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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثامنةالدورة 
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

 أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          جتميع للمعلومات    
 ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  إريتريا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
التعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية         اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات و     

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

تقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن          وال يتضمن ال  . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
 حواشي هناية النص مراجع املعلومـات       وقد ذُكرت على حنو منهجي يف     . ١٧/١١٩ مقرره

والتطورات اليت حـدثت يف     وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض       . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 سابقةاحلالة خالل الدورة ال 
اإلجراءات املتخذة  

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها بعد االستعراض

ــضمام ــصديق أو االن  الت
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )٢٠٠١(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  )٢٠٠١(واالجتماعية والثقافية 

ـ        ة العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدني
  )٢٠٠٢(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )١٩٩٥(ضد املرأة 

  )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

األطفال يف الرتاعات   بشأن اشتراك   الطفل  
  )٢٠٠٥(املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
يف ألطفـال   اواسـتغالل   األطفال  بشأن بيع   
 )٢٠٠٥(يف املواد اإلباحية البغاء و

الربوتوكول االختيـاري الثـاين      
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     
من ضروب املعاملة أو العقوبـة      

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

ـ    ريه مـن   مناهضة التعذيب وغ
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

  أو الالإنسانية أو املهينة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

/ أو اإلعالنات /التحفظات و 
 التفامهات

     

إجراءات الشكـوى والتحقيق   
  )٣(واإلجراءات العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع         
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختياري امللحـق    
بـاحلقوق  بالعهد الدويل اخلاص    

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     ا

  ٤١ة ، املاداملدنية والسياسية
 األولالربوتوكول االختيـاري    

للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية
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 سابقةاحلالة خالل الدورة ال 
اإلجراءات املتخذة  

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها بعد االستعراض

الربوتوكول االختياري التفاقيـة        
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     
من ضروب املعاملة أو العقوبـة      

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ختياري التفاقيـة   الربوتوكول اال 

حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي 
  البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

 خرى ذات صلةصكوك دولية رئيسية أ    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة  

  مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  
اإلضافية األول والثـاين والثالـث      

  )٤(امللحقة هبا
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     

  )٥(١٨٢عدا االتفاقية  ليةالدو

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة          
  عليها واملعاقبة

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  )٦(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية 
  )٧(١٨٩ و١٦٩اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 

والربوتوكوالت اإلضافية األول والثـاين     
  )٨(ات جنيفوالثالث امللحقة باتفاقي

  )٩(بروتوكول بالريمو
االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي     

  )١٠(اجلنسية
 اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم
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 صرحت املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا بـأن            ٢٠١٣يف عام     -١
 وغـريه مـن     ية مناهضة التعذيب  إريتريا مل تنضم إىل بعض املعاهدات األساسية ومنها اتفاق        

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق  ، و القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أو العقوبة   ضروب املعاملة   
أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        أفراد  مجيع العمال املهاجرين و   

  .)١١(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والقسري
أن إريتريا مل تنضم    ) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       كرت  وذ  -٢

 .)١٢(وشجعت إريتريا على التصديق علـى االتفاقيـة       . إىل اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم     
  .)١٣(تنضم إريتريا أيضاً إىل اتفاقية اليونسكو للتعليم التقين واملهين ومل

 لتشريعياإلطار الدستوري وا  -باء  

ذكرت املقررة اخلاصة أن إريتريا تعمل استناداً إىل السلطات االنتقاليـة ملـا قبـل                 -٣
، حيز النفـاذ يف     ١٩٩٧وكان من املقرر أن يدخل دستور إريتريا، املعتمد يف عام           . الدستور

، بيد أن هذه    ١٩٩٧أعقاب انتخابات اجلمعية الوطنية اليت كان ُيعتزم تنظيمها أصالً يف عام            
 وأوصت املقررة اخلاصة جبملة أمور منها تطبيق        .)١٤(نتخابات أرجئت إىل أجل غري مسمى     اال

  .)١٥(ودميقراطية الدستور وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة
 أهاب جملس حقوق اإلنسان حبكومة إريتريا تنفيـذ      ،٢٠١٣ يونيه/ حزيران ١٤ويف    -٤

  .)١٦(السلطة وفقاً ملبادئ سيادة القانونالدستور تنفيذاً كامالً دون تأخري وممارسة 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
إال أن   على الرغم من احتواء الدستور على شرعة حقوق،       ذكرت املقررة اخلاصة أنه       -٥

وذلـك نتيجـة    ،  حكومة إريتريا ال تزال تنتهك هذه احلقوق األساسية ذاهتا بشكل منهجي          
غياب مؤسسات ذات مصداقية ميكن لألشخاص املتضررين أن يرفعوا إليها          جلملة أمور منها    

  .)١٧(شكاواهم للنظر فيها ومحاية حقوقهم

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
صرحت املقررة اخلاصة بأهنا مل تتلق أي رد على طلبها زيارة إريتريا هبدف إجـراء                 -٦

  .)١٨(ملسؤولني املعنيني يف احلكومة ومع طائفة من اجلهات الفاعلةمشاورات مع ا
عـدم  إزاء  ، أعرب جملس حقوق اإلنسان عن قلقه        ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٢٥ويف    -٧

أن تتعـاون   كومة إريتريـا    حب وأهاب اجمللس    .)١٩(مع املقررة اخلاصة  حكومة إريتريا   تعاون  
االعتبار الواجب للتوصيات    وأن تويل  البلد   بزيارةأن تسمح هلا    مع املقررة اخلاصة، و   بالكامل  

 .)٢٠(الالزمة لالضطالع بواليتهاأن تقدم إليها املعلومات الواردة يف تقريرها األول و



A/HRC/WG.6/18/ERI/2 

5 GE.13-18587 

لالستعراض يف الدورة السادسة    وذكرت املقررة اخلاصة أن إريتريا شاركت بنشاط          -٨
أن احلكومة اختذت خطوات وأُفيد ب. ٢٠٠٩نوفمرب /املعقودة يف تشرين الثاين الدوري الشامل 

ملتابعة االستعراض، تشمل إرسال التوصيات املقدمة إىل الوزارات املعنية، داعيـةً إياهـا إىل              
 .)٢١(تنفيذها، يف حني يشترك فريق األمم املتحدة القطري مع احلكومة يف أعمـال املتابعـة              

 الـشامل تكـون     وأوصت املقررة اخلاصة إريتريا باألخذ بعملية متابعة لالستعراض الدوري        
  .)٢٢(جامعة وشاملة

  )٢٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ    

  هيئات املعاهدات

ة   املالحظات اخلتامـي
الواردة يف االستعراض   

  السابق

آخر تقرير قُدم
منذ االستعراض  

  السابق
آخر مالحظات  

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
دير التقارير من األول إىل الثالث منذ       تأخر تق       

  ٢٠٠٦عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية 

  ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير املبدئي منذ عام       

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

  ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير املبدئي منذ عام       

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  ضد املرأةالتمييز 

  مل ينظر بعد يف التقرير الرابع    ٢٠١٢  ٢٠٠٦فرباير /شباط

مل ينظر بعد يف التقرير الرابع؛ وتأخر تقـدمي             ٢٠١٢  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران  جلنة حقوق الطفل
لربوتوكول االختيـاري   لالتقريرين املبدئيني   

األطفال بشأن اشتراك   التفاقية حقوق الطفل    
كول االختياري  الربوتو و يف الرتاعات املسلحة  

األطفـال  بشأن بيـع    التفاقية حقوق الطفل    
يف املـواد   يف البغـاء و   األطفـال   استغالل  و

  ٢٠٠٧ منذ عام اإلباحية
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  )٢٤(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة 

      االزيارات املُضطلع هب
      الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  حرية الرأي والتعبري  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  حرية الدين أو املعتقد 

  الغذاء
  التعذيب

  )٢٠١٠(التعذيب 
  )٢٠١٠ (بإجراءات موجزةاإلعدام 

 ٢٠١٢(التقرير املوجز عن إريتريـا      
  )٢٠١٣و

ومل ترد احلكومة على    .  بالغات خالل الفترة قيد االستعراض     أربعةأرسلت    ةالردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجل
  . هذه البالغاتأي من

وذكرت املقررة اخلاصة أن احلكومة مل تصدر دعوة دائمة ومل توافق على أي من طلبات                 -٩
 الزيارة املعلقة اليت قدمها مخسة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق              

طُلبـت  (ويشمل ذلك املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري              . اإلنسان
؛ واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد        )٢٠٠٥ وُجدد الطلب يف عام      ٢٠٠٣الدعوة يف عام    

عين مبـسألة  ؛ واملقرر اخلاص امل)٢٠٠٣عام (؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء       )٢٠٠٤عام  (
 ٢٠٠٥ األعـوام (الالإنسانية أو املهينة     التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        

؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء أو بـإجراءات             )٢٠١٠ و ٢٠٠٧و
  .)٢٦( وأوصت احلكومة باالستجابة لطلبات الزيارة هذه.)٢٥()٢٠١٠عام (موجزة أو تعسفاً 

  السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدةالتعاون مع   -جيم  

أهنا التقت حبكومة إريتريا ) املفوضة السامية(ذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    -١٠
اليت ميكن تقدمي املساعدة فيها مـن أجـل      اجملاالت   الستطالع   ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين  

ومن مث قُّدمت قائمة    .  واقترحت إرسال بعثة هلذه الغاية     التصدي لتحديات حقوق اإلنسان،   
مبجاالت التعاون احملتملة، بناء على طلب من حكومة إريتريا، لكن احلكومة مل ترد بعد على               

  .)٢٧(إريتريا إىل التعاون الكاملوجددت املفوضة السامية دعوهتا . االقتراح
ن الكامل مع مفوضية األمم املتحـدة       التعاووأهاب جملس حقوق اإلنسان حبكومة إريتريا         -١١

السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، بطرق منها إتاحة إمكانيـة      
الدخول لبعثة املفوضية، على حنو ما طلبته املفوضة السامية، ومع هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان               

  .)٢٨(يات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسانومجيع آليات جملس حقوق اإلنسان ومجيع اآلل
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وأوصت املقررة اخلاصة احلكومة بالتماس املساعدة التقنية من مفوضـية األمـم              - ١٢
، عند االقتضاء، لتسهيل تعزيز حقوق وغريها من الوكاالتاملتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  .)٢٩(اإلنسان ومحايتها

 مع مراعاة القـانون   ،  علقة حبقوق اإلنسان  تنفيذ االلتزامات الدولية املت     -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -ألف  

واجملتمع اإلريتري يظل أبويـاً     . وضع املرأة يف إريتريا يثري القلق     صرحت املقررة اخلاصة بأن       -١٣
  .)٣٠( ال يعاَملن بالسويةإىل حد بعيد؛ وقد تتساوى فيه املرأة والرجل يف احلقوق القانونية، لكنهن

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  

استمرار االنتـهاكات    أدان جملس حقوق اإلنسان بشدة       ،٢٠١٣ يونيه/يف حزيران   -١٤
الواسعة النطاق واملنهجية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية الـيت ترتكبـها الـسلطات             

 واالختفـاء القـسري،     خارج القـضاء،  التعسفي و  اإلعداماإلريترية، مبا يف ذلك حاالت      
إىل العدالـة،   االحتكـام   دون  ي  واالحتجاز السرِّ واستخدام التعذيب واالحتجاز التعسفي     
لكـف عـن    ا وأهاب اجمللس حبكومة إريتريا      .)٣١(واالحتجاز يف ظروف ال إنسانية ومهينة     

روب املعاملـة والعقوبـة   االحتجاز التعسفي ملواطنيها وإهناء استخدام التعذيب وغريه من ض        
 .)٣٢(القاسية والالإنسانية واملهينة

 حبراسـة  ني املعنـي نيوصرحت املقررة اخلاصة املعنية بإريتريا بأن األفراد العـسكري        -١٥
 دائمة بتطبيق سياسة إطالق النار بقصد القتل على كل من حياول الفرار،             أوامراحلدود تلقوا   

من الناس بالقرب من احلدود اإلريترية بزعم أهنـم         وقد أُطلقت النار على عدد غري معروف        
التوقف عـن   وأوصت املقررة اخلاصة إريتريا ب    .)٣٣(حاولوا مغادرة البلد بصورة غري مشروعة     

انتهاج سياسة إطالق النار بقصد القتل املطبقة على احلدود، وأن يدخل هذا التوقف حيـز               
  .)٣٤(التنفيذ فوراً

جناء السياسيني، وغريهم من احملتجزين، والفارين من       وذكرت املقررة اخلاصة أن الس      -١٦
اجليش، والالجئني املعادين قسرياً، وطاليب اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم، والطلبة يف سـاوا             

ويكون احملتجزون بصفة   . يتعرضون للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة       
يف احلبس االنفرادي، دون أي إجـراءات أو        ازهم  خاصة عرضة لسوء املعاملة بسبب احتج     

ضمانات قانونية، ودون السماح لألسر أو األطباء أو احملامني باالتصال هبم، يف ظل جتاهـل               
ويؤدي عدم مقاضاة أو معاقبة مرتكيب هذه األعمـال         . صارخ ملعايري حقوق اإلنسان الدولية    
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بوقـف التعـذيب،   رة اخلاصة إريتريا  وأوصت املقر.)٣٥(إىل إدامة ثقافة اإلفالت من العقاب   
وإنشاء آلية شكوى مالئمة، والتأكد من إجراء حتقيقات سريعة وفعالة يف مجيـع ادعـاءات             

بإغالق مجيع   وأوصت إريتريا أيضاً     .)٣٦(التعذيب وسوء املعاملة هبدف تقدمي اجلناة إىل العدالة       
االنفرادي فوراً والـسماح    أماكن االحتجاز غري الرمسية والسرية ووضع حد ملمارسة احلبس          

 .)٣٧(ألفراد األسر واحملامني والقضاة بلقاء السجناء

هناك اآلالف من األشخاص املعتقلني واحملتجزين بـدون  وذكرت املقررة اخلاصة أن      -١٧
ُيحتجز املعتقلون دون إبالغهم عن سـبب        و .)٣٨(هتمة أو بدون اإلجراءات القانونية الواجبة     

 وجيـري اعتقـال األشـخاص لـيالً     .)٣٩( بـالقبض علـيهم    اعتقاهلم، وبدون صدور أمر   
بعد ذلك على منت مركبة إىل مكان خيضعون فيـه          لينقلوا  اختطافهم، مع عصب أعينهم،      أو

وبعد ذلك، إما ُيلقون يف زنزانـة يف سـجن   . لالستجواب على يد ضباط يرتدون زياً مدنياً    
إىل أي  )  هم وال أسـرهم    ال(وال يعلمون   . ُيحتجزون يف مكان سري    واقع حتت األرض أو   

وُينقلون من مكان احتجـازهم     . مكان اقتيدوا، وخيشون كثرياً من االستفسار عن هذا األمر        
ويستحيل التعرف على هوية احملققني ألهنـم       . إىل مكان آخر للتحقيق معهم لفترات منتظمة      

 .)٤٠(يضعون أقنعة على وجوههم

النـاس  لترهيب  القسري ُتستخدم   وصرحت املقررة اخلاصة بأن ممارسة االختفاء         - ١٨
ويف حني يظل عـدد اإلريتـريني       . وإشاعة جو من اخلوف وردعهم عن املطالبة حبقوقهم       

جمموعـة  " زعيماً سياسـياً ينتمـون إىل        ١١املختفني غري معروف، تشمل أبرز احلاالت       
تـرفض احلكومـة،    و. ٢٠٠١   صحفيني، اعُتقلوا كلهم يف عـام      ١٠، و )G-15(  "١٥   ال

 وأوصت املقررة اخلاصة إريتريا باإلفراج      .)٤١( تقدمي أية معلومات عن مصريهم     اآلن،  حىت
والصحفيني الذين ألقـي علـيهم القـبض يف         ) G-15" (١٥   جمموعة ال "فوراً عن أعضاء    

وأوصت أيضاً باإلفراج عن سائر السجناء السياسيني، ومن احتجزوا علـى           . ٢٠٠١  عام
 .)٤٢(أساس معتقدهم الديين

 ٢٠٠٧يف عـامي    (كلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالغات        وأرسل امل   -١٩
 بطريرك كنيسة تيوهادو األرثوذكسية     ،)Abune Antonios(آنطونيوس  أبونا  بشأن  ) ٢٠١٢و

 عـضو مـن حركـة       ٣ ٠٠٠ لرفضه حرمان    ٢٠٠٦اإلريترية، احملتجز يف مرتله منذ عام       
Medhane Alem Sunday School    طالبة باإلفراج عن سائر احملتجزين      من دخول الكنيسة، وامل

 قسراً من حمـل إقامتـه إىل        آنطونيوس، ُنقل البطريرك    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٧ويف  . املسيحيني
ويـزعم أن البطريـرك     . احلجز االنفرادي رهن  مكان غري معروف، ووضع منذ ذلك احلني        

مـصاب مبـرض     عاماً، ُحرم من املساعدة الطبية وهو        ٨٥، الذي يبلغ من العمر      آنطونيوس
السكري احلاد ويعاين من تدهور أحواله الصحية، وُيزعم أيضاً أنه ُحرم مـن الوصـول إىل                

  .)٤٣(اخلاصةأيام األعياد االحتفال بالقربان املقدس واالحتفال ببعض ر عليه وتعذَّالدعم الديين 
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 حبظر تشويه األعضاء    ١٥٨/٢٠٠٧أن إصدار اإلعالن رقم     وذكرت املقررة اخلاصة      -٢٠
تناسلية األنثوية، وما تاله من دعوة إىل مكافحة هذه املمارسة، أدى إىل اخنفـاض معـدل                ال

تـشويه األعـضاء    معدل   سنة، ومع ذلك، يظل      ١٥اللجوء إليها، خاصة بني الفتيات دون       
مـدة  ويعاقَب من ثبتت إدانته بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية بالـسجن           . التناسلية مرتفعاً 

لكن عدد اإلدانات يف قـضايا التـشويه تلـك يظـل            .  سنوات وبغرامة  سنتني إىل ثالث  
 .)٤٤(جمهوالً

دوث أعمال اغتصاب   هناك مزاعم متكررة حب   وصرحت املقررة اخلاصة املعنية بإريتريا بأن         -٢١
  .)٤٥(وحترش جنسي، ال سيما يف معسكرات التدريب العسكرية والتثقيفية أو أثناء االستجواب

اصة املعنية بإريتريا قائلة مع أن العنف املرتيل حمظور يف القانون           وصرحت املقررة اخل    -٢٢
ومع ذلك، قلّمـا حيـاكَم      . الدويل وجمّرم يف قانون العقوبات اإلريتري، فإنه ال يزال منتشراً         

ويضاف إىل ذلك أن النساء قلّما يتحدثن حبريـة عـن           . ال يعاقبون فإهنم  مرتكبوه، ومن مث    
وذلك السلوك يعاجل عادة داخل األسر أو بواسطة        . االجتماعيةالعنف املرتيل بسبب الضغوط     

  .)٤٦(رجال الدين وغريهم من الشخصيات الدينية
وذكرت املقررة اخلاصة أن هناك حاالت كثرية من الوفيات يف الـسجون بـسبب                -٢٣

 وأوصـت  .)٤٧(التعذيب واالكتظاظ واألمراض ونقص الغذاء وغريها من الظروف القاسـية      
 السالمة اجلسدية جلميع السجناء، وإمكانية احلصول على العالج الطيب، عند           بضمانإريتريا  

الدولية، والسماح جلهات الرصد الدولية     امتثاالً للمعايري   ضاء، وحتسني ظروف االحتجاز     تاالق
 .)٤٨(بزيارة مجيع مرافق االحتجاز

صـحفياً   ٢٦وأرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب نداء عاجالً بشأن وضـع      -٢٤
ثنان منهم على األقل يف مرفق سجن تفيد التقارير بـأن           إوُيحتجز  . وإعالميني اثنني حمتجزين  

احملتجزين فيه يبقون يف احلبس االنفرادي يف زنزانات حتت األرض ال ميكن حتمـل احلـرارة                
. ويبدو أن القليل من السجناء يعودون أحياء من هذا السجن عقب انتهاء فترة عقوبتهم     . فيها

وحيتجز واحد آخر منهم يف مرفق تفيد التقارير بأن فيه زنزانات ليس فيهـا نوافـذ وتبلـغ                
 أمتار مربعة، ويبقى احملتجزون فيه يف احلبس االنفرادي وتسلط عليهم األضـواء             ٣مساحتها  
وأعرب املقرر عن القلق إزاء عافية هؤالء السجناء وأوضاع احتجازهم، مبـا يف             . باستمرار

  .)٤٩(نفرادي الذي يعد من قبيل املعاملة الالإنسانية واملهينةذلك احلبس اال

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

املبادئ األساسية لسيادة القانون ال ُتحترم بسبب نظـام         ذكرت املقررة اخلاصة أن       -٢٥
.  أيدي الرئيس ومعاونيـه املقـربني      احلكم املركزي الذي تتركز فيه سلطات اختاذ القرار يف        
ويشكل عدم تنفيذ الدستور سـبباً      . والفصل بني سلطات خمتلف أجهزة الدولة منعدم متاماً       

آخر الهنيار سيادة القانون، إضافة إىل عوامل مساِهمة أخرى، مثل التعسف وانعدام الشفافية             
 .)٥٠(نسان واحلريات األساسيةالتمتع حبقوق اإلتؤثر كلها تأثرياً سلبياً على وهي واملساءلة، 
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نظام احملاكم يف البلد ضعيف وعرضـة       وصرحت املقررة اخلاصة املعنية بإريتريا بأن         -٢٦
قضاة احملكمة العليا من منصبه بعد أن أعرب ُعزل رئيس ، ٢٠٠١ يوليه/ويف متوز.  فيهللتدخل

احملكمـة  إهناء عمل ىل عن استيائه من تدخل السلطة التنفيذية يف اإلجراءات القضائية، ودعا إ  
ـ      باحملكمة اخلاصة   ختتص  و. اخلاصة رائم ذات الـصلة،    النظر يف القضايا املتعلقة بالفساد واجل

اليت جرى النظر   القضايا  إعادة فتح   صالحية  وهي متتلك   .  هنائية وتعترب قرارات احملكمة اخلاصة   
ملبـدأ   متجاهلة بـذلك ا    يف تلك القضايا،  فيها يف إطار نظام العدالة اجلنائية العادي والفصل         

مرتني وغريه من ضمانات احملاكمة     رم  نفس اجل حلماية من احملاكمة على     املتمثل يف ا  األساسي  
وهم غـري    ومل تتلق نسبة كبرية من العاملني يف احملكمة اخلاصة تدريباً قانونياً رمسياً،           . العادلة

ة، مبا يف ذلك إنشاء احملـاكم،        ومعظم املهام احلكومي   .)٥١(ملزمني بتطبيق القوانني املعمول هبا    
 .)٥٢(ُتنفّذ حبكم الواقع ال حبكم القانون، مما يقوض كلّياً سيادة القانون

استعادة سيادة القانون واحترامها، خاصـة    وأوصت املقررة اخلاصة حكومة إريتريا ب       -٢٧
عن طريق إضفاء الطابع املؤسسي على قضاء مستقل وشفاف، ووضع ضـوابط ومـوازين              

 .)٥٣(االحتكام إىل القضاءاوز السلطة، وبتيسري سبل ملكافحة جت

ضـمان  حبكومة إريتريـا     أهاب جملس حقوق اإلنسان      ،٢٠١٢ يوليه/ متوز ٦ويف    -٢٨
، والسماح باحلصول علـى     ىل نظام قضائي مستقل   حبرية وإنصاف إ   احملتجزين    مجيع وصول

  .)٥٤(خدمات احملامني القانونيني
 توجد آليات أو مؤسسات داخلية حملاسبة املسؤولني        بأنه ال وصرحت املقررة اخلاصة      -٢٩

ويؤدي عدم حتقيق الدولة يف قضايا انتهاك حقوق اإلنـسان   . على انتهاكات حقوق اإلنسان   
ومعاقبة مقترفيها وتعويض ضحاياها إىل استمرار ثقافة اإلفالت من العقاب الـيت تنـسف              

ضمان املساءلة بالتحقيق   مة إريتريا ب   وأوصت حكو  .)٥٥(مصداقية نظام العدالة اجلنائية يف البلد     
بسرعة يف مجيع ادعاءات العنف على يد الشرطة وأفراد األمن، إضافة إىل غريهم من اجلهات               
احلكومية؛ وبتقدمي اجلناة إىل العدالة، خاصة من لديهم مناصب قيادية؛ وبتوفري سبل انتصاف             

  .)٥٦(مناسبة للضحايا

  األسريةاحلياة احلق يف   -دال  
ادت املقررة اخلاصة بأن عدداً كبرياً من األطفال غري املرافَقني يعربون احلدود، دون     أف  -٣٠

وأشار األطفال إىل ظروف التفكك األسـري والـصعوبات الـيت           . علم أسرهم يف الغالب   
تواجهها األسر اليت يعيلها أطفال بسبب الغياب الطويل للوالدين الذين يغلـب، باعتبـارهم              

وأشـار  . اهتم يف املعسكرات أو ألهنم رهن االحتجـاز أو يف املنفـى           جنوداً، أن يقضوا أوق   
واخلوف من التجنيد اإللزامي يف اخلدمة العسكرية       املتاحة  األطفال أيضاً إىل قلة فرص التعليم       

  .)٥٧(الالحمدودة بوصفها األسباب الرئيسة لقرارهم الفرار
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 التنقلحرية   -هاء  

د الصارمة املفروضة على حرية التنقل، مبا يف        القيوأدان جملس حقوق اإلنسان بشدة        -٣١
ذلك االحتجاز التعسفي لألفراد الذين ُيقبض عليهم وهم حياولون الفرار من البلد أو ُيشتبه يف      

  .)٥٨(ذلكينوون أهنم 
وذكرت املقررة اخلاصة أن السفر داخل البلد مقّيد للغاية ويستوجب رخـصة              - ٣٢

مث إن حرية   .  التفتيش عند احلواجز بني املدن     ويتكرر. سفر، اليت يصعب احلصول عليها    
فتأشريات اخلروج مطلوبة للسفر إىل اخلارج، وال ُتمنح        . مغادرة البلد أشد عرضة للرقابة    

 سنة وللنساء اللوايت تتـراوح أعمـارهن        ٥٤ و ١٨  للرجال الذين تتراوح أعمارهم بني    
ا من   سنوات ُمنعو  ٥ووردت تقارير عن أطفال ال تتجاوز أعمارهم        .  سنة ٤٧ و ١٨  بني

 يف  ٢، وهي ضريبة قـدرها      "ضريبة الشتات "ويعد دفع   . تقدمي طلبات تأشريات اخلروج   
املائة، وغالباً ما َيْجبيها وكالء حكوميون غري رمسيني ويصحب ذلك هتديدات وحتـرش             
وترهيب، شرطاً ال بد أن يستوفيه اإلريتريون املقيمون يف اخلارج والـذين يرغبـون يف               

  .)٥٩(العودة إىل الوطن

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املـشاركة يف احليـاة العامـة                 -واو  
 السياسية واحلياة

القيود الصارمة املفروضة على حرية الرأي والتعبري       أدان جملس حقوق اإلنسان بشدة        -٣٣
وحرية اإلعالم وحرية الفكر والوجدان والـدين وحريـة التجّمـع الـسلمي وتكـوين               

احترام حق كل فرد يف حرية التعبري وحريـة الفكـر         وأهاب حبكومة إريتريا     .)٦٠(اجلمعيات
  .)٦١(حرية التجّمع السلمي وتكوين اجلمعياتاحلق يف والوجـدان والدين أو املعتقد و

وصرحت املقررة اخلاصة بأن حكومة إريتريا تعترف رمسياً بأربع مؤسسات دينيـة              -٣٤
نيسة األرثوذكسية إلريتريا؛ وكنيسة الروم الكاثوليك؛      الكنيسة اإلجنيلية إلريتريا؛ والك   : هي

ويتعرض أتباع الطوائف الدينية غري املعترف هبـا، مثـل شـهود يهـوه،              . واإلسالم السين 
والكنيستني اإلجنيلية واخلمسينية، يف مجلة طوائف، لقيود صارمة ولالضطهاد، وقد ُيْحرمون           

وأتباع تلك األديـان يعتقلـون      .  الوطنية من اخلدمات اإلدارية، مثل إصدار بطاقات اهلوية      
  .)٦٢(لالرتداد عن دياناهتموحيتجزون ويعذبون باستمرار ويتعرضون لضغوط شديدة 

وذكرت املقررة اخلاصة أن قوانني إريتريا ال تنص على اإلعفاء من اخلدمة العسكرية               -٣٥
هم ال يبيح هلـم     بداعي الضمري، األمر الذي عرض لالحتجاز كثرياً من شهود يهوه، ألن دين           

ستنكاف اال وأهاب جملس حقوق اإلنسان حبكومة إريتريا أن تبيح قوانينها           .)٦٣(محل السالح 
  .)٦٤(اخلدمة العسكريةعن الضمريي 
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وصرحت املقررة اخلاصة بأنه ال توجد مؤسسات صحفية أو إعالمية خاصة ومستقلة يف               -٣٦
التعـذيب أو    نتقـام أو االعتقـال أو     وال ينتقد الصحفيون سياسات احلكومة خشية اال      . إريتريا

قنوات الدعاية اليت تـديرها وزارة اإلعـالم         تعّدو. االحتجاز دون حماكمة تلتزم األصول املرعية     
 .)٦٥(وتراقب املصادر احلكومية عن كثب حمتوى املعلومات وتدفقها. مصدر األخبار احمللي األوحد

رة اإلعالم اليت تـدير مجيـع قنـوات         وذكرت اليونسكو أن احملتوى اإلعالمي تراقبه وزا        -٣٧
التلفزيون وحمطات اإلذاعة واجلرائد، وأن القنوات اخلاصة مل يعد هلا وجود بعد أن حظرهتا احلكومة               

 وأهابت اليونسكو حبكومة إريتريا االمتثال للمعايري الدولية اخلاصة حبرية التعبري           .)٦٦(٢٠٠١يف عام   
  .)٦٧(العمل يف بيئة حرة وآمنةمن إلعالميني الصحفيني وامتكني وحرية الصحافة، وضمان 

وصرحت املقررة اخلاصة بأن حريـة التجمـع وتكـوين اجلمعيـات ختـضع                - ٣٨
فال ُيسمح بأي منظمة سياسية أو مدنية أو منظمة غري حكومية مستقلة،            . مشددة  لرقابة

لـى  وتشترط حكومة إريتريا على املتجمعني احلصول ع      . التابعة للدولة املنظمات  ما عدا   
 أشـخاص،   ٧وُتمنع التجمعات العامة اليت يتجاوز عدد املـشاركني فيهـا           . ترخيص

 .)٦٨(حيصلوا على ترخيص  مل  ما

وصرحت املقررة اخلاصة املعنية بإريتريا بأن النفاذ إىل اإلنترنت حمدود، إذ إنه يقـل                -٣٩
. سة أخـرى  يف أمسرة ومدن رئي   " مقاهي اإلنترنت " يف املائة؛ وهو يتم أساساً بواسطة        ٤عن  

. ٢٠١١وخيضع املستعملون لرقابة شديدة؛ وأفيد بأن بعضهم قبض عليه يف أوائـل عـام                
  .)٦٩(توجد خدمات اهلاتف واإلنترنت يف املناطق الريفية وال
االحترام التام حلرية التعبري والرأي، وحرية      وأوصت املقررة اخلاصة حكومة إريتريا ب       -٤٠

من القواعد األساسية ألي دميقراطية؛ ووضـع حـد         التجمع وتكوين اجلمعيات، باعتبارها     
الصحفيني وختويفهم؛ والسماح بإنشاء وسائط إعـالم خاصـة؛ ومـنح رخـص             ملضايقة  

  .)٧٠(للمحطات اإلذاعية والتلفزية اخلاصة

 اتيةول ويف التمتع بشروط عمل عادلة وماحلق يف العم  -زاي  

غري حمددة يف اخلدمة    لفترات  اً  جتنيد املواطنني قسر  أدان جملس حقوق اإلنسان بشدة        -٤١
اخلدمة العسكرية   لنظام   وضع حد وأهاب حبكومة إريتريا    . خرة السّ عادلالوطنية، وهو نظام ي   

  .)٧١(غري حمددألجل 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -حاء  

 مـن   ١دف  ذكرت املقررة اخلاصة أن حكومة إريتريا تعاين صعوبات يف حتقيق اهل            -٤٢
  .)٧٢(األهداف اإلمنائية لأللفية الداعي إىل القضاء على الفقر املدقع واجلوع
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وصرحت املقررة اخلاصة بأن مثة نقصاً يف إنتاج الغذاء بـسبب اجلفـاف املتكـرر          -٤٣
فنحـو ثلثـي   .  معرفة كمياته مسبقاًواعتماد البلد حصراً على هطول األمطار الذي ال ميكن  

كما صرحت املقررة اخلاصـة بـأن     .  أو يعملون رعاة   البعليةالزراعة  السكان يعتمدون على    
غـري  منـها   حىت األساسية   السلع  أسعار املواد الغذائية ارتفعت، فيما أفيد، األمر الذي جعل          

وال جيوز للمـزارعني بيـع      . التكلفة، وانتشر نظام احلصص يف توزيع املواد الغذائية       ميسورة  
  .)٧٣(ر منخفضة جداًمنتجاهتم إالّ للحكومة، وبأسعا

وصرحت املقررة اخلاصة بأن نظام القسيمة هو السبيل الوحيد للحصول على املواد الغذائية               -٤٤
والقادرون على الزراعـة يف قـرى       . األساسية، وهو يشكل أيضاً إجراء إضافياً للتحكم يف السكان        

وباإلضـافة إىل   .  الغـذائي  عديدة يؤدون اخلدمة العسكرية، األمر الذي أسهم أيضاً يف انعدام األمن          
  .)٧٤(ذلك، ال ُيسمح للمنظمات اإلنسانية العمل يف إريتريا بسبب سياسة االعتماد على الذات

وصرحت املقررة اخلاصة بأن اإلفراط يف العسكرة يؤثر يف صميم نـسيج اجملتمـع                -٤٥
إىل وتؤدي اخلدمـة العـسكرية دون حـدود    .  بنائه األساسية وهي األسرة    لبنةاإلريتري، و 

وُيجـرب املـسجلون يف اخلدمـة       . حرمان النساء والرجال من سنوات حياهتم األكثر إنتاجاً       
العسكرية على العمل دون احلصول على أجر مناسب، وبذلك فإهنم ال يـستطيعون تـوفري               
متطلبات أسرهم، ما يفاقم ظروف حياهتم يف جمتمع يكافح فيه العديد من النـاس لتـوفري                 

 .)٧٥(احتياجاهتم األساسية

بضمان التمتع باحلد األدىن األساسي مـن       وأوصت املقررة اخلاصة حكومة إريتريا        -٤٦
سيما احلق يف الغذاء واملاء والصحة، عن  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، ال

  .)٧٦(طريق سبل الرزق املستدامة، خاصة يف اجملتمعات احمللية الريفية

  احلق يف الصحة  -طاء  
 ٤ذكرت املقررة اخلاصة أن حكومة إريتريا حترز تقدماً مطرداً حنو حتقيق األهـداف                -٤٧
 من األهداف اإلمنائية لأللفية وهي ختفيض معدل وفيات األطفال، وختفـيض معـدل              ٦ و ٥و

 ومتالزمة نقص املناعة املكتسب واملالريا نقص املناعة البشرية  ، ومكافحة فريوس    األمومةوفيات  
ومنظمة ) اليونيسيف(وعملت منظمة األمم املتحدة للطفولة      .  على التوايل  ،راضوغريها من األم  

الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـع حكومـة              
 .)٧٧(وفيات األمومةإريتريا لتحسني صحة املرأة يف مبادرة هتدف إىل خفض معدل 

رافق الطبية تدهورت على مـر الـسنني، إذ تعـاين           وذكرت املقررة اخلاصة أن امل      -٤٨
ورغم اختاذ حكومة إريتريا قرار تدشني . عموماً من نقص يف األفراد والتجهيزاتاملستشفيات 

مركَزة الرعاية الصحية ومرافقها، تظل حتديات توفري ما يكفي من أفراد وجتهيزات             برنامج ال 
  .)٧٨(سيما يف املناطق الريفية ، المطروحة
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 احلق يف التعليم  -ياء  

املمارسة اليت تقوم على إلزام مجيع األطفال بقضاء        أدان جملس حقوق اإلنسان بشدة        -٤٩
 وأهاب حبكومة إريتريا إهنـاء هـذه        .)٧٩(سنة تعليمهم املدرسي األخرية يف معسكر تدريب      

 .)٨٠(املمارسة اإللزامية

 الـبالد إلزاميـاً وجمانيـاً       وذكرت املقررة اخلاصة أنه بينما يعد التعليم األساسي يف          -٥٠
وأشار كل . وشامالً للجميع، فإن حكومة إريتريا تتحكم يف املقررات الدراسية حتكماً صارماً   

 على السواء إىل أنه يتعني دفع مبلغ سنوي مقـابالً للمـواد             سنياملدرِّ و وآبائهممن التالميذ   
د هذا املبلغ يف بداية السنة      ويصعب جداً على العائالت املعوزة سدا     . املدرسية والزي املدرسي  

واخليار الوحيد املتاح بعد املرحلة الثانوية هو الكليات اإلقليمية، اليت يديرها اجليش            . الدراسية
واألطفـال الـذين    . رس العقائـد الـسياسية    غوترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدريب العسكري و     

. مبن فيهم األطفال القـّصر    ،  "وييا"جيتازون الصف الثامن جيندون ويدربون عسكرياً يف         ال
  .)٨١(للتدريب العسكري" ساوا"ومن جيتاز الصف العاشر، ُينقل إىل 

وصرحت املقررة اخلاصة بأن اجلامعة الوحيدة يف البالد، وهي جامعة أمسرة، أغلقت              -٥١
تيسري سبل تلقي التعليم، وخاصة التعليم العـايل        وأوصت حكومة إريتريا ب   . ٢٠٠٦يف عام   

  .)٨٢(تلك اجلامعةإعادة فتح واألكادميي، ب
وذكرت اليونسكو أن توزيع املدرسني على أقاليم البلد الستة جيري على الـصعيد               -٥٢

وتتراوح نسبة التالميذ للمدرسـني يف املتوسـط مـا          . الوطين، ما يؤدي إىل حتسني التوزيع     
وزعـون   تلميذاً لكل مدرس، إال أن املدرسني األقل خربة ي  ٥٣ تلميذاً لكل مدرس و    ٣٠ بني

  .)٨٣(على املدارس اليت تطرح أكثر التحديات
وذكرت اليونسكو أن املنهج الدراسي ملرحلة احلضانة واملرحلة االبتدائية قد ُنقّـح،              -٥٣

وجيري حتضري منهج دراسي منقح للمرحلة      . ودخل املنهج الدراسي املنقح حيز النفاذ بالفعل      
ويف "  التعلـيم  -عملية التدريس   " حتديث   ويف هذا السياق أحرز تقدم يف     . الثانوية لكي ينشر  

وإضافة إىل ذلك جيري إعداد دراسة عن تقدمي التعليم باللغة األم حىت املرحلة             . جودة التعليم 
وهلذا من الضروري  . يقدم إال يف املرحلة اإلعدادية فقط     التعليم باللغة األم    االبتدائية؛ ومل يكن    

  .)٨٤(التعاون مع الشركاء واألطراف املعنية

  الشعوب األصليةاألقليات و  -كاف  
صرحت املقررة اخلاصة بأن العفر يتعرضون للقتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري              -٥٤

والتعذيب واالغتصاب، إضافة إىل إتالف وسائل العيش والرزق التقليديـة، واألعمـال التجاريـة              
سكري اإلجباري واخلدمة الوطنيـة     وُينتقد التدريب الع  . وقد ُشردوا أيضاً عن ديارهم    . اخلاصة هبم 

 وترى مجاعة العفر أهنـا مـستهدفة        .)٨٥(اليت تستلزم من شاّبات العفر مغادرة بيوهتن لفترات طويلة        
  .)٨٦(وتتعرض للتمييز، ألن منطقتها عانت انعدام النمو واألمن على مدى السنوات العشرين املاضية
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اطق احلدودية اجلنوبيـة إلريتريـا،   وذكرت املقررة اخلاصة أن الكوناما يسكنون املن   -٥٥
وُشجع . وهم يعيشون على الزراعة ورعي املاشية     . ويعدون أنفسهم أول سكان تلك املناطق     

كثري من الناس من مناطق أخرى من إريتريا، ومنذ االستقالل، خاصة من املرتفعات، علـى               
تحويـل مجيـع    ونسفت سياسة احلكومة، القاضية ب    . استيطان مناطق يقطنها الكوناما عادة    

. األراضي إىل ملكية الدولة، نظام حيازة األراضي التقليدي القائم على العشرية لدى الكوناما            
 .)٨٧(فقد أدت إىل التنافس بني الرعاة من الكوناما واملستوطنني اجلدد على األراضي واملراعي

ث وصرحت املقررة اخلاصة بأن الكوناما يدعون بأهنم ُهمشوا، األمر الـذي أحـد            -٥٦
وهـم  . فوارق من حيث تلقي اخلدمات االجتماعية األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم           

يتعرضون للقتل خارج نطاق القضاء، والوفاة أثناء االحتجاز، واالعتقال واالحتجاز تعسفاً،           
 .)٨٨( املفضية إىل القضاء على طريقتهم التقليدية يف احليـاة، والتـشريد           ومصادرة املمتلكات 

ـ  ٤ ٠٠٠لرتاع احلدودي بني إريتريا وجارهتا اجلنوبية نزح حـوايل          وأثناء ا  ن الكونامـا    م
. ، يف حني جلأ آخرون إىل مناطق أخرى من إريتريا         ٢٠٠٠دود يف عام    اإلريتريني عابرين احل  

أحـد  فالكوناما، اليوم، مشتتون يف إريتريا ويف خميمات الالجئني يف          . وقد ازداد العدد منذئذ   
  .)٨٩(بلدان اجلوار

   اللجوءون وطالبون والالجئواملهاجر  -الم  
صرحت املقررة اخلاصة بأن إريتريا إذا كانت بلداً مصدراً لالجـئني فهـي أيـضاً                -٥٧

وتعمل حكومة إريتريا على توفري احتياجات الالجئني       . تستضيف ملتمسي اللجوء والالجئني   
  .)٩٠(األساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية

   ومكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان  -ميم  
ه املقرر اخلاص املعىن بتعزيز ومحاية حقوق       ، وجّ ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١يف    -٥٨

اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب هو واملقرر اخلاص املعـين مبـسألة              
ب رئـيس  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ونائ       

الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو             
غري الطوعي رسالة إىل حكومة إريتريا فيما يتعلق بدراستهم املشتركة عن املمارسات العاملية             

 ودعوا حكومة إريتريـا إىل تقـدمي      . اخلاصة باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب      
معلومات عن التدابري املتخذة للتحقيق يف االدعاءات الواردة يف الدراسة املشتركة، وتصحيح            
الوضع، إن كانت هذه االدعاءات صحيحة، باالمتثال لقواعد ومعـايري حقـوق اإلنـسان              

  .)٩١(توفري أية معلومات أخرى ذات صلةوالدولية، إضافة إىل تنفيذ التوصيات ذات الصلة، 
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