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 نداء من أجل اطفال ارتريا: 
  غير مصحوبين بأولياء امورهم ويعيشون في عزلة جيشالهاربون من مجتمع م  

 
ل في اطفعن حالة وظروف األ بيان صادر عن مركز حقوق اإلنسان، كمية الحقوق، جامعة بريتوريا

 األطفالظاهرة يتناول  4162يونيو من  61 األفريقي والذي يوافقيوم الطفل بمناسبة   إرتريادولة 
 رفقة الكبار:دون يغادرون بالدهم  اإلرتريين الذين

 

  لمسؤولية الجماعيةا نحو نداءاطفال ارتريا الغير مصحوبين بأولياء امورهم: 

مركز حقوق  يود، 4112يونيو من  11 األفريقي فيبيوم الطفل  تستعد لالحتفال القارة االفريقية في حين
غير المرافقين بالكبار اإلرتريين  األطفال معاناةلى ا ىذه المناسبة يشير فأن ي جامعة بريتورياب اإلنسان
د . اآلالف استقرار النسيج االجتماعي لمبال ديد  أضحى مثمو مثل ثكنات عسكرية ي  من مجتمع  والياربين
 اإلرترية عبر الحدودمجيول ووضع حفوفة بالمخاطر مرحالت  يضطرون لمغادرة البالد فير ص  من الق  

 .حتى ينجوا من ويالت الحياة البائسة في وطنيم الى اثيوبيا والسودان وأبعد من ذلك

 يد تجنالهروب من ال :والمستقبل المجهولتريا: أطفال إر 

 شعب معظموال إال أنان البالد ليست في حالة حرب  معوغريبة.  غير عادية تعتبر الحالة اإلرترية حالة
استمرار النزاع الحدودي مع ليذه الحالة  تعمل النظام القائم في أسمرا. يلممراقب بطريقة ممفتةو مجيش 
ىذا  النظاميستخدم لذلك 'الال حرب وال سالم ".  ظروف إرتريا تعيش أنو  ،- رةالجا الدولة -  اثيوبيا

لى أجل غير مسمى، و الوضع لفرض برنامج التجنيد القسري  مستمر من الالجئين نزوح  مما ينتج عنوا 
 الالمحدودة من الخدمة العسكرية يمإلى خوف ونشير يغالبا ما  الثامنة عشردون  الذين الشباباألطفال. 

 .من البالد دفعيم لميروبت التي واحدة من العوامل الرئيسيةك األجل



العسكرية إلزامية الخدمة  أن عمما ... عسكرة التعميم منتريا إر ألطفال في عمى اقمق بالغ  ىناكأن  كما
 ىذا التوجوليتماشى مع خصيصا  مصممنظام التعميم  نفإ وعميو ،من الجنسين في إرتريا الشباب لجميع

طالب المدارس الثانوية  جميع ،4112منذ عام و . الميام الذي ال نياية لوإعداد األطفال ليذا أي  ..
 ىناك الدراسيةتبدأ السنة  حيثوا. اسمعسكر ( في الثاني عشرالسنة النيائية )الصف  ممزمون بقضاء

. أكاديمي حتى نياية السنة الدراسيةبرنامج  ثم يعقب ذلك، لمدة الثالثة األشير األولى عسكري تدريبب
بعد االنتياء من الخدمة . اإلجباريةوطنية الخدمة ال جميع الطالب يؤدون 14عند االنتياء من الصف و 

 –بدال من الجامعة ىا إنشاءعمى قبول في المعاىد المينية التي تم  ونميحص نخريجيالجزء من مية ااإللز 
وىم  من الطالب الكبيرةالنسبة ، في حين أسمرا جامعة  –الوحيدة في إرتريا  جامعةالإغالق  تم حيث

 أداءمن الطالب  رفضي ليم مقاعد لمدراسة. وكل منليس إذ  لخدمة العسكريةيمتحقون با لغالبية العظمىا
ومواصمة دراساتو ما بعد ة يالمدرساستخراج الشيادة من  يحرمعسكري في السنة النيائية، اللتدريب ا

 .ل في التعميمالطف وقحقبإجحاف ذا ال شك ي عتبر وى، الثانوية

كثير ما رغام األطفال عمى عبور الحدود، وغالبا دون عمم أسرىم. األطفال إلدفع تىناك عوامل أخرى 
 بات األسر التي ىذهوالظروف األسرية الصعبة والمشاكل التي تواجييا من حوليم  يتابعون ما يدور

كجنود يخدمون في الجيش أو  إما  - أولياء أمورىم وأ والدييمليرأسيا أطفال بسبب غياب طويل 
فيدركون بانعدام فرص التعميم والحياة  -االجباري  في المنفىيعيشون أو  ب السجونفي غياىىم حتجاز ال
القادمة  التقارير تؤكدحرية الفكر والدين، و تقمع  كل الحريات، بما في ذلك تريا أن دولة إر  . عمماريمةالك

معترف بيا ة غير ينشعائر دييتعرضون لالعتقال التعسفي مع والدييم لممارسة  األطفال تىح من إرتريا
 .رياتمن قبل السمطات في إر 

مع كل ما يحوم  عبور الحدودبيجازف بحياتو  أنتجبر الطفل اإلرتري ىذه الحقائق المؤلمة ىذه األسباب و 
موارد محدودة، ظروف صعبة، حيث الفإن ال. ومع ذلك، كالجئيعن فرص أفضل  ابحث حولو من خطر

 مخيمات الالجئين.مما يشكل ىذا تحديا إضافيا لمجيات المسؤولة  التي تقوم بإدارة وحماية الالجئين في 
إال أن األطفال غير مستقبل أفضل،  في حين عبورىم الحدود الدولية اليدف منو ىو البحث عن

حيث الوضع المحيط بيم ليس بالوردي كما تخيموا أو . ون مشقة كبرىيواجيالمصطحبين مع الكبار 
قال النتفيتفاجؤوا بظروف صعبة لمغاية. ونتيجة لذلك، بعض منيم يحاول ا قبل مغادرتيم بالدىم، توقعوا

ال يمكن أن نصف  وميما تحدثنا .في أنحاء المعمورة مع أقاربيم الشملجمع  إلى وجيات أخرى، بغرض



أنواع االستغالل  جميعمن النواحي و  في خطر كبير من جميع إذ أنيم، الوضع المزري بما فيو الكفاية
 .ٍ االتجار بالبشر من قبل شبكاتمة، بما في ذلك اختطافيم وسوء المعام

 مخيمات فيالمعاناة األطفال غير المصطحبين مع الكبار أو المنفصمين عن ذوييم والذين يعيشون في 
لجنة  قبل عمى وجو التحديد منو جميع، ال االىتمام من ىذه المعاناة تطمبتإثيوبيا والسودان  كل من
الجدير بالذكر أن الطفل. ولجنة األمم المتحدة لحقوق  ؛حقوق ورفاىية الطفلب التي تيتماألفريقية الخبراء 

كذلك الدولة و  ؛1992في عام  عميياوصادقت  من الدول الموقعة عمى اتفاقية حقوق الطفل،تريا إر 
، إال أن 4111منذ عام  الطفل يةفي الميثاق األفريقي لحقوق ورفاى اإلرترية من ضمن األعضاء

معالجة حقوق  ة وىذا التوقيع من اجلتترجم ىذه العضوي لم تعتمد بعد تشريعات محددة السمطات اإلرترية
 .الطفل

غير  اإلرتريين ل األطفالبمدان التي تستقبمحقوق اإلنسان مدى أىمية الوقت بالنسبة ل ويذكر مركز
ألمم المتحدة ل ية الساميةمفوضال وتوجييات المبادئ لتطبيق عن ذوييم والمنفصمينالكبار ب بينالمصطح

ممتمسي من و األطفال   ىؤالء السياسات واإلجراءات في التعامل معبشأن  (UNHCR) لشؤون الالجئين
المبادئ التوجييية بشأن حماية ورعاية األطفال الالجئين. وينبغي أن األخذ بعين االعتبار المجوء، و 

عطائيا ما تستحق من األىمية  الخطواتتستخدم ىذه  عن  مع األطفال غير المصحوبين والمنفصمينوا 
 .لمنيل منيمو  ألنواع من األذى الذين ىم عرضة يؤالء األطفاللية أقوى توفير حمال ذوييم

معا يمكن ضمان حقوق  من خالل المسؤولية الجماعية والعملو  إن مركز حقوق اإلنسان يذكر ويؤكد أنو
  المركز: يدعوو  .الطفل .

لجميع  جودةالثانوي وتوفير التعميم الشامل ذات التعميم  لتدريب العسكري عنتريا إلى فصل اإر دولة  .أ 
  ألطفال؛ا

الدول المجاورة لدولة إرتريا بتطبيق شامل المبادئ وتوجييات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  .ب 
من و بشأن السياسات واإلجراءات في التعامل مع األطفال غير المصحوبين  (UNHCR) الالجئين

 ن االعتبار المبادئ التوجييية بشأن حماية ورعاية األطفال الالجئين؛ممتمسي المجوء، واألخذ بعي
تريا لمواجية ي إنشاء قنوات آمنة لميجرة من إر المجتمع الدولي لتعزيز التعاون بين البمدان ف .ج 

 ؛بيم الممارسات غير المشروعة من تيريب البشر واالتجار



تري الحاجة لدعم المصالح العميا ر النظام االألفريقية لحقوق ورفاه الطفل أن تشدد عمى المجنة ا .د 
من بمدىم وتحويميم  العوامل التي تجعل األطفال ييربونمن خالل القضاء عمى  لألطفال اإلرتريين

 .إلى الجئين

 ليوم الطفل األفريقي معموما عامة )خمفية تاريخية( عن

 بدأ وقد -حاليا  حاد األفريقي:االت  -منظمة الوحدة األفريقية مبادرة من  يوم الطفل األفريقي، ىي
ت نزول شيد حيث ،1991عام التي حدثت الحياء ذكرى انتفاضة سويتو  1991منذ عام  بيا لاحتفالا

 العنصرينظام التعميم أطفال المدارس في سويتو الى الشوارع معارضين لمستوى وأداء التعميم الردئ ل
ومنذ عام  الذي حكم جنوب أفريقيا في ذلك الوقت.في ظل نظام الفصل العنصري آنذاك الذي كان قائما 

تل فيو أكثر ضحايا ذلك اليوم حيث ق   فييا ذكرفي يوم السادس عشر من يونيو من كل عام يت 1991
صابة اآلالف و  طفل 111من   .النظام العنصري أمنعمى أيدي قوات ا 

لكن أيضا لمضعف الذي األطفال، و  وصالبة ىؤالء عن تصميمونذكر أنفسنا ليس فقط  اليوم نتذكر
 .مإزائي والمعنوية جماعيةالمسؤولية ال نتحمل اذلي – واألذى الذي يتعرضون لو يعترييم لحداثة سنيم

تو والزاميتو لجميع جودة التعميم ومجاني"شعار ىذا العام  جعلالطفل  ورفاهالميثاق األفريقي لحقوق  إن
 . "اأطفال أفريقي

إزاء سياسات سمبا  ن تأثر تحصيميم العمميتريا، الذيلمعاناة األطفال في إر كما أننا نود التنويو الخاص 
 .المنيج الدراسي ة بإقحام التدريب العسكري كجزء فيالدول
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