
1 
 

 

 ترصحي حصفي

 صادر عن الإجامتع الس نوي

 

 للمجلس املركزي لتنظمي الوحدة من أ جل التغيري ادلميقراطي

عقد اجمللس املركزي لتنظمي الوحدة من أ جل التغيري ادلميقراطي اجامتعه الس نوي يف الفرتة  

فتتاحية من الس يد حامد رضار أ عامهل  الإجامتع  س هتل  ا.    2020سبمترب    27- 26من   بلكمة اإ

شرتاك أ عضاء اجمللس الترشيعيرئيس اجمللس واذلي رحب في من خالل خاصية الزووم    ه بإ

فريقيا والرشق ال وسط.  يف   مناطق تواجدمهمن   ل لكمته  ففي مس هتشامل أ مرياك، أ وروب، اإ

اجمللسعرب   ب   رئيس  غبطته  وأ رسمه  أ عضاء  سالمة  عن  الترشيعية  عقد متكهنم  ل و الهيئة  من 

تثنائية النامجة جراء انتشار جاحئة فريوس كروان  س  ظروف الاالالإجامتع الس نوي يف ظل  

جدول ال عامل مسودة  نخرط اجملمتعون يف جلسات نقاش وفق  فتح اجملال لي   ها، بعداملس تجد

 .  بلإجامع ا واذلي متت املصادقة علهي

من جانبه    الس يد تسفامياكئيل يوهانس واذلي أ وحض  للتنظمي  جاء دور رئيس اللجنة التنفيذية

سلط بعدها الضوء  و ةل الظروف القاس ية اليت متر هبا البالد ومعاانة املواطنني  شام  يف لكمة

أ جزاء واسعة من  تشهدها  عىل ال وضاع الس ياس ية وحالت احلروب وعدم الاس تقرار اليت  

فريقيا  الإفريقي    بعامة،  اإ ببالدانخباصة،  والقرن  احملدقة  اخملاطر  اجملمتعون   معدًدا  انقش  وقد   .

عدادها ار دوائبعمق تقارير   خصيًصا لهذا الاجامتع الس نوي.   للجنة التنفيذية اليت مت اإ
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قوى التغيري يف معسكر الإجيابية يف عالقات التنظمي مع  للظروف  وبلتطرق  من هجة أ خرى،  

احلوارات البينية اس تعراض  مت  واملعارضة الإرترية ودول اجلوار ورضورة تعزيزها والإرتقاء هبا،  

بني   التنظاميتاجلارية  الس ياق  .تكل  هذا  بلغ  ف  ، ويف  هامتم  بإ التطرق  مت  ىلقد  من  ال   اإ كثري 

الإرترية الوطنية  التنظاميت  ساحة  تشهدها  اليت  لندن" من    تكل،  املبادرات  "مؤمتر  شالكة 

 . وغريها  وتشكيل اللجنة التا سيس ية للقوى  الس ياس ية الإرترية وغريها 

حول مجمل القضااي اليت مت تناولها ومن مث  أ عقب ذكل فتح بب الإس تفسارات والتعقيبات  

وبعد الإخنراط يف    أ عطيت الردود والتوضيحات املناس بة من قبل أ عضاء التنفيذية ورئيسها.

يت امتها التنظمي وجنح يف اجنازها وتكل اليت  ، حدد اجمللس اجلوانب ال معليات تقياميت شامةل

جاز   اإ ليومني،  اس مترت  اليت  املداولت  وبعد  القادمة.  العمل  دورة  يف  علهيا  الرتكزي  ينبغي 

عتباره الهيئة الترشيعية للتنظمي خمتلف التقارير املتص  ةل بنشاطات املرحةل  اجمللس املركزي بإ

   السابقة وأ عطى الضوء ال خرض لتنفيذ برامج العمل املقرتحة للفرتة القادمة.

دلورة العمل اجلديدة مالمح وجمالت  قد محلت توصيات اجمللس املركزي للجنة التنفيذية  و 

 عديدة مهنا، عىل سبيل املثال:

بطاء من أ جل  ليل هنار،  العمل   ➢ جياد  ودون اإ الصعوبت للمشالكت و   ولحلاإ

 شعبنا ووطننا؛يعاين مهنا اليت 

وتعزيز   ➢ تقوية  أ جل  من  وال العمل  ل  نشاطاتالتوهجات  لقوى  التوحيدية 

 الس ياس ية الإرترية، 

العمل من أ جل تشجيع ودمع الرفض الشعيب اذلي يمتثل يف احلراك امجلاهريي   ➢

 "كفااي"؛

والرفض للنظام   ➢ املتسلط يف العمل من أ جل اس مترار وتقوية حركة العصيان 

 الإرترية، البالد واذلي تقوم به منظامت اجملمتع املدين
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 . التوجه بنداء لتحقيق السالم املس تدام وحسن اجلوار يف منطقتنا وجرياننا  ➢

التنفيذية   اللجنة  دوائر  عىل  القامئني  اجمللس  أ عضاء  من  اجملمتعون  أ وىص  أ ن  وبعد  اخلتام  يف 

جملالت لتنفيذ مرشوعات العمل اجملازة للمرحةل رضورة العمل ادلؤوب والتنس يق يف خمتلف ا

 القادمة وفق الآمال املعقودة، اهنىى اجمللس املركزي اجامتعه الس نوي بذكرى الشهداء.

 النرص لنضالنا العادل!

 صادر عن الإجامتع الس نوي  

 ادلميقراطيمن أ جل التغيري اجمللس املركزي لتنظمي الوحدة 

 مكتب الشؤون الإعالمية
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