Fogadás az Egyesült Arab Emírségek nemzeti ünnepén
National Day Reception of the United Arab Emirates
Őexc. Abdulhamid Abdulfattah Kazim
Al Mulla, az Egyesült Arab Emírségek
nagykövete fogadást adott a Marriott Hotelben a hét emirátus 1971. december 2-án
történt egyesülése és az ország megalapításának 48. évfordulója alkalmából. Beszédében a nagykövet köszöntötte a meghívottakat és a díszvendéget, Takács Szabolcsot, Magyarország a EXPO2020Dubai/
EAU miniszteri biztosát és így fogalmazott:
„Azon a napon hazánk merészen rálépett a fejlődés ígéretes útjára, hogy 2021-ig
megvalósíthassa vízióját különböző területeken, hogy az unió arany jubileumára a
világ legversenyképesebb országai között
legyen. Bölcs vezetőinek köszönhetően az
ország energikusan és elszántan halad tovább ezen az úton, és bízunk benne, hogy
gyermekeink a nemzet és polgárai sikereinek nyomdokaiba lépnek. A ma nálunk
tapasztalható haladás és jólét kéz a kézben
jár a kiegyensúlyozott külpolitikával,
amelynek alapja a mérsékeltség, a tolerancia, a humanitárius segítségnyújtás és a
politikai nyitottság. Ez lehetővé teszi, hogy
diplomáciai jelenlétünk egyre nagyobb
tiszteletet vívjon ki, és világszerte erősödjenek a baráti kapcsolataink.
Vezetőink 2019-et a tolerancia évének
nyilvánították, hangsúlyozva a tényt, hogy
országunkban több mint 200 különféle
nemzetiség él együtt a nyitottság, a kölcsönös tisztelet légkörében, a tolerancia szellemében.
Toleranciánkat jól illusztrálja őszentsége Ferenc pápa Emírségekbe tett látogatása, az első főpapi vizit az Arab-félszigeten és az
„Emberi testvériség a világbékéért és az együttélésért” dokumentum aláírása Al-Azhar sejkkel együtt. Ez rögzíti azon szándékunkat, hogy fokozzuk a társadalmi toleranciát, és teremtsük meg a
nyitottság és párbeszéd kultúráját, elutasítva minden vallási, nemi,
faji, bőrszín- vagy nyelvalapú diszkriminációt.
A tolerancia éve tartalmazza az Egyesült Arab Emírségek alapító atyja, Zayed sejk elképzelését is, aki hitte, hogy egy sikeres,
toleráns és progresszív társadalom csak a nők megerősödésével
valósítható meg, biztosítva teljes jogú részvételüket az országépítésben. Az Emirátusok kormányának egyharmada nő, a civil szférában és az egyetemi hallgatók között is többségben vannak, és a
Szövetségi Nemzeti Tanácsban jelenleg 50% a képviselőnők aránya.”
Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a kooperáción és kölcsönös tiszteleten alapuló jó bilaterális kapcsolatok az
elmúlt években minden téren látványosan erősödtek.

H.E. Mr Abdulhamid Abdulfattah Kazim
Al Mulla, Ambassador of the United Arab
Emirates held a reception at Marriott Hotel to
celebrate the 48th anniversary of the unification
of the seven Emirates and establishment of the
country on the 2nd December 1971. In his address, the Ambassador greeted the audience
and the guest of honour, Mr Takács Szabolcs,
Commissioner General of Hungary, Expo2020
Dubai, UAE and stated:
“On this day, our country embarked on a
bold and optimistic journey of development to
achieve its vision across different fields by 2021,
to make the UAE among the most competitive
countries in the world by the Golden Jubilee
of the Union. The UAE, with its wise leadership, continues this journey with energy and
determination, and looks to its children to
continue the achievements of the nation and
its citizens. The progress and prosperity, we
enjoy nowadays in the UAE, goes hand in hand
with a balanced foreign policy based on moderation, tolerance, humanitarian assistance and
political openness that allows our country to
gain greater respect in its diplomatic presence
and further boost its friendly relations around
the world.
Our leadership declared 2019 as the Year of
Tolerance, to reinforce the fact that we are a
country, where more than 200 different nationalities live in an atmosphere of openness,
mutual respect and coexistence based on the
principle of tolerance.
There can be no better illustration of this tolerance than the visit of
His Holiness Pope Francis to the UAE; the first visit by a pontiff to the
Arabian Peninsula, and his signing with the Sheikh of Al-Azhar the
document of “Human Fraternity for World Peace and Living Together”.
This document enshrines the country’s determination to instil a spirit
of tolerance in society, establishing a culture of openness and dialogue,
and rejecting all kinds of discrimination based on religion, gender, race,
colour or language.
Our Year of Tolerance also encapsulates the vision of the UAE’s Founding Father Sheikh Zayed, who believed that a successful, tolerant and
progressive society can only be achieved by empowering women and
ensuring their full participation in the construction of this country. A
third of the UAE’s Cabinet are women; women represent a majority of
the workforce of our civil service and our university graduates; and the
representation of women in the Federal National Council is now at 50%.”
The good bilateral relations between Hungary and the UAE based
on cooperation and mutual respect strengthened rapidly in all fields in
recent years.
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