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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والثالثون
 ١٨حزيران/يونيه  ٦ -متوز/يوليه ٢٠١٨
البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
جيبويت* ،الصومال* :مشروع قرار

 .../٣٨حالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعيودين الودولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يشري إىل القرار  9١للجنوة األرريقيوة حلقووق اإلنسوان والشوعور ومقررا وا ٢٠٠٢/٢5٠
و ٢٠٠3/٢75و،١٢/4٢٨
وإذ يشووري يضووا إىل قراريووه  ١/5املتعلووب نبنوواس مت سووات جملووس حقوووق اإلنسووان و٢/5
املتعلو ووب مبدونو ووة قواع و وود السو وولوك للمكلا و و نو ووو ت إ و ووار اإلج و وراسات اخلاصو ووة للمجل و وس،
املووتر  ١٨حزيران/يونيووه  ،٢٠٠7وإذ يشوودع علووو ةوورورة ن يووتعب املكلو الو يووة واجبا ووه
ورقا هلذين القرارين ومررقييما،
وإذ يشري كذلك إىل قرارا ه السانقة ومجيع التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان إريرت ،
وإذ يرح و و مبو ووا ا ذ و ووه حكومو ووة إريو وورت مو وون إج و وراسات حلمايو ووة و عزيو ووز حقو وووق شو ووعبيا
ا قتصاعية وا جتماعية ،نو ائل منيا حتقيب األهداف اإلمنائية لأللاية مرحلة مبكرة والتزاميوا
أبهداف التنمية املستدامة،
وإذ يرح و يض ووا نتق وودل التقري وور األوم املق ووداي م وون إري وورت إىل اللجن ووة األرريقي ووة حلق وووق
اإلنسان والشعور عور ا العاعية الثانية والست ،
__________
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ووتمرار عووداي التعوواون مووع املقووررة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقوووق اإلنسووان
وإذ أي و
إريرت  ،مبا يشمل عداي السماح هلا ند ول البلد،
وإذ يشري إىل التقارير السانقة للجنة التحقيب املعنية حبقوق اإلنسان إريرت  ،وللمقوررة
اخلاصة ،مع ا تمرار اإلعرار عن عميب قلقه إزاس النتائج اليت ايد أبن هناك باا معقولة
لالعتقاع أبن جرائم ةد اإلنسانية قد ارُ ِكبت إريرت منذ عااي  ،١99١مبا ذلوك ا عتقوال
التعساي وا حتجاز مع منع ا صال وا تاواس القسورب والتعوذي  ،وإذ يكورر التأكيود علوو ن
مجيع مر كيب هذه ا نتياكات والتجاوزات جي ن خيضعوا للمساسلة،
وإذ يتكوود ن لكوول م ووا ن احلووب املشوواركة إعارة الشووتون العامووة نلووده ،مباشوورة
و نوا و ة لثل و يووتم ا تيووارهم حبريووة ،وإذ يعوورر عوون قلقووه الشووديد إزاس ع وداي إج وراس انتخوواات
و نية إريرت منذ عااي ،١993
وإذ يرحو إبروراح حكومووة إريوورت  ١٨آذار/مووار  ٢٠١٦عوون رنعووة ووجناس حوورر
وذكر الوقووت ذا ووه أبن  ١3جيبو يووا إةوواريا
جيبووو ي علووو إسوور و ووا ة موون حكومووة ق وور ،وإذ يو أب
من جناس احلرر ما زالوا حمتجزين إريرت ،
وإذ يع وورر ع وون الو و قلقو وه إزاس يا ووة التجني وود مل وودة غ ووري حم وودعة
ياق اخلدمة الو نية،
العسكرية وإزاس انتياكات حقوق اإلنسان املر كبة
وإذ يس وواوره قل ووب ال و م وون ن حال ووة حق وووق اإلنس ووان
الكبرية من اإلريرتي الذين حياولون مغاعرة البلد،

اخلدم ووة الو ني ووة/

إري وورت عار ووع رئيس ووي لألع ووداع

 -١يرح مع التقدير نعمل املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسوان إريورت ،
ويتكد قلقه البال إزاس ما يلخصه مون ا وتمرار ا نتياكوات والتجواوزات اجسويمة وانعودااي التقوداي،
مبووا ذلووك ا حتجوواز التعسوواي وحووا ت ا تاوواس القسوورب والتعووذي والعنو اجنسووي والعموول
اجربب ،وحيث حكومة إريرت علو ا اذ وات رورية وملمو ة لتنايذ مجيع وصيا ا؛
 -٢يشووري إىل قريوور جنووة التحقيووب املعنيووة حبقوووق اإلنسووان
اليت مجعتيا لدعم املساسلة املستقبل؛

إريوورت ( )١واملعلومووات

 -3يرح و نتعزيووز احل ووار التاوواعلي واملعلومووات الشوواوية ا أبدس وة موون ماوةووية األمووم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسوان إريورت الودورة السوانعة والثالسو
جمللس حقوق اإلنسان؛
 -4يوودين أبشوود العبووارات انتياكووات حقوووق اإلنسووان املنيجيووة واجسوويمة والوا ووعة
الن وواق املبل و عنيووا ،الوويت ارُ ِكبووت وُر ك و علووو يوود حكومووة إريوورت منووا يسوووعه اإلرووالت
من العقار؛
-5
حقوق اإلنسان؛
-٦

يتك وود م وون جدي وود ة وورورة مس وواسلة مجي ووع املس ووتول ع وون انتياك ووات وز وواوزات
يتكد من جديد يضا ععوا ه حلكومة إريرت للقيااي مبا يلي:

__________
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وةووع حوود ووتخدااي التعووذي وغووريه موون ةوورور املعاملووة و العقونووة القا ووية
()
والالإنسوانية وامليينوة ،نسوبل منيوا إهنواس ا وتخدااي مراكوز ا حتجواز السورية ولار وة ا حتجواز موع
منع ا صال؛
(ر) احرتااي حب كل ررع حرية التعبري ،وحرية الاكر والوجدان والدين و املعتقد،
واحلب حرية التجمع السلمي و كوين اجمعيات ،وةومان احلريوة والنزاهوة واملسواواة الوصوول
إىل حمكمووة مسووتقلة وحمايوودة ،وحتس و ظووروف السووجن ،نسووبل منيووا حخوور ا ووتخدااي الزن وزا ت
املوجوووعة حتووت األرو وحوواو ت الشووحن وغريهووا موون املرارووب غووري املالئمووة حتجوواز السووجناس،
وإهنوواس ا ووتخدااي مراكووز ا حتجوواز الس ورية ولار ووة ا حتجوواز غووري القووانو وا حتجوواز مووع منووع
ا صال ،والسماح نوصول األقارر واملمثل القانوني وآليات الرصد املستقلة نصوورة عوريوة إىل
ا تجزين ،وكاالة الوصول إىل الرعاية ال بية نشكل منتخم و الوقت املنا ؛
(ح) ةوومان إجوراس حتقيقووات وريعة ورعالووة مجيووع ا ععوواسات املتعلقووة انتياكووات
حقوق اإلنسان ،مبا ذلك التعذي و وس املعاملة ،هبدف قدل اجناة إىل العدالة؛
(ع) إهن و وواس ومن و ووع لار و ووة إ و ووالق الن و ووار عل و ووو امل و ووا ن اإلريرتي و و هب و وودف ق و ووتليم
و إصانتيم جبروح عندما حياولون عبور احلدوع لليرور من البلد؛
(ه) اإلرراح عن مجيع ا تجزين عساا ،مبن رييم عضواس جمموعوة اإلصوالح ال و ١5
والصووحاي والشخصوويات الدينيووة والسووجناس السيا ووي  ،وةوومان إدحووة حماكمووة عاعلووة وشوواارة
جميع ا تجزين؛
(و) وةووع حوود لل ووانع الالهنووائي للخدمووة الو نية/العسووكرية وا ووتخدااي اجملنوودين
العمل اجربب ،وةمان محاية مجيع حقوق من يقومون اخلدمة الو نية واخلدمة العسكرية؛
(ز) كاال ووة احل ووب ك وووين األحو وزار السيا ووية وا نض وومااي إليي ووا ،وة وومان ح ووب
وررص مشاركة مجيع املوا ن علو مجيوع املسوتو ت العمليوة السيا وية والتصوويت والرتشو
انتخاات عميقرا ية حرة وعاعلة وشاارة ،مبا يضمن التعبري احلر عن إراعة الشع ؛
(ح) التمووا الوودعم إلنشوواس وول ة قضووائية مسووتقلة ونزييووة وشوواارة ،هبوودف ةوومان
إمكانية وصول اجميع إىل العدالة؛
(ط) العمو وول مو وون جو وول إكمو ووال و نايو ووذ ع و ووتور عو ووااي  ١997التشو وواور مو ووع مجيو ووع
صحار املصلحة املعني ؛
اخل و ووارح نتوقي و ووع
(ب) الك و و ر و ووورا عو وون املمار و ووة املتمثلو ووة م الب و ووة اإلريرتي و و
ا ووتمارة ( B4/4.2م ووا يس وومو را ووتمارة الن ووداير) ال وويت يقبل ووون ريي ووا حتم وول مس ووتولية ب جرمي ووة
ار كبوه ووا قب وول مغ وواعرة البل وود ،ك ووي يتس ووف هل ووم ا ووتااعة م وون اخل وودمات القنص وولية م وون البعث ووات
الدنلوما ية اإلريرتية؛
(ك) الك و عوون اللجوووس إىل ا نت وزاز والتيديوودات ا ووتخدااي العن و والغ و وغ ووري
ذلك من الو ائل غري املشروعة لتحصيل الضرائ ارح إريرت من موا نييا و من رراع آ ورين
منحدرين من صول إريرتية وا متناع عن مثل هذه املمار ات؛
(ل)
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(اي) موارو وواة املاوةو ووية جبميو ووع املعلومو ووات ذات الصو وولة عو وون هويو ووة مجيو ووع ا تج و وزين
واملاقووعين القتوال ،مبون روييم عضواس جمموعوة ال  ١5والصوحايون واألشوخاص الوذين احتُجوزوا
عق و حماول ووة ا ووتيالس عل ووو مب ووف وزارة اإلع ووالاي  ٢١ك ووانون الثا /ين وواير  ٢٠١3واملق ووا لون
اجيبو يوون الوذين يزالوون قيود ا حتجواز والبووال عودعهم  ١3شخصوا ،وعون والمتيم وحووالتيم
الصحية و ماكن وجوعهم؛
(ن) رس اجملال مااي املاوةية السامية وآليات جملس حقوق اإلنسان لد ول البلد
عون عوائب والتعاون مع كل اآلليات الدولية واإلقليمية األ رى حلقوق اإلنسان؛
 -7ي لو إىل حكومووة إريوورت ن حتورتاي احرتامووا دمووا حقوووق األراةووي ريمووا يتصوول
امللكيووة التقليديووة وحقوووق امللكيووة ،مبووا ذلووك حقوووق اجاليووات األجنبيووة ،ووة وع ح ود جميووع
حا ت احلرمان التعساي من املمتلكات انتياك للقانون الدوم؛
 -٨يشووجع الوودول علووو ووورري احلمايووة وإيووالس ا هتمووااي الواجو لألشووخاص الووذين
عاونوا مع جنة التحقيب واملقررة اخلاصة ،وعلو وجه اخلصوص محايتيم من األعمال ا نتقامية؛
 -9يرح ا صال األوم الذب جر ه املقررة اخلاصة مع ا حتاع األرريقوي وحيويط
علما نتوصيا ا املتعلقة إبنشاس آليوة مسواسلة إقليميوة( )٢ويشوجع مزيودا مون ا صوا ت نو املقوررة
اخلاصووة وا حتوواع األرريقووي وآليووات إقليميووة وورى نشووأن انتياكووات وزوواوزات حقوووق اإلنسووان
إريرت نغية شجيع املساسلة ومكارحة اإلرالت من العقار؛
 -١٠حي ووث إري وورت عل ووو إدح ووة املعلوم ووات املتص وولة نب وواقي وورى احل وورر اجيب ووو ي
املاقوووعين منووذ ا شووتباكات الوويت وقعووت الاوورتة موون  ١٠إىل  ١٢حزيران/يونيووه  ٢٠٠٨لكووي
يتسف للمعني األمر التحقب من وجوع رى حرر جيبو ي ومن حواهلم؛
 -١١يشجع املت سوات التجاريوة علوو نوذل العنايوة الواجبوة املنا وبة جموال حقووق
اإلنسووان هبوودف حتديوود آطر نش و تيا علووو حقوووق اإلنسووان ومنووع لووك اآلطر و ايايووا و قوودل
نيا ت عن ريقة معاجتيا هلا ،مبا ذلك ريما يتعلب اععاسات ا تخدااي العمالة املوُجندة؛
 -١٢يقوورر متديوود و يووة املقووررة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقوووق اإلنسووان
نة واحدة؛

إريوورت ملوودة

 -١3ي ل و إىل املق ووررة اخلاص ووة ن ق ووداي و ع وورو قريو ورا ي ووا إىل جمل ووس حق وووق
اإلنسان عور ه احلاعية واألرنع و ن شارك جلسة حتاور مع اجمعيوة العاموة نشوأن قريرهوا
عور ا الثالثة والسبع ؛
 -١4يقوورر ن جيوورب ،عور ووه األرنع و  ،ح ووارا ااعليووا معووززا نشووأن حالووة حقوووق
اإلنسان إريرت  ،مبشاركة جيات مون مجلتيوا املقوررة اخلاصوة واملاوةوية واجملتموع املود وجيوات
معنية رى؛

__________
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 -١5يوودعو املقووررة اخلاصووة إىل إجوراس قيوويم و قوودل قريوور عوون حالووة حقوووق اإلنسووان
ومشاركة حكومة إريرت و عاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآليا ه ،وكذلك مع املاوةية ،وحيثما
مكن ،وةع معايري للتقداي حتس حالة حقوق اإلنسان و ة عمل حمدعة زمنيا لتنايذها؛
 -١٦ييي و و حبكومو ووة إريو وورت ن تعو وواون عو وواو دمو ووا مو ووع املقو ووررة اخلاصو ووة ،نسو ووبل
منيووا إدحووة إمكانيووة الوصووول إىل البلوود ،و ن وووم ا عتبووار الواجو للتوصوويات الووارعة قووارير
املقررة اخلاصة؛
 -١7ي ل و إىل املاوة ووية ن ق ووداي إىل جمل ووس حق وووق اإلنس ووان عور ووه األرنعو و
معلومات شاوية حمدسة عن التقداي ا رز جمال التعاون نو إريورت واملاوةوية ،وعون مودى سوري
هذا التعاون علو حالة حقوق اإلنسان إريرت ؛
 -١٨يشووجع حكومووة إريوورت ن نخوور إنشوواس مكتو للماوةووية إريوورت يُكلو
نو يووة شوواملة موون جوول محايووة حقوووق اإلنسووان و عزيزهووا ورصوودها ،و ن كاوول وص ووله إىل مجيووع
األماكن عون عائب؛
 -١9حيث اجملتمع الدوم علو عزيز جيووعه و عاونوه مون جول ةومان وورري احلمايوة
للاارين من إريرت  ،و يما األ اال غري املصحون نذوييم؛
 -٢٠يشجع الدول األعضاس علو ز عة ا هتمااي نتحس حالة حقووق اإلنسوان
إريرت عن ريب عزيز العمل مع حكومة إريرت  ،وز عة املوارع املخصصة هلذا الغرو ،إن مكن؛
 -٢١يتك وود م وون جدي وود ش ووجيعه الق وووب لالحت وواع األرريق ووي عل ووو متانع ووة قري وور جن ووة
التحقيب( )١و وصيا ا واملعلومات ا دسة عن حالة حقوق اإلنسوان إريورت إبجوراس حتقيوب نودعم
مون اجملتمووع الوودوم موون جوول ا ووتجوار ومقاةوواة األروراع املسووتول عوون اجورائم الوويت ن وووب علووو
انتياكات وزاوزات حقووق اإلنسوان ،الوذين حتودع جنوة التحقيوب هوويتيم ،مبوا ذلوك ب جرميوة
قد ُعد مبثانة جرمية ةد اإلنسانية؛
 -٢٢ي ل و و إىل األم و و الع ووااي ن ي ووورر للمق ووررة اخلاص ووة مجي ووع املعلوم ووات وامل و ووارع
الالزمة إلجناز و يتيا؛
 -٢3يقرر ن يبقي املسألة قيد نخره.
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