
  ـممذكــرة تفاھـــ

السائد فى مكانية الخروج من الركود إلتفعيل العمل المقاوم والبحث فى فى إطار الجھود التى تبذل ھنا وھناك       

مكانيات وتوظيف ا-والمادية تجميع القدرات البشرية وعبر توحيد الرؤي وتقريب وجھات النظر وذلك الساحه 

والمساواة واقامة دولة العدل لتقوية المصير المشترك  فعا�جل ان تلعب دورا � والمدنيةلقوة السياسيه لالمتاحة 

  .والحفاظ على السيادة والھوية ا3رترية 
، فبعد إستعراض حيثيات الساحة  وسائط ا-تصالجتمع المدنى عبر لقد إلتقت عدد من حركات ومنظمات الم 

إتفقا على فى عدة لقاءات ثنائية وجماعية ءة موضوعية قرابا3رتريه وما يدور فى رحابھا من إحداث متسارعة و

  : يهالتالالمجا�ت المختلفة على أرضية الثوابت الوطنية العمل المشترك والتنسيق فى 

  .الھوية ا3رتريةوالدفاع عن ا-يمان بوحدة ارتريا ارضا وشعبا / ١

للمقاومة ا3رترية بمختلف توجھاتھا اسقاط النظام وا-تيان بالبديل الوطنى  مرحليهتفاق على ان المھمة الا-/ ٢

  .تيح المشاركة للجميعي ذىالالتقيد بالدستور والديمقراطى مع ا3يمان بالتعددية 

  .عتماد مبدأ الحوار كوسيلة حضارية فى معالجة كل القضايا الخ@فية وصو3 الى ايجاد فھم مشترك حولھاإ/ ٣

تحقيق العدالة لولبناء صرح الديمقراطية عامل حاسم معا والخارج بان الشعب ا3رترى فى الداخل  نيماا-/ ٤

  .فى ارتريا الغد  ا3جتماعية

  .يمان باھمية وضرورة الحفاظ على القرار الوطنى ا3رترى المستقل ا/ ٥

  .استق@لية قرارنا الوطنىب نئعلى الذات ، ا3مر الذى سي يمان باھمية وضرورة ا3عتمادا-/ ٦

العدالة والمواطنة وإحترام حقوق ا-نسان على اساس عقد إجتماعى قائم على المدنية  ا-يمان بإھمية بناء الدولة/ ٧

  .والمحلية الدولية واثيق لماالتى تنص عليھا الفردية والجماعية وكفالة الحريات 

  .السلطات  ن الشعب ا3رتري ھو المرجعية الدستورية ومصدرإف/ ٨

  .مع كل طوق دول الجوار 3رتريا با3حترام المتبادل  عاة حسن الجوار والتطلع 3قامة ع@قات ثنائيةامر/ ٩

  :كما إتفقت جميع ا�طراف على العمل فى المجا�ت التالية 

  المجال ا�ع#مى: أو� 

  المجال السياسى والدبلوماسى: ثانيا 

  المجال الجماھيرى: ثالثا 



  :م�حظة 

 مذكرةعلى ھذه القعت لمشتركة بين جميع اLطراف التى والتأكيد على اجراء المزيد من الحوارات والمداو3ت ا*

  .بھدف البحث فى السبل المثلى لتطبيق ھذا ا-تفاق على ارض الواقع فى أقرب فرصة ممكنة 

فى سبيل توسيع دائرة المشاركة لتصعيد تساھم وتكون جزء منھا مفتوحه لجميع اLطراف التى تود  ھذه المذكرة*

وتيرة العمل النضالى والضغط على النظام القائم فى اسمرا من أجل إسراع إسقاطه وبناء على انقاضه نظام 

  .ديمقراطى تعددى

  .اع@ه كل طرف موقع على ھذه المذكرةلابت وثو بالبنود أع@ه كارضية عمل مشترك التقيد*

  : الموقعة ا�طراف 

  المنتدى ا	رترى للتغيير 

  الحركة ا	رتريه للعدالة 

 الحركة الديمقراطية العفرية ا	رترية

  الحركة المدنية الديمقراطية ا	رترية

  النصر للشعب ا	رترى 

  المجد والخلود لشھداءنا ا	برار 

           .م  ٢٠١٤- 10- 02: الموافق                                                                     

  

 


