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فخامت السئِع الػماد مِشاٌ غىن ،زئِع حمهىزٍت لبىان
ّ
والظمى ،
ؤصحاب الجاللت والفخامت
مػالي ألامحن الػام لجامػت الدوٌ الػسبُت،

ؤصحاب اإلاػالي والظػادة،
ّ
الظُداث والظادة،

ٌظػدوي في البداًت ؤن ؤهلل لىم جدُاث طُادة زئِع الجمهىزٍت
الباجي كاًد الظبس ي وجمىُاجه بىجاح اللمت .هما ّ
ؤجلدم بإصدق غبازاث
الشىس والخلدًس لفخامت السئِع الػماد مِشاٌ غىن ولجمهىزٍت لبىان
الشلُلت غلى اخخظانها للدوزة السابػت ّ
لللمت الخىمىٍت الاكخصادًت
ّ
والاحخماغُت الػسبُت وما وفسجه لها مً خظً الخىظُم وؤطباب الىجاح،
وغلى ما خظُىا به مً هسم طُافت وخظً وفادة مىر خلىلىا بإزض ألازش
الطُبت.
هما ؤغسب لحظسة خادم الحسمحن الشسٍفحن اإلالً طلمان بً غبد الػصٍص آٌ
طػىد غً فائم جلدًسها غلى السئاطت اإلاىفلت للمملىت الػسبُت الظػىدًت الشلُلت
للدوزة الظابلت لللمت الخىمىٍت الاكخصادًت والاحخماغُت ،وما جدلم خاللها مً
هخائج هامت.
والشىس مىصىٌ إلاػالي الظُد ؤخمد ؤبى الغُط ألامحن الػام لجامػت الدوٌ
الػسبُت ،مً حهىد ّ
كُمت في خدمت اللظاًا الػسبُت ودفؼ مظحرة الػمل الػسبي
اإلاشترن.

ّ
والظمى ،
ؤصحاب الجاللت والفخامت

ّ
جمثل ّ
كمخىا هره ،خطىة حدًدة غلى دزب جدلُم زئٍدىا اإلاشترهت التي طاإلاا
ّ
غبرها غنها ،واإلاخمثلت في حػصٍص البػد الخىمىي والاكخصادي في غملىا الػسبي اإلاشترن
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ّ
مً ؤحل جلبُت جطلػاث شػىبىا هدى الخيامل الاكخصادي والخىمُت
اإلاشترهت واإلاخظامىت .وهي مدطت حدًدة غلى هرا اإلاظاز الخجدًدي في غملىا
اإلاشترن ،الري اهطلم مؼ اوػلاد الدوزة ألاولى ّ
لللمت طىت  2009بدولت اليىٍذ
الشلُلت.
هما ّؤن اخخُاز مدىز "ؤلاوظان الػسبي مدىز الخىمُت" شػازا لهاً ،دمل
ّ
دالالث غمُلت ّ
وهامت في هرا الاججاه.
ظل ألاوطاع الصػبت التي ّ
جسدث فيها اإلاىطلت مىر طىىاث ،وما ّ
ففي ّ
حظببذ
فُه مً مأض بوظاهُت واطخجزاف ّ
إلالدزاث بلداهىا ،وبزبان إلاظازاث الخىمُت فيها،
باجذ الحاحت ّ
ملحت ؤهثر مً ّ
ؤي وكذ مض ى ،إلغادة جسجِب ؤولىٍاجىا في بطاز زئٍت
مشترهت ،مدىزها السئِس ي اإلاىاطً الػسبي ،وهدفها ألاطاس ي الاطخجابت الخخُاحاجه
الخىمىٍت والاكخصادًت والاحخماغُت.
فالػالم مً خىلىا ّ
ًخلدم بثباث غلى دزب الخطىز الخىىىلىجي والىماء
ّ
الخجمػاث ؤلاكلُمُت خطىاث
الاكخصادي والسفاه الاحخماعي ،خُث كطػذ بلُت
غمالكت ّ
هامت مً الخيامل والخطىز الاكخصادي ،وباإلالابل ّ
وخللذ مظخىٍاث ّ
فةن
الىطً الػسبي ،وزغم ما احخمػذ لدًه مً خصائص الىخدة ومخطلباث الخيامل،
وما ًخىفس غلُه مً ثسواث طبُػُت وبمياهُاث ّ
هامت وطاكاث بشسٍت ماهلت ومىكؼ
ّ
ًخمىً ُ
اطتراجُجي ّ
بػد مً جدلُم
مخمحز غلى مفترق طسق الخجازة الػاإلاُت ،لم
الخيامل الاكخصادي اإلايشىد ،وظل ،غحر مىدمج بالفاغلُت اإلاطلىبت في مىظىمت
الاكخصاد الػالمي.
هما ّؤن الخإثحراث الظلبُت لألشماث وألاوطاع اإلاظطسبت التي حشهدها
ّ
الىمى الاكخصادي والاطدثمازاث الخازحُت
اإلاىطلت ،ماشالذ مخىاصلت غلى وظب
ّ
واإلادلُت ،وحجم الخبادٌ الخجازي ووظم الخدفم الظُاحي ،غالوة غلى بطهامها في
ّ
جفاكم وظب البطالت واحظاع زكػت الفلس ومظخىٍاجه ،واطخفداٌ ظاهسة اللجىء،
ّ
خُث ًمثل الالحئىون الػسب  53في اإلاائت مً مجمىع الالحئحن في الػالم ،في خحن
ّؤن وظبت الظيان الػسب ال ّ
جخػدي  5في اإلاائت مً طيان الػالم.
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وفي اغخلادهاّ ،
فةن ججاوش هرا الىطؼ ًخطلب الُىم ،بلى حاهب دفؼ مظازاث
الدظىٍت الظُاطُت لألشماث اللائمت ،مصٍد جسهحز حهىدها اإلاشترهت غلى الخىمُت
الاكخصادًت والاحخماغُت والبشسٍت ،باغخبازها اإلادخل ألاطاس ي إلاىاغت وجماطً
اإلاجخمػاث ،وجدصُنها ّ
طد الاختراكاث وجطىٍس كدزتها غلى خفظ ؤمنها واطخلسازها
داخلُا ،والدفاع غً مصالحها وطُادتها خازحُا·
وإلاا وان الػمل الاكخصادي الػسبي اإلاشترن ،حصء ال ًخجصؤ مً مىظىمت ألامً
اللىمي الػسبي في مفهىمه الشامل ،وخاحت ّ
ملحت لدغم مظازاث الخىمُت في
ّ
فةهه مً الظسوزي حشخُص ّ
اإلاػىكاث التي خالذ دون جدلُم الازجباط
بلداهىا،
الػظىي والخيامل بحن اكخصادًاجىا والػمل غلى مػالجتها ،وبغادة بلىزة زئٍت
جىمىٍت جياملُت جإخر بػحن الاغخباز ظسوف اإلاىطلت وبمياهُاتها وؤولىٍاتها ،وحظاهم
ّ
الىمى البطيء ،هدى الىجاغت الاكخصادًت وشٍادة ؤلاهخاحُت
في بخساحها مً وظم
وجىىَؼ مصادز الثروة واطدثماز ول ؤلامياهُاث اإلاخاخت في مجخمػاجىا.
فبلدز ما ّ
هخلدم في اإلاجاالث الخىمىٍت والاكخصادًت والاحخماغُت وفم زئٍت
ّ
مشترهت وجياملُت ،بلدز ما جخىفم حهىدها في مػالجت بلُت كظاًاها والنهىض
بإوطاع مىطلخىا وحػصٍص ملىماث ألامً والاطخلساز فيها.

ّ
والظمى ،
ؤصحاب الجاللت والفخامت

مً مىطلم خسصىا غلى دفؼ الخػاون والخيامل الاكخصادي والخىمىي بحن
بلداهىاّ ،
ّ
طِخم اغخمادها في هره اللمت،
فةن جىوع جسخب باإلاشازَؼ واللسازاث التي
واإلاخػللت ؤطاطا بالطاكت ،والاطدثماز وألامً الغرائي وميافدت الفلس وجىفُر
ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت  2030باإلاىطلت الػسبُت ،وجفػُل دوز اللطاع الخاص،
ودوز اإلاسؤة والشباب في الحُاة الاكخصادًت.
ّ
وفي اغخلادهاّ ،
فةنها جىدس ي ولها ؤهمُت بالغت وؤبػادا اطتراجُجُت ،وجىدزج
طمً مظاز جدلُم الىللت الىىغُت اإلايشىدة في غملىا الػسبي اإلاشترن .هما هدغى،
في هفع الظُاق ،بلى مىاصلت جىفُر كسازاث اللمم الظابلت ،وحظسَؼ وجحرة جىفُر
اإلاشازَؼ الخياملُت اإلاشترهت.
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وباغخباز الازجباط الىثُم بحن الخىمُت وألامً ،وفي ّ
ظل ألاوطاع الػاإلاُت
الساهىت التي ال ميان فيها بال ّ
للخىخالث اللىٍت واإلاخماطىتّ ،
هجدد الخإهُد غلى
طسوزة مىاصلت الػمل غلى حػصٍص ّ
ملىماث الظالم والاطخلساز في اإلاىطلت ،بما
ّ
ًمىً مً دفؼ غالكاث الخػاون وزفؼ حجم الاطدثمازاث واإلابادالث الخجازٍت
الػسبُت البُيُت ،وجدظحن البِئت الاطدثمازٍت الػسبُت وجِظحر خسهت زئوض ألامىاٌ
في اإلاىطلت ،وبكامت الشساواث في اإلاجاالث الاكخصادًت والخىمىٍت والخىىىلىحُت
ذاث اللُمت اإلاظافت واللدزة الدشغُلُت الػالُت ،واطدثماز ّ
ول اإلاحزاث الخياملُت
ّ
اإلاخىفسة بحن بلداهىا.
ّ
ّ
الىمى
فالخلدم غلى مظاز الخيامل الاكخصادي ،طِظهم في زفؼ وظب
الاكخصادي لبلداهىا ،وجىمُت الثروة وخلم مىاطً الشغل للشباب الري ٌػاوي مً
ّ
واإلاػسض إلاخاطس الاطخلطاب والاطخغالٌ مً كبل جُازاث الخطسف الػىُف
البطالت
ّ
والجسٍمت اإلاىظمت.

ّ
والظمى ،
ؤصحاب الجاللت والفخامت

هدً واغىن بالصػىباث الظسفُت اللائمت في اإلاىطلت ،والتي ؤغاكذ بلى ّ
خد
آلان دفؼ الخػاون والخيامل الاكخصادي الػسبي .وفي اغخلادها ،ال ّبد مً الػمل غلى
ججاوش هرا الىطؼ وجدسٍس مجاالث الخػاون الاكخصادي والخىمىي مً جإثحراث
ألاوطاع الظُاطُت ،مً خالٌ اغخماد اطتراجُدُت واكػُت حظدىد ،في مسخلت ؤولى،
بلى ّ
الحد ألادوى مً اإلاصالح اإلاشترهت وألاهُدة في اإلاجاالث الاكخصادًت ،التي ال
ّ
ًمىً ؤن جخإثس بالخالفاث الظُاطُت ؤو جللباث الىطؼ الػسبي ،وجيىن بداًت
الهطالكت حدًدة في غملىا الػسبي اإلاشترن بإهداف وؤولىٍاث واضحت ،في ّ
ملدمتها
الازجلاء باألوطاع اإلاػِشُت للمىاطً الػسبي مً خالٌ جىفحر ّ
ملىماث الحُاة
الىسٍمت وخلم مىاطً الشغل وألاخر بىاصُت الػلىم والخىىىلىحُاث الحدًثت،
وجدلُم ألامً الغرائي ّ
وول ؤطباب السقي والسفاه الاحخماعي ،بػُدا غً الجزاغاث
واإلاأس ي والحسوب.
فال ًمىً الحدًث غً ألامً اللىمي الػسبي وجدلُم اهدماج ؤهبر في
اإلاىظىمت الاكخصادًت الػاإلاُت والخفاغل ؤلاًجابي مؼ بلُت الخىخالث والخجمػاث
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ّ
جخصدز ؤلاخصائُاث الػاإلاُت ألغداد
ؤلاكلُمُت والاكخصادًت ،في خحن ّؤن اإلاىطلت
ّ
ّ
الالحئحن واإلاهجسًٍ ووظب الفلس وؤلازهاب ،وجدوي ماشساث الخىمُت البشسٍت
وطػف البنى الخدخُت وجظائٌ اإلابادالث الخجازٍت وحجم الاطدثمازاث البُيُت.

ّ
والظمى ،
ؤصحاب الجاللت والفخامت

ّ
هدً غلى ثلت بإهىا كادزون ،بفظل ما ًددوها حمُػا مً بزادة زاسخت ،غلى
ّ
الخىحه الاطتراجُجي للنهىض
جدلُم ؤهداف هره اللمت ،التي جىدزج طمً
بإوطاغىا ،غلى ؤن همض ي كدما في جيظُم مىاكفىا مً ؤحل زئٍت مىخدة وواضحت
في هرا الشإن ،واغخماد الخُازاث الىاحػت ومىاصلت البىاء غلى ما ّ
جم بهجاشه مىر
ّ
اللمت ألاولى في اليىٍذ ،لدفؼ الخػاون والخيامل الاكخصادي والخىمىي بحن بلداهىا.
وفي هفع هرا الظُاق ،طىدسص غلى مىاصلت الػمل بالخيظُم مؼ
ّ
البلدان الػسبُت الشلُلت في هرا الاججاه ،غىدما وظػد باطخلبالىم في بلدهم
الثاوي جىوع ،بمىاطبت اوػلاد ّ
ّ
طخدشسف جىوع
اللمت الػسبُت الػادًت ،التي
بترئطها واخخظانها في شهس مازض .2019
ّ
هجدد الشىس لجمهىزٍت لبىان الشلُم ،وهخمنى ألغماٌ ّ
كمخىا الىجاح
والخىفُم.

والظالم غلُىم وزخمت هللا وبسواجه
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