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             حكومة عفر إرتريا في المنفى

 تأكيد إحترام حقوق الشعب العفري في إرتريا

 المؤتمر الصحفي

في إثيوبيا -حكومة األقليم العفري  -لوغيا  –م  4102 أكتوبر 5  

 التدخل السياسي والتخويف لتوريط الجئين عفر إرتريا في إثيوبيا

عقد إجتماع ألعيان عفر ’ يمقراطية لعفر البحر األحمر السيد إبراهيم هارون حسن رئس التنظيم الد لقد كانت أعلمت منظمتنا أن

’ لطلب اإللتماس لدعم مجموعته السياسية ’ في إثيوبيا  م في مدينة لوغيا في األقليم العفري 4102 أكتوبر 0البحر األحمر في 

لمعلوم أن القيادة التقليدية العفرية لقد كانت أصدرت بيان ومن ا’  وسحب تأيدهم لمجلس األعيان الذي دعا لحكم القيادة التقليدية

لتحقيق  نتيجة فشله في كل الميادين’  ورئسه السيد إبراهيم هارون سحبت فيه الثقة عن التنظيم الديمقراطي لعفر البحر األحمر

وره بإعتباره األمين على وإحترم د’  ودعا المجلس اإلسراع في تكوين مؤسساته اإلدارية ’أهداف شعب عفر البحر االحمر

 قضية شعب عفر إرتريا

عليهم أن يرفضوا حكم أعيان  قال السيد إبراهيم هارون ألعيان العفر إرتريين الذين سجلوا في مفوضية األمم المتحدة لالجئين

 ستفيد منوسوف لن ي’ السياسية سوف يواجه عقوبات شديدة  منظمته جانب وكل واحد يرفض الوقوف إلى’ العفر وتمثيلهم 

.الثالث إعادة التوطين في بلد فرص  

وهذا التصرف ’ وهذا التدخل في شؤون أعيان عفر البحر االحمر والقيادات التقليدية والالجئين ال يمكن تحمله وغير مقبول 

م 0550غير مسموح به في مواثيق وأعراف منظمة األمم المتحدة وفقا إلتفاقية األمم المتحدة في عام   

وإحترام ’ من اإلبتزاز واإلكراه السياسي الذي يتعرضون له  مفوضية األمم المتحدة  لديها تفويض لحماية هؤالء الالجئين

.قوانينهم وأعرافهم  

أن يعملوا جنبا إلى جنب مع مفوضية الالجئين لألمم المتحدة لحل هذه المشاكل  (أرا)ونناشد إدارة الالجئين وشؤون العائدين 

جئين العفريينومساعدة الال  

وهي المسؤولة سياسيا وحقوقيا عن عفر إرتريا لرعاية ’ تتحمل مسؤولية قضايا الجئين العفر’ حكومة عفر إرتريا في المنفى 

.بما في دلك إثيوبيا واليمن وجيبوتي’ مع مختلف الحكومات واألمم المتحدة واإلتحاد األوروبي  شؤونهم  

عبر  وسوف تالحق السيد إبراهيم هارون وأمثاله’ فع عن حقوق مواطنين عفر إرتريا حكومة عفر إرتريا في المنفى سوف تدا

.الطرق القانونية من خالل السلطات اإلثيوبية ومكاتب األمم المتحدة في جنيف  

:مباشرة على أرقام التالية وندعوا كل مواطنينا بأن يتصلوا لطلب المساعدة  
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