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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والعشرون

 من جدول األعمال 4البند 
 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

إلنسرررران ررررري  ريتريررررا  تقريررررر المقررررررة العايررررة المعوقررررة ب الررررة حقرررروق ا  
 كقثاروث ب. شقال

 موجز  
 . و دددو يقدددوذ ع ددد 32/32يقددددذ  دددقا العقاليدددال عمددد ح وقدددالاا   ددد   قدددو  ا   دددا   
 مجععهددا ارقددالاا ا املددي ارعنةددي قالددي  قددو  ا   ددا  ا رايتيددا مددن م ددا ا معنوعددي  مع ومددا 

 3122ةدا ةدددي عدددام  رايتيدددن  ددد ل البع دددا  ار الجئدددن أجاليدددع مددد  مقددداو   ا ذلددد  مبدددا
. وتالكز ارقالاا ا املي ا العقاليال ع   قضةعن ائة ةعن مها ا دمي الوطنةي لفدتا ريد  3124و

ا ذل  احلب  اال فالا ي وأوضاع ال دجو  ريد   مبا حمد ا  واالععقال واال عجاز العع فةا  
التكددد  ا  دددق  ا   ددا ةي. وتدددالر ارقددالاا ا املدددي أ  تفتدد  ا عهاكدددا   قددو  ا   دددا  الدد  ت  

ال ددةاقا  ا رايتيددا والدد  تدددا  مئددا  اخالص مددن األرددباد ر  م ددا اا و ددد   ر  أمدداكن 
وري  م عقال ت عدع  ا عماماح  املداح مدن جا د    د   أ الر يواجهو  اةها م عقب ح  هوالح 

يل  قددو  ا   ددا . واددع  ارقددالاا ا املددي العقاليددال وعوملددةا  ر   كومددي رايتيددا وا عمدد  الدددو 
 تالم  ر  معاجلي  ق  التواريل.
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 مقدمة -أوالا  
جتديدددد واليدددي    عقددد 32/32يقددددهذ  دددقا العقاليدددال عمددد ح وقدددالاا   ددد   قدددو  ا   دددا   -2

. و ددو يالكددز ع دد  م ددسلعن ائة ددةعن مهددا ا دمددي الوطنةددي 3122 زيالا /يو ةدد  ارقددالاا ا املددي ا 
با  والأيها ا عماماح  املاح من جا       لفتا ري  حمد ا واال عجاز العع ف   ومها أمالا  يعط 

 مددن األسدبال الالئة ددةي الدد  تددا  وددا ايتين ر  م ددا اا سددببا   قدو  ا   ددا     وملدداح أ مدا
 وري  م عقال. وطنه  ر  أماكن أ الر يواجهو  اةها م عقب ح  هوالح 

السدددعنا  ر  وتنظدددال ارقدددالاا ا املدددي ر   ددداتن ار دددسلعن مدددن منظدددوا  قدددو  ا   دددا  وا -3
 ارع وما  ال  مجععها   ل عم ها ارةداين ومن الوثائق ارعا ي ل عموذ.

  وعدددا ط بددا  3123تتددالين ال دداين/ وامرب وتقدددمع ارقددالاا ا املددي  منددق تعةةنهددا ا  -2
ت ددد   ومل .3124 ة دددا /أواليل  3لزيدددااا رايتيددداأ وقدددد أاسددد ع ىل دددال ط ددد   دددا ر  احلكومدددي ا 

ا  ىت اخ   .ط باهت 
 32وأرددددا   ارقددددالاا ا املددددي واالجعمدددداع مدددد  الدو وماسددددةن ا ايتيددددن ا  ةويددددوا  ا  -4

أ تةحددع  دا ل جعمدداع مب دد ولن    الدقي كددا  الفالملدي الو ةدددا الد 3122تتدالين األول/أكعددووال 
ع د  رايتين منق تقدمي تقاليال ا األول. وقد تالكهز النقاش ا  قا ال قداء  دول جهدو  رايتيدا ل بقداء 

األ ددداص ا ئائةددي ال ما ةددي ل لفةددي. وتعددالل ارقددالاا ا املددي  الطاليددق ال ددحة  قددو تقةددق سددعي مددن
 3124ىلذاا/مدداا   21تع ددق ا اح رباوةدداح ع دد  ىل ددال ط دد  تقدددمع ودد  ا  مل عددن أسددفها أل ددا

 ل قاء مم  ن عن البع ي الدائمي ا جنةف.
تعة   ايتيا رمكا ةي ارتدااكي عدن ك د  ا ولدر ارقالاا ا املي يقن ااسخ وس  الواليي  -1

اجلهو  الالامةي ر  ربا    ول طوي ي األمد تعمار  م  ارعاي  الدولةي اةما يعع ق وا تاذ  قدو  
ورددفااي  ا   ددا  ا الب ددد. و عةجددي لددقل   ت ددع  ارقددالاا ا املددي ر  تنفةددق واليعهددا وطاليقددي وندداءا

 وم عق ي وحمايدا.
  قدددمع ارقددالاا ا املددي 3122تتددالين األول/أكعددووال  34   جددالر ا وا  ددواا تفدداع -7

ر اطددي ر  ال جنددي ال ال دددي ل جمعةددي العامدددي عمددا    دددع رلةدد  مدددن اسددعنعاجا  ا تقاليال دددا األول 
(A/HRC/23/53 وعددددن أ ددددداص واليعهددددا ا األجددددل الطويددددل  وعددددن ا ددددتاذ  قددددو  ا   ددددا  ا )

 ا ا تنفةق واليعها.رايتيا  اض ح عن العحديا  ال  واجهعه
و دد ل الفددتا ارتددمولي وددالعقاليال   ضددال  ارقدددالاا ا املددي عدددا متدداواا  وتددس   الدددي  -2

 قدددو  ا   دددا  ا رايتيدددا مددد  حمددداواين تع فدددن مدددن احلكومدددا  واألوسدددا  األكا  ةدددي وا عمددد  
 اردين  ا  ةويوا  ووالوك ل وواليعوايا.

ارقدددددالاا ا املدددددي مع ومدددددا  عدددددن  قدددددو    قددددددمع 3122تتدددددالين األول/أكعدددددووال وا  -2
 األطفال ا رايتيا ر  جلني ا رباء األااليقةي ارعنةي ققو  الطفدل وااا د  العاوعدي ل تدا  األااليقد  
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ال  تالملد تنفةق ارة ا  األااليق  وتس   قو  واادا  الطفدل  ا سدةا  اسععالاضدها لعقاليدال رايتيدا. 
مي مل   م  اخلةا  ا ق ةمةي حلقو  ا   ا  العام دي وجاء تقدمي  ق  ارع وما  ا سةا  رقا

ع دد  القضدددايا ارع ددد ي وواليدددي مك فدددن ودددمجالاءا   املدددي والعمدددل ع ددد  اسدددعمالاا  دددق  ال ددد    
 .(1)لضما  تبا ل ارع وما   والعن ةق  والدع  ارعبا ل ا  اال  العمل ارتتكي

و جهدددع رلةهدددا ا قدددالاا   ددد   قدددو  وواملددد ع ارقدددالاا ا املدددي  ونددداءح ع ددد  الددددعوا الددد   -1
  العحقةدددددق ا اال عددددداءا  الدددددواا ا ا اردددددوا  الددددد  ق ددددددمع مبوجددددد  رجدددددالاء تقددددددمي 32/2ا   دددددا  

رلةهددا. وتددال  ا  ددق  ارددوا  مددزاع  عددن ا عهاكددا  واسددعي ومنهجةددي حلقددو   التددكاور  والدد  أ ة ددع
الدقي قدمعد  ر   ا العقاليدال األول اذعد ا   ا  ا رايتيا و   مزاع  تناولعها ارقدالاا ا املدي وتدكل

ا  دد . وسددععناول ارقددالاا ا املددي ا  ددقا العقاليددال مبزيددد مددن العف ددةل وعدد  أك ددال ا عهاكددا   قددو  
جتددال ارقددالاا ا املددي وعددد مزيددداح  مل ا   ددا  أمهةددي. ووددالنظال ر  حمدو يددي ارددواا  ارعددواالا لعنفةددق الواليددي 

 عهاكا  ارنهجةي ار عمالا ل حقو  واحلاليدا  األساسدةي لتدع  من العحقةق ا اال عاء ارعع ق واال
 عفال البحال األمحال  ر در  موعا  األق ةا  ا ثنةي ا رايتيا.

و د ل الفددتا ارتدمولي وددالعقاليال  ووددالنظال ر  ملدعووي الوملددول ر  رايتيدا  مجعددع ارقددالاا  -21
  أ ددالر. وأاسدد ع ط بددا  زيددااا ر  ا املددي مع ومددا  مبارددالا مددن ال جئددن ا ايتيددن ا و دددا

تتالين ال اين/ وامرب  31ر   22الفتا من  وا  ولي عضو  أعطع سبعي منها ا اح رباوةاح. 32
 32ر   22  زاا  ارقالاا ا املي تو   ومالطي  مث زاا  أرا ةا وسوي الا ا الفتا من 3122

ةددي الدددعوا  الدد  ى األ ددالر ا . وتسمددل ارقددالاا ا املددي أ  تددعمكن مددن ت ب3124 ىلذاا/مدداا 
. وتددو  ارقددالاا ا املددي الععبدد  عددن رددكال ا حلكومددا  الب دددا  الدد  أتا ددع  ددا (2)الوقددع ارناسدد 

  لعقددد لقدداءا  مدد  ال جئددن وارهدداجالين ا ايتيددن ع دد  أااضددةها. و دد  تنارددد الدددول األعضدداء ا
 .(3) ول تة  اح  جناز واليعهاال  أعطع ا اح س بةاح  أ  تعة   ا الد أو تال  مل ال  24
وقدددذ الك دد  مددن ال جئددن ا ايتيددن الددقين متددع مقدداو عه  وملددفاح ل  عهاكددا  اجل ددةمي  -22

يالكدددددز ع ددددد  ت ددددد   ال حلقدددددو  ا   دددددا  الددددد  تعالضدددددوا  دددددا أثنددددداء ادددددالاا  . واريددددد  أ   دددددقا العقاليدددددال
 اال عهاكا   ام ا تعط   تقةقاح جا اح ا سةا  ىل ال.

__________ 

 OHCHR, Manual of Operations of the Special Procedures of the Human Rights Councilا ظدال  (1)

(August 2008), para. 130. Available from 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx. 

  عوا  من ريطالةا وجنول ال و ا  ولةبةا. (2)

  وتتددا   واجلزائددال  وجنددول أااليقةددا  وال ددو ا  و ددق  الب دددا   دد  رسددالائةل  وا مددااا  العالوةددي ارعحدددا  وأوريندددا  (3)
 وقطال  والكويع  وكةنةا  وم ال  وار الل  وارم كي العالوةي ال عو يي  والةمن.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
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 موهجقةال -ثانقاا  
تالر ارقالاا ا املي أ  القةاذ وزيدااا ر  رايتيدا  دو األسد ول ارفضدل  جدالاء تقةدة   قةدق  -23

أ  احلكومدي تواملدل ااد   مبدا ومج  مع وما  مبارالا عن  الدي  قدو  ا   دا  ا الب دد. لكدن 
هها ا    الععاو  العاذ م  ارقالاا ا املي وتالا  ال ماح  ا ود ول الب د  اري  الدعوا ال  وج

  ام ددا مجهعددع ارع ومددا  ال زمددي ووسددائل ودي ددي  ع دد  النحددو اربددن ا تقاليال ددا 32/32ا قددالاا  
 األول.
 وتددو  ارقددالاا ا املددي أ  تعوجدد  والتددكال ر  مجةدد  مددن تقددالوا معهددا جتدداا   التب ددةي  -22

معددد  ققدددو  ا   دددا  وار رددي ا ك ددد  مدددن األ ةددا   أثنددداء قددد ه  عددن مددد ذ أمدددن وسددعةه  ر  الع
ت كتف  لن ا املي   . اقد تدى الك   منه  و قي م  ارقالاا ا املي ع   أسا  أ   وياهت 

 و و أمال ت عزذ ارقالاا ا املي وا تام  ا تاماح تاماح.
وتندددددو  ارقدددددالاا ا املدددددي والنقاردددددا  البنددددداءا الددددد  أجالهتدددددا مددددد  العديدددددد مدددددن األكدددددا  ةن  -24

يد  التدعا  وا درباء وارددااعن عدن  قدو  ا   دا  والبدا  ن  الدقين قدددموا والدو وماسدةن ورايت 
أل  القائمددي طوي ددي ل  ايددي. وقددد وددقلع ارقددالاا   ددال لددقكال ألدداء كددل وا ددد مددنه  وال قّةمددي. ىلااءح 

ا املدي أيضدداح ق دداار جهدد ا ل عمددل مدد  منظمدا  اجلالةددا  ا ايتيددي والعمدا  ىلاائهددا  و ععهددا  
   ر  تقدمي مع وما   طةي.ضمن مج ي أموا

 االستعراض الدوري الشامل -ألف 
أجدددالر الفاليدددق العامدددل ارعدددا واالسدددععالاض الددددواي التدددامل اسععالاضددد  ال ددداين ل حالدددي ا  -21

. وا بدع ارقدالاا ا املدي مبتدااكي رايتيدا ع د  م دعور عدال  ا 3124ردبا /اربايال  2رايتيا ا 
 أ وةد أ  سوء أ اء رايتيا اةما يعع ق وعنفةق العوملدةا  اسععالاض سج ها ا  ال  قو  ا   ا

يعكد  عددذ وجدو    دن  ةدي والعدزاذ اةمدا يعع دق  3111 عاذ ال ا اا   ل االسععالاض األول
 مبعاجلي  الي  قو  ا   ا  ا ط ا ا الب د.

    تقداايال ر  كدل مدن جلندي  قدو 3123 عداذ و و ع ارقالاا ا املدي وعقددمي رايتيدا  ا -27
  ط بدع 3124كدا و  ال اين/يندايال  وا الطفل  وال جني ارعنةي والقضاء ع   العمةةدز ضدد اردالأا 

رايتيددا ر  مفوضددي األمدد  ارعحدددا ال ددامةي حلقددو  ا   ددا  ريفددا  وع ددي عام ددي ر  الب ددد. وةددد أ  
 ووي القاسدةيالعق أو ت د  وعد ع   اتفاقةي منا ضي الععقي  وري   من ضالول ارعام ي مل رايتيا
تقدددذ وعددد عدددا تقدداايال  ومل ع دد  الربوتوكددول اال عةددااي ار حددق  ددا  وال ارهةنددي  أو ال ر  ددا ةي أو

ي ددددددع أي مدددددن ارك فدددددن وواليدددددا  ا رطددددداا  ومل أولةدددددي ر   ةئدددددا  معا ددددددا   قدددددو  ا   دددددا .
ععالاض األول ا جددالاءا  ا املددي لزيددااا الب ددد  اريدد  ارناردددا  العديدددا الدد  أ ط قددع  دد ل االسدد

 وك الا  ا االسععالاض ال اين.
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تتوي /وت األعضاء العناس ةي  ممااسي وتةط ارقالاا ا املي ع ماح جبهو  رايتيا السعئ ال -22
لإل اى ارنعتالا ع    طا  واس  وكقل  والقضايا ارالتبطي وعتوي /وت األعضاء العناس ةي لإل اى 

 قضةي. 427الب د والبالغ عد  ا  ال  ا اعع ر  احملاك  ا تع ف أاجاء
و ددد ل االسدددععالاض الددددواي التدددامل  ألقدددع رايتيدددا الضدددوء ع ددد  العقددددذ الدددقي أ الزتددد   -22

من األ داص ا ئائةي ل لفةيأ لكن من ال ع  ل  ايي الع بع من ملحي  قا  ملول تقةق عد 
قدددمعها احلكومدددي.  العقةددة   لعددددذ متكددن أيدددي جهددي ااع دددي م ددعق ي مدددن العحقددق مدددن البةا ددا  الددد 

مبدددر متاردد  ال ةاسددا  احلكومةددي الالامةددي ر  و ددو   وارقددالاا ا املددي منتدد  ي  عدد وا ع دد  ذلدد  
األ داص ا ئائةي ل لفةي م  العزاما  رايتيا مبوج  القا و  الدويل حلقو  ا   ا . وقد ط بع 

 عحدا ا رايتيا.ارقالاا ا املي مع وما  عن  قا اروضوع من ارن ق ارقة  ل م  ار
وتتج  ارقالاا ا املي  كومي رايتيا ع   النظال ر  االسععالاض الددواي التدامل ال داين  -21

ووملف  االملي معجد ا  ظهاا العزامها وععزيز ومحايي  قو  ا   ا  ومعاجلدي العحدديا  العديددا 
ن  ددد ل قبدددول ا  دددال  قدددو  ا   دددا   الددد  أ لقددد  الضدددوء ع ةهدددا  ددد ل احلدددواا العفددداع    مددد

 العوملةا  ال  ق دمع وسكم ها.

 لمستجدات حالة حقوق اإلنسان ري  ريتريا عرض موجز -باء 
سددعع ارقددالاا ا املدددي  ا تقاليال ددا األول  ر  تسكةدددد وجددو  أئددا  ثاوعدددي مددن ا عهاكدددا   -31

مع وما  مبارالا. وأكد  أ  ا عهاكا   قو  ا   ا  ا رايتيا تتدمل   قو  ا   ا  جبم 
ا ذلددددد  احلدددددب   مبدددددا ا دمدددددي الوطنةدددددي لفدددددتا ريددددد  حمدددددد اأ واالععقدددددال واال عجددددداز العع دددددفةن 

اال فدالا يأ وعم ةددا  القعددل  دااج  طددا  القضدداءأ والععددقي أ وأوضداع ال ددجو  ريدد  ا   ددا ةيأ 
وا عهددا   اليددي العنقددل  و اليددي الععبدد  والدددالأي  و اليددي العجمدد   و اليددي تكددوين اجلمعةددا   و اليدددي 

لدددياأ والعنددف اجلن دد  واجلن دداينأ وا عهاكددا   قددو  األطفددال. وت كددد ارع ومددا  الدد  ارععقددد ا
عع  عدا   قا العقاليال أ  اال عهاكا  ارقكواا أع   م عمالا  و   ا قطاع. مج 

ق  عم ةدددا  توقةدددف تع دددف  و دددب  ا فدددالا ي ا أعقدددال حماولدددي اال قددد ل الددد  و د ّفددد -32
ةددددع 3122كددددا و  ال اين/يندددددايال  32جددددال  ا  " ا ثدددددي اواتددددو". وقددددد   توقةدددددف و   والدددد  ل 

وا عجاز أك دال مدن ني دن رب داح وةدنه  رب دةا  عامدي  و  أ  تعدواال مع ومدا  عدن مكدا  
 وجو    و و  أ     وا أماذ أيي حمكمي قا و ةي.

عدن  والاأل دد عتدال  "21ل توجد أيي مع ومدا  تعع دق ودساالا  " موعدي ا ال و ىت اخ   -33
. وتكدالا ارقدالاا ا املدي ط بهدا رع ومددا  3112 عداذ ار دعق ن العتدالا الدقين أوقفدواال دحااةن 
مكددا  وجددو   دد الء األرددباد و ددالعه  ال ددحةي    وملدداح ا ظددل ا عمددال وادداا  حمددد ا عددن

 وعضه  ا احلجز.
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 The Echoes "وا ظل قم   اليي ال حااي وا ع ذ  ت وزع ا ألالا جاليددا سداليي الهدا  -32

of Forto" الد   3112 عداذ   أي مندق الدقكالر ال دنويي الععقداال 3122أي ول/سبعمرب   منق
 طالع ملحفةن من ال حااي ار عق ي.

 قفدي  11 111ي ط   ر  الوالدين  ا  ريالاما  كب ا تب دغ  رذ واسعمال العجالمي والعبعةي -34
 وايدددا   مدددن األ ةدددا يعالادددا  ا الك دد  ال عددن كدددل ادددال  مددن األسدددالا ريدددا ا الب دددد  اريدد  أ  الوالددددين

يالج  ر  رايتيا وعد ا  ي قداذ  مل الباازا ارعع قي ووزيال ا ع ذ ال اوق القي القضةي وا أوال مها.
زالوا قةد اال عجداز  وما عاماح وأ و  21واونع  البال ي  اعع قل وا ع ِجز والد الوزيال  ا  ااج الب د 

  ىت تاايخ  قا العقاليال.

 قنحالة الالجئ -ثالثاا  
وةنما ت التك  ا عهاكا  عديدا حلقو  ا   ا  تدا  ا ايتين ر  م دا اا و دد    ادم   -31

ا ددوص مددن ذلدد   مت ددل  أو ا دمددي الوطنةددي لفددتا ريدد  حمددد ا واالععقددال واال عجدداز العع ددفةن 
الودع ء  دا العوامل الالئة ةي ال  تدا  ا ايتين ر  الفالاا. اا وص مدن ا دمدي الوطنةدي ارطولدي وا

سدددةما التدددبال  وكدددقل  األكدددرب سدددناح  ر  م دددا اا الب دددد وسعددددا    ال يددددا  الك ددد  مدددن ا ايتيدددن 
كب ا  و   عم ةي ودأ  ت عنزص قدالر وسكم هدا  األمدال الدقي  كدن أ  يد ثال سد باح ع د  ارتدهد 

 االجعماع  ل ب د.
ل  ايدي اريد  اربداطال ارهدد ا ويعزايد عد  األرباد القين ي دا او  رايتيدا زيدا ا سداليعي  -37

  قددا  3122 عداذ حلةاهت  أثناء حماولعه  م ا اا الب د و د ل عم ةدي ا دالول. و دىت منع دف
مفوضددةي األمدد  ارعحدددا ال ددامةي لتدد و  ال جئددن  مددوع األرددباد القددا من مددن رايتيددا الددقين 

ةش أوضددداعاح رب ددداح يعددد أو الجئددداح  313 171رب ددداح  وةدددنه   222 221هتدددع   ددد  قدددوايل 
. وتقددا مفوضدةي ال جئدن العدد  احلدايل (4)م دعم  جلدوء 31 227ربةهي وسوضداع ال جئدن  و

رددبيف ا ارعوسددط. وواقدداح  ددق   3 111لإلايتيددن الددقين يفددالو  مددن و ددد   كددل رددهال قددوايل 
ن ا ا   دداءا   تددسي رايتيددا ا ارالتبددي العارددالا وددن الب دددا  الدد  تتددكل م دددااح لعددداق ال جئدد

العاملأ ويض  الجئدو رايتيدا عدد اح كبد اح مدن الق دال ريد  ار دحوون  الدقين أثداا  ارقدالاا ا املدي 
 .(5)حمنعه  ا تقاليال ا األول

ا املدددي  2112 عددداذ وخبددد ص مبددددأ عددددذ ا عدددا ا الق ددداليي ارن دددود ع ةددد  ا اتفاقةدددي -32
منا ضددي الععددقي  وريدد   مددن ضددالول ا اتفاقةددي  (  وا رددااا احملددد ا22ووضدد  ال جئددن )ارددا ا 

__________ 

 ?See UNHCR - Eritrea. Available from http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/pageا ظال  (4)

page=49e4838e6. 

(5) A/HRC/23/53 23  الفقالا. 



A/HRC/26/45 

GE.14-02854 8 

عددذ جدواز رعدا ا أي ردبيف  ( ر 2ارهةندي )اردا ا  أو ال ر  ا ةي أو العقووي القاسةي أو ارعام ي
)"طال  "(  ذ كال أ   جتالي رعا ا م عم   جلوء والجئن ر  رايتيا "طوعاح". اال  ي ار دعبدمي ا 

رلزامةددي" "ال بددوز أليددي  ولددي طددالص أ     ل دديمددن اتفاقةددي منا ضددي الععددقي 2مددن ارددا ا  2الفقددالا 
ت  م  ر   ولي أ الر  رذا تدوااال  لدديها أسدبال  أو أ  تعةد  )"أ  تال ه "( أو تطال  أي ربيف

 قةقةي تدعو ر  االععقا  وس   سةكو  ا  طال الععالض ل ععقي ". وب  أ  تالاع  ال د طا  
 ال دددددداا ي أو  عهاكددددددا  الفا  ددددددياربع دددددي  "ا  الددددددي اال طبددددددا   وجددددددو  ئددددددط ثاودددددع مددددددن اال

ويواجدد  م عم ددو ال جددوء الددقين ا اضددع ط بدداهت   .اجلماعةددي حلقددو  ا   ددا  ا الدددول ارعنةددي" أو
ارعهالوددو  مددن ا دمددي الوطنةددي والفددااو  مددن اجلددةش  الععددقي   ا ذلدد  مبددا وريدد    مددن العائدددين 

ا (. ولددقل   يتدكل ر داء التتةبددا  ألدف أ  د-واال عجداز واال عفداء ا رايتيددا )ا ظدال اجلدزء ااوعدداح 
ال نائةي وري  ا من التتةبا  ال  هتد   ةاا م عم   ال جوء وال  تومل ع رلةها رايتيا مد  و ددا  

 أ الر أمهةي ق ور.

 العدمة الوطوقة -رابعاا  
طاوعددداح الةددداح ع ددد   23/2111  أضدددف  رعددد   ا دمدددي الوطنةدددي اقددد  2111 عددداذ ا -32

 رايتيددا. وقددد اعع ددرب  ا دمددي الوطنةددي وسددة ي  عمددال "ار دد ولةي العاا ةددي" الدد  ا دمددي الوطنةددي ا
وذا  سدددددةا ا كدددددماى تالكددددد  ىلالص  تعحم هدددددا "األجةدددددال احلاضدددددالا وارقب دددددي" ل دددددو  "رايتيدددددا  دددددالا

 ددد  وقدددع طويدددل  دددىت  دددا   ا دمدددي الوطنةدددي عدددن " دددداها النبةدددل"  ومل التددهداء" )العمهةدددد(.
ء األمدددي اسملدددبحع أ دددد العوامدددل الالئة دددةي الددد  تددددا  ىلالص ا ايتيدددن ر  ووملدددفها وال ا ددداح لبندددا

ريد  ارضدمو  الدقي  ا الول من و د    اري  ارباطال ال  يواجهو ا أثناء ا الول واري  ار دعقبل
 ينعظال   ا الب دا  األجنبةي.

ةدي منةعديأ مدن ا عد   أ دداص ا دمدي الوطنةدي  ومنهدا" ر تداء قدوا  ااع 1وتد  اردا ا  -31
واحلفاظ ع   ثقااي االسعب ال القي أودا  التع    ل الكفاح ار د  أ وتنتدئي أجةدال م داوالا 
ع   العمل ل متااكي ا رعا ا وناء الوطنأ وتعزيز العنمةي االقع دا يي ل ب دد مدن  د ل اسدعبداذ 

 مواا   البتالييأ وتعزيز الو دا والالوح القومةي.
  ا ايتيددددن الددددقين تددددتاوح أعمدددداا   وددددن ال امنددددي عتددددالا ويددددنيف ا عدددد   ع دددد  أ  مجةدددد -21

واألاوعدددن لدددديه  "واجددد  رلزامددد  أل اء ا دمدددي الوطنةدددي الفع ةدددي"  الددد  تتدددمل تددددايباح ع دددكالياح 
رهالاح ومهاذ رئائةدي ا القدوا  الع دكاليي  23ي ع ال  سعي أرهال و دمي ع كاليي اع ةي ت ع ال  

(أ وي طالَدد  األردباد وددس اء ا دمدي اال عةاطةددي ر  أ  2ردهالاح ا ا مددوع )اردا ا  22ت دع ال  
مد   3113 عاذ يب  وا سن ا م ن. لكن طاوعاح م س ةاح أ ضف  ع   العجنةد لفتا ري  حمد ا

 .)احلم ي ا ئائةي( رط   مح ي وااساي يةكالو ا ئائةي
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 " األردباد وحيد  ا عد   األردباد الدقين  كدن رعفدان   مدن ا دمدي الوطنةدي و د -22
(أ واألرددباد الددقين أواددوا ودالعزاذ ا دمددي الوطنةددي قبددل ملدددوا ا عدد  أ 21ذوو ا عاقدي )ارددا ا 

(. 23وارقددات و  والف  ددو  ار دد حو  الددقين الالطددوا اع ةدداح ا الكفدداح مددن أجددل العحددالا )ارددا ا 
رهالاح  22و  و و ينيف ع   أ  األرباد القين يعقالا أ   ري  الئقن ل عداي  الع كالي ي  

من ا دمي الوطنةي ا وةئي مكعبةي و كن اسعدعان   ل بدمدي واقداح لقددااهت  مبوجد  العوجةهدا  
(. وبدوز رعفداء عددا ائدا  مدن األردباد رعفداءح 22الطواائ )اردا ا  أو ا املي قاال  الععبئي

لط بددي ارنعظمدددو  ا ذلددد  ا مبددا تسجةددل  دددق  ا دمددي والن دددبي رلةهددا  أو م قعدداح مددن ا دمدددي الوطنةددي
(. وتطبددق سةاسددي رعفدداءا  24ار ددج و  ا ر دددر ار س ددا  ا ايتيددي ل عع ددة  العددايل )ارددا ا 

 رضااةي  تتمل احلوامل وارالضعا .
وأ عفددددد  اجدددددال الددددددين مدددددن مجةددددد  األ يدددددا  ار دددددج ي  أي الكاثولةكةدددددي  واألاثوذك دددددةي  -23

أ ملدا  وثائق  2111 عاذ وا ةي  منق البدايي ا ايتيي  وال وثاليي  وا س مةي من ا دمي الوطن
ر ااا  عدددن 3111متوز/يولةددد   4ا ويدددي ال زمدددي جلمةددد  اجدددال الددددين. وةدددد أ  تعمةمددداح ملددددا ا 

  التدد و  الدينةددي وددوزااا احلكدد  احمل دد  أل دد  الةدداح  ددقا ا عفدداء وأمددال مجةدد  اجددال الدددين وااللعحددا
  اح مددن وثددائق ا ويددي اجلديددداأ واضددطال مجةدد  مددنوا دمددي الع ددكاليي. وأملدددا  احلكومددي أيضدداح عددد

يددزال جتنةددد اجددال  وال الفددالاا مددن الب ددد. أو ي ددع    ددق  الوثةقددي اجلديدددا ر  االلعحددا  وا دمددي مل
 الدين م عمالاح  ىت تاايخ  قا العقاليال.

يقومدو   ا اجلدةش أ واا ع دكاليي حمضدي  ادم   واري  أ  األ واا ارنوطي وبع  ا ندين -22
مواقدد  البندداء. وت ددعبدذ ال دد طا  ا ايتيددي  أو اح مبهدداذ أ ددالر  كاألعمددال الةدويددي ا ارددزااعأيضدد

 الع كالين ا ندين ا األعمال الةدويي ا رطاا "والا ها ا ئائةي".
 وي عددنه عددد  كبدد  مددن ا ندددين ا اضددعن ل دد طي وزااا الدددااع ل عمددل ا وزااا  أ ددالر -24
 ومتددددااي  البنةددددي العحعةددددي  والعع ددددة   والبندددداء  ول قةدددداذ مبهدددداذ أ ددددالرأ لكدددددنه ا  ااا ارد ةددددي  وا
أمداكن أ اء  دق  ارهداذ. و دقا ارعدن  ادم  ا دمدي الوطنةدي  أو ي ك فو  و  من مهداذ ما  عااو  ال

ا ايتيددي أوسدد  وك دد  مددن ا دمددي الع ددكاليي  أل ددا تتددمل مجةدد   دداال  احلةدداا ارد ةددي. و عةجددي 
عبدذ ارقالاا ا املي ا  قا العقاليدال عبدااا  "ا دمدي الوطنةدي"  و"ا دمدي الع دكاليي"  لقل   ت 

 و"العجنةد" وارعن  ف  .

 اإلنسان بموجب القانون الدوليانتهاكات  ريتريا اللتزاماتها المتعلقة ب قوق  -ألف 

 طول مدة العدمة -1 
رددهالاح   22ا دمددي الوطنةددي  كمددا ذكددال أعدد    كددا  مددن ارفددتض ا البدايددي أ  ت ددعمال -21

واقدددداح  عدددد   ا دمددددي الوطنةددددي. وةددددد أ  احلكومددددي اععمددددد   وعددددد احلددددالل وددددن رايتيددددا ورثةووةددددا 
  مح ي وااساي يةكالو ا ئائةي  ال  جع ع مدا العجنةد ري  3113 عاذ ( 2112-3111)
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ل الدولةدي ارعنةدي وعطبةدق  درباء منظمدي العمد حمد ا. وواقداح لعقداايال قددمعها  كومدي رايتيدا ر  جلندي
ا عدددد  كبددد  مدددن الدددربام   االتفاقةددا  والعوملدددةا   يتددداا  ال دددكا   ا رطددداا احلم ددي ا ئائةدددي 

 تتكددز ا  دداال  رعددا ا العحددالي   و فددظ التوددي وارةددا   اضدد ح عددن أ تددطي رعددا ا البندداء  كجددزء
نةددي واحلم ددي ا ئائةددي ا األملددل . وقددد   ظددال ر  ا دمددي الوط(6)يعجددزأ مددن وددالام  األمددن ال ددقائ  ال

ع   أ ما سبة   "ل ع ة  االجعماع   والعنمةدي االقع دا يي  والعنتدئي االجعماعةدي  وونداء األمدي  
 .(7)وتناقل القة  االجعماعةي وال ةاسةي ال  طوا    ل سنوا  احلالل ال  ثن"

لفددتا ريدد  حمددد ا  يقضدد   ومنددق ذلدد  احلددن   ّولددع احلكومددي ا دمددي الوطنةددي ر  جتنةددد -27
ا ندددو  مددن    ددا معظدد   ةدداهت  العم ةددي ا  دمددي الدولددي. وقددد أ هر متددالوع ل ع ددالي  مّولدد  

 311 111جندي. لكن ت الي   71 111ر  ت الي   3111 عاذ البن  الدويل وا عه  ا
. (8)ي دددم   الددي "ال  ددالل وال سددد  " مددا حيدددى ا ظددل مل جندددي  واقدداح أل ددداص ارتدددالوع 

 ي نفهق أي وال ام  ت الي  رامل ىل ال. مل و ىت تاايخ  قا العقاليال 
الفددتا العا يددي الدد  يددنيف ع ةهددا رعدد    تعجدداوز ر  الطبةعددي ريدد  احملددد ا ل بدمددي الوطنةددي -22

مددن العهددد الدددويل  1ا دمددي الوطنةددي و دد  والعددايل تددالذ ا ندددين مددن  دداليعه   ا ا عهددا  ل مددا ا 
اجعها اهتددددا  ي وال ةاسددددةي. وذكددددال  ال جنددددي ارعنةددددي ققددددو  ا   ددددا   اا دددداد ودددداحلقو  ارد ةدددد

القضددائةي  أ  القةدددو  الدد  ت فدددالض  دد ل ادددتا ا دمددي الع دددكاليي والدد  تعجددداوز معط بددا  ا دمدددي 
 .(9)تةد عن الظالوص الطبةعةي ل حةاا ا القوا  ار  حي مت ل س باح ل حاليي أو الع كاليي العا يي

 يالتجوقد القسر  -2 
ارندازل  ا " الِقفدال عجنةدد ت عدالص واسد  " تقدّف اوتةنةدي تنفق التالطي الع دكاليي عم ةدا  -22

تقفدد  أثددال األرددباد ارععددربين  وأمدداكن العمددل والتددوااع وريدد  ذلدد  مددن األمدداكن العامددي   دددص
 ا ذلدد  الق ّ ددال. وقددد مبددا الئقددن ل بدمددي وارعهددالون مددن العجنةددد والفددااين مددن ا دمددي الوطنةدديأ

ر  اسدددعبداذ القدددوا ارمةعدددي  رذ العقفددد  ر  ا عدددداذ ا عدددن اركدددا   يددد  اي االعدددتاض ع ددد   دددقا
يتددكل ا عهاكدداح  ممددا حيدداولو  الفددالاا  أو م ددموح ودد  ضددد األرددباد الددقين يقدداومو   ددق  العم ةددي

__________ 

(6) ILO CEACR, Direct Request concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2010, 

2nd para. 

(7) Gaim Kibreab, “Forced Labour in Eritrea”, Journal of Modern African Studies, vol. 47, No. 1 

(2009), pp. 41-72. 

(8) World Bank, Eritrea - Demobilization and Reintegration Program Project (Washington, D.C., 

2009). Available from http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/09/11217828/eritrea-

demobilization-reintegration-program-project. 

 2ا ا   اخااء ارععمددداددوال  ضددد ان ندددا  قضددةي 317/2122ا ظددال ال جنددي ارعنةددي ققددو  ا   ددا   الددب   اقدد   (9)
 .4-1  الفقالا 2121 ة ا /أواليل 
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مددن ا عدد    2ل حددق األساسدد  ا احلةدداا واحلاليددي واألمددن التب دد   ارن ددود ع ةدد  ا ارددا ا 
 ر  حلقو  ا   ا .العا
واأ  ال جني ارعنةي ققدو  ا   دا  أ  العجنةدد الق دالي ل قّ دال ا ار ةتدةا  والقدوا   -21

مددن العهددد الدددويل ا دداد ودداحلقو  ارد ةددي وال ةاسددةي   2ار دد حي احلكومةددي   ددل ا عهاكدداح ل مددا ا 
لوضددد   دددد ل عجنةدددد وط بدددع ر  الدولدددي الطدددالص ارعنةدددي تقددددمي مع ومدددا  عدددن ا طدددوا  ارعبدددقا 

الق دددددددددالي ل ق دددددددددال ا ملدددددددددفوص القدددددددددوا  ار ددددددددد حي  و عدددددددددا ا تس ةدددددددددل الضدددددددددحايا ومحدددددددددايعه  
(CCPR/C/COD/CO/3 22  الفقالا.) 

 تجوقد القصر -3 
 دددددد  رعددددد   ا دمدددددي الوطنةدددددي ال امندددددَي عتدددددالَا سدددددناح   ةدددددا ل عجنةدددددد ا ا دمدددددي الوطنةدددددي  -41

ربوتوكددول اال عةددااي التفاقةددي  قددو  الطفددل (. وأملدددا  رايتيددا لدددر ا ضددمامها ر  ال7 )ارددا ا
العدددايل"    ا عدد  3111رددبا /اربايال  27وتددس  ارددتا  األطفددال ا ارنازعدددا  ار دد حي  ا 

. (10)"تع دددن رايتيدددا أ  ال امندددي عتدددالا  ددد  ال دددن الدددد ةا لعجنةدددد األردددباد ا القدددوا  ار ددد حي"
دددرَب األطفدددال  و  سدددن ال ام ندددي عتدددالا ع ددد  العجنةدددد ا رايتيدددا. واريددد   دددقا ا عددد   الواضددد   ب 

رددددددبا /اربايال  - 3112وأاددددددا   تقدددددداايال وس دددددد  ا اجلولددددددي احلا يددددددي والعتددددددالين )ىلل/أري ددددددط  
مددن أملددل  2 121( كددا  عددد  القّ ددال ا ندددين ا مع ددكال سدداوا ل عددداي  الع ددكالي 3112
 .(11)2 111وعد  ا  اى  2 122 نداح يب غ عد  القكوا وةنه   1 122
ي ارعنةي ققو  ا   دا  أ  ذكدال  أ  جتنةدد طفدل واال عفداظ ود  ا ا دمدي وسبق ل جن -42

مددن العهددد الدددويل ا دداد ودداحلقو  ارد ةددي وال ةاسددةي  1و 2  ددل سدد باح ل حاليددي مبوجدد  ارددا تن 
(CCPR/C/TCD/CO/1 واةمددا يعع ددق ومايتيددا تديددداح  أعالوددع جلنددي  قددو  الطفددل 22  الفقددالا .)

يال ارعع اقددي والعجنةددد الق ددالي ل ق ددال ورزاء ا عجدداز ورسدداءا معام ددي الفعةددا  عددن ق قهددا رزاء العقدداا 
 و  سدددن ال امندددي عتدددالا و ددد  ال دددن الددد  ي فدددتض أ اء ا دمدددي الع دددكاليي الق ددداليي عندددد و وريهدددا. 
وتد  ال جنددي رايتيددا ع دد  اادداذ مجةدد  العددداو  ارمكندي رندد  جتنةددد األطفددال وع دد  ر فدداذ تتدداليعاهتا 

 (.22و 21  الفقالتا  CRC/C/ERI/CO/3) و واا ملاامي

__________ 

 United Nations Treaty Collection, Status of ratification of the Optional Protocol to theا ظال  (11)

Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. Available 

from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en. 

ا ظدددال تالمجدددي تقاليدددال قائدددد مع دددكال سددداوا ل عدددداي  الع دددكالي الدددقي قدمددد  ر  مكعددد  الدددالئة  ا ايدددتي )الوثةقدددي  (11)
  (. معا ي ع   الالاوط العايل"3112 زيالا /يو ة   21األمل ةي م ا ي 

www.arkokabay.com/news/index.php?otion=com-content&view+article&id=254. 

http://www.arkokabay.com/news/index.php?otion=com-content&view+article&id=254
http://www.arkokabay.com/news/index.php?otion=com-content&view+article&id=254
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نهد ت مةق ال ف ال داين عتدال ا القدوا  ار د حي و ضدعو  ل عدداي  الع دكالي ا  -43 وب 
مع دددكال سددداوا ل عدددداي  الع دددكالي. وذكدددال  تقددداايال أ  وعددد  ت مةدددق ال دددف ال ددداين عتدددال قدددد 

قدف ع د  ال دن ودل يعو  ال يكو و  تع سن ال امني عتدالا  أل  الوملدول ر  ال دف ال داين عتدال
ع   األ اء الدااس   ولدقل  ي دل الك د  مدن الع مةدق ر  ال دف ال داين عتدال قبدل سدن ال امندي 

 عتالا  مبن ا ذل  الع مةق القين ي عفو  من ملفوص ساوقي.
س و  ر  مواق  تدداي  أ دالر.  ي  و  ر  ال ف ال اين عتال ال أما الع مةق القين -42 ا  

وا  داى الدقين ينقطعدو  عدن الدااسدي قبدل الوملدول ر  ال دف ال داين عتدال والع مةق من القكوا 
ي دددع مو  ع ددد  األاجددد  " عدددوا" ل  ضدددماذ ر  العدددداي  الع دددكالي  مدددن  ددد ل ا  ااا احمل ةدددي. 

العقف  ر   يعجاوز ا ام ي عتالا من العمال    ل مح   مل ي نعق  الق  ال  ووعضه  ما وريالباح 
عددددداي  الع ددددكالي ا ويةددددا وأمدددداكن أ ددددالر   و  أي رمكا ةددددي  طدددد   العجنةددددد وي السدددد و  ر  ال

 سددالا ه  و ددب  ملدد ال سددنه    ددىت لددو تقدددذ الوالدددا  ووثددائق  كتددها ا ارددة    لة بعددا أ  الطفددل
 زال قاملالاح. ما

 التهرُّب من التجوقد والفرار من العدمة -4 
  احلددب  ردددا نيدد   كددن أ  ت ددل عقووددي العهددالل مددن العجنةددد والفددالاا مددن ا دمددي ر -44

. وتنعهدد  ملددة ي ا عدد   عدددها العزامدددا  تعهددد  رايتيددا وا تامهددا مبوجدد  القدددا و  (12)سددنوا 
الدويل  وةنها  اليي العنقُّل  و ق ار كةي  واحلق ا العمل. ويععدالض ارواطندو  الدقين يعهالودو  مدن 

 سدددن األاوعدددن "ل عقوودددي يعدددو و  قبدددل ال ا دمدددي الوطنةدددي مدددن  ددد ل "الفدددالاا ر  ا دددااج" والدددقين
ل  دددجن رددددا نيددد  سدددنوا   دددىت و دددوريه  ا م دددن ور  تع ةدددق  قدددوقه  ا احل دددول ع ددد   أو

 الال يف والعسر ا  و ةازا األااض  والعمل".
وا ارمااسي العم ةي  يواج  ارعهالوو  من العجنةد وا ااوو  مدن ا دمدي الع دكاليي الدقين  -41

ر  رايتيددا  عقوودددا  قاسددةي تتدددمل اال عجدداز لفدددتا  مطّولدددي   ي ال ه دددو  أو ي  قدد  القدددب  ع ددةه 
دربو  ع د  العدو ا  والععقي  وري  ذل  من أردكال ارعام دي ال ر  دا ةي. ووعدد ادتا اال عجداز  ب 

ماتوا  أو أ عِدموا تعواال ر  اءا   قةقي تعع ق وارعهالون من ا دمي الوطنةي القين وال ر  اجلةش.
 ملاوا  تعالضوا  ا   ل اال عجاز.ا ال جن من جالاء ر

 االنتقام من أرراد األسرة -5 
يع  الع دوا ع د  ارعهدالون مدن العجنةدد وا دااون مدن ا دمدي الع دكاليي  ي عاقد   ال عندما -47

أ   ا الك دد  مددن األ ةددا   ا رطدداا سةاسددي "العجددالمي والعبعةددي". و كددن أاددالا  أسددال   ودددالح مددنه 
 والااح  2 211 قفددي )أي  ددوايل  11 111رلددزاذ أادالا  األسددالا وددا   رددكل يعبدق  ددقا اال عقداذ

ي ددعطة  معظدد  ا ايتيددن تمُّ دد   و/أو ا عجدداز  ال مددن  والاا  الواليددا  ارعحدددا(  و ددو مب ددغ
__________ 

 .22  ارا ا 22/2111رع   ا دمي الوطنةي ا ايتي اق   (12)



A/HRC/26/45 

13 GE.14-02854 

أ دالر تع ةدق ا ديف  ا عقداذ أ د أاالا  األسالا لفتا ري  حمد ا  ىت يع   اد  ارب دغ. وتتدمل أ دواع
 األعمدددددال العجاايدددددي  يددددد  اي ر  رريددددد   م س دددددا  ممدددددا ذ جتديدددددد ا عدددددد أو األعمدددددال العجاايدددددي

 االسعة ء ع   ارمع كا  العاوعي ل سالا. أو

 االستوكاف الضمقري -6 
واقداح ل قدا و  الددويل  ي  ددعمد احلدق ا االسدعنكاص الضددم ي مدن ا دمدي الع ددكاليي -42

(13) 
ل ةاسددةي الدقي أملددبحع رايتيددا طالادداح مددن العهدد الدددويل ا دداد وداحلقو  ارد ةددي وا 22مدن ارددا ا 
. والددددول الددد  متددداا  العجنةدددد الق دددالي بددد  رمدددا أ  ت عفددد  ار دددعنكفن 3113 عددداذ اةددد  مندددق
يددددنيف القددددا و  ا ايددددتي ع دددد   وال تضددددمن رتا ددددي  دمددددي مد ةددددي ريدددد  عقاوةددددي ودي ددددي. أو ضددددم ياح 

ددرَب الك دد  مددن ا ايتيددن ع دد  أ اء ا دمددي ا لع ددكاليي  اريدد  اسددعنكااه  االسددعنكاص الضددم ي وب 
 مععقد  . أو ضم ياح اسعنا اح ر   ينه 

وي عاقدد  اااضددو ا دمددي عقاودداح رددديداح وا عجدداز   ا ظددالوص قاسددةي. ويععددالض أعضدداء  -42
وع  اجلماعا  الدينةي ري  ارعتص  ا ل ضطها  والعمةةز كوسدة ي  جبداا   ع د  أ اء ا دمدي 

 الع كاليي.
   ع  قدددددع احلقدددددو  ارد ةدددددي وال ةاسدددددةي واالجعماعةدددددي2114أكعدددددووال وا تتدددددالين األول/ -41

واالقع ا يي لتهو  يهو  تع ةقاح اع ةاح مبوج  توجة  ائاس   عق  ااضه  الع ويع ا اسدعفعاء 
ا اجلوا   ري  الع كاليي من ا دمي  رال ورع    ال قاح عدذ ارتااكي 2112 لعاذ االسعق ل
حل دول ع د  ا ددما  ارعا دي ل د    مدن اردواطنن ا ايتيدن. وأودالز ا يعد وممكا   ومل الوطنةي.

 دددق  ا جدددالاءا  أ  ردددهو  يهدددو   المدددوا مدددن وطاقدددا  ا ويدددي الاللةدددي ال زمدددي لع دددجةل الدددوال ا  
والواةا  والزبا   ورالاء ارمع كا   واحل ول ع   جوازا  ال فال  وت ااي  ال فال الدا  ةي 

عجدددز مدددن يدددالا  مدددنه  ا دمدددي الع دددكاليي لفدددتا ريددد  حمدددد اأوا ااجةدددي  والدددال يف العجاايددد   ي. وحي 
يواج  من ي  قد  القدب  ع دةه  مدن ردهو  يهدو  ا اجعمداع  داد أل اء ال د ا اال عجداز  كما

مدن ردهو  يهدو  ع د  األقدل ا  17ا ذلد  األطفدال وار دنو . ويقبد   مبدا  ىت اخ   وارضايقي
2114 عاذ زالوا حمعجزين منق ما يال جن  الةاح ا رايتيا  وةنه  ث ث

(14). 

__________ 

( 3123جنةف و ةويوا     )االسعنكاص الضم ي عن ا دمي الع كالييا ظال مفوضةي  قو  ا   ا    (13)
(HR/PUB/12/1 "معاح ع   الالاوط العايل .)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ 

ConscientiousObjection_en.pdf. 

 .11و 14  الفقالتا  A/HRC/23/22ا ظال  (14)
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 ظروف العدمة الوطوقة التي تمثل انتهاكات ل قوق اإلنسان -باء 

 ال ق ري ال قاة واألمن الشعصي -1 
ال ينب دد  تعددالي  األرددباد الددقين  دددمو  ا اجلددةش  طددال  كددن جتنبدد  " و  ريددالض  -11

ع   اجلالائ  الع كاليي كدا الول  . ومن العقووا  التائعي ا رايتيا(15)ع كالي واض  ومتالوع"
جتدداوز الوقددع ار ددموح ودد  ا ا جددازا  و  ت ددالي    أو مددن ا دمددي  والع ةُّدد   و  رجددازا الةددي

وريقاء النف  لعجن  ا دمي الوطنةي تعالي  اربالفن لظالوص منا ةي قاسةي قد ت  اي اعد ح ر  
 ء تقةق م عقل واواي ا أي وااا متبو يتعمكن ارقالااا ا املي من العسكد من رجالا ومل الوااا.

 ا أي ا عها  مزعوذ ل حق ا احلةاا. أو

 االعتقال التعسُّفي واالحتجاز والتعذيب -2 
ي السل ا دااوو  مدن ا دمدي الع دكاليي واألردباد الدقين ي نظدال رلدةه  كمجدالمن  ما عا ا -12

ةئي ال ددمعي والقاسددةي سددجن ر  أ ددد ال ددجو  الك دد ا عقاودداح  دد أ ومددن وددن  ددق  ال ددجو  ال دد
مع كال ويةا الواق  ع   سا ل البحال األمحال جنول ماسداوا. اةبددو أ  العقوودا  الد  تب دغ  دد 

القاعددا   ر  دا ةي   د  ال ارهةني  وكقل  اال عجداز ا ظدالوص أو الععقي  وارعام ي ال ر  ا ةي
ندي ا دمي الوطنةي أيضداح ا  ىت عندما يعع ق األمال وقضايا و ةطي. وي  عبدذ احملعجزو  من  

 األر ال التاقي.
 ينب دد  رعدد ذ رذ ووا ضددااي ر  ذلدد   يععددن العسكةددد وتدددا ع دد  الضددما ا  ا جالائةددي. -13

مددن يدد  و  ا دمددي ودقددي عددن الع ددالاا  الدد  تتددكل تالفددا  ت ددعدع  اادداذ رجددالاءا  تس يبةددي  
يبةددي  وعددن الضددما ا  والكفدداال  ارعا ددي وعددن ا جددالاءا  الدد  يععددن اتباعهددا ا الدددعاور العس 

ل معهمدددن ل ددددااع عدددن أ ف ددده   وعدددن ال ددد طي اربع دددي الددد  حيدددق  دددا ادددالض العقوودددي ا  الدددي 
ينب ددد  أ  تدددنيف  . وأ ددد اح (16)ااتكدددال تالفدددي  و ددد  عقوودددي ينب ددد  أ  تكدددو  معناسدددبي مددد  اجلدددالذ

السدعئناص مناسدبي أ دالر ل مزيدد ينب   أ  يكدو  ا وال القوا ن ع   احلق ا الطعن ا أي عقووي
 .(17)من اال عقاذ

__________ 

 Council of Europe, “Appendix to Recommendation CM/Rec (2010) 4”, para. 6, in Humanا ظدال  (15)

rights of members of the armed forces, (2010). 

 ارالج   ف  . (16)

 .24ا ظال العهد الدويل ا اد واحلقو  ارد ةي وال ةاسةي  ارا ا  (17)
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 الوساء ري العدمة الوطوقة -3 
وت  عضعف الن اء وتدكل  داد  اح.ينطبق العجنةد الع كالي الق الي ع   الن اء أيض -12

ويععالضددن ل عنددف اجلن دد   دد ل ا دمددي الع ددكاليي مددن جا دد  الضددبا  ار دد ولن ا الع   ددل 
 القةا ي ومن جا   األقالا .

تععددالض الن دداء  مددا اقددا ا اجلددةش يالريمددو  الن دداء ع دد  قبددول العددالوض اجلن ددةيأ وعددا ا -14
 تع فدي  منهدا العندف النف د   عدن طاليدق ارعام دي القاسدةيأ ال واي يالاضن  ق  العدالوض لعقوودا 

 المدددا ن مدددن  أو مدددربا  دددا  ال تك دددةفهن مبهددداذ ع دددكاليي ت قددد  ع ددد  عددداتقهن أعبددداء ردددديدا أو
 وا ضددااي ر  مهدددامهن الع ددكاليي العا يدددي  اح ألسدددالا. وي ط دد  مدددن الن دداء أيضدددا جددازا  لزيددااا ا

القةددداذ وسعمدددال منزلةدددي مدددن قبةدددل الطدددبخ والعنظةدددف لددددر القدددا ا الع دددكالين الدددقين ي دددعبدمو  
 ا ندا  كبا ما   ا الك   من األ ةا .

ي عواقدد  وتتتدد  ع دد  العنددف اجلن دد  الددقي تععددالض لدد  الن دداء  دد ل ا دمددي الوطنةدد -11
الوقدددع  وا و ةمدددي" االن ددداء ال دددواي حيم دددن ي السددد ن ر  أسدددال ن  ةددد  يععالضدددن ل وملددد  والعزلدددي 

اسددد  الددددقكوا ار ددد ولو  عدددن  دددداال  احلمدددل. ال  ف ددد  أ   دددداال  االععدددداء اجلن دددد   ومبدددا حي 
ت ناقش عا ا  حلمايي لعي األسالا  ام  ثقااي ال دمع تكدال  منداإل ا اد   مدن  ال واالريع ال

 ل. ووا ضددااي ر  أ  االريع ددال اعددل رجالامدد   اددم  مجةدد  ت دد  األعمددال تتددكل ا عهاكدداح العقددا
 حلق الفال  ا الكالامي  القي  و  ق م زذ لكل ر  ا .

تععددالض لدد  الن دداء مددن عنددف جن دد   دد ل  مبددا وعد وا ع دد  ذلدد   أ   معالاددي الن دداء -17
لداجددي أ  الك دد  مددن  عتددالا دمددي الوطنةددي ر  تددسجة   ددواهن مددن  ددق  ا دمددي  و ددو  ددوص من

ع د   قدد تدالريمهن أسدال ن أو ق دد الدزواج ورجندال األطفدال  ينقطعن عن الدااسدي عمدداح  الفعةا 
 جددددل "ر قدددداذ وندددداهتن". و ددددق  االسددددتاتةجةي تددددسث  سدددد   ع دددد  تع ددددة  البنددددا  ال ددددوايأذلدددد  مددددن 

ول وسعمددال ي ددعطة  الك دد  مددنهن ارضدد  ا  ااسددعهن ومددن مث بددد  أ ف ددهن مضددطالا  ل قبدد ال
ومتةدددل الن ددداء ال دددواي   جتنةدددد ن ا ا دمدددي الوطنةدددي ر  اععمدددا   .(18)تعط ددد  مهدددااا  حمددددو ا

االسددتاتةجةا  ذاهتددا كدد  يددع  ت ددالحيهن ا أسددالع وقددع ممكددن. وقددد رددج  رعفدداء  ارالضددعا  مددن 
 ا دمي الع كاليي ع   احلمل اربكال.

__________ 

 David Bozzini, “National Service and State Structures in Eritrea”, agreed minutes ofا ظال"  (18)

presentation (16 February 2012). Available from 

http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/laenderinformationen/herkunftslaenderinfo

rmationen/afrika/eri/ERI-agreed-minutes-bozzini-e.pdf. 
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 ال الة ري ساوا -4 
 ددو م س ددي العددداي  الع ددكالي الالئة ددةي ا رايتيددا   سدداوامالكددز العددداي  الع ددكالي ا  -12

ويعددسلف مددن مداسددي ومع ددكال ل عددداي  الع ددكالي ومالاددق ل  عجدداز. ويععددن ع دد  ط بددي ال ا ويددي 
العامددي )ال دددف ال دداين عتدددال(  ذكدددوااح ور اثدداح ع ددد  ال ددواء  أ   ضدددوا عامددداح وا ددداح ا مالكدددز سددداوا 

ددددن العحقددددوا مبالكددددز العددددداي   رال مبواملدددد ي العع ددددة ي  ددددم   ادددد  لةعمكنددددوا مددددن ركمددددال  ااسددددعه .
َ
ر

عتددال وأمتّددوا تدددايبه  الع ددكالي اةدد   ومدتدد  ث ثددي أرددهال  الع ددكالي ا سدداوا وعددد ال ددف احلددا ي
     العقاايال.

وأ  ي تدت  ع د  الط بدي قضداء عدامه  األ دد  مدن العع دة  ال دا وي ا سداوا وأ   ضددعوا  -12
 لةددل ع دد  رضددفاء ملددب ي ع ددكاليي رلزامةددي  ت دد  الفددتا ندداءأرددهال أثلعددداي  ع ددكالي مدتدد  ث ثددي 

 ىت ع   احلق ا العع دة . و ظدالاح لق داوا األوضداع ا مالكدز العدداي  الع دكالي ا سداوا   داول 
معاّلضدو  وتددكل كبد   طدال أ  مت دد   د  ال دد طا  أ د  مددن وعد  الط بدي ا ددالل  ع د  الدالري  
ي أل دواع عديددا مدن اال عهاكدا   وعضدها ي دل ا سداوا عالضد وتوق     عقوودي ردديدا. االط بدي

ي  والعقوودددي البد ةدددي. وقدددد وا   تقددداايال تفةددددد ارهةندددد أو ارعام دددي ال ر  دددا ةير   دددد الععدددقي   و 
 ا عحاا ون الط بي. أو قدوى  اال  مالض ومو 

 حرية التوقل -5 
قددا  العفعددةش ع دد  ا   تدددقةق أواا  رثبددا  ا ويدديمقةدددا. ويدددل   اليددي العنقددل ا رايتيددا -11

م دددعور تقةةدددد احلالكدددي وارالاقبدددي الدددقي يكاودددد  مواطندددو رايتيدددا  مبدددن ادددةه   نددددو ا دمدددي الوطنةدددي. 
 و  الء قاجي ر  ت الي  ل عنقل ا عموذ الب د.

مددددن رعددد   ا دمدددي الوطنةددددي قةدددو اح ع ددد  سددددفال ا نددددين ا ا دمددددي  22وتفدددالض اردددا ا  -71
 ددم  رددواطن م عحددق وا دمددي الوطنةددي ا لزامةددي وال ددفال ر  ا ددااج ي   وال الوطنةددي ر   ددااج الب ددد.

رذا  ا  مب  اح كب اح كضدما ي.  أو رعفاء  منها  أو راّل رذا أوالز رها ا ت بع رمتام  ل بدمي الوطنةي
 وتنفةق  قا النيف القا وين يق  ع   عاتق وزااا الدااع.

 حرية الرأي والتعبقر والمعلومات -6 
ارع ومددا  و ق هددا جددزء مددن احلددق ا  اليددي الععبدد . ومدد  أ  ععنددا  اخااء وت قدد   اليددي ا -72

ودنيف يكدو  رالّ  ال وردالو قةدو    ادم  ر ضداعها ألي ضداوط ود  ت   احلقو  واحلاليا  لة دع
العهدددد   21مدددن اردددا ا  2اح ا  عمددد  ي دددو   القدددا و  )الفقدددالا كدددو  ضدددالوايوع ددد  أ  ي  القدددا و 

(. ولكددددن ا نّدددددين ا رايتيددددا يواجهددددو  معام ددددي ريدددد  رد ةددددي وال ةاسددددةيالدددددويل ا دددداد ودددداحلقو  ا
أثددااوا أسددئ ي  أو معناسدبي وعقاوةددي رذا  د  عددرّبوا عددن ىلاائهد  ا اردددا ريد  احملددد ا ل بدمددي الوطنةدي 

 أوضاعه  ارعةتةي. أو عن ا عجاز أقالا  
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 والدين والمعتقد حرية الفكر -7 
مدددن العهدددد قظال دددا ممااسدددي  22ارتتبدددي ع ةهدددا مبوجددد  اردددا ا تنعهددد  رايتيدددا االلعزامدددا   -73

التدددعائال الدينةدددي أثنددداء أ اء ا دمدددي الع دددكاليي. ادددم  و جدددد أردددباد يقدددالأو  كعبددداح  ينةدددي  يعددداقَبو  
وا  أعدد     ددىت اجددال الدددين م  َزمددو   وكمددا وا عجدداز   ا أوضدداع قددد ت ددل ر   ددد الععددقي .

سد باح ع د  ار س دا  الدينةدي  كندائ    وقدد أثّدال  دقا الوضد  وس اء ا دمي الوطنةي ومحدل ال د ح
جتنةددددد اجددددال الدددددين اجددددال الدددددين أ ف دددده . وأ ر    ملدددددما   ف ددددةي لدددددروم دددداجد  وسددددبّ 

 ر   قيف األرباد القا اين ع   االضط ع والعمل الديا. األرباد العا ين ه  منوأتباع

 ارقةانتهاكات ال قوق االقتصادية واالجتماعقة والثق -8 
مجةددد  ا نددددين ا ا دمدددي الوطنةدددي وزااا مدددن النا ةدددي العم ةدددي  يعبددد   ال رررق رررري العمرررل  -72

الدااع   ىت ور  كا وا  دمو  ا ارنا   ارد ةي ل حةاا. وتتاا  وزااا العع ة  ا توزي  ا ندين 
 ارعا. ار عور العع ةم  لدر الفال  ع   الوظائف ارد ةي أل   ق  الععةةنا  تععمد ع  

يقدددداو   ال ويدددنبف  الالاتددد  ووددددال  ا عالدددي أثنددداء ا دمدددي الوطنةدددي ر   اجدددي أ  ا نددددين -74
ألو  مددددن العددددداي  أسددددال  . اةب ددددغ األجددددال التددددهالي أثندددداء األرددددهال ال ددددعي ا أو ع دددد  رعالددددي أ ف دددده 
 لعكم ددي  قفددي 41 قفددي  يضدداص رلةهددا  11عتددال رددهالاح ال  قددي ا ا دمددي الفع ةددي  الع ددكالي واالثددا
 قفدددي أثنددداء  411. ووعدددد األردددهال ال ما ةدددي عتدددال األو   حي دددل ا نددددو  ع ددد  (19)  ددديف العمدددوين

 قفدي  ا  ددن  211اواتد  تع ددف يبددأ مدن  وجدو    ا ا دمدي الوطنةدي. ول مقددات ن القددام  سد  
نددد  قفددي ا التددهال. ورذا كددا  ا  2 211  كددن أ  يك دد  ع ددكالي والتبددي اائددد ع دد  سددبةل ار ددال

موظفدداح ا ا دمددي ارد ةددي قبددل العحاقدد  وا دمددي الع ددكاليي  حي ددل ع دد  ااتبدد  ا ا دمددي ارد ةددي  و ددقا 
مالتبط و    اوات  تع دف  ولكدن  دىت  دق  الالواتد   كدن أالّ تفد  مبعط د  العمعد  "وتدالو   الالات 

االقع ددددا يي  العهدددد الدددددويل ا ددداد وددداحلقو مدددن  2عمدددل عا لدددي ومالضدددةي" الددددقي تدددنيف ع ةددد  ارددددا ا 
 .واالجعماعةي وال قااةي

يعدةش ا نددو  أوضداعاح معةتدةي قاسدةي.  ال ق ري السكن والغذاء والرعاية الصر قة  -71  
ك اء مناس  مكّةف ل وضداع  أو اه  يععاّلضو  حلاال  جويي رديدا  و  أ  يواال    مسور

واريدد  تددواال مالااددق طبةددي ا  . وعدداح  وال كمدداح   ال العمددوين ريدد  مناسددبي ارنا ةددي ال ددائدا. و  دديف 
ال كندددا   ادددم  ادددي  ق ددداح ا الددددواء والعدددام ن اردددداهون. ور الدددي اروجدددو ين ا مواقددد   ائةدددي ر  

تف  وااللعزامدا   ال ارد  الالئة ةي ت ع ال  وقعاح. وع ة   يعبن أ  رايتيا ار عتفةا  اروجو ا ا
ويل ا ددداد وددداحلقو  االقع دددا يي واالجعماعةدددي العهدددد الددددمدددن  22ارتتبدددي ع ةهدددا مبوجددد  اردددا ا 

__________ 

 والا مدن  والاا  الواليدا  ارعحددا األماليكةدي لكدل  2  و غ سعال ال دالص الاللد  3124 ة ا /أواليل  1ا  (19)
 41 والا مدن  والاا  الواليدا  ارعحددا األماليكةدي لكدل  2 قفي  ولكن سعال ال و  ال دو اء يب دغ  24.22
  قفي.
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 القوا  ار  حي  ا م عور معةت  كاص  مبن اةه  أاالا    ق اجلمة   ال  تنيف ع   وال قااةي
 من ال قاء والك اء وارسور. يف  قاجعه  ما ا احل ول ع   ا ذل   قه  مبا
ريدد  احملددد ا ل بدمددي  يدد ثال الفدداض األجددوا واردددا ال ررق ررري الررزواي وتسسررقس أسرررة  -77

العهد الدويل من  32الوطنةي ع   احلق ا الزواج وتسسة  أسالا  و و  ق أساس  تكف   ارا ا 
العهدددد الددددويل ا ددداد وددداحلقو  االقع دددا يي مدددن  21واردددا ا  ا ددداد وددداحلقو  ارد ةدددي وال ةاسدددةي

كددل  زوجن أل دد  أمضددوا. والك دد  مددن ا ندددين ا ا دمددي الوطنةددي ريدد  معددواالجعماعةددي وال قااةددي
 ةدداهت  العم ةددي ا ا دمددي. وعدد وا ع دد  ذلدد   مددن ريدد  احملعمددل أ  يفدد  ااتدد  ا نددد مبعط بددا  

يعمدل من ا ع   العدار  حلقدو  ا   دا  الد  تدنيف ع د  أ  لكدل ادال   32من ارا ا  2الفقالا 
 .بتالييق ا مكااسا عا لي ومالضةي تكفل ل  وألسالت  عةتي الئقي والكالامي الاحل
 الوملول ر  اراء والكهالواء ا ألدالا متدك ي  اارداء ينقطد  وتدكل يزال ما ولعوضة  ال واا  -72

 قفددي ا  411 قفددا  ل ربمةددل. و كددن أ  ت ددل ادداتواا الكهالودداء ر   21 منددعظ  و كددن أ  يب ددغ اندد 
أسدعاا اردوا   وأمدا .التهال   ىت م  تكالاا ا قطاع العةداا الكهالودائ  الدقي قدد ي دعمال سداعا  ا الةدوذ

كة دوريالاذ( مدن  قةدق العدف  ار دعبدذ   211الوا دد )ز داء  القنطداااف  ااتفاع ردديد" اد من  ال قائةي
وسددد   أ دددالر  م دددل كددداز الطدددبخ  ريددد   قفدددي.  21 111العق ةددددي  يالودددو عدددن  ا جنددد اا ملدددن   بدددز 

والعحددوي   ارالةددي مددن   قفدي. 2 111معدواالا. و كددن أ  يبدددأ ربداا وةددع مكددّو  مددن ريدالاَ   ددوذ مددن 
دن لدة  لدديه  مدوا   ما ا ااج   

َ
ي اعد األسال ع   البقاء  لكن ك   لقمدي العدةش كفداح يدوم  ر

 مايل رضاا.
ي نتدال ا نددو  ا مواقد  وعةددا عدن أسدال     التسثقر على األسر والمجتمعات الم لقة -72

  سدبةل ار دال   كدن تعةدن مع د  اع د أبعل احلفاظ ع   العواملدل التب د  ملدعباح  مما ووةوهت  
وطنةي ا لزامةي أوناءح ينب   أ  يالعوا مزااع أسدال    والنعةجدي وعةد. وتنعزع ا دمي ال أو ا موق   اء  

أزما  مالةي ا ا عمعا  ارزااِعي. وقالما  األسال مدن العمدل والدد ل  ي دب  اجلمةد  يكدااحو  
ددن  ا جددازا  ل مجندددين واجلنددو الةومةددي األساسددةي ل عددةش وت بةددي اال عةاجددا   واالسددعنا  ر  . ومت 

قةدد  يعم ددو  ا أ ةددا  ك دد ا ردددا تزيددد عددن اثددا  ال دد طي العقدياليدديأ وقددد يكددو  ذلدد  تع ددفةاح 
المدوا مدن ا جدازا و دواا تع دفةي.  عتال رهالاح  و  احل ول ع   رذ  لزيدااا أسدال    و كدن أ  حي 

أ ددقوا رجددازا  و  رذ   اددم   ا العددا ا يوَقفددو   أو  ددد وةددوذ وا ولددو ورذا جتدداوزوا مدددا ا جددازا 
عجزو .  وحي 

 العدمة الوطوقة تشّكل عمالا جبرياا  -جقم 
يعضددددمن عددددد  مددددن ملددددكو   قددددو  ا   ددددا  معدددداي  ومبددددا ئ تعع ددددق والعمددددل اجلددددربي.  -71

( 4)ارددا ا  اسددععبا   أو وز اسددتقا  أ دددبدد ال اددا ع   العددار  حلقددو  ا   ددا  يددنيف ع دد  أ دد 
(. وتعنددداول 32مدددن اردددا ا  2)الفقدددالا   اليدددي ا عةددداا عم ددد ويدددنيف أيضددداح ع ددد  أ  لكدددل ردددبيف 

العهددد الدددويل ا دداد ملددا اا عددن األمدد  ارعحدددا  ددق  احلقددو  والعف ددةل  ومنهددا  ملددكو  أ ددالر
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العهددد الدددويل ا دداد ودداحلقو  االقع ددا يي واالجعماعةددي و (2)ارددا ا    ودداحلقو  ارد ةددي وال ةاسددةي
ارة دددا  ا االيقدددد  حلقددددو  (  وكددددقل  ملدددكو  رق ةمةددددي  ومنهددددا 7مدددن ارددددا ا  2)الفقددددالا    ااةددديوال ق

(. وتظددددال اتفاقةددددي منظمددددي العمددددل الدولةددددي وتددددس  العمددددل اجلددددربي 1)ارددددا ا  ا   ددددا  والتددددعول
( 211)اقد   2112 لعداذ اتفاقةي منظمي العمل الدولةي وتس  رل اء العمل اجلربي(  و 31 )اق 

 ورايتيا طالص ا ك عةهما. العمل اجلربي 
يتددمل  ظددال العمددل اجلددربي العجنةددد قددد  ال ومبوجدد  القددا و  الدددويل حلقددو  ا   ددا   -21
بددوز ركددالا  "ال ع دد  أ دد     العهددد الدددويل ا دداد ودداحلقو  ارد ةددي وال ةاسددةيووالفعددل  يددنيف ذاتدد . 

 ألريدددالاض ت ددد  الفقدددالا (  و 2)أ( مدددن اردددا ا 2" )الفقدددالا العمدددل ا لزامددد  أو أ دددد ع ددد  ال دددبالا
" أيددددددددددي  دمددددددددددي ذا  طدددددددددداو  ع ددددددددددكالي" "العمددددددددددل ا لزامدددددددددد  أو تعبدددددددددد  "ال ددددددددددبالايتددددددددددمل  ال

 (.2من ارا ا  ‘3‘)ج(2 )الفقالا
 يكو  وع وا ع   ذل   ولكن ا دمي الوطنةي ا رايتيا لة ع  دمي ع كاليي ملالااح. -22

وثد ى سدنوا   ولدة   وا ددا ودن سدني العجنةد ل بدمي الع كاليي ا العا ا ردا معقولدي تدتاوح
رايتيددا ريدد  حمددد ا  ام ددا اع ةدداح تتددّكل عمدد ح  أ  مدددا ا دمددي الوطنةددي ا ومبددا ر  أمددد ريدد  حمددد .

 من العهد. 2)أ( من ارا ا 2جربياح ع   النحو القي تنيف ع ة  الفقالا 
لوطنةدي منظمدي العمدل الدولةدي ا مناسدبا  عديددا قضدةي ا دمدي ا  درباء وقد ق ع جلني -23

مددن اتفاقةددي منظمددي العمددل  3رذا كا ددع تتددّكل عمدد ح جربيدداح. وتعدداّلص ارددا ا  مددا ا رايتيددا لعحددد 
 دددما  ت ع دد  مددن أي رددبيف تددع  أو وس دد  "كددل أعمددال العمددل اجلددربي 31الدولةددي اقدد  

 يعطوع  قا التبيف وس ائها مبح  ا عةاا ". ومل العهديد وسي عقووي
يدنيف ع ةد  ملدالا يح رعد    مدا يا لة ع طوعةي وطبةععهدا  وذلد وا دمي الوطنةي ا رايت  -22

سدني م دزذ ودس اء ا دمدي الوطنةدي"  11و 22ودن  ا دمي الوطنةي" "أي مدواطن رايدتي يدتاوح سدن 
(  وا ندددو  ي  حقددو  وا دمددي 23(. وا عفدداءا  مددن  ددقا ارعط دد  ق ة ددي جددداح )ارددا ا 7)ارددا ا 

يدددل أيضدداح ع دد  الطبةعددي ا لزامةددي ل بدمددي الوطنةددي ا  وممددا ائهددا.الع ددكاليي  و  مددوااقعه  ع دد  أ 
رايتيددا محدد   العقّفدد  )الِقفددا( الدد  هتدددص ر  رلقدداء القددب  ع دد  َمددن حيدداولو  جتندد  العجنةددد. 
وعدد وا ع دد  ذلدد   يدددل عدددذ ال دددماح واالسددعنكاص الضددم ي ع دد  ا عددداذ وجددو  أي عن دددال 

 طوع  ا األمال.
تيددن سددن ال امنددي عتددالا  ي ددبحو  م ددزمن وددس اء ا دمددي الوطنةددي  ورالّ ا ايا دددر و ددو   -24

 عقووا  قاسةي وتع فةي  من ا دمي الع كاليي  ارعهالون من العجنةد والفااين عوقبوا. ويوقه  ع 
المو  مدن ا جدازا   مبا اةها اال عجاز والعنف البدين  و واا ت ل ر   د الععقي  أ ةا اح  وحي 

ا  طوي دي جدداح مدن الدزمن. ويقاوَدل عددذ تنفةدق ارهداذ أثنداء ا دمدي الوطنةدي  سدواء كدا  العائ ةي ات 
ا عهاكددا  واضددحي حلقددو  ا   ددا   العقووددا  و ددق  مزعومدداح  وعقووددا  رددديدا أيضدداح. أو اع ةدداح 

مهةندي. و كدقا   أو ر  دا ةي ال أو عقوودي قاسدةي أو أل  طبةععها ري  معناسبي وأل ا تتكل تعقيباح 
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ش  ندو ا دمي الوطنةي ا  وص م عمال  وي ب  العهديد والعقووا  التديدا  الد  تعهدد  يعة
 احلةاا أ ةا اح  جزءاح من  ةاهت  الةومةي.

 وا  سدداوقاح  كمددا  وال   دد  ا ندددو   اليددي تددال  ا دمددي الوطنةددي قبددل ت ددالحيه  الةدداح. ولكددن  -21
أعد  ( والك د  مدن  2-ألدف-يدا )ا ظدال الفدالع ااوعداح يوجد وال ام  رامل ل ع دالي  مدن ا دمدي ا رايت  ال

 يعم و  ا ا دمي الع كاليي معظ   ةاهت  العم ةي مقاول اوات  ز ةدا. ا ندين
منظمدي العمدل الدولةدي قدد ق دع ا ا دمدي الوطنةدي   درباء وع وا ع   ذلد   كا دع جلندي -27

ربي الدقي يدال  ا اتفاقةدي منظمدي العمدل رذا كا ع م ع ناا من تعاليف العمل اجلد ما ا رايتيا لعحد 
31الدولةددي اقدد  

" 3مددن ارددا ا  3. و ظددال  جلنددي ا ددرباء ا االسددع ناءا  العالةددي مبوجدد  الفقددالا (20)
اةهدا احلدالل  مبدا ا دمي الع كاليي ا لزامةدي ألعمدال ذا  ملدب ي ع دكاليي ملدالص  و داال  الطدواائ

ا عمعةددي الب ددةطي الدد  ي  يهددا أاددالا  ا عمدد    اعددي  وا دددما  أو اةضددا  أو والكددوااى م ددل  اليددق
احمل دد  لعحقةددق  فدد  مبارددال  دددقا ا عمدد . ولع  ددع ن ا دمددي الع دددكاليي ا لزامةددي مددن العمددل اجلدددربي  

  درباء ب  أ  يكو  طاو  العمل ارفالوض ع   ا ندين ع كالياح ملالااح. ومن أجل أ  تعسكدد جلندي
دمددي الع ددكاليي ا لزامةددي عددن  ددداها ا ارمااسددي العم ةددي  منظمددي العمددل الدولةددي مددن عدددذ  ةددا  ا 

أ  ا ددما  الد  ت فدالض  ط بع مالاااح وتكالاااح من  كومي رايتيا أ  تبّن الضدما ا  ارقّدمدي لكفالدي
 أ  واأ  جلنددي ا ددرباء أيضدداح  ا رطدداا ا دمددي الع ددكاليي ا لزامةددي موجهددي ل ايددا  ع ددكاليي ملددالص.

) ( مدن اردا ا 3ةي ا رايتيدا تعجداوز  ددو  االسدع ناء الدقي تدنيف ع ةد  الفقدالا ا دمي الوطنةي ا لزام
 ارعع قددي والعمددل الددقي ي فددالض ا  دداال  الطددواائ. 31مددن اتفاقةددي منظمددي العمددل الدولةددي اقدد   3
منظمدي العمدل الدولةدي احلكومدي ع د  أ  تعبدق العدداو  ال زمدي   درباء ذل  ال د     دع جلندي وا

ا دددما  ا لزامةدي الدد  ي كدال  ال ددكا  ع د  أ ائهددا  أو وارمااسددي العم ةدي  لةكددو  العمدل"ا القدا و  
 دداال  القددوا القددا الا  أي الظددالوص الدد  هتددد  وقدداء مجةدد   أو حم ددواا قدداال  الطددواائ احلقةقةددي 

ا ددما  ا لزامةدي   أو األعمدال س معه   ولعضدمن أ  تكدو  مددا  دق  أو جزء منه  أو ال كا 
 . وأ د اح (21)تقعضة  ضدالواا  احلالدي" ما عن ال ايي ال  ت  عبدذ اةها  مقع الا   الياح ع   اض ح 

أردداا  جلنددي ا ددرباء ر  أ  اال عتدداا الواسدد  النطددا  وارنهجدد  رمااسددي اددالض العمددل ا لزامدد  ع دد  
 211اقد   اتفاقةدي منظمدي العمدل الدولةديال كا  ا رطاا وال ام  ا دمي الوطنةي يععااض أيضاح م  

ا لزامد  كسسد ول لععبئدي األيددي  أو   الد  تظدال اسدعبداذ العمدل اجلدربيوتس  رل اء العمدل اجلدربي
 .(22)العام ي واسعبدامها ألريالاض العنمةي االقع ا يي

__________ 

مددن االتفاقةددي ني ددي أ ددواع مددن العمددل أو ا دمددي الدد  مدد  أ ددا قددد ت ددل ر   ددد  3مددن ارددا ا  3تددقكال الفقددالا  (21)
 ع ناءا  من العمل اجلربي."العمل اجلربي أو ا لزام "     تعاليف االتفاقةي  راّل أ ا ت ععرب اس

 ,ILO CEACR, Direct Request concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)ا ظدال  (21)

2010, 5th para. 
 ارالج   ف  . (22)
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 ال بس -خامساا  
واملدد ع ارقددالاا ا املددي مجدد  ارع ومددا  عددن عم ةددا  العوقةددف وأوضدداع اال عجدداز أل ددا  -22

وثةقددداح وا دمدددي ارد ةدددي  ظدددالاح الاتفددداع عدددد  ارعهدددالون وا دددااون مدددن ا دمدددي الوطنةدددي مالتبطدددي ااتباطددداح 
عجددزو  ودددالح مددن أاددالا  أسددال   ا سددجو  رايتيددا. ولكددن تددعمكن ارقددالاا  مل واألرددباد الددقين حي 

العددد  الفع دد  رالااددق اال عجدداز. وعدددذ  أو ا املددي مددن احل ددول ع دد  ر  دداءا  عددن ال ددجناء
ال ددجناء ومالااددق اال عجدداز  دد   لةددل ع دد  ا عددداذ التددفااةي الدد  بدد  أ   تددواال ر  دداءا  عددن

 من أي  ظاذ  ب  قائ  ع   سةا ا القا و . أملة ح تكو  جزءاح 
"مكدا  ا عجداز"  أو "مالكز ا عجداز" أو وت عبدذ ارقالاا ا املي تعب  "مالاق ا عجاز" -22

عجددز اةدد  األرددبا مالاكددز  أو ا ذلدد  ال ددجو  مبددا د والعبددا ل ومبعددن واسدد  لةتددمل أي موقدد  حي 
عجدز اةهدا الع دكاليو  أو التالطي يندعقيف  أو أي مكدا  ىل دال يقةّدد  اليدي الفدال  أو الز زا ا  ال  حي 
ي  م  ل  مب ا ات  مبلء راا ت . ويعدسلف العدام و  ا مالاكدز اال عجداز مدن األادالا   مل  اذ ما منها 

العاوعدددي ل جدددةش( والتدددالطي  اضددد ح عدددن  و اةدددالق اجلدددةش واالقددد  وو ددددا مالاقبدددي احلددددالع دددكالين )
  وائال ا مل ح ورعا ا العس ةل ا رايتيا  ومجة    الء  ندو  ا ا دمي الوطنةي. موظف 
واريد  أ  تعبدد  "حمعَجددز" يتد  أ ةا دداح ر  احملعَجددزين ا ددن احملاكمدي اقددط ولددة  ال ددجناء  -21

  أي اددال  م دد ول احلاليددي وحمعَجددز ا اردددا ن  ام دد  م ددعبدذ  نددا وسوسدد  معددن ممكددن وي ق ددد ودد
ملددوا ر ا دي ققد . وت دعبدذ  دق   أو ا عجداز  ا دن احملاكمدي أو مالاق ا عجاز ع   رثدال اععقالد 

 ومنهددا "رددبيف مددو ع ا احلجددز" و"أرددبادالوثةقددي تعبدد ا  أ ددالر والعبددا ل مدد   ددقا الععبدد   
 مو عو  ا احلجز" و"سجناء".

 التوققف وسلب ال رية -ألف 

 شعا  المسلوبة حريتهماأل -1 
ا رايتيددددا  توقددددف التددددالطي والتددددالطي الع ددددكاليي واألمددددن الدددددا    ارددددواطنن وتعجددددز    -21

ت دعبدذ القدوا ا أثنداء ذلد .  مدا وتكل منعظ   و  مالاعاا لإلجالاءا  القا و ةدي الواجبدي  وك د اح 
أوضدداع جويددي ا  اويددا  رددحن معد ةددي ا ظددل  أو ويوَضدد  احملعَجددزو  ا سددجو  تددع األاض

عَجدددددز ارععق دددددو  ال ةاسدددددةو  أو قاسدددددةي  الدددددالأي  و   سدددددجناء أو ا أمددددداكن ا عجددددداز سددددداليي. وحي 
ت وّجدد  رلددةه  الةدداح هتدد  وااتكددال جددالذ  وال  و  أمددال حمكمددي. أو رط عهدد  ع دد  أسددبال تددوقةفه 

ددداكمو   وال ي عالضدددو  ع ددد  حمكمدددي ل نظدددال ا قا و ةدددي ا عجددداز    وال م قددداّل قا و ددداح  ذلددد   وا حي 
 الددي ىل ددالين  م ددل  وا .  العهددد الدددويل ا دداد ودداحلقو  ارد ةددي وال ةاسددةيمددن  1ا عهددا  ل مددا ا 

ارعهدددالون مدددن العجنةدددد  تفدددتض ال ددد طا  أ ددد  يعالادددو  سدددب  تدددوقةفه  وا عجددداز    وتطبّدددق ا 
 ءمدددن رعددد   ا دمدددي الوطنةدددي. و ددد ال 22العقوودددا  الددد  تدددنيف ع ةهدددا اردددا ا  أو  دددالعه  العقوودددي

 سبةل لديه  ل طعن ا قا و ةي ا عجاز  . ال
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 أسالقب التوققف -2 
اع دف أسدالة  العوقةددف   د  الظدالوص. اع دد  سدبةل ار دال   كددن أ  ت  دق قددوا   -22

يهالوددو  مددن ا دمددي الوطنةدددي ا  أو يعجدداوزو  الوقدددع ار ددموح ودد  ا رجددازهت  الاللةدددي األمددن َمددن
سدددددجن ومدددددن مث تعةدددددد   ر  و دددددداهت   أو ا دددددا  توقةدددددفز ز وةدددددوهت  وقدددددالا    وأ  تقعدددددا    ر  

عجدددزو . ويوقَدددف الك ددد و  ع ددد  احلددددو  أثنددداء حمددداولعه  العبدددوا ر  الب ددددا   الع دددكاليي  و ندددا  حي 
أمداكن ا عجداز سداليي  و  أ  يعدالص  يوقَدف األردباد ا ال ةدل وي قعدا و  ر  مدا ا اوااأ وك د اح 

أ  الندددا   تدددو  االسعف ددداا عدددن  كمدددا  زيدددااهت . يعمكندددوا مدددن أو أادددالا  أسدددال   مكدددا  وجدددو   
عجزوا ودوا  .  مكا  وجو  أ بائه  لئ  يوَقفوا    وحي 

 األسباب المفتَرضة للتوققف واالحتجاز -3 
عجددزو   و  أي هتدد  الةددي. ووالعددايل يوقَددف النددا  ا  -23 ي دد  معظدد  النددا   ال رايتيددا وحي 

واةمدا ي د  أسدبال يدت   ذكال دا ك د اح" )أ( العهدالل  ل العوقةف واال عجداز.سور أ   ّمنوا أسبا
جتداوز ا ندد الوقدع ار دموح ود  ا  الفدالاا منهمداأ )ل( أو من ا دمي ارد ةي والعجنةد الع كالي

رجازت  أثناء وجو   ا ا دمي الوطنةيأ )ج( أثناء مح   العقف  )الِقفا( لعجنةد النا  والقوا ا 
 ( هتددد  مفدددتاا وتدددس  "العدددلمال ر دددا اا الب دددد" ي ا دددالل مدددن الب ددددأ )ا دمدددي الع دددكالييأ ) ( حماولددد

)و( ا دف األسدالا عدن  اد  ال الامدا  ارتتبدي ع د   دالل أ دد  أم اعدا اخ دالين ع د  ا دالل أو
الب دددأ  ريددا ا اددال  مددن أسددالت  أو أاالا  ددا مددن الب دددأ )ز( ا عجدداز التددبيف ودددالح مددن أ ددد والديدد 

ا ويددي لدددر ط بهدداأ ) ( ا عجدداز ال ددحفةن جددالاء عم هدد أ  )ح( العجددز عددن روددالاز أواا  رثبددا 
تعددددتص ودددد  الدولدددديأ ) ( م عم ددددو ال جددددوء وال جئددددو  الددددقين يفتدددد و  ا  ال )ي( ممااسددددي  يددددن

َمددن حي  دد   أو ممااسدداهتا اع ةدداح  أو م دداعةه  وي عددا و  ر  رايتيدداأ )ل( منعقدددو سةاسددا  الدولددي
ال كدا و  ال اين/ينداي  32مبتدااكعه  ا حماولدي اال قد ل ا  ل ردعبا  أ   ينعقدو اأ )ذ( ارععق و 

 ) ا ثي اواتو(  وري  ذل  من أسبال. 3122

 أوضاع االحتجاز -باء 
 بةددز  القددا و  وال  اليددي العنقددل  وا اددالض قةددو  ع دد  احلددق ا احلاليددي ي ددععب  اال عجدداز -22
    داد وداحلقو  ارد ةدي وال ةاسدةيالعهد الدويل امن  1ا ظالوص حمد ا ل  ايي. وتنيف ارا ا  رال

م دددداءلي قا و ةددددي  ددددقا  ع دددد  ضددددما ا  رضددددااةي ل حمايددددي مددددن العع ددددف  ومتكددددن احملعَجددددزين مددددن
اال عجدددداز. ويقضدددد  القددددا و  الدددددويل ووجددددول أ  يواملددددل احملعَجددددزو  العمعدددد  قاليدددداهت  و قددددوقه  
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ووددددس  ع دددد  سدددد طا    (23)ا   ددددا ةي األساسددددةي اركفولددددي  ومنهددددا  قهدددد  ا الكالامددددي ا   ددددا ةي
 .(24)اال عجاز ضما  ت بةي ا عةاجا  احملعَجزين

واالكعظدداظ التددديد ا ال ددجو  قضددةي ائة ددةي تولّددد العديددد مددن ارتدداكل األ ددالر الدد   -24
سجةناح ا ز زا ي تدع  21اةمكن وض  تالتبط و حي احملعَجزين و ظااعه  التب ةي وت قيعه " 

ضددوء. وتفعقددال  أو يعهددا سددةئي  ولددة  اةهددا  وااددق  وهتو مددتاح  21أمعدداا وطو ددا  21األاض عالضددها 
لفددتا   رال ي  ددم  ل  ددجناء وددا الوج لقضدداء احلاجددي وال الز زا ددا  ر  مالااددق ال ددالص ال ددح  

ق  ا جدداح. وتتدكل النظاادي التب دةي م ددا ق دق كبد اح ا  دق  الظدالوص   ةد  يعفتد  ودن 
 أمدددددالاض تنف دددددةي أو يدددددي  ويععاّلضدددددو  رتددددداكلااللعهاودددددا  اجل د أو اجلدددددالل أو احملعَجدددددزين القمدددددل

يع ن ل محعَجزين القين يعدا و  مدن متداكل ملدحةي مزمندي  وال ولإلسهال. وتت  ارالااق الطبةي 
ا  الدي  وأمدا يتدكل  طدالاح ع د   ةداهت . مدا العد ج ال د ة   و دو أو احل ول وة  ال ع   الدواء

 ر  ار عتفةا   اع ع ال  وقعاح.
يعدداّلض األرددباد ارددو عن احلجددز  ممددا لنوعةددي الع قويددي وق ةددل الكمةددي والطعدداذ ا يء ا -21

ر  سوء الع قيي. والوجبا      ف ها  ائماح وتعسلف من ا بز والعد   ورمكا ةي احل ول ع   
 مةا  التالل حمدو ا. ويناذ ال جناء ع   األاض  و  تواال االاش مناس .

اسد   ويكدو  ال دجناء أك دال عالضدي لدقل  و اا  الععقي  وسوء ارعام ي ع د   طدا  و  -27
ا األيددداذ األو  مدددن احلجدددز  ع ددد  سدددبةل ار دددال  أثنددداء االسدددعجوال والعحقةدددق  ر  و جددددا. وقدددد 

 .(25)تطاّلقع ارقالاا ا املي ومباز ا تقاليال ا ال اوق ر  أسالة  الععقي  ار عبدمي
مل ر  أ  النظددداذ القدددا وين وأرددداا  رايتيدددا ا تقاليال دددا ارقددددذ ل سدددععالاض الددددواي التدددا -22

ولكددن ا . (26)األ لددي ارنعزعددي تددع الععددقي  ريدد  مقبولددي ا احملدداك "الععددقي  وأ  " بدداّلذاحمل دد  
 تدداو  قا و ةدي رند  الععدقي  وتدكل اع د . وعد وا ع د  ذلد   أو سدبل توجد ال الواق  العم   

 العقووي القاسدةي أو ن ضالول ارعام ياتفاقةي منا ضي الععقي  وري   مت د  رايتيا وعد ع    مل
اجلولدددي األو  مدددن االسدددععالاض الددددواي  تعهدددد  وفع ددد  أثنددداء مدددا   و دددو ارهةندددي أو ال ر  دددا ةي أو

 التامل.
والعددامل ا دددااج  واحلددب  اال فدددالا ي  وت ددد   وينعتددال أيضددداح اال عجدداز مددد  مندد  االت دددال -22

 مددددا يعع ددددق جبوا دددد  احلددددب  اال فددددالا ي الدددد سددددةما اة وال طبةععهمددددا ريدددد  التددددفااي أسددددئ ي ك دددد ا 
ددال  ال ينظمهددا القددا و . ورذا وقدد  ال ددجن ا احلددب  اال فددالا ي مدددا طوي ددي مددن الددزمن  اقددد يف ه

__________ 

 .41/222(  مالاق قالاا اجلمعةي العامي ل م  ارعحدا 2111اربا ئ األساسةي رعام ي ال جناء ) (23)

 (.2111) ا رعام ي ال جناءالد ة األم  النموذجةيقواعد  (24)
 .11  الفقالا A/HRC/23/53ا ظال  (25)
(26) A/HRC/WG.6/18/ERI/1 42  الفقالا. 
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. و كدن أيضداح رثدااا أسدئ ي عديددا وتدس  (27)تعقي  أو مهةني أو ر  ا ةي ال عزل  ع   أ   معام ي
الر احديف طد  القضايا ال حةي  رذا كدا   ومدا  قبدل  دقا العدزل و/أو أثنداء  م  ح عما رذا كا  ب 

 مبقددددوا احملعَجدددزين اروضدددوعن ا العدددزل أ  يط بدددوا اسعتدددااا طبةددد . ولكدددن األ ددد  مدددن ذلددد  أ ددد 
 .(28)مالاجعي ل حب  اال فالا ي ا رايتيا أو يوجد  ظاذ اسعئناص ال

ا األرددددباد وع دددد  العكدددد  مددددن ارعدددداي  الدولةددددي  قّ مددددا ي  ددددم  ل سددددالا واألملدددددقاء وزيدددداا  -21
مدتدد . وال ددجناء  أو و ددب   جددز   أو ت ب هددغ مبكددا   جددز أاالا  ددا ال ارددو عن احلجددز. وددل ر  األسددال

يعالاددو   ددق  ارع ومدا . وتنّقددل سدد طا  اال عجدداز ال دجناء مددن سددجن خ ددال و ددواا  ال أ ف ده  قددد
ا   أسددال   طة ددي تددزو  ال منعظمددي  وأ ةا دداح تددالّ  ه  وعةددداح جددداح عددن مكددا  سددكن أسددال    ووالعددايل قددد

مددددا ا عجددداز    الدددقي قدددد يددددوذ أردددهالاح و دددىت سدددنوا . والعواملدددل مددد  األسدددالا عتدددوائ   ويععمدددد ا 
  ي ال ارع وما  ر  األسال. اسععدا  احملعَجزين ارفالج عنه  العا ا ع  

تدددالّ ي  أو ومددد  أ  ادددي سدددجناء  وتدددو   عةجدددي تدددد وا ملدددحعه  و قددديف العددد ج الطددد   -11
الععددقي   ام دد  ي ددعحةل تديددد عددد  الواةددا  ا احلجددز ودقددي  ظددالاح ل  دداليي  وأ ال ددالص ال ددح  

عندددد  رال م ددد  أاالا  دددا تع ددد  وعددد  األسدددال وال وعددددذ القدددداا ع ددد  االطددد ع ع ددد  ال دددج  .
يواجد  احملعَجددزو  ارفددالَج  ت ط دد  ع دد  سدب  الوادداا. وأ ةا دداح  ال تب ة هدا ووادداهت  ا احلجددز  ولكنهدا

 أادددالا  األسدددالا وواددداا أ بدددائه    دددواه  مدددن اال عقددداذ كدددا  بددد  أ  يب  دددوارذا   مدددا معضددد ي عدددنه 
األزواج. ولكددن العواملددل مدد  األسددالا  أو ع دد  ودد  احلددز  لدددر األ ددل يقددوو  ال وب دداطي أل دد  أو

 ينب    الما  ال جناء من ذل  احلدق وال واألملدقاء لة  مزيي  ول  ق جلمة  ارو عن احلجز 
 امل ا ااج  كعدو  تس ي .والع منعه  من االت ال أو

 الوساء واألطفال ري ال جز -جقم 
تددعمكن  مل ا العدا ا  ي ف دل ودن الن داء والالجددال ا م س دي اال عجداز  ف دها  ولكدن -12

ارقددالاا ا دداد مددن العددةّقن مددن كددو  األمدداكن ارب  ددي ل ن دداء منف دد ي والكامددل  وتديددداح اةمددا 
يدددل  ممددا األوضدداع  ف ددها اربّةنددي أعدد   ع دد  احملعَجددزا   ال ددحةي. وت ددالي يعع ددق مبالااددق النظااددي

ذلدددد  ا عهدددا  مبارددددال  وا تددددالاِع محدددايعهن وا عةاجدددداهتن ا املدددي  مل ع ددد  أ  ال دددد طا  ا ايتيدددي
 قواعد األم  ارعحدا رعام ي ال جةنا  والعداو  ري  اال عجازيدي ل مجالمدا ل  كاذ الواا ا ا 
 )قواعد وا كو (.

وددس  مددوظفن ذكددوااح يعحم ددو  وتددكل ائة دد  ار دد ولةي عددن احملعَجددزا    قدداايالوتفةددد الع -13
ا البةددي احلددالا  ا مالاكددز اال عجدداز اجددال  ووددقل  تكددو  الن دداء عالضددي ألرددكال مععددد ا مددن 

__________ 

مدن العهددد  2( الدقي اععمدتدد  ال جندي ارعنةددي ققدو  ا   ددا  وتدا  ارددا ا 2113)31ا ظدال العع ةددق العداذ اقدد   (27)
 الدويل ا اد واحلقو  ارد ةي وال ةاسةي.

 .217(  ملفحي 3114  ااوطي من  الععقي  )جنةف   ة ا /أواليل مالاقبي أماكن اال عجاز"  لةل عم   (28)
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 العهديدددد واالريع دددال  والعحدددالش اجلن ددد . أو اةهدددا العندددف اجلن ددد   واالريع دددال مبدددا االععدددداء 
جدز وعد  األطفدال  تو  ا عةاجا  احملعَجزا  وال ا املي ارعع قي وال حي ا جناوةي ا عمامداح. وحي 

ال دد اا مدد  أمهدداهت   وي ددع  ع دد  األمهدددا  ارالضددعا  ضددما  الع قيددي ال دد ةمي ل الّضدد   ظدددالاح 
 لتّ ي  وعةي الطعاذ.

 واريدد  وجددو  مالكددز ال عجدداز األ ددداى ا ألددالا  اددم  األطفددال  و  سددني ال امنددي عتددالا  -12
عَجزو  م  البال ن ا مالاكز ا عجاز سةما َمن  وال ي قب  ع ةه  أثناء مح   العقف  )الِقفا(  حي 

قبدددل  ق هددد  ر  مع دددكال ل عدددداي  الع دددكالي. ويععدددالض األطفدددال ل نظددداذ القاسددد   ف ددد  الدددقي 
ي  جدس ر  سد   احلاليدي كعددو  أ د    دىت مد  األطفدال   وال يععالض ل  البال و  أثناء اال عجاز.

مدن اتفاقةدي  قدو  الطفدل  و د   41مدن اردا ا  4ذلد  ا عهدا  ل فقدالا  وا عدا ي ورئا كمجالاء 
  يف أساس  ا عدالي األ داى.

 اإلرراي عن الم تَجزين -دال 
حمدداكمعه  واددق األملددول  أو تددعفظ رايتيددا والعديددد مددن احملعَجددزين  و  توجةدد  هتدد  رلددةه  -14

وعد أك ال مدن عقدد مدن الدزمن  وىل دالو  مداتوا  يزال وع  احملعَجزين قاوعن ا ال جن وال ارالعةي.
 ا احلجز. وقد وا   تقاايال تفةدد ودا االاج عدن حمعَجدزين ك دال  و   ضدوعه   جدالاءا  حمكمدي

 حماكمي. أو
وا اددالاج عدددن احملعَجددزين ممكدددن ا ظددالوص معّةندددي  مدد  أ  مدددن ارمكددن أ  يعدددا  تدددوقةفه   -11

دذ أسددالا احملعَجددز  لددة ح ع دد  رمتامدد  ا دمددي ي دد " )أ( أ  تقدد مددا وا عجدداز    ومددن  ددق  الظددالوص
 قفددي عددن أ ددد أاالا  ددا ر ا اتدد  الب دددأ  11 111الوطنةدديأ )ل( أ  تدددا  األسددالا ريالامددي قةمعهددا 
ردددبيف ثالددد أ ) ( أ  يضددد  أ دددد أادددالا  أسدددالا  أو )ج( أ  يكفدددل التدددبيَف أ دددد  أادددالا  أسدددالت 

مبعام دي  أو والععقي  ديدا ( وعد ت ق  هت م كةع  ضما يحأ ) أو ربيف ثال  وةع  أو التبيف
مهةني ل سعمالاا ا ممااسي التعائال الدينةي   ىت ل  يا  الد  تقاّل دا الدولديأ )و( وعدد أ  يعب د  

يكدددن مدددن األ يدددا  األاوعدددي الددد  تقاّل دددا الدولددديأ )ز( وعدددد رمتددداذ مددددا  مل التدددبيف عدددن  ينددد   ر 
 أثناء اال عجاز.اعع ل ملحع   أو "احلك "أ )ح( قبةل وااا التبيف من الععقي 

 الطعن ري قانونقة االحتجاز  وحفظ السجالت  وريد مرارق االحتجاز -هاء 
يتة  اال عجاز  و  رمكا ةي ال جوء ر  القضداء ا رايتيدا   ةد  يفعقدال احملعَجدزو  ر   -17

ط دد  العحقةددق ا ا عدداءا  قاو ددي ل ع ددديق ا  أو سددبل تقدددمي رددكاور ر  ال دد طا  القضددائةي
 توجدد سد طي م ددعق ي مت ّدل احملعَجدزين. وعدد وا ع د  ذلدد   وال الععددقي . أو ال ر  دا ةياألوضداع 

يطعدددن احملعَجدددزو  وأادددالا  أسدددال   ا اال عجددداز   ا ةددد  عدددن ال ددد ال عدددن أسدددباو    واددداح مدددن  ال
 األعمال اال عقامةي.
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فظ ل رباد سج   و ةطي لددر وملدو   ر  مالاادق اال عجداز  لكدن -12 رجدالاءا   ت 
بعددل مددن ار ددعحةل ضددما  أالّ يععدددر وقدداء ال ددجناء ا  ممددا ال ددج   لة ددع منهجةددي   فددظ

العةّقن مدن أ  القضدةي مداّل  ودمجالاء قضدائ   أو "جال ي" ما   لاحلجز مدا العقووي الق ور احملد ا 
ا األملدددل. والع دددجةل و فدددظ ال دددج   وتدددكل الددد  لكدددل ردددبيف ا احلجدددز أ اا ائة دددةي 

يعددددد  مل ي احملعَجددددزين  وتضددددمن عدددددذ "  ددددةا " ال ددددجناء ا احلجددددز رذالضددددما  التددددفااةي ومحايدددد
 القي أو عه  احلجز.وا مكا  االت ال وار  ول 

ت دم  جلهدا  املدد  وال تالملدد ا  أو وال تقق الدولي ا األوضاع ا مالاكز اال عجاز -12
  مهد  تدنيف م عق ي والقةاذ وقل . وتتد  ارقالاا ا املي ع   الالملد ار عقل ل  جو  كمعط 

الربوتوكدددول اال عةدددااي التفاقةدددي منا ضدددي اةهدددا  مبدددا  وارعددداي  الدولةددديع ةددد  عدددد  مدددن ارعا ددددا  
القواعددددد و ارهةنددددي أو ال ر  ددددا ةي أو العقووددددي القاسددددةي أو الععددددقي  وريدددد   مددددن ضددددالول ارعام ددددي
ا ا رددددالاص . و كددددن تنفةددددق الالملددددد وعددددد  مددددن الطددددال   منهددددالنموذجةددددي الددددد ةا رعام ددددي ال ددددجناء

مبدا اا   أو ر تاء  ةئا  قا و ةدي م دل ارفعتدةا  ار دعق ي ومكاتد  أمنداء ارظدامل  أو القضائ  
 الالملد الدويل. أو  زيااا ال جو ارعنةي و ا ةئا  اردين م لا عم  

 االستوتاجات والتويقات -سادساا  

 االستوتاجات -ألف 
تسمقه الدولة حالة "الالحرب  ما اءا علىحالة تسهب مستمر للقتال بو تعقش  ريتريا -11

التهديرررد  أو ترغرررب المقرررررة العايرررة رررري العررروض رررري موضررروع ال ررررب وال والالسرررلم".
يوبغرري لل كومررة أن تتعررذ  ال ترررأ أنرره -جرراء ررري تقريرهررا األول  كمررا  -بانرردالعها  رهرري 

 .(29)القضايا ال دودية ذريعة النتهاك حقوق مواطوقها داخل  قلقمها
يلررري   لمرررا ر خطررراب "الالحررررب والالسرررلم" الرررذي اعتمدتررره  ريتريرررا األرضرررقةويرررور -211
 ؛1997 عررررام عرررردم توفقررررذ الدسررررتور الررررذي يرررردقي علقرررره الجمعقررررة التسسقسررررقة ررررري )أ(
االمتورراع عررن تواررقم انتعابررات حرررة ونزيهررة علررى المسررتوأ الرروطوي؛ )ي( ررررض ققررود  )ب(

الجتماعقرررة  رضرررالا عرررن انعررردام شرررديدة علرررى ال قررروق المدنقرررة والسقاسرررقة واالقتصرررادية وا
ن نسبة كبقرة من السكان  مرا  الفر  االقتصادية؛ )د( العسكرة المفرطة للمجتمع  حقث 

 ( الهجرة الجبرية.ه) ري القوات الشعبقة؛ أو الوطوقة لمدة غقر م ددة ري العدمة
نقرة المبقوة ري هذا التقرير دون عقاب. وعلرى الررغم مرن  مكا اتوُترتكب االنتهاك -212

يثقررون بررسن مرتكبرري االنتهاكررات سررُققّدمون  لررى  ال وجررود هقاكررل و جررراءات  رررين الضرر ايا
__________ 

(29) A/HRC/23/53 37  الفقالا. 
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رغررررم أن قرررروات الرررردراع تملرررر  يررررالحقة وضررررع قواعرررردها  العدالررررة. وعررررالوة علررررى ذلرررر  
ررررين هرررذا القواعرررد واإلجرررراءات يجرررب أن تمتثرررل ل قررروق  و جراءاتهرررا التسديبقرررة العايرررة 
 تها وتعزيزها واحترامها و عمالها.ب ماي اإلنسان التي ألزمي الدولة

ولكررل انتهرراك مررن االنتهاكررات المبقوررة أعررالا أثررر  نسرراني وعالقررة بقصررة  نسررانقة.  -213
وبصرف الوار عن الاروف  يجب معاملة الواس بينسرانقة واحتررام كررامتهم األيرقلة  حترى 

أي اإلنصراف مبرد أن تجّسرد جمقرع القواعرد عودما يكونون مسلوبي ال رية. وأخقرراا  يوبغري
والعدالررة  وأن تتماشررى مررع المبرردأ األساسرري الررذي يقضرري بررسن حقرروق اإلنسرران توطبررق علررى 

 ورقاا لمبادئ سقادة القانون.  ال يجوز تقققدها ال جمقع البشر دائماا  ب قث

 التويقات -باء 
ال تررررررررزال التويررررررررقات الترررررررري قرررررررردمتها المقررررررررررة العايررررررررة ررررررررري تقريرهررررررررا األول  -212
(A/HRC/23/53تو )تُبرد  اسرتعدادها ألخرذها رري االعتبرار  لرم طبق  لى اآلن؛ ر كومة  ريتريا

وتوفقذها. وتدعو المقررة العاية مجلرس حقروق اإلنسران  لرى أن يسخرذ علمراا بعردم  ظهرار 
  ريتريا أي تعاون مع الوالية التي ُكّلفي بها المقررة العاية.

 يلي  بما وتويي المقررة العاية حكومة  ريتريا -214
احتررررام جمقرررع االلتزامرررات التررري ترررو  علقهرررا معاهررردات حقررروق اإلنسررران  أ() 

انضررمي  لقهررا  ريتريررا  والتصررديق علرى يرركوك دولقررة أخرررأ ل قرروق اإلنسرران  الدولقرة الترري
 العقوبرة القاسرقة أو سقما اتفاققة مواهضة التعذيب وغقرا من ضروب المعاملة وال وتوفقذها 

 وكول االختقاري المل ق بها؛المهقوة والبروت أو الال نسانقة أو
 1995 لعرررام 82/1995مواءمرررة أحكرررام  عرررالن العدمرررة المدنقرررة رقرررم  )ب( 

 وحملة وارساي يقكالو اإلنمائقة مع المعايقر الدولقة ل قوق اإلنسان؛
وقررف العمررل بالعدمررة الوطوقررة غقررر الم ررددة األجررل  وتسررري  َمررن أتمرروا  )ي( 

رري العدمرة  ل  والكرف عرن اسرتعدام المجورديناألشهر الثمانقرة عشرر المتوخراة رري األير
 ثمانقة عشر شهراا ري العمل الجبري؛ الوطوقة لمدة تزيد عن

 ضمان عدم تجوقد األطفال ري القوات العسكرية؛ )د( 
الت ققررق علررى الفررور ررري عملقررات القتررل خرراري نطرراق القضرراء والتعررذيب  (ه) 

   وتقديم مرتكبقها  لى العدالة؛واالغتصاب واالعتداء الجوسي ري  طار العدمة الوطوقة
 ورقاا للقواعد الدولقة؛ اا  جازة االستوكاف الضمقري قانون )و( 
روري النتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة ب ق المجودين أثواء  وضع حد )ز( 

 يتصل ب رية التعبقر وحرية ممارسة الشعائر الديوقة؛ ما ري ذل  بما العدمة الوطوقة 
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الررررذنب بالتبعقررررة" ومعاقبررررة أسررررر المتهررررربقن مررررن التجوقررررد وقرررف ممارسررررة " )ح( 
 نقفة؛ 50 000ري ذل  ررض غرامة  بما والفارين من العدمة الوطوقة 

  غررالق جمقررع أمرراكن االحتجرراز غقررر الرسررمقة والسرررية؛ وضررمان السررالمة )ط( 
البدنقة لجمقع السجواء؛ وضمان  مكانقة ال صول على العالي الطبي لمرن ي تاجونره  مرع 

يررالء اهتمررام خررا  الحتقاجررات الم تَجررزات؛ وت سررقن ظررروف االحتجرراز ورقرراا للمعررايقر  
 الدولقة؛
 والصر فققن الرذين أوق فروا رري "15  اإلرراي روراا عن أعضراء "مجموعرة ال )ي( 
 توجقه تهم  لقهم وعرضهم على الم كمة؛ أو  2001 عام

حتجررراز رررروراا  تاحرررة ويرررول جهرررات الريرررد الدولقرررة  لرررى جمقرررع مراررررق اال )ك( 
ودون عوائرررق  والسرررماح لهرررا بررريجراء زيرررارات موتامرررة وغقرررر معلورررة  وتطبقرررق تويرررقاتها دون 

  بطاء؛
  زالررة الققررود علررى حريررة التوقررل داخررل  ريتريررا  و تاحررة السررفر خرراري البلررد )ل( 

دون اشرتراط ال صرول علرى  ذن خررروي  ومعاملرة العائردين معاملرةا تتفررق مرع مبرادئ حقرروق 
 يكفلها القانون الدولي. اإلنسان التي

 يلي  بما وتويي المقررة العاية المجتمع الدولي -211
العوايرررة  اإلنمررائي  لرررى عملقررات أوجررره التعرراون التثبرري مررن  خضررراع جمقررع )أ( 

 لقواعد القانون الدولي ومعايقرا؛ الواجبة بشكل يارم لضمان احترامها
األمرم مبرادئ أن تراعي لمؤسسات األعمال التي تستثمر ري  ريتريا  يوبغي )ب( 
المتعلرق  12سقما المبدأ  وال  توجقهقة بشسن األعمال التجارية وحقوق اإلنسانالمت دة ال
المؤسسرررات التجاريرررة رررري احتررررام ل قررروق اإلنسررران  وأن تضرررمن تطبقرررق هرررذا  بمسرررؤولقة
استقدام القوأ العاملة رقها  وذلر  لمورع اسرتعدام العمرل الجبرري رري سرقاق  القواعد عود

 قاتها؛عمل
رقهرا األمرم المت ردة  أن  بمرا للجهات الثوائقة والمتعددة األطراف  يوبغي )ي( 

ترردعو  لررى اإلرررراي عررن جمقررع المعتقلررقن السقاسررققن والم تَجررزين علررى خلفقررة معتقررداتهم 
 بالعالم العارجي ووضع حد الديوقة  وأن تدعو  لى وقف روري لالحتجاز مع موع االتصال

وتمكرررقن  اإلررررراي عررروهم  أو تَجرررزين دون تهرررم رررروراا أمرررام القضررراءوتقرررديم الم  للتعرررذيب 
 جهات الريد الدولقة من زيارة السجون؛

تعزيررز الجهررود الرامقررة  لررى ضررمان حمايررة الفررارين مررن  ريتريررا  وخصويرراا  )د( 
األطفررال غقررر المصرر وبقن  وذلرر  برراحترام مبرردأ عرردم اإلعررادة القسرررية  وبمررو هم لجرروءاا 

 ؤقتة على األقل؛حماية م أو مؤقتاا 
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تعزيرررز قوررروات شررررعقة للهجررررة مرررن  ريتريرررا للتقلقرررل مرررن القوررروات السررررية   (ه) 
 وتعزيز التعاون بقن البلدان لمكار ة تهريب البشر واالتجار بهم.

    


