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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

 ، الصومال*: مشروع قرار*جيبوتي  

 حالة حقوق اإلنسان في إريتريا /…٣٥  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق  وإذ يؤكد من جديد 

 اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
 250/2002للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ومقرريهاا  91إىل القرار  وإذ يشري 
 ،275/2003و
املتعلاااب مبدوناااة  5/2املتعلاااب ابنااااا مؤجملساااات ا لاااس و 5/1إىل قرارياااه  وإذ يشاااري اي اااا   

  حزيااران/ 18قواعااد الساالوك للمكلوااني او يااات إل إاااار اإلجاارااات اخلاصااة للمجلااس املااؤر ني 
، وإذ يشاادع علااو ةاارورة ان يااؤعب املكلااو االو يااة واجبانااه وفقااا   اا ين القاارارين 2007يونيااه 

 ومرفقيهما،
 14املؤرخ  23/21، و2012متوز/يوليه  6املؤرخ  20/20قرارانه إىل  وإذ يشري ك لك 

  متاااوز/ 2املاااؤرخ  29/18، و2014حزيران/يونياااه  27املاااؤرخ  26/24، و2013حزيران/يونياااه 
 ،2016 يوليه/متوز 1 املؤرخ 32/24و ،2015يوليه 

ان إريرتيا عولة ارف إل صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمياة، وثثهاا  وإذ يالحظ 
 علو الوفاا االتزاماهتا الدولية الناشئة عن نلك الصكوك،

__________ 

 عولة غري ع و إل جملس حقوق اإلنسان. *
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 مشاركة إريرتيا إل اجلولة الثانية من ا جملتعراض الدورب الشامل وموافقتها وإذ يالحظ اي ا   
ارنامج األمم املتحادة اإلااا ي لتنويا  نلاك التوصايات، نوصية، وارناجمها ال ب وةعته مع  92علو 

 ويهيب حبكومة إريرتيا ان نتخ  ندااري ملموجملة فورية من اجل ننوي  نلك التوصيات،
 مبااا ات نااه حكومااة إريرتياا ماان إجاارااات حلمايااة ونعزياز حقااوق شااعبها ا قتصاااعية وإذ يرحاب 

وا جتماعياة، اوجملاا ل منهااا  قياب األاااداف اإلاا ياة لملويااة إل مرحلاة مبكاارة والتزامهاا ا اااداف 
 التنمية املستدامة،

االتزام حكومة إريرتياا اتعزياز املسااواة ااني اجلنساني، اسابل منهاا اراجمهاا  وإذ يرحب اي ا   
وياااة وهلتهاااا لوةاااع حاااد لااازوا  األاواااال الرامياااة إىل إ ااااا تارجملاااة نشاااويه األع ااااا التناجملااالية األنث

 والزوا  املبكر والقسرب،
لعدم نعاون حكومة إريرتيا مع جلنة التحقيب املعنية حبقوق اإلنسان  وإذ يعرب عن اجملوه 

إل إريرتيا، واجملتمرار عدم نعاو ا مع املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقاوق اإلنساان إل إريرتياا، مباا إل 
 ماح اد ول البلد،ذلك عدم الس

إىل نقااارير جلنااة التحقيااب، ويواصاال اإلعااراب عاان قلقااه العميااب إزاا النتااا ج الااوارعة  وإذ يشااري 
فيهاااا اشااا ن ماااا وقاااع وماااا يقاااع مااان انتهاكاااات واااااوزات حلقاااوق اإلنساااان، مثااال ا جملااارتقاق والساااجن 

ع وا غتصاااب والقتاال، وإزاا وجااوع إنسااانية ا اارال وا ةاا ها وا  تواااا القساارب والتعاا يب وافعااال  
 ،1991اجملباب معقولة لالعتقاع ان جرا م ةد اإلنسانية قد ارُنكبت إل إريرتيا من  عام 

ان لكال فارع احلاب إل املشااركة إل إعارة الشاؤون العاماة إل الادر، مباشارة او اواجملا ة  وإذ يؤكد 
جاااراا انتخاااااات وانياااة إل إريرتياااا منااا  تثلاااني ُاتاااارون حبرياااة، وإذ يعااارب عااان قلقاااه الشاااديد إزاا عااادم إ

 حىت اآلن، 1997وإزاا عدم إعمال عجملتور عام  1993 عام
ما نوصلت إليه جلنة التحقياب مان اجملاتنتاجات فيماا يتعلاب  ارا م  وإذ يالحظ اقلب االغ 

 احلاااكمنن ااوب علااو انتهاكااات وااااوزات حلقااوق اإلنسااان ارنكبهااا مسااؤولون إل احلكومااة وإل احلاازب 
 وقاعة عسكريون وافراع نااعون ملكتب األمن القومي،

اااا ن جلناااة التحقياااب نوصااالت إىل  دياااد اوياااة افاااراع ُيشاااتبه إل ةااالوعهم  وإذ ثااايل علماااا   
نلااك اجلاارا م، وحبرصااها الشااديد علااو صااون املعلومااات ذات الصاالة الاا   كاان ان ناادعم جهااوع  إل

 املساالة مستقبال ،
اجملاااااتمرار حكوماااااة إريرتياااااا إل اللجاااااوا إىل ا عتقاااااال وا حتجااااااز  يالحاااااظ اقلاااااب شاااااديدوإذ  

التعسويني، مبا إل ذلك عزل السجناا إل ظروف قاجملاية جادا  ونعاراض احليااة للخ ار، ةاد األشاخا  
الاا ين ُيشااتبه إل هتاارام ماان اخلدمااة الوانيااة، او الاا ين ثاااولون ا اارب ماان البلااد، او الاا ين ااارب احااد 

رهتم ماان البلااد، او الاا ين يعجاازون عاان نقااد، ووااا ب اويااة، او الاا ين  ارجملااون احلااب إل حريااة افااراع اجملاا
الااادين واحلاااب إل حرياااة الاااراب ويُنتااار إلااايهم ااعتباااارام ينتقااادون احلكوماااة، او األشاااخا  العا ااادين إىل 
ارة البلااد، وكاا لك األشااخا  الاا ين احُتجاازوا إل اعقاااب ءاولااة ا جملااتيالا علااو املباا  الاا ب ي اام وز 

 ،2013كانون الثاين/يناير   21اإلعالم إل 
اجملتخدام ا نَّدين إل اعماال الُساخرة إل اا واة واجملاعة مان األنشا ة  وإذ يالحظ ا جملو 

 ا قتصاعية،
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عاان اراعااة جملااجناا حاارب  2016آذار/مااار   18ااارفرا  حكومااة إريرتيااا إل  وإذ يرحااب 
آ ااارين مااان  13، وإذ يااا كار إل الوقااات ذاناااه اااا ن جيباااونيني انااااا  علاااو وجملاااااة مااان حكوماااة ق ااار

 جملجناا احلرب اجليبونيني   يزالون ءتجزين إل إريرتيا،
  إزاا شاايوا اجملااتخدام إجااراا التجنيااد إل اخلدمااة الوانيااة/ وإذ يُعاارب عاان القلااب الشااديد 

سارب العسكرية ألجل غري ءدع، واو نتاام يشاكل عماال  قساريا ، وإزاا ماا يارتعع عان التجنياد الق
لماوال عون جملن الثامنة عشرة إل اخلدمة العسكرية، وإذ ي جملو ألن اخلوف من اخلدمة الوانية 

 امل والة واراتها ثمالن اعداعا  كبرية من اإلريرتيني علو مغاعرة البلد،
مااان ان حالاااة حقاااوق اإلنساااان إل إريرتياااا نشاااكال عاااامال   وإذ يُعااارب عااان ا نشاااغال الباااالغ 

ر يسيا  يدفع عدعا  كبريا  من اإلريرتيني إىل مغاعرة الادام، تاا يعراةاهم إل كثاري مان األحياان ملخااار 
ا  ت ااااف وا عتاااداا البااادين والنوساااي البغااايك وغاااري ذلاااك مااان اشاااكال جملاااوا املعاملاااة إل ارياااب 

ِقبااال املهاااراني واملتجااارين االبشااار، وإذ يرحاااب إل الوقااات ذاناااه  اجااارهتم، مباااا إل ذلاااك اجملاااتغال م مااان
 مبشاركة حكومة إريرتيا إل املنتديات املتعدعة األاراف من اجل مناقشة جهوع مكافحة ا اار،

ما نوصلت إليه جلنة التحقيب من نتا ج خبصو  تارجملة القمع  وإذ يالحظ اقلب شديد 
و اصااة مااا قدارنااه اللجنااة ماان ان اناااك اجملاابااا  معقولااة نبعاا   علااو اجملااا  الاادين واألصاال اإلواا ،

علو ا عتقاع ان مسؤولني إريرتيني حرماوا اشاكل قاا  ومتعماد إريرتياني مان الكوناماا والعوار مان 
التمتااع حبقااوقهم اإلنسااانية وحرياااهتم األجملاجملااية، وعلااو اقاال نقاادير   ناازال اعمااال القمااع متواصاالة 

 املر صة، ةد انباا ال وا و الدينية غري
، ويشادع علاو (1)إىل نقرير جلنة التحقيب املعنية حبقوق اإلنساان إل إريرتياا يشري -1 

امهية عمل جلنة التحقيب وما مجعته من معلومات لدعم جهوع املساالة إل املستقبل، ويتل ثا  
 ؛حكومة إريرتيا علو اتاذ   وات فورية وملموجملة لوةع نوصيات اللجنة موةع التنوي 

، ويؤكااد (2)اتقرياار املقااررة اخلاصااة املعنيااة حبالااة حقااوق اإلنسااان إل إريرتيااا يرحااب -2 
قلقه البالغ إزاا اجملتمرار ا نتهاكات والتجاوزات اجلسايمة املبيناة فياه، وثا  حكوماة إريرتياا علاو 

 اتاذ   وات فورية وملموجملة لتنوي  التوصيات؛
اااالعرض الشااووب للمسااتجدات الاا ب قدمتااه املقااررة اخلاصااة إىل  يرحااب اي ااا   -3 

 جملس حقوق اإلنسان إل عورنه الرااعة والثالوني؛
ا نتهاكات والتجاوزات املنهجية اجلسيمة واجملاعة الن ااق  يدين ا شد العبارات -4 

حلقوق اإلنسان ال  يُزعم ا ا ارُنكبت ونُرنكب علو يد حكومة إريرتيا إل مناخ يسوعر اإلفاالت 
العام من العقااب، ف اال  عان نادااري جملالب املمتلكاات نعساوا ، مباا إل ذلاك تتلكاات اجلماعاات 

 كا  للقانون الدويل؛األجنبية، األمر ال ب يشكل انتها 
حاااا ت ا حتجااااز التعساااوي وا  توااااا القسااارب  يااادين علاااو وجاااه اخلصاااو  -5 

وا جملرتقاق والتع يب واعمال القتال والعناو اجلنساي والتميياز علاو اجملاا  الادين واألصال اإلوا  
واعمااااال ا نتقااااام ماااان اشااااخا  اساااابب جملاااالوك مزعااااوم ألفااااراع اجملاااارام، كمااااا ياااادين انتهاكااااات 

اإلنسااان إل جملااياق اخلدمااة الوانيااة ألجاال غااري ءاادع، مبااا يشاامل ا نتهاكاااات وااااوزات حقااوق 

__________ 

(1) A/HRC/32/47.  

(2) A/HRC/35/39.  
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والتجااااوزات الااا  نن اااوب علاااو العمااال القسااارب والتجنياااد العساااكرب القسااارب لماواااال والعناااو 
 اجلنسي؛

إزاا القيوع الصارمة املوروةاة علاو احلاب إل حرياة اعتنااق  يُعرب عن قلقه البالغ -6 
حرياااة التعباااري، مباااا إل ذلاااك احلاااب إل التماااا  املعلوماااات واحلصاااول اآلراا عون ناااد ل احاااد، وإل 

عليها ونشراا، وإل حرية التنقاال، وإل حرياة الوكار والوجادان والادين، وإل حرياة التجماع السالمي 
 ونكوين اجلمعياات، وإزاا احتجااز الصاحويني واملادافعني عان حقاوق اإلنساان والنشا اا السياجملايني

 الشعا ر الدينية إل إريرتيا؛والزعماا الدينيني وتارجملي 
ةاارورة مساااالة مجيااع املسااؤولني عاان انتهاكااات وااااوزات حقااوق  يكاارر ن كيااد -7 

 اإلنسان السااقة واحلالية إل إريرتيا؛
 حكومة إريرتيا إىل اتاذ اإلجرااات التالية: يكرر ن كيد ععونه -8 

ا، والكاو عان الكو عان ا حتجااز التعساوي لمشاخا  املوجاوعين إل إريرتيا )ا( 
 اجملتخدام التع يب وغرير من ةروب املعاملة او العقواة القاجملية او الالإنسانية او املهينة؛

نقد، ايان  ميع األشخا  ال ين احُتجزوا نعسوا ، مبن فيهم اع اا جمموعاة  )ب( 
 ا عقاب ءاولاةو احُتجاز  ناإلصالحية والصحويون واملعتقلون السياجمليون، واألشاخا  الا ي 15 الا

، واإلفرا  عانهم 2013كانون الثاين/يناير   21ا جملتيالا علو املب  ال ب ي م وزارة اإلعالم إل 
 او ةمان ءاكمتهم ءاكمة  عاعلة وشوافة عون ن  ري   مربر له ومع ا حرتام الكامل لل امانات

 الدنيا للمحاكمة العاعلة؛
وإنصاف وعلو قدم املساواة مع غاريام ةمان متكني احملتجزين من اللجوا حبرية  ) ( 

إىل ءكمااة مسااتقلة وءاياادة لل عاان إل قانونيااة اب احتجاااز، و سااني اوةاااا السااجون اساابل منهااا 
حتر اجملتخدام الزنزانات املوجوعة  ت األرض وحاويات الشحن  حتجاز السجناا، والكو عان 

لمقاااارب واحملاااامني وآلياااات  اجملاااتخدام مراكاااز ا حتجااااز السااارية وتارجملاااة عااازل الساااجناا، والساااماح
الرصد املستقلة االوصول اانتتام إىل السجناا، ونوفري إمكانية احلصول اسارعة وانتتاام علاو الرعاياة 

 ال بية عون عوا ب؛
إ ااااا نتاااام اخلدماااة الوانياااة ألجااال غاااري ءااادع عااان ارياااب نساااري  ا نااادين إل  )ع( 

شاااهرا ، حسااابما اعلنااات عناااه  18حملااادعة إل اخلدماااة الوانياااة الااا ين امتاااوا مااادة  ااادمتهم اإللزامياااة ا
حكومااااة إريرتيااااا، وعاااان اريااااب اإل اااااا الوعلااااي ملمارجملااااة إحلاااااقهم اعماااال قساااارب اعااااد ااااا ر املاااادة، 
والسماح اا جملتنكاف ال مريب من اخلدمة العساكرية، وإ ااا املمارجملاة اجلربياة املتمثلاة إل مت اية 

 سكر للتدريب العسكرب؛مجيع األاوال السنة األ رية من نعليمهم املدرجملي إل مع
 إ اا تارجملة إجبار املواانني علو املشاركة إل امليليشيات؛ (ه) 
التحقيااب فااورا  إل مجيااع ا ععااااات املتعلقااة اارنكاااب عمليااات اإلعاادام  ااار   )و( 

 الق اا، والتع يب وغرير من ةاروب املعاملاة او العقوااة القاجملاية والالإنساانية واملهيناة، وا غتصااب
 اا اجلنسي اوناا اخلدمة الوانية، ونقد، اجلناة إىل العدالة؛وا عتد

إ اا تارجملة إاالق النار علو املاواانني اإلريرتياني الا ين ثااولون عباور احلادوع  )ز( 
 للهرب من البلد ادف قتلهم او إصااتهم  روح؛
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 احاارتام حااب كاال فااارع إل حريااة التعبااري، وحريااة الوكااار، وحريااة الوجاادان والااادين )ح( 
 املعتقد، واحلب إل حرية التجمع السلمي ونكوين اجلمعيات؛ او

مواصاالة النهااوض اعمليااة نعزيااز وهايااة حقااوق املااراة، اوجملااا ل منهااا اتاااذ ناادااري  )ط( 
إةااافية ملكافحااة املمارجملااات ال ااارة مثاال زوا  األاوااال والاازوا  املبكاار والاازوا  القساارب ونشااويه 

 األع اا التناجمللية األنثوية؛
اذ نادااري ملموجملاة فورياة لتنويا  التوصايات املقدماة اونااا ا جملاتعراض الادورب ات )ب( 

الشامل الثاين املتعلِّب ارريرتيا، ونقد، نقرير عن التقدُّم احملارز، والتعااون الكامال ماع جملاس حقاوق 
 اإلنسان ومع عملية ا جملتعراض الدورب الشامل إل جولته الثالثة؛

الااا  نسااتهدف افاااراع اجملاار املتهاااراني ماان اخلدماااة  "بعيااةاجلااارم االت"إ اااا جملياجملااة  )ك( 
 الوانية او الساعني إىل ا روب من إريرتيا او ال ين يرنكبون اب افعال ا رال يُزعم ا ا جرا م؛

كوالة احلب إل نكوين األحزاب السياجملية وا ن مام إليها، وةمان حب مجياع  )ل( 
لعملية السياجملية والتصويت والرتش  إل انتخاااات املواانني إل املشاركة علو مجيع املستويات إل ا

حاارة وعاعلااة وشااوافة وع قراايااة، مبااا ي اامن التعبااري احلاار عاان إراعة الشااعب، وإناحااة الورصااة  اام 
 ملمارجملة ا ا احلب؛

نعزيااز التعاااون مااع مووةااية األماام املتحاادة السااامية حلقااوق اإلنسااان وفقااا   لتزاماهتااا  )م( 
اإلنسااان، والنتاار إل ععااوة املووةااية السااامية إىل إنشاااا مكتااب  ااا إل البلاااد الدوليااة إل جمااال حقااوق 

 يُكلو او ية شاملة؛
فساا  ا ااال امااام اعثااات ا اارال نااعااة للمووةااية السااامية وايئااات معاااادات  )ن( 

حقوق اإلنسان ومجيع آليات جملس حقوق اإلنسان لد ول البلاد عون عوا اب، والتعااون ماع كال 
 واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛اآلليات الدولية 

موافاة املووةية السامية  ميع املعلومات ذات الصلة عن اوية مجيع احملتجازين  ) ( 
والصاحويون واألشاخا  الا ين احُتجازوا  15  واملوقوعين إل القتال، مبان فايهم اع ااا جمموعاة ال

 2013الثاين/يناااير كااانون   21عقااب ءاولااة ا جملااتيالا علااو املباا  الاا ب ي اام وزارة اإلعااالم إل 
شخصاا ، وعان جملاالمتهم  13واملقانلون اجليبونيون ال ين   يزالون قيد ا حتجاز والبالغ عادعام 

 وحالتهم الصحية واماكن وجوعام؛
االتشاااور مااع مجيااع اصااحاب  1997العماال علااو إكمااال وننوياا  عجملااتور عااام  )ا( 

 املصلحة املعنيني؛
و نوفري احلماياة لمشاخا  الا ين نعااونوا الدول ال  يقيم فيها شهوع عل يشجع -9 

 مع جلنة التحقيب واملقررة اخلاصة، وهايتهم من اعمال ا نتقام علو وجه اخلصو ؛
ات كيد املقررة اخلاصة من جديد ما نوصلت إليه جلنة التحقياب مان  ثيل علما   -10 

إل إريرتياا، وذلاك اا جملاتناع اجملتنتا  مواعر ان ااإلمكان إنشاا آلياة إقليمياة نتاوىل مهماة املسااالة 
إىل ما اكدنه جلنة التحقيب من ان إنشاا ءكمة خمتل ة او جلنة للحقيقاة لان يكاون  ياارا  ناجعاا  

 إل التروف الراانة؛
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إريرتيا علاو إناحاة املعلوماات املتصالة ابااقي املقاانلني اجليباونيني املوقاوعين  ث  -11 
، لكااي 2008حزيران/يونيااه  12إىل  10الواارتة ماان إل القتااال مناا  ا شااتباكات الاا  وقعاات إل 

 يتس  للمعنيني ااألمر التحقب من وجوع اجملرال حرب جيبونيني ومن احوا م؛
متديد و ياة املقاررة اخلاصاة املعنياة حبالاة حقاوق اإلنساان إل إريرتياا ملادة جملانة  يقرر -12 

واحااااادة، وي لاااااب إىل املكلواااااة االو ياااااة ان نواصااااال ونعااااازز متااعاااااة ننويااااا  نوصااااايات جلناااااة التحقياااااب 
والتوصيات الوارعة إل نقريراا اي، وان نقدم عرةا  شوويا  للمستجدات إىل جملس حقاوق اإلنساان 

ااعة والثالوااني، وان نقاادم إىل ا لااس إل عورنااه الثامنااة والثالوااني نقرياارا  كتاايااا  عاان حالااة إل عورنااه الساا
حقااوق اإلنسااان إل إريرتيااا، وان نلقااي كلمااة امااام اجلمعيااة العامااة ونشااارك إل جلسااة  اااور معهااا إل 

 عورهتا الثانية والسبعني؛
ان جياارب حااوارا  نواعليااا  معااززا  اشاا ن حالااة حقااوق اإلنسااان إل إريرتيااا إل  يقاارر -13 

عورنه السااعة والثالوني، مبشاركة املقررة اخلاصة واملووةية السامية وا تمع املدين واجلهاات املعنياة 
 األ رال؛

ارنشاااا مكتااب للمووةااية السااامية إل إريرتيااا مكلااو حبمايااة ونعزيااز ورصااد  يوصااي -14 
 نسان، ويتاح له الوصول إىل مجيع املنااب عون عا ب؛حقوق اإل

حكومااة إريرتيااا ان نتعاااون نعاونااا  كااامال  مااع املقااررة اخلاصااة فتساام   ااا  يناشااد -15 
وملوظويها ازيارة البلد عون عوا ب، وان نويل ا عتباار الواجاب للتوصايات الاوارعة إل نقاارير املقاررة 

لتنويااا  و يتهاااا، ويشااادع علاااو امهياااة ان نقااادم مجياااع الااادول اخلاصاااة ونزوعااااا ااملعلوماااات الالزماااة 
 ععمها إىل املقررة اخلاصة إل جملبيل إجناز و يتها؛

إىل املووةاااية الساااامية ان نواصااال نعزياااز العمااال إل جملااابيل  ساااني حالاااة  ي لاااب -16 
ةا  حقوق اإلنسان إل إريرتيا، وان نقدم إىل جملس حقوق اإلنسان إل عورنه السااعة والثالوني عر 

شااااوويا  للمسااااتجدات ونقرياااارا  كتاايااااا  عاااان التقاااادم احملاااارز إل جمااااال التعاااااون اااااني إريرتيااااا واملووةااااية 
 السامية، وعن مدال ن وري ا ا التعاون إل حالة حقوق اإلنسان إل إريرتيا؛

حبكومة إريرتياا ان نكاو فاورا  عان املمارجملاة املتمثلاة إل م الباة اإلريرتياني  يهيب -17 
( الاا  يتحملااون فيهااا املسااؤولية "اجملااتمارة الناادم")مااا يساامو  B4/4.2ع ا جملااتمارة إل اخلااار  اتوقياا

عن اب جر ة ارنكبواا قبال مغااعرة البلاد، كاي يتسا   ام ا جملاتواعة مان اخلادمات القنصالية مان 
 البعثات الدالوماجملية اإلريرتية؛

ا تمع الدويل علو نعزيز جهاوعر ونعاوناه مان اجال ةامان ناوفري احلماياة  ث  -18 
 للوارين من إريرتيا، و  جمليما األاوال غري املصحواني ا ويهم؛

املؤجملساات التجارياة علاو اا ل العناياة الواجباة املناجملابة إل جماال حقاوق  يشجع -19 
نسااان والتخويااو ماان نلااك إل حقااوق اإل انشاا تهااإلنسااان ااادف  ديااد كيويااة التصاادب آلوااار 

 اآلوار ونقد، ايانات اش  ا، مبا إل ذلك ايانات اش ن ا جملتخدام املزعوم للعمالة املاُجنَّدة؛
الدول األع اا علو زياعة ا اتمام اتحسني حالة حقاوق اإلنساان إل  يشجع -20 

  ا الغرض، إن امكن؛إريرتيا عن اريب نعزيز العمل مع حكومة إريرتيا، وزياعة املوارع املخصصة  
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إىل األمااااني العااااام ان يااااوفر للمقااااررة اخلاصااااة مجيااااع املعلومااااات واملااااوارع  ي لااااب -21 
 الالزمة إلجناز و يتها؛

إىل ر اااايس اجلمعيااااة العامااااة ان ثياااال نقرياااار جلنااااة التحقيااااب وإحاااهتااااا  ي لااااب -22 
واتاذ اإلجرااات املناجملبة  الشووية ااملستجدات إىل مجيع ايئات األمم املتحدة املعنية للنتر فيها

 اش  ا؛
ا  ااااع األفريقاااي علاااو متااعاااة نقريااار جلناااة التحقيااااب  يشاااجع اقاااوة مااان جدياااد -23 

ونوصياهتا واملستجدات املتعلقة حبالة حقوق اإلنساان إل إريرتياا، اارجراا  قياب اادعم مان ا تماع 
 اوب علاو انتهاكاات واااوزات الدويل من اجل التحقيب مع األفراع املساؤولني عان اجلارا م الا  نن

حقااوق اإلنسااان الاا ين  اادع جلنااة التحقيااب اااويتهم، مبااا إل ذلااك اب جاارا م قااد نرقااو إىل جر ااة 
 ةد اإلنسانية، ونقد هم إىل العدالة؛

 ان يبقي املس لة قيد نترر. يقرر -24 
    


