
 

 

 اتفاقيات الشراكة مع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيابمناسبة خطاب السفير جيمس موران 

 :4302يونيو  03القاهرة،  

يوم  التي القاها  هيرمان فان رومبويالسيد/ رئيس مجلس االتحاد األوروبي  ة كلم ستعيراسمحوا لي أن أ
 الجمعة الماضي عندما تم توقيع هذه االتفاقيات في بروكسل:

في  االزدهارو المزيد من االستقرار  ستؤدي اليقتصادية القوية مع الدول الثالث سياسية واالإن العالقات ال"
فيما يتعلق بمواجهة يقف االتحاد األوروبي إلى جانبهم سالقارة األوروبية. لقد اختاروا طريقا طموحا و

 "التحديات االقتصادية واالجتماعية والجيوسياسية.

ندرك   ومع ذلك، فإننا .هي لحظة تاريخية لجورجيا وأوكرانيا ومولدوفا واالتحاد األوروبي بالتأكيد، هذه
جميعا بأن هناك عمل ينبغي القيام به في مجال اإلصالح الداخلي حيث سنتعاون في تعزيز سيادة القانون 

 الهدف هو .الديمقراطيةتعزيز المؤسسات و احترام حقوق اإلنسانو مكافحة الفسادوواإلصالح القضائي 
 .في جميع البلدان لكفاءةاالشفافية المساءلة وفي التقدم نحو مجتمع المساهمة 

كبيرة وإيجابية،  اقتصاديةفمن المتوقع أن تكون لها آثار والشاملة وفيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العميقة 
 بر في العالماألكاألوروبية الموحدة وهو إلى السوق  الدخولحيث أنها توفر 

عمليا، هذا يعني أن الشركات في الدول الشريكة التي تتوافق سلعها مع معايير االتحاد األوروبي سوف تكون 
 بالمثل فإن السلعو  .قادرة على التجارة بحرية في أي بلد في االتحاد األوروبي بدون جمارك أو قيود

للشركات والمواطنين فضل بسهولة وبثمن أوتوفراً كون أكثر ياالستثمار من االتحاد األوروبي سالخدمات وو
 .في البلدان المعنية

عمل ويؤدي إلى مستويات أعلى في حيث سيوفر فرص  هذه البلدان وسوف يكون هذا حافزا قويا القتصاد
 األسواق الدولية معايير السلع وأفضل خدمات للمواطنين، إضافًة إلى زيادة استعداد البلدان للمنافسة في

واالزدهار في المناطق المجاورة لنا،  هو طريقة تدعيم السالم  في المحصلة النهائية توقيع هذه االتفاقاتإن  
عندما و لمية األولىااندالع الحرب الععلي  مائة عام فالتوقيع يأتي بعد وال يمكن أن يكون توقيته أحسن،
  بما في ذلك مصر والعالم العربي. بالد كثيرة في العالم بأوروبا وبيتذكر العالم الكوارث التي حلت 



أدت إلى زيادة كبيرة في التجارة وسنوات  ٠١اتفاقية الشراكة بين االتحاد األوروبي ومصرتم توقيعها قبل إن 
أيضا المفاوضات على واالستثمار والتعاون بيننا وكما هو الحال مع الشركاء الشرقيين لدينا، قدمنا 

DCFTA.  

 

ستغرق تعلى الرغم من أنه قد للتقدم في تلك المحادثات، و لطرفينلتمنى أن تكون األوضاع مناسبة قريبا أ
دمها تبدأ البلد إصالحات اقتصادية رئيسية كما ق فلدينا أسباب للتفاؤل بشأن تعاوننا االقتصادي، حيث  وقتا

 سابق اليوم.في وقت الصحفي  همؤتمرببالغة وزير المالية خالل 

 
 السفير جيمس موران

 رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر


