
 2016أبرز األنشطة الدبلوماسية خالل العام 

 

 
 

 إعداد: جريدة " ارتريا الحديثة "

في إطار مساعيها الرامية الى توثيق عالقات التعاون والصداقة على الصعيدين اإلقليمي 

م مواصلة لجهودها 2016والدولي ظلت إرتريا تبذل جهوداً  دبلوماسية مقدرة خالل العام 

جال العديد من اإلنجازات.فيما يلى اهم  االنشطة التي نفذت خالل السابقة وقد حققت في هذا الم

 هذا العام المنصرم: 

 

 م30/1/2016السبت 

 الحكومة االرترية واالتحاد االوروبي يوقعان اتفاقية تعاون

 

مليون يورو تخصص في  200وقعت الحكومة االرترية واالتحاد االروبي اتفاقية تعاون بقمية 

 باسمرا. 2016لثامن والعشرين من شهر يناير مجال  الطاقة، في ا

 175، حيث يكون  2020وحتى العام  2016وفق االتفاق سينفذ  البرنامج أبتداء من عام 

مليون يورو في مجال الطاقة  ،وعشرين مليون في مجال االدارة الرشيدة، وخمسة مليون يورو 

 في امور فنية اخرى. 

التنمية الوطنية الدكتور قرقيس تخلي ميكائيل ،ومن جانب وقع االتفاقية من جانب ارتريا وزير 

 االتحاد االروبي سفير االتحاد بارتريا السيد /كريستيان مناهل.

 //// 

 05/02/2016الجمعة /

 

 



 اليونسكو تتسلم  وثيقة توثيق المباني االثرية في اسمرا

 

اني االثرية في تسلمت مفوضية  العلوم والثقافة "اليونسيكو" وثيقة تطالب بتوثيق المب

 اسمرا ،ووضعها  ضمن الموروث العالمي بالعاصمة الفرنسية  حيث مقر المفوضية. 

وسلمت الوثيقة سفيرة ارتريا في فرنسا ،وممثلة البالد الدائمة في مفوضية  اليونيسكو 

السيدة /هنا سمؤون للمدير العام لمفوضية الموروث العالمي الدكتور /متشتيل روس، وذلك 

 جهود كبيرة لفترة عامين العداد الوثيقة من قبل مكتب اآلثار باسمرا.  بعد بذل

----------------------------- 

 

 معالي الوزير  عثمان صالح  يسلم  الرئيس السيسي

 رسالة من الرئيس اسياس افورقي 

م  2016التقى وزير الشئون  الخارجية السيد /عثمان صالح في  الخامس عشر من فبراير 

 جمهورية  مصر العربية  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.  رئيس

وفي  اللقاء سلم معاليه للرئيس  السيسي رسالة من فخامة الرئيس اسياس افورقي  ،والتي 

ركزت على تعزيز  عالقات التعاون   بين ارتريا ومصر ، باالضافة الى القضايا االقليمية ذات  

 االهتمام  المشترك.

لسيسي شكره لفخامة الرئيس اسياس افورقي على الرسالة ، مؤكداً استعداد بالده وقدم الرئيس ا

 للعمل مع ارتريا في القضايا ذات  االهتمام  المشترك.

--------------------- 

 سفيرا   14الرئيس إسياس افورقي  يتسلم  اوراق اعتماد 

 

م بقاعة دندن  2016براير استقبل فخامة الرئيس اسياس افورقي  في الحاد ي والعشرين من ف

 سفيراً ، قدموا  لفخامته اوراق اعتماد هم : 14

وقدم فخامة الرئيس اسياس افورقي للسفراء توضحيا مفصال حول  االوضاع الراهنة في البالد  

،والبرامج التنموية الجارية،باالضافة الى التطورات االقليمية والدولية، كما ناقش مع كل منهم 

تبرط بين ارتريا وبلدانهم والنشاطات التعاونية المشتركة التي يمكن تفعيلها العالقات التي 

 مستقبال.

--------------------------- 

 



 السفير علي ابراهيم يلتقي وزير المواصالت واالتصاالت القطري

 

التقى سعادة السفير علي ابراهيم احمد سفير ارتريا لدى قطر في الثالث والعشرين من فبراير 

م، بسعادة السيد/ جاسم سيف السليطي وزير المواصالت واالتصاالت القطري في 2016

العاصمة القطرية الدوحة ، وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر ،وبحثا فيه تعزيز التعاون 

 المشترك بين البلدين، وافاق تطويرها بالتركيز على مجال المواصالت واالتصاالت.

 

 الخارجية يدعو الى االبتعاد عن ازدواجية المعايير وزير

 

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثمان صالح، الى في اجتماع مجلس حقوق اإلنسان,

ضرورة اإلبتعاد عن إزدواجية المعايير في تنفيذ القانون الدولي، وحصول قضية انتهاك حقوق 

 االنسان على الحل األمثل.

لمجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة   31ي القاها في االجتماع الـ جاء ذلك في الكلمة الت

 والذي انعقد في األول من مارس بمدينة جنيف.

وأوضح معاليه بأن محاوالت تشويه إرتريا بنفخ أبواق حقوق اإلنسان، ال يمكنها التغطية على 

نفسهم قبل أي جهة كانت. انتهاك القانون الدولي واغتصاب حقوق مواطنيها، والذي اثبتوه بأ

وشدد بأن هذه المحاوالت وفضالً عن كونها تهمش القوانين وتقلل من إحترام الجهة المعنية 

 بتنفيذ القانون، ليس لها القوة الكافية إلخفاء الحقيقة.

 

 كلمة وزير الخارجية في االمم المتحدة 

 

وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثمان  بمدينة جنيف 2016في األول من شهر مارس  التقى 

للمجلس االستشاري  لحقوق اإلنسان  بمنظمة االمم المتحدة قال  31صالح كلمة  في اإلجتماع الـ

فيها  بعد  الترحيب بالحضور "ان ارتريا التي ولدت من رحم الكفاح المسلح ,والتي تضع 

تها تشعر بالفرحة العارمة، ان ياتي احترام وحماية وتقوية الكرامة االنسانية من أبرز  اولويا

 حقوق االنسان من ضمن اهم موضوعات االجندة العالمية .

ان إرتريا تؤمن ايماناً راسخاً بان  السالم  والسالمة والنماء، وحقوق االنسان من اهم األعمدة 

ان تذكر الجميع، بان هذه    اال يفوتهانه  وكرامته. إالالتي ترتكز عليها استمرارية حياة االنسان 

المرتكزات االساسية المتعلقة بحقوق الدول ،والحريات االساسية للمواطنين ، باتت تتراجع 



 وتتهاوي  بسبب انتهاك القانون الدولي باستمرار .

ة لبني البشر وما وأضاف قائالً:)ان مانراه في هذا الوقت من موجات الهجرة غير الشرعي

 ةوالعنصريوكرامته،  وانتهاك لحقوق االنسان وآالم تومو وانقسامات تسببه من تفكك

في العديد من الدول ،  مأساويةبشكل عام، فان هذا االمر خلق اوضاع  والكراهية ضد االجانب

 [العالم وعدم  استقراره . إضطرابوفوق هذا وذاك تسبب في 

سباب الحقيقة حول تلك بالرغم من الحديث بإستمرار عن ضرورة  النقاش بالتركيز على األ

المشكلة ,إال أن هنالك فهم جماعي عام  محدود جداً بخصوص المسألة المتعلقة بالسؤال عن 

 جهود ذات معنى للحد من تلك الموجات . دال توجماهية تلك  االسباب ,وحتى اآلن 

لحين ارتريا ملتزمة بالدارسات العالمية اآلنية  التي تجرى بين ا آن»قائال وإختتم حديثه 

واآلخر  ، والتي ينبغي ان تشارك فيها  كل الدول وينظر اليها على قدم المساواة  ,فقد قدمت 

أرتريا  مرتين في هذا المضمار  ,حيث تقبلت العديد من التوصيات ,وهي تعمل بفعالية  لتنفيذ 

تشاري  تلك التوصيات بالتعاون مع  منظمة االمم المتحدة ومكتب المفوضية العليا للمجلس اإلس

لحقوق اإلنسان  وغيرهم من الشركاء ,وفوق هذه وذاك فقد سجلت إرتريا تقدماً ملحوظاً في 

تطوير الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية للشعب ،رغم  وجود العدائيات 

 ضر".ممن بدأوا يتقبلون هذا الواقع في الوقت الحا ونلعالمية السالبة, وهنالك الكثيرواألوضاع ا

 

 17/03/2016الخميس 

 

 الرئيس إسياس أفورقي يقوم بزيارة عمل رسمية لقطر

 

بحث فخامته في اللقاء  رقي بزيارة عمل رسمية في دولة قطر. قام فخامة الرئيس/ إسياس أفو

 الذي أجراه مع امير دولة قطر الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العالقات الثنائية.

كما أجرى الجانبان خالل اإلجتماع مباحثات حول تعزيز العالقات الثنائية والسبل الكفيلة 

ن القضايا اإلقليمية والدولية ذات اإلهتمام المشترك، بدعمها وتعزيزها،إضافة الي بحث عدد م

 وفي مقدمتها تطورات األوضاع في المنطقة.

 

 إرتريا تشارك في اجتماع وزارات الدفاع المشترك لدول الساحل والصحراء

 

 شاركت البالد في اجتماع وزارات الدفاع لدول الساحل والصحراء الخامس الذي عقد في



م  بجمهورية مصر 2016الفترة من الثانى والعشرين  وحتى الخامس والعشرين  من مارس

 العربية

ومثل السفير فاصيل قبري سالسي سفير ارتريا بمصر البالد في هذا اإلجتماع الذي تشارك 

 دولة من الدول األعضاء. 22فيه 

 كممثل لسكرتاريات المنظمة. كما شارك سفير إرتريا بليبيا السيد/ عبد هللا موسى  في اإلجتماع

 

 السفير االرتري يقابل رئيس مجلس الوزراء القطري

 السفير علي ابراهيم يلتقي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

إلتقى سعادة السفير علي إبراهيم سفير إرتريا لدى دولة قطر  بمعالي الشيخ عبد هللا بن ناصر 

بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الثاني عشر من إبريل الجاري 

 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خالل اللقاء استعراض للعالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، والسبل الكفيلة  

 بتطويرها  وتعزيزها والدفع بها إلى أعلى المستويات.

 

 السفير استيفانوس يسلم اوراق اعتماده للرئيس االيرلندي

 

سلم السفير استيفانوس هبتي ماريام سفير ارتريا في بريطانيا وايرلندا في الثاني عشر من 

 م أوراق اعتماده  للرئيس االيرلندي  مايكل هيقنس.2016ابريل

اسياس افورقي الطيبة وفي مراسم التسليم ابلغ السفير استيفانوس تمنيات فخامة الرئيس 

للرئيس االيرلندي مايكل هيقنس، واوضح بان الحكومة والشعب االرتري يريدان بناء عالقات 

 تعاون متينة مع الجمهورية االيرلندية وشعبها.

 مندوب إرتريا الدائم في االتحاد األفريقي والمفوضية االقتصادية 

 بالبالدينظم  برنامجا تعريفيا  

نظم مندوب إرتريا الدائم  باالتحاد األفريقي والمفوضية االقتصادية اإلفريقية برنامجا تعريفيا 

بالبالد ومسيرتها التنموية  وثرواتها الطبيعية ، اشتمل على معرض للصور الفوتوغرافية 

 وأفالما  وثائقية.

الفلكلوري وضم المعرض سبعة وخمسين صورة فوتغرافية عكست الجمال الطبيعي و

 والمعماري للبالد  ، أما الفيلم الوثائقي فكان بعنوان  إرتريا : الرواية األخرى .

 



 سفير إرتريا باألمم المتحدة يوقع اتفاقية باريس حول التغيرات المناخي

 

 م على اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية.016وقعت إرتريا في الثاني والعشرين من إبريل

وفي مراسم التوقيع التي جرت في مكتب األمم المتحدة بنيويورك وقع على االتفاقية  سفرير 

 إرتريا الدائم باألمم المتحدة السيد / قرما اسمروم نيابة عن فخامة الرئيس إسياس أفورقي.

 

 تمر الصحة العالميةمبعوث إرتريا ممثال إلفريقيا يلقي كلمة في مؤ

 

ألقى القائم بأعمال البعثة االرترية الدائمة لدى األمم المتحدة في جنيف السيد/ برخت ولدي 

يوهنس كلمة في مؤتمر منظمة الصحة العالمية التاسع والستين والذي جرت فعالياته في الفترة 

 ولة إفريقية. د 47م  ممثال  ل2016من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من مايو

 و قد تركزت  كلمة السيد /برخت  حول  األحوال الصحية  للالجئين وقضية المهاجرين.

 

 وزير الشئون  الخارجية في اجتماع مجلس حقوق االنسان الثاني والثالثين 

           

 اء في هذا المجالارتريا اولت  حقوق االنسان اهتماما كبيرا ومستعدة للتعاون البن  

القى وزير الشئون  الخارجية السيد/ عثمان صالح كلمة في  اجتماع مجلس حقوق االنسان 

 م بجنيف.2016التابع لالمم المتحدة في الرابع عشر من يوني 

وقال معالي الوزير في كلمته "ان قضية تاكيد حقوق االنسان ،ترتكز على المبادئ االساسية 

 يس بهدف خدمة مصالح قلة من القوى الكبرى.لمجلس حقوق االنسان ول

واكد معاليه  بان المجلس  حتى االن كان يصدر قرارات  ولوائح تخدم مصالح القوى  الفاعلة، 

ويتماشى مع سياساتها باسلوب غير عادل، مشددا بان  نجاح النضال الجاري لتاكيد حقوق 

 س االساسية.االنسان يتطلب بذل جهود مكثفة ومركزة على  مبادئ المجل

 

 السيد/يماني قبرآب يدعو مجلس حقوق اإلنسان 

 لقراءة الصورة الحقيقية الرتريا واالستماع إلى صوت شعبها

 

دعا وفد إرتريا في الكلمة التي ألقاها في االجتماع الثاني والثالثين لمجلس حقوق االنسان التابع 

،واالستماع باهتمام لصوت   وحقيقيقرأ األوضاع  بشكل  صحيح  لألمم المتحدة إلى أن ي



 الشعب االرتري .

وقال السيد/ يماني قبرآب الذي رأس وفد ارتريا في االجتماع الذي عقد في الحادي والعشرين 

م  في جنيف السويسرية  بأن الشعب االرتري أحيا وبكل  فخر  فى  العشرين   2016من يونيو 

ذكرى  شهدائه الذين ضحو بأرواحهم لتأكيد وضمان كبريائه اإلنساني   الجاريمن يونيو 

واستقالله وسيادته ، واحتفل بحفاوة كبيرة قبل شهر باليوبيل الفضي الستقالله، ويعكس ذلك  

الفرق الكبير بين الحياة الصعبة  التي كان يعيشها في فترة االستعمار وبين عهد  الكبرياء 

شة في ظل االستقالل، ويعمل اآلن  من أجل بناء وطن مزدهر تنفيذا والحرية االنسانية المعا

 لألمانة الت? حملها إياه الشهداء.

 

 سمنار لمندوب ارتريا في اإلتحاد اإلفريقي حول  المرأة

 

عقد مندوب إرتريا في االتحاد االفريقي السفير ارآيا دستا سمنارا  فى  العشرين من 

في اديس وابابا وذلك بالتعاون مع مفوضية االتحاد االفريقي حول تجربة ارتريا م 2016يونيو

 لتقوية المرأة والتنمية.

وقال السفير أرأيا دستا  بأن المساواة بين الجنسين  عمل بها منذ مرحلة النضال التحررى ، 

ن السيادة موضحا بأن المرأة األرترية أكدت حقوقها في النضال من أجل االستقالل والدفاع ع

واالستقالل االقتصادي وضمنت حقوقها ومساواتها مع أخيها الرجل ، وأن تأكيد  حقوق  المرأة  

 يعتبر من أهم أعمدة التنمية للحكومة االرترية.

 

 لإلتحاد االفريقي 27وفد ارتريا يشارك في المؤتمر الـ 

 

خارجية السيد /عثمان صالح في اجتماعات الدورة شارك  وفد ارتريا  برئاسة وزير  الشئون ال

السابعة والعشرين لالتحاد االفريقي المنعقدة  في العاصمة الرواندية كيغالي  تحت شعار"  

 عام حقوق االنسان، مع تركيز خاص على حقوق المرأة."2016

خامس بحث اجتماع اللجنة المركزية لالتحاد الذي عقد في الفترة من الثالث عشر وحتى ال

م ، و بعد االستماع الى تقارير أعمال اجتماع  لجنة  المندوبين الدائمين 2016عشر من يولي 

م  صادق اإلتحاد  على مسودة 2016المنعقد  فى الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من يوليو

 . 2017ميزانية اإلتحاد  للعام  

 



 وفد ارتري يزور بكين

 

 ريا عالي المستوى يقوم بزيارة عمل رسمية لجمهورية الصين الشعبيةوفد ارت

اجرى وفد ارتريا عالي المستوى بقيادة مسؤول الشؤون االقتصادية للجبهة الشعبية  

للديمقراطية والعدالة السيد /حقوص قبري هيوت لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين في 

 جمهورية الصين الشعبية. 

مستوى كل من وزير األشغال  العامة  السيد/ ابرها اسفها ووزير المالية ضم الوفد عالي ال

السيد/ برهاني هبتي ماريام ووزير التنمية الوطنية الدكتور قرقيس تخلي ميكائيل ووزير التعليم 

 السيد/ سمري رؤسوم ووزير الزراعة السيد/ ارفايني برهي.

 

 عاون الصيني ـ االفريقيارتريا تشارك في منتدى الت

 

 اإلفريقي –الوفد الحكومي رفيع المستوى يشارك في منتدى التعاون الصيني 

شارك الوفد الحكومي رفيع المستوى برئاسة السيد/ حقوص قبرهيوت مسؤول الشؤون 

اإلفريقي في بكين  –اإلقتصادية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في منتدى التعاون الصيني 

 م. 2016يوليو  30 – 28ي الفترة ف

وعلى هامش المنتدى وقع السيد/ حقوص قبرهيوت مسؤول الشؤون اإلقتصادية بالجبهة مع 

وزير التجارة الصيني السيد/ غاو هوتشن إتفاقاً لتطوير كلية العلوم والتقانة بماي نفحي في اطار  

 التعاون اإلقتصادي والفني بين إرتريا والصين.

 

 ر الخارجية يلتقي نظيره الهولنديوزي

 

التقى   معالي  وزير  الشئون  الخارجية  السيد/ عثمان  صالح  وزير  الخارجية  الهولندي  

 السيد/ برت  كندرس .

ركز  اللقاء  على  تأسيس  عالقات  دبلوماسية  بين  البلدين ، ففي  اللقاء  الذي  جرى  في   

م    في  مدينة الهاي ، عبر  الوزير  عثمان   عن  2016والعشرين  من  اغسطس  الثالث  

رغبة ارتريا  في  تطوير  عالقات  دبلوماسية ،  تركز  على  التعاون  عبر الشراكة التي  تؤمن  

بها  ارتريا  وتطبقها  عملياً .  كما  اكد  معاليه  على  ضرورة  انسحاب  اثيوبيا  من  االراضي  

سيادية  االرترية   التي  تحتلها  ،  والعمل  على  رفع  الحظر  الجائر  ، وغير  الشرعي  ال



لى  أي  مبررات  قانونية ، ?سحب  القرار  إ  دال يستنوغير  القانوني  بحق  ارتريا ، والذي  

 الذي  تم  فبركته من  قبل  مجلس  حقوق  االنسان ضد  ارتريا . 

 

 وزير الخارجية يقابل نظيره الياباني

 

التقى معالي وزير الشئون  الخارجية السيد /عثمان صالح  نظيره الياباني السيد /فوميو كيشيدا 

 ، حيث بحثا معا أوجه التعاون  والعالقات الثنائية بين  البلدين .

عشرين من فقد التقى معالي  الوزير عثمان ، الوزير فوميو كيشيدا في السادس وال

م  في العاصمة الكينية نيروبي على هامش منتدى طوكيو الدولي  للتنمية  في  2016أغسطس

 إفريقيا ،  ناقش الجانبان  كافة  القضايا االقليمية  منها والدولية ذات االهتمام المشترك.

 

 وفدا عال المستوى يلتقي المسؤولين االلمان

 

لمستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وعضوية وزير قام وفد عالي ا 

التنمية الوطنية الدكتور قرقيس تخلي ميكائيل ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية 

 .أللمانياللديمقراطية والعدالة السيد/ يماني قبرآب بزيارة عمل رسمية 

صادي والتنمية ومسؤولو وزارة الخارجية االلمانية والتقى الوفد في برلين  وزير التعاون االقت

وبحث الروابط االيجابية والشراكة التعاونية. كما بحث لدى لقائه اعضاء البرلمان تطوير 

 العالقات الثنائية والشراكة االقتصادية.

 

 

 وزير الشئون الخارجية في قمة  عدم  االنحياز

 المستدام وتقوم بدور ايجابي ارتريا ترسي أساس التطور 

 السالم واالستقرار واالمن االقليمي  إلحالل

 

قال وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثمان صالح في مؤتمر قمة عدم االنحياز السابع عشر 

، تقوم بوضع االساس المتين للتطور المستدام إلعاقتها"ان ارتريا وبالرغم من العدائيات الجارية 

 عدالة االجتماعية. ،ارتكازا إلى ال

م في 2016واوضح في المؤتمر الذي التأم يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر 



ليم والصحة جزيرة مارغريتا الفنزويلية ،ان ارتريا حققت تقدما ملحوظا لتحسين خدمات التع

رار واالمن السالم واالستق إلحاللساء البنى التحتية، وتقوم بدور ايجابي رإواالنتاج الزراعي ،و

 االقليمي. 

 مبعوث ارتريا في اجتماع الهجرة والالجئين

 

قال مبعوث ارتريا السيد /يماني قبرآب في اجتماع الهجرة والالجئين الذي عقد في التاسع 

م في نيويورك بالواليات المتحدة االمريكية، "أنه يتطلب بذل جهد دولي 2016عشر من سبتمبر

 ل عالمنا اكثر توازنا وعدالة.فاعل لجع

واوضح في الكلمة التي القاها  في االجتماع الذي عقد بممثلين عالي المستوى ،ان القضية آنية 

التي يجب التركيز  لألهدافوذات اهمية دولية، وفصل حزمة من آراء وافكار الحكومة االرترية 

 عليها في مثل هذه االجتماعات.

 وزير الشئون الخارجية  يلتقي  األمين العام لألمم المتحدة

 

م  2016التقى وزير الشؤون الخارجية السيد / عثمان صالح في السابع والعشرين من سبتمبر 

 باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.

دفع  بالتعاون بحث الجانبان في اللقاء الذي جرى بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك سبل ال

 بين ارتريا والمنظمة، وتحديات السالم واالستقرار في القرن االفريقي وقضايا  أخرى هامة .

 

 الرئيس إسياس أفورقي يلتقي مع ولي عهد أبوظبي العالقات

  

هد م  ولي ع2016التقى فخامة الرئيس اسياس افورقي يوم الثالثاء  الحادي عشر من اكتوبر 

ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات المسلحة االماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث  

 معه سبل تعزيز العالقات بين البلدين.

بالمستوى الذي بلغته العالقات االرترية  بأبوظبيواشاد الشيخ محمد في اللقاء الذي جرى 

القات المرتكزة على التعاون المشترك االماراتية، واكد رغبة واستعداد بالده لتطوير الع-

 والمصلحة المشتركة مع الدول.

 

 

 



 إرتريا  تشارك في اإلجتماع  االستثنائي  لمجلس  االتحاد األفريقي

 

شارك وفد إرتريا  برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد / عثمان صالح  في اإلجتماع 

لذي عقد من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من العام االستثنائي لمجلس االتحاد األفريقي ا

 م في لومي عاصمة توغو.2016

وقد حث المجتمعون  بالتركيز  على  قضايا  أمن وسالمة وتطوير المالحة البحرية، كما 

صادق بعد نقاش طويل على الميثاق الذي تم  وضعه  لمواجهة  مختلف التحديات في هذا 

 المجال.

 

 إرتريا تشارك في اجتماع حقوق الطفل بغامبيا

 

شاركت  إرتريا في اجتماع لجنة خبراء حقوق الطفل األفريقي الذي انعقد في مدينة بانغول 

 .2016الغامبية  الذي تم عقده في  الخامس والعشرين  من شهر  أكتوبر 

وحتى  2002الطفل خالل األعوام   قدم وفد ارتريا المشارك في االجتماع تقريرا  عن حقوق

2013. 

وقال الوفد  بأن ارتريا تحترم حقوق الطفل ليس فقط  تنفيذا  للمعاهدات  واالتفاقيات الدولية  ، 

وإنما من أجل  ضمان مستقبل  األجيال القادمة، وأن توقيعها بعد سنتين من االستقالل على أول 

وقعت على  االتفاقية  2000ى ذلك ، وفي العام اتفاقية دولية  حول  حقوق الطفل  لدليل  عل

األفريقية لحقوق وسالمة الطفل مما  يعكس الرغبة واإللتزام  القويين من جانب الدولة  تجاه 

 األطفال . 

 االفريقي  بالخرطوم -إرتريا تشارك في مؤتمر وزراء الزراعة العربي

 

ايني برهي، في المؤتمر الثالث لوزراء الزراعة العرب شارك وزير الزراعة السيد/ ارف

م 2016واألفارقة الذي  إلتأم في الفترة من الحادي والثالثين من أكتور  وحتى الثاني من نوفمبر 

 في العاصمة السودانية الخرطوم.

العربي من  أجل -وقد شارك في المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تعزيز االستثمار اإلفريقي 

ع بالتنمية الزراعية وتحسين األمن الغذائي في الدول العربية و األفريقية   وزراء االسرا

 الزراعة  الممثلون  للدول األفريقية والعربية.

 



 الرئيس إسياس افورقي يدعو إلى تضافر الجهود 

 الدولية إليجاد حل دائم للجوء والهجرة

 

جددا في رسائل بعثها ،إلى رؤساء الدول المؤثرة  والتي دعا فخامة الرئيس  إسياس افورقي م

تهمها  مشكلة  الهجرة ، إلى تفعيل  الجهود الدولية إليجاد حل دائم لقضية اللجوء والهجرة ، 

والعمل  معا من أجل مكافحة  الجريمة الدولية المنظمة  والمتمثلة في التهجير واالتجار بالبشر،  

 باب  على اللجوء والهجرة. والتي تعمل على  تشجيع  الش

وقد أوضح الرئيس اسياس في رسالته ،بأن تزايد تدفق الالجئين والمهاجرين المستمر أصبح 

أمرا مقلقا  على مستوى  العالم  ، خاصة  في مناطق العالم المتأزمة بسبب السياسات الخاطئة، 

ية الجادة والمنسقة وتدخالت بعض القوى الكبرى ، وقد شدد بأنه يتطلب بذل الجهود الدول

للتعرف جيدا على األسباب الحقيقية وإيجاد الحلول  المناسبة لها، بعيدا عن الحمالت الدعائية 

  المضللة باسم حقوق االنسان للتغطية على الحقائق على األرض  .    

 

وقدم فخامةالرئيس اسياس افورقي تحليال مفصال في رسالته بشأن الجريمة الدولية المنظمة، 

التهجير غير القانوني للبشر والتي ظهرت متزامنة مع  قضية الالجئين والمهاجرين و

وتطوراتها، وأهداف مشجعيها والمشاركين فيها، واألالعيب الجارية للتغطية على الجريمة 

 وحمالت  التشويه وشيطنة الجهات التي  أعربت عن معارضتها لذلك  االتجاه .

 

 ر بيطروس ظقاي يقدم  أوراق اعتماده لرئيس أذربيجانالسفي

 

ان سلم سفير ارتريا في روسيا االتحاديةالسيد/ بيطروس ظقاي  أوراق اعتماده لرئيس اذربيج

 غير مقيم إلرتريا في أذربيجان. الدكتور ايلهانا علييف  كسفير

م  تحايا  2016رهذا وقد قدم السفير بيطروس في اللقاء الذي جرى في الخامس من نوفمب

الرئيس اسياس افورقي  للرئيس علييف، موضحا الحرص على  العمل من أجل تطوير العالقات  

 بين البلدين.

وقد أعرب الرئيس علييف عن رغبة بالده  في تطوير العالقات مع ارتريا في المجاالت 

ئيس اسياس افورقي الثقافية واالقتصادية والتجارية وغيرها، متمنيا دوام الصحة والعافية  للر

 والسالم واالزدهار للشعب األرتري.

 



 إرتريا تشارك في مؤتمر المناخ بالمغرب

 

شارك وفد عالي المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح في مرتمر قمة 

م  ، 2016من نوفمبرالتغير المناخي المنعقد في مراكش المغربية من السابع وحتى الثامن عشر 

 وذلك  بالتعاون والتنسيق  بين األمم والمتحدة والمملكة المغربية.

دولة وعدد كبير  من المنظمات الدولية ،  190ويهدف مؤتمر القمة الذي شاركت  فيه أكثر من 

س إلى خلق آلية  لتنفيذ  اإلتفاقيات الخاصة  بالتغير المناخي التي تم التوصل إليها مسبقا في باري

 وغيرها .

و ألقى الوفد األرتري  كلمة في المنتدى الحواري للوزراء األفارقة  بشأن برنامج تنمية 

م ، والذي شارك فيه وزراء من  السنغال 2016الشواطئ الذي عقد في الثالث عشر من نوفمبر 

 .وغامبيا والغابون والرأس األخضر وموريشس والسودان ومدراء بنك التنمية اإلفريقي

 

 األفريقية -الوزيرعثمان صالح يؤكد على أهمية الشراكة العربية 

 

األفريقية في  -أكد معالي وزير الشؤون الخارجية السيد/عثمان صالح، أهمية الشراكة العربية  

حفظ المنطقة من مخاطر التدخالت األجنبية التي تعمل لصالح أجندتها الخاصة وتسببت في 

األفريقي للمطالبة بإصالح منظومة  -رهاب، وشدد على السعي الجاد للتجمع العربي موجة اإل

األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، والحصول على مقعدين دائمين في مجلس األمن للعرب 

 واألفارقة.

 

 م1/12/2016الخميس 

 

 

 الرئيسان أفورقي  والسيسي تفاهم مشترك على: 

 ار في البحر األحمر و مكافحة اإلرهابأهمية  إحالل األمن واالستقر

 

م  بقصر االتحادية 2016قام فخامة الرئيس  إسياس  أفورقي  في التاسع والعشرين من نوفمبر 

في القاهرة  بعقد  لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،حيث بحث  معه  سبل  تطوير  

ت   .وأكد الرئيسان   اسياس  والسيسي ، العالقات الثنائية ووسائل  تعزيزها في  مختلف المجاال



استعدادهما  للتعاون خاصة  في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتجارة 

واالستثمار وغيرها ، حيث  توصال إلى تفاهم لتفعيل اللجنة المشتركة المشرفة  على تنفيذ هذه 

 البرامج .

مية  إحالل األمن واالستقرار في منطقة وتوصل الرئيسان، إلى تفاهم  مشترك  حول  أه

 حوض البحر األحمر ،خاصة مكافحة اإلرهاب واالتجار بالبشر.

وقد أكد الرئيس اسياس افورقي رغبة  إرتريا في أن تستعيد  مصر دورها الريادي  سواء    

 في المنطقة  أوالقارة األفريقية عموما.

 

 ي يستقبل مبعوث الرئيس السنغاليالرئيس  إسياس  أفورق

 

م  بقاعة هقر المبعوث الخاص 2016استقبل الرئيس اسياس افورقي  في  السادس من ديسمبر

 للرئيس السنغالي ماكي ساال .

أكد الرئيس اسياس افورقي في اللقاء استعداد إرتريا التام   للعمل مع السنغال  من أجل تطوير 

مة وترقية  الشراكة  االستراتيجية  بينهما بغض النظر على بعد العمل المشترك في القضايا الها

 المسافة .

كما أشار الرئيس اسياس افورقي إلى أن االتحاد األفريقي لم يستطع حتى اآلن  تحقيق  توقعات 

شعوب إفريقيا وتلبية رغبات  مؤسسي الدول األفريقية ، وقد شدد على أهمية اإللتزام  بوسائل 

 لوصول  إلى المبتغى.العمل المشترك ل

من جانبه  أوضح رئيس الوفد السنغالي الخاص الوزير مامادو ساال  بأن ارتريا  تحتل موقعا 

ذي أهمية استراتيجية كبيرة  بالنسبة للسنغال، موضحا رغبة بالده للدفع بالعالقات الثنائية قدما ، 

 ة االتحاد األفريقي.وأكد اهتمام السنغال بدعم إرتريا للطلب الذي قدمته لتولي رئاس

 

 السفير بيطروس ظقاي يسلم أوراق اعتماده لرئيس روسيا البيضاء

 

سلم السفير بيطروس ظقاي أوراق اعتماده لرئيس روسيا البيضاء الرئيس أليكساندر لوكاشينكو 

 ،كسفير غير مقيم إلرتريا في روسيا البيضاء.

tم   ابلغ سعادة  السفير بيطروس 2016لث عشر من ديسمبرفي اللقاء الذي جرى في الثا

للرئيس أليكساندر لوكاشينك تحيات الرئيس إسياس أفورقي وتمنياته الطيبة لشعب وحكومة  

روسيا البيضاء ، كما قدم له شرحا بخصوص  األوضاع اآلنية العامة في المنطقة ، مؤكدا 



 اء. استعداد ارتريا لتطوير العالقات مع روسيا البيض

من جانبه عبر  الرئيس لوكاشينكو عن رغبته في إيجاد  آلية  للتعاون لتقوية العالقات مع  

إرتريا في كافة المجاالت، وأعرب عن تمنياته بموفور الصحة  والعافية  للرئيس إسياس أفورقي 

 والرخاء واالزدهار للشعب األرتري.

 

 

 
 


