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"بااااالإلر إلااااا المإيااااقا  التااااي تحالالاااا  فااااي ت قيااااق ال ااااالم  إثيوبيررررا: –أديررررا أبابررررا  -0101فبرايررررر  01

ل ماات تف ياال ميلااس ال االم واألماان التااابت  0222واألماان فااي الالااارةل فااي ال الااود األمياارة ل ال اايما مإاا  عااام 

الاااارة أاااو أمااار لالتحااااد األفريالااايل فاااان اللااادت الإبيااال المتمثااال فاااي إ اااكا  البإااااد  وإإلاااا  الحااارو  فاااي ال

قابااااال للتحاليااااال" ل  كااااار  لااااام ال ااااافير رمصاااااان ال ماااااامرة المب اااااو  الماااااا  لااااار يس مفوصاااااي  االتحااااااد 

وياااا  األفريالاااي ل  ااا ادة مو اااا فالاااي محماااد   اااكا  البإااااد   

ل فاااي مالااار االتحااااد  0202فبرايااار  9ماااس  لااام ماااالل حديثااا ل أ

 األفريالاااي بااابديس أباباااا ل إثيوبياااال فاااي كلمتااا  أماااام الااادورة ال اديااا 

الثالثاااااا  والثالثااااااين لماااااايتمر االتحاااااااد األفريالااااااي حااااااول تإفياااااا  

المشاااارور الر ي ااااي بشاااابن إ ااااكا  البإاااااد  فااااي إ ااااار شاااا ار 

ل بحصااااااور ر اااااايس االتحاااااااد 0202 االتحاااااااد ا فريالااااااي ل ااااااام

المإتماااا  حااااديثا فماماااا   اااايريل رامافو ااااا ل ر اااايس يملورياااا  

 .يإو  إفرياليا

 

صاااراعا   02وأشاااار ال ااافير ال ماااامرة إلاااا أإااا  مااان باااين حاااوالي 

ل يت اااين علاااا إفريالياااا االحتفاااال بحاليالااا   0222إشااا ا  فاااي عاااام 

أإلااا تت اماال اعن ماات عاادد أقاال ماان الإقاعااا  مالارإاا  بالماصااي  
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وأصاااات أن لااادق إفريالياااا مم  اااا  قوياااا  لت قياااق ال اااالم واألمااان واال اااتالرار ل فصاااال  عااان ت قياااق الحكااام 

األفريالااااي  الليكاااالأاااا خ الم اااا  أااااي مااااقي  ماااان والرشاااايد واحتاااارام حالااااو  ا إ ااااان والشاااا و  والد ااااتور  

م واألمااان وماااا قال يالاااود تإفيااا  أااا خ الم ااا  ال اااللالاااد قااااد ميلاااس   يكااال الحوكمااا  األفرياليااا وأ لل اااالم واألمااان

ل ا رادة ال يا اااي  للااادول األعصاااا  أمااار باااال  األأميااا   وأاااو البف اليااا  ل والااا ر ي تبااار ال امااال الحا ااام فيلااا

ا  وحللاااا يتماااان علاااا األراصاااي الو إيااا   وأكاااد أإااا  علاااا الااار م مااان باااالإلر إلاااا أن مإااات إشاااو  الصاااراع

أن احتااارام ال ااايادة الو إيااا  أمااار باااال  األأميااا  ل فاااان أااا ا ال يإبلاااي أن يالاااو  اليلاااود المب ولااا  لتو ااايت 

علاااا الإحاااو عااادم الالمبااااالة إ اااا  مإااات الصااارار ل وإ ا لاااقم األمااارل اتماااا  إيااارا ا  يماعيااا  با ااام مبااادأ 

  الالاإون التب ي ي المإصو  علي  في

 

"مااات إدراكإاااا لحاليالااا  أن الإقاعاااا  األأليااا  تاااإيم عااان  ل ااال  مااان المالفاااا  والتفاوتاااا  فيماااا باااين األفاااراد 

فااااي وصاااات تصااااور  ا  إبااااداعوالميتم ااااا  والفصااااا لل فاإإااااا إواياااا  التحااااديا  المتمثلاااا  فااااي أن إكااااون أكثاااار 

فاااي أااا ا المإلاااورل يإبلاااي أن يإصااا  تركيقإاااا فاااي المالاااام األول علاااا ووتإفيااا  حلاااول مبتكااارة للصاااراعا   

أكاااد رمصاااان للشااا  "  وصااامان الحفاااال علاااا الوحااادة الو إيااا  وتشاااليل مي  اااا  الدولااا  وال ااايادة ال امااا  

 ايواإاا  حاال الإااقار باعتبارأاا كافاا علااا أإاا  ل فااي أاا ا ال اايا  ل ال بااد ماان تصااور الشاامولي  فااي ال مااامرة 

ي إاااي إشااارام فلاااو ل  لااام فاااي الواقاااتإ ا وصااا إا وفاااي الالاااارة   البإااااد ي  فاااي إ اااكا  أحاااد المكوإاااا  األ ا ااا

إإلاااا حاليالااا  ثابتااا  أن أ ااابا  الصاااراعا  فاااي الالاااارة والشااابا    المااارأةال  ااايما و بالاااا  الميتمااات ل  كافااا 

ن إ ااب  كبيااارة ماان أااا خ الإقاعااا  كاإااا  مدفوعاا  فاااي اللالاا  بالتإاااافس أ مصااايفا  متإوعاا  ومت اااددة اليواإاا   

ل رقاااااي علاااااا المالفاااااا  ال يا اااااي  ل والماااااالت حااااااول  را ااااال إيااااارا  االإتمابااااااا  الو إيااااا  أو إتااااااا   ا

ب ااااب   ا  أيصاااااالإتمابااااا ل وكاااا لم صااااراعا  ال اااال   داماااال الدولاااا   إصاااااف  إلااااا  لاااام ل يإشااااب الصاااارار 

 الإاش   والوصول إلا الموارد ال بي ي  والفوا د  ال ل  علا  الإقار

 

مفوصاااي  االتحااااد االفريالاااي حاااول إ اااكا  األ ااالح  ل بيإماااا إواصااال إشااار  للمب اااو  الماااا  لااار يس وفالاااا  

األ اااالي  التالليديااا  لحااال الإقاعاااا  مااان ماااالل ال ملياااا  التاااي تإ اااور علاااا ا اااتمدام الشمصااايا  االفرياليااا  

والمإلمااااا  الدولياااا  وا قليمياااا  ومشااااارك  الاااادول المياااااورة وعمليااااا  دعاااام ال ااااالم ومإلمااااا  الميتماااات 

رم  بي ااا  وإ اااا  والوصااات الثالافيااا  للااا خ الصاااراعا   وباتباااار أااا ا الاااإل  ل يمكااان المااادإيل ييااا  أن إاااد

للمااار  ب اااد  لااام صااايا   ا اااتراتييي  شاااامل  مصااامم  ل بماااا فاااي  لااام ا اااتمدام  لياااا  الو اااا   الر ااامي  

   والالاري    ا قليمي والم تويا و ير الر مي  علا م توق الالري  والميتمت والدول  

 

"ب بااااارة أماااارق ل تيكااااد الاااادروس الم ااااتفادة علااااا أن الااااإل  المتمحااااور حااااول  وأصااااات المب ااااو  المااااا 

االقتإاااار إلاااا ياإااا  ال ملياااا  المحليااا  الشاااامل  ل مااان الماااريي أن ت ااااأم بشاااكل إيياااابي فاااي إ اااكا  البإااااد  

فااي الالااارة  ويتصااي  لاام فااي حالاا  ويااود صااراعا  اإاادل   بإااا ا  علااا الحفااال علااا الكياإااا  االيتماعياا  

مثاااال األ اااار الممتاااادة ل والإ اااا ل وال شااااا ر ل و"الالبا اااال" ل واألمااااوة الديإياااا  واليماعااااا  ا ثإياااا   التالليدياااا 

 الللوي  ل إلخ" 

 

اقتااارل ال ماااامرة ل فاااي أااا خ األإاااوار مااان الصااارارل أن أإاااام حايااا  إلاااا  ليااا  ممتل ااا   دارة الصااارار تبمااا  

ل متاااواقن باااين المراكاااق واأل ااارات فاااي االعتباااار األ اااالي  التالليدي /المحليااا  للتااادمال  فاااي البحااا  عااان حااا

ل مااان أيااال الحفاااال علاااا الوحااادة الو إيااا  مااات االحتااارام الوايااا  للتإاااور  ويتمثااال اللااادت ال اااام للااا ا الاااإل  

 الممتل  في الحفال علا الوحدة الو إي  دون ا مالل بال وامل الديإي  والللوي  الالا م  

 

التاااي تحالالااا  فاااي ال الاااد الماصاااي أو أكثااارل ملااا   للااا ا اللااار  ل باااالإلر إلاااا المبااارا  المكت اااب  والإتاااا  

ال ماااامرة إلاااا أن االتحااااد األفريالاااي بحايااا  إلاااا أكثااار مااان أر وقااا  مصاااا لالياااادة وت قياااق يلاااودخ للو اااا   
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فاااي الصاااراعا  وقياااادة ال مااال اللاااادت إلاااا اليمااات باااين كافااا  اليلاااا  الفاعلااا  ا فرياليااا  والدوليااا  ل بماااا فاااي 

كثاااار ل فااااي الاليااااام بيلااااود ت اوإياااا  م ااااققة   ااااكا  البإاااااد  وتلي اااا   لاااام األماااام المتحاااادة ل بشااااكل عملااااي أ

 اللروت المواتي  للتإمي  االيتماعي  واالقتصادي  في الالارة  

 

فاااي  البإااااد إلاااا م اااوا  ملمو ااا  يت اااين اتما أاااا علاااا الفاااور   اااكا   تريمااا   لااامإإااا  يإبلاااي  وأصاااات

ل مصااايفا  ال اااامإ  المواقاااتل و يرأاااا مااان ليبياااا وماااالي ومإ الااا  ال ااااحل وبحيااارة تشااااد وكااا لم فاااي الصاااوما

ل "أفريالياااا لاااديلا ا رادة والالااادرة علاااا أقيمااا  ا رأاااا  ألإلاااا أقمااا  اال ااات مار والفصااال ال إصاااررأن "

مااان  علاااا الحايااا  إلاااا مراي ااا  وت اااديل أدوا  مإااات إشاااو  الصاااراعا  فاااي أفريالياااا وحللااااواكاااد ال ماااامرة 

وال إاااات وا ياااارام فااااي الالااااارة   ا المتلياااارة با ااااتمرار للصااااراعأياااال اال ااااتياب  بف الياااا  وكفااااا ة لل بي اااا  

ملمااا  قابلااا  للتحاليااال يمكااان أن ت ااااعدإا علاااا ت قياااق  ااايادة شااا بإا  البإااااد  أااايأن "إ اااكا  مياااددا  وأكاااد 

كاااامال  علاااا  ال ماااامرةم اااا  ال ااافير أفريالياااا"   ومواصااال  ت اااوير أأااادافإا فاااي التكامااال والتإميااا  فاااي عماااوم 
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