
 

 

 

  

 تصريح صحفي
 بين األطراف اإلثيوبية  السالم  اتفاقية توقيع  بشأن

  

اإلر   استقبل الوطني  الديمقراطيتاملجلس  للتغيير  كبير  ب  ري  دائم  ارتياح  سالم  "اتفاقية  بو توقيع  العدائية"  لألعمال  ين وقف 

نهئ الطرفين، وكذلك االتحاد  يهذه الفرصة ل  الوطني  املجلس  نتهز يو    .الشعبية لتحرير تقرايجبهة  اإلثيوبية وال الحكومة الفيدرالية  

و  التاريخي  الوسطاء علىكافة  األفريقي  االتفاق  للطرفين،  باعتباره    هذا  تمنيات  ويعبر يمثل خطوة شجاعة تحسب    صادقةال  هعن 

 .بالتنفيذ الناجح لالتفاقية

عدم االنزالق    إلى  ، الطرفان2020نوفمبر    3ل إثيوبيا في  شما في    اندالع الحربمنذ    اإلرتري للتغيير الديمقراطي،   دعا املجلس الوطني

ما بالحوار وبالطرق السلمية، وذلك لقناعته الراسخة بأن املاليين  حل خالفاته  السعي من أجل طالب الطرفان بو   ،في أتون الحرب

 من األبرياء في أقاليم تقراي، والعفر، واألمحرا اإلثيوبية سيتضررون من ويالت هذه الحرب
ا
التأثير املباشر لهذه الحرب     عن، فضال

  معسكرات اللجوء في   تريين الذين يقيمون فيمن الالجئين اإلر   بما في ذلك عشرات اآلالف الداخلية اإلثيوبية على شعبنا اإلرتري،  

إثيوبيا.  ووقف     شمال  السالم  اتفاقية  إلى  اإلثيوبية  األطراف  توصل  العدائية،  إن  إيصال األعمال  على  بالشك    ستساعد 

     . تريين لالجئين اإلر معسكرات ا بما في ذلك جراء هذه الحرب العبثية،  املناطق املتضررةالعاجلة إلى  اإلنسانية دات  املساع

،  التي كانت في قلب هذا الصراع  موضوع خروج القوات العسكرية اإلرترية  صريح  االتفاقية لم تتضمن بشكل   على الرغم من أن و 

قف تدخله  وو   ، اإلثيوبية  من كافة األراض يبشكل فوري    سحب قواتهبشدة بالنظام اإلرتري  ا نطالب  إال أنن  ، األراض ي اإلثيوبيةمن  

ا  أن املجلس الوطني اإلرتري شجب    ويجدر اإلشارة هنا،    . دولة أخرى   ةفي الشؤون الداخلية إلثيوبيا أو أي  تري  تورط النظام اإلر مرارا

الحكومة اإلثيوبية واملجتمع الدولي دعو ه الفرصة التاريخية ليهذاملجلس الوطني اإلرتري  نتهز  وياإلثيوبي الداخلي.   في هذا الصراع 

 .2000ديسمبر  12بتاريخ  التي صدرت تريا وإثيوبيا وفق "اتفاقية الجزائر للسالم" فيذ إجراءات ترسيم الحدود بين إر تناإلسراع في ب

تعي  منطقتنا  تريا وجميع دول إثيوبيا وإر   شعوب   تستحق في سالم ووئامأن  بلد  ، إن على  ش  بينها كدول    و أ مستوى داخل كل  فيما 

ب   األطرافعليه فإن جميع  و    . واإلخاء  ترتبط بعالقات الجوار    الجاد  السعيالحريصة على شعوبها مطالبة أكثر من أي وقت مض ى 

    . بشكل عام  منطقة القرن األفريقيبلدانها وفي  إحالل السالم والوئام في  من أجل  
ا
ن املجلس  ا من رؤيته املبدئية هذه، فإوانطالق

 .ة في جنوب أفريقيا" التي وقعتها األطراف اإلثيوبي"اتفاقية السالم الدائملـ  دعمه إشادته و  اإلرتري يعبر عن الوطني
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