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  املنهجية والتشاور  -أوالً   
أعد التقرير الوطين ألغراض االستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ التوجيهيـة             -١

  .٢٠٠٧بتمرب س/ أيلول٢٧، املؤرخ ١٦/١٠٢العامة إلعداد املعلومات الواردة يف املقرر 
وأنشئت جلنة توجيهية إلعداد هذا التقرير تتألف من ممثلني ملكتب رئـيس دولـة                -٢

إريتريا، ووزارة اخلارجية، ووزارة العدل، ووزير العمل والرفاه البـشري، ووزارة التنميـة             
. الوطنية، وعملت وزارة األمن الوطين مع وزارة الشؤون اخلارجية كجهة تنسيق هلذه اللجنة            

 مدخالت من وزارات وإدارات ذات صلة وغريها من أصحاب املـصلحة      تلقي أيضاً   وجرى
مبن فيهم منظمات غري حكومية وهيئات اجملتمع املدين وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                

  .أفريقيا يف

  اخللفية واإلطار  -ثانياً   

  اخللفية  -ألف   
ويتسم سـكاهنا   . يقيتقع إريتريا على طول ساحل البحر األمحر، مشال القرن األفر           -٣

باسـتثناء عـدد كـبري مـن        (بالتنوع الثقايف واللغوي، ويقدر عددهم بثالثة مليون نسمة         
 ٢٠٠٠-١٩٩٨جراء إحصاء للسكان واإلسكان يف الفترة       إلوكانت هناك خطة    ). املغتربني

بالتعاون مع مكتب اإلحصاء الكندي، لكن هذه اخلطة توقفت بسبب احلرب مع إثيوبيا، وما       
  .نها من نزوح ألعداد غفرية من اإلريتريني املقيمني على احلدود بني البلديننتج ع

، يف أعقاب اسـتفتاء مت      ١٩٩٣وإريتريا بلد صغري حصل على استقالله الرمسي يف           -٤
 ٣٠    ونتيجـة ل  .  املواطنني لصاحل االستقالل    املائة من   يف ٩٩,٨حتت رقابة دولية وصوت فيه      
رير، ورثت إريتريا اقتصاداً وبىن حتتية مدمرين، وعدداً        حجل الت عاماً من الكفاح املسلح من أ     

وعند االستقالل ركزت احلكومـة علـى تلبيـة         . كبرياً من السكان املبعدين وخزانه فارغة     
االحتياجات العاجلة ألفراد الشعب وإعادة بناء وتأهيل بناها التحتية االقتصادية واالجتماعية           

  . اقتصادية واجتماعية سريعةواملؤسسات الالزمة لتحقيق تنمية
وتبذل إريتريا يف الوقت احلايل جهوداً مكثفة يف إعادة بناء اقتصادها وتنميته وهـي                -٥

تتطلع إىل أن تصبح دولة متقدمة ودميقراطية ُتستثمر فيها طاقات شعبها بأكملـه يف إطـار                
لغاية، تقوم إريتريـا   وحتقيقاً هلذه ا  . وحدة وطنية قوية، ومنو اقتصادي مطرد وعدالة اجتماعية       

  :حالياً بإعداد خطة إرشادية للتنمية مخاسية السنوات، تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي
  حتقيق تنمية ومنو اقتصادي على حنو سريع ومتوازن؛  )أ(  
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  استئصال الفقر؛  )ب(  
إتاحة الفرصة جلميع املواطنني للحصول على التعليم، والرعاية الـصحية،            )ج(  

   والضمان االجتماعي؛وفرص العمل
  كفالة املساواة بني اجلنسني؛  )د(  
  تعزيز التعاضد االجتماعي واالنسجام بني شىت اجلماعات اإلثنية؛  )ه(  
  .تعزيز البيئة الطبيعية وحتسينها  )و(  

وجملس ) الفرع التشريعي (اجلمعية الوطنية   : وتتكون حكومة إريتريا من ثالثة فروع       -٦
  .واهليئة القضائية) الفرع التنفيذي(الوزراء 

ويرأس الرئيس جملس الوزراء الذي يتكون من سبعة عشر وزيراً، من بينـهم أربـع        -٧
ويعمل فرع القضاء علـى حنـو       . احلكومة نساء يف الوقت احلايل، ورئيس الدولة هو رئيس       

 يشمل هرماً من الواليات القضائية اليت       و عن كل من الفرعني التشريعي والتنفيذي وه       مستقل
  .تد من اجملتمع القروي إىل املستويني اإلقليمي والوطينمت

  نطاق االلتزامات الدولية  -باء   
إن دولة إريتريا طرف يف مخس من املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، مبا               -٨

كذلك انضمت إريتريـا إىل معاهـدتني مـن         . يف ذلك بعض من بروتوكوالهتا االختيارية     
وباإلضافة إىل ذلك، فإن إريتريا طرف يف عدة        . قوق اإلنسان األفريقية  املعاهدات الثالث حل  

صكوك دولية قانونية تعاجل القانون اإلنساين الدويل والعمل وتضطلع حكومة إريتريا جبهـود             
متواصلة كي توائم تشريعاهتا القائمة مع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون إريتريا             

 من مفاهيم حقوق اإلنسان اليت ترقى إىل مركز القانون العريف الدويل،            طرفاً فيها، وغري ذلك   
ساسـيتني  وتقوم احلكومة حالياً بالتحضريات الالزمة لالنضمام إىل املعاهدتني الـدوليتني األ          

  .حلقوق اإلنسان املتبقيتني
وترد أدناه عناوين الـصكوك القانونيـة وتـواريخ انـضمام إريتريـا إليهـا أو                  -٩

  :ليهاع تصديقها

  حقوق اإلنسان   -١  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             )أ(  

  ؛)٢٠٠١أبريل / نيسان١٧االنضمام، (
 ١٧االنـضمام،  (العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         )ب(  
  ؛)٢٠٠١أبريل /نيسان
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االنـضمام،  (ة  اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأ             )ج(  
  ؛)١٩٩٥ سبتمرب/أيلول

  ؛)١٩٩٤يوليه / متوز٢١التصديق، (اتفاقية حقوق الطفل   )د(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ه(  

  ؛)٢٠٠٥فرباير / شباط١٦االنضمام، (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
شراك األطفـال يف    إختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     الربوتوكول اال   )و(  

 من الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق        ٣الرتاعات املسلحة، واإلعالن املتصل باملادة      
  ؛)٢٠٠٥فرباير / شباط١٦االنضمام، (شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة إالطفل املتعلق ب

 ٣١االنضمام، ( أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     )ز(  
  ؛)٢٠٠١يوليه /متوز

 كـانون   ١٤االنـضمام،   (امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب         )ح(  
  ؛)١٩٩٩يناير /الثاين

 كـانون   ٢٢االنـضمام،   (امليثاق األفريقي حلقـوق الطفـل ورفاهـة           )ط(  
  ).١٩٩٩ديسمرب /األول

  العمل  -٢  
التـصديق،  ) (٢٩رقم  (لدولية املتعلقة بالعمل اجلربي     اتفاقية منظمة العمل ا     )أ(  

  ؛)١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥
) ١٠٥رقـم   (اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بإلغاء العمل اجلـربي            )ب(  

  ؛)١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥التصديق، (
) ١٠٠رقـم   (اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باملساواة يف األجـور            )ج(  

  ؛)١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥التصديق، (
) ١٣٨رقـم   (اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلـد األدىن للـسن             )د(  

  ؛)١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥التصديق، (
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باتفاقية احلرية النقابية ومحايـة حـق              )ه(  
  ؛)١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥ التصديق،) (٨٧رقم (التنظيم 

اجلماعيـة  اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبق التنظـيم واملفاوضـة             )و(  
  ؛ )١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٥التصديق، ) (٩٨ رقم(

اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقـة بـالتمييز يف االسـتخدام واملهنـة               )ز(  
  ).١٩٩٩أكتوبر /ول تشرين األ١٥التصديق، ) (١١١ رقم(
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  اجملال اإلنساين  -٣  
اتفاقية جنيف بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضى مـن أفـراد القـوات               )أ(  

  ؛)٢٠٠٠يوليه / متوز٢٩االنضمام، (املسلحة يف امليدان 
اتفاقية جنيف بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضـى والغرقـى بـالقوات              )ب(  

  ؛)٢٠٠٠يه يول/ متوز٢٩االنضمام، (املسلحة يف البحار 
  ؛)٢٠٠٠يوليه / متوز٢٩االنضمام، (اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب   )ج(  
 ٢٩االنضمام،  (املدنيني وقت السلم    اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص        )د(  

  ).٢٠٠٠يوليه /متوز

  اإلطار املعياري والدستوري والتشريعي  -جيم   
ومثة عقيدة مشتركة لـدى     . امة اإلنسان للشعب اإلريتري تقليد عريق يف احترام كر        -١٠

اجملتمع اإلريتري تتمثل يف إقامة جمتمع ال ُيهمل أحداً، وخاصة النساء واألطفال، والفقـراء               
ويتسق التزام إريتريا الوطين والـدويل بـشأن     . واملعاقني، والسكان والزائرين على حد سواء     

، ويوجد بشأنه أدلة موثقة علـى       مسألة حقوق اإلنسان مع مبادئ ومعايري اجملتمع اإلريتري       
  .نسان وعدم انتهاك كرامة اإلنسان اإلمحاية حقوق

ويتمثل النهج األساسي للحكومة اإلريترية إزاء حقوق اإلنسان يف كفالة احلقـوق              -١١
األساسية، مثل الغذاء والصحة والتعليم واحلقوق األساسية املماثلة بالنسبة للمجتمع عمومـاً            

   .واألطفال بوجه خاص
وعلى مدى الثمانية عشر عاماً املاضية، صدقت اجلمعية التأسيسية على الدسـتور،              -١٢
أيضاً وضع عدة قوانني متكن حكومة إريتريا من إنشاء نظام قانوين مالئم بدرجة معقولة               ومت

ويكرس الدستور فـصالً كـامالً للحقـوق واحلريـات          . لضمان حقوق اإلنسان يف البلد    
تشمل جمموعة القوانني ذات الصلة حبقوق اإلنسان عدداً من القوانني          و. والواجبات األساسية 

األساسية األخرى، مثل القانون املدين االنتقايل إلريتريا، وقانون اإلجراءات املدنية االنتقالية،           
والقانون اجلنائي االنتقايل إلريتريا، وإعالن االستفتاء اإلريتري، وإعالن العمل، واإلعـالن           

القطاع العام، وإعالن اسـتحقاقات     ء نظام املعاشات الوطين، وإعالن معاشات       املتعلق بإنشا 
الباقني على قيد احلياة من أقارب الشهداء، واللوائح املتعلقة بالسلع اليت تقـدمها احلكومـة               

معيات اإلقليمية، وإعالن حتديد حقـوق       اجل كمساعدة إىل ذوي اإلعاقة، وإعالن انتخابات     
ستفيدين وأصحاب العمل يف إطار صندوق معاشات القطاع العـام،          والتزامات العاملني وامل  

  .وإعالن إلغاء ختان البنات
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وحكومة إريتريا اآلن يف املرحلة األخرية من صياغة إجراءات مدنية وعقابية وجتارية              -١٣
. ومدونتني لإلجراءات املدنية واإلجراءات اجلنائية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          

  .١٩٩٧تتوافق هاتان املدونتان مع دستور إريتريا لعام و

  اهلياكل األساسية حلقوق اإلنسان  -دال   
وكمـا هـو    . متارس حكومة إريتريا اليقظة إزاء أي انتهاك للحقوق على أراضيها           -١٤

واضح يف التقرير، فإن احلقوق حتظى باحلماية من خـالل احملـاكم ووزارات ومؤسـسات              
  .حكومية شىت

احتاد مت  (جد منظمات غري حكومية وطنية مثل االحتاد الوطين للنساء اإلريتريات           وتو  -١٥
واالحتاد الوطين للشباب والطلبة اإلريتـريني،      ) تشكيله حلماية وتعزيز مصاحل املرأة اإلريترية     

احتاد أنشئ للدفاع عن حقوق العاملني من أي معاملـة          (واالحتاد الوطين للعمال اإلريتريني     
، فضالً عن منظمات تدعو حلقوق ذوي االحتياجـات اخلاصـة، مثـل             ) مربرة متييزية وغري 

اجلمعية اإلريترية الوطنية للمكفوفني، واجلمعية اإلريترية الوطنية لفاقدي السمع، واجلمعيـة           
  .اإلريترية الوطنية للمحاربني املعوقني

ـ                -١٦ ه وينص دستور إريتريا وقوانني أخرى ذات صلة على أنه حيق ألي شـخص لدي
مشكلة إدارية، انُتهكت حقوقه أو مصاحله أو تعرضت للتهديد، أن يلتمس انتصافاً إداريـاً              

وميكن هلذا الشخص أيضاً أن يقرر أن ميثل أمام احملكمة لطلب مراجعة قضائية لقرار              . مناسباً
أيضاً على أنه حيق ألي شخص متـضرر        وتنص هذه القوانني    . ضدها/غري موات اختذ ضده   

 من أي من حقوقه وحرياته ألساسية اليت يكفلها الدستور أو انتهاك أي منها              يدعي احلرمان 
وعالوة على ذلك، ميكن ألي شخص يشكو من        . أن يلجأ إىل أي حمكمة خمتصة لالنتصاف      

أو /إجراءات أو تدابري غري عادلة اختذت ضده، أن يعرض شكواه على الوزير ذي الـصلة و               
  .ف اإلداريعلى رئيس الدولة وأن يطالب باالنتصا

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثالثاً   

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان احلق يف احلياة واحلرية وأمـان      -ألف   
  الشخص على نفسه

يتضمن كل من دستور إريتريا والقانون املدين االنتقايل إلريتريا، وغريمها من القوانني   -١٧
فالقانون اجلنائي إلريتريا ينص على أن كل . لة أحكاماً تكفل حق املواطنني يف احلياةذات الص

فعل حيرم اإلنسان من احلياة، مثل القتل العمد أو أي فعل من أفعال التعـدي علـى حيـاة                   
  .الشخص، كالقتل نتيجة لإلمهال، يشكل فعالً إجرامياً
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ووزارة العدل هي املنوطـة بإحالـة       . ويف إريتريا، تطبق عقوبة اإلعدام حبذر شديد        -١٨
وميكن لـرئيس   . األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام، مصحوبة بآرائها، إىل رئيس دولة إريتريا         

ويشمل دستور إريتريا ضمانات ضد احلرمان      . دولة إريتريا أن يقوم بإلغاء العقوبة أو ختفيفها       
ي االنتقايل إلريتريا، من جانبه،     وينص القانون اجلنائ  . من احلياة دون مراعاة األصول الواجبة     

. على أنه ال ميكن توقيع عقوبة اإلعدام إال يف احلاالت اليت ال توجد فيها ظـروف خمففـة                 
 يكون دون كذلك ينص على عدم جواز توقيع عقوبة اإلعدام على أي شخص يرتكب جرمية

 حالة الـسجني    ويف. سن الثامنة عشر أو يف حالة أنه ال يتحمل املسؤولية الكاملة عن نفسه            
ويف . حالة املرض هـذه   قوبة ما دام السجني ال يزال يف        املريض مبرض خطري، حيذر تنفيذ الع     

حالة املرأة احلامل أو اليت لديها أطفال دون سن الثالثة أعوام فإن العقوبة ختفف إىل سـجن                 
  .مشدد مدى احلياة

واز انتهاك كرامة   ويشمل الدستور وغريه من القوانني ذات الصلة ضمانات بعدم ج           -١٩
كما أنه من احملظور إخضاع أي شخص للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             . األشخاص

وكذلك ُيحظر استرقاق األفـراد أو اسـتعبادهم أو   . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
إلريتريا وينص القانون املدين االنتقايل     . إجبارهم على أداء عمل قسري غري مرخص به قانوناً        

على أنه ال جيوز تقييد حرية أي فرد، أو إخضاعه للتفتيش، إال يف احلاالت اليت ينص عليهـا                  
ومن ناحية أخرى، فإن القانون اجلنائي اإلريتري يعترب االحتجاز التعسفي جرميـة            . القانون

و وأي شخص يقوم، يف خرق للقانون أو دون أمر قانوين بالتوقيف، أو حببس أ . ُيعاقب عليها 
كذلك يتـضمن   . احتجاز أو خبالف ذلك يقيد حرية شخص آخر، يكون قد ارتكب جرمية           

قانون اإلجراءات اجلنائية االنتقايل أحكاماً صرحية تنظم االحتجـاز والتوقيـف اجلنـائيني؛             
  .وتتناول مسائل مثل املعايري املطبقة، واإلجراءات، واحلدود الزمنية ومكان االحتجاز

جراءات اجلنائية االنتقايل، ال جيوز إجبار متهم على اإلجابة وجيب          ووفقاً لقانون اإل    -٢٠
كذلك ال جيوز ألي حمكمة أن تسجل أية        . كإحاطته علماً بأن من حقه أن يرفض القيام بذل        

أقوال أو اعترافات مقدمة إليها، ما مل تتحقق، عند استجواب الشخص الذي أدىل هبا، من أنه      
  .فات طوعاًأدىل هبذه األقوال أو االعترا

وتعمل إدارة السجون وإعادة    . ويف إريتريا، حتظى حقوق اإلنسان األساسية باحلماية        -٢١
وعند استقبال السجني يتحفظ مسؤولو الـسجن     . التأهيل بقوة من أجل إعمال هذه احلقوق      

وعند استقبال السجني يـتم     . على أي ممتلكات ال حيق للمساجني االحتفاظ هبا يف السجن         
جبميع ممتلكاته، وحيق له أن يتحقق من أن هذه القائمة صحيحة قبـل التوقيـع               عمل قائمة   

التوجيهـات  (وحيق للمساجني أن يطلعوا علـى القواعـد         . عليها، وأن حيصل على إيصال    
املعمول هبا يف السجن اليت تنص على حقوقهم وعلى االلتزام واالنضباط املتـوقعني           ) الداخلية
 والسن وطبيعـة    اجني وحتديد فئاهتم على أساس نوع اجلنس      وعندئٍذ يتم تصنيف املس   . منهم

  .اجلرمية واحلالة الصحية لكل سجني
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وحتمي إدارة السجون وإعادة التأهيل اإلريترية حقوق السجناء يف التغذية الـسليمة              -٢٢
وامللبس، واإلصحاح البدين والبيئي، وعالج طيب كاٍف، واحترام السالمة البدنية، وإمكانيـة            

أو الصيام وفقاً للدين الذي يعتنقـه       /ىل احملاكم والتماس خدمات حمامٍ، والصالة و      الوصول إ 
السجني، واحلق يف الزيارات واالتصال، والتعليم والعمل واألجر عـن العمـل، ومقاضـاة              

 املفقودة أو اليت حلق هبا      تموظفي السجون إلساءة املعاملة، واحلصول على تعويض للممتلكا       
قبل انتهاء مدة السجن استناداً إىل الـسلوك        ) اإلفراج حتت املراقبة  (ط  ضرر، واإلفراج املشرو  

اجليد، واحلق يف القراءة والتواصل، والتمارين البدنية والرياضة، والعروض الثقافية والترفيـه            
  .والسالمة واألمن

ى أن ذلك ضـروري ملنـع       ئوجيوز وضع بعض القيود على حقوق سجني ما إذا ر           -٢٣
  .السجن، أو للحفاظ على سالمة السجناء فالة األمن يفوقوع جرمية، أو لك

   االجتماعي ويف مستوى معيشي الئقالضماناحلق يف   -٢  
ينص دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة على أنه حيـق لكـل شـخص                  -٢٤

كما أن دولـة    . احلصول على اخلدمات االجتماعية اليت متوهلا الدولة وعلى حنو من املساواة          
تريا ملزمة بأن تؤمن الرفاه االجتماعي جلميع املواطنني وال سيما احملرومني منهم، يف حدود         إري

وفيما يتعلق مبخطط الضمان االجتماعي هتدف دولة إريتريا إىل اسـتحداث           .  املتاحة املوارد
خمطط وطين شامل للضمان االجتماعي بشكل تدرجيي يشمل مجيع املواطنني مبا يتفـق مـع            

املخطـط  ‘ ١‘: ، أعلنت احلكومة عن ما يلـي ٢٠٠٣ويف . ة االقتصادية للبلد  مستوى التنمي 
خمطط القطاع العام للمعاشات، اإلعالن ‘ ٢‘؛ ١٣٥/٢٠٠٣الوطين للمعاشات، اإلعالن رقم 

خمطط استحقاقات الباقني على قيد احلياة من أقـارب الـشهداء،   ‘ ٣‘؛ و١٣٦/٢٠٠٣رقم  
 العـاملني   ١٤٦/٢٠٠٥ منح اإلعالن رقـم      وفضالً عن ذلك،  . ١٣٧/٢٠٠٣اإلعالن رقم   

 سنة أهلية االنـضمام إىل  ٦٥ و١٨النظاميني يف اخلدمة املدنية الذين تتراوح أعمارهم ما بني  
هذا املخطط ويتمثل اهلدف من املخطط الوطين للمعاشات يف احلد من التبعيـة االقتـصادية               

 وفاة املعيل، بينما يقدم خمطـط       أو/واملشاكل املالية اليت ميكن أن تنشأ بعد مرض، أو عجز و          
معاشات الباقني على قيد احلياة من أقارب الشهداء دعماً مالياً للمستفيدين املباشـرين بعـد       

  .املُعيل وفاة
وتعترف خمططات الضمان االجتماعي هذه باحتياجات وحقوق أصحاب املعاشات           -٢٥

عاش وحصة االستحقاقات ألصحاب والباقني على قيد احلياة من أقارهبم، وحتدد املسامهة يف امل
ويف خمطط استحقاقات الباقني على قيد احلياة       . املعاشات والباقني على قيد احلياة من األقارب      

وإذا مل يكـن    . من أقارب الشهداء، حيق ألطفال وزوجة الشهيد احلصول على استحقاقات         
ول على االسـتحقاقات    للشهداء أبناء أو زوجة باقني على قيد احلياة، فإنه حيق آلبائهم احلص           

  .٢٠٠٤وقد دخل هذا اإلعالن حيز النفاذ منذ . كاملة
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 من الباقني على قيد احلياة من أقارب ٩٨ ٨٦٨ استفاد من هذا املخطط    ٢٠٠٥ويف    -٢٦
؛ ويف عام   ٩٤ ٧٦١ استفاد   ٢٠٠٧، ويف عام    ٩٧ ٣٣٣ استفاد   ٢٠٠٦الشهداء؛ ويف عام    

، اسـتفاد   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان -يناير  /لثاين وأثناء الفترة كانون ا    ٩٩ ٨٩٧ استفاد   ٢٠٠٨
، بلغت نفقات امليزانية على الباقني على قيد احلياة مـن أقـارب             ٢٠٠٥ومنذ  . ٦٠ ٤٢٤

  . نفقا١ ٦٦٤ ٤٣١ ٩٤٧,١٥الشهداء 
وكضمان اجتماعي قصري األجل، يوفر قانون العمل نظاماً السـتحقاقات العجـز،      -٢٧

الطبية، واستحقاقات األمومـة، واسـتحقاقات      واستحقاقات املرض، واستحقاقات الرعاية     
  .اإلصابة أثناء العمل، واستحقاقات اإلعانات األسرية واستحقاقات العجز

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية يف اجملتمع  -٣  
ينص دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة على أن الدولة ملزمة بأن تسعى                -٢٨

وهتدف إريتريا يف قطاع    .  حدود مواردها، إىل جعل التعليم متاحاً جلميع املواطنني        جاهدة، يف 
التعليم إىل تنشئة مواطنني متعلمني تعليماً جيداً ولديهم مهارات ومتحمسني ميكـن هلـم أن         

وحتقيقاً هلذه الغاية، تبذل احلكومة قصارى جهودها لوضع        . يسهموا إسهاماً فعاالً يف تنميتها    
يمي متاح للجميع، مبن يف ذلك الفتاة الطفلة يف املناطق الريفية، وتكون له القـدرة               نظام تعل 

على تقدمي تعليم مناسبة رفيع املستوى وميسور التكلفة على مجيع مستويات السلم التعليمي،             
وكخطوة أوىل صوب بناء القدرة     . وذلك باستخدام هنج متكامل لتطوير نظام تعليمي سليم       

ة الالزمة، سعت إريتريا إىل حتقيق هدف رئيسي يف جمال التعليم وهو توفري             البشرية واملؤسسي 
ومن أجل تنميـة اجملموعـة      . غري أن هذه هي اخلطوة األوىل فقط      . التعليم األساسي للجميع  

الالزمة من األشخاص املهرة واملتعلمني القادرين على قيادة البلد وإدارهتا يف مجيع جمـاالت              
 حتسني النظام التعليمي بدرجة كبرية على مجيع املستويات من حيـث  شؤونه الداخلية، يتعني  

  . إمكانية الوصول إليه، واجلودة واملالءمة
ومنذ االستقالل، أنفقت موارد كثرية وُبذلك جهود كبرية لزيادة إمكانية الوصـول         -٢٩

ق  وحتسني جودته، يف مجيع منـاط      ١٢ل إىل مستويات التعليم ما قبل املدرسي حىت الصف ا        
وإىل جانب التوسع يف فرص التعليم ُبذلت أيضاً جهود دؤوبة من أجل تقومي االختالل              . البلد

وفضالً عن ذلك، تقوم احلكومـة      . بني اجلنسني وبني األقاليم الذي اتسم به النظام التعليمي        
لـى  تقديراً ألمهية مناء الطفل يف املراحل املبكرة بتوجيه موارد كما تشجع اجملتمعات احمللية ع             

  . إنشاء برامج للطفولة املبكرة وتشغيلها
 يف املائـة يف     ٣٠وارتفعت النسبة الصافية لاللتحاق باملـدارس االبتدائيـة مـن             -٣٠
، وهو ما ميثل زيادة بنسبة      ٢٠٠٣-٢٠٠١ يف املائة يف الفترة      ٤٤ إىل   ١٩٩٥-١٩٩٣ الفترة
 فعلى سبيل املثـال، بلغـت       .وقد حتقق أيضاً املزيد من التقدم منذ ذلك احلني        .  يف املائة  ٤٧

ويف الفتـرة  . ٢٠٠٧ يف املائة حبلـول عـام      ٥٠النسبة الصافية يف املستوى االبتدائي      
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 ٤٠ يف املائة من امللتحقني باملستوى األويل، و٤٤، بلغت نسبة الفتيات ٢٠٠٤- ٢٠٠٣
النسب  يف املائة مبستوى املدارس الثانوية، وما زالت هذه          ٣٣ باملستوى املتوسط، و   يف املائة 
 يف املائـة، ويتوقـع      ٦٧,٤وباملثل، فقد بلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف البلد          . تتحسن

موثوقية من االستقصاء الدميغرايف والصحي الثاين اجلاري القيام        احلصول على رقم أكثر     
وهذا يعكس األمهية اليت تعريها إريتريا للتعليم وعزمها علـى ختـصيص مـوارد              . به

ومثة مؤشر على ذلك هو أن اإلنفاق العام على التعليم . نمية نظامها التعليميلإلسراع بت
  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٠بلغ الضعف يف الفترة ما بني 

وفيما يتعلق بالثقافة، فإن إريتريا جمتمع متعدد اإلثنيات مكون من تـسع مجاعـات             -٣١
نية على تنمية لغتها    وهناك تشجيع جلميع اجلماعات اإلث    . ويعترب هذا التنوع مصدر قوة    . إثنية

. وعلى سبيل الذكر؛ جيري تعليم األطفال بلغتهم األم يف املستوى األويل من التعليم            . وثقافتها
وتتمتع كل اجلماعات اإلثنية باحلق يف تنمية لغتها وثقافتها من خالل توفري وقت متناسب يف               

  .مجيع وسائل اإلعالم بل وجيري بالفعل تشجيعها على القيام بذلك

  احلق يف الصحة  -٤  
ينص دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة على أن الدولة ملزمة بأن تبـذل                 -٣٢

ورؤية . قصارى جهدها، يف حدود مواردها، جلعل اخلدمات الصحية متاحة جلميع املواطنني          
لة إريتريا على األجل الطويل هي إنشاء نظام للرعاية الصحية يتمكن فيه مجيع املواطنني بسهو             

فمن الضروري أن يتمتع السكان     . من احلصول على خدمات صحية جيدة وبتكلفة ميسورة       
وبالنظر إىل ذلك، ُيمـنح تطـوير       . بصحة جيدة إلقامة اقتصاد نشيط ومنتج وجمتمع حيوي       

وملواجهة التحـديات   . قطاع الصحة أولوية عالية يف ختصيص املوارد العامة الشحيحة للبلد         
ع، اعتمدت احلكومة السياسة الوطنية لقطاع الصحة وخطـة تطـوير    الرئيسية يف هذا القطا   

قطاع الصحة، اللتني تركزان على توفري املستويات األول والثاين والثالث مـن اخلـدمات              
  .الصحية يف كافة أحناء البلد

وشكلت صحة الطفولة واألمومة بؤرة التركيز الرئيسية لنظام الرعاية الصحية العامة             -٣٣
 ٢٠٠١وكجزء من هذا التركيز، قامت احلكومـة يف  .  األخرية١٨ل يف السنوات ايف إريتريا  

وتتضمن األهداف الرئيسية هلذا الربنامج الشامل تعلـيم        . بإطالق برنامج مناء الطفولة املبكرة    
ورعاية األطفال يف سن مبكرة، وحتسني تغذية الطفل واألم، وتعزيز اخلدمات الصحية املقدمة             

مهات، وحتسني التعليم يف جمال التغذية، والوعي العام بالقـضايا الـصحية،           إىل األطفال واأل  
. وتوفري فيتامني ألف، واحلديد، واليود، وتقدمي الدعم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة           

وعالوة على ذلك، ُمنحت أولوية للتصدي لقضايا الصحة اإلجنابية والتحصني ضد أمـراض             
 إلنشاء مرافق للرعاية الصحية األساسية مثل العيـادات،  كذلك جرى إعطاء أولوية . الطفولة

وُتبذل جهود متواصلة لتجهيـز     . والنقاط واملراكز الصحية واملستشفيات يف كافة أحناء البلد       
وعموماً، بالرغم من أن ما زالت هناك حاجـة إىل          . هذه املرافق بالكامل وتزويدها بعاملني    
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 إىل خدمات صحية موثوقة وميسورة التكلفـة  العمل الكثري لتحسني فرص وصول اإلريتريني  
ورفيعة املستوى، فإن ما مت إجنازه خالل فترة زمنية قصرية نسبياً من بنـاء مرافـق للرعايـة     

  . الصحية وحتسني نظام الرعاية الصحية، وال سيما الرعاية األولية، أمر يتسم باألمهية
ة للجمهور العام وبالتايل التنمية     واملشاكل الصحية الرئيسية اليت تعكس احلالة الصحي        -٣٤

االجتماعية واالقتصادية للبلد، هي األمراض املعدية واجملاالت احلرجة املتعلقة بالصحة مثـل            
اإليدز، واألمراض التنفسية مبا فيها الدرن، واملالريا، وأمـراض         / فريوس نقص املناعة البشرية   

ت األمهات، واألمراض غري املعديـة      الطفولة املعدية، وسوء التغذية، وارتفاع معدالت وفيا      
وميثل انتشار هذه املشاكل    . مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان والصحة العقلية       

وبالنظر إىل ذلك ستواصـل     . الصحية ضرراً على إنتاجية القوة العاملة، ومن مث على التنمية         
فري الرعاية الصحية اجليدة    حكومة دولة إريتريا االستثمار يف حتسني نظام الرعاية الصحية وتو         

  . جلميع املواطنني
 ٥٢ منها مستشفيات، و٢٦ مرفقاً صحياً ٣٤٠وعلى صعيد البلد، يوجد ما جمموعه   -٣٥

 مرافق متخصصة يف خدمات الرعايـة       ٥ عيادة، و  ٧٧ نقطة صحية، و   ١٨٠مركزاً صحياً، و  
لإلحالـة وهـي     مخسة مستشفيات    ٢٦ل وتتضمن املستشفيات ا  . الصحية لألمومة والطفولة  

ويتصل توزيع أماكن املرافق الصحية اتصاالً وثيقاً بالتوزيع السكاين يف          . تعمل حالياً يف البلد   
  . البلد، وبوجه عام فإن املرافق الصحية القائمة كافية خلدمة السكان

 من موظفي الدعم يعملون يف      ٢ ٦٠٠ مهنياً صحياً و   ٣ ٣٢٠ويوجد ما يقرب من       -٣٦
 ١ ١٨٤ طبيباً، و  ٢٢٥ومن بني املهنيني الصحيني يوجد      . عاية الصحية العام  البلد يف نظام الر   

وتتألف بقية املوظفني املهنيني العاملني يف هذا القطاع من         .  مساعدة ممرضة  ١ ٦٠٢ممرضة و 
  .صيدالنيني، واألخصائيني الفنيني يف الصيدليات واملعامل واألسنان والتصوير باألشعة

 األداء املكرسة يف جمال الرعاية الصحية، فقـد حققـت           وبناًء على عدد مؤشرات     -٣٧
وهـي  . إريتريا أثناء السبع عشرة سنة املاضية حتسينات كبرية يف احلالة الصحية ملواطنيهـا            

تتضمن العمر املتوقع عند الوالدة، ووفيات الرضع، ومعدل الوفيات عند األطفال الذين يقل             
وخالل . ل وفياهتا، ومعدل وفيات األمهات    عمرهم عن مخس سنوات، وانتشار املالريا ومعد      

واخنفـضت  .  سـنة  ٥١ إىل   ٤٥ ارتفع العمر املتوقع عند الوالدة من        ٢٠٠٢-١٩٩٥الفترة  
 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، واخنفض معدل الوفيـات           ٤٨ إىل   ٧٢وفيات األطفال من    

 ١ ٠٠٠  حالة وفاة لكل٩٣ إىل ١٣٦عند األطفال الذين يقل عمرهم عن مخس سنوات من 
  . مولود حي

وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل النجاح يف السيطرة على األمراض املعدية، فانتـشار     -٣٨
، مما جعل إريتريا واحداً مـن       ١٩٩٩ يف املائة منذ     ٨٠املالريا ومعدل وفياهتا اخنفض بنسبة      

ومتـت  . البلدان القليلة يف أفريقيا جنويب الصحراء اليت بلغت أهداف أبوجا لدحر املالريـا            
 يف املائة، ومن املتوقع     ٢,٤السيطرة على انتشار فريوس نقص املناعة البشرية حبيث ظل دون           
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أن تكون إريتريا على الطريق الصحيح صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف قطـاع               
  .٢٠١٥الصحة حبلول عام 

ادة إتاحـة   وُتعزى التحسينات يف مؤشرات الصحة إىل زيادة تغطية التحصني، وزي           -٣٩
ناموسيات األسرة املعاجلة مببيد حشري يف املناطق اليت تنتشر فيها املالريا، وزيـادة الـوعي               

اإليدز، وإنشاء مراكز لالستشارات واالختبارات الطوعيـة يف        /بفريوس نقص املناعة البشرية   
ري وطرأت حتسينات يف جماالت أخرى مثل املياه واإلصحاح، كما أن تـوف           . كافة أحناء البلد  

  . الكهرباء والتغذية ساهم يف زيادة حتسني احلالة الصحية
وبغض النظر عن التقدم الذي أحرز حىت اآلن، فقطاع الصحة ال يزال يواجه سـتة                 -٤٠

الـسيطرة علـى    ‘ ٢‘صحة األمومة والطفولة؛ و   ‘ ١‘: حتديات رئيسية وهي تشمل ما يلي     
األمراض ‘ ٣‘اإليدز؛ و/اعة البشريةاألمراض املعدية وبشكل رئيسي الدرن، وفريوس نقص املن       

عدم كفاية القدرة البشرية يف جمال الصحة مع التوسع السريع للـهياكل            ‘ ٤‘غري املعدية؛ و  
وال يتمثل جوهر املشكلة يف     . األساسية الصحية أدى إىل زيادة الطلب على املهنيني الصحيني        
 القادرين علـى االسـتجابة      األعداد فحسب وإمنا أيضاً يف الكفاءة وتنوع املهنيني الصحيني        

لألحوال الصحية احلالية، أو اآلخذة يف الظهور، أو اليت تظهـر مـن جديـد يف إريتريـا؛                  
متويل الرعاية الصحية بالنظر إىل حالة القطاع االقتصادية هناك حاجة إىل إجراء تغيري يف               ‘٥‘

اليف هبـدف   اإلطار التمويلي مع التركيز بشكل خاص إعادة حساب حصة املريض يف التك           
ختفيض العبء املايل الذي يتحمل كل من األفراد واألسر املعيشية والقيام يف الوقـت ذاتـه                
بتوليد موارد أخرى لبلوغ األهداف االستراتيجية هلذا القطاع، والوصول غـري الكـايف إىل              

رة اإلمدادات من العقاقري القوية واهلياكل األساسية خلدمات الرعاية الصحية، فضالً عن القد           
  . التنظيمية واإلدارية غري الكافية

ختفيض ‘ ١‘: وتتمثل أهداف السياسة االستراتيجية املستقبلية لقطاع الصحة يف اآليت          -٤١
الـسيطرة علـى    ‘ ٢‘مناء األم والطفل؛ و   /كبري لعبء أمراض الطفولة املبكرة وحتسني صحة      

الوقاية من األمراض   ‘ ٣‘األمراض املعدية واحلد منها حبيث ال تكون مشكلة صحية عامة؛ و          
زيادة الفعاليـة   ‘ ٥‘تعزيز الربامج الصحية الشاملة؛ و    ‘ ٤‘غري املعدية، ومكافحتها وإدارهتا؛ و    

حتسني فعالية  ‘ ٦‘واإلنصاف واملساواة يف تقدمي اخلدمات من خالل تطوير النظم الصحية؛ و          
 النفقـات   استحداث خمطط لتمويل الصحة حيمي الناس مـن       ‘ ٧‘إدارة الشؤون الصحية؛ و   

  .تعزيز ختطيط القطاع وقدرة الرصد‘ ٨‘الباهظة ويضمن استدامة النظام؛ و
: وللتخفيف من عبء األمراض الكبري، ستعتمد وزارة الصحة استراتيجية من شقني            -٤٢

ستوفر الرعاية اإلكلينيكية الشاملة يف مرافق الرعاية الصحية، وستنشئ وحدات رعاية فعالـة       
ع املستشفيات، وستتيح عقاقري قوية جيدة وميـسورة التكـاليف          لطوارئ احلوادث يف مجي   

ثانياً، ستطلق محلة توعية وتثقيف يف جمال الصحة يف شـىت           . وستقدم خدمات إعادة التأهيل   
  .أحناء البلد، بالتعاون مع وزارة التعليم، و اإلعالم، والعمل والرفاه البشري
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تعمل وزارة الصحة مع اإلدارات     ولتحسني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، س        -٤٣
اإلقليمية، ووزارات النقل واملواصالت، واألشغال العامة، واألراضي، واملياه والبيئة، والطاقة          
واملناجم، وإدارة االتصاالت اإلريترية لضمان توافر البىن التحتية األساسية الالزمـة لتـأمني             

وستتعاون أيضاً مع شركاء آخرين     . النقل، واملياه النظيفة، والكهرباء، وخدمات االتصاالت     
يف القطاعني العام واخلاص مشاركني يف أنشطة ذات صلة بالصحة من أجل تأمني إمكانيـة               

  .وصول أفضل جلميع املواطنني إىل خدمات الرعاية الصحية
وملعاجلة النقص يف األيدي العاملة يف جمال الرعاية الصحية، ستقوم الوزارة بتدريب              -٤٤

هنيني الصحيني يف كلية طب أوروتا، ومعهد العلوم الصحية ومعهد التمريض ويف            املزيد من امل  
كما .  ممرضة ١٥ ٠٠٠ أخصائياً و  ٤٥ ممارساً عاماً، و   ٢٨٠األعوام اخلمسة القادمة، ستقدم     

ستحسن توافر العاملني املدربني يف جمال األشعة الطبية فضالً عن تقدمي اخلدمات املختربية يف              
وستتعاون وزارة الصحة، يف سعيها لتنمية مواردها البشرية، مع وكاالت          . مجيع املستشفيات 

كما ستحسن صالهتا التعاونيـة مـع املؤسـسات الطبيـة           . حكومية وغريها من الشركاء   
  .ومؤسسات الرعاية الصحية يف اخلارج

وللتصدي للتحديات املتصلة بعدم كفاية القدرة اإلدارية، سوف تـستحدث وزارة             -٤٥
ماً إدارياً متكامالً لتحسني القدرة على ختطيط وتنفيذ ورصد وتقيـيم خـدمات             الصحة نظا 

وباعتمـاد خمططـات مالئمـة      . الرعاية الصحية على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي      
وعالوة . السترداد التكاليف، ستؤمن استدامة النظام الوطين لتقدمي خدمات الرعاية الصحية         

متمحورة حول اجملتمعات احمللية واملرافق ملنع وقوع مـشاكل         على ذلك، ستضع استراتيجية     
  . تتصل بالصحة العقلية ولرعاية مرضى األمراض العقلية

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
ينص دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة على أن لكل مواطن احلق يف أن                 -٤٦

ويكفل إعالن العمل رقم    . ادي ومزاولة أية أعمال مشروعة    يشارك حبرية يف أي نشاط اقتص     
ويسترشد إعالن العمل مببادئ العمالة     .  احلق يف العمل ويف شروط عمل مؤاتية       ١١٨/٢٠٠١

الكاملة والسالمة يف مكان العمل، واحلفاظ على احلد األدىن من شروط العمـل، وحريـة               
  . أجل حتسني املهاراتتكوين نقابات واملفاوضة اجلماعية وبناء القدرات من

ي ووضعت برامج تتصل باستئصال الفقر، والتدريب املهين، وعمالة الـشباب، وذو       -٤٧
ومت التشديد بـشكل    . اإلعاقة واألشخاص احملرومني، وكذلك خبدمات العمالة لغري املواطنني       

كما أن التصنيف الوطين للمهـن،      . خاص على توفري فرص العمالة الذاتية للنساء احملرومات       
وبناء القدرات من خالل التدريب، واملسح االستقصائي للقوة العاملة وهيكل األجور هـي             

  .على رأس قائمة أولويات احلكومةمسائل مدرجة 
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وفيما يتعلق باملبادئ التوجيهية للتفتيش يف أماكن العمل، جيري تنفيذ برامج خمتلفة،              -٤٨
مثل إجراء حبوث تتصل بالصحة والسالمة املهنيتني يف مكان العمل للتحقيـق يف املخـاطر               

 أصحاب العمل والعمال    املهنية، وختفيض املخاطر املهنية، وتقدمي خدمات استشارية ملنظمات       
بشأن تنفيذ إعالن العمل، وتصنيف املنشآت وإصدار التراخيص، وتفتيش أمـاكن العمـل،             

  .وبناء قدرات املفتشني
ووجود عالقات متجانسة بني أصحاب العمل والعمـال أمـر ضـروري للنمـو                -٤٩

 مرحلـة   االجتماعي واالقتصادي، ولذلك يوجد عدد من الربامج املتعلقة بعالقات العمل يف          
التنفيذ، ومن بينها على سبيل املثال، برامج تتصل بتقييم عمليات املصاحلة يف جمال العمـل،               

  .واملفاوضة واالتفاقات اجلماعية، وإنفاذ قوانني العمل وإجراءات تسوية الرتاعات
وبوصفها عـضواً يف هـذه      . ١٩٩٣وانضمت إريتريا إىل منظمة العمل الدولية يف          -٥٠

دت مبختلف توصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية لدى وضـع إعـالن            املنظمة، استرش 
كما صدقت إريتريا أيضاً على سبع مـن اتفاقيـات          . اخلاص هبا . ١١٨/٢٠٠١العمل رقم   

  .منظمة العمل الدولية األساسية الثمان

  حقوق املرأة  -٦  
اص أمـام   يكفل دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة مساواة مجيع األشخ            -٥١

وينص باإلضافة إىل ذلك على أنه ال جيوز التمييز ضد أي شخص بسبب العرق، أو               . القانون
األصل اإلثين، أو اللغة، أو اللون، أو اجلنس، أو الدين، أو اإلعاقـة، أو الـسن، أو الـرأي             

وحيظـر  . السياسي، أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي أو أي عوامل أخرى غري سـليمة            
ملدين االنتقايل إلريتريا التمييز على أساس األصل اإلثـين، أو اللـون، أو الـدين،               القانون ا 

وتتمثل إحدى السياسات األساسية للدولة     . اجلنس يف التمتع باحلقوق املتعلقة بالشخصية      أو
وقد وضعت إريتريا جمموعة متنوعة من النظم       . يف إريتريا يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة       

وقد أدرج هذا النظام، ضمن مجلة أمور، يف القـانون          .  حلماية حقوق ومصاحل املرأة    القانونية
، واإلعـالن   ٥٨/١٩٩٤املدين االنتقايل إلريتريا، مثل قانون األسرة، وإعالن األرض رقـم           

، واإلعالن املتعلق بإلغـاء ختـان       ١٤٠/٢٠٠٤اخلاص بانتخابات اجلمعيات اإلقليمية رقم      
  .١٥٨/٢٠٠٧ النساء رقم

كما يكفل الدستور اإلريتري وغريه من القوانني ذات الصلة املـساواة يف احلقـوق        -٥٢
وباإلضافة إىل املبدأ األمسى املكرس يف الدستور والذي حيظر التمييز القـائم            . للنساء والرجال 

الرأي  على العرق أو األصل اإلثين أو اللغة أو اللون أو اجلنس أو الدين أو اإلعاقة أو السن أو                 
ياسي، أو الوضع االجتماعي أو السياسي، تكفل مواد خمتلفة يف الدستور حقوقاً متساوية             الس

الرجال "وفيما يتعلق بالزواج على سبيل املثال، يؤكد دستور إريتريا أن           . للنساء مثل الرجال  
والنساء الذين بلغوا السن القانونية هلم احلق، بشرط الرضا، يف أن يتزوجوا وأن يؤسسوا أسرة 
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". ية، دون متييز، وأن لكل منهما حقوقاً وواجبات متساوية بالنسبة جلميع أمور األسـرة             حبر
كما تنص هذه املواد على أن أي عمل من شأنه انتهاك حقوق اإلنسان بالنسبة للمرأة أو حيد                 

  .من دورها ومشاركتها أو حيبط ذلك الدور هو عمل حمظور
 احلكومة املؤقتة تدابري لتعديل القوانني      وفور حصول إريتريا على االستقالل، اختذت       -٥٣

القانون املدين االنتقايل    (٢/١٩٩١وبناًء على ذلك، أبطل اإلعالن رقم       . االستعمارية املوروثة 
مفعول مجيع األحكـام    ) القانون اجلنائي الوطين إلريتريا    (٤/١٩٩١واإلعالن رقم   ) إلريتريا

. ية االستعمارية وأدرج تدابري قانونية للحمايـة      والدالالت التمييزية الواردة يف القوانني املدن     
  : وفيما يلي أمثلة على بعض األحكام اهلامة يف املدونتني االنتقاليتني ذات الصلة مبركز املرأة

وقد . يقوم الزواج على الرضا احلر لكال الشريكني، وال حيتاج إىل موافقة األبوين            •
 نة؛ س١٨ سنة إىل ١٥ارتفع السن القانوين للزواج من 

 وميكن للمرأة عقد الزواج حبرية؛ •

 وحيظر القانون أي مثن يدفع للعروس واختطافها؛ •

ومت إلغاء أشكال املعاشرة غري القانونية ال تقدم أي محاية قانونية حلقـوق املـرأة                •
 االنفصال؛ عند

مت ختفيف عقوبة اإلعدام إىل عقوبة السجن مدى احلياة بالنسبة للمرأة املدانة الـيت               •
 حامالً أو لديها أطفال دون سن الثالثة؛قد تكون 

يسمح باإلجهاض الذي ما زال يعاقب عليه رغم ذلك مبوجب قانون العقوبـات،           •
يف حاالت حيث ميكن للطبيب أن يشهد بأن املرأة سوف تعاين ضـرراً خطـرياً               
ودائماً بسبب الضغوط املادية والذهنية، أو عندما يكون احلمل ناجتاً عن االغتصاب   

 ن احملارم؛أو غشيا

ويعاقـب  .  سنة ١٥يعاقب على االغتصاب مبوجب القانون بالسجن ملدة أقصاها          •
أيضاً على املواد اإلباحية أو غري ذلك من أعمال غري الئقة أو فاحـشة مبوجـب                

 قانون العقوبات؛

مت إلغاء مادة من القانون املدين االستعماري متجد الزوج صراحة بوصفه رب األسرة،              •
  .ادة جديدة تعترف باملساواة يف احلقوق ووضع كال الزوجنيواستعيض عنها مب

وقد بذلت حكومة دولة إريتريا جهوداً مدروسة لضمان مشاركة املـرأة يف كـل                -٥٤
 يف املائة   ٥٠ونتيجة لذلك، تشكل النساء ما نسبته       . مرحلة من مراحل عملية وضع الدستور     

أة اإلريترية فرصة اإلعراب عن رأيها  ومرة أخرى، أتيحت للمر   . من عضوية اللجنة الدستورية   
والدعوة حلقوقها وشواغلها من خالل مشاركتها يف شىت حمافل التشاور اليت تنظمهـا جلنـة    

  .إصالح القانون التابعة لوزارة العدل لتنقيح القوانني االنتقالية
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  حقوق الطفل  -٧  
 ووضعت هلم برامج    ُمنح األطفال، بوصفهم أصوالً هامة وحيوية لألمة، أولوية عالية          -٥٥

ولدى دولة إريتريا أحكام متنوعة حلماية حقـوق        . خاصة، مثل محاية األطفال املستضعفني    
  .الطفل مبوجب القانون املدين االنتقايل، وقانون العقوبات االنتقايل وقانون اإلجراءات اجلنائية

 يف وقد وقعت دولة إريتريا وصدقت على اتفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل           -٥٦
ينـاير  / وامليثاق األفريقي املتعلق حبقوق ورفاه األطفال يف كانون الثـاين          ١٩٩٤أغسطس  /آب

وعالوة على ذلك، انضمت إريتريا إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           . ٢٠٠٠
ل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية فضالً عن الربوتوكو            

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة يف                
  .وكان هذا التغيري حتمياً لضمان محاية حقوق وحريات وكرامة الطفل. ٢٠٠٥ فرباير/شباط
ومن أجل تعميم اتفاقية حقوق الطفل لدى اجلمهور متت ترمجة النسخة اإلنكليزيـة       -٥٧

وعقدت حلقات عمل . لغات حملية ونشرت ووزعت على مجيع املناطقمن االتفاقية إىل ست    
ومتثلت أهداف حلقات العمل هذه يف خلق الـوعي بـشأن           . وطنية وإقليمية ودون إقليمية   

األحكام الرئيسية يف املعاهدة لدى اجلمهور؛ وخلق الوعي باحلالة العامة لألطفال يف إريتريـا            
 عن الدعوة لالتفاقية وإدماجها يف املـسائل القانونيـة         وباألحكام الرئيسية يف االتفاقية فضالً    

وجرى نشر مجيع مواد االتفاقية عن طريق بـرامج وسـائط       . والسياسية ذات الصلة بإريتريا   
وقد تلقى قادة اجملتمعات احمللية والقادة الدينيني فضالً        . اإلعالم الوطنية باللغات الست احمللية    

وقد أنشئت جلان معنية برفـاه      . تدريباً على تنفيذ االتفاقية   عن املدرسني باملدارس االبتدائية     
  .الطفل يف كل منطقة من املناطق لرصد تنفيذ االتفاقية

وقُدم التقرير القطري اجلامع الذي يضم التقريرين الثاين والثالث املتعلقني باتفاقيـة              -٥٨
لجنـة الدوليـة    حقوق الطفل وتوضيح مفصل ومعلومات إضافية بشأن قائمة املسائل إىل ال          

 توجه وفد حكومي رفيع املستوى يتـألف مـن        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ويف عامي   . حلقوق الطفل 
أعضاء من وزارات العدل والصحة والتعليم ويرأسه وزير العمل والرفاه البشري إىل جنيـف              

  .ووفر املزيد من الشرح بشأن التقريرين القطريني املتعلقني باتفاقية حقوق الطفل

  ل اليتامىمحاية األطفا  )أ(  
 حتدد عدد اليتامى الذين فقدوا واحداً  ٢٠٠٦مثة دراسة استقصائية وطنية أجريت يف         -٥٩

وبغية معاجلة االحتياجات النفـسانية لليتـامى،       .  يتيماً ١٠٥ ٠٠٠  بمن أبويهم أو كليهما     
اعتمدت حكومة دولة إريتريا سياسة ترمي إىل اإللغاء التدرجيي إليداع األطفال اليتـامى يف              

وتنظيم إدماجهم يف أسر موّسعة، وتبنيهم وكفالتهم مـن قبـل أسـر             . مؤسسات الرعاية 
لليتـامى  ) دور إيواء مجاعية صغرية احلجم    (تربطهم هبم صلة؛ وتوفري بيئة اجتماعية كرمية         ال

  .الذين مل ميكن إيداعهم بطرق أخرى
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الذي يواجهـه   وتتصدى احلكومة، بتنفيذها للمبادئ التوجيهية لسياستها، للتحدي          -٦٠
ويركز برنامج مجع الشمل على     . اليتامى وذلك جبمع مشلهم مع أقارب تربطهم هبم صلة دم         

وخالل الفترة  . إيداع األطفال لدى أسر موّسعة وعلى تعزيز املوارد االقتصادية لألسر املضيفة          
ومتـت إتاحـة    .  يتيم مع أقرباء هلم    ٧٠ ٠٠٠، مت مجع مشل ما يقرب من        ٢٠٠٨-١٩٩٤

  . من األسر املضيفة املستضعفة اليت ترعى أطفال يتامى٢٦ ٧٩٧  لمولّدة للدخل خمططات 
ومل يكن لالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية أثر مباشر على رفاه اليتامى فحسب             -٦١

وقد أسفرت هذه اآلثار عن زيادة توافر األغذية يف         . بل إهنا امتدت لتشمل باقي أفراد األسرة      
  .حتسني احلالة التغذوية واألداء املدرسياألسرة املعيشية، و

وقد أبرزت عدة تقييمات النجاح العام هلذا الربنامج وجدواه العملية وفعاليته مـن               -٦٢
حيث التكاليف، ومدى مالءمته للسياق االجتماعي والثقايف اإلريتري ومناسـبة فرضـيته            

وقد حظي الربنـامج    . أليتامالعملية اليت نتج عنها اإللغاء التدرجيي لثالثة مالجئ حكومية ل         
  .باحترام وتقدير البنك الدويل، واملنظمات غري احلكومية الدولية والكثري من البلدان األفريقية

  محاية أطفال الشوارع  )ب(  
 فيما يتعلـق بالتـصدي      ٢٠٠٠-١٩٩٣استناداً إىل الدروس املستفادة أثناء الفترة         -٦٣

اً جمتمعياً حلماية أطفال الـشوارع وإعـادة        ملشكلة أطفال الشوارع، وضعت احلكومة برناجم     
وهتدف هذه اخلدمة اجملتمعية إىل مواجهة احتياجات ومشاكل أطفـال الـشوارع            . تأهيلهم

وتتمثل فلسفة هذا النهج يف أن البيئة املباشرة        . واألطفال املعرضني بشدة للخطر يف جمتمعهم     
  .تؤثر على أطفال الشوارع مثلهم يف ذلك مثل أي شخص آخر

ويشمل الربنامج إيداع أطفال الشوارع لدى أبويهم أو أقربائهم الذين تربطهم هبـم       -٦٤
صلة دم وتعزيز القاعدة االقتصادية لألسر املضيفة احملرومة من خالل خمططات ُمدرة للدخل،             
وبرنامج دعم تعليمي لصغار األطفال؛ والتدريب املهين لألطفال الذين تتـراوح أعمـارهم             

 سنة املاضية،   ١٤    لوخالل ا . سنة فضالً عن خدمة تقدمي التوجيه واملشورة       ١٧ و ١٥بني   ما
 من األطفال املعرضني بشدة للخطر وأطفال الـشوارع دعمـاً يتمثـل يف              ٣١ ٤٠٩تلقى  

 من  ٢ ١٣٢    لالقرطاسية املدرسية والزي املدرسي ملواصلة تعليمهم، ومت توفري التدريب املهين           
. أسرة من أسر أطفال الشوارع من خمططات توليد الدخل ٨٥٦أطفال الشوارع، واستفادت 

  .أسر معيشية تعيلها نساء)  يف املائة٨٥(وكانت غالبية املستفيدين 

  محاية األطفال املخالفني للقانون  )ج(  
اختذت حكومة دولة إريتريا خطوات رئيسية يف جمال حتسني محاية األطفال املخالفني        -٦٥

دائرة ملراقبة السلوك مهمتها إسداء املشورة لألطفال املخالفني        وقد أنشأت احلكومة    . للقانون
للقانون داخل جمتمعهم من أجل مساعدهتم على االندماج يف األحياء اليت يقطنون فيهـا ويف               
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وقد أنشأت وزارة العدل غرفتني منفصلتني، حيث ينظـر يف قـضايا األطفـال              . مدارسهم
  .عن جلسة اجلاحنني البالغنياملخالفني للقانون يف جلسة مغلقة ومنفصلة 

كذلك نظمت احلكومة خدمات ما بعد الرعاية لألطفال املخالفني للقانون اليت ُتقدم              -٦٦
وتعترب الدعوة آلية من آليات حتسني مراكز احلـبس         . بعد مرحليت مراقبة السلوك واإلصالح    

و عندما ال يتسىن    االحتياطي واالحتجاز اليت يودع فيها األطفال الذين ينتظرون حماكمتهم، أ         
ويف هذا الصدد، مّولت احلكومة عملية حتسني مركز        . األوصياء عليهم /حتديد أماكن أبويهم  

  .االحتجاز احلايل ومركز إعادة التأهيل اجلديد الكائنني يف املنطقة املركزية

  األشخاص ذوي اإلعاقة  -٨  
رب اليت وقعت مع     عاماً من الكفاح املسلح من أجل االستقالل، وللح        ٣٠    لنتيجة    -٦٧

وهلذا السبب أصدرت   . إثيوبيا يف اآلونة األخرية، يعاين عدد كبري من اإلريتريني من إعاقات          
 اخلاص بضرائب إعـادة     ١٧/١٩٩١حكومة إريتريا، يف فترة ما بعد التحرير، اإلعالن رقم          

رية ذوي  تأهيل املقاتلني من أجل احلرية من ذوي اإلعاقة، وأعضاء أسر املقاتلني من أجل احل             
وقد مت تعديل   . اإلعاقة والشهداء، وأفراد اجملتمع الذين حلقت هبم أضرار جراء كوارث طبيعية          

وصدر بعـد ذلـك أيـضاً    . ٦٦/١٩٩٤هذا اإلعالن يف وقت الحق مبوجب اإلعالن رقم    
، اخلاص بقواعد مساعدة احلكومة بتقدمي الـسلع لـذوي          ٨٢/٢٠٠٤اإلشعار القانوين رقم    

  .نح مساعدة جزئية أو كاملة فيما يتعلق بالرسوم اجلمركيةاإلعاقة والذي مي
، وضعت احلكومة سياسة شاملة تكفل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          ١٩٩٩ويف    -٦٨

وكرامتهم فيما يتعلق بإعادة التأهيل والصحة والتعليم والعمل والثقافة، والرياضـة والترفيـه           
فضالً عن إجياد بيئة متاحـة بيـسر        واألسرة واإلدماج الشخصي، واالتصاالت واملعلومات      

وقد استحدث الربنامج اجملتمعي إلعادة التأهيل يف إريتريا ليكـون          . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
ويركز هذا الربنامج على إشراك األسرة      . وسيلة فعالة إلعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة      

ج على العمـل اخلـريي،      ينصب هذا الربنام   وال. واجملتمع يف عملية العالج وإعادة التأهيل     
. يهدف هنجه باألحرى إىل تلبية االحتياجات اخلاصة للمجتمع باستخدام املوارد اجملتمعية           بل

كما أن هذا النهج يعزز اجملتمع يف مؤازرة األسر يف تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة               
  .وميكنهم من أن يصبحوا أفراداً منتجني يف اجملتمع

تبذل احلكومة قصارى جهدها الستحداث برنامج جمتمعي شامل    ،  ١٩٩٤ومنذ عام     -٦٩
وُيعتقد أن هذا الربنامج، الذي يركز بـشكل        . من أجل إعادة التأهيل يف كافة أحناء إريتريا       

هو األنسب لتلبية االحتياجات االجتماعية والبدنية والثقافية       . أساسي على األنشطة اجملتمعية   
  .األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة

وكان اإلجناز األبرز للربنامج اجملتمعي إلعادة التأهيل هو التعبئة الفعالـة للمـوارد               -٧٠
االجتماعية من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال التدريب على املهارات، وخلق فـرص            
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. عمل، واإلدماج االجتماعي، وخدمات اإلحالة إىل املرافق الصحية وخدمات تقومي األعضاء          
والتغيري يف املواقف على املستوى اجملتمعي قد حققا جناحاً، وقد أمكن حتقيق           ويبدو أن الدعوة    

ذلك من خالل مشاركة ذوي اإلعاقة على مجيع مستويات هيكل الربنامج اجملتمعي إلعـادة              
وهذا الربنامج الذي استحدث يف البداية يف منطقتني فرعيتني جيـري تنفيـذه اآلن              . التأهيل

  . يف املائة من األراضي الوطنية٩٣ منطقة فرعية، تغطي ٥٠ يف
وتشتمل أنشطة الربنامج اجملتمعي إلعادة التأهيل على خلـق الـوعي، والزيـارات           -٧١

املرتلية، وصناعة بعض األجهزة املساعدة على التنقل، وتقدمي التـدريب لألشـخاص ذوي             
ل، وتوزيع  اإلعاقة وأسرهم على أنشطة املعيشة اليومية، وخدمات اإلحالة، وتوفري فرص عم          

  .موارد اجملتمع، واإلدماج يف اجملتمع، وتعزيز منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
وتتمثل أولوية من األولويات الرئيسية للحكومة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقـة             -٧٢

، ُوضع خمطط   ٢٠٠٢ويف  . وأفراد اجملتمع احملرومني يف احلد من الفقر من خالل توليد الدخل          
 شخصاً قروضاً صغرية إلقامة أعمال جتارية على مستوى         ٦٤١ إطاره منح    دائر جترييب مت يف   

وكان معظم هذه األعمال ناجحاً جداً وقد ساعد على إعـادة أسـرهم إىل حالـة                . صغري
وبعد الدروس املستفادة، مت تقدمي ما      . اقتصادية مماثلة حلالة غريها من األسر يف نفس جمتمعها        

ويشارك املستفيدون .  من األشخاص ذوي اإلعاقة ٥ ٦٠٠نفقا إىل    ١٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠يعادل  
من القروض يف أنشطة خمتلفة مدرة للدخل مثل تسمني احليوان، وتربية املاشـية والبـستنة               
مبضخات املياه، والزراعة، واملخابز، وطواحني احلبوب، وتربيـة الـدواجن، وصـالونات            

ومـن املنتظـر أن     .  واألعمال التجميل، وصالونات احلالقة وغري ذلك من األنشطة التجارية       
  يساعد خمطط اإلقراض الدائر األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل الفرص االقتصادية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٩  
 املتعلق مبؤسسات إقامة العدل االنتقالية حيدد املؤسسات        ١/١٩٩١إن اإلعالن رقم      -٧٣

ومكتب النائب  . ل، واحملاكم وكيانات االدعاء   األساسية والرئيسية إلقامة العدل بوزارة العد     
العام هو جهاز الدولة الذي ميلك صالحيات إقامة الدعاوى العامة وتقدمي االحتجاجات طبقاً         

. للقانون، واإلشراف على أنشطة التحقيق اليت تقوم هبا الشرطة وإنفاذ القوانني يف الـسجون             
ن أي تدّخل مـن أي جهـاز إداري أو          ومتارس احملاكم سلطاهتا القضائية بصفة مستقلة دو      

وينص دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة على أن يكون النظـام             . منظمة أو فرد  
ويقتضي القانون أيضاً أن يكـون الوصـول إىل   . القضائي إلريتريا مستقل، وكفؤ ومسؤول 

إصـدار أحكـام    احملاكم متاحاً للجميع، وأن تعمل احملاكم يف إطار نظام قضائي قادر على             
وخيول دستور إريتريا احملكمة العليا وغريها . سريعة وعادلة ميكن للجمهور أن يفهمها بسهولة

  .من احملاكم األدىن درجة ممارسة السلطة القضائية وفقاً للقانون
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وقد وضع دستور إريتريا، فضالً عن القانونني االنتقاليني اجلنائي واملدين عدداً مـن               -٧٤
حظر حماكمة أو إدانة أي شخص     ) ١: (ومن بني األمثلة على ذلك    . ة العادلة ضمانات احملاكم 

وجوب أن  ) ٢(بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن يشكل جرمية جنائية وقت ارتكابه؛ و             
يبلغ أي شخص معتقل أو حمتجز بأسباب اعتقاله أو احتجـازه وحبقوقـه بلغـة يفهمهـا؛           

 ساعة من اعتقاله، وإذا     ٤٨ام احملكمة يف غضون     وجوب أن ميثل أي شخص حمتجز أم      ) ٣(و
مل يكن ذلك ممكناً من الناحية املنطقية، ففي أسرع وقت ممكن بعد ذلك، وأال يودع هـذا                 

من حق أي شـخص    ) ٤(الشخص يف االحتجاز ما بعد هذه الفترة دون قرار من احملكمة؛ و           
، على أن يكون مفهومـاً      اهتم بارتكاب جرمية أن حيصل على حماكمة عادلة وعاجلة وعلنية         

رغم ذلك أن للمحاكم سلطة منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو جزء منها 
كـذلك  . لدواعي األخالق أو األمن القومي على النحو الالزم يف جمتمع عادل ودميقراطـي            

عادلـة مـن    يضمن قانون العقوبات االنتقايل وقانون اإلجراءات اجلنائية االنتقايل احملاكمة ال         
ومـن أجـل    . خالل عدد من النظم واآلليات، مثل نظم احملاكمة العلنية، والدفاع والتنحي          

ضمان أن احملاكمة عادلة ونزيهة، حيق للمتقاضي الذي يعتقد أن للقاضي مصاحل متضاربة يف              
  .قضيته أن يطلب تنحية القاضي من القضية

ة على أنه حيق للمدعى عليه االستعانة       وينص قانون اإلجراءات اجلنائية االنتقايل صراح       -٧٥
وينبغي للمحاكم أن ُتسمي حمامياً يف القضايا اليت يكون فيها املتهم أو املـدعى              . مبحامي دفاع 

  .عليه غري قادر على تعيني حمامي دفاع ألسباب مالية، أو ألنه أصم أو أبكم أو قاصراً

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -١٠  
 أي موظف عمومي يعامل أو يعتقل شخصاً بطريقة ال تتناسـب مـع كرامـة                إن  -٧٦

وينص أيضاً قانون العقوبات االنتقايل إلريتريـا علـى أن أي           . اإلنسان يصبح مرتكباً جلرمية   
موظف عمومي يدخل يف مرتل أو مبىن خاص بشخص ما ويقوم بأعمال تفتيش، أو مصادرة               

وينص باإلضـافة إىل  . لقانون، يصبح مرتكباً جلرمية  أو حجز خبالف األعمال اليت يسمح هبا ا       
ذلك على انتهاك حرمة املنازل، وانتهاك اخلصوصية، وضبط أو مصادرة مراسالت بريدية أو             

وتقوم إدارة التفتيش التابعة للجنة الشرطة باالستماع للـشكاوى         . بضاعة يعترب جرمية جنائية   
 تصحيحية أو إحالة هـذه الـشكاوى إىل         وااللتماسات املقدمة من اجلمهور وباختاذ تدابري     

كمـا حيظـر   . مكتب املدعي العام ملالحقة ضباط الشرطة الذين تبني انتهاكهم هلذه احلقوق  
قانون اإلجراءات اجلنائية االنتقايل إلريتريا تفتيش شخصاً معتقالً ما مل يكن هنـاك سـبب               

األماكن ما مل يكن لديه     كذلك ال ميكن لضابط شرطة أن يقوم بتفتيش         . معقول للقيام بذلك  
وينص أيضاً القانون املدين االنتقايل إلريتريا على أن        . إذن بالتفتيش صادر عن حمكمة خمتصة     

أي شخص طبيعي يتمتع حبقوقه يف الشخصية وأن حمل إقامة أي شخص اعتباري غري قابـل                
، وحيظر أيضاً أن يدخل أي شخص حمل إقامة شخص آخر ضد رغبة هذا الشخص          . لالنتهاك

وأي شـخص   . كما ال ميكن القيام بتفتيشه، باستثناء يف احلاالت اليت ينص عليها القـانون            



A/HRC/WG.6/6/ERI/1 

21 GE.09-17220 

وأي شـخص   . يكون قد ارتكب خطأً مدنياً عندما يقوم باالتصال بشخص آخر ضد رغبته           
وال يستطيع  . يدعي ملكية أو حيازة ال تنازع عليها آلخرين يتحمل مسؤولية مدنية وجنائية           

كـذلك  . الة سرية أن يفشي حمتواها دون موافقة كاتب الرسالة        أي شخص وجهت إليه رس    
فإن دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة تنص على أن كرامة مجيع األشخاص غـري       

وهي حتظر إخضاع اآلخرين للتفتيش البدين أو دخـول أو تفتـيش مكـان          . قابلة لالنتهاك 
  . ملكية اآلخرين دون سبب معقولإقامتهم أو اتصاالهتم أو مراسالهتم أو التدخل يف

وينص دستور إريتريا وغريه من القوانني ذات الصلة على أن األسرة هي الوحـدة                -٧٧
الطبيعية واألساسية للمجتمع وأهنا تستحق احلماية والعناية اخلاصة من جانب الدولة واجملتمع،            

 يقوما مبوافقتهما، بتأسيس    وأن من حق الرجل واملرأة عندما يبلغان السن القانونية الكاملة أن          
أسرة حبرية، دون أي متييز وأن يكون لكل منهما حقوقاً وواجبات متساوية بالنسبة جلميـع               

  .أمور األسرة

حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين مجعيات والتجمع السلمي وحق املـشاركة يف               -١١  
  احلياة العامة والسياسية

ن القوانني ذات الصلة صراحة على أن املواطنني يتمتعون         ينص دستور إريتريا وغريه م      -٧٨
وباملثل، ينص القانون املدين االنتقايل إلريتريا على       . حبرية ممارسة أي دين وإظهار هذه املمارسة      

عدم التدّخل، مبقتضى القانون، يف ممارسة شعائر أي دين أو معتقد من ِقبـل مـواطين دولـة                  
الشعائر ألغراض سياسية وأن ال تكون ضارة باألمن العام أو          إريتريا، شريطة أال ُتستخدم هذه      

 أنشئت إدارة الشؤون الدينية املكلفـة مبهمـة         ٧٣/١٩٩٥ومبوجب اإلعالن رقم    . األخالق
ويقدم اإلعالن املذكور أعاله أيضاً تفاصيل عالقات       . االتصال بني احلكومة واملؤسسات الدينية    
  :وينص، ضمن مجلة أمور على ما يلياحلكومات مع الدين واملؤسسات الدينية، 

  يتمتع كل مواطن حبرية ثابتة حيميها القانون يف ممارسة الدين واملعتقد؛  )أ(  
احلكومة بوصفها نظاماً سياسياً، والديانات واملؤسسات الدينية بوصـفها           )ب(  

  مؤسسات روحانية منفصلة عن بعضها وينبغي أال تتدخل يف جمال أنشطة بعضها البعض؛
حيظر على الديانات واملؤسسات الدينية من املشاركة يف أنشطة سياسـية             )ج(  

  موالية للحكومة أو مناهضة هلا؛
ال جيوز للديانات واملؤسسات أن تقحم نفسها يف محـالت سياسـية، أو               )د(  

عمليات تعبئة أو أنشطة، أو تبشري سياسي، أو توزيـع منـشورات أو إذاعـة مـواد ذات                 
  حمتوى سياسي؛

األديان واملؤسسات الدينية تتحمل مسؤولية قانونية عن أي تدّخل سياسي            )ه(  
. مباشر أو غري مباشر يف شكل احلمالت وعمليات التعبئة خارج واليتها الروحانية أو الدينية             

كما أهنا ُتحمل املسؤولية إذا شاركت يف إجياد الكراهية القائمة علـى أسـاس الـدين، أو                 
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 احلفيظة أو إىل حدوث اشتباكات فيمـا بـني اجلمهـور أو                  اضطلعت بأنشطة تؤدي إثارة   
  فيما بني الديانات؛

ُيحظر على األديان واملؤسسات الدينية متثيل أي حكومة أو قوة سياسـية              )و(  
  أجنبية أو الدعوة هلا؛

العالقات اخلارجية لألديان واملؤسسات الدينية مطالبة بأن تكون روحانيـة         )ز(  
وجيب بشكل خاص أال يكون هلا      .  مصاحل سياسية ومصاحل مادية ضيقة     حبتة وبعيدة عن أي   

  .تأثري على سالم واستقرار وأمن ووحدة دولة إريتريا
وينص دستور إريتريا على أن مجيع املواطنني يتمتعون حبرية الكالم والتعبري، مبـا يف                -٧٩

وكذلك، . علوماتذلك حرية الصحافة وغريها من وسائط اإلعالم، واحلق يف الوصول إىل امل           
. ينص القانون املدين االنتقايل إلريتريا على أن لكل شخص حرية التفكري والتعبري عن أفكاره             
.    والقيود الوحيدة على هذه احلرية هي تلك الـيت يفرضـها احتـرام حقـوق اآلخـرين                

  .واألخالقيات والقانون
اجلمعيات والتظاهر  وينص دستور إريتريا على أن جلميع األشخاص احلق يف تكوين             -٨٠

كما ينص القانون املدين االنتقايل إلريتريا على احلق يف تكوين          . السلمي مع أشخاص آخرين   
ونقابة املدرسني، ونقابة األطباء، ونقابة التمـريض، ونقابـة املقـاولني           . مجعيات غري رحبية  

وهنـاك  . بلـد الكهربائيني، ونقابة املهندسني هي بعض املنظمات غري الرحبية العاملـة يف ال           
مجعيات أخرى مت تكوينها هبدف رئيسي هو مساعدة املنتسبني على أن يـصبحوا مـواطنني      
معتمدين على الذات ومنتجني مثل اجلمعيات اليت كوهنا املكفوفـون واألصـماء وقـدامى              

وعلى نفس املنوال، قام أيضاً أشخاص يعيشون مبشاكل صـحية          . احملاربني من ذوي اإلعاقة   
اإليدز، ومرض السكري، واهليموفيلية، واملاء     /ثل فريوس نقص املناعة البشرية    خطرية ومزمنة م  

غري أن اجلمعيات املذكورة أعاله ال تشكل قائمة حصرية        . األزرق يف العني، بتكوين مجعيات    
، املـوظفني   ١١٨/٢٠٠١ومن ناحية أخرى، مينح اإلعالن رقم       . باجلمعيات العاملة يف البلد   
  . كوين مجعيات واحتادات كونفدراليةوأصحاب العمل احلق يف ت

وينص دستور إريتريا على أنه حيق لكل مواطن يستويف مقتضيات القانون االنتخايب              -٨١
  .أن ينتخب وأن يرشح نفسه ملناصب انتخابية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء   
ان، وهيئـات   ال تزال دولة إريتريا تعمل بنشاط مع املفوضية السامية حلقوق اإلنس            -٨٢

وعمالً بالتزاماهتـا مبوجـب     . املعاهدات واإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان      
املعاهدات، قدمت إريتريا تقريريها الدوريني املتعلقني بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيـة            

كذلك . قيتنيالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل اللجنتني املعنيتني بكل من االتفا            
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مت تقدمي معلومات إضافية إىل اللجنتني على سبيل الرد على مالحظاهتما وطلبـهما للمزيـد                 
  .من املعلومات

ولألسف فإن التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الثالث األساسية األخرى حلقـوق             -٨٣
غـري أن املهمـة     . هاوإريتريا ملتزمة بإعداد هذه التقارير وتقدمي     . اإلنسان فقد تأخر تقدميها   

تعرقلت ألن معظم اخلرباء القانونيني املتاحني يف احلكومة كانوا منشغلني بتعيني حدود إثيوبيا             
واآلن وقد استكمل تعيني وترسـيم      . وإريتريا وترسيمها مع جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا       

  .منذ وقت طويلاحلدود بشكل هنائي وملزم، سيبدأ من جديد إعداد التقارير املتأخرة 
ويف حالة تلقي شكاوى وغريها من املراسالت من املقررين اخلاصني واألفرقة العاملة              -٨٤

  .التابعني جمللس حقوق اإلنسان، فإن دولة إريتريا تقوم بتوفري الردود واملعلومات املطلوبة
 املكتـب   إال أن إقامة  . ويتسم التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالفعالية         -٨٥

اإلقليمي للمفوضية يف أديس أبابا، حرم إريتريا من فرصة العمل علـى حنـو وثيـق مـع                       
  .مكتب املفوضية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعوائق  -رابعاً   

  اإلجنازات  -ألف   
 سنة من الكفاح املسلح، كـان       ٣٠ من خالل    ١٩٩١بالرغم من أن إريتريا حتررت يف         -٨٦

، ١٩٩٣شعب يف تقرير املصري يكتسي أمهية بالغة، حىت حقق الشعب استقالله الرمسي يف              حق ال 
  .يف أعقاب استفتاء مراقب دولياً صوتت فيه الغالبية الكاسحة لصاحل االستقالل

، ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٣صدقت إريتريا على دستورها عن طريق اجلمعية التأسيسية يف            -٨٧
  .ق واحلريات والواجبات األساسيةالذي يكرس فصالً كامالً للحقو

وبالرغم من اآلثار اليت خلفتها احلرب مع إثيوبيا وحالة الالحرب والالسلم القائمة،              -٨٨
فإن االقتصاد اإلريتري آخذ يف االنتعاش ويعود أسلوب النمو يف فترة ما قبل احلـرب مـع                 

  .توقعات بأن يسري بشكل أفضل

  أفضل املمارسات  -باء   
ث جمموعة واسعة من التدابري هبدف تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان،                 مت استحدا   -٨٩

  :ومن بينها
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هتدف االستراتيجية اإلمنائية يف إريتريـا إىل خلـق الظـروف االجتماعيـة              •
واالقتصادية، واملؤسسات، والقيم الضرورية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية        

 سريعة وعادلة ومستدامة؛

تتكـون  :  كل مرحلة من مراحل عملية وضع الدستور       تأمني مشاركة املرأة يف    •
 يف املائة من مقاعـد      ٣٠ يف املائة من النساء، و     ٥٠عضوية جلنة الدستور من     

 وزيراً هم   ١٧الربملان خمصصة للنساء، وأربع من مكتب الوزراء البالغ عددهم          
 من النساء؛

ماجهم يف أسر   ألغي إيداع األطفال اليتامى يف املؤسسات تدرجيياً بغية تنظيم إد          •
موسعة؛ وتبنيهم وكفالتهم من ِقبل أسر ال تربطهم هبا أي صلة، وتوفري بيئـة              

لليتامى الذين ال ميكن إيداعهم     ) بيوت جلماعات صغرية  (اجتماعية مالئمة هلم    
 بطرق أخرى وذلك من أجل معاجلة احتياجاهتم النفسانية؛

 أبويهم أو أقرباء    مت استحداث خدمة جمتمعية تشمل إيداع أطفال الشوارع مع         •
هلم تربطهم هبم صلة دم وتعزيز القاعدة االقتصادية لألسر املضيفة احملرومة من            

 خالل خمططات مولّدة للدخل؛

جيري االضطالع بربنامج جمتمعي إلعادة التأهيل بوصفه وسيلة فعالة إلعـادة            •
 تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة؛

، مما زاد بدرجة كـبرية      ١٣٢/٢٠٠٣أنشئت حمكمة جمتمعية مبوجب اإلعالن       •
  .من إمكانية وصول الناس إىل احملاكم

  التحديات والعوائق  -جيم   
إن العائق الرئيسي اليوم أمام تنمية إريتريا يتمثل يف حالـة الالحـرب والالسـلم                 -٩٠

وقد ظل اجملتمع الدويل واملنظمـات      . واالحتالل املتواصل لألراضي السيادية التابعة إلريتريا     
كلفة باحلفاظ على السلم واألمن الدوليني صامتني حىت اآلن إزاء هـذا االنتـهاك              الدولية امل 

وقد أثر االحتالل بشكل سليب على برنـامج        . اجلسيم للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة     
  .تسريح قوات الدفاع اإلريترية

  األولويات الوطنية الرئيسية  -خامساً  
وهي . هوداً مكثفة يف برامج إعادة اإلعمار والتنمية      تبذل إريتريا يف الوقت الراهن ج       -٩١

وتشمل أولويات  . تتطلع إىل أن تصبح بلداً متقدماً ودميقراطياً من خالل االستثمار يف البشر           
  :حكومة إريتريا ضمن مجلة أمور ما يلي
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 تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املواطنني؛ •

استخدام املوارد الطبيعية، االستثمار يف رأس      زيادة القدرة اإلنتاجية من خالل       •
املال البشري من أجل توفري تعليم رفيع النوعية مناسب لتحـسني املهـارات،            

 والوطنية والصحة، فضالً عن االستثمار يف العلوم والتكنولوجيا؛

تعزيز عالقة إنتاجية جديدة تركز على متكني املواطنني قاطبـة لـيس فقـط               •
إمنا أيضاً باهلياكل األساسية اإلنتاجيـة، مثـل كهربـة          باملعارف واملهارات و  

 األرياف، والري واألراضي وحتقيق حتويل القطاع الزراعي؛

زيادة االستثمار يف القضاء على الفقر، وتعزيز برنامج احلد من الفقـر مـن                  •
 خالل التنمية؛

تشجيع إنشاء مؤسسات جمتمعية ناضجة ودميقراطية تيسر املشاركة الـشعبية           •
 مواطنني يف عملية التنمية الوطنية؛لل

 تعزيز جمتمع خالٍ من الفساد؛ •

جسر اهلوة يف املستوى املعيشي بني املناطق احلضرية والريفيـة عـن طريـق               •
 االستثمار يف القطاع االجتماعي وقطاع اهلياكل األساسية يف املناطق الريفية؛

سات الكلية لضمان   تعزيز املساواة بني اجلنسني بدمج الوعي اجلنساين يف السيا         •
 املشاركة املتساوية للمرأة يف التنمية الوطنية والتشاطر املتساوي للفوائد؛

زيادة مساعدة احلكومة لألشخاص من ذوي اإلعاقة وضـمان مـشاركتهم            •
 .االجتماعية وإمكانية وصوهلم إىل اخلدمات العامة

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -سادساً  

:    ة إريتريا على تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات، يلزم ما يلـي          من أجل زيادة قدر     -٩٢
املساعدة يف توفري ثقافة حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والتدريب ملختلـف هيئـات             ) أ(

املساعدة يف بناء القدرة الوطنية فيما      ) ب(القطاع العام وهيئات اجملتمعات املدنية اإلريترية؛ و      
ر الدورية مبوجب املعاهدات اليت تكون إريتريا طرفـاً فيهـا، ومتابعـة             يتعلق بإعداد التقاري  

وال بد من تنفيذ املـساعدة يف       . التوصيات ويف رصد تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       
االحتياجات وفقاً لألولويات الوطنية واملبادئ التوجيهية للسياسة العامة فيما يتعلق بالتعـاون          

  .دد األطرافالثنائي األطراف واملتع

       
  


