
 

 2019حصاد النشاطات الدبلوماسية والسياسية لعام 

 
 

 

 

 

العديد من النشاطات السياسية والدبلوماسية على الصعيد المحلي  2019شهد عام 

فقد افتتح في مستهل العام فخامة الرئيس اسياس افورقي وضيف البالد رئيس 

الُحمرا الذي  -حجروزراء اثيوبيا الدكتور آبي احمد في السابع من يناير معبر ام 

يربط البلدين في اطار " اعالن السالم والتعاون الموقع في التاسع من يوليو لعام 

وسبقت هذه الخطوة زيارة وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية السيد  .2018

عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد/ يماني قبرآب  في الرابع من يناير بزيارة 

جمهورية كينيا حيث التقوا وزيرة الخارجية الكينية السفيرة مونيكا عمل رسمية الى 

جوما وتباحثا حول تقدم سير عمل االتفاقات التى تم التوصل اليها بين فخامة 

الرئيس اسياس افورقي والرئيس الكيني اهورو كينياتا والتى تشتمل على تعزيز 

 وتعزيز التعاون االقليمي.التعاون بين البلدين في القطاعات التجارية واالسثمار 

واختتم شهر يناير بتوقيع ارتريا والمجر التفاق تعزيز التعاون الثنائي بينهما في 

بودابس ك في التاسع والعشرين من يناير في الزيارة الرسمية التى قام بها الوفد 



عالي المستوى الذي يضم وزير الخارجية عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد 

 .يماني قبرآب

 

وفي فبراير كانت ابرز اللقاءات والنشاطات التى جرت هي لقاء فخامة الرئيس 

اسياس افورقي مع مع صاحب السمو ولي عهد ابوظبي ونائب القائد االعلى للقوات 

المسلحة لدولة االمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ابوظبي 

مة الرئيس اسياس افورقي والشيخ محمد في السادس من فبراير  حول واجرى فخا

بن زايد في اللقاء الذي عقد بأبوظبي في السادس من فبراير الجاري، بحثاً  بشكل 

مفصًل كافة مجاالت التعاون وسبل تطويرها. اضافة الى عدد من القضايا ذات 

 االهتمام المشترك البلدين. 

 

امن  من  فبراير مفوض   وعقب عودته من هذا اللقاء استقبل فخامته الجمعة الث

التعاون الدولي والتنمية  باالتحاد  االوروبي السيد/نفين ميمكا ، تناول  معه  

عالقات التعاون  بين  ارتريا  واالتحاد  االوروبي، حيث ذكر السيد /نفين ميمكا ،أن 

مليون  يورو كدفعة اولى لصيانة وتوسيع   20االتحاد  االوروربي رصد مبلغ

 زيز االتصاالت  على مستوى االقليم  والتجارة.الطرق ، لتع

كما شهد هذا الشهر استقبال معالي وزير الشئون الخارجية السيد /عثمان صالح 

 في الرابع عشر من فبراير وزير خارجية لوكسمبورغ السيد/جان أسيلبورن.

وبحث الطرفان في اللقاء، العالقات الثنائية وتطور اتفاقية السالم الموقعة بين 

ارتريا واثيوبيا، فضال عن القضايا ذات االهتمام المشترك في منطقتي القرن 

 االفريقي والبحر االحمر.

 

وتاله زيارة الوفد عالي المستوى برئاسة وزير الخارجية السيد/ عثمان صالح 

ومستشار الرئيس السيد/ يماني قبرآب الى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية  

دي والعشرين من فبراير رسالة فخامة الرئيس اسياس الى رئيس وسلما في الحا

 الوزراء االثيوبي الدكتور آبي احمد، تناولت العالقات الثنائية والتطورات االقليمية.



االثيوبية وبحثت  -وفي اطار هذه الزيارة التقت اللجنة العليا المشتركة االرترية 

 تطور العالقات والتعاون الثنائي.

 

زير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح بمكتبه في الثامن والعشرين واستقبل و

 من فبراير وفد   روسي برئاسة نائب مدير االقليم السيد/سيرغي بيدونك.

تناول اللقاء التعاون  بين ارتريا وروسيا في مجاالت الصناعة والطاقة وتنمية 

 المياه والصحة وانتاج الدواء والثقافة والرياضة.

 

ر هذه المرة الثانية التي يقوم بها وفد اقليم اسفيردلوقيسك الروسي الى إرتريا وتعتب

وشهد هذا الشهر ايضا القمة  للدفع قدما بالتعاون والمبادرات بين إرتريا واالقليم.

الثالثية بين فخامة الرئيس اسياس افورقي وكال من الرئيس الكيني ورئيس وزراء 

س اسياس افورقي ،ورئيس جمهورية كينيا أهورو اثيوبيا، فقد التقى فخامة الرئي

كينياتا ورئيس وزراء اثيوبيا الفدرالية الديمقرطية الدكتور آبي احمد في اسمرا في 

الثالث من مارس تناول اللقاء الثالثي الذي جرى بالقصر الحكومي، العالقات بين 

 ترك.بلدانهم ،والقضايا االقليمية الراهنة والقضايا ذات االهتمام المش

 

وفي اليوم التالي توجه الرئيس اسياس افورقي ورئيس وزراء اثيوبيا الفدرالية 

الديمقراطية الدكتور/ آبي احمد الى جمهورية جنوب السودان.وبحث الزعيمان في 

جوبا مع الرئيس سلفا كير ميارديت تطورات االوضاع في المنطقة والقضايا ذات 

وجمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وقد اصدرت ارتريا  االهتمام المشترك.

وجمهورية جنوب السودان بيان مشترك عن اهمية العمل المشترك الحالل السالم 

 في جمهورية جنوب السودان والعمل بموقف منسق في القضايا االقليمية والدولية.

كما صدر البيان المشترك الذي يحوي اربع  نقاط عقب لقاء الرئيس اسياس 

رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور آبي احمد ورئيس جمهورية جنوب السودان افورقي و

 سلفا كير ميارديت في  الرابع من مارس بمدينة جوبا.



وبحث الرؤساء في اللقاء اهمية التنسيق االقليمي وعقد لقاءات على مستوى وزراء 

العمل الخارجية والجهات الحكومية االخرى لتنفيذ البرامج المشتركة، واتفقوا على 

كما زار الوفد االرتري  رفيع  لتحقيق التنسيق االقتصادي االقليمي وتكامل الموارد.

المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثمان صالح ومستشار 

الرئيس السيد/ يماني قبرآب الرض الصومال في الثامن عشر من مارس  استغرقت 

 ثالثة ايام.

 

لتى هي االولى من نوعها الى هارجيسا ارض وكان الهدف من الزيارة وا

 الصومال من اجل بدء عالقة  بناءة مع ارض الصومال لتعزيز السالم االقليمي.

وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه وتلبية للدعوة المقدمة من وزير الخارجية 

الياباني السيد /تارو كونو ،  قام وفد ارتري رفيع المستوى والمكون من معالي 

وزير الشؤون الخارجية السيد/ عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد /يماني 

قبرآب، بزيارة عمل الى اليابان إستغرقت اربعة ايام. التقوا خاللها بمسؤولي وزارة 

الخارجية ومؤسسة التعاون الدولي اليابانية )جيكا( وجمعية االقتصاد والتنمية 

 التعاون التجاري وبناء السالم.االفريقية ) افريكو( ، وبحث معهم تطوير 

وقد بحثوا في لقائهم برئيس مؤسسة التعاون الدولي اليابانية السيد /شينتشي كيتا 

( الدفع بالتعاون الثنائي الفني والتعاون في مجال Shinichi KITAOKAأوكا )

 التعليم االبتدائي.

 

الثقافي، كما بحث كما التقى الوفد نائب رئيس جامعة أشيكاغا  وبحث الموروث 

مع وزير الدولة للبيئة قضايا الطاقة. حيث اكد مسؤولو واعضاء البرلمان الياباني 

جاهزية ورغبة بالدهم لتعزيز عالقات الصداقة مع اتريا في مختلف المجاالت، 

مشيدين بافاق وتطورات  السالم الراهنة في القرن االفريقي.واتفق الجانبان على 

االت الموارد البشرية والبنى التحتية والثروة البحرية تعزيز التعاون في مج

 والصحة والمياه والتجارة والصناعة.



في السياق نفسه التقى وزير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح ومستشار 

الرئيس السيد /يماني قبرآب  في الثالث من ابريل بالقاهرة وزير الخارجية المصري 

اء التعاون الثنائي وقضايا تدفق النيل ،والقرن السيد /سامح شكري. بحث اللق

كما زار الوفد  االفريقي وحوض البحر االحمر والقضايا ذات االهتمام المشترك.

ايضا، رئيس جمهورية الصومال السيد/ محمد عبدهللا فرماجو في السادس من ابريل 

عالقات بالقصر الرئاسي فيال صوماليا بالعاصمة مقديشو. تناول اللقاء تعزيز ال

 الثنائية والتنسيق االقليمي والقضايا ذات االهتمام المشترك .

 

كما التقي في الثامن  من  ابريل  في  الرياض  وزير  الخارجية  بالمملكة  العربية  

السعودية ، معالي  الوزير  ابراهيم  عبد  العزيز  العساف بحث  خالله  بالتفصيل  

المشتركة   في  قطاعات  التجارة واالستثمار ، برامج الشراكة التي تحقق المصالح  

كما  تبادل  الطرفان  االراء حول  التطورات  بالقرن  االفريقي  وأمن  البحر  

 االحمر.

وخالل الشهر نفسه  شارك السيد/ يماني قبرآب مستشار الرئيس و السيد/ حقوس 

قبرهويت مسؤول الشؤون االقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، في 

الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي   مؤتمر أمن البحر االحمر

قدم الوفد  رسالةً اوضح فيها رؤية  من ابريل .الحادي والعشرين والثاني والعشرين 

ارتريا  بشأن أهمية وضمان أمن البحر االحمر وتعاون الدول لتحقيق ذلك. واشارت 

رسالة ارتريا الى  ان  هذا الممر المائي المهم أصبح ولألسف مسرًحا للتدخالت 

ببت تلك الخارجية بتواطؤ الالعبين المحليين في الثالثين عاًما الماضية وقدتس

اجعة واقعية وشاملة االوضاع  في العديد من التداعيات والعواقب ، مما يستدعي مر

 .لهذا األمر 

 

 نقطة . 12وانطالقا من ذلك قدمت ارتريا مقترحا  يتألف من 

في الرابع والعشرين من ابريل استقبل الرئيس اسياس افورقي بقاعة هقر رئيس 

حمد عبدهللاِ محمد الذي قام بزيارة عمل جمهورية الصومال االتحادية السيد /م



رسمية للبالد استغرقت يوما واحدا، وبحثا العالقات الثنائية والقضايا االقليمية 

تناول اللقاء تطور عالقات التعاون بين ارتريا  والدولية ذات االهتمام المشترك.

والصومال واوضاع حوض البحر االحمر وخليج عدن. رافق الرئيس الصومالي 

 زيارته الرتريا وزير التعليم السيد /عبدهللاِ غودح باري ومسؤولين آخرين. في

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة للرئيس الصومالي الى ارتريا حيث كانت االولى في 

 .2018الثامن والعشرين من يوليو والثانية في الخامس من سبتمر 

 

ي العديد من وشملت النشاطات الدبلوماسية التى جرت خالل العام الماض

المسؤولين رفيعي المستوى ، فقد التقى سعادة السفير سمري رؤسوم سفير ارتريا 

لدى  جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وزير الخارجية االثيوبي السيد/ قدو 

وقال الوزير اندارقاتشو في  اندارغاتشو ، حيث بحث  معه تعزيز العالقات الثنائية.

مبنى وزارة الخارجية االثيوبية باديس ابابا في الخامس اللقاء الذي جرى ب

والعشرين من ابريل ،" انه من الطبيعي ان تعمل ارتريا واثيوبيا معاً كدولتين 

جارتين شقيقتين سياديتين  ، من اجل الدفع بالمصالح المشتركة، موضحا بان العمل 

الكبيرة، تتجاوز فوائده بقوة في التقارب والتفاهم الذي بدأ بفعالية ،ووجد االشادة 

 الدولتين.

 

وفد رفيع المستوى يضم وزير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح قام 

ومستشار الرئيس السيد /يماني قبرآب بزيارة عمل رسمية لجمهورية الصين 

الشعبية إستغرقت   ثالثة ايام.والتقى الوفد في السادس من مايو في بكين وزير 

يد /وانغ يو، حيث بحث  معه تعزيز عالقات الشراكة الخارجية الصيني الس

 والتعاون الثنائي بين البلدين ، والقضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

وفد ارتريا رفيع  المستوى الذي يضم وزير الشؤون في السياق نفسه التقي 

بممثلي قوى الخارجية السيد /عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد/ يماني قبرآب 

 الحرية والتغيير السودانية.



وعبر ممثلو قوى الحرية والتغيير في السودان في اللقاء الذي جرى في الخرطوم 

في العشرين من مايو ، عن رضاهم لزيارة الوفد االرتري، وقدموا توضيحا حول 

رؤاهم للسودان في الفترة القادمة، وتطورات المفاوضات مع المجلس العسكري 

لي.وكان الوفد االرتري رفيع المستوى الذي قام بزيارة عمل ليومين للسودان االنتقا

، قد التقى في  التاسع عشر من مايو رئيس ونائب المجلس العسكري السوداني 

 وبحث تطورات االوضاع في السودان.  

 

اختتم  فخامة الرئيس اسياس افورقي زيارته الرسمية وفي التاسع من يونيو 

لعربية التي استغرقت يومين.وبحث مع نظيره المصري الرئيس لجمهورية مصر ا

عبد الفتاح السيسي، عالقات التعاون الثنائية والتطورات االقليمية والقضايا االخرى 

ذات االهتمام المشترك، وتبادال االفكار حول القضايا االقليمية عامة والتعاون في 

 القرن االفريقي وحوض البحر البحر االحمر..

 

قام رئيس المجلس العسكري االنتقالي السوداني الفريق وفي الرابع عشر من يونيو 

 اول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة عمل للبالد استغرقت يوما واحداً.

وعقد جلسة  مباحثات في قاعة هقر، مع الرئيس اسياس افورقي ،حيث أكد له فيها 

وعبر عن اعجابه بالدور الذي وقوف ارتريا الى جانب الشعب السوداني وثورته ، 

لعبه الجيش السوداني وانحيازه الى جانب الشعب السوداني إلعادة االمور الى 

مسارها الطبيعي، مؤكداً اهمية مشاركة جميع القوى السياسية السودانية في 

 الوصول بالبالد الى بر االمان.

 

الشؤون  و الرابع والعشرين من يونيو التقى وفد رفيع  المستوى ضم وزير

الخارجية السيد /عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد /يماني قبرأب  رئيس 

المجلس العسكري االنتقالي في السودان ، حيث سلمه رسالة من فخامة الرئيس 

 اسياس افورقي.



واكدت رسالة الرئيس اسياس افورقي على دعم الحكومة االرترية لشعب السودان 

في السابع والعشرين من يونيو إلتقى  ري االنتقالي.وقواه السياسية والمجلس العسك

مستشار الرئيس السيد /يماني قبراب رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير 

ميارديت، وسلمه رسالة من فخامة الرئيس اسياس افورقي تتعلق بتطوير العالقات 

 السودان.الثنائية والتطورات االقليمية ذات االهتمام المشترك خاصة اوضاع 

وتوصل الجانبان الى تفاهم للدفع بعالقات ارتريا وجنوب السودان نحو  آفاق 

 ارحب والتشاور والتنسيق بين الحكومتين في القضايا االقليمية. 

 

التقى وفد ارتريا رفيع المستوى برئاسة مسؤول الشؤون االقتصادية في كما 

قبرهويت ، بوزير الخارجية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد/ حقوس 

الصيني السيد /وانغ يو، وبحث معه تطوير العالقات الثنائية والتعاون االقتصادي 

 بين البلدين.

واشار السيد/ حقوس في اللقاء الذي عقد في بكين على هامش اجتماع التعاون 

يم الصيني  )فوكاك ( الى تشابه التجارب التاريخية لنضال الشعبين والق  -االفريقي

المشتركة للعدالة االجتماعية للبلدين، مؤكدا على استعداد ارتريا للدفع بالتعاون 

 االقتصادي المتين المرتكز على هذه المبادئ.

وفي الثاني من يوليو استقبل فخامة الرئيس اسياس افورقي في قاعة هقر نائب 

واجرىمعه رئيس المجلس العسكري االنتقالي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، 

 مباحثات.

وذكر فخامة الرئيس اسياس افورقي في اللقاء بان المجلس االنتقالي العسكري 

السوداني يتحمل مسؤولية المرحلة الراهنة والوصول بها الى بر االمان، واكد 

 مجددا دعم ارتريا في هذا الشأن. 

 

غسطس وفي السياق نفسه استقبل  فخامة الرئيس اسياس افورقي في السادس من ا

وفدا سعوديا برئاسة قائد قوات التحالف ضد االرهاب االمير الفريق ركن فهد بن 

وبحث اللقاء الذي جرى بقاعة هقر تطوير العالقات الثنائية  تركي بن عبدالعزيز.



كما استقبل فخامة الرئيس اسياس افورقي صباح  وأمن حوض البحر االحمر.

الخامس عشر من اغسطس  الموفد الخاص لرئيس الوزراء الياباني ،رئيس الجمعية 

االفريقية لالقتصاد والتنمية  السيد/ تتسورو يانو و نائب وزير الشؤون الخارجية 

مق  السابق عضو المجلس االستشاري السفير يوشيفامي أوكامورا و بحث  معهم بع

مجاالت التعاون  المطلوب تطورها بين البلدين كمجاالت التعليم والثروة السمكية 

 وتنمية المياه اضافة الى البنى التحتية. 

 

وفي الحادي والعشرين من اغسطس بعث الرئيس اسياس افورقي  رسالة للرئيس  

/ عثمان  سلفاكير ميارديت   حملها وفد  ارتريا  رفيع  المستوى  المكون من  السيد

صالح  وزير  الشئون  الخارجية  والسيد/يماني  قبرآب مستشار الرئيس تتعلق  

تعزيز  العالقات  الثنائية ، والشراكة ، والتعاون والتنسيق على مستوى  االقليم ، 

 والقضايا  ذات  االهتمام  المشترك .

 

اسياس  وفي  الثاني والعشرين من اغسطس سلم الوفد رسالة  من فخامة الرئيس

 افورقي الى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

حيث هنأ فخامة الرئيس اسياس افورقي في رسالته الشعب السوداني بتحقيق 

االنتصار التاريخي، معبراً عن امنياته الكبيرة في ان يسهم ذلك ايجابا في تعزيز 

 القليمي.وتطوير العالقات الثنائية والتعاون ا

 

وفور عودته الى ارض الوطن غادر الوفد مجددا في التاسع والعشرين من اغسطس 

" الذي يعقد في مدينة 7في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية األفريقية "تيكاد 

يوكوهاما اليابانية، حيث  قدموا  رسالة  فخامة الرئيس  اسياس  افورقي ، التي  أثنى 

تريا على مبادرة حكومة اليابان  المستمرة من  اجل التأسيس  فيها باسم  حكومة  ار

 لشراكة حقيقية مع  افريقيا.



وعلى هامش المؤتمر  التقى الوفد عالي المستوى بوزير الخارجية الياباني  السيد/ 

تارو كونو، تناول اللقاء تطوير العالقات الثنائية  وكذلك مجاالت   التعاون  بين 

 البلدين .

 

ع من سبتمبر التقى فخامة الرئيس اسياس افورقي ولي عهد االمارات في التاس

العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث  معه العالقات الثنائية 

واعرب الرئيس اسياس افورقي والشيخ محمد بن  والقضايا ذات االهتمام المشترك.

اون ، كما التقى فخامته في زايد عن االرتياح للتطور الذي تحقق في الشراكة والتع

الثامن من سبتمبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسية الشيخ منصور 

بن زايد ووزير التعليم الدكتور حسين الحمادي وبحث  معهما العالقات بين البلدين 

 في مختلف المجاالت والدفع بها لالمام.

 

اسياس افورقي زيارته الرسمية  في السادس عشر من سبتمبر  اختتم فخامة الرئيس

لجمهورية السودان  التي بدأها في الرابع عشر من هذا الشهر والتي  استغرقت 

يومين تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس  مجلس السيادة السوداني الفريق اول ركن 

وقد التقى فخامته لدى زيارته جمهورية السودان  رئيس مجلس  عبد الفتاح البرهان.

دة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء الحكومة االنتقالية  السيا

الدكتور عبدهللا حمدوك وعضو المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو، وقد 

توصل الطرفان الى تفاهم لتعزيز التعاون في المجاالت االقتصادية والتجارية 

والعمل المشترك لتفعيل التنسيق والسياسية والدبلوماسية واالمنية والعسكرية، 

 االقليمي.

 

وفي السابع عشر من سبتمبر  التقى وفد  ارتريا  رفيع  المستوى  المكون من من 

معالي وزير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد/ يماني 

قبرآب في جوبا رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.حيث  سلمه  

رسالة من الرئيس اسياس افورقي ،تناولت  تقوية العالقات االخوية بين ارتريا 



في الثاني من اكتوبر استقبل فخامة  وجنوب السودان والتنسيق االقليمي الفاعل.

الرئيس اسياس افورقي  وفد جمهورية جنوب السودان برئأسه الوزير في مكتب 

ى بعدي هالو سلم الوفد رسالة من وفي اللقاء الذي جر الرئيس" ماييك ايي دينغ".

في الثالث عشر من  الرئيس سلفا كير ميارديت الى الرئيس اسياس افورقي.

اكتوبر،التقى مستشار الرئيس السيد /يماني قبرآب رئيس  مجلس السيادة السوداني 

الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ،  وسلمه رسالة من فخامة الرئيس اسياس 

سبل تعزيز العالقات الثنائية وتنفيذ االتفاقات المشتركة الموقعة  بين  افورقي ،تتعلق ب

 الجانبين مسبقاً.

 

في الفترة من الثالث والعشرين والرابع والعشرين من اكتوبر شارك وفد ارتري 

 افريقية للشراكة، في سوتشي بروسيا. -عالي المستوى في أول قمة روسية

بعين دولة افريقية باالضافة الى روسيا ، قدم  شارك فيها رؤساء وممثلين اكثر من ار

الوفد  في القمة رسالة ارتريا حول عالقات الصداقة التي يتوجب على روسيا اقامتها 

 مع افريقيا . 

 

استقبل الرئيس اسياس افورقي في عدي هالو وفي السادس والعشرين من اكتوبر 

لمتحدة السيدة/امينة محمد والذي وفد االمم المتحدة برئاسة نائبة االمين العام لالمم ا

 ضم مسؤولون من االتحاد االفريقي والمفوضية االقتصادية االفريقية.

في العاشر من نوفمبر  التقى وزير الشؤون الخارجية السيد /عثمان صالح  في 

الكويت بنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد 

 الحمد الصباح.   

    . 

تناول االجتماع مجمل العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل 

في الخامس والعشرين من نوفمبر قام  تعزيزها وتطويرها في مختلف المجاالت.

رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدهللا حمدوك بزيارة عمل رسمية للبالد استغرقت 

ء شؤون مجلس الوزراء والتجارة والصناعة يوما واحدا. على رأس وفد يضم وزرا



والداخلية والنقل والبنية التحتية والتعليم العالي والبحث العلمي.واتفق الرئيس اسياس 

افورقي و الدكتور عبدهللا حمدوك في اللقاء االضافي لالرتقاء بعالقات التعاون 

ام والحساس الذي والشراكة بين البلدين إلى اعلى مستوى لها في الوقت االنتقالي اله

 يمر فيه السودان. 

 

شمل االتفاق الجوانب االقتصادية والتعليمية والصحية والقضايا االقليمية، بهدف 

 تعزيز العالقات التاريخية بين شعبي البلدين.

استقبل فخامة الرئيس اسياس افورقي في قاعة هقر وفد وفي االول من ديسمبر 

جلس السيادة االنتقالي الفريق أول محمد سوداني برئاسة النائب االول لرئيس م

تناول اللقاء تأمين السالم السوداني ،خاصة تطورات عملية السالم  حمدان دقلو.

 الجارية بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح السودانية.

يومي الخامس والسادس من ديسمبر تسلم فخامة الرئيس اسياس افورقي بقاعة دندن 

 سفير. 28اعتماد اوراق 

 

في التاسع عشر من ديسمبر التقى وفد ارتريا رفيع المستوى المكون من وزير 

الشؤون الخارجية السيد/ عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد/ يماني قبرآب بوزير 

 خارجية المملكة العربية السعودية االمير فيصل بن فرحان. 

اح لعالقات الشراكة االستراتيجية واعرب اللقاء الذي جرى في الرياض عن االرتي

المتطورة بين البلدين، وبحثا التعاون والتنسيق الثنائي في برامج التنمية عامة 

 ومجاالت التجارة واالستثمار خاصة.

وفي الثالث والعشرين من ديسمبر التقى فخامة الرئيس اسياس افورقي بابوظبي  

االمارات العربية المتحدة سمو ولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى لقوات دفاع 

تناول اللقاء تطوير العالقات الثنائية التاريخية  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

االخوية والتعاون المشترك بين ارتريا ودولة االمارات العربية المتحدة عامة 

 ومجاالت الزراعة والطاقة واالستثمار خاصة.



فخامة الرئيس اسياس افورقي  قام اما في صباح الخامس والعشرين من ديسمبر

بزيارة جمهورية اثيوبياالفدرالية  الديمقراطية  تلبية للدعوة المقدمة اليه من الدكتور 

آبي احمد رئيس وزراء اثيوبيا استغرقت  ثالثة ايام ، تناول فيها بالبحث  تعزيز  

 العالقات  الثنائية والقضايا ذات  االهتمام  المشترك .

 

 

 


