
  

  

  
  

� �

� �

� �

        ارترياارترياارترياارتريا    ـوق اإلنسان يفـوق اإلنسان يفـوق اإلنسان يفـوق اإلنسان يفحـقحـقحـقحـق                        ةةةةــــــــــــــــــــحالحالحالحال

  

��������������א���א
��	�א������ �

تعد ارتريا واحدة من بين الدول اكثر انغ�قا في 
العالم و� تزال أوضاع حقوق ا�نسان فيھا اكثر 

اضطر ا/�ف من ا-رتريين للفرار من    .سوءا
ب�دھم بسبب الخدمة العسكرية الغير محددة بمدة 
زمنية معلومة ، كما يمارس فيھا التعذيب، 

، كما تفرض  �عتقا�ت العشوائية على نطاق واسعاو
القوانين المقيدة للحريات كحرية التعبير، والتجمھر، 

  .وممارسة انشطة الدينية

 م فرار عدد من الموظفين من بينھم2013شھد العام   
   مدير الشؤون ا�قتصادية في نظام الجبھة الشعبية

الذي اعتقل  ا-ع�مللديمقراطية والعدالة، ووزير 
الذي يبلغ سنه خمسة وثمانون عاما عقابا له    والده

على انس�خ ابنه من النظام، كما اعتقل أخاه وابنته 
  .البالغة من العمر خمسة عشر عاما 
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م مراسلين لوكا�ت انباء 2008طردت ارتريا في عام 
الخارجية و المعتمدين لديھا و بالرغم من حصول كثير 

أن الحكومة  إ�من القنوات اجنبية على التراخيص 
 م2013أغلقتھا كما أغلقت مكتب قناة الجزيرة في بداية 

  .ومن قبلھا القنوات الخارجية

اعتقلت الحكومة ستة صحفيين حكوميين في عام 
  .م أبقتھم في مكان معزول بدون محاكمات2009
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حكومة ارتريا ليس لھا حلفاء الع�قات مع اثيوبيا غير 
م الحدودية وفشل  2000 -1998مستقرة منذ الحرب 

لدولي في ترسيم الحدود في اثيوبيا في تنفيذ القانون ا
  .المنطقة المتنازع عليھا

م 2009تقنع ارتريا تحت حصار امم المتحدة منذ 
بسبب دعمھا للمجموعات ا-س�مية المسلحة في 
الصومال ورفضھا لعدم اط�ق سراح سجناء الحرب 

م في التدخل في 2008الجيبوتيين الذين تم اسرھم في 
  .أراضي الحدود الجيبوتية

قرير مجموعة المراقبين الدوليين التابع لgمم أكد ت
م من اتخاذ ارتريا وبالرغ. م 2013المتحدة في يوليو 

بسبب اعتراض الحكومة علي دعم إرتريا  لقرار تكتيكي
أنھا تشجع النزاع في ا-قليم  إ�لiرھاب في الصومال 

وتقوم بدعم لخ�يا قريبة من أمراء الحرب و آخرين 
  .خ�ل بامن في الصومالممن يتسببون في ا-

  hornaferica2003@yahoo.com:للتواصل

م تعرض المواطنون للسجن والتعذيب البدني 
من قبل الحكومة وذلك بسبب ممارساتھم لشعائرھم 
نية الرسمية 
عليھا الحكومة وھي 
،  الكنيسة ارثوذكسية ا�ثيوبية

تحدث   
معظم ا�عتقا�ت من المنازل الخاصة أو أثناء تدارس 
ا-نجيل في الكليات أو في مراكز تدريب الخدمة 
بعض السجناء يطلق سراحھم شريطة أن 
                           .يتخلوا عن ما يؤمنوا به أو يعتقدونه
م كشفت مجموعات مراقبة دينية ث�ثة 
في ا'حتجاز وربما أكثر من ذلك بكثير 
ولكن لم نستطيع أن نتحصل علي معلومات أكثر من 
م خلعت الحكومة قساوسة من 
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تتعرض كثير من ا:سر للغرامات المالية كعقوبة بسبب 
ھروب أبنائھم من الخدمة العسكرية واحتجازھم في 
 العجز وعدم السماح لھم بالسفر إلى خارج الب�د،
وتتعرض ھذه ا:سر للعقوبات في حالة عدم التزام 
ذويھم بالخارج بدفع اثنين بالمائة كضريبة أو مساھمة 
والعقوبات أيضا تتضمن نزع السكن 
وكذلك 
عدم استخراج الجوازات لكي ' يتسنى لھم اNتحاف 
      .لمتواجدون خارج الب�د
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تھيمن الحكومة علي النشاط ا'قتصادي المحلي بالكامل 
م 2001
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م تعرض المواطنون للسجن والتعذيب البدني 2002منذ 
من قبل الحكومة وذلك بسبب ممارساتھم لشعائرھم 

نية الرسمية الدينية و� يعترف إ� بالمؤسسات الدي
عليھا الحكومة وھي  يطرسالمعترف بھا والتي ت

الكنيسة ارثوذكسية ا�ثيوبية –ا-س�م السني 
  .  والكنيسة البروتستانتية  الكنيسة الكاثوليكية 

معظم ا�عتقا�ت من المنازل الخاصة أو أثناء تدارس 
ا-نجيل في الكليات أو في مراكز تدريب الخدمة 

بعض السجناء يطلق سراحھم شريطة أن . الوطنية
يتخلوا عن ما يؤمنوا به أو يعتقدونه

م كشفت مجموعات مراقبة دينية ث�ثة 2013في عام 
في ا'حتجاز وربما أكثر من ذلك بكثير  حا'ت للوفاة 

ولكن لم نستطيع أن نتحصل علي معلومات أكثر من 
م خلعت الحكومة قساوسة من 2007في عام . ذلك

  .الطائفة ا:رثوذكسية وأبقتھم تحت اNقامة الجبرية
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تتعرض كثير من ا:سر للغرامات المالية كعقوبة بسبب 
ھروب أبنائھم من الخدمة العسكرية واحتجازھم في 

العجز وعدم السماح لھم بالسفر إلى خارج الب�د،  حالة
وتتعرض ھذه ا:سر للعقوبات في حالة عدم التزام 
ذويھم بالخارج بدفع اثنين بالمائة كضريبة أو مساھمة 

والعقوبات أيضا تتضمن نزع السكن  - في الدفاع الوطني
وكذلك . من ا:سرة أو رخص العمل أو ممتلكات أخري

عدم استخراج الجوازات لكي ' يتسنى لھم اNتحاف 
لمتواجدون خارج الب�دبأطفالھم وأزواجھم ا
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تھيمن الحكومة علي النشاط ا'قتصادي المحلي بالكامل 
2001منذ أن اغلقت جميع الصحف المحلية في عام 

  .وسجنت العاملين بھذه الصحف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسيطر الحزب الحاكم على أھم الشركات التجارية   
، مما دفع بالكثير من الشباب إلى  ويحتكر التجارة
، وقد غرق أكثر من ث�ثمائة 'جئ منھم  مغادرة الب�د

،  شواطئ 'مبيدوزا في المياه ا'قليمية Nيطالية قبالة
                                   .وھم ينشدون الوصول إلى البر ا:وروبي 

تفيد تقارير المفوضية السامية لشؤون ال�جئين أن 
أكثر من ث�ثمائة وخمسة آ�ف إرتري قد فروا من 

% 5، وھذا الرقم يشكل  ب�دھم خ�ل العقد المنصرم

  .من تعداد السكان 
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قامت مجموعة من أفراد الجيش تسندھا المصفحات 
 ا-ع�موفي خطوة غير مسبوقة بالسيطرة على وزارة 

دير التلفزيون الحكومي على قراءة بيان وأجبروا م
، و  يطالبون فيه بإط�ق سراح المعتقلين السياسيين

م ، وعندما فشل المخطط ، قام 1997تفعيل دستور عام 
، ووفقا لمصادر موثوقة فإن النظام  النظام بمحاصرتھم

،  من رموز النظام مسئو�قام باعتقال أكثر من ستين 
في حزب الجھة الشعبية  السياسي المسئولمن بينھم 

                                                       .للديمقراطية والعدالة 

بالرغم من المطالبات المتكررة التي تقدمت بھا المبعوثة 
الخاصة للجنة الدولية لحقوق اNنسان السيدة شي� 

أن طلباتھا  إ'،  كيثاروث ، بالسماح لھا بزيارة إرتريا
وفي التقرير الذى أعدته لمجلس حقوق اNنسان . رفضت

أوردت بعض الشھادات ،  م2013في جنيف في 
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ذلك المجلس ا'نتھاكات الدولية لحقوق اNنسان وك
،  الصريحة والممنھجة لحقوق اNنسان في إرتريا

  .وتعطيل الحريات ا:ساسية
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تلزم ارتريا جميع الشباب والفتيات ل�لتحاق بالخدمة    
العسكرية بالرغم من أن القانون اNرتري يحدد فترة 

أن غالبية المجندين يعملون  إ'الخدمة بثمانية عشر شھرا 
عادة يتم استغ�ل المجندين في . بھا طيلة حياتھم العملية

م 2013في عام   ،الخدمة اNجبارية في أعمال مدنية قسرا 
و وفقا لتقرير منظمة حقوق ا-نسان أفاد باستغ�ل   

بواسطة شركة بناء مملوكة للدولة تسمي   المجندين 
بأنھا تستغل ومعھا شركة كندية  )لiنشاءاتشركة سقن (

ھؤ'ء المجندين في أعمال البنية   تعمل في مجال التعدين 
، وصف مجندون سابقون  للذھب   التحتية في منجم بيشا

ان يتم إجبارھم على العمل لساعات طويلة مع قلة كيف ك
تھم الغذاء والسكنات غير الم�ئمة وأجور غير كافية Nعال

ولم يسمح لھم بمغادرة . وأقل كثيرا من أن تعيل أسرھم 
  .موقع العمل

وفقا لتقارير من منظمات ال�جئين أن اطفال في سن 
الخامسة عشر يزج بھم في المؤسسة العسكرية ويتم 

و حاله تفكيرھم .  ارسالھم لمعسكر التجنيد العسكري
الھروب يتعرضون للعنف وسوء المعاملة عند التحقيق 
       . معھم أو ا'ستجواب من أجل اNد'ء باعترافات

كما توجد السجون المؤبدة ويمارس فيھا الضرب 
بما في ذلك اغتصاب النساء وكثيرا ما . والتعذيب

للعنف الجنسي من ضباط يتعرضن ـ أي المجندات ـ 
                                                             .كما ' توجد أليات للتظلم  . الجيش

م كل الرجال في سن الخمسين 2012منذ منتصف 
للعمل كمليشيات   والستين يجبرون على حمل الس�ح 

لتعقب الھاربين ويعدون   ويرسلون في الدوريات   
                                                                                                                 .منيةالتقارير ا:

األوضاع غري اإلنسانيــــــة واالعتقاالت 
                                        .واالحتجاز املستمرة  العشوائية

البسطاء يعتقلون ويسجنون من اn'ف من المواطنين 
 السماح دون تھم أو محاكمات أو أي فرص ل�ستئناف أو

ودون أن يتم سجنھم  السماح سرھم أو محامين
ا/خر من    بينما البعض. تحت رقابة منظمات مستقلة

السجناء يطلق سراحه دون أن يعلموا شيئا عن 
م�بسات سجنھم، و يتم تحذيرھم من التكلم عن 
احتجازه وآخرين يبقون في السجون الي أمد غير 

                                                                   .  معلوم

كان أكثر السجناء   م 2013حتي أحداث يناير 
،  حكوميا وصحفيا مسئو') 21(المعروفين ھم 

سنة '  )12(م ولمدة 2001اعتقلوا في سبتمبر 
كما لم توجه . أحد يعرف عن مكان احتجازھم

، أفاد  حتي محاكماتأي اتھامات رسمية و'  اليھم
 حراس سابقون غادروا ارتريا بأن نصفھم قد مات

يصف محتجزون سابقون أوضاع ا�حتجاز ، 
كما أن أغلب حا�ت الموت التي تحدث . القاسية 

                                                                     .في السجون لم تكن اعتيادية

السجناء و' يعلم ذويھم شيئا عن اختفي الكثير من 
                                                  .أماكنھم وأوضاعھم الصحية

يصف سجناء سابقون احتجازھم في زنزانات أو 
حاويات تحت ا:رض شديدة ا'زدحام حيث ' 
 . توجد بھا أماكن ل�ستلقاء وأجواءھا قاسية للغاية 

شون علي ييع. أو غير متوفرالع�ج الطبي ضعيف     
خبزتين في اليوم تحتوي على عدس أو فاصوليا 

يواجھون التعذيب وكوب شاي مع قليل من الماء 
  .والضرب وا-يذاء البدني من قبل الحراس

علمت منظمة لحقوق اNنسان من محقق سابق في 
 السجون اNرترية أنه أمر بضرب المساجين حتي

يعترفوا مھما كان اتھامھم وذلك لينتزعوا منھم 
                                                                 . آخرينأسماء متھمين 

كانوا قد سلموا الي بلدھم  إرتريونكما أبلغ 
بواسطة بعض سلطات دول الشرق اوسط في 

م أنھم ضربوا بعد عودتھم ووضعوا 2012عام 
وكانت أثار الضرب . ات مزدحمة في زنزان

كما أفاد . واضحة كما تعرضوا لصدمات كھربائية
أحد الھاربين أن الكثير من السجناء في 
  .مجموعته من المبعدين ماتوا متأثرين بالضرب


