ميحرلا نمحرلا هللا مسب

وزارة السراعت والووارد الطبيعيت
كلوت السيد /رئيس وفد السوداى في إجتواعاث الدورة ( )44لوجلس الوحافظيي
بالصٌدوق الدولي للتٌويت السراعيت (إيفاد) -روها في الفترة  18-17فبراير  2021م
 السيد /الرئيس
 السادة /رؤساء وفود الدول االعضاء
 السادة /أعضاء الوفود
 السادة /الضيوف
 الحضورالكرين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
ٚغشَٚٔ ٙغؼذَ ٙأٌ اخبطجكى انٕٛو ثًُبعجخ ئَؼمبد ئخزًبػبد انذٔسح انشاثؼخ ٔاألسثؼٌٕ
نًدهظ يسبفظ ٙانصُذٔق ٔ ،ثالدَب رغزششف ثششٚبد ثٕسح دٚغًجش انًدٛذح ٔ ،رخطٕ
خطٕاد زثٛثخ ف ٙعجٛم ثُبء ٔطٍ ٚغغ اندًٛغ ٔٚإيٍ ثبنزذأل انغهً ٙنهغهطخ ثزكٍٕٚ
انسكٕيخ اإلَزمبنٛخ فَ ٙغخزٓب انثبَٛخ رسمٛمب ً نهغالو ٔئسعبءا ً نذػبئى انزًُٛخ انشبيهخ انًزٕاصَخ
ٔانًغزذايخٔ ،انؼًم ػهٗ رسمٛك االيٍ انغزائٔ ٙانسذ يٍ انفمش انشٚف.ٙ
 انغٛذ /انشئٛظ...
 انغبدح ٔانغٛذاد...
كًب أعًسٕا ن ٙثبنشكش اندضٚم نهصُذٔق انذٔن ٙنهزًُٛخ انضساػٛخ (اٚفبد) ػهٗ يٕاصهخ
دػًّ نهغٕداٌ يُز انؼبو  1191و ٔ ،يثًُب ً ػبنٛب ً كزنك دٔسِ ف ٙدػى لضبٚب انزًُٛخ انضساػٛخ
ٔانشٚفٛخ ف ٙانٕلذ انز٘ ٚشٓذ ف ّٛانؼبنى رسٕالد كجٛشح خشاء ئَز شبس خبئسخ كٕسَٔب
ٔرأثٛشارٓب ػهٗ اإللزصبد انؼبنً ، ٙثدبَت رأثٛش ارٓب انُفغٛخ ٔاإلخزًبػٛخ ػهٗ زٛبح انُبط
ٔيؼبشٓى َزٛدخ نهمفم انشبيم انز٘ شٓذرّ يؼظى ثهذاٌ انؼبنى ،ثدبَت انزغٛشاد انًُبخٛخ
ٔرسذٚبرٓب يًب ٚدؼهٓب رضف ٙػهٗ اخزًبػبرُب ْزِ أًْٛخ خبصخ ٔرسذٚبد ف ٙثهٕسح سؤٖ
يشزشكخ ف ٙانخشٔج ثسهٕل ػهًٛخ ٔػًهٛخ ف ٙانمضبء ػهٗ اندٕع ٔانفمش ػهٗ انًغزٍٕٛٚ
اإللهٔ ًٙٛانؼبنً ٙثسهٕل ػبو 2030و ،يغ انزشكٛض ػهٗ دٔس انصُذٔق ٔخجشرّ ف ٙئرخبر
ئخشاءد ػبخهخ رغبْى ف ٙرسمٛك أْذاف انزًُٛخ انًغزذايخ ٔانشبيهخ ػجش سػبٚخ ٔرًُٛخ
انًضاسػ ٍٛأصسبة انسٛبصاد انصغٛشح ٔيسذٔد٘ انذخم ف ٙانشٚف.
 انغٛذ /انشئٛظ...
 الحضور الكرين ...
كًب رؼهًٌٕ فاٌ انغٕداٌ ٕٚن ٙأًْٛخ لصٕٖ نهزسٕل ف ٙانمطبع انضساػ ٙثشم ّٛززٗ ٚصجر
لطبػب ً سائذا ً ٔيسشكب ً نإللزصبد انٕطُٔ ٙداػًب ً نًُٕئّ ٔئعزمشاسِ ٔفك سؤٍ ٚخ يٍ االصالزبد
انٓٛكهٛخ ٔانًبنٛخ ٔانزششٚؼٛخ ثٓذف رشدٛغ اإلعزثًبس ف ٙانصُبػبد انزسٕٚهٛخ ٔرغٓٛم
ئخشاءارٓبٔ ،اإلْزًبو ثبضبفخ لًٛخ نًُزدبرُب انًسهٛخ ٔانمٕيٛخ نإلعزفبدح يٍ انكٕادس انٕطُٛخ
انؼبيهخ ف ٙانًدبالد انًخزهفخ يغ ئٚدبد فشص ػًم نزشغٛم انخشٚدٔ ٍٛٛصٚبدح دخم انًُزدٍٛٛ
خبصخ أصسبة انسٛبصاد انصغٛشح ،رؼضٚضا ً نأليٍ انغزائ ٙاالعش٘ ٔانمٕئ ،ٙفمب ً نجشايح
انسكٕيخ االَزمبنٛخ ٔخطزٓب نزسغ ٍٛيؼبػ انُبط ٔٔلف انزذْٕس ف ٙلًٛخ انؼًهخ انٕطُٛخ ػجش
ضجظ ٔرششٛذ ٔئعزغالل انًٕاسد انٕطُٛخ انطجٛؼٛخ رؼظًٛب ً نهصبدساد ٔئزالالً نهٕاسداد
ٔيؼبندخ اإلخزالل ف ٙانًٛضاٌ انزدبس٘ ،ثبنشغى يًب َؼبَ ّٛيٍ شر انًٕاسد ف ٙانؼًالد
األخُجٛخٔ ،ف ٙظم ضؼف انذػى انذٔن ٙنهسكٕيخ اإلَزمبنٛخ.
 انغٛذ /انشئٛظ...
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 السادة والسيداث...
ً
ً
كًب رٕن ٙانذٔنخ ئْزًبيب كجٛشا ثمطبػبد انًُزدٔ ٍٛرُظًٓٛى ف ٙخًؼٛبد ئَزبخٛخ يغ رشدٛغ
لٛبو اندًؼٛبد انزؼبَٔٛخ انضساػٛخٔ ،انؼًم ػهٗ عٍ انمٕأَ ٍٛانزششٚؼبد انز ٙرغبْى فٙ
رصسٛر انجٛئخ انًٕارٛخ نزٕعٛغ دائشرّٔ ،رغٓٛم ئخشاءارّ نهًغبًْخ ف ٙرسمٛك انٕصٕل
نهزًٕٚم انشٚفٔ ،ٙانؼًم ػهٗ ئَشبء ئداسح خبصخ رٓزى ثشئٌٕ انًُزد ،ٍٛكًب رؼًم انٕصاسح
خبْذح ف ٙئَشبء صُذٔق نذػى انزًُٛخ انضساػٛخ ٔاأليٍ انغزائ ٙثبنجالدٔ ،ف ٙعجٛم ئسعبء
دػبئًّ ردش٘ انٕصاسح زٕاساد يكثفخ يغ ششكبء انزًُٛخ ػهٗ انًغزٕٚبد انمطشٚخ ٔاإللهًٛٛخ
ٔانؼبنًٛخ نهًغبًْخ ٔانًغبػذح ف ّٛثٓذف رؼظٛى اإلعزفبدح يٍ انًٕاسد انًزبزخ ٔرٕزٛذ اندٕٓد،
كًب رأر ٙأًْٛخ انًُبش ضًٍ أٔنٕٚبد انذٔنخ خبصخً ف ٙظم انزغٛشاد انًُبخٛخ ٔرأثٛشْب ػهٗ
شر انغزاء ٔئَؼذاو األيٍ انغزائ ٙػهٗ انًغزٕ ٍٛٚانؼبنًٔ ٙاإلله ،ًٙٛفمذ ٔضؼذ انذٔنخ خطخ
شبيهخ نهًسبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔانزكٛف يغ رغٛشاد انًُبش ػجش انخطخ انٕطُٛخ نهزكٛف يغ انًُبش
ٔانخطخ انٕطُٛخ نًكبفسخ انزصسش.
 انغٛذ /انشئٛظ...
 انغبدح ٔانغٛذاد...
ئَُب ف ٙانغٕداٌ َدذد ػٓذَب ف ٙانٕفبء ثانزضايبرُب انٕطُٛخ ثبنًغبًْخ ف ٙرسمٛك انزًُٛخ
انشٚفٛخ انًغزذايخ ثًب ًَهكّ يٍ يٕاسد طجٛؼٛخ فاَُب َذػٕ انًدزًغ انذٔنٔٔ ٙكبالرّ
انًزخصصخ انٗ انًغبًْخ ف ٙف ٙرٕفٛش انًٕاسد انًبنٛخ نزسمٛك يبٚهضو يٍ ئصالذ فْ ٙزا
انمطبع انٓبو ٔانسٔ ٕ٘ٛرنك ثزسشٚك انًٕاسد انًبنٛخ انكبفٛخ ٔانزكُٕنٕخٛب إلعزغالنٓب
اإلعزغالل االيثم ٔ ،فك خطزُب انٕطُٛخ نإلعزثًبس ف ٙانًدبل انضساػٔ ٙثشَبيح ئصالذ
انذٔنخ ٔاإللزصبد انمٕي ، ٙكًب َزطهغ انٗ يضٚذ يٍ دػى انصُذٔق انذٔن ٙنهزًُٛخ انضساػٛخ
نذػى خطظ ٔأٔنٕٚبد انذٔنخ ف ٙعجٛم رأْٛم ٔسفغ يغبًْخ لطبػُب انضساػ ٙثشم ّٛانزجبرٙ
ٔانسٕٛاَ ٙف ٙانُبرح انمٕي ٙانًسه ٙػجش عالعم انمًٛخ ٔيسبسثخ انفمش ٔرشغٛم انشجبة
ٔاإلْزًبو ثبنًشأح انشٚفٛخ.
 انغٛذ /انشئٛظ...
 انسضٕس انكشٚى...
ٔف ٙانخزبو ٚغؼذَ ٙثاعى زكٕيخ انغٕداٌ أٌ أخذد انشكش نهغٛذ /سئٛظ انصُذٔق انذٔنٙ
نهزًُٛخ انضساػٛخٔ ،كبفخ انؼبيه ٍٛثبنصُذٔق ػهٗ يٕاصهخ دػًٓى نسكٕيخ انفزشح اإلَزمبنٛخ
ٔلطبع انضساػخ نإلسرمبء ثّ ف ٙرسمٛك زهًّ ثأٌ ٚكٌٕ عهخ غزا انؼبنى ،كًب َأيم أٌ رخشج
ْزِ انذٔسح يٍ يدهظ يسبفظ ٙانصُذٔق ثزٕصٛبد ٔسؤٖ ٚزٕافك ػهٓٛب اندًٛغ نزذػى
رسمٛك اْذاف انصُذٔق ٔانزًُٛخ انشبيهخ ٔانًغزذايخ ػهٗ ئيزذاد انؼبنى.

كوا يسعدًي أى أشكركن على حسي اإلستواع
والسالم عليكن ورحوت هللا وبركاته ،،،
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