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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

شـيال   اإلنسان يف إريتريـا،      الة حقوق املعنية حب  ة اخلاص املقرِّرةتقرير      
  *كيثاروث  .ب

  موجز    
يقـوم  هو  ، و ٢٠/٢٠بقرار جملس حقوق اإلنسان       م هذا التقرير عمالً   ُيقدَّ  

 وعلـى  إريترياالة حقوق اإلنسان يف حباملعنية  ة اخلاصةعلى املالحظات األولية للمقرر 
 أُجريت مع   ، مبا يف ذلك املقابالت اليت      متنوعة  مت مجعها من مصادر أخرى     معلومات

 ٣٠الالجئني اإلريتريني خالل إحدى البعثات امليدانية إىل بلدان جماورة يف الفترة من 
وتقدم املقررة اخلاصة يف هذا التقرير حملة عامة . ٢٠١٣مايو / أيار٩أبريل إىل /نيسان
الشواغل يف جمال حقوق اإلنسان يف إريتريا، مبا يف ذلك حاالت القتـل             أخطر  عن  

احلبس االنفرادي، واالعتقال واالحتجاز    ولقضاء، واالختفاء القسري    خارج نطاق ا  
التعسفيني، والتعذيب، وأوضاع السجون غري اإلنسانية، واخلدمة الوطنية إىل أجـل           
غري مسمى، وانعدام حرية التعبري والرأي والتجمع وتكوين اجلمعيات واملعتقد الديين 

 املوجهة إىل إريتريا واجملتمع الـدويل       من التوصيات اً  عدداملقررة  وتتناول  . والتنقل
  .والرامية إىل حتسني احترام حقوق اإلنسان يف البلد
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  مقدمة  -أوالً  
ورود عن قلقه العميق إزاء استمرار       ٢٠/٢٠جملس حقوق اإلنسان يف قراره      ب  عرأ  - ١

شـعبها  ضـد  ضلوع السلطات اإلريترية يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان  تفيد ب تقارير  
.  وقرر تعيني مقررة خاصة معنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا ملدة سـنة             ،ومواطنيها

يف دورته الثالثة والعشرين، كما دعا حكومة       اً  تقريروطلب اجمللس إىل املقررة أن تقدم       
مع املقررة اخلاصة وأن تسمح هلا بزيارة البلد وتوفر         اً  تاماً  إريتريا إىل أن تتعاون تعاون    

واستلمت املقررة اخلاصة   . هلا املعلومات الضرورية اليت متكّنها من االضطالع بواليتها       
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١امها يف املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا مه

يف إطـار   الوثائق اليت ينظر فيها     إحالة   ٢١/١وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢
ودعـا  . إىل املقررة اخلاصـة   إجراء تقدمي الشكاوى املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا          

يف ودة يف الشكاوى املقدمـة      التحقيق يف االدعاءات الوار   اجمللس املقررة اخلاصة إىل مواصلة      
 املقدمة، وإىل تقدمي تقرير هبذا الشأن إىل اجمللس يف   املذكورين يف البالغات   األشخاص ظروف

  .دورته الثالثة والعشرين
ويستند ،  ٢١/١ و ٢٠/٢٠  جملس حقوق اإلنسان   ْيم هذا التقرير عمالً بقرار    يقدَّو  - ٣

  .اصةاملالحظات األولية اليت أبدهتا املقررة اخلإىل 

  الواليةتنفيذ النهج املتبع يف   - ثانياً  
ترى املقررة اخلاصة أن هذه الوالية تتيح إلريتريا إمكانية املشاركة عـن كثـب يف                 -٤

اجلهود الرامية إىل ضمان التوصل إىل حلول دائمة بشأن احترام ومراعاة حقوق اإلنـسان يف              
يع احملاورين، مبن فـيهم     جتماعاهتا مع مج  للمعايري الدولية، وهي رسالة كّررهتا يف ا      اً  البلد وفق 

  .ناملسؤولون اإلريتريو
وسعت املقررة اخلاصة إىل االضطالع بواليتها على حنو بّناء وشفاف ومستقل ونزيه              -٥

  .هبدف املسامهة يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان جلميع اإلريتريني
وحتـديات   عقبـات    عن  الدخول إىل إريتريا، فضالً   عدم إمكانية   وعلى الرغم من      -٦

ـ      واسعة من   طائفة  املقررة اخلاصة مع    تواصلت  أخرى،   ذا أصحاب املصلحة يف إعـدادها هل
واليتها بإعطاء صوت لإلريتريني الذين تعرضوا      االضطالع ب وتلتزم املقررة اخلاصة يف     . التقرير

  .يةانُتهكت حرياهتم وحقوقهم اإلنسانية األساسوالذين النتهاكات مباشرة أو غري مباشرة 
هنا رفضت أن   إوكان النهج الذي اعتمدته املقررة اخلاصة يتسم بالتفاؤل احلذر، إذ             -٧

ُتثَبط مهتها بسبب عدم تعاون حكومة إريتريا يف تنفيذ الوالية والصعوبات اليت واجهتـها يف               
إىل جعل الوالية حازمـة     اً  وسعت أيض . البلد نفسه وعن  احلصول على معلومات من إريتريا      
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. ٢٠/٢٠ بأمانة املسائل اليت أثارها جملس حقوق اإلنسان يف قـراره            تناولتيث  ، ح وجريئة
، حيـث توضـع     تدرجيي تنظر املقررة اخلاصة إىل الوالية على أهنا والية ذات طابع            اً،وأخري

األسس أوالً مث عناصر البناء اليت هتدف إىل ضمان االحترام التام للقانون الـدويل حلقـوق                
 وحتـدد املقـررة اخلاصـة يف        .اً بكل خطوة صغرية باعتبارها إجناز     اإلنسان، مع االحتفال  

عـن التوصـيات      مالحظاهتا اخلتامية اجملاالت اليت يتعني معاجلتها يف املدى املتوسط، فضالً         
  . املوجهة إىل حكومة إريتريا واجملتمع الدويل

  املنهجية  -ثالثاً  
ها يف التعاون مـع حكومـة       عن رغبت اً  منذ تعيني املقررة اخلاصة وهي تعرب مرار        -٨

، وجهت رسالة إىل رئيس إريتريا أوضحت فيهـا  ٢٠١٢ديسمرب /ويف كانون األول . إريتريا
ـ             يف اً  عزمها على االسترشاد باملعايري والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعترب إريتريا طرف

خنراط يف حوار جديد    وعلى أمل أن تغتنم حكومة إريتريا الفرصة لال       . ها يف إطار الوالية   تنفيذ
وبّناء بشأن قضايا حقوق اإلنسان اليت سلطت الضوء عليها طائفة من أصحاب املـصلحة،              
طلبت املقررة اخلاصة زيارة إريتريا هبدف إجراء مشاورات مع املسؤولني املعنيني يف احلكومة،     

نـسان   تقييم حالة حقوق اإل     هذه الزيارة  وكان اهلدف من  . من اجلهات الفاعلة  طائفة  ومع  
استكشاف سبل محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان  التعاون يف عن    وبشكل مباشر، فضالً  اً  ميداني

 رد علـى    أي املقررة اخلاصـة     تلق ت ، مل حىت وقت كتابة هذا التقرير    و .يف البلد يف املستقبل   
  .طلبها
حكومة إريتريا يف   نحت هلا للقاء أحد ممثلي      ت املقررة اخلاصة بالفرصة اليت س     ورحب  -٩
. حيث كررت طلبها بأن ُيسمح هلا بالدخول إىل البلد ،٢٠١٣يناير   /نيف يف كانون الثاين   ج

يف الدورة العادية الثالثة واخلمسني اً وباإلضافة إىل ذلك، التقت بوفد إريتريا الذي كان حاضر
، ٢٠١٣أبريـل  / نيسان١٠للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املعقودة يف بنجول يف    

ومرة أخرى، يؤسف املقررة اخلاصة     . رت طلبها بأن ُتوجه هلا الدعوة لزيارة إريتريا       حيث كر 
  . مل تتلق أي رد من حكومة إريتريا،حىت وقت كتابة هذا التقريرأن تفيد بأهنا، 

وبسبب عدم متكّن املقررة اخلاصة من زيارة إريتريا، قررت مجع معلومات مباشـرة               -١٠
 حلالة حقـوق  تقييمهالالستفادة منها يف    لبالد يف الفترة األخرية     من اإلريتريني الذين غادروا ا    

ويف بداية  . بإجراء مقابالت مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان      وذلك  اإلنسان يف إريتريا،    
مـن الالجـئني    اً  كـبري اً  األمر، قدمت طلبات لزيارة مجيع البلدان اجملاورة اليت تأوي عدد         

، تلقت املقررة اخلاصة ثالثة ردود إجيابيـة وردْيـن          قدماًماً   طلب ١١من أصل    و. ترينيياإلر
  . سلبيْين من حكومتني، يف حني مل تتلق أي رد حىت اآلن من ست حكومات أخرى
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القائمـة أمـام    وبالنظر إىل املواعيد النهائية امللحة لتقدمي هذا التقرير والـصعوبات             -١١
 دعويتْ حكومْيت جيبويت وإثيوبيـا إىل       املقررة اخلاصة قبلت  احلصول على املعلومات املباشرة،     
  .تريني على أراضيهمايإجراء مقابالت مع الالجئني اإلر

لوروده يف وقت   اً  ولكن نظر . واسُتلم رد إجيايب من بلد آخر، وكان حمل تقدير كبري           -١٢
تغيري أخرى، أعربت املقررة اخلاصة عن رغبتها يف حبث إمكانية          بالفعل ترتيبات   اُتخذت فيه   

للقـاء  لزيارة أحد البلـدان األوروبيـة       اً  وأرسلت كذلك طلب  . وقت الحق لالزيارة  موعد  
  . شتات هناك، وسيتم تناول هذا الطلب يف إطار تقرير قادماإلريتريني يف ال

، اضطلعت املقررة اخلاصة    ٢٠١٣مايو  / أيار ٩أبريل إىل   / نيسان ٣٠ويف الفترة من      -١٣
إدارة ، زارت مركز االستقبال الرئيسي الـذي تـديره      ثيوبياإففي  . ثيوبياإجيبويت و يف  مبهمة  

عـيين   -حاروش وماي    -باغونا، وخميمْي الالجئني عّدي     ا يف إند  شؤون الالجئني والعائدين  
أما يف جيبويت، فقد التقت بالالجئني يف املناطق احلضرية وأولئـك الـذين             . يف إقليم تيغراي  

تجزين يف أكادمييـة    احمللفارين من اجليش    عن ا    عده لالجئني، فضالً   - يقطنون يف خميم علي   
وتود . البلدين  وقامت املقررة اخلاصة بزيارات جماملة إىل السلطات يف كال        . الشرطة يف نغاد  

 من تعـاون    وعلى ما أبدياه   دعوتيهماثيوبيا على   إأن تعرب عن شكرها حلكوميت جيبويت و      
  .ومرونة خالل الزيارة اليت قامت هبا إىل بلديهما

يف الدورة العادية الثالثة واخلمسني للجنة األفريقيـة        اً  كت املقررة اخلاصة أيض   وشار  -١٤
 / نيـسان  ١٢ إىل   ٩حلقوق اإلنسان والشعوب اليت ُعقدت يف بنجـول يف الفتـرة مـن              

مع أعـضاء  إحاطة وعرضت رؤيتها وهنجها فيما يتعلق بالوالية خالل جلسة         . ٢٠١٣ أبريل
كلمة أمام منتدى املنظمات غـري احلكوميـة     اً  قت أيض وعند تواجدها يف بنجول، أل    . اللجنة

الذي ُنظّم قبل الدورة، وُوجهت هلا الدعوة حلضور حدث جانيب بشأن حالة حقوق اإلنسان              
وكان . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٠يف إريتريا، نظّمه عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف           

  .جلهات املعنيةجلمع املعلومات من خمتلف ااً التفاعل يف بنجول مفيد
متنوعة إىل جمموعة من املعلومات اليت ُجمعت من مصادر         اً  واستند هذا التقرير أيض     -١٥

وكانت املعلومات الواردة   . أخرى، مبا فيها مصادر حكومية وغري حكومية وحكومية دولية        
 اً، مـصدر  ٢١/١بقرار جملس حقوق اإلنسان       يف التقارير املقدمة إىل املقررة اخلاصة، عمالً      

واسعة من اجلهات الفاعلة، مثـل      طائفة   وعقدت املقررة اخلاصة اجتماعات مع       .اًأيضاً  هام
  .ممثلي احلكومات واملدافعني عن حقوق اإلنسان وممثلي اجملتمع املدين واألوساط األكادميية

يهدف إىل مجع معلومات عـن      اً  وعالوة على ذلك، وضعت املقررة اخلاصة استبيان        -١٦
ومت حتميل االستبيان علـى     . لقة بانتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان يف إريتريا      االدعاءات املتع 

ن يرغـب   ملاملوقع الشبكي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهو متاح كأداة            
، ٢٠١٣أبريل /ومنذ مطلع نيسان . يف إبالغ املقررة اخلاصة بانتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان       

 رسالة عادية أو إلكترونية تتضمن طلبات لعقد لقاءات،         ٢٠٠أكثر من   تلقت املقررة اخلاصة    
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وتواصـل  . أوروبا وكندا والواليات املتحدة األمريكيـة     ب شتاتاإلريتريني يف ال  معظمها من   
وتعـرب عـن    .  خطية مذكراتتقدمي  على  عقد لقاءات   من يطلبون   املقررة اخلاصة تشجيع    
  .دعم يف تنفيذ واليتهان م على ما قدموهامتناهنا جلميع احملاورين 

  السياق العام  -رابعاً  

  السياقات التارخيية والسياسية واالقتصاديةحملة عامة عن   - ألف  
مـن  من الكفاح   اً   عام ٣٠ بعد   ١٩٩٣ سنة   حبكم القانون أعلنت إريتريا استقالهلا      -١٧

فيـه  استفتاء أشرفت عليه األمم املتحدة وصـّوت        عقب  لتحرر من احلكم اإلثيويب، و    أجل ا 
ـ    . لصاحل االستقالل )  يف املائة  ٩٨أكثر من   (اإلريتريون بأغلبية ساحقة     اً وحيتل البلـد موقع

 منطقة القرن ويقع على طول ساحل البحر األمحر، مشايل. يف شرق أفريقيااً هاماً جيوستراتيجي
يف الشمال والغرب   وسهول  تعرف باملرتفعات،   ، ويتكون من هضبة وسطى       مباشرة األفريقي
   .الساحلامتداد وعلى 
، ١٩٩١ إريتريـا يف عـام     على اسيطرهتجبهة التحرير الشعبية اإلريترية     وأحكمت    -١٨

أقّرت فيه التزامها بإنـشاء حكومـة       الذي  ،  ٢٣/١٩٩٢يف العام التايل اإلعالن     وأصدرت  
 مـدة واليـة   ٣٧/١٩٩٣اإلعـالن  وقد حدد   . انتقالية يف انتظار تشكيل حكومة دستورية     

يف احلكم حتت   ظلت   جبهة التحرير الشعبية اإلريترية   ولكن  . أربع سنوات بالية  احلكومة االنتق 
  .٣٧/١٩٩٣ والعدالة، وأُنشئ هيكلها مبوجب اإلعالن ةسم اجلبهة الشعبية للدميقراطيا

 والعدالة احلزب السياسي الوحيد     ةومنذ االستقالل، ظلّت اجلبهة الشعبية للدميقراطي       -١٩
 حيث ال ُيسمح بـأي أصـوات        اً،وحمدوداً   اجملال السياسي مقيد   ويعترب . يف إريتريا  املشروع
 ولكنه مل ُيطبق بـشكل      ١٩٩٧وينص الدستور الذي أقرته اجلمعية التأسيسية يف عام         . بديلة

، على انتخاب هيئة تشريعية تتمتع بسلطة اختيار الرئيس من بني أعـضائها             حىت اآلن رمسي  
 وظـلّ   ،أي انتخابات وطنيـة   حىت اآلن    ُتنظّم   وعلى الرغم من ذلك، مل    . بأغلبية األصوات 

  . البالدمنذ استقالل الذي يشغله نصباملالرئيس أسياس أفورقي يف 
مؤشر قد بلغ و. ومن الصعب احلصول على بيانات موثوقة وحمّدثة عن اقتصاد إريتريا  -٢٠

 بـذلك  حمتلةً، ٠,٣٥١للتنمية األمم املتحدة صندوق  حسب تصنيف   التنمية البشرية إلريتريا    
وعالوة على ذلك، . بيانات ميكن املقارنة بينهاعنها  تتوافراً  بلد١٨٧ جمموع من ١٨١املرتبة 
 يف  ٠,٣٦٦ارتفع مـن    الكربى  إىل أن مؤشر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء        صندوق  ال يشري
ويشكل .  إريتريا هكذا يف مستوى أدىن من املتوسط اإلقليميلتظلّ، ٠,٤٧٥ إىل   ١٩٨٠عام  
اق العسكري، مبا يف ذلك التكاليف الضخمة للتعبئة العسكرية، أحد العوامل الرئيـسية             اإلنف

  .اليت تساهم يف التدهور االقتصادي للبلد
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وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، أُفيد بأن إريتريا مستعدة لتحقيق ستة مـن               -٢١
ي للجميـع،    التعليم االبتـدائ   توفرياملتعلقة ب  (٧ إىل   ٢األهداف من   وهي  األهداف الثمانية،   

وحتسني صحة األم،    وتشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واحلد من وفيات األطفال،         
اإليدز واملالريا وغريمها مـن األمـراض، وضـمان    /و مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية   

القضاء على   (١باهلدف   على املسار الصحيح فيما يتعلق       ال تسري وإريتريا  ). االستدامة البيئية 
  ).إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨واهلدف ) الفقر املدقع واجلوع

على املساعدات اإلنسانية واإلمنائية اليت تقدمها جهات     اً  وتفرض حكومة إريتريا قيود     -٢٢
 والقائمة على أساس االعتماد على     فاعلة دولية نتيجة السياسة الوطنية الصارمة اليت تنتهجها       

ولدعم اجلهود اإلمنائية، أبرم الفريق القطري التابع لألمم املتحدة مع احلكومة إطـار             . الذات
ويركـز  . )١(٢٠١٦-٢٠١٣للفترة  ومدته أربع سنوات    التعاون من أجل شراكة استراتيجية      

اخلدمات االجتماعية  ) أ: (هذا اإلطار على مخسة جماالت استراتيجية للتدخل والتعاون، وهي        
األمن الغذائي وسـبل العـيش املـستدامة؛        ) ج(تنمية القدرات الوطنية؛    ) ب (األساسية؛

  .املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة) ه(االستدامة البيئية؛  )د(

  السياق الدويل واإلقليمي  - باء  
والـسودان  وجيبويت  إثيوبيا  (ا املباشرين   بعض جرياهن إريتريا و العالقات بني   شهدت    -٢٣

، ال يزال البعض القضاياوبينما مت إجياد حل لبعض . القضايا احلدودية بسبب  اً  اضطراب) واليمن
 بأهنـا حالـة     اإلريتريـة  مما أسفر عن جمموعة من الظروف وصفتها السلطات          اً،اآلخر قائم 

 مع إثيوبيا وعدم    ٢٠٠٠-١٩٩٨ومن بني األمثلة على ذلك، حرب       ". الالحرب والالسلم "
وتـساهم  . ٢٠٠٢احلدود بني إريتريا وإثيوبيا يف عام       ترسيم   تنفيذ القرار الذي أصدرته جلنة    

 وتـؤثر يف وضـعها الـسياسي    اً،ودولياً  هذه املشاكل اليت مل حتل بعد يف عزلة البالد إقليمي         
وينبغي أن  . قوق اإلنسان يف البالد   التمتع حب على   أن هلا أثراً سلبياً      هم من ذلك  األالداخلي، و 

احلدودية القضايا  جية واألمنية من منظور تارخيي ويف سياق هذه         ُينظر إىل سياسة الدولة اخلار    
  .اليت مل حتل

من القرارات الرئيسية املتعلقة بإريتريـا  اً   عدد ٢٠٠٩جملس األمن منذ عام     اختذ  وقد    -٢٤
) ٢٠٠٩(١٩٠٧ والقرار   ؛احلدودي مع جيبويت  نزاعها  بشأن  ) ٢٠٠٩(١٨٦٢القرار  : وهي

، مبا يف ذلك حظـر اسـترياد        ام اجلزاءات احملددة اهلدف   نظالذي فرض مبوجبه جملس األمن      
ـ        ؛)٢٠٠٩(١٨٦٢ا بـسبب عـدم امتثاهلـا للقـرار          وتصدير األسـلحة، علـى إريتري

الذي قرر فيه جملس األمن توسيع نطاق التدابري التقييدية املفروضـة       ) ٢٠١١(٢٠٣٣ والقرار
  .ملاليةجمال ضرائب الشتات وقطاع التعدين التابع للدولة واخلدمات ايف 

__________ 

 .www.er.undp.org/docs/eri_spcf-2013-2016.pdf: متاحاً على املوقع الشبكي التايل )١(
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 ٢٠١١يف عام من إريتريا إىل تعزيز مشاركتها على الصعيد اإلقليمي، أعادت اً وسعي  -٢٥
وتسعى إريتريـا   .  نشوب الرتاع مع إثيوبيا    بعدفتح بعثتها لدى االحتاد األفريقي اليت أُغلقت        

 ذلـك،    وعالوة علـى   .اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية    إىل  اً  إىل االنضمام جمدد  اً  أيض
منـذ  للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب      الدورات العادية    استأنفت مشاركتها يف  

كل هذه املبادرات ميكن تفسريها بأهنا جهود ترمي إىل وضع حد للعزلة  و. ٢٠١٢عام 
  .على نفسهاإريتريا يف الغالب اليت فرضتها 

ة، ترى بكـل تواضـع أن   احلدوديالقضايا ويف حني تعترف املقررة اخلاصة خبطورة      -٢٦
اليت آلت إليها حقوق اإلنسان يف إريتريا،       املروعة  للحالة  اً  كون مربر أالّ ت ينبغي  تلك القضايا   

وأفاد معظم اإلريتريني الذين التقت هبم  . واليت متس بطريقة أو بأخرى حياة مجيع األسر تقريباً        
ـ          باملقررة اخلاصة    رارة املـوت أو االعتقـال أو       أنه ال توجد يف البلد عائلة واحدة مل تذق م

  .االحتجاز أو النفي

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -جيم  
 للعمل املشترك مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم          اً متنوع إلريتريا سجالً إن    -٢٧

املتحدة واالحتاد األفريقي، حيث صدقت على عدد كبري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل         وهي  يها،  أو انضمت إل  /و

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع            
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واتفاقيـة              

  .حقوق الطفل
اتفاقية مناهضة التعذيب    يتريامل تنضّم إليها إر    املعاهدات األساسية اليت     ومن بني   - ٢٨

االتفاقيـة الدوليـة    ، و القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أو العقوبة   وغريه من ضروب املعاملة     
أسرهم، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع         أفراد  حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و     

   .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واء القسرياألشخاص من االختف
املعقـودة   الستعراض الدوري الشامل  لوشاركت إريتريا بنشاط يف الدورة السادسة         -٢٩

وحضر الدورة اليت ُعقدت يف جنيف وفد إريتـري رفيـع           . ٢٠٠٩نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
ية قبل أن ينظـر جملـس       توص ١٣١التوصيات البالغ عددها    خطية على   اً  املستوى قدم ردود  

، ٢٠١٠مارس  /حقوق اإلنسان يف نتائج االستعراض يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف آذار           
وأُفيد بأن احلكومة اختذت    . التوصيات املقدمة مجيع   يف املائة من     ٥٠حيث قبِل ما يقرب من      

اض إىل  خطوات ملتابعة االستعراض، تشمل إرسال مجيع التوصيات املقدمة خالل االسـتعر          
القطـري مـع   األمم املتحدة فريق يشترك الوزارات املعنية، داعيةً إياها إىل تنفيذها، يف حني        

  .املتابعةيف أعمال احلكومة 



A/HRC/23/53 

9 GE.13-14097 

 /ومن املقرر أن ختضع إريتريا لالستعراض الدوري الشامل الثاين يف كانون الثـاين              -٣٠
لة حقوق اإلنسان ولتمكني البلد حاللنقاش اإلجيايب بشأن  مالئم منرب، وهو مبثابة ٢٠١٤ يناير

  .من توضيح اخلطوات امللموسة اليت اختذها من أجل حتسني سجله يف جمال حقوق اإلنسان
ومل تصدر إريتريا دعوة دائمة ومل توافق على أي من طلبات الزيارة املعلقة اليت   - ٣١

. نـسان يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإل       كلفني بواليات   من امل قدمها مخسة   
طُلبت الـدعوة  (ويشمل ذلك املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري      

رية الدين أو املعتقـد      واملقرر اخلاص املعين حب    ؛)٢٠٠٥ وُجدد الطلب يف عام      ٢٠٠٣م  يف عا 
  واملقرر اخلاص املعـين    ؛)٢٠٠٣عام  ( واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء        ؛)٢٠٠٤عام  (

هينـة  مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو امل               
 واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق        ؛)٢٠١٠ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ األعوام(
  ).٢٠١٠عام (ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً الق
 امليثـاق األفريقـي      و والشعوبإريتريا طرف يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان        و  -٣٢

، أصـدرت   ٢٠٠٣ويف عام   . ١٩٩٩ اللذين صدقت عليهما يف عام       حلقوق الطفل ورفاهه  
يف احلكومة اإلريترية مت احتجازهم يف      مسؤوالً سابقاً    ١١ بشأن قضية حكماً  اللجنة األفريقية   

احلق يف   (٦ادة  وامل) التحرر من التمييز   (٢، مشريةً إىل أن إريتريا انتهكت املادة        ٢٠١١عام  
حق الشخص يف أن ُيستمع     ) (١(٧واملادة  ) احلرية الشخصية واحلماية من االعتقال التعسفي     

امليثاق من  ) يف إطار القانون  ونشره  حق الشخص يف التعبري عن رأيه       ) (٢(٩واملادة  ) لقضيته
اً  فور املعتقلنيعن  وحثت اللجنة احلكومة على اإلفراج      . األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   

اً  صـحفي  ١٨يف قـضية     ٢٠٠٧عام  اً  ونظرت اللجنة األفريقية أيض   . مات هل تعويضتقدمي  و
التزامات الدول   (١، وقضت بأن إريتريا انتهكت املادة       ٢٠٠١دون حماكمة منذ عام     حمتجزاً  
ق احل (٦واملادة  ) العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     ولتعذيب  احظر   (٥واملادة  ) األعضاء

حـق الـشخص يف أن      ) (١(٧واملادة  ) يف احلرية الشخصية واحلماية من االعتقال التعسفي      
محاية  (١٨واملادة  ) وحرية التعبري احلصول على املعلومات    احلق يف    (٩واملادة  ) لقضيتهُيستمع  

ودعت اللجنة إىل   . امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب    من  ) األسرة والفئات الضعيفة  
، كما طلبت إىل احلكومة أن ترفع احلظر املفـروض علـى            للمحتجزينحماكمة عادلة   إجراء  

  .ومل تنفذ إريتريا بعد أي من هذين احلكمني .حرية الصحافة
وقد روعيت توصيات آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي             -٣٣

  .عند إعداد هذا التقرير
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  دة القانونسياتعليقات موجزة على   -دال  
 الوارد يف تقرير األمني العام عن سيادة ، التعريف الشامل لسيادة القانون    لقد اسُتخدم   -٣٤

للتحقـق   كأساس ،جمتمعات الصراع وجمتمعات ما بعد الصراع   القانون والعدالة االنتقالية يف     
  .)٢(سيادة القانون يف إريتريابشأن 
نون يف إريتريا بسبب نظام احلكم املركـزي        ُتحترم املبادئ األساسية لسيادة القا    وال    -٣٥

والفصل بني سلطات . الذي تتركز فيه سلطات اختاذ القرار يف أيدي الرئيس ومعاونيه املقربني      
اً  سـبب  ١٩٩٧ ويشكل عدم تنفيذ الدستور املعتمد يف عام         .اًخمتلف أجهزة الدولة منعدم متام    

ل مساِهمة أخرى، مثـل التعـسف       الهنيار سيادة القانون، على الرغم من وجود عوام        آخر
قوق اإلنـسان واحلريـات     التمتع حب على  اً  سلبياً  وانعدام الشفافية واملساءلة، تؤثر كلها تأثري     

  .األساسية
وعقب . ١٩٩٤مارس  / يف آذار  ٥٥/١٩٩٤وأُنشئت جلنة دستورية مبوجب اإلعالن        -٣٦

صدقت اجلمعية الوطنيـة    ،  صياغةالوسلسلة من املشاورات الواسعة النطاق واملناقشة العامة        
، مصريها التطـور مـع مـرور    وهو عبارة عن وثيقة موجزة. ١٩٩٧على الدستور يف عام   

ضـوابط  ص الدستور على الفصل بني السلطات، مـع وجـود           ينو.  على ما يبدو   الوقت،
. ضمانات يف جمال حقوق اإلنـسان     ووتوازنات، واستقاللية املؤسسات مبا يف ذلك القضاء،        

، إىل مبادئ دميقراطية وله صالحية إبطـال أي         األساسي القانونر، باعتباره   ويستند الدستو 
  .قانون أو إعالن يتعارض معه

يف أعقاب انتخابات اجلمعية الوطنية     النفاذ  حيز  الدستور  أن يدخل   وكان من املقرر      -٣٧
بيد أن هذه االنتخابات أُرجئـت إىل أجـل غـري          . ١٩٩٧تنظيمها يف عام    اليت كان ُيعتزم    

ويف . قبل الدسـتور  ملا  لطات االنتقالية   الستواصل العمل استناداً إىل     مى، مما جعل إريتريا     مس
 حمـل الدولـة   أشارت  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،       اإلضافة إىل تقرير    

يشمل إجراء  "مبا   وأن احلكومة تطبقه     "القانون األمسى للبلد  "هو  أن الدستور   إىل  االستعراض  
وبعـض املؤسـسات    ". احمللي ودون اإلقليمي واإلقليمـي    الصعد  ابات دميقراطية على    انتخ

وأضاف املمثل أنه سُتجرى انتخابـات وطنيـة        ". مل ُتنشأ بعد  "املنصوص عليها يف الدستور     
  .)٣("يهدد األمن القومي وسيادة البلداخلطر الذي حاملا يزول هنائياً "

، إال أن حكومة )الفصل الثالث (شرعة حقوق    على الدستور   احتواءوعلى الرغم من      -٣٨
املنهجية وتنبع االنتهاكات   .  ذاهتا بشكل منهجي   إريتريا ال تزال تنتهك هذه احلقوق األساسية      

مؤسـسات ذات   غيـاب   والواجبـة    عدم األخذ باإلجراءات القانونية   حلقوق اإلنسان من    

__________ 

 .٦، الفقرة S/2004/616الوثيقة  )٢(
  .١١، الفقرة A/HRC/13/2/Add.1الوثيقة  )٣(
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. حقـوقهم ظر فيها ومحاية للنشكاواهم يرفعوا إليها    ميكن لألشخاص املتضررين أن      مصداقية
   .حماوالت إلسكات األصوات املعارِضة لعدم تطبيق الدستوراً وُبذلت أيض

املهام التشريعية املمنوحة للجمعيـة الوطنيـة مبوجـب    بكامل  واضطلعت احلكومة     -٣٩
وتتوىل وزارة العدل صياغة ونشر القوانني بالتعاون مع الوزارات املعنية          . الدستور غري املطبق  

الوطنية ومل ُتعقد اجلمعية    . باملراسيموهكذا، فإن إريتريا بلد ُيحكم      . رى ومكتب الرئيس  األخ
  .٢٠٠٢منذ عام 

باستقالل السلطة القـضائية املنـصوص عليـه يف         املتعلق  وعلى الرغم من الضمان       -٤٠
 صـالحياهتا ، والذي حيدد هيكـل حكومـة إريتريـا و         ٣٧/١٩٩٣ من اإلعالن    ٧ املادة

، ٢٠٠١يوليـو   /ويف متوز . نظام احملاكم يف البلد ضعيف وعرضة للتدخل      ن  فإومسؤولياهتا،  
قضاة احملكمة العليا من منصبه بعد أن أعرب عن استيائه من تـدخل الـسلطة               ُعزل رئيس   

احملكمة اخلاصة ختتص و. احملكمة اخلاصةإهناء عمل التنفيذية يف اإلجراءات القضائية، ودعا إىل   
صالحية ولديها  .  بالفساد واجلرائم ذات الصلة، وتعترب قراراهتا هنائية       النظر يف القضايا املتعلقة   ب

يف تلك  اليت جرى النظر فيها يف إطار نظام العدالة اجلنائية العادي والفصل            القضايا  إعادة فتح   
وغريه مرتني  رم  نفس اجل حلماية من احملاكمة على     املتمثل يف ا  ملبدأ األساسي   القضايا، متجاهلة ا  

 اً نسبة كبرية من العاملني يف احملكمة اخلاصـة تـدريب   ومل تتلق . حملاكمة العادلة من ضمانات ا  
احملاكم املدنيـة احملكمـة     وتضم  . بتطبيق القوانني املعمول هبا   ملزمني  غري  وهم   ،اً رمسي اًقانوني

القـضايا  بأما احملكمة العسكرية، فهي خمتـصة       . واحملكمة العليا االبتدائية  كمة  احملاجملتمعية و 
  .نائية املرفوعة ضد أفراد القوات املسلحةاجل
ليس هلا أية قيمة من     أمور  إن الدستور والقوانني الداعمة والتقيد باالتفاقيات الدولية          -٤١

ومعظم املهام احلكومية، مبا يف ذلك إنشاء       . عملياًتطبقها  طاملا أن السلطات ال     اإلنفاذ  ناحية  
  .ون، مما يقوض كلّياً سيادة القانونحبكم القانال احملاكم، ُتنفّذ حبكم الواقع 

  انتهاكات حقوق اإلنسان  -خامساً  
 الواسعة  ، الذي أشار فيه إىل االنتهاكات     ٢٠/٢٠لقرار جملس حقوق اإلنسان     اً  وفق  -٤٢

 إىل إثبات أمناط انتهاكات     ة اخلاص ة املقرر سعتحلقوق اإلنسان يف إريتريا،     واملنهجية  النطاق  
 املعلومات اليت مت مجعها   تبّين من   و. مباِشرة وإجراء مقابالت  مع شهادات   جبحقوق اإلنسان   

انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف إريتريا تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، عمليات             أن  
إطالق النـار بقـصد القتـل علـى         سياسة  التنفيذ الوحشي ل  القتل خارج نطاق القضاء، و    

احلبس االنفرادي، واالعتقـال    وتفاء القسري   ألشخاص الذين حياولون عبور احلدود، واالخ     ا
واالحتجاز التعسفيني، والتعذيب اجلسدي والنفسي على نطـاق واسـع أثنـاء عمليـات              

أوضاع السجون غـري اإلنـسانية،   و، ستجواب من جانب الشرطة واجليش وقوات األمن  اال
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املدنية مبا يف ذلـك  واخلدمة الوطنية اإللزامية لفترة طويلة وغري حمددة، وعدم احترام احلريات       
حرية التعبري والرأي والتجمع وتكوين اجلمعيات واملعتقد الديين والتنقل، والتمييز ضد املـرأة             

اً ، مما يؤثر تأثري    مبا يف ذلك جتنيد األطفال      وانتهاك حقوق الطفل   ،العنف اجلنسي واجلنساين  و
ه االنتهاكات بوصفها   وقد ذُكرت هذ  . عدم استقرار الظروف املعيشية   وعلى التعليم،   اً  عميق
  .األسباب اليت تدفع حبشود من اإلريتريني إىل عبور احلدود بشكل مستمرمن 

عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وسياسة إطـالق النـار          احلق يف احلياة، و     -ألف  
  القتل، والوفاة أثناء االحتجازبقصد 

حلدود اإلريترية مع   عدد غري معروف من الناس بالقرب من ا       لقد أُطلقت النار على       -٤٣
وقد تلقى األفـراد    . أهنم حاولوا العبور بصورة غري مشروعة     بزعم  جيبويت وإثيوبيا والسودان    

القتل على  بقصد   دائمة بتطبيق سياسة إطالق النار       أوامرالعسكريون املعنيون حبراسة احلدود     
اقشات واملقابالت السياسة من خالل املنمن انتهاج هذه وقد مت التأكد . كل من حياول الفرار  

ومع أقروا بتنفيذها   من األفراد العسكريني السابقني الذين      عدد  اليت أجرهتا املقررة اخلاصة مع      
وقد كانت قصة امرأة شابة أُطلق الرصاص عليها أثناء عبورها احلدود           . ضحايا هذه املمارسة  

ـ       .  مؤملة للغاية  ٢٠١٢يف عام    مركـز  جنت يف   فبعد فشل حماولتها األوىل لعبور احلدود، ُس
وعندما حاولت عبور احلدود مـرة أخـرى،        .  دون علم أهلها   ساوا ملدة عام تقريباً   احتجاز  

تلقت سبع طلقات رصاص أصابتها يف الساق والقدم واليد والصدر، لكنها متكنـت مـن               
  .وقد استلزم ذلك دخوهلا املستشفى ومكوثها هناك ملدة تسعة أشهر. الفرار
التدريب العسكري يف ساوا إىل انتحار الطلبة أو        معسكر  يف  القاسية  وأدت الظروف     -٤٤

وبسبب عدم قيام  . وقد توفيت فتاتان هناك يف ظرف سنة واحدة       . إصابتهم باألمراض والوفاة  
على أرض حارقة، مما أدى     التدحرج  إحدى الطالبات بتنظيف احلمام، عوقبت بإجبارها على        

ي ال يطاق، احننت علـى أسـالك كهربائيـة         ومن شدة األمل الذ   . إىل إصابتها حبروق بالغة   
وعند .  كذلكتنقذها، فماتتأن  هلا ت صديقةوحاول. مشحونة وأُصيبت بصدمة كهربائية

ما ُيبلغ األهل عن وفاة اً وفاة الطلبة يف ساوا، ُيدفنون يف قبور بال شواهد، كما أنه نادر
  .أبنائهم

  االختفاء القسري واحلبس االنفراديحاالت   -باء  
غالبـاً مـا   ما ُيبلغ أقارب األشخاص املعتقلني أو احملتجزين مبا حدث هلم، بل     اً  نادر  -٤٥

وعـالوة علـى    . يعلمون بذلك عن طريق الصدفة بواسطة معتقلني آخرين مت اإلفراج عنهم          
ذلك، فإن املواطنني اإلريتريني الذين ُيعادون إىل وطنهم بعد رفض طلبات جلوئهم عادة مـا               

 وُتستخدم ممارسة االختفاء القسري لتخويف الناس وإشاعة جو مـن           .خيتفون عند عودهتم  
  .اخلوف وردعهم عن املطالبة حبقوقهم
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 ١١غري معروف، تشمل أبـرز احلـاالت        املختفني  اإلريتريني  يظل عدد   ويف حني     -٤٦
 صـحفيني، اعُتقلـوا كلـهم يف       ١٠، و )G-15( "١٥  الجمموعة  "ينتمون إىل   اً  سياسياً  زعيم
  .ىت اآلن، ترفض احلكومة تقدمي أية معلومات عن مصريهموح. ٢٠٠١ عام
إعطاء معلومات عن اجملموعة املذكورة أعـاله وعـن اآلالف مـن            عن  واالمتناع    -٤٧

جتاهل تام ملبدأ املـساءلة      عن   ينمواألشخاص اآلخرين الذين اختفوا أمر يبعث على األسى،         
األسر واجملتمـع   حكومة إريتريا   تبلغ  والبد من أن    . لقانون الدويل حلقوق اإلنسان   حترام ا الو

يف املقـررة اخلاصـة   وسعت .  األشخاص ال يزالون على قيد احلياةهؤالءما إذا كان الدويل  
إن (احتجاز هؤالء األشـخاص     مكان  إىل االستفسار عن     مع املندوبني اإلريتريني  اجتماعاهتا  

ما إذا كان هؤالء    عهم  ألتوس. وعن حالتهم الصحية يف الوقت الراهن     ) كانوا على قيد احلياة   
.  بلقـائهم  همألسـر ، داعيةً إىل السماح     حيصلون على الرعاية الطبية عند احلاجة     األشخاص  

اً عام ١٢ بعد   ،حمكمة قانونية مستقلة  مثوهلم أمام   وعالوة على ذلك، سألت عن سبب عدم        
وإىل . يللتوجيه التهمة هلم بارتكاب جرمية معترف هبا مبوجب القـانون الـدو             اعتقاهلم، من

   .اآلن، مل تتلق املقررة اخلاصة أي إجابات على أسئلتها
فهناك  .احلبس االنفرادي يف إريتريا    وأهناك اآلالف من ضحايا االختفاء القسري       و  -٤٨

 لريوي معاناته من احلـبس االنفـرادي        من اختفى يف وقت معني مث عاد إىل الظهور الحقاً         
وهناك من مل   .  التهديدات حلياته أو لعائلته لو تكلم      مناً  والتعذيب، أو من التزم الصمت خوف     

وقد يكـون   . وهناك من اختفى وأُعيدت جثته بعد وفاته      .  ومل ُيسمع عنه أي خرب     اً،يعْد أبد 
سيما على النساء واألطفال الذين      لغياب الشخص املختفي تأثري كبري على العائلة بأسرها، ال        

  .يفةيتحملون العبء األكرب بسبب وضعهم كفئة ضع

  االعتقال واالحتجاز التعسفيان، والتعذيب، وأوضاع السجون  -جيم  
لمجتمع احمللـي   لقادة  وإداريون باألقاليم و  لقد تعرض للسجن مسؤولون حكوميون        -٤٩

عن مواطنني عاديني عّبروا عـن         ورجال أعمال وصحفيون ومعلمون، فضالً     نووزعماء ديني 
. للحكومة أو لـسياساهتا صراحة أو تلميحاً   هم  آراء منتقدة أو طرحوا أسئلة، بسبب معارضت      

إلخضاعه لالستجواب واالعتقال دون أن توجه      يكفي  ويبدو أن جمرد االشتباه يف شخص ما        
عدد اإلريتريني الذين من د التأكومن الصعب . له أية هتمة أو دون أن ميثل أمام حمكمة قانونية   

 آالف  ١٠ياسية، ولكنه قد يتجـاوز      ُسجنوا بسبب ما ُيعتقد أهنم يقومون به من معارضة س         
ما ُيحتجزون ألجل غري مسمى دون أن تتح هلم إمكانية االتصال بأسرهم            اً  وغالب. )٤(شخص

  .اًأمام احملكمة وال مبحاكمتهم علنيباملثول أو باحملامني، وال ُيسمح هلم 

__________ 

  .١٥، الفقرة A/HRC/WG.6/6/ERI/3الوثيقة  )٤(
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اعتقـال  املتبعة تكمـن يف     العمل  إىل العديد من الروايات، يبدو أن طريقة        اً  واستناد  -٥٠
أو اختطافهم، مع عصب أعينهم، لُينقلون بعد ذلك على مـنت مركبـة إىل                األشخاص ليالً 

وبعد ذلك، إما ُيلقون يف     . يرتدون زياً مدنياً  يد ضباط   مكان خيضعون فيه لالستجواب على      
وال يعلمون، ال هـم     . زنزانة يف سجن واقع حتت األرض أو ُيحتجزون يف مكان سري آخر           

وُينقلون من  . من االستفسار عن هذا األمر    اً   أي مكان اقتيدوا، وخيشون كثري     وال أسرهم، إىل  
ويستحيل التعـرف علـى     . مكان احتجازهم إىل مكان آخر للتحقيق معهم لفترات منتظمة        

  . على وجوههمأقنعةيضعون هوية احملققني ألهنم 
اإلجـراءات  بدون  وهناك اآلالف من األشخاص املعتقلني واحملتجزين بدون هتمة أو            -٥١

املتهربني وقد يصل هذا العدد إىل عشرات اآلالف إذا ما أخذنا يف االعتبار             . القانونية الواجبة 
أثنـاء  تم القبض عليهم    يالذين ُيشتبه بأهنم يريدون الفرار أو       و من اخلدمة الوطنية،     أو الفارين 

  .روهبمه
 وبدون صدور أمـر     ما ُيحتجز املعتقلون دون إبالغهم عن سبب اعتقاهلم،       اً  ودائم  -٥٢

حلياة احملتجزين، وهي قاسـية     اً  وتشكل األوضاع السائدة يف السجون هتديد     . بالقبض عليهم 
وتعد نوعية الطعـام وقيمتـه      ضئيلة،  حصص اإلعاشة   وعادة ما تكون    . ومهينة وغري صحية  

ن وال يرى األشخاص احملتجزو. الغذائية وكذلك إمدادات املياه املقدمة للمحتجزين غري كافية       
  .طيلة أشهر عديدةالنهار يف السجون حتت األرض ضوء 

معاملـة  للنفـسي و  السدي و اجللتعذيب  لويتعرض األفراد املعتقلون بصورة تعسفية        -٥٣
 التعذيب بـشكل    استخداماملعلومات اليت مت مجعها     تؤكد  و. هينةاملالإنسانية أو   القاسية أو   ال

هو عبارة عن مركز خدمات  و-يف ساوا  يف السجون والثكنات العسكرية اإلريترية ومنهجي
ويف معـسكرات    -ومرفق احتجاز    يتكون من مدرسة ومعسكر للتدريب العسكري        جامع

  .التدريب العسكري األخرى
 ،ن مـن اجلـيش    ون، وغريهم من احملتجزين، والفـارو     ويتعرض السجناء السياسي    -٥٤

 والطلبة يف ساوا للتعذيب     ،م وطالبو اللجوء الذين ُرفضت طلباهت     ،ون املعادون قسرياً  والالجئ
ويكون احملتجزون بصفة خاصة عرضة لسوء      . واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة     

يف احلبس االنفرادي، دون أي إجراءات أو ضمانات قانونية،         املعاملة بسبب احتجازهم    
 ظل جتاهل صارخ ملعايري     ودون السماح لألسر أو األطباء أو احملامني باالتصال هبم، يف         

ويؤدي عدم مقاضاة أو معاقبة مرتكيب هذه األعمال إىل إدامة          . حقوق اإلنسان الدولية  
  .ثقافة اإلفالت من العقاب

املعاملة القاسية والالإنسانية    خمتلف أشكال التعذيب و    حمتجزون سابقون وقد وصف     -٥٥
  :تشمل ما يليوم، ولليتزال ُتستخدم ال اليت تعرضوا هلا، واليت  واملهينة
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ُتجّرد الضحية من ثياهبا، وُتقّيد يداها ورجالها مـن خلـف           : اهلليكوبتر  )أ(  
فوق األرض مبا يكفي إلرغامها على الوقوف       ُتربط إىل شجرة، معلقة أو مرفوعة       ظهرها، مث   

وبعد ذلك، ُتجرب على االنبطاح     .  مع ربط اليدين يف الشجرة     على أصابع قدميها لفترة طويلة    
 وقد تظل الضحية يف هذا      . األرض حتت الشمس احلارقة أو املطر أو يف طقس بارد ليالً           على

للذهاب أو  يسمح باستراحة قصرية ملرتني أو ثالث للوجبات        اً   ساعة، وأحيان  ٢٤الوضع ملدة   
  ، حسب مزاج الشخص الذي ينفذ العقوبة؛إىل املرحاض

ُتتـرك  ن خلف ظهرهـا، مث      الضحية ورجالها م  ا  ُتقّيد يد  ):مثانية ("Otto"  )ب(  
  ؛على األرضمنبطحة 
ُتشهر املسدسات، بشكل منـتظم، يف وجـه احملتجـزين أثنـاء عمليـة                )ج(  

  االستجواب؛
يتعرض احملتجزون للضرب على كامل أجزاء جسمهم وعلى باطن أقدامهم            )د(  

  باستخدام سلسلة أو قضيب معدين مسيك؛
مث ُيترك يف اخلـارج     . يديه ورجليه ُتدهن شفتا احملتجز بالسكر، بعد تقييد         )ه(  

، مما يـؤدي إىل     تكراراً إلبعاد الذباب  جلذب أسراب الذباب إليه كي يضطر لتحريك عنقه         
وهناك طريقة أخرى تكمن يف دهن مجيع أجزاء جسم احملتجز باحلليـب      . تعب حاد يف العنق   

  .والسكر، مما يعّرضه هلجوم من الذباب وغريه من احلشرات
، كان من املـستحيل     مجع املعلومات من داخل إريتريا    اً  ه من الصعب جد   ألناً  نظرو  -٥٦

 مثـل   زنزانات االحتجـاز   وأ ،على املقررة اخلاصة أن تعرف عدد مراكز االحتجاز السرية        
. جهاز األمن الداخلي  اجليش أو    أو املخابئ حتت األرض اخلاضعة لسيطرة        ،حاويات الشحن 

يف مناطق تصل درجة احلـرارة فيهـا إىل   اً بالد، وأحيان وتنتشر هذه املرافق يف خمتلف أحناء ال      
، ال حتمل كلها صفة سجون، وال ُيسمح للغربـاء بالنفـاذ            ورمسياً.  درجة مئوية  ٤٨حوايل  
وهناك حاالت كثرية من الوفيات يف السجون بسبب التعذيب واالكتظاظ واألمراض           . إليها

  .دقيقة هبذا الشأنأرقام افر ونقص الغذاء وغريها من الظروف القاسية، ولكن ال تتو

  اجلرم بالتبعية  -دال  
يف حالة  سيما   الما يعاقَب أفراد أسرة من األسر بسبب تصرف أحد أفرادها،           اً  كثري  -٥٧

، قد تغـرَّم    "اجلرم بالتبعية "وعمالً بسياسة   . منهاالتخلُّف عن أداء اخلدمة القسرية أو اهلروب        
إذا ختلَّف أحد أقارهبـا عـن أداء اخلدمـة          ) اً دوالر ٣ ٣٣٣(اً   ناكف ٥٠ ٠٠٠األسر بدفع   

ومن ال يدفع أو ال يستطيع، رمبا ُتصادر ممتلكاته أو ُيسَجن، األمر            . العسكرية أو هرب منها   
  . يف إريتريا الذي يزيد أعداد املوقوفني وحاالت االحتجاز الكثرية أصالً
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  حرية التعبري والرأي  -هاء  
فقـد دمـرت    . ية خاصة ومستقلة يف إريتريا    ال توجد مؤسسات صحفية أو إعالم       -٥٨

فيني، ال يزالـون     صح ١٠ وقبضت على    ٢٠٠١سبتمرب  /لولاحلكومة الصحافة اخلاصة يف أي    
 صحفيني آخرين، ال يزالون     ٤، أفيد باحتجاز    ٢٠١١ويف عام   . يقبعون يف احلبس االنفرادي   

 االعتقـال أو    وال ينتقد الصحفيون السياسات وتنفيذها خـشية االنتقـام أو         . رهن احلبس 
  .التعذيب أو االحتجاز دون حماكمة تلتزم األصول املرعية

، كانت قنوات الدعاية اليت تديرها وزارة اإلعالم مصدر األخبار          ٢٠٠١ومنذ عام     -٥٩
وقال أحـد   . وتراقب املصادر احلكومية عن كثب حمتوى املعلومات وتدفقها       . احمللي األوحد 

لومات املستقلة ممنوعة، واألصوات البديلة إما ُتسكَت أو        اإلعالميني السابقني إن مصادر املع    
، اليت أفادت تقارير عديـدة      ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢١وُتبني حماولة االنقالب يف     . هتدَّد

فلم ُتتح بعد معلومات دقيقـة  . بوقوعها، كيف خيضع احلصول على املعلومات لرقابة شديدة  
يه، باستثناء تقارير غري مؤكدة تتحـدث عـن         عن احلدث، وال ُيعرف مصري من شاركوا ف       
  .اغتياالت واختفاءات خارج نطاق القضاء

 يف املائة؛ وهو يتم أساسـاً بواسـطة   ٤والنفاذ إىل اإلنترنت حمدود، إذ إنه يقل عن         -٦٠
وخيضع املستعملون لرقابة شديدة؛ وأفيـد      . يف أمسرة ومدن رئيسة أخرى    " مقاهي اإلنترنت "

وال توجد خدمات اهلـاتف واإلنترنـت يف        . ٢٠١١يف أوائل عام    بأن بعضهم قبض عليه     
فللحصول على رقم هاتف حممول، جيب إرسال طلب إىل جلنة معينـة مـن            . املناطق الريفية 

 وال حيق للشباب أن يكون لـديهم أرقـام          .اًاحلكومة تفحص الطلب بدقة قبل اختاذها قرار      
  .هواتف حممولة خاصة

  معياتحرية التجمع وتكوين اجل  -واو  
، فإن هذه احلريـة  )٥(إذا كان القانون الدويل يكفل حرية التجمع وتكوين اجلمعيات      -٦١

فال ُيسمح بأي منظمة سياسية أو مدنية أو منظمـة غـري            . ختضع لرقابة مشددة يف إريتريا    
وال جتيز حكومة إريتريا إنشاء أي حـزب        . حكومية مستقلة، ما عدا تلك التابعة للسلطات      

ولقد صّعب هذا الوضع للغاية رصد املدافعني عن حقوق اإلنسان          . ية خاصة سياسي أو مجع  
  .اخلارجيني حالة حقوق اإلنسان يف إريتريا

. وعن التجمعات العامة، تشترط احلكومة على املتجمعني احلصول على تـرخيص            -٦٢
  أشخاص، ما مل حيصلوا علـى      ٧العامة اليت يتجاوز عدد املشاركني فيها       التجمعات  وُتمنع  

__________ 

  .٢٢ و٢١العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادتان  )٥(
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وقال أشخاص أجريت معهم مقابالت إن طرح أسئلة انتقادية أو االعتراض علـى             . ترخيص
  .السياسات يف اللقاءات اليت تعقدها احلكومة قد تعرض صاحبها لالعتقال

ومع مرور الوقت،   . أي منظمة غري حكومية دولية تعمل يف إريتريا       اً  وجد حالي توال    -٦٣
يئة عمل منظمات من ذلك القبيل، إذ إن رخـص          أصبحت القيود ُتفرض أكثر فأكثر على ب      

طُلب مـن بعـض   بينما و. السفر اليت تسمح هلا مبغادرة العاصمة ملعاينة املشاريع ال ُتمنح هلا  
أخرى خضعت لقيود صـارمة     منظمات  املنظمات غري احلكومية مغادرة البالد صراحة، فإن        

  .طاف يف هناية املها على مغادرة البالدعلى عملياهتا مما أجرب

  حرية االعتقاد الديين  -زاي  
أو اً  القانون الدويل احلق يف اجملاهرة بالدين حبرية أو تغيريه أو ممارسـته فـرد             يكّرس    -٦٤

الكنيسة اإلجنيليـة    ممثلة ب  إال بأربعة أديان  اً  وال تعترف إريتريا رمسي   . )٦(أو عالنية اً  مجاعة، سر 
وأفاد . ة الروم الكاثوليك؛ واإلسالم السين    إلريتريا؛ والكنيسة األرثوذكسية إلريتريا؛ وكنيس    

األشخاص الذين أجرَيت معهم مقابالت بأن احلكومة تتدخل يف شؤون األديان املعترف هبا             
، ومن ذلك عدم وجود أحكام تعفي مـن          تدخلية فرض ضوابط واتباع سياسات   عن طريق   

  .اخلدمة العسكرية بداعي الضمري
ري املعترف هبا، مثل شهود يهـوه، والكنيـستني         ويتعرض أتباع الطوائف الدينية غ      -٦٥

اخلدمات من  اإلجنيلية واخلمسينية، يف مجلة طوائف، لقيود صارمة ولالضطهاد، وقد ُيْحرمون           
وطنية، ألن ذلك يستلزم التربؤ من دينهم على استمارة         الوية  اهلاإلدارية، مثل إصدار بطاقات     

تجزون ويعذبون باسـتمرار، ويتعرضـون      وقيل إن أتباع تلك األديان يعتقلون وحي      . الطلب
وقد تكون ممارسة الشعائر التعبدية يف بيـت أحـدهم أو           . لضغوط شديدة للتنكر لدياناهتم   

، كـان   ٢٠١٢أغسطس  /ففي آب . لالعتقالد دينية، مثل الكتاب املقدس، سبباً       حيازة موا 
  . سنة٦٠ منهم تتجاوز أعمارهم ٢١من شهود يهوه، اً  شخص٥٦يقبع يف السجن 

من  ما ُيتهم أتباع الديانات غري املعترف هبا بأهنم عمالء أجانب يتلقون أمواالً         اً  وكثري  -٦٦
بسبب اً  شخص يقبعون يف السجن حالي٢ ٠٠٠وذُكر أن حنو . اخلارج للتجسس على النظام

وقد أشارت سيدة من أقلية دينية إىل أنه مل ُيطلق          . معتقدهم الديين، دون أي هتمة أو حماكمة      
يف شـعائر تعبديـة     اً  ا من السجن إال بعد أن وقعت وثيقة مفادها أهنا لن تؤدي أبد            سراحه
وأفرج عن سيدة عجوز بعد أربع سنوات من االحتجاز بسبب معتقدها؛ وقد بدت             . مجاعة

وال تنص قوانني إريتريا على اإلعفاء من اخلدمة العسكرية بداعي الضمري،           . صحتها متدهورة 
. من شهود يهوه، ألن دينهم ال يبيح هلم محل الـسالح          اً   كثري األمر الذي عرض لالحتجاز   

__________ 

. ١٨؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املـادة          ١٨، املادة   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    )٦(
  .CCPR/C/21/Rev.1/Add.4انظر أيضا 
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أضف إىل ذلك أن شهود يهوه ال يستطيعون مواصلة دراستهم بعد الفصل الثـامن، ألنـه                
الصف التاسع أن يتسجلوا يف اخلدمة الوطنية       االلتحاق ب يتوجب على الطلبة الذين يرغبون يف       

  .هميف الوقت نفسه، األمر الذي يتعارض مع معتقد

  حرية التنقل  -حاء  
د للغاية ويستوجب رخصة سفر، اليت يـصعب احلـصول   إن السفر داخل البلد مقيّ   -٦٧
. مث إن حرية مغادرة البلد أشد عرضة للرقابة       . ويتكرر التفتيش عند احلواجز بني املدن     . عليها

رهم فتأشريات اخلروج مطلوبة للسفر إىل اخلارج، وال ُتمنح للرجال الذين تتـراوح أعمـا             
ووردت تقارير عن   .  سنة ٤٧ و ١٨ سنة وللنساء اللوايت تتراوح أعمارهن بني        ٥٤ و ١٨ بني

ويعد دفـع   . تقدمي طلبات تأشريات اخلروج   من   سنوات ُمنعوا    ٥أطفال ال تتجاوز أعمارهم     
ما َيْجبيها وكالء حكوميون غـري      اً   يف املائة، وغالب   ٢، وهي ضريبة قدرها     "ضريبة الشتات "

ال بد أن يستوفيه اإلريتريون املقيمون      اً  ون يف هتديدات وحترش وترهيب، شرط     رمسيني متورط 
  .)٧(يف اخلارج والذين يرغبون يف العودة إىل الوطن

  قضايا املساواة اجلنسانية وحقوق املرأة  -طاء  
ومع أن دورها أثناء التحرير حظي بتقدير بالغ، فإن  . يثري وضع املرأة يف إريتريا القلق       -٦٨

إىل حد بعيد؛ وقد تتساوى فيه املرأة والرجل يف احلقوق القانونية،           اً   اإلريتري يظل أبوي   اجملتمع
  .لكنهن ال يعاَملن بالسوية عملياً

وقد يبطل  . ويؤثر التجنيد الالحمدود يف النساء بنفس الدرجة اليت يؤثر هبا يف الرجال             -٦٩
سن مبكـرة، يف الغالـب      فالشابات يتزوجن ويلدن يف     . أي تقدم أحرز يف حقوق اإلجناب     
لكن عدم إكمال التدريب العسكري جيعل من الـصعب         . لتجنب اخلدمة العسكرية اإللزامية   
ما يتعذر على النساء زيادة دخـل األسـرة،   اً وعليه، غالب. للغاية احلصول على عمل مأجور 

ـ       . من أجرة أزواجهن اجلنود غري الكافية     اً  اآليت كلي  ك ويبدو أن املصدر األساس لـدخل تل
إهنا حيـاة قـال   . حتويالت األقارب الذين يعيشون يف اخلارج أو التجارة الصغرية        هو  األسر  

  .على املدى البعيدال حتتمل احملاورون إهنا 
معـسكرات  سيما يف    ما ُيّدعى حدوث أعمال اغتصاب وحترش جنسي، ال       اً  وكثري  -٧٠

 ١٥٨/٢٠٠٧اإلعالن رقم   وأدى إصدار   .  أو أثناء االستجواب   يةالتثقيفالتدريب العسكرية و  
بتر األعضاء التناسلية األنثوية، وما تاله من دعوة إىل مكافحة هذه املمارسة، إىل         /ظر تشويه حب

 يف املائـة يف     ٩٥مـن   ( سـنة    ١٥اخنفاض معدل اللجوء إليها، خاصة بني الفتيـات دون          

__________ 

)٧( S/2012/545 ٩٩، الفقرة.  
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 انتـشار    وتبلغ نسبة  .اً؛ ومع ذلك، يظل مرتفع    )٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٨٣ إىل   ١٩٩٥ عام
. )٨( يف املائة على التوايل١٢,٩ يف املائة و   ٣٣ سنوات   ٥ سنة و  ١٥املمارسة بني الفتيات دون     

ثالث سنوات  إىل  ويعاقَب من ثبتت إدانته بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية بالسجن سنتني           
ـ .اً ناكف١٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠غرامة تتراوح بني    بو ك  لكن عدد اإلدانات يف قضايا التشويه تل

  . يظل جمهوال٢٠٠٧ًمنذ إعالن عام 
ّرم يف قانون العقوبات اإلريتري،     جمومع أن العنف املرتيل حمظور يف القانون الدويل و          -٧١

ويضاف إىل ذلك   .  ومع ذلك، قلّما حياكَم مرتكبوه، ومن مث ال يعاقبون         .اًفإنه ال يزال منتشر   
وجاء على لسان   . لضغوط االجتماعية أن النساء قلّما يتحدثن حبرية عن العنف املرتيل بسبب ا         

بعض احملاورين أن ذلك السلوك يعاجل عادة داخل األسر أو بواسطة رجال الدين وغريهم من               
  .الشخصيات الدينية

  حقوق الطفل  -ياء  
من االجتاهات املثرية للقلق اليت الحظتها املقررة اخلاصة أثناء البعثة امليدانية األخـرية               -٧٢

. احلدود، دون علم أسرهم يف الغالـب      يعربون  قني الذين   طفال غري املرافَ  العدد الكبري من األ   
وأشار األطفال إىل ظروف التفكك األسري والصعوبات اليت تواجهها األسر الـيت يعيلـها              

 أن يقضوا أوقـاهتم يف  اً،والدين الذين يغلب، باعتبارهم جنود  طويل لل غياب ال الأطفال بسبب   
إىل قلة فرص التعليم    اً  وأشار األطفال أيض  . تجاز أو يف املنفى   املعسكرات أو ألهنم رهن االح    

واخلوف من التجنيد اإللزامي يف اخلدمة العسكرية الالحمدودة بوصفها األسـباب الرئيـسة             
وهو ويطرح هذا الوضع حتديات كبرية يف جمال احلماية يف البلدان املضيفة،            . لقرارهم الفرار 

  .واملستقبل القامت الذي يستشفّونهوطنهم  يف ْنبئ عن مدى قنوط أولئك األطفالُي
 ١٥ الدفاع يف    ةره وزا ترسة ابتدائية إىل تعميم أصدر    وأشار معلّم كان يدرس يف مد       -٧٣

الالئقـني بـدنياً     دعا إدارة املدرسة إىل مجع عدد من التالميذ          ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
كـذلك  داف التالميذ القّصر    وقال إنه خيشى أن يكون ذلك يعين استه       . لتدريب العسكري ل

وتعد املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا جلنة حقوق الطفل على الوضع          . ألداء اخلدمة العسكرية  
فقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث         . يف إريتريا ذات داللة يف هذا الصدد      

ملتهم عندما طُلب إليهم أداء     وإزاء احتجاز فتيان قّصر وإساءة معا     اً  جتنيد القّصر إجباري  "عن  
، وحثت إريتريا على اختاذ مجيع التدابري املمكنـة ملنـع جتنيـد             "اخلدمة العسكرية اإللزامية  

  .)٩(األطفال

__________ 

  .Strategic Partnership Cooperation Framework (2013-2016), p. 22 :انظر )٨(
)٩( CRC/C/ERI/CO/3 ٧١-٧٠، الفقرتان.  
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  حقوق األقليات  -كاف  
من األقليات يف إريتريا العفر، والبيلني، وبين عامر، والكوناما، والنارا، والـساهو،              -٧٤

 ،العفر والكوناما الطائفتني العرقيتني،   من  اً  اصة أثناء بعثتها أفراد   والتقت املقررة اخل  . والتيغري
وإذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدثوا       . واستطاعت إجراء نقاشات مجاعية معهم    

  .عنها ال تواجهها الطائفتان دون غريمها بالضرورة، فإن آثارها عليهما كانت متفاوتة
 تشمل إثيوبيا وجيبويت وإريتريا على طول سـاحل         فالعفر ُرّحل يعيشون يف منطقة      -٧٥

، غادرت نسبة كـبرية     ٨٠٠ ٠٠٠ و ٦٠٠ ٠٠٠وقُدر عدد عفر إريتريا بني      . البحر األمحر 
  .على أهنم الجئون يف إثيوبيااً  شخص١٩ ٤٣٥منهم بعد االستقالل، وُسجل منهم حنو 

 طريقـة حيـاهتم     ويتكلم العفر لغة خمتلفة، وهم رعاة، ويرغبون يف االسـتمرار يف            -٧٦
التقليدية، األمر الذي يعين أن يتكّسبوا من أراضيهم ومواردها يف الوقت الذي ميارسون فيـه            

  .تربية املواشي يف الترحال واستخراج امللح والصيد البحري
ويتعرض العفر للقتل خارج نطـاق القـضاء واالختفـاء القـسري والتعـذيب                -٧٧

وُشردوا . عيش والرزق التقليدية، واألعمال التجارية    واالغتصاب، إضافة إىل إتالف وسائل ال     
وُينتقد التدريب العسكري اإلجباري واخلدمة الوطنية اليت تـستلزم مـن           . عن ديارهم اً  أيض

  .شاّبات العفر مغادرة بيوهتن لفترات طويلة
ويرى العفر أهنم مستهدفون بصفتهم طائفة ويتعرضون للتمييز، ألن منطقتهم عانت             -٧٨

  .لنمو واألمن على مدى السنوات العشرين املاضيةانعدام ا
ويسكن الكوناما املناطق احلدودية بني إريتريا وإثيوبيا، ويعدون أنفسهم أول سكان             -٧٩

غاش سـتيت   (والكوناما ُرّحل يف األصل، لكنهم استوطنوا منطقة غاش باركا          . تلك املناطق 
ويعيشون على الزراعـة ورعـي      . د، وهي إحدى أخصب املناطق يف البل      يف إريتريا ) سابقًا
، مثل بناء   بشكل مجاعي يقومون مبهام عدة    هم  ، و متأصلة يف اجملتمع  وثقافة الكومانا   . املاشية

وبعضهم ال يزالون يدينون بديانتهم التقليدية، يف حني أن البعض      . األكواخ والزراعة واحلصاد  
  .اآلخر اعتنق اإلسالم واملسيحية

 مناطق أخرى من إريتريا، ومنذ االستقالل، خاصة مـن          وُشجع كثري من الناس من      -٨٠
ونسفت سياسة احلكومة، القاضـية     . املرتفعات، على استيطان مناطق يقطنها الكوناما عادة      

ى العشرية  بتحويل مجيع األراضي إىل ملكية الدولة، نظام حيازة األراضي التقليدي القائم عل           
واملستوطنني اجلدد  ا  مانمن الكو الرعاة   - رعنيإىل التنافس بني املزا   فقد أدت   . لدى الكوناما 

االستيالء على  التعدي على األراضي إىل أن مت       ألراضي واملراعي، األمر الذي أفضى إىل       على ا 
  .مغادرهتاأجرب السكان على مما ، هاأكثر
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ويؤكد الكوناما أهنم ُهمشوا، األمر الذي أحدث فوارق من حيث تلقي اخلـدمات               -٨١
يتعرضون للقتـل خـارج نطـاق       هم  و. اسية مثل الرعاية الصحية والتعليم    االجتماعية األس 

 واملصادرة املفضية إىل القضاء     اً،القضاء، والوفاة أثناء االحتجاز، واالعتقال واالحتجاز تعسف      
  .يف احلياة، والتشريدالتقليدية على طريقتهم 

 إريتريـا الكونامـا     ويف أثناء الرتاع احلدودي بني إريتريا وإثيوبيا، اهتمت حكومة          -٨٢
 منـهم إىل    ٤ ٠٠٠حـوايل   وترتب على ذلك نزوح     . بتعاطفهم مع اإلثيوبيني، واضطهدهتم   

وقد ازداد العـدد    . ، يف حني جلأ آخرون إىل مناطق أخرى من إريتريا         ٢٠٠٠إثيوبيا يف عام    
أن  يفويـأملون   . فالكوناما، اليوم، مشتتون يف إريتريا وخميمات الالجئني يف إثيوبيا        . منذئذ

د بـالعودة إىل    اسية وبيئة حقوق اإلنسان يف البل     يسمح هلم حدوث تغيري كبري يف البيئة السي       
  .ديارهم

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -الم  
 من األهـداف اإلمنائيـة      ١ذُكر أعاله أن إريتريا تعاين صعوبات يف حتقيق اهلدف            -٨٣

 - أثناء البعثـة امليدانيـة     -وتكررت  . ملدقع واجلوع لأللفية الداعي إىل القضاء على الفقر ا      
وأشار احملاورون إىل تكرار انقطـاع      . االقتصادية الصعبة  - اإلشارة إىل الظروف االجتماعية   

  .الكهرباء والنقص احلاد يف الوقود وغريه من السلع األساسية، مثل املاء
 ٤حنو حتقيق األهـداف     اً  مطرداً  وإريتريا من البلدان األفريقية القليلة اليت حترز تقدم         -٨٤
ختفيض معدل وفيات األطفال،    وهي  ( من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة        ٦ و ٥و
 ومتالزمة نقـص املناعـة   النفاسية، ومكافحة فريوس املناعة البشرية   ختفيض معدل الوفيات    و

  .)١٠()املكتسب
ومنظمـة الـصحة العامليـة       )اليونيـسيف (منظمة األمم املتحدة للطفولة     وعملت    -٨٥

وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع دولة إريتريـا لتحـسني              
فقد اخنفض هذا املعدل    . )١١( يف مبادرة هتدف إىل خفض معدل الوفيات النفاسية        املرأةصحة  

__________ 

إضـافة إىل الـرأس األخـضر وسيـشيل         ( بلدان فقـط     ٤ من بني    تبارها بلداً ُيشار إىل إريتريا اليوم باع     )١٠(
 مـن   ٤ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يف طريقها إىل حتقيق اهلـدف              بلداً ٤٦من أصل   ) وموريشيوس

 Strategic: ؛ انظـر ٢٠١٥حبلـول عـام   ) أي ختفيض معدل وفيات األطفال(األهداف اإلمنائية لأللفية 

Partnership Cooperation Framework, pp.7-8 )  ٨انظر احلاشية.(  
:  ، علـى الـرابط التـايل   Reducing maternal death in Eritreaانظر برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،    )١١(

www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/eritrea_reduci

ngmaternaldeath/.  
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يف مولـود حـي      ١٠٠ ٤٨٦/٠٠٠ إىل   ١٩٩٥يف عام   مولود حي    ١٠٠ ٩٩٨/٠٠٠من  
  .)١٢(٢٠١٠ عام
مـن  عموماً  ومع ذلك، تدهورت املرافق الطبية على مر السنني، إذ إن املشايف تعاين               -٨٦

ورغم اختاذ احلكومة قرار تدشني برنامج المركـَزة الرعايـة          . والتجهيزاتاألفراد  نقص يف   
سيما يف املناطق   الاً،وجتهيزات قائمأفراد الصحية ومرافقها، تظل حتديات توفري ما يكفي من    

  .ريفيةال
اً وتعاين إريترييا من نقص يف إنتاج الغذاء بسبب اجلفاف املتكرر واعتماد البلد حصر              -٨٧

فنحو ثلثي السكان يعتمدون على الزراعة املطرية       . على هطول األمطار الذي ال ميكن توقعه      
ومع أن احلكومة تؤكد عدم وجود نقص يف الغذاء، فإن أسـعار املـواد              . أو يعملون رعاة  

، معقولـة التكلفـة   ة ارتفعت، فيما أفيد، األمر الذي جعل حىت السلع األساسية غري            الغذائي
ال جيوز للمـزارعني بيـع      ويف الوقت نفسه،    . نظام احلصص يف توزيع املواد الغذائية     وانتشر  

  .اً، وبأسعار منخفضة جدإالّ للحكومةمنتجاهتم 
الذي كان السبيل الوحيد    ممن أجرَيت معهم مقابالت إىل نظام القسيمة        عدد  وأشار    -٨٨

للـتحكم يف   اً  إجراء إضـافي  يشكل أيضاً   ، واّدعوا أنه     األساسية للحصول على املواد الغذائية   
يف قرى عديدة يؤدون اخلدمة العسكرية، األمر الذي         وكان القادرون على الزراعة   . السكان

ظمـات اإلنـسانية    ال ُيسمح للمن  باإلضافة إىل ذلك،    و. يف انعدام األمن الغذائي   اً  أسهم أيض 
  .بسبب سياسة االعتماد على الذات العمل يف إريتريا

 للجميع، فإن احلكومـة      وشامالً اً وجماني اًالتعليم األساسي يف البالد إلزامي    بينما يعد   و  -٨٩
على   نيهم واملعلم  وأشار كل من التالميذ ووالدي     .اًصارماً  تتحكم يف املقررات الدراسية حتكم    

اً ويصعب جد . والزي املدرسي  دفع مبلغ سنوي مقابالً للمواد املدرسية        إىل أنه يتعني  السواء  
وقد أغلقت اجلامعة الوحيدة    . يف بداية السنة الدراسية   الالزم  على العائالت املعوزة مجع املبلغ      

واخليار الوحيد املتاح بعد املرحلة الثانوية هو       . ٢٠٠٦جامعة أمسرة، يف عام     وهي  يف البالد،   
بالتدريب العسكري والتـشريب    اً  وثيقاً  مية، اليت يديرها اجليش وترتبط ارتباط     الكليات اإلقلي 

، مبن "وييا"يف اً واألطفال الذين ال جيتازون الصف الثامن جيندون ويدربون عسكري      . السياسي
  . للتدريب العسكري"ساوا"قل إىل ُينتاز الصف العاشر، جيومن . فيهم القّصر

جور الذي يؤديه اجملندون يف اخلدمة الوطنيـة، جـاء يف           وإضافة إىل العمل غري املأ      -٩٠
وفرص العمل التجاري اخلـاص     . على احلق يف العمل   ُتفرض  إضافية  اً  مقابالت عدة أن قيود   

وأورد كثري  . الراغبون يف مزاولة عمل حر    الالزم  ترخيص  الحمدودة للغاية؛ وقلّما حيصل على      
ـ  ، يف إطار اخلدمة الوطنية    ينةمعمن احملاورين كيف عينتهم احلكومة يف وظائف          دون  اً،غالب

__________ 

)١٢( Strategic Partnership Cooperation Framework, p. 11)  ٨انظر احلاشية.(  
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ويضاف إىل ذلك   .  العلمية احترام اختياراهتم الشخصية أو مراعاة تدريبهم املهين أو درجتهم        
 من العمل املستمر بـسبب أي      ة قد يقالون أو مينعون بشكل آخر      العاماخلدمة  أن العاملني يف    

  .انتقاد متصوَّر أو حقيقي

  الالجئون واالجتار  -ميم  
تستـضيف ملتمـسي اللجـوء      اً  لالجئني، فهي أيض  اً  مصدراً  إذا كانت إريتريا بلد     -٩١

 ٢ ٦٤٥فقد استضافت، حسب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، . والالجئني
وتعمل حكومة إريتريا على    . ، أكثرهم من إثيوبيا والسودان والصومال     ٢٠١٢يف عام   اً  الجئ

  .الصحية األساسية، مثل التعليم والرعاية توفري احتياجات الالجئني
ورغم املخاطر العظيمة املرتبطة مبحاولة اهلروب من البالد، فّر عدد كبري من مواطين               -٩٢

عـدد اإلريتريني املشمولني جمموع  ، بلـغ   ٢٠١٢ففي عام   . إريتريا على مدى العقد املاضي    
يف وضع اً  شخص٣٧ ٣٤٧ واً، الجئ٢٤٧ ٨٦٨، منهم أشخاص ٣٠٥ ٨٠٨بعناية املفوضية 

وجاء يف تقـديرات املفوضـية أن أكثـر         .  ملتمس جلوء  ٢٠ ٥٢٣شبيه بوضع الالجئ، و   
قني، رغم أوامر إطـالق النـار       غري مرافَ صَّر  قُ من بينهم    اً، إريتري يفرون شهري   ٤ ٠٠٠ من

  . حرس احلدود، واألخطار البالغة على طول طرق اهلروباينفذهاليت بقصد القتل 
اً قتصر أمر اهلروب والتماس اللجوء على املواطنني العاديني، بل يـشمل أيـض            وال ي   -٩٣

كون يوقد  . ن والفريق الوطين لكرة القدم    ابقون وطيارو وزراء س مواطنني مرموقني من بينهم     
هدد احلياة، إذ إن كـثريين وقعـوا يف         ي، وقد   املسار الذي يسلكه الالجئون حمفوفاً بالعراقيل     

سـباب  األومـن   . يطلبون مبالغ باهظة فديةً لإلفراج عن ضحاياهم      أيدي متجرين ومهربني    
العسكرة املكثفة جلميع جوانب احلياة يف إريتريا، واخلوف من اخلدمة          الناس  هلروب  الرئيسية  
وجتربتها، وسياسة التجنيد املطول، واالعتقاالت التعسفية، واالحتجـاز والتعـذيب          الوطنية  

  .واالضطهاد على أساس املعتقد الديين
الجتار وانتهاكات حقوق اإلنسان يف بلدان املرور       لقع اإلريتريون الفارون ضحايا     يو  -٩٤

، قسراًمواطين إريتريا   إعادة  اً  أيضاً  بالغاً  ومما يثري قلق  . لتمسوا فيها اللجوء  يالعابر والبلدان اليت    
ظمات  إىل وطنهم أو بلدان أخرى، رغم حتذيرات مفوضية شؤون الالجئني ومن           اً،وقيل طوع 

ويتعرض العائدون وملتمسو اللجوء الذين مل يفلحوا يف احلصول على وضـع            . دولية أخرى 
  .اللجوء لالختفاء واالحتجاز
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  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

  االستنتاجات  -ألف  
ريتريا إلأمهية إجياد حل للرتاعات احلدودية باالعتراف، فإنه ال ميكن          بينما حتظى     -٩٥

فوضع التـزام   . ملواصلة انتهاك التزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان      مر  األأن تتذرع بذلك    
عوامل يعتمد على   ال  حملياً  الدولة باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا موضع التنفيذ         

  .خارجية
: ويفكك اإلفراط يف العسكرة نسيج اجملتمع اإلريتري نفسه، ووحدته األساسية           -٩٦

سـنوات  أكثـر   فتوحة للخدمة الوطنية نساء إريتريا ورجاهلـا        وحترم الطبيعة امل  . األسرة
  .، األمر الذي يرغمهم على عبور احلدود للتحكم يف مصائرهمعطاًءعمرهم 

، غري مرافَقني  سنوات يعربون احلدود     ٨ أو   ٧ال تتجاوز أعمارهم      بل إن أطفاالً    -٩٧
ين ورمبا كليهما   راّدين أسباب فرارهم إىل ظروف تفكك أسرهم بسبب غياب أحد الوالد          
  .نتيجة التجنيد أو االحتجاز أو االغتراب أو التدريب العسكري اإلجباري

وال وجود لسيادة القانون حبيث يوفَّر للمواطنني نظام قانوين شفاف حلمايتهم من              -٩٨
  .جتاوز السلطة على يد الدولة وغريها من املؤسسات واألفراد

اسبة املسؤولني على االنتشار الواسـع      وال توجد آليات أو مؤسسات داخلية حمل        -٩٩
والدولة ملزمة بـالتحقيق يف تلـك       . يف إريتريا اً  النتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يومي    

 إدانته يف انتـهاك     تثبتويعد االلتزام القانوين مبعاقبة من      . االنتهاكات وحماكمة مرتكبيها  
حتقيق الدولـة يف قـضايا      ويؤدي عدم   . من سيادة القانون  اً  مهماً  حقوق اإلنسان عنصر  

انتهاك حقوق اإلنسان ومعاقبة مقترفيها وتعويض ضحاياها إىل استمرار ثقافة اإلفالت من            
  .العقاب اليت تنسف مصداقية نظام العدالة اجلنائية يف البلد

وتقوض أعمال القتل خارج نطاق القضاء، واالختفـاء القـسري، واحلـبس              -١٠٠
 واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وكلها منتشرة االنفرادي الالحمدود، والتعذيب،

  .يف إريتريا، القيم املتأصلة يف أي جمتمع يلتزم باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
وختضع لقيود صارمة حرية التعبري والرأي، وحرية التجمع وتكوين اجلمعيـات،             -١٠١

ـ    احلكم  مبادئ  وهي أسس اجملتمعات املنفتحة اليت حتترم        د الدميقراطية، األمر الذي يوجِ
ويترتب على ذلك شعور جامح     . من اخلوف تؤججه الشائعات والدعاية والتوجس     اً  مناخ

شبكة االستخبارات الـيت    تغلغل  باخلوف والريبة، حىت داخل األسر، األمر الذي يعكس         
  .أقامتها حكومة إريتريا يف مجيع أحناء البلد
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ختيار مهنهم، وأجورهم جد متدنية، األمـر الـذي جيعلـهم           وال ميكن الناس ا     -١٠٢
يعتمدون على حتويالت أسرهم وأصدقائهم يف اخلارج وجتميع املوارد كي يتسىن هلـم أن              

  .اًكرمياً يعيشوا عيش
وإذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان منتشرة ومستشرية وتؤثر يف مجيع مكونات             -١٠٣

ثنية تعاين من ذلك التأثري أكثر من غريها، ومن أشكال          اجملتمع اإلريتري، فإن األقليات اإل    
  .متعددة من التمييز والتهميش، األمر الذي يؤدي هبم إىل االغتراب

عملية إصالحية جذرية حتـّول الثقافـة       وجود  ويستوجب إحداث تغيري حقيقي       -١٠٤
يع حقـوق   الراهنة املتمثلة يف سلب احلقوق إىل ثقافة متأصلة يف سيادة القانون وحتترم مج            

  .اإلنسان والكرامة اإلنسانية وُتعِملها
وركزت املقررة اخلاصة، يف املرحلة األولية من واليتها، على الوصول إىل إريتريا،   -١٠٥

اكات حقـوق اإلنـسان،     وفتح قنوات االتصال مع احلكومة، ومجع املعلومات عن انته        
ن يف إريتريـا، خاصـة      ف اجلهات جلمع املعلومات عن حالة حقوق اإلنسا       وحماورة خمتل 

  .الضحايا
وتود املقررة اخلاصة التركيز على ثالثة جماالت ذات أولوية وما يتعلق هبـا مـن       -١٠٦

  :إجراءات عند أداء الوالية على املدى املتوسط
  ومحايتها وإعماهلا؛اً التقيد مبعايري حقوق اإلنسان املعترف هبا دولي  )أ(  

   القتل عند عبور الناس احلدود؛إبطال العمل بسياسة إطالق النار بقصد '١'
اإلفراج عن مجيع السجناء احملتجزين دون هتمة أو حماكمة، مبن فيهم من             '٢'

  احُتجز بسبب معتقداته السياسية أو الدينية؛
   القاسية والالإنسانية واملهينة؛وقف التعذيب واملعاملة '٣'
  ؛وقف اخلدمة الوطنية الالحمدودة فوراً '٤'
  الرأي، وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛إنفاذ احلق يف حرية التعبري و '٥'
  استعادة سيادة القانون واحترامها؛  )ب(  

  ؛مؤسسات احلكم الدميقراطيتعزيز  '١'
  ضمان استقالل القضاء ونزاهته ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ '٢'
  اختاذ تدابري تشريعية وإدارية ومؤسسية وعملية إلنفاذ سيادة القانون؛ '٣'
اإلنسان الدولية والتعاون مع األمم املتحدة      التصديق على معايري حقوق       )ج(  

  وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية؛
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مثل اتفاقية مناهـضة    (التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية        '١'
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو           

) ختفاء القسري املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال       
دون مزيد من اإلبطاء؛ وإنفاذ احلق يف حرية التعبري والـرأي وحريـة             

  التجمع وتكوين اجلمعيات؛
التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم املتحـدة            '٢'

املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق     مبن فيهم   واملكلفني بإجراءات خاصة،    
  اإلنسان يف إريتريا؛

  .مع آليات حقوق اإلنسان اإلقليميةالتعاون  '٣'

  التوصيات  -باء  
  :توصي املقررة اخلاصة حكومة إريتريا باآليت  -١٠٧

احترام مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف معاهـدات حقـوق اإلنـسان            )أ(  
 فيها، والتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى         اًطرفتكون إريتريا   الدولية اليت   
سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              وإنفاذها، ال 

  الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛
، ١٩٩٧ يف عـام   تطبيق الدستور الذي صدقت عليه اجلمعية التأسيسية        )ب(  

  لوطين جلعله يتسق مع معايري حقوق اإلنسان الدولية؛وإعادة النظر يف اإلطار القانوين ا
إنشاء أحزاب سياسية، وتنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهـة         السماح ب   )ج(  

  وشفافة ودميقراطية؛
إضـفاء الطـابع   استعادة سيادة القانون واحترامها، خاصة عن طريـق     )د(  

اوز الـسلطة،   كافحة جت ملضوابط وموازين   وضع  قضاء مستقل وشفاف، و   املؤسسي على   
  وبتيسري سبل العدالة، خاصة للمتهمني واحملتجزين؛

التوقف عن انتهاج سياسة إطالق النار بقصد القتل املطبقة على احلدود،             ) ه(  
أشكال اإلعـدام   لسائر   إضافة إىل وضع حد      اً،وأن يدخل هذا التوقف حيز التنفيذ فور      

  خارج نطاق القضاء؛
فيـد باختفـائهم، وتقـدمي      كن وجود من أُ   إنشاء آلية فعالة لكشف أما      )و(  

  ؛فوراًمعلومات عنهم إىل أسرهم 
التحقيق يف مجيع ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة             )ز(  
  للمعايري الدولية؛اً  ورفع قضايا بشأن ذلك، وتقدمي اجلناة إىل العدالة وفقاً،أو تعسف
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لة، أي االغتياالت، واالختفاءات،    الوقف الفوري للعنف املدعوم من الدو       )ح(  
  ومجيع حاالت االعتقال التعسفي، والتعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة؛

والصحفيني الـذين   ) G-15(" ١٥  جمموعة ال "عن أعضاء   اً  اإلفراج فور   )ط(  
سائر كمة، واإلفراج عن    احمل، أو اهتامهم وتقدميهم إىل      ٢٠٠١ألقي عليهم القبض يف عام      

  ، ومن احتجزوا على أساس معتقدهم الديين؛ء السياسينيالسجنا
، وإغـالق مجيـع أمـاكن       فـوراً وضع حد ملمارسة احلبس االنفرادي        )ي(  

  السجناء؛بلقاء  واحملامني والقضاة والسماح ألفراد األسراالحتجاز غري الرمسية والسرية، 
العالج وإمكانية احلصول على    ضمان السالمة اجلسدية جلميع السجناء،        )ك(  

جلهـات  والـسماح   الطيب ملن حيتاجونه، وحتسني ظروف االحتجاز وفق املعايري الدولية،          
  مرافق االحتجاز؛مجيع زيارة بالرصد الدولية 

وقف التعذيب، وإنشاء آلية شكوى مالئمة، والتأكد من إجراء حتقيقات            )ل(  
  اجلناة إىل العدالة؛تقدمي هبدف فعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة سريعة و
 ١٨وضع حد ملمارسة اخلدمة الوطنية الالحمدودة، وتسريح من قـضوا             )م(  

األطفـال  ُسخرةً، وجتنيـد    يف اخلدمة الوطنية    يف اخلدمة؛ ووقف استخدام اجملندين      اً  شهر
  ؛رض التدريب العسكريغ ل) سنة١٨دون (

اضي بالتحقيق  مساءلة من ارتكبوا انتهاكات حقوق اإلنسان يف امل       ضمان    )ن(  
بسرعة يف مجيع ادعاءات العنف على يد الشرطة وأفراد األمن، إضافة إىل غريهـم مـن                
اجلهات احلكومية؛ وبتقدمي اجلناة إىل العدالة، خاصة من لديهم مناصب قيادية؛ وبتـوفري             

  سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛
ن اجلمعيات،  االحترام التام حلرية التعبري والرأي، وحرية التجمع وتكوي         )س(  

ألي دميقراطية؛ ووضـع حـد للتحـرش بالـصحفيني          من القواعد األساسية    باعتبارها  
 إعالم خاصة؛ ومنح رخص للمحطـات اإلذاعيـة         والسماح بإنشاء وسائط  وختويفهم؛  

  والتلفزية اخلاصة؛
احترام الدور اهلام الذي يقوم به الفاعلون يف اجملتمـع املـدين يف اجملتمعـات          )ع(  
ة، وضمان متكن املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين من االضطالع            الدميقراطي

  ؛ خوف من العقاب أو تقييد أنشطتهمبأنشطتهم يف بيئة منفتحة وساملة وآمنة، دون
احترام احلرية الدينية لكل املعتقدات، وضمان متكن أتباع مجيع الديانات            )ف(  

  من ممارسة دياناهتم دون خوف؛
  ؛التنقل داخل إريتريا والسفر خارجهافع القيود املفروضة على حرية ر  )ص(  
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التصدي لظروف املعيشة املثرية للقلق، وعلى األقل ضمان التمتع باحلـد             )ق(  
احلـق يف   سيما   الاألدىن األساسي من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع،         

  ، خاصة يف اجملتمعات احمللية الريفية؛ملستدامة االرزقسبل الغذاء واملاء والصحة، عن طريق 
تيسري سبل تلقي التعليم، مبا فيه التعليم العايل واألكادميي، بإعادة فـتح              )ر(  

  للطلبة اإلريتريني؛اً توفري تعليم عال معترف به دوليهبدف جامعة أمسرة 
ية التعاون مع اجملتمع الدويل على فتح األبواب أمام املـساعدة اإلنـسان             )ش(  

  الدولية يف مجيع أحناء البلد دون عراقيل؛
التعاون مع املقررة اخلاصة على تنفيذ واليتها، واالسـتجابة لطلباهتـا              )ت(  

  إلجراء زيارة إىل إريتريا؛
التعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية األخرى واالستجابة لطلبات           )ث(  

ار اإلجراءات اخلاصة؛ واألخذ بعمليـة      الزيارة املعلقة املقدمة من املكلفني بواليات يف إط       
متابعة لالستعراض الدوري الشامل تكون جامعة وشاملة؛ وتنفيـذ توصـيات هيئـات             

  املعاهدات؛ وتقدمي التقارير املتأخرة؛
التماس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان             )خ(  

  .إلنسان ومحايتهاووكاالت أخرى، عند االقتضاء، لتسهيل تعزيز حقوق ا
  : اخلاصة اجملتمع الدويل مبا يليةوتوصي املقرر  -١٠٨

مـع  مراقبة إريتريا مراقبة مشددة حىت يتحقق تغيري ملموس يف البالد؛             )أ(  
بذل املزيد من اجلهود إلجراء حوار بناء مع إريتريا والبلدان اجملاورة من أجـل حتـسني                

  وضع حقوق اإلنسان يف البالد؛
جلهود لتوفري احلماية ملن يفرون من إريتريا، خاصـة األعـداد           تدعيم ا   )ب(  

د مببدأ عدم اإلعادة القسرية ومـنح       التقّيبسبل منها   قني،  املتزايدة من األطفال غري املرافَ    
اللجوء املؤقت أو احلماية املؤقتة على األقل، وإهناء الترتيبات الثنائية وغريها بني إريتريـا              

  ض ملتمسي اللجوء للخطر؛والبلدان األخرى، اليت تعر
قنوات اهلجرة من إريتريا للتقليل من القنوات الـسرية، وترسـيخ           تعزيز    )ج(  

  الضحايا معاملة إنسانية؛مع معاملة التعاون بني البلدان ملكافحة هتريب البشر واالجتار هبم، 
مبـا فيهـا   فسح اجملال أمام احللول الطويلة األجل ملساعدة الالجـئني،            )د(  
يف بلد اللجوء األول وإعادة التوطني يف بلدان أخرى، وتعزيـز التـضامن             اً   حملي اإلدماج

  .الدويل باملشاركة يف حتمل املسؤولية عن رعاية الالجئني واملهاجرين

        


