
 

 2222حصاد العمل  السياسي  والدبلوماسي لعام 

الكثير من  الفعاليات  السياسية والدبلوماسية على المستوى  2222شهد  عام 

تريا  نصيب  في  المشاركة  فيها  ، سواء   االقليمي  والقاري  والدولي ، وكان  الر 

كان  عبر  استقبالها  للزعماء  والمبعوثين  الدوليين  واالمميين ،  أو عبر  

مبعوثيها ، الذين  كان لهم  مشاركاتهم  ودورهم  الفعال  في  توصيل  رؤية ارتريا    

تها  في حل  حول  كافة  القضايا  الدولية  واالقليمية   ومقترحاتها    ومساهما

الكثير  من  القضايا  او  لتعزيز  توجه يخدم  البشرية  عبر  نظام  عالمي  يضمن  

مساواة  الجميع  ويحرص  على  ضمان  مصالح  الجميع  في  احترام  

  بالكثير  من   2222خصوصيات  الدول  واالقاليم ، وإن كان  عام  
ً
حافال

لى  ارتريا  نوجز  اهمه  في  هذه  التحركات  والمبادرات  والزيارات  من وا

 . الصفحات

 

ارتريا  واالمم  والمتحدة تطلقان  اطار عمل   التنمية المستدامة اطلقت 

ارتريا واالمم المتحدة رسميا في الخامس والعشرين من يناير في اسمرا 

اطار عمل التعاون للتنمية المستدامة الذي يستمر لخمس سنوات. 

   2222- 2222ن  تماشيا مع أولويات برامج عامويشمل إطار عمل التعاو 

التنمية إلرتريا، يشمل مجاالت البنية التحتية والزراعة والطاقة والصناعة 

وحفظ المياه  والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية . وفي المراسم 

التى جرت في قاعة دندن  بحضور كبار المسؤولين في مكاتب االمم 

، بينهم مدراء اقليميين،قدم وزير المالية والتنمية  المتحدة في افريقيا 

الوطنية الدكتور/ قرقيس تخلي مكئيل توضيحا لمسيرة إرتريا لإلستقالل 



وإعمار البالد رغم جميع التحديات، وشرح أهم أعمدة وأهداف الميثاق 

وبرامج بناء الوطن القصيرة والطويلة  4991الوطني  المصادق عليه عام 

   . االجل

كت في المراسم سفيرة ارتريا الدائمة في االمم المتحدة السيدة/ شار 

صوفيا تسفاماريام.والتقى الوفد الوزراء وكبار المسؤولين لبحث مجاالت 

 .الشراكة والتعاون. كما زار الوفد مواقع التنمية والمشاري    ع

ين والوزراء لوملسؤر اكبازراء ولود، اللبال ئرالزة املتحدا المما فدو لتقىا

  .لةولدا يف

   صالحمان  عث/لسيدا منن  ملكوى  املستوا  فيعر  ترياار فدرك وشا

 يف  لرئيسر  امستشاآب  ربقني  ا/يملسيدوا جيةرلخان  الشئوا يروز

 يراربف 2-2 منة رتلفا يف   الفريقيد  الالتحا 53ورة اللدت  اعاماجتا

ل ملارأس ا رسيعت ألفريقيةرة ابالقا لتغذيةا ”ر شعا  تحت  باباا يسدبا

 معءات لقا  لوفدى  اجرا “.يةدالقتصاوا عيةماالجتا لتنميةي وارشلبا

 لتقىا  قد  لوفدن  اكامات . وملنظء  واالعضاول  الدا يلممث مند عد

 بحث، و ماموإ شيل/رالكينيةا جيةرلخاة  ايروز  يراربف  من لثالثا  يف

د  لجهوا تنسيق، و لكينيةا -تريةرالا   لثنائيةت العالقاا  تعزيز  معها

ما  ك. الفريقين  القرا منطقةر تطوار  وستقرم ، والسالا دعمل ملشرتكةا

  معه بحثة، ومرمالعن امضا/ رلسيدي   ائرالجزا  جيةرلخاا  يروز لتقىا

مام  الهتذات  ا  يةرلقاوا القليميةا  لقضايا، وا لثنائيةت  العالقاا  تعزيز

  .كملشرتا



 لقمةا يف صالحمان عث/ لسيدا جيةرلخاون الشؤا يروز يلمعا لقىا

.  ترياار موقف توضح كلمة قةرالفادة اللقاين  لثالثوا لخامسةا الفريقيةا

 كافة تكشف،  حساسة مرحلة يف يعقدماع الجتا اهذإن  معاليه كروذ

، لرئيسيةا مليةلعاى القوت اباذتجاير تأثة وقوو لديناميكيةيرات التغا

 ملاضيةا عاماين لثالثل اخال تشبه حدوالا مليلعاا لقطبن اباا مذكر

ادت  نشطتهان ا اللم ، اللعاري جذير تغياث حدا يفرزا بادورا  يلعب بانه

 سطوالق ارشلين والصا بحرب جنوو  نيااكررات اوتطو خلق ىلا

لم  الفريقيةرة القامان أن اعث/ لسيدل اقا. ولساخنةا ملناطقا من هايرغو

 لكذ منه  هذ كافة يف مصالحها ىلعظ للحفا ئددور را لعب تستطيع

 كتفترة وأملذكوا لقضاياما ّافيج ملتفرا دور  تلعب ظلت  فريقياان ا

 هارتطوو  رضبامنهاتو ئةرطا بقضايا يتعلق المر، وا فقطج ملتفرور ابد

ى مستو ىلعة ئدورا قيقةت دتيجياارتسا  ضعو يتطلبا لذدي ، القتصاا

 ىلعدا مشد، مةاملستدت التحدياوز التجا   جمعرة القاوا قليميوا طنيو

 ضعوو عيماج بعمل بالتسلحت لجبهاا كافة يف بجدية لعملا

مفوض  فدالو لتقىا لكن ذغضو يف. قيقةد عيةماجت تيجياارتسا

 يلبانكوير/ لسفا المنوا لسلموا لسياسيةون الشؤوا الفريقيد االتحاا

 يراربف من بعالرا يفى جري لذء اللقاا يفن لطرفاا بحث.  ويويياد

ن لقرا منطقة يف ألمنم والسالل احالإ باباا يساد الثيوبيةا لعاصمةا يف

ي يرزبو لتقىما اك. الفريقيةرة ابالقا يتعلقما في خاصةو الفريقيا

ت لعالقاا تعزيزل حوت مباحثاى جري وأئرالجزوا  لكينيا جيةرلخاا

ار إلستقرم والسالل اإلحال يةرلجاد الجهوا هميةوأ لبلدينين اب لثنائيةا



ذات  الفريقيةرة القاوا القليميةا لقضاياوا الفريقين القرا يفر لتطووا

 (.كملشرتمام االهتا

ص لخاث املبعوا قيرفوس اسياا لرئيسا ستقبلالتاسع من فبراير إ في

 لسيدا سلمف. ونواباغد/ لسيدين ابوتير مدفال يسولرا للرئيس

ل قاين. وبوتير مدفال لرئيسا من  سالةر لرئيسا  للسيدف   نواباغد/

 تؤكدرة لزياه اهذن باير  مدفال يسولرا للرئيسص لخاث املبعوا

س سياا لرئيسا فخامةل قا. و ترياار مع لشاملون اللتعا سيارو جاهزية

 مهمة كةارش باقامة فريقيام اتقدو تطوير ىلعدرة قا سيا، ان رو قيرفوا

 .الفريقيةرة القاا مع

 من رشعني لثاا لسبتح اصبا قيرفوس أسياأ لرئيسا فخامة ضعو

ى لذكرا ناسبةبم لتابطوري لتذكاا لنصبا يفر لزهوا كاليلآ يراربف

ر كبا ملناسبةا رضحة. وملجيدا فنقل ةلعمليين لثالثوا لثانيةا

 لشعبيةا لجبهةا يلومسؤو لجيشدة اقازراء ولوين والوملسؤا

 لرسميل االحتفاا فعالية بثتوار. ولزن والسكاوا لةالعدوا طيةاقريمللد

  “رشعا تحتاء  بتدا يخيةرلتاا فنقل لعمليةين    لثالثوا لثانيةى اللذكر

  “لالجيات ابطوال مزر فنقل

دة سعاوروبي  الد  اباالتحا ترياير ارسف برئاسة ترياار فدرك وشا

 يفين كرملشاماء الزعدة والقاماع  اجتا يف كاسا يسنقاير/ لسفا

 لقمةا ناقشتوروبي. ألوا ألفريقيد االتحاا لقمة سةدلساورة الدا

،  يراربف 41و 41 يومي ستمري إلذماع االجتا يف إلفريقيةا-بيةوروألا



 كذلكت ، وحاللقاج انتاإ سهارأ ىلعت؛ مللفاا منعدد  كسلوببر

 ملهنيا يبرلتدوا لثقافةوا لتعليم، وامةاملستدا لتنميةوا عةرالزا

م لسالدي، واالقتصاا ُّ لتكاملص والخاع القطاا عم، ودلتنقلة والهجروا

  .خملناء انتها، الحكموا ألمنوا

ث ملبعوفي الرابع عشر من مارس   ا قيرفوس اسياا لرئيسا ستقبلا

ين لصة الفكر ترياار تأييدله  كدا. الفريقين القرون الشؤص لخاا لصينيا

. لسنةه اهذ منول الا لنصفا يف الفريقين القردول ا رتممؤ القامة

 بينغ سو الفريقين القرا يفص لخاا لصينيث امبعوال ضحاو جانبه من

ده بالين ، وان لصا معت بعالقا ترتبط  لتيا لصديقةول الدا من ترياان ار

 القليميا لالمن مةملساهوا ترياار معت لعالقاا لتطويراد ستعدا ىلع

 يعرملشاا يفين لصا مساهمة ىلع كدة. والجيددارة االا لتنميةوا

 منء للقاا  رضح.  قيرفوس اسياا لرئيسا فخامة  فصلها لتيا لتنمويةا

ر مستشاو صالحمان عث/ لسيدا جيةرلخاون الشؤايروز ترياار جانب

 لجبهةا يف يةدإلقتصاون الشؤول امسؤآب وربقني ا/ يملسيدا لرئيسا

 جانب من، و ربهويتقس حقو/ لسيدا لةالعدوا طيةاقريمللد ةلشعبيا

  . غيي تسا ترياار يف ملعتمدير السفين الصا

ماع الجتا يف صالحمان عث/لسيدا جيةرلخاون الشؤا يروز يلمعا لقىا

 يف(  بإفريقيا للتنمية لثامنا يلولدا طوكيو رتمملؤيري لتحضزاري الوا

 فيها ضحئي، اوملرل اصاالتا تقنية ربعرس   ما من 21  لوا 22 منة رتلفا

ن لقرا منطقة يف كةارشلار واالستقرم واللسال عمةالدا ترياار قفامو



 لتزاالو كانت ملان لليابا لشكرا بتقديم كلمته معاليه ستهل. واالفريقيا

 مجابر لتعزيزل الستقالا فجر منذ ترياار مع قةاصدء بناو عمد من تقدمه

 يفت لتسعينياا يفأت طر لتيرات التطوا معاليه كرد،  وذلبالمار اعإ

ا دول كذو الحمرا لبحروا لنيلض احوودول  الفريقين القرا منطقة

 لنموم واللسال جديد ملا بريقت شهد لتيا منطقتنا خاصة  لخليجا

 نتيجة طويال يستمربي لم اليجاح االنفتاا لكان ذ الدي ، االقتصاا

ار الستقرم اعدت وبااضطرا خلق يف تسببت لتيا عياتهااتدوب وللحر

 تتميز لتيا ملنطقةر اهار وإزدتطو عاقةإ يف تسببا هذ، وملنطقةا يف

ان   معاليه كر. وذ لخصبةا تهاواثرو يةمارالستثوا تيجيةارتإلسا بأهميتها

م للسالك ملشرتق االتفاوا 2241م عا ثيوبياإ يفأت طر لتييرات التغا

 تتسمة جديدق فاآ خلق،  ثيوبياوإ ترياين إرب ملوقعا قةالصدوا

 يف كةارشلون والتعاا بةغك رحر، والملا بريقو ملوضوعيةبا

ن لياباا معون للتعا ترياإر جاهزيةا مؤكد،  ائمقا الملزال اال، ومنطقتنا

 .ينيركببي يجاير اتأثو  معنىون ذو تعا ىلع رتكيزبال للعمل

 جيةرلخاون الشؤا يروز  منن ملكوى املستوا يلعا ترياار فدو سلم

 ئرالزآب اربقني ا/ يملسيدا لرئيسر امستشاو صالحمان عث/ لسيدا

دة لسياا مجلس ئيسر ىلا قيرفوس اسياا لرئيسا من سالةدان، رللسو

 من رشعدي لحان في اربهالح الفتااعبداول  لفريقداني السوا يلالنتقاا

  ثقة قيرفوس اسياا لرئيسا سالةت ركد. وابريلا

ن ربهالح الفتااعبداول  لفريقدة ابقيادان لسووز التجا لقويةا ترياار

ح لفتااعبداول  لفريقا شكر. والمنيةاو  يةدالقتصاوا لسياسيةا مةزالا



 ملصاعبا من بالرغم ضح، واوقيرفوس اسياا لرئيسا عمن دربهالا

 ىلدي ايؤ موسعق تفاا لتنفيذر جا لعملن افا، جيةرلخاوا خليةالدا

  .ناجحة نتقاليةا مرحلة

 محمداول  لفريقداني السودة السياا مجلس ئيسر نائبكل من   لتقىكما ا

 بحثو  هيمابرا ربيلجر/ لدكتوا ملاليةا يروزتي) و حمد( قلوان دحمد

  .كةارشلون والتعات اعالقا تعزيز

  مند عدو يشكبا لدينا شمس لفريقا ملجلسا عضو لتقىكما  ا

 يف لوفدا كدن . واالعياوا لسياسيةى القوا مختلف يلومسؤ

وز تجا يف  تسهم  لتيا يةرلجاد اللجهو ترياار عمد يةرلجات اضاوملفاا

ن با  سخالرا انها، وايم لهال حلود يجاوا جهتهوا لتيت التحديادان السوا

 بر ىلل الوصوة والوحدار واالستقرم  والسالء اساار يستطيعدان لسوا

 حمدا ىسعي/ لسيددان السوا يف ترياير ارسفء للقاا رضحن. الماا

  .ىسعي

 جيةرلخاون الشؤا يروز منن ملكوى املستوا فيعر ترياار فدام وق

رة بزياآب ربقني ا/يم لسيدا سلرئير امستشاو صالحمان عث/ لسيدا

 يرة وزلدعو تلبيةفي السابع والعشرين من ابريل  يةدالتحاا سياولر

 يسولرا جيةرلخاا يرم وزقدوف. والفر جييرس يسولرا جيةرلخاا

ب حرب سبال احو ترياار لوفد توضيحاء للقاا يفوف الفر جييرس

 رصيحت يف ترياار فدو كد. واهنةالرع اضاوالوا سيااف روهدوا نيااكراو

ما بينهاع لنزا لحل نيااكرواو سيارو عيا، دالثابتا ترياار موقفك  رتمش



ن لقرا يف هنةالرع اضاوالن ابشاراء الن الجانبادل اتبائي. ولثناار ابالحو

 ىلا لتوصلا تم،  لثنائيةت العالقال احو. والفريقيةرة القاوا الفريقيا

 يف سيةولرا- تريةرالت العالقاا لتطوير ملموسةات خطوذ التخا تفاهم

 .لثقافةوا لتعليممار واالستثرة والتجاوا لدبلوماسيةوا لسياسةت امجاال

ى ملستوا فيعر ترياار فدو سلمفي  االسبوع  االول  من  مايو التقى  

ر مستشاو صالحمان عث/ لسيدا جيةرلخاون الشؤا يروز منن ملكوا

 يةرجمهو ئيسر يتردمياير ك سلفا لرئيسآب،اربقني ا/ يملسيدا لرئيسا

س سياإ لرئيسا من سالة، حيث سلمه ر جوبا يفان دلسوب اجنو

ين لشعبين اب الخويةا يخيةرلتات العالقادا امجدت كد.  ا قيرفوا

ب جنو شعبح كفاة رتف منذأت بد لتيدان السوب اجنوي وتررالا

 عم، دلرسالةا يف قيرفوس اسياا لرئيسا كديره. وامص لتقريردان لسوا

دان لسوب اجنو حقودان لسوب اجنودة سيال والستقالي لقوا ترياار

دان لسوب اجنو ئيسر شكر. وجيرخا تدخلدون  خليةالده اقضايا لحل

رات لتطوء اللقاول اتناء. لبناوا لثابتا ترياار موقف يتردمياير ك سلفا

 منء للقاا رضح. القليميئي والثناون ابالتعا للدفع  تفقا، واالقليميةا

ب جنو جانب من، و ميكائيل  يلتخ يوهنسير/ لسفا ترياار جانب

 يرين ووزبنجامل يارما ناباربار/ لدكتوا لرئاسيةون الشؤا يردان وزلسوا

   لوفدا لتقىما  اك. ينغد يوأ مايك يلولدون التعاوا جيةرلخاون الشؤا

اك ، و  قلوت تو/ لسيدا  المنيةن اللشئوير  سلفاك  لرئيسر  امستشا

  كل  قبل  من  لةوملبذد  الجهودان، والسوا  يفع  ضاوالا  معه  بحث

اف الطرين  اب  لنظرت  اجهاو  لتقريبدان  لسوب  اجنوو  ترياار  من



ح نجاق واتفاا ىلل اللوصو ملتينةا ضيةرالا هيد، وتمنيةدالسوا لسياسيةا

دان  بالسو  تريايري  ارسف  من  كلء  للقاا  رضح. النتقاليةا لعمليةا

 لتقى.ا ميكائيل  يلتخ  يوهنسدان  لسوب  اجنوو ىسعي حمدا ىسعي

 لسيدا جيةرلخاون الشؤا يروز منن ملكوى املستوا  فيعر ترياار فدو

 من لتاسعا يفآب ربقني ا/يم لسيدا لرئيسر امستشاو صالحمان عث/

دبي  يسادر محمدنرال لجدي التشاي العسكرا ملجلسا ئيسر مايو

س سياا لرئيسب اعرا حيث. قيرفوس اسياا لرئيسا من سالةر سلمهو

دبي،  يسادر لسابقا لرئيسة اوفال حزنه بالغ عن،  سالتهر يف قيرفوا

 جانبه مند. تشا مع القليميئي والثناون ابالتعا للدفع تريااد ارستعدا كدوا

ا مؤكد،  قيرفوس اسياا لرئيسدرة امبادبي  يسادر محمدنرال لجا شكر

ي تررالا للوفد رشحام قد. وترياار مع عالقاتها لتعزيزده بالاد ستعدا

 لوطنيار الحوة ارشبابم تعهدهاد وتشا يفع ضاوالرات اتطون بشا

  .لجامعا

 ئيسر مايو من رشع لسابعا يف  ىسعي حمدا ىسعيير / لسفالتقى ا

ن ربهالح الفتاا عبد كناول ر لفريقداني السودة   السياا  ملجلسا

 لرئيسا فخامة من سالةوسلمه ر  قلوان دحمد محمد لفريقا نائبهو

 ترياار مساهمةو  لثنائيةت العالقاا تعزيز  تضمنت.  قيرفوس اسياا

م لقياوا خليةالدا ملشاكلهدان لسوا حل جلا من رشيكةرة  وجا لةوكد

 .القليميوره ابد

 سيلورمال ربتغالا ئيسرتي ورماكازاروس الوي مال يةرجمهوء سارؤ بعث

ين لحرمدم اخاو تالو تريسرباين بن يةرجمهو ئيسور سوسادي  يبيلور



 شعبو لحكومة  تهنئة برسائل  لعزيزاعبد بنمان سل مللكين ارشيفلا

 .للالستقالين لثالثوا يةدلحاى الذكرا ناسبةبم ترياار

  لكويتا عهد يلوو تياواكرو رصمو تركياو 

وملك المغرب وورؤساء موريتانيا والسودان و الهند وهولندا وايرلندا 

وروسيا و رؤساء ايطاليا سيرجو ماتاريال ورئيس  السلطة في فلسطين  

ب جنوو ثيوبياء  اسارا و رؤورئيس جمهورية الصين الشعبية ورئيس سويس

ة و ملتحدا لالممم لعاين االموا بريطانياو لسويدوا  رسيالنكاو فريقياا

ة و ملتحدا لعربيةرات االماا لةدو  ليبيان وبيجاءاذرسان ورؤلفاتيكاا

 لهاشميةا نيةردالا  ململكةا ملكو لوسطىا فريقياوا  ملانياوا  رصبيا

 مملكة يفراء ز لوا مجلس ئيسه ورعهد يلوو  لبحرينا مملكة ملكو

  لبحرينا

شاركت ارتريا في المؤتمر العالمي لمكافحة الجفاف وفقر التربة في  الفترة 

من التاسع وحتى العشرين من مايو في مدينة ابيجان بساحل العاج.شارك 

 . في المؤتمر وفد من وزارة الزراعة وبعثة ارتريا في االمم المتحدة

عن تجربة ارتريا في اصالح  قدم الوفد توضيحا مصحوبا بفيلم وثائقي 

االراضي في برنامج خاص نظم في الحادي عشر من مايو بيوم مكافحة 

الجفاف. وشرح التوضيح تحديات ارتريا مع الجفاف وفقر التربة ، 

 .واالستراتيجية التي تتبعها لحفظ المياه  وحماية التربة بمشاركة شعبية

لحادي والثالثين في حفل احتفلت البالد رسميا بعيد االستقالل المجيد ا

بهيج نظم في استاد اسمرا عصر . وقال الرئيس اسياس افورقي في الكلمة 



التي القاها في االحتفال الذي بث مباشرة عبر الفضائية االرترية واذاعة 

صوت الجماههير االرترية ، ان الذكرى الحادية والثالثون الستقاللنا لها 

االضطرابات اإلقليمية والعالمية  سماتها المميزة في هذه األوقات من

المتزايدة. وفي هذه السنة االستثنائية ومن أجل الحفاظ على استقاللنا 

وسيادتنا وحمايتهما، يتعين علينا إجراء تقييم شامل لمساراتنا الماضية 

والحالية والمستقبلية من جهة ؛ واألحداث التي وقعت أمس واليوم على 

ن جهة أخرى.  واوضح لقد خرجت مسألة الصعيدين الدولي واإلقليمي م

استقالل إرتريا وسيادتها عن مسارها الطبيعي في  بعد نهاية الحرب 

عام بخنقها وقمعها من قبل القوى الكبرى في ذلك 4914العالمية الثانية 

الوقت. ونتيجة لذلك ، فإن تطلعات الشعب اإلرتري إلى االستقالل بدأت 

ان  الحيل “االستقالل . وقال  في وضع االساس للمقاومة من اجل

السياسية المنسوجة لتدمير إرتريا من اجل الضم وإضعاف الصف اإلرتري 

بذرائع  دينية  عكس توقعاتهم أدت إلى زيادة الوعي السياسي لدى 

الشعب اإلرتري ؛ ودفعته لتنشيط نضاالته السياسية وكفاءته التنظيمية 

ع لجوء قوى الهيمنة إلى القمع إلرساء أسس متينة الستقالله وسيادته. وم

العسكري لنضال الشعب االرتري السياسي أدى إلى نشوء الكفاح المسلح 

والمقاومة من قبل الشعب اإلرتري وإرتقى بنضال االستقالل إلى منصة 

أعلى. مشيرا الى إن جوهر ذكرى االستقالل العزيز الذي نحتفل به اليوم 

العسكرية واالجتماعية والثقافية هو الناتج التراكمي للقيم السياسية و 

الديناميكية التي ظهرت في تلك السنوات الخمسين. وذكر فخامة الرئيس 

اسياس افورقي  إن تنمية وتوطيد روابط الصداقة مع الشعوب األخرى 

قناعة أساسية أيدها النضال التحرري للشعب اإلرتري،  لذلك فإن ضمان 

يز التنمية المستدامة وتقويتها من استقالل وسيادة أي دولة ، يتم عبر تعز 



خالل التكامل المتبادل بين الدول والشعوب ، ولهذا عملت الحكومة 

اإلرترية  بال كلل في السنوات الثالثين الماضية من أجل التكامل اإلقليمي. 

وقال الرئيس اسياس افورقي إن تعزيز االستقرار اإلقليمي وتعزيز الروابط 

ادل والتكامل والنمو بين الدول والشعوب القوية من التعاون المتب

المستقلة وذات السيادة ا ال يتجزأ من بناء دولتنا.  كان وال يزال جزء لذلك 

من  الضروري بالنسبة لنا العمل من أجل أهدافنا المشتركة في هذا الصدد 

بجهود موسعة ومضاعفة على الرغم من األجندات المدمرة العلنية 

ام بين مواطني منطقتنا وإضعافهم تحت خدع والسرية إلحداث االنقس

  . مختلفة من االستقطاب الرأسي

ين لثالثوا يةدلحاى الذكرا ناسبةبم ترياار شعبو لحكومة تهنئة برسائل

ب جنو ئيسورق زودي ور يلسه ثيوبياا ئيسةر عربتل. والالستقال

 ملكو جاباكسرا غوتابايا رسيالنكا ئيسور يليرس ماتاميال فريقياا

 سائلر يف لثانيةا بيتاليزا بريطانيا ملكةف وغوستا رلكا لسويدا

 لعملا يف لتوفيقوا لصحةوام ابد نياتهمتم عن سلوهاار لتيا لتهنئةا

ت كد. واشعبهاو تريارالر هازدالء والرخا، وا قيرفوس اسياا للرئيس

 سموا باسمها بعثتها لتيا لتهنئةا يفورق زودي  يلسه ثيوبياا ئيسةر

ت لعالقاا تعزيزو لتطوير هادلبالي لقوا لعهدا ثيوبياا شعبو حكومة

ين لتمت قةدلصاا لرغبةا فريقياب اجنو ئيسر ضح. واو كةارشلوا لثنائيةا

 .ةئملقاا الخويةا قةدالصات اعالقا

 لحكومة تهنئة برسائل ئرالجزوا سبانياوا فرنساو كوباء  سارؤ بعث

ب عرل. والالستقالين لثالثوا يةدلحاى الذكرا ناسبةبم ترياار شعبو



 ملكون وماكر انويلايم فرنسا ئيسور كانيلز ياد ميغويل كوبا ئيسر

 سائلر يفن تبو ملجيداعبد ئرالجزا ئيسدس ورلساا فيليب سبانياا

 لعملا يف لتوفيقوا لصحةوام ابد نياتهمتم عن سلوهاار لتيا لتهنئةا

 ضح. واوشعبهاو تريارالر لتطوء والرخا، وا قيرفوس اسياا للرئيس

 معءة بنا كةارش القامة فرنسا غبةون رماكر انويلايم يسلفرنا لرئيسا

 لتطويرده بال غبةن رتبو ملجيداعبدي ئرالجزا لرئيسا كد. واترياار

ور لتشاا تطويرك وملشرتا لعملوا لبلدينين ابون لتعاوا الخويةت العالقاا

 .ملشرتكةا الهميةذات ا القليميةا لسياسيةا لقضاياا يف

 يويون من رشعدس لساا يف  ىسعي حمدا ىسعيير/ لسفا لتقىا

ن  ربهالح الفتااعبد كناول ر لفريقداني السودة السياا مجلس برئيس

 يفى جري لذء اللقاول اتنا. قدما بها لدفعوا لثنائيةت العالقاا معه بحث

م سال عملية يف ترياودور ار  لثنائيةت العالقاا تعزيزري لجمهوا رصلقا

دة سعام قدك. وملشرتمام االهتذات ا القليميةا لقضايادان  والسوا

س سياا لرئيست امنياا طيبت واتحياء للقاا يف ىسعي/ يرلسفا

دا مجد فيهاا كدن ، أربهالح الفتااعبد كناول ر لفريقا ىلا قيرفوا

د شادان. والسوم اسال عمليةد جهو يف  تريارال لثابتا لدعموا ملوقفا

 نيةدالسوا - تريةرالت ابالعالقان ربهالح الفتااعبد كناول ر لفريقا

دان لسوا غبةاد ورستعدا امؤكد، ار باستمررة ملتطوا تيجيةارتالسا

 .ىمستو ىلالع لعالقةه اهذ لتطوير

 بقاعةفي الثالث والعشرين من يونيو  قيرفوس اسياا لرئيسا ستقبلا



مان عدان ولسوب اجنوو تركياو سيارو هية دول رشعاء سفرن ندد

اوراق  تسلمن ولياباوا ناميبياين ولفلبوا يايرنيجو يتانيارموا وتايلندو

 .هممادعتا

ل لصوماا يةرجمهو ئيسالتاسع من يوليو ر ظهر بعدا سمرا صلو

م ياا بعةق ارتستغرد للبال سميةرة رياز يفد محمو شيخ حسن يةدالتحاا

س سيان الرئيساا بحث.   قيرفوس اسياا لرئيسا  فخامة منة لدعو تلبية

 القليميةا لقضاياوا لثنائيةت ابالعالقا لدفعد  امحمو شيخ حسنو قيرفوا

  .القليميةا كةارشلك واشرتملمام االهتذات ا

ين لتامة لجديدا لصوماليةا لحكومةا ضعتهاو لتيا تيجيةارتالسا الوتناو 

ن لقرا يفء لبناوره ابدم لقيال والصوماا يف لتنميةار واإلستقرم والسالا

 تنميةت   عاورشمرة  بزياد محمو شيخ حسن لرئيسم اقا. . والفريقيا

بي لجنوا القليما يف لشمسيةا لطاقةن وااللبات امنتجاو عةرالزه واملياا

 تربيةو عةرالزا لتنميةه واملياا تخزين يعرمشام ومسالو لغوي سدو

رب تتد لتيا لصوماليةا لوطنيةات القون . وزار االلباا مصنعت وناالحيوا

 .قدمتهي لذض العرا شاهد، و ترياار يفات سنوث  لثال

ين ملتلقا يللصوماا لوطنيا لجيشربي امتد لتقىع  وامصو مدينةو زار 

ارب بالقوه قدموي لذي العسكرض العرا تفقدي ، ولبحرا يبرلتدا

 ترياان ار ىلرة االشار اتجدع. مصور مطاء وميناما زار  ك.  رسيعةلا

 .2241م عا شاملون تعاو قةاصد تفاقيةا  قعتال ولصوماوا

ني لثاا حتىو لتاسعا منة رتلفا يف كانت لتيا تريارال تهرياام زختفي 



  يوليو من رشع

 . كرتمشق  تفاة امذكرن  لرئيساا  قعو 

. -ت. لجالياا لكذ يف ابم لشعبيةت العالقاا تعزيز -مجاالت   يف 

 ملصالحى اعاظ للحفا يسلدبلوماوا يسلسياون التعاا تقوية

 عيماالجتدي واالقتصاون التعاا توسيع. -. تقويتهاو للبلدين ملشرتكةا

ثروة لوا عةرالزه وامليامار واالستثرة والتجاا ىلعص لخامام اباالهت

ت ملجاالا يفون لتعات والعالقاين ات. تم-. لتعليموا لصحةوا لسمكيةا

 يةمالحون لتعاا تعزيز. -. لتقانةم والعلووا لرياضيةوا لفنيةوا لثقافيةا

ون لتعا. ا-. بئةوالوا لطبيعيةارث الكوا كافحةمام بمباالهت لبيئةا تنميةو

 .ألمنار واالستقرم والسالمان الض ألمنع والدفاا يف

 من الفريقين القرا يف لتنسيقيدي واقتصاالون اللتعاك ملشرتا لسعيا

  .فئةت داعالقا خلقل خال

 لتقييمرك انيويو مدينة يف يوليو من رشعني لثاا يف ترياار قدمت

 يفى ملستوا فيعر يسلسياى املنتدا يف 2222م لعا لطوعيا لوطنيا

 ملجلسا نظمهي لذماع االجتا يف. ومةاملستدا للتنميةة ملتحدا المما

ر تطوء العضاول الدا فيه دمتقو ملنظمةا يف عيماالجتدي واالقتصاا

 صوفيايرة لسفة املتحدا المما يف ترياار بةومند ضحت، او فيها لتنميةا

 عمليةن با ضحت.  واولطوعيا لوطنيا لتقييماد اعدإ عمليةم ، يارتسفاما

ات ، لذا ىلعماد العتأ امبد ىلع تعتمد ترياإر يف لوطنء ابنار ولتطوا

 بغضين ، طناملوا ميعجمان أن ض ىلع عيةماالجتا لةالعدا ىلع ترتكزو



 كاملة بحرية كةرملشاا كنهميره ، يمغو لسكنوا للغةوا لدينا عن لنظرا

 فيهم إلسها،  والوطنيةا لتنميةا مجابر يفز ملحرم التقدا يف

  .منهدة الستفاوا

 معظم حققت لتيا لقليلةان البلدا منة حدوا هي رتيايان إر قالتو

 ملتعلقةا يةلأللف ائيةنمإلاف األهدو ا مةاملستدا لتنميةاف اهدأ

  .بالصحة

د لالتحاين بعرالدي والحازاري الوا ملجلسماع اجتا يف ترياار كترشا

 يف يوليو من رشع لخامسوا رشع بعالرا يومي عقدي لذا الفريقيا

رة  سفامال باع لقائمماع االجتا يف ترياار مثل،  مبيازا لوساكا مدينة

 ملفوضيةوا الفريقيد االتحاا يف ترياوب ارمندو ثيوبياا يف ترياار

 يفمار الستثماع االجتا بحث. برهيم بنيا/ لسيدا الفريقيةا يةدقتصاالا

 مؤسسة قامةوا فريقياا يف بئةوالا قبةامر مركز قامةوا لصحيل املجاا

مار الستثوا جيةرلخاوا ملحليةا ملاليةارد املوا متابعة،  والفريقيةواء الدا

ت هيئاماع الجتا نتخباء. والغذدي واالقتصاماء النوا لتحتيةا لبنيةا يف

ارات قرر صد. واالفريقيد االتحاا يف لرئيسيةا لثالثةت الجهاا م تخد

 .هامة

 جيةر لخان الشئوا يروز  منن ملكوى املستوا  فيعر ترياار فدرك وشا

 رتممؤ يفآب ربقني ا/ يملسيدا لرئيسر امستشاو صالحمان عث/ لسيدا

 يف تونس يف عقدي لذا فريقياأ يف للتنمية لثامنا يلولدا طوكيو

 يلمعام قدري. ولجاا غسطسأ من رشينلعوا منلثاوا رشينلعوا لسابعا



ي نقوان  يجب ”ل قا، وترياإر قفاموز  ربت كلمة صالحمان يرعثزلوا

اء جرا يتطلب نها ىليرا امش، لسابقةرب التجاا من  مستفيدين تقدمنا

 52ل خالد تيكادرة مبال حوين هاربلوا لةدباال مصحوباد جاو شامل تقييم

 مللكيةدئ واملباوا لتنميةوا قيافريا  جهاتو  لتيت  التحدياوا عاما

  ” .ملحققس امللمور التطووا ليةولدا كةارشلا ىلا بالنظر الفريقيةا

/ لسيدا تريةرالا جيةرلخان الشئوا  يروز لتقىا رتمملؤا هامش ىلعو 

 ىلا توصال، وسامايوشي يشهيا/ لسيدني اليابايره انظ  صالحمان عث

ير سفء للقاا يفك ر شائي . لثناا لتفاكرون والتعاا تعميقو لتعزيز تفاهم

 .قيرفوس استيفانو/ السيدن الياباا يف ترياار

 لكينيا لرئيسا قيرفوس اسيا/ الرئيسا ربهنأسبتم من لثامنفي ا

 كينيا يف ترياير ارسف    لتهنئةا سالةر نقل. توم رويليا/ وملنتخبا

 .مسورؤ بيني/ لسيدا

 قةالصدا مجلس نظمهي لذا يلولدن املهرجاا يف ترياار كترشا

 منثر كا كةرشام بملخرطوا نيةدالسوا لعاصمةا يف مليةلعاا لشعبيةا

 قةاصد هردلتز”ر شعا تحت ملنظمن املهرجاا يفم قد. جالية 41

 كةرشابم ربسبتم مندس لساا حتىو بعالرا من “الفريقيةب الشعوا

 تعكست محتويادان ، لسوا يف يسلدبلوماا لسلكء اعضااء والسفرا

 مجابرل حور للصوض رمع ترياار  كنر  تضمنول. لداث اترو ثقافة

 جمعيةير سكرتل قا. وثيةارتلدوات االوا لشعبيةا الغذيةوا لتنميةا

ه هذ مثلان ” سعيد محمد يس/ ادرلسيدا نيةدالسوا - تريةرالا قةالصدا



 بطوالرك واملشرتون التعات وابالعالقا للدفعير كبدور  لهات ملناسباا

 قةاصدلا ملجلسم لعاين األمت أشكرو “ول. لدب والشعوين اب لثقافيةا

ين ملساهما جميعب محجو محمدى سلوذة/ الستاا  مليةلعاا لشعبيةا

ول لدت اعالقاين لتمتة بقو لعملة امؤكدن، ملهرجاح انجاوإ لتنظيم

  .الفريقيةا

  لثالثا لسرشا للملك تعزية برسالة قيرفوس اساياا لرئيسا فخامة بعث

  .لثانيةا بيثاليزا بريطانيا ملكةة بوفا

ني لثاا يفدان بالسو ترياير ارسف ىسعي حمدا ىسعيير لسفا لتقىا

 عبد كناول ر لفريقا يلالنتقادة السياا مجلس ئيسر ربسبتم من رشع

 تطوير سبلو لثنائيةت العالقاا تعزيزء  للقاول اتنان، ربهالح الفتاا

 ملوضوعةا مجاربلا تطويرء للقاا قيمما ك. لبلدينين ابك ملشرتون التعاا

  .نيةدالسوا- تريةرالت العالقاا لتعزيز

ار ستقرا ىلدف الهاا ربنامجلا ترياار صلةامو ىلا ىسعيير / لسفر ااشوا

 ربع جانبه منين. لشقيقين الشعبين ابت لعالقاين اتدان وتملسوق ارش

 لحكومةوا لشعبف الوقوه تقدير عنن  ربهالا كناول ر لفريقا

  لدعماع انوا كافة خاصةداني   لسوا لشعبر اخيا جانب ىلا تريةرالا

 .دانللسو قيرفوس اسياا رئيسلا فخامة يقدمها ظل لتيا

  حسن خلق ىلا ميةالرا ترياد اربجهون ربهالا كناول ر لفريقد اشاوا

  ترقيةو تطويرورة  رض ىلعدا مشدار ، الستقرم وابالسال تنعميرة ج

ا مؤكد،  لبلدينا شعبيت تطلعاو مصلحةم يخد ابم لثنائيةت العالقاا



 حبق أرفاآ ىلا نيةدالسوا - تريةرالت ابالعالقا للدفعة بقو لعملا

 .ينلشقيقين الشعبا ملصلحة

 ربسبتم من رشعدس لساء امسا قيرفوس اسياا لرئيسا فخامة ستقبلا

،  بينغ شوير لسفا  الفريقين  القرا ملنطقةص لخاا لصينيث املبعوا

ات لخطوء اللقاول ا تنا.  القليميةوا لثنائيةا لقضايان الطرفاا بحث

  ضعتهاو  لتيت اويالوالأ يفري لجاي التنموون التعاا لتطويرة ملتخذا

دي القتصاا بطارتلا فقي ولتنموون التعان   الطرفاا ناقش. و ترياار

ون لشؤا يروز برئاسةى ملستوا فيعر  ترياار فدرك وشا. القليميا

 لعليات املستويات اعاماجتا يف،  صالحمان عث/ لسيدا جيةرلخاا

ى جرين ، والسبعوا لسابعةا تهادور  يفة ملتحدا لالمم لعامةا للجمعية

 منة رتلفا يف لوفدا لتقىا حيثماع. الجتا هامش ىلع ثنائيةءات قال

 يروز من  بكل ربسبتم من رشينلعدي والحاا حتىو رشع لتاسعا

س لوركا يالوفنز جيةرخا يرووز سيالكوفينش نيكوال رصبيا جيةرخا

 يرووز مكونن مقيد  ثيوبياا جيةرخا يرزراء وزلوا ئيسر نائبو يارفا

اد مقد فيصل يارسو جيةرخا يرووز ةمرمالعن امضار ئرالجزا جيةرخا

ما ك. مليةلعاع اضاوالرات اتطوون ولتعاوا لثنائيةت العالقاا معهم بحث،

 مجموعةز والنحيام اعدت وزراء دول عاماجتا يف ترياار فدرك وشا

 كذلكين ولصوا 11 مجموعةة وملتحدا الممق اميثا عنع لدفاء اصدقاا

/  لسيدا لرئيسر امستشا ترياار فدو ضم. لعليات املستويات اعاماجتا

 صوفياة / لسيدة املتحدا المما يف ترياار بةومندآب وربقني ايم

 .ميارتسفاما



ماع وزراء جتا يف ربسبتم من رشينلعني والثاا يف ترياار كترشا

 لسيدا ضح. و اولثالثة املتحدا الممق اميثا عنع لدفاء اصدقاا مجموعة

 لسابعز االنحيام اعددول  جيةرخاماع وزراء جتا يف صالحمان عث/

 لجمعيةماع اجتا هامش ىلع ربسبتم من 42 ىف نعقدى إلذن السبعووا

ور لتشاوا لتنسيقا تتطلب ملرحلةة ،ان املتحدا لالمم لعموميةا

 .هنةالرت التحدياا جهةاملو

 جيةرلخان الشئوا  يروز برئاسةى ملستوا   فيعر ترياار فدو لتقىا

 بةومندآب وربقني ا/ يملسيدا لرئيسر امستشاو صالحمان عث/لسيدا

 هامش ىلعم يارتسفاما صوفياة / لسيدة املتحدا المما يف ترياار

 جيةرلخاماع وزراء اجتة واملتحدا لالمم لعموميةا لجمعيةماع اجتا

  بكل لوفدا لتقىا حيث. مختلفةدول  يلوسؤين بملص+ ا 11 ملجموعة

 سيارو جيةرخادان و وزراء لسوب اجنو يةرجمهو ئيسر نائب من

ر جزا وغورانيكا يةرجمهوو يةدلسعوا لعربيةا ململكةوا يةدالتحاا

 لقضاياا كذلكئي ولثناون التعاا تعزيزءات للقاا لتوتنا،  ملالديفا

 . مليةلعاوا القليميةا

 ربقيةب ربسبتم من رشينلعوا لثامنا قيرفوس اسياا لرئيسا فخامة بعث

 لعزيزا عبد بنمان سل بن محمدير المكي امللا لسموا صاحب ىلا تهنئة

  . زراءلوا ملجلس ئيساه رتعيين ناسبة. بم لعهدا يلد وسعوآل 

 جيةرلخان الشئوا يروز يلمعا برئاسةى ملستوا  فيعر ترياار فدو لتقىا

 لالمم لعموميةا لجمعيةماع اجتإ هامش ىلع صالحمان عث/ لسيدا



 نطونيوة املتحدا لالممم لعاين اباالمين ، لسبعوا لسابعة املتحدا

 ربسبتم من رشينلعوا لسابعا يفى  جري لذء  اللقاول اتنا. يشرقوتو

  لتقىك. و  املشرتمام االهتذات ا مليةلعاا لقضاياوا لثنائيةت العالقاا

م لعاين االمة امساعدو  محمد مينةة أملتحدا لالممم لعاين االمنائبة ا يضاأ

 يةرلجمهوا جيةرخا يروز معءات لقاى   جرما اكبي. بو تارما فريقياا يف

 يةرلجمهوا جيةرخا يرن، ووزللهياا عبدير مين احس نيةااليرا السالميةا

ون لتعات والعالقاا تعزيزمعهم  بحث،  و يالربا يغيزرودر نووبر لكوبيةا

  .كملشرتمام االهتذات ا ليةولدا لقضاياوا

 ربنوفم منول الا يف بعثها سالةر يف قيرفوس اسياا لرئيسا هنأ

ت النتخاباا يفى خرة امر نتخبالذي ا سيلفادا  يللواليازربلا لرئيسا

ين لثالثوا لتاسعا لرئيسن ايكول كتوبرا منين لثالثا يفت جر لتيا

  .يلازربلل

ل لصوماا يةرجمهو ئيسالعشر من نوفمبرر ظهر بعدد لبالا صلو

قت ستغرإ عملرة ياز ىفد محمو شيخ حسن لرئيسا فخامة ليةرالفيدا

 .  بعةأر

 يروز ضمي لذا له فقاملرا لوفدد وامحمو شيخ حسن لرئيسن اكاو

 فقة، ر الحمرا لبحرمال اش مقليرة ابزيام  قا  جمعة عمرير بشا جيةرلخاا

ات لقووا لبحريةات القوء اعضاا  لتقىا حيث. قيرفوس اسياا لرئيسا

 فيةالجغرا ئطالخرا نظم يف يبرلتدن ايتلقو لذينا لصوماليةا لخاصةا

ات لقوا مركز يف لصوماليةا لبحريةات القوء اعضات . و املعلوماوا



 لكومانووا لبحريةت العملياا يف يللعاا يبرلتدا تريةرالا لبحريةا

  .لخاصةات القوء اعضا.  واملختلفةي البحرا لدعمت اخدماي ولبحرا

ي ربقي تسفا لبيئةه واملياوا يضراألا يروز برئاسةي رتيإر فدرك وشا 

 فاصيل لعربيةا رصم يةرجمهوى لد رتيايير إرسف عضوية، و يسسال

م رشبخ ملناير التغ رشينلعوا لسابعا رتمملؤ، في ا يسسالي ربق

 يف بفاعليةي رتيرإلا لوفدرك اشا.   ربنوفم 41-2 منة رتلفا يف لشيخا

 عم، ود رتمملؤا يفت ملوضوعاا مختلفل حوت ملناقشاا

ر بأفكا لناميةول الدوا إلفريقيةول الدى امستو ىلعوح ملطرع املوضوا

ار رضألا عن للتعويض خطط تنفيذو مضاعفة ىلع  حثت ، ورتحامقو

 قليديةلتا لطاقةق اطرال ستبدا ىلع لعملخ ، واملناير اتغ عن لناجمةا

ة ملساعدا ىلعل للحصو لدفع، وا   لبديلةا لطاقةرات ابخيا لحاليةا

  .لتقنيةوا ملاليةا

 ثيوبياا يف تريةرالرة السفامال اباع لقائما برئاسة ترياار فدرك وشا

 الفريقيةا يةدالقتصاا ملفوضيةوا الفريقيد االتحاا يف ترياوب ارمند

 لسابعئي اتثناالسا الفريقيد االتحاا قمة رتممؤ يف  برهيم بينيا/ لسيدا

 رشينلعوا لثالثا منة رتلفا يف بالنيجر نيامي يف عقدي لذا رشع

 لصناعةا ىلع   رتمملؤا كز.  رربنوفم من رشينلعوا لخامسا حتىو

،  يةرلقاا لحرق السوا منطقة تنفيذو فريقياا يفدي القتصاع التنووا

 لطبيعيةارد املووا ملصالحبا لدفعا ىلدف الهاا رتمملؤا هميةا

 الفريقيةا



ما كدي. القتصاع التنووا بالصناعة يدفعم مرسوار وقر رتمملؤر اصدوا

ات لخطوق واالتفاا تنفيذر تطوو يةرلقاة الحرق السوا رتمملؤا بحث

 لتنفيذار بقر لهماعم اختا يف رتمملؤج اخر. ومستقبال هاذتخاا جبالوا

 . قالتفاا تنفيذ لدعم ضافيةا مجابرق طالق والالتفا فاعل

 ئيسء العاشر من ديسمبر رامس من لخامسةا لساعةا يفا سمرا صلو

 د ،لبالاتوم رويلياو كينيا يةرجمهو

 تطويرول  الما القائه يف توم رويلياوو قيرفوس اسيان الرئيساا بحث

 . والقليميةا كةارشبال لدفعوا لثنائيةت العالقاا

  لثنائيةت العالقاا لتقوية لعملق باتفاة امذكر كينياو تريارت ارصدا

 وجب. وبمالقليميون التعاين والشعبا بطام رو يخد ابم لكينيةا - تريةرالا

 لسفرء اثناا لبلدينا طنياملويرات لتاشت امتطلباء اللغا لتفاهما تم لكذ

 لقضاياا يف. والفريقيد االتحاا يفون لتعاا تعزيزين  ولتولدا ىلوا من

 كةارشللك ملشرتور التشاوا لعملا  كينياو ترياار تفقتا القليميةا

. الفريقين القرا منطقة يف رلتطووا المنوا لسلمل احالوا القليميةا

درات ملباذ اتخاا ىلع توم رويلياوو قيرفوس اسيان الرئيساد اشدو

مار الستثرة والتجاا تطوير الهمية كاادرا هنةالرت التحدياا لحل القليميةا

 .القليميا

 عقدئي الحياع اللتنو رشع لخامسا يلولدى املنتدا يف ترياار كترشا

 من رشع لتاسعا حتىو لسابعا منة رتلفا  يفا بكندل رتيامون يف

ر شعا تحت عقدي لذا المميى املنتدا يف ترياار مثل. ربيسمد



ت ملخلوقاا لجميعك ملشرتا ملستقبلء ابنا ” إليكولوجيةرة الحضاا”

 قنصله  وملياوا يضرالوزارة ا يفئي الحياع التنوا قسم مدير،   ”

ين بس ستيفانو/ ا لسيدا لبيئة. ّواعقبو سامئيل/  لسيدا اكند يف ترياار

ء الحياوا يةمالحا يفءة بناات بخطو تريام ارقيا،  اتريار فدو ضحواو

. ملدمرء احيادة اعائي واالحياع التنوا تحقيقمان لض آلمنام االستخدوا

ت نفذ تريان اربا كرل. وذملجاا اهذ يف تهااتعهد ىلع لتاكيددا امجد

ه ملياا حفظارد وملوا تنميةمال عا ملاضيةا رشلعات السنوا يف

،  سعةوا شعبية كةرشات بماملحميا قامةير والتشجوا  رتبةلا يةماحو

،  لبيئيةات املعاهدا منير لكثا  ىلع قعتو لتيا ترياان  ار بالذكرر يجد

  .4992م عائي الحياع التنوا تفاقيةا يفا عضو صبحتا

 رشينلعح اصبا هالوي عد يف كتبهبم قيرفوس اسياا لرئيسا ستقبلا

اء ربخت والياة والو ضمداني لسور افودار قليما فد، و ربيسمد من

ء للقاا بحثوي. منا كوار مني/ لسيدا  القليما حاكم برئاسة ينرامستشو

 قليموا عامةدان لسووا ترياين اربي لتنموون التعات ابعالقا لدفعا سبل

اد ستعدا ىلعء ، للقاا يف قيرفوس اسياا لرئيسا كد. واخاصةر فودار

 يف لتنمويةا مجاربلا يف بهارتجا تقديمء ولبناا هاوربدم للقيا ترياار

ه مليات انااخزء بناو لصحةوا عةرالزت امجاالو عامةر فودار قليما

  لوفدا شكر. خاصة رشيةلبرات القدا تنميةء ولكهرباير اتوفمان ضو

  .القليميئي والثناا كةارشلون التعا ترياار عماد ودستعدا

 يبيرلكاوا فريقيادول إ ملنظمة رشلعاا رتمملؤا يف ترياإر كترشا



 حتىدس ولساا منة رتلفا يفا ندالو ألنغوليةا لعاصمةا يف لباسفيكوا

د إلتحاا يف ترياير إرسف سهأيري لذا ترياإر فدو ضم.  ربيسمد من لتاسعا

 يف ترياير ارسف منرك  ملشاوا كاسا يسنقا/ لسيدروبي األا

/ لسيدا الفريقيب الجنوا منطقةو فريقياأ كال، رتمملؤا يفب  جنو

 بحثآب.  ىلتخ يلسا/ دلسيدا نغوالأ يف ترياإر قنصلو عمر صالح

 شتمل، وأ مللكيةوا ملهجرب  والشباا قضايا ىلق اتطري لذا رتمملؤا

 ملناخيير التغت اتحديا بحثما كزاري ، لوا ملجلسماع اجتإ ىلع

 رتمملؤا ستمعما أك. المنم والسالت اتحدياو يةدالقتصاا يةدلتعدوا

  يبيرلكاوا فريقيادول إ ملنظمةزاري لوا ملجلسا ئيسر لتقرير

،  مللكيةوا ملهجرب والشباا اتقرير كذلك، ولباسفيكل  واحوا رصمخت

 يفدت ند قد ملنظمةا كانتا. وندالون عالا ىلع قتهدمصا جانب ىلإ

ول لدا بعض ضد ملتخذني القانوير اغدي ألحاا بالحظر لختامين اإلعالا

ة مؤكد، يلولدن القانوا تنتهك لتيا يةدألحاات الخطوا فضة، رالناميةا

ان   بالذكرر يجدء. العضاول الدب اشعوت ولحكوما عمهاد تجديد

 .لةدو 91 تضم لباسفيكوا يبيرلكاوا فريقيادول أ مةمنظ

 


