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   بول كاجاميفخامة الرئيس   
  أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات

  معالي السيد موسى فقي

 د موسى فقي، في ھذه القمة الھامة ...خي السي، تلبية لدعوة أيشرفني مجدداً أن أشارك معكم
أركان ت من ثبِ ويُ  جامعة العربية وا�تحاد ا�فريقي ...بين الميز الع�قة التاريخية وبما يعكس ت

  التي نصبو إليھا. التعاون المؤسسي الممتد بيننا في سبيل تحقيق المصالح العليا المشتركة

 حيثتواجھه دولنا، ومتعاظماً  اً مشترك اً تحدي في حقيقة ا�مر يتناولقمتكم تحت شعار  تنطلق
أزمات إنسانية ولدت وممتدة متفاقمة  مسلحة وا�فريقية نزاعات ةشھدت منطقتانا العربي

، ال�جئين والنازحين والمھاجرين تدفقات غير مسبوق في ازدياد ھاعن ونتج ... واسعة النطاق
وإذ بات كل ذلك يمس السلم وا�من مناطق جغرافية أخرى؛  في اتجاهكل منطقة أو  داخلسواء 

العربي وا�فريقي ، فإنني أقدر أنه يتوجب على الجانبين انوا�ستقرار المجتمعي في بعض بلدان
 ...تأسيساً على إدراك راسخ بوجود مصلحة مشتركة للطرفين ... بشكل أوثق  عم�أن ي

وتبني أجندة عمل متسقة تكفل تحركھما على المستوى الدولي ككتلة  ... لمعالجة ھذه التحديات
  للھجرة. و ين ل�جئينالعالمي ينوخاصة بعد اعتماد ا�تفاق ... وبرؤى تكامليةواحدة 
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 ناالتزام وعلينا أن نجدد اً تت�قى فيه كافة ھذه التحديات ...يمثل الوضع في ليبيا مسرح
 معالجة بغيةللوصول بھا إلي مرفأ ا�ستقرار،  فيھامساندة الدولة الليبية ومرافقة أشقائنا ب

وإنھاء  أطرافھا ...شجيع الحوار السياسي بين وت أزمة المھاجرين عبر وعلى أراضيھا ...
التي يتطلع إليھا  مرحلتھا ا�نتقالية عبر اNتمام الناجح ل�ستحقاقات الدستورية وا�نتخابية

أعتز كثيراً بالتعاون المتقدم بين الجامعة وا�تحاد دعماً للمسار السياسي الليبي في ؛ وأبناؤھا
د ا�وروبي ... وأتطلع إلي ا�مم المتحدة وا�تحاإطار المجموعة الرباعية التي تجمعنا ب
  مواصلة جھودنا المشتركة في ھذه اOلية.

 أقدر أيضاً أن ھناك جھداً تكاملياً أكثر نشاطاً يمكن أن نضطلع به سوياً لمعالجة ا�زمات
إذ ندعو إلي تكثيف عملنا  فضائنا العربي ا�فريقي المشترك ... ودعم ا�ستقرار في ا�خرى

تنفيذ خططھا الوطنية على الصعيدين في ندة الحكومة الفيدرالية المشترك في الصومال لمسا
دعماً لجزر القمر واستقرارھا والحوار  ما نتطلع إلي مواصلة تعاونناا�مني والتنموي؛ ك

استعدادنا  ُتقبل عليھا؛ ونعبر أيضاً عنا�نتخابية التي  الوطني بين أبنائھا وا�ستحقاقات
دعماً لRمن وا�ستقرار في جنوب السودان ومساندة ا�شقاء ھناك  معكملتعميق أوجه التنسيق 

 الصراع ھذا على تنفيذ ا�تفاقيات التي توصلوا إليھا في الخرطوم وأديس أبابا لطي صحفة
مع دول الساحل في مواجھة التھديد  نؤكد على تضاماننا وبطبيعة الحال، فإننا؛ دون رجعة

ونقف معكم في كل ما  من التنظيمات المسلحة ... رام وغيرھااNرھابي لجماعة بوكو ح
 رحبكما ن؛  2020 ي ربوع القارة بحلولتتخذونه من خطوات Nنفاذ مبادرة إسكات البنادق ف

رن ا�فريقي خ�ل التطورات اNيجابية والمصالحات التاريخية التي شھدتھا منطقة القبكثيراً 
 سنظل شركاءً و ... وتشجيعھا رعايتھاربية في المساھمة الع والتي تعلمونالعام المنصرم ... 



 

عزيزاً  اً جغرافي اً ھذا اNقليم الذي يمثل جوارلمصالحنا المشتركة في  لكم في البناء عليھا خدمةً   
   العربي.  على العالم
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ا�فريقية المشتركة التي سيمثل كل ھذا التعاون ركناً أساسياً من أركان خطة العمل العربية 
بموجب مقررات قمتنا ا�خيرة في  مع مفوضية اNتحاد ا�فريقي على اNنتھاء منھاف نعك

وا�فريقية للنظر فيھا تمھيداً لتقديمھا إلي السادة وزراء خارجية الدول العربية ...  ما�بو
...  ھذا العام الرياض ة فيومن ثم رفعھا إلي القمة العربية ا�فريقية المقبلوإقرارھا ... 

 وا�جتماعي ا�قتصاديستتضمن ھذه الخطة جملة من برامج التعاون لتعظيم عملنا و
ع الطاب – عن حق – وتعكسظف إمكانيات ومقدرات كل طرف، ووبطريقة تُ  ،مشتركال

   .التكاملي �ولوياتناا�ستراتيجي لشراكتنا و
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التي  المتبادلبروح التضامن  اعتزازنا خاطب مؤتمركم ھذا دون أن أعبر عن� يمكن أن أ
 يرتقدالوأجدد ھنا عميق  ، وحقوق شعوبنا ...وكرامة مجتمعاتنا... تجمعنا دفاعاً عن قضايانا 

وعاصمتھا القدس الشرقية  إقامة دولته المستقلة في ھالحق شعبلمواقفكم المساندة لفلسطين و
خطوات ال وقوفكم ضدو، وأثمن عالياً مناصرتكم لھذه القضية في كافة المحافل الدولية ...

وترمي إلي نسف أسس التسوية التي طالما  ... تخالف قرارات الشرعية الدولية التي ا�حادية
   أفريقيا بھا. التزامأثبتم للعالم 

بمواصلة تعاونھا الوثيق مع و� يسعني في الختام سوى أن أجدد لكم التزام الجامعة العربية 
سي، في دة فخامة الرئيس عبد الفتاح السياتحادكم الموقر، ومع الرئاسة المصرية المقبلة بقيا

  كل ما من شأنه أن يدعم من شراكانا.   

  

  وشكراً فخامة الرئيس،،

        

 

 

 

 


