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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير/ كانون الثاين٢٧جنيف، 

) ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         موجز أعدته     
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

 *إريتريا    

 إىل عمليـة    )١( من أصحاب املصلحة   ١٧لورقات مقدمة من    اً  ميثل هذا التقرير موجز     
جيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق       وهو يّتبع املبادئ التو   . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           وال. ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
. أي حكم أو استنتاجٍ يتـصالن مبطالبـات حمـددة          والاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان،     

 التقريـر، مـع     وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف          
وخصصت، حسب االقتضاء، وحسبما نـص    . حتاشي تغيري النصوص األصلية قدر املستطاع     

 جمللس حقوق اإلنسان، أفرع مستقلة إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق        ١٦/٢١عليه القرار   
وتتاح النصوص الكاملة جلميع الورقات املـستلمة       . اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض    

وقد روعي يف إعداد التقرير تباعـد       .  الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان     على املوقع 
  .عمليات االستعراض والتطورات اليت طرأت خالل تلك الفترة
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 املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة  -أوالً  

 املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

 نطاق االلتزامات الدولية  -١  

ولية أنه على الرغم من أن إريتريا قد قبلت التوصيات الـيت            ذكرت منظمة العفو الد     -١
 ٢٠٠٩ نـوفمرب /تشرين الثـاين   ٣٠ صدرت أثناء االستعراض الدوري الشامل حلالتها، يف      

بأن تصدق على اتفاقية مناهـضة التعـذيب         )٢()٢٠٠٩ االستعراض الدوري الشامل لعام   (
سانية أو املهينة، فإن هذه االتفاقيـة مل        وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن        

وقد أوصت منظمتا التضامن املسيحي العاملي وشواغل حقوق اإلنسان         . )٣(يصدق عليها بعد  
 .)٤(يف إريتريا بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب

وأوصت منظمتا التضامن املسيحي العاملي وشواغل حقـوق اإلنـسان يف إريتريـا         -٢
 .)٥(تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريبالتصديق على اال

وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بالتصديق على نظـام رومـا األساسـي        -٣
  .)٦(للمحكمة اجلنائية الدولية

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  

وذكرت  .)٧(مل ينفذ بعد ١٩٩٧ أن دستور إريتريا لسنة      ٢ وذكرت الورقة املشتركة    -٤
. )٨(يزال غري مؤكد بسبب استمرار حالـة الطـوارئ        ال أن تنفيذ الدستور   ١٩منظمة املادة   

وأوصت منظمات التضامن املسيحي    . )٩(صت بإهناء حالة الطوارئ هذه وإعالن الدستور      ووأ
العاملي وشواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا ومحلة اليوبيـل بـأن تنفـذ حكومـة إريتريـا                 

 .)١٠(الدستور

وذكرت منظمة محلة اليوبيل أنه على الرغم من إعراب حكومة إريتريـا، خـالل                -٥
عن التزامها بالعمل على تطوير قوانينها ولوائحها        ،٢٠٠٩ االستعراض الدوري الشامل لعام   

الصحفية مبا يتسق والقيم والتقاليد واملمارسات الثقافية وخيدم املصلحة الوطنية، فإنه مل جيـر              
هو  ٩٠/١٩٩٦ يزال اإلعالن اخلاص بالعمل الصحفي رقم      وال. حفيإصالح أي قانون ص   

وتتعارض أحكام كثرية يف ذلك . الذي ينظم مهنة الصحافة وعمل وسائط اإلعالم اجلماهريي
وأوصـت منظمـة    . )١١(اإلعالن مع املعايري املقبولة على الصعيد الدويل بشأن حرية التعبري         

لغاء مواد القانون اجلنائي املتصلة بالتـشهري اجلنـائي         بإلغاء اإلعالن، عالوة على إ     ١٩ املادة
 .)١٢(واالفتراء والسلوك املهني واإلعراب عن السخط
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 اهليكل املؤسسي وتدابري السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان  -٣  

 يف املائة من ميزانيتها     ٢٥ ذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن إريتريا ختصص         -٦
وعلى الرغم من عدم    .  فرد ٣٠٠ ٠٠٠ تضم قواهتا العسكرية أكثر من    لألغراض العسكرية و  

، فهي ترفض تـسريح تلـك       ٢٠٠٠ قيام حكومة إريتريا بعمليات حربية مكشوفة منذ عام       
وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بتسريح األفراد الذين عملـوا يف دورات            . القوات

 .)١٣(خدمة مطولة

نسان يف إريتريا أنه يتعني على حكومة إريتريـا         وذكرت منظمة شواغل حقوق اإل     -٧
إلغاء السياسات اليت تستهدف أو تعاقب أفراد عائالت األشخاص الذين يتهربون من اخلدمة             

 .)١٤(العسكرية أو حياولون اهلروب من إريتريا

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

الة حقوق اإلنسان يف إريتريا  أنه مل حيدث أي حتسن يف ح٣ذكرت الورقة املشتركة   -٨
 وذكرت منظمة العفو الدولية أنه مل حيرز        .)١٥(٢٠٠٩بعد االستعراض الدوري الشامل لعام      

يف مجيع املسائل اليت سلط عليها الضوء خالل االستعراض الدوري الـشامل            اً  أي تقدم تقريب  
ومل تتخذ أيـة  . قدمتمن التوصيات الرئيسية اليت     اً  ومل تنفذ حكومة إريتريا أي    . ٢٠٠٩ لعام

، ١٩٩٧ خطوات يف هذا الصدد، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ دستور عام            
ورفع القيود املفروضة على حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وحرية الدين واملعتقد، واإلفـراج   

 .)١٦(نهمعن مجيع سجناء الضمري، وتوجيه هتم إىل السجناء السياسيني اآلخرين أو اإلفراج ع

وذكرت منظمة مراسلون بال حدود أن حكومة إريتريا قبلت، خالل االسـتعراض             -٩
التوصيات املتعلقة بإصالح وسائط اإلعالم وبإنفاذ ضـمانات         ،٢٠٠٩ الدوري الشامل لعام  

من هذه التوصيات، أو مل تتخـذ أكثـر مـن           اً  ومل ينفذ أي   .دستورية وباالحتجاز التعسفي  
 وأوصت منظمة مراسلون بال حـدود       .)١٧(يذها علي أفضل الفروض   خطوات أولية جتاه تنف   

 .)١٨(بالصدق والفعالية ملتابعة التوصيات اليت تقبل وتنفيذها بإنشاء آلية تتسم

 التعاون مع هيئات املعاهدات -١ 

حكومة إريتريا أبدت قبوهلا، خـالل االسـتعراض         ذكرت منظمة العفو الدولية أن     -١٠
، لتوصيات تتعلق بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة لإلجراءات         ٢٠٠٩ الدوري الشامل لعام  

 .)١٩(ومع ذلك، مل حيرز أي تقدم على هذه اجلبهة. اخلاصة وهيئاهتا املنشأة مبوجب معاهدات

، إىل الربوتوكول ٢٠٠٥ أن إريتريا قد انضمت، يف عام      ١ وورد يف الورقة املشتركة    -١١
لكنها مع   طفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      االختياري امللحق باتفاقية حقوق ال    
 .)٢٠(ذلك مل تقدم تقريرها األويل بعد
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إىل أن إريتريا انضمت إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق          ١٩ وأشارت منظمة املادة   -١٢
، وأوصت بأن تقدم إريتريـا تقريرهـا        ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاين  ٢٢املدنية والسياسية، يف    

 .)٢١(األويل

 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢ 

ذكر مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقـرن األفريقـي أن               -١٣
إريتريا مل تقبل أية طلبات للزيارات القطرية اليت يقوم هبـا املقـررون اخلاصـون لألمـم                 

 .)٢٢(املتحدة

 اً،يا والقرن األفريقي أيض   وذكر مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريق         -١٤
أن حكومة إريتريا رفضت التقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف                
إريتريا يف الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، وأشارت ضـمن اعتراضـاهتا إىل              

زال يتعني علـى  ي  الومع ذلك، .مصادر املعلومات واملنهجية اليت يستخدمها صاحب الوالية    
 .)٢٣(حكومة إريتريا توجيه الدعوة إىل املقرر اخلاص كي يزور البلد ويقّيم احلالـة بنفـسه              

وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن تنفذ إريتريا بشكل كامل مجيـع التوصـيات              
  ودعت منظمة رصد حقـوق     .)٢٤(مع املقرر اخلاص  اً  تاماً  الواردة يف التقرير؛ وتتعاون تعاون    

 .)٢٥(إىل أن تتعاون إريتريا مع املقرر اخلاصاً اإلنسان أيض

ومنظمة رصد حقوق اإلنسان، يف الورقـة        ودعت منظمة التضامن املسيحي العاملي     -١٥
، إىل توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة              ٢املشتركة  

 .)٢٦(لألمم املتحدة

لية لألبواب املفتوحة حكومة إريتريا على توجيه دعوة إىل مقررة          وحثت املنظمة الدو   -١٦
 .)٢٧(األمم املتحدة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد

حثت املنظمة الدولية لألبواب املفتوحة حكومة إريتريا على توجيه دعوة إىل مقـرر              -١٧
و العقوبـة القاسـية أو      األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أ          

جلنة الصليب األمحر الدولية على تقييم احلالة فيما يتعلـق          اً  الالإنسانية أو املهينة، وحثت أيض    
 .)٢٨(مبعاملة السجناء

تنفيذ االلتزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل مع مراعاة أحكامه الواجبـة             -جيم  
  التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

ادرة احلقوق اجلنسية إىل أن حكومة إريتريا قد وقعـت علـى خمتلـف              أشارت مب  -١٨
االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق البنات والنساء، وذكرت أنه على الرغم مـن التقـدم           
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سيما حقوقها اجلنسية، فإن اهلياكل القائمة       والالكبري الذي أحرز بشأن إعمال حقوق املرأة،        
اً وهنـاك أيـض  .  التعزيز من خالل ختصيص موارد مناسبةمن أجل النهوض باملرأة حتتاج إىل    

 .)٢٩(حاجة إىل التعاون بني املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين احمللية

توجد قوانني متييزية ضد املرأة، وأن القوانني         ال وذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أنه     -١٩
مثل  والرجل، فيما يتعلق ببعض املسائل،    ذات الصلة تنص على املساواة يف احلقوق بني املرأة          
تزال باقية فيما خيتص   الإال أن التحديات. ملكية األرض واملواطنة واجلنسية وحقوق األطفال

باحلصول على الدعم حلقوق اإلنسان والقوانني املذكورة وفهمها، عالوة على كفالة احترامها 
لسيطرة اً وخاضعاً اجملتمع اإلريتري تقليدييزال  وال. ومحايتها وإعماهلا من قبل حكومة إريتريا    

تزال املرأة تعاين من األوضاع املتدنية والنظرة الدونية اليت تواجههـا يف املـرتل               والالرجل،  
ومل تكن معاجلة حكومة إريتريا فعالـة يف        . واجملتمع احمللي ومكان العمل، باملقارنة مع الرجل      

 .)٣٠(التصدي هلذه املعتقدات واملواقف التمييزية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي -٢ 

غري معروف من النـاس     اً  ذكرت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا أن عدد         -٢٠
تعرض إلطالق النار بالقرب من احلدود اإلريترية بسبب حماولة اخلروج من إريتريا بـصورة              

. )٣١(فذ سياسة إطالق النار بقصد القتـل      مع األوامر الدائمة بأن تن    اً  غري قانونية، وذلك متاشي   
وأوصت املنظمة بأن تلغي حكومة إريتريا سياسة إطالق النار بقصد القتل وتضع سياسـات              

 .)٣٢(ذات مسة إنسانية للرقابة على حدودها ومعاملة احملتجزين واملدنيني وطاليب اللجوء

نهجية للتعذيب وغريه   وذكر االحتاد الدويل للكتاب أن احملتجزين يتعرضون بصورة م         -٢١
 وذكرت منظمة شواغل    .)٣٣(من ضروب املعاملة السيئة، بغرض املعاقبة واالستجواب والقمع       

يف الـسجون    حقوق اإلنسان يف إريتريا أن التعذيب البدين والنفسي يـستخدمان بانتظـام           
وأوصت املنظمـة بـأن     . )٣٤(والثكنات العسكرية ومعسكرات التدريب، مثل معسكر ساوا      

حكومة إريتريا أوامر صرحية لقوات األمن بوقف مجيع أشكال التعـذيب واملعاملـة             تصدر  
وأن تنشئ آليات مناسبة لكفالة التحقيق العاجل والفعال يف مجيـع االدعـاءات           الالإنسانية؛

 .)٣٥(بشأن التعذيب وسوء املعاملة؛ وأن تقدم اجلناة إىل العدالة

أشكال العقاب البدين ضد األطفال أن العقـاب  وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع       -٢٢
يتعارض مع القانون وأن التوصيات املقدمة خالل االستعراض الـدوري الـشامل              ال البدين
 .)٣٦(، بشأن حظر العقاب البدين، قد رفضت من جانـب حكومـة إريتريـا             ٢٠٠٩ لعام

ن العقوبـات   مـن قـانو   ) ب(٦٤وذكرت، فيما يتعلق بالعقاب البدين يف املرتل، أن املادة          
 بقصد ممارسة احلق يف اإلصالح أو التأديب       األفعال املعقولة "االنتقايل إلريتريا تنص على أن      

 على معاقبة من ميارس القسوة على األطفـال         ٥٤٨ ال يعاقب عليها القانون؛ وتنص املادة     "
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احلق يف فرض عقاب مـشروع يف حـدود         "دون سن اخلامسة عشرة، لكنها تشري إىل أن         
  .)٣٧(")٦٤ املادة(خيضع ألحكام هذه املادة   الاملعقول
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال، فيما يتعلق             -٢٣

بالعقاب البدين يف املدارس، أن مدونة قواعد السلوك يف املدارس تنص على حظـر العقـاب    
بل على العكس من ذلك، فهـو       . نيبدو أن هناك حظر صريح له يف القانو         ال  لكن ،البدين

. )٣٨(لقانون إريتريا اجلنائي االنتقايل   اً  ، وفق "احلق يف اإلصالح والتأديب   "عمل قانوين يف إطار     
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال أن القانون اجلنـائي              

 مرة ١٢ة الشباب اجلاحنني بضرهبم   منه، على إمكانية معاقب    ١٧٢  ينص، يف املادة   ١٩٥٧ لعام
بشأن العقاب البدين كتـدبري     اً  صرحياً  يبدو أن هناك حكم     ال على مؤخرهتم باخليزرانة؛ وأنه   

 .)٣٩(تأدييب يف النظام اجلنائي؛ وأن العقاب البدين مشروع يف أماكن الرعاية البديلة

التناسلية لألنثـى   وذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أن مجيع أشكال تشويه األعضاء           -٢٤
يزال تشويه األعضاء التناسـلية       ال ومع ذلك، . )٤٠(حمظورة مبوجب القانون  ) ختان اإلناث (

 بسبب الفهـم    اً،لإلناث من املمارسات الشائعة يف أوساط مجيع الفئات اإلثنية والدينية تقريب          
 املـرأة  اخلاطئ ملا هو ديين وما هو ثقايف، عالوة على املفـاهيم اخلاطئـة حليـاة وسـالمة      

 وأوصت املنظمة باختاذ تدابري للقضاء على تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث             .)٤١(اجلنسية
بوسائل تشمل التوعية بشأن حظر هذه املمارسة وإدراج املعلومات ذات الصلة يف منـاهج              

 .)٤٢(التعليم املدرسي اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

ن اغتصاب النساء العامالت يف القوات العسكرية       وذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أ     -٢٥
واسع االنتشار، ويتسبب يف حاالت محل متكررة تؤدي إىل تسرحيهن وإحلاق وصمة العـار              

 .)٤٣(هبن يف اجملتمع

وذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أنه على الرغم من أن القانون حيظر الزواج املبكـر               -٢٦
 .)٤٤(عدالهتما خالل السنوات القليلـة املاضـية      والزواج القسري، فقد لوحظت زيادة يف م      

ودعت املبادرة إىل رفع درجة الوعي بالقوانني ذات الصلة وسط الفتيات، وآبائهن وأمهاهتن،             
إىل أن تنشئ حكومة إريتريا جلان تـضم        اً  ودعت أيض . )٤٥(ويف اجملتمعات احمللية بوجه عام    

 .)٤٦(ظاهرةأصحاب مصلحة متعددين من أجل الدعوة إلهناء هذه ال

وذكرت منظمة العفو الدولية أهنا وثقت حاالت اعتقال واحتجاز بشكل تعـسفي             -٢٧
آلالف الناس دون هتمة أو حماكمة، بسبب انتقادهم للحكومة أو سياستها العامة أو ممارستها، 
وبسبب اشتغاهلم بالعمل الصحفي، وبسبب معارضتهم الفعلية أو املفترضة حلكومة إريتريـا،      

تعترف هبا احلكومة، ولتهرهبم من اخلدمة العسكرية اإللزاميـة أو            ال تهم شعائر دينية  وملمارس
ومل توجه ألي من هؤالء األشخاص أية هتمـة         . )٤٧(فرارهم منها، وحملاولتهم الفرار من البلد     

قط، ومل حياكموا أو ميثلوا أمام قاض أو موظف قضائي ميلك سـلطة اسـتعراض شـرعية                 
منظمة العفو الدولية توصيات تشمل الوقـف الفـوري ملمارسـة            وقدمت   .)٤٨(احتجازهم
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 ودعـت   .)٤٩(االحتجاز التعسفي، واإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع سجناء الضمري         
منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل اإلفراج غري املشروط عن هؤالء األشخاص أو حماكمتـهم،            

عالوة على اإلنفاذ الكامل     ؛)٥٠( احملاكم وإىل كفالة مثول مجيع احملتجزين بصورة تعسفية أمام       
 وحثت املنظمة الدولية لألبواب املفتوحة حكومة إريتريا على         .)٥١(ألوامر املثول أمام القضاء   

 .)٥٢(إهناء ممارسات احلبس االنفرادي

ممارسات اعتقال واحتجاز املشتبه فـيهم       إىل استمرار  ٢وتطرقت الورقة املشتركة     -٢٨
وهـي   م أو اهتام أي منهم بأنه خصم فعلي أو مشتبه حلكومة إريتريـا،            دون توجيه هتم إليه   

املمارسات اليت تؤدي إىل انعدام أنشطة رصد حقوق اإلنسان واالفتقار إىل املعلومات املتعلقة             
 .)٥٣(هبا، ولذا ميكن أن تعزى إليها انتهاكات تلك احلقوق

بب دعـوهتم إىل احلـوار       أن السياسيني املسجونني بس    ٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٢٩
يزالـون يف الـسجن، ومل       اً، ال  شخص ١١الدميقراطي وتعزيز سيادة القانون، البالغ عددهم       

 .)٥٤(يقدموا قط إىل احملاكمة أو حىت وجهت إليهم هتم تتعلق بأية جرمية

تـزال    الوذكرت املنظمة الدولية لألبواب املفتوحة أن عمليات اعتقال املـسيحيني       -٣٠
 . )٥٦(وحثت املنظمة حكومة إريتريا على إطالق سراح مجيع سجناء الضمري. )٥٥(مستمرة

ودعت اجلمعية األوروبية لشهود يهوه املسيحيني إىل إطالق سراح املسجونني مـن             -٣١
 والذين مل توجه هتمة رمسية إىل أي فـرد منـهم أو             اً، شخص ٥٦ شهود يهوه البالغ عددهم   

 .)٥٧(عقوباتيقدموا إىل احملاكمة أو تصدر حبقهم 

وفيما يتعلق بظروف االحتجاز والزنزانات وأماكن احلبس األخرى، ذكرت منظمة           -٣٢
كما أن إمدادات األغذية . العفو الدولية أهنا شديدة االكتظاظ ورطبة وغري صحية بصفة عامة    

ويستخدم كثري من مراكز االحتجاز زنزانـات  . واملياه وخدمات الصرف الصحي غري كافية    
ويقع كـثري مـن مراكـز       . عن الزنزانات اً   أو يستخدم حاويات شحن عوض     حتت األرض 

االحتجاز هذه يف مناطق صحراوية، مما يعين أن األشخاص احملتجزين يف زنزانـات حتـت                
. األرض أو مصنوعة من املعدن يعانون من احلرارة الشديدة خالل النهار ومن الربد أثناء الليل              

لزنزانات اليت حتت األرض واملصنوعة من حاويات الشحن،    توجد منافذ للتهوية عادة يف ا      وال
وتفتقر الزنزانـات إىل مرافـق الـصرف    . كما أهنا حمرومة إىل درجة كبرية من ضوء النهار       

من أجل الذهاب إىل املراحيض     اً  يسمح للسجناء باخلروج إال لفترات قصرية جد       والالصحي  
وتتفاقم هـذه   . ريين من احملتجزين السابقني   لشهادة الكث اً  مرة واحدة أو مرتني يف اليوم، وفق      
يسمح هلم    ال  وذكرت الورقة املشتركة أن احملتجزين     .)٥٨(األوضاع بسبب اكتظاظ السجون   
 أن معظـم الـسجناء،      ٣  وذكرت الورقة املشتركة   .)٥٩(بالصالة ومتنع عنهم الكتب الدينية    

 .)٦٠(بالتمثيل القانوين والرة يسمح هلم بزيارات من أفراد األس  الالسياسيني منهم، سيما وال
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وذكر االحتاد الدويل للكتاب أن مجاعة اللجنة الدولية للصليب األمحر مل تتمكن من              -٣٣
توجد منظمات للمجتمع املدين من أجـل         ال الوصول إىل مرافق االحتجاز يف إريتريا، بينما      

نية الوصول للجنـة    صت منظمة التضامن املسيحي العاملي بإتاحة إمكا      و وأ .)٦١(رصد أحواهلا 
 وأوصت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا بإتاحة إمكانية .)٦٢(الدولية للصليب األمحر

 .)٦٣(وصول مراقبني مستقلني إىل مجيع مرافق االحتجاز

ودعت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل احترام املعايري الدولية بشكل فوري يف جمال            -٣٤
 توفري ما يكفي من األغذية واملياه واملـساعدة الطبيـة هلـم،             معاملة السجناء، بوسائل منها   

والسماح بوصول مراقبني مـستقلني إىل مجيـع مرافـق           والقضاء على اكتظاظ السجون؛   
االحتجاز السرية؛ وإخطار أفراد عائالت احملتجزين بأماكن وجودهم؛ وإعادة حق الزيـارة            

 .)٦٤(وإمكانية احلصول على التمثيل القانوين

 أن هناك أدلة تشري إىل جتاهل السن القانونية للتجنيد يف           ١ كرت الورقة املشتركة  وذ -٣٥
 وذكـرت منظمـة     .)٦٥(اخلدمة العسكرية عن عمد وأن األطفال جيندون للخدمة العسكرية        

كبرية من الطالب الذين تقل أعمـارهم       اً  شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا أن هناك أعداد       
وجيرب طالب الصف الثـاين عـشر علـى          .ريب العسكري  سنة يف معسكرات التد    ١٨ عن

اً وجيري أيض .  أشهر ٦ الذهاب إىل معسكرات التدريب العسكري وتلقي التدريب فيها ملدة        
ـ  ١١ تتجاوز أعمارهم   ال احتجاز األحداث غري امللتحقني باملدارس، مبن فيهم أطفال         اً، عام

 .)٦٦(وإرساهلم إىل املعسكرات مثل معسكر ويا

 منظمة العفو الدولية أن مجيع التالميذ ملزمون بإكمـال الـسنة النهائيـة              وذكرت -٣٦
إىل اً عسكرياً ، يف معسكر ساوا للتدريب العسكري، حيث يتلقون تدريب       )الصف الثاين عشر  (

ـ       . جانب العمل املدرسي   للخدمـة يف القـوات     اً  ويعين هذا النظام أن األطفال جيندون فعلي
دولية بأن تنهي حكومة إريتريا العمـل بـسياسة قـضاء           وأوصت منظمة العفو ال   . املسلحة

األطفال للسنة الدراسية األخرية يف معسكر ساوا؛ وأن تكفل عدم خضوع أي شخص دون              
 .)٦٧(سن الثامنة عشرة للتجنيد اإلجباري

 إقامة العدالة وإنفاذ القانون مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -٣ 

. )٦٨(ريتريا ليست لديها سلطة قـضائية مـستقلة       ذكرت منظمة العفو الدولية أن إ      -٣٧
 .)٦٩(ودعت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل إنشاء حماكم مستقلة

أوصت منظمة العفو الدولية بأن تتخذ حكومة إريتريا إجراءات لكفالة توجيه االهتام             -٣٨
ىل احملاكمـة يف    وتقدميهم إ اً  معروفاً  إجرامي  دون إبطاء إىل احملتجزين املشتبه يف ارتكاهبم عمالً       

حصوهلم على حماكمة عادلة وعلنية متتثل للمعايري الدولية         غضون فترة زمنية معقولة، وكفالة    
للمحاكمة العادلة؛ وبأن يطلق سراح احملتجزين ريثما يقدمون إىل احملاكمة، يف حالة عـدم               



A/HRC/WG.6/18/ERI/3 

9 GE.13-18328 

سيما األشخاص الذين حيتجزون لفتـرة       والاختاذ هذه اإلجراءات خالل فترة زمنية معقولة،        
 .)٧٠(طويلة دون توجيه هتم إليهم

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه جيب أن تكفل حكومة إريتريا دون إبطاء إمكانية              -٣٩
وجيـب   .اتصال األشخاص احملتجزين مبحامني من اختيارهم مع كفالة سرية هذه االتصاالت        

 سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى يوفر مركزها وفترة          أن ميثل احملتجزون بأسرع ما ميكن أمام      
كما جيـب أن تتـاح هلـم        . واليتها أفضل الضمانات املمكنة للكفاءة والرتاهة واالستقالل      

إمكانية الطعن يف قانونية احتجازهم أمام احملاكم وأن تنظر احملاكم أو غريها من السلطات يف               
 .)٧١(شرعية احتجازهم على فترات معقولة

 حلق يف اخلصوصية ا -٤ 

 أن القانون اجلنائي االنتقايل جيرم قيام عالقات جنـسية          ٢ذكرت الورقة املشتركة     -٤٠
 .)٧٢(مثلية بالتراضي ويعاقب عليها بالسجن

 حرية التنقل -٥ 

، مبا يف ذلـك الـيت تـستخرج         "تأشريات اخلروج " أن   ١وذكرت الورقة املشترك     -٤١
 سنة من   ٥٤حها بشكل روتيين ملن تقل أعمارهم عن        ألغراض الدراسة يف اخلارج، يرفض من     

 . من النساء، باعتبار أهنا أعمار يستطيعون فيها أداء اخلدمـة العـسكرية            ٤٧الرجال وعن   
 سنة، باعتبار أهنم يقتربون من      ١١ منح تلك التأشريات لألطفال ابتداء من سن      اً  ويرفض أيض 

 .)٧٣(سن أداء اخلدمة العسكرية

ملعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف         حرية الدين أو ا    -٦ 
 املشاركة يف احلياة العامة 

ذكر االحتاد الدويل للكتاب أنه مل حيدث تغيري يذكر يف إريتريا منـذ االسـتعراض                -٤٢
توجد وسائط   والتزال حرية الرأي أو التعبري غري متاحة،         وال. ٢٠٠٩ الدوري الشامل لعام  

 ، كمـا  ٢٠٠١١ سبتمرب/تقلة منذ اإلجراءات القمعية اليت نفذهتا احلكومة يف أيلول        إعالم مس 
توجد أحزاب سياسية، عدا حزب اجلبهة الشعبية من أجل الدميقراطية والعدالة احلـاكم،              ال
 .)٧٤(جمتمع مدين والانتخابات وطنية  وال

ت القيود املفروضة   وذكر املركز األورويب للقانون والعدالة أن حكومة إريتريا شدد         -٤٣
ويتعرض املسيحيون للتمييز    .٢٠٠٩ على حرية الدين، منذ االستعراض الدوري الشامل لعام       

تطبـق حبقهـم     والواالحتجاز واالعتقال والسجن وسوء املعاملة بسبب معتقداهتم الدينية،         
 .)٧٥(أصول احملاكمات
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تـزال    ال ملختلفـة  أن كنائس األقليات من الطوائف ا      ٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٤٤
يزال أعضاؤها يتعرضون بصورة روتينية لالعتقال واالحتجاز لفترات طويلـة           والحمظورة،  

 .)٧٦(دون توجيه أي هتمة إليه

وذكرت املنظمة الدولية لألبواب املفتوحة أنه علـى الـرغم مـن أن اإلحـساس                -٤٥
 فـإن الفئـات     باالضطهاد ضد املسيحيني يظهر على أشده وسط اجلماعات غري املسجلة،         

 وحثت املنظمة الدولية لألبواب املفتوحة حكومة إريتريا        .)٧٧(تتأثر به أيضاً  اً  املعترف هبا رمسي  
على مراجعة القوانني املتعلقة بالطوائف واملنظمات الدينية، وعلى كفالة امتثال تلك القوانني            

 .)٧٨(إىل االلتزامات مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

أن  وذكر مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن األفريقـي            -٤٦
، الذي أعلن فيه أن شـهود       ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ املرسوم الرئاسي الصادر ف   

 من محلة اجلنسية اإلريترية بامليالد قد ألغيت جنسيتهم بسبب رفـضهم املـشاركة يف               هيهو
 الوطنية، قد جرد شهود يهوه يف إريتريا من حقوقهم املدنية األساسية،            االستفتاء ويف اخلدمة  

ومتثلت نتيجة ذلك يف عدم السماح هلم بالعمل يف املكاتب احلكومية؛ وسـحب تـراخيص            
 .)٧٩(أعماهلم التجارية، وإلغاء بطاقات هويتهم ومصادرة وثائق سفرهم

ركة يف األنشطة الدينية ويعاقبون     وذكرت الورقة املشتركة أنه حيظر على اجلنود املشا        -٤٧
 .)٨٠(على حيازة املؤلفات الدينية

 أن إريتريا مل تعترف باحلق يف االستنكاف الضمريي عن          ١وذكرت الورقة املشتركة     -٤٨
وتعرض األشخاص الذين عرف استنكافهم الضمريي عـن التجنيـد   . أداء اخلدمة العسكرية 

 أن أفـراد عـائالت      ١كرت الورقة املشتركة     وذ .)٨١(للخدمة العسكرية للمعاقبة بالسجن   
األشخاص الذين مل يتقدموا ألداء اخلدمة العسكرية تتعرض لالحتجاز التعسفي دون حماكمة،            

 .)٨٢(ويطلق سراحهم فقط عند ظهور اجملندين املختفني أو دفع غرامة مالية

ـ          -٤٩ دوري وذكر االحتاد الدويل للكتاب أن إريتريا قد قبلت، خـالل االسـتعراض ال
من التوصيات ذات الصلة باحلق يف حرية التعبري وحبالة الكتـاب           اً  ، عدد ٢٠٠٩ الشامل لعام 

 .)٨٣(من هذه التوصياتاً احملتجزين، لكنها مل تنفذ أي

 أنـه  وذكر مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي           -٥٠
وذكـرت منظمـة    . )٨٤(٢٠٠١ تريا منذ عام  توجد يف وسائط إعالم حملية مستقلة يف إري        ال

مراسلني بال حدود أن إذاعة إريتريا اليت تبث إرساهلا إىل داخل إريتريا من بلد ثالث تشكل                 
هلجمـات  اً  وقد أدى جناح هذه اخلدمة اإلذاعية إىل أن تصبح هدف         . للدعاية احلكومية   بديالً

 .)٨٥(قرصنة على موقعها الشبكي   متكررة، مثل عمليات التشويش على إشاراهتا الساتيلية وال       
 ١ رقابة على البث اإلخباري لقناة اجلزيرة القطرية، يف الفترة مـن          اً  وفرضت السلطات أيض  

 .)٨٦(٢٠١٢ فرباير/ شباط١٢ إىل
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 أن الصحفيني الذين يشتبه يف إرسـاهلم معلومـات إىل    ٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٥١
، قدر عدد الـصحفيني     ٢٠١٢ ويف عام . اكمةدون هتمة أو حم   اً  خارج البلد حيتجزون تعسفي   

 من الصحفيني العاملني يف إذاعة      ٤ ، اعتقل ٢٠١١١  ويف عام  .)٨٧(املسجونني بثالثني صحفياً  
 .)٨٨(يزالون حمتجزين يف احلبس االنفرادي  الدميتسي هافاش اليت تسيِّرها احلكومة، ويقال إهنم     

يزالـون   وال يف صـحف خاصـة        من الصحفيني العاملني   ١٠ ، اعتقل زهاء  ٢٠٠١ يف عام 
 بـأن تؤكـد     ١٩  وأوصت منظمة املادة   .)٨٩(حمتجزين يف مواقع سرية دون توجيه هتم إليهم       

إريتريا أمساء مجيع احملتجزين وأماكنهم وحالتهم الصحية، وأن تؤكـد حـاالت الوفـاة إذا               
ـ إىل اإلفراج غري املشروط عن مجيع احملتجزين وتعويضهم بشكل          اً  ودعت أيض  .حدثت زٍ جم

 .)٩٠(عن حرماهنم من حقهم يف حرية التعبري واحتجازهم بشكل تعسفي لفترات طويلة

أن اخنفاض مستوى تغلغل اإلنترنت واالفتقار إىل اهلياكل         ١٩ وذكرت منظمة املادة   -٥٢
 ودعـت   .)٩١(األساسية لالتصاالت يشكالن عقبة كأداء أمام إعمال احلق يف حرية التعـبري           

عمل من أجل تعزيز إمكانية احلصول على خدمات اإلنترنت، ووضع          املنظمة إىل وضع خطة     
 .)٩٢(ستراتيجية لتطوير اهلياكل األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكيةا

 جندي احتلت مـبىن  ٢٠٠  أن جمموعة جنود مؤلفة من٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٥٣
ت رسالة تطالب فيها بإطالق ، وبث٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين٢١ وزارة اإلعالم يف أمسرة، يف    

وجرى اعتقال أعداد كبرية عقب     . وتنفيذ الدستور يف إريتريا    سراح مجيع السجناء السياسيني   
 .)٩٣(إخراج اجلنود من املبىن

 حكومة إريتريا إىل الكف عن مضايقة الكتاب والصحفيني         ١٩ ودعت منظمة املادة   -٥٤
األشخاص اآلخرين املدافعني عن حقوق     وأصحاب مدونات اإلنترنت والناشطني السياسيني و     

اإلنسان أو هتديدهم أو جترميهم أو اعتقاهلم ألسباب تتصل بأنشطتهم السلمية املشروعة، مبـا           
 .)٩٤(يف ذلك ممارسة حقهم يف حرية التعبري

 أنه مل يطرأ أي حتسن ملحوظ يف معاملة اجملتمع املدين،           ٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٥٥
، وأن العمالء احلكوميني هم الذين يرتكبـون        ٢٠٠٩ وري الشامل لعام  منذ االستعراض الد  

 .)٩٥(معظم أعمال العنف السياسي والتخويف اليت تؤثر على الناشطني يف اجملتمع املدين

وذكر مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي أنـه              -٥٦
ويقيد .  فيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية     فرضت قيود صارمة على حرية تكوين اجلمعيات      

عمل تلك املنظمات   ) ٢٠٠٥ لسنة(اإلعالن بشأن حتديد أطر إدارة املنظمات غري احلكومية         
وعالوة على ذلك، جيب على املنظمات غري احلكومية        . يف جمال أعمال اإلغاثة وإعادة التأهيل     

 ودعا مشروع املدافعني عـن      .)٩٦(أن تعمل ضمن نطاق سياسات وأولويات حكومة إريتريا       
حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا والقرن األفريقي إىل تعديل اإلعالن املذكور ورفـع تلـك               
القيود، والسماح للمنظمات غري احلكومية بتقدير االحتياجات املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان           

 .)٩٧(ورصدها
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مع مدين نشط أمـر بـالغ       أن وجود جمت   وذكرت املنظمة الدولية لألبواب املفتوحة     -٥٧
األمهية لتحقيق رفاه البلد وشعبه، وأوصت بإلغـاء القـوانني املقيـدة للمنظمـات غـري                

 .)٩٨(احلكومية

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية -٧ 

 ذكرت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا أنه على الرغم من حتديد الفتـرة              -٥٨
ـ  ١٧ فإن معظم األفراد يقضون فيها       اً،عسكرية بثمانية عشر شهر   الرمسية للخدمة ال   أو اً   عام

 أن اخلدمة العسكرية املستمرة املقررة جلميع الـشباب         ٣  وذكرت الورقة املشتركة   .)٩٩(أكثر
 قد توسع نطاقهـا لتـشمل مـن    ٥٠ و١٨ من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بني      

ري تدريب املسنني من الرجال والنساء على محـل         وجي .٧٠ سنة و ٥٠ تتراوح أعمارهم بني  
 وأوصت منظمة شـواغل     .)١٠٠(بنادق الكالشنكوف هبدف تكوين ميليشيات حلماية املدن      

ملمارسة متديد فترة اخلدمة العسكرية     اً  حقوق اإلنسان يف إريتريا بأن تضع حكومة إريتريا حد        
 وأن تتيح   اً، شهر ١٨ مة مدهتا إىل أجل غري مسمى وتشرع يف تسريح الذين أكملوا فترة خد          

 .)١٠٢( ووجهت منظمة رصد حقوق اإلنسان دعوة مماثلة.)١٠١(خيار اخلدمة املدنية الوطنية

 أن الشباب املشاركني يف اخلدمة الوطنية أجربوا علـى          ٣ وذكرت الورقة املشتركة   -٥٩
ء أداء عمل مكثف بدون أجر ويف ظروف قاسية، يعانون خالهلا مـن االعتـداءات وسـو               

 .)١٠٣(عادة املعاملة

 أنه على الرغم من قوانني العمل السارية، فإن احلكومة          ٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٦٠
 .)١٠٤(احلق يف املساومة اجلماعية والحتترم احلق يف حرية تكوين اجلمعيات   الاإلريترية

مـل   أن اجملندين يف اخلدمة الوطنية جيـربون علـى الع          ٢ وذكرت الورقة املشتركة   -٦١
 ودعـت منظمـة     .)١٠٥(القسري يف صناعة التعدين ويف طائفة واسعة من املشاريع احلكومية         

رصد حقوق اإلنسان إىل وضع حد السـتخدام اجملنـدين للخدمـة الوطنيـة يف العمـل                 
 .)١٠٦(القسري

وذكرت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا أن الطالب يف مرحليت التعلـيم              -٦٢
 سنة، ملزمون حبضور معسكرات ١٨ ، الذين تقل أعمار الكثريين منهم عن      املتوسطة والثانوية 

 .)١٠٧(أثناء اإلجازة الصيفية، جيربون خالهلا على القيام بأعمال يدويةاً  يوم٤٥ ملدة

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق -٨ 

 األغذية بنظام البطاقات    ذكرت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا أن توزيع         -٦٣
وعلى سبيل املثال، يسمح لكل فرد مسجل . يتحكم يف استهالك مجيع األسر املعيشية لألغذية

 جـرام يف    ١٠٠ يف إحدى األسر املعيشية يف املدن باحلصول على قطعة خبز واحدة وزنـه            
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  كيلوغرامـات ٥ ومن السكراً  غرام٧٥٠ ويسمح لكل مواطن إريتري مسجل بشراء  . اليوم
 .)١٠٨(وتوكل للناس يف القرى مهمة توفري احتياجاهتم. من احلبوب يف الشهر

وأوصت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا بأن تتيح حكومة إريتريا لألعمال             -٦٤
التجارية اخلاصة حرية العمل دون رقابة وأن تسمح للمواطنني بشراء األغذية من األسـواق              

إلغاء استخدام نظام البطاقات يف مراقبة حتركات املواطنني        باً  وأوصت أيض . احلرة دون خوف  
 .)١٠٩(ومعاقبتهم

وذكرت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا إن هناك حاجة ماسة إىل إنـشاء               -٦٥
 .)١١٠(نظام للخدمات االجتماعية بغرض مساعدة املستضعفني واألشخاص ذوي اإلعاقة

لعائالت تتعرض للعقاب والتهديد إذا مل      وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن ا       -٦٦
. يف املائة على دخلهم املكتسب خارج البلد ٢ يدفع األقارب املقيمون يف اخلارج ضريبة بنسبة      

وقد تكون هذه العقوبة يف شكل إلغاء ترخيص العمل التجاري ألسرة الـشخص املقـيم يف          
 .)١١١(دار جوازات السفراخلارج أو مصادرة مرتل األسرة أو ممتلكاهتا األخرى أو رفض إص

وذكرت منظمة شواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا أن الفقر مستشر يف البلد وتعيش              -٦٧
والتسول منتشر ويشكل الوسيلة الوحيدة املتاحة      . أسر كثرية على وجبة واحدة فقط يف اليوم       

 .)١١٢(للكثريين الكتساب الدخل، على الرغم من حظره

 احلق يف التعليم -٩ 

رت مبادرة احلقوق اجلنسية أن حكومة إريتريا قد ركزت بصفة خاصـة علـى              ذك -٦٨
يف املـدارس،    غري أن العوامل السائدة   . )١١٣(تعليم البنات من خالل وضع السياسات املناسبة      

اليت تشمل نقص املرافق واملواد التعليمية، وبعد املسافة بني منازل البنات ومدارسهن، ونقص             
 .)١١٤(لى التحاق البنات باملدارس يف املرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة        عاً  سلب املعلمات، تؤثر 

وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية بأن تتخذ حكومة إريتريا تدابري تشمل تنظيم محالت للتوعية    
العامة ومنح حوافز مالية أو غريها من احلوافز األخرى لآلباء واألمهات من أجـل إرسـال                

 .)١١٥(البنات إىل املدارس

وذكرت منظمة العفو الدولية أن جودة التعليم املدرسي يف السنة األخرية متدنية مع              -٦٩
التركيز بشكل كبري على التوجه حنو التدريب العسكري، الذي ميارس إىل جانـب العمـل               

 .)١١٦(الدراسي

يـستطيعون    ال وذكرت اجلمعية األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أن شهود يهـو          -٧٠
يم علماين مكتمل ألن الطالب ملزمون بالتسجيل للخدمة العسكرية عنـد           احلصول على تعل  

ويلزم الطالب بااللتحاق مبعسكر ساوا للتـدريب       . بلوغهم الصف التاسع باملدارس الثانوية    
  .)١١٧(العسكري عند إكمال الصف احلادي عشر، حيث يكملون دراسة الصف الثاين عشر
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