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  جملس حقوق اإلنسان
  العشروناحلادية والدورة 

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/١  
  إريتريا  يفحقوق اإلنسانحالة 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  

 املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا اليت ُعرضت عليه يف إطار             املواد  نظر يف  وقد  
 ١٨ املـؤرخ    ٥/١وفقاً ملرفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان         احملدد    الشكاوى إجراء تقدمي 

 حلقـوق   ومنهجية واسعة النطاق    اليت ُيدَّعى فيها حدوث انتهاكات    و ،٢٠٠٧يونيه  /حزيران
تعذيب، التعسفيني، و ال االعتقال واالحتجاز  فيما يتعلق حباالت     وال سيما اإلنسان يف إريتريا،    

تجنيـد  القـسري، و  العمـل   النساء، و العنف ضد   وممارسة ال عدام بإجراءات موجزة،    اإلو
ي قسري، وفرض قيود على حرية التنقّل وعلى احلق يف كل من حرية التعبري والتجّمع السلم             ال

  ،وحرية الفكر والوجدان والدين
   باجلهود اليت تبذهلا حكومة إريتريا للتعاون مع جملس حقوق اإلنسان،نوهوإذ ي  

من ممثل  مات املقدمة كتابياً أو شفوياً      كفاية ونقص املعلو    لعدم أسفهيعرب عن   وإذ    
 ١٧املعقـودة يف    أثناء اجللسة املغلقة     وذلك    بشأن املسائل املثارة يف البالغات     حكومة إريتريا 

  ،٢٠١٢ سبتمرب/أيلول
__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين                 *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،.  
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 ملا قد تكشف    القلق الشديد  أن االدعاءات الواردة يف الشكاوى املقدمة تدعو إىل          وإذ يرى   
  عنه من منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة املشهود عليها بشكل موثوق حلقوق اإلنسان، 

حبالة حقوق  مقرر خاص معين     بقرار جملس حقوق اإلنسان إنشاء والية        وإذ يرحب   
  ،٢٠١٢يوليه / متوز٦ املؤرخ ٢٠/٢٠ مبوجب قراره اإلنسان يف إريتريا

، ٥/١ جملس حقوق اإلنـسان       قرار مرفقمن  ) د(١٠٩، وفقاً للفقرة    يقرر  -١  
وقف استعراض املسألة يف إطار اإلجراء السري املتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بـصورة               

  ؛٢٠/٢٠يف سياق تنفيذ قرار اجمللس  علنية
 أنه ال ينبغي بعد اآلن اعتبار الوثائق اليت نظر فيها جملس حقـوق              يقرر أيضاً   -٢  

اإلنسان يف إطار إجراء تقدمي الشكاوى اليت تتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا وثائق سرية،               
أية معلومات أخرى تتعلق هبويتـهم،  باستثناء أمساء أفراد معينني مل يوافقوا على ذكر أمسائهم أو   

  ويقرر بالتايل إحالة تلك الوثائق إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريا؛

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إريتريـا إىل مواصـلة             يدعو  -٣  
ورين يف البالغات   التحقيق يف االدعاءات الواردة يف الشكاوى املقدمة وظروف األفراد املذك         

 أعاله، وإىل تقدمي تقرير     ٢املقدمة الذين قد يكشف عن أمسائهم مبا يتوافق مع أحكام الفقرة            
  عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة والعشرين وفقاً لربنامج عمله؛

 حكومة إريتريا على التعاون الكامل مع املقرر اخلاص، وعلى وجـه            حيث  -٤  
اح له بالقيام بزيارات إىل مجيع أحناء البلد وموافاته باملعلومات الضرورية لكي            اخلصوص السم 

  ؛٢٠/٢٠يضطلع بواليته على حنو ما يعكسه قرار جملس حقوق اإلنسان 
  ؛ األمني العام إبالغ حكومة إريتريا هبذا القرار إىليطلب  -٥  
   إعالن هذا القرار؛يقرر  -٦  

  . من جدول األعمال٤قيد نظره يف إطار البند  إبقاء هذه املسألة يقرر أيضاً  -٧  

  )املغلقة (٣٥اجللسة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


