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 ملتقٮى فرانكفورت للتحول والعمل المشترك
 
 

بمدینة فرانكفورت االلمانیة  2017أكتوبر  22 – 20مذكرة تفاھم  الملتقى التشاوري المنعقد في الترة من   
 بمشاركة القوى السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني االرتریة 

 
مات المجتمع المدني انعقد في مدینة فرانكفورت االلمانیة بدعوة من المنتدى االرتري للحوار ملتقى تشاوري بین القوى السایسیة ومنظ

م ز وخرج بمذكرة تفاھم للعمل : 2017اكتوبر  22 -20االرتریة في الفترة من   
 

  1. الرؤیة: 
 

یحكمھا دستور یصون كرامة وحقوق اإلنسان و یكفل كل الحریات المنصوص علیھا دولة دیمقراطیة ذات تعدد ثقافي و إثني مزدھرة 
یحقق المشاركة التامة ، یضمن سیادة القانون و العدالة اإلجتماعیة ، و یحافظ على السیادة الوطنیة و وحدة  في المواثیق الدولیة ،

  اراضي الدولة
 
 : الرسالة2. 
 
 وطنیة دیمقراطیة موحدة تعمل على ازالة النظام الدكتاتوري القائم واقامة نظام دستوري على انقاضھ.  حركةبناء
 

و  الدیمقراطیة من تنظیمات سیاسیة إن الحراك الوطني الدیمقراطي الموحد سوف یضم كل الالرتریین الذین یناضلون من أجل
داف المشتركة والمشاركة الجماعیة من أجل اإلسراع باسقاط النظام و منظمات المجتمع المدني والمستقلین تبنى على أساس األھ

 صناعة نظام انتقالي. 
 

والنتصار ذلك، السعي لخلق مقاومة فاعلة بربط قوى المعارضة من أجل الدیمقراطیة في الشتات مع قوى التغییر الدیمقراطي في 
 .الداخل من أجل ضمان إنتقال سیاسي دیمقراطي سلس و سلمي

 
االرتر الشعب ابناء جمیع كفاح و تضحیات و المشترك للنضال نتاج ھي إرتریا دولة أن و اإلریتریین لكل الوطن أرض ھي إرتریا إن
 .والدیانات اللغات متعدد و االعراق و الثقافات متعدد اإلریتري، الشعب إن . ي

 .التنوع اطار في     بالوحدة االیمان من بینھ فیما االمن والعیش افراده بین المتبادل االحترام على مبنیة االرتري الشعب وحدة
 
 . المبادئ والقیم األساسیة3

 
 :  وطن للجمیع 3.1

 
ارتریا وطن للجمیع ولكل مواطن كامل الحقوق والواجبات وھى نتاج للنضال المشترك للشعب االرتري الذي قدم فیھ  قوافل من 

 الشھداء  
  

ین افراده الشعب االرتري متعدد االعراق والعادات والثقافات والدیانات وحدة الشعب االرتري  مبنیة على االحترام المتبادل ب    
 والعیش االمن فیما بینھ  من االیمان بالوحدة في اطار التنوع 

   
 الدستورى النظام 3.2
 

األساسیة والمساواة بین المواطنین. وھو بمثابة األساس القانوني للدولة، الدستور ھو أساس سیادة القانون الذي یكفل الحقوق والحریات 
 ومستودع سیادة الشعب ومصدر كل السلطة الشرعیة.

 
 الحكومة الدیمقراطیة 3.3

 
 األقلیاتتقوم حكومة دیمقراطیة على المشاركة الشاملة والتمثیل والموافقة للشعب في تنوعھ، مع توفیر حمایة خاصة للمرأة وحقوق 

 
 الحكم الالمركزي 3.4
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صدارة، ویسمح لھم بالمشاركة الكاملة في صنع القرار وصنع السیاسات في جمیع مستویات لإنشاء نظام سیاسي یضع الشعب في ا
 الحكومة، ویستجیب الحتیاجاتھم بشكل فعال وكاف.

 
 تحسین الوضع اإلنساني 3.5
 

خلق خطة سیاسة اقتصادیة جدیدة ، تعتمد على تحریك روح االریتریین الخالقة ، المبدعة و العملیة، حیث یزدھر القطاع الخاص 
تحت رقابة قانونیة فعالة سوف یفتح الفضاء اإلقتصادي أمام اإلستثمار المحلي و األجنبي المباشر مما سیوفر فرص العمل و الثراء و 

 یقلل من الفقر العام. 
 
 التعایش السلمي و حسن الجوار3.6 

 
خلق عالقات جدیدة تمشأ على أساس خطة استراتیجیة تقوم على تعاون سیاسي اقلیمي ، التكامل اإلقتصادي ، و اإلحترام المتبادل 

 .للسیادة الوطنیة و وحدة األقالیم
 
 
الوسائل :- 4   
 

الوصول الى  خلق رأى عام ارترى حولھا من خالل العمل على : 3النجاح االھداف والمبادئ المنصوص علیھا في الفقرة  4.1
                                                                                     رؤیة وطنیة مشتركة

  
، والتحرك في اوساط العمل على ایصال ھذه التفاھمات الى الجمیع من خالل نشرھا  بكل الوسائل لتكون في متناول ید الجمیع  4.2

االرتریین المتواجدین في المھجر والعمل على خلق عالقات متینة مع قوى التغییر في الداخل وكذا العمل على خلق عالقة متینة بین 
 قوى التغییر في الداخل والخارج.

 
اق علیھا         االھداف التى تم االتف العمل على التواصل المستمر مع كل المھتمین والفاعلین في منطقتنا والعالم من اجل انجاح 4.3

                                                                                                        
 

 طرق العمل :           4
 

من منظمات المجتمع اعضاء تتكون عضویتھا من اثنین من التنظیمات السیاسیة واثنین  5تم تكوین لجنة اتصال من عدد 
 .المدني وشخص خامس من المنتدى االرتري للحوار

 
 

 لملتقى التنظیمات السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني االرتري  اللجنة التحضیریة
 م 2017أكتوبر  22

 جمھوریة المانیا االتحادیة  –فرانكفورت 
                                                                                                                      


