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  معلومات أساسية  -أوالً  
استعرض الفريق العامل التابع آللية األمم املتحدة لالستعراض الدوري الشامل التقرير             -١

 ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠ريا يف جمال حقوق اإلنسان يف       املتعلق بأداء دولة إريت   
وحضر االستعراض عدد ال يستهان به من الدول اليت         . ٢٠١٠مارس  /واعتمده أخرياً يف آذار   

وكانت الشواغل واملسائل الرئيسية اليت تتعلق حبقوق اإلنـسان     . شاركت يف احلوار التفاعلي   
التوصيات العامة واالتفاقيات الـيت يـتعني       ‘ ١ ‘:وأثريت خالل االستعراض مرتبطة مبا يلي     

العنف املرتيل ‘ ٤‘ختان اإلناث؛ و‘ ٣‘املساواة بني اجلنسني؛ و‘ ٢‘قبوهلا؛ و االنضمام إليها أو
القضاء علـى الفقـر؛     ‘ ٧‘األهداف اإلمنائية لأللفية؛ و    ‘٦‘حقوق الطفل؛ و   ‘٥‘بالنساء؛ و 

متابعـة  ‘ ١٠‘يئة مستقلة حلقوق اإلنـسان؛ و     إنشاء ه ‘ ٩‘تنفيذ الدستور اإلريتري؛ و    ‘٨‘و
ظروف االحتجاز والتعذيب   ‘ ١١‘توصيات االستعراض الدوري الشامل واملساعدة التقنية؛ و      

التعاون مع الفريق العامـل املعـين       ‘ ١٣‘احلق يف احلياة؛ و   ‘ ١٢‘واالختفاء غري الطوعي؛ و   
ات اإلجراءات اخلاصة التابعة    توجيه دعوة إىل آلي   ‘ ١٤‘باالختفاء القسري أو غري الطوعي؛ و     

 .جمللس حقوق اإلنسان

  أسسهحمتوى التقرير و    
يسلّط هذا التقرير الضوء على املنهجية والعمليـة التـشاورية واألطـر القانونيـة                -٢

 ويـستعرض أيـضاً   . واملؤسسية اليت ُوضعت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف إريتريـا          
يود، والتحديات، والتقدم احملرز خالل فترة اإلبالغ فيما        ، واملمارسات اجليدة، والق   اإلجنازات

 ٦٠/٢٥١القـرار   ‘ ١‘: وتتمثل أسس هذا التقرير فيما يلي     . يتعلق بتنفيذ التوصيات املقبولة   
 املتعلقان ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنـسان التـابع لألمـم املتحـدة؛              ٥/١ والقرار

خالل اجلولة األوىل من االسـتعراض      اً   طوع التوصيات اليت قبلتها حكومة دولة إريتريا      ‘٢‘و
 فيها؛  طرفاً ااتفاقيات وإعالنات حقوق اإلنسان اليت تعّد دولة إريتري       ‘ ٣‘الدوري الشامل؛ و  

ويقّدم هذا التقرير الوطين الثاين     . واملمارسات اجلّيدة املزمع اتباعها واستخدامها لقياس األداء      
 من مرفـق قـرار جملـس حقـوق          ٥لفقرة  ، وا ١٦/٢١لقرار جملس حقوق اإلنسان     وفقاً  

 .ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة املتعلق ٥/١ اإلنسان

  مهمة تنسيق حقوق اإلنسان    
تقع مسؤولية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على عاتق مجيع الـوزارات واإلدارات              -٣

ارجية مبهمة تنسيق األنـشطة وجتميـع       بيد أنه ُعهد إىل وزارة الشؤون اخل      . احلكومية املعنية 
وُعهد إىل وفد إريتريـا الـذي قـّدم تقريـر           .  على الصعيد الوطين   املؤقتةالتقارير املرحلية   

وُنظمت عدة جوالت   .  تنسيق متابعة التوصيات واملشاركة يف صياغة هذا التقرير        ٢٠٠٩ عام
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ير حتـت إشـراف وزارة   تشاورية على الصعيدين الوطين ودون الوطين يف إطار صياغة التقر        
 الوفد مع جهات شىت معنية بتعزيـز        عملومن أجل إعداد هذا التقرير،      . الشؤون اخلارجية 

كما كُلّف الوفـد حبـضور دورات       . ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف اجملتمع      
ات جملس حقوق اإلنسان واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وغريمها من املنتديات ذ

 . هبدف تبادل التجارب هبذا الشأنالصلة

 يةعملية التشاورالاملنهجية و  -ثانياً  

ُضمن قدر أعلى من املشاركة واملسؤولية يف إعداد تقريـر اجلولـة الثانيـة مـن                  -٤
وتتألف . وأُنشئت جلنة توجيهية ترأسها وزارة الشؤون اخلارجية. االستعراض الدوري الشامل

وزارة الشؤون اخلارجية؛ ووزارة العدل؛ ووزارة العمـل        : ت التالية اللجنة من ممثلي الوزارا   
إضافة إىل ممثلني عن والرفاه البشري؛ ووزارة التنمية الوطنية؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة الصحة؛ 

وضـّمت  . وقّدمت وزارات قطاعية أخرى معلومات طلبتها اللجنـة       . وكالة األمن القومي  
تمع املدين، من قبيل االحتادات الوطنيـة للـشباب والطلبـة           ممثلني ملنظمات اجمل  اً  اللجنة أيض 

اً وأُدرجت يف التقريـر أيـض   . وعقدت اجتماعات مع مجيع اهليئات املعنية     . والنساء والعمال 
 .ألمم املتحدة القطري يف إريترياإسهامات إضافية مقّدمة من فريق ا

  اإلطار القانوين واملؤسسي  -ثالثاً  

 ٢٠٠٩منذ عام عتمدة املديدة اجلتشريعات ال    

على صياغة قوانني جديـدة تعـّوض       اً  تنكّب السلطة القضائية يف دولة إريتريا حالي        -٥
وتراعى االلتزامـات   .  عملية الصياغة مرحلتها األخرية    قد بلغت و. القوانني االنتقالية إلريتريا  

ارات القطاعيـة،   وطُلب إىل الـوز   . الدولية إلريتريا بطبيعة احلال يف صياغة القوانني اجلديدة       
 القانون مواءمةسيما وزارة الشؤون اخلارجية، تقدمي إسهامات يف إطار اجلهود الرامية إىل  وال

وعالوة على ذلك، اعتمدت حكومة دولـة إريتريـا         . احمللي مع االلتزامات الدولية إلريتريا    
 .ديدة التالية كما هو مبني أدناهالتشريعات اجل

  ١٦٢/٢٠١٠ رقم قانون املياه  -١  
باحلصول على االحتياجات واخلدمات األساسية     اً  وثيقاً  يرتبط احلق يف احلياة ارتباط      -٦

 هبدف تعزيز حقوق    ١٦٢/٢٠١٠قانون املياه رقم    وأصدرت احلكومة   . من قبيل الغذاء واملاء   
من هـذا القـانون     ) ١(٤وتنص املادة   . ومحايتها املواطنني االجتماعية واالقتصادية األساسية   

ى أن مجيع املوارد املائية يف البلد هي ملك مشترك للشعب اإلريتـري وأن علـى                صراحة عل 
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علـى  كذلك  ) ١(٥تنّص املادة   و. هتا على حنو متوازن ومستدام    الدولة تنظيمها لضمان إدار   
ويكمن الدافع وراء سّن هـذا      . ألحكام القانون اً  استخدام املوارد املائية وفق    حق كل فرد يف   

ويتعني على الدولة أن تـضمن      .  املوارد املائية وتدين جودهتا يف إريتريا      القانون اآلن يف ندرة   
مسألة اً  وعالوة على ذلك، يراعي التشريع أيض     . وصول كل مواطن إىل املاء النظيف واآلمن      

ويف هذا السياق،   . القدرة على حتّمل التكاليف وحقوق اجملتمعات الفقرية يف الوصول إىل املاء          
ططات لدعم التكاليف املرتبطة بتوفري خدمات املاء األساسية لفائدة وضعت حكومة إريتريا خم
 ).٢٠ من املادة ٢الفقرة (فئات اجملتمع املستضعفة 

   املتعلق بإنشاء الشركة اإلريترية لزراعة احملاصيل وتربية املاشية١٧٠/٢٠١٢القانون رقم   -٢  
الوطنية هبدف ضـمان     لتعزيز سياسة األمن الغذائي      ١٧٠/٢٠١٢ُسّن القانون رقم      -٧

ويقوم هذا القانون على تعزيز احلق األساسـي يف         . وحتسني وصول األسر املعيشية إىل الغذاء     
 .الغذاء وضمانه

   املتعلق خبصخصة الشركات احلكومية١٧٣/٢٠١٣رقم القانون   -٣  
 عدة قوانني خلصخصة الـشركات احلكوميـة        ٢٠١٣ وعام   ٢٠١٢ُسّنت يف عام      -٨

وتزامن ذلـك مـع     . وكان اهلدف من ذلك حترير التجارة     . ت مسامهة وحتويلها إىل شركا  
نني التجارة  ويتوقع أن تنعش هذه القوا    . جنيبتقليص املبادئ التوجيهية املتعلقة مبراقبة النقد األ      

ستساهم و. لفقرة وحتسني مستوى املعيشة   واالستثمار، وتفضي من مث إىل التخفيف من حدة ا        
 واطننياملحتسني مشاركة   يف  و   املوارد الوطنية على حنو أكثر عدالً      يف توزيع أيضاً  القوانني  هذه  
 . زيادة االستثمار يف البلد األم الداخل واخلارج يف احلياة االقتصادية عن طريقيف

واملـذكرة  ،  ١٦٨/٢٠١٢ ورقـم    ١٦٧/٢٠١٢ ورقـم    ١٦٦/٢٠١٢القوانني رقم     -٤  
  ١٢٠/٢٠١٢ رقم القانونية

 هبدف حتسني الوصول إىل العدالـة       ٢٠١٢ت يف عام    سّنت احلكومة هذه التشريعا     -٩
وتشمل التعديالت إدخال تغيريات مناسبة على اختصاصات احملاكم؛ ومراجعة         . وإقامة العدل 

وتتمثل حصيلة أثـر هـذه      . القوانني اإلجرائية واعتماد قوانني جديدة تنفذ مبزيد من الفعالية        
 :القوانني وأهدافها فيما يلي

اكم احمللية يف الرتاعات املدنية البسيطة إىل حتـسني وصـول       يفضي بّت احمل    )أ(  
ويسمح الترتيب اجلديد حبصول املـواطنني علـى اخلـدمات          . الناس إىل العدالة بأقل تكلفة    

والقضايا املُسندة إىل احملاكم احمللية هي تلـك        . القضائية يف مناطق إقامتهم بأقل تكلفة وجهد      
  مع احمللي؛ألفضل تسويتها على صعيد اجملتاليت تتسم بطابع اجتماعي ويكون من ا

ضمان إقامة العدل على حنو سريع من خالل القوانني واملبادئ التوجيهيـة              )ب(  
  النظام القضائي وفعاليته عموماً؛اجلديدة املتعلقة باإلنفاذ مما يزيد من جناعة
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انني  القو تتضمن: ضمان استقاللية السلطة القضائية ومساءلة القائمني عليها        )ج(  
عامني بشأن وظائفهم   اجلديدة إجراءات وقواعد أكثر صرامة لزيادة مساءلة القضاة واملّدعني ال         

  ومسؤولياهتم؛
األهم من ذلك، أن التشريع اجلديد سيعّوض النقص الشديد الذي يعاين منه              )د(  

ارد من حجـم املـو  أيضاً يقلّص و. األخصائيني القانونيني املؤهلني  قطاع القضاء فيما يتعلق ب    
  . نطاقهااملالية الالزمة لتقدمي اخلدمات القضائية اجلّيدة وتوسيع

 األولويات الوطنية الرئيسية  -رابعاً  

ويف هـذا الـسياق،    . تويل حكومة إريتريا أمهية قصوى إىل مسائل حقوق اإلنسان          -١٠
ممارسـة  تركز احلكومة أولوياهتا الوطنية الرئيسية على استحداث بيئة مؤاتية تتيح ملواطنيهـا             

وبطبيعة احلال،  . حقوق اإلنسان األساسية اخلاصة هبم مبفهومها األوسع، وحتسني هذه البيئة         
جيب قياس التزام احلكومة الصريح ببلوغ هذا اهلدف يف ظل ما عليها أن تواجهه من حتديات                

 : األولويات الرئيسية التاليةتعمل على تنفيذ احلكومة ما فتئتويف هذا املضمار، . هائلة

 واالستقالل الـسياسي لدولـة      اإلقليميةمحاية احلقوق السيادية والسالمة       )أ(  
إريتريا وشعبها من االنتهاك السافر واالعتداء واالحتالل والعقوبات غري املـربرة ومواقـف             

  اخلصوم العدائية؛
تطبيق العدالة االجتماعية من خالل ضمان الوصول الـشامل أو الواسـع              )ب(  

لغذائي والصحة والتعليم والبنية األساسية، وتقليص الفوارق بني املنـاطق          النطاق إىل األمن ا   
احلضرية، وتشييد الطرق والسدود، وبناء املدارس واملراكز الصحية واملستشفيات يف          /الريفية

 ؛لد يف إطار تنمية متوازنة ومتساويةمجيع أحناء الب

ل، تويل أمهية فائقة إىل     كانت حكومة إريتريا، وال تزا    : تنمية املوارد البشرية    )ج(  
ويف هذا السياق، لطاملا نفّذت احلكومة برامج خمتلفة        . الرصيد البشري باعتباره أساس التنمية    

إىل اً  انومشل ذلك، توفري التعليم جم    . لتعزيز الكرامة اإلنسانية واألمن البشري والتنمية البشرية      
 حد كبري، وتوفري خمصصات     ؛ وتوفري خدمات صحية مدعومة إىل     حني بلوغ املستوى العايل   

املستضعفة؛ وتنفيذ أنشطة شـىت يف سـبيل        وفئاته  من امليزانية العادية لرعاية شرائح اجملتمع       
  اجملتمع الثقايف وعاداته وطقوسه؛احلفاظ على إرث 

سّنت احلكومة عدة قوانني بشأن محاية البيئة، من بينها املبادئ          : محاية البيئة   )د(  
  .  التلوث يف قطاع التعدين وفقا للمعايري الدوليةمن تقييم البيئة ومحايتها التوجيهية الرامية إىل
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  التوصياتتنفيذ التقدم احملرز فيما يتعلق ب  -خامساً  

 )٧٨إىل  ٧٣ و٤٢ و٢٥التوصيات (حقوق الطفل   -ألف  

لتنفيذها ويكون التقدم يف تنفيذها بصفة      اً  تتطلب كل معاهدات حقوق اإلنسان وقت       -١١
 ويف هذا السياق، يكتفي هذا التقرير بتقدمي معلومات حديثـة عـن التـدابري       .اًيعامة تدرجي 

 .األطفال ورفاههماملتخذة خالل فترة اإلبالغ بشأن حقوق 

 تعزيز كرامة األطفال اإلنسانية  -١  

ُتستمد سياسات احلكومة واستراتيجياهتا الرامية إىل محاية وتعزيز كرامة األطفال من             -١٢
 عريقة تؤيد حق الطفل يف حتقيق ذاته وثقافة راسخة تستجيب إىل احتياجاتـه              ثقافة إريترية 

 لنمـاء  واألساسـية وتنظر احلكومة إىل األسرة على أهنا املؤسسة االجتماعية األوىل          . اخلاصة
تعزيـز   ‘١‘:  وخالل الفترة قيد االستعراض، ُبذلت جهود يف سبيل ما يلـي           .اًالطفل عموم 

مساعدة اجملتمعات احمللية    ‘٢‘توفري بيئة أفضل لنمو الطفل ومنائه؛ و      اللُّحمة األسرية من أجل     
وتعزيزهـا؛   على تنسيق الرعاية اجليدة لألطفال وممارسات التنـشئة االجتماعيـة املناسـبة           

تعزيز آليات تكيف األسر احلاضنة     ‘ ٤‘إجياد ظروف مؤاتية لبقاء األيتام يف جمتمعاهتم؛ و        ‘٣‘و
وباختصار، ُنفذت أنشطة خمتلفة لتمكني األسر مـن        .  للدخل  تزويدها بدعم مدر   عن طريق 

وتعرض هذه اجلوانـب    . خالل تدخالت جمتمعية من قبيل الربنامج اجملتمعي للّم مشل األيتام         
 بشأن اتفاقيـة  ٢٠١١ يف التقرير الدوري الرابع الذي قدمته إريتريا يف عام مبزيد من التفصيل 

 .قوق الطفل ويف تقاريرها الالحقةح

 الربنامج اجملتمعي للم مشل األيتام  )أ(  

. أدجمت احلكومة األيتام يف أسر موّسعة لتحسني توفري الرعاية واحلماية يف بيئة أسـرية           -١٣
.  مبن فيهم مصابون باإليدز، يف عـائالهتم       اً، يتيم ٤ ٦٤٦وخالل فترة اإلبالغ، أُدمج أكثر من       

بات نقدية لالضطالع بأنشطة مدرة      أسرة حاضنة دعم اقتصادي يف شكل ه       ١ ٥٦٥وقُّدم إىل   
 وعالوة  . طفالً ٤٥وخالل فترة اإلبالغ، تبّنت أسر متطوعة       . للدخل ولوازم مدرسية لألطفال   

على الدعم االجتمـاعي  من أجل احلصول اً مجاعياً   مسكن ١٢يف  اً   يتيم ١٤٠على ذلك، أودع    
غـري أن   . كوميـة يف مؤسسات تابعة للحكومة ومنظمات غري ح      اً   يتيم ٣٤٣يعيش  و. الالزم

 .ططات لدعم املزيد من املستفيدينمدى احلاجة إىل توسيع نطاق هذه املخاً احلكومة تدرك متام

 محاية أطفال الشوارع  )ب(  

إىل اً  خالل السنوات الثالث املاضية، كانـت اللـوازم املدرسـية تقـدم سـنوي               -١٤
تابعة تعليمهم واحليلولة   من أطفال الشوارع احملرومني ملساعدهتم على م         طفالً ٣ ٩٧٨ حوايل
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 ٣ ٩٤٠إىل حـوايل    اً  وباملثل، كانت اهلبات النقدية تقدم سنوي     . دون عودهتم إىل الشوارع   
ـ اً  فقـري    طفالً ٤٢٤واستفاد  . لشراء البدالت والكتب املدرسية   اً  حمروم  طفالً عـن  اً  منقطع

ل مهارات  وهي تشم . الدراسة من برامج خمتلفة للتدريب على مهارات مهنية مالئمة لسنهم         
كان كل متدرب حيـصل علـى      و. ات الكهربائية وامليكانيكية  النجارة وصناعة اجللد واملهار   

وتساهم الشركات اخلاصـة والعامـة يف هـذه         . ألبسة واقية وإعانات نقدية ورسوم تأمني     
 .تضافر جهود كل اجلهات املعنيةويتوقف حتسني هذه املبادرة على . املخططات

 تعليم األطفال  -٢  

 وهكذا، حيق جلميع األطفـال    . تعترب احلكومة التعليم أحد حقوق اإلنسان األساسية        -١٥
احلصول على فرص التعليم اإلجباري والوصول إليه، بصرف النظر عـن إثنيتـهم ولغتـهم              

ويشمل ذلك األطفال الالجئني الـذين      . وجنسهم ودينهم وإعاقتهم وغري ذلك من األوضاع      
ويف هذا السياق، وفّرت احلكومة التعليم األساسـي        . رياحيصلون على فرص تعليمية يف إريت     

ونظام التعليم يف إريتريا موّجه حنو       .ال البالغني سن التعليم املدرسي    اإللزامي اجملاين جلميع األطف   
 .تقوية شخصية الطفل وتنميتها، وتعزيز مواهبه وقدراته الفكرية والبدنية إىل أقصى حد ممكن

 يالتعليم قبل االبتدائ  )أ(  

ال يتجزأ من نظام التعليم األساسـي بالنـسبة إىل          اً  ميثل التعليم قبل االبتدائي جزء      -١٦
ويقّدم التعليم قبل االبتدائي ملدة سنتني يف إطار برنامج تعليمـي       . األطفال دون سن السادسة   

شامل ومتكامل ويعرف باسم برنامج دور احلضانة وخدمات الرعايـة اجملتمعيـة الريفيـة              
 وتشدِّد املناهج الدراسية للتعليم قبل االبتدائي على أمهية املهارات اللغوية والعالقات        .املتكاملة

. وتعّد اللغة األم أداة التعلّم يف هذا املستوى       . االجتماعية بالنسبة إىل مناء الطفل بصورة شاملة      
ـ      فرص  وتواصل احلكومة بذل جهودها يف سبيل زيادة         ع الوصول إىل التعليم قبل االبتدائي م

وتفيد إحصاءات وزارة التعليم بـأن إمجـايل        . إيالء اهتمام كبري إىل املناطق الريفية والنائية      
 ٢٠١١/٢٠١٢ يف املائة يف السنة األكادمييـة        ٢٩االلتحاق بالتعليم قبل االبتدائي زاد بنسبة       

غري أن احلكومة تعي بضرورة مضاعفة جهودهـا        . ٢٠٠٧/٢٠٠٨مقارنة بالسنة األكادميية    
 .تعلق بالتعليم احلضاينيما يف

 التعليم االبتدائي  )ب(  

 ويـستهدف األطفـال املتراوحـة       ٥ إىل   ١ من   الصفوفيشمل التعليم االبتدائي      -١٧
وكما تنص على ذلك السياسة التعليمية إلريتريا، تعّد اللغة األم          .  سنة ١١ و ٧أعمارهم بني   

م االبتدائي يف تزويد الطفل بأسس      ويتمثل اهلدف الرئيسي للتعلي   . أداة التعلم يف هذا املستوى    
أما هدفه العام فيتمثل يف حتصيل األطفـال       . متينة لكسب مهارات التعلم الضرورية األساسية     

اللتحاق مبدارس ، بلغ جمموع نسبة ا٢٠١١/٢٠١٢ية ويف السنة األكادمي. حلد أدىن من التعلّم
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ة يف   يف املائة املـسّجل    ٧٧نة بنسبة   وهو ميثل زيادة بالغة مقار    .  يف املائة  ٩٩التعليم االبتدائي   
 . يف املائة٥٨، اليت بلغ فيها إمجايل نسبة االلتحاق اإلضافية ٢٠٠٧/٢٠٠٨السنة األكادميية 

 التعليم اإلعدادي  )ج(  

. ميثل التعليم اإلعدادي هناية دورة التعليم األساسي يف النظـام التعليمـي إلريتريـا         -١٨
 ١١ ويستهدف األطفال املتراوحة أعمارهم بـني        ٨   إىل ٦ من   الصفوفويشمل هذا التعليم    

وكشفت نسبة االلتحاق باملدارس .  واللغة اإلنكليزية هي أداة التعلم يف هذه املرحلة سنة١٣و
 يف املائة يف الـسنة      ٦٨ إىل   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف املائة يف السنة األكادميية       ٦٥زيادة طفيفة من    

ية لاللتحاق باملدارس زادت مقارنة بنـسبته       غري أن النسبة الصاف   . ٢٠١١/٢٠١٢األكادميية  
يف السنة    يف صفوف اإلناث   ٣٢,٢ يف املائة يف صفوف الذكور و      ٣٩,٨اإلمجالية اليت بلغت    

 ٣٧ يف املائة يف صفوف الذكور و      ٤٠وارتفعت هذه النسبة إىل     . ٢٠٠٧/٢٠٠٨األكادميية  
 .٢٠١١/٢٠١٢يف  يف املائة يف صفوف اإلناث

 التعليم الثانوي  )د(  

أو االلتحاق  /ميثل التعليم الثانوي مرحلة إلعداد املتعلمني من أجل مواصلة تعليمهم و            -١٩
الـيت  سات التطبيقية ذات الصلة      على ذلك، يشمل هذا التعليم الدرا      وعالوة. بالقوة العاملة 

وتكشف املؤشرات األساسية   .  املتعلّم الفردية واالحتياجات اإلمنائية الوطنية     تعكس اهتمامات 
يف الـسنة     يف املائـة   ٣٤زارة التعليم أن النسبة اإلمجالية لاللتحـاق باملـدارس بلغـت            لو

 اليت ٢٠٠٧/٢٠٠٨وهي متثل زيادة طفيفة مقارنة بالسنة األكادميية     . ٢٠١١/٢٠١٢ األكادميية
وبلغت النسبة اإلمجالية اللتحاق اإلناث باملدارس على       .  يف املائة  ٣٢بلغت فيها نسبة االلتحاق     

غري أن جمموع النسبة الصافية لاللتحاق باملـدارس        .  يف املائة يف فترة اإلبالغ     ٢٧ و ٢٨  التوايل
بيد أن النسبة الـصافية     . خالل فترة اإلبالغ  )  يف املائة  ٢٢ إىل   ٢٣من  (اخنفض بواحد يف املائة     

 . يف املائة١٩,٨ يف املائة إىل ١٩,٢ من سجلت زيادة طفيفةاللتحاق اإلناث باملدارس 

 )التعليم الشامل(ليم ذوي االحتياجات اخلاصة تع  )ه(  

من العناية واحلماية   اً  خاصاً  تقر احلكومة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة يستحقون قدر         -٢٠
وتوجـد  . ثالث مدارس لرعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة      اً  وتوجد حالي . واملساعدة

ويف الـسنة   . لـصم  ل ل املكفوفني ومدرسـتان غـري حكـوميتني       مدرسة حكومية لألطفا  
 ٤٣ وكـان    اً، طالب ١٧٦ما جمموعه   الثالث  ، التحق هبذه املدارس     ٢٠١١/٢٠١٢ األكادميية

  الدعم فيما يتعلق بوضع املناهج وبناء القـدرات        وتقدم احلكومة . املائة منهم من اإلناث    يف
ديـة  يلتحق هؤالء األشخاص بصورة روتينية باملدارس اإلعدا  و. وغري ذلك من املسائل التقنية    

ـ   اً،وحديث. العادية عند إمتام تعليمهم يف هذه املدارس االبتدائية املتخصصة         ة  أنشأت احلكوم
.  وعشرين مدرسة منوذجية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف مجيع أحنـاء البلـد             مخساً

وحتتوي هذه املدارس على جتهيزات أساسية وقاعات بيداغوجية يقّدم فيها دعم إضـايف إىل              



A/HRC/WG.6/18/ERI/1 

GE.13-18499 10 

وتتمثل استراتيجية احلكومة على املدى الطويل      . لذين يواجهون صعوبات يف التعلّم    األطفال ا 
 .شاركة اجملتمعات احمللية نفسهايف توفري تعليم شامل يف مجيع املدارس مب

 التعليم االبتدائي التكميلي  )و(  

  األطفال البالغني  ٢٠١١/٢٠١٢يستهدف هذا الربنامج الذي أُطلق يف السنة األكادميية           -٢١
سن االلتحاق باملدرسة واملوجودين يف املناطق الريفية والنائية واملنقطعني عن الدراسـة ألسـباب              

وبلـغ جممـوع   .  سـنة ١٤وسـنوات   ٩ األطفال املتراوحة أعمـارهم بـني    ويشمل. خمتلفة
اً  مركز ٦٨وُنفّذ هذا الربنامج يف     .  يف املائة منهم من اإلناث     ٦٥ وكان   ، طفالً ٦ ٨٢٩ امللتحقني

والـذين  .  يف املائة منهم من اإلنـاث      ١٨؛ وكان    ميّسراً ٥٨١املناطق الريفية والنائية مبساعدة     يف  
 .لون تعليمهم يف املدارس العاديةيتّمون السنوات الثالث لربنامج التعليم االبتدائي التكميلي يواص

 )األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة(الذهنية /األطفال ذوو اإلعاقة اجلسدية  )ز(  

 مجعيات لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وهي اجلمعيـة القوميـة          أربعتوجد يف إريتريا      -٢٢
الوطنية لألشخاص املعوقني واجلمعية اإلريترية للمكفوفني ومجعية الصم واجلمعيـة الوطنيـة            

وتساعد هذه اجلمعيات يف حتسني نوعيـة حيـاة         ". داون"للمصابني بداء التوحد ومتالزمة     
 اخلاصة، مبا يف ذلك احلب      اجملتمعات احمللية باحتياجاهتا   األسر و  ةتوعياألطفال ذوي اإلعاقة و   

 .لالعتزاز بالنفسوالعطف الالزمني 

 عمل األطفال  -٣  

انضمت إريتريا إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االسـتخدام             -٢٣
دئ املنصوص عليهـا يف     وأدخلت تعديالت على القوانني احمللية لتتواءم مع املبا       . ١٩٩٩لعام  

 احلـد األدىن لـسن      ١١٨/٢٠٠١وحّدد قانون العمل اإلريتري رقم      . اتفاقية حقوق الطفل  
إلزام األشخاص دون سن الثامنـة عـشرة   أيضاً حيظر القانون و. يف سن الرابعة عشرة   العمل  

ملنع توظيف شخص دون سن الثامنة عشرة يف اً واعتمدت احلكومة تشريع. بتوقيع عقود عمل
ويتناول قـانون   . هنة تضر بنمائه اجلسدي أو الذهين أو الروحي أو املعنوي أو االجتماعي           م

 .بتوظيف العاملني وتسرحيهماً بدءتتعلق بالعمل  أساسية العمل عدة حقوق

 إقامة عدالة األحداث  -٤  

ولقد أنشئت دائرة   . اختذت احلكومة خطوات حمتشمة لتحسني محاية اجلاحنني األطفال         -٢٤
ة السلوك هبدف تقدمي املشورة إىل اجلاحنني األطفال وإدماجهم يف املدارس ويف حمـيطهم              مراقب

. ستمع إىل قضايا اجلاحنني األطفال يف غرف منفصلة عن اجلاحنني البالغني          وُي. بعد اإلفراج عنهم  
وتوفر احلكومة املرافق لضمان فصل األطفال عن البالغني        . غري أنه مل ُتنشأ بعُد سجون منفصلة      

وحيظر القانون اإلريتري اللجوء إىل التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة           . يف أماكن االحتجاز  
 .نمبا يشمل األطفال احملتجزيالالإنسانية أو املهينة يف حق أي شخص، أو القاسية 
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   والعنف املرتيلوتشويه األعضاء التناسلية لإلناثاملساواة بني اجلنسني،   -باء  

 تقدمي عام  -١  

 أُبرز على النحو الواجب يف التقرير األول، شكّل متكني املرأة والدفاع عن سائر           كما  -٢٥
ولقد سامهت هـذه التركـة إىل جانـب    . حقوقها أحد أقوى جوانب معركة حترير إريتريا      

ويف فترة ما بعد    . مسامهة كبرية يف حتسني الوضع االجتماعي للنساء      اً  السياسات املطّبقة الحق  
وهكذا . كومة إجنازات معركة التحرير بسن قوانني تشريعية ذات صلةاالستقالل، أكملت احل

ُتكفل احلقوق السياسية واالقتصادية للنساء اإلريتريات وينص عليها صـراحة يف الدسـتور             
 وقـانون العقوبـات   وغريه من القوانني القائمة ذات الصلة؛ مبا فيها القانون املدين االنتقايل            

. انون انتخاب اجلمعيات اإلقليمية وقانون إلغاء ختـان النـساء      االنتقايل وقانون األراضي وق   
 .إىل حتقيق ُمثُلها وأهدافهااً وخالل فترة اإلبالغ، اضطلعت احلكومة باألنشطة التالية سعي

بعيدة اً  إىل أمهية االعتبارات اجلنسانية يف احلد من الفقر، قطعت إريتريا أشواط          اً  ونظر  -٢٦
وتلتزم احلكومة بتعزيز املساواة بني اجلنسني، كما هـو         . نسنيصوب حتقيق املساواة بني اجل    

ويفيد تقرير التنمية   . يف سبيل ضمان متكني النساء    اً  منصوص عليه يف الدستور، وتبذل جهود     
 يف املائة ١٨ يف املائة من مقاعد الربملان اإلريتري و٢٢ بأن النساء يشغلن ٢٠٠٩البشرية لعام 

مـن  لرغم من كل التحديات، حيتمل أن حتقق إريتريا اهلدف          وعلى ا . من املناصب الوزارية  
 . املتمثل يف املساواة بني اجلنسني٣ األهداف اإلمنائية لأللفية

 التمكني االقتصادي  )أ(  

ـ              -٢٧  .اًليس من مصلحة احلكومة أن هتّمش النساء كوهنن يشكلن نصف السكان تقريب
من أبرز اً منتظم وهادف يشكل واحدوهكذا، ظل حتسني الوضع االقتصادي للنساء على حنو    

وخالل فترة اإلبالغ، نفذت احلكومة برامج خمتلفـة لـتمكني النـساء            . شواغل احلكومة 
ويستفيد من هذا الربنـامج النـساء       .  مبا يف ذلك خمططات القروض بالغة الصغر       اً،اقتصادي

نة املاضية، قُّدمت   ويف الس . العائدات من التشرد واحملاربات املسّرحات وربات األسر املعيشية       
 ٦٩ ٠٠٠( ناكفـا    ١٠٣ ٣٣٥ ٦٤٠ ٠٠ امرأة فقرية قروض صغرية بلغت       ١٥ ٥٩١إىل  
إلقامة مشاريع جتارية صغرية مثل الدكاكني ومشاريع تربية الدواجن ومشاريع الزراعة ) دوالر

 .٢٠٠٨ يف املائة مقارنة بعام ٥٠ وهو ميثل زيادة حبوايل. وبساتني اخلضروات

. املشروع يزّود نساء املناطق الريفية بعربات جمرورة حبمري لنقـل امليـاه           وكان هذا     -٢٨
وينطوي هذا املشروع على عدة أهداف تتمثل يف التخفيف من أعباء النساء اللوايت يستقدمن              

ما اً  يت غالب الويسمح هذا املشروع للفتيات الشابات، ال     . املاء على ظهورهن من أماكن بعيدة     
ّمما يشّجع الوالدين على إرسال بنـاهتن إىل املدرسـة،    ة، بالتفرغ قليالًيعهد إليهن هبذه املهم 

وحده، اسـتفاد مـن هـذا        ٢٠١٢ويف عام   .  من بيع املاء   لكسب الرزق ويزودهن بسبل   
 . امرأة يف اجملموع١٩ ٨١٣نائية، و امرأة تعيش يف املناطق ال٤ ٩١٩املشروع حوايل 
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 التدريب املهين  )ب(  

ويتمثـل  . يد عاملة ماهرة أو شبه ماهرة     امج تدريبية مهنية لتوفري     نفّذت احلكومة بر    -٢٩
 املركز  توىلوي.  وحتقيق النمو االقتصادي   ف األساسي يف توفري فرص العمل املدّرة للدخل       اهلد

ويف الـسنة   . لطلبـة تـدريب ا   أخـرى     وطنية ست مدارس تقنية  والوطين للتدريب املهين    
يف  ٣٨ وكان اً، طالب ٤ ٦٤٠ما جمموعه   املهين  بالتدريب  ، التحق   ٢٠١١/٢٠١٢ األكادميية

 .املائة منهم من الطالبات

دورات غري رمسية لتطوير املهارات والتدريب عليها للمـساعدة علـى           اً  وتعقد أيض   -٣٠
ويوجد مركز غري رمسي رئيـسي واحـد لتطـوير          . العمل للحساب اخلاص وتوليد الدخل    

وتشجع فئة  . ة إىل القطاع غري املنظم لالقتصاد     املهارات، وقد دأب على توفري التلمذة املوجه      
ويف هـذا  . البنات وغريها من الفئات املستضعفة على املشاركة يف هذا النوع من التـدريب        

على احلرف اليدوية مثل اخلياطة والطرز اً اإلطار، يقدم االحتاد الوطين للنساء اإلريتريات تدريب
اس مدى اإلقبال عليه من خـالل الزيـادة         واحلباكة وصناعة السالل، وهو تدريب ميكن قي      

 .٢٠٠٨ منذ عام سيما ال يف املائة ١٠السنوية يف عدد املسجالت اليت بلغت 

 تعليم الكبار والتعليم املتواصل  )ج(  

توفر وزارة التعليم برامج حملو األمية وملرحلة ما بعد حمو األمية، والتعليم املتواصـل،                -٣١
ـ اً   شخص ٥٢ ٧٤٧، شارك   ٢٠١١/٢٠١٢ادميية  ويف السنة األك  . وفرص التدريب  يف اً  بالغ

 يف املائة مـن     ٩٥ ومثّلت النساء    .اً ميّسر ٢ ٣١١مبساعدة  اً   مركز ٩٤٧برامج حملو األمية يف     
 .امجاملشاركني يف هذه الرب

 تعليم البنات  )د(  

تعتقد احلكومة أن التعليم بصفة عامة، وتعليم البنات بصفة خاصة، ضروري لبلوغ              -٣٢
حـدى  مع سياسة احلكومة، متثلـت إ     اً  ومتشي. ة اجتماعية وسياسية واقتصادية مستدامة    تنمي

 حتصيلهنيف مدى   البنات والنساء يف التعليم وبقائهن فيه و       مشاركةأولويات نظام التعليم يف     
. وُبذلت جهود جبارة لسد اهلوة اجلنسانية يف التعليم وحتسني نوعية تعليم البنـات            . العلمي

ىل النهج احلقوقي الذي يتماشى مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             ويستند ذلك إ  
كما قّدم االحتاد الوطين للنساء اإلريتريات خالل فترة اإلبالغ التقرير الرابع املتعلق       . ضد املرأة 

ويركّز التقرير على حتسني نوعية تعلـيم     . باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
ويتوقّع أن يساهم ذلك إىل حد كبري يف بلوغ األهداف          . ت ونتائجه وتيسري الوصول إليه    البنا

اإلمنائية لأللفية وأهداف التعليم للجميع املتعلقة بتعليم البنات ومتكني النساء علـى املـدى              
ات خـالل الـسنوات     وترد أدناه بعض تدخالت وزارة التعليم يف جمال تعليم البن         . الطويل

 :ةاخلمس األخري

 والرياضيات لتلميذات بعض املدارس؛تقدمي املزيد من الدروس يف اإلنكليزية  •
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تقدمي حوافز مادية مثل احلمري واللوازم املرتلية والنقود إىل تلميذات املناطق الريفيـة              •
  لتشجيعهن على التعلّم والتخفيف من أعبائهن املرتلية؛والنائية

سافات طويلـة للوصـول إىل       يقطعن م  توفري دراجات هوائية إىل التلميذات اللوايت      •
 املدرسة؛

 وثانوية جديدة تكون قريبة من القرى قدر اإلمكان هبـدف           إعداديةإنشاء مدارس    •
 مدرسـة   ٤٢، فُتحت   ٢٠١٠/٢٠١١ويف السنة األكادميية    . اإلبقاء على التلميذات  

  مدارس ثانوية؛٨إعدادية و مدرسة ٤٨ابتدائية و

محالت لفائدهتم يف القـرى واملنـاطق       تنظيم  ن و مع الوالدي منتظمة   اجتماعات   عقد •
 م على إرسال بناهتن إىل املدرسة؛الريفية النائية لتشجيعه

  احمللي؛تقدمي مكافآت مالية سنوية إىل املعلمات اللوايت يقتدى هبن على الصعيد •

 .بنات املناطق الريفية والنائيةفتح مدارس داخلية يف مناطق خمتلفة من البلد ملساعدة  •

 التعلم، وتضيق -وهكذا تتساوى البنات والنساء مع الطلبة الذكور يف عملية التعليم           -٣٣
وتشري املعلومـات املتعلقـة    . من مث اهلوة اجلنسانية فيما يتعلق جبميع جوانب املسائل اإلمنائية         

 ٤٩ نـسبة  ٢٠١١/٢٠١٢بتعليم البنات إىل أن مؤشر التعادل بني اجلنسني بلغ خالل الفترة     
واإلعـدادي  على التوايل يف التعليم قبل االبتـدائي واالبتـدائي            يف املائة  ٤٣و ٤٤ و ٤٥و

 .والثانوي

 النساء العامالت  )ه(  

 حقوق العمال   بدور أساسي يف الدفاع عن     االحتاد الوطين للعمال اإلريتريني      يضطلع  -٣٤
ميـة  وتتمثل بعض أهداف االحتاد يف النـهوض باالقتـصاد والتن        . األساسية يف مكان العمل   

الوطنيني اللذين خيّوالن حتقيق املصلحة االجتماعية واالقتصادية وإقامة العدل وضمان حقوق           
ويعترب تشجيع وتعزيز مشاركة اإلناث يف تنمية املهارات التجارية واملطالبة بـاألجر            . العمال

 حفاظ علـى صـحة    للعدل بني اجلنسني ولل   اً  مهماً  املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة أمر     
 .النساء وسالمتهن

 من قانون العمل صراحة على أنه يتعني علـى كـل            ٤١ من املادة    ١وتنص الفقرة     -٣٥
متساوية لقاء عمل متساوي القيمـة دون متييـز   اً صاحب عمل أن يدفع للعمال اجلدد أجور 

 على عدم التمييز ضد املرأة فيما يتعلق ٦٥ من املادة ١وتنص الفقرة . على أساس نوع اجلنس
 هذا احلكـم بالتحديـد يف       ومل يرد . على أساس جنسها   ص العمل واملعاملة يف األجور    بفر

. االتفاقية الدولية لكنه ينبع من قيم وممارسات عزيزة تقّوت إبان معركة االستقالل الطويلـة             
ومعاملة النساء والفئات املستضعفة على قدم املساواة مع اآلخرين هو يف الواقع سلوك مكّرس           

 .تمع اإلريتري ومبادئه األخالقيةيف قيم اجمل
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 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  )و(  

دات الثقافية والدينية لبعض اجملتمعات وهكـذا       د جتذّرت هذه املمارسة يف املعتق     لق  -٣٦
وملواجهة هذا التحـدي اجلـسيم، سـنت احلكومـة          . تضرر منها عدد كبري من الشابات     

 على طريق   حمطة هامة هذا القانون   سن  لقد شكّل   و.  ملنع هذه املمارسة   ١٥٨/٢٠٠٧ القانون
ويف الواقع، نظمت هيئـات حكوميـة       . قطع األعضاء التناسلية لإلناث   /تشويهمنع ممارسة   

 للتوعيةوُنظمت محالت   . مبشاركة جهات معنية أخرى محالت مكثفة حملاربة هذه املمارسة        
وعـالوة  . ى اآلهلة بالسكانيف القرى واملدن، ومنها على سبيل الذكر ال احلصر املدن الكرب      

قطع األعـضاء التناسـلية     /تشويهعلى ذلك، تفرض عقوبات شديدة على ممارسي عمليات         
وتعتقد احلكومة أن هذه احلمالت ستساهم يف حتقيق أمور منها استئصال         . ومعاونيهملإلناث  

يـون واجلرائـد   وتنظم وسائط اإلعالم الرئيسية املتمثلة يف الراديو والتلفز     . هذا التقليد السيئ  
ولقـد  . محالت للتوعية حبقوق الطفل والنهي عن ممارسات الزواج املبكر والتقاليد الـسيئة           

تـشويه األعـضاء   برامج حقيقية لتمكني من كانوا ميارسون عمليات اً أطلقت احلكومة أيض 
ورغم ضعف املوارد، أدجمـت احلكومـة       .  من مصادر عيش ورزق بديلة     التناسلية لإلناث 

 ٧ ٢٠٠واستفادت حوايل   . يف برنامج الصحة اإلجنابية   األعضاء التناسلية لإلناث    قطع  /تشويه
 .صحية قبل عملية الوالدة وبعدهاأّم من هذا الربنامج خالل تلقّيهن خدمات الرعاية ال

  ١ل الشك
 والبنـات دون    ،يف صفوف جمموع النـساء    قطع األعضاء التناسلية لإلناث     /تشويهنسبة  

  دون اخلامسةاخلامسة عشرة والبنات 

  
 ٦٣,٧بلغ على التـوايل  نسبة ختان البنات دون سن اخلامسة ت بأن   ٢ويفيد الشكل     -٣٧
ولبلوغ ما حققته مناطق أخـرى  .  يف املائة يف املنطقتني اجلنوبية والشمالية للبحر األمحر    ٢١و

على  اًمن مكتسبات واحلفاظ عليها جيب أن يعيد اجملتمعان احمللي والدويل تركيز جهودمها مع            
 .املناطق املهّمشة
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  ٢الشكل 
   االنتشار اإلقليمي فيما يتعلق بالبنات دون سن اخلامسة واخلامسة عشرةمعدل

  
على قطع األعضاء التناسلية لإلناث     /تشويهيف السنوات اخلمس األخرية، طُّبق قانون منع          -٣٨

وعلـى سـبيل املثـال، ُعـرض علـى          . طفـل مما ساهم يف تعزيز حقـوق ال      اً  حنو فعال جد  
وتتمثل إحدى هذه القضايا يف شكوى مقدمة إىل        . هبذه املمارسة اً  متعلقاً   نزاع ٢٠٧ ٤١٦ احملاكم

قطـع األعـضاء    /تـشويه احملكمة اإلقليمية للمنطقة اجلنوبية ضد راهب اعترض على قانون منع           
ليمي لالحتـاد الـوطين للنـساء       وقُّدمت هذه الشكوى من طرف املكتب اإلق      . التناسلية لإلناث 

 ١٥٥، قُضي مبعاقبة املتورطني يف      وعموماً.  وعوقب ُدعي الراهب أمام احملكمة   ولقد  . اإلريتريات
غري أنه ال تزال مثة حتديات فيما يتعلق بالتصدي لعدم تكافؤ اإلنفاذ على             . حالة يف مجيع أحناء البلد    

 .ة املعارف إىل تغيري يف السلوكّحل وترمج والوصول إىل الراخلاتننيالصعيد اإلقليمي وهجرة 

 )٦١ إىل ٥٨ و٥٥التوصيات (نسي العنف املرتيل والعنف اجل  )ح(  

وجتـّرم  . مع العنف اجلنسي  اً  تطبق احلكومة سياسة صارمة تقضي بعدم التسامح بتات         -٣٩
 دون  من القانون اجلنائي اإلريتري املؤقت كل شخص يرغم أو حيّرض طفالً          ) أ٢(٥٨٩املادة  

هذه اجلرمية عقوبة سجن شديدة تصل      وتنطبق على   . سن اخلامسة عشرة على ممارسة اجلنس     
 املؤقت على   قانون العقوبات  من   ٥٩٥ و ٥٩٤وفيما عدا ذلك، تنّص املادتان      .  سنة ١٥إىل  

أخالقية على الاألفعال ال  معاقبة املتورطني يف ممارسة أي شكل من أشكال االعتداء اجلنسي أو          
 . سنة١٨ و١٥ أو يتراوح عمره بني امسة عشرةطفل دون سن اخل

 اغتصاب الصغار، على وصم اجتماعي قوي لكنـه         سيما الوينطوي االغتصاب، و    -٤٠
وحتمي . غري أنه مل يبلّغ قط عن إفالت مغتصب من العقاب         . ما حيدث يف إريتريا   اً  جداً  نادر

ولـدى  . ستغالل اجلنسي االعتداء والتعذيب، مبا يف ذلك اال     من  قوانني البلد صراحة الطفل     
مجيع املؤسسات املعنية بإنفاذ القانون وعموم اجلمهور وعي أخالقي وتربوي مبسؤوليتهم عن            

وجتدر اإلشارة إىل حالة فـرد      . محاية األطفال من أي شكل من أشكال االعتداء أو التعذيب         
 .روطات دون إمكانية السراح املشأدين بتهمة االغتصاب وحكم عليه بالسجن لعشر سنو
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 حداثزواج األ  )ط(  

 على بطالن أي عقد زواج يربط بني أشـخاص دون           ١/١٩٩١ينص القانون رقم      -٤١
بيد أنه يسمح   . قانون العقوبات سن الثامنة عشرة ومعاقبة األزواج الذكور والشهود مبوجب         

يف ظروف استثنائية وألسباب معقولة بزواج األطفال دون سن الثامنة عشرة شريطة أال يقل              
اً وتقتضي حاالت الزواج االستثنائية جـد .  سنة ١٦ سنة وعمر الفىت عن      ١٤ر الفتاة عن    عم

ولقد ُنظمت بـرامج  . وجود حكمني من األسرتني ومراعاة ظروف الطفل ومصاحله الفضلى    
األطفال أنفسهم، من أجل تطبيق هذا      و مبشاركة زعماء جمتمعيني وتقليديني ودينيني،       للتوعية

اً وعلى سبيل املثال، ينظر نظامنا القضائي حالي      .  ممارسات الزواج املبكر   القانون والقضاء على  
 .  حاالت زواج أحداث، ومعظمها مل يبت فيه بعُد١٠يف 

  حتجاز والتعذيب واالختفاء غري الطوعياال مراكز  -جيم  

 حتجازظروف اال  -١  

إريتريـا يف   تتمثل األهداف واألغراض الرئيسية ملصاحل السجون وإعادة التأهيل يف            -٤٢
إعادة تأهيل األشخاص املدانني حىت يكونوا مواطنني صاحلني ومنتجني بعد خروجهم مـن             

 . السجن وعودهتم إىل احلياة يف اجملتمع

 التعليم  )أ(  

ويشّجع نزالء هذه   . تطبق سياسات التعليم الوطنية يف مجيع السجون واإلصالحيات         -٤٣
وأوقف العمل هبذا اإلجراء    . نية لولوج اجلامعة  املؤسسات على املشاركة يف االمتحانات الوط     

 الـسجون   دوائر، استطاعت   ٢٠١٠إال أنه يف عام     . ملدة سنتني بسبب بعض املشاكل التقنية     
. بالتشاور مع وزارة التعليم تسوية هذه املشاكل واستأنف السجناء املشاركة يف االمتحانات           

من سجنني     نزيالً ٢٨ السنة األكادميية    وعلى سبيل املثال، شارك يف االمتحانات الوطنية هلذه       
 .اثنني مها مسبل وتستسرات

 الترفيه  )ب(  

دة التأهيل حبصول مجيع السجناء على       السجون وإعا  دوائر، تسمح   ٢٠٠٩منذ عام     -٤٤
خدمات الراديو والتلفزيون، مبا يف ذلك اخلدمات الفضائية، واجلرائد ملساعدهتم على االطالع         

وتنظم أنشطة رياضية داخل القاعات وخارجهـا       . على الشؤون الوطنية والدولية ومواكبتها    
 رياضية منتظمـة داخـل      كما تنظم مسابقات  . لتحسني معنويات السجناء ولياقتهم البدنية    

 .ولدى مجيع السجون الرئيسية جمموعة ثقافية خاصة هبا. السجون وفيما بينها
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 اخلدمات الصحية  )ج(  

وتنقل احلاالت  . توجد يف مجيع السجون الرئيسية مستشفيات جمهزة مبخابر أساسية          -٤٥
رة قسم خـاص    ويوجد يف مستشفى اإلحالة الوطين يف أمس      . اخلطرية إىل املستشفيات الوطنية   

 .يتوىل تقدمي اخلدمات الصحية الداخلية للسجناء

 احلقوق الدينية  )د(  

 ٢كل سجني التمتع حبرية املعتقد وممارسة دينه بال قيود مبوجب الفقرات من             حيق ل   -٤٦
وهكذا يسمح للسجناء بالصالة والصيام وممارسـة       .  السجون دوائر من لوائح    ٢ من املادة    ٩إىل  

  .كنيسة ومسجد للسجناء لكبري مثالًويوجد يف سجن مسبل ا. داهتمشعائر دينهم ومعتق

  برنامج التوعية وبناء القدرات  )ه(  
 حقوق احملتجزين وحياكمون يف حال كانـت        الذين ينتهكون ُيعتقل موظفو الشرطة      -٤٧

وتوجد مدونة قواعد سلوك وتدابري عقابية داخلية بـشأن اجلـرائم           . اجلرمية املرتكبة خطرية  
وعلى سـبيل   . وتوجد حمافل راسخة حيث تلتقي قوات الشرطة مع عموم اجلمهور         . اخلطرية

املثال، جيري بصفة دورية تنظيم حلقات دراسية وإصدار منشورات هبدف توعية عامة الناس             
.  الناس والرد على تساؤالت األفراد بـشأن أي مـسائل قانونيـة    تثقيفوهو ما يساهم يف     

 م إدارة الشرطة باستمرار دورات تدريبية ونـدوات قـصرية  يتعلق ببناء القدرات، تنظ   وفيما
  .مدينة دكمهارويوجد باخلصوص مركز لتدريب موظفي الشرطة يف . لفائدة موظفيها

  التعذيب  -٢  
 املؤقت، على جترمي املتورطني      قانون العقوبات  سيما النظام القانوين احمللي، و   ينص ال   -٤٨

لة املنتزعة حتت التعذيب غري مقبولة يف احملـاكم         زد على ذلك، أن األد    . يف أعمال التعذيب  
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية املؤقت٣٥مبوجب املادة 

  االختفاء غري الطوعي  -٣  
  .أدناه) كاف( إىل التوصية يرجى الرجوع  -٤٩

  القضاء على الفقر واألهداف اإلمنائية لأللفية  -دال  

  ية والتوقعاتالتقدم حنو بلوغ األهداف اإلمنائية األلف  -١  
وهي متضي صوب حتقيـق     . ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية   اً  تاماً  تلتزم إريتريا التزام    -٥٠

تقليـل  (اهلدف اإلمنائي الرابع لأللفيـة      : األهداف اإلمنائية املتصلة بالصحة واملتمثلة فيما يلي      
ف اإلمنـائي   ، واهلـد  )حتسني الصحة النفاسية  (، واهلدف اإلمنائي اخلامس     )وفيات األطفال 
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). اإليدز واملالريا وغريمهـا مـن األمـراض   /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية (السادس  
تعزيـز  ( مؤّشرات على حدوث تقدم كبري حنو بلوغ اهلدف اإلمنائي الثالـث             وتوجد أيضاً 

 غـري ). كفالة االستدامة البيئية  ( واهلدف اإلمنائي السابع     ،)اواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    املس
القضاء على الفقر املـدقع     (تكثيف اجلهود لبلوغ اهلدف اإلمنائي األول       اً  أنه ال يزال ضروري   

ويف هذا السياق، وضـعت     ). حتقيق تعميم التعليم االبتدائي   (واهلدف اإلمنائي الثاين    ) واجلوع
 صغرية يف مجيع أحناءاً ، وهي تشّيد سدود"يف صلب األولويات"حكومة إريتريا األمن الغذائي 

  .البلد بغية حتسني معيشة اجملتمعات واحلد من الفقر واجلوع والقضاء عليهما

  العدالة االجتماعية  )أ(  
 الركائز األساسية لسياسات احلكومـة وبراجمهـا        إحدىتشكل العدالة االجتماعية      -٥١

ة يف جماالت الضريبة واالستثمار     واضحوعلى الصعيد العملي تتبع احلكومة سياسات       . اإلمنائية
 ويستند هذا النهج    .وتطوير البنية األساسية من أجل توزيع ثروات البلد على حنو أكثر عدالً           

املتوازن إىل عناصر أساسية تشمل التركيز على املناطق احملرومة وبذل اجلهود يف سبيل احلـد               
  .ق اإلمنائية بني املناطق احلضرية والريفيةمن الفوار

  احلق يف الضمان االجتماعي   )ب(  
 ويف غريه من القـوانني ذات       يف دستور إريتريا  مكفولٌ  الضمان االجتماعي   احلق يف     -٥٢

خمطـط  ‘ ٢‘، و ١٣٥/٢٠٠٣املخطط الوطين للمعاشـات، القـانون       ‘ ١‘ سيما ال الصلة؛
خمطط اإلعانـات املقدمـة إىل أسـر        ‘ ٣‘، و ١٣٦/٢٠٠٣معاشات القطاع العام، القانون     

ـ      وعالوة على . ١٣٧/٢٠٠٣الشهداء، القانون    بـشأن  اً   ذلك، يتضمن قانون العمل أحكام
خمتلف اإلعانات القصرية األمد املتعلقة باإلعاقة واملرض واألمومة واإلصابة يف العمل وكـذا             

  .بشأن اإلعانات األسرية

  خمطط اإلعانات املقدمة إىل أسر الشهداء  )ج(  
كل شهيد   أسرة أسر الشهداء وأيتامهم كانت احلكومة تقدم إىل         حمنةللتخفيف من     -٥٣

.  ناكفا إريتري من خالل خمطط اإلعانات املقدمة إىل أسر الشهداء          ٥٠٠إعانة شهرية قدرها    
 مليون دوالر مـن دوالرات      ٦٤ (ن ناكفا إريتري   مليو ٩٦١ويف اجملموع، أنفقت احلكومة     

واسـتطاعت شـبكة    ). ٢٠١٢-٢٠١٠(خالل فترة اإلبالغ    ) الواليات املتحدة األمريكية  
يحها هذا املخطط، إىل جانب غريها من الـربامج االجتماعيـة التكميليـة،             السالمة اليت يت  

ـ    هاالتخفيف بشكل كبري من الضائقة االقتصادية اليت قد تواجه         ـ   أسـر ال . همشهداء وذريت
 ت حاالت العديد من احلاالت، كُفل احلضور املدرسي املتواصل ألبناء الشهداء، وتقلّص          ويف

  .عامة هلذه الربامجتام كنتيجة االضطراب العاطفي لألي
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مـن  اً  ويدعم املواطنون اإلريتريون املوجودون يف الداخل واخلارج هذه الربامج أيض           -٥٤
  .إعانات عينيةخالل تقدمي هبات نقدية أو 

  حقوق العائدين  )د(  
تعترف حكومة إريتريا للعائدين إىل بلـدهم األم        ): ١٠٧التوصية  (حقوق العائدين     -٥٥

ري العودة الطوعية وتعترض على الترحيل القس     وتشّجع إريتريا   . ياهاجبميع احلقوق ومتنحهم إ   
وتعمـل  . وطرد الذين قد يكونون غادروا البلد بصورة غري قانونية وخمالفة لقوانني اهلجـرة            

اصة مفوضية األمـم    احلكومة على وضع آلية لتيسري وصول اهليئات الدولية ذات الصلة، وخب          
اجرين العائدين وملتمسي اللجوء بغرض االضطالع برصد        لشؤون الالجئني، إىل امله    املتحدة

ومن جهـة أخـرى،     .  لالستعراض الدوري الشامل   ١٠٧بالتوصية    وإبالغ مستقلني عمالً  
زِد على ذلك أن حكومة     . إىل بلدهم اً  ُنفّذت عدة برامج إلعادة تأهيل وإدماج العائدين طوع       

رمي إىل إشراك جمتمعات الشتات يف      ت ت املستوياإريتريا تطبق جبدية سياسات نشطة ومتعددة       
وهكذا ميهد توطيد الصلة مع     . تدبري شؤون البلد االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية      

  .إىل تيسري إعادة إدماج العائدينالبلد 

  حتسني الصحة  )ه(  
التمتع بأعلى مستوى من    : "أنمفاده   الصحية الوطنية إلريتريا مببدأ      تسترشد السياسة   -٥٦

وينفذ هذا التوجيه السياسي من     ". الصحة ميكن بلوغه هو أحد احلقوق األساسية لكل إنسان        
تطوير املرافق الصحية املوجودة وإعادة تأهيلها،       ‘٢‘بناء مرافق صحية جديدة، و    ‘ ١‘: خالل

تطوير القدرات   ‘٤‘توفري التجهيزات واألدوية وغري ذلك من اإلمدادات الضرورية، و        ‘ ٣‘و
 يف املائـة مـن      ٦٠ونتيجة لذلك، يصل    . البشرية رغم مشاكل التمويل واملوارد    املؤسسية و 

 يف  ٤٠كيلومترات يف حني يصل     السكان إىل الرعاية الصحية يف حدود مسافة أقصاها مخسة          
  .  كيلومترات١٠ يف حدود مسافة أقصاها املائة من السكان إىل خدمات الرعاية الصحية

  صحة األطفال  )و(  
بشأن حتسني صحة األطفال يتوقف علـى تنفيـذ عـدة        شامالًاً  ومة هنج تتبع احلك   -٥٧

ويتمثل اهلدف اإلمجايل حلكومة إريتريا فيما يتعلق بـصحة األطفـال      . استراتيجيات مترابطة 
 املواليد اجلدد والرّضـع والـصغار       -واملراهقني يف ضمان حصول مجيع األطفال اإلريتريني        

 على رعاية صحية جيدة على      - عن الدراسة واملراهقني     وأطفال املدارس واألطفال املنقطعني   
  .افق الصحية واملدارس واجملتمعات احملليةمجيع املستويات؛ مبا يف ذلك يف املر

بعيدة حنو خفض وفيات األطفال بواسطة مـزيج مـن          اً  ولقد مضت إريتريا أشواط     -٥٨
ية عن طريق النظام الرمسي     التدخالت االستراتيجية، منها توفري التحصني والرعاية بصفة روتين       

للرعاية الصحية، والرعاية الطبية اجملتمعية، ومحالت التحصني وتقدمي املكّمالت الغذائية الـيت   
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ويبلغ حتصني األطفال املتراوحة أعمـارهم      .  يف املائة من األطفال    ٩٠يستفيد منها أزيد من     
 Bااللتـهاب الكبـدي     داء  باجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي وضـد        اً   شهر ٢٣ و ١٢ بني
وحصلت إريتريا على شهادة القضاء على كزاز املواليد واخللّو من شـلل           .  يف املائة  ٩٠ نسبة

 ١٧وبفضل مجيع نقاط قوة برنامج التحصني املشار إليها أعاله حصلت إريتريا يف             . األطفال
عاملية ملبادرة  ، يف هانوي، فيتنام، على جائزة عاملية من الرابطة ال         ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

  .غها مستوى حتصني مرتفع ومستدامالتحصني لقاء بلو
 لأللفية إىل ختفيض معدل وفيـات األطفـال دون سـن            ٤ويدعو اهلدف اإلمنائي      -٥٩

، ٢٠١٠ و ١٩٩٠ويف الفتـرة بـني عـامي        . ٢٠١٥ و ١٩٩٠اخلامسة بالثلثني بني عامي     
.  يف املائـة   ٥٧,٤ بنـسبة    خفضت إريتريا بالفعل معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة        

وهكذا يتعني أن ختفض إريتريا معدل وفيات األطفال دون سن اخلامـسة بنـسبة إضـافية                
 ٦٩ومن أصل   . ٢٠١٥ لأللفية حبلول عام     ٤ يف املائة فقط لبلوغ اهلدف اإلمنائي        ١٠ قدرها
وية فيما يتعلق    أول ‘العد العكسي العاملي  ‘ املعنون   ٢٠٠٨اعتربها تقرير األمم املتحدة لعام      اً  بلد

قيق هذا اهلـدف يف   بتخفيض معدل وفيات األمهات والرّضع واألطفال، مل يكن ميضي يف حت          
 وبلغ هذا املستوى املميز ثالثة بلدان فقط من أفريقيا جنـوب            .اً بلد ١٦  سوى ٢٠٠٨عام  

  .الصحراء، منها إريتريا

  صحة األمهات  )ز(  
ت األمهات بثالثة أرباع    فيض معدل وفيا   إىل خت   لأللفية يدعو اهلدف اإلمنائي اخلامس     -٦٠

وهكذا تفيد تقديرات األمم املتحدة بأنه يتعني أن ختفض إريتريا          . ٢٠١٥ و ١٩٩٠ بني عامي 
قط لبلـوغ هـذا      يف املائة ف   ٦ بنسبة إضافية قدرها     ٢٠١٥معدل وفيات األمهات قبل عام      

  .اهلدف اإلمنائي لأللفية
ثالثة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء، منها       وحبسب تقديرات األمم املتحدة متضي        -٦١

وعلى الصعيد العاملي، استطاعت ستة بلدان فقط       . إريتريا، حنو بلوغ اهلدف اإلمنائي اخلامس     
علق بتخفيض   فيما يت  ٢٠٠٨ و ١٩٩٠ يف املائة اليت سجلتها إريتريا بني عامي         ٦٩جتاوز نسبة   

)  يف املائة٨٠(وإيران )  يف املائة٨٤(ا ، وروماني) يف املائة٩٥(لديف وفيات األمهات، وهي م
  ). يف املائة٧٣(وغينيا االستوائية )  يف املائة٧٦(وإستونيا )  يف املائة٧٩(وبوتان 

 يف املائة من جمموع الوالدات يف السنوات اخلمـس الـيت            ٣٤,١جري   أُ اً،وعموم  -٦٢
 مبساعدة عاملني يف  ،٢٠١٠سبقت إجراء الدارسة االستقصائية اإلريترية لصحة السكان لعام         

 يف املائـة    ٢٨,٣ يف املائة مقارنة بنـسبة       ٢٠,٥القطاع الصحي، مما يشري إىل زيادة بنسبة        
 ٢٠١٠وأثبتت الدارسة االستقصائية لعـام      . ٢٠٠٢املسجلة يف الدراسة االستقصائية لعام      

 تلقني رعاية قبـل الـوالدة علـى       )  يف املائة  ٨٨,٥(من أصل عشر    اً  تسع أمهات تقريب   أن
يف آخـر عمليـات والداهتـن يف        ) طبيب أو ممرض أو قابلة    (عاملني يف القطاع الصحي      يد
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 يف املائة ٢٥,٩السنوات اخلمس اليت سبقت إجراء الدراسة االستقصائية، ما يعين زيادة بنسبة   
  .٢٠٠٢ يف املائة املسجلة يف الدراسة االستقصائية لعام ٧٠,٣مقارنة بنسبة 

  اإليدز/البشريةفريوس نقص املناعة   )ح(  
. ة وغريه من األمراض املعدية    تتعهد إريتريا بوقف انتشار فريوس نقص املناعة البشري         -٦٣

 البيانات املتعلقة باجتاهات عدد اإلصابات والوفيات السنوية باإليدز، وكذا اجتاهات           ودراسة
وامـل  البيانات املتاحة بشأن انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية يف صـفوف النـساء احل     

 بتراجـع معـدالت      املشورة واالختبار الطوعيني، تـشي     واملتربعني بالدعم واملستفيدين من   
وقـد سـجل    . اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واستقرارها يف صفوف عموم السكان         

 إذ تفيـد التقـديرات   اً،وإن بقي مستواه منخفض  اً  انتشار فريوس نقص املناعة البشرية تراجع     
  . يف املائة من عموم السكان٠,٩دل انتشاره يبلغ احلالية بأن مع

بفريوس نقص اً ومصاباً متأثراً  شخص٥ ٦٥٤وخالل فترة اإلبالغ، دّعمت احلكومة   -٦٤
اإليدز من خالل منحهم مساعدات نقدية شهرية لشراء األغذيـة لتحـسني            /املناعة البشرية 

 ناكفا إىل كل مصاب     ٥٠٠ره  ويقدم مبلغ شهري قد   . نظام مناعتهم تعزيز  حالتهم الغذائية و  
مدى احلياة ملساعدته على شراء األغذيـة       اً  اإليدز يتلقى عالج  /بفريوس نقص املناعة البشرية   

يف بقـاء   اً  جداً  وتشري تقارير خمتلف املناطق اإلدارية إىل أن الدعم املقدم كان حامس          . املغذية
  .املرضى على قيد احلياة

  املالريا  )ط(  
ويعزى السبب الرئيسي يف اإلصـابة باملالريـا إىل         . يا يف إريتريا  يتفشى وباء املالر    -٦٥

األنوفيلـة  مـن بعوضـة   اً ينتقل أساسطفيل  وهو (Plasmodium falciparum) البالزمود املنجلي
وواجه البلد . وينتشر انتقال املالريا باألحرى يف وديان األهنار والسدود ومناطق الري        . العربية

" النينيو"ة   إثر األمطار الطوفانية االستثنائية وظاهر     ١٩٩٨يا يف عام    أوبئة خطرية بسبب املالر   
  .١٩٩٧املناخية لعام 

وبالنظر إىل خطورة املالريا كواحد من مشاكل الصحة العامة، أطلقت احلكومـة              -٦٦
ومنذ ذلك التاريخ، مبا يف ذلك خالل فترة        . ١٩٩٩يوليه  /استراتيجية ملكافحة املالريا يف متوز    

تكثف احلكومة جهودها وتتعاون مع عموم السكان والشركاء الوطنيني والدوليني          اإلبالغ،  
من أجل احلد من تأثري املالريا ومدى انتشارها وعدد وفياهتا من خالل إشراك اجملتمعات يف               
إدارة البيئة وغريها من األنشطة، وتوزيع الناموسيات، وتدريب العاملني يف قطاع الـصحة             

ريا وضمان توافر األدويـة ولـوازم       ريا ومكافحتها وإدارة حاالت املال    على الوقاية من املال   
 يف املائة، يف حني اخنفض إمجايل       ٩٠واخنفض إمجايل معدل اإلصابة باملالريا بنسبة       . معاجلتها

  .١٩٩٩ئة مقارنة بعام  يف املا٨٦ بنسبة املرتبطة هبامعدل الوفيات 
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  خدمات القطاع االجتماعي  -٢  

  ذاءاحلق يف الغ  )أ(  
غـري أن   . األمطار عن حدوث نقص دوري يف احملاصـيل       هطول  أسفر عدم انتظام      -٦٧

 بـرامج   املشاكل املستدمية من خالل تنفيـذه     احلكومة تعمل على التخفيف من حدة هذه ا       
ويف الواقع، توقف البلد عـن      . صارمة فيما يتعلق باألمن الغذائي وغريه من املسائل اإلمنائية        

  .ة العاجلة بالفعل منذ ست سنوات اإلنسانيتلقي مساعدات اإلغاثة
وتنظر إريتريا إىل حصول مجيع مواطنيها على الغذاء على أنه واحد مـن حقـوق                 -٦٨

طائلة يف برامج شاملة وطويلة األمد بشأن األمـن           اإلنسان األساسية، وقد استثمرت أمواالً    
غري أهنا وضعت تدابري . ها الذايتاج إريتريا الغذائي لتحقيق اكتفائإنتاً وال يكفي حالي. الغذائي

خمتلفة، مبا يف ذلك االسترياد التجاري لضمان خمزون كاف من األغذيـة، وجعـل أسـعار          
تطوير الصناعات الزراعية وتوسيعها اً ويشّجع أيض. األغذية يف املتناول من خالل دعم بعضها  
  .عقولةأساسية بقدر كاف وبأسعار ملضمان إمداد السوق احمللية بسلع غذائية 

  اخلدمة الصحية  )ب(  
تقّيدت احلكومة مببدأ توفري الصحة للجميع من خالل الرعاية الـصحية األساسـية               -٦٩

ويف . ١٩٩٩املنصوص عليها يف السياسة الوطنية للرعاية الصحية األساسية املعتمدة يف عـام             
. ٢٠٠٠ وأُطلقـت يف عـام       ياسة، اعُتمدت خطة استراتيجية مخسية    أعقاب وضع هذه الس   

وتستند مبادئ عمل السياسة إىل اإلنصاف، وقدرة اخلـدمات علـى املنافـسة، وجناعـة               
التكنولوجيا والتدخالت من حيث التكلفة، وإدراج قطاعات أخرى، والالمركزية، وتنميـة           

اخلدمات الصحية غري أنـه     اً  وتدعم احلكومة بشكل كبري جد    . وما إىل ذلك  املوارد البشرية،   
وتلتـزم  . مسية لالستشارات الطبية واألدويـة    منها تسديد الرسوم اإل   املستفيدين  يتعني على   

طائلة يف إنشاء     ولقد ظلت تستثمر أمواالً   . احلكومة يف إطار أولوياهتا حبماية صحة مواطنيها      
مرافق صحية يف مجيع أحناء البلد، مع تركيز كبري على الوصول إىل املناطق النائية واملنـاطق                

تضم سلسلة تراتبيـة مـن      اً  صحياً   مرفق ٣٢١صعيد الوطين، يوجد     وعلى ال  .اًاملهمشة سابق 
 سـبع مبا يف ذلك    (مستشفيات اإلحالة واملستشفيات اجملتمعية واحملطات الصحية والعيادات        

  ).عيادات لرعاية األم والطفل
وُيشهد إلريتريا على أهنا من البلدان األفريقية الرائدة يف جمال اخلـدمات الـصحية                -٧٠

بنظامها القّيم  اً  وهي معروفة جد  . ذله من جهود فيما يتعلق بنظام اإلدارة الصحية       بفضل ما تب  
وترفـع  . لتقدمي الرعاية الـصحية   اً  حسناً  لإلدارة الصحية الذي يشمل خدمات جمهزة جتهيز      

ويتمثل اهلدف من ذلك يف توفري رعاية صحية مستدامة وممتازة        . إريتريا شعار الصحة للجميع   
  .اول بالنسبة إىل مجيع املواطنني وقريبة ومقبولة ويف املتنتكون فعالة وناجعة
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ويف الواقع متثل إريتريا أحد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الثالثة اليت متـضي حنـو                 -٧١
املتمثلة يف بقاء الطفل على قيد احلياة؛ وأحد البلدان         "  لأللفية ٤اهلدف اإلمنائي   "بلوغ أغراض   

  .يات األطفال بأكثر من النصفالسبعة اليت استطاعت ختفيض وف

  احلق يف التعليم  )ج(  
ضاعفت إريتريا معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي ثالث مـرات، بعـد أن كـان                -٧٢

 كما وسعت احلكومة من نطاق الوصول إىل التعليم العايل عن طريق إنـشاء              .اًجداً  منخفض
ة لزيادة فعاليـة اخلدمـة      سبع كليات جديدة، وأنشأت مدرسة للتدريب العملي على اإلدار        

  .املدنية ومديري املنشآت العامة
لتحقيق تنميتها االقتصادية وتضعه من مث علـى رأس         اً  وتعترب احلكومة التعليم أساسي     -٧٣

على الوصول إىل التعليم العايل كون الدراسـات        اً  ويركز نظام التعليم حالي   . برناجمها اإلمنائي 
يل يفضي إىل حتقيق منو اقتصادي عن طريـق حتـسني           كشفت أن االستثمار يف التعليم العا     

 الضوء  ٢٠٠٣وعلى وجه التحديد، تسلّط سياسة التعليم الوطنية لعام         .  العاملة ةإنتاجية القو 
على التزام احلكومة بتطوير القطاع وعلى الدور احلاسم الذي يؤديه التعليم يف تنمية البلد من               

نوات الثماين األخرية، اّتبعت احلكومة اسـتراتيجية       ويف الس . الناحية االجتماعية واالقتصادية  
قائمة على الالمركزية يف نظام التعليم العايل من خالل إنشاء سبع مؤّسسات وطنية جديدة؛              
وتوسيع املرافق املوجودة؛ وتوفري التعليم عن ُبعد ملن يتعذر علـيهم الوصـول إىل الـربامج                

لتـدريب  اً كما وضعت برناجم . فري التعليم العايل  العادية؛ وتشجيع املساواة بني اجلنسني يف تو      
 وُيركّز  .اًتدرجيياً  املعلمني يرمي إىل ختريج معلمني مؤهلني لتعويض املعلمني املهاجرين تعويض         

 إىل التعليم العـايل     معدل االرتقاء ونتيجة لذلك، ارتفع    . على تدريب معلمي الالجئني   اً  أيض
 يف املائة قبل فتح     ١٥ و ١٠ حني كان يتراوح بني       يف ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٣حوايل   إىل

  .هذه الكليات
ويف الوقت ذاته، كثفت احلكومة أنشطة بناء القدرات وتعزيز النظم لفائدة موظفي              -٧٤

ية على تطوير البن  اً  وتعمل أيض . واإلقليم وشبه اإلقليم والبلد   احمللي  القطاع على صعيد اجملتمع     
تعليم اجليد على حنـو     ارهتا على حنو فعال وتقدمي خدمات ال       البيانات وإد  التحتية لضمان مجع  

  .فعال وشامل

  احلق يف املاء والصرف الصحي   )د(  
للنهوض فتئت إريتريا تعطي األولوية إىل حتسني خدمات املاء والصرف الصحي            ما  -٧٥
ويف العقود املاضية، أنشئت سدود وخزانات مائية وجسور وقنوات         . ستويات معيشة الناس  مب
ونتيجة لذلك، توجد   . تحويل املياه وغري ذلك من البىن التحتية الضرورية يف مجيع أحناء البلد           ل

.  يف املائة مـن املنـاطق الريفيـة       ٧٨ يف املائة من املناطق احلضرية و      ٩٥اليوم مياه نظيفة يف     
  .ائة يف امل٨٥ الوصول إىل املاء إريتريا من بني بلدان أفريقية قليلة جتاوزت فيها نسبة وتعّد
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فيما يتعلق بتسريع وترية التغطية الـصحية يف املنـاطق          اً  ولقد تقدمت إريتريا كثري     -٧٦
وضِمن . الريفية من خالل اعتماد هنج الصرف الصحي الشامل الذي تقوده اجملتمعات احمللية           

اعتماد هذا النهج زيادة مشاركة واخنراط اجملتمعات احمللية يف حتديد االحتياجـات وإجيـاد              
وتـويل  ملشاكل الصرف الصحي وتنفيذها وتطبيق املعارف التقنية للشعوب األصلية          حلول  

املُحـسَّنة   التغطية الصحية معدلوبفضل ذلك، ارتفع    .  يف جمال الصرف الصحي    زمام األمور 
صحة  يف املائة وذلك حبسب تقرير وزارة ال       ١٦,٣إىل  اً   يف املائة تقريب   ٢يف املناطق الريفية من     

  .٢٠١١لعام 

  متكني اجملتمع احمللي  )ه(  
احمللية نفسها يف تسيري شؤوهنا     تويل حكومة إريتريا أمهية كربى إىل إشراك اجملتمعات           -٧٧

هيكل شدد  وي.  إسهامات من املقاطعة املعنية    وتتلقى معظم الربامج اإلمنائية اإلقليمية    . اخلاصة
إىل اإلدارات اإلقليميـة    السلطات  من   على متكني اجملتمع احمللي من خالل إسناد مزيد          احلكم

إنشاء ويرتبط . اليت تتمتع حبرية متزايدة يف ختطيط الربامج اإلمنائية وتنفيذها على الصعيد احمللي   
بفكرة تفويض االختصاص بنظر بعض الرتاعـات املدنيـة إىل          اً  وثيقاً   ارتباط احملاكم اجملتمعية 
  .ؤون احملليةالشب ختتصهيئات تشريعية اً ولألقاليم أيض. املستوى احمللي

  خمطط التنمية الريفية املتكاملة  )و(  
الزراعـة؛  : يتألف خمطط التنمية الريفية املتكاملة من مخسة عناصر رئيسية، وهـي            -٧٨

وحتقق تقدم كـبري يف توريـد       . والتعليم؛ والصحة؛ والطاقة؛ واملاء والصرف الصحي والبيئة      
 عديدة ألول مرة يف  الكهرباء إىل قرى  الكهرباء إىل املناطق الريفية وهو ما ساعد على وصول        

قة وإجيـاد   برنامج مستمر للطاقة املتجددة يهدف إىل تنويع توليد الطا        أيضاً  يوجد  و. تارخيها
  .اًمصدر طاقة نظيف بيئي

للتصطيب والتحريج  اً  ويركز املخطط على بناء سدود صغرية، وكان قد وضع برناجم           -٧٩
  .  املناخ واحتوائهمابغرض التحكم يف تدهور البيئة وأثر تغري

   حياة جمتمعات الرّحلتغيري  -٣  
، مـن دور مهـم يف        شبكة الطرق  سيما المبا يؤديه النقل، و   اً  كّرأقّرت احلكومة مب    -٨٠

طائلة يف هذه     وبناء على ذلك، استثمرت، وال تزال، أمواالً      . التنمية االقتصادية واالجتماعية  
 عزلة مناطق شاسعة من البلد كان الوصول إليها         ونتيجة لذلك، فُكّت اليوم   . القطاع الفرعي 

تصل إىل خدمات   اً   وهكذا، باتت شرائح اجملتمع املهّمشة سابق      .اًجداً  غري ممكن أو صعب   اً  أمر
 مستوطنات دائمة وييـسر     ظهوَربدوره  يشجع الترابط عرب البنية التحتية      و. خمتلفةاجتماعية  

  .تقدمي اخلدمات االجتماعية
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  تعليم الرّحل    
لتعليم الرّحل بالتعـاون مـع   اً سياسياً  لتشجيع تعليم الرّحل، وضعت احلكومة إطار       -٨١

ويف الـسنة   . جمتمعات الرّحل ووزارات أخرى ووكـاالت ثنائيـة ومتعـددة األطـراف           
 مدرسـة؛ مـن     ٦٥، كان يستفيد جمتمع الرّحل من خـدمات         ٢٠١١/٢٠١٢ األكادميية

 يف ٤٣ كـان  اً، تلميذ٦ ٨٤٤اق هبذه املدارس وبلغ إمجايل االلتح .  مدارس داخلية  ١٠ بينها
 تشاورية وطنية بشأن تعليم الرّحل لتحديـد        عملوُنظّمت حلقة   . املائة منهم من التلميذات   

ووضع االستراتيجيات وخطـط    اً  دقيقاً   جمموعات الرّحل حتديد   هامكمن املشاكل اليت تواجه   
  .ارهبا خالل حلقة العمل هذهورة وبلدان أخرى جتوتبادلت بلدان جما. التنفيذ املناسبة

  متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل  -هاء  
): ٣٩التوصـية   (متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل والتوصيات املنبثقة عنه           -٨٢

كما نوقش يف مستهل هذا التقرير، أنشئت جلنة وطنية ترأسها وزارة الشؤون اخلارجية ملتابعة              
  .  التوصيات بصفة خاصةحالة تنفيذالشامل بصفة عامة وعملية االستعراض الدوري 

  املساعدة التقنية  -واو  
): ١٣٧ إىل ١٢٦التوصـيات مـن    (االستعراض الدوري الشامل واملساعدة التقنية    -٨٣

 حلقوق اإلنسان إرسال فريق     ة األمم املتحدة السامي   ةإىل مفوض اً  طلبت حكومة إريتريا مؤخر   
وتعمل احلكومـة مـع     . سان وتقدمي املساعدة عند الضرورة    تقين لتعزيز مسائل حقوق اإلن    

  .االحتاد األورويب وغريه من الشركاء الستكشاف جماالت التعاون احملتملة

  تنفيذ الدستور وإنشاء هيئة مستقلة  -زاي  
 ٢٤ إىل   ٢٢ املتعلقة بتنفيذ الدستور والتوصـيات مـن         ٢١ إىل   ١٧التوصيات من     -٨٤

من دستور إريتريا على إنـشاء مؤسـسة        ) ١١(٣٢تنص املادة   : ةاملتعلقة بإنشاء هيئة مستقل   
ومبوجب هذه املادة، يتعني على اجلمعية الوطنية إنشاء     . وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

جلنة دائمة لتعزيز حقوق املواطنني ومحايتها بطرق منها إنشاء حمافل ميكن االستماع فيها إىل              
 بسبب األوضاع يف    مل ُتفّعل هذه املادة   ولألسف،  . ومعاجلتهاشكاوى املواطنني والتماساهتم    

وأفضى نشوب احلرب احلدودية واستمرار احتالل إثيوبيا ألراض تابعة لسيادة إريتريا           . البلد
إىل توقّف وتأخر تطبيق بعض جوانب املسار الدستوري الذي انطلق جبدية كبرية يف السنوات      

يها يف الدستور وستنفذ على النحو الواجب يف الفتـرة     بيد أن هذه املادة منصوص عل     . األوىل
ويف هذا السياق، حنثّ جملس حقوق اإلنسان على حتمل مـسؤوليته إزاء معاجلـة              . القادمة

مشكلة استمرار االحتالل اإلثيويب اليت أفضت إىل حرمان شـعبنا مـن حقـوق اإلنـسان         
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صر، احلق يف حياة سلمية داخل واحلريات األساسية اخلاصة به، ومنها على سبيل الذكر ال احل
. يف البند ذي الصلة من جـدول األعمـال        اً  دوليا  األراضي املرسومة حدودها واملعترف هب    

مليثاق األمم املتحدة   اً  ال شك فيه أن احتالل أراض خاضعة لسيادة إريتريا يشكل انتهاك           ومما
  .الذي أنشئ مبوجبه هذا اجمللس وُينتظر أن يعمل على أساسه

  عوة اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنساند  -حاء  
التوصـيات  ( توجيه دعوة دائمة إىل إجراءات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان           -٨٥
بناء على قبول إريتريا توجيه دعوة إىل اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقـوق            ): ٣٥ إىل   ٢٦من  

امل ستنظر حكومتها يف توجيه دعوة      اإلنسان خالل اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الش       
وهكذا، ستنظر احلكومة يف توجيه دعوات يف املستقبل إىل املكلفـني بواليـات             . إىل كل منها  

  .ملعايري دولية مقبولةاً أة وفقإطار اإلجراءات اخلاصة شريطة أن تكون هذه األخرية منش يف

  نسانالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات حقوق اإل  -اءط  
جلنة القـضاء علـى     (التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان           -٨٦

 ٣٦التوصـيتان   ) (التمييز العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         
ضاء علـى   وفت احلكومة بالتزاماهتا الدولية وقّدمت التقارير املتأخرة إىل اللجنة املعنية بالق          ): ٣٧و

كما رّدت احلكومة على ما ورد من هذه اهليئـات مـن            . التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل     
وفيما يتعلق مبسألة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان،          . أسئلة ورسائل عديدة  

جمللس حقـوق   رّدت احلكومة إجياباً على البالغات املقدمة من إجراءات تقدمي الشكاوى التابعة            
وخالل هذه الفترة، حضرت احلكومـة      . ٢١ و ٢٠اإلنسان وعلى اجمللس نفسه خالل الدورتني       

وحضرت احلكومة إىل حدود هذا اليوم كل الدورات العادية اليت عقدها اجمللس            . مجيع اجللسات 
ة تنكر  غري أن إريتريا اسُتهدفت باطالً بقرارات مسّيس      .  هبدف التعاون الوثيق معه    ١٩منذ الدورة   

وتعتقد . ما تبذله احلكومة من جهود يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها            
وهي تعترب أهنـا    . إريتريا أن هذه القرارات ال تساعد على النهوض بقضية حقوق اإلنسان النبيلة           

 اليت أنـشأت    قرارات قائمة على مبدأ الكيل مبكيالني وخمالفة لعملية االستعراض الدوري الشامل          
  .منتدى يسمح لكل دولة عضو يف األمم املتحدة باملشاركة على حنو بناء

  احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية واألمن  -ياء  
ُيكفل احلق يف احليـاة يف      ): ٤٣التوصية   (احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية واألمن       -٨٧

عن ذلـك،     وفضالً. النتقالية إلريتريا مجيع القوانني الوطنية، مبا يف ذلك الدستور والقوانني ا        
انظر اجلـزء   (سّنت قوانني جديدة بشأن سالمة األشخاص ورفاههم وهي مكّملة هلذا احلق            

  ).الثالث من اإلطار القانوين والدستوري
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وخالل السنوات العشر املاضية، ظلت إريتريا عرضة ملمارسات ضارة ومنـّسقة يف              -٨٨
ت حياة املواطن اإلريتري وذاته إىل حد أن العديد من املواطنني          وانُتهك". االجتار بالبشر "جمال  

 وأعربت  .اًإما لقوا حتفهم خالل عملية االجتار وإما انُتزعت أعضاؤهم وإما لقوا املصريين مع            
احلكومة عن قلقها إزاء االجتار باملواطنني اإلريتريني وطلبت إىل األمم املتحدة إجراء حتقيـق              

  .ة من أجل معاقبة املذنبنيشكلة الفظيعمستقل وشفاف يف هذه امل

  االختفاء القسري وغري الطوعي  -كاف  
 ٧التوصـيتان   (التعاون مع الفريق العامل املعين باالختفاء القسري وغري الطـوعي             -٨٩
.  إحضار األشـخاص   مبدأ على   ١٩٩١ينص قانون اإلجراءات املدنية املؤقت لعام       ): ١٣و

 يف فئة    املؤقت إلريتريا االختطاف بدافع سياسي     وباتيصنف قانون العق  وعالوة على ذلك،    
ويف هذا السياق، تعرب احلكومة عن استعدادها للتعاون مع الفريق العامل           . األفعال اإلجرامية 

ـ       . وبينيوكانت قد رّدت عليه يف السابق من خالل تزويده مبعلومات عن وضع بعـض اإلثي
ألمم املتحدة يف إريتريا بشأن جمـاالت        ل تابعنيمكلفني بواليات   مناقشات مع   اً  وجتري حالي 

  . التعاون امللموسة ملكافحة االجتار بالبشر

  تفاقياتالاالنضمام إىل ا  -الم  
ُوضعت اإلجراءات القانونية للتوقيع والتصديق على االتفاقيات اليت مل توقع عليهـا              -٩٠

وتعـرب  . دوري الشامل إريتريا بعُد لكن ناقشتها وقبلتها يف اجلولة األوىل من االستعراض ال          
اللجنة التوجيهية عن سعادهتا باإلبالغ عن انتهاء احلكومة من ترتيب العمليـات القانونيـة              

 اتفاقية مناهضة   سيما الالداخلية املتعلقة باملوافقة على كل هذه االتفاقيات واملصادقة عليها،          
؛ )١٥ و١٤ و ١٠ و ٩ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١توصيات جلنة مناهضة التعـذيب      (التعذيب  

؛ واتفاقية منظمة العمل    )٩ و ١التوصيتان  (واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
علـى  اً  وصّدقت احلكومة أيـض   ). ١٢التوصية  (الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال       

  ).١٦التوصية  (رين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاج

  واملمارسات اجليدة واإلجنازات والقيود حديات الت  -سادساً  

  التحديات  -ألف  

  احتالل أراض إريترية ذات سيادة  -١  
 وفاء حكومة إريتريا بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق        تعترضتتمثل إحدى العقبات اليت       -٩١

يتريـة  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف احتالل إثيوبيا املستمر ألراض إر           
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وأسـفرت  .  مشرد داخلي إريتـري    ٧٠ ٠٠٠ويف هذا السياق، يوجد حوايل      . ذات سيادة 
مشكلة االحتالل عن أمور منها استمرار إريتريا وشعبها يف حتمل عبء اخلدمة الوطنية وغريه              

ومن تبعات هذا الواقع اإلنفاق غري الالزم علـى إجـراءات الـدفاع             . من األعباء الباهظة  
أن  احلكومة اجمللس    تناشدوهبذه املناسبة،   . ملرغوب فيها يف املسار الدستوري    والتأخريات غري ا  

 باالنتهاك املتواصل حلقوق اإلنسان األساسية مبا فيها على سبيل الـذكر            يويل العناية الواجبة  
  . احلصر، احلق يف العيش يف سالم ال

  العقوبات  -٢  
 اإلثيويب مع كل ما يترتب على     حتالل  ال تزال أراض إريترية ذات سيادة خاضعة لال         -٩٢

وعالوة على ذلك، مل يكتف جملس أمن األمم املتحدة خـالل الـسنوات          . ذلك من ويالت  
اإلحدى عشرة املاضية بعدم حتمل مسؤوليته القانونية واألخالقية وتغاضيه عـن االحـتالل             

 والقـانون   بذلك ميثاق األمم املتحدة   اً  اإلثيويب ألراض إريترية ذات سيادة دون رادع منتهك       
الصادر عن جلنة ترسيم احلدود بني إريتريـا        اً  الدويل والقرار التحكيمي النهائي وامللزم قانون     

. عقوبات غري مربرة على إريتريا بتحريض من الواليات املتحـدة         اً  وإثيوبيا، وإمنا فرض أيض   
سـبة،  وهبذه املنا . ومما ال شك فيه أن هذه العقوبات تؤثر بشكل سليب على حقوق اإلنسان            

  .تدعو حكومة إريتريا إىل إلغاء هذه العقوبات

  قرارات متخذة بدوافع سياسية  -٣  
تعرضت إريتريا، يف إطار التجّني املتواصل عليها، الهتامات واسعة بشأن ارتكاهبـا              -٩٣

. انتهاكات سافرة حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           
. ن هذه االهتامات باطلة وقائمة باألساس على خمططات سياسـية بائـسة        وتكشف الوقائع أ  

والتقدم املنتظم الذي ما فتئت إريتريا حترزه يف احترام جوانب خمتلفة من حقوق اإلنـسان،               
وسعى هذا التقرير إىل إبرازه، يعّمق يف رأينا اهلوة بني الواقع واحلمالت اليت يشنها خـصوم                

  .بدوافع خفية أخرى إريتريا بصورة منسقة وشرسة

  القيود  -باء  
يف جماالت عديدة، إال أنه تعترضها بالتأكيد قيود وحتـديات          اً  أحرزت إريتريا تقدم    -٩٤

  :القيود/وفيما يلي بعض من أبرز هذه التحديات. جسام
  التحديات االقتصادية؛  )أ(  
  لتنظيمية؛ية واملادية واملالية واالتحديات املؤسسية املرتبطة بالقدرات البشر  )ب(  
أو النسيب فيما يتعلق بالعمال واألخصائيني يف بعض اجملاالت         /النقص التام و    )ج(  
  ؛الصحية
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  ص مراكز التدريب املهين املناسبة؛نق  )د(  
  .تغري املناخ وتبعاته على تطوير املوارد املائية وإدارهتا  )ه(  

تريا، سيواصل شـعب    غري أنه رغم جسامة القيود اليت تعترض اجلهود اإلمنائية إلري           -٩٥
إريتريا وحكومتها االستثمار يف مستقبل البلد ألهنما واثقان من أن التحلي بالعزم واإلصـرار              

  . وروح التضحية سوف يؤيت مثاره يف هناية املطاف

  املمارسات اجليدة  -جيم  
 باعتبارهـا مؤسـسة     األسرةتتمثل املمارسات اجليدة يف الدور احلاسم الذي تؤديه           -٩٦

. ة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ويف النهج االبتكارية إزاء مناء الطفولة املبكـرة             اجتماعي
وال يتسم النهج اجملتمعي املعتمد فيما يتعلق بالتصدي جلميع املشاكل االجتماعية بصفة عامة،             
والنهج املعتمد فيما يتعلق باأليتام وغريهم من األطفال املستضعفني واألشـخاص املعـوقني،    

إىل احتياجات الفرد   اً  اهتماماً  تدامة والفعالية من حيث التكلفة فحسب وإمنا يوليان أيض        باالس
  .لب السياق االجتماعي اخلاص بهويضعانه يف ص

  .وتوفري نظام صحي حيظى بدعم مايل كثيف وتعليم جماين إىل غاية املستوى العايل  -٩٧
والتركيز على نظام احلوكمة    ووضع ُنهج حمورها اإلنسان تعزز املشاركة املسؤولة،          -٩٨

  .احمللية يف أدىن املستويات ومتكني نظام قضاة اجملتمع احمللي
وإدراج التثقيف األخالقي واملدين يف نظام التعليم الوطين ويف مجيع األوساط غـري               -٩٩

وتنظيم محالت ذات صلة على مجيع املستويات؛ وإتاحة ظروف عيش منظمة تساعد             املنظمة
  .جديد ونقل القيم كإرث ثقايفيل على تنشئة ج

فيها مثل  اً  وتقّيد إريتريا ببعض املبادئ الرئيسية لعدة اتفاقيات رغم أهنا ليست عضو            -١٠٠
.  اخلاصة بوضع الالجئني واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ١٩٥١اتفاقية عام   

ئني بـالنظر إىل    فيما يتعلق باحترام حقوق الالج    اً  جيد  وكشفت دولة إريتريا أهنا متلك سجالً     
قوق أساسية مثل السالمة اجلسدية واحلريات الدينية وحريـة         حباً  صومالياً   الجئ ٣ ١٤٩ متتع

لكنه يوجد جمـال  . التنقل وتسجيل الوالدات والوصول إىل احملاكم والتعليم والرعاية الصحية    
تمـاس  لتحسني بعض اجلوانب، مبا فيها على سبيل الذكر ال احلصر وضع إجراءات رمسية الل      

اللجوء تراعي األصول القانونية مراعاة تامة، وحصول مجيع األجانب على حـق التمـاس              
  .احلصول على تراخيص العمل/اللجوء، وحق الالجئني يف العمل

 بلدان أفريقيا جنوب الصحراء القليلة اليت حققـت إجنـازات           من بني وتعد إريتريا     -١٠١
ـ      وأُ. مذهلة من خالل مبادرة نظام رصد اإلصابات       وزارة اً  طلق هذا النظام الذي ترعاه حالي

وهو يتوخى ضمان توافر البيانات بشأن أسباب اإلصابات من أجل          . ٢٠٠٧الصحة يف عام    
ج ُهوحدد النظام من خالل نُ    . تعزيز السياسات والربامج املتعلقة باألشخاص املعرضني للخطر      
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لبالغني، مبا فيها تلك اليت تسفر      من املخاطر اليت هتدد صحة األطفال وا      اً  متعدد القطاعات عدد  
 بدعم من اليونيـسيف     ٢٠١٠وكشف التقييم الذي أجرته وزارة الصحة يف عام         . عن إعاقة 

ومل حتقّق إريتريا بعـُد     . ألثر اإلصابات اً  ومنظّمة الصحة العاملية أن األطفال هم األكثر تعرض       
  .دهاحلة التجريبية بسبب ضعف موارأقصى أثر ممكن حتقيقه من هذه املر

  باأليام العامليةاالحتفاء     
ال حتتفي إريتريا باأليام العاملية اليت تعترف هبا األمم املتحدة فحسب وإمنا تـستغلها                -١٠٢

وفيما يلي األيام   . اليوم احملتفى به   محالت شعبية مكثفة للتعريف ب     لتنظيماً  اجلهات املعنية أيض  
إزاء تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث         اً  اليوم الدويل لعدم التسامح مطلق    : احملتفى هبا 

؛ واليوم الدويل للمرأة    )فرباير/ شباط ٢٠(؛ واليوم العاملي للعدالة االجتماعية      )فرباير/شباط ٦(
؛ واليـوم العـاملي للمـاء       )مارس/ آذار ٢١(ن  ؛ واليوم العاملي ملتالزمة داو    )رسما/ آذار ٨(
؛ واليوم العاملي للتوعية باأللغام    )مارس/ آذار ٢٤(؛ واليوم العاملي لداء السل      )مارس/آذار ٢٢(
؛ واليـوم الـدويل لألسـر    )نيـسان / أبريـل ٧(؛ ويوم الصحة العـاملي    )أبريل/ نيسان ٤(
؛ واليوم العاملي   )مايو/ أيار ١٧(؛ واليوم العاملي لالتصاالت وجمتمع املعلومات       )مايو/أيار ١٥(

واليوم الدويل للقضاء على ناسـور      ؛  )مايو/ أيار ٢١(للتنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية       
؛ واليـوم  )يونيه/ حزيران١٢(؛ واليوم العاملي ملكافحة عمالة األطفال )مايو/ أيار٢٣(الوالدة  

؛ واليـوم   )سبتمرب/ أيلول ٨(؛ واليوم الدويل حملو األمية      )أغسطس/ آب ١٢(الدويل للشباب   
 تـشرين   ٢٤(م املتحـدة    ؛ ويوم األم  )أكتوبر/ تشرين األول  ١٧(الدويل للقضاء على الفقر     

ليوم الدويل للقضاء على    ؛ وا )نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٠(؛ واليوم العاملي للطفل     )أكتوبر/األول
؛ )ديـسمرب / كانون األول  ١(؛ واليوم العاملي لإليدز     )نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥(املرأة  العنف ب 

حقـوق اإلنـسان    ويوم  ؛  )ديسمرب/ كانون األول  ٣(واليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة      
 ).أكتوبر/تشرين األول ١٦(ة العاملي ويوم األغذي؛ )ديسمرب/ كانون األول١٠(

        
  


