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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  السادسةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  ات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلوم
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  إريتريا

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                     
  . ذلك مـن وثـائق األمـم املتحـدة الرمسيـة ذات الـصلة             املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري         

ما يرد منها    وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف                
. قوق اإلنـسان  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح         . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

وقد ُروعيت يف إعداد هذا التقرير . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير        
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخـر           . وترية اجلولة األوىل لالستعراض اليت هي أربع سنوات       

وملا كان هذا التقرير ال جيّمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمـم  .  كانت ال تزال صاحلةالتقارير والوثائق املتاحة إن 
ى معاهدة  ـاملتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق عل                 

  .ات الدولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املتدين للتفاعل أو التعاون مع اآللي/ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق    
  )٢(اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختـصاصات احملـددة     
  هليئات املعاهدات

دولية للقضاء على مجيع    االتفاقية ال 
 أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٠٠١يوليه / متوز٣١

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  والسياسية

الـشكاوى املتبادلــة بــني الــدول    ال يوجد ٢٠٠٢ناير ي/ كانون الثاين٢٢
  نعم): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  التمييز ضد املرأة

  -   ال يوجد   ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٥

  -   -   ١٩٩٤أغسطس / آب٣  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفـل املتعلـق باشـتراك       

  اعات املسلحةاألطفال يف الرت

اإلعالن امللزم مبوجب     ٢٠٠٥فرباير / شباط١٦
   عاما١٨ً: ٣املادة 

 -  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفـال     

  يف املواد اإلباحية

  -   -   ٢٠٠٥فرباير / شباط١٦

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          : فيها املعاهدات األساسية اليت إريتريا ليست طرفاً     
، والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق )٣(والثقافية

لسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية            بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا     
مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد                

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدوليـة          أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و      
  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  محكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي لل

  ال  )٤(بروتوكول بالريمو
  ال  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
نعم، باستثناء الربوتوكوالت اإلضافية      )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 األول والثاين والثالث

  ١٨٢نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )٧(يةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدول
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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، أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتصديق إريتريا على االتفاقية دون              ٢٠٠٦يف عام     - ١
الربوتوكـول االختيـاري    (ا على التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية         ، وشّجعته )٨(حتفظات

  ، باإلضافة إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة            )٩()التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة     
تفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       ، واال )اتفاقية مناهضة التعذيب  (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

  .)١٠(العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم

 ١٨٢، شّجعت جلنة حقوق الطفل إريتريا على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               ٢٠٠٨ويف عام     - ٢
ا األساسي ، ونظام روم)١١(١٩٩٩بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 

  .)١٣(١٩٥١، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام )١٢(للمحكمة اجلنائية الدولية

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، وباعتماد القانون )١٤(، رحبت جلنة حقوق الطفل بإدراج مبدأ عدم التمييز يف دستور البلد٢٠٠٨يف عام   - ٣
وطلبت إىل إريتريا أن تنظر يف اعتماد قانون شـامل يتعلـق            . )١٥(ألنثىالقاضي بإلغاء تشويه األعضاء التناسلية ل     

  .)١٦(باألطفال بغرض إدراج أحكام االتفاقية ومراعاة امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكله- جيم 

ة مستقلة حلقوق اإلنسان على ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن ُتنشئ إريتريا مؤسسة وطني٢٠٠٨يف عام   - ٤
 ال يوجد يف إريتريا مؤسسة وطنية حلقوق ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠وحىت . )١٧(حنو ميتثل امتثاالً تاماً ملبادئ باريس

  .)١٨(اإلنسان معتَمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

   تدابري السياسات العامة- دال 

بـأن   إريتريـا    أوصت إىل اعتماد عدة خطط وبرامج عمل حمددة،         أشارتجلنة حقوق الطفل، بينما     إن    - ٥
 خطة عمل وطنية لألطفال تشمل مجيع جماالت االتفاقية وأن تكفل تنفيذها عن طريق توفري املوارد البشرية                 تعتمد

الطفل أيضاً إىل إريتريا أن تويل عناية       وطلبت جلنة حقوق    . )١٩(واملالية الكافية، وُتنشئ ما يلزم من آليات التقييم       
حلماية حقوق األطفال املنتمني إىل اجلماعات املستضعفة، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل األقليات، واألطفال ذوو               

اإليدز، واألطفال الذين يعيشون يف حالة    /أو املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية     /اإلعاقة، واألطفال املتأثرون و   
  .)٢٠(يقيمون يف املناطق النائية والريفيةفقر و
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢١(املعاهدةهيئة 
آخر تقرير قُدم 

  وُنظر فيه
مالحظــات  آخــر
  حالة اإلبالغ رد املتابعة  ختامية

 علـى التمييـز     جلنة القـضاء  
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير من األويل إىل الثالث منذ          -   -   - 
   على التوايل٢٠٠٦ و٢٠٠٤ و٢٠٠٢

ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

  ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -   -   - 

  ٢٠٠٣ر األولـي منـذ عام تأخر تقدمي التقري  -   -   -   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير الدوري الرابع منذ عام   -   ٢٠٠٦فرباير /شباط  ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

  ٢٠١١حيل تقدمي التقرير الدوري الرابع يف عام   -  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل

رتياح أن بعض الشواغل اليت أُبديت والتوصـيات الـيت          ، الحظت جلنة حقوق الطفل با     ٢٠٠٨يف عام     - ٦
غري أهنا أعربت عن القلق ألن توصيات .  قد عوِلجت٢٠٠٣قُدِّمت عقب النظر يف التقرير األويل إلريتريا يف عام     

 تتعلق مبسائل شىت من بينها اإلصالح القانوين وخطة العمل الوطنية والرصد املستقل وختصيص املوارد ومجع البيانات               
  .)٢٢(واملمارسات التقليدية الضارة وتسجيل املواليد وعمل األطفال وقضاء األحداث مل حتظَ بالقدر الكايف من املتابعة

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال   ُوجهت دعوة دائمة
    آخر الزيارات أو تقارير البعثات

    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
 ٢٠٠٣املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، طلب ُوجِّه يف عـام                يت مل يتفق عليها بعدالزيارات املطلوبة وال

؛ املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد، طلب زيـارة          ٢٠٠٥وُجدِّد يف عام    
؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، طلب زيارة قُدِّم يف           ٢٠٠٤قُدِّم يف عام    

 ٢٠٠٥قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، طلب قُدِّم يف عـام           ؛ امل ٢٠٠٣عام  
  .٢٠٠٧وُجدِّد يف عام 

    التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
    متابعة الزيارات

 رسالة من بينها مـا      ١٥خالل الفترة املشمولة باالستعراض أُرسل ما جمموعه          الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
وردت احلكومة  .  فرداً منهم امرأتان   ٤٠جموعات حمددة باإلضافة إىل     يتعلق مب 

  .) يف املائة٦(على رسالة واحدة 
 الـيت أرسـلها   ١٥ل مل جتب إريتريا على أي استبيان من أصل االسـتبيانات ا    )٢٣(الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية

  . ضمن املهل احملددة)٢٤(ةمكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص
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   التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-  ٣

بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، وحّدد مهامها اليت ) ٢٠٠٠(١٣١٢أنشأ جملس األمن مبوجب قراره   - ٧
مل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف     تشمل تنسيق أنشطتها مع أنشطة األمم املتحدة واملنظمات األخرى يف جمايل الع           

 وكُلّفت البعثة مبراقبة منطقة األمن املؤقتة بني إريتريا وبلد جماور واملناطق املتامخة هلا، وبالتحقيق   .)٢٥(تلك املناطق 
ويف عام  . )٢٦(قوق اإلنسان واإلبالغ عنها   حليف االدعاءات املتعلقة مبا يستجد من أحداث عرب احلدود وانتهاكات           

رت املفوضية املساعدة حلكومة إريتريا من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان لألفراد ومحايتها وبنـاء             ، وفّ ٢٠٠٥
، اشتركت املفوضية يف أنشطة تتعلق بالتوعية حبقوق اإلنسان         ٢٠٠٧ويف عام   . )٢٧(الثقة بني السلطات واملواطنني   

 ومنظمات الشباب الوطنية للمرأة اإلريتريةلوطين يف املدارس واملراكز املخصصة للنساء وذلك بالتعاون مع االحتاد ا
ويف . )٢٩(وسامهت البعثة عرب مكاتبها ومكاتبها الفرعية يف العودة اآلمنة لالجئني واملشردين داخلياً           . )٢٨(يف البلد 

يا ، أعرب جملس األمن عن أسفه ألن العقبات اليت تضعها إريتريا أمام عمل بعثة األمم املتحدة يف إثيوب  ٢٠٠٨عام  
  وإريتريا قد بلغ حداً يقـّوض أسـاس واليـة البعثـة، وأجـرب البعثـة علـى نقـل مقرهـا مؤقتـاً مـن                          

  .)٣١(٢٠٠٨يوليه / متوز٣١وقد قرر جملس األمن إهناء والية البعثة اعتباراً من . )٣٠(إريتريا 

يف الشرق والقرن    يف أديس أبابا بلداناً      ٢٠٠١وتشمل أنشطة املكتب اإلقليمي للمفوضية املنشأ يف عام           - ٨
ويسعى املكتب إىل بناء قدرات إقليمية ووطنية يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، . األفريقي، مبا فيها إريتريا

ويساهم يف التوعية حبقوق اإلنسان ويشترك يف األنشطة اليت تضطلع هبا األفرقة واملكاتب القطرية التابعة لألمـم                 
لك مكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة، وتتمثل هذه األنشطة يف تقدمي املشورة والدعم املتحدة يف املنطقة، مبا يف ذ

  .)٣٢(يقوم على أساس حقوق اإلنسان يف الربامج املضطلع هباهنج فيما يتعلق بإدماج 

   تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز-  ١

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ما يضطلع به االحتاد الوطين للمرأة اإلريتريـة مـن                الحظت اللجنة   بينما    - ٩
 عن انشغاهلا إزاء استمرار املواقف القائمة على سيطرة الرجل واألفكـار            ٢٠٠٦أنشطة يف جمال الدعوة، أعربت يف عام        

فعلى . تمع، وهي مواقف تنطوي عن متييز ضد املرأة       النمطية العميقة اجلذور بشأن دور املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف اجمل         
، مما يفقدهن أهلية احلـصول      الزواجأن النساء ُيستثنني من اخلدمة املدنية بسبب        من  سبيل املثال، أعربت اللجنة عن قلقها       

وارد االقتصادية  على األرض واملوارد األخرى، علماً أن املشاركة يف اخلدمة املدنية هي اليت ُتؤهل للوصول إىل األرض وامل                
وقد طلبت اللجنة إىل إريتريا أن تقّيم مدى حرمان املرأة من احلق يف األرض وغريها من املوارد بسبب عدم                   . )٣٣(األخرى

مشاركتها يف اخلدمة الوطنية نتيجة للزواج؛ وأن تكفل توعية اجملتمعات احمللية باجلوانب التمييزية للـزواج املبكـر؛ وأن                  
 فقدان تلك   بصددة النساء الاليت ُحرمن من حقوقهن يف احلصول على األرض وغريها من املوارد أو هن                ُتوجد حلوالً حلال  

وطلبت اللجنة أيضاً، كما هو مبني يف تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية              . )٣٤(احلقوق نتيجة للزواج املبكر   
ساواة بني اجلنسني عنصراً معلنـاً مـن عناصـر اسـتراتيجياهتا     تعزيز املإريتريا من ، أن جتعل )٣٥(٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  

الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، مبا يف           وسياساهتا وبراجمها اإلمنائية الوطنية، وخباصة تلك       
  . )٣٦(ذلك استراتيجية احلد من الفقر واستراتيجية األمن الغذائي
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نة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار وجود متييز فعلي ضد بعض فئـات              ، أعربت جل  ٢٠٠٨ويف عام     - ١٠
أو املصابون بفريوس نقص /األطفال، وال سيما الفتيات واألطفال الذين يعيشون يف حالة فقر واألطفال املتأثرون و

جنة بأن جتعل إريتريا    وأوصت الل . )٣٧(اإليدز واألطفال اليتامى وأطفال األقليات البدوية والرعوية      /املناعة البشرية 
من مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة أولوية وطنية، وأوصتها بوجه اخلصوص بأن تضع برامج لتمكني الفتيات 
من احلصول على حقوقهن بدون متييز وبأن تضطلع حبمالت لزيادة الوعي بقيمة الطفلة بني مجيع أصحاب الشأن                 

أيضاً بأن تضع نظاماً قانونياً واستراتيجية هبدف محاية األطفال مـن           وأوصت اللجنة إريتريا    . )٣٨(واجملتمع ككل 
  .)٣٩(املرض/اإليدز ومنع التمييز ضد األطفال املصابني بالفريوس/ةفريوس نقص املناعة البشري

عن ، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أنه قد تلقى بقلق تقارير من كل من إريتريا وبلد جماور ٢٠٠٥ويف عام   -١١
حدوث متييز على أساس اجلنسية ضد مواطين كل من البلدين يف البلد اآلخر وعن تعرض هؤالء إىل صعوبات يف سـبيل                     

، أشار األمني العام إىل أن تقارير بعثة األمـم املتحـدة يف             ٢٠٠٦ويف عام   . )٤٠(االنتفاع من اخلدمات االجتماعية العامة    
 من ذلك البلد اجملاور مازالوا يعانون من املمارسات التمييزية يف إريتريا، مبا يف              إثيوبيا وإريتريا تشري أيضاً إىل أن أشخاصاً      

  .)٤١(" بالعودةرسوم التصريح"ذلك مطالبتهم بدفع مبالغ مالية أو إخضاعهم لرسوم باهظة ُتسمى 

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه-  ٢

 حالة إىل احلكومة اليت مل ترد على ٥٤فاء القسري أو غري الطوعي أحال الفريق العامل املعين حباالت االخت  - ١٢
، أرسلت احلكومة رسالة تتعلق جبميـع احلـاالت         ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران . )٤٢(حالة واحدة من تلك احلاالت    

وذكّر الفريـق العامـل     . )٤٣(واعترب الفريق أن ردود احلكومة مل تكن كافية لتوضيح احلاالت املذكورة          . املعلقة
  .)٤٤("ما دام مصري ضحية االختفاء القسري مل يتضح بعد"احلكومة مبسؤوليتها عن إجراء حتقيقات متعمقة ونزيهة 

 ٢٠٠٩يف عام األمم املتحدة لشؤون الالجئني وتشري املبادئ التوجيهية املتعلقة باألهلية اليت وضعتها مفوضية   - ١٣
، حسب تقارير عدة، للتوقيف دون هتمة، واالحتجاز، وسوء         إىل أن اإلريتريني الذين ُيعادون قسراً قد يتعرضون       

ظروف   يفيودعون يف احلبس االنفرادي   ويذكر أن هؤالء اإلريتريني     . املعاملة، والتعذيب، أو القتل يف بعض احلاالت      
  .)٤٥(تتسم باالكتظاظ وانعدام الشروط الصحية، مع نقص الرعاية الطبية، وذلك لفترات طويلة يف بعض األحيان

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ما وردها من معلومات عن أطفال، مبن فيهم            ٢٠٠٨ويف عام     - ١٤
أطفال املدارس العليا، يتعرضون للتعذيب واملعاملة القاسية واملهينة على أيدي رجال الشرطة واجليش، وال سيما               

د طلبت اللجنة إىل إريتريا أن تتخذ تدابري فعالة وق. )٤٦(األطفال الذين حياولون جتنب االلتحاق باخلدمة العسكرية      
حلماية مجيع األطفال من التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية؛ وأن حتقق يف حاالت سـوء املعاملـة                 
ومعاقبة املسؤولني عن ارتكاب تلك األفعال؛ وأن تضمن جلميع األطفال ضحايا سوء املعاملة استعادة صـحتهم                

  .)٤٧(نفسية وإدماجهم يف اجملتمع من جديد فضالً عن منحهم تعويضاتالبدنية وال

 عاماً كحد أدىن لسن التجنيد، ولكنها أعربت عن القلق إزاء مـا             ١٨وقد رحبت اللجنة بتحديد سن        - ١٥
وردها من تقارير تتحدث عن حاالت التجنيد القسري قبل بلوغ السن القانونية وإزاء احتجاز فتيان مل يبلغوا سن 

لتجنيد عندما ُيطلبون للخدمة العسكرية اإلجبارية وإساءة معاملتهم، كما أعربت اللجنة عن انشغاهلا إزاء عدم               ا
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وقد حثت اللجنة إريتريا علـى       .)٤٨(إتاحة فرص كافية للتعايف البدين والنفسي لألطفال املتأثرين بالرتاع املسلح         
  .)٤٩( ملنع جتنيد األطفالالقيام، يف مجلة أمور، باختاذ مجيع التدابري املمكنة

، الحظت جلنة حقوق الطفل أن احلكم الوارد يف مدونة القانون اجلنائي االنتقالية املتعلق           ٢٠٠٨ويف عام     - ١٦
بالعقوبة البدنية ينطبق على األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر عندما يعرضون صحتهم البدنية والعقلية خلطر                

وأعربت اللجنة عن قلقها إذ ال تـزال العقوبـة          . ال يزال مسموحاً به   "  املعقول التأديب"شديد، وأن اللجوء إىل     
وأوصت إريتريا بأن حتظـر العقوبـة       . )٥٠(البدنية متارس على نطاق واسع يف املرتل واملدرسة ويف أماكن أخرى            

  .)٥١(البدنية بنص القانون وتضمن إنفاذ هذا احلظر يف مجيع األطر

للجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا إريتريا للقضاء على ممارسة تشويه األعضاء ، نوهت ا٢٠٠٨ويف عام   - ١٧
 مخـس التناسلية لألنثى عن طريق اعتماد القانون الرامي إىل إلغاء هذه املمارسة، ووضع خطة استراتيجية مدهتا                

ن قلقها العميق إزاء    سنوات للقضاء على هذه الظاهرة، فضالً عن االضطالع حبمالت للتوعية، ولكنها أعربت ع            
وأوصت اللجنة إريتريا بأن تواصل وتعـزز جهودهـا         . )٥٢(ارتفاع عدد حاالت تشويه األعضاء التناسلية لألنثى      

بوسائل منها العمل فعلياً على تعزيز اإلجراء الرامي إىل جترمي هذه املمارسة؛ وأن تنفذ خطة العمل الوطنية املتعلقة    
شامل وبأن ختصص املوارد الكافية لتنفيذها؛ وأن تقدم تدريباً متجـدداً، عنـد             مبكافحة هذه املمارسة على حنو      

. )٥٣( للذين يزاولون عمليات تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وتساعدهم يف إجياد موارد دخل بديلـة              ،االقتضاء
  يف ن الالجـئني  شـؤو وبصدد القضية نفسها، أشارت املبادئ التوجيهية املتعلقة باألهلية اليت وضعتها مفوضـية            

 يف املائة من السكان     ٩٠ ب، إىل أن هذه املمارسة ال تزال متفشية يف البلد، حيث تؤثر يف نسبة تقدر                ٢٠٠٩عام  
احلظر املعتمد يف الفترة األخرية؛ كما أشارت املبادئ التوجيهية إىل أنه ال يزال من              من  اإلناث، وذلك على الرغم     

  .)٥٤(تعلق بإلغاء تلك املمارسةالصعب التحقق من إنفاذ القانون امل

وقـد  . )٥٥(وأشارت نفس املبادئ التوجيهية إىل أن القانون اإلريتري ال جيرم االغتصاب يف إطار الزواج               - ١٨
 إىل إريتريا أن تسن تشريعات تتعلق بـالعنف         ٢٠٠٦طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           

  .  )٥٦(اب يف إطار الزواج ومجيع أشكال االعتداء اجلنسياملرتيل، مبا يف ذلك االغتص

ويف . وأشارت املبادئ التوجيهية إىل وجود منط من العنف اجلنسي يستهدف النساء اجملندات يف صفوف اجليش                - ١٩
ضوء تفشي العنف القائم على نوع اجلنس يف صفوف اجليش وعواقبه الوخيمة، قد تتعرض النساء الاليت يتـهربن مـن                    

  .)٥٧(جنيد لالضطهادالت

املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن االنشغال إزاء التقارير اليت العام وأعرب املمثل اخلاص لألمني   - ٢٠
  .)٥٨(تتحدث عن منع املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان من القيام بزيارات إىل السجون

 مبا اختذته إريتريا من مبادرات ملكافحة االستغالل اجلنـسي          ، رحبت جلنة حقوق الطفل    ٢٠٠٨ويف عام     - ٢١
غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الضحايا، وال سيما يف            . خطة عمل وطنية  وضع  لألطفال، ومن ذلك    

وقد أوصت اللجنة بأن جتري إريتريا دراسة شاملة خبصوص األطفال ضـحايا االسـتغالل           . )٥٩(صفوف الفتيات 
اجلنسيني، وبأن تتخذ تدابري ترمي إىل التوعية وإىل منع االستغالل اجلنسي والقضاء عليه، وبأن تقـدم                واالعتداء  
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التدريب إىل املهنيني العاملني يف جمال قضاء األحداث، وتكفل توفري املوارد الكافية وتنفذ سياسة شاملة ملكافحة                
  .)٦٠(هم يف اجملتمعهذه الظاهرة، وأن تضمن تعايف األطفال الضحايا وإعادة إدماج

، أعربت اللجنة عن االنشغال إزاء ما وردها من معلومات عن تفشي عمل األطفال وعدم ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٢
. )٦١(وجود تدابري شاملة هتدف إىل محاية األطفال من االستغالل االقتصادي ومن أسوء أشكال عمـل األطفـال           

 بشأن أسـوأ    ١٨٢ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        تصدِّق على أن    ، يف مجلة أمور،   وحثت اللجنة إريتريا  
  .)٦٢(١٩٩٩أشكال عمل األطفال لعام 

. وبينما أشارت جلنة حقوق الطفل إىل املعلومات اليت تتحدث عن التدابري املتخذة حلماية أطفال الشوارع  - ٢٣
 املراكز احلضرية الكربى، ومن أعربت عن قلقها من ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع، وال سيما يف

أن هؤالء األطفال هم يف حاالت كثرية ضحايا لتعاطي املخدرات واالستغالل اجلنسي واملضايقة والتنكيل مـن                
وأوصت اللجنة بأن تضطلع إريتريا بتقييم شامل لوضع أطفال الشوارع وبأن تضع . )٦٣(جانب أفراد قوات الشرطة

  .)٦٤(اب اجلذرية هلذه الظاهرةوتنفذ سياسة شاملة للتصدي لألسب

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون- ٣

أعرب املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن االنشغال إزاء التقارير اليت                  - ٢٤
  .)٦٥(من دون أن خيضعوا للعقابتتحدث عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد يف قوات األ

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم وجود نظام لقضاء األحداث يراعي خـصوصيات               ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٥
 كما ُيحاكم الكبار؛ كما     اً عام ١٧ و ١٥وأعربت من جديد عن قلقها إزاء حماكمة أطفال تتراوح أعمارهم بني            . الطفل

 عـن الكبـار يف      حلرية ال يستخدم كمالذ أخري فقط وألن األطفال ال ُيفصلون دائماً          أعربت عن القلق ألن احلرمان من ا      
 بأن ُتنشئ إريتريا نظاماً لقضاء األحداث يعتمد على حمـاكم           ،وأوصت، يف مجلة أمور   . )٦٦(مراكز االحتجاز قبل احملاكمة   

  .)٦٧(لجأ إىل احتجاز اجلاحنني األطفال إال كمالذ أخريُيمتخصصة، وأن ال 

  احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج واحلياة األسرية - ٤

 بني الفتيان والفتيات فيما ُتمّيز، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن القوانني العرفية  ٢٠٠٨يف عام     - ٢٦
يتعلق بتطبيق احلد األدىن لسن الزواج، وذلك على الرغم من أن الدستور والقانون املدين ينصان على أن احلـد                   

وأعربت اللجنة أيضاً عن االنشغال إزاء حالة األطفال، وال سيما الفتيات، الذين .  عاما١٨ًن الزواج هو األدىن لس
ورحبت اللجنة باجلهود املبذولة يف هذا الصدد، ولكنها أوصت . )٦٨( عاما١٥ً و١٣يتزوجون يف سن تتراوح بني    

دىن لسن الزواج وأن تضع برامج للتوعية مبشاركة  عاماً كحد أ١٨إريتريا بأن تكفل إنفاذ تشريعاهتا اليت حتدد سن 
  .)٦٩(القادة اجملتمعيني والتقليديني والدينيني فضالً عن اجملتمع ككل، مبن يف ذلك األطفال أنفسهم
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   - ٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

، أرسل كل من املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد والفريـق العامـل املعـين                 ٢٠٠٥يونيه  /يف حزيران   -٢٧
 إىل احلكومة تتعلق باحتجاز عدد كبري مـن املـسيحيني           ئلباالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسا       

إجبـارهم علـى   هبدف شيتهم من أن يتعرض احملتجزون خلطر التعذيب خوأعربوا عن . )٧٠(بسبب معتقداهتم الدينية فقط   
ويالحظ أن احلكومة . )٧١(التخلي عن ديانتهم، بوسائل منها انتزاع شهادات يذكر فيها األفراد املعنيون ختليهم عن ديانتهم       

  .)٧٢(مل ترد على هذه الرسائل

 فرداً من شـهود     ٢٥عنية حبرية الدين أو املعتقد أن       ، أكدت املقررة اخلاصة امل    ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢٨
ومل .  فرداً احتجزوا بسبب استنكافهم عن اخلدمة العـسكرية        ١١يهوه احتجزوا فقط بسبب معتقداهتم الدينية، مبن فيهم         

ـ         يسمحن احلكومة أي بديل للخدمة العسكرية من شأنه أن          تعيِّ رى،  لشهود يهوه وغريهم من أفراد الطوائف الدينية األخ
 اخلاصة على   ةوشددت املقرر . )٧٣( باستيفاء شرط أداء اخلدمة الوطنية     ،ممن متنعهم دياناهتم من االلتحاق باخلدمة العسكرية      

وشددت أيضاً على أنه ينبغي إلريتريـا،     . )٧٤(أن االستنكاف الضمريي هو حق يرتبط ارتباطاً وثيقاً حبرية الدين أو املعتقد           
، أن تويل مزيداً من العناية للهجمات اليت تستهدف أماكن العبادة وأن تـضمن مالحقـة        على غرار مجيع الدول األخرى    

  .)٧٥(مجيع املسؤولني عن هذه اهلجمات وحماكمتهم وفقاً لألصول

، أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري رسالة تتعلـق          ٢٠٠٦نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    - ٢٩
  وأعرب املقرر اخلاص أيضاً عن انشغاله إزاء احتجاز        . ثة صحفيني واحتجاز صحفيني آخرين    بالوفاة املزعومة لثال  

 سجيناً سياسياً دون إحضارهم أمام هيئة قضائية، مبن فيهم وزراء سابقون وموظفون سامون يف           ٦٠ما يزيد على    
ز يف إيرايريو، وذلك يف اخلدمة املدنية ويف صفوف اجليش وشخصيات من املعارضة وعدة صحفيني مبركز االحتجا     

وبعد مضي شهر، أرسل املقرر اخلاص، باالشتراك مع الفريق العامل . )٧٦(٢٠٠١سبتمرب /أعقاب احتجاجات أيلول
املعين باالحتجاز التعسفي، رسالة أخرى تتعلق باحتجاز تسعة من العاملني يف وسائط اإلعالم يف مكـان سـري         

ومل تـرد احلكومـة علـى تلـك     . أو أشكال أخرى من سوء املعاملـة  ُيحتمل أهنم تعرَّضوا فيه خلطر التعذيب       
وفيما يتصل بقضية اإلعالم أيضاً، أُشري يف إطار املبادئ التوجيهية املتعلقة باألهلية الـيت وضـعتها                . )٧٧(الرسائل

 الـذين   مث إن الصحفيني  . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن االتصاالت عرب اإلنترنت ختضع للرقابة           
ُيبدون آراًء معارضة ُمعرَّضون بوجه خاص للتوقيف واالحتجاز التعسفي، وبالتايل مثة أسباب معقولة تـدفع إىل                

، أعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقهـا إزاء القيـود            ٢٠٠٨ويف عام   . )٧٨(اخلشية من تعّرضهم لالضطهاد   
  . )٧٩(ط إعالم حرةالشديدة املفروضة على حرية التعبري وإزاء عدم وجود وسائ

، أرسل املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التعبري، باالشتراك مع الفريق العامل املعين ٢٠٠٥مايو /ويف أيار  - ٣٠
باالحتجاز التعسفي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املـدافعني عـن          

.  باحتجاز ثالثة نقابيني حبجة التحريض على االحتجاج ضد تدهور مستوى املعيشة            رسالة تتعلق  ،حقوق اإلنسان 
وُيذكر أهنم احُتجزوا يف احلبس االنفرادي دون أن ُتتاح هلم إمكانية االتصال مبحامٍ وأهنم مل ُيحضروا أمام قاضٍ يف 

  .)٨٠( ساعة من زمن توقيفهم٤٨غضون 



A/HRC/WG.6/6/ERI/2 
Page 10 

 

، أن )٨١(ين حبالة حقوق اإلنسان، مثلما أبرزت ذلك أيضاً جلنة حقوق الطفلوأشار املمثل اخلاص لألمني العام املع  -٣١
املؤسسات واملنظمات السياسية واملدنية واالجتماعية غري احلكومية ُتمنع، حسب ما ورد من تقارير، مـن أداء مهامهـا،    

ية جمموعة من األفـراد أن تتجمَّـع دون   وُتفيد التقارير أنه ُيمنع على أ. )٨٢(شأهنا شأن املؤسسات الدينية التابعة لألقليات    
وعالوة على ذلك، تنص القوانني على أن دور املنظمات غري احلكومية الدولية يقتـصر علـى                . )٨٣(ترخيص من احلكومة  

. )٨٤(عات احمللية دون استشارة احلكومةأنشطة اإلغاثة وإعادة التأهيل، وعلى أن هذه املنظمات ال ميكنها أن تعمل مع اجملتم
، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أن العدد اإلمجايل للمنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف إريتريا                 ٢٠٠٧ عام   ويف

وأضاف بـالقول إن املنظمـات غـري        . ٢٠٠٧ منظمات يف عام     ١٠ إىل   ٢٠٠٥ منظمة يف أوائل عام      ٣٧قد هبط من    
هامها، مبا يف ذلك القيود املفروضة على احلصول على تراخيص السفر،           احلكومية املتبقية ال تزال ُتجابِه مصاعب يف أداء م        

  .)٨٥(وإجراء التقييمات، إضافة إىل تأّخر احلكومة يف إقرار الربامج

 ٨٦/١٩٩٦، هنأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إريتريا على إعالهنا رقم ٢٠٠٦ويف عام   - ٣٢
، أشار مصدر تابع    ٢٠٠٨ويف عام   . )٨٦(املائة من املقاعد يف اجملالس اإلقليمية      يف   ٣٠  نسبة الذي ُيخصص للنساء  

 يف املائة يف ٢٢لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها نساء يف الربملان الوطين كانت 
  .)٨٧(٢٠٠٨عام 

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن اإلعالن املتعلق باخلدمة املدنيـة مل               ٢٠٠٨يف عام     - ٣٣
ينبغي أن تكفل جداول األجور أجراً متساوياً       : "من مشروع اإلعالن على ما يلي     ) ٣(٩وتشري املادة   . يصدر بعد 

وحثت اللجنة احلكومة على أن ُتعدِّل مـشروع      ". سسة العمل املتساوي القيمة وأن تضمن العدالة داخل املؤ        لقاء
  اإلعالن املتعلق باخلدمة املدنية من أجل تكريس مبدأ املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي يف القيمـة، ووفقـاً      

اده، ، وأن ُتقدم نص التشريع، بعد اعتم)١٠٠رقم (ملا تنص عليه اتفاقية املساواة يف األجور ملنظمة العمل الدولية 
  .)٨٨(وكذلك جداول األجور اجلديدة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

، أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن االنشغال إزاء احلالة السائدة يف القـرن                ٢٠٠٦يف عام     - ٣٤
من الغذائي وأزمة سبل كـسب  األفريقي بأكمله حيث تواجه إريتريا ضمن بلدان أخرى آثار اجلفاف وانعدام األ     

، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أن الوضع اإلنساين يف إريتريا ال يزال يـشكل                ٢٠٠٧ويف عام   . )٨٩(العيش
مصدر قلق بالغ مع تواصل ارتفاع معدالت سوء التغذية بني أوساط الفئات الضعيفة الكثرية، وذلك على حنـو                  

  وذكر أن احلصول على اخلدمات االجتماعيـة األساسـية         .  بعض املناطق  يتجاوز مستويات حاالت الطوارئ يف    
وأشار أيضاً إىل أن حتديات كربى تقف حجر عثرة أمام تقدمي . )٩٠(ال يزال غري كاٍف، وال سيما يف املناطق الريفية

كوميـة واجملتمـع   املساعدة اإلنسانية يف إريتريا، ال سيما يف ضوء احلضور احملدود للشركاء من املنظمات غري احل           
املدين، كما أشار إىل أنه على الرغم من التقارير املشجعة الواردة من برنامج األغذية العاملي بشأن إنتاج حبوب                  
غذائية ذات غلة مرتفعة يف إريتريا، فإن هناك مناطق يكون احملصول فيها حمدوداً أو منعدماً متاماً، مما ُيهدد األمن                   

وأضاف بالقول إن أنشطة برنامج األغذية العـاملي ظلـت يف           . ن احملليني يف إريتريا   الغذائي جلزء كبري من السكا    
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غضون ذلك معلّقة عقب قرار اختذته احلكومة بإدماج مجيع املعونات الغذائية الوافدة يف سياساهتا الوطنية لألمـن    
 إريتريا أبلغت األمم املتحدة      أيضاً، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أن حكومة         ٢٠٠٧ويف عام   . )٩١(الغذائي

  .)٩٢(بأهنا تعمل على إعداد خريطة طريق لألمن الغذائي

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا إزاء انتشار الفقر يف إريتريا وإزاء ارتفاع عدد               ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٥
اء وعلى مياه الـشرب     األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلك احلصول على الغذ              

وأوصت جلنة حقوق الطفل إريتريا بأن ُتحسِّن مساعيها يف جمال . )٩٣(النظيفة وعلى مساكن ومرافق صحية مالئمة
التنسيق وُتعزز جهودها الرامية إىل ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لتوفري الدعم واملساعدة املادية، مع 

  .)٩٤( اُألسر معاناة من التهميش واحلرمانالتركيز بصفة خاصة على أشد

وبينما الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلهود املبذولة من إريتريا من أجل حتسني                  - ٣٦
الرعاية املقدمة للمرأة يف جمال خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك من خالل برنامج سالمة األم، فقد أشـارت           

 إىل أهنا ال تزال قلقة إزاء الفرص احملدودة املتاحة للمرأة يف جمال احلصول علـى خـدمات           ٢٠٠٦م  اللجنة يف عا  
الرعاية الصحية الكافية، وال سيما يف املناطق الريفية، وإزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، الذي ُيعد من أعلى                 

وأوصـت  . )٩٥(ات النامجة عن اإلجهاض الـسري املعدالت يف العامل، وإزاء ارتفاع معدالت احلمل املبكّر والوفي  
اللجنة بأن تتخذ إريتريا ما يلزم من تدابري لتحسني استفادة املرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الرعاية التوليدية يف 
حاالت الطوارئ، ومن اخلدمات واملعلومات املتصلة بالصحة؛ وأن ُتعزز أيضاً فرص متتع املرأة خبدمات الـصحة                

واإلجنابية، وال سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة، هبدف منع حـاالت احلمـل          اجلنسية  
  .)٩٦(املبكّر واإلجهاض السري

، رحبت جلنة حقوق الطفل مبا وردها من معلومات تفيد أن إريتريا تتيح العالج بالعقاقري ٢٠٠٨ويف عام   - ٣٧
يد أهنا الحظت أن هناك حتديات تعترض اجلهود الرامية إىل ضمان توفري هذا ب. املضادة للفريوسات التراجعية جماناً

وأعربت اللجنة عن االنشغال إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفـريوس          . العالج جلميع األفراد الذين حيتاجون إليه     
رَّضون بوجه خاص اإليدز، والحظت أن األطفال، وخباصة املراهقات يف املناطق احلضرية، مع/نقص املناعة البشرية
وساور اللجنة القلق أيضاً لعدم كفاية خدمات منع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل . املرض/لإلصابة هبذا الفريوس

  .)٩٧(ولنقص االختبارات وخدمات املشورة

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٨

ق الطفل بتحّسن معدالت تسجيل األطفـال يف مجيـع املـستويات            ، رحبت جلنة حقو   ٢٠٠٨يف عام     - ٣٨
الدراسية، وبزيادة امليزانية املُخصصة للتعليم، وتوفري التعليم بشىت اللغات، فضالً عن حتسني عملية مجع اإلحصاءات 

تفعاً بسبب عدم إال أن اللجنة أعربت عن قلقها ألن معدل األمية ال يزال مر. املتعلقة مبواظبة األطفال على الدراسة
وأعربت اللجنة أيضاً عن القلق     . إتاحة فرص كافية لنيل التعليم االبتدائي وتدين صايف عدد املسجلني يف املدرسة           

إزاء ارتفاع عدد املتوقفني عن الدراسة، واكتظاظ الصفوف، وتدين معدل الذين يواصلون دراستهم يف املـدارس                
 املهين، وعدم كفاية املدرسني املدَربني واملرافق املدرسية املتاحة، ورداءة          الثانوية، وقلة املوارد املرصودة للتدريب    

 املساعي الرامية إىل تعترضوفضالً عن ذلك، أعربت اللجنة عن االنشغال إذ ال تزال هناك حتديات . نوعية التعليم
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صول األطفال على التعليم، القضاء على أوجه عدم املساواة على أساس االنتماء اإلثين واجلنسي اليت ُتقّيد فرص ح    
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء املعلومات اليت تفيد أن          . وال سيما يف املناطق الريفية ويف أوساط فئات البدو        

وأوصت اللجنة إريتريا بأن تضمن يف مجلة أمـور  . )٩٨(طلبة املدارس الثانوية خيضعون وجوباً للتدريب العسكري   
تزيد يف اإلنفاق العام على التعليم، وال سيما على التعليم االبتدائي،           أن  اجملاين واإللزامي، و  توفري التعليم االبتدائي    

وأن تبذل املزيد من اجلهود لضمان حصول الفئات الضعيفة على فرص االلتحاق بالتعليم غري النظامي املتسم جبودة 
  .)٩٩(اخلفية املترتبة على التعليم املدرسيعالية وذلك بوسائل من بينها معاجلة مسألة التكاليف غري املباشرة و

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

بينما أشارت جلنة حقوق الطفل إىل ما بذلته إريتريا من جهود لتحسني معدل تسجيل املواليـد، فقـد                    - ٣٩
 وقت   عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال، وال سيما أطفال األقليات، الذين ال ُيسَجلون             ٢٠٠٨أعربت يف عام    

وطلبت اللجنة إىل إريتريا أن ُتعزز وتزيد تطوير التدابري القائمة لضمان تـسجيل             . )١٠٠(الوالدة وال يف وقت الحق    
  .)١٠١(مجيع األطفال املولودين على إقليمها الوطين، مبن فيهم أطفال األقليات واألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية

  وء املهاجرون والالجئون وملتمسو اللج- ١٠

 إىل أن إريتريا تعترف مبدئياً ٢٠٠٧أشار تقرير صدر عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام   - ٤٠
وتواصـل املفوضـية    . بالالجئني الوافدين من بلدان معينة، دون أن تضع إجراءات وطنية لتحديد مركز الالجئ            

  .)١٠٢( وطنية لتحديد مركز الالجئمناقشاهتا مع السلطات خبصوص مجلة مسائل من بينها وضع إجراءات

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم تعاون إريتريا بالصورة املالئمة مع الوكاالت ٢٠٠٨ويف عام   - ٤١
الوكاالت تلك اإلنسانية من أجل ضمان احلماية لألطفال املشردين داخلياً وطلبت إىل إريتريا أن ُتعزز تعاوهنا مع         

 الالجئني واألطفال املشردين داخلياً؛ وأن تتخذ كافة التدابري الالزمة لـضمان محايـة         من أجل مساعدة األطفال   
  األطفال الالجئني وفقاً ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني، مع مراعاة تعليق اللجنة العـام                

  .)١٠٣(خارج بلدهم املنشأاملتعلق مبعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ) ٢٠٠٥(٦رقم 

   املشردون داخلياً- ١١

 شخص من املـشردين  ٢٠ ٠٠٠، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أنه على إثر عودة           ٢٠٠٧يف عام     - ٤٢
داخلياً وإعادة توطينهم يف منطقة غاش باركا غرب إريتريا بدعم من األمم املتحدة وشركائها، أُغلقـت كـل                  

  غري أن كالً من املشردين داخلياً الذين أُعيد توطينهم واملشردين داخلياً           .  يف هذه املنطقة   خميمات املشردين داخلياً  
 اآلخرين املتبقني يف املخيمات يف منطقة ديبوب جنوب إريتريا ما زالوا حيتاجون إىل مساعدة إنسانية                ١٢ ٠٠٠ل ا

دة التوطني ال يـزال جاريـاً، فـإن         والحظ أنه مبا أن برنامج إعا     . تشمل، بوجه خاص، االحتياجات األساسية    
  .)١٠٤(املخيمات املتبقية سُتغلق عندما ُيعاد توطني كل املقيمني هبا
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   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 إىل أن إريتريا بلد ينعدم فيـه        ٢٠١١- ٢٠٠٧أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٤٣

 الغذائي، حيث إن هذا البلد يواجه حالة انعدام أمن غذائي مزمنة نتيجة تفشي الفقر واخنفاض املستوى العام األمن
  .)١٠٥( عن اجلفاف والرتاعالناتج انعدام األمن وشدةللتنمية 

 أيضاً إىل أنه على الرغم من أن ٢٠١١- ٢٠٠٧وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة   - ٤٤
إريتريا مل تتوصل إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومستوى االلتحاق بـالتعليم                

، فإن االجتاهات الراهنة تبّين أن إريتريا سائرة قُدماً حنو حتقيق هذه األهداف حبلـول  ٢٠٠٥االبتدائي حبلول عام   
يا تسعى أيضاً إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بـصحة            أيضاً إىل أن إريتر    اإلطاروأشار  . ٢٠١٥عام  

اإليدز واملالريا وغريهـا مـن األمـراض    / وفريوس نقص املناعة البشرية  ،األطفال والوفيات يف صفوف األمهات    
 املتمثلة غري أن إريتريا ال تزال متخلفة عن حتقيق األهداف. الرئيسية األخرى، واحلصول على مياه الشرب املأمونة 

. يف القضاء على الفقر املدقع وتعميم التعليم االبتدائي، ومها هدفان حامسان حنو حتقيق التنمية البشرية واالقتصادية     
 أيضاً أن عدم توافر بيانات كافية عن االستدامة البيئية مل يسمح بإجراء تقييم واضـح خبـصوص              اإلطاروالحظ  

  .)١٠٦(التقدم احملرز يف هذا اجملال

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- اً رابع
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس إريتريا املساعدة التقنية من اليونيسيف بغية حتسني ٢٠٠٨يف عام   - ٤٥

ويسهل ليد عن طريق إنشاء هياكل مؤسسية جمانية        إمكانية حصول الفتيات على التعليم ورفع معدل تسجيل املوا        
وطلبت اللجنة أيضاً أن تضطلع إريتريا، بدعم من منظمة العمـل الدوليـة واليونيـسيف               . )١٠٧(الوصول إليها 

واملنظمات غري احلكومية، بتقييم شامل وأن تضع وتنفذ خطة عمل من أجل منع ومكافحة عمل األطفال، علـى              
، الـيت  ١٩٧٣ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام لعام      ١٣٨قية منظمة العمل الدولية رقم      حنو يتماشى متاماً واتفا   
  .)١٠٨(صدَّقت عليها إريتريا

 على حتقيق نتائج يف جمـاالت  ٢٠١١- ٢٠٠٧ويركز إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           - ٤٦
ودة عالية مع التركيز بوجه خاص على الفئات   تشمل املساواة يف احلصول على خدمات اجتماعية أساسية ذات ج         

الضعيفة، وتعزيز القدرات من أجل التصدي ألوجه القصور يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلصول علـى                
الغذاء الكايف، واستعادة مصادر كسب العيش وتأمينها، وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية للمشردين داخلياً             

  .)١٠٩(يق املساواة بني اجلنسنيوالعائدين، وحتق
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