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 مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
 ٢٧ ، دورته الثامنة عشرة يف الفترة مـن       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

يف إريتريا يف اجللسة    وجرى استعراض احلالة    . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   /كانون الثاين 
. وترأس وفد إريتريا تيسفامشيل غرياهتـو     . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٣الثانية عشرة املعقودة يف     

 ٦واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بإريتريا يف جلـسته الـسابعة عـشرة املعقـودة يف                 
 .٢٠١٤فرباير /شباط

نسان املقررين التاليـة    ، اختار جملس حقوق اإل    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
 .إندونيسيا وسرياليون والنمسا: لتيسري استعراض احلالة يف إريتريا) اجملموعة الثالثية(أمساؤهم 

، ١٦/٢١ من مرفـق القـرار       ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣
 :صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض املتعلق بإريتريا

ــين  )أ(   ــر وط ــدم وفقــ /تقري ــايب مق ــرض كت ــرة اً ع ) أ(١٥للفق
)A/HRC/WG.6/18/ERI/1( ؛ 

) ب(١٥ جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )ب(  
)A/HRC/WG.6/18/ERI/2(؛ 

)  ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/18/ERI/3 .( 

حيلت إىل إريتريا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسـبانيا،             وأ  -٤
وأملانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين، واملكـسيك،         

يرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، والواليات املتحدة      أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
 .وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. ريكيةاألم

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

وكذا اليت أعربت عن اً شكر وفد إريتريا الدول اليت أرسلت أسئلتها وشواغلها مسبق          -٥
ن كل تعاط بناء فيما يتعلق بالتمتع الكامل حبقـوق اإلنـسان             وذكر أن إريتريا تثم    ا،دعمه

 . واحلريات األساسية
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علـى تنفيـذ    اً  وذكر الوفد أن مضامني االستعراض الدوري الشامل ركزت أساس          -٦
وقد جرى اإلعداد له من خـالل عمليـة عرفـت       . التوصيات املقبولة واملسائل ذات الصلة    

شئت جلنة توجيهية تتألف من ممثلي مجيع الوزارات        وقد أن . مشاركة واسعة ومسؤولية عالية   
كما قـدم   .  املدين الرئيسية املعنية ترأسها وزارة اخلارجية وتضم ممثلني عن منظمات اجملتمع         

 .فريق األمم املتحدة القطري يف إريتريا مدخالته

وجرت مشاورات رفيعة املستوى، مبا يف ذلك مع وكاالت إنفاذ القانون وأعـضاء               -٧
 القضائي واإلدارة اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين، بشأن مشاريع القوانني اجلـاهزة            اجلهاز
ـ      ةوعالوة على ذلك، بدأ العمل بقوانني جديد      . إلعالهنااً  حالي ، اء بشأن احلصول علـى امل

واألمن الغذائي، وخصخصة املؤسسات اململوكة للدولة، وإمكانية اللجوء إىل القضاء، وكذا           
 .  وتوسيع الوالية املمتدة حملاكم الصلح،ر القضائيةمساءلة الدوائ

وقد كان الدستور مصدر مجيع التدابري التشريعية وأساس السياسات واإلجـراءات             -٨
وبالرغم من تنظيم انتخابات حمليـة وإقليميـة،   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية   

يدات اليت تـستهدف األمـن والـسيادة        بقيت االنتخابات الوطنية تنتظر القضاء على التهد      
وأقر الوفد بأن هناك حاجة إىل مزيد من اجلهود إلنشاء بعض املؤسسات املنصوص             . القوميني

وبالرغم من التحديات واملشاكل، اكتسبت اجلهود الراميـة إىل تعزيـز           . عليها يف الدستور  
 . املاضيةخالل السنوات األربعاً هاماً النظام القانوين وسيادة القانون زمخ

وركزت اجلهود اإلمنائية الوطنية على تعزيز مجيع جوانب العدالة االجتماعية لضمان             -٩
. قدرة مجيع املواطنني على العيش بكرامة والنمو يف جمتمع يعكس القيم والتطلعات املشتركة            

وقد أصبحت املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص العالمة البارزة للتـدخالت االسـتراتيجية             
يف مجيع املناطق   تساوية  كومية لضمان التوزيع العادل للخدمات األساسية وتوسيع تنمية م        احل

 . والبلدات

وذكر الوفد أن خمططات االئتمانات الصغرى للمزارعني الريفيني، واملزارع التعاونية            -١٠
. بريللنساء، واملواطنني ذوي اإلعاقة، وغريها من الفئات احملتاجة يف اجملتمع توسعت بشكل ك            

ومن مث زادت املؤسسات احلكومية الرئيسية ومصرف إريتريا اإلمنائي وغريمها من أصـحاب             
 .املصلحة من مستوى االستثمار ودرجة دعم الفئات احملرومة

صخصة اهليئات واملؤسسات اململوكة للحكومة وإنـشاء       يزيد كل من خ   ويتوقع أن     -١١
فرص مجيع املواطنني يف االستفادة      من   ٢٠١٣صادر عام   العالن  اإلوكالة خصخصة مبوجب    

 . من ثروة الوطن على مجيع املستويات

وقد وسعت احلكومة الربامج الرامية إىل مساعدة مجيع الفئات االجتماعية احملرومـة              -١٢
 . بتعاون مع أصحاب املصلحة واإلريتريني داخل البلد وخارجه
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ث حتوالت ثقافية وكـذا     وقدم الوفد معلومات عن اخلطوات املتخذة من أجل إحدا          -١٣
مع مثُل الوحدة الوطنية والتنميـة      اً  الستكشاف املرياث الثقايف جلميع اجملموعات اإلثنية متاشي      

 . الوطنية

وذكر الوفد أن إريتريا ضاعفت جهودها لتحسني أسلوب عيش مجيـع سـكاهنا               -١٤
ـ        . وظروفهم املعيشية  يري الظـروف   وتعد االستراتيجية اليت تستهدف القضاء على الفقر وتغ

 . اًمستمراً املعيشية جهد

وأظهر التوزيع الدميغرايف للخدمات اليت تقدمها احلكومة إحراز تقدم ملحوظ مـن              -١٥
وكذا يف القطاعات الريفيـة     اً،  ويف املناطق احملرومة سابق   . حيث الوصول والتغطية واملوثوقية   

ات االجتماعية يف السنوات األربع     ل منو متواصل يف مجيع املؤشر     جِّواألجزاء اهلامشية للبلد، سُ   
 . املاضية

اهلدف الرابـع   (وتشق إريتريا طريقها إىل حتقيق ثالثة من األهداف اإلمنائية لأللفية             -١٦
املتعلق باحلد من وفيات األطفال، واهلدف اخلامس املتعلق بتحسني الصحة النفاسية، واهلدف            

). اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض    /ةالسادس املتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة البشري      
 . كما أهنا يف طريقها إىل حتقيق أربعة أهداف أخرى

وفيما يتعلق بالكرامة اإلنسانية، تقوم دوائر اإلصالحيات وإعادة التأهيل اإلريتريـة             -١٧
 . بعمل رئيسي يف إعادة تأهيل املدانني وإعادة دجمهم يف اجملتمع عند إطالق سراحهم

عن  وبالتايل أصبح الرصد     ،ر الوفد أن التعذيب جمّرم يف النظام القانوين الداخلي        وذك  -١٨
وعالوة على ذلك، تبقى األدلة احملصل      . ممارسة راسخة خالل السنوات األربع املاضية     كثب  

 . عليها عن طريق هذه الوسائل غري مقبولة يف احملاكم

 عدم التسامح إطالقاً مع مجيـع       كما واصلت احلكومة سياستها الصارمة املتمثلة يف        -١٩
وقد زادت مجيع الوكاالت املعنية محالت التوعية ونظمت الـشرطة          . أشكال العنف اجلنسي  

 .منتديات ومحالت عامة يف املدارس الثانوية

. الغ وباطـل  عامـاً   ١٨دون سـن    وذكر الوفد أن أي عقد زواج بني شخصني           -٢٠
 . زجيات عقوبة مبوجب قانون العقوباتويواجه األزواج وكذا الشهود على مثل هذه ال

ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وبترها وتتواصـل         ااحلكومة قانون حظرت  و  -٢١
بيـد أنـه    . وصدرت عقوبات يف احلاالت اليت أبلغت فيها احملاكم       . هبذا الشأن محلة مكثفة   

ل إىل السكان الرحـل  تزال هناك حتديات يف التصدي هلذه املشكلة، مبا يف ذلك يف الوصو     ال
 . وحتقيق تغريات سلوكية عن طريق املعرفة والتوعية

بـذلت جهـود    قد  و. وحقوق الطفل يف صلب سياسات واستراتيجيات احلكومة        -٢٢
لتعزيز اللحمة األسرية وتوفري بيئة أفضل لنمو األطفال ومنائهم ومتكني اجملتمعات احمللية مـن              
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كمـا جـرى   . ة األطفال والتنشئة االجتماعية املالئمة تنسيق وتعزيز املمارسات اجليدة لرعاي    
 . توسيع الربنامج اجملتمعي إلعادة دمج األيتام بنجاح

ستأجرون فاألطفال ال يُ  . وذكر الوفد أنه ال توجد حاالت لعمل األطفال يف إريتريا           -٢٣
 .للعمل، لكن هناك ثقافة وتقاليد وممارسات مشاركة األطفال يف أنشطة وأعمـال األسـرة             

 . ويبقى رفع قدرات الرصد ومستوى الوعي من التحديات الرئيسية

دائرة لإلفراج املشروط لتقدمي املـشورة ولـدمج األطفـال           وقد أنشأت احلكومة    -٢٤
 . لقانون يف املدارس واألحياء بعد إطالق سراحهماملخالفني ل

اعية للمـرأة    وقد حتسنت خالل السنوات األربع املاضية األدوار السياسية واالجتم          -٢٥
األنشطة السياسية واجلمعيات املنتخبة واإلدارة على الصعيدين احمللي والوطين ويف غريهـا             يف

 . من املناصب احلكومية

الفجوة بني اجلنسني يف التعليم وتعزيز      لسّد  وقدم الوفد معلومات عن اجلهود املبذولة         -٢٦
كافحة أمية البالغني، أظهرت بيانـات      وفيما يتعلق مب  . جودة تعليم الفتيات يف النظام التعليمي     

شاركوا يف برامج حمو أميـة البـالغني،        اً  بالغ ٥٢ ٧٤٧ أن   ٢٠١١/٢٠١٢السنة األكادميية   
التدريب امج  وعلى هذا املنوال، كان عدد بر     .  يف املائة من املشاركني    ٩٥نسبة  ومثلت املرأة   

املسجلني يف الطالب  يف املائة من ٣٨نسبة بدوره، كما مثلت املرأة اً املهين لفائدة النساء كبري
 .  طالبا٤ً ٦٤٠ وعددهم تلك السنة األكادميية

وذكر الوفد أن إريتريا واصلت تشجيع العودة الطوعية لألشخاص الذين قد يكونون            -٢٧
 قد وضعت عدة برامج     اغادروا البلد بصورة غري قانونية وبشكل ينتهك قوانني اهلجرة، وأهن         

وتعمل احلكومة على إنـشاء آليـة       . ن مبحض إرادهتم وإعادة إدماجهم    إلعادة تأهيل العائدي  
لتيسري الوصول إىل اهليئات الدولية ذات الصلة، وال سيما مفوضية األمم املتحـدة الـسامية               

الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري      الصادرة عن    ١٠٧للتوصية  اً  لشؤون الالجئني، وفق  
 . الشامل

إعادة تنظيم وإعادة بناء هياكلها، ابتداء من املـستوى         وقدم الوفد معلومات بشأن       -٢٨
وتركز احلكومة على تفعيل    ". والتنظيمالفعالة  الدينامية السياسية واإلدارة    "لشعار  اً  احمللي، وفق 

إشراك اجملتمعات احمللية يف إدارة شؤوهنا، مع التركيز على التمكني احمللي من خـالل زيـادة        
  .واإلدارات اإلقليميةالسلطة إىل احلكم احمللي  منح

وذكر الوفد أن املشهد السياسي حيترم احلريات األساسية، وهـي حريـة التعـبري                -٢٩
ومل حيتجز أحد بسبب تعبريه عن وجهة نظره أو أفكاره، مبـا يف    . وتكوين اجلمعيات والدين  

  أية قيود علـى الوصـول إىل       ذلك انتقاد السياسات واإلجراءات احلكومية؛ ومل تفرض أبداً       
 . اإلنترنت كما يتواصل ازدهار االنسجام الديين واالحترام املتبادل والتفاهم بني األديان
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وذكر الوفد أن إريتريا قدمت تقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال                -٣٠
.  األساسية ملنظمة العمل الدولية    التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقيات الثماين       

 احلكومة قد استجابت للعديد من االستبيانات والرسائل الواردة من هيئات الرصـد             وكانت
على البالغات احملالة مبقتضى إجراءات الشكاوى التابعة جمللس حقوق         اً  تلك كما ردت إجياب   

اإلنسان، وكذلك ردت بصورة مباشرة على اجمللس خالل دورتيـه العـشرين واحلاديـة               
مجيع الدورات العادية للمجلس منذ الدورة التاسعة عـشرة         وقد حضرت إريتريا    . والعشرين

 . هبدف العمل بتعاون وثيق مع اجمللس
وذكر الوفد أن إريتريا اسُتهدفت دون وجه حق بقرارات ذات دوافع سياسية مـن                -٣١

اجمللس أساءت إىل اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز حقوق اإلنـسان واحلريـات              
وتعترب إريتريا أن القرارات اخلاصة ببلدان حمددة ال ختدم النهوض حبقوق           . ايتهااألساسية ومح 

الـيت هـي    عن عملية االستعراض الدوري الشامل،      اً  مبكيالني واحنراف   اإلنسان وتشكل كيالً  
 . منتدى للتعاطي البناء

. على التمتع الكامـل حبقـوق اإلنـسان       اً  سلبال مربر هلا قد أثّر      فرض عقوبات   و  -٣٢
عرضت إريتريا إىل سلسلة من االهتامات بارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، يف            وت

حني توضح احلقائق على أرض الواقع أن تلك االهتامات باطلة ودافعها األساسي أجنـدات              
 . سياسية شريرة

وتستتبع العقوبات اليت فرضتها األمم املتحدة على إريتريا واستمرار احتالل األراضي             -٣٣
 إطالة أمد اخلدمة الوطنية وغريها من األعباء املرهقة علـى البلـد             اإريتريسيادة  ضع ل  خت اليت

 وكـذلك   ،وتعد النفقات غري الضرورية على الدفاع     . وشعبه، وهو ما يستحق النظر بدوره     
، وهبذا  من خملفات هذا الواقع    ، يف بعض جوانب العملية السياسية     املستحبةأوجه التأخري غري    

حلق الشعب اإلريتـري يف    اً  سياديتها انتهاك اخلاضعة ل  استمرار احتالل األراضي     يشكلىن  املع
ويف هذا الصدد، دعا الوفد اجمللس إىل إيالء االهتمام الواجب يف جـدول              .العيش يف سالم  

  .أعماله حلق الشعب اإلريتري يف العيش يف سالم

النـهوض حبقـوق    وقدم الوفد معلومات عن بعض من أفضل ممارسات إريتريا يف             -٣٤
اإلنسان، ومنها النهج القائم على اجملتمع احمللي ملعاجلة املشاكل االجتماعية، والنهج املتبع إزاء             
األيتام وغريهم من األطفال املستضعفني وذوي اإلعاقة، وتوفري التعليم اجملاين حىت املـستوى             

اء على إحالـة،    اجلامعي، وفرض رسوم رمزية على اخلدمات الصحية حىت مرحلة العالج بن          
اليت تعترف هبا األمم املتحدة      كما حييي البلد األيام الدولية    . ومؤسسة نظام مراقبة اإلصابات   

 . كمناسبات لتعزيز الوعي العام بشأن قضايا حامسة
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 احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

صيات املقدمة أثناء احلوار    توالترد  و. ببياناتاً   وفد ٧٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٥
 .ثاين من هذا التقريرفرع اليف ال

االقتـصادية،   -باجلهود املبذولة لتحسني الظروف االجتماعية    اً  أحاطت أرمينيا علم    -٣٦
وأعربت، يف معرض إشارهتا إىل تـوفري التعلـيم         . سياسة األمن الغذائي الوطنية   اً  وخصوص

ذولة لتحسني معدالت االلتحاق باملدارس، عن قلقهـا        األساسي اإللزامي اجملاين واجلهود املب    
 .لكون السنة النهائية من التعليم تقضى يف معسكرات للتدريب العسكري

وأعربت أستراليا عن خيبة أملها من عدم السماح ألي من املكلفـني بواليـات يف                 -٣٧
وأعربت عن  . نحىت اآل إطار اإلجراءات اخلاصة بزيارة إريتريا، ومن عدم تنفيذ دستور البلد           

قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن التعذيب، وظروف السجن القاسية، واالحتجاز مبعـزل             
 .عن العامل اخلارجي، واخلدمة العسكرية اإلجبارية

وأشادت النمسا بإريتريا على دعوهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان             -٣٨
زاء عدم مراعاة أصول احملاكمات، وحاالت االحتجـاز        وأعربت عن قلقها إ   . إىل زيارة البلد  

املشكوك فيها، وسوء ظروف االحتجاز، مالحظة أن التجنيد العسكري إىل أجل غري مسمى             
ويعمق الفقر، ويف الوقت نفسه يؤدي عدم وجود صـحافة حـرة إىل             اً  قسري  يشكل عمالً 

 .تقليص حرية التعبري

 يف مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،       بالتقدم احملرز اً  وأحاطت بلجيكا علم    -٣٩
وأشارت . ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف العديد من اجملاالت            

 .إىل استخدام األطفال يف الرتاعات املسلحة

جبملة أمور منها توفري التعليم اجملاين، والتدريب على املهارات         اً  وأحاطت بوتان علم    -٤٠
 لفائدة املنقطعني عن الدراسة، وبرامج التمكني االقتصادي للمرأة، إىل جانب إجنازات            املهنية
وأشادت بالتقدم الذي أحرزته إريتريا حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق            . أخرى

 .بالصحة، واملساواة بني اجلنسني، والفقر، واجلوع، والتعليم االبتدائي

لتقدم احملرز يف جماالت الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنـسني،          وأقرت بوتسوانا با    -٤١
حباالت االختفاء، والتعذيب، واالحتجاز دون حماكمة، والتـدخل       مشرية إىل التقارير املتعلقة   

وشجعت إريتريـا   . القضائي، والقيود املفروضة على حرية التنقل والتعبري واملشاركة العامة        
 .قوق املدنية والسياسيةعلى تعزيز سيادة القانون واحل

وأعربـت عـن    . وشجعت الربازيل على بذل املزيد من اجلهود لتعزيز حقوق املرأة           -٤٢
قلقها من عدم تصديق إريتريا على املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان ومن كـون حريـة               

الدويل وتساءلت الربازيل عن الكيفية اليت ميكن هبا للمجتمع         . التعبري والدين ال تزال حمدودة    
 .أن يدعم تنفيذ التوصيات
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وسألت كندا إريتريا عن اخلطوات املتخذة إللغاء جترمي النـشاط اجلنـسي املثلـي                -٤٣
وأعربت عن قلقها إزاء الظروف السيئة يف السجون والتعذيب ومراكز االحتجاز           . بالتراضي

 بواليات يف إطـار     السرية وحثت إريتريا على الوفاء بالتزاماهتا والسماح للمراقبني واملكلفني        
 .اإلجراءات اخلاصة بزيارة إريتريا

وأشارت تشاد إىل إجراء مشاورات هامة مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني مـن               -٤٤
وأقرت بأن إريتريا طرف يف بعض الصكوك الدوليـة الرئيـسية           . أجل إعداد التقرير الوطين   

 .حلقوق اإلنسان

 الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية      ١٥٨/٢٠٠٧ورحبت شيلي باعتماد اإلعالن       -٤٥
. وأعربت عن قلقها إزاء حاالت االختفاء القـسري       . لإلناث وحبمالت التوعية ذات الصلة    

 .بالتقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحةاً وأحاطت علم

 مما أدى إىل حتسن     - يةوأقرت الصني بتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        -٤٦
 والتنمية الريفية املتكاملة، وتعزيز البنية التحتية والصحة والتعليم واملـساواة           - األمن الغذائي 
 .ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة ملواجهة التحديات .بني اجلنسني

راض واعترفت كولومبيا باجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات الـدورة األوىل لالسـتع            -٤٧
الدوري الشامل، وسلطت الضوء بوجه خاص على التقدم احملرز يف احترام حقـوق املـرأة               

آليـات  إعمال و واقترحت تقاسم خربهتا يف تصميم     .واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم    
 . رصد تنفيذ التوصيات

منائيـة  باجلهود املبذولة لتعليم الفتيات وحتقيق األهداف اإل      اً  وأحاطت كرواتيا علم    -٤٨
ورحبت باجلهود املبذولة للقضاء على تشويه األعضاء        .لأللفية املتصلة باملساواة بني اجلنسني    

التناسلية لإلناث، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار ارتفاع حوادث تـشويه األعـضاء              
وأعربت عن قلقها إزاء عدم االعتراف باالستنكاف الضمريي عن اخلدمة           .التناسلية لإلناث 

 .كرية، وتأثري اخلدمة العسكرية إىل أجل غري مسمى على األطفال واجملتمعالعس

باجلهود الرامية إىل تعزيز احلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية         اً  وأحاطت كوبا علم    -٤٩
والثقافية، وال سيما احلق يف الغذاء والصحة والتعليم، مؤكدة على اإلصالحات اإلجيابيـة يف              

وأقـرت  . األحداث املخالفني للقانون   األطفال، وإعادة تربية     التعليم األساسي، وحظر عمل   
 .بإدماج املرأة يف احلكومة

وحثت إستونيا إريتريا على تنفيذ مجيع التوصيات املقدمة والتعاون مـع املكلفـني               -٥٠
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وزيادة اجلهود والتمويل املخصصني لتعزيـز حقـوق             

ى تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج القسري، وكفالة حرية التعبري          املرأة، والقضاء عل  
 .وتكوين اجلمعيات والتجمع
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احملرز يف تنفيذ التوصيات املقبولة خالل     إزاء ضآلة التقدم    ك عن قلقها    رمناوأعربت الد   -٥١
ه مـن   الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، وال سيما املتعلقة مبكافحة التعذيب وغري          

وأشارت إىل أن إريتريا مل تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه           . ضروب سوء املعاملة  
 . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وأشارت جيبويت إىل عدم وجود جهود لتنفيذ توصيات الدورة األوىل لالسـتعراض           -٥٢
خـالل الـرتاع    اً  على مصري السجناء احملتجزين سـر     وأعربت عن قلقها    . الدوري الشامل 

، وعدم التعاون مع املقررة اخلاصة املعنية حبالـة حقـوق           ٢٠٠٨احلدودي مع جيبويت عام     
 .اإلنسان يف إريتريا

واعترفت إكوادور بالتقدم التشريعي احملرز، وخباصة حنو االستعاضة عن املـدونات             -٥٣
تشويه األعـضاء التناسـلية     القضاء على   من أجل    ١٥٨/٢٠٠٧االنتقالية واعتماد اإلعالن    

بالعمل الرامي إىل إعادة توطني األيتام، وال سيما من يتمهم فريوس           اً  وأحاطت علم . لإلناث
 .اإليدز/ةنقص املناعة البشري

وأشارت مصر إىل أن السلطة القضائية توجد يف املرحلة النهائية من صياغة مدونات               -٥٤
خذت يف االعتبار يف     االنتقالية، وأن التزامات إريتريا الدولية قد أُ       جديدة لتحل حمل املدونات   

  .املدونات اجلديدة

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم يف القضايا الرئيـسية               -٥٥
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العديد من طلبات زيارة البلد املقدمة من اإلجراءات اخلاصة اليت               

 . ال عالقةال تز

وأشارت فرنسا إىل االتصال الذي جرى بني مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق     -٥٦
. اإلنسان والسلطات اإلريترية ملناقشة املساعدات من أجل معاجلة قضايا حقـوق اإلنـسان            

وأشارت إىل اجلهود املبذولة ملعاجلة احلقوق االجتماعية، وال سيما فيما يتعلق بالصحة، لكنها       
 .ربت عن قلقها من وضع حقوق اإلنسانأع

بالتقدم احملرز وباملمارسات اجليدة يف تنفيذ التوصيات املقدمة        اً  وأحاطت غابون علم    -٥٧
ال تزال   أثناء الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، بيد أهنا أبدت اتفاقها مع القول بأنه            

 على الصكوك الدولية حلقـوق      وشجعت إريتريا على التصديق   . هناك العديد من التحديات   
اإلنسان وحتسني التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة وغريها من 

 .اآلليات

 وحـاالت   ،وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء عمليات اإلعدام خارج نطاق القـضاء            -٥٨
.  وتقييد احلريات  ،سفي واالحتجاز التع  ،االختفاء القسري واخلدمة الوطنية إىل أجل غري مسمى       
بالنهوض اً  علمإريتريا  وأحاطت  . أكرباً  وأعربت عن أملها يف أن ترى اجملتمع املدين يلعب دور         

 . دعت إىل تعزيز احلقوق املدنية والسياسيةفبالتعليم، 
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 غانا إريتريا على استكمال التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية           توحث  -٥٩
 بشأن حظر أسـوأ  ١٨٢اإلعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    حقوق األشخاص ذوي    

أشكال عمل األطفال، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد              
 . أسرهم، وتنفيذ هذه الصكوك

جبهود إريتريا الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،        اً  وأحاطت إندونيسيا علم    -٦٠
 املتعلق بامليـاه    ٢٠١٠  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل إعالن عام       وال سيما 

 . لتعزيز االحتكام إىل القضاء واحلق يف التعليم األساسي٢٠١٢وإعالين عام 

واعترفت مجهورية إيران اإلسالمية بالتحديات اليت تواجهها احلكومة فيمـا يتعلـق       -٦١
االجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والنمو       -قتصادية   يف معظم اجملاالت اال    اتباإلجناز

 .االقتصادي والعدالة االجتماعية

يرلندا عن القلق بشأن عدم استجابة إريتريا لطلبات املكلفني بواليـات يف       أوأعربت    -٦٢
وكررت تأكيد الدعوة اليت وجهها جملـس حقـوق اإلنـسان يف    . إطار اإلجراءات اخلاصة 

وأشارت إىل استمرار   . كامالًاً   تنفيذ ١٩٩٧ إريتريا لتنفيذ دستورها لعام       إىل ٢٣/٢١ قراره
 .ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

وأعربت إيطاليا عن القلق بشأن تقارير حتدثت عن التعذيب والتجنيد ألجـل غـري        -٦٣
جـارة  واعترفت باجلهود الرامية إىل تعزيـز الت      . مسمى بشكل يصل إىل حد العمل القسري      

وأشارت إىل أن بعـض     . واالستثمار من أجل ختفيف حدة الفقر وحتسني مستويات املعيشة        
  .فئات السكان أكثر عرضة للتمييز

مـع  وأعربت اليابان عن أملها يف أن تتعاون إريتريا مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك                 -٦٤
 واللجـوء   ت من العقاب  ريتريا وضع حد لإلفال   وقالت إهنا تتوقع من إ    . آليات األمم املتحدة  

وأعربت عن أملها . إىل التعذيب واالحتجاز التعسفي خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري      
 .يف إحراز مزيد من التقدم يف قضايا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف اجلنسي

ـ        اً  وأحاطت كينيا علم    -٦٥  .اينبااللتزام املستمر بتوفري رعاية صحية مدعومة وتعليم جم
وسلطت الضوء على عدم تنفيذ بعض التوصيات اليت قبلتها إريتريا أثناء الـدورة الـسابقة               

 .لالستعراض الدوري الشامل، وال سيما تلك املتعلقة بالتعذيب وعمل األطفال

وذكّرت التفيا بأهنا أوصت إريتريا، خالل الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري              -٦٦
إلجراءات اخلاصة مشرية إىل أن طلبات الزيارة الـيت قدمتـها           الشامل، بتكثيف التعاون مع ا    
 . اإلجراءات اخلاصة مل تقبل بعد

وشجعت ليتوانيا إريتريا بقوة على التعاون مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقـوق               -٦٧
وأعربت عـن    .اإلنسان يف إريتريا وغريها من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          

زاء عدم تنفيذ إريتريا توصيات سابقة وإزاء القيود املفروضة على حرية التجمع والتعبري   قلقها إ 
 . وإزاء انتشار االغتصاب والعنف اجلنسي أثناء اخلدمة العسكرية على نطاق واسع
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غ عن القلق إزاء التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وال سـيما            وأعربت لكسمرب   -٦٨
وأعربت عن بـالغ     .عضاء التناسلية لإلناث والعنف اجلنسي واملرتيل     الزواج املبكر وتشويه األ   

قلقها من جلوء العديد من اإلريتريني صغار السن غري املصحوبني إىل البلدان اجملـاورة بعـد                
 .احتجاز والديهم أو نفيهم أو إرساهلم إىل اخلدمة العسكرية

 املرأة والطفل، وال سـيما يف     باجلهود املتواصلة لتعزيز حقوق   اً  وأحاطت ماليزيا علم    -٦٩
وأشارت إىل أن هناك حاجة إىل املزيد من اجلهود لتحقيق األهداف اإلمنائيـة             . جمال التعليم 

 . والفقر املدقعالشديد لأللفية من أجل استئصال شأفة اجلوع 

. بسن تشريعات لتحسني وضع النساء والفئات املستضعفة      اً  وأحاطت موريتانيا علم    -٧٠
ة على تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز املصاحلة الوطنية والوئام االجتمـاعي       وحثت احلكوم 

 .واالستقرار السياسي

وأعربت املكسيك عن قلقها من ارتفاع عدد السجناء السياسيني واحملتجزين بسبب             -٧١
معاملة األشخاص يف معـسكر سـاوا التـابع للجـيش            وإزاء   الفرار من اخلدمة العسكرية   

ت على أمهية السماح بوصول جلنة الصليب األمحر الدوليـة والزيـارات         وشدد. وأوضاعهم
 .العائلية واملساعدة القانونية والطبية

وتساءل اجلبل األسود عن اخلطوات املتخذة لوضع حد للممارسة اإللزامية املتمثلـة              -٧٢
 تنفيـذ   يف إمتام مجيع األطفال للسنة النهائية من التعليم يف معسكر للجيش؛ وعن التأخري يف             

التوصيات املتعلقة بالتصديق على معاهدات مثل اتفاقية مناهـضة التعـذيب والربوتوكـول            
االختياري امللحق هبا، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            

اقية املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتف          
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ وعن اخلطوات املتخذة لتنفيذ الدسـتور             

 .دون تأخري وإلجراء انتخابات حرة وشفافة

وأشارت ناميبيا إىل اجلهود املبذولة لوضع اللمسات األخرية على القانون اجلنـائي              -٧٣
 باملياه وتعزيز االحتكام إىل القـضاء       نيلقإريتريا املتع قوانني وكذا إعالين    اجلديد وغريه من ال   

 . وحتسني أدائه

 وتكوين  ،وأعربت هولندا عن قلقها إزاء القيود الشديدة املفروضة على حرية التعبري            -٧٤
 والدين، وطول فترات اخلدمة العسكرية، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء          ،اجلمعيات

وحثت إريتريا على السماح  . والسجون السريةمعاملة السجناء، والقتل خارج نطاق القضاء،
 .للجنة الصليب األمحر الدولية بالوصول إىل السجون دون قيود

الدورة الـسابقة لالسـتعراض       نيجرييا إريتريا على تسريع تنفيذ توصيات      توحث  -٧٥
الدوري الشامل، وإدماج االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية، وضـمان            

ية الصحافة، وحتسني املؤسسات الصحية واحلصول على اخلدمات الـصحية، وإعطـاء            حر
ودعت إريتريا إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            .أولوية للتعليم 

  .االختفاء القسري
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وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التسليح املفرط للمجتمع اإلريتري وما تتحدث عنه              -٧٦
وأشارت إىل أن سـيادة  . قارير من تأثري ذلك على حياة الناس اليومية وانعدام حرية التعبري     الت

 .القانون واحلريات األساسية ال تزال غري حمترمة يف إريتريا

وأشارت باراغواي إىل التحديات لكنها اعترفت باجلهود الرامية إىل حتسني إمكانية             -٧٧
وأعربت عن قلقها   . ذاء والرعاية الصحية والتعليم   احلصول على املياه والصرف الصحي والغ     

بشأن تقارير حتدثت عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، وال سيما حـاالت االحتجـاز              
 . إنسانية التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء، واالختفاء القسري، واالحتجاز يف ظروف ال

يات الدورة األوىل لالسـتعراض     باجلهود املبذولة لتنفيذ توص   اً  وأحاطت الفلبني علم    -٧٨
الدوري الشامل، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وحتسني وضع املرأة والطفل، والتـصدي            

 .النعدام املساواة بني اجلنسني، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

وأعربت عن قلقهـا    . ورحبت الربتغال باجلهود الرامية إىل مساعدة أطفال الشوارع         -٧٩
م مجيع األطفال بإمتام السنة النهائية من التعليم املدرسي يف معسكر تدريب تابع للجيش،              إللزا

 .وهو ما ينطوي على جتنيد األطفال يف اجليش

باجلهود الرامية إىل تنفيذ توصيات الـدورة األوىل        اً  وأحاطت مجهورية كوريا علم     -٨٠
داف اإلمنائية لأللفية ذات الـصلة     لالستعراض الدوري الشامل، والتقدم احملرز حنو حتقيق األه       

وأعربت عن بالغ قلقهـا إزاء حالـة        . بالصحة، وتقدم املرأة يف املناصب الربملانية واحلكومية      
 .حقوق اإلنسان

وأعربت رومانيا عن أملها يف أن تتخذ السلطات اإلريترية اخلطوات الالزمة لضمان              -٨١
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيـد         .ممارسة مجيع املواطنني اإلريتريني حلقوق اإلنسان     

 .زال هناك العديد من التحديات منذ االستعراض الدوري الشامل األخرييبأنه ال 

بالتقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها منـذ         اً  وأحاط االحتاد الروسي علم     -٨٢
 . اكلاالستعراض الدوري الشامل األول، لكنه أقر بأنه ال تزال هناك مش

باجلهود املبذولة حىت اآلن، بالرغم من قلـة  اً وأحاطت اململكة العربية السعودية علم   -٨٣
 لتعزيـز   ٢٠١٢ املتعلق باملياه وإعالن عام      ٢٠١٠ املوارد، وسلطت الضوء على إعالن عام     

وشجعت بذل املزيد من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على          . االحتكام إىل القضاء  
 .ستوياتمجيع امل

وأحاطت سنغافورة علماً بالنتائج احملَرزة يف جمال مكافحة فريوس نقـص املناعـة               -٨٤
وأقرت بتعزيـز املـساواة بـني       . اإليدز واملالريا واحلد من معدل وفيات األطفال      /البشرية

اجلنسني، وزيادة التمويل احلكومي للنساء إلقامة مشاريعهن اخلاصة وملا هـو متـاح مـن               
  .ينالتدريب امله
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ورداً على األسئلة املعدة مسبقاً وكذلك األسئلة والتعليقات املقدمة من القاعة، شدد              -٨٥
وفد إريتريا على أنه ال يوجد شخص احُتجز بسبب التعبري السلمي عن آرائه، وأنه ال متارس                

كما ال يوجد صحايف احُتجز بـسبب أداء واجبـه مبوجـب            . رقابة على وسائط اإلعالم   
  .ة الصحافةأخالقيات مهني

قوانني أخرى حرية تكوين اجلمعيات، وهناك مجعيات خمتلفة        معه  الدستور و  ويضمن  -٨٦
وهناك نقابات عمالية استقالليتها مكفولة يف إطار اإلعالن        . ل دون أية قيود وحبرية تامة     تعم

وقد وقعت إريتريا وصدقت على سبع من اتفاقيات منظمة  .١١٨/٢٠٠١املتعلق بالعمل رقم 
 .  الدولية، وهي تقدم تقاريرها حسب األصول يف هذا الصددالعمل

 بـشأن األديـان ومرسـوم التـسجيل         ١٩٩٥وأصدرت احلكومة إعالن عـام        -٨٧
وتـزعم  . ، ومها يلزمان مجيع املنظمات الدينية بتسجيل ممتلكاهتا والتصريح هبـا          ٢٠٠٢ لعام

  .دبعض اجلماعات اليت رفضت التقيد بالقانون بأهنا تعرضت لالضطها

وبعد جترمي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ُنظمت محلة ملكافحة هذه املمارسـة              -٨٨
واتبعـت احلكومـة    . الزواج دون السن القانونية   اً  وقد جرم أيض  . أسفرت عن نتائج جيدة   

 . مع العنف اجلنسياً سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح مطلق

قيم وثقافـة اجملتمـع     يتعارض مع    بالتراضي    السلوك اجلنسي املثلي   وذكر الوفد أن    -٨٩
 . اإلريتري

وال تقتصر اخلدمـة الوطنيـة      . وذكر الوفد أنه ال يوجد احتجاز تعسفي يف إريتريا          -٩٠
. اخلدمة العسكرية بل تشمل إعادة اإلعمار وإعادة التأهيل يف البلد الذي دمرته احلرب             على

تبلـغ  يدخل اخلدمة الوطنية إال األشخاص الذين       اجلنود األطفال وال    اً  باتاً  ومينع القانون منع  
 . فما فوقاً  عام١٨أعمارهم 

وتتعاون إريتريا مع مجيع البلدان والوكاالت      اً،  إجرامي  ويعد االجتار باألشخاص فعالً     -٩١
 . املعنية يف هذا الصدد

املتعلقـة  األحكـام   وتنفذ مجيع األحكام املنصوص عليها يف الدستور، باسـتثناء            -٩٢
 .  وُيتقيد هبا بصرامة- "حالة الالحرب والالسلم" لسبب واضح هو - نتخابات الوطنيةباال

كبـار املـسؤولني    ، وتتألف مـن "١٥  لاجمموعة "وقد احتجزت اجملموعة املسماة    -٩٣
احلكوميني، بتهمة اخليانة وارتكاب أفعال ختريب وقت احلرب، عندما كان وجود البلد ذاته             

ناقشت اجلمعية الوطنية اإلريترية،    سبق أن   و. ك األفعال عن عضويتهم   وا بتل وقد ختلّ . اًمهدد
 . قضاياهم وعهدت إىل احلكومة مبعاجلة هذه املسألة املعاجلة املناسبة الرابعة عشرة، يف دورهتا

ومل يلجأ إليهـا إال يف      اً  ردعي  وذكر الوفد أن عقوبة اإلعدام ميكن أن تكون عامالً          -٩٤
 . اًة جدحاالت استثنائية وحمدود
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كما أن ملفات التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشـخاص              -٩٥
ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيـة            

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال قد جـرى جتهيزهـا            ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     
وعادة ما تستغرق العملية بعض الوقت لتستعرضها مجيع        . واإلقراروهي جاهزة للموافقة    اً  داخلي

 .املؤسسات احلكومية املعنية وتدرسها وزارة العدل ملواءمتها مع القوانني الوطنية األخرى

وذكر الوفد أن إريتريا تسعى جاهدة إىل تقدمي تقاريرها العادية يف إطار االتفاقيات               -٩٦
اليت وقعت عليها، وستنظر يف طلبات الزيارة املقدمة من املقررين اخلاصني علـى             واملعاهدات  

بلد ملعنيني ب أساس كل حالة على حدة، بيد أن املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ا             
وقد كان تعيني املقررة     .بعينه ال يعززون حقوق اإلنسان، وإمنا يتنكرون للحياد واملوضوعية        

يسعى إىل تقويض آليـات     وهو  ة حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا دوافع سياسية         اخلاصة املعني 
 . االستعراض الدوري الشامل

وأشارت سلوفاكيا إىل أن هناك حاجة إىل بذل املزيـد مـن اجلهـود للتـصدي                  -٩٧
ودعت إريتريا إىل التعاون الكامل مع املكلفـني        . لتنقل والتعبري حرييت ا للتحديات اليت تواجه    

يات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتحسني حالة حقوق            بوال
  .اإلنسان يف البالد

ـ              -٩٨ اً وأشادت سلوفينيا باجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حميطـة علم
ر اليت تتحدث وأعربت عن قلقها إزاء التقاري  . باخنفاض حاالت تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     

عن االغتصاب والتحرش اجلنسي يف معسكرات اجليش ومعسكرات التدريب التعليمي أو أثناء            
 .االستجواب، وعن العنف املرتيل والظروف القاسية يف مرافق االحتجاز

ـ الثقايف واللغوي والـديين وأهابت الصومال بإريتريا أن تعزز تنوعها اإلثين و    -٩٩ ري  الث
 . م دائم بني اجلميع يف القرن األفريقيتعمل من أجل سال وأن

وأقر جنوب السودان بالتقدم احملرز يف جمال التعليم على مجيع املستويات، وال سيما               -١٠٠
اً، وأشار إىل أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ال يزال سائد          .يف التحاق الفتيات باملدارس   

  .املزيد من اجلهودوإن أحرز تقدم يف مكافحته، وشجع احلكومة على بذل 

وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء حالة حقوق اإلنسان يف إريتريا وإزاء عـدم تنفيـذ                 -١٠١
بالتقـدم احملـرز    اً  وأحاطت علم . العديد من توصيات االستعراض الدوري الشامل السابق      

 يتعلق باحلق يف املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي ويف جمال محاية الطفل، لكنـها              فيما
 . اعتربت أنه ال تزال هناك العديد من أوجه القصور

لتعزيز حقوق املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة      املبذولة  باجلهود  اً  وأحاط السودان علم    -١٠٢
وأهـاب باهليئـات    . واألطفال، وال سيما تقدمي املساعدة إىل األيتام من األطفال واألحداث         

 .يز حقوق اإلنساناملعنية أن توفر التعاون التقين املطلوب لتعز
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واعترفت السويد بالتقدم احملرز يف بعض األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات الـصلة                -١٠٣
بالصحة، لكنها أشارت إىل أنه مل يلتفت إىل التوصيات املتعلقة بتعزيز احلقـوق الـسياسية               

وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حرية التعبري والـصحافة وإزاء عـدم الـسماح              . واملدنية
 . للمقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا بدخول البلد

واستنكرت أملانيا عدم إحراز تقدم يف حالة حقوق اإلنسان منـذ الـدورة األوىل                -١٠٤
. لالستعراض الدوري الشامل مشرية إىل عدم تنفيذ أي من التوصيات املقبولة اليت قدمتـها              

  .ر العمل القسري للمجندينوأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرا

ال تزال هناك حتديات يف النهوض حبقوق املرأة، مبا يف ذلـك    وأشارت تايلند إىل أنه     -١٠٥
بااللتزام بإنـشاء  اً وأحاطت علم. احلماية من العنف املرتيل وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

عت إريتريا على النظر يف جلنة دائمة لتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وشج        
 .جماالت التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

بإحراز بعض التقدم يف تنفيذ توصيات االستعراض الـدوري         اً  وأحاطت توغو علم    -١٠٦
الشامل السابق، واعتماد برامج لتقدمي املساعدة لأليتام وأطفال الشوارع، وتـوفري التعلـيم             

 . يز على تعليم الفتياتاإللزامي اجملاين، والترك

وكررت تونس تأكيد دعمها للشعب اإلريتري، وإلنشاء دولة دميقراطية، واحتـرام             -١٠٧
باعتماد تشريعات لتعزيز النظام القضائي، ومحاية حقـوق        اً  وأحاطت علم . حقوق اإلنسان 

 . الطفل، وضمان املساواة بني اجلنسني

دعوة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واعتربت تركيا أن من شأن توجيه إريتريا   -١٠٨
وأشارت إىل التركيز على تعلـيم      . أن ميهد الطريق ملزيد من التعاون من خالل الدعم التقين         

النساء والفتيات والسياسة الرامية إىل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وذلـك             
 .ضمن جهودها اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني

بربنامج التمكني االقتصادي للمرأة، وخمططات التنمية الريفية       اً  وأحاطت أوغندا علم    -١٠٩
ل، وإنشاء مدارس للتدريب املهين، وتـوفري تعلـيم      حَّاملتكاملة، واإلطار السياسايت لتعليم الرُ    

  .الكبار والتعليم مدى احلياة، وحظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

يرلندا الشمالية إريتريا على التعاون مـع       أة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ملكوحثت امل   -١١٠
وأبدت أسفها لعـدم    . األمم املتحدة واملقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا         

. حتسن ملموس عما قريب   تسجيل  إحراز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، معربة عن أملها يف           
 . كامالًاً ا تنفيذ دستورها تنفيذوأضافت أنه ينبغي إلريتري

وحثت الواليات املتحدة األمريكية إريتريا على تعزيز حقوق اإلنـسان واحلريـات              -١١١
وأعربت عن قلقها من عدم إعطـاء احلكومـة         . األساسية وتوجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة     

. ناء السياسيني أولوية للحقوق املدنية والسياسية ومن عدم إتاحة معلومات عن اختفاء السج          
 . الدميقراطيةغياب وأشارت إىل 
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وشجعت أوروغواي إريتريا على مضاعفة جهودها لتنفيذ مجيع التوصيات، وتعزيز            -١١٢
التعاون مع األمم املتحدة، وتعزيز اجلهود الرامية إىل دمج االلتزامات الدوليـة يف تـشريعاهتا         

 . األعضاء التناسلية لإلناثيف مكافحة تشويه احملرز واعترفت بالتقدم . اجلديدة

بوضع برامج االستثمار االجتماعي    اً  علم)  البوليفارية -مجهورية  (وأحاطت فرتويال     -١١٣
من أجل توزيع أكثر مساواة للثروة، مما أدى إىل حتسن الصحة واألمن الغـذائي وإمكانيـة                

 . اسي واإللزاميبالتقدم يف التعليم األساً وأحاطت علم. احلصول على املياه والصرف الصحي

بإدخال تغيريات مناسبة يف اختصاص احملاكم، ومبراجعة اإلجراءات        اً  وأحاط اليمن علم    -١١٤
والتشريعات من أجل ضمان العدالة االجتماعية واحلصول على األمـن الغـذائي واخلـدمات             

 . يةعلى التشريعات احمللاملدخلة الصحية والتعليم والبنية التحتية، وغريها من التعديالت 

بالتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق الطفل من خالل توفري          اً  وأحاطت أفغانستان علم    -١١٥
التعليم األساسي اجملاين وحظر إشراك القصر يف أي مهنة تعرض للخطر منوهم البدين والعقلي،  

 .عن اختاذ تدابري حلماية الصحة فضالً

لصكوك الدوليـة أن يـنعكس      واعتربت اجلزائر أن من شأن التصديق على بعض ا          -١١٦
وأشارت إىل أن هناك حاجة إىل بذل جهود ملكافحة الفقر          . على حالة حقوق اإلنسان   اً  إجياب

وسيلزم تقدمي  . ومنع العنف، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والتمييز ضد املرأة           
  .اإلنسانمساعدة تقنية إىل إريتريا من أجل الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق 

الشواغل املتعلقة باحلالة السياسية واألمنية واإلنـسانية       أعربت األرجنتني عن نفس     و  -١١٧
آخر قرار جمللس حقوق اإلنسان بشأن حالة    اليت عّبر عنها    وحالة حقوق اإلنسان يف إريتريا، و     

 . حقوق اإلنسان يف إريتريا

 املائة وزعزعة االستقرار يف القرن       يف ٢وذكر وفد إريتريا أن التوصية املتعلقة بضريبة          -١١٨
. فإريتريا عضو فاعل حياول تعزيـز الـسالم واالسـتقرار          .سياقعن ال األفريقي أمر خارج    

ويف هذا الصدد، دعـا     . أن هذه القضية يعوزها بعد حقوق اإلنسان وتتسم باإلساءة         واعترب
 .تالوفد رئيس جملس حقوق اإلنسان إىل شطب التوصية من السجال

النهوض حبقوق اإلنسان يف إطار آليـة       من أجل   وإريتريا ملتزمة بالعمل مع اجمللس        -١١٩
وذكر الوفد أن القرار اخلاص بإريتريا ال مسوغ له إذ حركتـه            . االستعراض الدوري الشامل  

من هذا القبيل يقـوض عمليـة       اً  واعتربت أن هنج  . أسباب سياسية لتحقيق أهداف سياسية    
 . املاالستعراض الدوري الش

مـن أجـل تقريـر       اتضحيات جسام  وبقوة وقدموا   لقد ناضل اإلريتريون طويالً     -١٢٠
ولذلك من املناسب والالئق أن تكون أولوية البلد ضمان السالم واألمن، وتسريع            . مصريهم

وأهاب الوفد باجمللس ممارسـة     . جدول األعمال اإلمنائي، واحلفاظ على حياة شعبها وكرامته       
وهذان حتديان ال ميكن االسـتهانة هبمـا        .  رفع العقوبات وإهناء االحتالل    سلطته املعنوية يف  

 . ألهنما ال زاال يعرقالن جهود البلد الرامية إىل الوفاء بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان
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ووجه رئيس جملس حقوق اإلنسان انتباه الوفود إىل قواعد وإجراءات إعداد تقارير              -١٢١
ب أن تكون تلك التقارير قائمة على الوقائع وأن تعكس تـدخالت            الفريق العامل اليت توج   

 . الدولة موضوع االستعراض والوفود اليت تأخذ الكلمة

 **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

ستدرس إريتريا التوصيات التالية وسترد عليها يف الوقت املناسب، لكن يف موعد            -١٢٢
ـ /جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران    ال يتجاوز الدورة السادسة والعشرين       . ٢٠١٤ هيوني

 : وستدرج الردود يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده اجمللس يف دورته السادسة والعشرين

التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح بعد            ١-١٢٢
 ؛)تشاد(فيها اً طرف

واالتفاقيات الدولية  النظر يف إمكانية االنضمام إىل مجيع املعاهدات          ٢-١٢٢
 ؛)االحتاد الروسي(فيها اً حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح بعد طرف

التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب           ٣-١٢٢
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع            

، والربوتوكولني االختياريني امللحقـني بالعهـد       األشخاص من االختفاء القسري   
 ؛)ليتوانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اعية واملعاقبـة   النظر يف االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلم          ٤-١٢٢
 ؛)أرمينيا(عليها 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           ٥-١٢٢
 ؛)أستراليا(وبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتنفيذ أحكامها بالكامل أو العق

العمل يف أقرب وقت ممكن على استكمال عمليـة االنـضمام إىل              ٦-١٢٢
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

األشخاص مـن االختفـاء     الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع        
 ؛)أوروغواي(القسري 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           ٧-١٢٢
  ؛)التفيا(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

التصديق، دون مزيد من التأخري، على اتفاقية مناهضة التعـذيب            -٨-١٢٢
  ؛)سلوفاكيا(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -٩-١٢٢
  ؛)باراغواي(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -١٠-١٢٢
الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللحق هبـا        أو العقوبة القاسية أو     

  ؛)إستونيا(
التصديق دون تأخري على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن             -١١-١٢٢

  ؛)الدامنرك(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ب وغريه  سرعة على اتفاقية مناهضة التعذي    التصديق على وجه ال     -١٢-١٢٢

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة وكـذلك               
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الربوتوكول االختياري امللحق هبا 

ب له  وجالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب دون تأخري ال م          -١٣-١٢٢
  ؛)النمسا(

بادئ اتفاقية مناهضة اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للتنفيذ الكامل مل    -١٤-١٢٢
  ؛)إيطاليا(التعذيب دون مزيد من التأخري وتسريع إجراءات التصديق عليها 

 يف مجيـع الـصكوك      تصبح طرفـاً  كي  اختاذ اخلطوات الالزمة ل     -١٥-١٢٢
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب        هاالرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا في    

انية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع       املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس     
األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

  ؛)الربازيل(وبروتوكوهلا االختياري 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،           -١٦-١٢٢

 مـع مجيـع     امـة تمواءمة   واختاذ اخلطوات الالزمة ملواءمة التشريعات الوطنية     
االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد             

  ؛)كرواتيا(أحكام هتدف إىل التعاون الشامل والعاجل مع احملكمة اجلنائية الدولية 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -١٧-١٢٢

  ؛)إستونيا(
صديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،         الت  -١٨-١٢٢

مع مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف نظام روما        مواءمة تامة   ومواءمة تشريعاهتا   
األساسي، مبا يف ذلك دمج تعريف اجلرائم واملبادئ العامة للنظـام األساسـي،             

  ؛)التفيا(وكذلك اعتماد أحكام تتيح التعاون مع احملكمة 
التصديق على نظام روما األساسي املنشئ للمحكمـة اجلنائيـة            -١٩-١٢٢

  ؛)رومانيا(الدولية 
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التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -٢٠-١٢٢
 على املستوى الوطين واالنضمام إىل االتفاق بشأن امتيازات          كامالً وتنفيذه تنفيذاً 

  ؛)سلوفاكيا(وحصانات احملكمة 
ب حتفظاهتا على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           سح  -٢١-١٢٢

  ؛)إستونيا(والسياسية والتصديق على كال الربوتوكولني االختياريني امللحقني به 
لتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص     االمتثال، قانوناً وممارسةً، ال     -٢٢-١٢٢

  ؛)اجلمهورية التشيكية(باحلقوق املدنية والسياسية 
تصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال           ال  -٢٣-١٢٢

  ؛)إكوادور(املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقيـة           -٢٤-١٢٢

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       
  ؛)غابون(املهينة  أو

القبول السلس لطلبات الزيارة املقدمة من املكلفني بواليـات يف            -٢٥-١٢٢
إطار اإلجراءات اخلاصة واالنضمام السريع إىل صكوك دولية أساسية حلقـوق           
اإلنسان من مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             

ة، واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،         القاسية أو الالإنسانية أو املهين    
  ؛)اليابان(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -٢٦-١٢٢
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع              

  ؛)هولندا( من االختفاء القسري األشخاص
التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن             -٢٧-١٢٢

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة والربوتوكـول        
االختياري امللحق هبا، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكـولني          

ين امللحقني بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           االختياريني األول والثا  
والسياسية، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية         
واالجتماعية والثقافية، وأخريا االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن            

  ؛)الربتغال(االختفاء القسري 
عذيب وغريه من ضروب املعاملة     التصديق على اتفاقية مناهضة الت      -٢٨-١٢٢

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             
  ؛)إسبانيا(اإلعاقة 



A/HRC/26/13 

21 GE.14-13127 

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -٢٩-١٢٢
ق هبـا،   أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري امللح         

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع             
  ؛)تونس(األشخاص من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي 

مال احلقوق املنـصوص     بالكامل وإع  ١٩٩٧نفيذ دستور عام    ت  -٣٠-١٢٢
عليها فيه، مبا يف ذلك السماح لألحزاب السياسية املستقلة واملنظمـات غـري             

  ؛ )أستراليا(احلكومية بالعمل حبرية 
تطبيق مجيع أحكام الدستور ذات الصلة حبقوق اإلنسان وسيادة           -٣١-١٢٢

  ؛)تونس(القانون 
نهائي لدستور البالد،   السريع و التطبيق  التكثيف اجلهود من أجل       -٣٢-١٢٢

نه املبادئ وااللتزامات الناشئة عن الصكوك الدولية حلقـوق         ي تضم والسهر على 
  ؛)أوروغواي(سان اليت وقعت عليها إريتريا أو انضمت إليها اإلن

التنفيذ الكامل للدستور من أجل ضمان إقامة العـدل وسـيادة             -٣٣-١٢٢
القانون، وكذلك إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان لإلشراف على قـضايا           

  ؛)مجهورية كوريا(حقوق اإلنسان 
 ١٩٩٧ اعتمـد عـام      التنفيذ السريع والكامل للدستور الذي      -٣٤-١٢٢

قانون عقوبـات، وقـانون إجـراءات     ويف أقرب وقت إىل اعتماد      والسعي جبد   
 للمعـايري الدوليـة،     اجلنائية، وكذلك قانون مدين وقانون إجراءات مدنية، وفقاً       

والتنصيص بوضوح يف التشريع اجلديد على حرية التعبري والتجمـع والتنقـل            
  ؛)سلوفاكيا(والدين واملعتقد 

 واحلقوق املنصوص   ١٩٩٧لتنفيذ السريع والكامل لدستور عام      ا  -٣٥-١٢٢
ـ  عاما من الفترة االنتقالية لدولة يقودهـا         ٢٣ فيه من أجل إهناء      اعليه زب احل
 والتماس املساعدة التقنية من اهليئـات اإلقليميـة واجملتمـع الـدويل             ،واحدال
  ؛)الصومال(

 وضـمان    كـامالً   تنفيذاً ١٩٩٧اختاذ تدابري لتنفيذ دستور عام        -٣٦-١٢٢
  ؛)السويد(سيادة القانون 

ا قبـل   مل بسلطات انتقالية    ينبغي حلكومة إريتريا، اليت تعمل حالياً       -٣٧-١٢٢
، أن تصغي لدعوة املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنـسان يف            تنفيذ الدستور 

 إجراء انتخابات، وبالتـايل   مث  للدستور،   دون تأخري وإريتريا إىل التنفيذ الكامل     
  ؛)ناميبيا( للمبادئ الدولية لسيادة القانون ضمان املزيد من حسن اإلدارة وفقاً
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جراء  وإ ١٩٩٧الطوارئ وتنفيذ دستور عام     الرفع الفوري حلالة      -٣٨-١٢٢
  ؛)أملانيا(انتخابات حرة ونزيهة مبراقبة دولية 

إصالح النظام االنتخايب وتنظيم انتخابات متعـددة األحـزاب           -٣٩-١٢٢
  ؛)اجلمهورية التشيكية( للمعايري الدميقراطية الدولية ة، وفقاًحقيقيرية ودوبصورة 
، ١٩٩٧ اختاذ التدابري الالزمة من أجل التنفيذ الكامل لدستور عـام           -٤٠-١٢٢

جبملة أمور منها وجود األحزاب السياسية وغريها من هيئـات          من مث   والسماح  
  ؛)سويسرا(واستقالليتها اجملتمع املدين 

اذ خطوات عاجلة إلصدار وتنفيذ الدستور الـوطين الـذي          اخت  -٤١-١٢٢
مواطنيهـا   جلميع   يضمن حقوق اإلنسان األساسية املعترف هبا واملسلم هبا عاملياً        

  ؛)غانا(وسائر سكاهنا 
مواصلة جهودها لتعزيز املؤسسات الدميقراطية، مبا يف ذلك مـن            -٤٢-١٢٢

  ؛)إندونيسيا(لتنفيذية والقضائية االتشريعية وخالل بناء القدرات يف أجهزة الدولة 
تعزيز وتنفيذ القوانني احمللية من أجل مواصلة تعزيز احلقوق املدنية   -٤٣-١٢٢

  ؛)الفلبني(والسياسية للشعب اإلريتري ومحايتها 
إصالح التشريعات يف جمال احلق يف حرية الوجـدان والـدين             -٤٤-١٢٢

  ؛)االحتاد الروسي(
  ؛)غانا(قوق اإلنسان إنشاء مؤسسة مستقلة حل  -٤٥-١٢٢
تعزيز إطارها املؤسسي، مبا يف ذلك من خالل إنـشاء مؤسـسة              -٤٦-١٢٢

  ؛)إندونيسيا( ملبادئ باريس وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً
جنـوب  ( ملبادئ باريس    إنشاء آلية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً       -٤٧-١٢٢

  ؛)السودان
بـادئ بـاريس    ملإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً      -٤٨-١٢٢

  ؛)اجلزائر(
 ملبادئ باريس   إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً        -٤٩-١٢٢

  ؛)تونس(
وضع آليات ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل الـيت           -٥٠-١٢٢

مجيع املواطنني، وال سيما الفئات     فائدة  تنهض باملساواة يف احلقوق وعدم التمييز ل      
  ؛)كولومبيا(املستضعفة 
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تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل السابق، وال سـيما           -٥١-١٢٢
العقوبـة   التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو          

املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن         الالإنسانية أو  القاسية أو 
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري، ونظام روما األساسي 

تسريع تنفيذ التوصيات املقبولة من الدورة األوىل لالسـتعراض           -٥٢-١٢٢
الدوري الشامل، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن             

املهينة، واتفاقيـة منظمـة      الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ضروب املعاملة أو  
ألطفال واإلجـراءات    بشأن حظر أسوأ أشكال عمل ا      ١٨٢الدولية رقم    العمل

  ؛)كينيا(الفورية للقضاء عليها 
الذي يدين  ) ٢٠١١(٢٠٢٣الكامل لقرار جملس األمن     التنفيذ    -٥٣-١٢٢
لزعزعة استقرار منطقة القرن األفريقي وانتهاك   " ضريبة الشتات "إىل   إريتريا   جلوء

  ؛)الصومال(نظام العقوبات 
ماسات وكذلك حاالت    جلنة دائمة لتلقي الشكاوى وااللت     تفعيل   -٥٤-١٢٢

اجلرب عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق تعيني أعضاء مستقلني             
من اللجنة الدائمة املنشأة ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان وتوفري موارد كافية،           

  ؛)تايلند(عن أفعاهلم االنتهاكات مرتكيب  مساءلةمن أجل وذلك 
 والشروع يف التسريح    ،أجل غري مسمى  إهناء اخلدمة الوطنية إىل       -٥٥-١٢٢

، وإتاحة خدمـة    نصوص عليها قانونيا   شهرا امل  ١٨التدرجيي ملن عملوا ألكثر من      
  ؛)النرويج(بديلة للمستنكفني ضمرييا 

إلغاء التجنيد العسكري اإللزامي والتدريب العسكري اإللزامي،         -٥٦-١٢٢
  ؛)أستراليا(وخباصة لألطفال 

خاص لفترات غري حمـددة يف اخلدمـة الوطنيـة    إهناء جتنيد األش    -٥٧-١٢٢
ي لألشخاص يف امليليشيات املواطنة وغريهـا مـن         روالكف عن اإلشراك القس   

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املشاريع الوطنية 
حظر مشاركة القصر يف اخلدمة العـسكرية وقبـول ممارسـة             -٥٨-١٢٢

  ؛)إسبانيا(االستنكاف الضمريي 
 وتنظيمها بطريقة تتسق     اإلجباري حة املتعلقة بالتجنيد  تعديل الالئ   -٥٩-١٢٢

  ؛)إيطاليا(مع احترام حقوق اإلنسان 
وضع أحكام لالستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية ووضع          -٦٠-١٢٢

 - ألجل غري مـسمى    وأ ة أو اخلدمة الوطنية غري الطوعي      اإلجباري حد للتجنيد 
 وال سـيما لألطفـال      - يالعمل القسر  من أشكال    ياًبوصف ذلك شكالً قاس   

  ؛)أملانيا(
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وضع حد ملمارسة اخلدمة الوطنية إىل أجل غري مسمى والسماح            -٦١-١٢٢
  ؛)كرواتيا(خبدمة بديلة للمستنكفني ضمرييا 

االعتراف باحلق يف االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العـسكرية          -٦٢-١٢٢
  ؛)كرواتيا(قانوناً وممارسةً 

 الذي حيد من التزامات اخلدمـة     ٨٢/١٩٩٥تنفيذ اإلعالن رقم      -٦٣-١٢٢
يف ميليشيا مدنية مسلحة    دمة  الوطنية والكف عن ممارسة إجبار املواطنني على اخل       

  ؛)يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(
عن مجيع املستنكفني   دون تأخري   ناسبة لإلفراج   املطوات  اخلاختاذ    -٦٤-١٢٢

  ؛)كرواتيا(ضمرييا املسجونني 
وضع حد ملمارسة اخلدمة الوطنية إىل أجل غري مسمى والشروع            -٦٥-١٢٢

  ؛)النمسا( شهرا من اخلدمة املنصوص عليها قانوناً ١٨يف تسريح من أمتوا 
اإلهناء الفوري ملمارسة متديد اخلدمة العسكرية إىل أجـل غـري             -٦٦-١٢٢

  ؛)كندا(مسمى، وهو نظام يرقى إىل عمل قسري 
ابري الالزمة لضمان احترام حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا          اختاذ التد   -٦٧-١٢٢

حقوق املرأة، واحلقوق السياسية، وحقوق األشخاص رهن االحتجاز، واحلق يف          
  ؛)كندا( اإلعالم األخرى طحرية التعبري مبا هو حق يتعلق بالصحافة ووسائ

مواصلة اجلهود الرامية إىل اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية          -٦٨-١٢٢
  ؛)كولومبيا(الجتماعية والثقافية وا

 احملرز يف عدد من اجملاالت      بذل كافة اجلهود للحفاظ على التقدم       -٦٩-١٢٢
  ؛)مصر(مثل الثقافة والتعليم والصحة ومكافحة أوجه التفاوت االجتماعي 

تعزيز نظام الرعاية االجتماعية حلماية األطفال يف اجملتمعات احمللية           -٧٠-١٢٢
  ؛)جنوب السودان( املمارسات الضارة والعنف واالستغالل  مناألكثر تضرراً

تعزيز جهودها الرامية إىل تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيـع             -٧١-١٢٢
  ؛)السودان(قطاعات اجملتمع 

جملس حقوق اإلنسان   املقدمة سابقاً من    اعتماد وتنفيذ التوصيات      -٧٢-١٢٢
املكلفـني بواليـات يف إطـار       ة  السماح بزيار ، و التابعني له واملقررين اخلاصني   
  ؛)هولندا(اإلجراءات اخلاصة 

التعاون الكامل مع هيئات حقوق اإلنسان اإلقليميـة والدوليـة            -٧٣-١٢٢
  ؛)الصومال(
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املعاهدات إىل هيئات   ها  مجيع التقارير اليت حل موعد تقدمي     تقدمي    -٧٤-١٢٢
  ؛)توغو(

هيئات املعاهـدات  التعاون مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان و     -٧٥-١٢٢
  ؛)تشاد(واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

حتديـد  ، علـى    ة املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان     يمبعالعمل،    -٧٦-١٢٢
  ؛)باراغواي(جماالت التعاون املمكنة يف جمال حقوق اإلنسان 

التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ والسماح بدخول          -٧٧-١٢٢
، وقبـول طلبـات   على حنو ما طلبت املفوضة السامية   املفوضية إىل إريتريا،    بعثة  

الزيارة املقدمة من مخسة من املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة              
  ؛)الربتغال(

التعاون الفعال مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملكلفـني           -٧٨-١٢٢
فيهم املقررة اخلاصة املعنيـة حبالـة       حقوق اإلنسان، مبن    التابعني جمللس   بواليات  

حقوق اإلنسان يف إريتريا، وتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار              
  ؛)تونس(اإلجراءات اخلاصة 

تعزيز تعاوهنا مع آليات جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية           -٧٩-١٢٢
  ؛)كينيا(حلقوق اإلنسان 

ة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان      توجيه دعوة دائمة إىل املقرر      -٨٠-١٢٢
 من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة،        ايف إريتريا وإىل مجيع من سواه     

  ؛)أملانيا( مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  كامالًوالتعاون تعاوناً
 مع آليات األمم املتحدة املعنية بتعزيز حقـوق    تاماً التعاون تعاوناً   -٨١-١٢٢
نسان ومحايتها، وكذلك مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان          اإل
  ؛)غابون(

تكثيف التعاون مع جملس حقوق اإلنسان واملفوضـية الـسامية            -٨٢-١٢٢
ـ         احلقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات من أجل التـصدي مل

  ؛)غانا(ر إريتريا تبقى من حتديات حقوق اإلنسان اليت جرى حتديدها يف تقري
حتسني تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان مـن            -٨٣-١٢٢

والنظر يف هناية املطـاف يف توجيـه    العالقة  طلبات الزيارة   إجيابا على    الردخالل  
دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق            

  ؛)التفيا(اإلنسان 
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طلبات زيارة البلد املقدمة من املقرر اخلـاص املعـين        االستجابة ل   -٨٤-١٢٢
مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية             

 ومن املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان ٢٠٠٧ و٢٠٠٥املهينة عامي  أو
  ؛)الصومال(يف إريتريا 

قدمة من املقرر اخلـاص املعـين مبـسألة         قبول طلبات الزيارة امل     -٨٥-١٢٢
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

بـإجراءات مـوجزة    إلعدام خارج القـضاء أو      واملقرر اخلاص املعين حباالت ا    
  ؛)أوروغواي(تعسفا  أو

ا مـن   تعزيز التعاون مع مجيع آليات حقوق اإلنسان، وال سـيم           -٨٦-١٢٢
خالل توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة              

  ؛)مجهورية كوريا(
التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بـالرد            -٨٧-١٢٢

  ؛)يرلنداأ(ل على املعلومات وإجراء زيارات إجيابا على طلبات احلصو
 األمم املتحدة اخلاصة حلقـوق      توجيه دعوة دائمة إىل إجراءات      -٨٨-١٢٢

  ؛)الربتغال(اإلنسان 
التعاون على النحو الواجب مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق           -٨٩-١٢٢

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلنسان وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة 
التعاون مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وال سـيما مـن             -٩٠-١٢٢

رد إجيابا على طلبات الزيارة املقدمة من املكلفـني بواليـات يف إطـار              خالل ال 
  ؛)الربازيل(اإلجراءات اخلاصة 

زيارة التعاون مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك عن طريق السماح ب            -٩١-١٢٢
ختدم مصلحة  ملقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا، بطريقة شفافة           ا

  ؛)النرويج(ب اإلريتري حقوق اإلنسان للشع
التعاون مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا            -٩٢-١٢٢

  ؛)رومانيا(
املقررة اخلاصة املعنية   ال سيما   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان و       -٩٣-١٢٢

  ؛)جنوب السودان(حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا 
ية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريـا       السماح للمقررة اخلاصة املعن     -٩٤-١٢٢

بدخول البلد، والتعاون الكامل معها وتنفيذ ما تقدمه من توصيات ذات صـلة             
  ؛)توغو(
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السماح للمقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريـا            -٩٥-١٢٢
 والتعـاون   ،التابعة جمللس حقوق اإلنسان بزيارة البلد دون مزيد مـن التـأخري           

  ؛)إيطاليا(ها الكامل مع
التعاون تعاونا تاما مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان            -٩٦-١٢٢

  ؛)اجلبل األسود(يف إريتريا 
 ةاختاذ تدابري ملموسة للسماح ملقررة األمم املتحدة اخلاصة املعني          -٩٧-١٢٢

 منحهـا    يف ذلك  ، مبا كامالً بتنفيذ واليتها تنفيذاً  حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا      
  ؛)السويد(د دون قيود إمكانية دخول البل

عنيـة  مواصلة تطوير التعاون مـع هيئـات األمـم املتحـدة امل       -٩٨-١٢٢
  ؛ )تركيا(د يف مجيع اجلوانب واالستعداد لدعم جهود البل

السماح للمقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريـا            -٩٩-١٢٢
، وإيالء االعتبار الواجـب للتوصـيات       اونا تاما  تع بزيارة البلد، والتعاون معها   

  ؛)الربتغال(الواردة يف تقريرها األول 
التعاون تعاونا تاما مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان            -١٠٠-١٢٢

يف إريتريا واالستجابة دون مزيد من التأخري لطلبها زيارة البلد املقدم منذ فتـرة              
  ؛)ناميبيا(طويلة 
التعاون الكامل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة،           -١٠١-١٢٢

  ؛)فرنسا(وال سيما املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا 
دعوة املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريـا إىل             -١٠٢-١٢٢

  ؛)أستراليا(زيارة البلد 
اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا       التعاون مع املقررة      -١٠٣-١٢٢

  ؛)بوتسوانا ( البلدوالسماح هلا بدخول
املوافقة على طلب زيارة البلد الذي قدمه املقرر اخلـاص املعـين              -١٠٤-١٢٢

 ٢٠٠٥  وجدده يف عام   ٢٠٠٣بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري يف عام          
  ؛)بلجيكا(

ليت أعرب عنها جملـس حقـوق اإلنـسان يف         امعاجلة الشواغل     -١٠٥-١٢٢
  ؛)ناميبيا(قراراته بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

تقدمي التقرير األويل مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           -١٠٦-١٢٢
  ؛)بلجيكا ( دون تأخري،حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

ية إلدماج العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       مواءمة القوانني الوطن    -١٠٧-١٢٢
  ؛)املكسيك (٢١ و١٩ و١٢ و٩املدنية والسياسية، وال سيما املواد 
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االستمرار يف بذل قصارى جهودها إللغاء مجيع أنواع املمارسات           -١٠٨-١٢٢
التمييزية ضد النساء واألطفال، واليت تشمل على وجه اخلصوص تشويه األعضاء 

  ؛)مجهورية كوريا(اج املبكر والعنف املرتيل التناسلية لإلناث والزو
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني            -١٠٩-١٢٢
  ؛)سنغافورة(املرأة 
مواصلة جهود متكني املرأة وضمان متتعها حبقوقهـا املـشروعة            -١١٠-١٢٢

  ؛)السودان(
ان، وال سيما من    مواصلة جهودها الرامية إىل محاية حقوق اإلنس        -١١١-١٢٢

ـ      خالل تعزيز املساواة بني اجلنسني ودعم ا       د لتمكني االقتصادي للمـرأة يف البل
  ؛)أرمينيا(

  ؛)غلكسمرب(تعزيز السياسات الرامية إىل النهوض باملرأة   -١١٢-١٢٢
كافية لتنفيذ أنشطة التوعية بدور املـرأة وتعزيـز         الوارد  املتوفري    -١١٣-١٢٢

  ؛)ماليزيا(املرأة يف البلد ضع واهلياكل القائمة للنهوض ب
لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني      تدابري  زيد من ال  املمواصلة اختاذ     -١١٤-١٢٢

  ؛)الصني(يف املمارسة العملية ومحاية حقوق املرأة والطفل 
 وسائط اإلعالم   وطنية، باستخدام إطالق حوار وطين، وكذا محلة        -١١٥-١٢٢

ال التمييز ضد املثليـات واملثلـيني       ويف املدارس، من أجل التصدي جلميع أشك      
  ؛)إيطاليا(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

تنفيذ مجيع األحكام الدستورية وااللتزامات الدولية املتعلقة حبـق           -١١٦-١٢٢
كل شخص يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه، مبا يف ذلـك عـن طريـق                

اء احملتجزين بسبب معتقداهتم السياسية أو      اإلفراج غري املشروط عن مجيع السجن     
  ؛)يرلندا الشماليةأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل(الدينية 
  ؛)فرنسا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -١١٧-١٢٢
اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام والتوقيع على الربوتوكول االختياري          -١١٨-١٢٢

دنية والسياسية واالنـضمام إليـه      الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      
  ؛)إسبانيا(

األخذ بوقف اختياري رمسي فوري لعقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها           -١١٩-١٢٢
  ؛)اجلبل األسود(

وضع حد النتشار استخدام التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           -١٢٠-١٢٢
خـارج   و ، وكذلك لعمليات اإلعدام التعـسفي     القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  ؛)جيبويت(نطاق القضاء 
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وضع حد جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفراج عن مجيـع            -١٢١-١٢٢
السجناء السياسيني ونشطاء اجملتمع املدين والصحافيني، ووضـع حـد جلميـع            
ممارسات التعذيب والقضاء على مجيع أشكال اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء     

  ؛)تونس(
االت االختفاء القسري أو غري املتعلقة حبرير  التحقيق يف مجيع التقا     -١٢٢-١٢٢

  ؛)شيلي(الطوعي ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم 
عـدم  والتأكد من وقف جتنيد األطفال يف القـوات املـسلحة             -١٢٣-١٢٢

  ؛)سويسرا(تعرضهم للعمل القسري 
تكثيف جهود مكافحة عمل األطفـال واالجتـار باألشـخاص،            -١٢٤-١٢٢
  ؛)الفلبني(ل سيما النساء واألطفا وال

لقـضاء علـى    الرامية إىل ا  تكثيف اجلهود التنفيذية والتشريعية       -١٢٥-١٢٢
  ؛)شيلي(ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

اختاذ تدابري ترمـي إىل     من أجل   تكثيف اجلهود وختصيص املوارد       -١٢٦-١٢٢
  ؛)تياكروا(القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،على سبيل األولوية 

تعزيز حقـوق   من أجل    ٢٠٠٧مواصلة اجلهود اليت بدأت عام        -١٢٧-١٢٢
  ؛)فرنسا(املرأة، وال سيما حظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق القضاء التام علـى تـشويه             -١٢٨-١٢٢
املرتبطة هبـذه   املخاطر  األعضاء التناسلية لإلناث، مبا يف ذلك عن طريق التوعية ب         

  ؛)يرلنداأ(املمارسة وحظرها 
التأكيد على مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتكثيفها،          -١٢٩-١٢٢

والعمل جنبا إىل جنب مع اجملتمعات احمللية وتثقيف الفتيات والنساء بشأن اآلثار            
  ؛)أوروغواي(السلبية هلذه املمارسة 

يما من خالل املقاضاة على مثـل هـذه         تعزيز جهودها، وال س     -١٣٠-١٢٢
من أجل القضاء الفعلي    وذلك  املمارسة وتعزيز املساواة بني اجلنسني بصفة عامة،        

  ؛)سلوفينيا(على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل حتقيق القضاء علـى تـشويه             -١٣١-١٢٢

  ؛)األرجنتني(األعضاء التناسلية لإلناث 
تكثيف جهودها حلماية النساء من العنف املرتيل واجلنسي وضمان      -١٣٢-١٢٢

 للمـساءلة    عنـها   وتقدمي املسؤولني   كامالً التحقيق يف أفعال العنف هذه حتقيقاً     
  ؛)ليتوانيا(
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ـ  العمل مع منظمات اجملتمع املدين        -١٣٣-١٢٢ مـساعدة النـساء     لمن أج
  ؛)تايلند(نتصاف هلن االتوفري سبل املتضررات من العنف املرتيل و

  ؛)االحتاد الروسي(حتسني نظام السجون وأوضاع احملتجزين   -١٣٤-١٢٢
ظروف االحتجاز الالإنسانية وضمان معاملـة مجيـع        لوضع حد     -١٣٥-١٢٢

  ؛)أملانيا( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان احملتجزين وفقاً
ف االحتجاز ضمان السالمة البدنية جلميع السجناء، وحتسني ظرو  -١٣٦-١٢٢
دون عوائق إىل مجيـع  لسماح بوصول املراقبني الدوليني  للمعايري الدولية، وا   وفقاً

  ؛)سلوفينيا(مرافق االحتجاز 
، مبا يف    دون تأخري  ملعايري القانونية الدولية ملعاملة السجناء    ااحترام    -١٣٧-١٢٢

 ووضـع   ،ذلك عن طريق تزويد السجناء بالغذاء الكايف واملياه واملساعدة الطبية         
الكتظاظ؛ والسماح ملراقبني مستقلني بالوصـول إىل مجيـع مرافـق           فرط ا حد ل 

االحتجاز اإلريترية املعروفة والسرية؛ وإبالغ أفـراد األسـرة مبكـان وجـود             
  ؛)النرويج(حقوق الزيارة واحلصول على متثيل قانوين إقرار احملتجزين؛ وإعادة 

حتسني ظروف االحتجاز، مبا يف      الرامية إىل مواكبة اجلهود احلالية      -١٣٨-١٢٢
  ؛)مصر(ذلك احلد من فرط االكتظاظ يف السجون 

ني، وال سيما أعـضاء     مجيع السجناء السياسي  عن  سؤولية  املحتمل    -١٣٩-١٢٢
  ؛)جيبويت(، وإطالق سراحهم "١٥  لجمموعة ا"

 للمعايري الدولية حلقوق اعتماد تدابري تكفل معاملة احملتجزين وفقاً    -١٤٠-١٢٢
 لألشخاص،  سان، ومالحقة حاالت التعذيب، ووضع حد لالحتجاز التعسفي       اإلن

  ؛)إسبانيا" (١٥  لجمموعة ا"مبا يف ذلك ما يسمى 
لجنة الصليب األمحر الدولية بزيارة أماكن االحتجـاز        لالسماح    -١٤١-١٢٢

  ؛)جيبويت(وزيارة أسرى احلرب من جيبويت 
لصليب األمحر واهلـالل    إتاحة وصول االحتاد الدويل جلمعيات ا       -١٤٢-١٢٢

 مراقبني مستقلني من الوصول     نياألمحر دون قيود إىل مجيع مرافق االحتجاز ومتك       
إىل مجيع مرافق االحتجاز اإلريترية، وال سيما إىل احملتجزين من جيبويت، وضمان            

  ؛)الصومال(احترام املعايري القانونية الدولية ملعاملة السجناء يف إريتريا 
، العمل ملمارسة اخلدمة الوطنية إىل أجل غري مسمى، و        ضع حد و  -١٤٣-١٢٢

 تدابري لوضع حد للرتوح واالجتـار بالبـشر          على اختاذ  بالتشاور مع شركائها،  
  ؛)فرنسا(هم أطفال بيناللذين يؤثران على آالف اإلريتريني، من 
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دون هتمة أو تقدميهم إىل     فراج عن مجيع األشخاص احملتجزين      اإل  -١٤٤-١٢٢
  ؛)النمسا(ترام املعايري الدولية يف معاملة احملتجزين احملكمة واح

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضـع حـد لالعتقـال التعـسفي              -١٤٥-١٢٢
واالحتجاز لفترات طويلة دون هتمة ودون حماكمة، وخاصة ألسـباب سياسـية            

  ؛)فرنسا(
 التعسفي وضمان متثيل قانوين فعـال،       حتجازوضع حد فورا لال     -١٤٦-١٢٢
  ؛)أملانيا( للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وفقاً
 اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل     احترام قواعد احملاكمة العادلة وفقاً      -١٤٧-١٢٢

  ؛)سويسرا(واإلفراج فورا عن مجيع األشخاص احملتجزين دون أي سبب وجيه 
اإلفراج دون قيد أو شرط عن املسجونني أو املشتبه فيهم بسبب             -١٤٨-١٢٢

آرائهم املخالفة، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمع املـدين            
  ؛)النرويج(والصحافيون 

اإلفراج فورا ودون قيد أو شرط عن مجيـع سـجناء الـرأي               -١٤٩-١٢٢
  ؛ )إسبانيا(

تيسري إطـالق سـراح الـسجناء       دون تأخري من أجل     التعاون    -١٥٠-١٢٢
 معلومات عن السجناء املخـتفني      وإعطاء السياسيني، وحتسني أوضاع السجون،   

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني إدارة نظام العدالة وأوضـاع            -١٥١-١٢٢

  ؛)إكوادور(األشخاص احملرومني من حريتهم 
يتعـرض لـه    ضمان التحقيق يف أي ضرر بـدين أو معنـوي             -١٥٢-١٢٢

 ومقاضاة مرتكبيه حسب األصول     ،ق اإلنسان ن عن حقو  والصحافيون أو املدافع  
  ؛)بلجيكا(

ريات األساسية جلميـع الـسكان،      ضمان احترام احلقوق واحل     -١٥٣-١٢٢
سيما النساء واألطفال، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان مكافحة إفالت           وال

مرتكيب اجلرائم وأعمال العنف ومجيع انتهاكات حقوق اإلنسان مـن العقـاب            
  ؛)نياألرجنت(

 ،ضمان احلق يف حرية التعبري والرأي والضمري والدين أو املعتقد           -١٥٤-١٢٢
  ؛)فرنسا(وكذلك احلق يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات 

ضمان ممارسة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،          -١٥٥-١٢٢
  ؛)إسبانيا(ملدين مبا يف ذلك للمعارضة السياسية والصحافيني واجملتمع ا
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اختاذ خطوات لتحسني وضعية األقليات الدينية وضمان محايـة           -١٥٦-١٢٢
  ؛)كندا(الطوائف الدينية من االضطهاد 

  ؛)رومانيا(ضمان احلق يف حرية الدين للمواطنني اإلريتريني   -١٥٧-١٢٢
 يف حريـة التعـبري والـدين        سكاهناضمان احترام حقوق مجيع       -١٥٨-١٢٢

  ؛)اليابان (والتجمع السلمي
احترام وتعزيز احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي وتكـوين            -١٥٩-١٢٢

  ؛)ليتوانيا( مبا يتماشى والتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان ،اجلمعيات
االحترام الكامل حلريات التعبري والـرأي وتكـوين اجلمعيـات       -١٦٠-١٢٢

وجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق      اللتزامات إريتريا مب    وفقاً ،والتجمع السلمي 
  ؛)بلجيكا(املدنية والسياسية 

تنفيذ األحكام الدستورية وااللتزامات الدولية اليت تدعم احلق يف           -١٦١-١٢٢
 وإتاحة الفرصة للمـشاركة يف  ،حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات والدين     

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 
وضع سياسات وتدابري أخرى تضمن التمتع حبرية التعبري والرأي           -١٦٢-١٢٢

  ؛)بوتسوانا(والتجمع 
اختاذ تدابري ملموسة لضمان االحترام الكامـل حلريـة التعـبري             -١٦٣-١٢٢

 حقهم يف حريـة      األشخاص احملتجزين بسبب ممارسة     وإطالق سراح  ،والصحافة
  ؛)لسويدا(التعبري، أو نتيجة آلرائهم السياسية 

على حرية التعبري، على اإلنترنت     املفروضة  رفع القيود الشديدة      -١٦٤-١٢٢
وخارجه على السواء، واختاذ تدابري ملموسة حلماية الصحافيني واإلعالميني مـن          

  ؛)اجلمهورية التشيكية(العنف واالحتجاز التعسفي دون هتمة رمسية 
  ؛)ساالنم(السماح بإنشاء وسائط إعالم مستقلة   -١٦٥-١٢٢
السماح بإنشاء وسائط إعالم خاصة وإصدار تراخيص حملطـات           -١٦٦-١٢٢

  ؛)بلجيكا(البث اإلذاعي والتلفزيوين اخلاصة 
رفع مجيع القيود املفروضة على احلق يف حرية التعـبري وحريـة              -١٦٧-١٢٢

 والتنفيذ الكامل اللتزاماهتا مبوجب العهد      ،الصحافة، مبا يف ذلك حرية اإلنترنت     
  ؛)إستونيا(خلاص باحلقوق املدنية والسياسية الدويل ا
ضمان مناخ مالئم لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ونـشطاء            -١٦٨-١٢٢

  ؛ )تونس(اجملتمع املدين والصحافيني 
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 ،مواصلة مساعيها لضمان حصول مجيع مواطنيها على الغـذاء           -١٦٩-١٢٢
  ؛)مصر(كحق من حقوق اإلنسان األساسية 

يف الغذاء من خالل مشاريع إنتاج موجهة لالكتفـاء  ضمان احلق    -١٧٠-١٢٢
على مجيع أشكال احلصص والقيود اليت تفرضـها        هبذه الطريقة   الذايت، والقضاء   

 وصول إىل خمتلـف املنظمـات الدوليـة          فرصة الدولة، وإضافة إىل ذلك إتاحة    
ووكاالت األمم املتحدة اليت تعمل على مجيع جوانب التنمية املستدامة واألمـن            

  ؛)املكسيك(غذائي ال
مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق أهداف احلد من الفقر وتعميم            -١٧١-١٢٢

  ؛)بوتان(احلصول على التعليم االبتدائي 
  ظـروف عـيش    مواصلة سعيها إىل القضاء على الفقر وحتسني        -١٧٢-١٢٢

  ؛)الصني(شعبها وبذل جهود لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
جهودها حلماية حقوق األطفال احملـرومني ومـضاعفة        مواصلة    -١٧٣-١٢٢

  ؛)اليمن(جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
ـ           -١٧٤-١٢٢ ضمان حتسني التدابري القانونية املتعلقة بالقضاء على الفقـر وب

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (مستوى معيشي الئق 
 ٥ و ٤قيق األهداف اإلمنائية لأللفية     تكثيف اجلهود الرامية إىل حت      -١٧٥-١٢٢
  ؛)شيلي( يف أقصر وقت ممكن ٦و

 من األهـداف    ١مضاعفة جهودها الرامية إىل حتقيق اهلدف رقم          -١٧٦-١٢٢
  ؛)ماليزيا(اجلوع واإلمنائية لأللفية املتمثل يف القضاء على الفقر املدقع 

ـ          -١٧٧-١٢٢ ة لأللفيـة   مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائي
  ؛)اجلزائر(

مواصلة التقدم حنو القضاء على الفقر، من خالل تطبيق سياساهتا            -١٧٨-١٢٢
سيما يف    حتسني نوعية احلياة لشعبها، وال     االجتماعية اليت تستحق الثناء، من أجل     

تتطلبـه   ملا    وفقاً ، التعاون وتقدمي املساعدة    من خالل  ، وذلك األشد عوزاً املناطق  
  ؛)) البوليفارية- مجهورية(فرتويال (لسيادة هذه األمة ذات ا

مواصلة جهودها يف جمال الصحة والتعلـيم ونظـام اخلـدمات             -١٧٩-١٢٢
 وال سـيما النـساء      ،االجتماعية، من أجل مساعدة املستضعفني ذوي اإلعاقـة       

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (واألطفال 
ودة جبالنهوض  ة الرامية إىل    مواصلة وتعزيز التدابري اإلجيابية اجلاري      -١٨٠-١٢٢

  ؛)كوبا(اخلدمات الصحية جلميع املواطنني وسهولة حصوهلم عليها 
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مواصلة جهودها احلالية الرامية إىل توفري رعاية صحية مستدامة            -١٨١-١٢٢
 جلميع املـواطنني    الثمنتتسم بالفعالية والكفاءة ويسر الوصول واملقبولية ويسر        

  ؛)مصر(
اون مع منظمة الصحة العاملية على مواصلة حتـسني         التعب ،العمل  -١٨٢-١٢٢

نظامها احمللي للرعاية الصحية وتوفري خدمات رعاية صحية عالية اجلودة لشعبها           
  ؛)سنغافورة(

تدريب عدد أكرب من األخصائيني الصحيني مللء املراكز الصحية           -١٨٣-١٢٢
  ؛)أوغندا( واالضطالع بالعمل فيها اليت أنشئت حديثاً

الستمرار يف تنفيذ الربامج اليت هتدف إىل حتسني نوعية التعلـيم           ا  -١٨٤-١٢٢
والوصول إليه، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات أطفال األسر الفقـرية، مبـن             

اليت تعاين نقـصا يف اخلـدمات       ويف املناطق   فيهم من يوجدون يف املناطق الريفية       
  ؛)الفلبني(

ليم، وخاصة تعليم الفتيات،    ختصيص املزيد من املوارد لنظام التع       -١٨٥-١٢٢
  ؛)تركيا(من أجل حتقيق مستوى ناجح من التنمية االجتماعية 

سـة يف   ادرفال مبتابعة السنة األخرية من ال     وضع حد إللزام األط     -١٨٦-١٢٢
  ؛ )بلجيكا(معسكر ساوا التابع للجيش 

وية لتـدريب عـسكري     ضمان عدم خضوع طلبة املدرسة الثان       -١٨٧-١٢٢
  ؛)غلكسمرب(إجباري 
إلغاء اإلجراء الذي يفرض مبوجبه على مجيع األطفال قضاء السنة            -١٨٨-١٢٢

 واحتـرام الربوتوكـول     ،األخرية من الدراسة يف خميم للتـدريب العـسكري        
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة           

  ؛)الربتغال ( كامالًاحتراماً
 لتوفري إمكانية احلصول على احلق يف التعلـيم يف          إعطاء األولوية   -١٨٩-١٢٢

  ؛)السودان(مجيع أحناء البلد 
 مجيـع   علىاختاذ مزيد من التدابري لضمان احلصول على التعليم           -١٩٠-١٢٢

  ؛)أفغانستان(املستوى اجلامعي على املستويات، وال سيما 
ـ             -١٩١-١٢٢ ادة مواصلة تعزيز اجلهود اإلجيابية احلالية الـيت هتـدف إىل زي

معدالت التحاق مواطنيها باملدارس، مع التركيز بصفة خاصـة علـى الفتيـان             
  ؛)كوبا(والفتيات 
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النظر يف اختاذ تدابري تشمل القيام حبمالت توعية عامة، ومـنح             -١٩٢-١٢٢
  ؛)مصر(حوافز مالية أو غريها لآلباء كي يرسلوا بناهتم إىل املدارس 

ع اآلباء على إرسال أطفاهلم     إطالق محالت توعية من أجل تشجي       -١٩٣-١٢٢
  ؛)توغو(إىل املدارس، مبن فيهم الفتيات 

أوجـه  حتسني فرص احلصول على احلق يف التعليم والقضاء على            -١٩٤-١٢٢
 اقتصادية أو علـى     -  يف هذا الشأن، سواء كانت إقليمية أو اجتماعية        التفاوت

  ؛)غلكسمرب(أساس اإلثنية أو نوع اجلنس 
اآلمنـة إىل وطنـهم وإعـادة       واطنني اإلريتريني   ضمان عودة امل    -١٩٥-١٢٢

 اللتزامات إريتريا مبوجب القـانون       دون أي خوف من االضطهاد وفقاً      إدماجهم
  ؛)أملانيا(الدويل حلقوق اإلنسان والسماح بالرصد الدويل 

 للمعايري  اختاذ مزيد من التدابري لضمان محاية حقوق امللكية، وفقاً          -١٩٦-١٢٢
 من امليثاق األفريقـي    ٢١ و ١٤لك األحكام الواردة يف املادتني      الدولية، مبا يف ذ   

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         ٥حلقوق اإلنسان والشعوب، واملادة     
  ؛)إيطاليا(أشكال التمييز العنصري 

وضع برنامج مؤسسي بشراكة مع إريتريي الشتات واجملتمعـات           -١٩٧-١٢٢
تاج والبنية التحتية والتنمية االجتماعيـة،      احمللية من أجل استحداث برامج لإلن     

  ؛ )املكسيك(وإلغاء رسوم اإلقامة خارج إريتريا 
العمل مع اجملتمع الدويل من أجل احلد من آثـار تغـري املنـاخ                -١٩٨-١٢٢

  ؛)أوغندا(
اعتماد الفريق العامل لتقرير االستعراض الدوري الشامل للحالة          -١٩٩-١٢٢

  ؛)) اإلسالمية- مجهورية(إيران (يف إريتريا 
هبذا تقدمي املساعدة التقنية املناسبة إلريتريا من أجل تعزيز قدراهتا            -٢٠٠-١٢٢

   .)اململكة العربية السعودية (اخلصوص؛
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٢٣

 ينبغي تأويلها على أهنا قـد       وال. أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only]  
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