعة الع���ة 
على ال�+V�1  في م�ال ال1#��ةوال��ادرات وال��امج ال+�اسات 

   ، وهي تق�م )��اش�ة هFا الع�ل مW خالل ع8د مW ال�@اور:اإلقل��ي
.. وق8 ح�ص�  ؛ مW خالل ت@8ی8 األج#8ة ورس! االت�اه العامأوالً 
مفه�م على أن ت8خل لل 0اب الع��ي  -وم#F ف�1ة م�^�ة –ال�امعة 

 Wة، وم�#Gال+�اسات ال� W'أ م�ال1#��ة ال�+81امة ل�;�� ج'ء ال ی1
ال 0اب ال�س�ي لل8ول الع���ة.. وال شc أن#ا نل�s انع^اس ذلc في 
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ال��kO مW ال �0 ال�G#�ة ال1ي أع8ها ع8ٌد مW ال8ول الع���ة وت! 
اإلعالن ع#ها مIخ�ًا، وال1ي ت�T#� إشارات واض@ة وت�[�'ًا [���ًا على 

  مفه�م ال1#��ة ال�+81امة وأه8افها.

؛ تع�ل ال�امعة الع���ة [#ق0ة ات;ال ب�W م 1لف الق0اعات ثان�اً 
.. و[@لقة في م�االت ال1#��ة والع�ل االج�1اعي وال��_ة الع���ة العاملة

.. وال أ)الغ إذا قل� أنه  بهFه ال��انLال�1علقة  ت#+�A ب�W ال+�اسات
 A�+#1م+احة لالل1قاء وال Wامعة الع���ة وما تق8مه م�دون ال Wم

في العال! الع��ي،  #��Bةوال1عاون ب�W ال�ع#��W ب�ضع ال+�اسات ال1
، بل ول=ه8نا ال��kO مW ال�=�وعات وال��امج[�kٌ� مW  سل�اً ل1أث�ت 

  االزدواج�ة والT1ارب ب�W ال�ه�د .

ثالkًا، تع�ل ال�امعة الع���ة [@لقة وصل ب�W الق0اعات ال�س��ة 
وال��_ة  الع���ة،  وال�#�Dات اإلقل���ة وال8ول�ة العاملة في حقل ال1#��ة

.. ومW ذلc ال1عاون ال�+��1 وال��k�ُ مع  والع�ل االج�1اعي وغ��ها
^�ا لإلشادة )��ادرة اإلساإلس^�ا .. واس�@�ا لي أن أغ1#! هFه الف�صة 

) خاص RCMب�ضع ب#8 دائ! على اج�1اعات آل�ة الA�+#1 اإلقل���ة (
)ال1عاون ب�W ال�امعة الع���ة واإلس^�ا.. فال1عاون ب�##ا و��W اإلس^�ا 
ی#0لA مW أسs اس�1ات���ة، وL;B في أج#8ة ال�امعة ال�ام�ة 

وت�ف��  ،ل�+اع8ة ال8ول الع���ة في ت#ف�F خ0ة ال1#��ة ال�+81امة
الRF ت@1اجه هFه ال8ول ل1@ق�A أق;ى ال��^W�  Wال ��ة وال8ع! الف#�

ور��ا  ة ع=� ال1ي وضع1ها األم! ال�1@8ة ..مW األه8اف الـ+�ع
تع�ف�ن أن ال1عاون ب�W ال�ان��W، ال�امعة واإلس^�ا، [ان له األث� 
اإلY�ابي ال�اضح وأث�� في ع8د مW ب�امج ال1عاون ال�=�1[ة 

��ع الع��ي ت والفاعل�ات، [ان أه�ها في الف�1ة األخ��ة األسوال�Y81#ا
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 �Bالق أول تق�Gال1عاون ال�=�1ك إل Wًال عTلل1#��ة ال�+81امة .. ف
إقل��ي م1 ;� ح�ل الفق� م1ع8د األ)عاد في ال8ول الع���ة، والRF ت! 

  س����1 ال�اضي. 21إGالقه في ن���Bرك في 

  ،السيدات والسادة
العال! الع��ي �Yف  ال��م على مف�1ق �Gق صعL .. ب�W ال�ع8 
وال�ع�8 .. وع8 ال�خاء وال1ق8م والع��ان .. ووع�8 ال@�وب والف�ضى 

لل لف وتع�قل م+��ة  �ة ق�V ت=8 ال�#0قة الع���ةثوالفW1 واإلرهاب.. 
 Vال1#��ة وت �ب جه�د ال1ع��� وال�#اء .. في ال�قابل، ه#اك ق�–

ت8فع )ق�ة  -�Tرها وتأث��ها )�0ل العال! الع��ي وع�ضهنل�s ال��م ح
ال1ي ت#0لA مW ت#��ة ال���1عات  صالح�ةلل1غ��� .. ت�1#ى األج#8ة اإل

وال�=� .. تع�ف أن ال1#��ة م=�وع B�Gل، وأن اس81امة ع�ل�ة ت#��Bة 
  وال@فا� على اس��1ارها أصعL مW إGالقها. 

أن ت�Fل جه8ًا مTاعفًا،  وال@ق�قة أن ق�V ال�#اء والع��ان عل�ها
وأن ت#اضل نTاًال اسk1#ائ�ًا .. فال1#��ة في العال! الع��ي ال ت��R في 

s^ع�ة، وال ت@�� بها ب�_ة مه�_ة أو حاض#ة.. على الع��G وف�� ،
ن�V أن الع#ف وال;�اعات  ُتع8 ع#;�ًا رئ�+�ًا في تأخ�� ال#�� 

ض�0ا)ات ال1ي االق1;ادR في ال�#0قة .. لق8 [�8ت ال#'اعات واال
 Wالعال! الع��ي  2015إلى  2011اج1اح� ال�#0قة خالل الف�1ة م

  .دها وت�عاتها B�Gلة ال�V8ام �فة في أ)عخ+ائ� اق1;ادYة 

إن الY8@1ات ال1ي ت�اجهها ال@^�مات الع���ة على صع�8 ال1#��ة 
خ��0ة وداه�ة.. ال�#0قة الع���ة تعاني مW أك�� ع�' غFائي في 

Bادة في ال��ع والفق� ل�#0قة ال�ح�8ة ال1ي شه8ت ز العال! .. هي ا
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% مW س^ان العال!، ولO#ه! 5الع�ب k�Yُل�ن ال�اض�ة..  خالل ال+#�ات
% 40% فق� مW م;ادر ال��اه العF)ة .. 1ال Y@;ل�ن س�V على 

.Aتعاني ال=ح ال�ائي ال�0ل AGع�=�ن في م#اY الع�ب Wم  

8ق أب�اب#ا وتق� تلc هي الY8@1ات ال@ق�ق�ة ال1ي ت8اه�#ا وت
أل�sُ ب�ادر ص@�ة وعالمات مTاجع أص@اب ال�Tائ� ال@�ة ب�##ا.. 

ع'م وع�ل لV8 أص@اب الق�ار .. مW اإلشارات ال��8ة أن ال1#��ة 
ل! تع8  ، )أ)عادها الkالثة ال��_�ة واالق1;ادYة واالج�1اع�ة ، ال�+81امة

  ال�V8: في ال �0 الع���ة B�Gلة  أص�الً  ت�فًا، بل صارت م^�ناً 

تأخF في االع�1ار ما Yُع�ف  2030رأی#ا مkًال أن ال�ؤBة ال+ع�دYة 
  )الق��ة ال#قY8ة لل��ارد ال��0ع�ة.. 

وشه8نا ع#اص� ال��_ة واالس81امة تأخF م^انها في ال �0 
 Wحة، وم��G ة الع���ة، بل ووضع )ع� ال8ول الع���ة أه8افًاB��#1ال

���ة مW ال1@�ل إلى ال0اقة ذلc مkًال ما أعل#� ع#ه ال��لOة ال�غ
  ..  2030% )@ل�ل 52ال�1�8دة ب#+�ة 

س��ل اإلصالح ال�FرR  فق8 ل�+#ا ج�أة في ات اذ وأخ��ًا،
 .. 8��T1االك1فاء )ال�8اواة وال Wال@ق�قي، ب8ًال م Wم �kف�أی#ا، في أك

.. و�صالحات  غ�� ال�ش�8حق�ق�ة وجادة ل+�اسات ال8ع!  بل8، م�اجعات
.. وال0اقة أسعار ال��اه والOه��اء م#�Dمات في -[ان� م0ل��ة )=8ة –

وأق�ل إن هFه اإلصالحات، على صع��1ها و�ق8ر ما تL�+1 ف�ه مW أل! 
ال1#��ة  ب#�انومعاناة، ُتع8 ض�ورBة ل�عال�ة ال1=�هات ال��ه�Bة في 

واالق1;اد في العال! الع��ي.. إن إصالح هFه ال�#�Dمات ه� وح8ه 
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ب1@ق�A اس�k1ار م�1ازن لل��ارد، )�ا یIمW اس��1ارها وB@فDها الOف�ل 
  لألج�ال القادمة، وB@قA في نفs ال�ق� رخاء اج�1اع�ًا.

  السيدات والسادة،
إن ال�امعة الع���ة تع#ي )قTاYا ال1#��ة، )ق8ر ع#ای1ها )قTاYا 

 .. Wأنال+�اسة واألم Vه ال�#0قة  بل إن#ا ن�Fاألمل ال@ق�قي في ه
وال شc أن ع�ل  W ال1#��ة: ت#��ة اإلن+ان و�شاعة الع��ان..ی#0لA م

ال�امعة في ت#+�A جه�د ال1#��ة الع���ة، ال1ي ت+�� )+�عات م�1ای#ة 
وت�اجه معTالت م1فاوتة، ی1ع'ز و�1Bسخ )ال1عاون مع ال�#�Dات 
اإلقل���ة ال1ا)عة لألم! ال�1@8ة، وعلى رأسها اإلس^�ا.. إن#ي أث�W آل�ة 

قائ�ة، وأدع� ل�1س�ع م+احة ال=�اكة وتع'B'ها .. وأت0لع في ال1عاون ال
هFا ال;8د إلى ال�1ح�L )اإلس^�ا في االج�1اعات القادمة لل�#ة الع���ة 

ل�@p ال1عاون  ، و[Fافي ال8ول الع���ة 2030ل�1ا)عة ت#ف�F أه8اف 
والA�+#1 واالس1فادة مW خ��اتها في وضع ال�Iش�ات ال�1علقة )ع�ل�ة 

  .ال1#��ة..

   Wب� A�+#1ل م�ادرة تع'ز ال] WT1@امعة الع���ة ت�إن ال
ال+�اسات والO1امل ب�#ها في م�ال ال1#��ة.. فق8 مTى ع;� ال�ه�د 

اإلصالحات ال�'ئ�ة ال�ع'ولة .. إن#ا ن=8 على أیR8  ال�#ف�دة أو
ال@^�مات الع���ة ال1ي ت+�� في AB�G اإلصالح )��أة وث�ات وثقة.. 

، و�ن في آخ� األم� وال�#اء س�O1ن لها الغل�ة ق�V األملونق�ل إن 
  ج�اعات ال�أس وال81م�� مآلها إلى ال'وال )إذن هللا..

  
!Oش^�ًا ل ... 
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