
 

(Google Translation from Arabic) 

Why do we adhere to the Constitution of Eritrea in 1952? 

Prepared by the National Front of the Eritrean National Front 

Introduction: This is an attempt to re-spread constitutional awareness among the masses, especially young 

people, who, by virtue of their age, are ignorant of the history of their country. 

Especially the stages of which are very important because it was the beginning of the establishment of the 

political entity and the national Eritrean arose in a democratic era after a short time the Ethiopian occupier 

so as not to turn our country into a democratic and economic oasis model for the peoples of the region - 

the Horn of Africa - The medieval mentality rules that democracy is passed on to its people and its absence 

after the dictatorial Aforki regime until it completes its sectarian sectarian project because the democratic 

system guarantees equality and justice and does not allow discrimination between citizens and thus can 

not pass its less sectarian project The Eritrean democratic system was an antithesis of this reactionary 

reactionary ideology and behavior. Perhaps the most important guarantee of the democratic system is the 

constitution, because the constitution guarantees the citizen's constitutional rights and sets out his duties 

towards the state, but of course not every constitution, because the dictatorial regimes also establish 

constitutions but, of course, The democratic system of government ensures the peaceful and transparent 

circulation of power and of course does not explicitly include respect for the principles of human rights and 

public freedoms as provided for in the International Covenant on Human Rights and does not give any real 

guarantees to protect the rights of citizens and not to But it also sets up constitutions to form a system to 

argue with when it is accused of violations of human rights against its citizens and enough to have the 

words (constitution) to deny itself the dictatorship of course many of the dictatorial regimes that ruled 

many countries of the world had constitutions such as the regime in our country also prepared But he did 

not work because he knew for certain that he was just a decorating chapter on his measurement at a stage 

he needed and broke up and put on the shelf and Alan also became again telling the world that he is 

detailing a new constitution of course to measure it to be the fate of the first on the shelf because it will be 

Decor for his system to silence The voices abroad, especially the organizations and donor countries for aid, 

which is the most needed now because of the economic hardship and siege of the suffocating 

international, which required him to elaborate a constitution to provide assistance to him in order to lift 

the embarrassment before the public opinion in their countries does not matter that this Constitution 

Guaranteeing the rights of the Eritrean citizen and being democratic or implementing in practice all that is 

required by a paper document in the name of the Constitution of the country to be presented in the file of 

its assistance and because most of the democratic West countries are not responsible in their foreign 

policies to apply their democratic principles in third world countries Were contrary to their immediate 

interests with those States. Therefore, we must move to the mere fact of hearing the word of a 

constitution, which may suggest to some of the fundamental change in the nature of our system of 

government, which is not true, of course, so we must have a constitutional awareness that we cannot fall 

into the trap of false calls that distort the awareness through words and words embellished In the 

apparent but vague in the interior does not benefit only by promoters to achieve their personal Marb no 

more and no less. 

 

Why the 1952 Constitution? Is an urgent and necessary question because it will highlight the truth of our 

demand for our urgent need to be governed by a constitution that will be the separation between us and 

the state. After we lived for many years under the yoke of a dictatorial regime, we have arbitrarily granted 

absolute powers without restraint. Our freedoms and human dignity are wasted as human beings, let 

alone as citizens of a State with rights over them. For the following reasons:  



1. That the struggle of the Eritrean people for independence did not begin in a vacuum but to set out for 

the restoration of a democratic political entity that was based on our will and our national identity, which 

distinguishes us from others as a national gain that was found thanks to the struggles and sacrifices of our 

people. When the Ethiopian occupier abolished it in 1958, The Eritrean people have once again organized a 

peaceful and secret struggle in the Eritrean Liberation Movement, which included all of the Eritrean 

people. The Eritrean People's Salvation When the oppression and terror of the Ethiopian occupier 

intensified, the need to carry out the resistance was intensified. The oppression of the foreign occupier and 

the struggle for the restoration of its democratic national identity. Thus, the Eritrean Liberation Front 

emerged as a third stage, which was dictated by national necessity. In all three stages, the Eritrean people, 

Which reflected his aspirations and national identity and that the Eritrean people had a national 

democratic entity and the Constitution was the cornerstone and therefore one of the democratic gains 

established by the free national cold witnessed by the world family, when Agi Through the Eritrean 

Parliament representing all categories of the people through its geographical constituencies elected freely 

and impartially and in accordance with international standards adopted by the international community 

represented in the Charter of the United Nations and witnessed by all of this was within the democratic 

system Eritrean pluralism was guaranteed public freedoms from the multiplicity of parties and private 

newspapers and trade unions and the right to demonstrate and spend independent. Hence, the 

democratic constitution does not fall according to the statute of limitations, as is the case in some 

judgments of the judiciary, but its articles can be amended to suit every historical stage dictated by the 

necessities of reality and approved by an elected parliament, free and fair democratic election based on 

the articles of the Eritrean Constitution itself That the legitimacy of the Constitution remains and can not 

be dropped or ignored by any party. 

That the Eritrean Constitution contains all the constitutional rights of citizens contained in the Charter of 

International Human Rights adopted by the United Nations and therefore conforms to international 

standards in the definition of basic citizenship rights, which contains a clear text as follows: The 

Constitution guarantees all persons the enjoyment of human rights and public freedoms and details in 

other articles .  

3. The Principle of Governance in the Eritrean Constitution The text reads as follows: (The Constitution of 

Eritrea is based on the principles of democratic governance). In other words, he defined the nature of the 

regime clearly and clearly as a democratic system of government based on the principles of democratic 

governance according to the norms of international law, which is a necessary condition governing the 

constitutional identity of the government.  

4. The texts of the Eritrean Constitution were written in the language of the law and not in the language of 

political literature, as is the case with the Constitution of the People, 97 constitutions, most of the 

totalitarian regimes, so it guarantees the required transparency that enables citizens to rely on them as 

guarantors of their constitutional rights. The existing authority was supposed to return to work after the 

referendum in 1993 by calling the members of parliament from the living at the time to any number to 

take place in a symbolic procedural call the interim government then to hold general elections to elect new 

members of parliament in a third session to complete the line The constitutionality of the return of the 

democratic system and the amendment of the articles of the Constitution relating to the articles of 

sovereignty (as the referendum of the legal disengagement with Ethiopia, which was supposed to be in 

1962 but then Ethiopia cut the way to complete this legal step under the UN General Assembly resolution 

and announced the annexation of our country from one party And the country became independent of full 

sovereignty. Instead, the PFLP and its interim government ignored the important constitutional step and 

instead continued to govern without a popular mandate and continued to operate in the country under 

emergency military laws. Nha, the Ethiopian occupier, is an oppressive and oppressive law that confiscates 

the rights of the citizen, which was adopted by the Eritrean Constitution and thus is null and void. The 

legitimacy of the authority and all its actions and what is issued from it is based on the golden international 

legal rule which says that what is built on falsehood is void and therefore we have the constitutional right 

to speak on behalf of the Eritrean people The work of the Eritrean Constitution and what was derived from 



laws based on the articles of the Constitution and was used in our country instead of the laws of foreign 

occupation as a political demand before the international community and its institutions, especially the 

Security Council, which would cut the way for it and the face of some international forces T evade its 

commitment to defend the rights of the people in collusion with the Eritrean wasted dictatorship through 

the preparation of a play (new) of the country's constitution promoted by the dictatorial regime to 

legitimize the regime and ensure the continuation of his rule. We propose that a constitutional movement 

of the Eritrean opposition elites as an international community organization be established to counter this 

dangerous scheme. 

 

Accordingly, it was important at this stage to shed light on it by presenting its material to the public so as 

to recognize it as we mentioned a constitutional document that must be adhered to and demand to work 

with it because of the acquired democratic rights achieved through the struggles and sacrifices of the 

Eritrean people and not a document derived from the experiences of others. We will start with Chapter III, 

as we have mentioned that the articles relating to the Federation fell and therefore need not be 

mentioned but the constitutional articles of the Eritrean people and start from Chapter III and we will read 

the texts of the Constitution literally as received and any reference to the clarification will be in brackets.  

 

Chapter III - Democratic Governance in Eritrea  

Article 16 The Principle of Democratic Governance in Eritrea: The Constitution of Eritrea is based on the 

principles of democratic governance.  

Article 17 Respect for human rights: The Constitution guarantees all persons the enjoyment of human 

rights and fundamental freedoms.  

Article 18 The organs of the government established by the people and shall serve the interests of the 

people: 1. All organs of government created by the people and chosen by free, fair and direct elections, 

directly or indirectly. 2. The organs of government shall serve the interests of the people.  

Article (19) The Rule of Law 1. No other powers other than the Constitution and the laws and regulations 

governing its provisions shall be vested in the organs of the Government or by official officials. 

Article (20): Election Rights: The electorate consists of two Eritrean citizens: (1) males (b) who reached the 

age of 21 years; (c) are not stateless; and (d) have established a year prior to elections in the constituency 

to which they vote.  

Article (21) Science Eritrea shall have a flag, a logo and a stamp specifying its specifications by law. 

 

CHAPTER IV. HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS  

 

Article 22 The Eritrean Government shall ensure, without discrimination by nationality, race, sex, language 

or religion, the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, including: (1) The right to equality 

before the law. There is no discrimination against foreign institutions in Eritrea which engage in industrial, 

commercial, agricultural, vocational, educational and charitable activities, nor against banking institutions 

and insurance companies operating in Eritrea. (B) The right to life, liberty and security of the person; (c) 

The right to property and disposal thereof, and shall not take ownership, including contractual rights, 

without legal action and without the payment of just and effective compensation. (D) Freedom of opinion 

and expression and the right to profess and practice any religious doctrine or belief (e) The right to 

education (f) The right to freedom of peaceful assembly and assembly (g) The right of correspondence and 

housing immunity within the limits of the law. (H) The right to exercise any profession within the 



requirements of the law. . (I) No one shall be subjected to arrest or detention without an order of an 

authorized authority, except in the case of flagrant, dangerous and violent violation of the law and no one 

shall be satisfied except in accordance with the requirements of the law. (K) Excludes retroactive effect of 

the Penal Code. And other provisions. 

Article 23 Freedom and equality before the law Everyone is a person before the law: all persons are born 

free and equal before the law without distinction as to nationality, race or religion, and also enjoy civil 

rights and are subject to duties and obligations.  

Article 24 Prevention of torture or certain penalties which are not subject to torture or cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment.  

Article 25 Right of freedom of movement Everyone residing in Eritrea The right to freedom of movement 

and choice of residence in Eritrea within the limits of article 34  

Article (26) Freedom of Conscience and Religious Doctrine The right to freedom of conscience and religious 

belief includes the right of everyone individually or among others to the heads of martyrdom or, in 

particular, to express his faith in education, work, worship and the performance of rituals.  

Article 27 Prevention of discrimination that affects any religious belief that does not take any economic, 

financial or political action of a discriminatory nature to prejudice any religious belief practiced in Eritrea.  

Article (28) Religious bodies shall be regarded as legal persons before the law Religious bodies of all types 

and religious sects shall enjoy legal personality, and therefore any religious group or group of citizens 

belonging to that group. (A) Establishment and management of institutions for religious, educational and 

charitable purposes (b) Religious affairs; (c) Possession or possession of movable or immovable property; 

(d) Management of property and conclusion of contracts.  

Article 29 Religious Education and Worship in Public Schools No public school pupil is required to 

contribute to any religious vocation or religious education in that school or to perform religious services in 

that school.  

Article (30) Freedom of expression: Everyone residing in Eritrea has the right to express his opinion by any 

means (press, speech, etc.) and to be informed of the opinions of others. 

Article 31 Right to education and freedom of education 1. Every resident of Eritrea has the right to 

education and the Government shall make every effort to establish schools and train teachers. 2. The 

Government shall encourage individuals, associations and private institutions without regard to race, sex 

and language to open schools provided that they provide evidence of their access to the required level of 

literature and competence. 3. Education in schools is consistent with the spirit of the Constitution. Article  

32 Associations and Companies 1. Every resident of Eritrea shall have the right to form associations and 

companies for lawful purposes. 2. Companies and associations shall enjoy fundamental freedoms as far as 

their nature permits. 3. These companies and associations shall be considered legal persons before the 

law.  

Article 33 Protection of working conditions 1. Every resident of Eritrea regardless of the nationality to 

which he or she belongs, race, sex or religion has the right to work, to equal pay for equal work, to 

organized holidays with pay, to the payment of allowances to those who support them legally and to 

compensation For illness and injuries caused by work and at the level of life is creamy and healthy. 

Professional unions 2. Every resident of Eritrea has the right to form and join trade unions to protect his 

interests.  

Article 34 Legal control of the enjoyment of human rights and fundamental freedoms 1. No restriction on 

the above-mentioned rights shall be construed except as respect for the rights and freedoms of others and 

the requirements of public order, public interest, etc. 2. In the application of the said provisions, This 

organization does not hinder its enjoyment.  



Article 35: Duties of Individuals: Everyone has the duty to respect the Constitution, laws and the service of 

society.  

 

Chapter V - The special rights of the different categories of the people of Eritrea: 

 

Article (36) Personal Status Citizens Eritreans as well as foreigners have the right to respect their own 

customs and laws that govern their personal status, legal capacity, family law and inheritance law. Article  

37 Property rights: Property rights and natural rights, including rights in the territory of the State 

established by the customs and laws, and enjoyed in Eritrea by the tribes and the different categories of 

people and real and legal persons, are not affected by any law of the nature of bias.  

Article 38 Languages: Official languages of Eritrea. 2. In keeping with the established practice in Eritrea, the 

languages spoken by the different groups of people in Eritrea are allowed to be used in dealing with public 

authorities as well as religious and educational purposes and in all forms of expression of ideas.  

Article 39 Establishment of a National Assembly (Parliament) representing the Eritrean people 1. 

Legislative power shall be exercised by a national assembly representing the Eritrean people. 2. The 

members of the National Assembly shall represent the entire Eritrean people, not the constituency in 

which they were elected.  

Article 40 The number of members of the National Assembly (Parliament): 1. The National Assembly shall 

consist of no less than fifty and not more than seventy members. The members of the National Assembly 

shall be appointed by law and shall be within the limits stipulated in the preceding paragraph  

Article 41 Electoral constituencies 1. The division of Eritrean lands into electoral districts, each of which 

elects one representative. The boundaries of the districts are determined by law. 

Article (42): All candidates are eligible to run for the seats of the National Assembly (parliament). (A) They 

have reached the age of 30 years. (B) residents of Eritrea for three years and residents of electoral districts 

for two years during the previous ten years. (C) are not incompetent for any reason determined by law. (D) 

are not employees of the Eritrean Government unless they have resigned at the time of submission of the 

candidature.  

Article (43): 1. The members of the National Assembly shall be elected either by direct or indirect vote 2. 

The law shall determine the voting system to be applied in each electoral district 3. The voting shall be by 

direct, personal, equal and secret ballot. They shall be entitled to vote and to amend these regulations 

from time to time and the law shall determine the system for the establishment of the electoral 

regulations. 4. The first stage of voting shall be conducted by indirect ballot according to local customs and 

shall be in the second stage in person, in equal and secret terms. Article 85 A Higher Committee shall be 

responsible for supervising all electoral processes (including the organization of electoral lists) and for 

preventing or stopping abuses 2. The Higher Committee shall be appointed from among the electors in 

each constituency represented by its authority 3. The Representative shall announce a consultative 

electoral committee Of the voters in the Chamber to assist him in his mission Once the announcement of 

the opening of the election period according to the law so that each candidate has the right to be 

represented in the Committee 4. How to implement this article is determined by law. 

Article (46) Elections of the National Assembly (the disputed Parliament: 1. At the opening of the session 

immediately following the elections, the Assembly shall confirm the Parliament) its members and all 

members who have not contested their election shall be automatically proved. 2. In the event of an appeal 

against elections, the Assembly shall decide by a majority of two thirds of the members present whether 

the elections are valid, provided that they shall not be less than half of the members of the National 



Assembly. 3. In case of non-confirmation of the election of a member of the National Assembly, Three days 

after the resolution is passed 

The Parliament may appeal the decision to the Court under Article (85), but it shall not take its place in the 

National Assembly (Parliament) until after the Supreme Court has rendered its decision.  

Article 47 The term of office of the National Assembly (Parliament): 1. The National Assembly shall be 

elected for four years 2. Members shall be eligible for re-election 3. If a vacancy occurs during the period of 

a National Assembly, (48) Regular sessions 1. The National Assembly (Parliament shall meet in two regular 

sessions each year) 2. The National Assembly shall meet at each regular session on a date to be 

determined by law. 3. The head of the executive branch (the government) shall determine the date of the 

opening of the session The second session shall be devoted mainly to the budget. The National Assembly 

(parliament) shall not discuss any other subject except after the vote on the budget. The session shall be 

concluded only after the vote on the budget as provided in Article 60. The President of the Executive 

(Government) shall determine the date of closure of the regular session after consultation with the 

President of the National Friday (Parliament) 5. The President of the Executive Authority shall be entitled 

to suspend the session for a period not exceeding twenty days. 

Article (49) Extraordinary sessions 1. The President of the Executive Authority shall be entitled to invite the 

National Assembly (Parliament) to a special session 2. The President of the Executive Authority shall invite 

the Parliament to a special session whenever a request for such a position is sent to him by at least one 

third of the members. When the National Assembly (Parliament) convenes in a special session at the 

invitation of the President of the Executive Authority (Parliament) and an initiative thereof, it shall consider 

only the matters included in the invitation addressed to it and the President of the Executive Authority 

shall determine the closing date of the session. At the request of at least one third of the members (50) 

Quorum: The quorum of the National Assembly (Parliament) is two-thirds of the number of its members.  

Article (51) Rules of Procedure: The Assembly approves the agenda of the Assembly.  

Article (52) The National Assembly (Parliament) The National Assembly (Parliament) elects its Bureau at the 

beginning of the first regular session of each year or at the beginning of the new legislative session. The 

members of the Bureau shall consist of a President, a Vice-President and other members if The National 

Assembly wanted that.  

Article (76): Authorities  

1. The President of the Executive Authority (Prime Minister - Head of the Ministry shall ensure the entry 

into force of the Constitution and the laws and shall be responsible for directing the executive authority, 

administration and public services. Article 83 shall make appointments according to the Constitution and 

the laws. 

2. He shall be responsible for internal security in Eritrea and for this purpose shall issue instructions 

consistent with the Constitution and laws to ensure public order and security.  

3. Calls for the sessions of the National Assembly (Parliament) as stipulated in Articles 48-49 of the 

Constitution.  

4. Each year, at the opening of the first ordinary session, a presentation shall be made to the National 

Assembly on the progress of matters (the work of the Council of Ministers) and a report on the general 

situation in Eritrea.  

5. Has the powers to propose legislation and has the authority to request the National Assembly 

(parliament) to review the draft legislation, which publishes the laws after issuance in accordance with the 

provisions of Article 58.  

6. Submit to the National Assembly (Parliament) draft annual budget and accounts for the previous year, In 

articles 59, 64, 60.  



7. He may address the National Assembly and have the right to do so. He may also represent the National 

Assembly (Parliament) and its committees with the Ministers.  

8. Issuing the necessary instructions to enforce the laws.  

9. It may temporarily suspend certain provisions of the Constitution as provided for in Article 77.  

11. It may take the necessary measures to suppress criminality as stated in Article 79.  

12. All official documents issued by Article 77  

The authority of the President of the Executive Authority (Prime Minister - Prime Minister) to issue decrees 

when the National Assembly is not at one of the regular sessions. To issue, if necessary, between the 

regular sessions of the National Assembly, a ceremony (2) The provisions of the Constitution shall be 

referred to the National Assembly (Parliament which must approve or reject them within two months of 

the opening of the session following its issuance. The National Assembly (Parliament) shall reach a decision 

within the above-mentioned period. The decrees issued by the President of the Executive Authority (Prime 

Minister) shall be fixed by tacit approval. 

Article (78) Some provisions of the Constitution shall be restricted in time of emergency:  

1. In case of serious emergency necessity that threatens public order and security, the National Assembly 

may, upon the proposal of the President of the Executive Authority (the Prime Minister) In Article 34 to 

impose temporary restrictions on the rights listed in Chapter IV of Part I of this Constitution.  

2. The compensation given shall be valid for a maximum period of two months and, if necessary, may be 

renewed under the same conditions.  

3. In periods between two sessions of the National Assembly, the President of the Executive Authority may, 

in the case of absolute necessity, issue a decree approving the procedures referred to in paragraph 1. In 

such cases, the National Assembly shall convene a special session as soon as possible and within twenty 

days from the date of issuing the decree, in order to pass a law approving, amending or revoking the said 

decree.  

Article 79 Suppression of Terrorism  

1. If the public order and the safety of persons and property in Eritrea become threatened Organized 

terrorism (2) The President of the Executive Authority shall, after the announcement, give the people 

extraordinary measures necessary to suppress terrorism  

2. The President of the Executive Authority shall inform the National Assembly (Parliament) of the action 

he has taken. And their personal advantages, and considerations of race, sex, religion and political belief do 

not affect their choice of their interests or against them  

Article 81 1. The law shall determine the general conditions of employees.  

Article (82) Civil Service Authority  

1. The Civil Service Authority shall be established under the chairmanship of the President of the Executive 

Authority (Head of Government) or his representative.  

2. This body shall be responsible for the recruitment, promotion, transfer and dismissal of employees and 

for taking disciplinary action against them.  

3. The law shall determine the composition of this body and assets to be appointed by its members and the 

conditions under which it shall perform its functions.  

4. The conditions for the application of the foregoing provisions may be determined by law. 

 



Section IV - Advisory Council in Eritrea Article 84 Advisory Council in Eritrea:  

1. An advisory board shall be established in accordance with this paragraph in Eritrea.  

2. The mission of this Council is to assist the President of the Executive Authority (the Prime Minister and 

the National Assembly) in the Parliament in order to achieve economic and social progress in Eritrea and 

may: (a) make proposals regarding funding and the budget and the organization of administration and 

public services; Draft laws referred to the National Assembly (Parliament) (c) Preparation of draft laws, 

regulations and decrees at the request of the President of the Executive Authority (Parliament)  

3. The Law shall determine the composition and organization of the Council. The judicial authority shall 

exercise jurisdiction over me (86) Qualifications required by judges: 1. Judges who have the highest moral 

standing and are known to be familiar with the customs and laws of the various judicial systems required 

to apply them shall be selected by judges. They shall, in accordance with their religious and customary 

beliefs, exercise the following oath: swear by God "(or any phrase consistent with the relevant religious 

belief and prevailing norm) to be a faithful guardian of the law and to apply it impartially and 

independently to ensure that the highest supreme justice in Eritrea.  

Independence of the Judiciary:  

3. The judiciary is independent and must be devoid of any political influence. The National Assembly 

(parliament) does not direct any orders or instructions to the judges, nor does its members put any 

pressure on them. 4. The law shall determine the conditions of judges. 

 

Article 87 Judges shall be appointed by the President of the Executive Authority (Head of Government on 

the recommendation of the President of the National Assembly), the Speaker of the Parliament to which a 

list of candidates shall be appointed by a committee consisting of the President of the Supreme Court and 

two judges selected by members of the Supreme Court and members of the Court  

2. The Chairman of the National Assembly (Speaker) shall nominate candidates for each appointment  

3. The list prepared by the Committee provided for in paragraph 1 shall include at least three names for 

each appointment. (85) has jurisdiction over criminal responsibility Article 89 Composition of the Court 1. 

The Supreme Court shall be composed of at least three judges and not more than seven, and the number 

of judges may be reduced or increased by law on the proposal of the Court.  

2. Judges shall be appointed Article 90 The Sultan of the Supreme Court of the Supreme Court shall have 

jurisdiction over the following matters:  

1. A higher reference to the resumption of final judgments on legal points, and also to the extent to which 

the law provides for an appeal concerning matters of law and matters of fact.  

2. Conflict of jurisdiction between courts. In the case of a matter concerning the conflict of jurisdiction, the 

proceedings shall be suspended and the matter shall be referred to the Supreme Court, which shall 

determine the competent competent authority.  

3. Disputes relating to the constitutionality of the law or a decree before a court shall suspend the 

proceedings and submit the matter to the Supreme Court, which shall decide on the question of the 

constitutionality of that instrument. 

4. Claims based on administrative acts against the Government of Eritrea or other public bodies, unless 

there are courts established by law to consider such claims. 5. The criminal and judicial liability of judges as 

set out in article 75. 

 

Article (91): Compliance with the principles of democratic governance:  



1. Article 16 of the constitution on which the Constitution of Eritrea is based is not amended in accordance 

with its provisions on the principles of democratic governance. Article (92) Amendments to the 

Constitution:  

1. Any amendment to the Constitution submitted by the President of the Executive Authority (Prime 

Minister) or by a number of the members of the National Assembly shall be referred to Parliament (at least 

one quarter of the actual members).  

2. A period of not less than twenty days shall elapse between the transfer of the amendment and the 

opening of its debate in the National Assembly (Parliament).  

Article (93) Conditions of Amendments  

1. If the amendment has been approved by a majority of three-quarters of the members of the National 

Assembly (the Parliament shall approve it)  

2. If the amendment is approved by successive legislative councils by a majority of the three members 

present and voting or by the actual majority of the National Assembly, Any amendments adopted by the 

National Assembly (Parliament) shall enter into force on the basis of the provisions of the preceding two 

paragraphs after ratifying them 

The highest sovereign authority in the country). Section VII - Transitional Provisions Article 94 Entry into 

force of the Constitution  

1. This Constitution shall enter into force after the approval of the National Assembly (Parliament) and 

ratification by the highest authority in the country.  

2. Transfer of administrative authority Eritrea shall proceed until the transfer of power to (an elected 

Eritrean Government).  

Article 95 1. Any law which shall be applied by this Constitution and approved by the National Assembly 

(the Parliament established by the Executive Authority shall enter into force simultaneously with the 

Constitution.) 2. It shall be in strict conformity with the provisions of the Constitution. 

 

Article (96) Legislation which shall remain in force after the entry into force of the Constitution:  

1. All laws and regulations that were in force and have not been canceled by the administrative authority. 

2. In case of conflict between these laws and regulations and between this Constitution, the sovereignty of 

the Constitution according to Article 90 (3) Article (97) shall respect the commitments made on behalf of 

Artrian 1. All obligations of any kind, which were held by the authorities that administered Eritrea until the 

entry into force of the Constitution Shall remain binding on the Eritrean Government and shall be 

respected, provided that such obligations relate to matters within the Eritrean authorities. ...... End the 

presentation of the articles of the Eritrean Constitution 1952 ......  

Comment: We presented the articles of the Constitution Eritrean legitimacy as it is and as we mentioned in 

the introduction and thus we have presented this great constitution for young people to know that Eritrea 

when it emerged as a national political entity originated on The principles of democratic governance and 

the contents of a constitution were formulated and adopted by an elected parliament freely elected by the 

Eritrean people in its geographical circles in the transitional period (the federal union). Before the 

Ethiopian occupation, the Eritrean people were governed by a democratic constitution and enjoyed 

general freedoms guaranteed by this great constitution. By his sacrifices he ruled a dictator All rights have 

been confiscated. Therefore, we demand that every young man adhere to this constitution and demand it 

as a national gain that has been achieved by a free Eritrean will witnessed by the international community, 

the world, so that we will not fall prey to failed experiments that are being tested on us. We do not want to 



sacrifice future generations in other experiments. For nearly fifty years, we must still shout out loud 

enough to test the victory of democracy. 

Not the former. 

Add a comment. 
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م الشرعي؟1952لماذا نتمسك بدستور ارتريا   

 إعداد: اعالم جبهة الثوابت الوطنية االرترية

 مقدمة: هذه محاولة إلعادة نشر الوعي الدستوري وسط الجماهير السيما الشباب الذي يجهل بحكم العمر الكثير عن تاريخ بالده

 

الكيان السياسي و الوطني إلرتريا نشأ في ظل عهد ديمقراطي تكالب والسيما مراحل منها هامة جدا ألنها كانت بدايات تأسيس 

القرن  -عليه بعد فترة قصيرة المحتل االثيوبي حتى ال تتحول بالدنا الى واحة ديمقراطية واقتصادية تكون نموذجا لشعوب المنطقة 

ن الوسطى أن تنتقل عدوى الديمقراطية الى حيث خاف نظام هيالسسي الكهنوتي االثيوبي الذي كان يحكم بعقلية القرو -االفريقي 

شعبه وغيبها في ما بعد نظام افورقي الدكتاتوري حتى يكمل مشروعه الطائفي االقصائي الن النظام الديمقراطي يضمن المساواة 

ديمقراطي االرتري والعدل وال يسمح بالتمييز بين المواطنين وبالتالي ال يمكنه أن يمرر مشروعه الطائفي االقصائي والن النظام ال

كان نقيض لهذا الفكر والسلوك أالستئصالي الرجعي ولعل أهم ضمانات النظام الديمقراطي هو الدستور الن الدستور هو ما يضمن 

حقوق المواطن الدستورية ويحدد واجباته اتجاه الدولة ولكن بالطبع ليس كل دستور الن االنظمة الدكتاتوري ايضا تضع دساتير 

بع بحكم طبيعتها الدكتاتورية ال تسمح بأن يكون نظام الحكم ديمقراطيا يضمن تداول السلطة بشكل سلمي وشفاف كما ال ولكنها بالط

يتضمن بالطبع بشكل واضح احترام مبادئي حقوق االنسان والحريات العامة كما هو منصوص في الميثاق الدولي لحقوق االنسان 

لمواطن وعدم انتهاكها بل تضع دساتير ليكون ديكورا لنظامها تحاجج به عندما تتهم وال يعطي أي ضمانات حقيقة لحماية حقوق ا

بانتهاكات حقوق االنسان ضد مواطنيها ويكفي لديها عبارة وجود )دستور( لتنفي عن نفسها صفة الدكتاتورية بالطبع كثيرا من 

ل نظام الحكم في بالدنا ايضا الذي اعد دستور ولكنه لم االنظمة الدكتاتورية التي حكمت كثيرا من دول العالم كان لها دساتير مث

يعمل به ألنه كان يعلم علم اليقين انما هو مجرد ديكور فصل على مقاسه في مرحلة كان بحاجة اليه وانقضت ووضع على الرف 

ير األول على الرف وأالن أيضا اصبح من جديد يردد للعالم أنه بصدد تفصيل دستور جديد بالطبع على مقاسه ليكون مصيره مص

ألنه سيكون مجرد ديكور لنظامه إلسكات األصوات في الخارج السيما المنظمات والدول المانحة للمساعدات والتي هو احوج ما 

يكون لها االن نظرا لما يمر به نظامه من ضائقة اقتصادية وحصارا دوليا خانقا والتي اشترطت عليه بدورها تفصيل دستور لتقديم 

له بغية رفع الحرج عنها أمام الرأي العام في دولها وال يهمها أن يكون هذا الدستور ضامنا لحقوق المواطن االرتري مساعدتها 

وان يكون ديمقراطيا أو أن ينفذ على صعيد الواقع كل ما تطلبه وثيقة ورقية باسم دستور للبالد لتقدمها ضمن ملف مساعداتها والن 

هما في سياساتها الخارجية تطبيق مبادئها الديمقراطية في انظمة الحكم الدول العالم الثالث اذا اغلب دول الغرب الديمقراطي ال ي

كانت تتعارض مع مصالحها االنية مع تلك الدول. وعليه علينا أن ننساق الى مجرد سماعنا عن كلمة وضع دستور التي قد توحی 

حقيقي بالطبع لذا يجب أن نمتلك وعيا دستوريا يمكننا أن ال نقع  للبعض عن تغير جوهري في طبيعة نظام الحكم عندنا وهذا غير

في فخ الدعوات المزيفة التي تمارس عمليات تزيف الوعي عبر عبارات وكلمات منمقة في ظاهرها ولكنها مبهمة في باطنها ال 

 ينتفع بها سوى مروجيها لتحقيق مأربهم الشخصية ال أكثر وال أقل.

 

اال ملح وضروري ألنه سوف يسلط الضوء على حقيقة مطلبنا حول حاجتنا الملحة أن نحتكم الى دستور م ؟ سؤ1952لماذا دستور 

يكون الفيصل بيننا وبين الدولة بعد أن عشنا سنوات طوال تحت نير حكم ديكتاتوري اعطى لنفسه تعسفيا سلطات مطلقة دون 

 نزال هدرت وال تزال تهدر فيها حرياتنا وكرامتنا االنسانية حسيب وال رقيب ذقنا منها االمرين أكثر من عقدين من الزمان وال

. أن كفاح الشعب االرتري من أجل االستقالل لم يبدأ 1كبشر ناهيك أن نكون كمواطنين دولة لهم حقوق عليها. ذلك لألسباب التالية:

ارادتنا وهويتنا الوطنية يميزنا عن  من فراغ انما انطلق من أجل استرداد كيانا سياسيا ديمقراطي ارتري كان قائما يعبر عن

م 1958االخرين يعتبرا مكتسبا وطنيا وجد بفضل نضاالت وتضحيات شعبنا وذلك عندما عمد المحتل االثيوبي الى الغاءه في عام 

 خرج الشعب االرتري في تظاهرات سلمية عمت البالد من اقصاها الى اقصاها دفاعا عنه وسقط فيها شهداء وجرحي شهد عليها

العالم بأسره وعندما قمعت المقاومة السلمية بقوة السالح من قبل المحتل االثيوبي انتظم الشعب االرتري مرة أخرى في مسيرة 

نضال سلمي سري تمثل في حركة تحرير ارتريا التي ضمت كل قطاعات الشعب االرتري وعندما اشتد قمع وإرهاب المحتل 

لمقاومة قمع المحتل األجنبي والنضال من أجل استرداد كيانه الوطني الديمقراطي هكذا االثيوبي برزت الحاجة الى حمل السالح ا

برزت إلى الوجود جبهة التحرير االرترية كمرحلة ثالثة املتها الضرورة الوطنية وفي كل تلك المراحل الثالث كان الشعب 

وهويته الوطنية و عليه ان الشعب االرتري كان له كيانا االرتري متمسكا بمكتسبة الوطني الديمقراطي ذاك الذي كان يعبر تطلعاته 

وطنيا ديمقراطيا و الدستور كان يمثل أركانه االساسية وبالتالي احد مكتسباته الديمقراطية التي ارساها باردة وطنية حرة شهد لها 

غرافية منتخب انتخابا حرا ونزيها العالم بأسرة وذلك عندما اجيز من خالل برلمان ارتري يمثل كل فئات الشعب عبر دوائره الج

ووفق المعايير الدولية اعتمدها المجتمع الدولي الممثل في ميثاق منظمة األمم المتحدة وشهد عليها وكل ذلك كان ضمن نظام 

ديمقراطي ارتري تعددي كان يكفل الحريات العامة من تعدد احزاب وصحف خاصة ونقابات وحق التظاهر وقضاء مستقل. ومن 

انت شرعيته و عليه وبما أن الدستور الديمقراطي ال يسقط بتقادم الزمن كما هو الحال في بعض احكام القضاء ولكن يمكن ان هنا ك

يتم تعديل مواده بما يتالءم مع كل مرحلة تاريخية تمليها ضرورات الواقع ويقرها برلمان منتخب انتخابا ديمقراطيا حرا ونزيها 

ري نفسه وعليه أن شرعية الدستور تظل قائمة وال يمكن اسقاطها او تجاهلها من أي جهة كانت.مبني على مواد الدستور االرت  



 

أن الدستور االرتري يتضمن كل الحقوق الدستورية للمواطن التي وردت في ميثاق حقوق االنسان الدولية التي أقرتها األمم  .2

حقوق المواطنة األساسية حيث يتضمن نصا واضح على النحو التالي: المتحدة وبالتالي يتطابق مع المعايير الدولية في التعريف ب

. مبدأ الحكم في الدستور 3يضمن الدستور لكل األشخاص التمتع بحقوق االنسان والحريات العامة والتفاصيل في مواد أخرى. 

أي انه عرف طبيعة نظام الحكم االرتري كما ورد نصا على النحو اآلتي: )دستور ارتريا مبني على مبادئ الحكم الديمقراطي(. 

بشكل جلي وواضح بأنه نظام حكم ديمقراطي مبني على مبادئي الحكم الديمقراطي وفق معايير القانون الدولي وهو اشتراط 

. كتبت نصوص الدستور االرتري بلغة القانون وليس بلغة األدب السياسي كما هو الحال 4ضروري يحكم هوية الحكم دستوريا. 

ودساتير اغلب االنظمة الشمولية الدكتاتورية لذا فهو يضمن الشفافية المطلوبة التي تمكن المواطن من  97لشعبية مع دستور ا

. يعتبر الدستور االرتري وثيقة دستورية شرعية معطلة عمدا من قبل السلطة القائمة 5االعتماد عليها كضامن لحقوقه الدستورية 

م عبر دعوة اعضاء البرلمان من األحياء حينها بأي عدد ليقوموا 1993ستفتاء في عام كان من المفترض عودة العمل بها عقب اال

في جلسة اجرائية رمزية دعوة الحكومة المؤقتة حينها الى اجراء انتخابات عامة النتخاب اعضاء برلمان جدد في دورة ثالثة 

ستور المتعلقة بمواد السيادية )باعتبار ان االستفتاء فك الستكمال الخطوات الدستورية لعودة النظام الديمقراطي وتعديل مواد الد

م ولكن حينها اثيوبيا قطعت الطريق أمام إتمام هذه 1962االرتباط القانوني مع اثيوبيا وهو ما كان من المفترض أن يتم عام 

ليها( وأصبحت البالد مستقلة الخطوة القانونية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة وأعلنت ضم بالدنا من طرف واحدة ا

استقالال كامل السيادة ولكن بدال من ذلك تجاهلت الجبهة الشعبية و)حكومتها المؤقتة( انذاك تلك الخطوة الدستورية الهامة وبدال من 

ثيوبي ذلك استمرت في الحكم دون تفويض شعبي وظلت تعمل في البالد بموجب بقوانين الطوارئ العسكرية التي سنها المحتل اال

وهي قوانين قهرية وقمعية تصادر حقوق المواطن التي اقرها الدستور االرتري وبالتالي هي باطله وتسقط شرعية السلطة وكل 

افعالها وما يصدر منها بناء على القاعدة القانونية الدولية الذهبية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل وعليه يكون لدينا الحق 

اسم الشعب االرتري للمطالبة بعودة العمل بالدستور االرتري وما استصدر من قوانين بناء على مواد الدستور الدستوري التحدث ب

وكان يعمل بها في بالدنا بدال من قوانين االحتالل االجنبي كمطلب سياسي أمام المجتمع الدولي ومؤسساته ال سيما مجلس األمن و 

بعض القوى الدولية التي تتهرب من التزامها في الدفاع حقوق الشعب االرتري  ذلك من شانه أن يقطع الطريق أمامها وإمام

المهدورة بالتواطؤ مع نظام الحكم الدكتاتوري عبر مسرحية اعداد )دستور جديد( للبالد التي يروج لها النظام الدكتاتوري لشرعنة 

االرترية المعارضة كمنظمة مجتمع دولي للتصدي  نظام الحكم وضمان استمرار حكمه. ونقترح أنشاء )حركة دستورية من النخب

 لهذا المخطط الخطير.

 

وبناء عليه كان من األهمية بمكان في هذه المرحلة تسليط الضوء عليه عبر طرح مواده للجمهور حتى يتعرف علية باعتباره كما 

يمقراطية مكتسبة تحققت بفضل نضاالت ذكرنا وثيقة دستورية يجب التمسك والمطالبة بالعمل بها لما يترتب عليها من حقوق د

وتضحيات الشعب االرتري وليس وثيقة مقتبسة من تجارب اخرين. سنبدأ من الفصل الثالث باعتبار كما ذكرنا أن المواد المتصلة 

لفصل باالتحاد الفدرالي سقطت وبالتالي ال حاجة الى ذكرها انما ذكر المواد الدستورية الخاصة بالشعب االرتري وتبدأ من ا

الحكم  -الثالث وسنورد نصوص الدستور حرفيا كما وردت وأي اشارة الى توضيح ستكون بين قوسين. الفصل الثالث 

( مبدأ الحكم الديمقراطي في ارتريا: دستور ارتريا مبني على مبادئ الحكم الديمقراطي. المادة 16الديمقراطي في ارتريا: المادة )

( اجهزة 18الدستور لكل األشخاص التمتع بحقوق االنسان والحريات األساسية. المادة )( احترام حقوق االنسان: يضمن 17)

. كل أجهزة الحكومة أنشاها الشعب، ويجري اختيارها بانتخابات 1الحكومة أنشاها الشعب، وتعمل لخدمة مصالح الشعب: 

. 1( حكم القانون: 19الح الشعب. المادة ). تعمل أجهزة الحكومة لخدمة مص2موقوته وحرة وعادلة، مباشرة أو غير مباشرة. 

ليس ألجهزة الحكومة وال الموظفين الرسميين أي سلطات أخرى غير الممنوحة لهم بالدستور وبالقوانين والنظم التي تطبق 

 أحكامه.

 

 

لعشرين )ج( ليسوا ( ذكور )ب( وبلغوا سن الحادية وا1( حقوق االنتخاب:| يتألف الناخبون من مواطنين ارتريين هم:)20المادة )

( 21عديمي االهلية كما يحدد األهلية القانون )د( أقاموا سنة سابقة لالنتخابات في الدائرة االنتخابية التي يصوتون عليها. المادة )

( 22حقوق االنسان والحريات األساسية: المادة ) -العلم: يكون اإلرتريا علم وشعار وخاتم تحدد مواصفاتها بقانون. الفصل الرابع 

تضمن الحكومة االرترية دون تمييز بحسب الجنسية أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين التمتع بحقوق االنسان وبالحريات 

( حق المساواة أمام القانون وال يجري أي تمييز ضد المؤسسات األجنبية في ارتريا التي تمارس الفعاليات 1األساسية بما فيها:۔ )

لزراعية والحرفية والتربوية والخيرية وال ضد المؤسسات المصرفية وشركات التامين العاملة في ارتريا. الصناعية والتجارية وا

)ب( حق الحياة والحرية واألمن الشخصي )ج( حق االمالك والتصرف بها وال تنتزع الملكية بما فيها الحقوق التعاقدية بدون اتخاذ 

)د( حرية الرأي والتعبير والحق في اعتناق وممارسة أي مذهب أو عقيدة دينية  اجراءات قانونية وبدون دفع تعويض عادل وفعال.

)ه( حق التعليم )و( حق حرية التجمهر والتجمع سلميا )ز( حق حصانة المراسلة والمسكن ضمن حدود مقتضيات القانون. )ح( حق 



بدون أمر من سلطة مخولة اال في حالة خرق  ممارسة أي مهنة ضمن مقتضيات القانون. . )ط( ال يتعرض أحد للتوقيف واالعتقال

القانون بصورة شنيعة وخطرة وبالقوة وال يتفى أحدا اال بحسب مقتضيات القانون.. )ظ( حق المحاكمة العادلة المنصفة وحق 

 االسترحام والتماس وتخفيف عقوبة اإلعدام. )ك( يستبعد المفعول الرجعي لقانون العقوبات. وأحكام أخرى.

 

( الحرية والمساواة أمام القانون كل واحد شخصية أمام القانون: كل االشخاص يولدون احرار وهم متساوون أمام 23المادة )

القانون بدون تمييز بحسب الجنسية أو العرق أو الدين وبما هم كذلك يتمتعون بالحقوق المدنية ويخضعون للواجبات وااللتزامات. 

ينة ال يخضع للتعذيب أحد وال لمعامالت أو عقوبات قاسية أو غير انسانية أو مهينة: المادة ( منع التعذيب أو عقوبات مع24المادة )

 34( حق حرية التنقل الكل مقيم في ارتريا الحق في حرية التنقل واختيار محل االقامة في ارتريا ضمن حدود أحكام المادة 25)

لضمير والعقيدة الدينية يشمل حق كل واحد منفردا أو ضمن جماعة ( حرية الضمير والعقيدة الدينية ان الحق بحرية ا26المادة )

( منع 27آخرين على رؤوس االشهاد أو بصورة خاصة أن يعبر عن عقيدته بالتعليم وبالعمل وبالعبادة وبأداء الطقوس. المادة )

مييزية لالساءة إلى اية عقيدة دينية التمييز الذي يمس أي عقيدة دينية ال يتخذ أي إجراء اقتصادي أو مالي أو سياسي ذي طبيعة ت

( اعتبار الهيئات الدينية شخصيات اعتبارية أمام القانون تعتبر الهيئات الدينية بكافة أنواعها 28تمارس في ارتريا. المادة )

ك الجماعة أن:۔ )أ( والمذاهب الدينية متمتعة بالشخصية االعتبارية وبالتالي ألية طائفة دينية أو جماعة من المواطنين تنتمي الى تل

انشاء وإدارة المؤسسات لإلغراض الدينية والتربوية والخيرية )ب( تسير شؤونها في ميدان العقيدة الدينية )ج( امتالك األمالك 

: ال ( التعليم الديني والعبادة في المدارس العامة29المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها )د( ادارة امالكها وإبرام العقود. المادة )

يطالب أي تلميذ من تالميذ المدارس العامة بالمساهمة في أية دعوة دينية أو تعليم ديني في تلك المدرسة وال بأداء الطقوس الدينية 

( حرية التعبير عن االراء: الكل مقيم في ارتريا الحق في التعبير عن رأيه بأية وسيلة )بالصحافة 30في تلك المدرسة. المادة )

الخ( وفي أن يطلع على آراء اآلخرين.والخطابة...   

 

. لكل مقيم في ارتريا الحق في التعلم وتبذل الحكومة كل جهودها لتأسيس المدارس 1( الحق في التعليم وحرية التعليم: 31المادة )

على فتح  . تشجع الحكومة األفراد والجمعيات والمؤسسات الخاصة دون النظر الى العرق والجنس واللغة2وتدريب المعلمين. 

. يتمشى التعليم في المدارس مع 3المدارس شرط آن يقدموا األدلة على وصولهم الى المستوى المطلوب في االداب والكفاءة. 

. لكل مقيم في ارتريا الحق في تشكيل الجمعيات والشركات إلغراض 1( الجمعيات والشركات: 32روح الدستور. المادة )

. وتعتبر تلك الشركات والجمعيات 3يات بالحريات األساسية بقدر ما تسمح طبيعتها. . تتمتع الشركات والجمع2قانونية 

. لكل مقيم في ارتريا بغض النظر عن الجنسية التي ينتمي 1( حماية ظروف العمل: 33شخصيات اعتبارية أمام القانون. المادة )

ساوي للعمل المتساوي وفي العطل المنظمة المدفوعة اليها أو العرق أو الجنس أو الديانة الحق في فرصة عمل وفي األجر المت

األجر وفي تقاضي العالوات على من يعيلهم شرعا وفي التعويض عن المرض واإلصابات الناجمة عن العمل وفي مستوى من 

ها لحماية . لكل مقيم في ارتريا الحق في تشكيل النقابات المهنية وفي االنضمام الي2الحياة كريم وصحي. النقابات المهنية 

. ال يبرر أي تقييد للحقوق المذكورة 1( التحكم القانوني في التمتع بحقوق االنسان والحريات األساسية: 34مصالحه. المادة )

. وعند تطبيق االحكام 2أعاله إال احترام حقوق اآلخرين وحرياتهم ومتطلبات النظام العام والمصلحة العامة وال شئ غير ذلك 

( واجبات 35متع بحقوق االنسان والحريات األساسية بقانون شرط اال يعيق هذا التنظيم التمتع بها. المادة )المذكورة ينظم الت

الحقوق الخاصة لمختلف فئات الشعب  -األفراد: على كل فرد واجب احترام الدستور والقوانين وخدمة المجتمع الفصل الخامس 

 في ارتريا:

 

ني ارتريا وكذلك االجانب الحق في احترام عاداتهم وشرائعهم الخاصة التي تتحكم بأحوالهم ( األحوال الشخصية المواط36المادة )

( حقوق الملكية: حقوق الملكية والحقوق الطبيعية بما فيها 37الشخصية وأهليتهم القانونية وقانون االسرة وقانون األرث. المادة )

وتتمتع بها في ارتريا القبائل ومختلف فئات الشعب واألشخاص  الحقوق على اراضي الدولة التي رسختها األعراف والقوانين

. التجرينة والعربية هما اللغتان الرسميتان 1( اللغات: 38الحقيقيون واالعتباريون ال يمسها أي قانون ذي طبيعة انحيازية المادة )

فئات الشعب المختلفة في ارتريا في التعامل  . تمشيا مع العرف الراسخ في ارتريا يسمح باستعمال اللغات التي تتكلمها2إلرتريا. 

تشكيل  -الفصل االول  -مع السلطات العامة وكذلك االغراض الدينية والتربوية وفي كل أشكال التعبير عن االفكار. القسم الثاني 

. تمارس السلطة 1( انشاء جمعية وطنية )برلمان( تمثل الشعب االرتري: 39الجمعية الوطنية وانتخابها )البرلمان( المادة )

. يمثل أعضاء الجمعية الوطنية )البرلمان الشعب االرتري كله ال الدائرة 2التشريعية جمعية وطنية تمثل الشعب االرتري. 

. تتألف الجمعية الوطنية )البرلمان من عدد 1( عدد اعضاء الجمعية الوطنية )البرلمان(: 40االنتخابية التي انتخبوا فيها فقط المادة )

. يحدد أعضاء الجمعية الوطنية )البرلمان( بقانون ويكون ضمن الحدود 2قل عن خمسين وال يزيد عن سبعين عضوا. ال ي

. تقسيم األراضي االرترية إلى دوائر انتخابية كل منها تنتخب 1( الدوائر االنتخابية: 41المنصوص عنها في الفقرة السابقة. المادة )

االنتخابية بحيث تكون متساوية في عدد السكان تقريبا أما حدود الدوائر فتحدد بقانون. . تنشأ هذه الدوائر2ممثال واحدا.   



 

( االهلية للترشيح: كل الناخبين مؤهلين للترشيح لمقاعد الجمعية الوطنية )البرلمان( شرط أن يكونوا:۔ )أ( بلغوا سن 42المادة )

في الدوائر االنتخابية لمدة سنتين خالل السنوات العشر السابقة. )ج( الثالثين. )ب( مقيمين في ارتريا منذ ثالث سنوات ومقيمين 

ليسوا ناقصي األهلية ألي سبب يحدده القانون. )د( ليسوا موظفين في الحكومة االرترية إال اذا كانوا استقالوا في الوقت الذي 

الوطنية )البرلمان اما باالقتراع المباشر وإما . ينتخب أعضاء الجمعية 1( نظاما التصويت: 43يقدمون فيه طلب الترشيح. المادة )

. يكون التصويت باالقتراع المباشر شخصيا 3. يحدد القانون نظاما التصويت الذي يطبق في كل دائرة انتخابية 2بغير المباشر. 

حين والحين ويحدد القانون ومتساويا وسريا. ولهذا الغرض تنظم لوائح بالناخبين الذين يحق لهم االنتخاب وتنقح هذه اللوائح بين ال

. تجري المرحلة االولى من التصويت باالقتراع غير المباشر بحسب العادات المحلية ويكون في 4نظام انشاء اللوائح االنتخابية 

لجنة عليا  85. تعين المحكمة العليا بناء على المادة 1( اللجنة االنتخابية العليان 45المرحلة الثانية شخصيا ومتساويا وسريا۔ المادة )

. 2تكون مسئولة عن االشراف على كافة العمليات االنتخابية )بما فيها تنظيم اللوائح االنتخابية( وعن منع أو ايقاف التجاوزات. 

. يعلن الممثل المذكور لجنة انتخابية 3تعين اللجنة العليا من بين أعضاء الناخبين في كل دائرة انتخابية ممثال تحت سلطتها. 

ة من بين الناخبين في الدائرة تساعده في مهمته. وما أن يعلن عن افتتاح فترة االنتخابات بحسب القانون حتى يكون لكل استشاري

. كيفية تنفيذ هذه المادة يحددها القانون.4مرشح الحق في ان يتمثل في اللجنة   

 

فتتاح الدورة التي تلي االنتخابات مباشرة تثبت الجمعية . عند ا1( انتخابات الجمعية الوطنية )البرلمان المتنازع عليها: 46المادة )

. وفي حالة طعن بانتخابات تقرر الجمعية البرلمان( 2البرلمان( اعضائها وكل االعضاء الذين لم يطعن في انتخابهم يثبتون تلقائيا. 

جمعية لثالثين هذه عن نصف اعضاء البأكثرية ثلثي األعضاء الحاضرين فيما اذا كانت االنتخابات صحيحة شرط أال تقل بأكثرية ا

. في حالة عدم تثبيت انتخاب عضو في الجمعية الوطنية )البرلمان( يحق له خالل ثالثة ايام التي تلي 3الوطنية )البرلمان االصالء 

 اقرار القرار في الجمعية

في الجمعية الوطنية )البرلمان( إال بعد ان تكون ( لكنه ال يتسلم مقعده 85البرلمان ان يستأنف القرار الى المحكمة بناء على المادة )

. تنتخب الجمعية الوطنية )البرلمان 1( مدة والية الجمعية الوطنية )البرلمان(: 47المحكمة العليا اصدرت قرارها بذلك. المادة )

ي انتخابات فرعية لكن ال . اذا حصل شاغر خالل فترة جمعية وطنية تجر3. يسمح لألعضاء بإعادة انتخابهم. 2لمدة اربع سنوات. 

ة الدورات والجلسات: الماد -تجرى أية انتخابات فرعية خالل ستة اشهر من انتخاب جمعية وطنية جديدة )برلمان(. الفصل الثاني 

كل . تجتمع الجمعية الوطنية في 2. تجتمع الجمعية الوطنية )البرلمان في دورتين اعتياديتين كل سنة. 1( الدورات االعتيادية 48)

. يحدد رئيس السلطة التنفيذية )الحكومة( ميعاد 3دورة اعتيادية بتاريخ يحدده القانون هذه الدورة تستغرق ما ال يقل عن شهر. 

افتتاح الدورة االعتيادية الثانية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية )البرلمان( وهذه الدورة الثانية تخصص بصورة رئيسية على 

ث الجمعية الوطنية )البرلمان( أي موضوع اخر إال بعد التصويت على الميزانية وال تختم الدورة اال بعد الميزانية وال تبح

. يحدد رئيس السلطة التنفيذية )الحكومة( ميعاد اقفال الدورة االعتيادية 4. 60التصويت على الميزانية بالصورة الواردة في المادة 

. يحق لرئيس السلطة التنفيذية )الحكومة( تعليق الدورة لفترة ال تتجاوز العشرين 5مان. بعد استشارة رئيس الجمعة الوطنية )البرل

 يوما.

 

 

. يدعو 2. يحق لرئيس السلطة التنفيذية دعوة الجمعية الوطنية )البرلمان الى دورة استثنائية. 1( الدورات االستثنائية 49المادة )
الوطنية )البرلمان إلى دورة استثنائية كلما احيل اليه طلب بذلك موقع مما ال يقل عن رئيس السلطة التنفيذية )الحكومة الجمعية 

. حين تجتمع الجمعية الوطنية )البرلمان في دورة استثنائية بدعوة رئيس السلطة التنفيذية )البرلمان( ومبادرة 3ثلث االعضاء. 
. 4يحدد رئيس السلطة التنفيذية )الحكومة( ميعاد اقفال الدورة. منه ال تبحث اال المسائل المدرجة في الدعوة التي وجهت اليها و

حين تجتمع الجمعية الوطنية في دورة استثنائية بناء على طلب ما ال يقل عن ثلث عدد أعضائها تحدد جدول أعمالها بنفسها 
( 50طنية )البرلمان(. المادة )ويحدد رئيس السلطة التنفيذية )الحكومة( ميعاد اقفال الدورة باالتفاق مع رئيس الجمعية الو

( النظام الداخلي: تقر الجمعية الوطنية )البرلمان( 51النصاب: نصاب الجمعية الوطنية )البرلمان( هو ثلثا عدد اعضائها. المادة )
ية مكتبها في بدا( مكتب ادارة الجمعية الوطنية )البرلمان( تنتخب الجمعية الوطنية )البرلمان ( 52نظامها الداخلي بنفسها. المادة )

الدورة االعتيادية األولى من كل عام أو عند بداية الدورة التشريعية الجديدة يتألف أعضاء المكتب من رئيس ونائب رئيس 
( تعداد 76صالحيات السلطة التنفيذية )الحكومة(: المادة ) -وأعضاء اخرين اذا ارادت الجمعية الوطنية ذلك. الفصل الثاني 

رئيس الوزارة على ضمان نفاذ الدستور والقوانين و عليه مسئولية  -رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة  . يعمل1السلطات: 
ويقوم بالتعيينات  83توجيه السلطة التنفيذية واإلدارة والخدمات العامة ويكون رئيسا لهيئة الخدمة المدنية التي نصت عليها المادة 

  بحسب الدستور والقوانين.

 

 
مسئوال عن االمن الداخلي في ارتريا وهو لهذه الغاية يصدر تعليمات تتفق مع الدستور والقوانين لضمان النظام العام  يكون .2

. يقدم كل سنة عند افتتاح 4من الدستور  49-48. يدعو الى دورات الجمعية الوطنية )البرلمان( كما جاء في المادتين 3واألمن. 



لى الجمعية الوطنية عن تسير األمور )اعمال مجلس الوزراء( وتقرير عن الوضع العام في الدورة االعتيادية األولى عرضا إ
. يتمتع بصالحيات اقتراح التشريعات وله صالحية ان يطلب من الجمعية الوطنية )البرلمان( اعادة النظر في مسودات 5ارتريا. 

. يقدم الى الجمعية الوطنية )البرلمان( مسودة الميزانية 6. 58التشريعات، وهو ينشر القوانين بعد صدورها بحسب احكام المادة 
 64، 59السنوية وحسابات السنة المنصرمة، كما جاء في المواد 

. يجوز له مخاطبة الجمعية الوطنية، وله الحق في ذلك، وله أيضا أن يتمثل في الجمعية الوطنية )البرلمان( وفي لجانها 7. 60، 

. يجوز له أن يقيد مؤقتا 10. 77. يصدر المراسم كما جاء في المادة 9الالزمة لتطبيق القوانين.  . يصدر التعليمات8بالوزراء. 

. 79. يجوز له اتخاذ االجراءات الالزمة التي تقمع االجرام كما جاء في المادة 11. 77بعض أحكام الدستور كما جاء في المادة 

اء رئيس الوزراء يجب توقعيها ايضا من الوزر -تنفيذية )رئيس الحكومة . كل الوثائق الرسمية التي تصدر من رئيس السلطة ال12

رئيس الوزراء( في اصدار المراسيم حين ال تكون الجمعية  -( سلطة رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة 77المعنيين. المادة )

ر عند الضرورة في الفترات الفاصلة بين . لريس السلطة التنفيذية الحق في أن يصد1الوطنية في أحدى الدورات االعتيادية 

الدورات االعتيادية للجمعية الوطنية، مراسم تتعلق بالشئون الواقعة ضمن سلطات الحكومة االرترية شرط أن تكون هذه المراسيم 

وافق عليها أو . تحال هذه المراسيم الى الجمعية الوطنية )البرلمان التي يجب أن ت2متفقة مع الدستور ومع القوانين السارية. 

. اذا لم تصل الجمعية الوطنية )البرلمان الى قرار خالل المهلة 3ترفضها في فترة شهرين من افتتاح الدورة التي تلت اصدارها. 

 المذكورة أعاله تصبح المراسيم الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة( ثابتة بالموافقة الضمنية

 

. في حالة الضرورة الطارئة الخطيرة التي تهدد النظام العام 1كام الدستور في زمن الطوارئ: ( يقيد بعض أح78المادة )
واألمن، يجوز للجمعية الوطنية )البرلمان( بناء على اقتراح رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة( أن تقر قانونا يفوضه، بناء 

على الحقوق المدرجة في الفصل الرابع من القسم األول من هذا  أن يفرض قيودا مؤقتة 34على الشروط الواردة في المادة 
. يكون التعويض المعطى قانونا ساري المفعول لمدة أقصاها شهران، وعند الضرورة يجوز تجديدها بنفس الشروط 2الدستور. 

لقصوى آن حالة الضرورة ا . في الفترات التي تقع بين دورتين من دورات الجمعية الوطنية يجوز لرئيس السلطة التنفيذية في3
. وفي مثل هذه الحاالت تعقد الجمعية الوطنية دورة استثنائية بأسرع 1يصدر مرسوما يقر االجراءات المشار اليها في الفقرة 

وقت ممكن وخالل عشرين يوما كحد ادنی تبدأ من اصدار المرسوم، لكي تقر قانونا يوافق على المرسوم المذكور أو يعدله أو 
. اذا اصبح النظام العام وسالمة األشخاص والممتلكات في ارتريا مهددين باإلرهاب المنظم 1( قمع االرهاب 79لمادة )يلغيه ا

. 2يتخذ رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة بعد االعالن ذلك على الشعب االجراءات االستثنائية الضرورية لقمع االرهاب. 
( شروط 80االدارة المادة ) -الوطنية )البرلمان( باإلجراءات التي اتخذها. الفصل الثالث  يبلغ رئيس السلطة التنفيذية الجمعية

تعيين الموظفين: ينتقى الموظفون بناء على قدراتهم ومزاياهم الشخصية وال تؤثر اعتبارات العرق والجنس والديانة والمعتقد 
. تحدد األنظمة األحوال 2يحدد القانون األحوال العامة للموظفين: . 1( 81السياسي في انتقائهم ال المصلحتهم وال ضدهم. المادة )

. تنشأ هيئة الخدمة المدنية برئاسة رئيس السلطة 1( هيئة الخدمة المدنية: 82الخاصة لمختلف مراتب الموظفين االدارين. المادة )
الموظفين وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من  . تكون هذه الهيئة مسئولة عن تعيين2التنفيذية )رئيس الحكومة( أو من ينوب عنه. 

. يحدد القانون تكوين هذه الهيئة وأصول تعين أعضائها والشروط التي تؤدي 3الخدمة، وعن اتخاذ االجراءات المسلكية بحقهم. 
 . يجوز تحديد شروط تطبيق األحكام السالفة بقانون.4بها أعمالها. 

 

 

. ينشأ بناء على هذه الفقرة مجلس 1( المجلس االستشاري في ارتريا: 84المادة ) المجلس االستشاري في ارتريا: -القسم الرابع 
. مهمة هذا المجلس هي مساعدة رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة والجمعية الوطنية )البرلمان في 2استشاري في ارتريا. 

۔ )أ( تقديم مقترحات تتعلق بالتمويل وبالميزانية سبيل الوصول إلى التقدم االقتصادي واالجتماعي في ارتريا ويجوز لهذا أن:
وبتنظيم االدارة والخدمات العامة. )ب( اسداء النصح بخصوص مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية الوطنية )البرلمان( )ج( 

لقانون تكوين المجلس . يحدد ا3تحضير مشاريع القوانين والنظم والمراسيم بناء على طلب رئيس السلطة التنفيذية )البرلمان(. 
( السلطة القضائية تمارس السلطة القضائية محكمة عليا 85الفصل الوحيد: المادة ) -السلطة القضائية  -وتنظيمه. الفصل الخامس 

( المؤهالت المطلوبة في 86ومحاكم أخرى تطبق مختلف النظم السائدة في ارتريا ويرسى هذا القانون نظم هذه المحاكم. المادة )
. ينتقي القضاة ممن يتمتعون بأرفع سمعة اخالقية ومعروفون بضلوعهم باألعراف والشرائع الخاصة بمختلف نظم 1اة: القض

. قبل تسلم القضاة مناصبهم يؤدون كل حسب معتقده الديني والعادة السائدة اليمين التالية: اقسم 2القضاء المطلوب منهم تطبيقها. 
تقد الديني القاضي المعني والعادة السائدة( أن أكون راعيا مخلصا للقانون وأن أطبقه بدون تحيز باهلل" )أو أي عبارة تتفق مع المع

. السلطة القضائية مستقلة ويجب ان تكون 3وبكل استقالل لكي أضمن أن العدالة الحاكم األعلى في ارتريا. استقالل القضاء: 
رلمان( أية أوامر أو تعليمات للقضاة، وال يوجه أعضاؤها أي ضغط خالصة من كل تأثير سياسي وال توجه الجمعية الوطنية )الب

  . يحدد القانون احوال القضاة.4عليهم. 

 

 

. يعين القضاة رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة بناء على توصية من رئيس الجمعية الوطنية 1( تعين القضاة 87المادة )
حين من لجنة تتألف من رئيس المحكمة العليا ومن قاضين يختارهما أعضاء )رئيس البرلمان الذي تحال اليه الئحة بالمرش

. يوصى رئيس الجمعية الوطنية )رئيس البرلمان( بمرشحين 2المحكمة العليا وأعضاء المحكمة أ المحاكم االدنى منها مباشرة. 



ألولى ثالثة أسماء على االقل لكل تعيين. . يجب أن تتضمن الالئحة التي تعدها اللجنة المنصوص عنها في الفقرة ا3لكل تعيين. 
( لها سلطان بخصوص المسئولية االجرامية أو 85( مسئولة القضاة: المحكمة العليا المنصوص عليها في المادة )88المادة )

مة العليا . تتألف المحك1( تشكيل المحكمة 89المسلكية للقضاة على األفعال التي تصدر عنهم بخصوص ادائهم لواجباتهم. المادة )
. 2من عدد ال يقل عن ثالثة قضاة وال يزيد عن سبعة، ويمكن انقاص عدد القضاة أو زيادتهم بقانون بناء على اقتراح المحكمة 

. 1( سلطان المحكمة العليا للمحكمة العليا سلطان في األمور التالية:۔ 90يعين القضاة لفترة سبع سنوات، يمكن تجديدها. المادة )
صوص استئناف االحكام النهائية حول النقاط القانونية، وأيضا الى المدى الذي يحدده القانون بخصوص استئناف مرجع أعلى بخ

. تنازع االختصاص بين المحاكم. في حالة المسالة التي تتعلق بتنازع االختصاص تعلق 2تتعلق بمسائل القانون ومسائل الواقع. 
. المنازعات المتعلقة بدستورية القانون أو مرسوم 3ا التي تحدد المختص الكفء. االجراءات ويرفع الموضوع إلى المحكمة العلي

 أمام احدى المحاكم، تعلق االجراءات ويرفع الموضوع إلى المحكمة العليا التي تبت في مسالة دستورية ذلك الصك.

ة، األخرى، إال اذا كان ثمة محاكم أنشأها الدعاوى القائمة على افعال ادارية مقامة على حكومة ارتريا أو على الهيئات العام .4
 .75. المسئولية االجرامية والمسلكية للقضاة كما هو وارد في المادة 5القانون للنظر في مثل تلك الدعاوی. 

 

 

من  16. ال يجري تعديل المادة 1( التقيد بمبادئ الحكم الديمقراطي: 91الفصل الوحيد: المادة ) -تعديل الدستور  -الفصل السادس 

. يجب 1( تعديالت الدستور: 92الدستور التي يقوم عليها دستور ارتريا، بناء على احكامها على مبادئ الحكم الديمقراطي. المادة )

أن يحال خطيا أي تعديل على الدستور قدمه رئيس السلطة التنفيذية )رئيس الحكومة( أم عدد من اعضاء الجمعية الوطنية البرلمان( 

. يجب أن تنقضي مدة ال تقل عن عشرون يوما بين احالة التعديل وبين افتتاح مناقشته في 2االعضاء الفعليين. ال يقل عن ربع 

. اذا نال التعديل موافقة اغلبية ثالثة ارباع أعضاء الجمعية الوطنية 1( شروط التعديالت 93الجمعية الوطنية )البرلمان(. المادة )

على التعديل مجلسان تشريعيان متعاقبان بأغلبية ثالثي االعضاء الحاضرين المصوتين أو  . اذا وافق2)البرلمان يعلن اقراره. 

. تدخل حيز النفاذ أية تعديالت أقرتها الجمعية الوطنية 3بأغلبية الجمعية الوطنية الفعليين يعلن اقرار التعديل. نفاذ التعديالت: 

 صديق عليها من)البرلمان( بناء على أحكام الفقرتين السابقتين بعد الت

. يدخل هذا الدستور حيز 1( دخول الدستور حيز النفاذ: 94احکام انتقالية: المادة ) -أعلى جهة سيادية في البالد(. القسم السابع 
. نقل السلطة المديرة تسير أمور ارتريا 2النفاذ بعد اقرار الجمعية الوطنية )البرلمان( وتصديق )اعلى جهة سيادية في البالد(. 

. كل قانون يطبق هذا الدستور وتقره الجمعية الوطنية 1( 95ان يتم نقل السلطة الى )حكومة ارترية منتخبة(. المادة ) الى
 . يجب أن يتفق بدقة مع احكام الدستور.2)البرلمان التي أنشأتها السلطة المديرة يدخل حيز النفاذ في وقت واحد مع الدستور. 

 

 

. كافة القوانين والنظم التي كانت سارية المفعول ولم يجر 1قى سارية المفعول بعد نفاذ الدستور: ( التشريعات التي تب96المادة )
. في حالة التنازع بين تلك القوانين والنظم وبين هذا الدستور تكون السيادة للدستور بحسب 2الغاءه من قبل السلطة المديره. 

. كافة االلتزامات مهما كان نوعها، والتي عقدتها 1ودة بالنيابة عن ارتريان ( احترام االلتزامات المعق97( المادة )3) 90المادة 
السلطات التي كانت تدير ارتريا حتى دخول الدستور حيز النفاذ، تبقى ملزمة للحكومة االرترية وال بد من احترامها شرط أن 

م ...... 1952ض مواد الدستور االرتري تكون هذه االلتزامات تتعلق بأمور داخلة ضمن سلطات ارتريا. ...... انتهى عر
تعليق: عرضنا مواد الدستور االرتري الشرعي كما هو وبناء على ذكرناه في المقدمة وبهذا نكون قد قدمنا هذا الدستور العظيم 

ته غللشباب ليعرف ان ارتريا عندما نشأت ككيان سياسي وطني نشأت على مبادئ الحكم الديمقراطي وما تضمنه دستور تم صيا
وإقراره من خالل برلمان منتخب انتخابا حرا من الشعب االرتري في دوائره الجغرافية في الفترة االنتقالية )االتحاد الفدرالي( 

وقبل االحتالل االثيوبي كان الشعب االرتري يحكم بدستور ديمقراطي ويتمتع بحريات عامه كفلها له هذا الدستور العظيم 
ي جاء بتضحياته حكم بدكتاتورية صادرت كل حقوقه. لذا نطالب كل شاب وشابة التمسك بهذا ولألسف وبعد االستقالل الذ

الدستور والمطالبة به باعتباره مكتسب وطني تم انجازه بإرادة ارترية حرة شهد عليها المجتمع الدولي أي العالم وحتى ال نقع 
ل القادمة في تجارب أخرى كما عانى منها اكثر من اربعة اجيال فريسة تجارب فاشلة تجرب علينا وألننا ال نريد التضحية باألجيا

 حتى االن طوال قرابة خمسون عاما وال نزال يجب ان نصرخ بصوت قوی کفی کفی تجارب وتخبط النصر للديمقراطية

 ال السابق

 أضف تعليق
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