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  معايل السيد الدرديري حممد أمحد 
  وزير خارجية مجهورية السودان  

  ستوى الوزاريرئيس جملس جامعة الدول العربية على امل

  دريكا موجريني يمعايل السيدة ف
  املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد األوروبي  
  نائب رئيس املفوضية األوروبية                   

  ، أصحاب املعايل والسعادة
 ، السيدات والسادة احلضور

، التي تحتضن العريقة وم في رحاب مدينة بروكسلاجتماعنا الي  
تحاد األوروبي، ُيصادف ذكرى مرور عشر سنوات على انعقاد مقر اال 

 الطةاالجتماع الوزاري العربي األوروبي األول في جمهورية م
... لقد  وضعت هذه المبادرة األسس لعالقة بين دول  2008عام

المنطقتين، وبما ُيساعدهما على مواجهة التحديات والمشكالت.. وأيضًا 
فرها تعاونهما.. واليوم يمكننا القول إن ُأطر على اغتنام الُفرص التي يو 

بين الجانبين وسنوات التعاون قد أثمرت شراكة حقيقية تشمل  التشاور
انعقاد أول قمة بكافة المجاالت .. وها نحن نشهد تتويجًا لهذه الشراكة 

  عربية أوروبية تستضيفها جمهورية مصر العربية أواخر هذا الشهر.

مصالح مشتركة وتاريخ  وروبي يستند إلىالتعاون العربي األ إن   
 طويل ووجهات نظٍر متقاربة للكثير من القضايا العالمية.. وازدهار وأمن

مرهون  -هذين المجالين الحضاريين التاريخيين-  العالم العربي وأوروبا 
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عاون والعمل المشترك والمتضافر، وبنجاحهما في نسج بقدرتهما على الت
التي تعبر عن هذه المصالح المؤسسية شبكة متينة من العالقات 

المشتركة وتترجمها إلى استقرار وازدهار للمجتمعات والدول.. وما من 
المفتاح الحقيقي لعالقات ناجحة ومثمرة هو االدراك المتبادل  أن شٍك في

من كل طرف لشواغل الطرف اآلخر، والرغبة الصادقة في الوصول إلى 
نا نجتمع اليوم بهذه الروح، وبهذا معادلة تحقق المصلحة للجميع.. إن

االقتناع الراسخ بأن شعوبنا، وباألخص الشباب، هم أول من يجني ثمار 
  التعاون العربي األوروبي.

  أصحاب املعايل والسعادة،
في إطار تقييم إنجازات التعاون العربي األوروبي خالل مسيرة   

اقع من العشر سنوات الماضية، أود أن أثمن ما تحقق على أرض الو 
 جامعة العربية واالتحاد األوروبي،بين ال االستراتيجيإطالق الحوار 

في مقر األمانة العامة  والذي عقد دورته السابعة خالل األسبوع الماضي
، االستراتيجيوكذلك التعاون في مجال مجموعات العمل  بالقاهرة ....

 التعاون وبرنامج العمل المشترك الذي يشمل العديد من مجاالت
الختامية والتدريب وبناء القدرات.. وأنوه هنا كذلك بأهمية البيانات  

.. إذ عكست هذه البيانات الصادرة عن االجتماعات الوزارية السابقة
حيال القضايا واألزمات اإلقليمية والدولية  مساحة واسعة من التوافق

  التي تهم الجانبين.

تنوعة ال زالت ُتهدد واألزمات الم المتشابكة إن جملًة من التحديات  
بعض دولنا.. وتحتاج االستجابة إلى هذه التحديات إلى االستقرار في 
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تصميم سياسات تراعي مصالح كافة األطراف، وتستجيب لجميع 
  شواغلهم. 

وأبدأ بقضية محورية للجانب العربي وتقع في قلب االستقرار 
ذويبها يسعى البعض إلى توهي القضية الفلسطينية، التي اإلقليمي...

منذ والنيل من مقوماتها الرئيسية.. إن عملية السالم بقيت معطلة 
تؤمن بحل  أنها التعلن صراحة سنوات.. والحكومة اإلسرائيلية ال

فرص تطبيقه على األرض في المستقبل على الدولتين، وتصادر كل يوم 
  عبر التوسع السرطاني في االستيطان. 

الفلسطينية الي في األرض إن من يراهن على استمرار الوضع الح
ليته لالنفجار في أي لحظة، حيث المحتلة ال يدرك مدى هشاشته وقاب

ة الحياة تحت االحتالل، وٕانما يشعر الفلسطينيون ليس فقط باستحال
أيضًا بغياب أي أفق مستقبلي .. ومن أسٍف أن اإلجراءات األحادية التي 
أقدمت عليها دوٌل معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة 
تجعل السالم أبعد مناًال.. إننا نطالب جميع الدول باالمتناع عن مثل هذه 

االعتراف بدولة فلسطين اد األوروبي االتحدول اإلجراءات .. وندعو 
  وعاصمتها القدس الشرقية. 1967الرابع من يونيو على أساس خطوط 

إننا نثمن الدور األوروبي، خاصة في مجال الدعم اإلنساني   
واالقتصادي للشعب الفلسطيني من خالل األونروا وغيرها ..ونعول على 

ملء فراغ خطير في في المستقبل ل الدور السياسي ألوروبااتساع حجم 
  رعاية العملية السلمية.
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  ..السيدات والسادة
ما زال الحل السياسي هو المخرج الوحيد من األزمة السورية التي   

طال أمدها، بكل ما يحمله ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية تجاوزت 
، وقرار مجلس 1الحدود السورية.. إن الحل السياسي وفق بيان جنيف

الكفيل بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقالل سوريا.. هو  2254األمن 
هذا البلد وينهي حالة االحتراب الدائرة على إلى  سيعيد االستقراروهو ما 
  أراضيه .

وفي ليبيا، فإننا جميعًا نشعر بالقلق إزاء إستمرار حالة اإلنسداد   
السياسي وتعثر المسار الهادف إلي إتمام اإلستحقاقات الدستورية 

خابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وهو األمر الذي يستلزم واإلنت
من أجل مرافقة األشقاء  –بشكل متناسق وتكاملي  –مضاعفة جهودنا 

الليبيين في هذه المسيرة، عبر دعم الخطة األممية التي يرعاها السيد 
غسان سالمة، ووفق اإلطار الحاكم إلتفاق الصخيرات، وبشكل يحافظ 

مة أراضي الدولة الليبية، ويوحد مؤسساتها، ويفضي على وحدة وسال
  إلي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبنائها. 

نؤكد على استمرار دعمنا للحكومة الشرعية ننا فإ ،وفي اليمن  
اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة أن يكون 

 .الثالث المتعارف عليها الحل السياسي لألزمة اليمنية وفقا للمرجعيات
تخفيف المعاناة اإلنسانية وتقديم ضرورة اتخاذ كافة الجهود من أجل مع 

لسكان اليمن الذين يحتاج الماليين منهم العون الصحي والمادي 
  لمساعدات غذائية عاجلة.
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  السيدات والسادة..

عربية إنه عابر - األوروإن اإلرهاب يظل التهديد األخطر للمنطقة   
بمواجهته بشكل منفرد.. وال  من المجتمعات د ال قبل لمجتمعللحدو 

ينبغي أن نشعر باالطمئنان أو الرضا عن الذات لتحقيق نجاح في 
مواجهة هذه الجماعة أو تلك.. فعملية مكافحة اإلرهاب هي بطبيعتها 

للمعلومات مستمرًا طويلة األجل وتستلزم صبرًا وتواصًال في الجهد وتبادًال 
الوحيد إن هذا التنسيق والتشاور والعمل المشترك هو سبيلنا  والخبرات..

التي البد أال نكتفي  اإلرهابية في استباق مخططات هذه الجماعات
ا، وٕانما نعمل جاهدين على تجفيف المنابع التي ينشأ فيها الفكر بهزيمته
  . الذي يغذيها المتطرف

على  اً جميع أما فيما يخص الهجرة غير النظامية فال شك أننا نتفق  
أن مجابهة هذه الظاهرة المركبة يحتاج إلى عمل متضافر على 
مستويات مختلفة لمعالجة أسبابها الجذرية وليس فقط االكتفاء 
بحصارها على النطاق األمني .. وذلك اتساقًا مع اتفاقية الهجرة 

  .2018والالجئين التي أبرمت في مراكش في ديسمبر 

األوروبيين على حسن االستقبال  ناءصدقاألشكر إنني أتقدم بال  
  المقبل.  24وأتطلع إلى رؤيتكم جميعًا فى شرم الشيخ يوم 

  شكرًا لكم،،                         


