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بسم هللا الرحمن الرحيم
أصحاب املعالي والسعادة،
السادة ألافاضل:
أصحاب الفضيلت والىيافت،
شيىخ الذين والعلماء وألائمت من أجباع الذياهاث السماويت الثالثت
السالم عليكم ورحمت هللا وبركاجه،
باشم دولت كطس أميرا وحيىمت وشعبا أحُُىم جمُعا ،وهفخخح جلصاث مإجمس الدوحت الدولي
لحىاز ألادًان في دوزجه الثالثت عشسة ،والري ًدىاوٌ مىضىعا ملحا ،وهى مىضىع "ألاديان وحقىق
إلاوسان".
وأشىسهم على اإلاشازهت في هرا اإلاإجمس اإلاهم.
أصحاب الفضيلت والىيافت
ضيىفىا الكرام
لعلىا جمُعا لصىا بحاجت للخأهُد على الازجباط الىثُم بين اللُم والخعالُم الدًيُت وبين حلىق
ؤلاوصان ،التي باث واجبا الترهيز عليها ،في عطسها الحالي ،وئعطاؤها جاهبا هبيرا مً اهخمامىا دوٌ وأفساد
وعلماء دًً ومخخطُين؛ باعخبازها مبادب دًيُت وئوصاهُت شامُتً ،جب أن جحىم حُاجىا ومجخمعاجىا.
مً هرا اإلاىطلم جأحي أهمُت هرا اإلاإجمس؛ لخإهد على مسهزٍت حلىق ؤلاوصان في الىطىص
والدشسَعاث الدًيُت ،ولتربط بُنها وبين ما اجفم علُه في اإلاىاثُم الدولُت ،في ئطاز مىغىمت ألامم
اإلاخحدة وؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوصان الطادز عنها عام 2498م؛ لخعزٍز الدوز العالمي لجمُع كُم
ومبادب حلىق ؤلاوصان.
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الحضىر الكرام..
وفلا لللىاعت الساسخت لدي دولت كطس التي جإمً أن بىاء ألامم ًبدأ ببىاء ؤلاوصان ،وهرا البىاء
ال ًىخمل ئال بالحفاظ على حلىكه اإلاشسوعت التي أهدث عليها وافت ألادًان واإلاىاثُم الدولُت.
وفي هرا ؤلاطاز فان حماًت وحعزٍز حلىق ؤلاوصان جأحي على زأس أولىٍاث دولت كطس وزؤٍتها
 ،0202بما جخضمىه مىغىمتها الدشسَعُت بىطىضها اإلاىجبت لحماًت جلً الحلىق ،وما حعمل علُه
هُاهاتها اإلاإشصُت الحيىمُت وغير الحيىمُت؛ لخدعُم جلً الحماًت ،وجعلها واكعا عملُا ملمىشا؛ وذلً
في عل جىافس ؤلازادة الصُاشُت ،وحسضها على جحلُم جىمُت شاملت ،جدىاوٌ بشيل أشاس ي حلىق
ؤلاوصان مً وافت جىاهبها في ئطاز العدٌ واإلاصاواة :والخعلُم والصحت والسٍاضت والبِئت ،وجمىين اإلاسأة
وحلىق الطفل وحلىق ذوي الاحخُاجاث الخاضت ،هرا ئلى جاهب حسٍت العلُدة وحسٍت الفىس والخعبير.
وذلً ما أهصب دولت كطس مياهت ودوزا ملمىشا ،وجعلها واحدة مً دوٌ العالم ألاهثر جأثيرا في
مثل هره اللضاًا ،بل في ول ما يهم ألامً والصالم العالمي.
السيذاث والسادة..
ئهه إلاً اإلاإشف أن هجد اهتهاواث حلىق ؤلاوصان في هره آلاوهت جىىشف بطىزة ضازخت أهثر
مً أي وكذ مض ى ،وال جأحي بطىزة فسدًت ،أو اشدبدادًت هما عهدهاها مً كبل ،وئهما ضاز ًخجسأ عليها
دوٌ جدعي أنها جيخمي للمجخمع الدولي ،وجلتزم بمىاثُله.
وال أدٌ على هرا مً الحطاز الجاةس الري فسضخه عدة دوٌ على دولت كطس ،وهى ما ٌعد في
الحلُلت اهتهاوا ضازخا لحلىق ؤلاوصان ،لِض فلط اإلاىطىص عليها في اللىاهين واإلاىاثُم الدولُت،
وئهما هرلً اهتهاوا لللُم الدًيُت الثابخت ،التي دعذ لترشُخها ول ألادًان.
وفي هرا الطدد باث لزاما علُىا جمُعا مىاجهت الخحدًاث التي جلف عاةلا أمام حعزٍز وحماًت
حلىق ؤلاوصان ،والخطدي ليافت أشياٌ اهتهاواث جلً الحلىق؛ هشفا لها مً الىاحُت الدًيُت
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والفىسٍت ،وبُاها لخطسها على أمً واشخلساز عاإلاىا ،الري هأمل أن ٌعِش ول ئوصان فُه حُاة هسٍمت،
ًىعم فيها بالحسٍت واإلاصاواة والعدٌ ،ووافت حلىكه ؤلاوصاهُت ألاخسي ،أًا وان دًىه أو جيصه أو لىهه.

السيذاث والسادة..
لعلىا لصىا بحاجت ئلى الخأهُد على أن الحم في الحُاة وألامً أحد أهم حلىق ؤلاوصان
ألاشاشُت ،وأن الخعدي على هرا الحم ٌعد اهتهاوا ضسٍحا وفجا لخلً الحلىق.
ولرلً فان دولت كطس أهدث مسازا وجإهد دوما على مىكفها الثابذ مً ؤلازهاب ،وزفضها ليافت
ضىزه وأشياله ،وألاًدًىلىجُاث التي جدعى ئلُه ،مهما واهذ أشبابه ودوافعه ،وهي ملتزمت بيافت
الاجفاكُاث اإلاعىُت بميافحت ؤلازهاب بيىنها عضىا فاعال في الخحالف الدولي إلايافت ؤلازهاب.
الحضىر الكرام..
ئهىا هدزن أن مإجمسهم هرا الثالث عشس ،هى اشخىماال إلاصيرة بدأجمىها في مإجمساجىم الصابلت،
التي جمثل اإلالخلى الفىسي والدشاوزي بين اإلافىسًٍ وممثلي ألادًان مً مخخلف أهحاء العالم ،والتي
ًغللها الحىاز الحس البىاء ،اللاةم علي الاحترام اإلاخبادٌ والعِش اإلاشترن بىةام وججاوض مهما اخخلفذ
ألادًان والثلافاث وألاعساق.
وهدزن -وال شً هرلً -أهمُت كضُت حلىق ؤلاوصان التي شِىاكشها هرا اإلاإجمس مً مىغىز
دًني ،وهحً هثم أن الىخاةج التي شِصفس عنها مإجمسهم هرا شخيىن ئًجابُت ومثمسة.
ولرا فاهني أؤهد على ضسوزة دزاشت الىُفُت اإلاثلى إلاخابعت جىفُر الخىضُاث التي شخطدز عً
هرا اإلاإجمس؛ لُخحلم الهدف والغاًت اإلاسجىة مىه.
والصالم علُىم وزحمت هللا
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