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 * Ethiopia Grants Visa on Arrival for Citizens of AU States. 

* Ethiopia Sets the Standard With Election of First Female 

President and a Gender-Balanced Cabinet . 

* Ethiopia, Eritrea, Somalia Agree To Frame Tripartite 

Relations. 

 *The Council of EU describes Ethiopia’s reforms as a positive 

example for the Region. 

* PM Dr. Abiy among 100 Most Influential Africans of 2018 

* Leaders of Ethiopia, Sudan and Djibouti Inaugurate Jimma 

Industrial Park 

 

 

* The Council of EU describes Ethiopia’s reforms as a positive 

example for the Region. 

 

PM Dr. Abiy among 100 Most Influential Africans 

Of 2018 

 

. متنح تأ شرية دخول ملواطين دول الإحتاد ال فريقيأ ثيوبيا  •  
 

. حتدد املعيار ابنتخاب أ ول رئيسة للبالدأ ثيوبيا  •  
 

قامة عالقات ثالثية • رتريايوالصومال توافق عىل اإ . أ ثيوبيا واإ  
 

مكثال اإجيايب  أ ثيوبياجملس الإحتاد ال ورويب يصف اإصالحات  •

. للمنطقة   

أ فريقي ال كرث  ۰۰١أ يب أ محد رئيس الوزراء ال ثيويب من بني ر ادلكتو  •

 تأ ثرياً . 

. الصناعي جامي حديقة يفتتحون وجيبويت والسودان اثيوبيا  •    
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 اإلفريقي االتحاد دول لمواطني دخول تأشيرة نحتم ثيوبياإ

 

 

 

 وذلك خالل األفارقة المواطنين لجميع الوصول عند التأشيرة إصدار رسميًا إثيوبيا حكومة أطلقت

 قبل من الحدثبهذا  اإلحتفاء تم وقد. األفريقي االتحاد مقر في  م ٢۰۱۸نوفمبر ۱ في عقد اجتماع

 موسى ، اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيسو ، زمين هيروت السيدة ، الخارجية للشؤون الدولة وزيرة

 اإلثيوبية الجوية الخطوط لشركة التنفيذي الرئيسو ، جمال زينو ، للسالم الدولة وزيرو ، محمد فقي

 .المدعوين الضيوف و الدبلوماسي والسلك ، آخرين حكوميين ومسؤولين ، غيبريماريام تيوولدي

 آبي الدكتور الوزراء رئيس قيادة تحت إثيوبيا حكومة إن هيروت السيدة تقال ، المناسبة هذه وفي

 آبائنا" رؤية تحقيق بهدف األفارقة المواطنين إلى الوصول عند دخول تأشيرة خدمات تقديم قررت

 .رةللتجا مفتوحة اقألسووا رألفكاوا للعقوا نتكو حيث ، متكاملةو سلمية فريقياأ لنرى"  المؤسسين



 أن نصبح  على عزمنا بوضوح سيظهر األفارقة جميع وصول لدى التأشيرة إصدار إن: "وأضافت 

 القيام في واالستمرار ، اإلفريقي االتحاد حددها التي األهدافلتحقيق و كمثال يحتذي بها اآلخرون

 بوضوح ورد وكما". تكاملنا أعمال جدول وتحقيق األشخاص حركة حرية نحو المشروعة باألدوار

 لمرأةا وخاصة ، شعبها إمكانات على تعتمد أفريقيا تنمية فإن ، م٢۰٦۳ عامل أعمال جدول في

 .والشباب

 التي الجهود في متينة أسس وضع إثيوبيا وزراء رئيس أن الدولة ةوزير تأكد ، وفي السياق ذاته 

 خالل من المستوى رفيع سياسي مركز إلى الوصول فرص وتكافؤ المرأة تمكين نحو أفريقيا تبذلها

 التكامل تعزز الناس حركة حرية أن على هيروت توشدد. الجنسين بين متوازنة حكومة يينتع

 .والسياحة واالستثمار التجارة تعزيز في إمكاناته إلى بالنظر ، القاري

 الخطوة هذه اتخاذها على إثيوبيا حكومة ، محمد فقي موسى ، األفريقي االتحاد مفوضية رئيس وهنأ

 األفريقي االتحاد أعمال بجدول بالوفاء إثيوبيا التزام يوضح اإلجراء اهذ" أن وأضاف. العظيمة

٢۰٦۳". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلسالمرأة في حيازة الحقائب الوزارية في  للبالد وانتخاب رئيسة أول بانتخاب" المعيار تحدد" إثيوبيا

 بصورة متوازنة بين الجنسين . الوزراء

  

، وكان قد  تم الموافقة مثل هذه الخطوة من قبل عدد قليل من  للبالد رئيسة أول اإلثيوبيون المشرعون انتخب لقد

كما التزال اإلصالحات  في حيازة الحقائب الوزارية "الجنسين بين التوازن" دول العالم التي تهتم بتحقيق

 الدراماتيكية مستمرة في البالد .

 في رئيسة أول هانبكو العديد ىاحتف حيث ، فالمراسم اإلحت ساهلي ورق زودي ةالمحنك ةالدبلوماسي تافتتح كما

كونها أول  ، ليبريا رئيسة ، سيرليف جونسون إيلينويذكر بأن السيدة  ، من ضمن الرؤساء األفارقة الحاليين القارة

 .العام هذا امنصبه تركترئيسة في القارة السمراء وقد 

 سيدتي يا مبروك" غارسيس إسبينوزا فرناندا ماريا ، المتحدة لألمم العامة الجمعية رئيسة قالت تويتر موقع وعلى

 !".بك فخورون نحن. "فرقا تحدث المرأة! الرئيسة

 رئيسة تعيين ، مجتمعنا مثل بطريركي مجتمع في" تويتر على أحمد أبي الوزراء لرئيس األركان هيئة رئيس قالو

 ".العامة الحياة في ارقر كصانعي المرأة تطبيع أيضا بل للمستقبل معايير يضع فقط ليس دولة

 المئة في ٥۰ بلغت قياسية نسبةب حكومةفي ال المرأة على تعيين الماضي االسبوع في االثيوبيون المشرعون وأقر

 الجديدة السالم وزيرة لوزارة المراة على منصب حيث نالت. البالد في للدفاع وزيرة أول بينهم ومن الوزراء من

 .الفيدرالية الشرطة ولجنة القوي الوطني واألمن تخباراتاالس جهاز علىالمرأة  تشرفكذلك و

 أو بالمائة ٥۰ المراة نسبة تشكل حيث ، أوروبا من معظمها ، الدول من مجموعة إلى اإلفريقي القرن قوة انضمت

 .للمرأة المتحدة األمم ومنظمة الدولي البرلماني لالتحاد وفقًا ، الوزارية المناصب من أكثر



 أن إظهار في الطريق تقود األفريقية القارة إن: "تويتر على جوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم عامال األمين وقال 

 ".الدائم السالم لتحقيق أساسيان أمران وقيادتها المرأة إشراك

 من أشهر بعداحمد  بيآرئيس الوزراء  إلى مؤخراً  إثيوبيا في السلطة نقل بشأنساهل ورق زودي  ذكرتو

 ".مثالية" اعتبرت أوسع بحريات تطالب التي للحكومة اهضةالمن االحتجاجات

،  البرلمان في المقاعد بحيازة كافة المتحالفة األحزاب مع م ۱٩٩۱ عام منذ البالد قاد الذي الحاكم االئتالف إذ ان

ثقة نال  تصويت وهو ، القادم مؤتمره حتى الحزب أحمد أبي يقودأن  على الشهر هذا من سابق وقت في وافقوقد 

 .اإلصالحاتإطار  في  الجميع وذلك

 في المتحدة األمم لمكتب عام مدير أول توكان المتحدة األمم أجهزة مختلف فيساهل ورق زودي  تعمل وقد

 .األفريقي االتحاد لدى المتحدة لألمم العام لألمين الخاصة الممثلة كانتوقد  ، قريب وقت حتى. نيروبي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثالثية عالقات إقامة على توافق والصومال ريترياوإ إثيوبيا

  

 تساعدهم بطريقة الثالثية العالقات وتعزيز صياغة على الصوماليون والقادة وإريتريا إثيوبيا اتفقت 

 على خاص بشكل القادة وأكد. الجماعيةو الفردية التحديات مواجهة في البعض بعضهم مساعدة على

 .اإلقليمية سالمته احترام مع لصومالا ومؤسسات شعب دعم إلى الحاجة

 من الرؤساء تمكن بل.  وحفاوة الترحيب  حتفاالتإلاإثيوبيا ب في الثالثة للقادة ال تقتصر هذا اللقاء

 المشترك اإلعالن تنفيذ بتقييم قاموا ، وفي السياق ذاته. اتفاقات إلى للتوصل مثمرة مناقشات إجراء

م ، وكان في جدول النقاشات  ٢۰۱۸ سبتمبر ٦ في أسمرة في عالموق الشامل والتعاون الصداقة حول

 العقوبات لرفع وبذل كل الجهود الممكنة للصومال السيادي االستقالل حمايةعلى ضرورة  

 المفروضة على إرتيريا .

 تيبيبي مستشفى افتتاح ذلك في بما اإلقليمية الوالية في المشاريع من العديد بزيارة القادة قام كما

ً  ۱٤۸ تخريج حفلمشاركتهم في مراسم  إلى باإلضافة دار بحر مدينة في التخصصي غيون   .طبيبا

حثهم فيها  على أنه سيكون  للخريجين بتصريحات أبي الوزراء رئيس أدلى ،وفي هذا الصدد 

 .بانتظارهم مسؤوليات كبيرة 



 

 

/  نوفمبر ۱۰ السبت يوم واألمن والسالم االقتصادي التكامل على ركزت التي المناقشات اختتمتوقد 

اإلرتيرية   الجمهورية لرئيس اإلثيوبي الوزراء رئيس توديع ، وذلك خالل مراسم لثانيا تشرين

 لشعوب وفخره امتنانه عن وأعرب. محمد هللا عبد محمدالصومالي  الرئيسو إيساياس أفورقي

 لكرم وحفاوة استقبالهم للضيوف .  المنطقة

 

 الذي العداء انهت والتي ، تموز/  يوليو من التاسع في وإريتريا إثيوبيا بين الموقعة السالم اتفاقية إن

ً  عشرين استمر  تطبيع على مباشر غير تأثير لها كان ، الدبلوماسية العالقات تواستعاد عاما

 وإثيوبيا إريتريا بين الثالثي االتفاق وينص .األفريقي القرن في المتنافسة الدول بين العالقات

 .مختلفة واقتصادية واجتماعية سياسية مسائل على  ، والصومال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للمنطقة إيجابي كمثال إثيوبيا إصالحات يصف األوروبي االتحاد مجلس

 

 

 تسع من بيانًا وأصدر نوفمبر ۱٩ االثنين يوم ُعقد اجتماع في إثيوبيا األوروبي االتحاد مجلس ناقش

 قد واالقتصادية السياسية اإلصالحات إن وقال". الفعال  التغيير" بـ وصفه بما فيه رحب نقاط

 نحو الطموح أعماله جدول" إن وقال. أحمد أبي الوزراء رئيس قيادة تحت جديدا زخما اكتسبت

 . يعتبر كمثال إيجابي" وعادلة ديمقراطية أكثر أثيوبي مجتمع

 القانون وسيادة ، نساناإل حقوق واحترام ، األحزاب المتعددة بالديمقراطية بااللتزام ورحب

 وترشيحاتساهلي ورق زودي  الجمهورية لرئيس األخير التعيين وكان. الجنسين بين والمساواة

 المساواة من أكبر درجة تحقيق نحو هامة خطوات الوزراء لمجلس المائة في ٥۰ بنسبة المراة

 . الجنسين بين والشمولية

 أصحاب جميع مع شامل حوار إقامة أجل من جهودها مواصلة إلى الحكومة المجلس ودعا

 الرأي لحرية األساسية الحقوق احترام ضمان لدعم مستعد األوروبي االتحاد إن وقال. المصلحة

 االنتخابات وجعل ، الجنساني المنظور مراعاة تعميم وحماية ، المعلومات إلى والوصول والتعبير

 .وشفافة وموثوقة شاملة المقبلة

 ، االستثمار مناخ تحسين خالل من االقتصاد تنشيط إعادة إلى الرامية باإلصالحات المجلس ورحب

 وإصالح ، األطراف متعددة الحرة التجارة آليات في واالنخراط ، الخاص القطاع دور وتعزيز



 االقتصاد ووضع ، األجنبية والمشاركة المنافسة أمام وفتحها للدولة المملوكة الرئيسية المؤسسات

 . لياما مستدام مسار على

 في رئيسي شريك هو  األوروبي االتحاد إن وقال ، عملال فرص لخلق الماسة الحاجة إلى وأشار

 الصناعية المجمعاتإنشاء و ، العمل فرص لتوفير دعمه سيكثفو ، إثيوبيا في واالستثمار التجارة

 .الخاص القطاع وتنمية والتجارة الصادرات وترويج ، الزراعي التصنيع و

 ، التغذية ونقص الغذائي األمن انعدام ذلك في بما ، التنمية تواجه التي المستمرة تحدياتال إلى وأشار

 والدول األوروبي االتحاد إن وقال. اإلصالحي الحكومة برنامج دعم إلى الحاجة على وشدد

 بما ، أوضاعاً إنسانية بكونها  ها ووصف. وفعالية فائدة أكثر دعم لتقديم التنسيق سيعزز فيه األعضاء

 جميع من النفس ضبط إلى اودع ، الشديد القلق إلى تدعو بأنها ، واسع نطاق على التشريد ذلك في

. الداخلية للتوترات سلمي حل إلى التوصل أجل من الجهود مواصلة إلى الحاجة مؤكدة ، األطراف

ً  النازحين عودة ضرورة على وشدد  تحاداال بين بالتعاون ورحب. وآمن طوعي أساس على داخليا

 لمواطني الوصول عند التأشيرة منح وقرار القسري والتشريد الهجرة بشأن وإثيوبيا األوروبي

 .األفريقية البلدان

 سيما ال ، اإلقليمية القضايا بشأن آبي الوزراء رئيس اتخذه الذي الجديد النهج إن المجلس وقال

 والتكامل الجوار حسن وعالقات التعاون من لمزيد فريدة فرصة فتح ، اإلثيوبي اإلريتري التقارب

 إلى الرامية والجهود والصومال وإريتريا إثيوبيا بين التعاون باتفاق ورحب. المنطقة في االقتصادي

. وجيبوتي إريتريا بين الحوار تيسير على إثيوبيا وشجع. وجيبوتي إريتريا بين العالقات تطبيع

ً  األمر هذا أخذ وقد. ياإريتر ضد التقييدية للتدابير األمن مجلس برفع ورحب  بالمحادثات إيجابيا

 قادة على المجلس وأثنى. سد النهضة األثيوبي العظيم حول والسودان وإثيوبيا مصر بين الجارية

 لتعزيز الجديد الزخم هذا استخدام ينبغي إنه وقال. النزاعات حل في وشجاعتهم لقيادتهم المنطقة

 اللحظة هذه: "وأضاف. المنطقة في الناشئة جديدةال للفرص جماعية استجابة وتوفير التعاون

 الحوار لتكثيف األحمر البحر حول الصلة ذوي للفاعلين فريدة فرصة أيًضا توفر اإليجابية

 ".المتاحة األدوات جميع باستخدام" جهوده لدعم مستعد األوروبي االتحاد إن وقال ،" والتعاون

 

 

 

 

 



 

 

 ۰۱۸٢ عام في تأثيرا األكثر أفريقي ۱۰۰ بين منوبي األثي الوزراء رئيسأحمد  ابي الدكتور

  

 ، اإلثيوبية الجوية الخطوط في التنفيذي الرئيس فيهم بمن ، آخرين أثيوبيين وستة أحمد أبى الدكتور الوزراء رئيس

 من۱۰۰ قائمة انضموا إلى ، فريهيوت تامروا ، تيليكوم إيثيوم لشركة التنفيذي والرئيس جيبرياماريام تيولدو

   " الجديدة ايأفريق"  مجلةبحسب "تأثيراً  األكثر األفارقة

 ً يترقب صدوره بكل  تجذب القراء تشكيلة عن عبارة السنوية القائمة أصبحت فقد ،" أفريكان نيو" لمجلة ووفقا

والذين سيقومون  ، الفائت العام في األفريقية الرواية صياغة في ساهموا الذين األفارقة عن كشفت حيثشغف ، 

 . القارة داخل وخارج من كل في ، المقبل العام فيبلعب دور فعال ومهم 

 

 ،" تأثيراً  األكثر األفارقة من ۱۰۰" من العام هذا قائمة في ظهروا الذين والنساء الرجال من متساو عدد هناكإذ ان 

 نبأ: " وأفاد  ، جنسينال بين  المساواة  لضمان آبي الدكتور بذلها التي الجريئة التحركات إلى التقرير وأشار

 ظل في للمرة االولى لها رئيسة أول وتعيين". الجنسين بين التكافؤ تحقيق في المبادرة زمام أخذت إثيوبياحكومة 

 هذا قائمة في ٥۰/٥۰ نسبة إنتاج على قادرة بأنها المجلة شعرتوقد  ، أحمد بيآ الجديد اإلصالحي الوزراء رئيس

 . "من دون ان يتم التخطيط له  دفةبالص جاءت حدث وهذا...  العام



 

 

 الصناعي جيما حديقة نويفتتح وجيبوتي والسودان اثيوبيا

  

 

 جيلة عمر إسماعيل والرئيس السودان من البشير عمر والرئيس أحمد أبي الدكتور اإلثيوبي الوزراء رئيس افتتح

 إلنتاج المخصصة ، الصناعيةالحديقة  بناء تم .م ٢۰۱۸ ديسمبر ۸ السبت يوم الصناعية جيما منطقة جيبوتي من

 .أمريكي دوالر مليون 61 قيمتها تبلغ األراضي من مربع متر مليون 1.5 مساحة على ، والمالبس المنسوجات

 تبلغ بتكلفة بناؤه سيتم والذي ، كم ٧٩ بطول ديديسا-أجارو - جيما طريق مشروع بناء الثالثة الزعماء أطلق كما

 .برا مليار 1.37

 وضواحيها جيما بتحويل القوي إثيوبيا التزام يظهران اإلنمائيين المشروعين إن أحمد أبي الوزراء يسرئ وقال

 .التصنيع نحو

( CCCC) الصينية العمالقة الصينية اإلنشاءات شركة بنته الذي ، الصناعي جيما مجمع يستضيف أن المتوقع ومن

 تمتد. والمالبس المنسوجات ومنتجات ، األولية اعاتالصن وتجهيز ، الخفيفة الصناعات قطاعات في المستثمرين

 ، إثيوبيا في التحويلية الصناعات قطاع في األجانب المستثمرين لجذب طموح مع ، األراضي من هكتار ٧٥ ىعل

 . تصنيعلل أحياء ةتسع الصناعي المجمع هذا ويستضيف

 الموقع إن ،( IPDC) اإلثيوبية صناعيةال المنتزهات تنمية لمؤسسة التنفيذي الرئيس ، نيمي ليليز قال كما

 التصدير سلع قهوة سيما وال ، إثيوبيا في الرئيسية الطبيعية للموارد كمصدر الصناعي جيما لمجمع االستراتيجي

 أكتوبر في عام بشكل إثيوبيا اقتصاد على أيًضا سيعود بل ، فحسب المحلي المجتمع يفيد لن ، اإلثيوبية الرئيسية



( CCECC) الصينية المدنية الهندسة شركة بنته الذي ، الصناعي أداما متنزه أيًضا إثيوبيا افتتحت ، العام هذا من

 .أبابا أديس شرق جنوب كم ٧٤ بعد على ويقع

 الزراعي االقتصاد لتحويل الكبرى اإلثيوبية الحكومة خطة من جزءاً  الصناعيين وأداما جيما مجمعي من كل تشكل

 .٢۰٢٥ عام بحلول الصناعي الدخل متوسط وضع إلى البالد في

البريطانية  المتحدة المملكة وزراء ورئيس أحمد ابي الوزراء رئيس زار ۰٩/٢۰۱۸ ديسمبر في التالي اليوم في

 .بيل في التنمية مشاريع بلير توني  السابق

ً  ، بلير توني ، السابق البريطانية المتحدة المملكة وزراء رئيس كان ً  حليفا  على وإلثيوبيا عام بشكل األفريقي وثيقا

 .ألفريقيا اإلنمائية مساعدته بخالف العالمية السياسية األجندة إلى القارة مشاكل دفع في الخصوص وجه

 بما  اليوم العالم في التحديات أصعب بعض على للعمل العالمي للتغير بلير توني معهد أنشأ ، منصبه ترك أن بعد

 .العملية السياسية بالحلولذاته  يجددأن  اً قادر مركزعلى جعل ال العمل  ذلك في

لفئة معينة .  وليس ، للجميع تعمل العولمة لجعل مكرسة للربح هادفة غير منظمة هو العالمي للتغير معهدهإذ أن 

 وسياسيًا اقتصاديًا الناس رفاهية تحسين إلى تهدف للعولمة رؤية لدعم واستراتيجية سياسة توفير على تعمل كما

 .اواجتماعيً 

 البرامج إدارة قدرات تعزيز خالل من اإلنمائية أجنداتها لتحقيق إثيوبيا حكومة مع بالشراكة المؤسسات وتعمل

 .الخاص القطاع تنمية مثل مجاالت في التقدم وتسريع ، اإلدارة في والتنسيق والتحليل

 أنحاء جميع في ناعيةص مجمعات ۱۰ في في مجال التصنيع وظيفة مليوني إلنشاء الحكومة دعم ذلك ويشمل

 .للتصنيع لرؤيتهم الحيوية المؤسسات وتعزيز البالد

 

 


