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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  ملتقى الحوار الوطني للتغییر  الدیمقراطي

  إعالن أدیس أبابا
  

ا  ي  بالدن   مألتانحن قوى التغییر الدیمقراطي الساعین نحو تحقیق األمن والسالم واالستقرار ف
رة من  و 31شملنا  في ملتقى الحوار الوطني للتغییر  الدیمقراطي الذي عقد في الفت  9 – یولی

  . م 2010/ سطس أغ
أتي اء استمراراوی ا شعبنا ً اللق ي دأب علیھ د الت دم  للتقالی ذ الق يمن رف ضایاه الكبی  ة معالجة ق

ى صغیرة عل ىوال یم أو حت وطن أو اإلقل ستوى ال ي م یم اإلداري   ف ستویات  التنظ ى  م أدن
  . واالجتماعي 

ل   ي ظ وم وف عبنا  الی ام الإن ش ينظ طالقمع كال االض ل  أش ن ك اني م دیني  یع ومي وال ھاد الق
ة  ى حاف ا عل یش بالدن اعي  وتع ارواالجتم ث ااالنھی ام حی تأل جراء سیاسات النظ  السجون  تم

ال  ،  فئات المجتمعافةبالمعتقلین من ك ساء واألطف دین والن ال ال ى رج ا حت نج منھ م ی د ، ول وق
ات الحروبارتریاتحولت  ر أوق ھ في غی ارد ألبنائ ذین یح، إلى بلد ط شبابنا ال  اإلفالتاولون  ف

یم  ن جح ام م اروالنظ تلعھم اص صحراء أو تب ال ال ت رم دفنون تح واج ی ارأم ضال،  البح  ً ف
  .  ًاالجتماعيالسلم ھدد ت  التيالتي یقوم بھا النظامسیاسات التھجیر والتغییر الدیمغرافي 

ذي إلھذا الملتقى وجاء انعقاد  یم ال ھنقاذ وطننا  وشعبنا من الجح ذا الوضعھ فی ام ھ ك ، نظ وذل
ھوحدعزیز، معززا في أمن وسالمالشعب اإلرتريش فیھا بإقامة دولة دیمقراطیة یعی ة ت  الوطنی

عضوا ) 330(ً نحوا من في الملتقى شارك مي ولتحقیق ھذا الھدف السا .لثقة المتبادلةل منمیا
   -:یمثلون كال من

ا ، التنظیمات الة التحالف العشرتنظیمات ة  خارج التح ات المجتمع سیاسیة والقومی لف، منظم
االجالیا يالمدني ، ممثل سودان ،إثیوبی ل من ال ي  ك ة ف وتي،ت اإلرتری شرق األوسط ،  جیب ، ال

دین اإلسالميأوربا ثال والمسیحي ، ، أمریكا وكندا ،استرالیا  ونیوزلندا، رجال ال رأةتمم ،  الم
شباب،يممثل ة،يممثل  ال ورة اإلرتری ل األول للث ضائیة اإلعالمیالمراكز  الرعی وات الف ة والقن

ة ات الخاص ةواإلذاع ة ، اإلریتری ادیمی  المعارض احثن ویأك طیب وق ین  ، ناش ال  حق ي مج ن ف
      .العالمعبر  الجالیات اإلرتریة يممثل و،اإلنسان

ز  مع ق وتعزی سعى لتحقی ع ی ان الجمی ة اوك ا ني الوحدة والثق ي مزقھ عبنا الت ات ش ین مكون  ب
  . النظام الدیكتاتوري

ة في فوتوق ة المتمثل ت الوطنی ى الثواب دا عل ة مؤك ي  قضیة الوحدة الوطنی ى طویال ف ً الملتق
  قطاعات عریضة منالتي وقعت على بالمظالم المتفاوتةًد اللغوي والدیني والقومي مقرا التعد

سلمین ة الم ري خاص شعب اإلرت اوالال ق ً متن ة وعم ا باستفاض ذا و . لھ ضایا ھ زت الق ترك
  : ھي  و اللجنة التحضیریة الملتقى  األوراق التي أعدتھات محاور أعمالاألساسیة التي غط

  
  ورقة الوحدة الوطنیة  
  ورقة آلیات ووسائل التغییر  الدیمقراطي  
  ورقة المرحلة االنتقالیة التي  تلي سقوط النظام الدیكتاتوري .  
  مشروع المیثاق الوطني  
 ة روج برؤی صورا  للخ ضمنت ت ي ت ق  الت ة الطری وطني ًخارط ل  ال دة  للعم  موح

 . ًالمشترك منھجا  وممارسة 
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  :  ومنھامةاھ جملة  من القرارات والتوصیات التخذا  لھذه األوراقوبعد  مداوالت عمیقة 
  

  القرارات   : أوال 
 

قرر الملتقى عقد مؤتمر وطني جامع خالل عام لتشكیل مجلس وطني یمثل كل  - 1
ً، وتمھیدا لذلك كلف مفوضیة وطنیة ییرشعبنا والقوى الراغبة في التغمكونات 

ھیئة الجماھیر  وعھد إلیھا ت- نساء 6م بینھ- ً عضوا53للتغییر الدیمقراطي من 
دستور مؤقت للمرحلة االنتقالیة بعد سقوط وتنظیمھا وتعبئتھا، وإعداد مسودة 

ًالنظام آخذة  في االعتبار التجارب الدستوریة، وأن تضع خارطة طریق واضحة 
 . مھام المرحلة االنتقالیة برؤیة سیاسیة تحددالمعالم 

أكد الملتقي على أن وحدة الشعب اإلرتري وحدة اختیاریة طوعیة تحترم التعدد  - 2
 لشعبنا وأكد االجتماعیةالثقافي والقومي والدیني، وتضمن حقوق كل المكونات 

   .االجتماعي التنوع واحترامعلى ضرورة تقویة 

إن الوحدة الوطنیة لشعبنا وسیادتھ التي ترسخت إبان الكفاح المسلح أصبحت  - 3
ً اضطھاداالیوم عرضة للمخاطر بسبب سیاسات النظام الدیكتاتوري التي خلقت 

 مسألة القومیات ال تنفصل عن قضیة الوحدة الوطنیة بما أنًقومیا في إرتریا، و
و ضمان ومساواتھا القومیات  أكد الملتقى على حقوقوعن الحقوق الدیمقراطیة، 

  . مصیر للقومیات في دستور إرتریا الدیمقراطیة الحدیثة الحق تقریر 

م 1991إن النظام الدیكتاتوري في إرتریا ومنذ وصولھ إلى السلطة في عام  - 4
وأكد الملتقى على  ،لمعتقدات على األدیان وااالضطھادمارس بدرجات متفاوتة 

ً، مؤكدا على ضمان الحقوق الدینیة مسلمینھذه المظالم خاصة تجاه الوجود 
  .وحریة المعتقد

أكد الملتقى بأن اللغات الوطنیة االرتریة متساویة، واعتبر اللغتین الوطنیتین  - 5
  .العربیة والتقرینیة لغتین رسمیتین في البالد 

أكد الملتقى على أن األرض ملك للشعب، وأن تعود كل االراضى والمالحات  - 6
 النظام الدیكتاتوري إلى أصحابھا األصلیین بقرار انتزعھالتي واألمالك الخاصة ا

 .تنفیذي وإجراءات قانونیة

 . نظام الحكم الالمركزى الدستورياعتماد  - 7

  التوصیات   : ًثانیا  
  
ة أ ة القادم ق للمرحل ة الطری تكون ضمن خارط ي  س یات الت ن التوص د م ى  العدی صدر  الملتق

  : ومنھا  
 ، بروح جدیدةوقت الذي یؤكد فیھ انطالق العمل النضالي للتغییرإن ملتقى الحوار وفى ال .1
من أجل إنقاذ بالدنا، حشد طاقاتھا في جبھة عریضة ناشد كل قوى التغییر الدیمقراطي ی

  . ھاوضمان وحدت
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یمات سیاسیة ومنظمات مجتمع مدني حل أوصى الملتقى قوى التغییر الدیمقراطي من تنظ .2
لسلمیة والدیمقراطیة، وطالب التنظیمات السیاسیة ومنظمات البینیة بالطرق ا إشكاالتھا

  . المجتمع المدني المتشابھة في أھدافھا وبرامجھا بالوحدة لمصلحة الشعب والوطن 

 تطویر عملنا الدبلوماسي في من الخبرات اإلرتریة واالستفادةتنمیة القدرات البشریة  . 3
  .واإلداري 

دمات والرعایة ألسر الشھداء والرعیل ومعاقي حرب أوصى الملتقى بضرورة تقدیم الخ. 4
  .التحریر والمقاومة من أجل الدیمقراطیة واعتبرھا مسؤولیة وطنیة 

توجھ الملتقى بنداء لشعبنا للحفاظ على تعایشھ ووحدتھ الوطنیة والعمل مع قوى التغییر . 5
  .الدیمقراطي إلسقاط النظام الدیكتاتوري 

نة اقتصادیة الستقطاب الدعم من شعبنا لتقویة قوى التغییر أوصى الملتقى بتكوین لج. 6
  .الدیمقراطي

للمواطنین اإلریتریین في الخارج لحرمان النظام االستبدادي من الدعم توجھ الملتقى بنداء 
لوقوف بجانب  جزءا من شعبنا المقھور الجیش اإلریتري باعتبارهالمالي والمعنوي ، مناشدا ا

  .  التغییر الدیمقراطي، رفعا لمعاناتھم ونصرا لشعبھم لقوى واالنضمامالشعب 

كما یتوجھ ملتقى الحوار بنداء للمجتمع الدولي والدول الصدیقة للوقوف مع الشعب اإلریتري 
 نضال الوقوف معالداعمة للنظام واإلسھام في إنقاذه من قبضة الدیكتاتوریة، وطالب الدول 

   .شعبنا العادل 

ة یر یالوطني وقوف دول الجوار بجانب قضیة التغیثمن ملتقى الحوار وإذ  ا حكوم خاصة إثیوبی
رن من معاناتھ، و لبذل المزید حتى  یتخلص الشعب اإلرتري ھاًوشعبا یدعو ة  الق یش منطق لتع

  . األفریقي  في أمن وسالم 
  

شھید  ذكر ال ري، یخص بال ا اإلریت ل شھداء وطنن زازه بك وملتقى الحوار الوطني إذ یسجل اعت
سفھونياضل المن ىت ضو الملتق ادث  مسفن ع ر ح ھ إث دثت وفات ذي ح روري، وال و  م یم وھ أل

  .یسعى في سبیل إنجاح ھذا الملتقى 
 

  النصر للشعب اإلریتري في نضالھ من أجل حقوقھ المشروعة
  المجد والخلود لشھدائنا األبرار

  ملتقى الحوار الوطني اإلرتري للتغییر الدیمقراطي
 م9/8/2010أدیس أبابا 

 


