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 معايل الشيخ عبد اهلل بن زايد
  وزير خارجية دولة اإلمارات العربية املتحدة       

  معايل السيد سريجي الفروف
 خارجية روسيا االحتادية روزي      

  معايل السيد مخيس اجلهيناوي
  وزير خارجية اجلمهورية التونسية      

  السيدات والسادة،..  صحاب املعايل والسعادةأ
شكري وتقديري لدولة اإلمارات أتوجه بخالص ن بداية أوّد أ

الدورة الرابعة الكريمة ألعمال العربية المتحدة على استضافتها 
وعلى حفاوة االستقبال وكرم  ،الروسي-التعاون العربيلمنتدى 
 العمل لتطويرإلى واتطلع من خالل هذا االجتماع الهام  الضيافة.

التعاون القائم بين الدول العربية وروسيا االتحادية، الشريك دفع و 
 الدولي الفاعل، الذي يربطنا به تاريخ طويل من العالقات السياسية

 . .ايا العربيةلقضلالمساندة  والمواقف
العالم العربي واالتحاد  ن المقومات التاريخية والثقافية بينإ
زمات رضية صلبة للبناء عليها لمواجهة األ أمثل ت   الروسي

. وما من شٍك في أن تركيبة صعدةالتحديات المشتركة على كافة األو 
النظام الدولي الحالية ت حتم على العالم العربي وروسيا مد جسور 
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على  لالعموالتضامن والتنسيق الم شترك، وبحيث يجري  التعاون
 ةبناء شراكة حقيقية في كافة المجاالت السياسية واالقتصادي

والبدء في تفعيل  ،والثقافية واالجتماعية والعلمية والتكنولوجية
  .2018-2016عوام األنشطة المدرجة في خطة العمل لأل

الروسي في اآلونة التي اتخذها االتحاد والمساعي إن المواقف 
األخيرة،  تكِشف عن اهتمام لديه بالقيام بدور فاعل في منطقة 

هذا يكون أن ونأمل . الشرق األوسط وفي القلب منها المنطقة العربية
 ألنها لتوازنات القائمة في المنطقةمتوازنًا وأن يراعي ادومًا الدور 

لى مزيد من إيؤدي اختاللها  تعكس م عادالٍت بالغة الدقة والحساسية
التوترات واالضطرابات على المدى البعيد. إن الدور الروسي مرَحٌب به 
من حيث المبدأ، وجميع الدول العربية تسعى لعالقات أوثق وصالٍت 

غير أن هذا ال يعني استبعاد الدول العربية  ..أكثر متانة مع روسيا
والجامعة العربية من االضطالع بأي دور مؤثر في قضية مركزية 

 . وسوف نأتي علي ذكرها الحقًا.وحيوية مثل األزمة السورية.

  السادة الوزراء

برغم توالي األزمات على المنطقة تظل المسألة الفلسطينية 
قضية العرب األولى، ذلك أن استمرارها من دون حل يؤثر على 
م جمل االستقرار اإلقليمي، ويفتح الباب أمام تصاعد نزعات 
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األمن تجاه  دور روسيا كعضو دائم في مجلس إننا ن َثمنالتطرف.. 
 2334ونشكرها علي تأييدها للقرار .. القضية الفلسطينية العادلة

الصادر قبل نهاية العام الماضي. وكما أقر المجتمعون في مؤتمر 
الحتالل السريع ل نهاءاإل  يناير من ضرورة 15في  باريس

لمحتلة منذ عام راضي الفلسطينية والعربية اسرائيلي لجميع األ اإل
المسار الوحيد الستقرار المنطقة وفق  وهو ما يشكل ..1967

دولة  قامةالرؤية التي تبنتها المبادرة العربية للسالم من أجل إ
 ،1967على حدود الرابع من يونيومستقلة قابلة للحياة فلسطينية 

 . عاصمتها القدس الشرقيةو 

 السادة الوزراء
وتداعياتها الخطيرة األزمة السورية لم أيتابع العالم بأسره بكل 
وما تنطوي عليه من مآٍس  والعالم..على امن واستقرار المنطقة 

انسانية قاسية على سورية وشعبها.. والجميع يعلم أنه ال حل 
كم  عسكريًا لهذه األزمة، وال بديل عن عملية تفاوضية بين الح 

باألخص والمعارضة تستند إلى قرارات مجلس األمن ذات الصلة، و 
(.. يتعين أن يكون الهدف 1، وبيان جنيف )2254م القرار رق

النهائي لهذه العملية هو تلبية التطلعات المشروعة للشعب 
زالة األسباب العميقة التي أدت إلى هذا االنفجار الذي  السوري، وا 
دمر نسيج الم جتمع والدولة السورية. البد أن تعود سوريا وطنًا 
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بلدًا آمنًا خاليًا من اإلرهاب،  لجميع السوريين بال تفرقة.. وأن يكون
وأن ي حافظ على سيادته وسيادة قراره في مواجهة أطماع إقليمية 
نرفضها جميعًا ونستنكرها ونرى أنها أسهمت في تأجيج الوضع في 

إننا  سوريا وتصعيد حالة االحتراب األهلي والصراع الطائفي داخلها.
اع السوري سلميًا، جميعًا نتمنى النجاح ألي جهٍد جاد لتسوية النز 

ولكننا ن شدِّد من هذا المكان على أن األزمَة السورية تظل قضية 
عربية في المقام األول واألخير حيث أن سوريا نفسها كانت وستظل 
دولة عربية.. وليس م فيدًا وال سليمًا أن يتم ترحيل األزمة السورية 

قليمية مع استبعاد كامل للدول ا لعربية برمتها ألطراف دولية وا 
  .والمنظمة اإلقليمية التي ت مثلهم

 السادة الوزراء 
بوحدة ليبيا وسيادتها وسالمة  ملتزمةجامعة الدول العربية ن إ
.. وت ساند الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وتقف إلى أراضيها

 تعمل بجدٍ  جوار أية جهود مبذولة للعملية السياسية الجارية. وهي
 تفاق على الخطوات التوافقية المطلوبة منعلى دعم أي جهود لال 

 ... جل تنفيذ اتفاق الصخيرات حول الحل السياسي لألزمة في ليبياأ

واستقالله  بوحدة اليمن وسيادتهالصارم على االلتزام  إننا نؤكِّد
الحكومة الشرعية ومن هذا المنطلق فإننا ندعم   ..وسالمة أراضيه

وفقًا وحيد لحل األزمة اليمنية موقنين بأن المفاوضات هي السبيل ال
وآلية تنفيذها، ونتائج لدول الخليج العربية لمبادرة مجلس التعاون 
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، فضاًل عن مقترحات مبادرة 2216قرار رقم والمؤتمر الحوار الوطني، 
 .ممثلة في مبعوثها لليمن السالم الراهنة بقيادة األمم المتحدة

  ،السادة احلضور
لسليم لمعالجة التحديات الخطيرة إن االقتصاد يظل المدخل ا

العالقات االقتصادية العربية . وتظل اجه المنطقة العربيةالتي تو 
الروسية أقل بكثير مما نطمح إليه، حيث كان التبادل التجاري بين 

 14حوالي  2013عام ولى للمنتدى اطالق الدورة األ  ذالجانبين من
ي عصفت ثم انخفض لألسف بفعل االحداث الت مليار دوالر،

ه ذوه،  2015مليار دوالر عام  13بالمنطقة العربية الى حوالي 
بين ترقى لعمق العالقات التاريخية والثقافية والسياسية  المعدالت ال

العرب واالتحاد الروسي.. إن الطريق أمامنا طويل لكي نصل إلى 
المستوى المأمول الذي يليق بعالقة تاريخية وسياسية بهذا القدر 

 ية والع مق.من األهم

إن تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الجانبين يتطلب 
ومشاركة القطاع  ،منا تفعيل مجلس األعمال العربي الروسي

في  ي سِهمما ب ؛الخاص ورجال األعمال والمستثمرين العرب والروس
إن  ..تطوير التعاون لتحقيق شراكة بناءة تخدم مصالح الطرفين

مليار  3وسية في الدول العربية ال يتعدى حجم االستثمارات الر 
 8بلغ حجم االستثمارات العربية في روسيا ي، بينما 2015دوالر عام 
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مليار دوالر... وهناك مجال مفتوح لم ضاعفة هذه األرقام على 
 .جانبينال

التعاون الثقافي والعلمي يتطلب منا  وعلى صعيد آخر، فإن 
يق أواصر التقارب بين الدول عمالجهود المشتركة بهدف تمزيدًا من 

، وعلى رأسها العمل على اقامة المركز الثقافي العربي العربية وروسيا
في موسكو، وهو ما اعت مد في اجتماع الدورة الثالثة للمنتدى، وقد 
اقترحنا في هذا الصدد تشكيل لجنة مشتركة من الجانب العربي 

 . المشروع الهام هذاوالروسي تقوم بدراسة كافة الجوانب المتعلقة ب

نتائج ف ضي إلى أخيرًا فإنني أتمني الجتماعنا هذا أن ي
 .الجميعملموسة ومثمرة تعود بالنفع على 

 وشكراً                                   

 


