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 تصريح صحفي

 

ودورها النضالي  ،المنخفضات الدفاع عن حقوق ومصالح مجتمع الرابطة في أهدافتمشيا مع 

مشاركاتها في المحافل  تأتي ،القوميةالعام في مجابهة نظام الهيمنة على المستوى الوطني 

واآلن في مجلس  م2017نيامي  م،2016بانجول  م،2015فرانكفورت  – والدولية اإلقليمية

  جنيف.في  األنسانحقوق 

 

الحقائق  وضعنود  ،ركة الرابطة الحالية في جنيفونتيجة للغط وسوء الفهم الذي صاحب مشا

 :  أمام الرأي العام اإلرتريالتالية 

 

 رتري.إن الرابطة ليست عضو في أي تجمع أو تحالف مدني إ  .1

في دورته الحالية في نسان روقة مجلس حقوق اإلألبيان الوحيد الذي تم توزيعه في ا  .2

نسان لحقوق اإل الخاصة ةالمقرر الرئيسية لتقرير  ستماعاالجنيف وبالتحديد في جلسة 

زعته الرابطة والمنشور في وسائل هو البيان الذي و ،اروثثيال كيشفي إرتريا، السيدة 

 . واإلنجليزيةعالمها باللغتين العربية إ

تم تضمين توقيعنا على ي اإلرتريين أن نالحقوقييت علينا مجموعة من الناشطين ض  ر  ع   .3

المعلنة وذلك لورود بند ئية دالمب قفناا؛ وقد رفضنا ذلك اتساقا مع موبيان مشترك

 .على البيانمنا ضمن الموقعين . لذلك لم يرد اسم1997ستور يدعو لتفعيل د
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جراءات جلسات إجندة وأعالقة له ب قبل المجموعة ال والموقع منليه إن البيان المشار إ .4

نشره في  نما تمإ؛ بمعنى أنه لم يوزع أو يقرأ؛ مجلس حقوق اإلنسان في دورته الحالية

القرار  تخاذالجراءات العملية المتبعة باإلللبيان عالقة  ؛ بالتالي العالميةبعض المواقع اإل

 تقرير السيدةوهو دعم  ، أالالرئيسي المطلوب تحقيقه على الهدف في المجلس وال

ساهمنا فيه وعملنا على دعمه  . وهذا مارة أخرىلفتوالمطالبة بالتمديد لها  كيثاروث

عضاء في المجلس وذلك والحشد وسط الدول األ باسمناوزع  من خالل البيان الذي

واصلة مهمتها في لعام آخر لم المقررة الخاصةوتمديد مهمة على اعتماد التقرير  الحثه

مجلس حقوق  باعتبار أن ،رترينسان اإلنتهاكاته لحقوق اإلالتحقيق في جرائم النظام وا

 القرار.الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا  اإلنسان هو

 

  .ليهإشارة وجب التنويه واإل هذا ما

 

 مع الشكر والتقدير

 

 عالماإلمكتب 

 .ع/رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية


