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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠١٨متوز/يوليه  ٦ -حزيران/يونيه  ١٨
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 : مشروع قرار*، الصومال*جيبويت  

 حالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي .../٣٨  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان، والعيودين الودولي   إذ يسرتشد 

 صلة،اخلاص  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات ال
 ٢5٠/٢٠٠٢للجنوة األرريقيوة حلقووق اإلنسوان والشوعور ومقررا وا  9١إىل القرار وإذ يشري  

 ،4٢٨/١٢و ٢75/٢٠٠3و
 5/٢املتعلووب نبنوواس مت سووات جملووس حقوووق اإلنسووان و 5/١قراريووه  إىليضووا  وإذ يشووري   

س، صوووووة للمجلووووواملتعلوووووب مبدونوووووة قواعووووود السووووولوك للمكلاووووو  نوووووو  ت   إ وووووار اإلجوووووراسات اخلا
لو يووة واجبا ووه ، وإذ يشوودع علووو ةوورورة  ن يووتعب املكلوو  ا٢٠٠7يونيووه حزيران/ ١٨ املووتر  

 ورقا  هلذين القرارين ومررقييما،
 إىل قرارا ه السانقة ومجيع التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان   إريرت ،وإذ يشري كذلك  
مبووووا ا ذ ووووه حكومووووة إريوووورت  موووون إجووووراسات حلمايووووة و عزيووووز حقوووووق شووووعبيا  وإذ يرحوووو  

ميوا ة مبكرة والتزا  مرحل ا قتصاعية وا جتماعية، نو ائل منيا حتقيب األهداف اإلمنائية لأللاية
 هداف التنمية املستدامة،أب

نتقووودل التقريووور األوم املقوووداي مووون إريووورت  إىل اللجنوووة األرريقيوووة حلقووووق  وإذ يرحووو   يضوووا   
 اإلنسان والشعور   عور ا العاعية الثانية والست ،

__________ 

 عولة غري عضو   جملس حقوق اإلنسان. *
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  ووتمرار عووداي التعوواون مووع املقووررة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقوووق اإلنسووان    وإذ أي وو  
 ند ول البلد، اإريرت ، مبا يشمل عداي السماح هل

 ةالتقارير السانقة للجنة التحقيب املعنية حبقوق اإلنسان   إريرت ، وللمقورر  إىلوإذ يشري  
ة معقول ك   باا  أبن هنا نتائج اليت  ايد، مع ا  تمرار   اإلعرار عن عميب قلقه إزاس الةاخلاص

، مبا   ذلوك ا عتقوال ١99١لالعتقاع أبن جرائم ةد اإلنسانية قد ارُ ِكبت   إريرت  منذ عااي 
د علوو  ن ر التأكيوالتعساي وا حتجاز مع منع ا  صال وا  تاواس القسورب والتعوذي ، وإذ يكور 

 ن خيضعوا للمساسلة،مجيع مر كيب هذه ا نتياكات والتجاوزات جي   
 ن لكووول مووووا ن احلوووب   املشووواركة   إعارة الشوووتون العاموووة   نلوووده، مباشووورة  وإذ يتكووود 

انتخوواات  داي إجووراسنوا وو ة لثلوو  يووتم ا تيووارهم حبريووة، وإذ يعوورر عوون قلقووه الشووديد إزاس عوو  و
 ،١993و نية   إريرت  منذ عااي 

عوون  رنعووة  ووجناس حوورر  ٢٠١٦مووار  آذار/ ١٨إبرووراح حكومووة إريوورت     وإذ يرحوو  
جيبو يووا  إةوواريا   ١3جيبووو ي  علووو إسوور و ووا ة موون حكومووة ق وور، وإذ يووذكأبر   الوقووت ذا ووه أبن 

 من  جناس احلرر ما زالوا حمتجزين   إريرت ،
 إزاس  يا ووووة التجنيوووود ملوووودة غووووري حموووودعة   اخلدمووووة الو نيووووة/ هقلقوووووإذ يعوووورر عوووون الوووو   

 ة،ت حقوق اإلنسان املر كبة    ياق اخلدمة الو نيالعسكرية وإزاس انتياكا
ألعوووداع لرئيسوووي  عاروووعمووون  ن حالوووة حقووووق اإلنسوووان   إريووورت   وإذ يسووواوره قلوووب الووو  

 الكبرية من اإلريرتي  الذين حياولون مغاعرة البلد،
 ، نعمل املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسوان   إريورت  يرح  مع التقدير -١ 

نعودااي التقوداي، سويمة والخصه مون ا وتمرار ا نتياكوات والتجواوزات اجد قلقه البال  إزاس ما يويتك
لعموول جنسووي واامبووا   ذلووك ا حتجوواز التعسوواي وحووا ت ا  تاوواس القسوورب والتعووذي  والعنوو  

 ا؛ع  وصيا اجربب، وحيث حكومة إريرت  علو ا اذ   وات رورية وملمو ة لتنايذ مجي
واملعلومووات  (١) قريوور جنووة التحقيووب املعنيووة حبقوووق اإلنسووان   إريوورت  إىليشووري  -٢ 

 اليت مجعتيا لدعم املساسلة   املستقبل؛
ة موون ماوةووية األمووم س وونتعزيووز احلوووار التاوواعلي واملعلومووات الشوواوية ا دأب  يرحوو  -3 

انعة والثالسو  السودورة املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسوان   إريورت    الو
 جمللس حقوق اإلنسان؛

انتياكووات حقوووق اإلنسووان املنيجيووة واجسوويمة والوا ووعة  يوودين أبشوود العبووارات -4 
ووو  علوووو يووود حكومووة إريووورت    سووووعه اإلروووالت  منوووا  يالن وواق املبل ووو  عنيوووا، الووويت ارُ ِكبووت و ُر ك 

 العقار؛ من
انتياكوووات وزوووواوزات  ةوووورورة مسووواسلة مجيوووع املسووووتول  عووون يتكووود مووون جديووود -5 

 حقوق اإلنسان؛
 ععوا ه حلكومة إريرت  للقيااي مبا يلي: يتكد من جديد  يضا   -٦ 
__________ 

(١) A/HRC/32/47. 
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القا ووية وةووع حوود   ووتخدااي التعووذي  وغووريه موون ةوورور املعاملووة  و العقونووة  ) ( 
إهنواس ا وتخدااي مراكوز ا حتجواز السورية ولار وة ا حتجواز موع  نسوبل منيواالالإنسوانية وامليينوة، و 
 ع ا  صال؛من

، والدين  و املعتقد احرتااي حب كل ررع   حرية التعبري، وحرية الاكر والوجدان )ر( 
واحلب   حرية التجمع السلمي و كوين اجمعيات، وةومان احلريوة والنزاهوة واملسواواة   الوصوول 

ن، نسوووبل منيوووا حخووور ا وووتخدااي الزنوووزا ت ظوووروف السوووجإىل حمكموووة مسوووتقلة وحمايووودة، وحتسووو  
وجوووعة حتوووت األرو وحووواو ت الشووحن وغريهوووا مووون املراروووب غووري املالئموووة  حتجووواز السوووجناس، امل

وإهنوواس ا ووتخدااي مراكوووز ا حتجوواز السوورية ولار وووة ا حتجوواز غووري القوووانو  وا حتجوواز مووع منوووع 
ا  صال، والسماح نوصول األقارر واملمثل  القانوني  وآليات الرصد املستقلة نصوورة عوريوة إىل 

 تجزين، وكاالة الوصول إىل الرعاية ال بية نشكل منتخم و  الوقت املنا  ؛ا 
ةوومان إجووراس حتقيقووات  ووريعة ورعالووة   مجيووع ا ععوواسات املتعلقووة انتياكووات  )ح( 

 حقوق اإلنسان، مبا   ذلك التعذي  و وس املعاملة، هبدف  قدل اجناة إىل العدالة؛
النوووووار علوووووو املووووووا ن  اإلريرتيووووو  هبووووودف قوووووتليم إهنووووواس ومنوووووع لار وووووة إ وووووالق  )ع( 

 إصانتيم جبروح عندما حياولون عبور احلدوع لليرور من البلد؛  و
 ١5اإلرراح عن مجيع ا تجزين  عساا ، مبن رييم  عضواس جمموعوة اإلصوالح الوو  ()ه 

ة والصووحاي  والشخصوويات الدينيووة والسووجناس السيا ووي ، وةوومان إدحووة حماكمووة عاعلووة وشوواار
 جميع ا تجزين؛

وةووع حوود لل ووانع الالهنووائي للخدمووة الو نية/العسووكرية وا ووتخدااي اجملنوودين    ()و 
 دمة العسكرية؛من يقومون اخلدمة الو نية واخل العمل اجربب، وةمان محاية مجيع حقوق

كاالوووة احلوووب    كووووين األحوووزار السيا وووية وا نضووومااي إلييوووا، وةووومان حوووب  )ز( 
مجيع املوا ن  علو مجيوع املسوتو ت   العمليوة السيا وية والتصوويت والرتشو    وررص مشاركة 

 انتخاات عميقرا ية حرة وعاعلة وشاارة، مبا يضمن التعبري احلر عن إراعة الشع ؛
التمووا  الوودعم إلنشوواس  وول ة قضووائية مسووتقلة ونزييووة وشوواارة، هبوودف ةوومان  )ح( 

 إمكانية وصول اجميع إىل العدالة؛
التشوووواور مووووع مجيووووع  ١997العموووول موووون  جوووول إكمووووال و نايووووذ ع ووووتور عووووااي  )ط( 

  صحار املصلحة املعني ؛
الكووووو  روووووورا  عووووون املمار وووووة املتمثلوووووة   م البوووووة اإلريرتيووووو    اخلوووووارح نتوقيوووووع  )ب( 

مسوووتولية  ب جرميوووة حتمووول رييوووا  يقبلوووون)موووا يسووومو را وووتمارة النوووداير( الووويت  B4/4.2ا  وووتمارة 
عرة البلووود، كوووي يتسوووف هلوووم ا  وووتااعة مووون اخلووودمات القنصووولية مووون البعثوووات ار كبوهوووا قبووول مغوووا

 الدنلوما ية اإلريرتية؛
الكووو  عووون اللجووووس إىل ا نتوووزاز والتيديووودات ا وووتخدااي العنووو  والغووو  وغوووري  )ك( 

ذلك من الو ائل غري املشروعة لتحصيل الضرائ   ارح إريرت  من موا نييا  و من  رراع آ ورين 
 صول إريرتية وا متناع عن مثل هذه املمار ات؛منحدرين من  

 السماح لو ائط اإلعالاي املستقلة ومنخمات اجملتمع املد  املستقلة العمل حبرية؛ )ل( 
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موارووووواة املاوةوووووية جبميوووووع املعلوموووووات ذات الصووووولة عووووون هويوووووة مجيوووووع ا تجوووووزين  )اي( 
الوذين احُتجوزوا  واألشوخاص والصوحايون ١5 واملاقووعين   القتوال، مبون روييم  عضواس جمموعوة ال

واملقوووا لون  ٢٠١3ر كوووانون الثا /ينووواي  ٢١عقووو  حماولوووة ا  وووتيالس علوووو مبوووف وزارة اإلعوووالاي   
 والمتيم وحووالتيم  شخصوا ، وعون ١3اجيبو يوون الوذين   يزالوون قيود ا حتجواز والبووال  عودعهم 

 الصحية و ماكن وجوعهم؛ 
آليات جملس حقوق اإلنسان لد ول البلد رس  اجملال  مااي املاوةية السامية و  )ن( 

 نسان؛عون عوائب والتعاون مع كل اآلليات الدولية واإلقليمية األ رى حلقوق اإل
يتصوول حكومووة إريوورت   ن حتوورتاي احرتامووا  دمووا  حقوووق األراةووي ريمووا  إىلي لوو   -7 

د جميوووع ع حووو، ووةووومللكيوووة التقليديوووة وحقووووق امللكيوووة، مبوووا   ذلوووك حقووووق اجاليوووات األجنبيوووةا
 حا ت احلرمان التعساي من املمتلكات   انتياك للقانون الدوم؛

الوودول علووو  ووورري احلمايووة وإيووالس ا هتمووااي الواجوو  لألشووخاص الووذين  يشووجع -٨ 
 ا نتقامية؛  األعمال  عاونوا مع جنة التحقيب واملقررة اخلاصة، وعلو وجه اخلصوص محايتيم من

ا  صال األوم الذب  جر ه املقررة اخلاصة مع ا حتاع األرريقوي وحيويط  يرح  -9 
دا  مون ا  صوا ت نو  املقوررة ويشوجع مزيو (٢)إبنشاس آليوة مسواسلة إقليميوة املتعلقة علما  نتوصيا ا

نشووأن انتياكووات وزوواوزات حقوووق اإلنسووان   اخلاصووة وا حتوواع األرريقووي وآليووات إقليميووة   وورى 
 ؛إريرت  نغية  شجيع املساسلة ومكارحة اإلرالت من العقار

إريووورت  علوووو إدحوووة املعلومووووات املتصووولة نبووواقي   ووورى احلووورر اجيبووووو ي   حيوووث -١٠ 
لكوووي  ٢٠٠٨نيوووه حزيران/يو  ١٢إىل  ١٠ شوووتباكات الووويت وقعوووت   الاووورتة مووون املاقووووعين منوووذ ا

 يتسف للمعني  األمر التحقب من وجوع   رى حرر جيبو ي  ومن  حواهلم؛
املت سوات التجاريوة علوو نوذل العنايوة الواجبوة املنا وبة   جموال حقووق  يشجع -١١ 

قوودل ايايووا و ومنووع  لووك اآلطر و اإلنسووان هبوودف حتديوود آطر  نشوو تيا علووو حقوووق اإلنسووان 
  ة املوُجن دة؛اي العمالنيا ت عن  ريقة معاجتيا هلا، مبا   ذلك ريما يتعلب اععاسات ا تخدا

ملووودة متديوود و يووة املقوووررة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقووووق اإلنسووان   إريوورت   يقوورر -١٢ 
 ؛واحدة  نة

املقوووررة اخلاصوووة  ن  قوووداي و عووورو  قريووورا    يوووا  إىل جملوووس حقووووق  إىلي لووو   -١3 
 ة نشوأن  قريرهوايوة العامواإلنسان   عور ه احلاعية واألرنع  و ن  شارك   جلسة حتاور مع اجمع

   عور ا الثالثة والسبع ؛
، حووووارا   ااعليوووا  معوووززا  نشوووأن حالوووة حقووووق رنعووو ،   عور وووه األجيووورب ن  يقووورر -١4 

 ع املود  وجيواتواجملتمو اإلنسان   إريرت ، مبشاركة جيات مون مجلتيوا املقوررة اخلاصوة واملاوةوية
 معنية   رى؛

__________ 

 .A/HRC/38/50 انخر (٢)
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املقووررة اخلاصووة إىل إجووراس  قيوويم و قوودل  قريوور عوون حالووة حقوووق اإلنسووان  يوودعو -١5 
اركة حكومة إريرت  و عاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآليا ه، وكذلك مع املاوةية، وحيثما ومش

 و  ة عمل حمدعة زمنيا  لتنايذها؛  حتس  حالة حقوق اإلنسان  مكن، وةع معايري للتقداي 
حبكوموووووة إريووووورت   ن  تعووووواون  عووووواو   دموووووا  موووووع املقوووووررة اخلاصوووووة، نسوووووبل  يييووووو  -١٦ 

يووة الوصووول إىل البلوود، و ن  وووم ا عتبووار الواجوو  للتوصوويات الوووارعة    قووارير إدحووة إمكان منيووا
 اخلاصة؛ املقررة

املاوةوووية  ن  قوووداي إىل جملوووس حقووووق اإلنسوووان   عور وووه األرنعووو   إىلي لووو   -١7 
معلومات شاوية حمد سة عن التقداي ا رز   جمال التعاون نو  إريورت  واملاوةوية، وعون مودى  سوري 

 التعاون علو حالة حقوق اإلنسان   إريرت ؛هذا 
حكومووة إريوورت   ن  نخوور   إنشوواس مكتوو  للماوةووية   إريوورت  ُيكل وو   يشووجع -١٨ 

نو يووة شوواملة موون  جوول محايووة حقوووق اإلنسووان و عزيزهووا ورصوودها، و ن  كاوول وصوووله إىل مجيووع 
 األماكن عون عائب؛

عاونوه مون  جول ةومان  وورري احلمايوة اجملتمع الدوم علو  عزيز جيووعه و  حيث -١9 
 للاارين من إريرت ، و   يما األ اال غري املصحون  نذوييم؛ 

الدول األعضاس علو ز عة ا هتمااي نتحس  حالة حقووق اإلنسوان    يشجع -٢٠ 
 إريرت  عن  ريب  عزيز العمل مع حكومة إريرت ، وز عة املوارع املخصصة هلذا الغرو، إن  مكن؛

 شوووجيعه القووووب لالحتووواع األرريقوووي علوووو متانعوووة  قريووور جنوووة  يتكووود مووون جديووود -٢١ 
و وصيا ا واملعلومات ا د سة عن حالة حقوق اإلنسوان   إريورت  إبجوراس حتقيوب نودعم  (١)التحقيب

مون اجملتمووع الوودوم موون  جوول ا ووتجوار ومقاةوواة األروراع املسووتول  عوون اجوورائم الوويت  ن وووب علووو 
الوذين حتودع جنوة التحقيوب هوويتيم، مبوا   ذلوك  ب جرميوة  ،زاوزات حقووق اإلنسوانانتياكات و 

 قد  ُعد مبثانة جرمية ةد اإلنسانية؛ 
األموووو  العووووااي  ن يووووورر للمقووووررة اخلاصووووة مجيووووع املعلومووووات واملوووووارع  إىلي لوووو   -٢٢ 

 الالزمة إلجناز و يتيا؛ 
  ن يبقي املسألة قيد نخره. يقرر -٢3 

    


