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I.

መእተዊ
1.
እዚ ናይ ሕጂ ሳልሳይ ጸብጻብ ፍልይቲ መርማሪት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ
ኤርትራ፡ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ብመሰረት እማመ እቲ ቤት ምኽሪ ቁጽሪ 26/24
ዝቐረበ እዩ።
2.
ከምቲ ኣብ ጸብጻባት ፍልይቲ መርማሪት ተጠቒሱ ዘሎ፡ ኣብ ተመሳሳሊ እማመ (26/24)፡
ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ንኹሎም ኣብ ኤርትራ ተኻይዶም ዝብሃሉ
ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት እትምርምር መርማሪት ኮምሽን ኣቑሙ። እታ መርማሪት ኮምሽን ሰለስተ
ኣባላት ዝሓቖፈት እያ፥ ሚስተር ማይክ ስሚዝ (ኣቦ-መንበር)፡ ቪክተር ዳንክዋን ፍልይቲ
መርማሪትን እዮም።
3.
ኣብዚ ናይ ሕጂ ጸብጻብ፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ድሕሪ ምቕራብ ካልኣይ ጸብጻባ
ዘካየደቶም ንጥፈታትን ኣብ ካልኦት ሓደስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳያትን እያ ኣተኵራ። እቲ
ምንታይሲ፡ መርማሪት ኮምሽን ኣብ መበል ዕስራን-ትሽዓተን ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት
(A/HRC/29/42) ናታ ጸብጻብ ሒዛ ስለ ዝቐረበት እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ንግዱድ ምስጓግን
ምፍራስን ኣባይቲ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣልዒላ ተዛራሪባ። እንተኾነ ግን፡ እታ ብዓልቲ
ሞያ እዚ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ መርመራ ዘድልዮ ምዃኑ ኣዘኻኺራ ኣላ። ብተወሳኺ፡ እቲ ሓላፍነት
ካብ ዝውሃባ 1 ሕዳር 2012 ኣትሒዙ ዝዓመመቶም ስራሓት ዝምልከት ንድሕሪት ምልስ ብምባል
ጠቒሳ ኣላ። ኣብ መጠረሽታ፡ ንናይ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት መደምደምታትን
ለበዋታትን ኣሕሊፋ።
4. ዋላ’ኳ እታ ፍልይቲ መርማሪት ናብ ኤርትራ ብምብጻሕ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት
ቀዳማይ-ኢድ ሓበሬታ ንምርካብን ምርጫኣ እንተነበረ፥ ናብቲ ሃገር ናይ ምብጻሕ ፍቓድ
ስለዘይብላ፡ ብካ/ኻልእ መንገዲ ሓበሬታ ምእካብ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበራን። ነዚ
ጸብጻብ ንምድላው፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ናብ ዝተፈላለየያ ሃገራት ብምብጻሕ፡ ምስ
ስደተኛታት፡ ሓተትቲ ዑቕባን ካልኦት ሰብ-ብርክን ቃለ-ምልልስ ኣካይዳ፥ ነዚ ጸብጻብ ኣብ
እተዳልወሉ ግዜ ብጽሑፍ ናይ ዝቐረቡላ ጥርዓናት ውን መጽናዕቲ ኣካይዳ።
5.
እታ ፍልይቲ መርማሪት ነቲ ዝተዋህባ ስራሕ ኣብ እትዓመሉ እዋን፡ ኤርትራውያን ሓተትቲ
ዑቕባን ስደተኛታትን ካብ ሃገሮም ወጺኦም ሃገራት ኣብ ዘቋሩጽሉ እዋን፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ
ብርክት ዝበለ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘሎ ክትርዳእ ክኢላ እያ። እዞም ኣብ ልዕሊ
ስደተኛታት ዝወረዱ ዝተፈላለዩ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ ኣብታ ሃገር
ዘሎ ዝሰፍሐ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም፡ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ወጻኢ ኣብ
ስደት ንኽህልዉ ዝገብሮም ዘሎ ምኽንያት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት እዩ።

II.

ኣብ እዋን ትግባረ ሓላፍነት ዘጋጥሙ ብድሆታት
6.
እታ ፍልይቲ መርማሪት ነዚ ዳህሳስ ኣብ እተካይደሉ ዝነበረት እዋን፡ ካብ ቤት ምኽሪ
ሰብኣዊ መሰላት ዝተዋህባ ክልተ ርእሶም ዝኽኣሉን ዝተፈላለዩን ሓላፍነታት ኔሮማ። እቲ ሓደ፡
ከም ፍልይቲ መርማሪት ዝተሰከመቶ ሓላፍነት ክኸውን እንኸሎ፥ እቲ ኻልኣይ፡ ኣባል መርማሪት
ኮምሽን ኮይንካ ምስራሕ እዩ። ዋላ’ኳ ካብ ተኣፋፍነት እቲ ጉዳይ ዝተላዕለ ናይ ኣፈጻጽማ
ብድሆታት እንተኣጋጠማ፥ ነዞም ክልተ ሓላፍነት ኣብ እተተግብረሉ እዋን እታ ፍልይቲ መርማሪት
በቲ ሓደ ናይ ሓላፍነት ምትሕንፋጽ ከይህሉ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እቲ ሓደ ሓላፍነት ኣብ
ልዕሊ’ቲ ካልኣይ ጸብለል ከይበለ ክዕመም ጌራ። ዋላ’ኳ ክልቲኡ ሓላፍነታት ብሓደ ክኸይድ ቤት
ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ምውሳኑ ነቲ ዝነበረ ስራሕ ናይታ ፍልይቲ መርማሪት መሊሱ
እንተኣካበዶ፡ ንኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ግን ግቡእ ኣቓልቦ ንኽረክብ ጌሩ እዩ።
7.
እዚ ጸብጻብ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን፡ ፍልይቲ መርማሪት ምስ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታት
ናይ ምዝርራብ ዕድል ኣጋጢሙዋ ኔሩ እዩ። እታ ፍልይቲ መርማሪት ንቐዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ
ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ግርማ ኣስመሮም፡ ነቲ ብ29 ጥቅምቲ 2014 ኣብ ኒውዮር ዘካየድዎ ናይ
ሓሳባት ምልውዋጥ ኣመልኪታ ከተመስግን ትፈቱ። እታ ፍልይቲ መርማሪት ከምቲ ኣምባሳደር
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ግርማ ኣስመሮም ዝበሎ፡ ንዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራ ንቕዲሚት ንምምጻእ ሃናጺ ዝርርብ
ከምዘድሊ እትሰማማዓሉ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ፡ ኤርትራ ምስ ኣየናይ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ
ሰብኣዊ መሰላት ኣገባባት ክትተሓባበር ከምትደሊ ፈልያ ክትመርጽ መሰል ከምዘይብላ ግን
ክፍለጥ ይግባእ ኢላ። እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ናብ ኤርትራ ክትበጽሕ ካብ መንግስቲ ኤርትራ
ዕድመ ክግበራላ ኣብ ትጽቢት ከምዘላ ኣዘኻኺራ።
8.
እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ነዚ ጸብጻብ ንምድላውን ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት
ንኽትጣበቕ ዘኽእላ ሃብታም ሓበሬታ ንዝሃብዋ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ከተመስግን ትፈቱ።
እቲ ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ቤተሰቦምን ክበጽሖም ዝኽእል ሓደጋ
ከይገደሶም ብትብዓት ብምዝራቦም ከየድነቐቶም ክትሓልፍ ኣይትደልን።
III.

ንጥፈታት ፍልይቲ መርማሪት (ሓምለ 2014 - ጉንበት 2015)

ሀ.

ምብጻሕ ናብ ዓዲ ጥልያን
9.
እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳማይ-ኢድ
ሓበሬታ ካብ ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ንምእካብ፡ ካብ 22 ክሳብ 26 መስከረም 2014 ናይ
ሓሙሽተ መዓልቲ ምብጻሕ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣካይዳ። መብዛሕቶም ካብቶም ዘዛረበቶም፡ በቲ
ዘስካሕክሕ ጉዕዞ ምድረበዳን ባሕሪን ዝሓለፉ ናእሽቱ መንእሰያት እዮም ኔሮም። እታ ፍልይቲ
መርማሪት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ፡ ኣባላት ባይቶን፡ ኣባላት ሲቪላውያን/ሲቪካውያን
ማሕበራትን ካልኦት ሰብ-ብርኪ ኣብ ዲያስፖራን ተራኺባ። ኣብቲ ዝገበረቶ መጽናዕቲ፡ ክትበጽሖ
ዝኸኣለት መደምደምታ፡ ኩሉ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ብብዝሒ ሃገሮም
ራሕሪሖም ንኽወጹ ዝድርኾም ዘሎ እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ስፊሕ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት እዩ።

ለ.

ናብ ሳልሳይ ኮሚቴ ዘቕረበቶ ጸብጻብ
10. እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ኣብ 28 ጥቅምቲ 2014፡ ኣብ መበል ዕስራን-ትሸዓተን ኣኼባ
ሳልሳይ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፡ ንካልኣይ ግዜኣ ሓጺር ጸብጻብ ኣቕሪባ። ኣብቲ
ነቲ ኮሚቴ ዘቕረበቶ ሓጺር ጸብጻብ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ጠቒሳ፡ እቲ ኣብ ምፍጻም ሓላፍነታ
ብቐጻሊ ከጋጥማ ዝጸንሐ ዕንቅፋታት፥ እቲ ኣብ ወርሒ ኣስታት 4000 ኤርትራውያን ሃገሮም
ራሕሪሖም ንኽወጹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዑቕባ ንኽሓቱን ዝግበር ዘሎን ዘይተቐየረን፡ ኩነታት
ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፥ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምስዳድ ዝኾነ፡ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን
ብሰበብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝካየድ ምግሃስን፡ ትሑት ምኽባር ሲቪላውን ፖለቲካዊን መሰላት፥
ኩነታ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊን ባህላዊን መሰላት እንዳንቆልቆለ ብምምጽኡ፡ ካብ ኣብ ወጻኢ
ዝርከቡ ቤተሰብን መሓዙትን ሓገዝ ከምዝጽበዩ፡ ካብ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተኣከበ
ምስክርነት ኣሎ።

ሐ.

ምብጻሕ ናብ ቤልጅም
11.
እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ካብ 9 ክሳብ 11 መጋቢት 2015 ኣብ ቤልጅም ወግዓዊ ምብጻሕ
ብምግባር፡ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ሓተትቲ ዑቕባን ካልኦት ሰባትን ርክባት ኣካይዳ።
ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ምብጻሕ፡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ቀዳማይ-ኢድ ሓድሽ
ሓበሬታን ንምእካብን ኮይኑ፡ ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ካብ
ካልኦት ምንጭታት ብፍልይቲ መርማሪት ዝተረኽበ ሓበሬታት ንምንጽጻርን ምውሃሃድን እንኮላይ
እዩ ኔሩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ሲቪላዊ ማሕበራትን ርክባት
ፈጺማ።
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መ. ኣብ ናይ ባይቶ ኤውሮጳ ንኡስ-ኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረበቶ ጸብጻብ
12.
እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ብመሰረት ካብ ንኡስ ኮሚቴ ባይቶ ኤውሮጳ ንምልውዋጥ
ሓሳባት ዝምልከት ዝተገብረላ ዕድመ፡ ኣብ 17 መጋቢት 2015 ኣብቲ ርክብ ተሳቲፋ። ከም ቀንዲ
ዕድምቲ እታ ፍልይቲ መርማሪት ብዛዕባ እቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ሃገሮም ራሕሪሖም ክወጹ
ዝገብር ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሓጺር ጸብጻብ ኣቕሪባ።
ሰ.

ኣብ ናይ ኣፍሪቃዊ ኮምሽን ንሰብኣዊን ህዝባዊን መሰላት መበል ሓምሳን ሽድሽተን ስሩዕ ኣኼባ
ምስታፍ
13. ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ‘ፍሉያት ኣገባባት’ን ‘ሓላፍነት ዝተዋህቦም ውልቀ-ሰባት’ን
ምስ ዞባውያን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣገባባት ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ምልውዋጥ
ሓበሬታ፡ ምትሕብባርን ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት ሓቢርካ ምስራሕን ከምዘተባብዕ ይፍለጥ።1
ብተወሳኺ፡ ኣብ ጥሪ 2012 ኣብ መንጎ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመዘዙ ‘ፍሉያት
ስርዓታት’ን ኣፍሪቃዊ ኮምሽን ንሰብኣዊን ህዝባዊን መሰላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ርክባት፡
ናይ ስራሕ መደብ ከጽድቑ ምኽኣሎም ይዝከር። ብመሰረት እቲ ስምምዕ፡ ብቐጻሊ ብዝተፈላለየ
መንገዲ ሓበሬታ ክቀያየሩ፡ ናይ ሓባር ስጉምቲ ክወስዱ፡ ናብ ሃገር ናይ ምብጻሕ መደብ ከካይዱ፡
ናይ ሓባር መግለጺ ከውጽኡ፡ ጋዜጣዊ መግለጺ ከውጽኡን ኣፍልጦ ንምዕባይ መደባት ከዳልዉ፡
ኣብ ናይ ሕድሕድ መደባትን መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ክሳተፉ ተሰማሚዖም።2
14. ከም መቀጸልታ ናይዚ፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ካብ 21 ሚያዝያ ክሳብ 7 ጉንበት 2015
ኣብ ባንጁል ዝተኻየደ መበል ሓምሳን-ሽድሽተን ስሩዕ ኣኼባ ናይቲ ኮምሽንን፣ ናይ መኽፈቲ
ጽንብልን ቀዳሞት ሰለስተ መዓልቲ ናይቲ ኣኼባን ተሳቲፋ።
15. እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ኣብ 21 ሚያዝያ ዝተኻየደ ንሓስብካ ናይ ምግላጽ መሰል
ዝምልከት ሓባራዊ ዘተ ተሳቲፋ። እቲ ሓባራዊ ዘተ፡ ነቶም ኣብ መስከረም 2001 ዝተኣሰሩ 18
ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ዝምልከት ዛዕባ ኣልዒሉ ተዛራሪቡ። ድሕሪ’ቲ ሓባራዊ ዘተ ድማ ናይቲ
ኮምሽን ፍሉይ መርማሪ ንሓሳባትካ ናይ ምግላጽን ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰልን ኣብ ኣፍሪቃ፡
“ምሽርሻር ልዕልና ሕጊ ኣብ ኤርትራን፡ ምዕፋን ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰልን” ብዝብል ጸብጻብ
ኣውጺኡ።3 እቶም ነቲ ጸብጻብ ዘዳለዉ፡ ፍሉይ ኣተኹሮኦም ንሓሳብካ ምግላጽ ዝምልከት እኳ
እንተነበረ፡ ንልዕልና ሕጊ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ሓፈሻዊ ትሕዝቶውን ኣብቲ ጸብጻብ ጠቒሶም
ይርከቡ። እታ ፍልይቲ መርማሪት ብተወሳኺ፡ ምስ ካልኦት ፍሉያት ኣገባባት ናይቲ ኮምሽን
ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪታ ተመያይጣ።

IV.

ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

ሀ.

ትግባረ ሓደሽቲ ሕግታት ሕጋጋት
16. እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ መንግስቲ ኤርትራ ሓደሽቲ ሕግታት፡ ሲቪላዊ ሕጊ፡ ገበናዊ
ሕጊ፡ ሕጊ ሲቪላዊ ስርዓትን ሕጊ ገበናዊ ስርዓትን ኣጽዲቑ ኣብ ተግባር ከውዕልም ምውሳኑ
ኣድናቖታ ገሊጻ። እዞም ሕጋጋት፡ ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ካብ 1991 ኣትሒዙ ከም “መሰጋጋሪ
ሕጋጋት” ኮይኖም ከገልግሉ ዝጽንሑ እዮም።4

1

2

3

4

ናይ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ፍሉያት መስርሓት ደብተር (2008). ኣብ
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx ይርከብ።
ኣብ www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/SP_UNHRC_ACHPRRoad%20Map.pdf ርአ።
ኣብ www.pulp.up.ac.za/pdf/2015_01/2015_01.pdf ርአ።
ኣብ www.shabait.com/news/local-news/19792-goe-puts-into-effect-civil-and-penal-codes-and-associatedprocedures ርአ።
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17. እቲ ሲቪላዊ ሕጊ ንሰብኣውነት፡ ቤተሰባዊ ርክባት፡ ንብረታዊ መሰላት፡ ሓላፍነታትን
ውዕላትን፡ ካብ ውዕል-ወጻኢ ዘጋጥሙ ሓላፍነታትን ዝምልከት ሕግታት ዝሓቖፈ እዩ። ንኣብነት፡
ንመርዓ፡ ዝተሓተ ዕድመ መርዓን፡ ግዴታዊ ባህሪ ምምዝጋብ ውዕል መርዓን ይርከቦ። ብካልእ
ሸነኽ፡ ሕጊ ስቪላዊ ስርዓት ኣብያተ ፍርዲ ንሲቪላዊ ጉዳያት ዝምልከት ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ
ዘካይዳሉ እዋን ክኽተለኦ ዝግባእ ስርዓትን መዐቀኒታትን ዝምልከት ሕግታት ዝሓቖፈ እዩ።
18. ገበናዊ ሕጊ፡ ንገበን ዝምልከት ሕጋውያን ዓንቀጻት ብሰፊሑ ዝሓቁፍ ኮይኑ፡ ኣምራትን
ኣገድስቲ ባእታታት ገበንን መቕጻዕቲን ዝሓቁፍ እዩ። ብመሰረት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ
ኤርትራ ክጥመት እንከሎ፡ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ፍልይ ዝበለ ጥቕሚ ኣለዎ። ንምጥሓስ ገበናዊ ሕጊ
ዝምልከት ፍርዳዊ መስርሕ ሓሊፉ፡ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኣብ ግዜ መስርሕ ፍርዲ ንውልቃዊ
መሰላትን ናጽነታትን ክሱሳት ዝሕሉ ዓንቀጻት ዝሓዘ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ድማ እዩ ኤርትራውያን
ጠበቓታት “ንእሽቶ ቅዋም” ኢሎም ዝጽውዕዎ።
19. ድሕሪ ምስናድን ምድላው ጸብጻባት ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ኣገባብ ማእሰርቲ፡ እታ ፍልይቲ
መርማሪት እቲ ዘይተርፍ ምትግባር እዞም ሓደሽ ገበና ሕግን ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ነቲ ዝጸንሐ
ዘይሕጋዊ ኣተሓሕዛ ናብ ንቡር ሕጋዊ መንገዲ ብምምላስ ኣብ ኣተሓሕዛ ገበናዊ ጉዳያት፥
ንጹርነት፡ ዘይምቅይያርን ርጉጽነት ናይ ኣፈጻጽማን ክመልስ እዩ ዝብል ትጽቢት ካብ ነዊሕ
ጸኒሕዋ እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ሓደስቲ ሕጋጋት ኣብ ቅዋማዊ ሃጓፍ - እቲ ናይ 1997 ቅዋም
ከም ዝለዓለ ሕጊ እታ ሃገር ብወግዒ ኣብ ዘይተኣወጀሉን፡ ኣብ ተግባር ዘይውዓለሉን ሕጂ ድማ
ንምምሕያሹ ኣብ ናይ ዳህሳስ መስርሕ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ይእወጁ ስለዘለዉ - ኣፈጻጽማ እዞም
ሓደስቲ ሕጋጋት ንጹር ኣይኮነን።5 ብተወሳኺ፡ እዞም ሓደስቲ ሕጋጋት ኣብ መንጎ ፈጻሚ፡ ፈራዲን
ሓጋግን ኣካላት ምምቕራሕ ስልጣን ምህላዉ ከረጋግጽ ዝግብኦ ብወግዒ ዝሰርሕ ባይቶ
ኣብዘይብሉ እዋን ዝተኣወጁ ምዃኖም ተፈጻምነቶም ይኹን ሕጋውነቶም ኣብ ጥርጥር ዘእቱ እዩ።
እቲ ምንታይሲ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ባእታታት ልዕልና ሕጊ (S/2004/616, ሕጥበ-ጽሑፍ 6
ርአ) ዝኾነ ኣምር ምምቕራሕ ስልጣናት - ኣብ መንጎ መንግስታውያን ትካላት ንምጽዳቕ፡
ምትርጓምን ምድናይን ተፈጻምነት ሕጊ ዝምልከት ፍልልያት ስለዘሎ እዩ።
ለ.

ህጹጽ ጻውውዒት
20. ኣብ 18 ሰነ 2014፡ ‘ንዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዝከታትል ናይ ስራሕ ጉጅለ’፡ ‘ግዱድ ወይ
ብዘይወለንታ ምስዋር ዝከታተል ናይ ስራሕ ጉጅለ’፡ ‘ፍልይቲ መርማሪት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ
መሰላት ኣብ ኤርትራ’፡ ‘ፍሉይ መርማሪ ዝለዓለ ኣካላዊን ኣእምራዊ ጥዕና ናይ ምጉንጻፍ መሰል’ን
‘ፍሉይ መርማሪ ኮሚቴ ኣንጻር ከቢድ ስቅያት (ቶርቸር)’ን ብሓባር ብምዃን ንኣምባሳደር ኤርትራ
ኣብ ናጄርያ ነበር ሞሓሙድ ዓሊ ዕማሮ ኣጋጢምዎ ኣሎ ዝብሃል ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምስዋርን
ዝምልከት ህጺጽ ጻውዒት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣቕሪቦም። ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ሓበሬታ
(A/HRC/28/85, ሕጥበ-ጽሑፍ 14 ርአ) ኣብ 29 ሚያዝያ 2014 ሲቪላዊ ልብሲ ዝተኸደኑ ናይ
ጸጥታ ኣባላት ንኣምባሳደር ዓሊ ዕማሮ ኣብ ኣስመራ ከም ዝኣሰርዎ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም
ዝወሰድዎን ደሃይ ከምዘጥፈአን ይንገር። ቤተሰቡ ይኹን ሕጋዊ ጠበቓ ክበጽሖ ከምዘይተገብረን፡
ዋላ’ኳ ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎን ጥቡቕ ናይ ሕክምና ምክትታል ክግበረሉ ዝግባእ እንተኾነን፡ ዝኾነ
ዶክተር ክበጽሖ ከም ዘይተገብረ ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ፡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ
ወግዓዊ ክሲ ከም ዘይቀረበሉን ኣብ ቅድሚ ዳኛ ከም ዘይቀረበን ይፍለጥ። ጠንቂ መእሰሪኡ እንታይ
ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ከም ዘየለን እቲ ምኽንያት ግን ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰር ምዃኑ
ግምታት ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ነቲ ህጹጽ ጻውዒት ዝምልከት ዝተዋህበ መልሲ የለን።

5

6

ፕረሲደን መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ጉንበት 2014 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኤርትራ ሓድሽ ቅዋም ንምጽዳቕ ምስርሕ ንድፊ-ቅዋም
ከተካይድ ምዃና ገሊጹ። እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ እቲ ናይ 1997 ቅዋም ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝጸደቐ ስለዝኾነ፡ ብቕጽበት ኣብ
ተግባር ከም ዝውዕል ምግባሩ ንናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ቅዋማዊ መሰላት ብምውሓስ ዘይሕጋዊ ምግሃስ መሰረታውያን
መሰላትን ናጽነታትን ክከላኸል ይገብር፥ እዚ ድማ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ክወስድ ዝኽእል ምስ ኣህጉራዊ መዐቀኒታ ሰብኣዊ መሰላት
ብዝሰማማዕ መንገዲ ምምሕያሹ ዝዓግት ኣይኮነን ዝብል መርገጺ እዩ ዘለዋ።
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ሐ.

ገምጋም ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ንምውጋድ ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ
21.
ኮሚቴ ንምውጋድ ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ ኣብ ለካቲት 2015 ኣብ መበል
ሱሳ ኣኼብኡ፡ ኤርትራ ዘቕረበቶ ራብዓይን ሓምሻይን ወቕታዊ ጸብጻብ ገምጋም ኣካይዱ
(CEDAW/C/ERI/5)። ኤርትራ ምምሕያሽ ሕጋጋት ብምክያዳ፥ ብፍላይ ንምኽንሻብ ደቀንስትዮ
ዝእግድ ኣዋጅ ቁጽሪ 158/2007 ብምጽዳቓ ናእዳ ረኺባ። ብኻልእ ሸነኽ፡ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ
ኣገልግሎት፥ እቲ ብግቡእ ዘይተተግበረ ናይ 1997 ቅዋም፥ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ
ምህላዉ ኣብታ ሃገር ልዕልና ሕጊ እንዳንቆልቆለ ክመጽእ ምኽንያት ምዃኑን፥ ከቢድ ቅልውላው
ስደተኛታትን ንትግባረ እቲ ኣህጉራዊ ውዕል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ምዃኑ እቲ ኮሚቴ ኣስሚሩሉ
ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ኣብ ለበውኡ፡ እቲ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ ኣብ መዓስከር ሳዋ
ብግዴታ ምዕስካር ደው ክብልን፡ ናይ ሕልና ነጸግቲ መሰል ከኽብርን ጸዊዑ (ሕጥበ-ጽሑፍ 4, 6
and 9 ርአ)።

መ.

ገምጋም ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ መሰላት ህጻን
22. ኮሚቴ መሰላት ህጻን፡ ኣብ ጉንበት 2015 ኣብ መበል ሱሳን-ትሽዓተን ኣኼብኡ፡ ኤርትራ
ዘቕረበቶ ራብዓይ ወቕታዊ ጸብጻብ ዝምልከት ገምጋም ኣካይዱ (CRC/C/ERI/4)። ኤርትራ
ሓድሽ ሕግታት ሲቪላዊ ስርዓትን ገበናዊ ስርዓትን ምጽዳቓ፡ ንህጻናት ዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ
ምትእትታዋ፡ ንኣካለ ስንኩላን ዝምልከት ኣጣቓላሊ ፖሊሲ ምትእትታዋ፡ ምኽንሻብ ደቂኣንስትዮ
ገበን ምዃኑ ምሕጋጋ፡ ንጥዕና ኣብ ዝምልከቱ ሸቶታት ሚለንዩም ምምሕያሻት ብምርኣያ እቲ
ኮሚቴ ናእዳኡ ገሊጹ። እንተኾነ ግን፡ ንትግባረ ሕግታትን ፖሊሲታትን ዘለዎም ጽልዋን
ንምምርማር ዘኽእል ዳታ (ሓበሬታ) ናይ ምእካብ ኣገባባት ዘይምህላዉ፥ ካብ ጽልዋ ወጻኢ ዝኾነ
ነጻ ናይ መርመራ ኣካል ዘይምህላዉ፥ ካብ ግዱድ ዕስክርና ንምህዳም ተባሂሉ ዝግበር ናይ ትሕቲ
ዕድመ መርዓን ምጥናስን ብቑጽሪ እንዳወሰኸ ምምጽኡ፥ ንካብ ሃገሮም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ስግረዶብ ክገብሩ ዝፍትኑ ህጻናት ከይተረፈ ተኵስካ-ቅተል ዝብል መምርሒ ምህላዉ፡ እቶም ስግረዶብ እንዳገበሩ ዝተታሕዙ ሓተትቲ ዑቕባን ናብ ሃገሮም ዝተጠረዙ ህጻናት ዘጋጥሞም ማእሰርትን
ስቓይን፥ ህጻናት ናይ ልደት ወረቐት ንምርካብን ምምዝጋብን ዘጋጥሞሞ ዕንቅፋታት ብዝምልከት
እቲ ኮሚቴ ዘለዎ ስኽፍታ ገሊጹ።

ሰ.

ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን
23. ኣብ መጀመርታ 10 ኣዋርሕ ናይ 2014 ኣብ ኤውሮጳ ዑቕባ ናይ ዝሓተቱ ኤርትራውያን
ቁጽሪ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝጸንሐ ሰለስተ ዕጽፊ ማለት ካብ 13000 ናብ 37000 ከምዝወሰኸ ቤት
ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮምሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘውጽኦ ጸብጻብ ሓቢሩ።6 ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ 2015 ጥራይ 5,388 ኤርትራውያን፡ 604 ካብኦም ብዘይወለዶም ዝመጹ ህጻናት፡ 157
ምስ ወለዶም ዝመጹ ህጻናትን 1105 ደቂኣንስትዮን፡ በቲ ዘስካሕኽሕ ጕዕዞን ንባሕሪ ሜዲተራንያን
ብጃልባ ብምቕራጽን ናብ ጥልያን ከምዝኣተዉ ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣብ 2014 ናብ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክኣትዉ ዝፈተኑ ስደተኛታት፡ ኤርትራውያን ንሶርያውያን
ተኸቲሎም ናይ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዙ ጸብጻባት ላዕላዋይ ኮምሽን ስደተኛታት ይገልጹ።7
ቁጽሪ ናብ ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ደቡብ ሱዳንን ሊብያን ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን እንዳወሰኸ
ይመጽእ ከምዘሎ’ውን ተጠቒሱ። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ቁጽሪ ሓደጋታት እንዳወሰኸ ይመጽእ
ከምዘሎ፡ ኣብ 2015 ጥራይ 1800 ስደተኛታት ከምዝጠሓሉ ጸብጻባት ላዕለዋይ ኮምሽን ጠቒሱ።
እቲ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝኸፍአ ሓደጋ፥ ኣብ 19 ሚያዝያ 2015 ዘጋጠመ 800 ሰባት

ኮምሽን ስደተኛታት፡ “ቁጽሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ፡ ኢትዮጵያን ሱዳንን ይውስኽ” ሓጺር ጸብጻብ፡ 14 ሕዳር።
ኣብ www.unhcr.org/5465fea1381.html ይርከብ።
ኤሮጳዊ ኮምሽን፡ ሕቶን መልስን፡ ድለላ ስደተኛታት ግብረ-መልሲ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ናይ ጭብጢ-ወረቕት። ኣብ
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3261_en.htm ይርከብ።
6
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ህይወት ዝጠለበ ሓደጋ ኮይኑ፡ ካብዚ 350 ኤርትራውያን እዮም።8 ኣብ 2014 ጥራይ 3500
ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጣሓሉ ጸብጻባት ይሕብሩ።9 እታ ፍልይቲ መርማሪት ጸብጻባ ናብ
ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እተቕርበሉ ዘላ እዋን እቲ ጸብጻብ እንዳወሰኸ ምኻዱ ይፍለጥ።
24. ነዚ ፍልሰት ኤርትራውያን ንምዕጋት፡ ሰብኣዊ መሰላት ማእከል ዝገበረ ንኹሎም ዜጋታት ብፍላይ መንእሰያት - ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ነዊሕ ግዜ ፍታሕ ዘረጋግጽ ሰፊሕ መደብ ከም
ዘድሊ ተጠቒሱ። ከምቲ እታ ፍልይቲ መርማሪት ኣቐዲማ ዝጠቐሰቶ፡ ማሕበረሰብ ዓለም ድለላ
ስደተኛታትን ምጭዋይን ንምግታእ፡ ግዳያት እዚ ተግባራት እዚ ግቡእ ክንክን ዝረኽብሉ መገዲ
ብምድላው፡ ስደተኛታት ብሕጋዊ መንገዲ ዑቕባ ክሓትሉ ዝኽእሉ ስፍሕ ዝበለ ባይታ ክፈጥር
ይግባእ (A/HRC/23/53, ሕጡበ-ጽሑፍ. 108(ሐ) ርአ)።
ሸ.

ብዘይወለዶ ዝተሰዱ ህጻናት
25. ናይቶም ኣህጉራውያን ዶባት ብምጕዓዝ ብዘይወለዶም ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ህጻናት
ብቐሊሉ ንሓደጋ ዝቃልዑ ብምዃኖም ስቓዮም እንዳጎልሐ ይመጽ ኣሎ። ኤርትራውያን ህጻናት፡
ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዘለዉ፡ ድሕሪ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ምስጋሮም ናይ ሰሃራ ምድረበዳ
ብምቑራጽ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ይሰግሩ ምህላዎም፥ ድሕሪ ኣብ ዓዲ ጥልያን ምብጽሖም ናብ
ሰሜን ከምርሑ ይፍለጥ።
26. ኣብ 2013 እታ ፍልይቲ መርማሪት ብኣማኢት ዝቑጸሩ ብዘይ ስድራቤቶም ዝተሰደዱ
ህጻናት ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝርከብ መዓስከራት ጎረባብታቲ ሃገራትን፥ ኣብ መስከረም 2014 ድማ
ናብ ቱንዚያ፡ ማልታ፡ ዓዲ ጥልያን ዘካየደቶ መጽናዕታዊ ምብጻሕ ተወሳኺ ቁጽሪ ከምዝረኸበት
ይዝከር። እዞም ህጻናት ግዳያት ናብ ዝተፈለለየ ጾታዊ፡ ቁጠባዊን ገበናዊን ዓመጻት ዝተቓልዑ
ብምዃኖም ፍሉይ ዓይነት ኣተሓሕዛ ከም ዘድልዮም ጉጅለ ክምደቡ ከምዝግባእ ገሊጻ። እታ
ፍልይቲ መርማሪት ነዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝርከቡ ህጻናት ካብ እትረክብ ኣትሒዛ፡ ስቓይ
እዞም ህጻናት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ኣቓልቦ ንኽረክብ ቀጻሊ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ
ትርከብ።10
27. ምስቶ ብዘይ ስድራቤቶም ዝስደዱ ህጻናት ዘካየደቶ ዕላል፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት
ንምንታይ ካብ ሃገሮም ወጺኦም ንምንታይ ይስደዱ ከምዘለዉ ንኽትርዳእ ፈቲና። ካብቲ
ዝጠቐስዎ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም፡ (ሀ) ፍርሒ፡ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሓይሊ
ምዕስካር፡ መብዛሕቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ
ዝምልከት ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ቅድሚ ናብ ታዕሊም ምውሳዶም ካብ ሃገሮም ይወጹ፥ (ለ) ካብ
ግፋ ንምድሓን፡ ብሓይሊ ቕድሚ ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ምግፋፎም ይሃድሙ፡ ብፍላይ ድማ
ኣብ ትምህርቲ ስንፍ ዝበሉ ምስዝኾኑ፥ (ሐ) ተስፋ ምቑራጽ፡ ብዘይካ ወተሃደራዊ ህይወት ካልእ
ብሩህ መጻኢ ስለዘይርኣዮምን ናይ መብዛሕቶም ዓበይቲ የሕዋት፡ ወለዲ ወይ ካልኦት ኣባላት
ቤተሰብ ኣብቲ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለዝርከቡ፥ (መ) ምብትታትን ቤተሰብ፥ (ሰ)
ብሰንኪ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት፡ ማእሰርቲን ስደትን ዝተበገሰ ወለዲ ንነዊሕ ካብ ደቆም
ብምርሓቖም፡ እታ ብህጻናት እትምሓደር ቤተሰብ ዘጋጥማ ጸገም ዝተበገሰ፥ (ሸ) ንቤተሰቦም
ዘጋጠሞም ተመሳሳሊ ዕጫ ከይወርዶም ብምፍራሕ፡ ብፍላይ እቶም ወለዶም ብሰንኺ
ሃይማኖታዊ እምነት ኣብ ቤትማሕቡስ ክሳቐዩ ዝራኣዩ ህጻናት፥ (ቀ) ናይ ትምህርቲ ዕድል
ብዘይምህላዉ፥ (በ) መሓዙቶም ንምስዓብን ጸቕጢ መሓዙት ዘበጋገሶን እቶም ኣብነት ክኾኑዎም
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ሓጺር ጸብጻብ ኮምሽን ስደተኛታት፡ “ካብ ቅድሚ ሕጂ ዘስኻሕኽሕ ሓደጋታት ሞት፡ ኣብ ሜዲተራንያን ዝጠሓለት ጃልባ
ተመዝጊቡ” 21 ሚያዝያ 2015። ኣብ www.unhcr.org/553652699.html ተመልከት።
ኮምሽን ስደተኛታት፡ ተበግሶ ተግባራዊ መደብ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን። ኣብ www.unhcr.org/531990199.pdf ይርከብ።
A/HRC/23/53, ሕጥበ-ጽሑፍ 72 ርአ፥ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኮምሽነር ሰብኣዊ መሰላት (OHCHR), “ብዙሓት
ኤርትራውያን ህጻናት ብዘይ ስድርኦም ናብ ኤውሮጳ ከም ዝኣተውን፡ ብዙሓት ኣብ መንገዲ ከምዝሞቱን ንፈልጥ ኢና - ናይ
ሕቡራት ሃገራት በዓልሞያ” ጋዜጣዊ መግለጺ፡ 28 ሕዳር 2014. ኣብ
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15231&LangID=E ይርከብ.

A/HRC/29/41

ዝኽእሉ ዓበይቲ የሕዋት ድሮ ኣብ ስደት ስለዘለዉን እዩ፥ (ተ) ንኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣባላት
ቤተሰብ ንምርካብ ካብ ዘለዎም ሃንቀውታ።11
28. ናይዚ ኣህጉራውያን ዶባት ብምጥሓስ ዝግበር ሓደገኛ ናይ ምድረበዳን ባሕሪን ጕዕዞ
ኣብቶም ህጻናት ካብ ኣእምሮኦም ክሕከኽ ዘይኽእል ሕማቕ ስንብራት ሓዲጉ ናይ ምኻድ ልዑል
ሳዕቤን ኣለዎ። እቶም ህጻናት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጕዕዞኦም ካብቲ ዝሓለፍዎ ዘስካሕኽሕ ዝኸፍአ
ሓድሽ ሓደጋ ክቃልዑ ተኽእሎ ኣሎ።12
ቀ.

ምጭዋይ ስደተኛታትን ህጻናትን
29. እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ብዛዕባ ኣብ ኢድ ደላሎን ጨወይቲን ዝርከቡ ይኹኑ ካብኦም
ዝሃደሙን፡ ካብ ሃገሮም ብሓይሊ ዝተጨውዩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን
ድሕነት ዘለዋ ስክፍታ ትገልጽ። እታ በዓልቲ ሞያ ኣብ ዝተፈላለየ እዋና ንስቓይ እዞም ስደተኛታት
ዝምልከት ኣልዒላ (A/HRC/23/53, ሕጥበ-ጽሑፍ 91–94 ርአ)፡ መንግስታት ዶባተን ሰባት
ብዘይገለ ስክፍታ ናይ ምእታውን ምውጻእን መሰላቶም ምሕላው ቀዳማይ ሓላፍነት ምዃኑ
ብዘይምቁራጽ ጠቒሳቶ ትርከብ። ብዘይወግዒ ናብ ሓደ ሃገር ብምእታው፡ ግዳያት ደላሎን
ጨወይቲን ብምዃን ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ክብሪ ይኹን ሰብኣዊ መሰላቶም ብዝኾነ መንገዲ
ክትንክፍ ኣይግባእን።
30. ኣብ ልዕሊ’ዚ፡ ንስደተኛታት ናይ ምምሕዳር ዕላማታትን ምምሕዳራዊ መስርሓት ኣብ
ዝካየደሉ እዋን ናይ ህጻን ብሉጽ ረብሓ ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ።13 ንግዳያት መጭወይቲ ዝኾኑ
ሰባት መሰላት ዝምልከት፡ መንግስታት ቁልጡፍ ውሕስነትን ሓገዝን ምሃብ፡ ሕጋዊ ሓገዝ፡
ግዝያዊ መዕቆቢን ካብ ገበናዊ ክሲ ነጻ ናይ ምግበር ሓላፍነት ኣለዎን።14
31. ህጻናት ብቐሊሉ ግዳያት ስሱዓት ጨወይቲ ናይ ምዃን ተኽእሎኦም ልዑል እዩ። ኣብ
2013 ጉዳይ ናይ ክልተ ኣብ ክሊ ዕድመ 12ን 14 ዝርከቡ ካብ ጎልጅ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዝተጨውዩ
ህጻናት ናብ ሲናይ ከምዝተወስዱ እታ ፍልይቲ መርማሪት ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ትገልጽ። ነቲ
ጉዳይ ንምምርማር ዝገበረቶ ጻዕሪ ክሳብ 2015 ብዙሕ ፍረ እኳ እንተዘይነበሮ፡ እቲ ጉዳይ ሓቂ
ምዃኑ እታ ፍልይቲ መርማሪት ምስ ሓደ ካብ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኩነታት ተጨውዩ ናብ ሲናይ
ዝተወስደን ምስቶም ካብ ጎልጅ ‘ተጨውዮም ብገንዘብ ንኽፍትሑ ዝሕተተሎም’ ህጻናት ዝነበረ
ሓቅነት እቲ ጉዳይ ከተረጋግጽ ክኢላ።

V.

ግዱድ ምስጓግን መሰል መንበሪ ኣባይትን
32. ካብ ምጅማር 2015 ኣትሒዙ ብሰንኪ ግዱድ ምስጓግ ብቑዕ መሰል መንበሪ ኣባይቲ ኣብ
ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ።15 ግዱድ ምስጓግ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ተግባር ኮይኑ ኣሎ።
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12

13

14

15

ወለዲ ምስቶም ንውሑዳት ዓመታት ብድሕሪት ገዲፎሞም ዝተሰደዱ ደቆም ንምርኻብ ገንዘባውን ካልእ ዓይነት ምድላውን
ይገብሩ።
እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ህጻናት፡ ኣብ ኢድ እስላማዊ መንግስቲ ዒራቕ ወይ ድዓሽ ተታሒዞም ዝጸንሑ
ክሃድሙ ዝኸኣሉ፥ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ናይ ክርስትያን ማሕረድቲ ኣብ ሊብያ ናይ ዓይኒ መሰካኽር ዝኾኑ ከም ዘለዉ
ሓበሬታ ኣለዋ። እዚ እንተደኣ ተረጋጊጹ፡ እቶም ናይ ሞትን-ህይወትን ሓደገኛ ጉዕዞ ብምኽያድ ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ብዘይ ስድራ
ዝስደዱ ዘለዉ ህጻናት ውሕስነት ምርግጋጽ ቀዳምነት ክውሃቦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ www.ibtimes.co.uk/iwatched-isis-beheading-christians-eritrean-teen-migrant-forced-witness-libya-massacre-1497874 ርአ.
ንኣህጉራዊ ዶባት ዝምልከት፡ ብኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ መትከላዊ ለበዋታትን መምሪሕታትን ሰብኣዊ መሰላት ርአ። ኣብ
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/A-69-CRP-1_en.pdf ይርከብ።
ምስ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ተመሳሳሊ።
ኣብዚ ጸብጻብ፡ ግዱድ ምስጓግ ማለት፡ “ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ብመንግስቲ ዝግበር፡ ንሰባት ብዘይ ወለንታ ካብ
ኣባይቶምን መሬቶምን ምልጋስ” ተባሂሉ ይትርጎም። (ቤት ጽሕፈት ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ ጭብጢ ወረቐት ቁጽሪ 25፡ ግዱድ
ምስጓግን ሰብኣዊ መሰላትን ሕጡበ-ጽሑፍ 4). ግዱድ ምስጓግ ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ኩነታትን ፍሉይ ምኽንያትን፡ ምስ መዐቀኒታት
ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ብዝሰማማዕ መንገዲን ክፍጸም ይግባእ። እዚ ድማ ምስ “ሕጋዊ ምስጓግ” ይምደብ። እዚ ፍልልይ
እንተኾነ ግን፡ ጉዳይ ብጉዳይ እንዳተራእየ ብዝጸበበ መንገዲ ክቱርጎም ይግባእ። ኣብ ኩሉ ኩነታት፡ ምስጓግ ብዘይ ዝርርብ ወይ

9

A/HRC/29/41

ሰበስልጣን መንግስቲ ዓበይቲ ማሺኔሪታት ተጠቒሞም ብዙሓት ኣባይቲ ኣፍሪሶም፡ ብሰንኩ
ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዜጋታት ብዘይ መጽለሊ ከምዝተርፉ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብዚ ክፋል እዚ፡ እታ
ፍልይቲ መርማሪት ንመሰል መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት ኣህጉራውያን፡ ዞባውያን ሃገራዊያን
ሕጋጋት፡ ነዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ገዛውቲ ናይ ምፍራስ እዱድ ዘመተን ኤርትራ
ጨቢጣቶም ምስ ዝብሃሉ ሸቶታት ምሌኑም ብምንጽጻር ክትምርምር እያ። መሰል መንበሪ
ኣባይቲ፡ መንቀሊኡ ካብ ሕሰም ናጻ ዝኾነ ናብራ ናይ ምንባር መሰል እዩ።
ሀ.

ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ሓላፍነታትን ሃገራዊ ሕግን

1.

ኣህጉራዊያን ውዕላት ሰብኣዊ መሰላትን ግዱድ ምስጓግን
33. ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት፡ ናይ ብቑዕ መነባብሮ መሰል፡ ከም ናይ ገዛ መሰል ጌሩ
ኣስፊሩ ይርከብ። ኤርትራ ከም ኣባል ማሕበር ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ውዕላዊ ትሕዝቶ
ተቕቢላቶ እያ። ብቑዕ ገዛ ናይ ምህላው መሰል ቀንዲ ሕመረት ምርግጋጽ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊን
ባህላዊን መሰላት እዩ።
34. ብተወሳኺ፡ ብቑዕ ገዛ ናይ ምህላው መሰል ኣብ ኣህጉራዊ ውዕል ንቁጠባዊ፡ ማሕበራዊን
ባህላዊን መሰላት ተጠቒሱ ይርከብ። ኣብ ሓፋሻዊ ርእይቶ ቁጽሪ 4 (1991)፥ ኮሚቴ ንቁጠባዊ፡
ማሕበራዊን ባህላዊን መሰላት ነቲ መሰል ዝምልከት ተወሳኺ ትርጉም ሂብሉ ኣሎ። ኤርትራ ኣባል
ማሕበር እቲ ውዕል ከም ምዃና መጠን ንዓንቀጻት እቲ ውዕልን በቲ ኮሚቴ ዝውሃብ ኣድላዪ
ትርጉምን ክትግዛእ ግዴታ ኣለዋ። ግዱድ ምስጓግ ምስ ምጥሓስ መሰላት ብቑዕ ገዛን መጽለሊን
ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ኮይኑ፥ ብተመሳሳሊ ንናይ ምንባር መሰል፡ መሰል ውልቃዊ ውሕስነት፥ መሰል
ብሕታውነት፡ ኣብ ቤተሰብን ቤትን ናይ ዘይምትእትታው መሰል፥ ዋንነት ብሰላም ናይ ምጥቃም
መሰል ከይተረፈ ምጥሓስ ከኸትል ከምዝኽእል እቲ ኮሚቴ ጠቒስዎ ይርከብ።16 ዝኾነ ደረት
ይኹን ምጥሓስ እዞም መሰላት ምስ ዓናቕጽ እቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝጻረሩ ኮይኖም ንረኽቦም።
ምድራትን ምጥሓስን እዞም መሰላት ዝፍቀድ እዞም ክልተ ነገራት ምስ ዝማልኡ ጥራይ እዩ፡ እቲ
ደረት ብሰንኪ ፍሉያት ኩነታት ዝፍቀድ ምስ ዝኸውን፥ ኣብ ኣህጉራውያን ውዕላት ሰፊሮም
ዝርከቡ ኣገደስቲ መትከላት ምስ ዝሰማማዕ፥17 እቲ ስጉምቲ ምስ “ምኽኑይን ተመጣጣኒን” ዝብል
ሓፈሻዊ መትከላት ዝቃዶ ኮይኑ ምስ ዝርከብን ጥራይ እዩ።
35. ኣብ ሓፈሻዊ ርእይቶ ቁጽሪ 7: ኣባል ሃገራት እቲ ውዕል ግዱድ ምስጓግ ካብ ምክያድ
ክግትኣን፡ ብወከልተንን ካልኦት ሳልሳይ ኣካላት ዝካየድ ግዱድ ምስጓግ ብሕጊ ናይ ምግታእ
ግዴታ ኣለወን። እዚ ግዴታ እታ ሃገር ዘለዋ ሃብቲ ብዘየገድስ ክትግበር ዘለዎ ሓላፍነት ምዃኑ
እቲ ኮሚቴ ጠቒስዎ ኣሎ። ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ምስጓግ፥ ምስቶም በቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝትንከፉ
ማሕበረሰባት ምዝርራብን፡ ኩሉ ዝበለጸ ኣማራጺታት ክናደ ከምዝግባእ እቲ ኮሚቴ ደጊሙ
ኣዘኻኺሩ። ብተወሳኺ፡ እቶም መሰሎም ዝተጣሕሰ ውልቀ-ሰባት ብቑዕ ካሕሳን ኣድላዪ ነገርን
ክውሃቦም ይግባእ። ግዱድ ምስጓግ ኣብ ዝካየደሉ እዋን፡ ግቡእ ሕጋዊ ውሕስናን ሕጋዊ መስርሕን
ክኽበር ይግባእ። ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ብሰንኪ ግዱድ ምስጓግ ውልቀ-ሰባት ቤት-ኣልቦ ከይኮኑን፥
ካልኦት ሰብኣዊ መሰላቶም ንምግሃስ ቁሉዓት ከይኾኑ ምርግጋጽ የድሊ። መንግስቲ ምስጓግ
ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ብቑዕ ኣማራጺ ገዛ፡ ካልእ መተካእታ ቦታ ወይ ንስራሕ
ዝኸውን መሬት ንምድላው ኩሉ ኣገዳሲ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ሓላፍነት ከምዘለዎ እቲ ኮሚቴ
ኣስሚሩሉ ይርከብ።
36. ፍሉይ መርማሪ ብቑዕ ናይ መነባብሮ መሰል፡ ነቶም ንምዕባለ ተባሂሎም ዝግበሩ ምስጓግን
ምፍንቓላትን ዝምልከቱ መሰረታዊያን መትከላትን መምሪሒታትን ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ሰነድ
ኣዳይሉ እዩ። ኣብዚ ሰነድ ብቑዕ ገዛ ናይ ምርካብ መሰል ከም ኣካል ብቑዕ ናይ መነባብሮ መሰልን
ኣካል ብኣድልዎ ናይ ዘይምርኣይ መሰልን ብምትሕሓዝ እዩ ተገሊጹ ዘሎ (E/CN.4/2006/41
ጥብቆ)። ብተወሳኺ እቲ ሰነድ ሓፈሻዊ ግዴታት፡ ብዛዕባ ሓላፍነት ክስከሙ ዝግብኦም ኣካላት
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ብቑዕ መተካእታን ካሕሳን ምትግባር ብኣህጉራዊ ውዕላት ዘይሕጋዊ ስጉምቲ እዩ።
ሓፈሻዊ ርእይቶ ቁጽሪ 7 (1997)፡ ሕጡበ-ጽሑፍ 4 ርአ።
ሓፈሻዊ ርእይቶ ቁጽሪ 4፡ ሕጡበ- ጽሑፍ 18 ርአ።
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ዘለዎም ግዴታታት፥ መሰረታውያን መትከላት ሰብኣዊ መሰላት፥ ኣተገባብራ ሓላፍነት
መንግስቲ፥ ውሕስነት ናይ ምሃብ ኣገባባት፥ ፖሊሲታትን መደባትን ዝምልከት ኣካቲቱ ኣሎ። ኣብ
ልዕሊ’ዚ፡ ቅድሚን ኣብ ግዜ ፍጻሜን ድሕሪን ምስጓግ ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዕታትን መስርሓትን፥
ንሳዕቤን እቲ ግዱድ ምስጓግ ናብ ንቡር ክመልስ ዘኽእል፡ ካሕሳ፡ ተመሳሳሊ መተካእታ ምድላውን
ናይ ምጥያስን ምሕዋይን መደባት ዝምልከት መምሪሒታት ኣቐሚጡ ይርከብ። እቶም
መምሪሕታት ዋንነት መሬት ብዘየገድስ ንኹሎም በቲ ምስጓግ ዝተተንከፉ ሰባት ክንዲ መጠን
ክሳርኦም ክከሓሱ ከምዝግባእ ተጠቒሱ ኣሎ።
37. ኣብቲ ብቑጽሪ 155/9618 ዝሃቦ መብርሂ፡ ኣፍሪቃዊ ኮምሽን ንሰብኣዊን ህዝባዊን መሰላት
ከምቲ ኣብ ዓለምለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ዘይሕጋውነት ግዱድ ምስጓግ ሰፊሩ ዘሎ
ትሕዝቶን ስነ-ሕጋዊ ሓሳባትን ብተመሳሳሊ ኣብ ኣፍሪቃዊ ቻርተር ንሰብኣዊን ህዝባዊን መሰላት
ናይ ብቑዕ ገዛ መሰል ኣብ ውሽጢ ግዱድ ምስጓግ ተዋሒጡ ዘሎ መሰል ምዃኑ ጠቒሱዎ ኣሎ።
ኣብ ዓንቐጽ 45 (3) ተጠቒሱ ዘሎ ዓናቕጽ ኣፍሪቃዊ ቻርተር ናይ ምትርጓም ስልጣን ተጠቒሙ፥
እቲ ኮምሽን፡ ኣፍሪቃዊ ቻርተር ናይ መጽለልን ገዛን መሰል ከምዝሕሉ ጌሩ ኣንቢብዎ ኣሎ። እቲ
ኮምሽን ኣብ መበል ሕጥበ-ጽሑፉ 60 ናይቲ ምልውዋጥ ከምዚ ክብል ጠቒሱ ኣሎ፡
ዋላ’ኳ ኣብ ኣፍሪቃዊ ቻርተር ናይ ገዛን መጽለልን መሰል ብግልጺ ሰፊሩ እንተዘየሎ፡ ምስ
ኣብ ዓንቀጽ 16 ሰፊሩ ዘሎ ክጭበጡ ዝኽእሉ ናይ ኣእምሮን ኣካላትን ጥዕና መሰል
ምርግጋጽ ምስ ናይ ንብረት መሰል፡ ቤተሰባዊ መሰል ተኣሳሲሩ ክርአ እንከሎ፡ መጽለሊ
ምፍራስ ብሕጊ ክልኩል እዩ። ምኽንያቱ ገዛ እንተዓንዩ፡ ንብረት፡ ጥዕናን ቤተሰባዊ
ህይወትን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ክትንከፍ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ዓንቀጻት 14, 16, 18 (1)
ናይ ኣፍሪቃዊ ቻርተር ኣጣሚርካ ክንበቡን ክትርጎሙን ከለው፡ መንግስቲ ናይጀርያ
ንመሰል መጽለሊን ገዛን ብቕሉዕ ጥሒስዎ እዩ።
2.

ሃገራዊ ሕጊ
38. ናይ ብቑዕ ገዛ መሰል ከም ኣብ ዓንቀጽ 11 (1) ኣህጉራዊ ውዕል ንቁጠባዊ፡ ማሕበራዊን
ባህላውን መሰላት ተጠቒሱ ዘሎ ብዓይኒ ኤርትራ ክርአ እንተኾይኑ፥ ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት
ዝወጸ ንመሬት ዝምልከቱ ሕግታት፡ ኣዋጅ መሬትን ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 31/1997 ምርዳእ
የድሊ። ብመሰረት ኣዋጅ መሬት፡ መሬት ናይ መንግስቲ ምዃኑ፥ መሬት ምሻጥ፡ ምትሕልላፍ
ይኹን ከም ትሕጃ ምትሓዝ ኣይፍቀድን። ዋላ’ኳ ንውልቀ ዜጋታት መሬት ናይ ምጥቃም መስል
ዝህብ እንተኾነ፡ በቲ ኣዋጅ መሰረት መንግስቲ መሬት ብኽራይ መልክዕ ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎ።
ስለዚ፡ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ግቡእ ቅጥዒ ብፍላይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ዘማልእ ገዛ
ክሰርሓሉ ዝኽእል መሬት ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ መቦቆል ዓዱ ናይ ምርካብ መሰሉ ሕልው
እዩ።
39. እቲ ኣዋጅ ኣስፊርዎ ከምዘሎ፡ ንዳግመ-ህንጻ ሃገርን ካልእ ተመሳሳሊ ዕላማታት ንምጭባጥ
ኣገድስቲ ዝኾኑ ናይ ምዕባለን ወፍሪን መደባት ኣድላይ ኮይኑ ምስዝርከብ መንግስቲ ወይ ግቡእ
ስልጣን ዘለዎ ኣካል መንግስቲ መሬት ናይ ምምንዛዕ መሰልን ስልጣን ኣለዎ። እቲ መሬት ናይ
ምምንዛዕ ወሳኔ ብቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ወይ ብፕረዚደንት ዝተመዘዘ ኣካል ምስ ጸደቐ ኣብ
ተግባር ይውዕል፡ ነዚ ውሳኔ ዝምልከት ናብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ናይ ምባል መሰል የለን። ብንጹር
ዝተቐመጠ ዕላማ ኣብ ዘይብሉ፥ ቅቡል መዐቀኒታት ሰብኣዊ መሰላት ዘይብሉ፥ ንሰብ ጉዳይ
ብዛዕባ እቲ ውሳኔ ኣቐዲምካ ናይ ምፍላጥን፥ ነቲ ውሳኔ ንምቅዋም ዘኽእል ናይ ሕጊ መስርሕ
ዘይምህላዉ፥ መተካእታ ናይ ምርካብ መሰል ዘይምህላዉ፡ ብፍላይ እቲ ኩነታት ሰባት ብዘይ
ኣባይቲ ዘትርፍን ዘቃልዕን ኣብ ዝኾነሉ እዋን፥ እቲ መስርሕ ውሳኔ ግሉጽን ኣሳታፊን
ብዘይምኻኑ፡19 እቲ ኣብታ ሃገር ክካየድ ዝጽንሐን ዘሎን መስርሕ ምምንዛዕ መሬት ቅጥዒ
ዘይተኸተለን ዘይሕጋውን ብምዃኑ እዩ።

18

ማእከል ትግባረ ንማሕበራዊን ቁጠባዊን መሰላት (SERAC)ን ማእከል ቁጠባዊን ማሕበራዊ መሰላትን (CESR) ኣንጻር መንግስቲ

ናይጄርያ።
19

ማሕበር መግብን ሕርሻዊን ሕቡራት ሃገራት፡ ወለንታዊ መምሪሒታት ኣብ ሓላፍነት ምሕደራ ናይ መሬት ምጥቃም ናይ ግዜ
ውሕስነት፡ ሃብቲ ዓሳን ፍሩስታለን ብኣጠማምታ ሃገራዊ ውሕስነት መግቢ (ሮማ 2012)። ኣብ
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40. እቲ ዘይርአ ሳዕቤን ናይቲ ኣዋጅ፡ ኣብ ምህናጽ ኣባይቲ ዘኸተሎ ዕንቅፋት ከይኣክል፡ ኣብ
ልዕሊ ገዛ ናይ ምህላው መሰል ዘውረዶ ሳዕቤን ቀሊል ኣይኮነን። ገለ ካብቲ ብድሆታት እቲ መሬት
ናይ ምዕዳል መስርሕ ነቲ ዝቐርብ ዝነበረ ኣባይቲ ናይ ምህናጽ ጠለብ ምስቲ ቐረብ ክመጣጠን
ስለዘይከኣለ ነቲ ጉዳይ ህጹጽ ፍታሕ ክናደየሉ ኣይክኣለን።20 ስለዚ፡ እቲ መስርሕ ስለ ዝተወጠረ፡
እቲ መንግስቲ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ መሬት ክዕድል ኢሉ ዝኣተዎ ቃል ክፍጽም ፍቓደኛ ከምዘይኮነ
እዩ ተቶርጉሙ። እቲ መስርሕ ምዕዳል መሬት ብምቁራጹ ብዙሓት ዜጋታት ብስውርን ብጉቦን
መሬት ይዕደል ዝብል ግምታት ከማዕብሉ ጀሚሮም። ንናይ ብዙሓት ርእይቶ ዘንጸባርቕ ሓደ
ቃለ-ምልልስ ንርአ፡
ፖሊሲ ምዕዳል መሬትን ምህናጽ ኣባይትን ኣሸጋርን ንተራ ዜጋ ድልየት ዘማልእን
ኣይኮነን። መንግስቲ መሬት ይህበካ ገዛ ምህናጽ ምስ እትደሊ መሊስካ ፍቓድ ትሓትት።
ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምጽባይ፡ ገለ ሰባት ብዘይ ናይ መንግስቲ ፍቓድ ምህናጽ ይጅምሩ፡ ኣብ
ገለ እዋን መንግስቲ ነቲ ምህናጽ ከቋርጽዎ ይሓቶም ወይ ነቲ ኣባይቲ የፍርስዎ። ብኻልእ
ወገን፡ ገለ ሰበስልጣን ብዘይ ምትእትታው መንግስቲ ኣባይቲ ይሃንጹ። እቲ ኣባይቲ ናይ
ምህናጽ ፍቓድ ብኸመይ መንገዲ ከምዝረኽብዎ ንጹር ኣይኮነን፡ እንተሓቲትካ ድማ እቶም
ታሕተዎት ሓለፍቲ ነቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን እዮም ዝነቕፍዎም። ገዛ ሃኒጽካ ምስ
ወዳእካ ጥራይ እዮም ዝመጹኻ።21
41. ካልኦት ነቲ ሽግር ዘጋድዱ ረቛሒታት ኣለዉ፥ ሕማቕ ምሕደራ፡ ብልሽው ኣመሓዳድራን
ንጹር ዘይኮነ ትካላዊ ቅርጺን እዮም። ኣብ መፋርቕ 2000፡ ንህንጻዊ ትካላት ኣርክቴክቸራት፡
ጆሜትራታት፡ ካልኦት ናይ ህንጻ ሰራሕተኛ ዝተሓሓዝ ብኣልማማ ናይ ምእሳርን ንጉቦ ዝምልከት
ክስታትን ቀሪቡሎም ኔሩ። እዚ ስጉምቲ ዝመጸ ድሕሪ ኩሉ ህንጻዊ ስርሓት ኣብ ትሕቲ ህንጻዊ
ትካላት ናይቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ እንኮ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን
ምሉእ ብምሉእ ምእታዉ እዩ። እዞም ናይቲ ሰልፊ ትካላት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝረኸብዎ
ትሒት ዋጋ ዝኽፈሎም ሰራሕተኛት ዝቕርቡ፡ ብዘድለዮም ክቡር ዋጋ ናይ ህንጻዊ መሳሪሕታት
ዝቕርቡን ንሶም ጥራይ እዮም።
42. ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቲ ክሳብ ሕጂ መልሲ ከይተዋህቦ ተኣኪቡ ዘሎ ገዛ ናይ ምህናጽ ጥርዓናት
ኣብታ ዋና ከተማን ካልኦት ከተማታትን ዓቢ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ። ዋላ’ኳ ግቡእ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ዝገበሩ ኤርትራውያን ዜጋታት መሬት ናይ ምምሳሕ መሰል እንተሃለዎም፡ እቲ ኣዋጅ
ግን እቶም ዜጋታት ሓንሳብ እቲ መሬት ምስ ተዋህቦም ኣብ ውሱን ናይ ግዜ ገደብ ነቲ ገዛውቲ
ክሰርሕዎ የገድድ። ነቲ ዝተገበረሎም ገደባት ኣማሊኦም እንተዘይሰሪሐሞ ግን እቲ መሬት ከም
ዝሕደጉ ይግበር። ካብ መፋርቕ 2000 ኣትሒዙ፡ ኣዝዩ ውሑድ ፍቓድ ጥራይ እዩ ተዋሂቡ፡
ንሱውን እቶም ዜጋታት ነቲ ሕጊ ከማልእዎ ዘይኽእሉ ምዃኖም እንዳተፈልጠ እዩ ተዋሂብዎም።
እቶም ዜጋታት ናብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት ተቓሊዖም፡ መሬት ተዋሂብዎም፡ ናይ መስርሒ
ፍቓድ ዘይብሎም፡ እቲ መሬት ኣብቲ ዝግብኦም ግዜ እንተዘይሰሪሐሞ ናይ ምምንጣል ሓደጋ ኣብ
ርእሶም ኣንጠልጢሉ ይርከብ።
43. ብተወሳኺ፡ ብዙሓት ካብቶም መሬት ናይ ምጥቃም መሰል ዝተዋህቦም ውልቀሰባት፡
ኣብቲ ዝተመደበሎም ግዜ ገዛውቲ መህነጺ ኣድላዪ ናይ ህንጻ መሳሪሕታት ናይ ምርካብ ዓቕሚ
የብሎምን። ካብቲ ሓደ ዝዓበየ ሽግራት ደረጃ ተጠቃምነት መሬት ኣዝዩ ልዒሉ ስለዘሎ፡ ነዚ
ንምምሕያሽ እቲ ክስራሕ ዘለዎ ናይ ገዛውቲ ደረጃ ብምውራድ ብብዝሒ መሬት ምዕዳልን
ከምዘድሊ ተዘሪብሉ ኔሩ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ምህናጽ ዋጋ ከትሕቶን መጠን ናይቲ ዝዕደል መሬት
ብምንኣስ፡ ትሑት ኣታዉ ዘለዎም ሰባት ክገዝእዎ ዝኽእሉ ገዛውቲ ምህናጽ ዘኽእል ኔሩ እዩ።22
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ኤርትራ፡ ሚኒስትሪ ህዝባዊ ስራሓት/ክፍሊ ምምዕባል ከተማን፥ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰባት ናይ ምጥያስ መደብ (UNHABITAT)ን ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ መደብ (UNDP)ን፡ “ኤርትራ፡ ጽብጻብ ኣባይትን/ከተማ ናይ ምምዕባል ፖሊሲ”
ሓምለ 2005።
በታ ፍልይሪ መርማሪት ካብ 9 መጋቢት ክሳብ 25 ጉንበት 2015 ዝተኻየደ ቃለ-ምልልስ።
ኤርትራ፡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰባት ናይ ምጥያስ መደብን ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ መደብ፡ “ኤርትራ: ጽብጻብ
ኣባይትን/ከተማ ናይ ምምዕባል ፖሊሲ” ሕጡበ-ጽሑፍ፡ IV።
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44. ዋላ’ኳ ውሑዳት ህንጻታት ብናይ ባንኪ ልቓሕ እንተተሰርሐ፡ ዝበዝሐ ሚእታዊ ዜጋታት
ብናቶም ወይ ካብ ወጻኢ ዝተሰደሎም ገንዘብ ዝሃነጽዎ እዩ።23 ገዛውቲ ናይ ምህናጽ ሽግራት
ንምቅላል ብዙሓት ካብቲ ዝተዋህቦም መሬት ገለ ክፋል ይሸጥዎ። እቲ ቐንዲ ከምዚ ንኽገብሩ
ዝድርኾም ምኽንያት በቲ ዝሸጥዎ ገንዘብ ጌሮም ነቲ ዝተረፎም መሬት ገዛ ክሃንጹ ስለዝደልዩ
እዩ። እቲ እንዳንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ እታ ሃገር፡ ኣታዊ ናይ ምርካብ ዕድል ጸቢብሉ ኣብ
ዘሎ እዋን፡ እንዳናሃረ ዝኸይድ ዋጋታት ህንጻዊ ናውትን ብምግንዛብ፡ ብዘይካ ክፋል ናይቲ
ዝተዋህበካ መሬት ብምሻጥ እንተዘይኮይኑ ብካልእ መንገዲ ገዛ ምህናጽ ከምዘይካኣል ብዙሓት
ይምጉቱ። ብዙሓት ነቲ ዝተዋህቦም መሬት ናይ ምህናጽ ዓቕሞም ድሩት ብምዃኑ፡ ነቲ መሬት
ከም ትሕጃ ብምጥቃም ካብ ባንኪ ልቓሕ ክረክቡ ስለዘይክእሉን፥ እቲ ክፋል መሬት ናይ ምሻጥ
ልምዲ እንዳ በዝሐ መጹ። ገለ ካብቲ ዘጋጥም ዘሎ ሓድሽ ተርእዮ እቶም ግቡእ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ዘይፈጸሙ ወይ 2 ካብ ሚእቲ ዘይከፈሉ ዜጋታት ነዚ ዕድል ተጠቒሞም ገዛ ክሃንጹ
ምኽኣሎም እዩ።
45. ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝተሰርሐ ህንጻታት ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መንገዲ
ዝተመወለ እዩ። መንግስቲ ነዚ ዓይነት ኣገባብ ከምዘይሕጋዊ መሸጣ መሬት ከምዝርእዮን፡ ነቲ
በዚ ኣገባብ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ከፍርሶ ምዃኑ ንብዙሕ ዓመታት ከፈራርሕ ምጽንሑ ይፍለጥ።
ዋላ’ኳ እዞም ኣባይቲ ብዘይ ኣፍልጦ ሰበስልጣን መንግስቲ እንተዘይተሰርሑ፡ እቶም ሰበስልጣን
ግን ዓበይቲ ማሽነሪ ብምስዳድ ነቲ ኣባይቲ ኣፍሪሶሞ።
ለ. ናይ ገዛ መሰልን ጽልዋ ግዱድ ምስጓግን
46. ዋሕዲ ብቑዕን ብሕሱር ዋጋ ክርከብ ዝኽእልን ገዛውቲ ኣብ ኤርትራ ዓቢ ጸገም እዩ። እታ
ሃገር ብሕጽረት ኣባይቲን ናይ ከተማ ህንጻታት ናይ ምምዕባል ብድሆ ኣጋጢምዋ ይርከብ። ንነዊሕ
ዓመታት ክኸይድ ዝጽንሐ ዋሕዚ ስደተኛታትን ካብ መቆላዊ ቦትኦም ዝተፈናቐሉ ዜጋታትን ኣብ
ሕጽረት ኣባይቲ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተረጋግጸ ናጽነት፡
ካብ መዓስከር ስደተኛታት ካልኦት ቦታትን ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ኤርትራውያን ሕጽረት
ኣባይቲ፡ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ከምዘጋጠሞም ይፍለጥ። ኣብ ግዜ ዶባዊ ግጭት ኢትዮኤርትራ፡ ካብ ሓምለ 1998 ኣትሒዞም፡ ድሕሪ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓጺር እዋን ምእሳሮም፡ ኣስታት
70,000 ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ኮይኖም። ኤርትራ
ብወገና ኣብ ሃገር ዝነበሩ ተመሳሳሊ ቁጽሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ጠሪዛ። ኣብ ግዜ
ኲናት ኣስታት 100,000 ኣባይቲ ክዓኑ ከሎ 450.000 ኤርትራውያን ካብ ቦትኦም ተፈናቒሎም።
ምንቅስቓን ዋሕዚ ሰባትን ምዕናው ኣባይቲ ተደማሚሩ፡ ንኣብ ኤርትራ ዘሎ ብቑዕ ናይ ገዛ መሰል
ናይ ምምላእ ጻዕሪ ብኣሉታዊ ጸልይዎ እዩ።
47. ክሳብ እዚ ናይ ቀረባ እዋን ኣባይቲ ምፍራስን ግዱድ ምስጓግን፥ እቲ ሽግር ሕጽረት ኣባይቲ
ከምዘሎዎ እዩ ቀጺሉ። ኣብ 2005 ብዝተገብረ ግምት ክሳብ 2015 ኣብ ኣስመራ ጥራይ 5000
ሓደስቲ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ዓመት ክህነጽ ይግባእ ኔሩ። እዚ ግምት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን
ኣብ ዓመት 1500 መንበሪ ኣባይቲ ይህነጽ ኔሩ።24 እቲ ቐንዲ ሕጽረት ዝነበረ ትሑት-ዋጋ ዝሓቱ
ኣባይቲ ኮይኑ፡ ንዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ፡ ብፍላይ ንኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጸሉ እዩ
ኔሩ። ብሓፈሻ፡ እቲ ቀንዲ ዓጋቲ ረቛሒ ኮይኑ ዘሎ፡ ኣባይቲ ንምህናጽ ዘድሊ ልኡል ወጻኢ እዩ፡
ብፍላይ ንብዙሓት ክሓቁፍ ዝኽእል ማሕበራዊ ኣባይቲ ምህናጽ እዩ።
48. ንዜጋታት ካብ ኣባይቶም ምስጓግን ገዛውቶም ምፍራስን ዘርእዮ ነገር እንተሃልዩ፡ ሰበ
ስልጣን ኤርትራ፡ ቀዳምነት ዝህብዎ ንላዕለዎትን ዓበይቲን ህንጻታት ምዃኑ እዩ። ብቑዕ
ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምህናጽ ዘድሊ ኩነታት ኣብ ምምችቻእ ሸለልትነት ከም ዘለዎም ውን

23

24

ማእከል ሕሱር ህንጻዊ ፋይናንስ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ህንጻዊ ፋይናስ ኣብ ኣፍሪቃ፡ 2014 ዓመታዊ መጽሓፍ (2014)፡ ገጻት 71-74። ኣብ
www.housingfinanceafrica.org/document/housing-finance-in-africa-2014-yearbook ይርከብ.
ኤርትራ፡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰባት ናይ ምጥያስ መደብን ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ መደብ፡ “ኤርትራ: ጽብጻብ
ኣባይትን/ከተማ ናይ ምምዕባል ፖሊሲ”።
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የርኢ።25 ብተወሳኺ፡ እዚ ኣባይቲ ናይ ምፍራስ ዘመተ ነቶም ኣካል ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ
ወተሃደራዊ ታዕሊምን ህዝባዊ ምልሻን ምስታፍ ዝኣበዩ ዜጋታት ሕነ ንምፍዳይ ተባሂሉ ዝተገብረ
ምዃኑ ብዙሕ ጸብጻባት ኣሎ።26
49. ነቲ ኣባይቲ ናይ ምፍራስ ስጉምቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ እዞም ኣባይቲ ነቲ ናይ ጤሳ
ምዕዳል መሰል ዝተሓሓዝ ሕግታት ብምጽራር፥ ናይ ምህናጽ ፍቓድ ብዘይሕጋዊ መንገዲ
ብምርካቦምን ወይ ከይተዋህቦም፥ ወይ ነቲ መሬት ናብ ዘይግብኦ ሰብ ብምትሕልላፉ፡ እቲ
ዝነበሮም ውልቃዊ መሰል ዘይሕጋዊ ስለዝገብሮን እዩ።
50. ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት፡ እዞም ኣባይቲ ክህነጹ ብዙሕ ግዜ ብምውሳዶም ኣብ
መወዳእትኡ ድሕሪ ብመንግስቲ ዝተመደበሎም መቕጻዕቲ ምኽፋሎም እቲ ጉዳይ ሕጋዊነት
ክለብስ እዩ ዝብል ግምት ስለዝነበሮም፡ ናይ ምሉእ ዕድሚኦ ዘዋህለልዎ ገንዘብ ወጻኢ ብምግባር
እዮም ሃኒጸሞ። ኣንጻር ትጽቢት ብዙሓት፡ ኣብ 2006 ሰበስልጣን መንግስቲ ብዘይካ ንውሑዳት
ናይ ምህናጽ ፍቓድ ምሃብ ካልእ ኣይገበሩን። ብሓደ ዜጋ ዝተዋህበ ሓበሬታ ከምዝሕብሮ፡ ዋላ
ዝኣረጉን ዝዓነዉን ከም ብሓድሽ ዝተንድቁን ኣባይቲ ከይተረፈ እዮም ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት
ወዲቖም፡27
እንተድኣ ገለ ክፋል ናይቲ ህንጻ ምምሕያሽን ምዕራይን ዘድልዮ ኮይኑ፡ ከም ብሓድሽ
ትሃንጽ ከም ዘሎኻ ቆጺሮም ይቐጽዑኻ። እንተድኣ ብዘይ ፍቓድ ከም ዝሃነጽካ ቆጺሮሞ፡
ዝኾነ ዓይነት መጠንቀቕታ ኣይዋሃበካን። ገዛኻ ምልከት ይግበሮን ወታሃደራት ብዘይ ገለ
መጠንቀቕታ ገዛኻ የፍርስዎ። ገዛኻ ባዕልኻ ከተፍርሶ ይሓቱኻ እንተዘይኮይኑ ባዕሎም
ኣፍሪሶም ናይ መፍረሲ ወጻኢ ክትከፍል ይግድዱኻ።

1.

ግዱድ ምስጓግን ጽልውኡን
51. እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ኣብ ኣስመራን ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታትን ኣብ ካልኦት
ከተማታትን፡ ደቡብ ካብ ኣስመራ እትርከብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ፡ ኣስታት 800 ዝኸውን ኣባይቲ
ከምዝፈረሰ ሓበሬታ ከምዝበጽሓ ትገልጽ። ብተወሳኺ፡ ብሰሪ ግዱድ ምስጓግን ምፍራስን ኣስታት
3000 ሰባት ቤት-ኣልቦ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ።28 እቶም ካብ ኣባይቶም ዝተፈናቐሉ ሰባት
ምስ ቤተሰቦምን ኣዕሩኽቶምን ብምጽግዖም፡ ነቲ ድሮ ዝነበረ ዋሕዲ ገዛውቲን ድሩት ቀረብ ጽሩይ
ማይን ሽንቲ ቤታን ኣጋዲድዎ ይርከብ። መብዛሕቶም እቶም ብግዴታ ዝተሰጉ ሰባት ዝሓሰረ
ኣባይቲ እንተረኸቡ ብምባል ገለ ናብ መበቆል ዓዶም ከምርሑ ከለዉ ገለ ድማ ናብ ጫፍ ናይቲ
ከተማታት ከይዶም።
52. ነበርቲ እተን ከተማታትን ገጠራትን እቲ ምስጓግ፡ ብዘይ ኣገባብን ግቡእ ምልክታን እዩ
ተጌሩ ብምባል ተቓውሞኦም ኣስሚዕም። ነቲ ኣባይቲ ከፍርስዎ ምዃኖም ድሕሪ ምፍርራሕን
እቶም ነባሮ ብፍርሒ ተዋሒጦም ከለዉ፡ እቶም ሰበስልጣን ናብቲ ኣባይቲ ብምምጻእን መስቀላዊ
ምልክት ብምግባር ነቲ መናድቕ ከፍርስዎ ጀሚሮ። ዕጡቓት ወተሃደራት ምስ ዓበይቲ
ማሺነሪታትን ካልእ ናይ ህንጻ መሳሪሕታትን ብምምጻእ ነቶም ነባሮ ካብቲ ኣባይቶም ብሓይሊ

25

26

27

28

14

“ኤርትራ ዘገም እንዳበለ ዝኻየድ ዘሎ ዝዓቢ ምህናጽ ኣባይቲ” Madote.com. ኣብ www.madote.com/2014/04/eritreas-quietconstruction-boom.html ይርከብ. ናይ ኣስመራ ናይ ሰንበል፡ ሓሊበትን ስፔይስ 2001 ናይ ህንጻ ፕሮጀክት፡ ጥራይ ኣስታት 1,
680 ገዛውቲን ንግዳዊ ህንጻታትን፡ እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበይ ፕሮጀክት ህንጻዊ ትሕቲ-ቅርጺ እዩ ዝብል ጸብጻብ
ኣሎ። ካብ 30 ክሳብ 200 ትርቢዒት መሬት ዝሕዙ ገዛውቱ። እቶም ዝተሃንጹ ገዛውቲ ልዕሊ ዓቕሚ ተራ ዜጋታት ኮይኑ ዋግኦ
ካብ 22,744 ዶላር ን20 ትርብዒት መትሮ ክሳብ 142, 742 ን200 ትርብዒት መትሮ ዝበጽሕ እዩ።
በታ ፍልይቲ መርማሪት ካብ 9 መጋቢት ክሳብ 25 ጉንበት 2015 ዝተኻየደ ቃለ-ምልልስ።
ተመሳሳሊ።
እዚ ቁጽሪ ዓቃባዊ ግምት ኮይኑ፡ ብሰበስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ ዝፈረሰ ገዛውቲ፡ ዝተፋናቐሉ ሰባት፡ ዝቖሰሉ ሰባትን ኣብ ግዜ
ምስጓግ ዝሞቱ ሰባትን ወግዓዊ ጸብጻባት ሰለዘይተዋህበ፥ እዚ ቁጽሪ ካብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተሓለቕቲ ዝተፈላለየ ምንጭታት
ዝተረኽበ እዩ።
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ከምዝለግሱ ጌሮሞም። ኣብ ግዜ ምፍራስ ክቃወም ዝፈተነ ነባሪ ብጭካነን ጎነጽን ከምዘልግስ፡
ኣባይቶም እንዳፈረሰ ኢዶም ኣጣሚሮም ከምዝርእዩ ተጌሮም።
53. ኣብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ፡ እቶም ነበርቲ ነቲ ምፍራስን ግዱድ ምስጓግን ብትሪ እዮም
ተቓዊሞሞ። እቲ ተቓውሞ ኣብ መንጎ ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃን ወተሃደራትን ናብ ምትህርራም
ዓሪጉ። ኣብ ዕለት 5 መጋቢት 2015 ገዛውቶም ንምክልኻል ኢሎም ኣብ ቅድሚ እቶም
ወተሃደራት ደው ዝበሉ ክልተ ሰባት ከምዝተቐተሉ እታ ፍልይቲ መርማሪ ዝረኸበቶ ሓበሬታ
ኣብሪሁ።29 ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ነቲ ናይ ምፍራስ ዘመተ ደው ከብሉ
ስለዝፈተኑን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ተቓውሞ ብምስታፎምን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ካልእ ጉዳያት፡ እቶም ነባሮ ካብቲ ብዓበይቲ ማሽነሪታት
ዝጭፍለቕን ዝጥሓንን ዝነበረ ንብረቶም ንምድሓን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ።
ሰበስልጣን መንግስቲ ነቶም ግዳያት ምስጓግን ምፍራስን ዝኾኑ ሰባት ምልክታ ንምሃብ ዝገበርዎ
ዝኾነ ዓይነት ጻዕሪ ከም ዘካየዱ ዘርኢ መርትዖ የለን። እዚ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ብቐሊሉ
ንሓደጋ ዝቃልዑ ክፋል ሕብረተሰብ፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ ህጻናትን ሽማግለታትን ጽልውኡ ቀሊል
ኣይነበረን።
54. ኣብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ ዝተሃንጸ ገዛውቲ ከም ቀሊል ዕላማ እቲ ናይ ምፍራስ ዘመተ እዩ
ተወሲዱ። ምኽንያቱ እቲ ምስጓግ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን መብዛሕኦም ደቂ ተባዕትዮ ወይ
ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ድማ ኣብ ስደት ስለዝርከቡ፡ ነቲ ኣባይቲ ናይ ምምሕዳርን ስድራቤት
ምጥዋርን ኣብ እንግድዓ ደቂ ኣንስትዮ ብምውዳቑ እዩ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ፡ ሓንቲ ሽኮርያ ዘለዋ
ሰበይቲ ገዝኣ ክፈርስ ከሎ ብምርኣያ፡ ካብ ስምባደ ዝተላዕለ ብምውዳቕ ተደኒሳ። እቶም
ወተሃደራት ጭካኔ ዝተመልኦ ናይ ምፍራስ ኣገባብ ስለዝጥቀሙ፡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ
ኣእምሮ ምጥፋእ ኮይነን። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እዚ ኩነታት ምስቲ ብዛዕባ ቤተሰበን ኣብ ምድረ በዳን
ባሕሪን ዘጋጥሞም ሕማቕ ጉዕዞ ተወሲኽዎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከቢድ ጭንቀት እየን
ዝርከባ።30
55. እቶም ካብ ኣባይቶም ዝተሰጉ ሰባት፡ ካብ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ዝረኽቡሉ ቦታ ኣርሒቖም
ክኸዱ ይግደዱ። ብሰሪ ዘይውሑስ መሰል ተጠቃምነት መሬት፡ ክኽሰት ዝኽእል፡ ንዝዓነወ ቤትካ
መሊስካ ናይ ምህናጽ ተኽእሎ፡ ንብዙሓት ሰባት ከቢድ ሻቕሎት ይፈጥረሎም።። እዚ ኣባይቲን
መጽለልን ምፍራስን ግዱድ ምስጓግን ኣብ ልዕሊ ካልኦት መሰላት ሰንሰለታዊ ዝኾነ ጽልዋ ኣለዎ።
ናይ ምንባር መሰል፡ ውሕስነት ሰብነት፡ ብሕታውነትን ነብስኻ ብነጻ ናይ ምግላጽን ምእካብን
መሰላት ኣብ እዋንን ጽባሕ እቲ ግዱድ ምስጓግን ይግሃሱ።
56. እቲ ዘስካሕሕ ጸብጻባት ግዳያት ግዱድ ምስጓግ ዘብርሆ ነገር እተሃልዩ፡ ጭንቀት ዝፈጥር
ምግሃስ መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ እዩ። ብዙሓት ካብቶም ዝስጎጉ ብዘይገለ ካሕሳ
ወይ ውሑድ ካሕሳ ስለዝወጹ፡ ገዛ-ኣልቦ ነዳያት ስለዝኾኑን፡ ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ይድፍኡ።
ምኽንያቱ እቲ ምስጓግ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ፡ ሕጋዊ መስርሕ፡ ሕጋዊ ውሕስነት ወይ
ካሕሳ ስለ ዝፍጸም፥ እቶም ግዳያት ኣብ ልዕሊ’ቲ ስርዓተ ሕጊ እምነት ስለ ዘይብሎም፡ ሕጋዊ
ስጉምቲ ክወስዱ ይጠራጠሩ። ብተወሳኺ፡ ተማሃሮ ካብ ትምህርቶም ከም ዝጎናደቡ ኮይኖም።
57. በታ ፍልይቲ መርማሪት ናይ ዝተኣከበ ምስክርነት ጽሟቕ ከም ዘርእዮ፥ ምስቶም ግዳያት
ግዱድ ምስጓግ ንእሽቶ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ዘይምንባሩ፥ ሰበስልጣን ናይቶም ዝስጎጉ
ዝነበሩ መሰረታውያን መሰላት ክብሪ ከም ዘይነበሮም፡ እቲ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ዝተኸሰተ ሞት
ዜጋታት መርኣያ እዩ፥ ሳዕቤን ናይቲ ምስጓግን ብሰንኩ ዘጋጠመ ቅልውላውን ንምቅላል ዘኽእል
ፍታሕ ንምምዕባል ዝተገብረ ስጉምቲ ዘይምንባሩ፥ ኣብ ግዜ ምስጓግ ንዘጋጥሙ ዝነበሩ
ተቓውሞታት ንምጭፍላቕ ተባሂሉ ዝውሰድ ዝነበረ ካብ መጠን ዝሓለፈ ወተሃደራዊ ስጉምቲ፥
ሰበስልጣን ጾታዊ ሸነኽ እቲ ምስጓግ ኣብ ግምት ብዘይምእታዎም፡ ደቂኣንስትዮ ብምትንካፈን
ይርከብዎ።

29

30

ብዛዕባ እቶም ኣብ ግዜ ናይ ምፍራስ መስርሕ ብወተሃደራት ዝተቐትሉን ዝቖሰሉን ሰባት ተጋራጫዊ ጸብጻባት እዩ ዘሎ። እዚ ድማ
ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ ጸብጻባት ስለዘየለ እዩ።
ብፍልይቲ መርማሪት ካብ 9 መጋቢት ክሳብ 25 ጉንበት 2015 ዝተኻየደ ቃለ-ምልልስ።
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2.

ግዱድ ምስጓግን ሸቶታት ሚሌንዩምን
58. እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ግዱድ ምስጓግ ምስቲ ሸቶታት ሚሌኑም ንምዕዋትን ዝግበር
ጻዕርታት ዝጻረር ጥራይ ዘይኮነ፡ ነዞም ሸቶታትን ዕላማታትን ዝምልከት ገግጋም ኣብ ዝካየደሉ
ዘሎ እዋን ይፍጸም ምህላዉ ተወሳኺ ዕንቅፋት እዩ።31 ቀዳማይ፡ ግዱድ ምስጓግ፡ ብፍላይ ነቶም
ኣብ ዘይንቡር መጽለሊ ገዛውቲ (ገዛ-ታኒካ) ዝነብሩ ሰባት፡ መሊሱ ናብ ዝኸፍአ ናይ ድኽነት
ኩነታት ይሸሞም። እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ቁጽሪ 7(መ) ተገሊጹ ዘሎ ሸቶ፡ ማለት ኣብ 2020፡
ካብቶም ኣብ ዘይንቡር መጽለሊ ገዛውቲ ዝነበሩ ኣህዛብ ዓለም፡ ብውሑዱ ናይ 100 ሚልዮን
ካብኣቶም፡ ሂወቶም ርኡይ ለውጢ ከም ዘርኢ ምግባር ዝብል ዕላማ ዝጻረር’ዩ። ስዒቡ፡ ግዱድ
ምስጓግ ነቲ ኣብ ሸቶ ቁጽሪ 1 ተጠቒሱ ዘሎ ከቢድ ድኽነትን ዓጸቦን ናይ ምውጋድ ዕድል ይገትእ፥
ኣብ ዕላማ 1(ሀ) ናይቶም ትሕቲ ሓደ ዶላር ንመዓልቲ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ቁጽሪ ብፍርቂ ምጉዳል
ዝብል ዕላማ ይገትእ። ካልኣይ፡ ግዱድ ምስጓግ ኣብ 1(ለ) ተጠቒሱ ዘሎ ስራሕ ናይ ምቑጻር
ዕላማ፡ ምሉእን ኣፍራይን ስራሕ ምርካብን፡ ስራሕ ንኹሉ እንኮላይ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን
ናይ ምዕዋት ዕድል ይዓግት። ናይ ህጻናት ናይ ትምህርቲ ዕድል ‘ውን ብሰሪ ግዱድ ምስጓግ
ስለዝተጸልወ፡ ንኣብ ሸቶ ቁጽሪ 2 ተጠቒሱ ዘሎ ኩሉ ኣድማሳዊ መባእታዊ ትምህርቲ ክረክብ
ኣለዎ ዝብል ዕላማ’ውን የጎናድቦ እዩ።
59. ብሰንኪ ግዱድ ምስጓግ ካልእ ብጽኑዕ ዝተጸልወን ዝተጋደደን ነገር እንተሃልዩ ጾታዊ
ማዕርነት ኮይኑ፡ ብኣንጻሩ ሸቶ ቁጽሪ 3 ድማ ብዛዕባ ምድንፋዕ ጾታዊ ማዕርነትን ምሕያል ደቂ
ኣንስትዮን እዩ ዝዛረብ። ብተወሳኺ፡ ግዱድ ምስጓግ ንጥዕና ቀንዲ ኣድላዪ ባእታት ካብ ዝኾኑ
ሓደ፡ ብቑዕ ገዛ ምህላው ብኣሉታ ስለ ዝጸሉ ኣብ ምንቁልቋል ጥዕና ዓቢ ተራ ኣለዎ፥ እዚ ድማ
ንኣብ ሸቶታት ቁጽሪ 5ን 6ን ተጠቒሱ ዘሎ ምምሕያሽ ጥዕና-ወላድ፡ ኤችኣይቪ/ኤይድስ፡ ዓሶን
ካልኦት ሕማማትን ምክልኻል ዝብል ዕላማ ዝዓግት እዩ። ኤርትራ ብሓፈሻ ክጥቀስ ከሎ፡ ምንካይ
ሞት ህጻናት ዝምልከት ሸቶ ቁጽሪ 4ን ሸቶታት 5ን 6ን ከም ዝተዓወተት እዩ ዝንገረላ።32
60. ሸቶ 7(መ) ንምምሕያሽ መነባብሮ ኣብ ገዛ-ታኒካ ናይ ዝነብሩ ሰባት፡ እቲ መዐቀኒ፡
ብመጠን ኣብ መላእ ዓለም ክስራሕ ዘለዎ ገዛውቲን ውሑስ ናይ ምጥቃም ግዜን ዝተኣሰሰር
እዩ።33 ብቐሊሉ ክግለጽ ከሎ፡ ሰባት ናይ መሬት ተጠቃምነት ውሕስነት ምስ ዝህልዎም፡ ካብ
ግዱድ ምስጓግ ከም ሕጋዊ መከላኸሊ ክጠቀምሉ ይኽእሉ። ኣገዳስነት ውሑስ ናይ ምጥቃም ግዜ
ኣብ ምጉንጻፍ ሸቶታት ሚሌንዩም፥ ሓይሊ ዕማም ፕሮጀክትታት ሚሌንዩም፡ ኣብ ምምሕያሽ
መነባብሮ ገዛ-ታኒካ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ሓይሊ ዕማም፡ “ነዞም ዕላማታት ንምጭባጥ ውሑስ ናይ
ምጥቃም ግዜ፡ ሕሱር ናይ መሬት ተጠቃምነት፡ መሰረታዊያን ኣገልግሎት፡ ንኣባይቲ ዝኸውን
ገንዘብ” ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒስዎ ኣሎ።34

VI.

ድሕሪ ምምስራት መዝነት ዝተጨበጠ ዓወታት
61. እዚ ናይ ሕጂ ጸበጻብ፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት መዝነት ካብ ዝውሃባ ኣትሒዙ ንሳልሳይ
ግዜ ዝቐርብ ዘሎ ጸብጻብ እዩ። ስለዚ፡ መርማሪ ኮምሽን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ናብ ቤት ምኽሪ
ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ዘቕረበሉ ታሪኻዊ እዋን ብምህላውና፡ ንቕድሚት ንምኻድ ንድሕሪት
ምልስ ብምባል እንታይ ዓይነት ጉዳያት ተዓሚሙ ምርኣይ ኣገዳስነት ኣለዎ።
62. ኣብቲ ቀዳማይ ጸብጻብ፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ኣተገባብራ መዝነታ ጥቅቁቕ ትስፍውና፡
ጽንዓትን ድፍረትን ዘሰነዮ ዘገምታዊ ኣካይዳ ክኸውን ምዃኑ ጠቒሳ ምንባራ ይዝከር።
ብመጀመርታ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዓለምለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ምሉእ ብምሉእ ተገዛኣይ
31
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ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰባት ናይ ምጥያስ መደብ፡ ግዱድ ምስጓግ፡ ዓለምለኻዊ ቅልውላውን፡ ዓለምለኻዊ ፍታሕ፡ ገጻት 2627።
ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ምዕባለ መደብ፡ “ንጥዕና ዝምልከት ሸቶታት ሚሌንዩም ጸብጻብ፡ ምህዞታት ንናይ ኤርትራ ናይ ጥዕና
ሸቶታት ሚሌኑም ናብ ዝለዓለ ይደፍኡ” (መስከረም 2014)። ኣብ www.er.undp.org ይርከቡ።
ኣብ http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=indicators/officiallist.htm ርአ።
ናይ ሓይሊ ዕማም ሚሌንዩም ፕሮጀክት ንምምሕያሽ ህይወት ኣብ ገዛ-ቲኒካ ዝነብሩ ሰባት ጸብጻብ፡ ገዛ ኣብ ከተማ (UNDP,
2005)፡ ገጽ 3። ኣብ www.unmillenniumproject.org/documents/Slumdwellers-complete.pdf ይርከብ።

A/HRC/29/41

ምዃኑን፡ ኤርትራውያን ኩሉ ዓይነት ሰብኣዊ መሰላቶም ተኸቢሩሎም ንኽነብሩ ዘኽእል መሰረት
ብምባር ቀስ ብቐስ ነቲ ዝተረፈ ሕጡበ-ህንጻ ክትነድቕ ምዃና ኣፍሊጣ ኔራ።
63. ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ዝበዝሐ ግዜኣ ምስ መንግስቲ
ኤርትራ ክትዘራራበሉ እትኽእል መንገዲ ኣብ ምንዳይን ጻዕርታት ኣብ ምክያድን እያ ኣሕሊፋቶ።
ናብቲ ሃገር ብምብጻሕ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት መርመራ ከተካይድ ዘኽእላ ፍቓድ ክሳብ
ሕጂ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ብተወሳኺ፡ ንቐንዲ ትሕዝቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ዝርርብ
ንምክያድ ዝምልከት’ውን ብዙሕ ዝተበጽሐ ነገር የለን። ናብቲ ሃገር ናይ ዘይምብጻሕ ጸገም
ገዲፍካ፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሕልፍ ሕልፍ ኢላ ምስ ናይ መንግስቲ
ወከልቲ ርክባት ምክያዳ ይፍለጥ። ብምትሕብባር ነቲ ኣሎ ዝብሃል ናይ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት
ጉዳያት ፈሊኻ ብምልላይ፡ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ናይ ነዊሕ ግዜ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ምስ
ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናይ ሓባር ስራሓት ንምክያድ ብዘ ይምቁራጽ ሕቶ ኣቕሪባ።
64. ነቲ ዝተዋህባ ሓላፍነት ብግቡእ ንኽትፍጽም፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ንዝግበር ዘሎ
ምዕባለታት ከም መምዘኒ ዝተማልኡ ስርሓት ክኾና፥ ሰለስተ ቀዳምነታት ክውሃቦም ዘለዎ
ቦታታት ብምልላይ ምስኡ ዝተተሓሓዙ ተግባራዊ ስጉምታት ብምሕንጻጽ ኣተኩራ ሰሪሓ።
65. እቲ ቀዳማይ መዐቀኒ፡ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምኽባር፣ ምድንፋዕ ወይ
ምክልኻልን፡ ከምኡ ውን ብምልኣት ምሕብሓቦምን ኣብ ዝብል መዳያት ዘተኮረ እዩ። ናይ
መጀመርታ ዝተወስደ ተግባራዊ ስጉምቲ ንኣብ ዶባት ኤርትራ ዝካየድ “ተኵስካ ቅተል” ዝብል
ፖሊሲ ከም ዝተርፍ ምግባር እዩ ኔሩ። መንግስቲ ኤርትራ፡ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ የብልናን
ብምባል ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ነጺግዎ እዩ፡35 እንተኾነ ግን እታ ፍልይቲ መርማሪት ምስ ኣብ
ሓለዋ ዶብ ዝነበሩ ወተሃደራት ቃለ-ምልልስ ብምክያድ እቲ ፖሊሲ ከም ዘሎ ኣረጋጊጻቶ እያ።36
ዋላ’ኳ እቲ ፖሊሲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ቁሩብ ፍኹስ ዝበለ እንተመሰለ፡ ኣብ መስከረም
2014 ብፒክ-ኣብ ዝዓይነታ መኪና ተጻዒኖም ስግረ-ዶብ ዘካይዱ ዝነበሩ 13 ህጻናት (7 ኣወዳትን
6 ኣዋልድን) ከም ዝተረሸኑ እታ ፍልይቲ መርማሪት ሓበሬታ በጺሕዋ እዩ።
66. ሓደ ካብቶም ኣብ መጀመርታ ቀዳምነታት ክማላእ ዝነበሮ ተግባራዊ ስጉምቲ፥ ኩሎም
ብዘይ ክስን ፍርዲን፡ እቶም ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣራኣእየኦምን ሃይማኖታዊ እምነቶን ኣብ ቀይዲ
ዝርከቡ እሱራት ወሲኽካ ንኽፍትሑ ምስራሕ እዩ ኔሩ። ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ
ሚያዝያ 2014 ሸሞንተ እሱራት፡ ኣብ ጥሪ 2015 ድማ ሽድሽተ ጋዜጠኛታት ካብ ማእሰርቲ
ብምፍትሖም፡ እታ ፍልይቲ መርማሪት ብርግጽ ተተባቢዓ ኔራ። እተኾነ ግን፡ ጽባሕ እቲ ኣብ ጥሪ
2013 ዝጋጠመ “ብስርሒት ፎርቶ” ዝፍለጥ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ፡ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊትን ናይ
ቀረባ ቤተሰቦምን፡ ብርሑቕ ዝብጽሕዎም ኣዝማድ ከይተረፈ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተኣሰሩ
ናብታ ፍልይቲ መርማሪት ዝተላእኩ ጥርዓናትን ካብ ዘካየደቶም ቃለ-ምልልስን ከተረጋግጽ ክኢላ
እያ።37 እዚ ድማ፡ መተካእታ እቶም ዝተለቁ እሱራት ክንደይ ዝኣኽሉ ደሃይ ዘይብሎም ተኣሲሮም
ኣለዉ ዝብል ሕቶ ከተላዓዕል ይገብር።38 ኣብዚ ቀዳምነት ከም ተወሳኺ ተግባራዊ ስጉምቲ
ኣድላዪ ምዃኑ ዝተራእየ ምሕያል ትካላት ዲሞክራስያዊ ምሕደራ፥ ዘይተሓታትነት ንምምካት፡
ትካላት ምምሕዳር ፍትሒ ብናጽነትን ብዘይ ኣድልዎን ከምዝሰርሓ ምርግጋጽ፥ ልዕልና ሕጊ ከም
ዝረጋገጽ ንምግባር ኣድላዪ ሕጋዊ፡ ምምሕዳራዊ ትካላውን ተግባራውን ስጉምታት ምውሳድ
ዝብል ኔሩ። እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ከምዘሎ ትግባረ ናይቶም ዝተፈለለየ
ሕግታት ኣወንታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጻ።
67. ካልእ ተወሳኺ ተግባራዊ ስጉምቲ ዝነበረ፡ ከቢድ ስቓይ፡ ጨካንን ዘይሰብኣዊን ኣዋራዲን
ኣተሓሕዛ ደው ክብል መታን፥ ኤርትራ እቲ ነዚ ዝምልከት ኣህጉራዊ ውዕል ንምውጋድ ከቢድ
ስቅያት (ቶርቸር) ከትፍርም ምትብባዕ እዩ ኔሩ። እታ ፍልይቲ መርማሪት፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ
35

36

37

38

ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣብ ኒው-ዮርክ ኣብ 29 ጥቅምቲ 2014 ዝተገብረ ዝርርብ።
ምስ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ወተሃደር ኣብ መስከረም 2014 ዝተገብረ ቃለ-ምልልስ።
ጽባሕ እቲ ኣብ 21 ጥሪ 2013 ዝጋጠመ “ብስርሒት ፎርቶ” ዝፍለጥ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ፡ ብዘ ይሕጋዊ መንገዲን ብዘይ ደሃይን
ተሰዊሮም። ልዕሊ 50 ሰባት፡ ሰበስልጣን መንግስትን፡ ተኣሲሮምን ብዛዕባ ህላውነቶም ዝኾነ ዝፍለጥ ሓበሬታ የለን ጥራይ
ዘይኮነስ ናብ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ኣይቐረቡን።
ሕጂ ውዕይ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ኣምባሳደር ዓሊ ዑማሮ እዩ። (A/HRC/28/85፡ ገጽ 14)።
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A/HRC/29/41

መስከረም 2014 ነቲ ውዕል ብምፍራሙ ኣድናቖታ ገሊጻ። ምፍራም እዚ ኣህጉራዊ ውዕል ዘርእዮ
ኤርትራ ነቲ ኣብቲ ውዕል ሰፊሩ ዘሎ ንኸቢድ ስቓይ ዝምልከት ክልኩል ተግባራት ከተኽብር
ፍቓደኛ ምዃና ዘርኢ እዩ። እንተኾነ ግን፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ንከቢድ ስቓይ
ዝምልከት ተግባራት ንምምካት ዘኽእሉ ነቲ ውዕል ኣብ ተግባር ከውዕል ዝኽእል ሕጋዊ፡
ምምሕዳራዊ፡ ፍርዳዊን ግብራውን ስጉምቲ ክወስድ ከምዝግባእ እታ ፍልይቲ መርማሪት
ኣዘኻኪራ። ብተወሳኺ፡ እታ በዓልቲ ሞያ ካብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን መንግስቲ እቲ ሓድሽ
ጸዲቑ ዘሎ ገበናዊ ሕጊ ምስ ዓለምለኻዊ ሕጊ ብዝሳነ መንገዲ ከቢድ ስቓይ ገበናዊ ተግባር ምዃኑ
ብንጹር ከምዝተሓገገ መብርሂ ከም እትደሊ ገሊጻ።
68. እቲ ዘሕዝን፡ ኤርትራ ንናይ ምርመራዊ መስርሕ ዝምልከት ዓንቀድ 20 ከይተቐበለቶ
ምትራፋ እዩ። ብመሰረት እዚ ዓንቐጽ ‘ኮሚቴ ኣንጻር ከቢድ ስቓይ’ ኣብ ሓንቲ ኣባል እዚ
ኣህጉራዊ ውዕል ዝኾነት ሃገር ብርግጸኛ መንገዲ ንከቢድ ስቓይ ይፍጸም ምህላዉ ርጉጽ ሓበሬታ
እንተደኣ ረኺቡ መርመራ ናይ ምክያድ ስልጣን ኣለዎ። ብመሰረት ዓንቀጽ 20(3) እቲ ኮሚቴ
ክሳብ ናብታ ሃገር ብምብጻሕ ምርመራ ከካይድ ከምዝኽእል ይገልጽ። እታ ፍልይቲ መርማሪት፡
ኤርትራ ንመስርሕ መርመራ ዝምልከት ዓንቀጽ ክትቅበሎን ነቲ ኣብ ናይ ምፍራም ግዜ ጌራቶ ዘላ
ተዓቅቦ ክትስርዞን ጸዊዓ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኤርትራ ነቲ ኣማራጺ መወሰኽታ ንከቢድ ስቅያት፡
ከምኡ ውን ንጨካን፣ ዘይሰብኣውን ኣዋራድን ኣተሓሕዛን መቕጻዕትን ንምውጋድ ዝጸደቐ ውዕል
ክትፍርሞ ኣተባቢዓ። ብመሰረት ዓንቀጽ 1 ናይዚ ኣማራጺ መወሰኽታ፡ ኣህጉራውያን ሃገራውያን
ናጻ ትካላት ናብ ዜጋታት ሓርነቶም ተገፊፉሉ ኣሎ ዝተባህለ ቦታታት ብወግዒ ምብጻሕ ክገብራሉ
ዝኽእላ ኣገባብ ብምፍጣር፡ ንተግባራት ከቢድ ስቅያት፡ ከምኡ ውን ንጨካን፣ ዘይሰብኣውን
ኣዋራድን ኣተሓሕዛን መቕጻዕትን ዝገትእ ኣድላዪ ስጉምቲ ክወስዱ ዝገብር እዩ። እታ ፍልይቲ
መርማሪት፡ ኤርትራ ኣብ 25 ጥቅምቲ 2015 ናብ ኮሚቴ ኣንጻር ከቢድ ስቓይ እተቕርቦ ናይ ፈለማ
ጸብጻብ ብምትሕሓዝ ከቢድ ስቓይ ካብቲ ሃገር ናይ ምውጋድ ዘለዋ ሓቀኛ ድሌት ንምርኣይ ነዞም
ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ስጉምታ ከም ዝተቐበለቶም ብወግዒ ከተፍልጥ ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ።
ብተወሳኺ፡ ኤርትራ ንዓለምለኻዊ ሕጊ ምክልኻል ኩሎም ሰባት ካብ ግዱድ ምስዋርን ካልኦት
ከይፈረመቶም ተሪፋ ዘላ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ውዕላትን ክትፍርመሎ ይግባእ።39
69. እቲ ካልእ ተወሳኺ ተግባራዊ ስጉምቲ ደረት-ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደው ከም ዝብል
ምግባር እዩ ኔሩ። እታ ፍልይቲ መርማሪት ነዚ ጉዳይ ኣብ ካልኣይ ጸብጻባ (A/HRC/26/45)
ብግቡእ ተዛሪባትሉ፡ እዚ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ግዱድ ስራሕ ከም ዝመሳሰል ንቤት
ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ብንጽር ከም ዘረደአት ይፍለጥ። ዋላ’ኳ እታ በዓልቲ ሞያ ብዘይ ወግዓዊ
መግለጺ ካብ መበል ዕስራን-ሸሞንተን ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ኣዋርሕ ጥራይ ክወስድ ምዃኑ
እንተፈለጠት፡ ነቶም ኣብቲ ዙርያ ዝዕለሙ ይኹን ንወለዶም እዚ ምልክታ ዝተዋህቦም መግለጺ
ከም ዘየለ ድማ ሓበሬታ ኣለዋ። ስለዚ መንግስቲ ምስቲ ኣብ ኣዋጅ ሰፊሩ ዘሎ 18-ኣዋርሕ ዝብል
ናይ ግዜ ደረት ኣብ ተግባር ከምዘውዓሎ ንምርግጋጽ ተዓላሞ፡ ቤተሰቦምን ዓለምን 18 ኣዋርሕ
ክጽበዩ ይግባእ።
70. ብመንጽር እዚ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ጸብጻብን ብመርማሪት ኮምሽን ዝቐረበ ጸብጻብ
(A/HRC/29/42) ክርአ እንከሎ፥ እታ ፍልይቲ መርማሪት ንተግባራዊ ስጉምቲ ዝምልከት ነዚ
ዝስዕብ ነጥብታት ክትጠቅስ ትደሊ፥
(ሀ) ሓደስቲ ቐዳምነታት ብምልላይ፡ ተግባራዊ ስጉምትታት ምውሳድ፥ ነቶም ገና
ዘይተማልኡ ጉዳያት ካልኣይ ግዜ ብምድህሳስ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ግቡእ መልሲ ከም ዝህቡ
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ክሳብ 26 ጉንበት 2015፡ ምጽዳቕ ዝጽበዩ ዘለዉ ኣህጉራውያን ውዕላት፥ ቀዳማይ ኣማራጺ (ዘይግደታዊ) መወሰኽታ ንኣህጉራዊ
ውዕል ንሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት፡ ካልኣይ ኣማራጺ መወሰኽታ ንኣህጉራዊ ውዕል ንሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ––
ናይ ሞት ፍርዲ ንምውጋድ ዝዓለመ፡ ኣማራጺ መወሰኽታ ንኣህጉራዊ ውዕል ንቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት፡
ኣማራጺ መወሰኽታ ንውዕል ምውጋድ ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ፡ ኣማራጺ መወሰኽታ ንከቢድ ስቅያት (ቶርቸር)፡
ከምኡ ውን ንጨካን፣ ዘይሰብኣውን ኣዋራድን ኣተሓሕዛን መቕጻዕትን ንምውጋድ ዝጸደቐ ውዕል፡ ኣማራጺ መወሰኽታ ንመሰል
ህጻን ዝምልከት ውዕል ––ንተሳትፎ ህጻናት ኣብ ናይ ጥርዓን መስርሕ ብዘርኢ፡ ንመሰል ኩላቶም ስዱዳት ሰራሕኛታትን ኣባላት
ስድርኦምን ንምክልኻል ዝጸደቐ ኣህጉራዊ ውዕል፡ ንሰባት ካብ ግዱድ ሽርበት ንምክልኻል ዝጸደቐ ኣህጉራዊ ውዕልን፡ ኣማራጺ
መወሰኽታ ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ዝምልከት ውዕል።
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ምግባርን፡ ከም ፍልሰት ህዝቢን ብዘይ ወለዲ ናይ ዝስደዱ ዘለዉ ህጻናት ጉዳይ ከም ዝውሰኽዎ
ምግባር፥
(ለ) ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ጥሉል ሓበሬታ ዝርከበሉ
ኣገባብ ብምዃኑ፡ እዚ መዝነት ናይ ፍልይቲ መርማሪት ከም ዘለዎ ክጸንሕን ከም ዝቕጽልን
ምርግጋጽ፥
(ሐ) ብመርማሪት ኮምሽን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተዋህበ ኣገደስቲ
ለበዋታት ምዕባልኡ ምክትታል እዮም።
VII.
ሀ.

መደምደምታታትን ለበዋታትን
መደምደምታታት
71. ዋላ’ኳ ውሑድ ይኹን እምበር፡ ኤርትራ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ንምትሕብባር ትወስዶ
ዘላ ተበግሶታት ዘተባብዕ ምዃኑ፥ እዚ ንደገ-ዝጠመተ ስጉምትታ ሓንቲ ሃገር ናይ ሰብኣዊ መሰላት
ግዴትኣ ብዘየማትእ መንገዲ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ትወስድ ምህላዋ ዘርኢ ምልክት ብምዃኑ እታ
ፍልይቲ መርማሪት በዚ ተግባራት ከም ዝተባበዐት ትገልጽ።
72. እንተኾነ ግን፡ ሰብኣዊ መሰላት ከም መዋገዪ ሓጺር ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ረብሓታት
ምርኣዩን፥ ንኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ብሰላም ሰብኣዊ መሰላቶም ዝኽበረሉ ናይ ነዊሕ
እዋን ዕላማ ዘነኣእስ ክኸውን ከምዘይብሉ እታ በዓልቲ ሞያ ንኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን
ከተዘኻኽር ትደሊ። ኩሉ ምስ ኤርትራ ዝግበር ናይ ስራሕ ርክባት ንሰብኣዊ መሰላት ዝግባእ
ክብደትን ድፍኢትን ክህብ ይግባእን፡ ንቀንዲ ጠንቂ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብታ ሃገር ፍታሕ
ንምንዳይ ዘየቋርጽ ጻዕርታት ክካየድ ይግባእ።
73. እታ ፍልይቲ መርማሪት መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኩሎም ዜጋታት ተሳትፎ ኣብ ኩሉ
ማሕበራዊ ህይወት ብምድንፋዕ፡ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብታ ሃገር ንነዊሕ ዝጽንሕ
ውጽኢታዊ ፍታሕ ክናደ ትጽውዕ። እንተድኣ ንቑሉዕ ተሳታፍነት ቀዳምነት ሂቡ፡ ሰብኣዊ መሰላት
ናይ ኩሎም ሰብ-ብርኪ - ደቂንስትዮ፡ ህጻናትን ውሑዳንን - ኣብ ግዜ ምስታፍ ከምዘይግሃስ
ኣረጋጊጹ እቲ መንግስቲ መኽሰብ ከምዝህልዎ ተገሊጹ። ህዝባዊ ተሳትፎ ኣብ ኩሉ ደረጃታት
ክረጋገጽ ይግባእ። ብፍላይ ድማ ናይቶም በቲ ውሳኔ ክጽለዉ ዝኽእሉ ወይ ድማ እቲ ውሳኔ
ዘገድሶም ሰባት፥ ሓሳባት ክርአን ተሳታፍነቶም ክብደት ከም ዝተዋህቦን ጽልዋ ክህልዎ ምዃኑ
ብዘርኢ መንገዲ ክቃላጠፍ ይግባእ። እቶም በቲ ውሳኔ ዝትንከፉ ሰባት፡ ኣብ ግዜ ምፍጻም
ዘይኮነ፡ ኣብ ውሳኔ ናይ ምሃብ መስርሕ ናይ ምስታፍ መሰል ኣለዎም። እቶም ተሳተፍቲ
ብወለንተኦምን፡ ብዘይገለጸቕጥን ክሳተፉ ይግባእ። እቶም ሰባት ኣብ ዝሳተፍሉን ርእይትኦም ኣብ
ዝህብሉ እዋን ክወርዶም ዝኽእል መቕጻዕቲ ከይፈርሑ ሓሳባቶም ብናጻ ናይ ምግላጽ መሰሎም
ክሕሎ ይግባእ።
74. ንግዱድ ምስጓግ ዝምልከት ጉዳይ፡ ሰባት ብዘይ መጽለሊ ቦታ ከም ዝተርፉ ምግባር ኣብ
ልዕሊ ውልቀ-ሰባት፡ ቤተሰባትን ሕብረተሰባትን ናይ ገዛ መሰል ዝርከቦም ካልኦት ተወሳኺ
መሰላት ዓቢ ጽልዋ ኣብ ርእሲ ምህላዉ፡ ኣብ ምርግጋጽ ሸቶታት ሚለንዩም ዕንቅፋታት ይፈጥር።
ምስጓግ ከም ንቡር ኣሰራርሓ ዘይኮነ ከም ፍሉይ ኩነታት ክውሰድ ከም ዝግባእ ኣብ ልዕሊ
ምርግጋጻ፡ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሓላፍነታቱ ብምኽባር፡ ዋላ’ኳ እቲ ውሳኔ
ምትግባሩ ዘይተርፍ እንተኾነ፡ ነቶም በቲ ናይ ምስጓግ ውሳኔ ዝጽለዉ ሰባት ናይ ምዝርራብ
መሰል ቀዳምነት ብምሃብ ኣማራጺታት ምድላይ ሓጋዚ እዩ።

B.

ለባዋታት
75. ኤርትራ ዋላ’ኳ ንኣህጉራዊ ውዕል ኣንጻር ከቢድ ስቓይ ምፍራማን ካብ ቤት ጽሕፈት
ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቴክኒካዊ ሓገዝ ክትረክብ ምሕታታን ንክልተ ካብቶም
ለበዋታት ጥራይ ኣብ ተግባር እንተውዓለት፥ እቲ በታ ፍልይቲ መርማሪት ኣብቶም ክልተ ዝሓለፉ
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ጽብጻባት ዘሕለፈቶም ብዙሓት ለበዋታት ከምዘለዎ ጽኑዓት ኮይኖም ምህላዎም ደጊማ
ተረጋግጽ።40 ብተወሳኺ፡ ነዞም ዝስዕቡ ለበዋታት ከተማሓላልፍ ትደሊ።
1.

ንብቑዕ ገዛን ውሕስነት ኣንጻር ግዱድ ምስጓግ ዝምልከት፡
76. መንግስቲ ኤርትራ
(ሀ) መንግስቲ፡ ክሳብ ኣህጉራውያን ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነቲ ናይ
ምስጓግ ስጉምቲ ኣድላይነትን ሕጋውነትን እትምርምር ሓይሊ ዕማም ዘቕውም፡ ግዱድ ምስጓግን
ምፍራስን ኣባይቲ ብቕልጡፍ ንውሱን ግዜ ደው ከምዝብል ክገብር፥
(ለ) ዘለዉ ሕጋጋትን ፖሊሲታትን ግዱድ ምስጓግ ንምክልኻልን ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ
ዝሰማማዑ ምኻኖም ከረጋግጽ፥ ብተወሳኺ፡ ምስ ኣህጉራዊ ሕግን ምስ ኮሚቴ ንቁጠባዊ፡
ማሕበራዊን ባህላውን መሰላት ዘሕለፎም ሓፈሻዊ ርእይቶታት ኣንጻር ግዱዱ ምስጓግ ዝምልከት
ዝሰማምዑ ዓናቕጽ ከተኣታቱ፥
(ሐ) ኣህጉራውያን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ውዕላት ብዛዕባ ንኣባይቲን መሬትን ናይ
ውሕስና ግዜ ሓላፍነትን፥ ግዱድ ምስጓግ ዝፍቀደሎም ጽኑዓት ደረታት ከማልእ፥
(መ) ነቲ ዘሎ ሰፊሕ ጠለብ ኣባይቲ ንምምላእ ብትሑት-ወጻኢ ዝስርሑ ኣባይቲ
ብምድላው ንሽግር ማሕበራዊ ኣባይቲ ቀዳምነት ክህብ፥
(ሰ) ሕጊ ዘኽብሩ ህዝባውያን ትካላት፡ ወተሃደራትን ፖሊስን፡ ህዝባዊ ኣገልግሎቶም
ብግቡእ ንክፍጽሙ ዘኽእሎም፡ ብፍላይ ንኣጠቃቕማ ሓይልን መሳርያታትን ዝምልከት ሞያዊ
ስልጠና ክውሃቦም ይግባእ። ንወግዓዊ ኣፈጻጽማ ሕጊን መሰረታውያን መትከላት ኣጠቓቅማ
ሓይሊን መሳርያታትን ዝምልከት ውሽጣዊ መመርሒ ምስ ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣፈጻጽማን
መዐቀኒታት ከም ዝመሳሰሉ ንምግባር ዳህሳስ ከካይድ፥
(ሸ) ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ግዜ ግዱድ ምስጓግ ኣብ ቅትለት፡ ዓመጽ፡ ዘይሕጋዊ
ማእሰርቲን ዘይሕጋዊ ምዕናው ንብረትን ዝተሳተፉ ኣባላት ጸጥታ፥ ወተሃደራትን ፖሊስን
መርመራ ክካየድን ክሲ ክምስረተሎምን ይግባእ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ግዜ ምስጓግ ኣብ ዓዲ ቀይሕ
ዘጋጠመ ሞት ዝምልከት መርመራ ከካይድን ነቶም ገበነኛታት ናይ ሕጊ ከቕርቦም ይግባእ፥
(ቀ) እቲ ኣብ መጻኢ ዝካየድ ምስጓግ፡ ኣገዳሲን ምኽኑይን ኮይኑ ምስ ዝርከብ፡ እቲ
ስጉምቲ ምኽኑይን ተመጣጣኒን ኮይኑ ምስ ዝርከብ ኣብ ክፉት፡ ፍትሓዊን ግልጹን ህዝባዊ
ተሳትፎ፡ ግቡእ ምልክታን ንኹሎም በቲ ጉዳይ ዝጽለዉ ምስ ተዋህበን ክትግበር ይግባእ። እቲ
መስርሕ፡ ዕላምኡን ምኽንያት እቲ ምስጓግ ምፍላጥ፥ ምስቶም በዚ ውሳኔ ዝጽለዉ ሕብረተሰባትን
ውልቀሰባትን ቅኑዕ ዝርርብ ምክያድ፥ ኣብ ልዕሊ ህይወት እቶም ተሰጎግቲ (ንኣብነት፡ ኣብ ግዜ
ትምህርቲ፡ ንናይ ሓደ ህጻን መሰል ናይ ትምህርቲ) ዕንቅፋት ዘይምፍጣር፥ እቶም ዝጽለዉ ኣካላት
ነቲ መስርሕ ዝምልከት ርእይቶ ክህቡ፡ ካብ ምስጓግ ካልእ መተካእታ ኣማራጺ ናይ ምምማይ
መስርሕ መሰል ከይተረፈ፥ ሕጋዊ ካሕሳ ምሃብ፥ ንተነቀፍቲ ሰባት፡ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናት፡
ስንኩላን፡ ኣብ ትሕቲ ብህጻናት ዝምሓደራ ዘለዉ ህጻናት ፍልይ ዝበለ ኣጠማምታ ክግበረሎም፥
(በ) ናይቶም በቲ ምስጓግ ዝጽለዉ ሰባት ናይ ምዝራብን ምእካብን ማሕበር ናይ
ምምስራት መሰል ክኽበር ምግባር። ኩሎም ዝጽለዉ ሰባትን ደገፍቶምን ብዛዕባ ምስጓግ፡ እቲ
ሕጋዊ መዋቕራቱን ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝን ጉዳያት ኣብ ቅሉዕ መጋባእያታት ናይ ምዝራብ
መሰሎም ብዘ ይገለ ጸገም ክጥቀምሉ ምግባር፥
(ተ) ምስጓግ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮን ዘለዎ ጽልዋ ኣብ ግምት ምእታው፡ ነቲ ኣብ እዋን
ምስጓግ ከጋጥም ዝኽል ናይ ዓመጽ ተኽእሎ፡ ተሃዋስነት ንጾታዊ ጽልዋ ግዱድ ምስጓግ ኣብ ግምት
ብምእታውን ንደቂ ኣንስትዮ ንናይ ብቑዕ ገዛ መሰል ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ግዜ ውሕስና
ምሃብን።
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2.

ሕጋዊን ካልኦት ኣድለይቲ ስጉምትታን
77. መንግስቲ ኤርትራ
(ሀ) ኣብ ልዕሊ ዓንቐጽ 20 ውዕል ኣንጻር ከቢድ ስቓይ ዝምልከት ጌርዎ ዘሎ
ተዓቅቦታት ከልዕሎን እቲ ናይዚ ውዕል ኮሚቴ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምኻድ ኣድላዪ መርመራን
ጭብጢ ናይ ምእካብን ምርመራ ከካይድ ዘኽእሎ መስርሕ ክቕበል፥
(ለ) ናብ ኮሚቴ ኣንጻር ከቢድ ስቓይ፡ ናይ ፈለማ ጸብጻብ በቲ ተወሲኑ ዘሎ ዕለት 25
ጥቅምቲ 2015 ከቕርብ፥
(ሐ) ነቲ ኣማራጺ መወሰኽታ ኣንጻር ከቢድ ስቓይ ከጽድቖን፡ በዚ ኣማራጺ መወሰኽታ
መሰረት ንከቢድ ስቓይ ዝከላኸል ተቖጻጻሪ ኣካልን ናጻ ትካልን ከቕውም፥
(መ) ናይ ውሽጢ ሃገር ሕጊ ምስ ዓናቕጽ ኣህጉራዊ ውዕል ኣንጻር ከቢድ-ስቓይ ከም
ዝሰማማዕ ምግባርን ከቢድ ስቓይ ገበን ክኸውን ካብቶም ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘይሰዓሩ ሰብኣዊያን
መሰላት ክኸውን ምግባር፥
(ቀ) ኩሎም ብናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣገባባት፡ ኮሚቴ ምውጋድ ኣድልዎ ኣንጻር
ደቂኣንስትዮ፡ ኮሚቴ መሰላት ህጻን ዝተመሓላለፉ መደምደምታን ትዕዝብትታን፡ ብፍልይቲ
መርማሪትን ብመርማሪ ኮምሽን ዝተመሓላለፉ ለበዋታትን ኣብ ተግባር ምውዓልን ምቁጽጻርን።
ካብዚ ሓሊፉ እዞም ለበዋታት ብወግዓዊ ቋንቋታት ናብ ህዝቢ ብሰፊሕ ከም ዝዝርግሑ ምግባር፥
78.

ማሕበረሰብ ዓለም

(ሀ) ነቲ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ገዛውቲ ሕጽረት ንምፍታሕ ፍሉጥ ዕላማ ዘለዎ መደባት
ብምጽዳቕ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓገዙ ክልግስ፥
(ለ) ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሰፊሕ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሕቶታት ብዘይ
ምቁራጽ ምቕራብ፥
(ሐ) ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ ዝተወስዱ ጭቡጣት መርትዖታት ምሕታትን፡ ብዘይ
ንጹራት መብጽዓታት ዘይምድዓዓስን፥
(መ) ነቶም ኣብ 2001 ዝተኣስቱ ኣባላት ጉጅለ-15፡ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ናይ ፖለቲካ
እሱራትን ኣምባሳደር ዓሊ ዕማሮን ክፍትሑ ኣጥቢቑ ክሓትት፥
(ሰ) ነቲ ካብ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ፡ ብሚስጥራዊ መንገዲ ዝግበር ስደት ንምንካይን
ሕጋዊ መንገዲ ክህሉ ከተባብዕ፥ ናይ ሰብ ድለላን ምጭዋይን ንምክልኻል ድማ ኣብ መንጎ
መንግስታት ምትሕብባር ክህሉ ክደፍእ፥
(ሸ) ብዘይ ወለዲ ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ህጻናት ግቡእ ውሕስነት ንምሃብን፡ ህላውነት
ንምፍላጥ ዘኽእል መለለይን መስዓቢን መንገዲ ምምዕባል፥
(ቀ) ግዳያት ጭውያ ዝኾኑ ህጻናት፡ ብሰንኪ ምምሕዳራዊን ካልእ መስርሕን ንካልኣይ
ግዜ ምጭዋይ ንኸየጋጥሞም ንምኽልኻል ቅጽበታዊ ዝኾነ ክንክንን ሕጋዊ ደገፍን ክግበረሎም
ምግባር፥
(በ) ኩሉ ኣንጻር ምጭዋይ ሰባት ዝግበር ስጉምትታት ንሰብኣዊ መሰላት ንምኽባር፡
ነቶም ግዳያት ንምድሓን ዝዓለመን ሰብኣውነት ዘለዎ መስርሕ ምኻኑ ምርግጋጽ።
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