
 

 بيان مشترك للزيارة الرسمية 

 لرئيس أسياس أفورقي  إلى جمهورية كينيال 

 
 

قام  الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا خالل يومي الثامن والتاسع من .ـ 1

الرئيس الكيني وليام  لدعوة بزيارة رسمية إلى كينيا تلبية 0202فبراير الجاري 

 نوزير الشئوكل من ضم على راس وفد رفيع المستوى لحكومة أرتريا ، .روتو

 .ومستشار الرئيس الخارجية

 

من وزير الخارجية ووزير الدفاع  كما كان بصحبة الرئيس وليام روتو كل ـ 0

باإلضافة إلى مستشار أمن  ر الثروة البحرية  والنقل البحريوزيووزير التعدين ،و

 .خرين والنائب العام ومسؤولين آ لدولةا

 

على مستوى القيادة  الرئيسان اسياس أفورقي والرئيس وليام روتو لقاءأجرى .ـ 2

 التاريخية نيروبي، مستذكراً روابط الدولتينفي  0202العليا في التاسع من فبراير 

على تعزيز   ابروح أخوية ،قد ركز تتميز تيعلى مر السنين ،وال العميقة التي بنيت

 .ة والقضايا  االقليمية والدولية المصالح  المشتركة والعالقات الثنائي

ان على إعداد خطة للتعاون الشامل في الجانب السياسي واإلقتصادي أتفق الرئيس.ـ 4



الرحالت وواإلستثمار، ،الزراعة ،التجارة اإلجتماعي والثقافي ن في مجاالت و

السياحة وكذلك في وإدارة المياه ، و، الطاقة المتجددة ،التعليم و ،التعدينوالجوية، 

 .قليمياإل لمتعددة ضمن التنسيقاإلقتصاد األزرق أو الثروة البحرية  والقطاعات  ا

 

 التأشيراتإلغاء ن الدولتين ، أتفق الرئيسان على ت بيالتعزيز التجارة واللقاءـ  5

التاسع من فبراير ، وتوجيه وزارتي  ذالبلدين منالمواطنين في التحرك بين   على

لترجمة هذا اإلتفاق على ارض   ةالالزماالجراءات الداخلية في البلدين  على إعداد 

 .الواقع 

 

، ون لها تمثيل دبلوماسي في أرترياعلى أن  كينيا سيكأكد الرئيس وليام روتو .ـ  6

 .لى األرضالالزمة  لترجمة ذلك عبدء العملية  وأمر وزرة الخارجية والمهاجرين

 

في مختلف  انإلتفاقات التي توصل إليها البلدوقع وزيرا خارجية  الدولتين على اـ  7

اللجنة المشتركة  للتعاون  أن تلتقي كما إتفقا على.ثنائيالقطاعات في إطار التعاون ال

 . االتفاق  حولها  التي تملمشترك قريباً لمناقشة  الخطوات ا

 

بحث رئيسا ارتريا وكينيا بعمق العالقة اإلستراتجية بين البلدين لتحقيق الوئام ـ  8

سياس أفورقي الرئيس ويليام روتو بالقرار الذي إتخذه الر ئيس أ واشاد اإلقليمي،

للتحدث مع كافة  كما توصل الرئيسان إلى تفاهم .لعودة أرتريا إلى منظمة اإليغاد

 . رغبات دول اإلقليم تنظيم المنظمة بالطرق التي تلبي الدول األعضاء إلعادة

 

 .في تحقيق األمن والتطور في القرن اإلفريقي أكد الرئيسان على أهمية السالمـ  9

الوطنية للدول  الوحدة والسيادة اجل  ضمان مشترك منكما أتفقا على العمل ال

للدول  بي في العملية السياسية الداخليةوقف التدخل األجن والعمل على األفريقية،

 .اإلفريقية

 



وشكر  مجدداً على استعدادهما لتعزيز كافة جوانب التعاون، أكد الرئيسان.ـ 12

ول على مقعد بمجلس ة كينيا للحصلحمل اسياس أفورقيدعم الرئيس  الرئيس روتو

ة األفريقية على وشددا على ضرورة تعزيز التعاون للدفع باألجند .األمن الدولي

التغييرات الديناميكية خارج القارة في التأثير  ، في وقت تستمر فيهالمستوى العالمي

 .سلبًا على حياة الشعوب األفريقية

 

  0202فبراير  9نيروبي  جمهورية كينيا  

                                                                             الفرد موتوا وزير الخارجية والمهاجرين لجمهورية كينيا. د 

 عثمان صالح  وزير الشئون الخارجية بدولة ارتريا
 


