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 املجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي

 مجلس حقوق اإلنسان في جنيف في اجتماعيشارك 
 

التابع  حقوق اإلنسانشارك املجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي في الدورة الواحدة واألربعين ملجلس 

السويسرية. وقد  في مدينة جنيف ،2019 يوليو  12يونيو إلى  24خالل الفترة من تنعقد  تيلألمم املتحدة ال

فيها األستاذة حنان  للتغيير الديمقراطي املجلس الوطني اإلرتري مثلت 

 2في تاريخ ومحمد صالح، عضو املكتب التنفيذي للمجلس الوطني.  

 حقوق  بحالة املعنية املتحدة لألمم الخاصة قررةامل تقدم 2019يوليو 

افيتز تقريًرا دانييال  إريتريا في اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في  كر

إرتريا منذ الدورة األولى حتى انعقاد الدورة الحالية، والذي أكد بأن ليس 

هناك أي تحسن في ملف حقوق اإلنسان في إرتريا على الرغم من حدوث 

تغييرات إيجابية على مستوى عالقات إرتريا في اإلقليم وخاصة مع 

وروبي بشدة انتهاكات حقوق اإلنسان في إثيوبيا. وقد انتقد االتحاد األ 

مؤكًدا على أن النظام اإلرتري لم يقم بأي تحسين لحالة حقوق  ،إرتريا

ا مع التقرير الذي قدم بخصوص . وبينما وقفت ثالثون دولة تقريبً 2011اإلنسان على كافة األصعدة منذ 

ن بينها السودان وكوبا، وفنزويال، االنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان في إرتريا، أيدت بعض الدول م

 وروسيا، والصين، موقف النظام اإلرتري. 

حنان محمد صالح بوفود عدٍد من الدول  ةالتقت األستاذجلس حقوق اإلنسان على هامش اجتماعات مو 

كما بعثت املذكرة عبر البريد االلكتروني  وسلمتهم مذكرة املجلس الوطني بشأن حالة حقوق اإلنسان في إرتريا،

 قطر،حنان، دولة الكويت، ودولة  ةوكان من بين ممثلي الدول الذين التقتهم األستاذ . بعض الدول  ممثليإلى 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وفرنسا، وكينيا، وإثيوبيا. كما التقت بعدد من ممثلي املنظمات اإلرترية 

ة، عبرت األستاذة الشقيقة، وبعض املنظمات األجنبية غير الحكومية. وفي تصريح ملكتب اإلعالم والثقاف

عضو املكتب التنفيذي للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي، عن ارتياحها  ،حنان محمد صالح

بنتائج الدورة الحالية ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وتقدمت بالشكر لكل الناشطين اإلرتريين 

ل تمليك الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان ، الذين بذلوا كل الجهود من أجفي مجال حقوق اإلنسان

بالشكر بحقائق االنتهاكات الصارخة التي يمارسها النظام الديكتاتوري في حق شعبنا األعزل. كما خصت 

 مع وفد املجلس الوطني في إنجاح مهامه.   واتعاون نالذي إرتريينن يحقوقيطين ناش
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