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نيبلفلا ةيروهمج سيئر بتكم حنم

ريدقت ىلعأ يهو ،ةيسائرلا ةزئاجلا

دارفألل ةينيبلفلا ةموكحلا هحنمت

.د ،جراخلا يف ةينيبلفلا تامظنملاو

لامعألا ةدئار يهو ومير نيراك

ةيبرعلا تارامإلا يف ةميقم

.ةدحتملا

سيئرلا ،ومير .د رايتخا مت

ةعومجمل ماعلا ريدملاو يذيفنتلا

اًزئاف 17 نمض ،ايديم فيتكبسرب وين

."ينيبلفلا ثارتلا" ةزئاجب

جراخلا يف نيينيبلفلل هذه حنمت

زيمتلا لالخ نم مهدالب اوفرش نيذلا

يف مهتنهم وأ مهلمع يف حاجنلاو

ةبهومل ةلثمالا لضفا مهميدقتو

مدق ثيح ،"مهتاردقو نيينيبلفلا

نيمأ اتسوكأ وكسيسنارف ةزئاجلا

جراخلاب نيينيبلفلا ةنجل سيئرو

.يتريتود اور وغيردور سيئرلا نع ةباين راشتسملا

ةزئاج حنم دعي هناف ةينيبلفلا تامظنملاو دارفألل ةيسائرلا زئاوجلا ةنجلل اًقفوو

ماهلإو ةدايق ىلع اهتردقب اريدقتو فارتعا ومير نيراك ةروتكدلل ينيبلفلا ثارتلا

يف ةداير لاجم يف ةأرملا رود زاربإ ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نيينيبلفلا ىلع ريثأتلاو

".لامعألا لاجم

مارتحا بسكت مل ،طسوألا قرشلا يف ةيعمتجم ةدئارو ةمهلم لامعأ ةدئار ومير .د"
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Dr. Karen Remo delivering a speech during her

acceptance of the Presidential Award

The recipients of the ‘Pamana ng Pilipino Award’

يددعتم نيينهملاو نيينيبلفلا

تمهلأ لب ،بسحف يبد يف تايسنجلا

ةعباتمل ءاسنلا نم ديدعلا اًضيأ

"لامعألا لاجم يف ةينهملا مهتايح

ةنجل نع رداص ريرقت داشأ امك

رودب جراخلا يف نيينيبلفلا

تاقالعلا ءارثإ يف ومير روتكدلا

نيب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

تبعل اهنا ثيح ،نيبلفلاو تارامإلا

امم ،مالعإلا ةعانص يف امهم ارود

نيب ةيباجيإ ةقالعلا ززعي

تمهاس اهنا امك نيبلفلاو تارامإلا

ةناكمب ءاقترالا يف اهبصنم لالخ نم

ةيبرعلا تارامالا يف نيينيبلفلا

.ةدحتملا

ومير .د نا اضيأ ريرقتلا يف ءاجو

نيينيبلفلا ةقث زيزعتل ةلمح تقلطأ

ةيبرعلا تارامإلا ةموكح دوهج يف

يتلا 19- ديفوك ىلع ءاضقلل ةدحتملا

نيدلبلا الك معد راطا يف جردنت

يف ضعبلا امهضعبل تباثلا

راشتنا ءاوتحال امهتالواحم

."ضرملا

ومير .د حيشرت ىلع اهقيدصت يفو

ةداعس تلاق ،ةيسائرلا ةزئاجلل

نيبلفلا ةريفس ،اناتنيوك نيلساج

درف ومير .د " :تارامإلا ةلود ىدل

يف ينيبلف نويلمب ردقي عمتجم نمض

.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

يف نوينيبلفلا رخفي نأ بجي

يفو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

هناو .ةقطنملا يف ةيئانثتسالاو ةزيمتملا اهتازاجنإب طسوألا قرشلا ةقطنم ءاحنأ عيمج

نآلا تحبصأ 2013 ماع يف ومير .د اهتسسأ يتلا "زميات ونيبيلف اذ" ةفيحص نأ ركذلاب ريدج

يف ةيناجم ةفيحص ربكأو طسوألا قرشلا يف نيينيبلفلل ةيمقر ةيرابخإ ةباوب ربكأ

." ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

نيراك .د ئنهأ“ :ةيلامشلا تارامإلاو يبد يف ماعلا نيبلفلا لصنق اينيود وتانير فاضأو

ةينيبلف ةنطاوم ومير .د .جراخلا يف نيينيبلفلا ةنجل نم ةيسائرلا ةزئاجلا ىلع ومير

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف لامعألاو مالعإلا ملاع يف ةزراب ةناكم اهلو ،ةزراب

ةعاربلاو ةبهوملا ىلع ةداهش يهو اهسفن نع اهتازاجنإ ثدحتت .طسوألا قرشلا ةقطنمو



ةزئاجلا هذه نأ نم قثاو انأ .نيينيبلفلا عيمجل هب ىذتحي جذومن اًقح اهنإ .ينافتلاو

لخاد نيينيبلفلا اهئالمزل ةقوثوم تامولعمو رابخأ ميدقتل اهتمهم يف رثكأ اهمهلتس

." اهجراخو تارامإلا

قومرملا ريدقتلا اذه لثم ىلع لصحأ نأ ريبك فرشل هنإ" :ومير روتكدلا تلاق اهبناج نمو

ةيسائرلا زئاوجلا ةنجلو جراخلا يف نيينيبلفلا ةنجلو ةسائرلا بتكمل اًدج ةنتمم انأو

يف ،مهتدعاسمو ءالمعلا نم ديدعلا عم لمعلاب تفرشت دقل .ةينيبلفلا تامظنملاو دارفألل

ايسآ ةقطنمو ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ،صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا نم لك

اننودحتيو اًمئاد اننومعدي نيذلا انيعباتمو انئارقل اًدج ةنتمم انأ .ئداهلا طيحملاو

ةعومجم يف وضع لك ينافتو فغش راهظإل زفاحلا وه مهمعدو مهتقث .ةرم لك يف لضفأ لمع ميدقتل

".اًقرف ثدحيو ازيمتم نوكيل ايديم فيتكبسرب وين

،نيبلفلاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نيب ةيباجيإلا ةقالعلا زيزعت ينفرشي"" :تفاضأو

يملاعلا زيمتلا زيزعتل نيدلبلا الكل نيتلماشلاو نيتميكحلا نيتدايقلا ينتمهلأ ثيح

عمتجملا ىلع ريبك ريثأت اهل يتلاو ،لامعألا ةدايرو ةأرملا نيكمتو مارتحالاو حماستلاو

".داصتقالاو ةئيبلاو

:ومير ةروتكدلل ةيلاتلا تازاجنإلا ىلع ءوضلا جراخلا يف نيينيبلفلا ةنجل تطلس

اذه يف ةصصختمو ةيعمتجم ةدئاقو ةفورعم ةينيبلف لامعأ ةدئار ،ومير نيراك .د تعضو	•

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف تاينيبلفلاو لامعألا تاديسل ريياعملا ،لاجملا

تانالعإلاو ةماعلا تاقالعلا يف ةصصختملا ،ايديم فيتكبسرب وين ةعومجم تدعاس	•

ةيراجت ةمالع 1000 نم رثكأ اهتدايق تحت ،قيوستلاو تايلاعفلا ةراداو يمقرلا مالعالاو

.ةلود 36 يف فدهتسملا اهروهمج ىلإ لوصولا يف ةموكحو ةكرشو

نيريدملاو ىوتسملا يعيفر نييموكحلا نيلوؤسملا مامتهاب اهلاجم يف اهتفرعم تيظح	•

تمدق ،اهلاجم يف ةريبخ اهتفصب .هقحتست يذلا ريدقتلاو زئاوجلا ىلع تلصحو ،نييذيفنتلا

نيريدمو ىوتسملا يعيفر نييموكح نيلوؤسمل ةيعانص ىؤرو ةيساسأ اًراكفأ ومير .د

.طسوألا قرشلا يف نييذيفنت

ةقطنملا يف نيينيبلفلل توص ءاطعإ فدهب ،2013 ماع يف "زميات ونيبيلف اذ" ةفيحص تقلطأ	•

ةيمقر ةصنم ربكأو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا يف ةيناجم ةفيحص ربكأ يهو ،مهلجأ نمو

نييالم 4 ىلإ "زميات ونيبيلف اذ" لصت ،نآلا ىتح .طسوألا قرشلا يف نيينيبلفلل ةيرابخإ

عيمج يف عقوم 2500 نم رثكأ يف اًناجم ةحاتم يهو ،ةخسن 60000 اًيعوبسأ عزوتو اًيرهش

ربع ةفيحصلا ةءارق متت ،لجوج تاليلحتل اًقفو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ءاحنأ

.ةلود 236 يف تنرتنإلا

بعل لالخ نم نيبلفلاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نيب ةيباجيإ ةقالع ززعت ىلع لمعت	•

 مالعإلا ةعانص يف مهملا اهرود

قيوستلا ةلاكو يهو ،"شتير زميات ونيبيلف اذ" سأرت يهف ،ةيمهألا نم ردقلا سفن ىلعو	•

،"زميات ونيبيلف اذ" زئاوج تقلطأ امك .طسوألا قرشلا يف ةدئارلا ةينيبلفلا تالاصتالاو



رود ىلع دكؤتو ةلودلا يف نيينيبلفلا نيب داورلاو اهب ىذتحي جذامن ىلع ءوضلا طلست يتلا

اهراتخي اهلكو - ةقطنملا يف نوينيبلفلا اهب قثي يتلا تاكرشلل ةيراجتلا تامالعلا

.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم نوزراب نوينيبلف

ةيلاملا ةفاقثلا زيزعتل ةردابم تداق ،اهتكرشل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا دوهج نم ءزج	•

رمتؤمو ضرعم لوطأو ربكأ وهو ،ينيبلفلا رامثتسالاو تاراقعلا ضرعم لالخ نم نيينيبلفلل

تاراقعلا ضرعم لازي ال ،ةنماثلا هتخسن يف اًيلاح .ينيبلفلا رامثتسالل يلود

يف رامثتسالاو تاراقعلا لاجم يف ةقث رثكألا يلودلا ضرعملا ينيبلفلا رامثتسالاو

.نيبلفلا

ميركت ةزئاج اهحنم لالخ نم "زميات ونيبلف اذ" ةفيحص تارامإلا يف نيبلفلا ةرافس تمرك	•

قرشأ نأ دعب نيرشعلاو يناثلا ينيبلفلا لالقتسالا مويب لافتحالا لالخ لالقتسالا موي

"زميات ونيبلف اذ" ةديرج ميركت مت .ملاعلا يف جرب لوطأ ،ةفيلخ جرب ىلع ينيبلفلا ملعلا

ةيبرعلا تارامإلا يف نيينيبلفلا رظن تاهجوو توصل خرؤمك يملاعلا زيمتلا اهراهظإل

تقولا يفو ةقوثوملا تامولعملاو رابخألل ردصمك نمثب ردقي ال يذلا اهرودو ةدحتملا

 .نيينيبلفلا نيرجاهملا عمتجمل ةيقيقحلا ةمدخلا يف بسانملا

ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيمسرلا ةلجملا يهو ،999 ةلجمل ريرحتلا ريدمو رشانلا اًضيأ يه	•

.ةرازولا نع ةباين ايديم فيتكبسرب وين اهرشنت يتلاو ةيتارامإلا ةيلخادلا ةرازول

"تسجياد كيمونوكيإ تسيإ لديم" زئاوج يف "ماعلا ةدئاق" بقل ىلع تلصح ،2019 ماع يف	•

ةدايقلا رمتؤم نم ةيويسآلا ةيئاسنلا ةدايقلا زئاوج ىلع تلصح ،2015 ماع يف .ةقومرملا

ىلع اولصح نيذلا بابشلا نييذيفنتلا نيريدملا رغصأ نم ةدحاو اهلعجي امم ،ةيويسآلا

.ةيلودلا فرشلا ةبترم

بصانملا يف ءاسنلا اميس الو ،ةأرملا اياضقل اهمعد ىرخألا ةزرابلا اهيعاسم نمو	•

سيل ،تايرخألا ءاسنلا نم ديدعلا تعجش ،رودلا اذه يف .ةيراجتلا لامعألا يف ةيدايقلا

.ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف عمتجملاو لامعألا يف لئاه حاجن قيقحت ىلع ،تاينيبلفلا طقف

ةلمح اًضيأ ومير .د تأدب ،ةيراجتلا لامعألا يف ءاسنلا معدل اهتوعد نع رظنلا فرصب	•

.19-ديفوك ىلع ءاضقلل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةموكح دوهج يف نيينيبلفلا ةقث تابثإل

راشتنا ءاوتحال امهتالواحم يف ضعبلا امهضعبل تباثلا نيدلبلا الك معد لثمي هنأ امك

ضرملا
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