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   الدوحة / دولة قطر ب  - لرابطة ابناء المنخفضات ا�رتريةشبكة عمل عن تكوين تقرير أخباري 
  

 م ٢٠١٤مايو  ١٦ا بتاريخ تفاكري ارترية اجتماعدت مجموعة من أبناء المنخفضات ا�عق

وتمخض ذلك  بدولة قطر ، ا�رترية لرابطة أبناء المنخفضات شبكة عملبقصد التھيئة لتأسيس 

شھر ل استمربعد انتظار ا:جتماع عن تكوين لجنة �عداد ا7وراق ال5زمة لتأسيس الفرع ، و

حيث أنجزت اللجنة كل من  الفرعا7وراق ال5زمة لتأسيس  عدادإمن  انتھت اللجنة المكلفةكامل 

بناء أوضاع �دراسة تقييمية عداد ضافة �الفرع با�عمال ال5ئحة الداخلية المنظمة 7 مسودة

التي يمكن أن  المتوقعة والمعوقات نشاطالفاق � ئيوكذلك  تصور مبدالمنخفضات في قطر ، 

بناء عامة �دعوة وراق وجھت ، وعلى ضوء إنتھاء اللجنة من إعداد ا7الفرع تواجه 

  .تأسيس الفرع اجتماع المنخفضات بدولة قطر للمشاركة في

للفرع حيث  م عقد في الفترة المسائية أول اجتماعات الجمعية العمومية٢٠١٤يونيو  ١٩وبتاريخ 

وتلى ذلك حصر  باعتباره أكبر ا7عضاء سناً  )أبو طارق(ا:ستاذ محمد سعد ترأس ا:جتماع 

 بمواصلة الحضور طالبت غالبيةوقد  الجمعية العمومية ، عضوية الفرع الحاضرين :جتماع

نتخاب رئيس تم الھذا  ، عمومية إ: أنه أعتذر بظروفهلرئاسة الجمعية ال طارقأبو  ا7ستاذ

و بتولي رئيس الجمعية العمومية المنتخب  بارنتوود  محمد صالحو ا:ستاذ ھ للجميعة العمومية

نود جدول ا7عمال كثيرة به وأكد أن بلمھام منصبه وجه الشكر 7عضاء الجمعية العمومية لثقتھم 

وبعد  ، ا:جتماع ليوم آخر يدمدتأن يتم  لمناقشتھا بعمق لھذا اقترح كثير لوقتحتاج ومعظمھا ي

تصويت  ، تم إجراءفعاليات ا�جتماع ومطالب بالتمديد ليوم آخر أخذ ورد ما بين معارض لتمديد 

تمعون ، وبالتالي واصل المج على اقتراح تمديد ا:جتماع ليوم آخر ونجح ا:قتراح بأغلبية مريحة

باستعراض  رئيس الجمعية العمومية ود بارنتو ا:ستاذ حيث استھلأعمال الجمعية العمومية ، 

  :وأجمل ذلك في البنود التالية جدول أعمال ا:جتماع

مناقشة ميثاق العمل والمبادئ المشتركة الذي اصدرته اللجنة التأسيسية لرابطة أبناء   -١

   .المنخفضات

ه اللجنة الذي اعدتو7وضاع أبناء المنخفضات في دولة قطر  مناقشة الدراسة التقييمية  -٢

  .المكلفة باعداد ا7وراق

وقد  .اللجنة ذاتفاق النشاط والمعوقات المتوقعة الذي أعدته � ئيمناقشة التصور المبد  -٣

  .رفعت جلسة اليوم ا7ول في تمام الواحدة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة
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أعمال في جدول  االتأم شمل أبناء المنخفضات مرة أخرى وشرعو، ٢٠١٤يونيو  ٢٠وبتاريخ  

  :اليوم الثاني والذي تم إعداده بشكل جيد وقد اشتمل اليوم الثاني على

 ال5ئحة الداخلية لفرع قطر واعتمادھا مسودة مناقشة  -١

 انتخاب ھيئة إدارية لقيادة الفرع في المرحلة المقبلة  -٢

الجمعية  أعضاء باجماعقرارھا بنود ال5ئحة تم إبعض مستفيضة وجادة لبعد مناقشات و

شبكة العمومية ، ثم تم انجاز البند الثاني في جدول ا7عمال وكان إنتخاب ھيئة إدارية لقيادة 

في الفترة المقبلة حيث تم انتخاب خمسة أعضاء للھيئة ا:دارية ليجتمعوا فيما بعد  العمل 

  :على النحو التاليدته ال5ئحة على ضوء ما حدويوزعوا المھام فيما بينھم 

 .رئيس الھيئة ا�دارية •

 .ةينائب رئيس الھيئة ا�دارية ومسؤول الشؤون التنظيم •

 .مسؤول الشؤون المالية •

 .ا:جتماعية مسؤول الشؤون •

 .مسؤول ا:ع5م •

مراجع بأن  ود بارنتو، وقد أوضح ا7ستاذ ةمالي من ذوي الخبرة والكفاءكما تم انتخاب مراجع 

، ويكون من حقه ا�ط5ع وذلك وفقا ل5ئحة الداخلية  في الھيئة ا:دارية اعضو الحسابات ، ليس

في كل وقت على سج5ت الفرع ودفاتره وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات 

التحقق من موجودات الفرع  كما يمكنهوا�يضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليھا، 

نصف سنوي   تقرير الجمعية العموميةة، وعلى مراجع الحسابات أن يقدم إلى والتزاماته المختلف

يُّضمنه ما توصل إليه من نتائج بعد إط5عه على السج5ت والبيانات، مع إيضاح مدى مطابقة 

  .حسابات الفرع  للواقع

وبعد إٍذ تم تكليف لجنة متخصصة لصياغة البيان الختامي وتوصيات فرع قطر لرفعھا إلى 

كما تم التوافق على الصيغة التي يجب أن يخرج بھا  ،لرابطة أبناء المنخفضات  كتب التنفيذيللم

  .البيان الختامي لوسائل ا�ع5م مع الوضع في ا�عتبار ا7وضاع الخاصة للبلد المضيف

يجدر بالذكر بأن أكثر فقرات جدول ا7عمال حيوية  كانت فقرة التوصيات حيث استھلھا ا7ستاذ 

لم يتبق لنا إ: فقرتين خفيفتين موجھا ك5مه للشباب "  ، حين قالبة الحضور عبمدا بارنتوود 

فتم فتح الباب لتوصيات الفرع التي سيتم " الذين وقفو متأھبين لuنصراف بجانب مخرج القاعة

رفعھا للجنة التأسيسية لرابطة أبناء المنخفضات حيث انھمرت التوصيات بشكل غزير  يدعو إلى 

إلى الوعد بدمج  ود بارنتوتفاؤل بالنصر لمجتمع المنخفضات ا�رترية،  مما حدا با:ستاذ ال

تم تكليف لجنة متخصصة قد ورفعھا للجنة التأسيسية للرابطة من ثم المتشابه منھا وصياغتھا و
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راعى تلصياغة البيان الختامي ضمت مسؤول ا�ع5م بصفته جھة ا:ختصاص بصياغة تقرير 

ة قوية لدفع مسيرة أبناء المنخفضات إلى :تفاق عليھا ، وھكذا تم وضع لبنسس التي تم افيه كل ا7

  .ا7مام حتى استرداد الحقوق المسلوبة  دون تخاذل أو تفريط ، فكان ھذا التقرير

  .يستمر نضال المنخفضات ا�رترية من أجل الحق والعدل والحرية و

أبى الذل ي حراالمنخفضات ا�رترية  مجتمع مستقلة وعاش ، موحدة،عاشت إرتريا حرة

  .وا�نكسار

  لشبكة عمل  مسؤول ا:ع5م بالھيئة ا:دارية

  بدولة قطرـ  ا�رترية رابطة أبناء المنخفضات 

  


