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قامت حكومة دولة إريتريا بدراسة متأنية جلميع التوصيات املقدمة أثناء دورة الفريق              -١
 وتقبل إريتريـا عمومـاً    . ٢٠١٤فرباير  /العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف شباط      

مزيد من اجلهود وتوسيع نطاق     يف بذل    هذه الفئة كسبيل للمضي قدماً    من  التوصيات البناءة   
بيد أهنا وقفت على بعـض      . التعاون يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية       

  .حتظى بدعم حكومة دولة إريتريا  الالتوصيات اليت
نه جيب أن تستند وجاهة التوصيات وأمهيتها وفائـدهتا العمليـة           وتعتقد احلكومة أ    -٢

 يف البلد يف هذه املرحلة،    القائمة  وتوقيتها إىل تقييم دقيق للقدرة املؤسسية والبشرية والتنظيمية         
  .يرتبط هبا من صعوبات تتصل بالتنفيذ وما
اً يف املرحلة النهائية    اليت قُبلت يف اجلولة األوىل، هي حالي      التالية،  واالتفاقيات األربع     -٣

  .وسوف يوقَّع عليها قريباً
 الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       •

  املهينة؛ أو
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ •
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  •
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال         ١٨٢العمل الدولية رقم    اتفاقية منظمة    •

  .واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

  التوصيات املقبولة  -أوالً  
الدولية واالتفاقيات  النظر يف إمكانية االنضمام إىل كافة املعاهدات          -٢-١٢٢  

  ). االحتاد الروسي(حلقوق اإلنسان 
 منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا       النظر يف االنضمام إىل اتفاقية      -٤-١٢٢  

  ).أرمينيا(
 -١٤-١٢٢ و ١٣-١٢٢ و ١١-١٢٢ و ٩-١٢٢ و ٨-١٢٢ و ٧-١٢٢ و ٥-١٢٢  

  ).أستراليا وباراغواي وسلوفاكيا والتفيا(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب 
لاللتزامـات  املمارسـة العمليـة،       ويف االمتثال، يف إطار القانون     -٢٢-١٢٢  

  ).اجلمهورية التشيكية( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجب العهد
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -٢٣-١٢٢  

  ).إكوادور(املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة 
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ـ        -٢٨-١٢٢ و ٢٤-١٢٢   ة التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقي
  ).إسبانيا والغابون(مناهضة التعذيب 

 مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال تعزيز املؤسـسات الدميقراطيـة،           -٤٢-١٢٢  
 عن السلطة القضائية     فضالً ،يف ذلك من خالل بناء قدرات السلطتني التشريعية والتنفيذية         مبا

  ).إندونيسيا(يف جهاز الدولة 
ذها من أجل زيادة تعزيز ومحاية احلقوق       تعزيز القوانني احمللية وتنفي     -٤٣-١٢٢  

  ).الفلبني(املدنية والسياسية لسكان إريتريا 
إصالح التشريعات املتعلقة باحلق يف حريـة الوجـدان والـدين             -٤٤-١٢٢  

  ).الروسي االحتاد(
مـن  األوىل  اجلولـة   التعجيل بتنفيذ التوصيات اليت قبلتها إريتريا أثناء          -٥٢-١٢٢  

يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن              مبا شامل،الستعراض الدوري ال  ا
 ١٨٢ املهينة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو ضروب املعاملة 

  ).كينيا( املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها
عـزز  ت ،ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل    وضع آليات     -٥٠-١٢٢  

  ).كولومبيا(سيما الفئات الضعيفة   والاملساواة يف احلقوق وعدم التمييز جلميع املواطنني،
يف ذلـك     مبا اختاذ التدابري الالزمة لضمان احترام حقوق اإلنسان،        -٦٧-١٢٢  

واحلق يف حرية التعـبري يف      حقوق املرأة، واحلقوق السياسية، وحقوق األشخاص احملتجزين،        
  ).كندا(األوساط الصحافية وغريها من وسائط اإلعالم 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل اإلعمـال التـدرجيي للحقـوق             -٦٨-١٢٢  
  ).كولومبيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مواصلة بذل كل اجلهود الرامية إىل احلفاظ على التقدم احملـرز يف              -٦٩-١٢٢  
  ).مصر(من اجملاالت مثل الثقافة والتعليم والصحة والتصدي للتفاوت االجتماعي عدد 

تعزيز نظام الرعاية االجتماعية مـن أجـل محايـة األطفـال يف               -٧٠-١٢٢  
  ).جنوب السودان(اجملتمعات احمللية األكثر تضررا من املمارسات الضارة والعنف واالستغالل 

عزيز الوعي حبقوق اإلنسان يف أوساط       الرامية إىل ت   هوداجلتكثيف    -٧١-١٢٢  
  ).السودان(قطاعات اجملتمع كافة 

 بشأن التعاون مع    -٨٢-١٢٢ و ٨١-١٢٢،  ٧٩-١٢٢،  ٧٦-١٢٢،  ٧٣-١٢٢  
مفوضية األمم املتحدة وآلية جملس حقوق اإلنسان واهليئات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان 

  ).باراغواي والصومال وغابون وغانا وكينيا(
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زيادة تطوير التعاون مع هيئات األمـم املتحـدة ذات الـصلة،              -٩٨-١٢٢  
  ).تركيا(لدعم اجلهود اليت يبذهلا البلد يف مجيع اجلوانب واالستعداد 

 ١٢٩-١٢٢ و ١٢٨-١٢٢ و ١٢٧-١٢٢ و ١٢٦-١٢٢ و ١٢٥-١٢٢ و ١٠٨-١٢٢  
 مواصلة بذل قصارى اجلهود إللغاء مجيع أنواع املمارسـات          -١٣١-١٢٢ و ١٣٠-١٢٢و

لإلنـاث  ة ضد النساء واألطفال، اليت تشمل بصورة خاصة تشويه األعضاء التناسلية            التمييزي
نيا  وسـلوفي  ااألرجنتني وأوروغواي وأيرلندا ومجهورية كوري    (والزواج املبكر والعنف املرتيل     

  ).وشيلي وفرنسا وكرواتيا
 هـود اجلمواصلة بذل    -١١٢-١٢٢ و ١١١-١٢٢ و ١١٠-١٢٢ و ١٠٩-١٢٢  

أرمينيـا وسـنغافورة والـسودان      (املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة        الرامية إىل تعزيز    
  ).ولكسمربغ

توفري املوارد الكافية لتنفيذ أنشطة التوعية بدور املـرأة وتعزيـز             -١١٣-١٢٢  
  ).ماليزيا(اهلياكل القائمة من أجل النهوض بأوضاع املرأة يف البلد 

يز املساواة بني اجلنسني ومحاية     مواصلة اختاذ املزيد من التدابري لتعز       -١١٤-١٢٢  
  ).الصني(حقوق النساء واألطفال يف املمارسة العملية 

تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة عمـل األطفـال، واالجتـار             -١٢٤-١٢٢  
  ).الفلبني(باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال 

لعنـف  تكثيف اجلهود الرامية إىل محاية املرأة من العنف املرتيل وا           -١٣٢-١٢٢  
  ).ليتوانيا(اجلنسي 
واإلنـصاف  العمل مع منظمات اجملتمع املدين على تقدمي املساعدة        -١٣٣-١٢٢  

  ).تايلند(للنساء الالئي يعانني من العنف املرتيل 
االحتـاد  (حتسني نظام السجون وأوضاع احملتجـزين        -١٣٨-١٢٢ و ١٣٤-١٢٢  

  ).الروسي ومصر
  ).رومانيا(رية الدين كفالة حق مواطين إريتريا يف ح  -١٥٧-١٢٢  
 كفالة احترام حقـوق     -١٥٤-١٢٢ و ١٦٠-١٢٢ و ١٥٩-١٢٢ و ١٥٨-١٢٢  

  ).بلجيكا وفرنسا وليتوانيا واليابان(مجيع السكان يف حرية التعبري والدين والتجمع السلمي 
 مواصلة املساعي من أجل كفالـة حـصول مجيـع           -١٧٠-١٢٢ و ١٦٩-١٢٢  

  ).مصر واملكسيك(ق اإلنسان املواطنني على الغذاء كحق أساسي من حقو
 ١٧٦- ١٢٢و  ١٧٥- ١٢٢و  ١٧٣- ١٢٢و  ١٧٢- ١٢٢و  ١٧١- ١٢٢  

مواصلة جهودها الرامية إىل حتقيق هديف احلد من الفقـر وتعمـيم التعلـيم         - ١٧٧- ١٢٢و
  ).بوتان واجلزائر وشيلي والصني وماليزيا واليمن(االبتدائي 
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لقضاء على الفقـر وحتقيـق      حتسني التدابري القانونية الرامية إىل ا       -١٧٤-١٢٢  
  ).مجهورية إيران اإلسالمية(الئق مستوى معيشي 

مواصلة التقدم صوب القضاء على الفقر، مـن خـالل تطبيـق              -١٧٨-١٢٢  
سـيما يف     وال السياسات االجتماعية، اجلديرة بالثناء، من أجل حتسني نوعية حياة سكاهنا،         

 لطلب هذه الدولـة ذات الـسيادة        وفقاً، عن طريق التعاون واملساعدة      حاجةًاملناطق األشد   
  ).مجهورية فرتويال البوليفارية(

 يف جماالت الصحة والتعليم ومنظومـة اخلـدمات         هوداجلمواصلة    -١٧٩-١٢٢  
سيما النساء واألطفال     ال االجتماعية، من أجل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة والضعفاء،       

  ).مجهورية إيران اإلسالمية(
 ضمان االستمرارية وتعزيـز التـدابري       -١٨٢-١٢٢ و ١٨١-١٢٢ و ١٨٠-١٢٢  

اإلجيابية اجلارية من أجل حتسني جودة اخلدمات الصحية املتاحة جلميع املواطنني وإمكانيـة             
  ).سنغافورة وكوبا ومصر(الوصول إليها 

تدريب املزيد من العاملني يف اجملال الصحي من أجل ملء الشواغر             -١٨٣-١٢٢  
  ).أوغندا( ومتكينها من االضطالع مبهامها ة حديثاًيف املراكز الصحية املنشأ

مواصلة تنفيذ الـربامج     -١٩٤-١٢٢ و ١٩١-١٢٢ و ١٨٩-١٢٢ و ١٨٤-١٢٢  
الرامية إىل حتسني جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجـات              

 لريفية واملناطق الـيت   األطفال من األسر احملرومة، مبن فيهم أولئك الذين يقيمون يف املناطق ا           
  ).السودان والفلبني وكوبا ولكسمربغ(خبدمات كافية تتمتع  ال

ختصيص املزيـد مـن      -١٩٣-١٢٢ و ١٩٢-١٢٢ و ١٩٠-١٢٢ و ١٨٥-١٢٢  
مستوى التنمية  على  سيما تعليم الفتيات، من أجل حتقيق النجاح          وال لتعليمي،للنظام ا املوارد  

  ).رأفغانستان وتركيا وتوغو ومص(االجتماعية 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز نظام إقامة العدل وأوضـاع             -١٥١-١٢٢  

  ).إكوادور(األشخاص احملرومني من حريتهم 
 كفالة احترام احلقوق واحلريات األساسـية جلميـع الـسكان،           -١٥٣-١٢٢  

سيما النساء واألطفال، واعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان مكافحة اإلفـالت مـن              وال
أعمال العنف ومجيع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان           أو لعقاب بالنسبة إىل مرتكيب اجلرائم    ا
  ).األرجنتني(

  ).أوغندا(العمل مع اجملتمع الدويل على احلد من آثار تغري املناخ   -١٩٨-١٢٢  
لتقرير املتعلق باالستعراض الدوري الشامل     لاعتماد الفريق العامل      -١٩٩-١٢٢  
  ).ن اإلسالميةمجهورية إيرا(إلريتريا 
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يف هـذا   القـدرات   تقدمي املساعدة التقنية املناسبة من أجل تعزيز          -٢٠٠-١٢٢  
  ).اململكة العربية السعودية(اجلانب 

تطبيق مجيع أحكام الدستور ذات الصلة حبقوق اإلنسان وسـيادة            -٣١-١٢٢  
  ).تونس(القانون 

طبيق دسـتور   عاجلة تكفل ت   تسريع اجلهود واختاذ تدابري    -٤١-١٢٢ و ٣٢-١٢٢  
لمبادئ وااللتزامات الناشئة عـن الـصكوك       يكفل تضّمنه ل    مبا البلد بصورة سريعة وهنائية،   

  ).أوروغواي وغانا(انضمت إليها   أوالدولية حلقوق اإلنسان اليت وقّعت عليها إريتريا
يف إطار اهليئات التعاهديـة     موعد تقدميها   تقدمي التقارير اليت حل       -٧٤-١٢٢  

  ).توغو(
التعاون مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واهليئات التعاهديـة           -٧٥-١٢٢  

  ).تشاد(واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 
التقرير األويل بـشأن الربوتوكـول      بتقدمي  دون أي تأخري    القيام    -١٠٦-١٢٢  

  ).بلجيكا(االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      لألخذ ب مواءمة القوانني الوطنية      -١٠٧-١٢٢  

  ).املكسيك (٢١ و١٩ و١٢ و٩سيما املواد   والاملدنية والسياسية،
شروعة يف الظروف اليت تـؤثر      املمؤهالت  لل اً أحكام ٩من املادة   ال تتض : (ملحوظة  

  . وجيب أن تأخذ مواءمة القوانني الوطنية هذا العامل يف االعتبار،يف مسائل األمن القومي
 معنوي ضد الصحفيني    أو التأكد من التحقيق يف أي أذى جسدي        -١٥٢-١٢٢  

  ).بلجيكا(صول املدافعني عن حقوق اإلنسان ومقاضاة اجلناة حسب األ أو
أساس له من     ال املبدأ مقبول، بيد أن إريتريا ترفض التلميح الضمين الذي        : ملحوظة  
  .الصحة

السياساتية وغريها من التدابري اليت تضمن التمتع حبرية         اختاذ التدابري   -١٦٢-١٢٢  
  ).بوتسوانا(التعبري وحرية الرأي وحرية التجمع 

حسني وضع األقليات الدينية، وضـمان      اختاذ اخلطوات الالزمة لت     -١٥٦-١٢٢  
  ).كندا(محاية الطوائف الدينية من االضطهاد 

  . فيهاإريتريا دولة علمانية واحلقوق الدينية حممية: ملحوظة  
هتيئة مناخ موات لعمل املدافعني عن حقوق اإلنـسان ونـشطاء             -١٦٨-١٢٢  

  ).تونس(اجملتمع املدين والصحفيني 
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  حتظى بدعم إريتريا  الالتوصيات اليت  -ثانياً  
التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت هي ليست بعد            -١-١٢٢  

  ).تشاد( فيها طرفاً
  ٢٦-١٢٢ ،٢٥-١٢٢ ،١٥-١٢٢ ،٦-١٢٢ ،٣-١٢٢ ،١٢-١٢٢ ،١٠-١٢٢، 
التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقيـة        -٥١-١٢٢ ،٢٩-١٢٢ ،٢٧-١٢٢

 االختفاء القسري إىل جانب الربوتوكوالت امللحقة هبما،        الدولية حلماية مجيع األشخاص من    
إسـتونيا  (والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

  ).وليتوانيا واليابانا وأوروغواي والربازيل والربتغال وفرنس
التصديق على نظام    -٢٠-١٢٢ ،١٩-١٢٢ ،١٨-١٢٢ ،١٧-١٢٢ ،١٦-١٢٢  

إستونيا . (ا األساسي ومواءمته مع التشريعات الوطنية والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية       روم
  ).ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا والتفيا

سحب التحفظات القائمة على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            -٢١-١٢٢  
  ).ستونياإ(املدنية والسياسية والتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني به 

  ٣٧- ١٢٢ ،٣٥- ١٢٢ ،٣٠- ١٢٢ ،٣٦- ١٢٢ ،٣٤- ١٢٢ ،٣٣- ١٢٢، 
 تنفيذ الدستور الـذي اعتمـد يف       -١٦١-١٢٢ ،١١٦-١٢٢ ،١٥٥-١٢٢ ،٤٠-١٢٢
 على وجه السرعة وبصورة كاملة والسعي العتماد قانون العقوبـات وقـانون             ١٩٩٧ عام

دنية يف أسرع وقت ممكـن      اإلجراءات اجلنائية فضال عن القانون املدين وقانون اإلجراءات امل        
بوضوح يف التشريع اجلديد على حرية التعبري وحرية التجمـع          والنص  وفقا للمعايري الدولية،    

 والـسويد وسويـسرا     وسـلوفاكيا إسبانيا وأستراليا   (وحرية التنقل وحرية الدين واملعتقد      
  ).والصومال واململكة املتحدة وناميبيا والواليات املتحدة األمريكية

القانونان املدين واجلنائي إىل جانب قانوين اإلجراءات اجلنائية واملدنيـة،          : ةملحوظ  
 التجمع وحرية التنقل وحرية الدين واملعتقـد        وحريةفضال عن القوانني املتعلقة حبرية التعبري       

  .وستجري صياغة دستور جديد. قائمة بالفعل
 تعزيز  -٥٤-١٢٢،  ٤٩-١٢٢،  ٤٨-١٢٢،  ٤٧-١٢٢،  ٤٦-١٢٢،  ٤٥-١٢٢  

إندونيسيا وتايلنـد وتـونس واجلزائـر    (نشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان وجلنة دائمة  إ
  ).وجنوب السودان وغانا

  .سُينظر يف ذلك يف إطار الدستور اجلديد: ملحوظة  
 رفع حالة الطوارئ على الفـور، وتنفيـذ         -٦١-١٢٢ ،٣٩-١٢٢ ،٣٨-١٢٢  
أملانيا واجلمهوريـة   (رصد دويل   ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ختضع ل      ١٩٩٧  عام دستور

  ).التشيكية
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  .توجد حالة طوارئ وسيصاغ دستور  ال:ملحوظة  
  ٦٣-١٢٢ ،٦٢-١٢٢ ،٦٠-١٢٢ ،٥٩-١٢٢ ،٥٨-١٢٢ ،٥٧-١٢٢ ،٥٥-١٢٢، 
تعديل قانون اخلدمات الوطنية ووضع حد للخدمة الوطنيـة إىل           -٦٦-١٢٢ و ٦٥-١٢٢

سماح خبدمة بديلة لفائدة املـستنكفني    أجل غري مسمى، والشروع يف التسريح التدرجيي، وال       
واململكـة  إسبانيا وأملانيا وإيطاليا وكرواتيا وكنـدا       (ضمرييا، ووضع حد للميليشيا الشعبية      

  ). والواليات املتحدة األمريكيةوالنرويج والنمسااملتحدة 
إلغاء التجنيد العسكري اإللزامي والتدريب العسكري       -٥٦-١٢٢ و ١٢٣-١٢٢  

  ).أستراليا وسويسرا(ة لألطفال اإللزامي، وخباص
  .ُيجنَّد أي طفل يف صفوف اجليش  ال:ملحوظة  
اختاذ التدابري املالئمة من أجل اإلفـراج عـن مجيـع            -١٤٩-١٢٢ و ٦٤-١٢٢  

  ).إسبانيا وكرواتيا( دون إبطاء السجناء من املستنكفني ضمريياً
  .اًيوجد مستنكفون ضمريي  ال:ملحوظة  
  ٩١- ١٢٢ ،٩٠- ١٢٢ ،٨٩- ١٢٢ ،٨٨- ١٢٢ ،٨٧- ١٢٢ ،٨٠- ١٢٢، 
٩٧- ١٢٢  ،٩٦- ١٢٢  ،٩٥- ١٢٢  ،٩٤- ١٢٢  ،٩٣- ١٢٢  ،٩٢- ١٢٢، 
٧٢- ١٢٢ ،١٠٣- ١٢٢ ،١٠٢- ١٢٢ ،١٠١- ١٢٢ ،١٠٠- ١٢٢ ،٩٩- ١٢٢، 
ــه  - ٨٦- ١٢٢ و٨٥- ١٢٢ ،٨٤- ١٢٢ ،٨٣- ١٢٢ ،٧٨- ١٢٢ ،٧٧- ١٢٢ توجي

 وإىل مجيـع  دعوة دائمة إىل مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان يف إريتريـا،     
لألمم املتحدة والتعاون بالكامل    التابعة  املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة األخرى        

أستراليا وأملانيا وأوروغواي وأيرلندا وإيطاليا والربازيل      (مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      
ومجهورية كوريـا   والربتغال وبوتسوانا وتوغو وتونس واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية         

  ).وجنوب السودان ورومانيا والسويد والصومال وفرنسا والتفيا وناميبيا والنرويج وهولندا
ُتقبل الواليـات احملـددة       ال حالة حبالة ولكن    إال ميكن النظر يف ذلك     ال :ملحوظة  
 املعـين   باملقرر اخلاص  ينبغي أن يربط تعاون إريتريا مع اجملتمع الدويل         وال ببلد بعينه، اخلاصة  

  .حبقوق اإلنسان يف إريتريا
املقرر اخلاص املعين بتعزيز    الذي قدمه   االستجابة لطلب زيارة البلد       -١٠٤-١٢٢  

  ).بلجيكا( ٢٠٠٥  عام وجدده يف٢٠٠٣  عامومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري يف
املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي        التوصية املتعلِّقة ب    -١١٥-١٢٢  

  ).إيطاليا(ايري اهلوية اجلنسية ومغ
إسبانيا واجلبل األسود   (إلغاء عقوبة اإلعدام     -١١٩-١٢٢ ،١١٨-١٢٢ ،١١٧-١٢٢  
  ).وفرنسا
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وضع حد للجوء إىل التعذيب وغريه مـن ضـروب           -١٢١-١٢٢ و ١٢٠-١٢٢  
ـ    أو تعسُّفاً إضافة إىل حاالت اإلعدام      ،املهينة  أو الالإنسانية  أو املعاملة القاسية  اق خارج نط

  ).تونس وجيبويت(القضاء 
  .وجود هلذه املمارسات يف إريتريا  ال:ملحوظة  
ضمان السالمة اجلسدية جلميع الـسجناء، وحتـسني ظـروف            -١٣٦-١٢٢  
يتمشى مع املعايري الدولية، والسماح جلهات الرصد الدويل بزيارة مجيع مرافـق           مبا االحتجاز

  ).سلوفينيا(االحتجاز دون عراقيل 
  .توجه الدعوات حالة حبالة. مة السجناء اجلسدية مضمونةسال: ملحوظة  
وضــع حــد لظــروف االحتجــاز  -١٦٣-١٢٢ ،١٣٧-١٢٢ ،١٣٥-١٢٢  

الالإنسانية، واإلفراج عن األشخاص احملتجزين ملمارستهم احلق يف حرية التعبري، واحترام مجيع    
ـ           أملانيـا  (وق اإلنـسان    احملتجزين والتحقق من معاملتهم معاملة تتفق مع املعايري الدولية حلق

  ).والسويد والنرويج
  .ُيعامل احملتجزون بطريقة إنسانية: ملحوظة  
املــساءلة عــن مجيــع  -١٥٠-١٢٢ ،١٤٥-١٢٢ ،١٤٠-١٢٢ ،١٣٩-١٢٢  

إسبانيا وجيبويت (، واإلفراج عنهم "١٥  جمموعة ال"سيما األعضاء يف   والالسجناء السياسيني،
  ).وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية

السماح للجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة أمـاكن         -١٤٢-١٢٢ ،١٤١-١٢٢  
  ).جيبويت والصومال(االحتجاز وبزيارة أسرى احلرب من جيبويت 

.  اخلدمة الوطنية إىل أجل غري مسمى، واهلجرة واالجتـار بالبـشر           -١٤٣-١٢٢  
  ).فرنسا(

 اإلفــراج عــن مجيــع -١٤٨-١٢٢، ١٤٧-١٢٢، ١٤٦-١٢٢، ١٤٤-١٢٢  
تقدميهم إىل احملاكمة واحترام املعايري الدولية يف معاملـة           أو األشخاص احملتجزين بدون هتمة   

  ).أملانيا وسويسرا والنرويج والنمسا(السجناء 
رفع القيـود الـصارمة      -١٦٦-١٢٢،  ١٦٥-١٢٢،  ١٦٧-١٢٢،  ١٦٤-١٢٢  

إنشاء منافـذ   املفروضة على حرية التعبري، يف كل من شبكة اإلنترنت وخارجها، والسماح ب           
  ).إستونيا وبلجيكا واجلمهورية التشيكية والنمسا(وسائط اإلعالم املستقلة 

 للمعايري  اختاذ املزيد من التدابري الكفيلة حبماية حقوق امللكية، وفقاً          -١٩٦-١٢٢  
 من امليثاق األفريقي حلقوق ٢١ و١٤يف ذلك األحكام املنصوص عليها يف املادتني   مباالدولية،
  ).إيطاليا( من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ٥والشعوب واملادة اإلنسان 
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وضع حد إللزام األطفال بااللتحـاق،       -١٨٨-١٢٢ ،١٨٧-١٢٢ ،١٨٦-١٢٢  
  ).الربتغال وبلجيكا ولكسمربغ(أثناء آخر سنة دراسية، مبعسكر ساوا العسكري 

يني إىل الـوطن وإعـادة      كفالة العودة اآلمنة للمواطنني اإلريتـر       -١٩٥-١٢٢  
 اللتزامات إريتريا مبوجـب القـانون الـدويل    اًإدماجهم دون أي خوف من االضطهاد وفق  
  ).أملانيا(حلقوق اإلنسان وإتاحة الرصد الدويل لذلك 

  .ُتضمن العودة اآلمنة دون اضطهاد: ملحوظة  
وضع برنامج مؤسسي يف إطار الشراكة مع الـشتات اإلريتـري             -١٩٧-١٢٢  

معات احمللية من أجل استحداث برامج لإلنتاج واهلياكل األساسية والتنمية االجتماعية،           واجملت
  ).املكسيك(والقضاء على رسوم املقيمني خارج إريتريا 

معاجلة الشواغل املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت أعرب           -١٠٥-١٢٢  
  ).ناميبيا(عنها جملس حقوق اإلنسان يف قراراته 

غري الطوعي    أو بشأن االختفاء القسري  العالقة  التحقيق يف التقارير      -١٢٢-١٢٢  
  ).شيلي(ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم 

بـشأن عمليـات االختفـاء      عالقة  ليس حلكومة دولة إريتريا أي تقارير       : ملحوظة  
  .غري الطوعي  أوالقسري

  .اتعترف هب  ال، فإن إريتريا)الصومال( )١(٥٣-١٢٢فيما يتعلق بالتوصية   
        

__________ 

" ضريبة الشتات "الذي يدين جلوء إريتريا إىل      ) ٢٠١١(٢٠٢٣لقرار جملس األمن     التنفيذ الكامل    ٥٣-١٢٢ )١(
 . كتوصيةبذلكال تعترف إريتريا . لزعزعة استقرار منطقة القرن األفريقي


