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 عمر حسن امحد البشري رئيس مجهورية السودانرئيس فخامة ال

   ي،السوداناملدني  قوى اجملتمعالسادة ممثلي األحزاب و

 أصحاب املعالي وأصحاب السعادة،

 السيدات والسادة،

 

عمةر حسةن امحةد البشةري رئةيس مجهوريةة       رئيس تلبية دعوة فخامةة الة   إنه ليشرفين اليوَم

 الةة  احلةةوار الةةولين الشةةام ،  فعاليةةاتالسةةودان ملشةةاراة ةامعةةة الةةدوة العر يةةة    

عر يةةة، اجلامعةةة ال ةةدعو وترحيةة  ايةةي املمةةن العةةام منةة  انقهقةةه،   أاتةةو ر  حظةة  

  غيةةة ، 25/7/2016   نوااشةةو   لقمةةة العر يةةة  ( ل27وأشةةادت  ةةه مةةالرار الةةدورة    

 .تسوية أسباب اخلهف والوصوة إىل السهم الدائو واملنشود   ر وع السودان

 فخامة الرئيس، 

 السيدات والسادة،

للة   وامتد ألاثر مةن عةام      الولين الاحلوار  فعالياتاحملقات األلرية ل اليوَم نشهُد

إىل األولويةات  القةائمون عليةه   .. وتوص  األزمات. وَر ومسببات جبوعيار عامار   السودان 

ها يسةودُ الةيت   ديثةة  احل ولةة  الد  نةا    ها   االعتبار   مسةرية  اليت ينبغي ألُ اجملتمعية 

 .واالستقرار والسهُم األمُن

 فخامة الرئيس، 

 السادة،السيدات و

 ومةا  ،ت احلةوار الةولين   ااتةو ر مةن العةام املايةي      فعاليةا العر يةة   لقد تا عت اجلامعُة

حلكومةة السةودانية علة     ا حةر  اما تا عت ، وشفافية مويوعيٍةمن احلوار ه ا ه   اتسو

تقريةة  وةهةةات النظةةر مةةع    اهلادفةةة إىل مةةع املبةةادرات امقليميةةة     اجيا يةةةالتجةةاوب 

حةةزاب السياسةةية الرافناةةة لهنناةةمام للحةةوار الةةولين الشةةام  ..  احلراةةات املسةةلحة واأل

 ةاخلقوة الةيت     يوليو املايةي  العر ية   نوااشو   القمة  مرةر ألرى إشادَة وأسجُ 



ي  املقدمة من االحتاد االفريقي السودانية  التوقيع عل  لارلة القر اخت تها احلكومُة

 زمات السودان.شاملة ودائمة أل التوص  إىل تسويٍة من أة 

 الةةيت ت تشةةارا   احلةةوارالسةةودانية والقةةوى  ألحةةزابا.. إىل  مةةن هةة ا املنةةرأتوةةةُه و

حةةوة املرتقةة    احلةةوار  املشةةاراةسةةرعة وإىل إعةةادة النظةةر   موقفهةةا،  ...الةةولين 

  ة.االقتصاديوالدستور وإصهح الدولة واحلياة السياسية 

لةدعو مسةريته  ةو حتقية       السةودان إىل ةةوار   واقفةةر ةامعة الةدوة العر يةة    وسوف تظ 

سةتعداد ملواصةلة ةهودهةا واتصةاالتها مةع      اال أمت، وعلة   االستقرار ونشر السهم   ر وعه

لتحقي  األهداف اليت ارتناةاها الشةع  السةوداني      يت تنشد السهم لراف المجيع األ

يقةة الولنيةة الةةيت   ثالووإعةه  قيمةةة  ، املنصةرم عةةام الاملتصةة  علة  مةدار   الةولين  حةوار   

 .نتجت عن ه ا احلوار

 الرئيس فخامة

حةوارهو   آليةات علة  مةدار عةام متصة  قةدَرَتهو علة  حسةن  إدارة         السودانيونلقد اثبت 

ه إال ملةةي علةةيهو شةةرولَ الةةولين  كةة  شةةفافية، و لغةةتهو العر يةةة الرئيسةةية، دون وسةةي  يُ    

لَيَظةَ  ولةنهو   والثقةا   ر  يمرَيهو احلي  وإمياَنهو  نارورة احلفاظ عل  ثةرائهو احلناةا  

 حبٍ  ةسرار للتواص   ني الولن العر ي وافريقيا .. 

 تشةهد أرايةيها نزاعةاتٍ   ال زالةت  الةدوة العر يةة الةيت    ، ومةن اخلرلةوم،   إنين أدعو اليومو

حةوار  مبةادرات  ما يلزم من إلهق و ،، إىل االستفادة من التجر ة السودانيةدامية دالليةر

االنفتاح   الوقت ذاته عل  املبادرات .. وودون استثنا  لقناية دون إقصا  ألحدولنية 

مةا أحوةنةا إىل ذلةل السةهم   منةال       ف . السةهم . امقليمية اهلادفة إىل إرسةا  دعةائو   

اليةوم   مشةال َ  تعةا ُ  وصةرةةٍ  رصةينةٍ  حةوارٍ  اثرية من ولننا العر ي.. وما أحوةنا إىل لغةة  

 .. ناتستحقه شعوُ   أفنا أمام مستقب   القريَ  وتفتُح

 وفقكو اهلل فخامة الرئيس 

 .. وف  اهلل حكومة السودان وقياداته الولنية ملا فيه لري الشع  السوداني الكريو و

 والسهم عليكو ورمحة اهلل و رااته


