
                    مؤتمر
 

                   إریتریا   وأزمة   الالجئین   المستمرة
                                                   بروكسل،   19   أكتوبر   2017

  
  

                                                                                                                         سیدي   العزیز   /   سیدتي،
 

                                           مع   هذه   الرسالة   یسرنا   أن   ندعوكم   إلى   مؤتمر   "إریتریا   وأزمة   الالجئین   المستمرة"   التي   ستعقد   في   19   أكتوبر
 2017   في      بروكسل.      إریتریا   هي   أسرع   دولة   تخلو   من   شعبها   في   العالم،   وكثیر   من   هؤالء   الالجئین   یجدون   طریقهم

 إلى   أوروبا   بتكلفة   باهظة   مع   أنفسهم.      في   14   یونیو   2017،   قدمت   المقرر   الخاص   لألمم         المتحدة   بشأن   إریتریا
 (السیدة   شیال      كیثاروث)   بشأن   حالة   حقوق   اإلنسان   إلى   مجلس   حقوق   اإلنسان،   وأكدت   من   جدید   أنه   لم   یحدث   أي

 تحسن   في   إریتریا   .وال   تزال   هناك   خدمة   وطنیة   ألجل   غیر   مسمى،   تعادل   العبودیة.   وتجري   مجموعة   واسعة   النطاق
  من      انتهاكات   حقوق   اإلنسان.

                                           كما   أن   العدید   من   الدول   األوروبیة   تتفق   مع   الحكومة   اإلریتریة   لتعزیز   العالقات   الثنائیة   والحد   من   الهجرة   من
 إریتریا.   إن   قضیة   حقوق   اإلنسان   أخذت   تتخذ   على   نحو   متزاید   مقعدا   ظهریا   على   حساب   الشعب   اإلریتري.   وهذا   عار

 ال   سیما   عندما   تتفوق   الشعوب   في   االتحاد   األوروبي   على   دعم   الدیمقراطیة   وحقوق   اإلنسان.
                                        إن   مؤتمر   "إریتریا   وأزمة   الالجئین   المستمرة"   سیبرز   أزمة   الالجئین   اإلریتریین   المتفاقمة   والحاجة   إلى   توفیر   الحمایة

 لطالبي   اللجوء   اإلریتریین   في   البلدان   المضیفة   لالتحاد   األوروبي   ذات   الصلة.   من   خالل   الجمع   بین   أصوات   الخبراء
 والالجئین   من   خالل   تصویر   صورة   واضحة   عن   الحالة   في   إریتریا،   وزیادة   الوعي،   ستعزز   االستجابة   األوروبیة

 والدولیة   المسئولة   من   أزمة   الالجئین      اإلریتریین.
  
  

                                        خبراء   إریتریون   وخبراء   دولیون   في   إریتریا،   من   بینهم   -      شیال   كیثاروث،   والدكتور   آسیا   عبد   القادر،   وألكس
 جاكسون،   واألستاذ   غایم   كبریاب،   والدكتور   دانیال   میكونین،   والدكتورة   سارة   أوغباي،   وسیالم   كیداني،   ودویت

 مسفین،   ومارتن   بلوت،   وأدولواسي   شیموندي
  
  

                 تحلیل   ومناقشة:-
   

                                  -   حالة   حقوق   اإلنسان   في   إریتریا
                                  -   تحدیات   طالبي   اللجوء   اإلریتریین   في   االتحاد   األوروبي

                                  -   التجنید،   والعمل   الجبري،   والمنظور   الجنساني.
                                  -   أزمة   الالجئین:   االحتیاجات   والمنظورات

 
www.Connection-eV.org/ConferenceEritrea2017   ویمكن   الحصول   على   تفاصیل   البرنامج   من                                     

.www.wri-irg.org/ConferenceEritrea2017   أو                                      
                                  وسیعقد   المؤتمر   باللغات-   اإلنجلیزیة      و   تجرنیا      والعربیة.

 
              الموقع

                                  تمثیل   دولة   هیسن   في   االتحاد   األوروبي:   21   شارع   مونتویر،   1000   بروكسل،   بلجیكا
 

              اتصل
                                  إذا   كان   لدیك   أي   أسئلة،   یرجى   االتصال   بنا   على

ConferenceEritrea2017@Connection-eV.org           

http://www.connection-ev.org/ConferenceEritrea2017
http://www.wri-irg.org/ConferenceEritrea2017.
http://www.connection-ev.org/ConferenceEritrea2017
http://www.wri-irg.org/ConferenceEritrea2017.


 
             المنظمون

                               الحركة   اإلریتریة   من   أجل   الدیمقراطیة   وحقوق   اإلنسان،   EEPA،   فوردرفیرین   برو   أسیل   إیف،   اتصال   إیف،   مقاومون
 الحرب   الدولیة،وجمعیة      القانون   اإلریتري،   یرجى   استضافتها   ممثلیة   والیة   هیسن   إلى   االتحاد   األوروبي.نشكر   الدعم

 المقدم   من   قبل   خدمة   التنمیة   البروتستانتیة   و   أومفرتیلن!-   مؤسسة   لعالم   صلبة.
 

https://goo.gl/sDSDrw  سجل   في               
 

                                  التسجیل   مطلوب.إدخال   مجانا.الترحیب   ورحب   لحساب   االتصال
:BFSWDE33XXX.Keyword   سویفت   /   بیك   ،e.v.،   IBAN   DE48   3702   0500   0007   0857   00            

 إریتریا
 

                                  یمكن   العثور   على   مزید   من   المعلومات   في
  

www.Connection-eV.org/ConferenceEritrea2017            
 
 

https://goo.gl/sDSDrw
http://www.connection-ev.org/ConferenceEritrea2017
http://www.connection-ev.org/ConferenceEritrea2017
https://goo.gl/sDSDrw
http://www.connection-ev.org/ConferenceEritrea2017
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