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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/٢٠  
   حقوق اإلنسان يف إريترياحالة    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبالعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

  ،اخلاصني حبقوق اإلنسان وبغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان
للجنة األفريقيـة    ٢٧٥/٢٠٠٣ و ٢٥٠/٢٠٠٢ واملقررين   ٩١قرار  ال إىل   يشريوإذ    

  ،حلقوق اإلنسان والشعوب
 املتعلق ببنـاء مؤسـسات      ٥/١ إىل قـراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
املتعلق مبدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            ٥/٢اجمللس، و 

ملكلف بالواليـة   ، وإذ يشدد على أن يؤدي ا      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمجلس، املؤرخني   
  واجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،

 إزاء استمرار التقارير اليت تفيد عن حدوث انتـهاكات          وإذ يعرب عن قلقه العميق      
جسيمة حلقوق اإلنسان على أيدي السلطات اإلريترية ضد شعبها ومواطنيها، مبا يف ذلـك              

__________ 

د القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته العـشرين                ستر  *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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القتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وإزاء     انتهاك احلقوق املدنية والسياسية فضالً عن احلقوق ا       
  العدد اهلائل من املدنيني الذين يفرون من إريتريا نتيجة لتلك االنتهاكات،

 إزاء استخدام السخرة، مبا يف ذلك اسـتخدام اجملنـدين           وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
  والقّصر يف صناعة التعدين،

 بلد، مبا يف ذلك بلده والعودة        أن لكل فرد احلق يف مغادرة أي       وإذ يؤكد من جديد     
  إىل بلده،
   باشتراك إريتريا يف االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا،وإذ حييط علماً  
وإعالن وبرنامج عمل فيينـا      امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       إىليشري  وإذ    

   فيها،الدول أطراًفواملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون 
  : ما يلييدين بشدة  -١  
استمرار االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية حلقوق اإلنسان واحلريـات           )أ(  

اإلعـدام خـارج القـضاء      األساسية اليت ترتكبها السلطات اإلريترية، مبا يف ذلك حاالت          
 واالختفاء القسري، واستخدام التعذيب واالحتجاز التعسفي واحلبس االنفـرادي          تعسفاً، أو

  جوء إىل العدالة، واالحتجاز يف ظروف ال إنسانية ومهينة؛دون الل
القيود الصارمة املفروضة على حرية الرأي والتعبري وحرية اإلعالم وحريـة             )ب(  

الفكر والوجدان والدين وحرية التجّمع السلمي وتكوين اجلمعيات، مبا يف ذلـك احتجـاز              
ة السياسية والزعمـاء الـدينيني      الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسـان واجلهات الفاعل      

  ؛ يف إريترياوأتباع الديانات
قـد   التجنيد القسري للمواطنني ملدة غري حمددة يف اخلدمة الوطنية، وهو ما            )ج(  

يصل إىل حد السخرة واإلكراه املزعوم للقّصر على االخنراط يف اجليش ويف صناعة التعدين،              
   أهنم فروا من اخلدمة الوطنية واحتجازهم؛فضالً عن ختويف أفراد أسر األشخاص املشتبه يف

على احلدود اإلريترية إليقاف    " إطالق النار بقصد القتل   "استخدام ممارسة     )د(  
  املواطنني اإلريتريني الذين يسعون إىل اهلرب من بلدهم؛

أي انتهاك من جانب حكومة إريتريا اللتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق               )ه(  
  ؛مع الضرائب من مواطنيها خارج إريتريااإلنسان فيما يتصل جب

  مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛إريتريا انعدام تعاون   )و(  
  :حكومة إريتريا إىل القيام مبا يلي دون تأخرييدعو   -٢  
إهناء استخدامها لالحتجاز التعسفي ملواطنيها وإهناء اسـتخدام التعـذيب            )أ(  

  واملعاملة والعقوبة الالإنسانية واملهينة؛
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، وإطـالق   G-11  اجملموعة تقدمي بيان جبميع السجناء السياسيني، مبن فيهم        )ب(  
  سراحهم؛
ائي ضمان وصول احملتجزين يف إريتريا بصورة حرة وعادلة إىل نظام قـض             )ج(  
 والسماح لألقارب واحملامني القانونيني والعاملني يف جمـال          لتحسني ظروف السجن،   مستقل

 بالوصـول إىل احملتجـزين      والسلطات واملؤسسات األخرى املأذون هلا قانوناً     الرعاية الطبية   
  بصورة دورية؛

  وضع حد للسياسة اليت تفرض اخلدمة العسكرية ملدة غري حمددة؛  )د(  
نظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية بالعمل يف إريتريـا         السماح مل   ) ه(  

  دون خوف أو ترهيب؛
احترام حق كل فرد يف حرية التعبري وحريـة الفكـر والوجـدان والدين             )و(  

  أو املعتقد وحرية التجّمع السلمي وتكوين اجلمعيات؛
املمارسـات  تعزيز ومحاية حقوق املرأة، بطرق منها اختاذ تدابري ملكافحـة             )ز(  

  ؛الضارة من قبيل الزواج املبكر وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول خالل االستعراض الدوري الـشامل            )ح(  

  املتعلق بإريتريا وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز؛
ن اليت تستهدف أفراد أسر األشخاص الـذي      " اجلرم بالتبعية "إهناء سياسات     )ط(  

  يفرون من اخلدمة الوطنية أو يسعون إىل الفرار من إريتريا؛
 وفقـاً  التعاون الكامل مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          )ي(  

 ،، بطرق منها إتاحة إمكانية الدخول لبعثة املفوضية       اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     
ات معاهدات حقوق اإلنسان ومجيع آليات جملس       املفوضة السامية، ومع هيئ     ذلك كما طلبت 

  حقوق اإلنسان ومجيع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛
موافاة املفوضية السامية جبميع املعلومات ذات الصلة عـن هويـة مجيـع               )ك(  

احملتجزين واملفقودين يف القتال وسالمتهم ورفاههم وأماكن وجودهم، مبا يف ذلك الصحفيون  
  قاتلون اجليبوتيون؛وامل

  ؛١٩٩٧اإلنفاذ الكامل لدستور إريتريا املعتمد يف عام   )ل(  
 إريتريا على إتاحة املعلومات املتصلة باملقاتلني اجليبوتيني املفقودين يف          حيث  -٣  

 ليتحقـق  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ١٠القتال منذ االشتباكات اليت وقعت يف الفترة من    
  ود أسرى حرب جيبوتيني ومن أحواهلم؛املعنيون باألمر من وج

 تعيني مقرر خاص معين حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا ملـدة سـنة              يقرر  -٤  
  واحدة، يقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرين؛



A/HRC/RES/20/20 

GE.12-15416 4 

حكومة إريتريا إىل التعاون الكامل مع املقرر اخلاص، والسماح لـه           يدعو    -٥  
  ة البلد وتزويده باملعلومات الالزمة لالضطالع بواليته؛بالتمكن من زيار

 األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص مجيع املعلومات واملـوارد            يطلب إىل   -٦  
  الالزمة لالضطالع هبذه الوالية؛

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٧  
٣٣اجللسة   

٢٠١٢يوليه /متوز ٦  

  .]اعُتمد دون تصويت[
        

  
  


