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ن عاالمحاد األفريقي اكمب اؤمار رؤساء دول وحكواات هيئة ل االسمثنائي تجماا االبيان 
 سد النهضة اإلثيوبي الكبيريو حول دطريق الفي

 6262يونيو  62

رئيس تجاهورية تجنوب أفريقيا ورئيس االمحاد األفريقي  ،ااماايال سيريل رااافوسا فخااة السيد عقد
 62في  الفيديوعن طريق المحاد األفريقي اكمب اؤمار رؤساء دول وحكواات ااسمثنائيا لهيئة اتجمااعا 

 .لاناقشة المطورات الامعلقة بسد النهضة اإلثيوبي الكبير 6262 ويوني

 :الاكمب على النحو المالي هيئة تجايع أعضاءفي االتجماا  شارك 

  رئيس تجاهورية الكونغو الدياقراطية، ،فيليكس مشيسكيديالسيد فخااة 
 رئيس تجاهورية اصر العربية ،عبد الفماح السيسي السيدااة فخ. 
 رئيس تجاهورية كينيا، ،أوهورو كينياماالسيد  فخااة 
  رئيس تجاهورية االيإبراهيم بوبكر كيماالسيد فخااة ،. 

د اهلل عبالسيد ودولة رئيس وزراء تجاهورية إثيوبيا االمحادية الدياقراطية  ،أبي أحاد دالسي دولةعي ُد
 السيد رئيس وزراء تجاهورية السودان للاشاركة في االتجماا . كاا شارك في االتجماا  سعادةحادوك 

 .رئيس افوضية االمحاد األفريقي ،اوسى فكي احاد

الاكمب بناء على الاشاورات المي أتجراها فخااة الرئيس رااافوسا بصفمه رئيس االمحاد هيئة ُعقد اتجماا  
 .سد النهضة اإلثيوبي الكبير وهي اصر وإثيوبيا والسودان اع األطراف الامفاوضة الثالثة بشأن

دة لانظاة الوح يناؤسسالعضاء ان األ الثالثة إلى أن األطراف الامفاوضة اؤمار اكمب الت هيئة أشار
كذلك إلى  تساهات بشكل كبير في وحدة القارة ومكاالها ومنايمها. وأشارواألفريقية واالمحاد األفريقي 

 .ألفريقيا ان إاكانات سد النهضة اإلثيوبي الكبيراشرو   ينطوي عليهاا 

اوسى سيد ال ان رئيس افوضية االمحاد األفريقي، سعادة امقدير مقريرالاع الاؤمار  اكمبت هيئة ملق
الافاوضات في قضايا الان  %02 أكثر ان ه مم حل، ضان أاور أخرى، إلى أنفيه ي احاد أشاركف

 .السودانالثالثية بين اصر وإثيوبيا و
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فخااة الرئيس عبد الفماح السيسي، رئيس تجاهورية اصر العربية الاؤمار كل ان اكمب  خاطب هيئَة
،  حادوكعبد اهللودولة السيد الدياقراطية االمحادية رئيس وزراء تجاهورية إثيوبيا  ،أبي أحاد ودولة السيد

 .ة اإلثيوبي الكبيرسد النهض اسألةعن اوقفه ان كل انهم  رحيث عّبرئيس وزراء تجاهورية السودان 

ثة للموصل األطراف الثالامبعمه  للنهج اإليتجابي والبناء الذيا مقديرهبالغ عن اؤمار اكمب ال ت هيئةأعرب
يتجة الموصل إلى نم كذلك على أهاية تعن طريق المفاوض  وشددالعالقة تجايع الاسائل لسلاي حل إلى 

 .معاونبروح المضاان وال ايعاربحة للتج

 األطراف تإعطاء زخم امتجدد للافاوضات الثالثية وحث الاؤماراكمب  ت هيئةهذا الصدد، قرروفي 
قانونية نية والفلقضايا الل طرافألان اإيتجاد حل ودي واقبول صوب العال على وتجه السرعة الثالثة على 

 .العالقة في عالية الافاوضات

منا  عن اإلدالء بأي بيانات أو امخاذ أي األطراف الثالثة باالاالاؤمار بالمزام  اكمب ت هيئةرحب
 إلى هدفوالمي مد العالية المي يقودها االمحاد األفريقي أو معّقا أن معّرض للخطر ان شأنه اتإتجراء
 .عالقةد حل اقبول لتجايع الاسائل الإيتجا

في هذا ويقودها االمحاد األفريقي. المي عالية البالمزام األطراف الثالثة ب الاؤمار اكمب ت هيئةرحب
 ر الاعنية باسألة سد النهضة اإلثيوبي الكبياللتجنة الثالثية موسيع على ت هيئة الاؤمار الصدد، وافق
قي تجنوب أفريقيا بصفمها رئيس االمحاد األفريوهم اراقبين لمشال  اصر وإثيوبيا والسودانوالاكونة ان 

ونية نية والقانفاعالتجة القضايا البهدف اكمب االمحاد األفريقي وخبراء ان الافوضية هيئة وأعضاء 
 ي غضونفلرئيس رااافوسا ااة اخف، ريرها إلى رئيس االمحاد األفريقيمق الاوسعةالعالقة. سمقدم اللتجنة 

 .هذا البيانصدور ان ماريخ واحد أسبو  

ورؤساء الدول والحكواات الاشاركون ان اتجلس اؤمار اكمب ال هيئةأعضاء  طلبيوبناًء على ذلك، 
 .نظر في هذه الاسألةمولى اللألام الامحدة اإلحاطة علاًا بأن االمحاد األفريقي ي األان

فخااة الرئيس ورؤساء الدول والحكواات الاشاركون باداخلة اؤمار اكمب ال هيئةأعضاء  رحب
بير الاعنية بسد النهضة اإلثيوبي الكلابادرمه بتجاع األطراف الثالثة م اامنانهوأعربوا عن بالغ رااافوسا 

 .لاسائل العالقةلان أتجل إيتجاد حل مفاوضي 

 في على االتجماا  ارة أخرىن وكواات الاشاركورؤساء الدول والحالاؤمار اكمب  هيئةأعضاء  امفق
نمائج الافاوضات حول القضايا عن هذا البيان للنظر في مقرير صدور غضون أسبوعين ان ماريخ 

 أن سد النهضة اإلثيوبي الكبير.بشالعالقة 

 انمهى


