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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

 : مشروع قرار*، الصومال*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،
 250/2002 للجنيية األيريقييية حلقييوق اإلنسييان والشييعوا، ومقر يهييا 91إىل القييرا   وإذ يشييري 
 ،275/2003و
املتعليييب مبدونييية  5/2مؤسسيييات ا ليييس و املتعليييب ابنيييا  5/1إىل قرا ييييه  وإذ يشيييري اي يييا   

 18قواعييييييد السييييييلوك للمكلإييييييني اوايييييييات م إسييييييا  اإلجييييييرا ات اخلاصيييييية للمجلييييييس املييييييؤ  ني 
، وإذ يشيييدل علييية أيييرو ة ان ييييؤلال املكليييت االوايييية واجبا يييه ويقيييا   ييي ين 2007حزيران/يونييييه 

 القرا ين ومريقيهما،
 14املؤ خ  23/21، و2012ز/يوليه متو  6املؤ خ  20/20إىل قرا ا ه  وإذ يشري ك لك 

 متيييوز/ 2امليييؤ خ  29/18، و2014حزيران/يونييييه  27امليييؤ خ  26/24، و2013حزيران/يونييييه 
 ،2016متوز/يوليه  1املؤ خ  32/24، و2015يوليه 

ان إ يرتيا لولة سرف م صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميية، وثثهيا  وإذ يالحظ 
 لدولية و عهداهتا م جمال حقوق اإلنسان الناشئة عن  لك الصكوك،علة الويا  االتزاماهتا ا

__________ 

 لولة غري ع و م جملس حقوق اإلنسان. *
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مشيا كة إ يرتييا م الولية الثانيية مين ااسيتعرار اليدو ال الشيامت وموايقتهيا  وإذ يالحظ اي يا   
 وصييية، وارناجمهييا اليي ال وأييعته مييأل ارنييامة األمييم املتحييدة اإلايياصي لتنإييي   لييك التوصيييات،  92عليية 

 ا ان  تخ   دااري ملموسة يو ية من اجت  نإي   لك التوصيات،ويهيب حبكومة إ يرتي
مبييييا ا   ييييه حكوميييية إ يرتيييييا ميييين إجييييرا ات حلماييييية و عزيييييز حقييييوق شييييعبها  وإذ يرحييييب 

ااقتصالية وااجتماعية، اوساصت منها حتقيب األهداف اإلااصية لأللإية م مرحلة مبكرة والتزامهيا 
 اأهداف التنمية املستدامة،

االتزام حكومة إ يرتييا اتعزييز املسياواة ايني النسيني، اسيبت منهيا اراجمهيا  اي ا   وإذ يرحب 
الراميييية إىل إ يييا  تا سييية  شيييويه األع يييا  التناسيييلية األنثويييية وأللتهيييا لوأيييأل حيييد ليييزوا  األسإيييال 

 والزوا  املبكر والقسرال،
قوق اإلنسان لعدم  عاون حكومة إ يرتيا مأل لنة التحقيب املعنية حب وإذ يعرا عن اسإه 

م إ يرتيا، واستمرا  عدم  عاو ا مأل املقر ة اخلاصة املعنية حبالة حقيوق اإلنسيان م إ يرتييا، مبيا م 
 ذلك عدم السماح اد ول البلد،

إىل  قييا ير لنيية التحقيييب، ويواصييت اإلعييراا عيين قلقييه العميييب إزا  النتيياصة الييوا لة  وإذ يشييري 
اكييات وويياوزات حلقييوق اإلنسييان، مثييت ااسييرتقاق وااحتجيياز ييهييا اشييأن مييا وقييأل ومييا يقييأل ميين انته

إنسيييانية ا يييرط وااأيييتهال وااغتصييياا والقتيييت،  التعسيييإي واا تإيييا  القسيييرال والتعييي يب وايعيييال ا
 ،1991وإزا  وجول اسباا معقولة لالعتقال ان جراصم أد اإلنسانية قد ا ُ كبت م إ يرتيا من  عام 

م املشيييا كة م إلا ة الشيييؤون العامييية م اليييد ، مباشيييرة  ان لكيييت ميييواسن احليييب وإذ يؤكيييد 
اواستة تثلني ُُيتا ون حبرية، وإذ يعرا عن قلقه الشديد إزا  عدم إجرا  انتخاايات وسنيية م  او

 حىت اآلن، 1997وإزا  عدم إعمال لستو  عام  1993إ يرتيا من  عام 
سيتنتاجات ييميا يتعليب ئيراصم ما  وصلت إليه لنة التحقييب مين ا وإذ يالحظ اقلب االغ 

 نتيييوال علييية انتهاكيييات ووييياوزات حلقيييوق اإلنسيييان ا  كبهيييا مسيييؤولون م احلكومييية وم احليييزا 
 احلاكم وقالة عسكريون وايرال  ااعون ملكتب األمن القومي،

اأن لنة التحقييب  وصيلت إىل حتدييد هويية اييرال ُيشيتبه م أيلوعهم م  وإذ ثيط علما   
رصييها الشييديد عليية صييون املعلومييات ذات الصييلة الييه دكيين ان  ييدعم جهييول  لييك الييراصم، وحب
 املسا لة مستقبال ،

اسييييتمرا  حكوميييية إ يرتيييييا م اللجييييو  إىل ااعتقييييال وااحتجيييياز  وإذ يالحييييظ اقلييييب شييييديد 
التعسييييإيني، مبييييا م ذلييييك عييييزل السييييجنا  م ّييييروف قاسييييية جييييدا  و عيييير ر احلييييياة للختيييير، أييييد 

الي ين  األشخاص ال ين ُيشتبه م هترهبم من اخلدمة الوسنية، او ال ين ثياولون ا يرا مين البليد، او
الي ين دا سيون احليب م حريية اليدين او م حريية اليراال والتعبيري، يعجزون عن  قدمي وثاصب هويية، او 

مبن ييهم األشخاص الي ين يُنرير إلييهم ااعتبيا هم ينتقيدون احلكومية، او األشيخاص الي ين يعيولون 
إىل البلد اعيد ا يروا مين اخلدمية العسيكرية، وكي لك األشيخاص الي ين احُتجيزوا م اعقياا  اولية 

 ،2013كانون الثاين/يناير   21ال ي م وزا ة اإلعالم م ااستيال  علة املبىن ال 
عيين ا اعيية سييجنا  حييرا  2016آذا /مييا    18اييريرا  حكوميية إ يرتيييا م  وإذ يرحييب 

آ يييرين مييين  13جيبيييو يني انيييا   علييية وسييياسة مييين حكومييية قتييير، وإذ يييي ك ر م الوقيييت ذا يييه ايييأن 
 سجنا  احلرا اليبو يني ا يزالون  تجزين م إ يرتيا،
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 إزا  شيييييوت اسيييييتخدام إجييييرا  التجنييييييد م اخلدميييية الوسنيييييية/ إذ يُعييييرا عييييين القلييييب الشيييييديدو  
العسيييكرية ألجيييت غيييري  يييدل، وهيييو نريييام يشيييكت عميييال  قسيييريا  ويشيييمت ساصإييية واسيييعة مييين األنشيييتة 
ااقتصيييالية، وإزا  ميييا ييييرتلل عييين التجنييييد القسيييرال لألسإيييال م اخلدمييية العسيييكرية، وإذ يأسييييت ألن 

 ة الوسنية املتو لة ووراتها ثمالن اعدالا  كبرية من اإل يرتيني علة مغال ة البلد،اخلوف من اخلدم
مييين ان حالييية حقيييوق اإلنسيييان م إ يرتييييا  شيييك ت عيييامال   وإذ يُعيييرا عييين اانشيييغال البيييالغ 

 صيسيا  يديأل عدلا  كبريا  من اإل يرتيني إىل مغال ة اليدهم، تيا يعر أيهم م كثيري مين األحييان ملخياسر 
ا تتييياف وااعتيييدا  البيييدين والنإسيييي البغييييك وغيييري ذليييك مييين اشيييكال سيييو  املعاملييية م سرييييب ا

هجيييرهتم، مبيييا م ذليييك اسيييتغال م مييين قجبيييت املهيييراني واملتجيييرين االبشييير، وإذ يرحيييب م الوقيييت ذا يييه 
 مبشا كة حكومة إ يرتيا م املنتديات املتعدلة األسراف من اجت مناقشة جهول مكايحة ااوا ،

ما  وصلت إليه لنة التحقيب من نتاصة خبصوص تا سة القمأل  ذ يالحظ اقلب شديدوإ 
 علة اسا  الدين واألصت اإلثين أد مجاعات منها ا بات التواصت الدينية غري املر صة،

، ويشيدل علية (1)إىل  قرير لنة التحقيب املعنية حبقوق اإلنسيان م إ يرتييا يشري -1 
وما مجعته من معلومات لدعم جهول املسا لة م املستقبت، ويرت ثي  امهية عمت لنة التحقيب 

 حكومة إ يرتيا علة ا اذ  توات يو ية وملموسة لوأأل  وصيات اللجنة موأأل التنإي ؛
مييييأل التقييييدير اعمييييت املقيييير ة اخلاصيييية املعنييييية حباليييية حقييييوق اإلنسييييان م  يرحييييب -2 

تهاكات والتجاوزات السيمة، وث  حكومة إ يرتيا ، ويؤكد قلقه البالغ إزا  استمرا  اان(2)إ يرتيا
 علة ا اذ  توات يو ية وملموسة لتنإي  التوصيات؛

اييالعرر الشييإوال للمسييتجدات اليي ال قدمتييه املقيير ة اخلاصيية إىل  يرحييب اي ييا   -3 
 جملس حقوق اإلنسان م لو  ه الرااعة والثالثني؛

نهجية السيمة واسيعة النتياق اانتهاكات والتجاوزات امل يدين اأشد العبا ات -4 
حلقوق اإلنسان اله يُزعم ا ا ا ُ كبت و ُر كب علة يد حكومة إ يرتيا م مناخ يسول  اإلييالت 

 العام من العقاا؛
حييياات ااحتجييياز التعسيييإي واا تإيييا  القسيييرال  ييييدين علييية وجيييه اخلصيييوص -5 

واألصييت اإلثيييين واعميييال  والتعيي يب واعميييال القتييت والعنيييت النسييي والتميييييز علييية اسييا  اليييدين
اانتقام من اشخاص اسبب سلوك مزعوم أليرال اسرهم، كما يدين انتهاكيات ووياوزات حقيوق 
اإلنسيييان م سيييياق اخلدمييية الوسنيييية ألجيييت غيييري  يييدل، مبيييا يشيييمت اانتهاكيييات والتجييياوزات اليييه 

  نتوال علة العمت القسرال والتجنيد العسكرال القسرال لألسإال والعنت النسي؛
إزا  القيول الصا مة املإروأية علية احليب م حريية اعتنياق  يُعرا عن قلقه البالغ -6 

اآل ا  لون  يييد ت احيييد، وم حريييية التعبيييري، مبيييا م ذليييك احليييب م التميييا  املعلوميييات واحلصيييول 
عليها ونشرها، وم حرية التنق يت، وم حريية الإكير والوجيدان واليدين، وم حريية التجميأل السيلمي 

معيييييييات، وإزا  احتجيييييياز الصييييييحإيني واملييييييدايعني عيييييين حقييييييوق اإلنسييييييان والنشييييييتا  و كييييييوين ال
 السياسيني والزعما  الدينيني وتا سي الشعاصر الدينية م إ يرتيا؛

__________ 

(1) A/HRC/32/47. 
 .A/HRC/35/39انرر الوثيقة  (2)
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أييرو ة مسييا لة مجيييأل املسييؤولني عيين انتهاكييات وويياوزات حقييوق  يكيير   أكيييد -7 
 اإلنسان السااقة واحلالية م إ يرتيا؛

 حكومة إ يرتيا إىل ا اذ اإلجرا ات التالية: يكر   أكيد لعو ه -8 
الكت عين ااحتجياز التعسيإي لألشيخاص املوجيولين م إ يرتييا، والكيت عين  )ا( 

 استخدام التع يب وغري  من أروا املعاملة او العقواة القاسية او الالإنسانية او املهينة؛
يهم اع ا  جمموعية  قدمي ايان ئميأل األشخاص ال ين احُتجزوا  عسإا ، مبن ي )ا( 
اإلصييالحية والصييحإيون واملعتقلييون السياسيييون، واألشييخاص اليي ال احُتجييزا عقييب  اوليية  15  ال

، واإليرا  عينهم 2013كانون الثاين/يناير   21ااستيال  علة املبىن ال ال ي م وزا ة اإلعالم م 
ام الكامييييت او أييييمان  يييياكمتهم  اكميييية  عالليييية وشييييإاية لون  ييييأ ري ا ميييي   لييييه ومييييأل ااحييييرت 

 لل مانات الدنيا للمحاكمة العاللة؛
إ يييا  نريييام اخلدمييية الوسنيييية ألجيييت غيييري  يييدل عييين سرييييب  سيييري  ا نيييدين م  ) ( 

شيييهرا ، حسيييبما اعلنيييت عنيييه  18اخلدمييية الوسنيييية الييي ين امتيييوا ميييدة  يييدمتهم اإللزاميييية ا يييدلة م 
اعمييييت قسييييرال اعييييد هيييي   املييييدة، حكوميييية إ يرتيييييا، وعيييين سريييييب اإل ييييا  الإعلييييي ملما سيييية إحليييياقهم 

والسماح اااستنكاف ال مريال من اخلدمة العسيكرية، وإ يا  املما سية ال يية املتمثلية م مت يية 
 مجيأل األسإال السنة األ رية من  عليمهم املد سي م معسكر للتد يب العسكرال؛

ين احييرتام حييب كييت ييييرل م حرييية التعبييري، وحرييية الإكييير، وحرييية الوجييدان واليييد )ل( 
 املعتقد، واحلب م حرية التجمأل السلمي و كوين المعيات؛ او
أييمان متكيييني ا تجيييزين مييين اللجيييو  حبرييية وإنصييياف وعلييية قيييدم املسييياواة ميييأل  )هي( 

غيييريهم إىل  كمييية مسيييتقلة و اييييدة للتعييين م قانونيييية اال احتجييياز، وحتسيييني اوأيييات السيييجون 
أل ر وحاوييييييات الشيييييحن احتجييييياز اسييييبت منهيييييا حرييييير اسيييييتخدام الزنزانيييييات املوجيييييولة حتيييييت ا

السيييجنا ، والكيييت عييين اسيييتخدام مراكيييز ااحتجييياز السيييرية وتا سييية عيييزل السيييجنا ، والسيييماح 
لألقييييا ا وا ييييامني وآليييييات الرصييييد املسييييتقلة االوصييييول اانترييييام إىل السييييجنا ، و ييييويري إمكانييييية 

 احلصول اسرعة وانترام علة الرعاية التبية لون عواصب؛
 إجبا  املواسنني علة املشا كة م امليليشيات؛ إ ا  تا سة )و( 
التحقيييب يييو ا  م مجيييأل االعييا ات املتعلقيية اا  كيياا عمليييات اإلعييدام  ييا    )ز( 

الق ييييييا ، والتعيييييي يب وغييييييري  ميييييين أييييييروا املعامليييييية او العقوايييييية القاسييييييية والالإنسييييييانية واملهينيييييية، 
 الناة إىل العدالة؛ وااغتصاا وااعتدا  النسي اثنا  اخلدمة الوسنية، و قدمي

إ ا  تا سة إسالق النا  علة امليواسنني اإل يرتييني الي ين ثياولون عبيو  احليدول  )ح( 
 للهرا من البلد هبدف قتلهم او إصااتهم ئروح؛

مواصييلة النهييور اعملييية  عزيييز وألاييية حقييوق املييراة، اوسيياصت منهييا ا يياذ  ييدااري  )ط( 
ثييت زوا  األسإييال والييزوا  املبكيير والييزوا  القسييرال و شييويه إأييايية ملكايحيية املما سييات ال ييا ة م

 األع ا  التناسلية األنثوية؛
ا اذ  يدااري ملموسية يو يية لتنإيي  التوصييات املقدمية اثنيا  ااسيتعرار اليدو ال  )ال( 

الشامت الثاين املتعلِّب ار يرتيا، و قدمي  قرير عن التقدُّم ا يرز، والتعياون الكاميت ميأل جمليس حقيوق 
 إلنسان ومأل عملية ااستعرار الدو ال الشامت م جولته الثالثة؛ا
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اليييه  سييتهدف اييييرال اسيير املتهيييراني ميين اخلدمييية  "اليييرم االتبعييية"إ ييا  سياسيية  )ك( 
 الوسنية او الساعني إىل ا روا من إ يرتيا او ال ين ير كبون اال ايعال ا رط يُزعم ا ا جراصم؛

ا السياسية واان مام إليها، وأمان حب مجييأل كإالة احلب م  كوين األحزا )ل( 
املواسنني م املشا كة علة مجيأل املستويات م العملية السياسية والتصويت والرتش  م انتخاايات 
حييرة وعالليية وشييإاية ولدقراسييية، مبييا ي ييمن التعبييري احليير عيين إ الة الشييعب، وإ احيية الإرصيية  ييم 

 ملما سة ه ا احلب؛
تعاون مأل مإوأية األمم املتحدة السامية حلقيوق اإلنسيان ويقيا  مواصلة  عزيز ال )م( 

 التزاماهتا الدولية م جمال حقوق اإلنسان؛
يسيي  ا ييال امييام اعثييات ا ييرط  ااعيية للمإوأييية السييامية وهيئييات معاهييدات  )ن( 

حقوق اإلنسان ومجيأل آليات جملس حقوق اإلنسان لد ول البليد لون عواصيب، والتعياون ميأل كيت 
 اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛

مواياة املإوأية السامية ئميأل املعلومات ذات الصلة عن هوية مجيأل ا تجيزين  ) ( 
والصيحإيون واألشيخاص الي ين احُتجيزوا  15  واملإقولين م القتال، مبين يييهم اع يا  جمموعية ال

 2013كييانون الثاين/ينيياير   21الم م عقييب  اوليية ااسييتيال  عليية املبييىن اليي ال ي ييم وزا ة اإلعيي
شخصيا ، وعين سيالمتهم  13واملقا لون اليبو يون ال ين ا يزالون قيد ااحتجاز والبالغ عيدلهم 

 وحالتهم الصحية واماكن وجولهم؛
االتشيياو  مييأل مجيييأل اصييحاا  1997العمييت عليية إكمييال و نإييي  لسييتو  عييام  )ت( 

 املصلحة املعنيني؛
قييييم ييهيييا شيييهول علييية  يييويري احلمايييية لألشيييخاص الييي ين اليييدول اليييه ي يشيييجأل -9 

  عاونوا مأل لنة التحقيب واملقر ة اخلاصة، وألايتهم من اعمال اانتقام علة وجه اخلصوص؛
املقييير ة اخلاصييية ميييأل ااحتيييال األيريقيييي  اليييه اجرهتيييا األوليييية ااا صيييااتيرحيييب  -10 

وذلك اااسيتنال إىل ميا اكد يه لنية التحقييب وثيط علما  اتوصياهتا ارنشا  آلية مسا لة إقليمية، 
 من ان إنشا   كمة خمتلتة او لنة للحقيقة لن يكون  يا ا  ناجعا  م الرروف الراهنة؛

إ يرتييييا علييية إ احييية املعلومييييات املتصيييلة ابييياقي اسيييرط احليييرا اليبييييو يني  ثييي  -11 
، لكييي 2008يران/يونيييه حز  12إىل  10املإقييولين منيي  ااشييتباكات الييه وقعييت م الإييرتة ميين 

 يتسىن للمعنيني ااألمر التحقب من وجول اسرط حرا جيبو يني ومن احوا م؛
متديد واية املقر ة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان م إ يرتيا ملدة سينة  يقر  -12 

واحييييدة، ويتلييييب إىل املكلإيييية االواييييية ان  واصييييت و عييييزز متااعيييية  نإييييي   وصيييييات لنيييية التحقيييييب 
التوصيييات الييوا لة م  قريرهييا هييي عيين حاليية حقييوق اإلنسييان م إ يرتيييا، وان حتيييت و قييدم  قريييرا   و 

كتاايا  إىل جملس حقوق اإلنسان م لو  ه الثامنة والثالثيني، وان  لقيي كلمية اميام المعيية العامية 
 و شا ك م جلسة حتاو  معها م لو هتا الثانية والسبعني؛

 إاعلييا  معيززا  اشيأن حالية حقيوق اإلنسيان م إ يرتييا م لو  يه  ان جييرال حيوا ا   يقر  -13 
 السااعة والثالثني، مبشا كة املقر ة اخلاصة واملإوأية السامية وا تمأل املدين والهات املعنية األ رط؛
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حبكوميية إ يرتيييا ان  نريير م إنشييا  مكتييب للمإوأييية السييامية م إ يرتيييا  يهيييب -14 
ُيكلَّييت اواييية شيياملة ميين اجييت ألاييية و عزيييز و صييد حقييوق اإلنسييان، و كإييت وصييوله إىل مجيييأل 

 األماكن لون عاصب؛
حكوميية إ يرتيييا ان  تعيياون  عاونييا  كييامال  مييأل املقيير ة اخلاصيية يتسييم   ييا  يناشييد -15 

إيها ازي ا ة البلد لون عواصب، وان  ويل ااعتبيا  الواجيب للتوصييات اليوا لة م  قيا ير املقير ة وملّو
اخلاصييية و زولهيييا ااملعلوميييات الالزمييية لتنإيييي  وايتهيييا، ويشيييدل علييية امهيييية ان  قيييدم مجييييأل اليييدول 

 لعمها إىل املقر ة اخلاصة م سبيت إجناز وايتها؛
إىل املإوأيييية السيييامية ان  واصيييت  عزييييز العميييت م سيييبيت حتسيييني حالييية  يتليييب -16 

حقوق اإلنسان م إ يرتيا، وان  قدم إىل جملس حقوق اإلنسان م لو  ه السااعة والثالثني عرأا  
شإويا  للمستجدات خبصوص التقدم ا رز م جميال التعياون ايني إ يرتييا واملإوأيية السيامية، وعين 

 عاون م حالة حقوق اإلنسان م إ يرتيا؛مدط  أثري ه ا الت
حبكومة إ يرتييا ان  كيت ييو ا  عين املما سية املتمثلية م متالبية اإل يرتييني  يهيب -17 

( الييه يتحملييون ييهييا املسييؤولية "اسييتما ة النييدم")مييا يسييمة  B4/4.2م اخلييا   اتوقيييأل ااسييتما ة 
م ااسيتإالة مين اخليدمات القنصيلية مين عن اال جردة ا  كبوها قبيت مغيال ة البليد، كيي يتسيىن  ي

 البعثات الدالوماسية اإل يرتية؛
إىل اااتيييزاز والتهدييييدات  اللجيييو  عييين  كيييت ان إ يرتييييا حبكوميييةيهييييب اي يييا   -18 

لتحصييت ال يراصب  يا   إ يرتييا  غيري املشيروعة وسياصتال والغش وغري ذليك مينااستخدام العنت 
 وان متتنأل عن مثت ه   املما سات؛ إ يرتيةمن اصول  من  عاياها او من ايرال آ رين منحد ين

ا تمأل الدويل علة  عزيز جهيول  و عاونيه مين اجيت أيمان  يويري احلمايية  ث  -19 
 للإا ين من إ يرتيا، وا سيما األسإال غري املصحواني ا ويهم؛

املؤسسيات التجا يية علية اي ل العنايية الواجبية املناسيبة م جميال حقيوق  يشجأل -20 
م حقييوق اإلنسييان والتخإيييت ميين  لييك  انشييتتهااإلنسييان هبييدف حتديييد كيإييية التصييدال آلثييا  

 اآلثا  و قدمي ايانات اشأ ا، مبا م ذلك ايانات اشأن ااستخدام املزعوم للعمالة امليُجنَّدة؛
  علة زيالة ااهتمام اتحسني حالة حقيوق اإلنسيان م الدول األع ا يشجأل -21 

 إ يرتيا عن سريب  عزيز العمت مأل حكومة إ يرتيا، وزيالة املوا ل املخصصة   ا الغرر، إن امكن؛
إىل األمييييني العييييام ان يييييوير للمقيييير ة اخلاصيييية مجيييييأل املعلومييييات واملييييوا ل  يتلييييب -22 

 الالزمة إلجناز وايتها؛
يييية العامييية ان حتييييت  قريييير لنييية التحقييييب وإحاساهتيييا الشيييإوية إىل المع يتليييب -23 

 ااملستجدات إىل مجيأل هيئات األمم املتحدة املعنية للنرر ييها وا اذ اإلجرا ات املناسبة اشأ ا؛
ااحتيييال األيريقيييي علييية متااعييية  قريييير لنييية التحقيييييب  يشيييجأل اقيييوة مييين جدييييد -24 

وق اإلنسيان م إ يرتييا، ايرجرا  حتقييب ايدعم مين ا تميأل و وصياهتا واملستجدات املتعلقة حبالة حق
الدويل من اجت التحقيب مأل األيرال املسيؤولني عين اليراصم اليه  نتيوال علية انتهاكيات ووياوزات 
حقييوق اإلنسييان اليي ين حتييدل لنيية التحقيييب هييويتهم، مبييا م ذلييك اال جييراصم قييد  رقيية إىل جرديية 

 ؛أد اإلنسانية، و قددهم إىل العدالة
 ان يبقي املسألة قيد نرر . يقر  -25 


