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  مقدمة
 لقرار جملس حقوق    عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً          -١

 تـشرين   ٣٠سة يف الفترة مـن      داس، دورته ال  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
يف بإريتريـا   املتعلـق  وأُجري االستعراض. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل  /الثاين

الـدكتور    الـبالد  رأس وفـد  تو. ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠اجللسة األوىل املعقودة يف     
 هـذا    العامل اعتمد الفريق و. املستشار االقتصادي لدى وزارة التنمية الوطنية     ،  جريماي أبرهام 

  .٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢ اخلامسة املعقودة يف تهيف جلسإريتريا  بشأنالتقرير 
جملـس حقـوق   اختار  إريتريا،استعراض حالة حقوق اإلنسان يف    سعياً إىل تيسري    و  -٢

ينتمـون إىل   ) الثالثيـة اجملموعة  (جمموعة من املقررين     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧اإلنسان يف   
  .أنغوال وإيطاليا واململكة العربية السعودية: ان التاليةالبلد
 اسـتعراض   يف إطار ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١ر   من مرفق القرا   ١٥ للفقرة   ووفقاً  -٣

  :إريترياحالة حقوق اإلنسان يف 
ــين  )أ(   ــر وط ــوب /تقري ــرض مكت ــرة  ع ــاً للفق ــّد وفق ) أ(١٥أُع

)A/HRC/WG.6/6/ERI/1( ؛  
 للفقـرة   جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً          )ب(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/6/ERI/2) (ب(١٥
) ج(١٥ للفقـرة    ز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً        موج  )ج(  

)A/HRC/WG.6/6/ERI /3.(  

 نالبلـدا   عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً         إريترياوأحيلت إىل     -٤
 ،األرجنـتني  ،يرلنـدا الـشمالية   آ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     ،أملانيا، السويد : التالية
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الـشبكي اخلـارجي         . هورية التشيكية، التفيا، هولندا   اجلم
  .لفريق العاملل

 موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
 / تـشرين الثـاين    ٣٠ املعقودة يف    للدورة السادسة للفريق العامل    يف اجللسة األوىل    -٥

قام وفد إريتريا برئاسة الدكتور جريماي أبرهام، املستشار االقتصادي لدى          ،  ٢٠٠٩نوفمرب  
وزارة التنمية الوطنية، بتقدمي تقرير يشري إىل أن إريتريا تعترب هذه العملية وسيلة مهمة لعرض               
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يف  سجلها يف جمال حقوق اإلنسان من حيث ما حققته من إجنازات وما واجهته من حتديات              
  .جملالهذا ا
وشدد الوفد على أن اإلميان الراسخ إلريتريا، حكومة وشعباً، بـاحلق يف احليـاة                - ٦

. واحلرية وسالمة الفرد، ضمن أمور أخرى، ضارب جبذوره يف عمق ثقافة البالد وتارخيها            
مثل شعب إريتريا من أجل    اً  باهظاً  وما من شعب يفتقر إىل مثل هذا اإلميان كان سيدفع مثن          

وحىت خالل األوقات العصيبة وأحلك الظروف يف خضم الكفـاح       . هبذا احلق ضمان متتعه   
من أجل نيل االستقالل، عاملت جبهة التحرير الشعبية اإلريترية آنذاك سـجناء احلـرب              

من رؤية نـرية ملـستقبل      اً  وفعلت ذلك من باب املبدأ وانطالق     .  معاملة إنسانية  اإلثيوبيني
  .العالقات بني البلدين املتجاورين

، رغم  ١٩٩١اختارت يف عام     وأشار الوفد إىل أن احلكومة االنتقالية إلريتريا آنذاك         -٧
أن البالد نالت االستقالل من خالل النصر العسكري، أال تعلن االستقالل التام على حساب              

وبدالً من ذلك، طرحت املسألة أمام الشعب يف شكل استفتاء حـر ومفتـوح           . ذلك النصر 
  .حتت مراقبة دولية

، من تلقاء نفسها، إىل تشكيل جلنة لصياغة دستور         ١٩٩٥وبادرت احلكومة يف عام       -٨
وتولت اللجنة، من خالل عملية شفافة وقائمة على مشاركة واسعة النطاق،           . وطين إلريتريا 

وكانت إريتريا  . ١٩٩٧ يف عام    تأسيسيةصياغة دستور صادقت عليه يف وقت الحق مجعية         
ولألسف، فتر هذا العزم أثناء احلرب اليت نشبت مع         . بكاملهستور  عاقدة العزم على تنفيذ الد    

 فاهتمام حكومة إريتريا وشعبها التام واملتواصل كـان       . ٢٠٠٠-١٩٩٨ثيوبيا خالل الفترة    إ
  .بد من إعادة توجيهه للذود عن سيادة البالد واستقالهلا اللذين حصال عليهما بشق األنفس ال
نتقدين يرون أن شرعية الدستور وجدواه يتوقفـان        والحظ وفد إريتريا أن بعض امل       -٩

احلقوق األساسية واحلريـات    أيضاً  وتناول الدستور   . كليةً على عقد إريتريا انتخابات وطنية     
والواجبات األخرى مبا فيها محاية حقوق املرأة والطفل والتنمية املستدامة واحملافظة على البيئة             

   .ريا تقوم بتنفيذ الدستوروأكد الوفد أن إريت. واحلق يف امللكية
وفيما يتعلق حبقوق املرأة، فإن دستور إريتريا والقوانني األخرى ذات الصلة، مبا فيها               -١٠

ي واإلعالن  األراض اخلاص مبلكية واإلعالن   القانون املدين االنتقايل وقانون العقوبات االنتقايل     
 حتمي  لقضاء على ختان اإلناث،   واإلعالن اخلاص بقانون ا    اخلاص بانتخاب اجملالس اإلقليمية   

  . حقوق املرأة وتصوهنا
وفيما خيص حقوق الطفل، وقَّعت إريتريا على اتفاقية حقوق الطفل وصدقت عليها              -١١

وصـدقت علـى امليثـاق      أيضاً  ، وقعت إريتريا    ٢٠٠٠، ويف عام    ١٩٩٤أغسطس  /يف آب 
 االختياري التفاقية    الربوتوكول  انضمت إىل  ٢٠٠٥، ويف عام    حلقوق ورفاه الطفل  األفريقي  

حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة               
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شـراك األطفـال يف النــزاعات       إي التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     والربوتوكول االختيار 
   .ونفذت مبادرات خمتلفة لضمان تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. املسلحة

ار وفد إريتريا إىل أن الفكرة القائلة بأن بالده جتند أطفاالً قاصـرين للخدمـة               وأش  -١٢
العسكرية، وتعرضهم لالحتجاز وسوء املعاملة ال يتماشى وُمثل احلكومة وممارسـتها علـى             

فاخلدمة الوطنية، كشرط قانوين، تبدأ عند سن الثامنة عـشرة وال يوجـد أي              . أرض الواقع 
الذين  ويتعني عدم اخللط بني التالميذ يف املستوى الثاين عشر        . ريشيء من قبيل التجنيد القس    

  .  واجملندين يف اخلدمة الوطنيةيف ساوا شهادة البكالوريارون المتحان ضُِّحي
 شخص من ذوي اإلعاقة يف الـبالد،        ١٠٠ ٠٠٠وتشري إريتريا إىل أن هناك حوايل         -١٣

ي خلفته احلرب مل يـؤثر يف قـدامى   فالدمار الذ.  شخص من قدامى احملاربني   ٢٠ ٠٠٠منهم  
. هميف األحياء من أسـر الـذين لقـوا حـتف          أيضاً  احملاربني من ذوي اإلعاقة فحسب، وإمنا       

اإليدز والفقـر ووفـاة     / من قبيل فريوس نقص املناعة البشرية      أسهمت اآلفات االجتماعية   كما
ريتريا تواجههـا يف جمـال      التحديات اليت ال زالت إ    فرض   يف   الروابط العائلية الوالدين واهنيار   

  .الرعاية االجتماعية
النهج الذي حدده قـرار اجلمعيـة      اً  وفيما يتعلق باحلق يف التنمية، تأيد إريتريا متام         -١٤

وإعالن وبرنـامج عمـل فيينـا    . ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ   ٤٦/١٢٨العامة  
 ونتيجة لـذلك، بـات      .، وقد تصرفت وفقاً لذلك منذ حتررها من االستعمار        ١٩٩٣ لعام

املواطن اإلريتري العادي يتمتع أكثر من أي وقت مضى بفرص أكرب يف جماالت نيل العلـم                
والصحة واملياه وخدمات الصرف الصحي وتسهيالت احلصول على القروض والتمويل البالغ           

وترى احلكومة ذلك تعبرياً    . الصغر، والنقل وخدمات الكهرباء وفرص خمصصة لبناء القدرات       
ا مغزى عن واجباهتا ومسؤوليتها عن محاية حقوق شعب إريتريا يف ممارسـة الدميقراطيـة               ذ

  . وحقوق اإلنسان اخلاصة به
 .وقد عانت إريتريا، شأهنا شأن مجيع الدول املستعمرة، من ثنائية مـسار التنميـة               -١٥

ترة الـيت  فأجزاء كبرية من البالد تعرضت للتهميش خالل فترة االستعمار األورويب، وهي الف    
وأقرت احلكومة لفترة طويلة مبا ميكن أن تشكله هذه الثنائية من           . ترسخ فيها حتديث إريتريا   

ولـذلك،  .  والتنمية املستدامة يف هذه الدولة الفتيـة       القبليخطر يهدد األمن القومي والوئام      
مـن  بدأت الربامج اإلمنائية اليت وضعتها احلكومة بعد االستقالل االنطالق بشكل مـدروس   

وترى احلكومة أن الوئام القبلي والعرقي والديين القائم يـشكل          . أطراف البالد حنو مركزها   
ويف هذا الصدد، تعترب أن     . حجر الزاوية الذي تستند إليه التنمية املستدامة والسلمية يف إريتريا         

علق الضغوط اليت متارسها القوى اخلارجية على البالد العتماد ممارسات وسياسات ومناذج تت           
بالدميقراطية واحلكم الرشيد واليت من شأهنا أن تؤدي على أية حال إىل تعثر الوئام العرقـي                

  .والقبلي، تفضي إىل نتائج عكسية وال تصب يف مصلحة إريتريا
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وتعترب إريتريا حصول مجيع املواطنني على الغذاء حقاً من حقوق اإلنسان ولـذلك               -١٦
ويف الوقت احلايل، ال تتمتع إريتريا باالكتفاء الذايت        . ائياستثمرت كثرياً يف حتقيق األمن الغذ     

وهلذا رحبت وقّدرت املعونة الغذائية املقدمة من الوكاالت املاحنة، شريطة        . يف اإلنتاج الغذائي  
أال تؤدي طرائق تقدمي هذه املعونة إىل خلق التبعية واختالل السوق، واألهم من هـذا وذاك،       

وترى احلكومة أنه ليس من املغاالة مطالبة اجلهات    . القطاع الزراعي أال تؤدي إىل إعاقة تنمية      
املهتمة بإقامة شراكة فعلية مع إريتريا إدخال تعديالت على ما تعتمده من سياسات يف جمال               
املعونة الغذائية، ومن طرائق للتوزيع بل وحىت التشريع بغية مساعدة البالد علـى اسـتخدام               

  . فعاالًالدعم الذي تقدمه استخداماً
 /وأعدت إريتريا تقريرها األول عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف تـشرين الثـاين               -١٧

. وخلص التقرير إىل أن إريتريا يف طريقها لتحقيق ستة أهداف من أصل مثانية . ٢٠٠٦ نوفمرب
عـة  وإريتريا هي من بني البلدان الستة عشر من خمتلف أحناء العامل ومن البلدان األفريقية األرب     

  . ٢٠١٥اليت يتوقع أن حتقق معظم األهداف، إن مل نقل مجيعها، حبلول عام 
وفيما يتصل باحلق يف التعليم، ظلت إريتريا منذ نيلها االستقالل ختصص كميـات               -١٨

. كبرية من املوارد لتنفيذ السياسة اليت وضعتها يف ميدان التعليم وحتقيق الرؤية الـيت رمستـها       
  . من التقدم يف مجيع جماالت التعليموهكذا، حتقق قدر كبري 

وبالنسبة للحق يف الصحة، تكمن رؤية إريتريا على املدى الطويل يف تطوير نظـام                -١٩
للرعاية الصحية يتمكن فيه مجيع املواطنني من احلصول على خدمات صحية من نوعية جيدة              

العمر املرتقـب   ، ارتفع متوسط    ٢٠٠٩ إىل عام    ١٩٩٥ويف الفترة من عام     . وبتكلفة معقولة 
 حالة وفاة   ٤٨ إىل   ٧٢ سنوات؛ وتراجع معدل وفيات األطفال من        ٦١,٨ سنة إىل    ٤٥من  

 إىل ١٣٦ حالة والدة؛ واخنفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مـن   ١ ٠٠٠لكل  
وتراجع معدل اإلصابة باملالريا والوفيات الناجتة عنـها        .  والدة ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٩٣

، وهو ما جيعل إريتريا من البلـدان القالئـل يف   ١٩٩٩ يف املائة منذ عام ٨٠ت  بنسبة جتاوز 
وأمكن إبقاء انتشار فـريوس     . جنوب الصحراء اليت حتقق أهداف إعالن أبوجا لدحر املالريا        

 باملائة ويتوقع أن تكون إريتريا علـى        ٢,٤نقص املناعة البشرية حتت السيطرة عند أقل من         
  . ٢٠١٥األلفية اخلاصة بالصحة حبلول عام درب حتقيق أهداف إعالن 

وبادرت إريتريا، إقراراً منها مبا ميكن أن ينطوي عليه الفساد من أثر مـدمر علـى                  -٢٠
 من أجل تنفيذ سياسة عدم التسامح       ١٩٩٥اجملتمع واحلكومة، إىل إنشاء حمكمة خاصة عام        

كمة اخلاصة من النظـر يف      وعلى وجه اخلصوص، مت متكني احمل     . اليت تنتهجها ملكافحة الفساد   
قضايا الفساد والغش والسرقة واالختالس والبت فيها وفقاً ملا تقتضيه األحكام ذات الـصلة              

إىل أن احملكمة اخلاصة تبت يف مسائل تندرج        التلميحات  وإن  . من قانون العقوبات االنتقايل   
  . خارج واليتها ال أساس هلا من الصحة
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ألحكام األخرى ذات الصلة بشكل صـريح علـى أن        وينص الدستور يف إريتريا وا      -٢١
وخـالل الكفـاح    .  هبذه املمارسة  جهاراإلواملواطنني يتمتعون حبرية ممارسة أية شعائر دينية        

الذي دام ثالثني سنة من أجل نيل االستقالل الوطين، توحدت صفوف مجيـع اجلنـسيات               
وهكذا، فـإن محايـة     . ء دولة علمانية  اإلريترية التسع مبعتقداهتا ولغاهتا وثقافتها املختلفة لبنا      

. وضمان حرية الدين املنصوص عليها يف قوانني إريتريا مها جمرد تأكيد لروح التسامح هـذه              
بـدور جهـة    ، أنشأت احلكومة إدارة الشؤون الدينية املناط هبا االضطالع          ١٩٩٥ويف عام   
دين فحسب، وإمنـا    فاإلعالن ال يضمن حرية ال    .  بني احلكومة واملؤسسات الدينية    االتصال

  .يعيد التأكيد على أن إريتريا دولة علمانية تفصل بشكل واضح بني الدين والدولة
وأشار وفد إريتريا إىل أن بالده ال زالت على التزامها اجلاد بالتعاون مع املفوضـية                 -٢٢

. السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإلنـسان           
 بااللتزامات اليت تقع على عاتقها مبوجب املعاهدات، رفعت إريتريا إىل اللجان املعنية             وعمالً

تقارير دورية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               
  .معلومات إضافية إىل هذه اللجانأيضاً وقدمت . املرأة
ت اقتصاداً وبنية حتتية يف حالـة يرثـى هلـا،           وعندما نالت إريتريا استقالهلا، ورث      -٢٣

؛ وفعالةلكن إريتريا جنحت يف بناء حكومة قوية        . ومؤسسات تعوزها الفعالية وخزينة فارغة    
ويف الذود عن استقالهلا وسيادهتا؛ وبناء شعب متالحم ومتماسك وموحد الصفوف؛ ووضع            

ة والثقافية الـسريعة يف الـبالد؛       اللبنات األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسي     
واالستثمار بشكل كبري يف القطاع االجتماعي والبنية التحتية االقتصادية؛ وإنشاء وهتيئة البنية            
التحتية القانونية الالزمة لتنظيم مجيع مناحي احلياة تقريباً من خالل اعتمـاد جمموعـة مـن                

وعالوة على ذلك، انضمت إريتريا     . زمةالقوانني االنتقالية املدونة، مع إدخال التعديالت الال      
ومت صياغة القوانني الوطنية املستندة إىل      . إىل معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية      

  . دستور البالد وهي اآلن يف املرحلة النهائية املتمثلة يف املراجعة والترمجة إىل اللغات احمللية
من املمارسات  اً  إلمنائية اليت وضعتها، عدد   واعتمدت إريتريا، لدى تنفيذها الربامج ا       -٢٤

باملساواة بني اجلماعات   اً  وإقرار. اجليدة، مبا يف ذلك برامج جمتمعية فعالة للحماية االجتماعية        
العرقية املوجودة يف البالد، تبث إريتريا، رغم مواردها احملدودة، برامج إذاعية بتسع لغـات              

ة، كما أن وسائط اإلعالمية املكتوبة تعمل بـثالث         حملية وبرامج تلفزيونية بثالث لغات حملي     
 وباملثل، مت .اًكما ترجم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إىل اللغات احمللية وسينشر قريب. لغات

  . نشر اتفاقية حقوق الطفل بست من اللغات اإلريترية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وفـود مبـشاركة    وأشاد عدد من ال    . ببيانات  وفداً ٣٩تفاعلي، أدىل   خالل احلوار ال    -٢٥

 كما أُديل ببيانات    . واحلوار مع جملس حقوق اإلنسان      االستعراض الدوري الشامل   يف إريتريا
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وجهت الشكر إىل إريتريا على تقدمي تقريرها الوطين لكنها أعربت عن األسف على تقدميـه          
ليت قدمت خالل احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين مـن          وترد التوصيات ا  . يف وقت متأخر جداً   

  . هذا التقرير
 بأن االستعراض الدوري الشامل ليس مكاناً للمواجهـات وإمنـا           اجلزائرذكّرت  و  -٢٦

لذلك أعربت عن أملها يف أن يكـون احلـوار       . طريقة لتقييم التقدم احملرز والتحديات املاثلة     
. القـضية  يساعد على املضي قدماً يف النهوض هبـذه      التفاعلي الذي يستغرق أسبوعني بناء و     

. وشجعت اجلزائر إريتريا على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتماشى ومبادئ باريس           
دون حتفظ إىل اتفاقية حظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأعربـت             وهنأهتا على انضمامها  

وجود أيضاً  والحظت اجلزائر   . النساء يف املائة من أعضاء الربملان من        ٢٢عن ترحيبها لكون    
كما رحبت باجلهود اليت تبذهلا إريتريا للقضاء على تشويه األعضاء          . خطط وبرامج لألطفال  

وأضافت أن إريتريا تعاين من اجلفاف الشديد الذي حيول دون متتع سكاهنا            . التناسلية لإلناث 
  .وقدمت اجلزائر عدة توصيات. باحلق يف الغذاء

 يدعم سيادة القانون ويوفر أساساً متينـاً        ١٩٩٧ركيا إىل أن دستور عام      وأشارت ت   -٢٧
وشجعت إريتريا على مواصلة جهودها اهلادفة إىل تطبيـق أحكـام           . حلماية حقوق اإلنسان  

 حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشـكال          جلنةالدستور وأشادت بتعاوهنا مع     
تريا على االنضمام إىل االتفاقيـات الدوليـة األخـرى          كما شجعت إري  . التمييز ضد املرأة  

والتعاون مع املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعـين حبريـة الـدين                
وشجعت تركيا إريتريا على مواصلة مكافحة تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث            . واملعتقد

 بشأن بناء القـدرات يف جمـال حقـوق          وأعربت عن رغبتها يف احلصول على آراء إريتريا       
  . وقدمت تركيا عدة توصيات. اإلنسان

ورحبت السويد باألحكام الدستورية اليت تضمن حرية التعبري وتسمح لألشـخاص             -٢٨
وأشارت إىل أنه ُيبلغ عن انتهاكات واسعة النطاق        . احملرومني من حريتهم باملثول أمام احملاكم     

ديد من الصحفيني، من بني أشخاص آخرين، يظلـون قيـد           تطال حرية التعبري وإىل أن الع     
وذكرت السويد أن احلزب احلاكم يف إريتريا هو وحده         .  احملكمة مثوهلم أمام االحتجاز دون   

القادر على التحرك يف حني يتعرض األشخاص املعنيون بالقضايا السياسية إىل املـضايقة يف              
ا القضاء على تشويه األعضاء التناسـلية       وأشادت السويد جبملة أمور منه    . كثري من األحيان  

لإلناث يف إريتريا، لكنها أعربت عن قلقها حيال حقوق العمل وحقوق النساء واألطفـال              
  .باإلضافة إىل حرية الدين أو املعتقد وقدمت السويد عدة توصيات

وأقرت كندا باجلهود اليت تبذهلا احلكومة اإلريترية لرفع مستوى متثيـل النـساء يف                -٢٩
واملـساواة بـني    االلتحاق باملدارس   لربملان الوطين ومبا أحرزته من تقدم يف زيادة معدالت          ا

 ميـنح  ١٩٩٧يف عام   اً  والحظت أن إريتريا اعتمدت دستور    . اجلنسني يف املدارس االبتدائية   
 القانون الـذي حيظـر      باعتماد تحقوق اإلنسان، ورحب  يف جمال   حريات خمتلفة وضمانات    
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القيـود  منـها  لة أمـور،    ها حيال مج  قلقكما أعربت عن    . ناسلية لإلناث تشويه األعضاء الت  
أشخاص  بني ية اجلنساملمارسات وجترمي ؛لدين واملعتقد والتجمعااملفروضة على حرية التعبري و   

، أثناء احلبس واالحتجاز التعسفي والتعذيب وحاالت الوفاة  ؛بالغني متراضني من نفس اجلنس    
وقـدمت  . لغذاء الكايف والرعاية الصحية واخلدمات األساسية     على ا وعدم حصول احملتجزين    

  .عدة توصياتكندا 
اخلطـوات  الذي يربز    تقريرها الوطين على تقدمي   ريتريا  إىل إ شكر  بالمصر  وتقدمت    -٣٠

وأثنت على ما حققتـه  . ها من أجل محاية حقوق اإلنسان    تا والتحديات اليت واجه   هتاليت اختذ 
مبا حتلت بـه    إطالق برنامج تنمية الطفولة املبكرة، و     بيما يتعلق    ال سيما ف   ،نتائج ملموسة من  
ضطلع هبا االحتاد   يأعمال الدعوة اليت    ب، و تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   كافحة  مبالتزام  من  

وقـدمت  . ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـال    املتخذة  بادرات  املالوطين للمرأة اإلريترية و   
  .توصياتال مناً ددعمصر 
 متت  اريتريالذي أعدته إ  مارات العربية املتحدة أن التقرير الوطين       دولة اإل والحظت    -٣١

اجلهود اليت  بمع االرتياح   أيضاً  اً   علم توأحاط. صياغته من خالل عملية تشاور وطنية كبرية      
  .ريتريا بشأن محاية حقوق الطفل وحقوق املرأةإذهلا تب

ها يف تقدمي تقريرهـا     ت الصعوبات اليت واجه   لتعليق على اريتريا  من إ الربازيل  وطلبت    -٣٢
ان النامية يف البلدللتعاون مع على أهبة االستعداد  ا إىل أهن تالوطين يف الوقت املناسب، وأشار    

بـأن  بأن إريتريا طرف يف الصكوك األساسـية حلقـوق اإلنـسان و         وأقرت  . ضمارهذا امل 
قلق تقارير عديدة   مع ال  تحظ ال االتشريعات الوطنية تنص على محاية حقوق اإلنسان، لكنه       

.  على اجلهود املبذولة لتعزيز سيادة القانوناتتعليقالتمست و. نتهاكات حقوق اإلنسانعن ا 
إجراءات إجيابية يف جمال التعليم ولكنها أعربت عن قلقهـا          وأثنت على ما تتخذه إريتريا من       

كما أشادت بالـسياسة    . العليا تقريباً  لطالب الدراسات اجلامعية  اضرات  احملمجيع  إزاء وقف   
ت احلصول علـى    اإليدز، وطلب /بفريوس نقص املناعة البشرية   فيما يتعلق   ريتريا  اليت تنتهجها إ  

  .توصياتمن الداً دعالربازيل وقدمت . لة السائدةاملزيد من التفاصيل عن احلا
ياغة اجملتمع املدين يف ص   مشاركة   يةكيفعن اهتمامها مبعرفة    اململكة املتحدة   وأعربت    -٣٣

متابعة االسـتعراض الـدوري     عملية  يف  املشاركة معه   احلكومة  تعتزم  التقرير الوطين وكيف    
أعربت عن قلقها إزاء استمرار سجن واحتجاز عدد كبري من املنـشقني            و.  إلريتريا الشامل

عـن احتجـاز      ، فـضالً  ) سجيناً ١١ل جمموعة ا ال سيما   (السياسيني دون توجيه هتم إليهم      
 اجلماعات الدينية، وتساءلت عما إذا كانت احلكومة بصدد إعادة النظر           صحفيني وأعضاء يف  

  .عدة توصيات تساؤالت وقدمتاململكة املتحدة وأثارت . يف سياساهتا جتاه هؤالء السجناء

زاع ـبسبب الن يف جمال التنمية    ريتريا  إاملكسيك بالتحديات اليت تواجهها     وسلمت    -٣٤
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتا يف جمال حقـوق          تورحب. الذي دارت رحاه مؤخراً   املسلح  

املساواة اليت اختذهتا لتحقيق جراءات القانونية اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما     اإل
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. شـخاص ذوي اإلعاقـة  بني اجلنسني، وإعادة دمج األيتام يف األسر والتأهيل اجملتمعـي لأل      
. جبميع حقوق اإلنسان  السكان  الوطنية مع متتع     اخلدمة   عن مدى توافق  املكسيك  وتساءلت  

  .عدة توصياتاملكسيك وقدمت 
وأشادت هولندا بتركيز إريتريا على إعادة بناء اقتصادها وتنميته، مدركة أن ذلـك               -٣٥

سيشمل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باإلضـافة إىل احلقـوق املدنيـة             
 . عدة توصيات نداوقدمت هول. والسياسية

 ومؤسسياً يتعلق حبمايـة حقـوق        قانونياً إطاراًوأثىن املغرب على إريتريا لوضعها        -٣٦
والحظ الصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ      . اإلنسان رغم العوائق اإلمنائية اليت تعترض سبيلها      

. عمار والتنميـة  براجمها ذات األولوية وأشاد مبا قطعته إريتريا من التزامات يف جمايل إعادة اإل            
وأشار املغرب إىل أن اإلجراءات املتخذة الستئصال شأفة الفقر وتعزيز الربنامج ذي الـصلة              

لذلك، طلب املغرب احلصول على املزيد من املعلومات بشأن إدراج محاية           . استرعت انتباهه 
شراك اجملتمع  وتساءل عن الكيفية اليت تعتزم إريتريا اتباعها إل       . حقوق اإلنسان يف هذه الربامج    

  .عدة توصيات وقدم املغرب. املدين يف الربامج الرامية إىل النهوض بوضع النساء واألطفال
حلقوق اإلنـسان،  أساسية عدة اتفاقيات دولية على ريتريا إالنمسا بتصديق  ورحبت    -٣٧

حاالت االختفاء القسري واالعتقـال دون       ، منها مجلة أمور حيال   ها عن قلق  ت أعرب اولكنه
يقضي على   العتماد قانون    ا عن تقديره  تأعربو. احلبسأثناء  املوت  اً   والتعذيب وأحيان  هتمة

. ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظـاهرة        إال أهنا   ،  ناثتشويه األعضاء التناسلية لإل   
االغتصاب واالسـتعباد اجلنـسي     املتعلقة ب  التقارير   كما أعربت عما يساورها من قلق بشأن      

  .عدة توصيات وقدمت النمسا.  القوات املسلحةندات يفجمل
تـه  حرزالذي أ التقدم  لذي قدمته إريتريا يعرض     كوبا أن التقرير الوطين ا    والحظت    -٣٨

قع ضحية نظام اقتصادي دويل     ي صغري    نام بلدريتريا  إن  أ تضافأو. والتحديات اليت تواجهها  
.  الـصحة والتعلـيم     يف جمايل   اليت حتققت  درجييةكوبا الضوء على النتائج الت    وسلطت  . جائر

زيادة معدالت االلتحاق باملدارس، يف التعليم االبتدائي والثانوي يف السنوات          باً  وأحاطت علم 
والحظـت  . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠األخرية وتضاعف امليزانية العامة املخصصة للتعليم بني عامي         

وذكرت أن تعزيز . يف متناول مجيع املواطننيجيدة ودمات صحية خىل ضمان إاجلهود الرامية 
 وقدمت كوبـا . ريترياإ ا يف اجلهود اليت تبذهل كبرياً التعاون الدويل من شأنه أن يسهم إسهاماً      

  .عدة توصيات
وشجعت إسبانيا إريتريا على تعزيز سيادة القانون بصفته وسيلة أساسـية حلمايـة               -٣٩

 مع اإلجراءات   وتطرقت إىل مخس قضايا، وهي التعاون     . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية   
اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، والتصديق على الصكوك الدولية، وعقوبة اإلعـدام،            

  .  ذات الصلةعدة توصيات، وقدمت ١٩٩٧وحقوق املرأة، وتطبيق دستور عام 
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 للقضاء على تشويه األعـضاء      ٢٠٠٧وأشادت أستراليا باعتماد إريتريا لقانون عام         -٤٠
. لتوعية هبذا الشأن  امخس سنوات ومحلة    ستراتيجية اليت تستغرق    الطتها ا التناسلية لإلناث وخ  

 وأمـن  وأعربت أستراليا عن بالغ قلقها حيال الوضع املبلغ عنه بشأن احلق يف احلياة واحلرية             
ما ورد بشأن وجود مرافق احتجاز سرية وشاطرت اإلجـراءات          أيضاً  والحظت  . الشخص

لتقارير بشأن احتجاز أفراد جمموعات األقليـات الدينيـة         اخلاصة لألمم املتحدة قلقها إزاء ا     
وتعذيبهم وتقارير عن صحفيني يتعرضون لإليقاف واالحتجاز بطريقة تعـسفية، ووضـع            
املدافعني عن حقوق اإلنسان بسبب القيود املفروضة على املنظمات غري احلكومية اإلريتريـة             

  . عدة توصيات وقدمت أستراليا. والدولية
رنسا أسئلة تتعلق بدعوة اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان ونيـة           وطرحت ف   -٤١

إريتريا بدء تعاون حقيقي معها؛ وجترمي تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واإلجراءات املعتزم            
اختاذها لتنفيذ التشريع ذي الصلة؛ وحرية التنقل عند احلدود ومحاية حقوق سكان إريتريـا              

  . عدة توصيات  وقدمت فرنسا.الذين مت ترحيلهم قسراً
بأن اجملتمع املدين يؤدي دوراً مهما يف تشجيع ثقافـة        ااعتقادهوأعربت النرويج عن      -٤٢

وعـربت  . حقوق اإلنسان، وأن مشاركته جوهرية وجتعل عملية االستعراض الدوري هادفة         
ها إزاء  عن تقديرها لكون إريتريا طرفاً يف عدة صكوك حلقوق اإلنسان لكنها أعربت عن قلق             

حرية الرأي والتعبري وتكوين اجلمعيـات      عدم إعمال حقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك         
التقارير اليت تشري إىل أن األطفال هم ضحايا        حيال  عن قلقها   كما أعربت   . والتجمع السلمي 

التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة من قبل الشرطة واجليش وإزاء حالة السجناء الـسياسيني             
 إىل أن املساواة بني اجلنسني هي قضية ذات أمهية قـصوى            رتشاوأ. والصحفيني احملتجزين 

لزيادة التركيز على قـضايا     من جهود   ريتريا  ما تبذله إ   على   نتأثوريتريا،   إ يفيتعني معاجلتها   
موقف علين ضد العنف املرتيل والعمـل       اختاذ  تعزيز  إىل  أيضاً  وأشارت  . املساواة بني اجلنسني  

  .عدة توصياتالنرويج وقدمت . اضطلع به االحتاد الوطين للمرأة اإلريتريةالذي 
إلناث وإعـالن   تشويه األعضـاء التناسليـة ل   إلغاء  بلتزام إريتريا   بايرلندا  ورحبت آ   -٤٣
 من املعلومات عن التقدم احملرز حـىت         الذي جيرم هذه املمارسة، وطلبت مزيداً      ٢٠٠٧عام  
إىل دائمـة   عـوة   توجيـه د  ذا كانت إريتريا على اسـتعداد ل       إ يرلندا عما وتساءلت آ . اآلن

   .عدة توصيات وقدمت آيرلندا. لس حقوق اإلنساناإلجراءات اخلاصة جمل
الحتياجات امللحة للسكان وضمان    تلبية ا  يف   قطر أن إريتريا مل تدخر جهداً     وذكرت    -٤٤

ىل إهتدف  اليت   يةمسخلاطة  اخلإىل  وأشارت  .  من أجل حتقيق مجيع حقوق اإلنسان      البالدتنمية  
ل التنمية االقتصادية ومكافحة الفقر وتوفري التعليم والرعاية الصحية وفرص العم         وترية  تسريع  

 ٢٠٠٠بارتياح مضاعفة امليزانية املخصصة للتعليم بـني عـامي          والحظت  . نيواطنميع امل جل
 األم يف   غتـهم بلدراسة  بالقرار احلكومة السماح لألطفال     ل هاريتقدأعربت عن   ، و ٢٠٠٥و

  .توصيةبقطر وتقدمت . املدارس االبتدائية
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املعلومات املقدمة عن التدابري اليت اختـذهتا الـسلطات يف خمتلـف          ب شيلي   تورحب  -٤٥
شـيلي  وقدمت  . للغايةاجملاالت هبدف حتسني محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق معقد           

   .عدة توصيات
.  املقدمـة  توصياتالالحظات و املام بالغ إىل    أشار وفد إريتريا إىل أنه استمع باهتم      و  -٤٦
 شهادة على التزامها    هليإريتريا يف هذا االستعراض الدوري الشامل       مشاركة  شدد على أن    و

حريـصة  ريتريا  وإن إ . ريترياإ يف كل مكان، مبا يف ذلك يف         تهاومحاي بتعزيز حقوق اإلنسان  
ـ كالتأمن املهم   و. هااالخنراط يف حوار بناء من أجل تعزيز مجيع حقوق شعب         على   د علـى   ي

واجـه  ياحلرب،  اً خرج من غمار      جمتمع ، بصفتها فإريتريا. يف ظله البالد  عمل  تالسياق الذي   
. االستقاللنيل  قبل   احلربتقريباً خيوضون غمار هذه     ريتريا  إشبان  كل  كان  و. مجةحتديات  

م، وبالتايل فـإن    لذهاب إىل املدرسة ملواصلة تعليمهم وتطوير مهاراهت      افرصة  من   وقد حرموا 
  .التمويل والبنية التحتية واالستثمار يف القطاع االجتماعيمن حيث ال القليل إلك متالبالد ال 

وأعرب عن استعداد بالده التام للنظـر       . على األسئلة اليت طرحت   إريتريا  وفد  ورد    -٤٧
ندت هذه الزيارات   القيام هبا طاملا است   قوق اإلنسان   حباملنظمات املهتمة   تود  يف الزيارات اليت    

  . احلوار والشراكة واحترام العالقاتإىل 
هـم  فريتريـا،   إ يف   ينتجـز حمل ا يني األحد عشر   احلكوم نيوظفاملقضية  وفيما خيص     -٤٨

 ،ريترياإلبالنسبة  هذه مسألة حساسة للغاية     و. يعاملون معاملة إنسانية لكن الزيارات حمدودة     
  . تعلق باألمن الوطين وسيادة البالدفهي ت
سجن ما من شخص يتعرض لل    أن  إريتريا  فيما يتعلق مبسألة حرية التعبري، ذكر وفد        و  -٤٩
وقـد  . حرية الصحافة مسألة أخرى   ومن جهة أخرى، فإن     . تعبري عن آرائه  الجملرد  البالد  يف  

 حرية ،فتحمن املتمثل يف إقامة جمتمع دميقراطي وها مبدئنمانطالقاً   يف البداية،  كومةأتاحت احل 
نـسيج وحـدة    أوصال  تقطع  بدأت  تلك الصحف   لكن  .  اململوكة للقطاع اخلاص   الصحافة

 ريتريا بـأن  وأقرت إ . ذ تدابري تصحيحية  اختإىل ا البالد  اضطرت   و هوانسجام ريترياجملتمع اإل 
  .هذه القضية ال تزال قائمة وهي موضع اهتمام كبري

و احلال يف العديـد     ريتريا كما ه  إ شرط قانوين يف     يهف اخلدمة الوطنية،    صفيما خي و  -٥٠
 عرضة للعقوبة   خالفنيالتخلف عن أداء اخلدمة الوطنية جيعل امل      وقال إن   . من البلدان األخرى  

  .غرامة ماليةلأو 
 يس ل  ذلك أنإريتريا  ذكر وفد    ،اتقضية ادعاءات العنف اجلنسي ضد اجملند     وبشأن    -٥١

 ميثل العنف اجلنسي الف. بعض احلاالتاحتمال وجود  مشكلة عامة يف البالد، على الرغم من        
إريتريـا  عتقد  تال  و. عكس ذلك يف بعض التقارير    وجود ما يشري إىل     يف البالد، رغم    مشكلة  

 باالغتـصاب  صارمة فيما يتعلقأحكام جنائية فهناك  . أن االغتصاب مشكلة واسعة االنتشار    
  . واالعتداء اجلنسي
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يسود أن التسامح الديين    يتريا  إررية الدينية، ذكر وفد     اخلاص باحل سؤال  ال على   رداًو  -٥٢
ستخدم الـدين   ياملشاكل تنشأ عندما    ف. عقائديةمشاكل طائفية أو    البالد وأهنا ال تشهد أية      

التعصب الديين ال يتفق مع     وبّين أن    .هناك اضطهاد ديين  ليس   و ؛أغراض أخرى مطية لتحقيق   
  . تعددي كبلد اإريتريا وممارساهت مبادئ
 احلق يف املشاركة يف احلياة العامـة        بشأنعرب عنها   ل اليت أُ  أملانيا الشواغ والحظت    -٥٣

أملانيا وأشارت  . القيود الشديدة املفروضة على حرية الصحافة     بوالسياسية، وخاصة ما يتعلق     
. يةتعسفبصورة لصحفيني املعرضني خلطر االعتقال واالحتجاز إىل اإىل الرقابة على اإلنترنت و

 ونعربالذين ي قاضاة األشخاص   اخلاصة مب لمخاوف  لريتريا  إ ةية معاجل كيفعن  أملانيا  وتساءلت  
  .أملانيا عدة توصياتوقدمت . عن آراء معارضة

وتقدمت سويسرا بالشكر إلريتريا على تقدمي تقريرها الوطين، وأبدت رغبتـها يف              -٥٤
 احلصول على املزيد من املعلومات عن املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين الـيت             

أللفية، اإلمنائية ل هداف  األريتريا لبلوغ   إسويسرا باجلهود اليت تبذهلا     أقرت  . سامهت يف إعداده  
وفيـات  و وصـحة الطفـل      يوال سيما يف جماالت املساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائ         

، وأشارت إىل أن    لى املياه عصول  اإليدز واملالريا واحل  /فريوس نقص املناعة البشرية   واألمهات  
ملخص من خالل   و. هدفا القضاء على الفقر وإتاحة التعليم االبتدائي للجميع مل يتحققا بعد          

 الذين ال يستطيعون ممارسة     احملتجزينوجود آالف   باً  علمسويسرا  أخذت  أصحاب املصلحة،   
وقـدمت  .  القانون الـدويل   كفلها يتعارض مع الضمانات القضائية اليت ي      وهو ما حقوقهم،  
  .عدة توصياتسويسرا 

إلعداد التقريـر   اليت مت االستعانة هبا     شاملة  ال للعملية   اباكستان عن تقديره  وأعربت    -٥٥
ريتريـا يف   إ التحديات اليت تواجهها     وأشارت إىل . الوطين، مبا يف ذلك مشاركة اجملتمع املدين      

إريتريا يف أن تصبح    أن طموح   وذكرت   من الصراع املسلح،     سنة ٣٠عمار البالد بعد    إعادة  إ
 مـشاركة  ضـمان باكستان إىل وأشارت . هو موضع تشجيع كبري متقدمة ودميقراطية    دولة
وطلبت . ن يف املائة من املقاعد يف الربملان هل   ٣٠وإىل ختصيص    عملية وضع الدستور     يف النساء

زيد من املعلومات حول املشاركة السياسية للمرأة، وال سيما علـى الـصعيدين احمللـي               امل
 اتنفيذهيساهم  أن  يف   ا عن أمله  ت، وأعرب اخلطة اإلمنائية اخلمسية  إىل  كما أشارت   . اجملتمعيو

  . عدة توصياتباكستان قدمت و. يف ضمان حقوق اإلنسان للسكان
إريتريـا،  احلساس الذي تـشهده     لوضع السياسي   ل هافهمعن ت سلوفينيا  وأعربت    - ٥٦

ال ميكـن أن    ئمة  القا يةزاعات احلدود ـم االستقرار السياسي والن   اعدانلكنها الحظت أن    
اليت لجهود  ل اسلوفينيا عن تقديره  وعربت  . هاقوق اإلنسان وانتهاك  لإلساءة حل  كون مربراً ت

  من خالل القـانون، لكنـها      تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   للقضاء على   تبذهلا إريتريا   
ـ و. على جمندات جلنسية  عتداءات ا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة عن اال         ال دمت ق

  .عدة توصياتسلوفينيا 
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. لمجتمع املدين لاألرجنتني إىل التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان        وأشارت    -٥٧
 وضـع  إىل   تالتقدم احملرز يف رفع سن اخلدمة العـسكرية وأشـار         ب ها عن ترحيب  توأعرب

مـسألة   األرجنتنيوتناولت  . اخلدمة العسكرية  املتحجرين ألسباب منها عدم تأدية       القاصرين
ـ وسلّمت  . لتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         ا ن أب
وجود تقارير عـن اسـتمرار هـذه         رغم   لإلناث تشويه األعضاء التناسلية     تريتريا حظر إ

  . قدمت األرجنتني عدة توصياتو. املمارسة
دقت علـى االتفاقيـات     ن إريتريا قد ص   أمجهورية الكونغو الدميقراطية    والحظت    -٥٨

طائفة واسعة مـن    يكفل  الدستور  أن  إطار اختصاص منظمة العمل الدولية و     املندرجة حتت   
 تعزيز حقوق املرأة، وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا إريتريا من أجل. حقوق اإلنسان

النتقالية مجهورية الكونغو الدميقراطية أسئلة حول العدالة ا      وطرحت  . وال سيما حقوق الزواج   
  . قدمت عدة توصياتووتعليم الفتيات، 

مس سنوات واإلجنازات اليت    اخلطة اإلمنائية اإلرشادية خل   أذربيجان وضع   والحظت    -٥٩
حتـسني  بشأن   إىل مالحظات جلنة حقوق الطفل       توأشار. الصحة والتعليم ايل  حتققت يف جم  

باجلهود اليت  أذربيجان  وأشادت  .  املخصصة للتعليم  يزانيةامل يمعدل االلتحاق باملدارس وتنام   
تعزيز املساواة بني اجلنسني وزيادة مشاركة املرأة يف مجيع جوانب اجملتمع           هبدف  إريتريا  تبذهلا  
  إىل أن إريتريا تعتزم االنضمام إىل      توأشار. القانون لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث    ظر  وحب

 عن التـدابري املتخـذة      اءلتستان، و حلقوق اإلنس األساسية  املعاهدات الدولية   من   ما تبقى 
   .قدمت أذربيجان عدة توصياتو. ملكافحة االجتار بالبشر

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     بولندا مع التقدير التصديق على      والحظت    -٦٠
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول            

 وشـجعت   شراك األطفال يف النـزاعات املسلحة    إي التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     راالختيا
قـدمت  و.  األساسية األخـرى   قوق اإلنسان العاملية  حريتريا على التصديق على معاهدات      إ

   .بولندا عدة توصيات
املكلفـني  من قبل   املقدمة  لعديد من الطلبات    أنه مل ُيستجب بعد ل    التفيا  والحظت    -٦١

يف سـؤال   أيـضاً   أهنا قد أثارت هذه املـسألة       لزيارة إريتريا، و   اخلاصة   بواليات اإلجراءات 
  .توصية يف هذا الصددبالتفيا وتقدمت مكتوب قبل انعقاد دورة الفريق العامل، 

والذي متثل بشكل   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،     بريتريا  إالتزام  إىل  ماليزيا  وأشارت    -٦٢
والحظت ماليزيا الثغرات   . امها إىل عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       انضمخاص يف   

الحظت التدابري االستباقية اليت اختذهتا     كما  . تنفيذها بسبب الرتاع األخري   اليت تشوب   املتبقية  
دف ضمان احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون على الرغم من املـوارد املاليـة              هبريتريا  إ

  .قدمت ماليزيا عدة توصياتو. دةوالبشرية احملدو
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إريتريا قد حققت بعض االجنازات الرئيسية بـالرغم مـن           إىل أن     الصني تأشارو  -٦٣
تفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       على ا  ٢٠٠٧التصديق يف عام    منها  الصعوبات العديدة،   

 حلماية   وخطط عمل  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   التمييز ضد املرأة واعتماد قانون بشأن       
ريتريا حتقيق هـدف األلفيـة      إل، ميكن   ٢٠١٥حبلول عام   و. حقوق الطفل واألمومة اآلمنة   

يواصل البلد بـذل    ويف الوقت نفسه،    . ملساواة بني اجلنسني يف املدارس االبتدائية     املتمثل يف ا  
ىل حتقيق األهداف يف جماالت صحة الطفل واحلصول على امليـاه املأمونـة             اجلهود الرامية إ  

نظراً كل هذا التقدم بشق األنفس،      وقد حتقق   . اإليدز واملالريا /وس نقص املناعة البشرية   وفري
  .  الالزمةوالوسائل املاليةبنية التحتية  إىل ال، نامياًتفتقر، بوصفها بلداً  إريترياأنإىل 
 حلمايـة حقـوق     اململكة العربية السعودية إىل أن الدستور يكرس أحكاماً       وأشارت    -٦٤

جلنة حقوق الطفل بالتقدم    ورحبت  . واحلريات األساسية، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز       اإلنسان  
ذكر الدور النـشط    الذي ي  التقرير الوطين    كما أشارت إىل  . احملرز يف جمال تعزيز حقوق الطفل     

اململكـة  والحظـت   . جماالت حقوق اإلنسان  خمتلف  ملنظمات غري احلكومية يف     الذي تؤديه ا  
قـدمت  خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان و   على   أن إريتريا قد صادقت      العربية السعودية 

تشارك يف أنشطة حقـوق     السامية حلقوق اإلنسان     أن املفوضية    توأضاف. تقارير عن تنفيذها  
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وجهودهـا      بريتريا  إلتزامات  بااً  وأحاطت علم . اإلنسان يف إريتريا  
  .  التعليم وصحة األطفالف اإلمنائية لأللفية، ال سيما يف جمايلاألهداالرامية إىل حتقيق 

وجود حماكم خاصة ليـست     حيال  الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها      وأعربت    -٦٥
العـسكرية  أن املواطنني اإلريتريني املنخرطني يف اخلدمـة        مزاعم ب والقانون اجلنائي؛   بملزمة  

 ؛مواصلة اخلدمة إىل أجل غـري مـسمى  منهم   طلبي و قادهتمحتت إمرة   عمال  ُيستخدمون ك 
 وانتـهاكات احلـق يف      ؛إىل البالد اً   قسر ندواعي اللجوء الذين    يوملتمسومعاملة املهاجرين   

 يعترب جرمية   ي فيما بني أشخاص من نفس اجلنس      جنسإىل أن ممارسة نشاط     اً  نظراخلصوصية  
الواليات املتحـدة   وقدمت   . وتأجيل االنتخابات السياسية   ؛قانون العقوبات تقع حتت طائلة    
  .عدة توصيات

ريتريا لبناء إطار قـانوين حلمايـة حقـوق         إبذهلا  تجلهود اليت   اسلوفاكيا  والحظت    -٦٦
وذكرت أن التشريع اجلديد ينبغي أن ينص على حرية التعبري . اإلنسان رغم التحديات القائمة  

كمـا  . يز حقـوق اإلنـسان  عمل اجملتمع املدين يف تعزوذكّرت ب. والتجمع والتنقل واملعتقد 
أو حوار مع اجملتمع املدين يف إطار االسـتعراض         تنظيم أي مشاورة    عن أسفها لعدم    أعربت  

مفتوحة وشـاملة يف    مشاركة   جملتمع املدين ا يف مشاركة    ا عن أمله  تالدوري الشامل، وأعرب  
اسع عـن  وأشارت سلوفاكيا إىل التقارير الواردة على نطاق و    . تنفيذ توصيات الفريق العامل   

  . سلوفاكيا عدة توصياتوقدمت .  حيظرها القانونعمالة األطفال رغم أن
باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومة إريتريا من       عن ترحيبها   فريقيا  أجنوب  وأعربت    -٦٧

وطرحـت  .  مع دستورها والتزاماهتـا الدوليـة      ماشىأجل إصالح قوانينها الوطنية حبيث تت     
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 وتـدريب املـوظفني     ؛زمين لعملية إصالح القوانني   الدول  اجل خبصوصأفريقيا أسئلة    جنوب
املكلفني بإنفاذ القانون والنظام القضائي، واالدعاءات املتعلقة حباالت االختفـاء القـسري            

  .عدة توصياتجنوب أفريقيا وقدمت . والتعذيب على يد الشرطة واجليش
اية وتعزيـز حقـوق     والحظت غانا اجلهود اليت بذلتها إريتريا من أجل حتسني مح           -٦٨

اإلنسان، ال سيما بعض املمارسات الفضلى اليت اتبعتها، كمشاركة النساء يف عملية وضـع              
. عقبة كربى تعترض حتقيق عدة أهداف     " الالحرب والالسلم "وقالت غانا إن حالة     . الدستور

وهي تتطلع إىل مزيد من التعاون بـني جملـس          . وشجعت غانا إريتريا على تنفيذ دستورها     
وق اإلنسان وإريتريا كما أعربت عن أملها يف أن تتلقى إريتريا املساعدة الالزمة لتقـدمي               حق

  .وقّدمت غانا عدة توصيات.  الذي صدقت عليهتقارير بشأن تنفيذ الصك
ورحبت نيجرييا باخلطوات الكبرية اليت قامت هبا إريتريا على طريق التعاون الفّعال              -٦٩

. ة تشريعاهتا الداخلية مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان       مع مجيع أصحاب املصلحة ومواءم    
إىل أمهية تقدير اجمللس للعقبات املتنوعة اليت تعوق ما تبذله إريتريا من            أيضاً  وأشارت نيجرييا   

ا احلقوق االقتصادية واالجتماعية   ميسجهود من أجل اإلعمال التدرجيي حلقوق اإلنسان، وال         
   .عدة توصياتنيجرييا وقّدمت . والثقافية ملواطنيها

وقالت بنغالديش إهنا تتفهم التحديات اليت تواجه إريتريا وآفاقها املستقبلية بالنظر إىل   -٧٠
والحظت بارتياح اخلطوات املتخذة لتحسني حالـة الـسكان االجتماعيـة           . وضعها احلايل 

ومتّت اإلشارة بوجه   . ا التقدم احملرز فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية       ميسواالقتصادية، ال   
وأثنت بنغالديش على إريتريا العتمادهـا      . خاص إىل التقدم احملرز يف جمايل الصحة والتعليم       

وأشارت بنغالديش إىل التحديات اليت تواجهها إريتريا، وخاصة إىل         . القانون املدين االنتقايل  
. اعية على وجه اخلـصوص    نقص املوارد املالية، ّمما يعوق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتم        

وأشارت بنغالديش إىل الفقر وإىل انعدام األمن الغذائي وقالت إنه ال بد من الدعم الـدويل                
  .وقّدمت بنغالديش عدة توصيات. لتنفيذ برامج اجتثاث الفقر ولتحقيق األمن الغذائي

ـ              -٧١ ة والحظت مجهورية إيران اإلسالمية أن إريتريا تعكف حالياً على وضع خطة تنمي
 بغية اجتثاث الفقر وتوفري التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والضمان االجتماعي            مخسية

والحظت مجهورية إيران اإلسالمية كذلك أن احلكومة تطوِّر قطاع الصحة          . جلميع مواطنيها 
  .وقّدمت إيران توصياهتا. من أجل التصدي لوفيات األطفال والوفيات النفاسية واحلد منهما

ال الوفد إنه أحاط علماً بالتعليقات والتوصيات اليت قُدمت وأنه سُريد على بعض             وق  -٧٢
وفيما خيص األسئلة اليت طُرحت بشأن استغالل النساء، أشار الوفـد إىل أن جهـوداً               . منها

وبشأن مسألة تـشويه  . يف البلدالربامج واحلقوق املتعلقة باملرأة متضافرة ُتبذل من أجل تعزيز     
احلكومة هبدف  نفذهتا  الوفد إىل احلملة الواسعة النطاق اليت       لإلناث، أشار   اسلية  األعضاء التن 

وأشار إىل أن احلكومة ملتزمة مبعاجلة هذه املسألة مع أن هذه           . اجملالتثقيف اجلمهور يف هذا     
  . بعض الوقتستغرق للقضاء عليهاللغاية وسياملمارسة متجذرة يف ثقافة تقليدية 
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اهلجـرة  : االجتار بالبشر، قال الوفد إن هلذه املسألة جانبني مهـا         وفيما خيص مسألة      -٧٣
ففيما خيص املهاجرين ألسباب اقتصادية، ومع أنـه        . ألسباب اقتصادية واالجتار غري القانوين    

رّبما كانت هناك يف املاضي بعض األمور غري الطبيعية، فإن مجيع السفارات اإلريترية تلقت              
 خدمات قنصلية جلميع املهاجرين اإلريتريني أينمـا كـانوا،          أوامر يف الوقت احلاضر بتوفري    

ويرجع العائدون إىل   . بصرف النظر عن الوسيلة اليت وصلوا هبا إىل البلدان اليت يوجدون فيها           
  .توجيه أية أسئلة إليهمبيوهتم فور عودهتم، دون 

مثة ما يثبت أن    وفيما خيص السؤال املتعلق باحملكمة اخلاصة، أشار الوفد إىل أنه ليس              -٧٤
وقـد  . هذه احملكمة تفصل، يف واقع األمر، يف مسائل أو قضايا تقع خارج نطاق واليتـها              

وبّينت التجربة أنه رّبما حدثت     . أنشئت من أجل اجتثاث الفساد وهي أداة ضرورية للحكم        
  . عند إنشاء تلك احملاكم لكّنها اآلن تّتبع إجراءات ثابتةاملخالفةبعض األمور 

 على السؤال املتعلق باملنظمات غري احلكومية، أشار الوفد إىل أن املنظمات غري             ورداً  -٧٥
وإذا مل تقبل تلك املنظمات القانون الـوطين        . احلكومية الدولية مسموح هلا بالعمل يف البلد      

وتكافح املنظمـات غـري     . الذي ينبغي أن تعمل مبوجبه، فإنه يصعب عليها العمل يف البلد          
 من أجل الدفاع عن متتع أعضائها واجملتمع حبقـوق اإلنـسان، كالنـساء              احلكومية احمللية 

وقـد  . والطالب والعمال اإلريتريني، غري أهنا قد ال تسمَّى منظمات معنية حبقوق اإلنـسان            
تتخذ املنظمات غري احلكومية احمللية شكالً خمتلفاً عن الشكل الذي تتخذه املنظمات يف بلدان              

  .ا ليست موجودة يف إريترياأخرى، لكن ذلك ال يعين أهن
وفيما يتعلق مبسألة حرية تنقل املواطنني، قال الوفد إنه حيق ألي شخص يف إريتريـا                 -٧٦

  .التنقل حبرية والعمل والعيش حيثما شاء، باستثناء من يؤدون اخلدمة الوطنية
 بتـأٍن   الوفد أنه مل ُيجب على مجيع األسئلة وأنه سينظر يف البيانات املكتوبة     وأوضح  -٧٧

  .ويرد عليها بشكل أكمل أثناء اجللسة العامة اليت سيعقدها اجمللس
 تناول العديد من املسائل اليت أثريت، وشـكر         أنهواختتم الوفد كلمته باإلشارة إىل        -٧٨

االستعراض الدوري الشامل نـشاط     بيَّن أن   و. مجيع من شاركوا يف احلوار وقدموا املساعدة      
لواسعة من املسائل املطروقة ملوظفني وخرباء خمتلفني أن ينظـروا          وقد أتاحت الطائفة ا   . مفيد

وإريتريا على استعداد للمضي قدماً يف عملية املشاركة البّناءة وبِنـاء           . إليها من منظور أمشل   
  .شراكة من أجل ترسيخ حقوق اإلنسان

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
وستنظر إريتريا يف هذه التوصيات    . وصيات التالية قُدمت إلريتريا، أثناء املناقشة، الت      -٧٩

وسُيدرج رد إريتريا على هـذه التوصـيات يف         . وستقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب     
  :التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
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ريه من  النظر بعني القبول إىل التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغ           -١  
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وكذلك على           

  ؛)املكسيك(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ؛)أذربيجان(االنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب   -٢
  ؛)بولندا، وتركيا، والنمسا، والنرويج(التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   -٣
  ؛)هولندا( على اتفاقية مناهضة التعذيب دون إبطاء التصديق  -٤
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص            -٥

  ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة ذات الصلة 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك    -٦

ام إىل االتفاق بـشأن امتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة             االنضم
  ؛)سلوفاكيا( وحصاناهتا

التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى               -٧
الربوتوكولني االختياريني املتعلقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        

جتماعية والسياسية وعلى العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال       
  ؛)النمسا(والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلـاص            -٨
باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         

قية القضاء على مجيـع     االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفا    
أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

  ؛)إسبانيا(والربوتوكول االختياري املتعلق هبا 
إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياً، والتوقيع والتـصديق علـى الربوتوكـول             -٩

االختياري الثاين املتعلق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             
  ؛)إسبانيا( يةوالسياس

 بـشأن أسـوأ   ١٨٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           -١٠
أشكال عمل األطفال عمالً بالتوصية ذات الصلـة الصادرة عن جلنـة           

  ؛)فرنسا (٢٠٠٨حقوق الطفل يف عام 
التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء              -١١

وتنفيذها يف أقرب وقـت ممكـن والتعـاون         القسري والتصديق عليها    
مع الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري             بفعالية
  ؛)فرنسا( الطوعي
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التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري املتعلق          -١٢
هبا، إىل جانب الربوتوكولني االختياريني املتعلقني بالعهد الدويل اخلـاص          

وق املدنية والسياسية ونظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة          باحلق
  ؛)شيلي(الدولية 

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي وعلـى اتفاقيـة مناهـضة               -١٣
التعذيب والربوتوكـول االختيـاري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص         

  ؛)سويسرا(باحلقوق املدنية والسياسية 
ل االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال       التصديق على الربوتوكو    -١٤

التمييز ضد املرأة وعلى االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيع العمال          
  ؛)نيجرييا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

 وإعمال احلقوق املكرَّسة يف هـذه الوثيقـة،         ١٩٩٧تنفيذ دستور عام      -١٥
  ؛)أستراليا(فيها حرية التعبري  مبا

  ؛)كندا(ع اخلطوات الضرورية لتنفيذ دستورها اختاذ مجي  -١٦
 تنفيذاً كامالً والسعي إىل اعتماد      ١٩٩٧اإلسراع يف تنفيذ دستور عام        -١٧

قانون عقوبات وقانون إجراءات جنائية إىل جانب قانون مدين وقـانون           
إجراءات مدنية يف أقرب وقت ممكن مبا يتوافق مـع املعـايري الدوليـة              

يع اجلديد تنص بوضوح على حريـة التعـبري         وإدراج أحكام يف التشر   
  ؛)سلوفاكيا(والتجمع والتنقل واملعتقد 

 واملوافقة على قانون لألحـزاب الـسياسية        ١٩٩٧تطبيق دستور عام      -١٨
  ؛)إسبانيا(وتنظيم انتخابات دميقراطية 

 والتأكيد علناً على احلق يف حريـة التعـبري          ١٩٩٧تنفيذ دستور عام      -١٩
  ؛)سلوفينيا(ين مجعيات والتنقل والرأي والدين وتكو

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلـة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ             -٢٠
  ؛)اجلزائر، ومصر(باريس 

  ؛)نيجرييا(النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   -٢١
  ؛)باكستان(توطيد هياكلها األساسية يف جمال حقوق اإلنسان   -٢٢
عمل وطنية لصاحل األطفال من أجل تغطية مجيع اجملـاالت          اعتماد خطة     -٢٣

  ؛)اجلزائر(املذكورة يف اتفاقية حقوق الطفل 
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان             -٢٤

  ؛)الربازيل(التابعة لألمم املتحدة 
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ي قّدمـه يف    قبول طلب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب لزيارة البلد والذ          -٢٥
  ؛)هولندا (٢٠٠٧ و٢٠٠٥عامي 

دعوة أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة الذين طلبوا زيارة            -٢٦
  ؛)تركيا(البلد إىل القيام بذلك 

توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان            -٢٧
  ؛)بولندا، واألرجنتني، وشيلي(

 مجيع اإلجراءات اخلاصة والرد باإلجيـاب علـى         توجيه دعوة دائمة إىل     -٢٨
طلبات زيارة املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حبرية           
الدين واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقرر اخلاص املعين مبـسألة        

  ؛)إسبانيا(التعذيب 
من املقرر اخلاص املعين الرد باإلجياب على طلبات الزيارة اليت قدمها كل       -٢٩

  ؛)آيرلندا(مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري 
تعزيز مستوى التعاون مع خمتلـف هيئات معاهدات األمـم املتحـدة             -٣٠

  ؛)أذربيجان(وإجراءاهتا اخلاصة 
زيادة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة والنظر يف توجيه دعـوة دائمـة              -٣١

  ؛)تفياال( إليها
حتسني تعاوهنا مع هيئات معاهدات األمم املتحدة باالتفاق على جداول            -٣٢

زمنية حمددة لتقدمي التقارير اليت تأخر تقدميها إىل جلنة القـضاء علـى             
التمييز العنصري واللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          

عدة يف هـذا    والثقافية، وعند الضرورة، حتديد االحتياجات إىل املـسا       
  ؛)النرويج( اجملال

استحداث عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصيات الفريق العامـل املعـين             -٣٣
  ؛)النرويج(باالستعراض الدوري الشامل 

إلغاء مجيع النصوص التشريعية اليت جترِّم النشاط اجلنسي بني شخـصني             -٣٤
  ؛)كندا(راشدين من جنس واحد بقبول الطرفني 

ن العقوبات لديها مع التزاماهتا الدوليـة يف جمـال حقـوق            مواءمة قانو   -٣٥
اإلنسان عن طريق إلغاء النصوص القانونية اليت جترِّم النشاط اجلنسي بني          

  ؛)الواليات املتحدة(شخصني راشدين من جنس واحد بقبول الطرفني 
  ؛)النرويج(تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل   -٣٦
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 مـن الوثيقـة     ٦١ الواردة يف الفقرة     تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل      -٣٧
CRC/C/ERI/CO/3 ً؛)سلوفينيا( تنفيذاً كامال  

اختاذ التدابري الضرورية لضمان متتع مجيع األشخاص متتعاً كامالً باحلق يف             -٣٨
  ؛)األرجنتني(احلياة ويف السالمة البدنية ويف األمن على أنفسهم 

اضحاً مـن مكوِّنـات مجيـع       جعل تعزيز املساواة بني اجلنسني مكوِّناً و        -٣٩
  ؛)إسبانيا(السياسات اإلمنائية 

النظر يف إجراء محلة تثقيفية ترمي إىل تـشجيع اإلنـصاف اجلنـساين               -٤٠
  ؛)جنوب أفريقيا(والتوعية باملمارسات الضارة بالنساء 

اختاذ مجيـع التدابري اليت قد تساهـم يف مكافحـة تـشويه األعـضاء      -٤١
  ؛)ئراجلزا(التناسلية لإلناث 

إنفاذ االلتزام بإلغـاء تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث إنفـاذاً              -٤٢
  ؛)آيرلندا( كامالً

تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث تنفيـذاً             -٤٣
  ؛)النرويج(شامالً وختصيص املوارد الكافية لتحقيق هذا الغرض 

ر تشويه األعـضاء التناسـلية      مواصلة وتعزيز جهودها فيما يتعلق حبظ       -٤٤
  ؛)أملانيا(لإلناث 

مواصلة تطبيق التشريعات القائمة واعتماد تدابري الجتثاث ممارسة تشويه           -٤٥
  ؛)شيلي(األعضاء التناسلية لإلناث 

اختاذ مجيع التدابري لضمان حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وجترميه            -٤٦
  ؛)األرجنتني، والنرويج(فعلياً 

نفيذ إستراتيجية لدعم القانون الذي حيظر تشويه األعـضاء التناسـلية          ت  -٤٧
  ؛)كندا(لإلناث بوسائل منها القيام حبملة للتوعية والتثقيف 

مواصلة جهودها للتوعية وكذلك إلهناء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية           -٤٨
لإلناث بشكل فعال عن طريـق توفري املوارد الكافية وتقدمي مـرتكيب           

  ؛)النمسا(املمارسة القاسية إىل العدالة تلك 
تعزيز تنفيذ القوانني الرامية إىل محاية النساء والفتيات من االغتـصاب             -٤٩

وغريه من أشكال العنف واالستغالل اجلنسيني ومساءلة املسؤولني عـن        
  ؛)غانا(تلك اجلرائم 

  ؛)انياإسب(جترمي مجيع أفعال العنف اجلنسي واالغتصاب يف إطار الزوجية   -٥٠
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  ؛)فرنسا(جترمي االغتصاب يف إطار الزوجية   -٥١
اعتماد تشريـع أكثر مشوالً ملكافحـة العنف املرتيل واإليـذاء اجلنسي           -٥٢

  ؛)فرنسا(جبميع أشكاله 
اختاذ تدابري مناسبة لضمان توافق مجيع األحكام القانونيـة، وال سـيما              -٥٣

الـسن الـدنيا للـزواج    أحكام القانون املدين واملمارسات العرفية، مع  
  ؛)فرنسا( سنة مبوجب الدستور ١٨ب احملددة 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية حقوق اإلنسان والكرامة والسالمة           -٥٤
البدنية ألفراد القوات املسلحة من النساء عن طريـق تنظـيم محـالت     

وكذلك عن طريق اختاذ إجراءات قانونية وتأديبية صارمة ضـد           توعية
  ؛)النمسا (اجلناة

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لوقف االستغالل والعنف اجلنسيني يف حق            -٥٥
  ؛)سلوفينيا(النساء يف القوات املسلحة 

اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع جتنيد األطفال وملنع تعذيبهم أو معاملتهم             -٥٦
  ؛)أملانيا(معاملةً قاسية أو مهينة على يد أفراد الشرطة أو اجليش 

إتاحة الوسائل لتفعيل القانون الذي يرفع السن الدنيا للخدمة العسكرية            -٥٧
ويضمن عدم إخضاع القاصرين ألي معاملة تنتهك حقـوق اإلنـسان           

  ؛)األرجنتني(األساسية واحلق يف االمتناع عن تأدية اخلدمة العسكرية 
احترام أحكام اإلعـالن املتعلـق باخلدمـة الوطنيـة ووضـع حـد                -٥٨

لممارسة املتمثلة يف متديد فترة اخلدمـة العـسكرية إىل أجـل            ل فوري
  ؛)كندا(مسمى  غري

اإلقرار باحلق يف االستنكاف الضمريي من اخلدمة العـسكرية وإعـادة             -٥٩
  ؛)سلوفينيا(العمل باخلدمة املدنية الوطنية كبديل عنها 

النظر يف وضع حد ملمارسة متديد اخلدمة الوطنية إىل أجل غري مـسمى               -٦٠
والبدء، على مراحل، يف عملية تسريح أولئك الذين خـدموا ألكثـر            

  ؛)اململكة املتحدة( شهراً، وهي املدة القانونية ١٨ من
السعي إىل ضمان تفادي استخدام اجملّندين يف اخلدمة الوطنية يف أعمال             -٦١

السخرة لفائدة شركات خاصة وإهناء جتنيد األطفال دون سن الثامنـة           
  ؛)اململكة املتحدة(والتدريب العسكريني عشرة يف اخلدمة 
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كبح حاالت اإليذاء اليت يتعرض هلا املواطنون اإلريتريون يف إطار برنامج   -٦٢
اخلدمة الوطنية وَسن قانون شامل ملكافحة االجتار وتنفيذه، ووقف جتنيد          

  ؛)الواليات املتحدة(األطفال يف اخلدمة العسكرية 
دون (لى جتنيد األطفال دون السن القانونية       اختاذ تدابري فعالة للقضاء ع      -٦٣

، ووضع برامج حلماية األطفال من التعذيب ومـن         ) سنة من العمر   ١٨
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتوفري سبل مـستقلة للتعـايف            
البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع وتعويض ضحايا الرتاعـات          

  ؛)بولندا(املسلحة 
ل جهود متضافرة ملنع استخدام األطفال اجلنود يف نزاعهـا املـسلح            بذ  -٦٤

  ؛)غانا(املتكرر 
اختاذ تدابري فعالة حلماية مجيع األطفال من التعذيب ومن املعاملة القاسية             -٦٥

والالإنسانية واملهينة إىل جانب التحقيق مـع املـسؤولني عـن ذلـك             
  ؛)األرجنتني(ومعاقبتهم 

ضحة لقوات األمـن بـالتوقف عـن االعتقـال          إصدار أوامر عامة وا     -٦٦
  ؛ )سلوفينيا(واالحتجاز والتعذيب بشكل تعسفي 

التعاون بشكل كامل مع اهليئات اإلنسانية املختصة من أجل ضمان محاية            -٦٧
  ؛)شيلي(األطفال املشردين داخلياً 

  ؛)أذربيجان(تعزيز جهودها ملعاجلة مشاكل أطفال الشوارع وعمل األطفال   -٦٨
ظر العقوبة البدنية لألطفال، ال سيما يف قـانون العقوبـات ونظـام             ح  -٦٩

  ؛)فرنسا( التعليم
النظر يف وضع خطة شاملة لرعاية ومحاية األطفال عمالً بتوصـية جلنـة          -٧٠

  ؛)جنوب أفريقيا(حقوق الطفل 
تعزيز اجلهود املبذولة من أجل توعية اجلمهور بالقـضاء علـى عمـل               -٧١

  ؛)سلوفاكيا(األطفال 
وضع نظام منفصل لقضاء األحداث ينص على إنشاء مرافق احتجـاز              -٧٢

  ؛)فرنسا(لألطفال عزهلم عن الراشدين 
اعتماد تدابري لتيسري دخول املنظمات اإلنسانية الدوليـة والوطنيـة إىل           -٧٣

  ؛)املكسيك(مراكز االحتجاز 
يف متكني اللجنة الدولية للصليب األمحر من دخول مجيع مراكز االحتجاز   -٧٤

  ؛)هولندا(البلد دون قيد أو شرط 
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متكني راصدين مستقلني من دخول مجيع مراكز االحتجـاز املعروفـة              -٧٥
  ؛)سلوفينيا(والسرية يف غضون سنة 

متكني راصدين مستقلني من دخول مجيع مرافق االحتجاز اإلريترية وضمان            -٧٦
  ؛)أستراليا(ريا احترام املعايري القانونية الدولية يف معاملة السجناء يف إريت

معاملة مجيع احملتجزين معاملة إنسانية واإلفراج فوراً عن مجيع الـسجناء             -٧٧
  ؛)كندا(احملتجزين دون هتمٍ أو حماكمتهم أو إتاحة سبيل االستئناف هلم 

  ؛)سلوفينيا(احترام املعايري القانونية الدولية يف معاملة السجناء   -٧٨
علـيهم مـن التمثيـل القـانوين        ضمان استفادة األشخاص املقبوض       -٧٩

وإنشاء نظام فعال للمراقبة القضائية ختضع له الشرطة وقـوات           املناسب
  ؛)النمسا(األمن 

توجيه التهم إىل مجيع السجناء اآلخرين الذين ُنـسبت إلـيهم جـرائم              -٨٠
  ؛)كندا(معروفة وضمان حماكمتهم وفقاً للمعايري الدولية 

ة مجيع القضايا إىل احملـاكم اجلنائيـة أو         وإحال" احملاكم اخلاصة "تفكيك    -٨١
احملاكم العليا، عمالً بااللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان املتعلقة باحملاكمة  

  ؛)الواليات املتحدة(العادلة ومبراعاة األصول القانونية 
  ؛)سويسرا(إطالق سراح أي شخص احُتجز دون هتمة   -٨٢
  ؛)هولندا(دون ُتهم جنائية رمسية وضع قواعد حتُدُّ من االحتجاز الوقائي   -٨٣
مواصلة جهودها يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبرحلة ما بعد السَّجن              -٨٤

  ؛)املغرب(بغية ضمان إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع بشكل أفضل 
التحقيق يف ادعاءات حوادث القتل خارج نطاق القـضاء والتعـذيب             -٨٥

ة والالإنسانية أو املهينـة وتقـدمي       وغريه من ضروب املعاملـة القاسي    
  ؛)أستراليا(مرتكيب تلك األفعال إىل العدالة 

اختاذ التدابري الالزمة للتحقيق يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بانتـهاكات            -٨٦
  ؛)سويسرا(حقوق اإلنسان وحماكمة املسؤولني عنها 

القسري التعاون بشكل كامل مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء            -٨٧
  ؛)هولندا(وغري الطوعي 

التحقيق يف مجيع الشكاوى قيد النظر بشأن حاالت االختفاء القسري أو             -٨٨
  ؛)شيلي(غري الطوعي ومعاقبة املسؤولني عنها 

  ؛)أستراليا(اختاذ خطوات لضمان حرية الدين   -٨٩
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  ؛)هولندا(احترام حق أي شخص يف ممارسة دينه أو معتقده دومنا تقييد   -٩٠
وقف اعتقال واحتجاز األشخاص بشكل تعسفي بـسبب معتقـداهتم            -٩١

الدينية، وإعادة النظـر يف اإلطار القانوين الذي حيكــم اجلماعـات           
  ؛)النمسا(واملنظمات الدينية 

إصدار أوامر عامة واضحة على الفور لقوات األمن بوقـف ممارسـات              -٩٢
االعتقال واالحتجاز والتعـذيب بـشكل تعـسفي بـسبب الـدين            

  ؛)آيرلندا( املعتقد وأ
  ؛)شيلي(اعتماد تدابري لضمان حرية الدين واملعتقد   -٩٣
اختاذ املزيد من التدابري لضمان احترام حرية التعبري وحريـة الـصحافة              -٩٤

تريا، مبا فيها العهد الدويل     ياحتراماً تاماً مبا يتفق وااللتزامات الدولية إلر      
  ؛)السويد(ف فيه اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وهي طر

اختاذ تدابري لضمان اإلفراج دون إبطاء عن األشخاص احملتجزين بسبب            -٩٥
  ؛)السويد(ممارستهم حريتهم يف التعبري أو بسبب آرائهم السياسية 

اختاذ التدابري الضرورية لضمان احترام احلق يف حرية الـرأي والتعـبري              -٩٦
استقالل وسـائط اإلعـالم     احتراماً تاماً، بوسائل منها َسن قانون يتيح        
  ؛)كندا(وميكِّن الصحفيني من ممارسة مهنتهم حبرية 

النظر، كخطوة أوىل، يف إصدار عفوٍ واسع يشمل من تبقّى من السجناء              -٩٧
  ؛)الربازيل(السياسيني والدينيني 

القيام، دون قيد أو شرط، بإطالق سراح مجيع السجناء احملتجزين فقط             -٩٨
 أو الدينية أو العتناقهـم معتقدات أخــرى        بسبب آرائهم السياسية  

  ؛)النرويج(متليها عليهـم ضمائرهم 
 سـجيناً   ١١ل إطالع اجملتمع الدويل على الظروف اليت تعيشها جمموعة ا          -٩٩

وغريهم من احملتجزين ألسباب سياسية وإعالمية ودينيـة، والـسماح          
 واضحة  ملنظمة دولية بالوصول إليهم للتأكد من ظروفهم، وتوجيه ُتهم        

  ؛)اململكة املتحدة(هلم وحتديد اإلجراء القانوين الذي سيخضعون له 
إجراء استعراض وطين لبحث ضرورة اإلبقاء على حالة الطوارئ الوطنية           -١٠٠

  ؛)الواليات املتحدة(اليت حرمت الناس من حقوق اإلنسان األساسية 
دهم عدم احتجاز املهاجرين العائـدين وطـاليب اللجـوء أو اضـطها            -١٠١

مالحقتهم وإتاحة السبل للمجتمع الدويل، وال سيما ملفوضية األمـم           أو
  ؛)الواليات املتحدة(املتحدة لشؤون الالجئني، لالتصال بالعائدين 
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تيسري مشاركة مجيع قطاعات اجملتمع يف العملية السياسية، يف إطار حوار            -١٠٢
ريـة  سياسي واسع، بوسائل منها دعم استقالل القضاء والـصحافة وح     

  ؛)غانا(التعبري والتجمع 
استعراض القيود املفروضة على املنظمات غـري احلكوميـة اإلريتريـة            -١٠٣

  ؛ )أستراليا(والدولية وختفيف تلك القيود 
حتسني ظروف عمل املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة              -١٠٤

  ؛)النرويج( وإشراكها
 يف البلد، مبا يف ذلـك ضـمان         هتيئة بيئة مواتية لقيام جمتمع مدين أقوى       -١٠٥

الشرعية التامة للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان وعـدم تعريـضهم            
للمضايقات اليت اضطروا ملواجهتها حىت اآلن وإقامـة روابـط أوثـق            

املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة الناشـطة يف جمـال حقـوق         مع
  ؛ )سلوفاكيا( اإلنسان

نية اليت حتد من فعالية واسـتقالل       إزالة الصعوبات القانونية وغري القانو     -١٠٦
  ؛)أملانيا(عمل املنظمات غري احلكومية الدولية 

القيام جبميع اخلطوات الالزمة لضمان متتع مجيع األشخاص متتعاً تاماً حبق            -١٠٧
  ؛)السويد(املشاركة يف احلكومة 

اختاذ التدابري الضرورية لتيسري احلصول علـى املـساعدة اإلنـسانية            -١٠٨
وتوزيعها يف البلد دعماً جلهود احلكومة يف تلبيـة احتياجـات            الدولية

  ؛)املكسيك(السكان 
مواصلة وتعزيز اجلهود اإلجيابية املستمرة الراميـة إىل حتـسني نوعيـة             -١٠٩

  ؛)كوبا(اخلدمات الصحية املقدَّمة جلميع مواطنيها وتيسري استفادهتم منها 
اف اإلمنائية لأللفية املتعلقـة     تكثيف اجلهود املبذولة بغرض حتقيق األهد      -١١٠

بالصحة مبا فيها صحة الطفل والوفيات النفاسية وفريوس نقص املناعـة           
اإليدز واملالريا وغري ذلك من األمراض األكثر استشراًء وتوفري         /البشرية

  ؛)ماليزيا(املاء اآلمن 
مواصلة جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان وأمهها تعليم األطفال وتـوفري           -١١١

  ؛)اململكة العربية السعودية(ات الصحية هلم اخلدم
مضاعفة جهودها يف جمال اجتثاث الفقر، بوسائل منها ختصيص املـوارد            -١١٢

البشرية واملالية الكافية وتوفري الدعم واملساعـدة املالية ألشد الفئـات          
  ؛)ماليزيا(هتميشاً وحرماناً يف البلد 
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ن حدة الفقر إىل جانب توفري التعليم تقوية التدابري الرامية إىل التخفيف م   -١١٣
  ؛)جنوب أفريقيا(واخلدمات الصحية 

مواصلة جهودهـا الجتثـاث الفقـر بدعـم من اجملتمـع الـدويل          -١١٤
  ؛)بنغالديش(وبالتعـاون معه 

مواصلة جهودها للقضاء على الفقر واحلد من الفوارق يف مـستويات            -١١٥
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(املعيشة بني املناطق احلضرية واألرياف 

مواصلة وتكثيف اجلهود املبذولة من أجـل زيـادة تعزيـز احلقـوق              -١١٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية، بغية حتـسني           

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(إعمال األهداف اإلمنائية لأللفية 
ـ       -١١٧ ة املتواصـلة الراميـة إىل زيـادة        مواصلة وتقويـة اجلهـود اإلجيابي

التسجيل يف املدارس مع التركيز بشكل خاص علـى الفتيـات            معدل
  ؛ )كوبا(والفتيان 

مواصلة جهودها لضمان احلق يف التعليم لألطفال ذوي اإلعاقـة بغيـة             -١١٨
  ؛)قطر(تيسري إدماجهم يف اجملتمع 

ق اإلنسان بغيـة    طلب املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة حلقو        -١١٩
تقدمي تقريرها الرابع إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف            
أقرب وقت ممكن، واختاذ تدابري ملكافحة املواقف اليت قد تنم عن متييز يف        

  ؛ )اجلزائر(حق املرأة 
التماس املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل كي تساهم يف زيـادة             -١٢٠

يز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية،          تعز
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(بغية حتسني إعمال األهداف اإلمنائية لأللفية 

مناشدة اجملتمع الدويل أن يعري اهتماماً للصعوبات القائمة يف هذه املرحلة            -١٢١
ها وفقاً ألولوياهتا الوطنيـة يف  من مراحل تنميتها وأن ميد يد املساعدة إلي 

جمايل التثقيف والتدريب املتعلِّقْين حبقوق اإلنسان هليئات القطاع العـام          
ذات الصلة إىل جانب بِناء القدرات الوطنية فيما يتعلق بإعداد التقارير           

  ؛)مصر(الدورية مبوجب املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها إريتريا 
ونة من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومـن     مواصلة التماس املع   -١٢٢

  ؛)اململكة العربية السعودية(جهات ماحنة دولية أخرى 
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دعوة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل إىل النظـر يف             -١٢٣
 من تقريرها الوطين واملتعلق باحتياجاهتـا يف        ٩٢طلبها الوارد يف الفقرة     
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(اعدة التقنية جمال بناء القدرات واملس

التماس املساعدة من اجملتمع الدويل يف حتديد احتياجاهتا يف جمال املساعدة            -١٢٤
التقنية واملالية لتنفيذ الربامج ذات األولوية، بالتشاور مـع احلكومـة،           

  ؛)املغرب(يتعلق بسياسات الدولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  فيما
خطة مفصَّلة باالحتياجات دعماً لطلبها احلصول على املساعدة التقنية         وضع   -١٢٥

   ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(يف سياق التعاون الثنائي واملتعدد األطراف 
طلب املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل يف حتديد ممارسات مفيدة وجيدة  -١٢٦

  ؛)ويسراس(من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
التماس املساعدة التقنية واملساعدة يف بناء القدرات من أجـل زيـادة             -١٢٧

  ؛)باكستان(قدرهتا على تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات 
متابعة توصية جلنة حقوق الطفل بالتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف           -١٢٨

صول علـى   يف جماالت حمددة منها زيادة فرص النساء والفتيات يف احل         
  ؛ )ماليزيا(التعليم وزيادة معدل تسجيل املواليد 

إقامة شراكة فعالة مع جمتمع املاحنني بغية حتقيق األمن الغذائي من خالل             -١٢٩
تلقِّي املساعدة الغذائية الكافية، وتطوير قطاع الزراعة من خالل تلقِّـي           

ـ          شكل املوارد والتكنولوجيا والبدء باستخدام نظام لتوزيع األغذيـة ب
  ؛)بنغالديش(مناسب 

مواصلة مناقشة مسائل حقوق اإلنسان بصراحة مع اجملتمـع الـدويل            -١٣٠
واالحتاد األورويب، ومن مث إجياد سبل فعالة إلحـراز تقـدم يف تنفيـذ              

  ؛)اململكة املتحدة(التزاماهتا الدولية وحتقيق حتسُّن ملموس على األرض 
ثقافة احترام حقـوق اإلنـسان      اختاذ تدابري ملموسة ترمي إىل تشجيع        -١٣١

بصورة حقيقية، مع إيالء االعتبار الواجب للمميِّزات الوطنية واإلقليمية         
  ).مجهورية إيران اإلسالمية(وللخلفية التارخيية والثقافية والدينية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبِّر عن موقف الدول          /مجيع االستنتاجات و    -٨٠
أو /وال ينبغي تأويل هذه االسـتنتاجات و      . الدولة موضوع االستعراض  أو  /اليت قدمتها و  

   .التوصيات على أّنها قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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