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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة والعشرون

  من جدول األعمال ٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

إلنـسان يف إريتريـا،     تقرير املقررة اخلاصة املعنيـة حبالـة حقـوق ا             
  كيثاروث .ب شيال

  موجز    
 وهو يقوم علـى   . ٢٣/٢١يقدم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           
 مجعتها املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا من مصادر متنوعة،            معلومات

 ٢٠١٣يدانية عـامي    إريتريني خالل البعثات امل    الجئني أجريت مع  مقابالت يف ذلك  مبا
وتركز املقررة اخلاصة يف التقرير على قضيتني رئيسيتني مها اخلدمة الوطنية لفترة            . ٢٠١٤و

يف ذلك احلبس االنفـرادي وأوضـاع         مبا غري حمددة، واالعتقال واالحتجاز التعسفيان،    
وترى املقررة اخلاصة أن تفشي انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت          . السجون غري اإلنسانية  

رتكب يف هذه السياقات يف إريتريا واليت تدفع مئات اآلالف من األشخاص إىل مغـادرة         ُت
وغري مستقر تـستدعي اهتمامـاً       بلدهم إىل أماكن أخرى يواجهون فيها مستقبالً جمهوالً       

وختتم املقررة اخلاصـة التقريـر بتوصـيات إىل    . خاصاً من جانب جملس حقوق اإلنسان 
  .يل ترمي إىل معاجلة هذه الشواغلحكومة إريتريا واجملتمع الدو
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  مقدمة  -أوالً  
جتديد واليـة    ، عقب ٢٣/٢١يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

وهو يركز على مسألتني رئيسيتني مهـا اخلدمـة         . ٢٠١٣يونيه  /حزيراناملقررة اخلاصة يف    
بان برأيها اهتماماً خاصاً مـن      الوطنية لفترة غري حمددة واالحتجاز التعسفي، ومها أمران يتطل        

من األسباب الرئيـسية الـيت تـدفع         سببان جانب جملس حقوق اإلنسان، خصوصاً أهنما     
  .وغري مستقر وطنهم إىل أماكن أخرى يواجهون فيها مستقبالً جمهوالً باإلريتريني إىل مغادرة

السـتناد إىل   وتنظر املقررة اخلاصة إىل هاتني املسألتني من منظور حقوق اإلنسان با            -٢
  .املعلومات اليت مجعتها خالل عملها امليداين ومن الوثائق املتاحة للعموم

، بعدة طلبات   ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين وتقدمت املقررة اخلاصة، منذ تعيينها يف         -٣
تلب   ومل .٢٠١٤أبريل  /نيسان ٢لزيارة إريتريا؛ وقد أرسلت آخر طلب هلا إىل احلكومة يف           

  .نطلباُتها حىت اآل
 ٢٣وأشادت املقررة اخلاصة باالجتماع مع الدبلوماسيني اإلريتريني يف نيويورك يف             -٤

أُتيحـت هلـا لالجتمـاع       ، الذي كان الفرصة الوحيدة اليت     ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
وقد تركَّز النقاش يف هذا اللقاء حول جهـود         . مبسؤولني إريتريني منذ تقدمي تقريرها األول     

. األهداف اإلمنائية الثمانيـة لأللفيـة      على الطريق الصحيح حنو حتقيق ستة من      إريتريا للبقاء   
 ١٠تتلق رداً إجيابياً على آخر طلب تقدمت به يف            مل وتعرب املقررة اخلاصة عن أسفها ألهنا     

  . للقاء ممثلني عن البعثة الدائمة يف جنيف٢٠١٤مارس /آذار
تتيح إلريتريا إمكانية املـشاركة عـن     ولدى املقررة اخلاصة يقني راسخ بأن الوالية          -٥

كثب يف اجلهود الرامية إىل إجياد حلول طويلة األمد تتماشى مع املعايري الدولية فيما يتعلـق                
ونتيجة لذلك، تسعى املقررة اخلاصة إىل تنفيـذ واليتـها          . باحترام حقوق اإلنسان يف البلد    

  .وشفافة ومستقلة وحمايدة بطريقة بناءة
، قدمت املقررة اخلاصة ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٢٤لي جرى يف ويف حوار تفاع  -٦

إحاطة إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة عما خلصت إليه من استنتاجات يف تقريرهـا األول               
)A/HRC/23/53 (            وعن أهداف واليتها يف األجل الطويل، وعن احترام حقوق اإلنـسان يف

  .ا يف تنفيذ واليتهاإريتريا، فضالً عن التحديات اليت واجهته
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حضرت املقررة اخلاصة عدة مشاورات بشأن حالة             -٧

حقوق اإلنسان يف إريتريا مع حماورين خمتلفني من احلكومات واألوساط األكادميية واجملتمـع         
  .املدين، يف نيويورك وبروكسل وبريتوريا

املقررة اخلاصة معلومات عـن حقـوق       ، قدمت   ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول ويف    -٨
األطفال يف إريتريا إىل جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهـه التابعـة لالحتـاد                
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اليت ترصد تنفيذ امليثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل، يف سياق استعراضها             األفريقي،
مة صالت مع اآلليات اإلقليمية حلقوق وجاء تقدمي هذه املعلومات يف سياق إقا     . لتقرير إريتريا 

اإلنسان العاملة على القضايا املتصلة بوالية مكلفني بإجراءات خاصة والعمل على اسـتمرار             
هذه الصالت، لضمان تبادل املعلومات، والتنسيق، والدعم املتبـادل يف جمـاالت العمـل              

  .)١(املشتركة
ُوجهت إليها يف قرار جملس حقـوق       وواصلت املقررة اخلاصة، بناًء على الدعوة اليت          -٩

، التحقيق يف االدعاءات الواردة يف املواد اليت قُدمت مبوجـب إجـراء تقـدمي              ٢١/١اإلنسان  
وترد يف هذه املواد مزاعم عن انتهاكات واسعة ومنهجية حلقوق          . إليها الشكاوى، واليت أحيلت  

الذي قدمته   يف التقرير األول   ام ع اإلنسان يف إريتريا وهي مزاعم تناولتها املقررة اخلاصة بشكل        
وستتناول املقررة اخلاصة يف هذا التقرير مبزيد من التفصيل بعض أكثر انتـهاكات             . إىل اجمللس 

جتر املقررة اخلاصة     مل وبالنظر إىل حمدودية املوارد املتوفرة لتنفيذ الوالية،      . حقوق اإلنسان أمهية  
نتهاكات املنهجية املستمرة للحقـوق واحلريـات       بعد مزيداً من التحقيق يف االدعاء املتعلق باال       

  .األساسية لشعب عفر البحر األمحر، إحدى جمموعات األقليات اإلثنية يف إريتريا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وبالنظر إىل صعوبة الوصول إىل إريتريا، مجعـت              -١٠

وأرسلت طلبـات   . ن أخرى املقررة اخلاصة معلومات مباشرة من الالجئني اإلريتريني يف بلدا        
تشرين  ٢٠ إىل   ١١الفترة من     ويف . دولة عضو، أعطت سبعة منها رداً إجيابياً       ٢١زيارة إىل   

، زارت املقررة اخلاصة تونس ومالطة، مث زارت أملانيـا وسويـسرا يف             ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
يـة  وتأمل املقررة اخلاصة أن تـتمكن مـن تلب        . ٢٠١٤ مارس/آذار ٢٨ إىل   ١٧الفترة من   

وتود املقررة اخلاصة التعبري عـن شـكرها        . )٢(الدعوات الثالث األخرى يف الوقت املناسب     
حلكومات البلدان اليت أتاحت هلا عقد لقاءات مع الالجئني واملهـاجرين اإلريتـريني علـى       

اليت أعطت رداً سلبياً، أن تتيح هلا         أو ترد  مل اليت ١٤    لوهي تناشد الدول األعضاء ا    . أراضيها
  .)٣(خول تيسرياً إلجناز واليتهاالد
وقدم الكثري من الالجئني اإلريتريني الذين متت مقابلتهم وصفاً لالنتهاكات اجلسيمة             -١١

يركـز علـى تلـك        ال ورغم أن هذا التقرير   . حلقوق اإلنسان اليت تعرضوا هلا أثناء فرارهم      
  .االنتهاكات، فإهنا تتطلب حتقيقاً جاداً يف سياق آخر

__________ 

 OHCHR, Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights Councilانظـر   )١(

(August 2008), para. 130. Available from 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx. 

 .دعوات من إيطاليا وجنوب السودان وليبيا )٢(
 وتشاد، واجلزائـر، وجنـوب أفريقيـا،        وهذه البلدان هي إسرائيل، واإلمارات العربية املتحدة، وأوغندا،        )٣(

 . وقطر، والكويت، وكينيا، ومصر، واملغرب، واململكة العربية السعودية، واليمن،والسودان



A/HRC/26/45 

5 GE.14-02854 

  نهجيةامل  -ثانياً  
ترى املقررة اخلاصة أن القيام بزيارة إىل إريتريا هو األسلوب املفضل إلجراء تقيـيم                -١٢

أن احلكومة تواصل   مبالكن،. دقيق ومجع معلومات مباشرة عن حالة حقوق اإلنسان يف البلد       
رفض التعاون التام مع املقررة اخلاصة وترفض السماح هلا بدخول البلد، رغم الدعوة الـيت               

، فإهنا مجَّعت املعلومات الالزمة بوسائل بديلة، على النحـو         ٢٣/٢١هها اجمللس يف قراره     وج
  .املبني يف تقريرها األول

 وتود املقررة اخلاصة أن تتوجه بالشكر إىل مجيع من تقامسوا معها جتارهبم الشخصية،              -١٣
متع حبقوق اإلنـسان    واملؤملة يف كثري من األحيان، أثناء حبثهم عن مالذ أمن وسعيهم إىل الت            

 فقد حتدث الكثري منهم بثقة مع املقررة اخلاصـة علـى أسـاس أن هويـاهتم               . اخلاصة هبم 
  .ُتكشف وهو أمر تلتزم املقررة اخلاصة باحترامه احتراماً تاماً لن
وتنوه املقررة اخلاصة بالنقاشات البناءة اليت أجرهتا مع العديـد مـن األكـادمييني                -١٤

ريي الشتات واخلرباء واملدافعني عن حقوق اإلنسان والباحثني، الـذين          والدبلوماسيني وإريت 
وقد بذلت  . ألن القائمة طويلة للغاية    جمال لذكر أمساء كل واحد منهم       وال .قّيمة قدموا آراءً 

املقررة اخلاصة أيضاً قصارى جهدها للعمل مع منظمات اجلاليات اإلريترية والتماس آرائها،            
  .، إىل تقدمي معلومات خطيةودعتها، ضمن مجلة أمور

  االستعراض الدوري الشامل  -ألف  
أجرى الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل استعراضه الثاين للحالـة يف     -١٥

ورحبت املقررة اخلاصة مبشاركة إريتريا على مستوى عالٍ . ٢٠١٤فرباير /شباط ٣إريتريا يف  
ن؛ بيد أن سوء أداء إريتريا فيما يتعلـق بتنفيـذ           يف استعراض سجلها يف جمال حقوق اإلنسا      

 يعكس عدم وجود حـسن نيـة        ٢٠٠٩  عام التوصيات الصادرة خالل االستعراض األول    
  .والتزام فيما يتعلق مبعاجلة حالة حقوق اإلنسان اخلطرية يف البلد

، تقارير إىل كل مـن جلنـة        ٢٠١٢  عام ونوهت املقررة اخلاصة بتقدمي إريتريا، يف       -١٦
، ٢٠١٤يناير /كانون الثاين  ويفق الطفل، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،  حقو

بيد . طلبت إريتريا إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إيفاد بعثة عاملة إىل البلد
وبة العق  أو تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           مل أن إريتريا 
تقدم بعـد     ومل على الربوتوكول االختياري امللحق هبا،      وال املهينة،  أو الالإنسانية  أو القاسية

ُيدع أي من املكلفني بواليات يف        ومل .عدة تقارير أولية إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان       
تعراض إطار اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد، رغم املناشدات العديدة اليت أُطلقت خالل االس           

  .األول وكُررت يف االستعراض الثاين
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بتـر األعـضاء    /تشويه ممارسة وحتيط املقررة اخلاصة علماً جبهود إريتريا الستئصال        -١٧
بتـر األعـضاء   /التناسلية لإلناث املنتشرة على نطاق واسع وكذلك بالقضايا املرتبطة بتشويه     

  . قضية٤١٦ البلد والبالغ عددها التناسلية لإلناث اليت ُرفعت إىل احملاكم يف خمتلف أرجاء
وخالل االستعراض الدوري الشامل، ألقت إريتريا الضوء على التقدم الذي أحرزته             -١٨

من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ لكن من الصعب للغاية التثبت من صحة هذا  صوب حتقيق عدد
.  قدمتـها احلكومـة    التقييم، لعدم متكن أية جهة فاعلة مستقلة من التحقق من البيانات اليت           

مبدى متاشي السياسات احلكومية الرامية إىل بلوغ  واملقررة اخلاصة منشغلة، عالوة على ذلك،    
وقـد  . األهداف اإلمنائية لأللفية مع التزامات إريتريا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان          

  .تحدة يف إريترياطلبت املقررة اخلاصة معلومات عن هذا املوضوع من املنسق املقيم لألمم امل
وتشجع املقررة اخلاصة حكومة إريتريا على النظر إىل االستعراض الدوري الـشامل              -١٩

الثاين بوصفه فرصة متجددة إلظهار التزامها بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومعاجلة التحديات       
ن خـالل   العديدة يف جمال حقوق اإلنسان، اليت أُلقي الضوء عليها خالل احلوار التفاعلي، م            

  .قبول التوصيات اليت قُدمت بأكملها

  ملستجدات حالة حقوق اإلنسان يف إريتريا عرض موجز  -باء  
سعت املقررة اخلاصة، يف تقريرها األول، إىل تأكيد وجود أمناط ثابتة من انتهاكات               -٢٠

وأكدت أن انتهاكات حقوق اإلنسان يف إريتريـا        . معلومات مباشرة  حقوق اإلنسان جبمع  
يف ذلك احلبس     مبا اخلدمة الوطنية لفترة غري حمددة؛ واالعتقال واالحتجاز التعسفيني،       تشمل  

االنفرادي؛ وعمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ والتعـذيب؛ وأوضـاع الـسجون غـري       
اإلنسانية؛ وانتهاك حرية التنقل، وحرية التعبري والرأي، وحرية التجمـع، وحريـة تكـوين              

. لديين؛ والعنف اجلنسي واجلنساين؛ وانتهاكات حقوق األطفـال       اجلمعيات، وحرية املعتقد ا   
وتؤكد املعلومات اليت ُجمعت إلعداد هذا التقرير أن االنتهاكات املذكورة أعاله مـستمرة             

  .انقطاع دون
ذت عمليات توقيف تعسفي وحبس انفرادي يف أعقاب حماولة االنقالب الـيت            وُنفّ  -٢١

وقـد مت توقيـف   ". حادثة فورتو"ب ، واليت ُسميت    ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٢١جرت يف   
واحتجاز أكثر من مخسني شخصاً بينهم شخصيات عامة دون أن تتوفر معلومات عن مكان              

  .وجودهم ودون أن ميثلوا أمام أية حمكمة قانونية
األحـد عـشر     "١٥ل جمموعـة ا  "توجد أية معلومات تتعلق بأفراد        ال وحىت اآلن،   -٢٢
وتكرر املقررة اخلاصة طلبها    . ٢٠٠١  عام املستقلني العشرة الذين أوقفوا   عن الصحافيني    وال

مكان وجود هؤالء األشخاص وحالتهم الصحية، خـصوصاً يف ظـل            ملعلومات حمددة عن  
  .احتمال وفاة بعضهم يف احلجز
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 The "ويف ظل قمع حرية الصحافة واإلعالم، ُتوزع يف أمسرا جريدة سـرية امسهـا     -٢٣

Echoes of Forto" أي منـذ الـذكرى الـسنوية العتقـاالت    ٢٠١٣سبتمرب /أيلول، منذ ، 
  . اليت طالت صحفيني من الصحافة املستقلة٢٠٠١ عام
 ٥٠ ٠٠٠ُيطلب إىل الوالدين دفع غرامات كبرية تبلـغ           إذ واستمر التجرمي بالتبعية    -٢٤

  من األحيـان   يعرفان يف الكثري    ال نقفة عن كل فرد من األسرة غادر البلد، رغم أن الوالدين          
يرجع إىل إريتريا بعد   مل البارزة املتعلقة بوزير اإلعالم السابق الذي      القضية  ويف .نوايا أوالدمها 

زالوا   وما  عاماً وأخوه  ١٥وابنته البالغة    اعُتقل واحُتجِز والد الوزير    رحلة قام هبا خارج البلد،    
  .قيد االحتجاز حىت تاريخ هذا التقرير

  نيحالة الالجئ  -ثالثاً  
بينما ُترتكب انتهاكات عديدة حلقوق اإلنسان تدفع اإلريتريني إىل مغادرة بلدهم،              -٢٥

اخلوف من ذلـك،      أو فإن اخلدمة الوطنية لفترة غري حمددة واالعتقال واالحتجاز التعسفيني،        
فاخلوف من اخلدمة الوطنيـة املطولـة       . متثل العوامل الرئيسية اليت تدفع اإلريتريني إىل الفرار       

سيما الشباب، وكذلك األكرب سناً، إىل مغـادرة          ال البتالء هبا يدفع الكثري من اإلريتريني،     وا
البلد بأعداد كبرية، وهي عملية بدأت تسترتف قرى بأكملها، األمر الذي ميكن أن يؤثر سلباً           

  .على املشهد االجتماعي للبلد
للغاية رغـم املخـاطر     ويتزايد عدد األشخاص الذين يغادرون إريتريا زيادة سريعة           -٢٦

 وحـىت منتـصف   . املهددة حلياهتم أثناء حماولتهم مغادرة البلد وخـالل عمليـة اهلـروب           
، قدرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني جممـوع األشـخاص            ٢٠١٣ عام

  الجئـاً  ٢٩٢ ٩٦٩ شخصاً، بينـهم     ٣١٣ ٣٧٥القادمني من إريتريا الذين هتتم هبم حبوايل        
وتقـدر  . )٤( ملتمس جلـوء   ٢٠ ٣٣٦يش أوضاعاً شبيهة بأوضاع الالجئني، و     شخصاً يع  أو

 ٢ ٠٠٠مفوضية الالجئني العدد احلايل لإلريتريني الذين يفرون من بلدهم كل شهر حبـوايل              
ووفقاً هلذه اإلحصاءات، تأيت إريتريا يف املرتبة العاشرة بني البلدان الـيت    . شخص يف املتوسط  

ني يف العامل؛ ويضم الجئو إريتريا عدداً كبرياً من القـصر غـري             تشكل مصدراً لتدفق الالجئ   
  .)٥(املصحوبني، الذين أثارت املقررة اخلاصة حمنتهم يف تقريرها األول

 اخلاصـة   ١٩٥١  عام وخبالف مبدأ عدم اإلعادة القسرية املنصوص عليه يف اتفاقية          -٢٧
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب     يف اتفاقية    ، واإلشارة احملددة  )٣٣املادة  (بوضع الالجئني   

__________ 

 ?See UNHCR - Eritrea. Available from http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/pageانظر  )٤(

page=49e4838e6. 
)٥( A/HRC/23/53 ٧٢، الفقرة. 
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عدم جواز إعادة أي شخص      إىل) ٣املادة  (املهينة    أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو املعاملة
فاللغة املستخدمة ". طوعاً"، ذُكر أنه جتري إعادة ملتمسي جلوء والجئني إىل إريتريا ")طرده("

ال جيوز ألية دولة طـرف      : "إلزامية ب لغة  من اتفاقية مناهضة التعذي    ٣ من املادة    ١يف الفقرة   
تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لـديها    أو")أن تردَّه ("أن تعيده     أو أن تطرد أي شخص   

وجيب أن تراعي   ". أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب          
 نتـهاكات الفادحـة   يف حالة االنطباق، وجود منط ثابـت مـن اال         "السلطات املختصة،   

 ويواجه ملتمسو اللجوء الـذين      ."اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدول املعنية       أو الصارخة أو
املتهربون من اخلدمة الوطنية والفارون من       يف ذلك   مبا ُرفضت طلباهتم وغريهم من العائدين،    

ولـذلك،  ). اهألف أدن -انظر اجلزء رابعاً  (اجليش، التعذيب واالحتجاز واالختفاء يف إريتريا       
يشكل إهناء الترتيبات الثنائية وغريها من الترتيبات اليت هتدد حياة ملتمسي اللجـوء والـيت               

  .توصلت إليها إريتريا مع بلدان أخرى أمهية قصوى

  اخلدمة الوطنية  -رابعاً  
 طابعاً رمسيـاً علـى   ٨٢/١٩٩٥، أضفى إعالن اخلدمة الوطنية رقم   ١٩٩٥  عام يف  -٢٨

" املسؤولية التارخييـة  "وقد اعُتربت اخلدمة الوطنية وسيلة إلعمال       .  إريتريا اخلدمة الوطنية يف  
وذات سيادة كـإرث تركـه       إريتريا حرة "لصون  " األجيال احلاضرة واملقبلة  "اليت تتحملها   
هـدفها  "ميض وقت طويل حىت حادت اخلدمة الوطنية عن           ومل ).التمهيد" (آالف الشهداء 

ء األمة فأصبحت أحد العوامل الرئيسية اليت تدفع آالف اإلريتريني          بوصفها برناجماً لبنا  " النبيل
غـري   إىل اهلروب من بلدهم، رغم املخاطر اليت يواجهوهنا أثناء اهلروب ورغـم املـستقبل             

  .املضمون الذي ينتظرهم يف البلدان األجنبية
ية منيعة؛  إنشاء قوة دفاع  :  من اإلعالن أهداف اخلدمة الوطنية، ومنها      ٥وحتدد املادة     -٢٩

واحلفاظ على ثقافة االستبسال الذي أبداه الشعب خالل الكفاح املسلح؛ وتنـشئة أجيـال              
مثابرة على العمل للمشاركة يف إعادة بناء الوطن؛ وتعزيز التنمية االقتصادية للبلد من خالل              

  .استخدام موارده البشرية؛ وتعزيز الوحدة والروح القومية
ع اإلريتريني الذين تتراوح أعمارهم بني الثامنة عـشرة         وينص اإلعالن على أن مجي      -٣٠

، اليت تشمل تدريباً عـسكرياً      "واجب إلزامي ألداء اخلدمة الوطنية الفعلية     "واألربعني لديهم   
 شهراً ومهـام إمنائيـة يف القـوات         ١٢يستغرق ستة أشهر وخدمة عسكرية فعلية تستغرق        

؛ وُيطالَب األشـخاص بـأداء اخلدمـة        )٨املادة  ( شهراً يف اجملموع     ١٨العسكرية تستغرق   
لكن طابعاً مؤسسياً أُضفي على التجنيد لفترة غـري         . االحتياطية إىل أن يبلغوا سن اخلمسني     

  .)احلملة اإلمنائية ( مع إطالق محلة وارساي ييكالو اإلمنائية٢٠٠٢  عامحمددة
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األشخاص : موحيدد اإلعالن األشخاص الذين ميكن إعفاؤهم من اخلدمة الوطنية وه           -٣١
؛ واألشخاص الذين أوفوا بالتزام اخلدمة الوطنية قبل صدور اإلعالن؛         )١٥املادة  (ذوو اإلعاقة   

). ١٢املادة  (واملقاتلون والفالحون املسلحون الذين اخنرطوا فعلياً يف الكفاح من أجل التحرر            
 ١٨ون  وهو ينص على أن األشخاص الذين يتقرر أهنم غري الئقني للتدريب العسكري يـؤد             

شهراً من اخلدمة الوطنية يف بيئة مكتبية وميكن استدعاؤهم للخدمة وفقاً لقدراهتم مبوجـب              
وجيوز إعفاء عدة فئـات مـن       ). ١٣املادة  (الطوارئ    أو التوجيهات اخلاصة حباالت التعبئة   

يف ذلـك     مبا تأجيل هذه اخلدمة بالنسبة إليها،      أو األشخاص إعفاًء مؤقتاً من اخلدمة الوطنية     
وتطبق ). ١٤املادة  (لطلبة املنتظمون املسجلون يف إحدى املؤسسات اإلريترية للتعليم العايل          ا

  .سياسة إعفاءات إضافية، تشمل احلوامل واملرضعات
وأُعفي رجال الدين من مجيع األديان املسجلة، أي الكاثوليكيـة، واألرثوذكـسية              -٣٢

 أُصـدرت   ١٩٩٩ عام  ويف ية، منذ البداية،  اإلريترية، واللوثرية، واإلسالمية من اخلدمة الوطن     
  عـن  ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٤بيد أن تعميماً صدر يف      . وثائق اهلوية الالزمة جلميع رجال الدين     

إدارة الشؤون الدينية بوزارة احلكم احمللي ألغى رمسياً هذا اإلعفاء وأمر مجيع رجـال الـدين          
داً من وثائق اهلويـة اجلديـدة؛       وأصدرت احلكومة أيضاً عد   .  باخلدمة العسكرية  قبااللتحا

 .الفرار مـن البلـد      أو يستلم هذه الوثيقة اجلديدة إىل االلتحاق باخلدمة        مل واضطر مجيع من  
  .يزال جتنيد رجال الدين مستمراً حىت تاريخ هذا التقرير وال
 يف اجليش أدوار عسكرية حمـضة، فـإهنم        ورغم أن األدوار املنوطة ببعض اجملندين       -٣٣

وتستخدم السلطات  . مواقع البناء   أو اً مبهام أخرى، كاألعمال اليدوية يف املزارع      يقومون أيض 
  ".براجمها اإلمنائية"اإلريترية العسكريني اجملندين يف األعمال اليدوية يف إطار 

وُيعيَّن عدد كبري من اجملندين اخلاضعني لسلطة وزارة الـدفاع للعمـل يف وزارات                -٣٤
ومشاريع البنية التحتية، والتعليم، والبناء، وللقيام مبهـام أخـرى؛          اإلدارة املدنية     ويف أخرى
وهبذا املعىن، فإن اخلدمة    . أماكن أداء هذه املهام     أو ُيكلفون به من مهام     ما خيتارون  ال لكنهم

. الوطنية اإلريترية أوسع بكثري من اخلدمة العسكرية، ألهنا تشمل مجيع جماالت احلياة املدنيـة           
اخلدمـة  "، و "اخلدمة الوطنية "تخدم املقررة اخلاصة يف هذا التقرير عبارات        ونتيجة لذلك، تس  

  .باملعىن نفسه" التجنيد"، و"العسكرية

  اإلنسان مبوجب القانون الدويلانتهاكات إريتريا اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق   -ألف  

  طول مدة اخلدمة  -١  
 شـهراً،  ١٨ اخلدمة الوطنية كما ذكر أعاله، كان من املفترض يف البداية أن تستمر           -٣٥

بيد أن احلكومة اعتمدت، بعد احلرب بني إريتريـا وإثيوبيـا           . وفقاً إلعالن اخلدمة الوطنية   
، محلة وارساي ييكالو اإلمنائية، اليت جعلت مدة التجنيد غري          ٢٠٠٢  عام ،)٢٠٠٠-١٩٩٨(
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ل الدوليـة املعنيـة     خرباء منظمة العم   ووفقاً لتقارير قدمتها حكومة إريتريا إىل جلنة      . حمددة
يف عدد كبري مـن      بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، يشارك السكان، يف إطار احلملة اإلمنائية،        

الربامج تتركز يف جماالت إعادة التحريج، وحفظ التربة واملياه، فضالً عن أنشطة إعادة البناء،              
نية واحلملة اإلمنائية يف    وقد ُنظر إىل اخلدمة الوط    . )٦(يتجزأ من برامج األمن الغذائي      ال كجزء

للتغيري االجتماعي، والتنمية االقتصادية، والتنشئة االجتماعية، وبناء "األصل على أهنما سبيالن 
  .)٧("األمة، وتناقل القيم االجتماعية والسياسية اليت طورت خالل سنوات احلرب الثالثني

 لفترة غري حمددة، يقضي     ومنذ ذلك احلني، حّولت احلكومة اخلدمة الوطنية إىل جتنيد          -٣٦
وقد أدَّى مشروع للتسريح مّولـه  . اجملندون من خالهلا معظم حياهتم العملية يف خدمة الدولة    

 ٢٠٠ ٠٠٠لكن تسريح   .  جندي ٦٠ ٠٠٠ إىل تسريح    ٢٠٠٥  عام البنك الدويل وانتهى يف   
. )٨("الالحرب والالسـلم  "يسمى حالة     ما حيدث يف ظل    مل جندي، وفقاً ألهداف املشروع،   

  .ُينفَّذ أي برنامج تسريح شامل آخر  ملوحىت تاريخ هذا التقرير،
الفترة العادية اليت ينص عليها إعـالن     تتجاوز إن الطبيعة غري احملددة للخدمة الوطنية       -٣٧

 من العهد الـدويل    ٩اخلدمة الوطنية وهي بالتايل حترم اجملندين من حريتهم، يف انتهاك للمادة            
اجتـهاداهتا   وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان، يف      . ة والسياسية اخلاص باحلقوق املدني  

القضائية، أن القيود اليت ُتفرض خالل فترة اخلدمة العسكرية واليت تتجاوز متطلبات اخلدمـة              
حتيد عن الظروف الطبيعية للحياة يف القـوات املـسلحة متثـل سـلباً                أو العسكرية العادية 

  .)٩(للحرية

  يالتجنيد القسر  -٢  
 يف ،"الِقفـا "للتجنيد ُتعرف باسـم      تقّف روتينية  تنفذ الشرطة العسكرية عمليات     -٣٨

تقفي أثر األشخاص    املنازل وأماكن العمل والشوارع وغري ذلك من األماكن العامة، هبدف         
يف ذلـك     مبـا  املعتربين الئقني للخدمة واملتهربني من التجنيد والفارين من اخلدمة الوطنية؛         

إن اسـتخدام     إذ التقفي إىل اإلعدام يف عني املكان،       يؤدِّي االعتراض على هذا    وقد. القُّصر
 حيـاولون الفـرار،     أو القوة املميتة مسموح به ضد األشخاص الذين يقاومون هذه العملية         

__________ 

)٦( ILO CEACR, Direct Request concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2010, 

2nd para. 
)٧( Gaim Kibreab, “Forced Labour in Eritrea”, Journal of Modern African Studies, vol. 47, No. 1 

(2009), pp. 41-72. 
)٨( World Bank, Eritrea - Demobilization and Reintegration Program Project (Washington, D.C., 

2009). Available from http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/09/11217828/eritrea-

demobilization-reintegration-program-project. 
 ٧ة يف   ، اآلراء املعتمـد   فوالن ضد فنلندا  ، قضية   ٢٥٦/١٩٨٧انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم         ) ٩(

 .٤-٩، الفقرة ١٩٨٩أبريل /نيسان
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يشكل انتهاكاً للحق األساسي يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي، املنـصوص عليـه يف               مما
  .ملي حلقوق اإلنسان من اإلعالن العا٣املادة 
ورأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن التجنيد القـسري للقـّصر يف املليـشيات                -٣٩

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٨والقوات املسلحة احلكومية ميثل انتهاكاً للمادة       
لوضع حد والسياسية، وطلبت إىل الدولة الطرف املعنية تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة 

للتجنيد القسري للقصر يف صفوف القوات املسلحة، وإلعادة تأهيل الـضحايا ومحايتـهم             
)CCPR/C/COD/CO/3 ١٨، الفقرة.(  

  جتنيد القصر  -٣  
حدد إعالن اخلدمة الوطنية الثامنةَ عشرةَ سناً دنيا للتجنيـد يف اخلدمـة الوطنيـة                 -٤٠

ربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      وأصدرت إريتريا لدى انضمامها إىل ال     ). ٦ املادة(
، ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٦الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات املـسلحة، يف           

تعلن إريتريا أن الثامنة عشرة هي السن الدنيا لتجنيد األشخاص يف القـوات        : "التايل اإلعالن
نة عشرة على التجنيد ورغم هذا اإلعالن الواضح، ُيجَبر األطفال دون سن الثام     . )١٠("املسلحة

 - ٢٠٠٧أغـسطس   /آب(وأفادت تقارير بأنه يف اجلولة احلاديـة والعـشرين          . يف إريتريا 
 ٣ ٥١٠كان عدد القّصر اجملندين يف معسكر ساوا للتدريب العسكري     ) ٢٠٠٨فرباير  /شباط

  .)١١(١ ٥٩٩ وعدد اإلناث ١ ٩١١ جمنداً يبلغ عدد الذكور بينهم ٩ ٩٣٨من أصل 
ة املعنية حبقوق اإلنسان أن ذكرت أن جتنيد طفل واالحتفـاظ بـه يف              وسبق للجن   -٤١

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٩ و ٨اخلدمة ميثل سلباً للحرية مبوجب املادتني       
وفيما يتعلق بإريتريا حتديداً، أعربت جلنـة       ). ٣٣، الفقرة   CCPR/C/TCD/CO/1(والسياسية  

ير املتعلِّقة بالتجنيد القسري للقصر وإزاء احتجاز وإسـاءة  حقوق الطفل عن قلقها إزاء التقار 
معاملة الفتيان دون سن الثامنة عشرة وهي السن اليت ُيفترض أداء اخلدمة العسكرية القسرية              

وحتث اللجنة إريتريا على اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال وعلـى             . عند بلوغها 
  ).٧١ و٧٠، الفقرتان CRC/C/ERI/CO/3 (إنفاذ تشريعاهتا بصورة صارمة

__________ 

 United Nations Treaty Collection, Status of ratification of the Optional Protocol to theانظر  )١٠(

Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. Available 

from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en. 
الوثيقـة  (انظر ترمجة تقرير قائد معسكر ساوا للتدريب العسكري الذي قدمه إىل مكتب الرئيس اإلريتري                )١١(

   :متاحة على الرابط التايل). ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠األصلية مؤرخة 
www.arkokabay.com/news/index.php?otion=com-content&view+article&id=254. 
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وُيجنَّد تالميذ الصف الثاين عشر يف القوات املسلحة وخيضعون للتدريب العسكري             -٤٢
وذكرت تقارير أن بعض تالميذ الصف الثاين عشر قد         . يف معسكر ساوا للتدريب العسكري    

قف على السن بل يتو  اليكونون حتت سن الثامنة عشرة، ألن الوصول إىل الصف الثاين عشر   
على األداء الدراسي، ولذلك يصل الكثري من التالميذ إىل الصف الثاين عشر قبل سن الثامنة               

  .عشرة، مبن يف ذلك التالميذ الذين ُيعفون من صفوف سابقة
فُيرسلون إىل مواقـع تـدريب       يصلون إىل الصف الثاين عشر      ال أما التالميذ الذين    -٤٣

واإلناث الذين ينقطعون عن الدراسة قبل الوصول إىل الـصف       والتالميذ من الذكور    . أخرى
لالنضمام إىل التدريب العسكري، مـن خـالل        " دعوة"الثاين عشر يستلمون على األرجح      

يتجاوز اخلامسة عشرة من العمر، خـالل    ملُينتقى القُصر، وبعضهم  ماوغالباً. اإلدارة احمللية 
تدريب العسكري يف وييا وأماكن أخرى، دون أي      التقفي إىل التجنيد وُيرسلون إىل ال      محالت

إمكانية إلطالق سراحهم بسبب صغر سنهم، حىت لو تقدم الوالدان بوثائق، كشهادة امليالد،             
  .زال قاصراً  ماليثبتا أن الطفل

  التهرُّب من التجنيد والفرار من اخلدمة  -٤  
ىل احلبس ملدة مخـس     ميكن أن تصل عقوبة التهرب من التجنيد والفرار من اخلدمة إ            -٤٤

وتنتهك صيغة اإلعالن عدَّة التزامات تعهدت إريتريا باحترامها مبوجب القانون          . )١٢(سنوات
ويتعرض املواطنون الذين يتهربون    . الدويل، بينها حرية التنقُّل، وحق امللكية، واحلق يف العمل        

 سـن األربعـني     يعودون قبـل    ال والذين" الفرار إىل اخلارج  "من اخلدمة الوطنية من خالل      
للسجن ملدة مخس سنوات حىت بلوغهم اخلمـسني وإىل تعليـق حقـوقهم يف                أو للعقوبة"

  ".احلصول على الرخص والتأشريات وحيازة األراضي والعمل
ويف املمارسة العملية، يواجه املتهربون من التجنيد واهلاربون من اخلدمة العـسكرية              -٤٥

 إىل إريتريا، عقوبات قاسية تشمل االحتجاز لفتـرات         ُيرحَّلون  أو الذين ُيلقى القبض عليهم   
وبعد فترة االحتجاز، ُيجـربون  . مطّولة، والتعذيب وغري ذلك من أشكال املعاملة الالإنسانية      

 تتوفر إحصاءات دقيقة تتعلق باملتهربني من اخلدمة الوطنية الذين          وال .على العودة إىل اجليش   
  .صابات تعرضوا هلا خالل االحتجازماتوا يف السجن من جراء إ  أوأُعِدموا

  االنتقام من أفراد األسرة  -٥  
يتم العثور على املتهربني من التجنيد واهلاربني من اخلدمة العسكرية، ُيعاقب   العندما  -٤٦

أن  وميكن". التجرمي بالتبعية "يف الكثري من األحيان، يف إطار سياسة         أفراد أسرهم بدالً منهم   
 دوالراً  ٣ ٣٥٠أي حوايل   (نقفة   ٥٠ ٠٠٠ إلزام أفراد األسرة بدفع      شكل يتخذ هذا االنتقام  

أو احتجاز  /يستطيع معظم اإلريتريني حتمُّله، و      ال ، وهو مبلغ  )من دوالرات الواليات املتحدة   
__________ 

 .٣٧، املادة ٨٨/١٩٩٥إعالن اخلدمة الوطنية اإلريتري رقم  )١٢(
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أخـرى تعليـق     انتقام وتشمل أنواع . أحد أفراد األسرة لفترة غري حمددة حىت يتم دفع املبلغ         
 األعمال التجارية،  يؤدِّي إىل إغالق مؤسسات     مما م جتديدها، عد  أو رخص األعمال التجارية  

  .االستيالء على املمتلكات التابعة لألسرة أو

  االستنكاف الضمريي  -٦  
 )١٣(وفقاً للقانون الدويل، ُيستمد احلق يف االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية            -٤٧

لسياسية الذي أصـبحت إريتريـا       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا       ١٨من املادة   
والدول اليت متارس التجنيد القسري جيب إما أن ُتعفي املستنكفني          . ٢٠٠٢  عام طرفاً فيه منذ  

ينص القانون اإلريتـري علـى        وال .تضمن إتاحة خدمة مدنية غري عقابية بديلة        أو ضمريياً
لعـسكرية، رغـم    االستنكاف الضمريي وُيجَبر الكثري من اإلريتريني علـى أداء اخلدمـة ا           

  .معتقدهم  أواستنكافهم ضمريياً استناداً إىل دينهم
ويتعرض أعضاء  . وُيعاقب رافضو اخلدمة عقاباً شديداً باحتجازهم يف ظروف قاسية          -٤٨

بعض اجلماعات الدينية غري املعترف هبا لالضطهاد والتمييز كوسيلة إلجبـارهم علـى أداء              
  .اخلدمة العسكرية

 ، ُعلقت احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعيـة      ١٩٩٤أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٤٩
واالقتصادية لشهود يهوه تعليقاً فعلياً مبوجب توجيه رئاسي، عقب رفـضهم التـصويت يف              

يف اجلوانب غري العسكرية      إال  وإعالهنم الحقاً عدم املشاركة    ١٩٩٣  لعام استفتاء االستقالل 
حلصول على اخلدمات املتاحة لغريهم من املـواطنني        ا يعد بإمكاهنم   ومل .من اخلدمة الوطنية  

وأبرز هذه اإلجراءات أن شهود يهوه حرموا من بطاقات اهلوية الرمسية الالزمـة             . اإلريتريني
لتسجيل الوالدات والوفيات والزجيات، وشراء املمتلكات، واحلصول على جوازات الـسفر،     

وُيحتجز من يرفض منهم اخلدمـة      . ةوتصاريح السفر الداخلية واخلارجية، والرخص التجاري     
يواجه من ُيلقى القبض عليهم من شهود يهوه يف اجتمـاع             كما العسكرية لفترة غري حمددة؛   

 ٥٦ويقبع  . يف ذلك األطفال واملسنون     مبا حىت اآلن،  خاص ألداء الصالة االحتجاز واملضايقة    
 زالوا حمتجـزين منـذ    ماةمن شهود يهوه على األقل يف السجن حالياً يف إريتريا، بينهم ثالث       

  .)١٤(١٩٩٤ عام

__________ 

) ٢٠١٢جنيف ونيويورك، (، االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكريةانظر مفوضية حقوق اإلنسان،  )١٣(
)HR/PUB/12/1 .(متاح على الرابط التايل :http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ 

ConscientiousObjection_en.pdf. 
 .٥٥ و٥٤، الفقرتان A/HRC/23/22انظر  )١٤(
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  ظروف اخلدمة الوطنية اليت متثل انتهاكات حلقوق اإلنسان  -باء  

  احلق يف احلياة واألمن الشخصي  -١  
دون غرض  "ال ينبغي تعريض األشخاص الذين خيدمون يف اجليش خلطر ميكن جتنبه              -٥٠

 على اجلرائم العـسكرية     ومن العقوبات الشائعة يف إريتريا    . )١٥("عسكري واضح ومشروع  
جتاوز الوقت املسموح به يف اإلجـازة         أو كاهلروب من اخلدمة، والتغيُّب دون إجازة رمسية      

دون تصريح، وإيذاء النفس لتجنب اخلدمة الوطنية تعريض املخالفني لظروف مناخية قاسـية             
ء حتقيـق مـستقل     تتمكن املقرِّرة اخلاصة من التأكد من إجرا        ومل .قد تؤدِّي فعالً إىل الوفاة    

  .يف أي انتهاك مزعوم للحق يف احلياة  أووفوري يف أي وفاة مشبوهة

  االعتقال التعسُّفي واالحتجاز والتعذيب  -٢  
ُيرسل اهلاربون من اخلدمة العسكرية واألشـخاص الـذين ُينظـر إلـيهم               ما عادة  -٥١

يئة الـسمعة   كمجرمني إىل أحد السجون الكثرية عقاباً هلم؛ ومن بني هذه الـسجون الـس             
فيبـدو أن   . والقاسية سجن معسكر وييا الواقع على ساحل البحر األمحر جنوب ماسـاوا           

 املهينة، وكذلك االحتجاز يف ظروف      أو العقوبات اليت تبلغ حد التعذيب واملعاملة الالإنسانية      
وُيستخدم احملتجزون مـن    . القاعدة، حىت عندما يتعلق األمر بقضايا بسيطة       إنسانية، هي  ال
  .ندي اخلدمة الوطنية أيضاً يف األشغال الشاقةجم

 ينبغي إعالم   إذ .وباإلضافة إىل ذلك، يتعني التأكيد بشدة على الضمانات اإلجرائية          -٥٢
من يؤدون اخلدمة بدقة عن التصرفات اليت تشكل خمالفات تستدعي اختاذ إجراءات تأديبيـة،      

يبية، وعن الضمانات والكفاالت املتاحة     وعن اإلجراءات اليت يتعني اتباعها يف الدعاوى التأد       
للمتهمني للدفاع عن أنفسهم، وعن السلطة املختصة اليت حيق هلا فرض العقوبـة يف حالـة                

ينبغي أن تـنص     وأخرياً،. )١٦(ارتكاب خمالفة، وهي عقوبة ينبغي أن تكون متناسبة مع اجلرم         
الستئناف مناسـبة أخـرى     ينبغي أن يكون ا     وال القوانني على احلق يف الطعن يف أي عقوبة       

  .)١٧(للمزيد من االنتقام

__________ 

 Council of Europe, “Appendix to Recommendation CM/Rec (2010) 4”, para. 6, in Humanانظـر   )١٥(

rights of members of the armed forces, (2010). 
 .املرجع نفسه )١٦(
 .١٤انظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  )١٧(
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  النساء يف اخلدمة الوطنية  -٣  
 وُتستضعف النـساء بـشكل      .اًينطبق التجنيد العسكري القسري على النساء أيض        -٥٣

خاص ويتعرضن للعنف اجلنسي خالل اخلدمة العسكرية من جانب الضباط املـسؤولني يف             
  .التسلسل القيادي ومن جانب األقران

تتعرض النـساء    مافقادة اجليش يرغمون النساء على قبول العروض اجلنسية؛ وعادة          -٥٤
 خمتلفة، منها العنف النفسي، عن طريق املعاملة القاسية؛ اللوايت يرفضن هذه العروض لعقوبات   

حرمـاهنن مـن      أو مربر هلا،   ال تكليفهن مبهام عسكرية تلقي على عاتقهن أعباء شديدة        أو
  باإلضافة إىل مهامهن العسكرية العادية،     اً،وُيطلب من النساء أيض   . ألسرةاإلجازات لزيارة ا  

القيام بأعمال مرتلية من قبيل الطبخ والتنظيف لدى القادة العسكريني الـذين يـستخدمون              
  .اجملندات كخادمات، يف الكثري من األحيان

ة عواقـب   وتترتب على العنف اجلنسي الذي تتعرض له النساء خالل اخلدمة الوطني            -٥٥
الوقت   ويف فالنساء اللوايت حيملن ُيرسلن إىل أسرهن حيث يتعرضن للوصم والعزلة،         : وخيمة
أن حاالت االعتداء اجلنـسي       ومبا .ُيحاسب الذكور املسؤولون عن حاالت احلمل       ال نفسه

ُتناقش عادة، حلماية مسعة األسرة، فإن ثقافة الصمت تكرس مناخ اإلفـالت              ال واالغتصاب
وباإلضافة إىل أن االغتصاب فعل إجرامي، فإن مجيع تلك األعمـال تـشكل             . بمن العقا 
  . حلق الفرد يف الكرامة، الذي هو حق مالزم لكل إنسانانتهاكاً
تتعرض له النساء من عنف جنسي خالل         مبا وعالوة على ذلك، أدت معرفة النساء       -٥٦

لدرجة أن الكثري من     تشراخلدمة الوطنية إىل تأجيج خوفهن من هذه اخلدمة، وهو خوف من          
 قد ترغمهن أسـرهن     أو  قصد الزواج وإجناب األطفال،    ينقطعن عن الدراسة عمداً    الفتيات

 وهلذه االستراتيجية تأثري سليب على تعليم البنات اللـوايت        ". إنقاذ بناهتن "جل  أعلى ذلك من    
ول بأعمال  يستطيع الكثري منهن املضي يف دراستهن ومن مث جيدن أنفسهن مضطرات للقب            ال

ومتيل النساء اللوايت مت جتنيدهن يف اخلدمة الوطنية إىل اعتمـاد            .)١٨(تتطلب مهارات حمدودة  
وقد شجع إعفاُء املرضعات من     . االستراتيجيات ذاهتا كي يتم تسرحيهن يف أسرع وقت ممكن        

  .اخلدمة العسكرية على احلمل املبكر

__________ 

 David Bozzini, “National Service and State Structures in Eritrea”, agreed minutes of: انظر )١٨(

presentation (16 February 2012). Available from 

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/laenderinformationen/herkunftslaenderinfo

rmationen/afrika/eri/ERI-agreed-minutes-bozzini-e.pdf. 
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  احلالة يف ساوا  -٤  
 هو مؤسسة التدريب العـسكري الرئيـسية يف         ساوامركز التدريب العسكري يف       -٥٧

ويتعني علـى   . إريتريا، ويتألف من مدرسة ومعسكر للتدريب العسكري ومرفق لالحتجاز        
، ذكوراً وإناثاً على السواء، أن ميضوا عاماً واحداً يف          )الصف الثاين عشر  (طلبة الثانوية العامة    

ملَن التحقوا مبركـز      إال مبواصلة التعليم ُيسمح    فال .مركز ساوا ليتمكنوا من إكمال دراستهم     
عشر وأمتّوا تدريبهم العسكري فيه، ومدتـه        التدريب العسكري يف ساوا بعد الصف احلادي      

  .ثالثة أشهر حسب التقارير
وأن ُيشترط على الطلبة قضاء عامهم األخري من التعليم الثانوي يف ساوا وأن خيضعوا         -٥٨

دليل على إضفاء صبغة عسكرية إلزامية        تلك الفترة  ناءأشهر أث لتدريب عسكري مدته ثالثة     
ونظراً لقساوة األوضاع يف مركز التدريب العسكري يف سـاوا،          . حىت على احلق يف التعليم    

معّرضون بشكل كبري خلطر أن متسك هبـم        أهنم  من  حاول بعض الطلبة اهلرب، على الرغم       
ة ألنواع عديدة من االنتـهاكات،   يف ساوا عرض  فالطلبة. السلطات وتوقع هبم عقوبة شديدة    
وقـد وردت   . ة، والعقوبة البدنية  املهين  أو املعاملة الالإنسانية بعضها يصل إىل حد التعذيب، و     

  .انتحار بني الطلبة  أوتقارير تفيد حبدوث حاالت مرض وموت

  حرية التنقل  -٥  
قاط التفتيش على   يف ن  تدقيق أوراق إثبات اهلوية   ويدل  . مقيدة حرية التنقل يف إريتريا     -٥٩

. مستوى تقييد احلركة واملراقبة الذي يكابده مواطنو إريتريا، مبن فيهم جمندو اخلدمة الوطنية            
  .وهؤالء حباجة إىل تصريح للتنقل يف عموم البلد

 من إعالن اخلدمة الوطنية قيوداً على سفر اجملنـدين يف اخلدمـة             ١٧وتفرض املادة     -٦٠
سمح ملواطن ملتحق باخلدمة الوطنية اإللزاميـة بالـسفر إىل          ُي  وال .الوطنية إىل خارج البلد   

إذا دفع مبلغاً كبرياً      أو إعفاءه منها،   أو اخلارج إالّ إذا أبرز شهادة تثبت إمتامه للخدمة الوطنية        
  .وتنفيذ هذا النص القانوين يقع على عاتق وزارة الدفاع. كضمانة

  حرية الرأي والتعبري واملعلومات  -٦  
ومع أن  . املعلومات ونقلها جزء من احلق يف حرية التعبري       عتناق اآلراء وتلقي    حرية ا   -٦١

يكـون إالّ     ال وشروطقيود  ، فإن إخضاعها ألي     ضابط  بال تلك احلقوق واحلريات ليست   
، ١٩ من املـادة     ٣الفقرة  (اً يف جمتمع يسوده القانون      كون ضروري وعلى أن ي   ،بنص القانون 

ولكن اجملّندين يف إريتريا يواجهون معاملـة  ). ملدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا  
أثاروا   أو غري متناسبة وعقابية إذا هم عّبروا عن آرائهم يف املدة غري احملددة للخدمة الوطنية،             

  .أوضاعهم املعيشية  أوأسئلة عن احتجاز أقراهنم
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  والدين واملعتقد حرية الفكر  -٧  
 من العهد حبظرها ممارسـة     ١٨املترتبة عليها مبوجب املادة     تنتهك إريتريا االلتزامات      -٦٢

فإن ُوجد أشخاص يقرأون كتباً دينية، يعـاقَبون        . الشعائر الدينية أثناء أداء اخلدمة العسكرية     
ورد أعاله، حىت رجـال الـدين         وكما .باحتجازهم يف أوضاع قد تصل إىل حد التعذيب       

سـلباً علـى املؤسـسات      ، وقد أثّر هذا الوضع      ُملَزمون بأداء اخلدمة الوطنية ومحل السالح     
جتنيـد  وأدى  .  رجال الدين أنفسهم   ب صدمات نفسية لدى   الدينية، كنائس ومساجد، وسبّ   

 إىل نقص األشخاص القادرين على االضطالع       األشخاص العاديني  هم من رجال الدين وأتباع  
  .بالعمل الديين

  افيةانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق  -٨  
مجيع اجملندين يف اخلدمـة الوطنيـة وزارة         من الناحية العملية، يتبع      :احلق يف العمل    -٦٣

وتشارك وزارة التعليم يف توزيـع      . الدفاع، حىت وإن كانوا خيدمون يف املناحي املدنية للحياة        
  املستوى التعليمي لـدى الفـرد  اجملندين على الوظائف املدنية ألن هذه التعيينات تعتمد على      

  .املعين
يقـدرون    الوينخفض الراتب وبدالت اإلعالة أثناء اخلدمة الوطنية إىل درجة أن اجملندين    -٦٤

ألوىل مـن التـدريب     فيبلغ األجر الشهري أثناء األشهر الـستة ا       . أسرهم  أو على إعالة أنفسهم  
 لتكملة  نقفة ٤٥ نقفة، يضاف إليها     ٥٠ عشر شهراً الالحقة يف اخلدمة الفعلية        العسكري واالثين 
 نقفـة أثنـاء     ٤٥٠وبعد األشهر الثمانية عشر األوىل، حيصل اجملندون على         . )١٩(حصص التموين 

 نقفة، يف حني    ٧٥٠رواتب خمتلف يبدأ من      وللمقاتلني القدامى سلم  . وجودهم يف اخلدمة الوطنية   
نـد  وإذا كان اجمل  .  نقفة يف الشهر   ١ ٧٠٠ ميكن أن يكسب عسكري برتبة رائد على سبيل املثال        

موظفاً يف اخلدمة املدنية قبل التحاقه باخلدمة العسكرية، حيصل على راتبه يف اخلدمة املدنية، وهذا               
مرتبط بسلم رواتب خمتلف، ولكن حىت هذه الرواتب ميكن أالّ تفـي مبتطلـب التمتـع                 الراتب

 العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         من   ٧الذي تنص عليه املادة     " بشروط عمل عادلة ومرضية   "
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

.  يعيش اجملندون أوضاعاً معيشية قاسية     :احلق يف السكن والغذاء والرعاية الصحية       -٦٥  
كـساء مناسـب مكّيـف      أوفهم يتعّرضون حلاالت جوية شديدة دون أن يوفّر هلم مأوى         

 ورغـم تـوفر     .نوعاً وال  كماً  ال التموين غري مناسبة،  وحصص  . لألوضاع املناخية السائدة  
وإحالـة املوجـودين يف   . مرافق طبية يف الثكنات، فإن مثة نقصاً يف الدواء والعاملني املدرَّبني    

 وعليه، يتبني أن إريتريا   . املدن الرئيسية تستغرق وقتاً    مواقع نائية إىل املستشفيات املوجودة يف     
__________ 

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكيـة        ١، بلغ سعر الصرف الرمسي      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٩يف   )١٩(
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكيـة        ١نقفة، ولكن سعر السوق السوداء يبلغ        ١٤,٨٨لكل  
  . نقفة٤٥لكل 
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ويل اخلـاص بـاحلقوق     العهد الـد   من   ١١تفي بااللتزامات املترتبة عليها مبوجب املادة        ال
القوات املسلحة،  مبن فيهم أفراد     حق اجلميع،   اليت تنص على   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

من الغـذاء    يفي حباجتهم   ما يف احلصول على   يف ذلك حقهم    مبا يف مستوى معيشي كاٍف،   
  .والكساء واملأوى

 غري احملددة للخدمـة      يؤثر اخنفاض األجور واملدة    :احلق يف الزواج وتأسيس أسرة      -٦٦
العهـد   من   ٢٣الوطنية على احلق يف الزواج وتأسيس أسرة، وهو حق أساسي تكفله املادة             

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     من ١٠ واملادة   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
زوجني ألهنم  والكثري من اجملندين يف اخلدمة الوطنية غري مت       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

وعالوة على ذلك، من غري احملتمل أن يفي راتب اجملند          . كل حياهتم العملية يف اخلدمة     أمضوا
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنص على أن لكل           ٢٣ من املادة    ٣مبتطلبات الفقرة   

  .بشريةق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة الاحليعمل فرد 
الوصول إىل املاء والكهرباء يف أمسرا مشكلة، فاملاء ينقطـع           يزال  ما ولتوضيح الصورة،   -٦٧

 ٤٥٠وميكن أن تصل فاتورة الكهرباء إىل       .  نقفات للربميل  ١٠ منتظم وميكن أن يبلغ مثنه     بشكل
 .نقفة يف الشهر، حىت مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يـستمر سـاعات يف اليـوم                 

مـن  )  كيلوغرام ١٠٠زهاء  ( الواحد   القنطارفثمن  : ففي ارتفاع شديد   أسعار املواد الغذائية   وأما
وسلع أخـرى،   .  نقفة ١٠ ٠٠٠ التقليدي، يربو عن     اإلجنريادقيق التف، املستخدم يف صنع خبز       

 . نقفة ١ ٥٠٠وميكن أن يبدأ إجيار بيت مكّون من غرفَتي نوم من           . مثل كاز الطبخ، غري متوفرة    
يساعد األسر على البقاء، لكن كسب لقمة العيش كفـاح            ما والتحويالت املالية من اخلارج هي    

  .يومي ملَن ليس لديهم مورد مايل إضايف
 ُينشر اجملندون يف مواقع بعيدة عـن أسـرهم   :التأثري على األسر واجملتمعات احمللية     -٦٨

ى سبيل املثال، ميكن تعيني معلم       فعل ؛جيعل احلفاظ على التواصل الشخصي صعباً       مما وبيوهتم،
وطنية اإللزامية أبناًء ينبغي أن يرعوا مزارع أسـرهم،         وتنتزع اخلدمة ال  . بعيد  أو يف موقع ناءٍ  

وحبرمان األسر من العمل والدخل، يصبح اجلميع . والنتيجة أزمات مالية يف اجملتمعات املزارِعة
 وُتمنح اإلجازات للمجندين واجلنود   . اليومية األساسية  يكافحون للعيش وتلبية االحتياجات   

حبيث يعملون يف أحيان كثرية ملدة       السلطة التقديرية؛ وقد يكون ذلك تعسفياً،      باالستناد إىل 
تزيد عن اثين عشر شهراً دون احلصول على إذن لزيارة أسرهم، وميكن أن ُيحرمـوا مـن                 

أخذوا إجـازة دون      أو حد،بيوم وا  ولو وإذا جتاوزوا مدة اإلجازة،   . اإلجازة بصورة تعسفية  
  .إذن، فإهنم يف العادة يوقَفون وُيحتجزون

  اخلدمة الوطنية تشكّل عمالً جربياً  -جيم  
. يتضمن عدد من صكوك حقوق اإلنسان معايري ومبادئ تتعلق بالعمـل اجلـربي              -٦٩

) ٤املادة   (استعباده  أو وز استرقاق أحد  جي  ال فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص على أنه      
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وتتنـاول  ). ٢٣ من املـادة     ١الفقرة   (حرية اختيار عمله  وينص أيضاً على أن لكل شخص       
العهد الدويل اخلاص    صادرة عن األمم املتحدة هذه احلقوق بالتفصيل، ومنها          صكوك أخرى 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        و )٨املادة   (  باحلقوق املدنية والسياسية  
امليثاق اإلفريقي حلقـوق    ، وكذلك صكوك إقليمية، ومنها      )٦ من املادة    ١الفقرة   (  افيةوالثق

وحتظر اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن العمـل اجلـربي    ). ٥املادة   (اإلنسان والشعوب 
) ١٠٥رقم  (١٩٥٧  لعاماتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل اجلربي، و)٢٩ رقم(

  . وإريتريا طرف يف كلتيهماالعمل اجلربي،
يشمل حظر العمل اجلربي التجنيد حبد        ال ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان،      -٧٠
جيوز إكراه  ال  " على أنه      العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     وبالفعل، ينص    . ذاته

 ألغراض تلك الفقـرة،   ، و )٨من املادة   ) أ(٣الفقرة  " (العمل اإللزامي   أو أحد على السخرة  
" أيـة خدمـة ذات طـابع عـسكري        " "العمـل اإللزامـي     أو السخرة"تعبري  يشمل   ال
  ).٨ من املادة ‘٢‘)ج(٣ الفقرة(

 وعالوة على ذلـك،    .ولكن اخلدمة الوطنية يف إريتريا ليست خدمة عسكرية صرفاً          -٧١
وثـالث    واحـدة  بني سـنة   التجنيد للخدمة العسكرية يف العادة ملدة معقولة تتراوح        يكون

 إريتريا غري حمددة، فإهنا فعلياً أن مدة اخلدمة الوطنية يف  ومبا.سنوات، وليس إىل أمد غري حمدد
  . من العهد٨من املادة ) أ(٣تشكّل عمالً جربياً على النحو الذي تنص عليه الفقرة 

لوطنية منظمة العمل الدولية يف مناسبات عديدة قضية اخلدمة ا         خرباء وقد حبثت جلنة    -٧٢
 من اتفاقية منظمة العمل     ٢وتعّرف املادة   . إذا كانت تشكّل عمالً جربياً      ما يف إريتريا لتحدد  

خدمات تغتصب من أي شخص حتـت         أو كل أعمال "بأنه    العمل اجلربي  ٢٩الدولية رقم   
  ".يتطوع هذا الشخص بأدائها مبحض اختياره  وملالتهديد بأي عقوبة

ينص عليـه صـراحةً       ما يا ليست طوعية بطبيعتها، وذلك    واخلدمة الوطنية يف إريتر     -٧٣
 سنة ملزم بأداء اخلدمة     ٥٠و ١٨بني   أي مواطن إريتري يتراوح سنه    : "إعالن اخلدمة الوطنية  

، واجملندون ُيلحقون   )١٢املادة  (واإلعفاءات من هذا املتطلب قليلة جداً       ). ٦املادة  " (الوطنية
يدل أيضاً على الطبيعة اإللزامية للخدمـة         ومما .ائهاباخلدمة العسكرية دون موافقتهم على أد     

اليت هتدف إىل إلقاء القبض على َمن حياولون جتنب         ) الِقفا(الوطنية يف إريتريا محالت التقفّي      
وعالوة على ذلك، يدل عدم السماح باالستنكاف الضمريي على انعدام وجود أي            . التجنيد

  .عنصر طوعي يف األمر
تريني سن الثامنة عشرة، يصبحون ملزمني بأداء اخلدمة الوطنيـة،          اإلريفلدى بلوغ     -٧٤

 عقوبات قاسية   من اخلدمة العسكرية  ى املتهربني من التجنيد والفارين      ويوقَّع عل . وإالّ عوقبوا 
فيها االحتجاز والعنف البدين، بصورة تصل إىل حد التعذيب أحياناً، وُيحرمون             مبا وتعسفية،

ويقاَبل عدم تنفيذ املهام أثنـاء اخلدمـة        . ات طويلة جداً من الزمن    من اإلجازات العائلية فتر   
انتـهاكات   العقوبـات  وهذه .مزعوماً، بعقوبات شديدة أيضاً     أو الوطنية، سواء كان فعلياً   
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  أو عقوبـة قاسـية     أو واضحة حلقوق اإلنسان ألن طبيعتها غري متناسبة وألهنا تشكل تعذيباً         
ش جمندو اخلدمة الوطنية يف خوف مستمر، ويصبح التهديد         وهكذا، يعي . مهينة  أو إنسانية ال

  .بالعقوبات الشديدة، اليت تتهدد احلياة أحياناً، جزءاً من حياهتم اليومية
ورد   كمـا  ولكـن، . وال ميلك اجملندون حرية ترك اخلدمة الوطنية قبل تسرحيهم رمسياً           -٧٥

)  أعـاله ١-ألف-انظر الفرع رابعاً(يا  يوجد برنامج شامل للتسريح من اخلدمة يف إريتر         ال سابقاً،
  .يعملون يف اخلدمة العسكرية معظم حياهتم العملية مقابل رواتب زهيدة والكثري من اجملندين

منظمة العمل الدولية قد حبثت يف اخلدمة الوطنية       خرباء وعالوة على ذلك، كانت جلنة      -٧٦
ربي الذي يرد يف اتفاقية منظمـة       إذا كانت مستثناة من تعريف العمل اجل        ما يف إريتريا لتحدد  

 مـن   ٢ونظرت جلنة اخلرباء يف االستثناءات التالية مبوجب الفقرة         . )٢٠(٢٩العمل الدولية رقم    
 اخلدمة العسكرية اإللزامية ألعمال ذات صبغة عسكرية صرف، وحاالت الطـوارئ          : ٢املادة  
اجملتمعية البـسيطة الـيت      جماعة، واخلدمات   أو فيضان  أو فيها احلرب والكوارث مثل حريق     مبا

ولُتستثىن اخلدمة العسكرية اإللزاميـة     . يؤديها أفراد اجملتمع احمللي لتحقيق نفع مباشر هلذا اجملتمع        
ومـن  . من العمل اجلربي، جيب أن يكون طابع العمل املفروض على اجملندين عسكرياً صـرفاً             

دمة العسكرية اإللزامية عـن     منظمة العمل الدولية من عدم حياد اخل       خرباء أجل أن تتأكد جلنة   
هدفها يف املمارسة العملية، طلبت مراراً وتكراراً من حكومة إريتريا أن تبّين الضمانات املقّدمة              

أن اخلدمات اليت ُتفرض يف إطار اخلدمة العسكرية اإللزامية موجهة لغايات عـسكرية              لكفالة
ية يف إريتريا تتجاوز حدود االستثناء      اخلدمة الوطنية اإللزام   أن ورأت جلنة اخلرباء أيضاً    .صرف

 املتعلقـة   ٢٩ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         ٢من املادة   ) د(٢الذي تنص عليه الفقرة     
منظمة العمـل    خرباء ذلك الصدد، حثت جلنة     ويف .بالعمل الذي ُيفرض يف حاالت الطوارئ     

 واملمارسة العملية، ليكـون العمـل     يف القانون   "الدولية احلكومة على أن تتخذ التدابري الالزمة        
 اخلدمات اإللزامية اليت ُيكره السكان على أدائها حمصورة حبـاالت الطـوارئ احلقيقيـة،              أو
سالمتهم،   أو جزء منهم   أو حاالت القوة القاهرة، أي الظروف اليت هتدد بقاء مجيع السكان          أو

 عن الغاية اليت ُتستخدم فيها،      اخلدمات اإللزامية، فضالً    أو األعمال ولتضمن أن تكون مدة هذه    
أشارت جلنـة اخلـرباء إىل أن        وأخرياً،. )٢١("تقتضيه ضرورات احلالة    ما مقتصرة حصرياً على  

االنتشار الواسع النطاق واملنهجي ملمارسة فرض العمل اإللزامي على السكان يف إطار برنـامج             
 بشأن إلغـاء العمـل      ١٠٥رقم   اتفاقية منظمة العمل الدولية   اخلدمة الوطنية يتعارض أيضاً مع      

__________ 

 من االتفاقية مخسة أنواع من العمل أو اخلدمة اليت مع أهنا قد تـصل إىل حـد      ٢ من املادة    ٢تذكر الفقرة    )٢٠(
  .تثناءات من العمل اجلربيحسب تعريف االتفاقية، إالّ أهنا ُتعترب اس" العمل اجلربي أو اإللزامي"

 ,ILO CEACR, Direct Request concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)انظـر   )٢١(

2010, 5th para.  
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اإللزامي كأسـلوب لتعبئـة األيـدي العاملـة           أو ، اليت حتظر استخدام العمل اجلربي     اجلربي
  .)٢٢(واستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية

  احلبس  -خامساً  
واصلت املقررة اخلاصة مجع املعلومات عن عمليات التوقيف وأوضاع االحتجـاز             -٧٧

وثيقاً باخلدمة املدنية نظراً الرتفاع عدد املتهربني واهلاربني من اخلدمـة           ألهنا مرتبطة ارتباطاً    
 ولكـن . الوطنية واألشخاص الذين ُيحتجزون بدالً من أفراد أسرهم يف سـجون إريتريـا            

العدد الفعلي ملرافـق      أو تتمكن املقررة اخلاصة من احلصول على إحصاءات عن السجناء         مل
 السجناء ومرافق االحتجاز خري دليل علـى انعـدام          وعدم توفر إحصاءات عن   . االحتجاز

  . من أي نظام حبس قائم على سيادة القانونأصيالًالشفافية اليت جيب أن تكون جزءاً 
مكـان  "  أو "مركز احتجـاز  "  أو "مرفق احتجاز "وتستخدم املقررة اخلاصة تعبري       -٧٨

 يف ذلك السجون    مبا ص،بالتبادل ومبعىن واسع ليشمل أي موقع ُيحتجز فيه األشخا        " احتجاز
أي مكان آخر يقّيد حريـة        أو الزنزانات اليت ُيحتجز فيها العسكريون      أو مراكز الشرطة  أو

ويتألف العاملون يف مراكـز     . ُيسمح له مبغادرته مبلء إرادته      مل دام  ما ينتقص منها،   أو الفرد
)  التابعة للجـيش ودفيالق اجليش وفرقه ووحدة مراقبة احلد(االحتجاز من األفراد العسكريني   

دوائر اإلصالح وإعادة التأهيل يف إريتريا، ومجيع هؤالء جمندون          والشرطة، فضالً عن موظفي   
  .يف اخلدمة الوطنية

يشري أحياناً إىل احملتَجزين رهن احملاكمة فقط وليس السجناء         " حمتَجز"ورغم أن تعبري      -٧٩
ه أي فرد مسلوب احلرية وحمتَجـز يف     املدانني، فإنه مستخدم هنا بأوسع معىن ممكن وُيقصد ب        

وتستخدم هذه . صدور إدانة حبقه  أواحتجازه رهن احملاكمة  أومرفق احتجاز على إثر اعتقاله
 أشخاص"و" شخص مودع يف احلجز   "ومنها  الوثيقة تعبريات أخرى بالتبادل مع هذا التعبري،        

  ".سجناء"و" مودعون يف احلجز

  التوقيف وسلب احلرية  -ألف  

  شخاص املسلوبة حريتهماأل  -١  
يف إريتريا، توقف الشرطة والشرطة العسكرية واألمن الداخلي املواطنني وحتتجزهم            -٨٠

تستخدم القـوة يف أثنـاء     مابشكل منتظم دون مراعاة لإلجراءات القانونية الواجبة، وكثرياً  
يف حاويات شـحن معدنيـة يف ظـل          أو ويوَضع احملتَجزون يف سجون حتت األرض     . ذلك

__________ 

  .املرجع نفسه )٢٢(
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 سـجناء   أو وُيحتَجز املعتقلون السياسيون  . يف أماكن احتجاز سرية     أو أوضاع جوية قاسية،  
ُتوّجه إليهم رمسيـاً هتـم     وال.دون أمر حمكمة  أوالرأي دون إطالعهم على أسباب توقيفهم 

 ُيعرضون علـى حمكمـة للنظـر يف قانونيـة احتجـازهم،       والبارتكاب جرم ُمقّر قانوناً،   
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           من   ٩ذلك انتهاك للمادة      ويف ُيحاكمون، وال

حالة آخرين، مثل املتهربني من التجنيد، تفترض السلطات أهنم يعرفون سبب          ويف .  والسياسية
 من  ٣٧العقوبات اليت تنص عليها املادة        أو توقيفهم واحتجازهم، وتطّبق يف حالتهم العقوبة     

  .سبيل لديهم للطعن يف قانونية احتجازهم  الءوهؤال. إعالن اخلدمة الوطنية

  أساليب التوقيف  -٢  
فعلى سبيل املثال، ميكن أن تالحق قوات       . ختتلف أساليب التوقيف حسب الظروف      -٨١

يهربون من اخلدمة الوطنية يف       أو يتجاوزون الوقت املسموح به يف إجازهتم الرمسية       األمن َمن 
سجن ومن مث تعيـدهم إىل وحـداهتم          أو انات توقيف زنزبيوهتم وقراهم، وأن تقتادهم إىل      

ويوقَف الكثريون على احلدود أثناء حماولتهم العبور إىل البلدان         . العسكرية، وهناك ُيحتجزون  
أماكن احتجاز سـرية دون أن       يوقَف األشخاص يف الليل وُيقتادون إىل       ما اجملاورة؛ وكثرياً 

أن النـاس خيـشون       كمـا  . زيـارهتم  يتمكنوا من   أو يعرف أفراد أسرهم مكان وجودهم    
  .االستفسار عن مكان وجود أحبائهم لئال يوقَفوا هم وُيحتجزوا بدورهم

  األسباب املفتَرضة للتوقيف واالحتجاز  -٣  
يـسع معظـم      ال وبالتايل،. إريتريا وُيحتجزون دون أي هتم رمسية     يوقَف الناس يف      -٨٢

:  وفيما يلي أسباب يتردد ذكرها كـثرياً       .ب التوقيف واالحتجاز  الناس سوى أن خيّمنوا أسبا    
جتاوز اجملند الوقت    )ب(الفرار منهما؛     أو التهرب من اخلدمة املدنية والتجنيد العسكري     ) أ(

) الِقفـا (أثناء محالت التقفـي     ) ج(املسموح به يف إجازته أثناء وجوده يف اخلدمة الوطنية؛          
هتم مفتراة بشأن   ) ه(ة اهلرب من البلد؛     حماول) د(لتجنيد الناس بالقوة يف اخلدمة العسكرية؛       

ختلف األسرة عن دفع الغرامات     ) و (؛مساعدة اآلخرين على اهلرب     أو "التآمر ملغادرة البلد  "
فرد   أو احتجاز الشخص بدالً من أحد والديه     ) ز(املترتبة على هرب أحد أفرادها من البلد؛        

احتجـاز  ) ط( اهلوية لدى طلبها؛     العجز عن إبراز أوراق إثبات    ) ح(البلد؛   غادر من أسرته 
ملتمـسو اللجـوء    ) ك(تعترف به الدولـة؛       ال ممارسة دين ) ي(الصحفيني جراء عملهم؛    

 منتقدو سياسات الدولـة   ) ل(والالجئون الذين يفشلون يف مساعيهم وُيعادون إىل إريتريا؛         
 مبشاركتهم يف حماولة     لالشتباه املعتقلون) م(َمن ُيحسب أهنم ينتقدوهنا؛       أو ممارساهتا فعلياً  أو

  .، وغري ذلك من أسباب)حادثة فورتو (٢٠١٣ر يناي/ كانون الثاين٢١االنقالب يف 
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  أوضاع االحتجاز  -باء  
 جييزه القانون   وال حرية التنقل،   ويف فرض قيود على احلق يف احلرية      يستتبع االحتجاز   -٨٣
خلـاص بـاحلقوق املدنيـة    العهد الـدويل ا   من ٩وتنص املادة . يف ظروف حمددة للغاية    إال

مساءلة قانونية    على ضمانات إضافية للحماية من التعسف، ومتكني احملتَجزين من           والسياسية
ويقضي القانون الدويل بوجوب أن يواصل احملتَجـزون التمتـع حبريـاهتم            . هذا االحتجاز 

وبـأن علـى    ،  )٢٣(وحقوقهم اإلنسانية األساسية املكفولة، ومنها حقهم يف الكرامة اإلنسانية        
  .)٢٤(سلطات االحتجاز ضمان تلبية احتياجات احملتَجزين

واالكتظاظ الشديد يف السجون قضية رئيسية تولّد العديد من املشاكل األخرى اليت              -٨٤
 سجيناً يف زنزانـة     ٨٠فيمكن وضع   : ترتبط بصحة احملتَجزين ونظافتهم الشخصية وتغذيتهم     

. ضوء  أو يتها سيئة، وليس فيها نوافذ    ، وهتو  متراً ١٥ أمتار وطوهلا    ١٠حتت األرض عرضها    
 ُيسمح للسجناء باخلروج لقضاء احلاجـة       وال وتفتقر الزنزانات إىل مرافق الصرف الصحي،     

وتشكل النظافة الشخصية مصدر قلق كبرياً يف هذه الظروف، حيث          . لفترات قصرية جداً   إال
أمراض   أو ية، ويتعّرضون ملشاكل  االلتهابات اجللد   أو اجلرب  أو يتفشى بني احملتَجزين القمل   

يتسىن للمحتَجزين الذين يعانون من مـشاكل         وال وتشح املرافق الطبية،  . ولإلسهال تنفسية
 .يشكل خطراً على حياهتم  ماالعالج السليم، وهو  أوصحية مزمنة احلصول بُيسر على الدواء

  .اإلحالة إىل املستشفيات، فتستغرق وقتاً وأما
يعّرض األشخاص املودعني احلجز      مما لنوعية التغذوية وقليل الكمية،   والطعام رديء ا    -٨٥

والوجبات هي نفسها دائماً وتتألف من اخلبز والعدس، وإمكانية احلـصول     . إىل سوء التغذية  
  .وينام السجناء على األرض دون توفر فراش مناسب. على مياه الشرب حمدودة

اسع، ويكون السجناء أكثـر عرضـة       وميارس التعذيب وسوء املعاملة على نطاق و        -٨٦
. لذلك يف األيام األوىل من احلجز، على سبيل املثال، أثناء االستجواب والتحقيق، إن ُوجـدا   

  .)٢٥(وقد تطّرقت املقررة اخلاصة بإجياز يف تقريرها السابق إىل أساليب التعذيب املستخدمة
مل إىل أن النظام القانوين وأشارت إريتريا يف تقريرها املقدم لالستعراض الدوري الشا  -٨٧

ولكن يف  . )٢٦("األدلة املنتزعة حتت التعذيب غري مقبولة يف احملاكم       " التعذيب وأن    جيّرماحمللي  
 وعالوة على ذلك،  . تدابري قانونية ملنع التعذيب بشكل فعلي       أو سبل توجد  ال الواقع العملي، 

العقوبـة    أو ن ضروب املعاملـة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه م      تصدق إريتريا بعد على      مل

__________ 

 .٤٥/١١١، مرفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )١٩٩٠(املبادئ األساسية ملعاملة السجناء  )٢٣(
  ).١٩٥٥ (ا ملعاملة السجناء الدنياألمم النموذجيةقواعد  )٢٤(
  .٥٥، الفقرة A/HRC/23/53انظر  )٢٥(
)٢٦( A/HRC/WG.6/18/ERI/1 ٤٨، الفقرة.  
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اجلولة األوىل مـن االسـتعراض    تعهدت بفعله أثناء  ما، وهو املهينة  أو الالإنسانية  أو القاسية
  .الدوري الشامل

بالعامل اخلارجي واحلبس االنفرادي، وتـثري       وينتشر أيضاً االحتجاز مع منع االتصال       -٨٨
 ما يتعلق جبوانب احلـبس االنفـرادي الـيت   سيما في  وال طبيعتهما غري الشفافة أسئلة كثرية،    

وإذا بقي السجني يف احلبس االنفرادي مدة طويلة من الزمن، فقد يفـسَّر    . ينظمها القانون  ال
وميكن أيضاً إثارة أسئلة عديدة بشأن      . )٢٧(تعذيب  أو مهينة  أو إنسانية  ال عزله على أنه معاملة   

إذا   ومـا  أو أثناءه، / قبل هذا العزل و    مثالً عما إذا كان ُيجرى فحص طيب       القضايا الصحية، 
ولكن األهم من ذلك    . كان مبقدور احملتَجزين املوضوعني يف العزل أن يطلبوا استشارة طبيب         

  .)٢٨(مراجعة للحبس االنفرادي يف إريتريا  أويوجد نظام استئناف  الأنه
ة األشـخاص   وعلى العكس من املعايري الدولية، قلّما ُيسمح لألسرة واألصدقاء بزيـار            -٨٩

والسجناء . مدته  أو بسبب حجزهم   أو ُتبلَّغ مبكان حجز أفرادها     ال بل إن األسر  . املودعني احلجز 
وتنقّل سلطات االحتجاز السجناء من سجن آلخر بصورة        . يعرفون هذه املعلومات    ال أنفسهم قد 

رهم أسرهم طيلة   تزو  ال منتظمة، وأحياناً ترّحلهم بعيداً جداً عن مكان سكن أسرهم، وبالتايل قد          
والتواصل مع األسرة عشوائي، ويعتمد يف      . مدة احتجازهم، الذي قد يدوم أشهراً وحىت سنوات       

  .إليصال املعلومات إىل األسر استعداد احملتَجزين املفرج عنهم العادة على
تـرّدي    أو ومع أن مثة سجناء ميوتون نتيجة تدهور صحتهم ونقص العالج الطيب،            -٩٠

التعذيب، فإنه يستحيل حتديد عدد الوفيات يف احلجز بدقة نظراً للسرية            و أ الصرف الصحي، 
عنـد    إال مصري أفرادهـا   تعلم بعض األسر    وال .وعدم القدرة على االطالع على السجالت     

يواجـه احملتَجـزون     وأحياناً،. ُتطلع على سبب الوفاة     ال تبليغها بوفاهتم يف احلجز، ولكنها    
أفراد األسرة بوفاة أحبائهم، خلـوفهم مـن         كان جيب أن يبلغوا   إذا    ما معضلة املفَرج عنهم 

ولكن التواصـل   . األزواج  أو على بث احلزن لدى األهل     يقوون  ال ببساطة ألهنم   أو االنتقام
ينبغي حرمان السجناء     وال مع األسرة واألصدقاء ليس مزية، بل حق جلميع املودعني احلجز،         

  .امل اخلارجي كتدبري تأدييببالع منعهم من االتصال  أومن ذلك احلق

  النساء واألطفال يف احلجز  -جيم  
تتمكن   مل يف العادة، ُيفصل بني النساء والرجال يف مؤسسة االحتجاز نفسها، ولكن            -٩١

املقررة اخلاص من التيقّن من كون األماكن املخصصة للنساء منفصلة بالكامل، وحتديداً فيما             
يدل   مما  األوضاع نفسها املبّينة أعاله على احملتَجزات،      وتسري. الصحية يتعلق مبرافق النظافة  

__________ 

 من العهـد    ٧الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشان املادة         ) ١٩٩٢(٢٠انظر التعليق العام رقم      )٢٧(
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .١٠٦، صفحة )٢٠٠٤أبريل /جنيف، نيسان(، رابطة منع التعذيب دليل عملي: مراقبة أماكن االحتجاز )٢٨(
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ذلك انتهاك مباشـر      ويف تراعِ محايتهن واحتياجاهتن اخلاصة،     مل على أن السلطات اإلريترية   
قواعد األمم املتحدة ملعاملة الـسجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة        لألحكام الواردة يف    

  ).قواعد بانكوك (للمجرمات
بأن موظفني ذكوراً يتحملون بشكل رئيسي املسؤولية عن احملتَجزات،  قاريروتفيد الت   -٩٢

فغالبية احلراس يف مراكز االحتجاز رجال، وبذلك تكون النساء عرضة ألشكال متعددة من             
 .التهديد باالغتصاب، والتحرش اجلنـسي      أو فيها العنف اجلنسي، واالغتصاب     مبا االعتداء،

وُيحجـز بعـض    .  اخلاصة املتعلقة بالصحة اإلجنابية اهتماماً     توىل احتياجات احملتَجزات   وال
األطفال الصغار مع أمهاهتم، ويصعب على األمهات املرضعات ضمان التغذية السليمة للرّضع         

  .نظراً لترّدي نوعية الطعام
ورغم وجود مركز الحتجاز األحداث يف أمسرا، فإن األطفال دون سـنة الثامنـة                -٩٣

، ُيحتَجزون مع البـالغني يف      )الِقفا(ُيقبض عليهم أثناء محالت التقفي      سيما َمن     وال عشرة،
ويتعرض األطفال للنظام القاسي    . مراكز احتجاز قبل نقلهم إىل معسكر للتدريب العسكري       

ُيلجأ إىل سلب احلرية كتدبري أخري، حىت         وال .نفسه الذي يتعرض له البالغون أثناء االحتجاز      
 من اتفاقية حقوق    ٤٠ من املادة    ٤ذلك انتهاك للفقرة      ويف عادي،مع األطفال، وإمنا كإجراء     

  .الطفل، وهي نص أساسي يف عدالة األحداث

  اإلفراج عن احملتَجزين  -دال  
حماكمتهم وفق األصول     أو حتتفظ إريتريا بالعديد من احملتَجزين دون توجيه هتم إليهم          -٩٤

 بعد أكثر من عقد من الزمن، وآخـرون         يزال بعض احملتَجزين قابعني يف السجن       وال .املرعية
وقد وردت تقارير تفيد باإلفراج عـن حمتَجـزين كثـر دون خـضوعهم     . ماتوا يف احلجز  

  .حماكمة  أوإلجراءات حمكمة
واإلفراج عن احملتَجزين ممكن يف ظروف معّينة، مع أن من املمكن أن يعاد توقيفهم                 -٩٥

دم أسرة احملتَجز دليالً على إمتامه اخلدمـة    أن تق ) أ: (يلي  ما واحتجازهم، ومن هذه الظروف   
 نقفة عن أحد أفرادها ملغادرته البلد؛       ٥٠ ٠٠٠أن تدفع األسرة غرامة قيمتها      ) ب(الوطنية؛  

أن يضع أحد أفراد أسـرة      ) د(شخص ثالث؛     أو أن يكفل الشخَص أحُد أفراد أسرته     ) ج(
مبعاملة   أو بالتعذيب ديداتبعد تلقي هت  ) ه(ملكيته ضمانةً؛     أو شخص ثالث بيته    أو الشخص

بعـد أن   ) و(مهينة لالستمرار يف ممارسة الشعائر الدينية، حىت لألديان اليت تقّرها الدولـة؛             
بعد إمتام مدة ) ز(يكن من األديان األربعة اليت تقّرها الدولة؛   مليتخلى الشخص عن دينه، إن   

  .أثناء االحتجازاعتالل صحته   أوقبيل وفاة الشخص من التعذيب) ح(؛ "احلكم"
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  الطعن يف قانونية االحتجاز، وحفظ السجالت، ورصد مرافق االحتجاز  -هاء  
يشيع االحتجاز دون إمكانية اللجوء إىل القضاء يف إريتريا، حيث يفتقر احملتَجـزون               -٩٦

طلب التحقيق يف ادعاءات قابلة للتصديق        أو إىل سبل تقدمي شكاوى إىل السلطات القضائية      
وعالوة علـى   . توجد سلطة مستقلة متثّل احملتَجزين      وال .التعذيب  أو الالإنسانيةيف األوضاع   

يطعن احملتَجزون وأفراد أسرهم يف االحتجاز، ناهيك عن السؤال عن أسبابه، خوفاً              ال ذلك،
  .من األعمال االنتقامية

 ُتحفظ لألشخاص سجالت بسيطة لدى وصوهلم إىل مرافـق االحتجـاز، لكـن              -٩٧
جيعل من املستحيل ضمان أالّ يتعـدى بقـاء           مما  السجالت ليست منهجية،   إجراءات حفظ 

التيقّن من أن القضية مّرت       أو ما،" جرمية"  لالسجناء يف احلجز مدة العقوبة القصوى احملددة        
والتسجيل وحفظ السجالت بشكل رمسي لكل شخص يف احلجز         . بإجراء قضائي يف األصل   

 السجناء يف احلجز إذا   " نسيان"ة احملتَجزين، وتضمن عدم     أداة رئيسية لضمان الشفافية ومحاي    
  .الذي أودعهم احلجزيعد باإلمكان االتصال باملسؤول  مل

تسمح جلهـات     وال ترصدها،  أو وال حتقق الدولة يف األوضاع يف مراكز االحتجاز         -٩٨
ـ . رصد مستقلة بالقيام بذلك   ب وتشدد املقررة اخلاصة على الرصد املستقل للسجون كمتطل

الربوتوكول االختياري التفاقية   فيها    مبا ،واملعايري الدولية مهم تنص عليه عدد من املعاهدات       
 ،املهينـة   أو الالإنـسانية   أو العقوبة القاسية   أو مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة     

ا وميكن تنفيذ الرصد بعدد مـن الطـرق، منـه         . القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء       و
 إنشاء هيئات قانونية مثل املفتشيات املستقلة ومكاتب أمناء املظـامل،           أو اإلشراف القضائي، 

  .الرصد الدويل  أو،زيارة السجون املعنية باهليئات املدين مثلمبادرات اجملتمع  أو

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  

  االستنتاجات  -ألف  
تـسميه الدولـة حالـة        مـا  اًء على حالة تأهب مستمر للقتال بن     تعيش إريتريا   -٩٩

 ترغب املقررة اخلاصـة يف اخلـوض يف موضـوع احلـرب             وال ".الالحرب والالسلم "
ينبغي للحكومـة     ال  ترى أنه  -جاء يف تقريرها األول       كما -التهديد باندالعها، فهي     أو

  .)٢٩(أن تتخذ القضايا احلدودية ذريعة النتهاك حقوق مواطنيها داخل إقليمها

__________ 

)٢٩( A/HRC/23/53 ٢٦، الفقرة.  
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: يلـي   ملـا  الذي اعتمدته إريتريا األرضية   " الالحرب والالسلم "ر خطاب   ويوف  -١٠٠
 ؛١٩٩٧  عـام  عدم تنفيذ الدستور الذي صدقت عليـه اجلمعيـة التأسيـسية يف            )أ(
فرض قيـود   ) ج(االمتناع عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة على املستوى الوطين؛           )ب(

الجتماعية، فضالً عن انعدام الفرص   شديدة على احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية وا      
ن نسبة كبرية من الـسكان إمـا يف        إالعسكرة املفرطة للمجتمع، حيث     ) د(االقتصادية؛  

  .اهلجرة اجلربية) ه( يف القوات الشعبية؛  أوالوطنية ملدة غري حمددة اخلدمة
نية وعلى الرغم من إمكا   .  املبينة يف هذا التقرير دون عقاب      اتوُترتكب االنتهاك   -١٠١

يثقون بأن مرتكيب االنتهاكات سـُيقّدمون إىل         ال وجود هياكل وإجراءات، فإن الضحايا    
رغم أن قوات الدفاع متلـك صـالحية وضـع قواعـدها      وعالوة على ذلك،  . العدالة

فإن هذه القواعد واإلجراءات جيب أن متتثل حلقوق اإلنسان          وإجراءاهتا التأديبية اخلاصة،  
  .تها وتعزيزها واحترامها وإعماهلاحبماي اليت ألزمت الدولة

. ولكل انتهاك من االنتهاكات املبينة أعاله أثر إنساين وعالقة بقـصة إنـسانية              -١٠٢
وبصرف النظر عن الظروف، جيب معاملة الناس بإنسانية واحترام كرامتهم األصيلة، حىت            

أي اإلنـصاف   مبد أن جتّسد مجيع القواعد    وأخرياً، ينبغي . عندما يكونون مسلويب احلرية   
والعدالة، وأن تتماشى مع املبدأ األساسي الذي يقضي بأن حقوق اإلنسان تنطبق علـى              

  .وفقاً ملبادئ سيادة القانون  إالجيوز تقييدها  المجيع البشر دائماً، حبيث

  التوصيات  -باء  
) A/HRC/23/53(ال تزال التوصيات اليت قدمتها املقررة اخلاصة يف تقريرها األول             -١٠٣
وتـدعو  . ُتبِد استعدادها ألخذها يف االعتبار وتنفيذها       مل طبق إىل اآلن؛ فحكومة إريتريا    تن

املقررة اخلاصة جملس حقوق اإلنسان إىل أن يأخذ علماً بعدم إظهار إريتريا أي تعاون مع               
  .الوالية اليت كُلّفت هبا املقررة اخلاصة

  :يلي  مباوتوصي املقررة اخلاصة حكومة إريتريا  -١٠٤
احترام مجيع االلتزامات اليت تنص عليها معاهدات حقـوق اإلنـسان             )أ(  

انضمت إليها إريتريا، والتصديق على صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنـسان      الدولية اليت 
 العقوبة القاسية  أوسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        وال وتنفيذها،

  وكول االختياري امللحق هبا؛املهينة والربوت  أوالالإنسانية أو
 ومحلة ١٩٩٥  لعام٨٢/١٩٩٥مواءمة أحكام إعالن اخلدمة املدنية رقم   )ب(  

  وارساي ييكالو اإلمنائية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛
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وقف العمل باخلدمة الوطنية غري احملددة األجل، وتـسريح َمـن أمتـوا       )ج(  
يف اخلدمة الوطنية    ل، والكف عن استخدام اجملندين    األشهر الثمانية عشر املتوخاة يف األص     

  مثانية عشر شهراً يف العمل اجلربي؛ ملدة تزيد عن
  ضمان عدم جتنيد األطفال يف القوات العسكرية؛  )د(  
التحقيق على الفور يف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعـذيب             )ه(  

  ، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة؛واالغتصاب واالعتداء اجلنسي يف إطار اخلدمة الوطنية
   وفقاً للقواعد الدولية؛اً،إجازة االستنكاف الضمريي قانون  )و(  
فوري النتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة حبق اجملندين أثنـاء          وضع حد   )ز(  

  يتصل حبرية التعبري وحرية ممارسة الشعائر الدينية؛  مايف ذلك  مبااخلدمة الوطنية،
ومعاقبة أسر املتهربني من التجنيد والفارين    " الذنب بالتبعية "وقف ممارسة     )ح(  

   نقفة؛٥٠ ٠٠٠يف ذلك فرض غرامة   مبامن اخلدمة الوطنية،
 إغالق مجيع أماكن االحتجاز غري الرمسية والسرية؛ وضـمان الـسالمة            )ط(  

البدنية جلميع السجناء؛ وضمان إمكانية احلصول على العالج الطيب ملن حيتاجونه، مـع             
يالء اهتمام خاص الحتياجات احملتَجزات؛ وحتسني ظروف االحتجـاز وفقـاً للمعـايري        إ

  الدولية؛
 والصحفيني الذين أوِقفـوا يف  "١٥  جمموعة ال"اإلفراج فوراً عن أعضاء       )ي(  

  توجيه هتم إليهم وعرضهم على احملكمة؛  أو،٢٠٠١ عام
حتجـاز فـوراً    إتاحة وصول جهات الرصد الدولية إىل مجيع مرافق اال          )ك(  

ودون عوائق، والسماح هلا بإجراء زيارات منتظمة وغري معلنة، وتطبيق توصـياهتا دون             
  إبطاء؛

 إزالة القيود على حرية التنقل داخل إريتريا، وإتاحة السفر خارج البلد            )ل(  
دون اشتراط احلصول على إذن خروج، ومعاملة العائدين معاملةً تتفق مع مبادئ حقوق             

  . يكفلها القانون الدويلاإلنسان اليت
  :يلي  مباوتوصي املقررة اخلاصة اجملتمع الدويل  -١٠٥

العنايـة   اإلمنـائي إىل عمليـات   أوجه التعاون التثبت من إخضاع مجيع     )أ(  
  لقواعد القانون الدويل ومعايريه؛ الواجبة بشكل صارم لضمان احترامها

األمم مبادئ  أن تراعي   ملؤسسات األعمال اليت تستثمر يف إريتريا        ينبغي  )ب(  
 املتعلـق  ١٢سيما املبدأ   وال،توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان     املتحدة ال 
املؤسسات التجارية يف احترام حلقوق اإلنسان، وأن تضمن تطبيق هذه القواعد            مبسؤولية

  ياهتا؛استقدام القوى العاملة فيها، وذلك ملنع استخدام العمل اجلربي يف سياق عمل عند
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فيها األمم املتحـدة، أن       مبا للجهات الثنائية واملتعددة األطراف،    ينبغي  )ج(  
تدعو إىل اإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني واحملتَجزين على خلفية معتقداهتم الدينية،            

 بالعامل اخلـارجي ووضـع حـد       وأن تدعو إىل وقف فوري لالحتجاز مع منع االتصال        
ومتكني جهـات   اإلفراج عنهم،  أوتَجزين دون هتم فوراً أمام القضاءوتقدمي احمل  للتعذيب،

  الرصد الدولية من زيارة السجون؛
تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان محاية الفارين من إريتريـا، وخـصوصاً              )د(  

 األطفال غري املصحوبني، وذلك باحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية، ومبنحهم جلوءاً مؤقتاً           
  ؤقتة على األقل؛محاية م أو

تعزيز قنوات شرعية للهجرة من إريتريا للتقليل من القنوات الـسرية،             )ه(  
  .وتعزيز التعاون بني البلدان ملكافحة هتريب البشر واالجتار هبم

        


