
0202أبرز أنشطة الحصاد السياسي والدبلوماسي لعام   

 

 

،  ورغم  العوائق التي  سببتها  جائحة  كورونا ، من  حيث 0202لقد  كان  عام 

الحد من  النشاطات بالنسبة  لالعمال  والبرامج  المهمة  التي  التحتمل  التأجيل،  

االحترازية التقاء شر  الجائحة، واالغالق  التام   في  بعضها  اتباعاً  لالجراءات  

إال انه  البد  من  دوالب  العمل  ان  يتحرك  وان  االنشطة  الضرورية ، ان   

تتواصل ، بحكم ان ذلك  مرتبط  بحياة  االنسان  اليومية،  وسير  االعمال  في  

  الدول، وتواصالً  للعالقات  الدولية  والعمل  السياسي  والدبلوماسي  بينها  بحكم

لذلك . ان  ذلك  يرتبط  بالمصالح  الحيوية  للدول  وكذلك  بالحياة  اليومية  لالنسان

رغم كل  العوائق  استطاعت  ارتريا  ان  تنجز  مهامها  السياسية والدبلوماسية   

الهامة والتي  كان  بالضرورة  انجازها ، واليك  عزيزي  القارئ اهم  وابرز  هذه 

:االنشطة  والمهام   

رئيس اسياس افورقي يلتقي رئيس مجلس السيادة السودانيال  

برئيس مجلس السيادة  0202التقى الرئيس اسياس افورقي في الرابع من مايو 

السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان في القصر الجمهوري، بحث معه العالقات 



العالقات  الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك  واكدا على العمل لتمتين 

السودانية المبنية على التاريخ والقيم المشترك -االرترية . 

واتفق الرئيسان لتقوية الجهد لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل اليه في 

 .السابق في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية والعسكرية

هان دعوة مشتركة لمواصلة الجهد ووجه الرئيس اساياس افورقي والفريق البر

. والتشاور الذي بدأ بزعماء المنطقة لجعل تعاون القرن االفريقي واقعا ملموسا 

 .وبحثا بعمق القضايا االقليمية اآلنية

كما التقى الرئيس اسياس افورقي برئس الوزراء السوداني الدكتور عبدهللا حمدوك ، 

سبيل االفضل لحل مشاكل االقليم واكد معه على ان تكامل القرن االفريقي ال

 .واالستفادة من موارده الكبيرة البشرية والطبيعية

ان من الصعوبة حل مشاكل ” وقال الرئيس اسياس أفورقي ورئيس الوزراء حمدوك

دول المنطقة بشكل فردي لترابطها وتاثرها ببعضها البعض ، وفي داخل هذه الدائرة 

والسودان بمشاريع  ملموسة لتطوير العالقات االقليمية  ، اتفقا على بدء ارتريا 

 .الثنائية

عثمان صالح /حضر اللقاء من جانب ارتريا وزير الشؤون الخارجية السيد 

عيسى احمد /يماني قبرآب وسفير ارتريا في السودان السيد /ومستشار الرئيس السيد 

 .عيسى

االفريقيالرئيس  اسياس افورقي  يستقبل المبعوث االمريكي لمنطقة القرن  * 

استقبل  فخامة الرئيس اسياس  افورقي في السادس من مايو  المبعوث  الخاص  

جفري  فلتمان بقاعة دندن/للحكومة االمريكية لشئون  القرن االفريقي السفير   . 

اوضح  فخامته للسفير فلتمان في اللقاء الذي  استمر  زهاء االربع  ساعات ، 

اليات  المتحدة االمريكية  لحل مشكالت القرن  استعداد ارتريا للتعاون  مع  الو

 . االفريقي

من جانبه  شرح  السفير فلتمان  نظرة  الحكومة  االمريكية تجاه  قضايا  القرن  

 .االفريقي



عثمان  صالح  ومستشار / حضر اللقاء كل  من  وزير الشئون  الخارجية  السيد

يماني  قبرآب/  الرئيس  السيد  . 

تقبل رئيس غينيا الفا كونديالرئيس اسياس يس  

وصل رئيس غينيا الفا كوندي في  الثالث عشر من  مايو  اسمرا في زيارة عمل  

 . تسغرق يومين تلبية للدعوة التي قدمها له فخامة الرئيس اسياس افورقي

وبحث الرئيس اسياس افورقي والفا كوندي تعزيز العالقات الثنائية والقضايا ذات 

والتعاون االقليمي واالفريقياالهتمام المشترك  .  

عثمان صالح /وشارك في مراسم االستقبال معالي وزير  الشئون الخارجية  السيد

يماني قبرآب/ ومستشار الرئيس السيد . 

بزيارة الى  0222يجدر بالذكر ان الرئيس الفا كوندي كان قد قام في فبراير عام 

متين العالقات الثنائيةمدينة مصوع وبحث مع فخامة الرئيس اسياس افورقي ت .  

وخالل  زيارته  تفقد الرئيس الغيني ألفا كوندي برفقة فخامة الرئيس اسياس  

 .افورقي المشاريع التنموية وخزانات المياه في مديرية دباروا

وقُدمت لفخامته توضيحات مسهبة من قبل الخبراء العاملين في مشاريع تربية 

ان والبنى التحتية المشيدة لها، وسدي لوغو االبقار بمنطقة حلحلي ومؤسسة االلب

ومسالم والطاقة الشمسية المشيدة في محيطها، وكذلك تنمية الفواكه والبرامج 

 .المستقبلية الموضوعة لها

وكان فخامة الرئيس اسياس افورقي والرئيس الفا كوندي قد بحثا مساء اول امس في 

قليمية واالفريقيةقاعة هقر تعزيز العالقات الثنائية والقضايا اال  . 

وفيما يتعلق بالعالقات الثنائية اتفقت ارتريا وغينيا على  التعاون  في المجاالت 

السياسية والدبلوماسية والتنموية ،خاصة في قطاعي التعليم والصحة ، وكذلك العمل 

 .المشترك لتعاون الدول االفريقية ونهضة القارة السمراء

اسياس افورقي لزيارة غينياوقدم الرئيس كوندي دعوة للرئيس  . 



وقد غادر الرئيس الغيني ألفا كوندي البالد مختتما زيارته التي استغرقت يومين تلبية 

 .للدعوة التي قدمها له فخامة الرئيس اسياس افورقي

  رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد االستقالل

بدالعزيز آل سعود وولي عهد بعث خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن ع

المملكة العربية السعودية االمير دمحم بن سلمان ورئيس الغابون علي بونغو ورئيس 

كرواتيا زوران ميالنوفيتش ورئيس النمسا الكساندر فان دير بلين   ورئيس مالوي 

دكتور الزاروس ماكارتي والحاكم العام الستراليا ديفيد هارلين ببرقيات التهنئة 

بة الذكرى الثالثين لالستقاللبمناس . 

وتمنى الملك والرؤساء دوام الصحة للرئيس اسياس افروقي والسالم واالزدهار 

 .للشعب االرتري

  واكدوا الرغبة لتعزيز وتمتين عالقات بالدهم مع ارتريا

بعث كل من رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور أبي احمد ورئيسة اثيوبيا سهلي ورق 

زودي ورئيس مجلس السيادة  االنتقالي السوداني الفريق اول  ركن عبدالفتاح 

البرهان وملك االردن عبدهللا الثاني ورئيس كوبا  ميغويل دياز كانيل ورئيس 

م علييف وبابا الفاتييكان فرانسيس نيكاراغوا دانئيل اورتيقا  ورئيس اذربيجان الها

ورئيس البرتغال مارسيليو ريبيلو دي سوسا وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية  ورئيس 

السلطة الفلسطينية  محمود عباس ورئيس مفوضية االتحاد االفريقي موسى فكي  

بالددمحم ، ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة ارتريا بمناسبة الذكرى الثالثين الستقالل ال . 

واعربوا فيها عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس اسياس افروقي والسالم 

 .واالزدهار للشعب االرتري ، مؤكدين استعدادهم لتعزيز عالقات بلدانهم مع ارتريا

وهنأ رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور أبي احمد باسمه وباسم جمهورية اثيوبيا االتحادية 

ورقي والشعب االرتري عامة، مؤكداً على تعزيز الديمقراطية ، للرئيس اسياس اف

اكثر للعالقات الثنائية الدافئة بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين ومنطقة القرن 

  .االفريقي عامة



وقال رئيس مجلس السيادة  االنتقالي السوداني الفريق اول ركن  عبدالفتاح البرهان 

العزيز ، مؤكداً رغبة واستعداد بالده  لنا الشرف لمشاركتكم فرحتكم في هذا اليوم“  

 .لتطوير عالقات ارتريا والسودان الى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة

كما اعرب رئيس مفوضية االتحاد االفريقي عن تقديره للتطور الذي تحرزه ارتريا 

 .اجتماعيا واقتصاديا  ومساهماتها في سالم وامن القرن االفريقي

نيكاراغوا دانييل اورتيقا ان الرتريا ونيكاراغوا رغبات من جانبه اوضح رئيس 

مشتركة في التحرر وتقرير المصير واالستقالل والتنمية ، مؤكدا الرغبة والتعهد 

 .القوي لبالده لتمتين العالقات مع ارتريا على اساس القيم المشتركة

لسادس كما بعث كل من رئيس  جمهورية الكاميرون بول بيا وملك اسبانيا فليب ا

ورئيس وزراء موريشس برافيند كومار ورئيس المالديف ابراهيم دمحم صوليح 

ورئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيالروبولو  ورئيس كوريا الجنوبية مون جا إين 

واالمين العام لالمم المتحدة انطونيو غوتيريش ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة 

 .ارتريا

يز عالقات بلدانهم مع ارترياواكد الزعماء على عزمهم العمل لتعز . 

واكد رئيس موريشس برافيند كومار استعداد بالده  للدفع بالعالقات االخوية القائمة 

بين البلدين من اجل المصلحة المشتركة للشعبين، موضحا رغبته للعمل المشترك 

 .في القضايا  التي تهم البلدين

غوتيريش اهمية مساهمة كل   من جانبه اوضح االمين العام لالمم المتحدة انطونيو

دولة في تحسن االوضاع العالمية التي تخيم عليها التحديات في هذه اآلونة، وشدد 

على اهمية الدور االرتري لتقوية االمم المتحدة وبناء مستقبل افضل والسلم العالمي 

بعث رؤساء كل من الجزائر عبدالمجيد تبون وساحل العاج  ألحسن واتارا و . 

ا دمحم ولد الشيخ الغزواني ورئيس بولندا اندريي دودا ،ونائبة االمين العام موريتاني

لالم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة دمحم 

شريف والمدير العام لمنظمة االغذية والزراعة  في االمم المتحدة كو جونغويو ، 

الثالثين الستقالل البالد ببرقيات تهنئة بمناسبة الذكرى . 



واعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن ارتياحه للعالقات الجيدة  بين ارتريا 

والجزائر ، مؤكداً رغبته لتعزيز العالقات وتوطيد اواصر الصداقة بين الشعبين 

 . الشقيقين

واكد رئيس ساحل العاج  ألحسن واتارا على العمل لتميتن عالقات الصداقة 

لتعاون بين البلدين  بما يخدم مصلحة الشعبينوا . 

وقال رئيس بولندا اندريي دودا نتمنى لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم الحالل 

واعرب عن امله . جوار مستقر وتنمية مستدامة الرتريا بروح الشراكة والتعاون

 . لتفعيل اللقاءات قريبا بين ارتريا وبولندا

سفيرا 22ل الرئيس اسياس افورقي يستقب   

تسلم الرئيس اسياس افورقي في الخامس عشر من يوليو اوراق اعتماد احد عشر 

  . سفيرا

وفي المراسم التي جرت في قاعة دندن ، تسلم فخامته اوراق اعتماد سفراء 

جمهورية الصين الشعبية تساي غي وجمهورية ايطاليا  ماركو مانشيني وجمهورية 

ق منظمات االمم المتحدة في ارتريا أمبيكو فرنسا مورييل سوريت وكذلك منس

 .ساندي

كما تسلم اوراق اعتماد سفراء جمهورية كوريا وجمهورية تنزانيا واتحاد سويسرا  

 .ومملكة هولندا وجمهورية زيمبابوي ومملكة النرويج ، كسفراء غير مقيمين

الدفع واوضح السفراء في المناسبة على العمل لتوطيد عالقات بلدهم مع ارتريا و

 .بالتعاون في مختلف المجاالت

وقال سفير جمهورية الصين لوكالة ارينا ان الرتريا والصين عالقات تاريخية 

طويلة وتعاون اخوي ، وان المباحثات التي اجراها مع الرئيس اساياس افورقي 

 .تدعم  وتوطد العالقات القائمة المبنية على اسس متينة

دة امبيكو ساندي ان لها عظيم الشرف للعمل في وقالت منسقة منظمات االمم المتح

ارتريا مندوبة لالمين العام لالمم المتحدة ، مركدة العمل كشريك حقيقي لرؤية 

 .ارتريا التنموية



 الرئيس اسياس افورقي يبعث رسالة تهنئة لمعالي الدكتور أبي احمد

لمعالي  بعث فخامة  الرئيس اسياس افورقي رسالة تهنئة في الرابع من اكتوبر

الدكتور أبي احمد باسم شعب وحكومة ارتريا ، بمناسبة  إعادة انتخابه رئيسا 

ان ارتريا واثيوبيا اغلقتا مرحلة ” وقال الرئيس اسياس في رسالته. لوزراء اثيوبيا 

التصادم والعدائيات ، وان التقدم الكبير الذي تحقق خالل السنوات الثالث  الماضية 

والصداقة بين الدولتين الشقيقتين ،خلق   على نطاق واسع  لوضع اساس متين للسالم

واعرب فخامته عن ثقته وامله في ان يتعزز . تأثيرا ً ايجابياً  بمنطقة القرن االفريقي

ويتقوى المسار الذي اتبعته الدولتان ، رغم  عرقلة  القوى الخارجية وجهودها 

معالي  الدكتور  ابي احمد  قد  يجدر بالذكر ان . السلبية  وسعيها العادته للوراء  

ادى اليمين الدستورية في الثالث  من  اكتوبرامام  البرلمان  االثيوبي  ، الذي نال  

 .ثقته

 وفد ارتريا رفيع المستوى يزور الهند

عثمان سالح /قام وفد ارتريا رفيع المستوى يضم وزير السوؤون الخارجية السيد  

ب بزيارة للهند ،  حيث التقى في  الثامن من يماني قبرا/ ومستشار الرئيس السيد

سوبرامانيام جايسانكار ومستشار االمن الوطني / ابريل وزير خارجية الهند الدكتور

سيري أجيت دوفال ، وبحث كافة جوانب التعاون الثنائي والقضايا االقليمية والدولية 

قدما بعالقات الهند  واكد المسوؤوالن الهنديان رغبتهما للدفع. ذات االهتمام المشترك

 .مع ارتريا ، موضحين وجود  فرص كثيرة لتعزيز الشراكة

واتفق الجانبان للدفع بالتعاون في المجاالت االجتماعية واالقتصادية وتقوية التجارة 

كماالتقى . واالستثمار  في المجاالت االساسية ، وتبادل المعلومات والتشاور بانتظام

المنضوون في اتحاد الغرف التجارية والصناعية،تناول  الوفد  برجال العمال الهنود

اللقاء فرص االستثمار في ارتريا للشركات الهندية ، خاصة في مجاالت الطاقة 

واجرى الوفد لقاءات استكشاف التعاون في معهد عموم .والمياه والزراعة والصناعة

رات البشرية في الهند للعلوم الطبية ومعهد االبحاث الزراعية الهندي لتطوير القد

و التقى في الثامن والتاسع من ابريل مختلف المسؤولين . مجالي الصحة والزراعة

الهنود وقادة  مجمتع االعمال ، وبحث كافة جوانب التعاون الثنائي والقضايا 

 .االقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك



واجرى محادثات  و في العاشر من ابريل تفقد الوفد مختلف المؤسسات الهندية ،

 .بناءة في مجاالت التعاون التي يمكن القيام بها

الف واط ، وتشرف عليه المؤسسة  36وتفقد الوفد مركز طاقة الكهربائية الذي ينتج 

 الوطنية للطاقة الحرارية التي تديرها الحكومة الهندية ، ومركز التدريب

الخارجية الهندية ، وقدم مدراء رافق الوفد خالل زيارته مسؤولين كبار في وزارة 

 .تلك المؤسسات توضيحا مسهبا للوفد مصحوبا بالصور المتحركة

وكان وفد ارتريا عالي المستوى الذي يضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان 

 صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب ، 

 

 

 

 

 

 

 .ارتريا تشارك  في مؤتمر  عدم  االنحياز

20/22/0202الصورة   

  

عثمان /شارك وفد ارتريا عالي المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد 

يماني قبرآب  وسفيري ارتريا في ايطاليا /صالح  وعضوية مستشار الرئيس السيد 

في مدينة بلغراد . واالمم المتحدة في المؤتمر السنوي الستين لدول عدم االنحياز

  .بصربيا

  



مجموعة األصدقاء المدافعين عن ميثاق األمم المتحدةارتريا تشارك في لقاء   

21/22/0202الصورة  

 

  

شارك وفد ارتري  رفيع  المستوى في الثاني عشر من اكتوبربمدينة بلغراد 

الصربية في االجتماع الوزاري الثاني لمجموعة األصدقاء المدافعين عن ميثاق 

ضاء في حركة عدم االنحيازاألمم المتحدة على هامش االجتماع الستين للدول االع .  

يماني قبرآب كلمة باسم الحكومة االرترية في االجتماع /والقى مسشار الرئيس السيد 

 .الوزاري للمجموعة

يذكر ان مجموعة األصدقاء المدافعين عن ميثاق األمم المتحدة تاسست في شهر 

وسيا دولة عضوة في االمم المتحدة ، بينها ارتريا ور 22،تضم   0202يوليو 

والصين وكوبا وفنزويال ، ، وعقدت اجتماعها الوزاري االول في الثالث والعشرين 

في نيويورك 0202من سبتمبر  . 

وتؤمن وتدافع مجموعة االصدقاء المدافعين عن ميثاق األمم المتحدة باهداف ومبادئ 

 ميثاق االمم االمم المتحدة باعتبارها مرتكز مهم جدا وسامي لضمان وحماية السلم

واالمن الدولي وسمو القانون ، اضافة للتطور االقتصادي واالزدهار االجتماعي 

وحقوق االنسان،  ولها موقف واضح يعارض الخطوات االحادية االجبارية المعربدة 

 .المنتهكة للميثاق

 

 وفد ارتريا يلتقي رئيس الوزراء السوداني

62/7/0202الصورة    

  



عثمان / لذي يضم وزير الشؤون الخارجية السيدالتقى وفد ارتريا رفيع المستوى وا

عبد / يماني قبرآب ، رئيس وزراء السودان الدكتور/ صالح ومستشار الرئيس السيد

 .هللا حمدوك في الثالثين من يوليو

 .تناول اللقاء العالقات الثنائية وتطورات االوضاع االقليمية

المنطقة لحل التحديات سواء واتفق الجانبان على اهمية العمل المشترك لدول 

 .الداخلية والخارجية  بالجهد المشترك

عيسى احمد عيسى/ حضر اللقاء من جانب ارتريا سفير ارتريا في السودان السيد . 

 

 وفد ارتريا رفيع المستوى يلتقي وزير الخارجية السعودي

8/0202//26الصورة   

  

عثمان /ؤون الخارجية السيد التقى وفد ارتريا رفيع  المستوى المكون من وزير الش

يماني قبرآب وزير خارجية المملكة العربية /صالح ومستشار الرئيس السيد 

 .السعودية االمير فيصل بن فرحان في الثاني عشر من  اغسطس في الرياض

  .تناول اللقاء الدفع بالعالقات الثنائية وتطورات االوضاع االقليمية الراهنة

شاور المستمر بين البلدين، خاصة انهماكانت الزيارة في اطار الت   

 .اقامتا مجلس وزاري مشترك

73وزير الشؤون الخارجية يخاطب الجمعية العامة لالمم المتحدة في  دورتها الـ  

08/2/0202الصورة    

  

عثمان صالح افتراضيا للجمعية العامة لالمم /خاطب وزير الشؤون الخارجية السيد 

وقال الوزير عثمان في  . للرئيس اسياس افورقي الدورة ال المتحدة  ممثال73



ان  العالم يشهد ثالث تحديات كبيرة هي جائحة كورونا وتاثيرها وازمة ” كلمته

التغير المناخي وتصاعد التوتر واالزمات العالمية الخطيرة، لذلك فان الوقت هام 

بعض واوضح ان هذه التحديات المقلقة بينت . وال يمهل  اكثر من اي وقت مضى

الحقائق االساسية التي ابرزت سوء وعدم كفاءة بعض الوصفات االقتصادية وكشف 

وقال الوزير عثمان صالح . القصور والمصاعب البنيوية في االسرة الدولية واالدارة

ان بعض جهات المصالح الخاصة في الواليات المتحدة االمريكية واروبا اتبعت “

وهة لضمان وتقوية النظام العالمي االوحد، بعد انتهاء الحرب الباردة سياسات مش

  والذي يتعارض مع الوضع الذي يخدم

. التقدم واالزدهار االجتماعي واالقتصادي المستقر في مختلف مناطق العالم تحقيق

وذكر ان هذا النظام العالمي االوحد جبر على اتباع سياسات سيئة غاصبة ُظل ي 

تعيق وتعرقل اقامة نظام عالمي مؤسس على التوازن والمساواة واسس قانونية  

تطور واالزدهار ، وبما أنه يؤدي واستراتيجية تنافسية صحيحة تمكن من النماء وال

الى مخاطر التصادم وعدم االستقرار ، فان من واجب الجميع  مسؤولية التركيز 

 .على  هذه القضايا باهتمام وجدية

    مندوبة ارتريا باالمم المتحدة تنظم احتفاالً بذكرى االستقالل

 

ام اجتماع لسفراء صوفيا تسفاماري/نظمت مندوبة ارتريا في االمم المتحدة السفيرة 

مختلف الدول في المنظمة الدولية بالفيديو االفتراضي بمناسبة الذكرى الثالثين 

 .الستقالل ارتريا

عثمان صالح للمشاركين في االجتماع /واوضح وزير الشؤون الخارجية السيد 

ان االجراءات والخطوات الصارمة التي “تصدي ارتريا لوباء كورونا ، وقال 

مة االرترية بمشاركة واعية من الشعب ومساهمة المهنيين الصحيين، اتخذتها الحكو

 .مكنت من السيطرة على الوباء  عدى اصابات ووفيات محدودة

وقدم شكره الكبير للمهنيين الصحيين المرابطين في الجبهة االمامية لمكافحة كورونا 

 .على المستوى العالمي وخاصة المهنيين االرتريين



ر للمشاركين حول الموروثات االرترية الغنية والنضال وتم عرض فيلم  قصي

 .الطويل من اجل االستقالل والسيادة

واعرب السفراء  المشاركون في البرنامج عن تقديرهم لصمود ونضاالت وشجاعة 

الشعب االرتري، متمنين بالمناسبة موفور الصحة للرئيس اسياس افورقي والسالم 

  .واالزدهار للشعب االرتري

في البرنامج نائب االمين العام لالمم المتحدة امينة دمحم ونائبة االمين العام شارك 

والمستشارة الخاص للشؤون االفريقية كرستينا دوارتي ونائبة االمين العام لالمم 

المتحدة والمفوضة العليا لمكتب متابعة الدول النامية فيكيتامولو كاتو والمبعوثة 

االمم المتحدة فاطيما كياري وكذلك االرتريون المراقبة لالتحاد االفريقي في 

 .العاملون في مؤسسات االمم المتحدة والسفراء بينهم اصدقاء ارتريا

سمير سمبر الذي كان المبعوث الخاص لالمم /و شارك  في الحفل مباشرة السيد 

 .المتحدة في استفتاء ارتريا

 

 

وتلوث البالستيك البالد تشارك في مؤتمر جنيف للحد من النفايات البحرية  

7/9/2021 

 

شاركت البالد في االول والثاني من سبتمبر في مؤتمر جنيف بسويسرا في  

 .االجتماع الوزاري للحد من النفايات البحرية والتلوث البالستيكي

وكان الهدف من المؤتمر الحد من نفايات منتجات البالستيك التي ترمى الى المياه 

عقد عالمي مقيدالبحرية وخلق بيئة إلقرار  . 

والقى سفير ارتريا في كينيا وممثل البالد في مؤسسة المعاش التابعة لالمم المتحدة 

بيني رؤسوم كلمة ذكَّر فيها  خطورة نفايات منتجات البالستيك الملقاة على /السفير 



المياه واالراضي البرية على التلوث البيئي ، داعيا العمل بجدية لبحث خيارات ال 

ئةتضر البي . 

واوضح بان ارتريا وادراكا منها مخاطر  المنتجات البالستيكية  منعت االكياس 

البالستيكية التي ترمى بعد االستفادة منها مرة واحدة والتذوب بسهولة على مستوى 

0222وعلى مستوى البالد في عام  0220االقاليم في العام  .  

ذلك الى دخول االكياس ان دول الجوار لم تصدر قانون مماثل مما ساهم “وقال 

البالستيكية الى البالد ولو ان الكمية كانت قليلة ، وبما انه ال يمكن تحقيق الهدف 

المنشود اذا لم تقم الدول باعمال منسقة، لذا يتطلب ضرورة العمل المشترك 

 .والمنسق النجاز المهمة بنجاح

عمال السفارة شارك في المؤتمر بشكل مباشر وعبر الفيديواالفتراضي القائم با

آدم عثمان والسكرتير االول / االرترية ومندوب بعثة ارتريا الدائم في الجنيف السيد

قالي كرستوس زرئي سناي/ في السفارة االرترية في كينيا السيد .  

 

عيسى احمد  يقدم  اوراق  اعتماده  لرئيس  المجلس  العسكري  في تشاد/السفير   . 

22/22/0202الصورة   

  

عيسى احمد عيسى في الثاني عشر من اكتوبر  /ارتريا في السودان السيد قدم سفير 

اوراق اعتماده لرئيس المجلس العسكري االنتقالي في تشاد الجنرال دمحم ادريس دبي 

 .، سفيرا غير مقيم الرتريا في تشاد

وقدم السفير عيسى في اللقاء الذي جرى في القصر الحكومي في انجمينا ، اماني 

ياس افورقي الطيبة  للرئيس دبي، مؤكدا استعداد ارتريا للدفع بالعالقات الرئيس اس

الثنائية والتعاون والشراكة ، والعمل مع كافة الجهات التشادية المختصة لتحقيق 

 .ذلك



من جانبه اوضح رئيس المجلس العسكري االنتقالي الجنرال دمحم ادريس دبي رغبة 

ت الدبلوماسية االخوية القائمة مع ارتريا واستعداد بالده لتمتين وتطوير العالقا

والعمل المشترك في القضايا االقليمية والدولية، معربا عن تمنياته الطيبة للرئيس 

 .اسياس افورقي وشعب ارتريا

كما التقى الفير عيسى احمد في الحادي عشر من اكتوبر بوزير خارجية تشاد السيد 

ثنائية والقضايا االقليمية ذات االهتمام شريف دمحم زين ، وبحث توطيد العالقات ال/

 .المشترك

 

 .عثمان  صالح  يلقي  كلمة  في مناسبة احياء  يوم االمم  المتحدة

 

تم اليوم احياء اليوم العالمي لالمم المتحدة السادس والسبعين في حفل اقيم في 

العاصمة اسمرا بحضور كبار المسؤولين والشركاء الدوليين والدبلوماسيين 

نهضة افضل في عالم عادل ودائم“عتمدين في ارتريا تحت شعار الم .” 

اماكوبي  ساندي في / واوضحت منسقة منظمات االمم المتحدة في ارتريا االنسة

الكلمة التي القتها في  حفل نظم في الثاني والعشرين من اكتوبر ، اهداف ومبادئ 

واشادت . لتحقيقها االمم المتحدة ، واهمية دور ومساهمة جميع الدول االعضاء

بتعهد ارتريا لحماية التنوع ، مشيرة الى ان ميثاق االمم المتحدة يدعو لتضامن 

   . الشعوب

ان رغبة ارتريا لمكانة رائدة في مختلف مكاتب االمم المتحدة ومشاركتها “وقالت 

النشطة في عمليات المنظمة ، خير شاهد لتكون لها المكان الفاعل كعضو في االمم 

دةالمتح . 

عثمان صالح ان النظام العالمي غير / واوضح وزير الشؤون الخارجية السيد

المتوازن وغير العادل بسبب االجندات والمصالح الجيوسياسية وكذلك الخطوات 

الفردية االجبارية من قبل الدول الغربية  اضعفت اهداف ومبادئ االمم المتحدة 

يادية وانتهك حق العيش دون خوف وحماية السلم واالمن، وتم خيانة المساوة الس



ورفض النهج السياسي المستقل  وخيار التنمية ودخول التعاون الدولي في مزاودة 

نتيجة المصلحة الجشعة والشروط المسبقة ، وقد أثر ذلك سلبا على كفاءة االمم 

 .المتحدة، ويتطلب اتخاذ خطوات عاجلة مشتركة ومنسقة الصالح هذا الوضع

بة رسالة االمين العام لالمم المتحدة انتونيو غوتريشقدمت في المناس  . 

 

 ارتريا والصين  توقعان  مذكرة تفاهم لمبادرة الحزام  الواحد والطريق  الواحد

 

  

وقعت ارتريا والصين في الخامس والعشرين من نوفمبر على مذكرة تفاهم لمباردة 

وزارة الشؤون الخارجية وفي مراسم جرت في مقر . الحزام الواحد الطريق الواحد 

عثمان /، وقع على وثيقة التعاون من جانب ارتريا وزير الشئون الخارجية السيد 

تهدف المبادرة . تساي غاي /صالح ومن الجانب الصيني سفيرها لدى ارتريا السيد 

، االستثمار في البنية  0226الصينية للحزام الواحد الطريق الواحد التي اطلقتها عام 

دولة  212وقد وقعت عليها حتى اآلن اكثر من . الرابطة للتطور الدوليالتحتية 

.منظمة دولية 62واكثر من   

  


