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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢0١9

مووو و ورتوواع املعلوموواع الوووارهة مووح ا اوواع وواح ة امل وول ة شو ن
إريرتاي*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .ويتضمن التقرير موجزاً لورقاا معلوماا مقدما مان  ١9جها مان
اجلهااا باااحب ا اال ( )١إىل االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااك معروز ا ش ا ل مااوجز
تقيداً ابحلد األق ى لعدو ال لما .

اثنيا -املعلوماع املقدمة مح ا ااع اح ة امل ل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()٢

 -٢حثا الورقا ا شا ك  ١إريا علااى الت ااديع علااى اتةاقيا منااع جر ا اإلابو اجلماعيا
وا عاقبا ا عليه ااا ،والربوتوك ااوال االاتي اااري الث اااين ا ل ااع ابلعه ااد ال اادو اخل اااحل ابحلق ااوق ا دنيا ا
والسياسااي  ،اهلاااوىل إىل إل اااة عقوب ا اإلعاادا  ،واالتةاقي ا الدولي ا حلماي ا صيااع األش ا احل ماان
االاتةاة القسري(.)3

__________

*

حترر هذه الوثيق قبل إرساهلا إىل ووائر ال ص الت ريري ابألمم ا ت د .
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 -3وذكر منظما ا ااو  ١9أن إريا انضام إىل العهاد الادو اخلااحل ابحلقاوق ا دنيا
والسياسااي عااا  .٢00٢بيااد أن ح وما إريا مل تقااد بعااد تقريرهااا األو إىل الل نا ا عنيا
حبقوق اإلنسان(.)4
 -4وذكاار الورق ا ا ش ا ك  4أن إري ا ق اادم أا ا اً تقريرهااا األوال إىل الل ن ا األفريقي ا
حلقوق اإلنسان والشعوب بعد سنوا من عاد تقد ا  .غا أن إريا مل تنةاذ بعاد أي قارار مان
قرارا هذه الل ن فيما يتعلع حبري التعب واالاتةاة القسري لل ةيني والسياسيني(.)5
 -5وأعربا منظما ا اااو  ١9عان قلقهااا إءاة عااد تنةيااذ إريا القارارا الرئيسااي ال اااور
عن الل ن األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب( .)6وأفاو منظم مراسلون بال حدوو أبن إري
مل تت رىل بناة على قرار هذه الل ن قضي واوا إس اق(.)7
 -6ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ا ش ا ا ا ا ك  4ﺃن منذ ﺍالستعرﺍﺽ ﺍلسابع ،ءاو ﺇﺭيتريا تعاوهنا ا ا ااا ما ا ا ااع
اجملتمع ﺍلدﻭ ﻭمن إم اني ﺍلوبوﻝ للوفوو ﺍلثنائي والدوليا  .وماع ذلا  ،اساتمر إريا
جتاهاال بلبااا ا قاارر اخلابا ا عنيا حبالا حقااوق اإلنسااان إريا لاز ر البلااد ماان أجاال تقياايم
حال حقوق اإلنسان وفقاً لواليتها .كما جتاهل ح وم إري بلبا منح ارباة مستقلني من
جمموعا إقليمي ووولي معني حبقوق اإلنساان إم انيا الوباوال الالءما إلجاراة وراساا شاامل
عاان حالا حقااوق اإلنسااان .والا هااذه الملبااا بلبااا ماان ا قااررين اخلابااني ا عنيااني مسااةل
التعااذيو وغ ا ه م ان زااروب ا عامل ا أو العقوب ا القاسااي أو الالإنساااني أو ا هين ا  ،وحبري ا الاادين
أو ا عتقد ،وابحلع ال ذاة ،وحبري الرأي والتعب  ،وابإلعدا اارج نماق القضااة أو ججاراةا
موجز أو تعسةاً .كما ذكر الورق ا ش ك  4أن إري رفض أيضاً التعاون علاى واو هااوىل
مااع جلنا الت قيااع( .)8وأشااار منظما ا اااو  ١9إىل أن إريا مل تديااد أثناااة االسااتعراض السااابع
توباايا بشااةن التعاااون مااع ا قاارر اخلابا ا عنيا حبالا حقااوق اإلنسااان إريا ومااع ا لةااني
إبار اإلجراةا اخلاب (.)9
بوال
 -7والحظ ا احلمل ا الدولي ا للقضاااة علااى األساال النووي ا بتقاادير أن إري ا شااارك
التةاااوض علااى معاهااد األماام ا ت ااد حلظاار األساال النووي ا  ،وبااوت ل ااات اعتماوهااا
متوء/يولي  .٢0١7ومع ذل  ،مل توقّع إري بعد على هذه ا عاهد (.)١0

7

 -8وأشار الورق ا شا ك  4إىل أن إريا قاد أياد عادواً مان التوبايا بشاةن جمموعا
متنوع من القضا االستعراض السابع ،ل ان مل ي ان هنااي أي تقاد مل اون تنةياذ تلا
التوبيا ( .)١١ووع الورق ا ش ك  4إري إىل تنةيذ تل التوبيا (.)١٢

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١3

معرض اإلشار إىل التوبيا ذا ال ل اليت حظي بتةييد إري  ،أوزاح ا نتاد
-9
اإلعالمك إلري أن إري مل تت ذ أي اموا بنااة وملموسا وشاةاف مان أجال تنةياذ وساتور
عا  ١997أو بياغ وستور جديد(.)١4
 -١0و حااني أش ااار منظم ا ا اااو  ١9إىل أن رئ اايس إري ا ق ااد أعل اان عاان ب ااياغ وس ااتور
جدي ااد ع ااا  ،٢0١4أوز ا أن االفتق ااار إىل الش ااةافي ه ااذه العملي ا  ،م ااا ذل ا ع ااد
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ال شف عن أي مشروع أو عد زمان ا شارك الةعالا باياغت  ،يشا ل م ادر قلاع .ويتةااقم
هذا الوزع مع غياب هيئ تشريعي منت ب أو وسائل إعال مستقل أو جمتمع مدين انقد(.)١5
 -١١وذكاار صعيا القااانون اإلري يا أنا لباادة معاجلا األءما ا تةباال جماااال تعزيااز حقااوق
اإلنسااان وتايتهااا ،ينب ااك أن تت ااذ إري ا ام اوا قابل ا للقيااا وحماادو ءمني ااً لتنةيااذ وسااتور
عااا  ١997أو اعتماااو وسااتور جديااد م ان اااالال عملي ا و قرابي ا وتشاااركي  ،وإعاااو تش ا يل
اجلمعي الوبني (الرب ان االنتقا ) ،واساتعاو اساتقاللي القضااة ونزاهتا  ،بمارق منهاا إنشااة جلنا
مستقل لل دم القضائي وف ال ااااكم عان نةاوذ وءار العادال ،وإباالق ساراا السا ناة اابا
أولئ الذين احت زوا بسبو آرائهم السياسي أو اجتاهاهتم الديني  ،واختاذ تاداب رمزيا أاار تادعم
االنتقاال إىل نظا و قرابك كامل ،من قبيل الت ض ا إلجراة انت ااب عام حر ونزيه (.)١6
 -١٢وذكر منظم ا او  ١9أن اتةاق السال األا بني إري وإثيوبيا وإعاو قناوا النقال
واالت اال بينهما أمر إجيايب( .)١7وأعرب الورق ا ش ك  3عن األمل أال تساعد هناي احلارب
القاارن األفريقااك ف سااو ،باال أن تش ا ع أيض ااً إري ا
ا علن ا بااني البلاادين احلااد ماان التااوترا
على تسريح جيشها ،واإلفراج عن صيع س ناة الرأي ،ومنح مزيد من احلر لشعبها(.)١8
 -١3ﻭأفاااوﺕ ﺍلوﺭق ﺍ شترك  ١أبن اخلدما العسا ري ألجاال غا مساامى أو إىل هااروب
عدﺩ كب من ﺍلذكوﺭ من ﺍلبلد ،ﻭبلب ا ا ا من ﺇﺭيتريا ﺃﻥ حتدﺩ إب ا ا اااراً ءمني ا ا ااً معق ا ا ااوالً لل دم ا ا ا
العس ري وأن تنةذه( .)١9وذكر هيومن رايتس ووتش أن العديد من اجملندين اخلدما الوبنيا
مل يُل ق اوا ابجلاايش ب اال اساات دموا جماااال مدني ا  ،كعماااال م ازارعني ومدرس ااني وعماااال البن اااة
وموظةك اخلدم ا دني وقضا من ا ستو األوىن(.)٢0
 -١4ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍ شترك  ١ﺃن على ﺍلرغم من كثا ا ا ا ا ا اار ﺍلش اﻭﻯ ﺍ قدم من إري يا ا ا ا ا ا ااك
الش ا ااتا وﺍحت اجاﺕ بعﺾ ﺍحل وماﺕ ﺍألﻭﺭﻭبي  ،ال تا ا ازاال ﺇﺭيتريا جتم ا ااع زريب  ٢ﺍ ائ من
ﺍإلﺭيتريني ا ب ااني باست دﺍﻡ برﺍئع تعاقو ب وﺭﺓ مةرب أولئا ا ﺍلذين ال يرغبوﻥ ﺩفع ه ااذه
ﺍلضريب (.)٢١

يم -تنفي و االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة إلقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة ني القطاعاع

التنمي والبيئ واألعماال الت اري وحقوق اإلنسان

()٢٢

 -١5أف اااو مدسس ا ماع ا أبن إري ا م اار بظ ااروىل اقت اااوي ب ااعب نتي ا حال ا احل اارب
وانعدا األمن اليت شهدها البلد منذ استقالل عا  .١993وقد واجه إريا باعواب كثا
إعاااو بناااة هياكلهااا األساسااي وتمااوير اقت اااوها القااائم علااى الزراع ا  .وعلااى الاارغم ماان نق ا
التموياال وا اوارو وبااعوب الظااروىل االقت اااوي  ،عمل ا ح وم ا إري ا علااى تااوف األماان ال ااذائك،
وا ِّّةض أيضاً التةاوات بني ا نابع الريةي واحلضري (.)٢3
ونظا ب ك ،وتعليم جماينُ .
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 -2احلقوق املدنية والسياسية

حع الةرو احليا واحلري واألمان على ش

()٢4

 -١6رحب الورق ا ش ك  3ابنضما إري إىل اتةاقي مناهض التعذيو وغ ه من زروب
ا عامل ا ا أو العقوب ا ا القاس ااي أو الالإنس اااني أو ا هين ا ا ع ااا  .٢0١4غ ا ا أهن ااا الحظ ا ا أن
الت ةظا الايت أبادهتا ح وما إريا تشامل عاد االعا اىل ابات ااحل جلنا مناهضا التعاذيو
ا ن اوحل عليا ا ااو  ٢0ماان االتةاقيا  ،مماا وااوال وون إم انيا ء ر أعضااة الل نا للبلااد
حاال تلقاك شا و  .وابإلزااف إىل ذلا  ،أعلنا إريا أهناا ال تعتارب نةساها ملزما اب ااو 30
الاايت تاان علااى أن صيااع النزاعااا ا تعلق ا بتةس ا االتةاقي ا جيااو أن ويلهااا أحااد األب اراىل إىل
حم م العدال الدولي (.)٢5
 -١7وأفاو مدسس اإلغاث اإلنسااني أبن قاوا األمان عااو ماا تسات د ممارسا التعاذيو
على الرغم من أن إري برىل اتةاقي مناهض التعذيو وغ ه من زاروب ا عاملا أو العقوبا
القاسااي أو الالإنساااني أو ا هينا ( .)٢6وعااالو علااى ذلا  ،ياادوي جمناادون اجلاايش ااادمتهم
ظاال ظااروىل عسا ري واسااتعباوي قاسااي ت اال إىل حااد التعااذيو وسااوة ا عامل ا  ،وتتعاارض نساااة
وفتيااا لالغت اااب علااى أياادي قاااو عس ا ريني( .)٢7وأشااار ا نظم ا ا عني ا بش اواغل حقااوق
على التعذيو(.)٢8
اإلنسان إري إىل عد حماسب أي ش
 -١8و معرض اإلشار إىل ا او  ٢9من قانون اإلجراةا اجلنائي لدول إري (،)٢0١5
أفا اااو مدسس ا ا اإلغاث ا ا اإلنسا اااني أن ا ا علا ااى الا اارغم ما اان حظا اار القا ااانون للتوقيا ااف واالحت ا اااء
التعسةيني ،تُوقف قوا األمن ب ور منه ي آالىل األش احل وحتت زهم وون حماكم (.)٢9
 -١9وأفاو الورقا ا شا ك  3أبن حااال االحت ااء التعساةك والتعاذيو وا عاملا القاساي
والالإنساااني وا هين ا مااا ءال ا حتاادل مااع اإلفااال ماان العقاااب مراكااز االحت اااء ،ومااا ءاال
ُوت ز عشرا اآلالىل من األشا احل وون هتما أو حماكما و ظاروىل تعارض حيااهتم لل مار
أكثر من  300موقع صيع أواة البلد( .)30وذكر الورق ا شا ك  4أن االحت ااء ي اون
حاال عديد مثاب ااتةاة قسري ألن السلما ترفﺾ أتكيد توقياف األشا احل ا تةاني
أو م ان وجووهم أو م هم(.)3١

 -٢0ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍ شترك  4ﺃﻥ ﺍلزعماﺀ السياسا ا ا ا اايني وال ا ا ا ا ا ةيني ا وقا ا ا ا ااوفني أثنا ا ا ا اااة
العمليااا القمعي ا أيلوال/ساابتمرب  ،٢00١ظل اوا حمت ازين مااع ماانعهم ماان االت اااال .ورغاام أن
اجلها الرمسيا مل تدكاد قا م اان وجاووهم ،يُقااال إن السياسايني وبعاﺾ ال ا ةيني علاى األقال
حمت زون إيراي و ،وهو س ن مشدو احلراس  ،بُين ا ي اً الحت ااءهم ،موقاع بعياد اااال
بريع أمسرا  -ماساوا(.)3٢
 -٢١ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍ شترك  4ﺃﻥ ظرﻭﻑ ﺍلس وﻥ ال تتماشى مع ا عاي الدولي وابت
مثاب معامل أو عقوب قاساي أو ال إنسااني أو مهينا  .وكثا اً ماا ُوت از السا ناة ءانءيان حتا
األرض أو حا اااو الش ا ا ن ،أما اااكن ب ا ا راوي وي ونا ااون عرز ا ا لل ا اار الشا ااديد والا ااربو
القار  .وهناي قل ال ذاة وا اة والنظاف ال ي الس ون(.)33
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 -٢٢ﻭأف اااوﺕ ا نظما ا ا عنيا ا بشا اواغل حق ااوق اإلنس ااان إريا ا أبن ﺇﺭيتريا تة اارض قيوﺩاً
شديدﺓ على موﺍبنيها ﺍلذين ي اﺩﺭﻭﻥ ﺍلبلد ،األم اار ال ااذي يش ا ل انتهاكا ااً للماﺩﺓ  ١٢من ﺍلعهد
ﺍلدﻭ ﺍخلاﺹ باحلقوﻕ ﺍ دني والسياسي  .وذكر ا نظم نةسها أن أوامر إباالق الناار بق اد
القتل اليت أُعمي حلر احلدوو تست ع الش و وتنته مباوئ حقوق اإلنساان الايت حت مهاا
اجملتمعا البشري وا ت ضر (.)34

إقام العدال ،ما ذل مسةل اإلفال من العقاب ،وسياو القانون

()35

 -٢3أشااار صعي ا القااانون اإلري ي ا إىل عااد وجااوو جهاااء قضااائك مسااتقل إري ا منااذ
عااا  .١993وقااد عاااىن اجلهاااء القضااائك ماان ه مااا ماان م تااو رئاايس الدولا وماان وءياار
الع اادال ،ال ااذي تعم اال الس االم القض ااائي حتا ا س االمت ا باش اار  ،وم اان جه ااا أا اار الة اارع
التنةيذي ،ما فيها اجليش والشرب السري  .وال ُو َّن القضا وأعضاة آارون ا هن القانونيا ،
من فيهم ا دعون العامون وااامون ،من أش اال االعتداةا الب يض  .وعاالو علاى ذلا  ،تتعارض
األح ا القضائي بعﺾ احلاال للنقﺾ من قبل قاو عس ريني وسياسيني مدثرين(.)36
 -٢4ﻭﺃعرب منظما ا ا ﺍ اﺩﺓ  ١9عن قلقها ألﻥ عدﻡ ﻭجوﺩ نظاﻡ قضائك مستقل قد فس ا ااح
اجملا ا اااال ل ف ا ا ااال ﺍل امل من ﺍلعقاﺏ على ﺍنتهاكاﺕ ﻭجت ا ا اااوءا ﺍحلقوﻕ ﺍ دني ﻭﺍلسياسي  ،ما
فيها ااا احلقا ااوق حري ﺍلتعب  ،وﺍلدين ﺃﻭ ﺍ عتقد ،وت ا ااوين اجلمعيا ااا  ،ﻭﺍلت ما ااع ﺍلسلمك(.)37
وذكاار ا نظما ا عنيا بشاواغل حقااوق اإلنسااان أن اإلفااال ماان العقاااب علااى نماااق واسااع قااد
أزعف سياو القانون(.)38
 -٢5وأفاو ا نظم ا عني بشاواغل حقاوق اإلنساان أبن عاد وجاوو سالم قضاائي مساتقل
وا ا ااوال وون إم اني ا ا ا االسا ا ااتماع إىل القضا ا ااا ا تعلق ا ا ا حبقا ا ااوق اإلنسا ا ااان ،مثل قضايا الا ا ااوءراة
وال ا ا ةيني الب ااالد ع اادوهم  ١5ش ا ااً ال ااذين أوقةا اوا ع ااا  ،٢00١وقض ااا غا ا هم م اان
األش احل الذين أوقةتهم سلما األمن بناة على أوامر الرئيس(.)39
 -٢6وأفاو صعي القانون اإلري ي أبن اا م اخلاب إلري ال ختضاع إالّ سااةل الارئيس
وه ااك تتمت ااع ابلس االم ا ملق ا ا  .وق ااد أب ااب اا ما ا اخلاب ا ا أوا يس اات دمها ال ا ارئيس ز ااد
ا وم السياسيني .وت در هذه اا م أح اما وون إيالة االعتبار الواجو للمبااوئ ا عا ىل
هبا عا ياً ،مثل احلع االستئناىل واحلع االستعان م ا  .ولد اا م اخلاب سلم إل اة
األح ااا ال اااور عاان اااااكم العاوي ا ( .)40وذكاار ا نظم ا ا عني ا بش اواغل حقااوق اإلنسااان أن
وجوو اا م اخلاب ال يتوافع مع أي نظا عدال مستقل(.)4١
ﺃياﺭ/مايو  ٢0١5قانوﻥ عق ا ا ا ا ا ااواب
 -٢7ﻭﺫكرﺕ منظما ا ا ا ا ا ا ﺍ اﺩﺓ  ١9ﺃﻥ ﺇﺭيتريا سن
جديد( ،)4٢ﻭق ااانون ﺍإلجرﺍﺀﺍﺕ ﺍجلنائي ( ،)43الل ااذين ح ا االّ عل ااى م ااا يب اادو حم اال قانوﻥ ﺍلعقوباﺕ
ﺍالنتقااا ﺍلذﻱ ُوزااع موجااو الساالما االسااتثنائي عاﻡ  .١99١وي اارر القااانوانن اجلدياادان
العديد من األح ا اليت تضمنها قانوﻥ ﺍلعقوباﺕ ﺍالنتقا  ،ويرسا ان واقاع األمار السالما
االس ااتثنائي ز اامن الق ااانون الع ااا  .وال يتماش ااى ع اادو م اان األح ااا الةضةاز ا لل اي ا ق ااانون
العقواب اجلديد مع ا يثاق األفريقك حلقوق اإلنسان والشعوب أو العهد الدو اخلاحل ابحلقوق
ا دني والسياسي (.)44
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 -٢8وذكر هيومن رايتس ووتش أن قانون العقواب اجلديد ي ةل احلع إجراةا ا ثاوال
أما هيئ قضائي مستقل  ،ل ن ال يزاال يتعني تمبيع هذه اإلجراةا وااتبارها(.)45
 -٢9وأشار هيومن رايتس ووتش إىل عملياﺕ التوقيف ا ت رر على ﺃساﺱ شبه ما ،واليت
انوراً مااا يبلَّااد األش ا احل ا وقوفااون أثناةهااا أبس ااباب تااوقيةهم .وقااد يسااتمر احلاابس ألجاال غ ا
مساامى وغالب ااً مااا ُ نااع الس ا ناة ماان االت اااال .وال يبلَّااد أقااارهبم أبماااكن وجااووهم ،انهي ا عاان
السماا هلم ابلز ر (.)46

احلر

األساسي واحلع ا شارك

احليا العام واحليا السياسي

()47

 -30أفاو الت االف الادو للادفاع عان احلريا أبن القاانون ال يعا ىل إال أبرباع بوائاف وينيا ،
وهك ال نيس األرثوذكسي اإلري ي وكنيس الرو ال اثولي ي وال نيس اإلجنيلي اللوثري واإلسال
السين .ووظر القانون أي انتماةا وصعيا وممارسا ويني اارج نماق هذه الموائف(.)48
 -3١ووفق ااً للت ااالف الاادو للاادفاع عاان احلري ا  ،ف ااى الموائااف الديني ا األربااع ا ااةذون هبااا
مةمن من الرقاب احل ومي والسيمر احل ومي (.)49
ليس
االساتعراض
 -3٢و معرض اإلشار إىل التوبيا ذا ال ل اليت حظي بتةييد إريا
السابع فيما يتعلع حبري الدين أو ا عتقد ،ذكر الورق ا ش ك  3أن عد مئا من ا سي يني
ا نتمني إىل كنائس غ مسموا هبا احت زوا ألجل غ مسمى ،وأن عمليا التوقياف اساتمر
االال الة قيد االستعراض .وتتعرض أيضاً ال نائس اليت مس هبا احل وم للقمع وا ضايق .
و عا  ،٢0١7أُلقك القبﺾ على أعضاة المائة ا سلم عارزتهم حماول ح وم إري نازع
مل ي مدرس الضياة اإلسالمي اخلاب (.)50
 -33وأشار الرابم األوروبي لشهوو يهاوه إىل عاد وجاوو أي نا قاانوين بشاةن االساتن اىل
الضام ي إريا ( .)5١وأشاار هيااومن راياتس ووتااش إىل عاد وجااوو أي ادما أااار اان أن
ت ون بديالً عن اخلدم العس ري للمستن ةني زام ً( .)5٢وذكار الرابما األوروبيا لشاهوو يهاوه
أن احلاال اليت يعرب فيها شاهوو يهاوه عان اساتن افهم الضام ي مان اخلدما العسا ري  ،فاهنهنم
وتُ زون ألجل غ مسمى وون هتم أو حماكم ويتعرزون عاو للتعذيو(.)53
االساتعراض
 -34و معرض اإلشار إىل التوبيا ذا ال ل اليت حظي بتةييد إريا
السابع ،ذكر ا نتد اإلعالماك إلريا أن إريا مل تمباع أي سياسا ومل تت اذ أي تاداب أاار
لضمان حري التعب والرأي والت مع(.)54
 -35وأشااار الورقا ا شا ك  4إىل عااد إحاراء أي تقااد مل ااون تنةيااذ التوباايا الايت
حظي بتةييد إري فيما يتعلع حبري التعب ( .)55و معارض اإلشاار إىل التوبايا ذا ال ال
اليت حظي بتةيياد إريا  ،أشاار منظما ا ااو  ١9إىل عاد إحاراء أي تقاد مان أجال مواةما
الدسااتور أو الق اوانني الوبني ا الاايت تقيّااد حري ا التعب ا مااع العهااد الاادو اخلاااحل ابحلقااوق ا دني ا
والسياسااي ( .)56والحظ ا الورق ا ا ش ا ك  4أن قااانون العقااواب اجلديااد جياار التشااه والشااتم،
ويقيد بشد اخلماب النقدي للدين(.)57
 -36وأشااار منظما ا اااو  ١9إىل عااد وجااوو أي وسااائ إعااال مسااتقل  ،علااى الاارغم ماان
أتييااد إري ا للتوباايا ذا ال اال االسااتعراض السااابع( .)58وتقت اار ا نافااذ اإلعالمي ا علااى
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اجلري ااد احل وميا ا  ،وحمما ا التلةزي ااون احل وميا ا  ،وث ااالل حمم ااا إذاعيا ا ت ااديرها الدولا ا  .وهت اادو
التق ااارير ال اايت تةي ااد أبن م ت ااو األم اان الق ااومك ية اار تقيي ااد إم اني ا ا الوب ااوال إىل القن ا اوا
التلةزيوني الةضائي  ،ابحلد من إم اني الوبوال إىل م اور ا علوما ا ستقل ااادوو أباالً
البلد( .)59و معرض اإلشار إىل التوبيا ذا ال ل اليت حظي بتةييد إريا  ،ذكار مشاروع
ا اادافعني ع اان حق ااوق اإلنسااان ش اارق أفريقي ااا والق اارن األفريقااك أن الس االما تش ا ّاو بش ا ل
منتظم على البث اإلذاعك جلماعا ا عارز عرب السواتل(.)60
 -37وأفاو مشروع ا دافعني عان حقاوق اإلنساان شارق أفريقياا والقارن األفريقاك أبن إريا
وابال قمااع آراة ووجهااا نظاار ا عارزا  .وقااد ُسا ن بعااﺾ ال ا ةيني حااني توجا آااارون
إىل ا نة ااى( .)6١وذك اار الورق ا ا ش ا ك  ٢أن العدي ااد م اان ال ا ةيني ق ااد احتُ اازوا وأووعا اوا
أماكن مل يُ شف عنها ،منابع معزول وال يُسمح بز رهتم(.)6٢
 -38ﻭأفا اااوﺕ ﺍلوﺭق ا ش ا ا ك  ٢أبن إعالﻥ عاﻡ  ٢005بشا ااةن حتديد ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ نظماﺕ غ
ﺍحل ومي يةرض رقاب شديدﺓ على منظماﺕ اجملتمع ﺍ دين ،كما يةرﺽ مبااﺩئ توجيهي مرهق
فيما خي تقدمي التقارير ،و نح السلما بالحيا مرﺍقب ﺃنشم تل ﺍ نظماﺕ(.)63

 -39وذكر صعي القانون اإلري ي أهنا الرابم ا هني الوحيد للم امني اإلري يني وأهنا اآلن
ا نة ااى .ﻭأف اااوﺕ أبن حم اااوال ترس ااي وجووه ااا واا اال البل ااد ق ااد أُحبم ا م اان قب اال الش اارب
السري  .وذكر هاذه اجلمعيا أن وجووهاا حاد ذاتا ا نةاى يعارب عان ال ثا بشاةن مساتو
القمع الذي تعاين من ا هن القانوني إري (.)64
 -40ﻭأشار مشروع ا ادافعني عان حقاوق اإلنساان شارق أفريقياا والقارن األفريقاك إىل عاد
وج ااوو منظم ااا غا ا ح ومي ا ﻭبني ﺃﻭ ﺩﻭلي مستقل عامل ا ﺇﺭيتريا ،ﻭﺃزاىل ﺃﻥ اإلع ااالن
ا تعل ااع جوار ا نظم ااا غ ا ا احل ومي ا ا ( )٢005ية اارض قي ااوواً ش ااديد عل ااى ا نظم ااا غ ا ا
احل وميا  ،ما ﺫل علااى ح اام التموياال الااذي اان أن تتلقاااه ماان األماام ا ت ااد أو وكاااال
ثنائي  .كما يش ط هذا اإلعالن تدفع أمواال ا اوني عن بريع احل وم (.)65
االساتعراض
 -4١و معرض اإلشار إىل التوبيا ذا ال ل اليت حظي بتةييد إريا
السابع ،ذكر مشروع ا دافعني عن حقوق اإلنسان شرق أفريقيا والقرن األفريقك أن بيئ عمل
ا دافعني عن حقوق اإلنسان ظل قاسي لل اي  ،مما أجرب ال ث منهم على الةرار من البلد(.)66
ويتعرض أبدقاة وأفراو عائال ا دافعني عن حقاوق اإلنساان ا نةاى لتهديادا أمنيا  ،األمار
الذي ثل ش الً من أش اال االنتقا بسبو جر ابلتبعي (.)67

احلع اخل وبي واحليا األُسري
 -4٢ذك اار الورق ا ا ا ش ا ا ك  ٢أن ا ا احلا اااال ال اايت شا اااري فيه ااا إري يا ااون م اان ا نةا ااى
احت اجا سلمي زد إجراةا احل وم اإلري ي  ،بلد منةااهم ،كاان أفاراو أسارهم إريا
عرز لالستهداىل من جانو السلما (.)68
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 -3احلقوق االتت اهية واال تماعية والثقافية

احلع العمل و ظروىل عمل عاول ومواتي
 -43بينمااا الحظ ا الورق ا ا ش ا ك  ٢أن إعااالن العماال رقاام  ٢00١/١١8ي ةاال حقااوق
ا اوابنني وأب ا اب العماال وا ااوظةني تش ا يل صعيااا وا شااارك أنشاامتها ،أشااار إىل
عد وجوو أي صعيا ونقااب مستقل الواقاع العملاك .وأزااف أن االحتااو الاوبين للعمااال
اإلري يك ،وهو النقاب العامل الوحيد إري  ،خيضع لسيمر الدول (.)69

احلع الضمان االجتماعك
 -44ذكر الورق ا ش ك  ١أن احلاال اليت ال يدفع فيهاا اإلري ياون الاذين يعيشاون
اخلارج زريب ا بانيُ ،وار أفاراو عاائالهتم إريا مان اخلادما وقساائم المعاا  ،وكاذل مان
احل وال على الت ويال ا الي اآلتي من أقارهبم ا وجووين اخلارج(.)70

احلع مستو معيشك الئع

()7١

 -45أف اااو ع ااب اإلري ي ااني م اان األراز ااك الوابئا ا أبن ح اااال اجلة اااىل ا ت اارر واإلوار
السيئ لالقت او وسياس األرازاك قاد أو إىل قلا االحتياباا ال افيا مان ال اذاة ،وماع ذلا
رفض إري تلقك ا ساعد من ا نظما اإلنساني ومنظما اإلغاث (.)7٢
 -46وذكاار هيااومن رايااتس ووتااش أن األجاار ا اادفوع ل ش ا احل الااذين ياادوون اخلدم ا الوبني ا
ٍ
كاىل .وعلى الرغم من ء و هذا األجر عا  ،٢0١6فهنن يبقى غ كاىل إلعال أسر (.)73
غ
 -47ﻭﺫكر ا نت ا ااد اإلعالم ا ااك إلريا ا ا ﺃﻥ ﺍحل وم ه ا اادم أكث ا اار م ا اان  ٢ 000منا ا ازال
عامك  ٢0١5و ،٢0١6ومل ي ن جم ان الض ا المعن عمليا هدﻡ مناءهلم بسبو عد
وجوو آلي مناسب للنظر مثل هذه المعون(.)74

احلع التعليم

()75

 -48أفاااو الرابم ا األوروبي ا لشااهوو يهااوه أبن بااالب ا اادار الثانوي ا الااذين أمت اوا ال ااف
احلاوي عشر ملزمون ابلتس يل معس ر ساوا كك يست ملوا ال ف الثااين عشار مان التعلايم.
وأش ااار الرابم ا إىل أن ش ااهوو يه ااوه الش ااباب ال يس ااتميعون إمت ااا تعل اايمهم بس اابو اس ااتن افهم
الضم ي من اخلدم العس ري (.)76
 -4حقوق أشخاص حمدهيح أو فئاع حمدهة

النساة

()77

 -49أف اااو ع ااب اإلري ي ااني م اان األراز ااك الوابئ ا أبن النس اااة يع ااانني نتي ا جتني اادهن
اجليش إلمتا ادمتهن العس ري اإللزامي  ،وخيضعن للعمل اجلاربي وهان عرزا لالغت ااب علاى
أيدي زباط اجليش(.)78
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األبةاال

()79

 -50أفاااو مدسس ا ماع ا أبن إري ا قااد بااذل جهااوواً لضاامان حقااوق األبةاااال ،بساابل
منها وزع اس اتي ي وبني هتدىل إىل توف بيئ مالئم ل بةاال(.)80
 -5١ﻭأف اااوﺕ ا نظما ا ا عنيا ا بشا اواغل حق ااوق اإلنس ااان إريا ا أبنا ا عل ااى ال اارغم م اان أن
تشريعا اخلدم الوبني قد حادو السان الادنيا للت نياد اخلدما الوبنيا  ١8عامااً ،فاهنن
عدواً كب اً من األبةاال وون هذا السن قد ُجنّدوا اخلدم الوبني (.)8١
 -5٢وأشار ا باور العا ي اإلري يا إلهنااة صياع أشا اال العقوبا البدنيا ل بةااال إىل حظار
العقوب البدني كعقوب على ارت ااب جر ا ماا ،ل ان هاذه العقوبا ال تازاال مشاروع ا نازال و
أماكن الرعاي البديل والرعاي النهاري  ،و ا دار  ،و ا دسساا اجلنائيا  .ووعا ا بااور إىل
سن تشريعا حتظر براح العقوب البدني صيع األماكن ،ما ذل ا نازال .كماا وعا إىل
إل ااة صياع احل اج القانونيا السات دا العقوبا البدنيا  ،ماا فيهاا تلا ا ن اوحل عليهاا قااانون
العقواب (.)8٢

األقليا والشعوب األبلي
 -53أفاو هيومن رايتس ووتش أبن ﺃﺭﺍزك العةر ﺍلتقليدي القريبا من ع و قاد باوور
عا ا ااا  ٢0١5ﻭﺍسُت دم ما ا اان أجا ا اال بنا ا اااة قاعدﺓ عس ري ليش ا ا ا لها بلد ثالث ،وون ﺩفع
تعويضا لزعماﺀ العةر(.)83

ا هاجرون والالجئون وملتمسو الل وة وا شروون واالياً

()84

 -54أف اااو ع ااب اإلري ي ااني م اان األراز ااك الوابئا ا أبن اآلالىل م اان األشا ا احل ،واابا ا
الشااباب ،اسااتمروا م اااور البلااد ألسااباب منهااا جتنااو اخلدما العسا ري اإللزاميا وغا اااادو
ا د (.)85

عد و اجلنسي
 -55ذك اار الرابما ا األوروبيا ا لش ااهوو يه ااوه أن ا رس ااو الرائس ااك ا اادر  ٢5تشا ارين األوال/
أكتااوبر  ١994قااد أل اى جنسااي شااهوو يهااوه الااذين كااانوا إري ي اني حب اام ا ولااد بساابو رفضااهم
ا شارك االستةتاة وأواة اخلدم العس ري (.)86
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