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 لبيان الختامي ألعمال االجتماع الدوري الثاني للقيادة املركزية ا

 مجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي لل
 

ألعمال    االتزام   والضابطة  الناظمة  الديمقراطية  واسترشاد    ،اإلرتري  الوطني  املجلسباللوائح  بقيم  ا 

الراهنة على مستوالشفافية، واستشعار   للتطورات  الوطن  و ا  للمجلس    واإلقليم،ى  املركزية  القيادة  عقدت 

وبمشاركة    ،استمر لعشرة أيام  الزومعبر تطبيق  الدوري الثاني    اجتماعهاالوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي  

  القانوني.واسعة من أعضاء املجلس بما يتجاوز النصاب 

  وطني ال  تخيم غيومها على سماء املشهد  ت جمةاعقيدفي ظل ت  الدوري الثاني للقيادة املركزية  انعقد االجتماع

التوالي،  الدوليو   واإلقليمي على  الثاني  للعام  كورونا  جائحة  تفش ي  العزلة   الذي و   ،السيما  من  حالة  فرض 

   ،شعوبلا  علىاإلجبارية  
 

التطورات  فضل عن  املتمثلة  في    اإلقليمية  األهلية  الحرب    واضطراب ثيوبيا  إفي 

 في   السافرة  الواسعة لحقوق اإلنسان في إرتريا وتدخلته  إسياسار انتهاكات  تمر س ا  مع  ،السوداناألوضاع في  

   الجوار.دول  شؤون

املكتب التنفيذي التي تضمنت أبرز املنجزات التي تحققت على الصعد كافة منذ    االجتماع تقارير استعرض  و 

 التحديات التي  على أبرز   وعرج،  2019  بريلأ  السويد في  –  ستوكهولمفي    الوطني  انعقاد املؤتمر الثاني للمجلس

جائحة كورونا التي  انتشار  واجهت عمل املجلس خلل الفترة املاضية واملتمثلة في عدم توفر التمويل الكافي، و 

 ا
 

  عن عوامل أخرى ذاتية وموضوعية. نعكس تأثيرها على العالم أجمع، فضل

للمجلس  القيادة املركزية  اجتماع  ا  اعدد    اإلرتري   الوطني  ناقش  التألورا من  بالتطورات اإلقليمية ق  تتعلق  ي 

  املجلس   حهاتر قوعملية التواصل والتنسيق التي ا  ثيوبيا،إ في    تدور رحاهاخاصة الحرب الدامية التي    ،الراهنة

في إطار املساعي الرامية لتوحيد العمل    وذلك ،ورؤاهالتي تشاطره أهدافه    القوى الوطنيةمع عدد من    الوطني

  .الشمولي في إرتريا ة وتوجيه جميع السهام إلى صدر النظامواحد مظلة تحت املقاوماإلرتري 

ملي   االجتماع  األوضاع    اوقف  البلد  املأساوية  على  واالعتقاالت   حاالت  استمرار و في  القسري  االختفاء 

القانون  نطاق  والقتل خارج     ،التعسفية 
 

املحددة بسقف زمني، فضل القسرية غير  الخدمة   ن ع  مع استمرار 

  حياة أبنائنا السيادة اإلرترية للخطر، وتعريض    الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة "جشدع"  ظامديد نته

اته الشريرة وعقليته وبناتنا   الثأرية.للخطر عبر مغامراته العبثية في دول الجوار من أجل إشباع نزو

لكافة القضايا املدرجة   عمقء وامللبناوالنقاش االتناول الشفاف  ولية و ؤ الجدية واملس  روح  االجتماع  تسادو 

أعماله، جدول  ا    في  الفترة  مشيد  خلل  تحققت  التي  الوقوف    املاضية،باإليجابيات  مكامن  مطوال  مع  على 
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في هذا و  ملعالجتها.اللزمة    والتوصياتمع وضع القرارات    الوطني،  القصور والتحديات التي واجهت املجلس

 السياق 
 
 رزها:أبتوصيات الرارات و من الق  اتخذ املجلس جملة

 الداخلي:على الصعيد 

التقارير املقدمة من املكتب التنفيذي باإلجماع بعد نقاش مستفيض وإجراء التعديلت    االجتماع  إجازة -

 
 
  اللزمة إضافة

 
 ا. وحذف

-  
 

 . الوطني  للنهوض بأعمال املجلسإجازة خطة الدورة الثانية ألعمال املكتب التنفيذي وصوال

 .الوطني بعضوية املجلس لللتحاقاء املنخفضات اإلرترية رابطة أبن ملقدم منقبول الطلب ا -

الوطني بعضوين لكل  - في املجلس  التحرير اإلرترية  الذي    املؤسف  نشقاقبعد اال  منهما  تمثيل طرفي جبهة 

 بينهما.وقع 

 اإلرترية:بخصوص وحدة قوى املعارضة 

البناءة  االجتماعأشاد   - واملبادرات  القيادي  قا  بالدور  املجالتي  بها  مظلة  م  إلقامة  الوطني  وطنية  لس 

 .موسعة

املجلس   - املعلى  أكد  املظلة  إقامة  عملية  في  الشروع  املمكنة، للمعارضة    وسعةضرورة  مع    بالسرعة 

أكد االجتماع . وفي هذا السياق  ووحدة القوى املكونة له  ومنطلقاتهضرورة الحفاظ على مبادئ املجلس  

 :يةالبادئ التعلى امل وسعةعلى تأسيس املظلة امل

شعبهاصيانة   ▪ ووحدة  اإلرترية  الوطنية  أجل    ،السيادة  من  الديكتاتوري والنضال  النظام  إسقاط 

 .وإزالة أذرعه القمعية

 شمولي القائم. على أنقاض النظام ال سياسيةإقامة نظام ديمقراطي مبني على التعددية ال ▪

 .اإلرتري  بت للشعافة الحرياراطية وكالعمل من أجل سيادة القانون وصيانة الحقوق الديمق ▪

 الوطني: لى الصعيد ع

 ،أفورقي املمنهجة والواسعة ضد حقوق الشعب اإلرتري نظام إسياس  انتهاكات    بشدة  االجتماعأدان   ▪

 
 

واستمرار  لل   إغتياال والعزل  القسري  برياء  لإلخفاء  ا  للمدنيين،ا  جدار  التام   يملتعتوضرب  اإلعلمي 

 . البلدعلى  واملحكم

بهدف زرع الفتنة بين   النظام الديكتاتوري   دأب عليه  الذي   املمنهج  التغيير الديمغرافيتماع  جاال أدان   ▪

 قيامه بانتزاع وكذلك    ،املسيرة النضالية لشعبناخت عبر  التي ترس  املواطنين وزعزعة اللحمة الوطنية

اقيل أمام    ووضع  عنوة من أصحابها،  ضر األ    ن إلى وطنهم رغم مرور عادة اللجئين اإلرترييإ كافة العر

 في سبيلها.  موا الغالي والنفيس دالتي ق  إرترياأكثر من ثلثة عقود على تحرير 

في  ن دول الجوار ومشاركته في الحرب الداخلية  ؤو توري في شظام الديكتاتدخلت الن  االجتماعأدان   ▪

النظام بالكف   ركزيةبت القيادة املوطال  .عديدةارتكاب جرائم  ضده ب  مع تصاعد االتهامات  ،إثيوبيا

 للخطر.ن دول الجوار وعدم تعريض سيادة إرتريا واستقللها ؤو عن االنغماس في ش
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سيادة   تستهدفمحاولة    ةفي دول الجوار من أي  سياسية والنخبال  جميع القوى   ةبشد  االجتماعحذر   ▪

 .ة شعبهاإرتريا ووحد

، وبذله  نظام "جشدع"ة آلة قمع  حّيا االجتماع بسالة الشعب اإلرتري وصموده األسطوري في مواجه ▪

 عن حقه في الحياة الكريمة. االجسام دفاع  التضحيات 

أ  جتماعاال أكد   ▪ سدة  ديكال  أفورقي  نظام  استمرار ن  على  على  إرترياتاتوري  مهدد    حكم  أكبر  يعد 

، وإرساء النضاليةما يستلزم العمل الجاد واملستمر إلسقاطه بمختلف الوسائل    ،ووحدتهاتها  لسياد

بالشعب    إرتريا منوط  التغيير فيأعاد االجتماع التأكيد على أن    صددوفي هذا ال  .  يل الديمقراطيالبد

أجنبي    من طرفعسكري مباشر    تدخلأي  بأي شكل من األشكال    املجلس الوطني  قبلي ، ولن  اإلرتري 

 .فيه

شروع   ▪ عدم  اإلجتماع  تحصين    النظامأدان  اإلرتري في  كور   الشعب  لفيروس  املضاد  ما ونا  باللقاح 

 للخطر.عرض حياة املواطنين ي

املعارض ▪ السياس ي  العمل  أهمية وضرورة وحدة  االجتماع على  الس،  أكد  قواه  لوتوحيد    تغيير لاعية 

 ا ،  الديمقراطي
 
بأ  انطلق الراسخة  الوطني  املجلس  قناعة  المن  والتحديات  االستحقاقات    خطيرة ن 

 الوطنية.  القوى  ا، تحتم رص صفوفا وإرتريا خصوص  التي تمر بها املنطقة عموم  

أدان   جهة كانت، كما  ةما تعرض له اللجئون اإلرتريون في إثيوبيا من اعتداءات من أي  االجتماعأدان   ▪

مناختطا كبير  عدد  اإلرتريةبواسطة    همف  قسر    ،القوات  داعي  ونقلهم  إرتريا،  داخل  معتقلت  إلى  ا ا 

ا ئيناملجتمع الدولي للقيام بدوره في إنقاذ اللج  .والتحري عن أوضاع املختطفين قسر 

اال  ▪ من  جتماع  أدان  اإلرتريين  للجئين  القسري  محذ  بعضالترحيل  الوخيمة ر  الدول  اقب  العو من  ا 

في  التي   اللجئون  لها  الشقيقة  ودعا  إرتريا.سيتعرض  بش   واملنظمات  الدول  املعنية  ون ؤ الدولية 

 . ييناللجئين للتدخل العاجل لحماية اللجئين اإلرتر 

 على الصعيد اإلقليمي:

اإلرتري   اجتماع  أكدت ▪ الوطني  للمجلس  املركزية  أن  القيادة  إثيوبي  على  في  الدائرة  حرب الحرب  ا 

  تورطت في  داخلية
ٌ
وعلى رأسها النظام الديكتاتوري في إرتريا، وأصبحت تتحول إلى   عديدةها أطراف

 ن على مائدة الحوار إليجاد حلول ملشاكلهم. وقفها وجلوس الفرقاء اإلثيوبييإلى  احرب إقليمية، داعي  

ا ▪ فيمل  تأكيد  الديكتاتوري  نظام "جشدع"  تدخل  بإدانة  الوطني  املجلس  الحرب    وقف   ومطالبته هذه 

أ ب إثيوبيا بشكل عاجل،  اإلرتري من  الجيش  التأكيد    عادسحب  اإلرتري ال  االجتماع  الشعب  أن  على 

 يتحمل تبعات تصرفات النظام الديكتاتوري. 

كافة أد ▪ من  إنسانية  غير  وممارسات  أعمال  من  اإلرتريون  اللجئون  له  تعرض  ما  بشدة  االجتماع  ان 

اإلرتريين  طالب  و األطراف.   لكافة  وفي  بتوفير حماية  إثيوبيا،  في  اللجئيناملقيمين  والسعي  مقدمتهم   ،

لنقل   ا  هؤالءالجاد 
 
آمن ا 

 
ملذ فيها  يجدون  أخرى  دولة  عودتهمإلى  شروط  تتوفر  حتى  إلى    ،  اآلمنة 

 .  بلدهم
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، من قتل اي والعفراملدنيون في عموم إثيوبيا، وخاصة في إقليمي تقر بشدة ما تعرض    أدان االجتماع ▪

إلى تولي جهات دولية محايدة التحقيق في هذه    دعاو   .تالجبين، وتدمير للممتلكا  وممارسات يندى لها

اإلنسانية غير  واملمارسات  لها    األعمال  تعرض  ال  اإلثيوبيون   ون دني املالتي  اإلرتريينوكذلك  ، لجئين 

 وتقديم الجناة أمام العدالة.  

ا الجهود األ  االجتماع ثمن ▪ اد حّلٍّ سلمي للصراع الدائر في إثيوبيا، فريقية والدولية التي تبذل إليجعالي 

إثيوبيا ومكتسبات شعوبها.   يحافظ على وحدة  بالقرار بما  املركزية  القيادة  السياق رحبت  هذا    وفي 

سراح   بإطلق  الفيدرالية  الحكومة  اتخذته  منالذي  كبير  إثيوبيا،   عدد  في  السياسيين  املعتقلين 

 
 

ا   معتبرة ذلك مدخل   سية للصراع في إثيوبيا. إليجاد تسوية سياصحيح 

 كلفبأن للشعوب الشقيقة في دول الجوار دوٌر هام في انتصار نضالنا ضد الديكتاتورية،    عة منهقنا ▪

اقيا  االجتماع جادةدة  مساعي  ببذل  اإلرتري  الوطني  بناء علقات  ملجلس  أجل  الدول    من  مع  متينة 

الشقيقة االعتبا  ،والشعوب  في  النضاليآخذة  وضعنا  شرطر  سيادتنا    ،  على حساب  ذلك  يكون  أال 

 . وقرارنا الوطني املستقل الوطنية ووحدة شعبنا

إرتريون املساس بسيادتنا  بشدة أية محاوالت من قبل اإلثيوبيين أو م  أدان االجتماع ▪ أنهم  ن يدعون 

النظام اإلرتري في    فالتماهي مع موقالوطنية ووحدة شعبنا اإلرتري وترابه الوطني، كما رفض بشدة  

  اإلثيوبية.في الحرب الداخلية  ات لتورطهالشأن اإلثيوبي، ومحاولة إيجاد تبرير 

تأ ▪ االجتماع  اإل  ر يذكعاد  الحبثيوبية  الحكومة  ترسيم  إرتريا    دودضرورة  للقرار  مع  ا 
 
وفق تأخير،  دون 

ا  بين البلدين. باعتبار أن ذلك يعد مط  امللزم والنهائي الصادر عن املحكمة الخاصة بترسيم الحدود لب 

ا للشعب اإلرتري.  ملح 

اال  ▪ السودانل  نداء    جتماعوجه  في  األطراف  االنتقال   جميع  ملسار  حماية  افق  والتو بالوحدة 

 ه الشعب السوداني الشقيق. الديمقراطي الذي ينشد

ا ▪ اإلنسانية  الجتماعناشد  واملنظمات  الدولي  اللجئين  املجتمع  بقضايا  في   املعنية  بدورها  القيام 

ع اللجئين اإلرتريين في مختلف الدول وال سيما في السودان وإثيوبيا واليمن وإسرائيل  معالجة أوضا

واملساعدة  ،  ليبياو  العون  بتقديم  معلوطالبها  واملعيشية  تخفيف  األمنية  أوضاعهم  وتحسين  اناتهم 

أن تزول أسب إلى  والتعليمية  إلى بلدهموالصحية  السياب لجوئهم وعودتهم  ثمن عالي  . وفي هذا    ا اق 

وإثيوبيا   السودان  وخاصة  الجوار  دول  اللجئينعلى  واليمن    دور  مدى    احتضانهم  على  اإلرتريين 

 عقود. 

الداخ في  شعبنا  جماهير  االجتماع  والخارجدعا  مقدمتهم  ل  وفي  واملرأة  قطاع  ،  في  لل   ،الشباب  بقوة  نخراط 

خاص  كما توجه بنداء    .بغية إسقاط الطغمة الديكتاتورية الحاكمة بصورة فعالة    االنضال وممارسة دوره

. وقد أعاد  الت شعبنا العادلة من أجل التغيير الديمقراطيفي انتصار نضا  وطنيللجيش اإلرتري ليلعب دوره ال

النظام  اال  مع  معركتنا  نقل  أجل  من  الجهود  كل  بذل  بضرورة  الوطني  املجلس  موقف  على  التأكيد  جتماع 

الوطن إلى داخل  الثاني،،  الديكتاتوري  ا لقرارات مؤتمرنا 
 
التنفيذي وكافة أجهزة املجلس    وفق املكتب  وكلف 
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ق حالة من التلحم النضالي داع كل األساليب النضالية من أجل تثوير شعبنا في الداخل وخلي إلى ابتالوطن

ا  بينه وبين شعبنا املناضل في الخارج، حتى ن نهائي  ا   لكطويلة، وذعاناة شعبنا التي استمرت لعقودٍّ  ملضع حد 

إقامة نظام بديل تسوده الديمقراطية والعدالة واملساواة  .بإسقاط النظام الديكتاتوري و

الش كافة  نضاالت  مع  وتضامنه  تأييده  االجتماع  أجلأكد  من  والعدالة    نيل  عوب  الحرية  في  حقوقها 

  .والديمقراطية

افي ختام أعماله جدد اال  الديمقراطي جتماع  للتغيير  الوطني اإلرتري  للمجلس  للقيادة املركزية  الثاني  لدوري 

  نكل مو   ،أعضاء   عشرةمن    اتنفيذي    اثقته في سكرتارية القيادة املركزية ورئيس املكتب التنفيذي واختار مكتب  

اال  فوض  كما  والتدقيق.  الرقابة  وهيئة  والضبط  النظام  القيادهيئة   سكرتارية  املركزية  جتماع  واملكتب  ة 

 .  التنفيذي الختيار أعضاء اللجنة التحضيرية

 

 !! عاش نضال الشعب اإلرتري من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية

 !!عاشت إرتريا حرة أبية مستقلة

 !!  ألبرار املجد والخلود لشهدائنا ا

 

 قيادة املركزية  جتماع الدوري الثاني للاال 

 للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي

 2022يناير  11

 

   
 


