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ر التهرايي والتبريكرات بعيرد الفارر المبرار  في البدأ يتقدم فرع االتحاد العام لشباب عفر البحرر اححمرر فري المملكرة العربيرة السرعودية بر ح
اخل حبياء عفر البحر اححمر المقيمين في المملكة العربية السعودية وكافة أبياء الجالية اإلرترية في المملكة وجموع الشعب اإلرترر  بالرد

مرال وأن تعرود علييرا احعيراد القادمرة برالفر  والخارج واحمة اإلسالمية سائلين هللا ب ن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وجميرع صرالا احع
 .واليصر والتمكين لشعبيا في أرضيا وأن يعيد من غادر وايه مرغماً سالماً غايماً معافاً وماذل  على هللا بعزيز وماليصرر الال مرن عيرد هللا

 
 [ م0202يوليرررو  00-02] ابين عقرررد فررررع االتحررراد العرررام لشرررباب عفرررر البحرررر اححمرررر فررري المملكرررة العربيرررة السرررعودية فررري الفتررررة مررر

هـ اجتماعه الدور  الثايي وذل  في مديية جدة غرب المملكرة العربيرة السرعودية وحضررد عردد مرن 0201من شهر شوال  2-0الموافق لـ 
ية لالجتمراع شباب عفر البحر اححمر المقيمين في مختلف ميااق المملكة العربية السعودية ملبين الدعوة التي تقدمت بها اللجيرة التحضرير

للجميرع دون اسرثتياء وكايرت اللجيرة التحضريرية لالتحراد العرام لشرباب عفرر البحرر اححمرر بفررع المملكرة العربيرة السرعودية الدور  الثايي 
اليرروم الثررايي مررن االجتمرراع لقيررت ترحيبرراً وارتياحرراً مررن الحاضرررين م 20/0202/ 00أقامررت م دبررة غررداء للحضررور فرري يرروم الخمرري  

فرري االجتمرراع وبعررد اللررداء الررذ  أعدترره اللجيررة قررام الحضررور حداء صررالة العصررر وبعررد أداء صررالة العصررر صررعدت اللجيررة  والمشرراركين
التحضيرية على الميصة لتفتتا الجلسة في بدايرة االجتمراع ترم الترحيرب بالحضرور والمشراركين باالجتمراع وأعارت تيرويراً للحضرور عرن 

التحضيرية وقدم فيها للحضور بريامج وجدول أعمال االجتمراع وتلتره كلمرة االتحراد العرام للشرباب  االجتماع بمقدمة من أحد أعضاء اللجية
  عفر البحر اححمر ألقاها أحد أعضاء اللجية التيفيذية لالتحاد لقيت ترحيباً وتصفيقاً حاراً من الحضرور لمرا كران فيهرا مرن وضرو  وشرفافية

عفر البحر اححمر خالل السية من تاريخ ت سري  الفررع بالمملكرة العربيرة السرعودية حترى هرذد تياول فيها مسيرة فرع االتحاد العام لشباب 
يرة عرن االتحراد ورهيتره ورسرالته وأهدافره أكرد فيهرا علرى ضررورة تفعيرل يشراا الفررع فري مدييرة جردة وتفعيرل يفاللحظة كما قردم بيبرذة تعر

د فري اجتماعهرا الردور  احول والرذ  عقرد فري مدييرة جرازان جيروب المملكرة صيدوق االتحاد الذ  اعتمدته اللجيرة المركزيرة لفررع االتحرا
م مهكداً على ضرورة مشاركة جميع الشباب في هذا الصيدوق الذ  سيعود براليفع 0200هـ الموافق لعام 0202العربية السعودية في عام 

عفرر البحرر اححمرر أييمرا كرايوا مرذكراً الحضرور بر ن  على أعضائه قبل غيرهم ميوهاً أن هذا الصيدوق سيساهم في تلبية احتياجات شباب
فري الوقرت يفسره لخر  مر  يل الليره , دعم الشباب من أولويات االتحاد وأهم أهدافه وأن هذا الدعم اليت تى الال بدعم هرذا الصريدوق وتفعيلره 
تهجير والتهميش هم فئرة الشرباب والن وضع شباب عفر البحر اححمر في داخل الوان وخارجه وأن أكثر فئة تتعرض للظلم والحرمان وال

كان الكل يعايي فالظلم متفاوت والشباب هم الضحية لما يلت الليه أوضاع شعبيا في الداخل حتى أصبا أكثررهم الجئرين ومشرردين بعضرهم 
كرايوا فري  يصل للدول المجاورة وبعضهم يموت في الصحار  عاشاً وبعضهم يموت في البحار غرقاً المصير المجهول ييتظررهم سرواءاً 

الداخل والخارج هذد هي أوضاع شبابيا هذا اليوم وال يدر  ماذا يحمل لهم اللد فكران ت سري  االتحراد ضررورة ملحرة لمشراركة شربابيا فري 
ا بردءها محيتهم وتقديم مابوسعه لمساعدتهم والوقوف بجايبهم سائالً هللا ب ن يوفق القائمين على االتحاد لهذد المسئولية الكبيررة التري تحملوهر

ثرم تلتره كلمرة فررع االتحراد بجردة ألقاهرا , بتهيئة الحضور بعيد الفار المبار  وختمها بالشكر والتقدير للحضور على المشراركة والمرهازرة
رئي  الفرع شكر فيها الحضور على تلبيرة الردعوة وامر ن الشرباب أن هرذا الكيران اليمرا أسر  مرن أجلهرم ومريهم ييالرق واللريهم يعرود وأيره 

مع أخوايه في االتحاد كامل جهدد إليجا  عمل االتحاد وتفعيل يشااه في مديية جدة أكد فيها على ضررورة تفعيرل صريدوق االتحراد سيبذل 
ويرذكر أيره كران , وتيميته وتاويرد ودعى الشباب اللى المشاركة فيه ومهازة االتحاد ودعمه للقيام بدورد الميوا في خدمة الشباب العفرر  

السماعيل محمد يية السماعيل االجتمراع بالحضرور والمشراركة فالبرت اللجيرة القائمرة علرى االجتمراع بر ن / كبير الشيخ قد شرف المياضل ال
 يتكرم عليهم بكلمة ويشار  أبياءد في هذا االجتماع فما كان ميه الال أن لبى الدعوة وشار  بكلمة حوت الكثير مرن اليصرا والردعم والت ييرد

م به االتحاد العام لشباب عفر البحر اححمر مبدياً العجابه الشديد بالجهد الذ  بذلته اللجية التحضيرية لالجتماع واإلشادة بهذا العمل الذ  قا
إلخراجه بتل  الصورة شاكراً لهم على هذا التميز واإليجاز االباً ميهم ضرورة العمل وتحقيق اإليجازات على الواقرع الملمرو  والمضري 

ثرم تلتره كلمرة . االجتماعي اليبيل مهكداً لهم وقوف اللجالية العفرية في جدة بجايبهم متميياً لهم التوفيق واليجرا  قدماً في هذا العمل الشبابي 
 المثقفين قدمها أحد الشباب احكاديمين المتميزين أكرد فيهرا الضررورة الملحرة واحهميرة القصرو  لمثرل هرذد االجتماعرات واللقراءات الشربابية

رية واالتحاد العام على هذا العمل والجهد الجبار الذ  يقومون به لملمة الشباب العفر  وت ايرهم وتيظيمهم تحت شكر فيها اللجية التحضي
اب مظلة شبابية واحدة وهي االتحاد العام لشباب عفر البحر اححمر االبهم فيها بضرورة مواصلة هذا الدرب متفائالً بمستقبل مشرق للشرب

العفر  في ظل وجود مثل هذد الكيايات التي ترعاهم وتقوم على شئويهم مبردياً دعمره الكامرل لهرذا الكيران الشربابي الرذ  يصرير فري خارى 
 .واثقة وااليفتا  الذ  يبديه القائمين عليه االباً من جميع شباب عفر البحر اححمر االيخراا فيه وتقديم الدعم والت ييد له 
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صررة للحضررور والمشرراركين فرري االجتمرراع للمررداخالت واالسررئلة وتقرردم احعضرراء والحضررور والمشرراركين باقتراحرراتهم ثررم أتيحيررت الفر 
وأاروحاتهم وأكد الجميع على أهمية عقد مثل هذد اللقاءات وأبدوا دعمهرم الكامرل لالتحراد العرام لشرباب عفرر البحرر اححمرر وفروعره فري 

اختيار الدارة جديدة لفرع االتحاد العام لشباب عفر البحر اححمر بجدة والتصويت علريهم مرن قبرل  المملكة العربية السعودية وفي احخير تم
كما تقدم الحضور والمشاركين في االجتما  بالشكر للقائمين ع االجتماع على ما قردمود مرن جهرد وحسرن اسرتقبال , الحضور والمشاركين 

 . فوسهم وفي اليجا  هذا االجتماعوحسن العداد لالجتماع, مما كان له احثر الايب في ي
  

 

 

  -:وفي الختام خرج المجتمعون بعدة قرارات وتوصيات نجملها في النقاط اآلتية 

 . الت كيد على أهمية عقد مثل هذد اللقاءات الدورية للشباب  .0
 .تفعيل يشاا فرع االتحاد في المملكة وفي جميع ميااقها ومديها التي تتواجد فيها الجالية العفرية  .0
 .ضرورة التيسيق بين فروع االتحاد في المملكة وتاوير أداءد وعمله الشبابي  .0
 .تفعيل صيدوق االتحاد ودعمه وتيميته والت كيد على أهميته وضرورة مشاركة جميع الشباب فيه  .2
 . تم تجديد الدعوة للشباب العفر  بااليضمام وااليخراا في صفوف االتحاد العام لشباب عفر البحر اححمر  .1
 . تفعيل بريامج االتحاد وتجديد الئحته الداخلية لتستوعب االقتراحات واحاروحات الجديدة  .6
تياول المجتعون معاياة الشباب والالجئين من أبيراء عفرر البحرر اححمرر ودعرو اللرى وضرع الحلرول الياجعرة لهرذد القضرية الشرائكة  .0

ر  غرالبيتهم مرن أبيراء عفرر البحرر اححمرر مشرردين فري الجر  ارتر( 006)مهكدين على الوضع الحررج الرذين يعيشره أكثرر مرن 
أشهر ومازالوا عالقين ومشردين في شوراع صيعاء محملين المسئولية الكاملة للمفوضية السامية  2شوارع صيعاء ميذ أكثر من 

قيرام بردورها الميروا بهرا لشئون الالجئين التابعة لألمم المتحدة عن وضعهم الاليسايي مارالبين الميظمرات الحقوقيرة واإليسرايية بال
للضلا على مفوضية الالجئين الستيعاب ههالء الالجئين وبحث حرل لقضريتهم يظرراً للظرروف السريئة التري يمررون بهرا مقردمين 
الشرركر للجمهوريررة اليمييررة علررى ماتبذلرره مررن تعرراون مررع الالجئررين االرتررريين المتواجرردين فرري أراضرريها كمررا قرردموا شرركرهم لكررل 

 . ات الخيرية التي قامت بمساعدتهم وتقديم يد العون لهم  الميظمات والجمعي
أوصى المجتمعون على ضرورة التيسيق مع الحركرات واالتحرادات والميظمرات الشربابية اإلرتريرة الشرقيقة واليجراد مظلرة شربابية  .0

حردة الصرف وتوحيرد العمرل حن الشباب االرتر  هذا اليروم بحاجرة ماسرة لووتعايها احولوية ارترية موحدة تهتم بقضايا الشباب 
وقت مضى وتر  الخالفات جايباً واليظر اللى احمام من أجل أن يكون مستقبل مشرق للشباب االرتر  في  والهدف أكثر من أ 

 . ارتريا الحاضر والمستقبل 
لري  برالهجرة وأن الحرل وال يبشرر بخيرر من وايهم وب عداد كبيررة أمرر خايرر  اإلرتر  أكد المجتمعون على أن هجرة الشباب  .9

وتر  الوان وااليدماج بالمجتمعات احخر  واليما الحداث تليير من داخل الوان إليجاد وضع يلبى اموحاتهم وتالعاتهم وي تي 
اتهم واستيهاض شعوبهم لتقرول كلمتهرا فري وجره مرن كران السربب فري هجررتهم مرن واريهم باالستقرار والتيمية واليهوض بمجتمع

بقبضررة مررن حديررد وحرررمهم مررن تعلرريمهم ومررن حريررة التعبيررر عررن يرائهررم يكتاتور  الررذ  يحكررم بلرردهم اللررالي أال وهررو اليظررام الررد
بالكف عن ممارساته القمعيرة اليظام الحاكم في ارتريا  هذاتومتالباتهم كشباب ارتر  له حقوق وعليه واجبات داعيين في الوقت 

يماً اليااق وكان الشباب اإلرترر  الضرحية احكبرر يتيجرة تلر  واإلجراءات التعسفية التي يقوم بها ضد شعبه مماجعل الوان جح
 .الممارسات الاليسايية 

أكد المجتعمرون علرى الوقروف بجايرب قضرية شرعبهم شرعب عفرر البحرر اححمرر المتمثلرة فري حقره بتقريرر المصرير فري في الختام  .02
عاصرمة القلريم ( سرمرا)سرا  الجرار  بمدييرة ارتريا متميين اليجا  لمهتمرهم الشعبي الرابع والذ  سيعقد في ميتصرف شرهر أغ

 . ودعمهم الكامل وأيهم اليما هم جزأ من هذا الشعب الجريا مع المهتمرين العفر بإثيوبيا معلييين تضاميهم
 
 

                                                     
                                                

 عاشت ارتريا حرة أبية                                                            
 عاش شعب عفر البحر اححمر حراً كريماً                                                  
 عاش االتحاد العام لشباب عفر البحر اححمر                                                  

 ه ووايه حراً مخلصاً لقضية شعب                                                      
 والكرامة اليصر للحرية والعدالة                                                         
 الهزيمة والهال  لألعداء والاليان                                                      
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