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  اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق
 السادسة الدورة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١١ – نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ جنيف،

من ) ج(١٥نسان وفقاً للفقرة    دته املفوضية السامية حلقوق اإل    جز أع مو
  ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان مرفق 

 *إريتريا    

 إىل )١( من أصحاب املصلحة١٧هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من   
ا وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده. عملية االستعراض الدوري الشامل

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب . جملس حقوق اإلنسان
وذُكرت  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاجٍ يتصالن مبطالبات حمددة

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر 
قد يعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن  و. مل جير تغيري النصوص األصليةاملستطاع

تتاح  .مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها
على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات 

  .ي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتوقد روع. الواردة

  

                                                           
  .ألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية با * 
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  واإلطار األساسية املعلومات  – الًأو  

   الدولية االلتزامات نطاق  - ألف  
 أن إريتريا قد صدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق          ١ورد يف الورقة املشتركة       -١

 للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، والعهـد          املدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية   
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال           
التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، كما            

رير املطلوب تقدميها إىل هيئات معاهدات األمـم        أشارت الورقة إىل تأخر تقدمي معظم التقا      
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تقوم حكومة إريتريا بتوقيع نظام روما            . )٢(املتحدة

األساسي، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           
يل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        القسري، والربوتوكولني األول والثاين للعهد الدو     

وأوصت منظمة مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح بأن تنظر         . )٣(وبالتصديق على هذه الصكوك   
  .)٤(إريتريا يف االنضمام إىل املعاهدتني املتعلقتني حباالت انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
  ‘ إعالن القـانون اجلنـائي  ’ن حكومة إريتريا تطبق    إىل أ  ١أشارت الورقة املشتركة      -٢

، وإىل أن البلد يدار مبوجب جمموعة من        )٥( سنة ١٨منذ  " مؤقتة"عتباره وثيقة    با ١٩٥٧لعام  
أن مجعية تأسيسية صدقت علـى      اً  وورد يف الورقة أيض   . )٦(التصرحيات واإلعالنات األحادية  

وينص الدستور،  . )٧(منذ اعتماده اً  نب لكن هذا الدستور وضع جا     ١٩٩٧دستور البلد يف عام     
. ، على عدة أحكام حتمي احلريـة الدينيـة  )٨(حسبما ذكره املركز األورويب للقانون والعدالة   

تقيد احلق يف حريـة     اً  لكن منظمة الباب املفتوح الدولية اعتربت أن الدستور يتضمن أحكام         
 احلكومة الدسـتور، وأن     وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تنفذ      . )٩(الدين واملعتقد 

لألحزاب السياسية، وتشرع يف التحضري إلجراء انتخابات دميقراطية ختـضع يف           اً  تعتمد قانون 
  .)١٠(مجيع مراحلها للمراقبة الدولية
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
أن احلكومة جتاهر مبناوأهتا مجيع آليات حقوق اإلنـسان          ١اعتربت الورقة املشتركة      -٣

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنـسان بـأن        . )١١(غري الئق لسيادة إريتريا   اً  وتعتربها انتهاك 
 لألمم املتحدة لكي حتقق يف االدعاءات       توجه احلكومة دعوة دائمة إىل مجيع اآلليات اخلاصة       

  .)١٢(رية وأن تعد تقارير بشأهنااملتعلقة مبا يقع يف إريتريا من جتاوزات خط

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
متساوية لكال اجلنسني   اً  ذكرت منظمة الباب املفتوح الدولية أن الدستور مينح حقوق          -٤

ظت منظمـة   والح. وأن الثقافة التقليدية هي أحد األسباب الرئيسية لوجود متييز ضد املرأة          
وأبويا، وأن معظم النـساء     اً  من اجملتمع ال يزال تقليدي    اً  كبرياً  مبادرة احلقوق اجلنسية أن جزء    

ويستأثر الذكور بـاحلظ    . هلن مكانة أدىن من مكانة الرجل سواء يف بيوهتن أو يف جمتمعاهتن           
ق الريفية تـشهد    أن املناط اً  األوفر يف التعليم والعمل ويف التحكم يف املوارد االقتصادية، علم         

وأشارت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية إىل وجود عدة ممارسات تقليدية يف           . )١٣(أكرباً  تفاوت
  .)١٤(إريتريا تضر برفاه الفتيات، منها الزواج املبكر واملهر وتعدد الزوجات

وأوصت منظمة مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح بأن تضمن إريتريا عدم حرمـان               -٥
 من جنسيتهم على أساس متييزي؛ وأن تتيح املراجعة القضائية وسـبل االنتـصاف              املواطنني

الفعالة يف مجيع حاالت احلرمان من اجلنسية؛ وأن تعامل على قدم املساواة املواطنني بالوالدة              
كما أوصت بأن تعدل إريتريا قانوهنا      . )١٥(واملواطنني بالتجنس يف مسائل التجريد من اجلنسية      

نسية لضمان عدم التمييز يف احلصول على اجلنسية، ال سيما بإلغاء أيـة أحكـام               املتعلق باجل 
تنطوي بصورة مباشرة أو غري مباشرة على متييز بسبب اإلعاقة؛ وأن تعدل قانوهنـا املتعلـق                
باجلنسية لضمان منح اجلنسية اإلريترية لعدميي اجلنسية من األطفال املولودين يف أراضيها؛ وأن 

لعدميي اجلنسية ممن مل يكتسبوا جنسية دولة أخرى ويقيمون بـصفة دائمـة يف         متنح اجلنسية   
  .)١٦(إريتريا، سواء كان أصلهم من بلد جماور أو كانوا هم أتوا من هذا البلد اجملاور

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  -٢  
أوردت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة اإلريترية مسؤولة عـن حـدوث          -٦
االت قتل خارج نطاق القضاء وأن بعض حاالت القتل العمد تقع خالل االحتجاز بينمـا              ح

وأورد . )١٧(يقع أكثرها عندما حياول السجناء اإلفالت من االحتجاز أو اهلروب من البلـد            
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فـرع اململكـة     - من أجل احلقـوق اإلنـسانية والدميقراطيـة          إريتريونائتالف منظمة   
يوليه /الق سراح املعتقلني ألسباب دينية يف إريتريا، أنه يف متوز         منظمة الدفاع عن إط   /املتحدة
بالرصاص بدون رمحة عندما حاولوا اهلروب من خميم        اً   شابا رمي  ١٦١ قتل أكثر من     ٢٠٠٥

ومل تعترف احلكومة بأن احلادث قد وقع، بينما ال تزال األسر املعنية جتهل             . العسكري" ويا"
  .)١٨(مصري قتالها إىل اآلن

 إىل وجود آالف من السجناء من املخـتفني الـذين مل   ١شارت الورقة املشتركة    وأ  -٧
وأضافت منظمة العفو الدولية أنه مـن الـصعوبة مبكـان           . )١٩(توجه هلم هتم بصورة رمسية    

وذكرت . )٢٠(ممن هم رهن احتجاز سري    " املختفني"احلصول على معلومات عن األشخاص      
إىل معرفة مـصري أقربائهـا         األسر ال جتد سبيالً    أن بعض اً  منظمة رصد حقوق اإلنسان أيض    

وأشـارت  . )٢١()دون أن ُتعلم بسبب الوفاة(املفقودين إال عندما ُتخرب مبوهتم رهن االحتجاز   
إىل أن األسر تواجه إجراءات انتقام من جانب السلطات عنـدما           اً  منظمة العفو الدولية أيض   

وأوصـت منظمـة    . )٢٢(حلقوق اإلنسان تستفسر عن حالة اعتقال أو تتصل مبنظمات دولية         
رصد حقوق اإلنسان بأن تسمح احلكومة على الفور بوصول مراقبني مـستقلني إىل مجيـع               
مرافق االحتجاز اإلريترية سواء املعروفة أو السرية؛ وتسجل مصري احملتجزين وتعلم أسـرهم             

رم املعايري القانونية   به؛ وتعيد منح حقوق الزيارة واالستفادة من خدمات ممثلني قانونيني وحتت          
 توصية مؤداها أنه جيـب      ١وتضمنت الورقة املشتركة    . )٢٣(الدولية اخلاصة مبعاملة السجناء   

التحقيق يف كل حالة من حاالت االختفاء ومالحقة املسؤولني عن حاالت القتـل خـارج               
  .)٢٤(نطاق القضاء وعرضهم على العدالة

اء احلالة الصحية جلميع السجناء ومـدى       أعرب نادي القلم الدويل عن بالغ قلقه إز         -٨
مالءمة ظروف َسجنهم، وأورد أن احملتجزين حيرمون من الزيارات األسرية، وحيرمون فيمـا             
ُيعتقد من االستفادة من العالج الطيب، وكثري منهم حمتجزون يف ظروف قاسية ويتعرضـون              

وأشـارت  . )٢٥(انية واملهينة للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنس         
منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن حاالت الوفاة يف املعتقل أمر شائع نتيجة للمعاملة السيئة               

وأوصت هذه املنظمة احلكومة بالتحقيق     . )٢٦(والتعذيب والتجويع واحلرمان من الرعاية الطبية     
ن يشتبه يف ارتكاهبم جرائم    يف هذا األمر وحماكمة مجيع املسؤولني، مبن فيهم ضباط اجليش، مم          

قتل أو اغتصاب أو تعذيب أو يف معاملتهم احملتجزين وجمنـدي اخلدمـة الوطنيـة معاملـة              
على وضع حد ملمارسـة     اً  ودعت منظمة العفو الدولية احلكومةَ إىل أن تعمل فور        . )٢٧(سيئة

ونزيه يف  التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة؛ وترسي قاعدة التحقيق على حنو مستقل             
مجيع االدعاءات اليت تشري إىل ارتكاب تعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة يف حـق                 

  .)٢٨(للمعايري الدولية الناظمة للمحاكمات الرتيهةاً السجناء؛ وأن حتيل اجلناة إىل العدالة وفق
تعرضوا للتعذيب إلجبـارهم    اً  وتلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن أشخاص         -٩

وأضافت املنظمة  . على التخلي عن عقيدهتم أو ملعاقبتهم على أداء أنشطة دينية أثناء االحتجاز           
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أن ظروف السجون تتسم بالقسوة عموما، وأن الزنزانات وأماكن االحتجاز األخرى مكتظة            
ما يعاين السجناء فيها من سـوء       اً  وتسودها الرطوبة وتتسم بانعدام الشروط الصحية، وكثري      

وقد تلقت منظمة العفو الدولية تقارير      . )٢٩(من عدم حصوهلم على مياه شرب نقية      التغذية و 
تفيد بوقوع وفيات داخل املعتقالت يف صفوف أشخاص مسجونني ألسباب دينية، وذلـك             
نتيجة لقسوة الظروف واملعاملة أو من جراء عدم تقدمي الرعاية الطبية ألشـخاص أصـيبوا               

  .)٣٠(بأمراض قابلة للعالج
كرت منظمة العفو الدولية أن ما ال يقل عن أحد عشر شخـصا، منـهم وزراء                وذ  -١٠

سابقون وقدامى جيش التحرير اإلريتري كانوا دعوا إىل إصالح دميقراطي واحتـرام أكـرب              
 ١٨حلقوق اإلنسان، ال يزالون رهن االحتجاز السري بعـدما ألقـي القـبض علـيهم يف                 

، هتم حمددة ومل    ١٥ لان يعرفون باسم جمموعة     ومل توجه هلؤالء، الذي   . ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
، وائـتالف منظمـة     )٣١(ووردت معلومات مماثلة من نادي القلم الدويل      . ميثلوا أمام حمكمة  

منظمة الدفاع عن إطالق سراح املعـتقلني       /إريتريون من أجل احلقوق اإلنسانية والدميقراطية     
وذكرت منظمـة العفـو     . )٣٣(ن، ومنظمة رصد حقوق اإلنسا    )٣٢(ألسباب دينية يف إريتريا   

الدولية أن احلكومة مل تكشف عن مكان وجود هؤالء السجناء وال عن حالتهم الـصحية،               
على األقل من احملتجزين األحد عشر قد تويف فيما زعم رهن االحتجاز نتيجـة              اً  وأن واحد 

 أجـل  وأوصت منظمة إريتريون من. )٣٤(للظروف القاسية وانعدام الوصول إىل العالج الطيب   
 ١٥ لااحلقوق اإلنسانية والدميقراطية باإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني، مبن فيهم جمموعة 

  .)٣٥(والصحفيون
وذكرت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية أن تشويه األعضاء التناسلية للفتيات ممارسة             -١١

أوصت بأن تواصـل    و. )٣٦(واسعة االنتشار يف أوساط مجيع اجلماعات العرقية والدينية تقريبا        
احلكومة اجلهود التثقيفية للقضاء على هذه املمارسة؛ وأن جترمها يف القانون اجلنـائي؛ وأن              
تنشئ الربامج الالزمة ملساعدة الضحايا؛ كما أوصت بأن تعمل املنظمات الدولية واجلهـات             

  .)٣٧(املاحنة على دعم عمل اجملتمع املدين يف هذا الصدد
ـ اً   احلقوق اجلنسية أن احلكومة قد اختذت موقف       وذكرت منظمة مبادرة    -١٢ ـ اً  علني اً ثابت

ملكافحة العنف املرتيل، وخاصة ضرب الزوجة، وهي ممارسة واسعة االنتشار، وأوردت هذه            
. )٣٨(بصورة قاطعة يف إريتريا   اً  حمرماً  املنظمة أن االغتصاب يف سياق العالقة الزوجية ليس أمر        

ن للعنف اجلنسي داخل اجملتمع، وأن الفتيات يتعرضـن         وأضافت أن النساء والفتيات يتعرض    
وأشارت . للعنف على أيدي وكالء الدولة يف سياق الرتاع املسلح املتكرر مع بلد جماور            اً  أيض

منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن اجلنود األطفال، مبن فيهم الفتيات، قـد اسـُتخدموا               
وقالت اهليئة الدولية لـضريبة     . )٣٩(ييس الدولية حسبما ُزعم يف القتال، وهو أمر يناقض املقا       

الضمري والسالم  إن وضع املرأة يف اجليش قد تردى كثريا، وإن تصورا مؤداه أن اجملنـدات                 
، إىل مواجهات عنيفة مع اجلهات القائمة       ٢٠٠٤يواجهن االستعباد اجلنسي قد أدى، يف عام        
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يئة الدولية لضريبة الضمري والسالم أن      وأضافت اهل . على التجنيد يف بعض اجملتمعات املسلمة     
  االغتصاب، حسبما يزعم، ممارسة واسعة االنتشار ينتج عنها كثرة حـاالت احلمـل الـيت               

  .)٤٠(إىل وصم اجتماعي بالعار الحقااً ال تؤدي إىل التسريح من اجليش فحسب، وإمنا أيض
بصورة عامة يف   وإذ الحظت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية أن احلكومة قد فشلت             -١٣

  جتـرمي االغتـصاب يف سـياق العالقـة         : ، فقد أوصتها مبا يلي    )٤١(محاية النساء من العنف   
الزوجية؛ وتنظيم محالت لتوعية اجلمهور بأن االغتصاب جرمية ولتمكني الضحايا وأسـرهن            
  من فضحه؛ وتعديل التشريعات الالزم تعديلها ملنع أن يـؤدي الـزواج مـن الـضحية إىل         

مة االغتصاب؛ واختاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة جتنيد األطفال كجنـود مـع             إسقاط هت 
التحقيق يف الوقت نفسه على النحو الواجب يف هذه احلاالت ومعاقبـة املـسؤولني عنـها                

  .)٤٢(ومساعدة الضحايا
وأوردت منظمة املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية ضد األطفـال أن               -١٤

 ويف أماكن الرعاية البديلة ممارسة مشروعة يف إريتريـا مبوجـب   )٤٣(ة البدنية يف البيت العقوب
وتنص مدونة للسلوك على أن     . )٤٤(الواردة يف القانون اجلنائي االنتقايل    " حق التربية "أحكام  

وأشارت . )٤٥(العقوبة البدنية ينبغي أال تستخدم يف املدارس، لكن القانون ال حيظرها صراحة           
مة املذكورة إىل أهنا مل تستطع التيقن من مشروعية العقوبة البدنية كـإجراء تـأدييب يف                املنظ

اً املؤسسات العقابية، وأن العقوبة البدنية كحكم يصدر يف حق مرتكب جرمية أمر يعترب قانوني      
 من القانون اجلنائي االنتقايل، وأهنا ألغيت يف مـشروع          ١٧٢يف النظام العقايب مبوجب املادة      

  .)٤٦(انون اجلنائيالق
ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن اإلريتريني الـذين ينتقـدون الـرئيس أو             اً  ووفق  -١٥

يشككون يف سياسات احلكومة، أو ميارسون دينا غري مقبول من احلكومـة، أو حيـاولون               
اإلجبارية اليت تستغرق فترة طويلة وقد تستمر إىل أجـل غـري          " اخلدمة الوطنية "التهرب من   

. ما يعتقلون وحيتجزون لشهور أو سنوات دون أن توجه هلم هتمة أو حياكموا            اً  كثريمسمى،  
مـن   -ورمبـا عـشرات اآلالف       - التقديرات تـشري إىل أن اآلالف        وأضافت املنظمة أن  

  .)٤٧(يف عدة مرافق احتجاز معروفة وسريةاً اإلريتريني حمتجزون حالي
 العاديني يعتقلون ويسجنون دون أن أن اآلالف من األشخاصاً وذكرت املنظمة أيض  -١٦

توجه هلم هتمة أو حياكموا أو تتاح هلم فرصة الطعن يف اإلجراء املتخذ ضدهم ودون أن تتاح                 
هلم إمكانية تلقي زيارات من أسرهم أو االستفادة من خدمات احملامني ودون أن تصل إليهم               

 مـن أجـل     إريتريونف منظمة   وأضاف ائتال . )٤٨(املنظمات املستقلة املهتمة مبراقبة السجون    
منظمة الدفاع عن إطالق سراح املعتقلني ألسباب دينيـة يف          /احلقوق اإلنسانية والدميقراطية  

وأنه يكاد يكون   ‘ مسؤول’إريتريا أن األشخاص قد يتعرضون لالعتقال ألي سبب على يد           
قـوات  وُيـذكر أن    . من املستحيل معرفة أسباب االعتقال بالضبط أو حىت مكان االحتجاز         

األمن املختلفة التابعة للرئيس أو جهاز األمن الوطين أو عمـداء اجلـيش ميكنـها اعتقـال                 



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

7 GE.09-15546 

األشخاص، وأن هذه االعتقاالت جتري خارج نطاق نظام العدالة العادي، وأن احملاكم املدنية             
ه  أن ١وورد يف الورقة املشتركة     . )٤٩(مبا فيها احملكمة العليا ال تستطيع التدخل يف هذا الصدد         

  .)٥٠(على الفور لالحتجازات التعسفيةاً جيب على احلكومة أن تضع حد

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 أن معظم االعتقاالت خارج نطاق القـضاء هـي ذات           ١ذُكر يف الورقة املشتركة       -١٧

قضاهتا مسؤولون تـابعون    طابع سياسي، وأن القضايا املتعلقة هبا تعرض على حمكمة خاصة           
وأورد ائتالف منظمة إريتريون من أجل احلقـوق        . )٥١(للجبهة الشعبية للدميقراطية والعدالة   

منظمة الدفاع عن إطالق سراح املعتقلني ألسباب دينية يف إريتريـا أن   /اإلنسانية والدميقراطية 
م، تنتهك أبسط املبادئ    هذه احملكمة اخلاصة، اليت أنشأها الرئيس حملاربة الفساد، حسبما ُزع         

ويرأس احملكمة ثالثة من ضباط اجليش ليست هلم خلفية قانونية، وتـصدر            . األساسية للعدالة 
وال تفي احملاكمـات    . هنائية وميكنها إلغاء أي قرار صادر عن حمكمة أخرى        اً  احملكمة أحكام 

وقـد وردت   . )٥٢(اليت جتري يف إطار هذه احملكمة باملعايري الدولية للمحاكمـات الرتيهـة           
املنظمة املعنية بشواغل حقوق اإلنـسان  /معلومات مماثلة من ائتالف التضامن املسيحي العاملي 

منظمة /وأوصى ائتالف منظمة إريتريون من جل احلقوق اإلنسانية والدميقراطية. )٥٣(يف إريتريا
واإلفراج عن  الدفاع عن إطالق سراح املعتقلني ألسباب دينية يف إريتريا حبل احملكمة اخلاصة             

مجيع السجناء الذين صدرت أحكام يف حقهم إىل أن تراجع قرارات هذه احملكمة من جانب               
  .)٥٤(حمكمة معترف هبا دولياً

 أن إريتريا تنقسم إىل مناطق خاضعة لقيادة عـسكرية          ١وورد يف الورقة املشتركة       -١٨
ل الـسلطات التنفيذيـة     توازي املناطق اإلدارية املدنية، وأن اجلهاز العسكري يضطلع بكام        

من أدىن مستويات الوحدات، وأن اجلرائم اليت تعترب خطرية حتال          اً  والتشريعية والقضائية، بدء  
إىل قيادات األلوية؛ فالعقداء وأصحاب الرتب األعلى خمولون إصـدار أحكـام باإلعـدام              

أو جملـرد   وتنفيذها يف حق األفراد العسكريني الذين حياولون اهلروب أو يتركون مـواقعهم             
وأشارت الورقة إىل أنه ينبغي أال تتحكم احلكومة يف العدالة وينبغي أن       . )٥٥("اجلنب"ب اهتامهم  

  تضع قواعد واضحة بشأن الوسائل اليت تستخدمها قوات الشرطة والتدابري الـيت تتخـذها،              
طة ال سيما فيما يتعلق باالحتجاز، وطالبت بأال يتوىل اجليش مسؤولية تسيري أنشطة الـشر             

  .)٥٦(املدنية اخلاضعة لرقابة القضاء

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن الثقة انعدمت بني الناس باسـتثناء أفـراد األسـرة            ١ورد يف الورقة املشتركة       -١٩

املوثوقني، وأن اإلريتريني يفترضون أن مكاملاهتم اهلاتفية ختضع للتنصت، ومن مث يضطرون إىل  
إىل احلكومة بـأن  اً  طلب١وتضمنت الورقة املشتركة  . )٥٧(ما بينهم بطريقة مشفرة   التحدث في 

  .)٥٨(تكف عن التجسس على املواطنني اإلريتريني يف البلد وخارجه
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 أن التجنيد غري احملدد األجل جيعل من مسألة التخطيط          ١واعتربت الورقة املشتركة      -٢٠
، وطلبت إىل احلكومة اعتمـاد قواعـد        )٥٩(يكاد يكون مستحيالً  اً  للزواج وتكوين أسرة أمر   

  .)٦٠(موضوعية بشأن التجنيد مبا يتيح للشباب التخطيط للزواج وتكوين أسرة
العالقة اجلنسية بالتراضـي    اً   إىل أن إريتريا تعاقب جنائي     ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢١

ـ   وأوصت بأن تعمل إريتريا على جعل تشريع       )٦١(بني البالغني من نفس اجلنس     مـع  اً  ها متفق
التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وذلك بإلغاء مجيع األحكام اليت جترم العالقة اجلنسية              

  .)٦٢(بالتراضي بني البالغني من نفس اجلنس

  حرية التنقل  -٥  
صارمة علـى تنقـل     اً  اعتربت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن إريتريا تفرض قيود          -٢٢

د، وأهنا تشترط على مجيع اجملندين يف اخلدمة الوطنية احلـصول           مواطنيها داخل وخارج البل   
وتقام نقاط تفتيش عسكرية على طول الطرق ويتوىل        . على تصريح خطي للسفر داخل البلد     

القائمون عليها التحقق من تصاريح السفر، وُيفرض حىت على اإلريتريني الذين ال يعملـون              
وذكرت منظمة رصـد    .  اهلوية يف كل نقطة تفتيش     يف اخلدمة الوطنية اإلدالء ببطاقات    اً  فعلي

حقوق اإلنسان أن احلكومة ال تصدر وثائق سفر أو تأشريات خروج لإلريتـريني املـؤهلني             
. )٦٣( سنة ال يسمح هلم بالسفر خارج إريتريـا        ١٤للخدمة الوطنية، كما أن األطفال فوق       

 ٢٠٠٥نوا منـذ عـام      وذكرت منظمة العفو الدولية أن أربعة صحفيني على األقل قد سج          
  .)٦٤(حملاولتهم الدخول إىل بلدين جماورين

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة              -٦  
  يف احلياة العامة والسياسية

أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أعضاء اجلماعات الدينية احملظـورة معرضـون               -٢٣
إال بأربعة عقائد فقط تتبع      اً  قال واالحتجاز االنفرادي، وأن إريتريا ال تعترف رمسي       خلطر االعت 

وأضافت املنظمـة أنـه يف عـام        . للكنائس األرثوذوكسية والكاثوليكية واللوثرية واإلسالم    
، حظرت احلكومة مجيع اجلماعات الدينية اليت تشكل أقليات، وُيعتقد أن أكثر مـن              ٢٠٠٢
اً ليات الدينية حمتجزون دون أن توجه هلم هتم أو حياكموا، وأهنم كثري            من أعضاء األق   ٣٠٠٠

ووردت معلومات مماثلة مـن     . )٦٥(ما يتعرضون للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة السيئة        
وأفاد . )٦٨(، ومعهد الدين والسياسة العامة  )٦٧(، ومحلة اليوبيل  )٦٦(منظمة الباب املفتوح الدولية   

علني احلكوميني وغري احلكوميني يقرون على نطاق واسع بأن حالة احلرية           هذا املعهد بأن الفا   
  .)٦٩(الدينية يف إريتريا هي من بني األسوأ يف العامل

من اً  كبرياً  وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن مجاعة شهود يهوه تواجه قدر            -٢٤
إىل جتريد أفـراد هـذه      وأفادت املنظمة بأن احلكومة اإلريترية قد عمدت يف الواقع          . التمييز

 بشأن االستقالل، ١٩٩٣الطائفة من جنسيتهم بسبب امتناعهم عن التصويت يف استفتاء عام    
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وذكرت الرابطـة األوروبيـة   . )٧٠(وألن دينهم ال يسمح هلم باملشاركة يف اخلدمة العسكرية      
رفـضوا  املسيحية لشهود يهوه أن العديد من أفراد هذه الطائفة الذين ألقي القبض علـيهم و        

  وأشارت إىل أن مجيـع شـهود يهـوه         . )٧١(االنضمام إىل اجليش قد تعرضوا لضرب مربح      
ال ُيسمح هلم بالعمل يف أي من املكاتب احلكومية، وألغيت تراخيصهم التجارية، وسـحبت              

اً  من شهود يهوه يوجدون حالي٤٢وقالت املنظمة إن . )٧٢(منهم بطاقات اهلوية ووثائق السفر
  .)٧٤(وأوردت منظمة العفو الدولية معلومات مماثلة. )٧٣( معتقداهتم الدينيةيف السجن بسبب

وناشدت الرابطة األوروبية املسيحية لشهود يهوه السلطات بتعجيل اختاذ خطـوات           -٢٥
إجيابية حلماية احلرية الدينية لشهود يهوه واإلفراج عن مجيع املعتقلني منهم، وحثتـها علـى               

 بزيارة إريتريا لاللتقاء بصورة شخصية مع الـرئيس أفـورقي           السماح لوفد من شهود يهوه    
وأوصت منظمة رصـد حقـوق      . )٧٥(إلزالة أي سوء تفاهم وإجياد حل سلمي هلذه القضايا        

اإلنسان بأن تصدر احلكومة أوامر علنية واضحة إىل قوات األمن لكي تكف عن االعتقاالت              
  .)٧٦(ئدهم الدينيةواالحتجازات التعسفية، وعن تعذيب األشخاص بسبب عقا

وأشار معهد الدين والسياسة العامة إىل أن احلكومة تتدخل يف سري العمل اليـومي                -٢٦
للجماعات الدينية املسجلة على أعلى املستويات وإىل أن الكنيسة األرثوذكسية اإلريتريـة،            

 تواجه جتاوزات   والكنيسة اإلجنيلية اللوثرية، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والطائفة املسلمة       
وتدخال يف شؤوهنا الدينية من جانب احلكومة، األمر الذي يتطلب من الطوائـف الدينيـة               

  .)٧٧(تقدمي تقارير عن مصادر متويلها وقائمة كاملة بأتباعها وممتلكاهتااً األربع املسجلة رمسي
 أعلنت احلكومـة عـن      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٧وأوردت منظمة العفو الدولية أنه يف         -٢٧

تعيني بطريك جديد رغم القواعد اليت حددهتا الكنيسة األرثوذكسية واليت متنع تعيني بطريك             
ووردت معلومات مماثلة من    . )٧٨(جديد عندما يكون البطريك السابق ال زال على قيد احلياة         

إىل منظمة العفو   اً  واستناد. )٨٠( ومعهد الدين والسياسة العامة    )٧٩(منظمة رصد حقوق اإلنسان   
  من املسلمني الذين عارضوا تعيني املفـيت األكـرب يف          اً  لية، فقد اعتقلت السلطات عدد    الدو
، واعُتقل ما ال يقل عن أربعني من رجال الدين وعلماء الدين ٢٠٠٨أغسطس / آب١٤-١٣

  .)٨١(على منت سيارات جمهولة من مجاعة ساهو العرقية وأُخذوا ليالً
حلكومة على إعادة النظر يف القوانني املتعلقـة        وحثت منظمة الباب املفتوح الدولية ا       -٢٨

بالطوائف واملنظمات الدينية والتأكد من أهنا متتثل اللتزامات إريتريا مبوجب العهد الـدويل             
وأوصت املنظمة بإجراء عملية تسجيل شـفافة، داعيـة         . اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية   

وأوصى معهد  . )٨٢(ليت تتقدم بطلبات  احلكومة إىل االعتراف يف أقرب وقت ممكن باجلهات ا        
الدين والسياسة العامة بأن يصلح اجلهاز العسكري معاملته للطوائف الدينية ويفسح اجملـال             
ملعاملة مجيع األفراد على قدم املساواة ومتتعهم باحلريات بصرف النظر عن معتقداهتم الدينية،             

  .)٨٣(وحبرية يف البلداً  علنوبأن تسمح احلكومة ألكثر من أربع طوائف دينية بالتعايش
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إىل نادي القلم الدويل فإريتريا هي البلد الوحيد يف أفريقيا الذي ليست فيه             اً  واستناد  -٢٩
وسائط إعالم مملوكة للقطاع اخلاص ومجيع وسائط إعالمه خاضعة للدولة، ويفـوق عـدد              

وأوردت منظمة العفو   . )٨٤(الصحافيني املسجونني يف إريتريا عددهم يف أي بلد أفريقي آخر         
الدولية أن السلطات مل ترخص بأي منرب إعالمي مستقل أو خاص منذ إغالق مجيع املنـابر                

، وأن عشرة صحفيني ممن احتجوا على إغـالق         ٢٠٠١سبتمرب  /اإلعالمية املستقلة يف أيلول   
يف ووردت معلومات مماثلـة  . )٨٥(٢٠٠١سبتمرب /وسائط اإلعالم قد اعتقلوا يف أواخر أيلول  

هلذا القمع هـو      واعترب نادي القلم الدويل أن التفسري األكثر احتماالً       . )٨٦(١الورقة املشتركة   
وأوردت املنظمة أن مجيع الصحفيني احملتجـزين قـد         . أنه حماولة لسحق املعارضة السياسية    

  وذكرت منظمة العفـو الدوليـة أهنـم        . )٨٧(مجدت حساباهتم املصرفية وحجزت ممتلكاهتم    
ن رهن االحتجاز االنفرادي ومل توجه هلم هتم قط ومل ميثلـوا أمـام حمكمـة، وأن                 ال يزالو 

وذكر نادي القلم الدويل أنه     . )٨٨(احلكومة رفضت تأكيد مكان وجودهم أو حالتهم الصحية       
، قضت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب بـأن احتجـاز            ٢٠٠٧مايو  /يف أيار 

.  ودعت احلكومة إىل إطالق سراح املعتقلني وتعويضهم       الصحفيني أمر تعسفي وغري قانوين،    
وقالت منظمـة العفـو   . )٨٩(ومع ذلك، فإن احلكومة اإلريترية مل متتثل حىت اآلن هلذا احلكم        

ووردت . )٩٠(الدولية إن االعتقاد السائد هو أن أربعة من الصحفيني قد توفـوا يف احلجـز              
  .)٩١(معلومات مماثلة من نادي القلم الدويل

 على مجيع   ٢٠٠١وذكرت منظمة العفو الدولية أن احلكومة حتكم سيطرهتا منذ عام             -٣٠
. )٩٢(وسائط اإلعالم وأهنا تواصل قمع أدىن معارضة تستشعرها يف وسائط اإلعالم احلكومية           

املنظمـة  /وأفادت مجعية الشعوب املعرضة للخطر وائتالف منظمة التضامن املسيحي العاملي         
، أمـرت   ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ٢٢ بأنه يف    )٩٣(إلنسان يف إريتريا  املعنية بشواغل حقوق ا   

 ٥٠السلطات احلكومية مبدامهة مقر إذاعة بانا واعتقلت مجيع املوظفني البالغ عـددهم حنـو         
وأفرج عن بعض هؤالء وظل الباقون . واقتادهتم إىل مركز االعتقال دوبوزيتو يف أمسرةاً صحفي

لدولية إىل عدم تقدمي أي تربير العتقال هؤالء وأن أية          وأشارت منظمة العفو ا   . )٩٤(حمتجزين
 أن الصحفيني األجانب خيضعون للرقابـة       ١وورد يف الورقة املشتركة     . )٩٥(هتمة مل توجه هلم   

أن هذه األخرية تسيطر علـى      اً  مل ُتجِزه احلكومة، علم   اً  ما يطردون إذا ما نقلوا تقرير     اً  وكثري
  .)٩٦(م املطبوعة، بل إهنا تراقب حىت اإلنترنتاإلذاعة والتلفزيون ووسائط اإلعال

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيـع               -٣١
السجناء احملتجزين بسبب معتقداهتم السياسية أو الدينية أو غريها من املعتقدات احملتكمـة إىل     

ـ      ضمائرهم؛ وتوجيه هتم جنائية ميكن إثباهتا إىل مجي        اً ع السجناء اآلخرين وحماكمتـهم وفق
للمعايري الدولية للمحاكمات العادلة؛ وتأكيد أمساء مجيع احملتجـزين وأمـاكن وجـودهم             
وحالتهم الصحية، وتأكيد أي حالة وفاة تقع يف االحتجاز؛ والسماح للجنة الدولية للصليب             

اً  ومتكني احملتجزين مجيع   األمحر بالوصول الفوري والكامل وغري املشروط إىل مجيع املعتقلني؛        
. )٩٧(من االتصال الفوري مبحام من اختيارهم، وبأسرهم وبتلقي أي عالج طيب قد حيتاجونه            
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ووردت توصيات مماثلة من نادي القلم الدويل الذي دعا احلكومـة إىل الوفـاء بالتزاماهتـا                
 الكتـاب   مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلك بوضع حد لسجن          

  .)٩٨(والصحفيني وإتاحة إعادة تأسيس إعالم مستقل
املنظمة املعنية بشواغل حقوق اإلنـسان يف       /وذكر ائتالف التضامن املسيحي العاملي      -٣٢

إريتريا أن منظمات حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان ال يستطيعون العمـل يف              
مات حقوق اإلنسان اإلريترية قد اعُتـربت        أن منظ  ١وأضافت الورقة املشتركة    . )٩٩(إريتريا

وذكـرت  . )١٠٠(منظمات معادية للدولة وأهنا تتعرض للتضييق من جانب مؤيدي احلكومـة        
االكتفـاء  "حبجة  اً  الورقة أن املنظمات غري احلكومية األجنبية تكاد تكون ممنوعة مجيعها حالي          

تمـع املـدين فيمـا يتعلـق        ومل تنظم احلكومة أية مشاورات أو حوار مع اجمل        . )١٠١("الذايت
 أن احلكومة جيب أن تقبـل       ١وورد يف الورقة املشتركة     . )١٠٢(باالستعراض الدوري الشامل  

نشاط مجاعات حقوق اإلنسان يف إريتريا وينبغي أن حتمي األنشطة املستقلة الرامية إىل تعزيز              
وأوصت منظمة  . )١٠٣(حقوق اإلنسان وأن توقف التضييق على املدافعني عن حقوق اإلنسان         

اً الباب املفتوح الدولية بأن تلغي احلكومة قانون منظمات حقوق اإلنسان الذي يفرض قيـود       
  .)١٠٤(على أنشطتها من أجل متكني اجملتمع املدين من تنظيم نفسه وإمساع صوته

املنظمة املعنيـة بـشواغل حقـوق       /وذكر ائتالف منظمة التضامن املسيحي العاملي       -٣٣
يا أن إريتريا مل تنفك ختضع منذ االستقالل حلكم حزب اجلبهـة الـشعبية              اإلنسان يف إريتر  

ـ . للعدالة والدميقراطية، الذي تتألف منه حكومة مؤقتة يقودها الرئيس إسياس أفورقي           اً ووفق
ومل يعقد  . هلذه املنظمات، مل جتر حىت اآلن أية انتخابات ويفرض حظر على أحزاب املعارضة            

ووردت . )١٠٥(، واتسمت السنوات املتعاقبة بقمـع متزايـد       ١٩٩٤احلزب مؤمتره منذ عام     
  .)١٠٦(١معلومات مماثلة يف الورقة املشتركة 

وأوردت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه ال توجد منظمات سياسية أخرى مرخص              -٣٤
هلا باستثناء اجلبهة الشعبية احلاكمة، وأن شهود عيان ذكروا أن جمرد التوقيع علـى عريـضة    

وقالت منظمـة   . يريات يف السياسة التعليمية يؤدي إىل السجن والتعرض للضرب        إلجراء تغ 
رصد حقوق اإلنسان إن احلكومة حتظر تشكيل مجعيات خاصة ال ختضع لقيادهتا ومراقبتها،             
مبا يف ذلك النقابات العمالية ومنظمات االعتماد على النفس، وأن التجمعات اليت يـشارك              

من احلكومة، وهو حظر يؤثر بصفة خاصة على اً طلب ترخيصفيها أكثر من ثالثة أشخاص تت     
املنظمة املعنية بشواغل   /وأورد ائتالف منظمة التضامن املسيحي العاملي     . )١٠٧(املمارسة الدينية 

  .)١٠٨(حقوق اإلنسان يف إريتريا معلومات مماثلة
باعتقـال  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات اإلريترية تقوم بصورة متكررة             -٣٥

من يشتبه يف أهنم من منتقدي احلكومة؛ وهي تتسامح مع أصحاب الرأي املعارض وال تفسح               
. )١٠٩(اجملال ألي منتدى للتعبري املستقل عن اآلراء السياسية أو إلنـشاء مجعيـات سياسـية             

وذكرت مجعية الشعوب املهددة باالنقراض أن ثالثة طالب قد اعتقلوا يف مقهى لالنترنت يف              
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 من  ٤٠ بسبب زيارهتم ملواقع املعارضة، وأن حنو        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ يف   أمسرة
 بعدما عربوا عن انتقادات علنية إزاء الـسياسة         ٢٠٠٨سبتمرب  /الوجهاء قد اعتقلوا يف أيلول    

وأوصى ائتالف منظمة إريتريون من أجل احلقـوق اإلنـسانية          . )١١٠(االقتصادية للحكومة 
دفاع عن إطالق سراح املعتقلني ألسباب دينية يف إريتريا بـأن تلتـزم             منظمة ال /والدميقراطية

احلكومة خبطة ملموسة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تأخري مع ضمان مشاركة مجيـع              
  .)١١١(القوى السياسية اإلريترية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومالئمة  -٧  
مسؤويل مجيع أجهزة الدولة هم من قدامى احملـاربني          أن   ١ورد يف الورقة املشتركة       -٣٦

وأن ما هو قائم من قطاع خاص ضيق ميلكـه ويـسريه مناصـرون ومؤيـدون للحـزب               
وحتتكر احلكومة مجيع جوانب احلياة، مما حيرم السكان من احلـق يف إنـشاء              . )١١٢(احلاكم

 مستحيل ألن مؤسسة    مشاريع جتارية وتوليد الثروات، أما دخول السوق احمللي فهو أمر شبه          
البحر األمحر التجارية، وهي الذراع االقتصادي للحزب، حتتكر النقل البحري والتأمينـات            
والعمل املصريف والنقل الربي واالتصاالت والصيد والزراعة والتعدين والبناء وحـىت جتـارة             

املنظمـة  /ووردت معلومات مماثلة من ائتالف منظمة التضامن املسيحي العاملي        . )١١٣(التجزئة
 إىل غياب حقوق ١وأشارت الورقة املشتركة . )١١٤(املعنية بشواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا     

العمل وعدم وجود نقابات للدفاع عن العمـال وإىل اعتقـال زعمـاء نقـابيني يف عـام                  
وورد فيها أيضا أنه جيب على احلكومة أن تسمح مبمارسة األنشطة االقتصادية            . )١١٥(٢٠٠٥

  ر ومستقل، ال سيما عندما تأيت املبادرة من اإلريتريني الذين يعيـشون يف البلـد               على حنو ح  
  .)١١٦(أو خارجه

  /وذكرت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم أن إريتريـا دأبـت منـذ أيـار                -٣٧
 على استدعاء كل من الرجال والنساء ألداء اخلدمة العسكرية على فترات جتنيد             ١٩٩٤مايو  

 سنة مطـالبون،  ٤٠ و١٨دت بأن مجيع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني     منتظمة، وأفا 
مدتـه سـتة    اً  عسكرياً  ، بأداء هذه اخلدمة اليت تشمل تدريب      "إعالن اخلدمة الوطنية  "مبوجب  

أشهر يليه أداء خدمة عسكرية فعلية أو خدمة إمنائية حتت إشراف اجليش مدهتما اثنا عـشر                
بيد أن  . إىل أن يبلغوا سن اخلمسني    اً  اخلدمة االحتياطية الحق  شهرا، ويطالَب األشخاص بأداء     

اهليئة أشارت إىل أنه ميكن يف حاالت التعبئة أو احلرب أال يقتصر األمـر علـى اسـتدعاء                  
متديد اخلدمة الوطنية الفعلية إىل     اً  األشخاص اخلاضعني للخدمة االحتياطية، بل أن يشمل أيض       

  .)١١٧(أجل غري مسمى
 أن عشرات اآلالف من الشباب قد جندوا لفترات غري          ١رقة املشتركة   وذكرت الو   -٣٨

بالعمـل  اً  حمدودة، وأهنم حىت وإن مل جيندوا يف اخلدمة العسكرية الفعلية فهم ملزمون قسري            
اً وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بـأن تـضع احلكومـة حـد            . )١١٨(اإلمنائي الوطين 

ىل أجل غري مسمى، وأن تشرع يف عملية تـسريح          للممارسة القاضية بأداء اخلدمة الوطنية إ     
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القانونية، وأن تكف عـن اسـتخدام       اً   شهر ١٨ لاتدرجيي ألولئك الذين خدموا ألكثر من       
وأوصى ائتالف منظمة   . )١١٩(جمندي اخلدمة الوطنية كيد عاملة مسخرة للمؤسسات اخلاصة       

يف إريتريـا بـأن تـضمن       املنظمة املعنية بشواغل حقوق اإلنسان      /التضامن املسيحي العاملي  
  .)١٢٠(احلكومة احترام االستنكاف الضمريي وتتيح أداء خدمات مدنية بديلة غري عقابية

 أن احلكومة ال تعترف حبرية األشخاص يف العمل         ١يف الورقة املشتركة    اً  وورد أيض   -٣٩
وكسب رزقهم، وتعترب املوارد البشرية كأصول مؤممـة متلكهـا الدولـة كغريهـا مـن                

وذكرت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم أن جتنب أو حماولـة جتنـب     . )١٢١(اتاملمتلك
، وأن  )١٢٢(اخلدمة العسكرية بأي وسيلة كانت أمر يعاقب عليه بغرامـة وسـنتني سـجنا             

  اإلريتريني الذين يغادرون البلد لتجنب اخلدمة العسكرية ويعودون بعدما يتجـاوزون سـن             
، وتطبـق   ٥٠ لس سنوات أو يسجنوا إىل أن يبلغوا سـن ا          يتعرضون للسجن ملدة مخ    ٤٠ لا

 يف سن التجنيد عند عـودهتم فـال         اأما الذين ما زالو   . عليهم يف هذا الصدد العقوبة األطول     
  .)١٢٣(عقوبة عسكريةاً تفرض عليهم اخلدمة العسكرية فحسب، بل تطاهلم أيض

األسر عن تصرفات   وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة تعاقب أفراد            -٤٠
قريب يفر من اخلدمة الوطنية أو من البلد، سواء كانوا أو مل يكونوا على علم بتـصرفاته أو                  

وتغرَّم األسرة مببلغ كبري للغاية وعـادة مـا         . كان بوسعهم أو مل يكن بوسعهم التحكم فيه       
 منظمـة   ووردت معلومات مماثلة من ائتالف    .  تدفع الغرامة على الفور    يسجن أفرادها إذا مل   

وأضـافت  . )١٢٤(املنظمة املعنية بشواغل حقوق اإلنسان يف إريتريا      /التضامن املسيحي العاملي  
منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه يف بعض احلاالت، تصاَدر أراضي األسـرة، وأن احلكومـة      

 أفراد أسرهم املغتربون ضريبة الدخل املكتسب خارج        دياإلريتريني الذين ال يؤ   اً  تعتقل أيض 
يم اليت حتاول إريتريا فرضها على اإلريتريني الذين يعيشون يف اخلارج، وهو ما يـسمى               اإلقل

ووردت معلومات مماثلة من اهليئة الدولية لـضريبة الـضمري          . )١٢٥(‘االثنني يف املائة  ’بضريبة  
املنظمة املعنيـة بـشواغل حقـوق       / العاملي ملسيحي وائتالف منظمة التضامن ا    )١٢٦(والسالم

  .)١٢٧(ريتريااإلنسان يف إ

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٨  
املنظمة املعنية بشواغل حقوق اإلنسان     /أشار ائتالف منظمة التضامن املسيحي العاملي       -٤١

يف إريتريا إىل أن احلكومة بدأت يف احتكار توزيع األغذية، وإىل أن معظم السكان يعتمدون               
الية، وهو أمر ال تسمح به احلكومة خمافة فقدان السيطرة علـى            على املساعدات الغذائية وامل   

وأفاد االئتالف بأن معظم املنظمات غري احلكومية الدولية قد         . السكان لصاحل عناصر أجنبية   
وذُكر أنه نتيجة لذلك، بدأ الغذاء      . طردت وأن الباقي منها خيضع لقيود صارمة وال لزوم هلا         

يسية للسيطرة على اجملتمع، وأن مجيع أحناء إريتريا تعـيش يف           يصبح الوسيلة الرئ  اً  فشيئاً  شيئ
وذكرت هذه املنظمات أن احلكومة قد رفضت قبول        .  جماعة على نطاق واسع    راهنالوقت ال 

، اليت تستويل   "املال مقابل العمل  "املعونات الغذائية املقدمة من اجلهات املاحنة واختارت معونة         
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الت الوحيدة اليت ميكن أن يشتري منها املرء الغذاء بصورة          ؛ واحمل )١٢٨(عليها دون أي حماسبة   
  .)١٢٩( احلكومة وتباع يف كميات ضئيلة من املواد الغذائية بأسعار مضخمةيرهاقانونية تد

منظمـة  /وأشار ائتالف منظمة إريتريون من أجل احلقوق اإلنسانية والدميقراطيـة           -٤٢
يف إريتريا  إىل حدوث زيادة ملحوظـة يف         الدفاع عن إطالق سراح املعتقلني ألسباب دينية        

عدد املتسولني يف شوارع املدن الرئيسية، وإىل أن رفض احلكومة قبـول املعونـة الغذائيـة                
 بآالف املعوزين، وإىل وجود تقارير تفيد حبدوث وفيـات بـسبب            يضرواإلغاثة اإلنسانية   

نـسانية إىل البلـد     وأوصى االئتالف بأن تسمح احلكومة بدخول املعونـة اإل        . )١٣٠(اجلوع
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تـدعو        . )١٣١(وبتوزيعها على احملتاجني دون تأخري    

 اليت تود تقـدمي املـساعدة إىل تقيـيم          ملستقلةاحلكومة وكاالت العمل اإلنساين احملايدة وا     
ـ              دنيني االحتياجات اإلنسانية يف البلد، وبأن تيسر وصول هذه الوكاالت دون عراقيل إىل امل

  .)١٣٢(الذين حيتاجون إىل مساعدة
لوبـاء  اً  سـريع اً  وذكرت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية أن إريتريا ستواجه انتشار          -٤٣

اإليدز يف السنوات القليلة املقبلة، وأن عدد األشخاص املصابني         /فريوس نقص املناعة البشرية   
ي يف البلد غري جاهز ملثل هذا       ، وأن النظام الصح   )١٣٣(بالفريوس ميكن أن يزيد بدرجة كبرية     

وأوصت بأن ختصص احلكومة بعض األموال على حنو مستمر ملشاريع          . )١٣٤(لسريعاالزدياد ا 
اجملتمع املدين الرامية إىل مكافحة الفريوس واإليدز، وأن تعمل إىل جانب وسائل اإلعالم من              

تباره فضيحة اجتماعية   من اع   أجل التعريف باإليدز كمرض ينبغي معاجلته والتصدي له، بدالً        
  .)١٣٥(أو وصمة عار

وأوصت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية بأن تقنِّن احلكومة اإلجهـاض العالجـي،              -٤٤
وتيسر تقدمي املساعدة الطبية، وخاصة يف املناطق النائية من أمسرة، وأن توفر عيادات تـضم               

ء زيارة أخصائيي أمـراض     على النسا اً  طبيبات، ما دامت التقاليد قد جتعل من الصعب أحيان        
  .)١٣٦(الذكورالنساء من األطباء 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
يف احلـق يف    اً   أن احلكومة تتبع سياستني تؤثران سـلب       ١ورد يف املذكرة املشتركة       -٤٥

امن والتاسع، يقضي الطلبة    فابتداء من الصفني الث   . )١٣٧(التعليم، مها العسكرة والتنميط الثقايف    
اجلزء األكرب من عطلتهم الصيفية يف مهام خارجية حتت إشراف اجليش للعمل يف املؤسسات              

وتوجد فصول املستوى الدراسي الثاين عشر كلها يف ساوا، اليت          .  متلكها الدولة  اليتالزراعية  
لتعلـيم وخدمـة     كان الطلبة جيمعون بـني ا      ملّاو. اً أهم خميم للتدريب العسكري    تضم أيض 

علـى اإلمهـال وتكـرار      اً  أن مثة حتفيـز   اً  التجنيد، فكثري منهم ينقطعون عن الدراسة، علم      
 بأن احلكومة تنتهج سياسة للمساواة بـني اللغـة          ١ املشتركة   رقةوأفادت الو . )١٣٨(الفصول

. )١٣٩(تعرقلها قلة املوارد ونزوع احلكومة إىل اختيار اللغة التنغرينية كلغـة رمسيـة مبدئيـة              
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إىل احلكومة بإلغاء مجيع أنشطة العطل الصيفية املرتبطـة         اً   طلب ١وتضمنت الورقة املشتركة    
 صيفية تنظمها وزارة التعليم وحيضرها الشباب علـى         نشطةباجلهاز العسكري وأن تبدهلا بأ    

  .)١٤٠(أساس طوعي

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
أمـة  "تشجيعها سياسة قائمة على مبـدأ        أن احلكومة، ب   ١ورد يف الورقة املشتركة       -٤٦

  .)١٤١(، فهي تعزز التنميط الثقايف والتمييز إزاء أسلوب عيش األقليات"واحدة وشعب واحد

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
أشارت منظمة محلة اليوبيل إىل أنه على الرغم من خطر املـوت ووجـود أوامـر                  -٤٧

ب من يعربون احلدود، فإن اإلريتريني يفـرون مـن البلـد          صو" بإطالق النار هبدف القتل   "
ولدى املنظمة الكاثوليكية لتقدمي املعونة اخلريية للكنائس احملتاجة وجود أدلة جديدة           . باآلالف

 أزمة إنسانية يف مجيع أحناء منطقة القرن األفريقي، حيث إن الناس يفرون   املتشري إىل بروز مع   
  .)١٤٢(ملا أوردته منظمة محلة اليوبيلاً  إىل الغذاء واملأوى، وفقمن البلد بدافع احلاجة املاسة

 أن العدد األكرب من الالجئني القابعني يف بلـد جمـاور            ١وورد يف الورقة املشتركة       -٤٨
  ومـا زال أكثـر مـن       . لعقود ينتمون إىل فئات يكاد متثيلها يف احلكومة يكون معـدوما          

لالجئني يف هذا البلد اجملاور، وعاد منهم حنو         الجئ إريتري يرزحون يف خميمات       ١٥٠ ٠٠٠
 بعدما أطلقت وعود بإصالح أوضاعهم، لكن أكثـرهم عـاد   يا شخص إىل إريتر   ٣٠ ٠٠٠

  .)١٤٣(أدراجه منذئذ إىل خميمات الالجئني بسبب الطبيعة القمعية للحكومة
  ، قـّدم   ٢٠٠٧وذكرت اهليئة الدولية لضريبة الـضمري والـسالم أنـه يف عـام                -٤٩
 إريتري طلبات جلوء، وهو عدد ميثل أكثر من ستة يف األلف من جمموع عدد               ٣٦ ٠٠٠ حنو

وذكرت اهليئـة أن جتنـب اخلدمـة        . سكان البلد، وهي نسبة ال توجد يف أي مكان آخر         
العسكرية أو اهلروب منها هو السبب الذي يدفع مبعظم الالجئني وطاليب اللجوء إىل مغادرة              

د الوحيد يف الوقت احلاضر الذي يأيت منه عدد كبري من الالجـئني    البلد، وأن إريتريا هي البل    
  .)١٤٤(بسبب االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية اإلجبارية

  املشردون داخليا  -١٢  
 أن السكان الذين كانوا يعيشون يف جنوب إريتريـا يف           ١ورد يف الورقة املشتركة       -٥٠

 ميال، يعيشون حالة تشرد منـذ عـام         ١٥ى طول   املنطقة العازلة مع بلد جماور واحملددة عل      
وأشارت الورقـة إىل أن األراضـي       .  وتوقَّف مسار حياهتم الطبيعي وُهجِرت قراهم      ١٩٩٨

  .)١٤٥( معرضة للخطر بسبب ذلكالناسملغمة بكثافة وأن حياة 
، فإن احلكومة قد شرعت يف اآلونة األخرية يف عملية إعادة ١للورقة املشتركة اً ووفق  -٥١
") املنطقـة اجلنوبيـة   ( "وطني قسري للسكان القرويني من منطقيت آكيلي غوزاي وسرياي          ت
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 بالقوة قرى يعيش فيها أهلها منذ القدم، وهو أمر حيتج عليه            وجتتثُّ. باركا - ومنطقة غاش 
 األصليون يف املنطقة على حد سواء، ومن شأن ذلك أن يتـسبب  يف               اناملستوطنون والسك 

  .)١٤٦(فنت طائفية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -اً ثالث  
  . ينطبقال

  األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات  -اً رابع  
  . ينطبقال

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -اً خامس 
  . ينطبقال  
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