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العري املغرب واتحاد العري املغرب دول مع العالقات وفد

عام منذ األو ب2012للمرة ي األورو ملان ال من رس وفد قام م، يام لي إ أياالبرئاسة.ة س (–إن ندر التقدميس التحالف
ن اكي نلالش (والديمقراطي ية املغار الدول مع العالقات وفد سة رئ اسبانيا)، ،DMAGوتألف (ال) مورس لود من التحالفوفد

ن والديمقراطي ن اكي لالش (التقدمي املدنية ات ر ا نة س رئ املتحدة)، اململكة ،LIBEة ر ا ا (أورو استالدو ماسيمو وفابيو (
ايطال املباشرة، (والديمقراطية يةEFDDيا) املغار الدول مع العالقات وفد وعضو ي االورو ملان ال س رئ نائب ايطاليا)، الوفد،، ب ذ

من ة الف وطرابلس س تو إ مة .2018مايو23إ20م

عقد س، يتو األورو ملان ال نظر وفد من وفد مع محادثات ق، ط إ السفر م ع البداية ان الذي النواب،، مجلس من م ا
الشؤون نة س رئ العقبرئاسة يوسف ارجية التقى.وريا طرابلس، يالوفدو معي أحمد الوزراء س رئ ارجيةقبنائب ا ر ووز ،

ر محمد ووفدسيالةالطا للدولة، األع ساملجلس رئ نائب عقاب.الفوزياملجلسبرئاسة

وفد أجرى ملانكما نائبال مع محادثات ي عثةةاألورو ن املسؤول وكبار و ب ر فا دو ا مار يا لي للدعم املتحدة األمم عثة س رئ
يا لي للدعم املتحدة نو األمم الالجئ لشؤون املتحدة األمم ومفوضية رة لل الدولية املنظمة من ن ممثل املجتمعإإضافةمع ممث

ي ياتعثاورؤساءاملد لي إ ي األورو االتحاد .دول

اية عقد الذي في ال ملاناملؤتمر ال مة سندرم أياال السيدة قالت ي، "األورو ارة: ز اليوم حيثانختتم يا، لي إ لصداقة
إ ي األورو ملان ال من ة قو دعم رسالة إرسال م الليلع االنتقالية.الشعب العملية لدف س و ال املتحدة األمم اململوكةا

تحل إ يا الذينلي واألمن والسالم ة املصا نمستحقو ميأملقيق ي اللي ال.جميع ات والصعو اآلالم ل ناتحملعد ي اللي
الطبيعيةياعة، ياة ا إ العودة إ ن ي اللي ن املواطن من العظ الغالبية اضمنتوق الواملستقرةلديمقراطيةاملؤسسات

القانون احاتضمن وسيادة سان اإل حقوق و .م مستدام نحو ع دمات وا السلع بتوف سمح س ال فقط ئة الب ديستعذه
لبلد واالقتصادية االجتماعية بوفالظروف االستعداد.وارداملرةيتمتع بة أ ع و و ن ي اللي جميع مع االنخراط ي األورو ملان ال بدأ

الوط وار ا مفيمالدعم ".بي

مع ي األورو ملان ال وفد التقى املحكما املجلس س الشكشاكتاورغاءرئ الرحمن االتفاقعبد سمح أن أملھ عن أعرب ،الذي
رعاية تحت إليھ التوصل تم ،املجالذي الرئا الس بالعودةأل فعالتاورغاء نحو اع بنا وإعادة م مدين إ بًا ومشيدًاقر عملية.

ن ب ة ااملصا انالتاورغاءو مصراتةأ ذهيجب قالسمح يالعودة، األورو ملان ال لبقيةھأنوفد مثاال ذا ون ي أن يمكن
يا مصراتةلي من وفد ي يأ أن ح و تاورغاءو واق ي األورو ملان ال مستديرة مائدة ممشاركةللمشاركة ا .خ

يقام األورو ملان ال ارةوفد احتجازبز السكةمركز ق أطر حيث ع، الوفد الصعبةاظروفطلع ن النظامي غ ن اجر قالمل املركز.
س مورا لود نة":السيد حز مفارقة ا اأنإ اصيجد مال،أل أنقذ نخفر ذين ر امل من البحر اللي م،السواحل أنفس
م حر من ن وحقوقھ.محروم سان اإل كرامة ام اح للعمل.يجب ملموسة خطوات اتخاذ إ ية اللي السلطات اإلغالقعندعو

ذه االحتجاز ملراكز .التدر



ناكو ذلك، اصحاجةغضون األ ميع وشفاف وا ل شاء ال ة منزلو عندم يالسواحلالعل سةلي ي ح
م أ من العنايةالتأكد الدوليةةاملناسبيتلقون للمعاي ".وفقا

الغاية، ذه ل دعمھتحقيقا عن س مورا لود السيد تمأعرب ال كة املش ود ال قإطارتوظيف كفر املش نالعمل االتحادب
املتحدة واألمم قي بلدانوااألفر إ يا لي من الطوعية العودة ع سر ل ي األورو الطارئالوآليةاألصلالتحاد ملفوضيةةعبور عة شؤونالتا

ن الدوليةالالجئ ماية ا إ يحتاجون الذين اص األ مإلجالء توطي إعادة الستكمال.ضوء ود ا ذه ملواصلة حاجة ناك
نعملية املحتجز ن اجر امل يإجالء ال يبة الر للظروف حّد اووضع امز احتجتم األمدو ف لة طو الدولية باملعاي حول التمسك

رة .ال

املمثل ا وضع ال يا بلي اصة ا املتحدة األمم عمل خطة امل بال ي األورو ملان ال وفد سالمةيدعم غسان املتحدة لألمم اص .ا

قبل من سيما ال البلد، أنحاء جميع سان اإل قوق النطاق الواسعة ات ا االن إزاء العميق قلقھ عن ي األورو ملان ال وفد وأعرب
ة املس ماعات م.ا أفعال عن القانونية املسؤولية ن املسئول جميع يتحمل أن دعا.يجب إالوفدكما العملياتإ جميع اء

ودرن ا س مدين حول سيما ال ة، املدنيةةالعسكر واإلصابات املعاناة من الكث بالفعل ت سب وال ،.

استالدو  ماسيمو فابيو س الرئ نائب "صرح الوطنيةانھ ة واملصا الوط وار ا عملية تقدم إحراز إ ة م حاجة تمثل.ناك
ملداملفتوحةجتماعاتاال  الديمقراطية التنمية للمشاركة الشعبية اإلرادة ع للغاية عة م ادة ش البالد أنحاء جميع تقام مال

م لدومناطق مام.و بقدر فو ولكن ًما، م أمًرا القمة إ القاعدة من افًياالن س ل الوطنيةإنھ املؤسسات عاتق ع وتقع ،
حاسمة ومسؤولية الصدد، السياتجاوزذا أجلالتفتت العليامن يا لي ة ."مص

ناال عدو  ي اللي جميع ع يجب بأنھ مقتنع ي األورو ملان ال وفد فإن ن، املعني ن ي اللي من واسعة مجموعة مع منخرط الذين
املامو  بال م مسؤوليا يتحملوا أن السلطة و قع السيا مود ا كسر أجل العمليةمن ن ي اللي ن املواطن جميع ثقة استعادة

املناسبة.الديمقراطية الوسائل توف أو الضروري شر ال اإلعداد سواء االنتخابية، بالعملية ية اللي األطراف جميع م تل أن ,يجب
امل ن واملوظف األمن حيث ن،تمن بخطوةدر خطوة محدد زم الدكتور .جدول ذكر األمنوكما ملجلس فقد2018ايوم21سالمھ ،

الوط املستوى ع الديمقراطية م إراد عن يون اللي املواطنون ع ألن الوقت واق.حان زم جدول إ ة م حاجة .ناك

سندر شددت أياال أنالسيدة سھع جانبھ، ستبقي"من متنا م نتائج يا: لي ع ه ترك ي األورو ملان سيعقدهال الذي النقاش ي
العامة جلستھ يا لي شأن ي األورو ملان اسبورغال س املقبل الاألسبوع ارجية ا الشؤون نة ر تقر حول زميلناذي، بيأعده

ري  بانز و أنطونيو سةاختتمت". وأكدتالرئ ن ي اللي ا ضيوف إ الشكر يعبتوجيھ األورو ملان ال واراستعداد ل من لتوف
سنة ا النوايا ذوي ن ي اللي ميع ة .واملصا


