
مؤتمره الثانيالوطني وصوال إلى عمل المجلس خطة 

جعلتھ غیر قادر على االنطالق إلى ،ھ مجلسنا الوطني منذ تأسیسھ ظروف موضوعیة وذاتیةظل تواج
ما أدى إلى ة،عدم الثقة بین مكوناتھ السیاسیة والمدنیمن تباین الرؤى، و: داخلیة البسبب إشكاالتھ. األمام

. وأجھزتھ وجمود عملھھسساتؤمتعطل 

جھود مضنیة -واألصدقاء الدیمقراطي ،كل القوى الحادبة على التغییرمن –وقد بذلت ومازالت تبذل 
. وةجأھدافھ المرویحقققادرا على االنطالق إلى األمامالوطني المجلسیكونحتى تلكم اإلشكاالتلحل

لتقریب معمقة حوارات ومشاوراتفي مات السیاسیة بالمجلس الوطني التنظیحیث انتظمت صفوف 
، كان آخرھا أن اتفقت لفترة طویلةامتدتھوجھات النظر، وتضییق ھوة الخالف، وإدارة ما یمكن إدارات

كما عقد أعضاء المجلس الوطني في مختلف . على عقد المؤتمر الوطني الثاني وإنجاحھ18تنظیمات الال
سلة من االجتماعات عبر الوسائل التقنیة الحدیثة ناقشوا خاللھا األوضاع والتطورات الجیوسیاسیة األقالیم سل

على الساحتین اإلقلیمیة والدولیة ، وتأثیراتھا على عمل المقاومة اإلرتریة، وكیفیة تجاوز األزمة الداخلیة 
.للمجلس الوطني

صوتت غالبیة إلخراجھ من مأزقھ الحالي ، وانطالقا من المساعي التي بذلھا شركاء المجلس الوطني
وبما ان رئاسة المجلس الوطني بعودة المؤسسات، قبلعلى مقترح الحل المقدم منالوطني عضویة المجلس 

قرار المجلس الوطني القاضي بتفعیل عمل مؤسساتھ یتزامن مع األحداث الجاریة في منطقتنا عامة وإرتریا 
عفة الجھود المبذولة بكل تفاني وإخالص لمواجھة ھذه التحدیات الماثلة بصفة خاصة، مما یحتم علینا مضا

المجلس بعد أن أجرىمؤسسات المجلس إلى مزاولة العمل وذلكةو استنادا على ذلك تقرر عود. أمامنا
آخذا في االعتبار طبیعة ھیكلھا والظروف المحیطة بھا وضمان -الضروریة الوطني بعض التعدیالت

-:على النحو التالي- حقیق كفاءتھا في العمل بالسرعة المطلوبةفاعلیتھا وت

مائدة علىوالعمل ، تحضیریة اللجنة الوتبقى من عضویتي المكتب التنفیذي منبعودة المؤسسات .1
.مستدیرة كفریق واحد

.اللجنة التنسیقیة للتنظیمات السیاسیةمعأن یعمال بالتشاور والتعاون .2

لس الوطني على سیر العمل التحضیري وصوال إلى عقد المؤتمر رئیس المجویتابع أن یشرف .3
.وإنجاحھالوطني الثاني

سویا في إنجاح عقد المؤتمر مؤسسات المجلس الثالث عملھا ه تقرر أن تبدأ مذكور أعالعلى التأسیساو
اومسؤولیاتھام وبما ال یتعارض مع مھامھ2018أغسطس 13یوم الثاني للمجلس الوطني  بدءا من 

ال لعمل ضع اللجنة المشتركة الموجھات والبرامج التالیة  تفعیتوبناءا علیھ .ةالمعتمدحبحسب النظم واللوائ
:المجلس وتسریعا لعقد مؤتمره الثاني



أنوبما . الحاليالمیالديالتحضیر لعقد المؤتمر الثاني  في مدة أقصاھا نھایة العام -:الھدف
عقد المؤتمر معھا والظروف الراھنة یصعبمنتشرة في أنحاء العالم الوطنيعضویة المجلس 
-:سنضطر عقده  على مرحلتین وبما یتماشى مع الظروف االستثنائیةلذا في مكان جامع  

.عقد مؤتمرات تداولیة في األقالیم:  المرحلة األولى -
عقد المؤتمر العام الثاني  بعضویة المجلس  والمصعدین من المؤتمرات : المرحلة الثانیة -

.والقوى االخرى الراغبة في المشاركةاإلقلیمیة

):التجضیریةالتنفیذیة و(ھام اللجنة المشتركة م

.حتى انعقاد المؤتمر الثانيالوطنيوالتنسیق لعمل المجلس اإلشرافتقوم بمھام  .1
.م23/09/2018وإنزالھا إلى اللجان اإلقلیمیة حتى مسودات المؤتمر الثانيتنقیح .2
.على أعمالھا واإلشراف.م21/09/2018تكوین اللجان اإلقلیمیة  حتى .3
.سیر العمل التحضیري  والتطورات  الجاریةشتركة  مع رئیس المجلس الوطني لجنة المتتابع ال.4
.تنسق مع اللجنة التنسیقیة للقوى السیاسیة  وتضع البرامج المشتركة بحسب الضرورة.5
الوطنيوالشخصیات الوطنیة  في المؤتمر إلشراك القوى السیاسیة والمدنیة  خلق أجواء مناسبة .6

.الثاني
.نيالثامؤتمرعمل المجلس وعقد الالسعي لخلق عالقات  دبلوماسیة لدعم .7

:تكوین اللجان اإلقلیمیة

.لجنة إقلیمیةبمھام دعوة عضویة المجلس واختیار قوم یالوطنيتكلیف  أحد عضویة المجلس .1
ورئیس المجلس الوطني، واللجنة ) التنفیذیة و التحضیریة(ن ذلك بالتفاھم بین اللجنة المشتركةویكو

.التنسیقیة للتنظیمات السیاسیة
3لضرورة وذلك  بحسب اأشخاص5الى3الوطني من من عضویة المجلس إقلیمیةتكوین لجان .2

وفي حال تعذر ذلك  تقوم اللجنة المشتركة  بتكوین اللجان . م2018سبتمبر 21حتى اسابیع أي 
.اإلقلیمیة مباشرة وبالطریقة التي تراھا مناسبة

-: من اإلقلیمیةتتكون اللجنة .3
.الرئیس-
.التعبئة والمعلومات والشئون التنظیمیةمسئول-
.المالیة واللوجیستكمسئول-
أشخاص یتم تكلیف العضوین  ضمن 3ة إقامة اللجنة من أكثر من وفي حال: عضوان آخران -

بتكوین فروع وخالیا لھا  بحسب ظروف اإلقلیم  ومتطلبات وتقوم اللجنة اإلقلیمیة. المھام أعاله
.العمل

:اإلقلیمیةمھام اللجان 
والعمل في مائدة مستدیرة تقوم بالتنسیق واإلشراف على العمل التحضیري في اإلقلیم .1

.وترفع تقریرھا دوما إلیھا.المشتركةوتنفذ موجھات اللجنة



العمل على التنسیق واإلشراف في بالتشاور مع اللجنة المشتركة  یعمل :الرئیس.2
بحسب المشتركة قوم بالمھام الدبلوماسیة  بالنیابة عن اللجنة  یواإلقلیمفي التحضیري

.الحاجة
عمل على تعبئة وحشد الجماھیر  ی:ئة والمعلومات والشئون التنظیمیةالتعبمسئول.3

.للمشاركة في المؤتمر الثاني ودعمھ
واإلشتراكات الشھریة واللوجیستي الدعم المادي توفیر :المالیة واللوجیستكمسئول.4

.العمل التحضیري  وعقد المؤتمر الثانيأنشطة المجلس ولتسییر 

.تفاصیل  موجھات  العمل إلى اللجان اإلقلیمیة في حینھإنزالسیتم  :ملحوظة

اللجنة المشتركة
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