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 أ . مقدمة

( الحاجة إلى تشكيل ممثلين ا)( حول: GIالهدف من هذه الوثيقة هو تقدي  بعض مقترحات المبادرة العالمية )

وطني المجلس ال -والباحثين عن العدالة في الشتات تريين المؤيدين للديمقراطية عالميين شرعيين لإلر

( جتري ، )شكيل المجلس الوطني اإلر( آلية تبكومة في المنفى ، )( ، على غرار الحENCتري )اإلر

( هتريا ، و )( هيكل المجلس الوطني لإلردتري ، )وطة بالمجلس الوطني اإلرالرسو  والمسؤوليات المن

 الملخص واالستنتاج.

المجلس الوطني  -رة وجود ممثلين شرعيين لإلريتريين المؤيدين للديمقراطية في الشتات . ضروب

 لإلريتريين.

تريون المؤيدون للديمقراطية في الشتات اهتمامه  بإنهاء الحك  غير القانوني للنظا  الديكتاتوري. أظهر اإلر

ة تريون في الشتات بطريقلسوء الحظ ، يعمل اإلر لقد ارتكب النظا  جرائ  بشعة ويهدد اآلن سيادة بلدنا. 

مجزأة وغير فعالة. نحن بحاجة إلى إنهاء االنقسا  والتشرذ . يجب أن نوحد قوانا ونتحد النتخاب ممثلينا من 

تريا إلى الديمقراطية. إن إزاحة النظا  الدكتاتوري واستبداله لحفاظ على سيادتنا ونقل إرأجل إنقاذ شعبنا وا

ية تري للعيش بسال  وتركيز طاقته على تنمبحكومة منتخبة ديمقراطياً سوف يفتح حقبة جديدة للشعب اإلر

 البالد.

من أجل إنهاء الديكتاتورية والحفاظ على سيادة بلدنا ، هناك حاجة إلى وجود هيئة تمثيلية يمكنها التحدث 

حثين عن العدالة في الشتات بصوت واحد وتنسيق أنشطتنا. ريين المؤيدين للديمقراطية والباباس  جميع اإلر

(" ، يجب أن يت  ENCتري )( مؤقتًا ، "المؤتمر الوطني اإلرGIهذه الهيئة ، التي دعتها المبادرة العالمية )

تريين الساعين للعدالة والمؤيدين للديمقراطية المقيمين خارج بالده  انتخابها من خالل مشاركة جميع اإلر

ميع أنحاء العال . يجب أن يت  ذلك بطريقة سريعة وشاملة وديمقراطية ، باستخدا  أحدث تقنيات في ج

 التصويت.

( هو التشكيل الفوري للجنة التسجيل واالنتخابات التي تتمثل مسؤوليتها في GIما تقترحه المبادرة العالمية )

لعدالة والمؤيدين للديمقراطية من انتخاب ابتكار آلية قائمة على اإلنترنت من شأنها تمكين جميع الساعين ل

، من الضروري أن توافق جميع ، أو  ENC(. من أجل ضمان شرعية ENCتري )المجلس الوطني اإلر

غالبية ، المجموعات المختلفة في المعارضة على تشكيل لجنة التسجيل واالنتخابات ، ما ل  يتمكنوا من 

 تريون المعنيون الذين يتوقون إلى لعبن الجميع سيشارك اإلرالتوصل إلى آلية أفضل من شأنها أن تضمن أ

( يت  عرض واجباته  ومسؤولياته  أدناه. إن ENCدور في إنقاذ أمته  في تشكيل ممثلين عالميين شرعيين )

تريين الساعين للعدالة والمؤيدين للديمقراطية في الشتات في العملية االنتخابية سيضمن إشراك جميع اإلر

 مشاركته  النشطة في إعادة بناء البالد في أعقاب النظا  الديكتاتوري.أيًضا 

 

 

 

 



 (ENCتري )دور المجلس الوطني اإلر -ج

تري هو رس  استراتيجية يجب أن يكون الهدف األساسي للمجلس الوطني اإلر . تسهيل إزالة النظام:1 ج

تريين في الشتات إزالة النظا  من فعالة من شأنها اإلسراع بإزالة النظا  في أقصر وقت ممكن. ال يمكن لإلر

ة ، فإن القوى الديمقراطية داخل خالل تنظي  مظاهرات مهما كانت هذه المظاهرات قوية وصاخبة. في النهاي

تري ، الذي يتحدث بصوت البالد هي التي تملك القوة إلسقاط النظا . ومع ذلك ، فإن المجلس الوطني اإلر

واحد ويتصرف بانسجا  ، يمكن أن يساه  بعدة طرق مهمة لتشجيع قوى التغيير داخل البالد من خالل 

 سي كما هو موضح أدناه.تزويدها بالدع  المعنوي والمالي والدبلوما

: السبب الرئيسي في تري. كسب دعم الجيش وقوات األمن للوقوف إلى جانب الشعب اإلر1/1/  ج

معاناة الشعب اإلريتري داخل البالد بال حول وال قوة في ظل النظا  الديكتاتوري على مدار الثالثين 

لنظا . . ومن هنا يجب أن يكون عاًما الماضية هو الخوف من قوات األمن والمخابرات الوحشية ل

تري هو كسب دع  الجيش وقوات األمن التي تحمي النظا  والتي الهدف األول للمجلس الوطني اإلر

أرهبت وقمع السكان حتى ال ينتفضوا ضد الديكتاتور. يجب تذكير قوات األمن بأن والئه  لبلده  

جلس الوطني لإلعال  إلى إرسال رسائل تري ال لدكتاتور. ولهذه الغاية ، يحتاج الموللشعب اإلر

متقنة الصنع وقوية وجذابة ، باستخدا  أغاٍن مخترقة وقصائد مؤثرة للقلب تستهدف الجيش وقوى 

األمن من خالل البرامج التلفزيونية الفضائية ، وأجهزة الراديو ذات الموجات القصيرة ، من خالل 

بالفعل تنفيذ هذه األنشطة ، إلى حد ما ، وإن كان  المجالت الفعالة ووسائل االتصال األخرى. وقد ت 

ذلك بطريقة غير منسقة. ومع ذلك ، هناك حاجة لرفع مستوى ودرجة كثافة وفعالية هذه الرسائل 

ري تمن خالل مواد منسقة جيًدا وُمعدة بشكل احترافي. ينبغي أن تهدف رسائل المجلس الوطني اإلر

 ري.تتنعوا عن استخدا  أسلحته  الفتاكة ضد الشعب اإلرإلى تعبئة الجيش وقوات األمن حتى يم

: لن يحدث تغيير النظا  إال عندما تتخذ القوات . مناشدة القوى الديمقراطية داخل الجيش1.2 ج

المسلحة التي تشعر باالشمئزاز من الديكتاتور إجراءات جريئة إلزالة النظا  من خالل عملية 

تري أن يرسل رسائل الجانبية. على المجلس الوطني اإلر عسكرية مع الحد األدنى من األضرار

بطولية وجريئة ، وأن يقد  الدع  المادي لمن سيتخذ اإلجراءات الحاسمة إلزالة النظا . يجب على 

المجلس الوطني اإلريتري إشراك الكتاب والشعراء والموسيقيين والفنانين اإلريتريين النشطاء 

ى الديمقراطية داخل الجيش التخاذ إجراء جريء إلنهاء الديكتاتورية الستخدا  مواهبه  لمناشدة القو

 في إريتريا.

ترية مسلحة في تيغراي بالسودان : هناك أدلة على وجود مجموعات إر. التواصل البري1.3 ج

كما يُذكر أن هناك بعض           ودول أخرى ملتزمة بالتسلل إلى داخل إريتريا إلزالة النظا . 

تري حشد الموارد األحزاب السياسية لديها قوات مسلحة داخل البالد. يمكن للمجلس الوطني اإلر

لجلب هذه القوات المسلحة المجزأة لتشكيل قوة وطنية موحدة ، وتزويدها بالدع  المعنوي 

ترية من خالل إرسال رسائل المساعدات المادية والتوجيه لتقليل المواجهة مع القوات المسلحة اإلرو

لكسب الجيش اإلريتري ليكون إلى جانب الجيش الشعبي حتى تت  إزالة النظا  الديكتاتوري مع 

   تريين.القليل من إراقة الدماء أو إراقة الدماء بين اإلر

ت  إسكات السكان المدنيين من قبل القوة الهائلة  تريين داخل البالد:. تشجيع المواطنين اإلر4-1 ج

من التي ال ترح  في قمع أي معارضة أو انتفاضة عامة. ولكن إذا أمكن إقناع والمتسلطة لقوات األ



األجهزة األمنية للنظا  بعد  توجيه أسلحتها الفتاكة ضد المدنيين األبرياء ، فمن الممكن أن يتشجع 

السكان المدنيون الذين تعلموا دروًسا مهمة من األحداث في السودان على تحدي النظا  من خالل 

مظاهرات سلمية و من خالل القيا  بمقاومة مدنية وعصيان يمكن أن يشل النظا . يجب أن  تنظي 

تري رسائل قوية وفعالة تستهدف السكان المدنيين من شأنها أن تشجعه  يرسل المجلس الوطني اإلر

 على تحدي النظا  بعدة طرق مقترحة أعاله.

اآلخر الذي يجب أن يقو  به المجلس  : النشاط المه . المناصرة والضغط والدبلوماسية1.5 ج

تري هو في مجال الضغط والمناصرة والدبلوماسية على المستوى الدولي. أظهر الوطني اإلر

تريون في الشتات التزامه  بتغيير النظا  من خالل تنظي  مظاهرات عفوية وكتابة االلتماسات اإلر

األم  المتحدة في جنيف ونيويورك والظهور في جلسات االستماع في الكونجرس وفي اجتماعات 

وفي مدن أخرى. وقد أدت هذه األنشطة إلى زيادة وعي المجتمع الدولي باالنتهاكات الجسيمة التي 

 تحدث في إريتريا.

ريا تحقيقة أن األم  المتحدة وجدت أنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق وفرضت عقوبات على إر

الشتات. يمكن قول الشيء نفسه عن سبب تعليق االتحاد األوروبي بعد جهود مكثفة لإلريتريين في 

وغيره لمساعدته على النظا . على الرغ  من أن هذه إنجازات مهمة ، إال أنها ل  يكن لها تأثير كبير 

تريون في الشتات أكثر فاعلية إذا تمت قيادة أنشطته  على نظا  أسياس. يمكن أن يكون اإلر

ثل تريين في الشتات مشرعية لديها تفويض للتحدث وتمثيل جميع اإلر وتنسيقها من قبل قيادة

ن من ترييتري نشر تكنوقراط إريجب على المجلس الوطني اإلر تري المقترح.المجلس الوطني اإلر

ذوي الكفاءات العالية من ذوي الخبرة الدبلوماسية والعالقات الخارجية يمكنه  التواصل مع 

( AU( ، واالتحاد األفريقي )EU( ، واالتحاد األوروبي )UNاألم  المتحدة )المنظمات الدولية مثل 

، والجامعة العربية ، و الدول المؤثرة مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا 

 تري بالحك  الديمقراطي.وغيرها من الدول المتعاطفة ، لدع  مطالبة الشعب اإلر

والمجتمع الدولي ككل أن يفهموا أن أسياس قد ارتكب انتهاكات جسيمة يجب على هذه المنظمات  

لحقوق اإلنسان ضد شعبه ترقى إلى جرائ  ضد اإلنسانية ت  توثيقها جيًدا من قبل المقرر الخاص 

للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألم  المتحدة. شهد العال  أيًضا األعمال الوحشية التي ارتكبها أسياس 

خًرا. بالنظر إلى ما يعرفه المجتمع الدولي حول ما فعله أسياس بشعبه على مدار في تيغراي مؤ

الثالثين عاًما الماضية ومشاركته األخيرة في الحرب في تيغراي ، فال ينبغي أن يكون من الصعب 

كسب دع  المجتمع الدولي إذا استطعنا التحدث مع العال . بصوت واحد وتحت ممثلين عالميين 

تري. من خالل الدبلوماسية الفعالة والمكثفة والضغط ، يجب أن مجلس الوطني اإلرال -شرعيين 

تري قادًرا على إقناع المجتمع الدولي بممارسة ضغط مكثف من شأنه أن يكون المجلس الوطني اإلر

 يشل النظا  الديكتاتوري.

ة الضغط الفعال ، ه  إن أعضاء حركة كفاية العالمية ، الذين يتلقون تدريبًا مناسبًا على ممارس

األقدر على ممارسة الضغط الفعال في مناطقه  المحلية. علينا أن ندرك أن السياسيين المنتخبين 

إلى العمل  ترييميلون إلى االستجابة بشكل أفضل لناخبيه  المحليين. سيحتاج المجلس الوطني اإلر

 مع مجالس كفاية ياكل لتحقيق أهدافه



تري هو القيا  الدور المه  اآلخر الذي يجب أن يلعبه المجلس الوطني اإلر :التحضير النتقال سلس 2.ج

باإلعداد المسبق لالنتقال السلس إلى الديمقراطية ، في أعقاب إزالة نظا  أسياس. تلك القوى الديمقراطية 

ئة   ، لتهيداخل البالد التي قد تكون قادرة على اإلطاحة بالنظا  لن يكون لديها رفاهية ، بسبب أمن النظا

البالد للتحديات التي قد تواجهها عند اإلطاحة بالنظا . كلنا نعرف ما حدث في الصومال بعد سقوط سياد 

باري ، أو ما حدث في ليبيا بعد سقوط القذافي. وبالتالي ، لتجنب تكرار التجارب الصومالية أو الليبية ، من 

قال السلس إلى الديمقراطية. وإدراكا لهذا االحتمال الضروري إجراء التخطيط المسبق واإلعداد لضمان االنت

، يتعين على المجلس الوطني اإلريتري أن يتخذ االستعدادات الالزمة لتالفي الفوضى واالضطراب ، 

 تريولضمان السال  واألمن عند خروج النظا  بالقوة. تحقيقا لهذه الغاية ، سيقو  المجلس الوطني اإلر

ن اإلريتريين لتحديد التحديات التي قد تواجهه  في حالة إزالة النظا  مقدًما. بإشراك العلماء والمهنيي

باإلضافة إلى ذلك ، يجب أيًضا إعداد نوع من الميثاق االنتقالي بالتشاور مع األحزاب السياسية لضمان 

بنقل ( ، وهي منظمة مقرها لندن ملتزمة EFتريا فوكاس )االنتقال السلس إلى حك  ديمقراطي. عقدت إر

تريا". يجب على المجلس الوطني تريا إلى حك  ديمقراطي ، مؤتمرات حول "بناء الديمقراطية في إرإر

ترية ، ومعهد (. البعض اآلخر مثل المنصة اإلرEFتريا فوكاس )تري االستفادة من عمل ومساعدة إراإلر

ترية األخرى هي أيًضا ة اإلر( ، ومجموعات الدراسERIPSترية للسياسة واالستراتيجية )البحوث اإلر

تري في اتخاذ االستعدادات الالزمة لالنتقال السلس موارد فكرية جيدة يمكن أن تساعد المجلس الوطني اإلر

تري أيًضا استشارة عمل سنيت في أعقاب إزالة النظا  الدكتاتوري. يجب على المجلس الوطني اإلر

اديميًا قائًما على البحث يمكن أن يساعد في التخطيط ومجموعات الدراسة األخرى التي أعدت عماًل أك

 لالنتقال السلس.

لبدء االقتصاد وتسريع تنمية القطاعات المختلفة في البالد ، يجب على  . اإلسراع في تنمية البالد.3 ج

 تريين إلعداد األوراق البيضاء الالزمة ووثائقتري إشراك العلماء والمهنيين اإلرالمجلس الوطني اإلر

السياسة والمطبوعات الزرقاء التي ستخد  الوزارات الحكومية في إريتريا الديمقراطية. معهد البحوث 

تريين هو األفضل ( وهو عبارة عن جمعية للعلماء والمهنيين اإلرERIPSترية للسياسة واالستراتيجية )اإلر

. تنع  ERIPSة عمل جيدة مع لخدمة هذا الدور. ومن ث  يجب على المجلس الوطني اإلريتري إقامة عالق

تريا بأن لديها الكثير من المثقفين وذوي الكفاءات العالية ، واالقتصاديين ، والمهندسين ، والمحامين ، إر

والعلماء ، والمعلمين ، والصحفيين ، والمتخصصين في المال والمصارف ، والمحاسبين ، ومهنيي الصحة 

فة ، والعاملين في صناعة النقل ، وعلماء االجتماع و خبراء في العامة ، والمتخصصين في السياحة والضيا

شؤون السياسة الخارجية واالستثمار والتسويق وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك ، والذين يمكن حشده  

 لبناء الدولة.

هة ء موجبالفعل خطوات لتنظي  الجمعيات المهنية القائمة على المهنة بهدف إعداد أوراق بيضا ERIPSيتخذ 

 ERIPSتري حث للسياسات يمكن أن تساعد البالد في أعقاب تغيير النظا . يجب على المجلس الوطني اإلر

على الدفع في إعداد مثل هذه األوراق البيضاء دون أي تأخير ، وتوقع تغيير النظا  في أي وقت قريب. 

ة والداعمة والمنظمات غير تري إقامة عالقات مع الحكومات الصديقيجب على المجلس الوطني اإلر

الحكومية الخيرية التي يمكنها المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية: المستشفيات والعيادات وأنظمة 

 توزيع المياه ، إلخ.



تري قادراً على جمع األموال من خالل رسو  يجب أن يكون المجلس الوطني اإلر . جمع التبرعات:4 ج

تريين بما في ذلك المهنيين ورجال األعمال لتغطية نفقات تشغيل المجلس الوطني ع اإلرالتسجيل ، ومن جمي

تري وتقدي  المساعدة المالية لقوى التغيير داخل البالد. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على المجلس الوطني اإلر

ة. ل لتعزيز الديمقراطيتري التواصل مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية التي تقد  التموياإلر

ريين تتري االتصال بالدول التي تضررت بشدة من تدفق الالجئين اإلركما يجب على المجلس الوطني اإلر

تري. إن دع  المجلس من أجل المساعدة اإلنمائية. من المرجح أن تدع  هذه الدول المجلس الوطني اإلر

 سيكون تدفق الالجئين المنخفض مفيًدا لبناء الدولة في تري سيخلق وضعًا مربًحا للجانبين حيثالوطني اإلر

 تريا وأيًضا يخد  مصالح هذه البلدان من خالل وقف تدفق الالجئين.إر

 

تري هو الشراكة مع مفوضية األم  : دور مه  آخر للمجلس الوطني اإلرتريين. مساعدة الالجئين اإلر5- ج

 تريين الذين يواجهون صعوبات بالغة.المتحدة لشؤون الالجئين ومساعدة الالجئين اإلر

 

. 

 تري في الشتات.آلية انتخاب المؤتمر الوطني اإلر -د 

سعى تري يتري في الشتات ممثالً شرعياً ، من المه  إنشاء آلية تمّكن كل إراإلرلكي يكون المجلس الوطني 

عاًما ، من المشاركة في العملية االنتخابية.  18إلى العدالة ومؤيد للديمقراطية في الشتات ، يزيد عمره عن 

 ولتحقيق هذه الغاية ، يُقترح النهج التالي:

يع أصحاب بقوة أن جم ( GIشعر المبادرة العالمية ): تاتتشكيل لجنة التسجيل واالنتخاب. 1. د

المصلحة يوافقون على تشكيل لجنة التسجيل واالنتخابات التي تتمثل مسؤوليتها في وضع آلية قائمة 

تريين الساعين إلى العدالة والمؤيدين للديمقراطية على اإلنترنت ، والتي ستمكن جميع اإلر

  .الموجودين في الشتات من المشاركة في العملية االنتخابية

بمجرد موافقة غالبية أصحاب المصلحة في معسكر : ات. دور مفوضية التسجيل واالنتخاب2. د

المعارضة على تشكيل لجنة التسجيل واالنتخاب ، ستتخذ المفوضية قراًرا بتشكيل فريق عمل مؤلف 

من أفراد أكفاء ومتمرسين في استخدا  الكمبيوتر لتصمي  برنامج على اإلنترنت للتسجيل 

الخيار اآلخر هو االستعانة بشركة اقتراع مهنية تجري انتخابات للحكومات أو  واالنتخابات.

المنظمات المهنية. باستخدا  البرمجيات التي يمكن تطويرها من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات 

ن الباحثين ييتراإلريتريين ، أو باستخدا  شركة محترفة ، يجب القيا  بحملة مكثفة لتسجيل جميع اإلر

 عن العدالة في الشتات ، وإعطاء البيانات الشخصية والديموغرافية األساسية مثل ما يلي.

 االس  بالكامل، -

 جنس تذكير أو تأنيث -

 العمر حسب الفئات العامة ، )أ( -



 ( ،30-18الشباب )         

 ( ؛55-31منتصف العمر )         

 فأكثر(. 56كبار السن )         

 مكان اإلقامة ، المدينة ، الوالية -

 والدولة         

 عنوان البريد اإللكتروني، -

 االنتماء الديني -

 )مسيحي / مسل  / آخر(؛         

 الهوية العرقية -

 رسو  التسجيل: المبلغ الذي تقرره لجنة التسجيل واالنتخاب ، مع إعفاء من ال يستطيعون تحمله.

 

 تالديموغرافية المذكورة أعاله إلى مساعدة لجنة التسجيل واالنتخاباتتهدف البيانات الشخصية وا

 على ضمان أن يعكس أعضاء المجلس الوطني اإلريتري المنتخب تنوع الشعب اإلريتري.

ريين ت: يجب على لجنة االنتخابات والتسجيل أن توجه نداًء عاجالً لجميع اإلر. عملية التسجيل3 د

ث تري. يجب أيًضا حالساعين إلى العدالة في الشتات للتسجيل في انتخابات المجلس الوطني اإلر

 ةأصحاب المصلحة المختلفين على تشجيع أعضائه  على التسجيل من أجل المشاركة في العملي

االنتخابية. يجب أن تكون هذه الدعوة العاجلة باللغات العربية والتيجرية واإلنجليزية ويجب اإلعالن 

عنها على نطاق واسع في جميع المواقع اإلريترية ومحطات التلفزيون واإلذاعة وغيرها. وسائل 

تسجيل بعملية ال تري يسعى إلى العدالة في الشتات على عل التواصل االجتماعي للتأكد من أن كل إر

أيا . أولئك  10واالنتخاب. يجب أن تكتمل عملية التسجيل باستخدا  اإلنترنت في مدة ال تزيد عن 

تريون الذين ليس لديه  إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ، ينبغي ابتكار وسائل فعالة أخرى اإلر

 لتسجيل وانتخاب ممثليه .

ن تقو  لجنة التسجيل واالنتخابات بتعيين فريق عمل : الخطوة التالية هي أ. عملية الترشيح4. د

للترشيح يقو  بإعداد قائمة بالمرشحين من األعضاء المسجلين ، بالتشاور مع مختلف أصحاب 

المصلحة. يجب السماح بالترشيح الذاتي ، ويجب تشجيع األعضاء المسجلين على مساعدة فريق 

أن تقد  لجنة التسجيل واالنتخاب مبادئ عمل الترشيح في تحديد المرشحين الجديرين. يجب 

توجيهية بشأن السمات التي يجب مراعاتها عند ترشيح األفراد والتي يجب أن تشمل ، عيار الفرد ، 

والخبرة ، والنزاهة ، والتفاني ، وما إلى ذلك ، والموافقة على العمل كعضو في المجلس الوطني 

 الدعاية لألفراد الذين يستحقون أن يت  انتخابه .تري إذا ت  انتخابه. . يجب تشجيع حملة اإلر



: لمساعدة الناخبين على معرفة األفراد المرشحين ، يجب على . السير الذاتية للمرشحين5. د

المرشحين تقدي  سيره  الذاتية التي سيت  نشرها على الموقع اإللكتروني للجنة التسجيل 

 واالنتخابات.

 

العملية االنتخابية شركة محترفة يُنظر إليها على أنها هيئة محايدة  : قد تتطلب. عملية االنتخاب6. د

، للتعامل مع العملية بحيث يت  قبول نتائج االنتخابات على أنها خالية من أي تالعب من قبل لجنة 

التسجيل واالنتخابات أو من قبل أي شخص. من المجموعات المكونة. يجب أن تكون االنتخابات 

واحد من قبل جميع األفراد الذين دفعوا رسو  التسجيل المطلوبة وأولئك على أساس صوت شخص 

الذين يت  إعفاؤه  من دفع رسو  التسجيل المطلوبة. يجب على المسجلين اإلدالء بأصواته  

لمرشحه  المفضل ، من بين المرشحين ، باستخدا  اإلنترنت. يجب على خبراء تكنولوجيا 

من ومتطور قائ  على الكمبيوتر ومحمي من القرصنة من قبل المعلومات تطوير نظا  انتخابي آ

جب يتري ولن يسمح لغير المسجلين بالتصويت وأيًضا يمنع التصويت المكرر. عمالء النظا  اإلر

وضع ضوابط خاصة لمنع مؤيدي النظا  من العبث بعملية التسجيل واالنتخاب. يجب إتما  

التصويت في غضون عدد محدود من األيا  تحدده لجنة التسجيل واالنتخابات. أولئك الذين حصلوا 

يجب تحديد عدد المجلس على أكبر عدد من األصوات سيشكلون المجلس الوطني اإلريتري. 

 تري من قبل لجنة التسجيل واالنتخابات بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة.الوطني اإلر

تري بشكل معقول تنوع الشعب لضمان أن يعكس المجلس الوطني اإلر ضمان التنوع: - 7. د

ن أعضاء أكد من أتري ، ينبغي أن تمارس لجنة التسجيل واالنتخابات سلطة تقديرية إيجابية للتاإلر

 تري يمثلون مجموعة متنوعة من حيث الجنس والدين والعمر والهوية العرقية.المجلس الوطني اإلر

تري كهيئة تشريعية. يجب أن : يجب أن يعمل المجلس الوطني اإلرتري. هيكلية المجلس الوطني اإلره

 التنفيذية:تعين هيئة تنفيذية من بين أعضائها. يجب أن يكون لدى الهيئة 

 أ. رئيس

 ب. نائب الرئيس

 ج. سكرتير

 د. مسؤول عن األنشطة اإلعالمية

 ه. مسؤول عن الضغط الدولي والدبلوماسية والمناصرة

 ز الشخص المسؤول عن عالقات األعضاء والتمويل وجمع األموال

 ح. الشخص المسؤول عن التوعية األرضية

 . مسؤول شؤون الالجئيني

 االنتقالية.. مسؤول عن الشؤون ك



 . الشخص المسؤول عن صياغة السياسةل

 تريا.أوراق بيضاء ومخططات لتسريع تنمية إر          

 

، تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى تشكيل هيئة شرعية ، المجلس الوطني باختصار   موجز وخاتمة: . ز

ات للديمقراطية والباحثين عن العدالة في الشتتريين المؤيدين تري ، كيان يمكنه التحدث باس  جميع اإلراإلر

لإلزالة السريعة للنظا  الديكتاتوري ، وضمان االنتقال السلس إلى ديمقراطية متعددة األحزاب. باإلضافة إلى 

ري تتري وتقترح آلية انتخابات تسمح للمجلس الوطني اإلرذلك ، تحدد الوثيقة دور المجلس الوطني اإلر

 تريين المؤيدين للديمقراطية في الشتات ، ومن قبل المجتمع الدولي.ي لإلربالقبول كممثل شرع

( التأكيد على أنه سيكون من المه  جًدا أن يقرأ جميع أصحاب المصلحة GIأخيًرا ، تود المبادرة العالمية )

مصلحة بمناقشة االقتراح وتحسينه ؛ أو توفير بديل االقتراح بعناية. ونأمل ونشجع أن يقو  جميع أصحاب ال

أفضل يمكن أن يضمن انتخاب ممثلين عالميين شرعيين على وجه السرعة من خالل عملية شاملة 

 وديمقراطية وشفافة.


