
رر للوززيیر كيیريي  تسجيیل مصوَّ
االقمة االعالميیة لشبكة االُمدنن االقويیة 

تم االتسجيیل في 31 مايیو/ أأيیارر 2016 لموقع االمدنن االقويیة ااإللكترووني 

أأوودد أأنن أأتقدمم بالتهھنئة لشبكة االُمدنن االقويیة على االنجاحح االفائق لقمتهھا االعالميیة ااألوولي االتي ُعقدتت في 
أأنطاليیا في 11 مايیو/ أأيیارر. ووأأتقدمم بشكر خاصص لوززيیر االخاررجيیة االتُركي االسيید/ تشاووووشش أأووغلو ووعمدةة 

أأنطاليیا االسيید/ تورريیل على ررؤؤيیتهھما ووجهھدهھھھما االشاقق االمبذوولل في ااستضافة هھھھذهه االقمة٬، ووااتقدمم بالشكر 
أأيیضا للعديید من االعمد ووررؤؤساء االبلديیاتت ااآلخريین ووممثلي االمجتمع االمدني االذيین جاءوواا من كل بقاعع 

االعالم للمشارركة. 

نحن نعلم جميیعاً أأنن االوحدةة هھھھي اامٌر ااساسي في مكافحة االتطرفف االعنيیف. يیمكن لإلررهھھھابيیيین أأنن يیظهھروواا 
في أأيي بلد وويیمكن لألكاذذيیب االتي يینشرووهھھھا أأنن تلتف بسرعة حولل االحدوودد االوططنيیة٬، وولكن من خاللل 

االتجمعاتت االعالميیة مثل هھھھذهه االقمة ووووررشش االعمل ااإلقليیميیة وواالتباددلل االمستمر للمعلوماتت ووااألفكارر يیمكن 
لشبكة االمدنن االقويیة أأنن تساعدنا على تطبيیق اافضل االمماررساتت في االردد على تهھديید يیعرضنا جميیعاً 

للخطر. 

لقد قدمت االقمة االتي ُعقدتت في 11 مايیو/ أأيیارر شهھاددااتت مثيیرةة من ااشخاصص نجواا من هھھھجماتت إإررهھھھابيیة٬، 
وومن أأعضاء سابقيین بجماعاتت متطرفة عنيیفة٬، وومن ررؤؤساء للبلديیاتت حافظواا على ووحدةة مجتمعاتهھم 

االمحليیة برغم االجهھودد االتي بذلهھا االمتطرفونن لزررعع االفُرقة. ووكانت االرسالة االتي تم نقلهھا قويیة – ررسالة 
تعبر عن االتصميیم وواالصمودد وواااللتزاامم بالتعددديیة ووااحتراامم حقوقق ووكراامة كل اانسانن. 

ووكانن االموضوعع االرئيیسي للقمة هھھھو ضرووررةة أأنن نعمل جميیعاً معاً – عبر االحدوودد االسيیاسيیة٬، ووأأيیضا عبر 
االخطوطط االديینيیة٬، ووعبر االحد االفاصل بيین ما هھھھو محلي ووووططني٬، ووعبر االفصل بيین االقطاعيین االعامم 

وواالخاصص. ووتم لفت ااالنتباهه إإلى براامج االتوااصل ااالجتماعي مثل برنامج االند للند االذيي يیُمّكن االطالبب 
في كل مكانن من ططرحح مباددررااتت ااررسالل االرسائل االخاصة بهھم ووبذلك يیتم تشجيیع االشبابب على توجيیهھ 

ططاقتهھم وونشاططهھم بطرقق سلميیة ووُمثمرةة.  
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إإنن شبكة االُمدنن االقويیة٬، كما يیوحي ااألسم٬، تجمع اايیضا بيین بعض من مرااكزنا االحضريیة االراائعة من 
أأجل تقاسم االدررووسس االمستفاددةة من خاللل تباددلل االموظظفيین وومقاررنة االخبرااتت االماضيیة مع االتحديیاتت 

االرااهھھھنة. فعلى سبيیل االمثالل٬، ووضعت حكومة االدنمارركك براامج للتباددلل مع ُمدنن عّمانن٬، ووبيیرووتت٬، 
ووتونس االعاصمة للمساعدةة في بناء االقدررااتت لمكافحة االتطرفف االعنيیف في االمناططق االحرجة.  

ووأأنا ااشجع ررؤؤساء بلديیاتت جميیع االُمدنن وواالحكوماتت االمحليیة االذيین اانضمواا لشبكة االُمدنن االقويیة على 
االمشارركة بشكل فّعالل في جهھودد االشبكة٬، ووأأططلب من االذيین لم يینضمواا بعد أأنن يینظروواا في ااالنضمامم 

للشبكة. وومن خاللل تبني هھھھذاا االخيیارر٬، فإنكم سترتبطونن بحملة تتسع بسرعة لموااجهھة ااالسبابب االجذرريیة 
للتطرفف االعنيیف٬، ووسوفف تحصلونن على االعونن في ااتخاذذ خطوااتت عمليیة لحمايیة أأمن موااططنيیكم 

ووررفاهھھھيیتهھم٬، ووتستطيیعونن ااظظهھارر ددعمكم لقيیم ااالخالقق ووااالحتراامم االمتباددلل االضروورريیة للتقدمم ااالقتصادديي 
ووااالجتماعي وواالتي تكمن في قلب االحضاررةة نفسهھا. 

شكراا جزيیالً ووأأططيیب االتمنيیاتت لكم جميیعاً. 


