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استجابة للمذكرة التى تقدم بھا المنتدى ا"رترى للحوار من اجل التغييرالى العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع 

:المدنى ا"رترية التقى ممثلى المنتدى ا"رترى للحوارالمكون كل من   

السيد نورى محمد عبدهللا/ 1  

السيد ابراھيم عثمان حامد/ 2  

السيد احمد محمد صالح/  3  

 مع ممثلى الحزب ا"س:مى للعدالة والتنمية المكون من كل من 

السيدعبدالكريم مصطفى / 1  

السيد محمد نورى كرانى  / 2  

السيد شوقى محمد على/ 3  

لمناقشة مبادرة المنتدى حول سبل جمع الصف الوطنى المقاوم وتفعيل دور  2013-  04-14مدينة بيرمنقھام بتارخ وكان ذلك ب
.الذى بات يھدد مستقبل الب:د والعباد , الشارع ا"رترى باتجاه ا"سراع باسقاط النظام القمعى   

حدة العمل وبعد استعراض مضامين الرؤى والوسائل اتفق الطرفان على المبادئى ا"ساسية التى تشكل ا"رضية الصلبة لو
.والتى تمثلت فى البنود ا"تية , المقاوم التى تقدم بھا المنتدى   

.ا"يمان بوحدة ارتريا ارضا وشعبا / 1  

.قراطى م وا"تيان بالبديل الوطنى الديما"تفاق على ان المھمة ا"ساسية للمقاومة ا"رترية بمختلف توجھاتھا اسقاط النظا /2  

.حضارية فى معالجة كل القضايا الخ:فية وصو" الى ايجاد فھم مشترك حولھا  اعتماد مبدأ الحوار كوسيلة /3  

.قوى المعارضة فى الخارج عامل مساعد  ل مصدر واساس التغيير وان دور ا"قرار بان الشعب ا"رترى فى الداخ /4  

.ا"يمان باھمية وضرورة الحفاظ على القرار الوطنى ا"رترى المستقل  /5  

.ا"مر الذى سيحفظ استق:لية قرارنا الوطنى ,ا"يمان باھمية وضرورة ا"عتماد على الذات  /6  

ا"يمان باھمية بناء الدولة على اساس عقد اجتماعى قائم على اساس المواطنة واحترام حقوق ا"نسان الفردية والجماعية  / 7
.الملتزم بكل العھود الدولية فى ھذا المجال   

   

.الطرفان على الوسائل الكفيلة بعكس كل تلك المبادئى على ارض الواقع والمتمثلة فى المحاور ا"تية كما اتفق   



 

 

المجال ا"ع:مى :  او"  

المجال السياسى والدبلوماسى : ثانيا  

المجال الجماھيرى : ثالثا  

ث فى السبل المثلى لتطبيق ھذا ا"تفاق التاكيد على اجراء المزيد من الحوارات والمداو"ت المشتركة بين الطرفين بھدف البح
.على ارض الواقع فى اقرب فرصة ممكنة   

   

الحزب ا"س:مى ا"رترى للعدالة والتنمية                     المنتدى ا"رترى للحوار من اجل التغيير  

 

2013ابريل    بيرمنقھام  

  :م�حظة 

  .ھذه عبارة عن مسودة فلكم الحق فى  التعديل 

 .رسال حسابكم على ا&سكاي بي حتى يتم التواصل بشكل افضل الرجاء ا


