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املقدمة خالل عرض تقريرها املتعلق     ردود دولة إريتريا على التوصيات      
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٣٠الستعراض الدوري الشامـل، جنيف،     با

٢٠٠٩  
 توصية خالل ١٣٧عين باالستعراض الدوري الشامل إىل إريتريا       قدم الفريق العامل امل     -١

 ، يف ردها  ،وصنفت دولة إريتريا  . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ السادسة، جنيف،    الدورة
 يف املائة من التوصيات بينما      ٥٠وبعد إمعان النظر، قبلت قرابة      .  جمموعة ٢٨التوصيات إىل   

 توضيح لدواعي قبول أو رفض بعض التوصيات بينما مل         وقُدِّم.  يف املائة منها   ١٥رفضت حنو   
 يف املائة من التوصيات يف خانة املقبولة        ٤٠ومل ُيدَرج حنو    . يرد أي توضيح خبصوص أخرى    

غري أن دولة إريتريا قدمت بيانا واضحا قدر اإلمكان بـشأن موقفهـا مـن               . أو املرفوضة 
  .التوصيات تلك
 ١٤؛ و١٠ و٩؛ و٦ إىل   ١التوصـيات    (ذيباالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التع      -٢
 من قـانون العقوبـات      ٤١٧فاملادة  . التوصيات منسجمة مع قوانني إريتريا    . مقبولة): ١٥و

  .االنتقايل ُتجرِّم التعذيب
): ٩ و ١التوصـيتان    (االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        -٣

  .كفالة رعاية املعوقني من بني أولوياهتاباعتبار إريتريا بلدا خربته احلرب، فإن . مقبولتان
التصديق على الربوتوكوالت االختيارية للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           -٤

املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
 أو  ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب          

 الربوتوكوالت؛ وقبول اختصاص اللجنـة املعنيـة باالختفـاء      هذهاالنضمام إىل   
ال حتظى هذه التوصيات بتأييد     . مرفوضة): ١٦ إىل   ١٤؛ و ١٠ و ٩ و ٧التوصيات   (القسري

  .دولة إريتريا
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء              -٥

فريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري        القسري والتعاون بنشاط مع ال    
 ١٩٩١ينص قانون اإلجراءات املدنية االنتقايل اإلريتري لعام        ): ١٣ و ٧التوصيتان   (الطوعي

وعالوة على ذلك، يعد االختطاف بدافع سياسـي فعـالً جنائيـا            . على املثول أمام حمكمة   
يتعلق باالتفاقية، ستتخذ احلكومة التدابري     وفيما  . مبوجب قانون العقوبات االنتقايل اإلريتري    

الالزمة لدراسة أحكام االتفاقية يف ضوء واقع إريتريا وقوانينها قبل اختاذ إجـراءات بـشأن               
  .التصديق عليها

وما فتئت دولة إريتريا تتعاون بنشاط مع الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء                -٦
  .القسري وغري الطوعي، وستواصل ذلك
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تصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك           ال  -٧
إن نظام روما األساسي يثري     . مرفوضة): ١٥،  ٨التوصية   (التمتع باالمتيازات واحلصانات  

، وخباصـة   عملياً فيما خيص مضمونه ونطاقه وتنفيذه       ال تتوفر اإلجابة عليها   تساؤالت شىت   
  . فإن هذه التوصية ال حتظى بتأييد دولة إريترياوبالتايل،. فيما يتعلق بأفريقيا

ميكن أن تشكل عقوبة اإلعـدام رادعـا يف         ): ١١التوصية   (إلغاء عقوبة اإلعدام    -٨
 يف حـاالت قـصوى   إالويف إريتريا، مل ُتطبَّق عقوبـة اإلعـدام      . حاالت اجلرمية القصوى  

لغاء عقوبة  إل ال مربر الثقافية،  وبالنظر إىل خصوصياتنا الوطنية وخلفيتنا التارخيية و      . وحمدودة
  .اإلعدام يف الوقت الراهن

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهـاجرين وأفـراد             -٩
 القانونية اخلطوات الالزمة لدراسة أحكـام       سلطاتناستتخذ  . ؛ مقبولة )١٦التوصية   (أسرهم

  .االتفاقية بغرض الفهم التام آلثار االنضمام إليها
 بشأن أسوأ أشكال عمل     ١٨٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية         -١٠

  .مقبولة): ١٢التوصية  (األطفال
الدستور هو قـانون البلـد      ): ٢١ إىل   ١٧التوصيات   (تطبيق الدستور اإلريتري    -١١

إجراء انتخابات دميقراطية على الصعد احملليـة ودون  احلكومة تطبقه على حنو يشمل   األمسى و 
. غري أن بعض املؤسسات املنصوص عليها يف الدستور مل ُتنـشأ بعـد            . قليمية واإلقليمية اإل

  . يزول هنائيا اخلطر الذي يتهدد األمن الوطين وسيادة البلدحاملاوستجرى انتخابات وطنية 
تقبل إريتريا  ): ٢٤ إىل   ٢٢التوصيات   (إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان      -١٢

 من املادة   ١١وتنص املادة الفرعية    .  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    مبدأ إنشاء مؤسسة وطنية   
 من الدستور اإلريتري على منح اجلمعية الوطنية صالحية إنشاء جلنة دائمة لتعزيز ومحاية              ٣٢

حقوق املواطنني اإلريتريني من خالل مجلة أمور منها إنشاء منتديات ُيستمع فيها لـشكاوى              
  .يهااملواطنني وتظلماهتم وُيبت ف

باعتبـار دولـة    . مقبولة): ٧٨ إىل   ٧٣؛ و ٤٢؛ و ٢٥التوصيات   (حقوق الطفل   -١٣
إريتريا طرفا موقِّعا على اتفاقية حقوق الطفل، فإهنا هتتم جبدية برفاه األطفـال، وال سـيما                

كما ال مياَرس عمل األطفال     . ومل يعد يوجد مشردون داخليا يف إريتريا      . املستضعفون منهم 
أنشطة قد يوظَّف فيها األطفال من قبيل تربية املواشي ومجع حطـب الوقـود              ومثة  . يف البلد 

وهي أنشطة ستتالشى عندما تزداد فرص االلتحاق باملدارس ويعرف اقتـصاد           . وجلب املياه 
 احلكومة  تضطلعومتاشيا مع سياستها لتوفري التعليم للجميع،       . البلد التنمية السريعة واملستدامة   

 مدرسة مـن    ٢٠٠ة متنقلة ألطفال األسر الرحالة، وختطط إلنشاء         مدرس ٧٨ بإنشاء   حاليا  
  .هذا النوع بنهاية هذا العام
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. وإن احلكومة ملتزمة مبواصلة حتسني اخلطط الوطنية القائمة اخلاصة بشؤون الطفل             -١٤
 ،وقد أنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات تتشكل من وزارات العمـل ورفـاه األشـخاص              

. لصحة لتنفيذ مجيع جوانب اتفاقية حقوق الطفـل بطريقـة منـسقة            وا ، والتعليم ،والعدل
وأنشئت هيئات أخرى، من بينها جلنة تقنية مؤلَّفة من الوزارات املذكورة أعـاله، وإدارات              

دون اإلقليمـي   احلكومي  إقليمية ومنظمات للمجتمع املدين وجلان لرفاه الطفل على الصعيد          
. نفيذ اتفاقية حقوق الطفل عرب القطاعات بطريقة متكاملة       للعناية باجلوانب العملية والتقنية لت    

وحيظر العقـاب البـدين    . ويوجد مركز احتجاز مؤقت منفصل لألطفال يف املنطقة الوسطى        
الـيت سـنتها    واحد مـن القـوانني األوائـل        ، وهو   ١٩٩١ لعام   ٤مبقتضى املرسوم رقم    

  .اإلريترية احلكومة
تحدة اخلاصة ومقرريها اخلاصني حلقوق     دعوة دائمة إىل إجراءات األمم امل       -١٥

جيري النظر يف طلبات الدعوة املقدمة من اإلجـراءات         ): ٣٥ إىل   ٢٦التوصيات   (اإلنسان
  .اخلاصة واملقررين اخلاصني على أساس كل حالة على حدة

جلنـة  (التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات األمم املتحـدة            -١٦
احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     املعنية ب لجنة  الي و القضاء على التمييز العنصر   

  .مقبولتان): ٣٧ و٣٦التوصيتان  ()والثقافية
): ٣٩التوصـية    (عملية متابعة توصيات آلية االستعراض الدوري الـشامل         -١٧

جتري أعمال متابعة توصيات آلية االستعراض الدوري الـشامل يف إطـار عمليـة              . مقبولة
شمل اجلهات املعنية الرئيسية يف احلكومة واجملتمع املدين والفريق         تشاركية على نطاق واسع ت    

  .القطري لألمم املتحدة
. مرفوضـتان ): ٤١ و ٤٠التوصيتان   (نييبالغني متراض  النشاط اجلنسي ملثليني    -١٨

 هاتان التوصيتان بشكل مباشر مع قيم الشعب اإلريتري وتقاليده وال حتظى، بالتايل،             تتعارض
  .اإلريتريةبتأييد احلكومة 

  .مقبولة): ٤٣التوصية  (احلق يف احلياة والسالمة البدنية واألمن  -١٩
 ٤٤ و ٣٨التوصيات   (املساواة بني اجلنسني وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث        -٢٠
تفتخر إريتريا جبعل املساواة بني اجلنسني إحدى الركائز األساسية للتنمية          . مقبولة): ٥٤إىل  

 يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك يف             وشامالً هاماًتقدماً   املستدامة وقد أحرزت  
ميادين احلياة الوطنية والشخصية للنساء والفتيات يف جماالت االقتصاد والـسياسة والـزواج     

إن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث عـادة عميقـة         . والصحة والتعليم والرعاية االجتماعية   
وأيا تكن التربيرات   .  العديد من البلدان، مبا يف ذلك املتقدمة منها        اجلذور وواسعة االنتشار يف   

الثقافية اليت ُتقدَّم ملواصلة هذه املمارسة، فإهنا تنتهك املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان بإدامة             
وقبل سن القانون الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث،          . أفعال العنف ضد الفتيات   
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ملة واسعة لتفنيد املعتقدات األسطورية املرتبطة هبـذه العـادة وإلقنـاع            قامت احلكومة حب  
وإدراكا من احلكومة للعالقة    . املواطنني واجملتمعات بأخطارها الصحية وللتوعية حبقوق املرأة      

السلبية القوية بني تعليم الفتيات وممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فإهنـا تلتـزم              
  .اق تعليم الفتياتمبواصلة توسيع نط

 القضايا  إدراجوتلتزم احلكومة يف حدود قدراهتا البشرية واملالية واملؤسسية مبواصلة            -٢١
نع تشويه األعـضاء التناسـلية      وطنية للتنمية وبإنفاذ قوانينها املتعلقة مب     اجلنسانية يف براجمها ال   

  .لإلناث وبتعزيز وصون حقوق املرأة إىل أقصى حد ينص عليه القانون
االعتـداء  . مقبولـة ): ٦١ إىل   ٥٨؛ و ٥٥التوصـيات    (العنف املرتيل واجلنسي    -٢٢

 فإنوعالوة على ذلك،    . اإلريتريالعقوبات  قانون   والعنف اجلنسي أفعال جيرِّمها      واالستغالل
ويـزداد  . على أهبة االستعداد ملساعدة ضحايا االغتصاب     ما تكون    هيئة االدعاء العام دائماً   

ويقدم أفرادها خدمات على مـدار      .  بطريقة معاملة ضحايا االغتصاب    وعي الشرطة باطراد  
 ساعة ويصاحبون الضحايا إىل املستشفى خالل املرحلة األولية من البحـث يف قـضية               ٢٤

االغتصاب ويسامهون يف حتديد األولويات أثناء الفحوص الطبية ويقدمون الـدعم النفـسي             
  .واإلرشاد للضحايا

اإلريتري على عقد الزواج بني الطرفني بإرادهتمـا الـصرحية          وينص القانون املدين      -٢٣
وينص كذلك، ضمن أمور أخرى، على أنه ال ُيعقَد الزواج بصفة عامة إذا مل يبلـغ                . واحلرة

وبتعزيز قدرات مكتب املـدعي العـام،       .  سنة كاملة من العمر    ١٨كال الطرفني أو أحدمها     
جلماهري على نطاق واسـع ومعاجلـة قـضايا         ومالحقة اجلناة قضائيا حبزم والقيام بتثقيف ا      

االغتصاب بأقصى قدر من املراعاة للظروف، ستكثف احلكومة جهودها من أجـل محايـة              
  .كرامة النساء والفتيات وحريتهن وضمان رفاههن العام

وقد أُنزِل عقاب شديد وسيتواصل إنزاله باملدانني بانتهاك كرامة أي امرأة وحريتها،              -٢٤
  .د القوات املسلحة من اإلناثويشمل ذلك أفرا

مثة تقاليد يف إريتريا حتظر االغتصاب      ): ٥٧ و ٥٦التوصيتان   (االغتصاب الزوجي   -٢٥
وستبذل احلكومة، آخذةً يف اعتبارها هذه املسألة، جهودا لدراسة املوضوع هبدف           . الزوجي

  .التوصل إىل استنتاج معقول بشأن املسألة
 إىل  ٦٧؛ و ٦٣ إىل   ٦٢التوصيات   (ين والتعذيب اخلدمة الوطنية وجتنيد القاصر     -٢٦
ويف . أفراد قوات الدفاع اإلريترية على قدر كبري من االنضباط واإلنـسانية          : مرفوضة) ٧١

يف اجليش  وال ميارس جتنيد القصَّر     . حاالت االنتهاك النادرة، ُيفرض عقاب شديد على اجلناة       
اسية أو املهينة أو الالإنسانية مـن       لمعاملة الق ري وال يتعرض أي شخص للتعذيب أو ل       اإلريت

ومع ذلك، ال تدخر احلكومة أي جهد يف مالحقة أي          . قبل الشرطة أو اجليش كقاعدة عامة     
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شخص تثبت إدانته بتعريض أشخاص للمعاملة الالإنسانية أو املهينة أو التعذيب أو بـإكراه              
  .أو باجملان/الشباب يف برنامج اخلدمة الوطنية على العمل قسرا و

تقدس دولة إريتريا واجبـها     . مرفوضة): ٦٦ إىل   ٦٤التوصيات   (اخلدمة الوطنية   -٢٧
وقد أنـشئ نظـام     . ومسؤوليتها الدستوريني فيما يتعلق بالدفاع عن سيادة البلد واستقالله        

ويف . اخلدمة الوطنية، املكرسة يف الدستور، اعتبارا لذلك الواجب وتلك املسؤولية املقدسـني   
سيطرهتا على أراضٍ   ألسباب ليس أقلها مواصلة     جه إريتريا خطرا عسكريا     الوقت الراهن، توا  

تابعة لسيادة إريتريا وترتكب بذلك انتهاكا سافرا للقانون الدويل وللحكم النهائي وامللـزِم             
السيادي احلق  ريتريا  إلوما دام ذلك اخلطر قائما، فإن       . للجنة رسم احلدود اإلريترية اإلثيوبية    

وقد شكل عجز أو عـدم اسـتعداد       . ها مناسبة  واستقالهلا بالطريقة اليت ترا    ايف محاية سيادهت  
اجملتمع الدويل بصفة عامة واألطراف الراعية التفاق اجلزائر للسالم بصفة خاصـة ملـساءلة              
إثيوبيا عن رفضها التقيد حبكم جلنة رسم احلدود وبالقانون الدويل أحد األسـباب اخلطـرية     

وازدواجية املعايري اليت يعامل هبـا اجملتمـع        . طقة القرن األفريقي  لتدهور السلم واألمن يف من    
  .الدويل إريتريا يف مواجهة إثيوبيا واضحة للعامل بأسره

وعالوة على ذلك، تود إريتريا أن يكون معلوما أهنا بدأت برناجمها لتسريح اجلنـود           -٢٨
، )Sawa(سـاوا   وخالل السنوات اخلمس املاضية، أتيحت خلرجيي مدرسة        . ٢٠٠٢يف عام   

االلتحاق إما باملؤسسات الـيت متـنح       : حسب أدائهم األكادميي، أساسا ثالث فرص مهنية      
 سـنوات مـن     ٣درجات أكادميية أو باملدارس اليت متنح شهادات أو دبلومات بعد سنة إىل             

  .الدراسة أو باخلدمة املدنية
ال قـوانني   توجد أص ): ٧٢التوصية   (إصدار أوامر عامة واضحة لقوات األمن       -٢٩

  .وأوامر دائمة تنظم سلوك قوات األمن
مراكز االحتجاز، وقضايا التعذيب واالختفاء غـري الطـوعي ومراعـاة             -٣٠

التعذيب غري قانوين يف إريتريـا وال       ): ٩٤ إىل   ٧٩التوصيات   (األصول القانونية الواجبة  
هـي الـنمط    بـة   ومراعاة األصول القانونية الواج   . توجد أي مراكز احتجاز سرية يف البلد      

وخيضع أي منتهك للقوانني السارية يف هذه اجملاالت للمساءلة أمام          . لبلدالقانوين السائد يف ا   
بعـدم  القاضـية   وقد أنشئت احملكمة اخلاصة حبكم القانون لتنفيذ سياسة احلكومة          . القانون

غري أن هـذه    . واجباهتا وفقا لواليتها   مع الفساد والسرقة واالختالس وتقوم ب      إطالقاًالتسامح  
  . ختضع يف الوقت الراهن للمراجعة فيما يتعلق بإجراءاهتا وموادهااحملكمة
  والسجناء الـسياسيون والـدينيون     ، وحرية التعبري والصحافة   ،حرية الدين   -٣١

ال توجد أي حالة طوارئ يف إريتريا وتراعى بالكامـل          ): ١٠٨؛ و ١٠٦ إىل   ٩٥التوصيات  (
وال . راعي إريتريا احلق يف اإلعالم وحرية التعبري والـرأي        حقوق اإلنسان للشعب اإلريتري وت    

وميلك املواطنون اإلريتريون إمكانية االستفادة     . ُيحتجز أي شخص يف إريتريا إلعرابه عن آرائه       
من كافة وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونيـة         

 الصحافة، ستواصل احلكومة العمل علـى وضـع قـوانني         وفيما خيص مسألة حرية   . األخرى
  .الوطنية وأنظمة للصحافة تنسجم مع قيم إريتريا وتقاليدها وممارساهتا الثقافية ومصلحتها
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م هملعتقـدات بعـض   حترام  الويتسم التاريخ الديين للطوائف يف إريتريا بالتسامح وا         -٣٢
وال حتتجز إريتريا األشـخاص بـسبب       . ويتمتع كل إريتري باحلق يف اإلميان بدينه      . البعض

وقد . ومثة من احتجِزوا الرتكاهبم جرائم، منها اخليانة وهتديد األمن الوطين         . معتقداهتم الدينية 
  .جرى وال يزال جيري النظر يف قضاياهم

تشجع إريتريا وتيسر عودة مواطنيها إىل . مقبولة): ١٠٧التوصية  (حقوق العائدين  -٣٣
وقد صدر أمر دائم إىل سفارات      . يذهب العائدون مباشرة إىل بيوهتم    وفور الوصول،   . بلدهم

إريتريا بتقدمي اخلدمات القنصلية إىل مجيع اإلريتريني بصرف النظر عن الطريقة اليت غادروا هبا             
  .وال تشجع احلكومة العودة غري الطوعية إىل البلد. إريتريا
إن ): ١١٥ إىل   ١٠٩توصيات  ال (املساعدة اإلنسانية واملنظمات غري احلكومية      -٣٤

املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية اليت تنجز براجمها وأنشطتها وفقا لقـوانني إريتريـا              
وتعمل عدة منظمات غري    . وأنظمتها وسياستها يف جمال التنمية ُيسمح هلا بأن تضطلع بعملها         

تمع مدين نشيطة لديها    كما توجد يف إريتريا حاليا عدة منظمات جم       . حكومية حاليا يف البلد   
عضوية واسعة تعمل بنشاط من أجل مجلة قضايا منها تعزيز وتطـوير حقـوق اإلنـسان                

ومن بني أهم منظمات اجملتمع املدين      . ألعضائها وحقوقهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية    
 وستواصـل . الرابطات النسائية واملنظمات املهنية والنقابات وجمموعات الشباب والطـالب        

إريتريا العمل مع منظمات اجملتمع املدين بروح الشراكة واحلوار هبدف مساعدهتا يف املسامهة             
  .يف رفاه الشعب اإلريتري بطريقة أكثر جدية وفعالية

 اخلدمات االجتماعية واحلد من الفقـر واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             -٣٥
لك يف تقريرها األول املتعلق     كما أشارت إريتريا إىل ذ    . مقبولة): ١٢٥ إىل   ١١٦ التوصيات(

 بلدا على صعيد العامل وأربعة بلدان يف أفريقيـا          ١٦باألهداف اإلمنائية لأللفية، فهي من بني       
.  احملدد كموعد لذلك   ٢٠١٥اليت ُيتوقع أن حتقق معظم األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام           

ضاء عليه وستواصل العناية     أو الق  الشائعوستكثف احلكومة جهودها من أجل احلد من الفقر         
بالفئات املستضعفة يف اجملتمع وستضاعف جهودها لزيادة فرص االستفادة مـن خـدمات             
القطاعات االجتماعية ومعقولية تكاليفها وجودهتا بغرض حتقيق مجيع األهـداف اإلمنائيـة            

  .افإريتريا بصدد إعداد تقريرها الثاين بشأن تلك األهدهذا و. ٢٠١٥لأللفية حبلول عام 
): ١٣٧ إىل ١٢٦التوصـيات    (االستعراض الدوري الشامل واملساعدة التقنية      -٣٦

ترحب إريتريا بإقامة شراكات تعزز قدراهتا البشرية واإلمنائية واملؤسسية ومتكنها من           . مقبولة
ويشكل رفـض إثيوبيـا     . مواصلة وتعميق التزامها بتعزيز ومحاية حقوق مواطنيها وكرامتهم       

وتـدعو  . جهود إريتريا يف جمال حقوق اإلنـسان      ة رسم احلدود عائقا أمام      قيد حبكم جلن  الت
إريتريا مرة أخرى اجملتمع الدويل إىل أن يضغط على إثيوبيا لكي تنهي احتالهلا غري القـانوين                

  . لسيادة إريترياخاضعةاملتواصل ألراضٍ 

        
 


