
 

 

 تقرير عن أوضاع حقوق االنسان في إريتريا

: المفوضية السامية لحقوق االنسان الستكمال متطلبات خضوع دولة إريتريا مقدم إلى

 .2019يناير آللية االستعراض الدوري الشامل في 

: مؤسسسسسسسسسسة ما و للسسسسسوح والتنمية و)قوق االنسسسسسان  م سسسسر   ات المر   مقدم من

 واالجتما ي التابع لألمم المتحدة.االستشاري بالمجلس االقت ادي 

 : دولة إريتريامقدم عن

 2018يونيو  التاريخ:

 تمهيد
 

 م ر  هذا التقرير في  مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسانتقدح 

سسسسسياق اهتمامتا بتع ي  ا)تراح )قوق االنسسسسسان في القارة االفريقية  وقد تم االسسسسستناد 

 لى منتجية تسسسستند إلى االلت امات الدولية لدولة إريتريا بموجص ت سسسديقتا  لى  دد 

 من ال كوك الدولية لحماية )قوق االنسان.

يتريا لوسسسسسستعراض الدوري وقد قامو ما و بتحليل وثائق ونتائج خضسسسسسوع إر

اسسسسسستند التقرير  لى  مليات التوثيق    ما 2014يناير  في الشسسسسسامل في دورتا ال انية

والرصسسسسسد التي قامو بتا المنامات المتتمة بالوضسسسسسع الحقوقي باريتريا سسسسسسوا   لى 

فضسسسسو  ن التواصسسسسل مع  دد من النشسسسسطا  والفا لين المسسسسستوي الدولي لو الو ني  

  وتقديم هذا التقرير.لمحليين هناك من لجل إ داد ولصحاب الم لحة ا

وقد لخذت ما و في ا تبارها اإلجرا ات التي اتخذتتا دولة إريتريا لتحسسسسسسسين 

)الة )قوق االنسسسسسسسان والت سسسسسسدي للتحديات التي تؤثر  لى قدرتتا في تع ي  )قوق 

كل اإلنسان و)مايتتا  خاصة في ظل تدخل بعض الدول في شؤونتا الداخلية  مما يش

ع لمبدل  دح التدخل في الشسسسسؤون الداخلية  ا تدا   لى سسسسسيادة واسسسسستقول الدولة وانتتا ا

 للدول األخرى  الذي ينص  ليا القانون الدولي. 

وقد لسسستم هذا التدخل إلى تذرع الحكومة اإلريترية بفرض م يد من القيود  لى 

لمعارضسسسسسين الحريات األسسسسسساسسسسسسية في البود  من خول التضسسسسسيق  لى الناشسسسسسطين وا

السسسياسسسيين  وقمع اال)تجاجات السسسلمية  باإلضسسافة إلى القيود ال سسارمة المفروضسسة 

  لى )رية التعبير وتكوين الجمعيات واأل) اب السياسية. 

  على أوضاع حقوق االنسان النزاعات اإلقليميةتأثير التدخالت الخارجية و

ثيوبي ال)تول االنشسسوب الحرب الحدودية واسسستمرار اتري مؤسسسسسسة ما و لن 

يادة لألراضسسسسسسي تابعة ل وفا  الحكومة االريترية  دح  فيسسسسسسسساهم    قدةريترياإلسسسسسسس

ما يتعلق بتع ي  و)ماية )قوق االنسسسسسسسسان والحريات  ية في لدول تا ا وتوقف  بالت امات



 

 

تسسسسسسسببو هذب الحرب والتي  )يث وتأخر تطبيق بعض جوانص المسسسسسسسار الدسسسسسسستوري 

  وتشريد 1مقتل  شرات اآلالف من األشخاص إلىاستمرت لمدة  امين بين البلدين  

يا 70ما يقرب من  خل اريتر خارج.و  2للف شسسسسسسخص دا ئات االالف إلى ال  لجو  م

   وض إنفاقتا  لى باإلضسسافة إلى اسسستمرار اإلنفاق اير الولح  لى إجرا ات الدفاع

 ية.ومشاريع التنمال

يا  اح  لو  ن اثيوب قد اسسسسسسستق نو إريتريا  تا  1993و ا مما )رمتا من واجتت

تم توقيع اتفاق سسسسسوح بالج ائر   2000البحرية الو)يدة  لى البحر األ)مر  وفي  اح 

ثم )سمو لجنة تحكيم تابعة لألمم المتحدة مسألة ترسيم الحدود  ومنحو بلدة "بادمي" 

اآلن   )تىا رفضو سحص قواتتا من البلدة موضوع الخوف إلى إريتريا  لكن إثيوبي

ومنذ  لك الحين  تنتشسسسسسسر قوات من البلدين  لى  ول الحدود البال ة للف  ليو متر  

ع  2016وت ير مواجتات متقطعة  م ل تلك التي )دثو في  اح  مخاوف من   خ وصا

 ن اع لوسع.

 ما شتدت إريتريا خول السنوات األخيرة تدخوت من بعض الدول في شؤونتا 

ستقرارها وآمنتا  )يث  سودان بد م وتمويل من الحكومة الداخلية  مما يتدد ا قامو ال

القطرية باسسسستضسسسافة وتمويل جما ة المعارض اإلسسسسومي اإلريتري المتشسسسدد "محمد 

الحدود اإلريترية  وفتح مكتص لتا جمعة"  وإنشا  معسكرات تدريص لعناصرها قرب 

في مدينة  سسسو السسسودانية  لتدير منا لنشسسطة سسسياسسسية و سسسكرية ضسسد )كومة لسسسمرا  

 ما قاح جتال األمن والمخابرات السسسسسوداني بتقديم التدريص اللوجيسسسسستي لتذب الجما ة 

المتطرفة  و لك بتمويل من دولة قطر التي لودت الجيش السوداني في يناير الماضي 

 ائرات من  رال "ميغ" لنشرها في والية  سو الحدودية  تحو  ريعة هجوح  3بـسسسس 

 إريتري مد وح من االمارات.

يا  2017ديسسسسسسسمبر  6وفي  لة إريتر ها مع دو )دود   ل لنسو الخر وح إاوق 

ولرسلو تع ي ات  سكرية  بيرة إلى هناك  تناقضو تبريرات إرسالتا  بين مكافحة 

التتريص  والتحسسسسص لنشسسسر قوات إريترية وم سسسرية في معسسسسكر "سسسساوا" اإلريتري 

قد قال إن الحديث  ن . و ان الرئيس االريتري "لفورقي" 3بالقرب من مدينة  سسسسسسسو

تا  نا مجرد "فبر ات" صسسسسسسساات وجود تع ي ات  سسسسسسسكرية م سسسسسسرية في إريتريا ل

 .4المخابرات السودانية واإلثيوبية لتبرير نشر قواتتما  لى الحدود مع بودب

                                                           
 .2018يونيو  7االهراح  اثيوبيا تعلن السوح مع إريتريا... وتفتح اقت ادها لماح القطاع الخاص   1

https://bit.ly/2sHNoTm 
 .2014التقرير الو ني المقدح إلى آلية االستعراض الدوري الشامل  اح  2

https://bit.ly/2LB8mu3 

 
 .2018يناير  6إريتريا  العدسة  لتذب األسباب السودان ت لق )دودها مع  3

https://bit.ly/2IzOdDB 
 .2018يناير  15العوقات السودانية اإلريترية... محطات التدو  والتوتر  الج يرة   4

https://bit.ly/2KHBcbS 
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 التحديات االقتصادية 

تشسسستد إريتريا لوضسسساع اقت سسسادية صسسسعبة نتيجة لحالة الو)رب والوسسسسلم التي 

  )يث تواجا إريتريا تحديات 1993منذ اسسسسسسستقولتا  ن اثيوبيا  اح تعيشسسسسسستا البود 

وصسسسسسسعوبات  ديدة بشسسسسسسسأن إ ادة بنا  البنية التحتية وتطوير اقت سسسسسسسادها القائم  لى 

 .اال را ة والذي تدهور بسبص فترات ال راع الطويلة التي واجتتتا مع اثيوبي

ال سسسسعبة التي  الاروف االقت سسسساديةنقص التمويل والموارد وو لى الرام من 

تعيشسسسسسستا إريتريا والتي تتطلص تدخل المجتمع الدولي لتقديم المسسسسسسسا دات والمعونات 

نااح إقامة لمواجتة هذب التحديات  إال لن الحكومة  ملو  لى توفير األمن ال ذائي و

صسسسحي يحاى بد م مالي   يف  وتعليم مجاني إلى ااية المسسسستوي الجامعي  والبنية 

فوارق بين المنا ق الريفية/الحضرية  وتشيد الطرق والسدود  األساسية  وتقليص ال

 وبنا  المدارس والمرا   ال حية والمستشفيات في منا ق  دة من البود.

 حقوق المرأة والطفل

ل)رلت إريتريا تقدح  بير بشسسأن إ مال )قوق المرلة  )يث وقعو  لى مختلف 

االتفاقيات الدولية  ات ال لة بحقوق المرلة   ما ال توجد قوانين تميي ية ضد المرلة  

ولن القوانين  ات ال سسسسسسلة تنص  لى المسسسسسسساواة في الحقوق بين المرلة والرجل فيما 

والموا نة والجنسسسسية و)قوق األ فال.  ما يتعلق ببعض المسسسسائل م ل ملكية األرض 

ع مع جميع لشسسكال العنف  واصسسلو الحكومة سسسياسسستتا المتم لة في  دح التسسسامح إ وقا

)يث يجرح القانون االريتري لي شسسسسكل من اشسسسسكال اال تدا  الجنسسسسسي وقد الجنسسسسسي  

. 5لادت جميع الو االت المعنية )موت التو ية سسسسسسسنة   ما 15ت سسسسسسسل العقوبة إلى 

  تشسسسويا األ ضسسسا  التناسسسسلية ل نا  درت الحكومة قانون لحار ومنع ممارسسسسةلصسسسو

صسسسسدرت  قوبات في )يث )موت مك فة بخ سسسسوص هذا الموضسسسسوع   ووتواصسسسسل

حقوق الطفل ب  ما تبذل الحكومة جتداع فيما يتعلقالحاالت التي تم فيتا إبوغ المحا م  

وتمكين لفضل لنمو األ فال  توفير بيئةتتدف إلى   من خول وضع استراتيجية و نية

المجتمعات المحلية من تنسسسسيق وتع ي  الممارسسسسات الجيدة لر اية األ فال والتنشسسسئة 

وتقوح  . ما جرى توسسسسسيع البرنامج المجتمعي إل ادة دمج األيتاح  االجتما ية الموئمة

اإلصسسسسو)يات وإ ادة التأهيل بعمل رئيسسسسسي في إ ادة تأهيل اال فال المدانين وإ ادة 

 دمجتم في المجتمع  ند إ وق سرا)تم.

ينص  لى بطون لي  قسسد لواج  1/1991و لى الرام من لن القسسانون رقم 

 اح  إال لنا مالال يسسسسسمح في ظروف اسسسسست نائية  18يربط بين لشسسسسخاص دون سسسسسن 

                                                           
 لدولة لريتريا  االستعراض الدوري الشامل.التقرير الو ني  5

http://cutt.us/SWu1S  

http://cutt.us/SWu1S


 

 

سسسنة و مر الفتي  14 اح شسسريط إال يقل  مر الفتاة  ن  18 فال دون سسسن ب واج األ

 سنة. 16 ن 

 القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات

واصلو الحكومة فرض القيود ب ورة ممنتجة وتعسفية  لى ممارسة الحق في 

عالمي التي )رية التعبير وتداول المعلومات  )يث قبعو إريتريا في نتاية الت نيف ال

  لما تقوح بتا من انتتا ات في )ق ال حفيين  6ت درب منامة "مراسلون بو )دود"

 ما لن مشار ة لي شخص للمعلومات داخل البود قد يعرضا لو تقال لو اال)تجال  

 ما ال يوجد ل) اب سسسسسسسياسسسسسسسية  دا ) ب "الجبتة الشسسسسسسعبية من لجل الديمقرا ية 

ى لن جميع النقابات العمالية تديرها الحكومة  وال تسمح والعدالة" الحا م  باإلضافة إل

باقامة تجمعات  امة وال إنشسسسسسسا  منامات اير )كومية   ما لن لنشسسسسسسطة المنامات 

 ما لم يتم انشا  مؤسسة و نية لتع ي  )قوق االنسان و)مايتتا  الدولية مقيدة بشدة. 

هذا مآخذ المتعددة  لى الرام من ال الدستور  و لىمن  32والتي ن و  ليتا المادة 

العمل با  هذا باإلضافة  فانا تم تجميدالدستور الذي يتضمن سلطات واسعة للرئيس  

ع.  إلى تجميد  مل المجلس النيابي ليضا

 حرية الدين والمعتقدالقيود المفروضة على 

القيود المفروضة  لى )رية  االريتريةالسلطات رصدت مؤسسة ما و تشديد 

الدين  )يث يتعرض المسسسسسسسيحيون للتميي  واال)تجال واال تقال لفترات  ويلة دون 

توجيسسا لي تتمسسة إليتم بسسسسسسسبسسص معتقسسداتتم السدينيسسة  )يسسث ظسل   ير من المسسسسسسسيحيين 

اإلنجيليين يمارسون دينتم سراع لتجنص السجن   ما ان "البطريرك انطونيوس" رئيس 

ع بالعاصسسمة  و ان آخر مرة الكنيسسسة االرثو   سسسية اإلريترية  قد شسسوهد يحضسسر قداسسسا

سسسسسسنوات قبل لن يحكم  ليا باإلقامة الجبرية  و لك بسسسسسسبص  10شسسسسسوهد فيتا  لنا قبل 

 ما تم إاوق العديد من المدارس . 7ا تراضسا  لى تدخل الحكومة في شسئون الكنيسسة

ة  هذا باإلضسسافة إلى القبض  لى اإلسسسومية بالبود بنا ع  لى لوامر السسسلطات الحكومي

سابق لمدرسة الضيا  اإلسومية الخاصة في )ي ل ريا  و لك  "محمد نور" المدير ال

في ل توبر الماضسسسسي  لعدح تنفيذ لوامر الحكومة برفض فرض )ار  لى الحجاب لو 

 .8النقاب

 التوصيات

                                                           
   منامة مراسلون بو )دود.2017ت نيف )رية ال حافة لعاح  6

https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map 
   منامة العفو الدولية  مرجع سابق.2017التقرير السنوي لعاح  7
 .2018مارس  14م يد من اال تقاالت بعد وفاة رئيس مدرسة مسن في الحج   المفوضية السامية لحقوق االنسان   -اريتريا: خبير  8

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22823&LangID= 

https://rsf.org/ar/reports/2017-press-freedom-index-ever-darker-world-map
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  بما يضسسسسمن سسسسسيادة دولة  اإلنسسسسسان ضسسسسرورة تفعيل اآلليات الدولية لحماية )قوق

شسسسئونتا  )يث  فيخل دلريتريا  لى لرضسسستا وتحقيق مبدل )سسسسن الجوار و دح الت

ع لماح لريتريا   تحقيق استقرارها. فيتم ل تلك التدخوت  ائقا

  الموافقة  لى  لبات لل يارات القطرية التي يقوح بتا المقررون الخاصسسسسسون لألمم

 المتحدة.

 ية ومم لدول ماظ للمنامات ا باجرا  الم يد من ال يارات القطرية إلى السسسسسسس تا   لي

 لى جميع ما يخص  ملتا  و لك من لجل تقديم ال سسسسسسورة  وا و تالريتريا  

 .الحقوقية بشفافية من جانص  وتقديمتا المسا دات المناسبة من جانص آخر

   تفعيل ال سسسسسسكوك الدولية التي وقعو  ليتا إريتريا فيما يخص )قوق اإلنسسسسسسسسان

  لى االتفاقيات الدولية األخرى التي لم ت ادق  ليتا بعد.والت ديق 

  فتح الفضسسسا  المدني لماح السسسسياسسسسيين والحقوقيين  وإ وق )رية ال سسسحافة و دح

فتح المجسسال لتكوين الجمعيسسات األهليسسة  وتتبع ال سسسسسسحفيين المنتقسسدين للحكومسسة. 

الحكومة يدها  ن والسسسماظ للمنامات الدولية للقياح بعملتا داخل البود  ولن ترفع 

 النقابات العمالية. 

 30سسسسنة  سسسسن لدنى للقبول و 18فيما ال يقل  ن   وضسسسع )دود للتجنيد اإلجباري 

فتح وسسسسنة  حد لق سسسى  مع تحسسسسين األوضسسساع الخاصسسسة بالتجنيد ماديعا وإ اشسسسيعا. 

 )ريات التنقل السلمي من مكان ألخر لماح الجميع.

 ذلك  دح تدخل الحكومة   و دح تحديدها إ وق )رية األديان والمعتقدات للجميع 

 في شئون المؤسسات الدينية بما يتعارض مع )رية ممارسة الشعائر الدينية.

 

 


