
ي لجمهورية    الشعب  المجلس االستشاري  بامبانغ سوساتيو، رئيس  السيد  معالي 

م    اندونيسيا المحتر

ي برلمانات الدول الشقيقة 
 
مون  السيدات والسادة ف  المحتر

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

متعددة،   
ْ
مستويات عىل  وكبتر  خطتر  بمنحب   يمر  بارسه  والعالم  اليوم  نجتمع 

ي الوقت الذي  
. فف 

ً
 وبيئيا

ً
 وامنيا

ً
ات   -بالكاد-اقتصاديا تأثتر ي من 

 
بدأ عالمنا بالتعاف

ة، حبر بدأنا نواجه   ية واقتصادية كبتر ي خسائر بشر
 
ي تسببت ف

جائحة كورونا البر

الح ي 
 
ف تمثل   

ً
جديدا  

ً
عالميا  

ً
بسببها تحديا نشهد  ي 

والبر االوكرانية  الروسية  رب 

ي بعض بلداننا االسالمية كمرص واالردن 
 
ي امدادات الغذاء سيما ف

 
 ف
ً
ا  كبتر

ً
انحسارا

العراق   بلدي  عن   
ً
فضال اقل-ولبنان،  بدرجٍة  نقص -وان كان  عن   

ً
فضال هذا   .

ي اوربا وارتفاع اسعار ا
 
ي جميع انحاء العالم  لوقود امدادات الطاقة ف

 
عىل   ، ونحنف

ي جميع   فصل الشتاء.   اعتاب
 
ي ارتفاع معدالت التضخم ف

 
وهو االمر الذي تسبب ف

%. وهو االمر الذي سبب زيادة معدالت الفقر  10اكتر من  انحاء العالم وصلت ال  

 بشكل ملحوظ. 



 االعزاء..  وات واالخوةايها االخ

بلدان   افريقيا، وكلها  ق االوسط وشمال  الشر ان منطقة  اسالمية كما  بالرغم من 

فيها   يعيش  ان 6تعرفون  اال  العالم،  سكان  من  من    %  أكتر  الذين 20بها  من   %

ي    يعانون من نقص حاد 
الغذائ  األمن  ي 

 
العالمف بكارثة    .عىل مستوى  ينب    والذي 

ي حجم السكان كمرص  
 
ي تواجه زيادة ف

ي البلدان البر
 
ة، سيما ف ة وكبتر انسانية خطتر

ي  
البر البلدان  عن   

ً
فضال االصل  والعراق.  ي 

 
ف وخارجية  تواجه  داخلية   

ً
حروبا

الشقيق  لبنان  وجمهورية  الشقيقة،  اليمن  كجمهورية  امنية  وتداعيات 

 والجمهورية العربية السورية.  

 ايها االعزاء.. 

وزيادة   العالم،  ي يشهدها 
البر ة  الكبتر المناخية  ات  التغتر الحديث عن  اردنا  ما  اذا 

ي درجات  
 
الحرارة، فان الحديث فيها يطول، سيما اذا التصحر، واالرتفاع الكبتر ف

ات المناخية   بالتغتر
ً
ما اردت الحديث عن بلدي العراق. والذي يعد البلد االكتر تأثرا

العالم بحسب ما اعلنته منظمة االمم المتحدة لالغذية والزراعة )فاو(. كما   ي 
 
ف

ية المهمة  والبيئية واالجتماعمن العالمات الجغرافية  ) وهي    يعد جفاف االهوار 



 من اهم المخاطر البيئية والحضارية 
ً
ي جنوب العراق(. اقول: يعد جفافها واحدا

 
ف

 
ً
المياه فيها نصف سنتمر يوميا بلغ معدل نزول منسوب  اذ  العراق.  ي تواجه 

 البر

ي العام    200وبذلك فقد وصل مستوى المياه بعد ان كان  
 
 ف
ً
ال حوالي    2019سنتمرا

 هذا العام   20
ً
ويتوقع  اهوار العراق.  % من  90فقد جفت حوالي    . وبذلكسنتمرا

 بنهاية العام  
ً
اء ومختصون بان االهوار ستجف تماما . وبذلك سنطوي 2023خت 

منظمة  ي 
 
ف تسجيلها  تم  ي 

البر العالمي  اث  التر الئحة  من صفحات  مهمة  صفحة 

ي العام 
 
 تخيلوا ذلك! . 2019اليونسكو ف

ي هذا المكان...  
 
 ايها االشقاء الحضور ف

ي تواجهنا كبلدان وشعوب لست  
ي معرض الحديث عن المخاطر والتحديات البر

 
ف

ي  ظ اسالمية.. فمع ي العالم الغرئ 
 
- مكم عىل اطالع بتنامي ظاهرة االسالموفوبيا ف

 
ً
باهضة. منها    ،-خصوصا  

ً
اثمانا الغرب  ي 

 
االسالمية ف ي يدفع بسببها جالياتنا 

والبر

بسبب   المعاكس  والتهجتر  وعة،  المشر الحقوق  من  والحرمان  العنرصي  التميتر  

    االقامة ومنح  تعقيدات اجراءات
ً
ي هنا اود ان اؤرسر امرا

الجنسية وما شاكلها. اال انب 

ي فقدان دولن
 
ا االسالمية عىل مستوى الحكومات  بالغ الخطورة واالهمية. يتمثل ف



المبادرة لعنرص  واكتفوالشعوب  لمبادرات  ائنا  .   
ً
متلقية  

ً
وشعوبا  

ً
دوال نكون  بان 

ي العالم 
 
 بما يجري ف

ً
 وتأثرا

ً
را  اآلخرين. كل ذلك، وشعوبنا وبلداننا تعد االكتر ترص 

ي هذا الوقت الحرج، والذي تدركون  عىل كل المستويات
 
ي اهيب بكم ف

. ولذلك، فائ 

تقديم  ي 
 
ف ورسي    ع.  ي 

وحقيفر جدي  بشكل  نتحرك  ان  تعقيدات،  من  فيه  ما  كل 

 حقيقية لمواجهة بعٍض من تلك التحديات. ولنكون عىل قدر المسؤولية  
ً
مبادرة

ي حملتها لنا شعوبنا. 
 البر

 : حير  اساسيير  ي هذا العجالة ان اتقدم لكم بمقتر
 
 واسمحوا لي ف

يعات ت .1 خص تسهيل التبادل التجاري االتفاق عىل المبادرة عىل تقديم تشر

. وان تقدم توصية   ي منظمة العمل االسالمي
 
اتحاد ال  بير  الدول االعضاء ف

ي منظمة التعاون االسالمي بهذا الخصوص. وان 
 
مجالس الدول االعضاء ف

اقتصادي وتجاري  او منتدى  لتشكيل حلف   
ً
باكورة يعات  التشر تكون هذا 

يعات يضم الدول االسالمية ويأخذ عىل عاتقه تق ديم والمصادقة عىل تشر

ي المنتدى. 
 
كة تخدم جميع الدول االعضاء ف  مشتر



دو  .2 ال  حات  مقتر ال  تقديم  التنمية     G20ل  مشاري    ع  دعم  زيادة  تخص 

ي 
البر والتصحر  الجفاف  ومحاربة  اء  الخرص  المساحات  وزيادة  المستدامة 

 تواجه بلداننا. 

 ايها االشقاء االعزاء .. 

ة، من شأننا  حات كثتر ي مقتر
 
ي هذا العجالة ان آخذ الكثتر من وقتكم ف

 
 ف
ً
لم اكن راغبا

ي تفاصيلها، ولكن، دعونا نركز عىل بضع  
 
حاتالان نضيع ف المهمة والنافعة    مقتر

،  والجادة والقابلة للتحقق ي بياننا الختامي
 
نقوم بمتابعتها وتنفيذها. وحسبنا ثم ف

ف المبادرة والمحاولة.   ان ننال رسر

ي الختام..  
 
اسمحوا لي ان اتقدم لمعالي السيد بامبانغ سوساتيو، رئيس المجلس  ف

ي لجمهورية اندونيسيا عىل دعو  ته الكريمة وعىل كرم االستقبال االستشاري الشعب 

 والضيافة .. متمنير  لملتقانا هذا التوفيق والسداد .. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 الدكتور حيدر السالمي                                                                    

 ة العالقات الخارجية عضو لجن


