
 
 سف ارة جمهورية مصر العربية

   فى  روما
 سيدي الرئيس،

 السادة الحضور،
، إذ تلئككس هكككذد األهككداا الئشكك كة الحييييككم التككك  أئككك  ريككرااألهككداا امائائيككم الئسككتدائم ال ئاايكككم تشكك   

تحييك  تواجه الدو  الاائيم ف  افريييا وآسيا وأئري ا الكتيايم، وقد  ان لتضافر الجهود الدوليم دور فعا  ف  
هكككذد األهكككداا قرككك  اايضكككاد ا جكككا  الئحكككددة لكككذل   العكككا  الجكككاري تحييككك  اسكككت ئتتاوتكككم ئكككن الاجكككا  فككك  

2015.) 
ذا تطرقاككا رشكك   إككاا إلككا الهككدا الئتعلكك   والككذي يككدإ  فكك   ككئي  راليضككاد ىلككا التيككر الئككدق، والجككو ، وا 

ىئكك  الئاةئككم، فيككد تكك  رالتعكك  إتكك  اسككرم التيككر الئككدق، فكك  الرلككدان الاائيككم  السكك ان الككذين يعيشككون ر قكك  
% ئكن سك ان الكدو  22إلكا الا كا   2014و1990 دوالر ف  اليكو   للتكرد( ركين السكاواة 1,25نئ

فكك  الككدو  الاائيككم إككك  اتككس التتككرة  لككا الا ككا الاائيككم حاليككا(،  ئككا تراجعككة اسككرم ااتشككار ايككا الت ذيككم 
ك  إلكا ا ن دون وجكود  ئكن الجكو  ئليكون شكإا فك  العكال  يعكااون  780أيضا،  يكر أن هكذا التيكد  لك  ي حل

، حيككت تةك  هككذد األىكداد الهائلككم ىيرككم ئليككار شككإا تحكة إككط التيكر الئلككدق، الئكمئن، فضككك ىكن أ  ككر ئكن
حييييككككم احككككو تحييكككك  التايككككم الئسككككتدائم فكككك  ئعةكككك  الككككدو  الاائيككككم ال سككككيئا فكككك  افريييككككا، ااهيكككك  ىككككن ا  ككككار 

 الدو  ذاة الهشاشم السياسيم. االجتئاىيم والسياسيم السلريم لها إا م ف  الدو  الئتعددة األىرا  أو
ذا ااتيلاككا إلككا ئاطيككم الشككر  األداككا ىلككا وجككه الإ ككوا، واسككتاادا إلككا   تيريرالككواردة فكك  الككك امح ككادياةوا 

، اجككد أن  ئككم ارتتاىككا 2014ال ككادر فكك  فررايككر  للئاةئككم امقليئكك  ال ككاا  وال ك ككين مقلككي  الشككر  األداككا
إكفا للحا  ف   افكم األقكالي   –لئمئن ف  دو  إقلي  الشر  األداا ف  أىداد ئن يعااون ئن ايا الت ذيم ا

ئليككككون راهايككككم  80إذ ارتتكككك، ىككككدد ئككككن يعككككااون ئككككن ايككككا الت ذيككككم الئككككمئن إلككككا قرارككككم  –الاائيككككم األإككككر  
 .2013ىا 

 واككود امشككارة فكك  هككذا ال ككدد إلككا األهئيككم ال ريككرة للئرككادرة امقليئيككم رشكك ن حراككاد اليككدراة ئككن أجكك  تحسككين
فكك  ضككود األئككن ال ككذائ  والت ذيككم فكك  إقلككي  الشككر  األداككا وشككئا  افريييككاح، والتكك  ت تسككت أهئيككم ئضككاىتم 

 الئت يراة السياسيم الحاليم.
سياسكككم واضكككحم إماد دىككك  السكككل، األساسكككيم ورعككك  الإكككدئاة لتئ كككين وااكككود فككك  هكككذا إلكككا أن ئ كككر تاكككته  

ىلكككا حكككدود ئيرولكككم ئكككن ال كككذاد وهكككو ئكككا أد  إلكككا  الح كككو  ئكككن التكككوفرة الطريكككاة دون الئتوسكككطم والتييكككر 
ئكدق،،  ئكا التيكر ال الئعكااونالو و  إلا درجاة ئيرولم ئن تحيي  األئن ال ذائ  حتا رين أوساط التيراد أو 

حر ة الح وئم ىلا الت  يد أن التحرير التدريج  للدى  لن يستهدا التئاة التييرة إا م ئ، تطريك  آليكم 



 
 سف ارة جمهورية مصر العربية

 فى  روما

 سئحة رعد  إهدار الدى  ىلا  ير ئستحييه.الرطاقاة الذ يم الت  
ف  ىشكر ئحافةكاة فك   كعيد  التعلي  األساس ررائ  الت ذيم الئدرسيم لطكت  ئا اجحاا ئؤإرا ف  تعميم 

 .ئ ر والوجه الرحري
 

 سيدي الرئيس ،
 السادة الحضور ،

واألئككن ال ككذائ ، والئرترطككم  إن التحككدياة ال ريككرة التكك  يواجههككا ىالئاككا الئعا ككر، والئتعليككم ريضككايا الت ذيككم 
ارتراطككا ئراشككرا رالسياسككاة المراىيككم ىلككا الئسككتوياة اليلطريككم وامقليئيككم والدوليككم، حتئككة ىلككا ئاةئككم األئكك  

أولويكم ئتيدئكم لئواجهكم هكذد التحكدياة، وارت كار اسكتراتيجياة جديكدة للتعائك  إيككد الئتحدة لأل ذيم والمراىكم 
   األئن ال ذائ  وئ افحم الجو  ئ، ئش كة الت ذيم وايا وااعدا

وف  هذا امطار، تجدر امشارة إلا الئسؤوليم ال ريرة الت  تي، ىلا ىات  الئاةئاة الدوليم إا كم الئعايكم 
لككدى  الئلضككارين ئككن الحككروت  وفكك  طليعتهككا ئاةئككم األئكك  الئتحككدة لك ذيككم والمراىككم  –راألرعككاد اماسككاايم 

سككاهئاة العيايككم الئراشككرة أو تيككدي  الككدى  التاكك  أو راككاد قككدراة ال ككئود وال ككراىاة الئسككلحم سككواد ىرككر الئ
 لديه .

 
 سيدي الرئيس ،

 السادة الحضور ،
إن جئهوريم ئ ر العرريكم تاةكر رعكين ال يكم إلكا الجهكود الئرذولكم ئكن طكرا ئاةئكم األئك  الئتحكدة لأل ذيكم 

، آئلككين أن يل ئككر التعككاون رككين ئككن ال ككذائ والمراىككم ئككن أجكك  تحييكك  األهككداا الت ذويككم والئت ككلم رتحييكك  األ
 ككك  األطكككراا ئكككن أجككك  تعميكككم االسكككت ئاراة المراىيكككم التككك  تتراجككك، ل كككال  اليطاىكككاة ال كككااىيم والتجاريكككم 
والإدئيم ىلا الر   ئن الاسكت الئعتركرة للسك ان العكائلين فك  اليطكا  المراىك  فك  الكدو  الاائيكم،  ئكا ا ئك  

تإ  ككككم التكككك  ترسكككك  إطوطككككا توجيهيككككم ئهئككككم للككككدو  الاائيككككم فيئككككا يتعلكككك  فكككك  ميككككادة الرحككككوت المراىيككككم الئ
 رالسياسككاة المراىيككم واالسككت ك  األئ كك  للئككوارد وتييككي  األوضككا  ال ذائيككم وميككادة إاتككا  ال ككذاد رشكك   ىككا .

 وش رًا,
 


