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مصادر اعالمية في االمم المتحدة تقول ان نظام افورقي وافق على اجراء
مقالة مع المقرر الخاص لحقوق االنسان في ارتريا أخيرا
بعد مناقشات دارت أمس في جنيف ممثل نظام افورقي افورقي أكد على االلتزام
بجملة اشتراطات مجلس حقوق االنسان بما فيها مقابلة المقررة الخاص لحقوق
االنسان في ارتريا الجديدة السيدة دانيال كرافيتز بعد مماطالت من قبل حكومة
افورقي.
ومن ناحية أخرى وفي نفس الصدد ذكرت السيدة كيت غيلمور نائبة المفوض السامي
لحقوق االنسان ان ارتريا لم أي تشهد تحسن في الواقع الفعلي لحقوق االنسان
لالرتريين في العام الماضي وذكرت بان الدستور االرتري لم يطبق وحثت نائب
المفوض حكومة افورقي على اتخاذ الخطوات الالزمة على الفور لتصحيح ذلك من

أجل صيانة كرامة شعبها وحمايته وإضافة اذا ارادت الحومة االرترية ان تفرج عن
جميع المعتقلين بشكل غير قانوني وان تسمح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق
االنسان العمل بحرية.
كما ذكرت المقرره الخاص لحقوق االنسان في ارتريا السيدة  /دانييال كرافيتز انه
على الرغم من احراز تقدم لم تضع ارتريا بعد اطارا مؤسسيا وقانونيا مناسبا لدعم
الحد االدنى من معايير حقوق االنسان لم تطبق الدستور او تضع دستورا جديدا حيث
الجود لبرلمان او جمعية وطنية لمناقشة واعتماد قوانين تنظم الحقوق االساسية ولم
يكن هناك قضاء مستقل إلنفاذ القوانين وحماية هذه القوانين وحمايتها.
وهذا وذكر االتحاد االوروبي انه على استعداد لدعم االستثمارات في ارتريا التي توفر
فرص العمل دعما للجهود الرامية الى تسريح طالب الخدمة الوطنية ودعم انشاء
مكتب للمفوض السامي لحقوق االنسان في ارتريا.
تعليق
يبدو ان نظام افورقي لم تشفع له عملية السالم المزعومة في التخفيف من االنتقادات
داخل مجلس حقوق االنسان كما لم تفلح الضغوط االثيوبية في تفاديها وان حصولهم
على مقعد في مجلس حقوق االنسان ال يعني تجاهل أالنتهاكاتهم في مجال حقوق
االنسان في ارتريا وهي فظيعة وال يمكن الدفاع عنها او تبريرها من قبل اعضاء
مجلس حقوق االنسان في جنيف لذا ان تقديم تنازالت ستكون هي استراتيجيتهم
الجديدة على مبدأ مجبر وال بطل اال ان هذا النظام مهما قدم من تنازالت لفظية او
مكتوبة ال يعني انه حريص على تنفيذها على االرض واثبت التجارب ذلك لذا ان
الخيار بيد الشعب وقواه الوطنية وهو الثورة عليه وبقوة لن تفلح الضغوط الدولية
وحدها في انهاء معاناتنا او انقاذ بالدنا من هذا النظام الدكتاتوري المتامر على
سيادته الوطنية
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