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جملس حقوق اإلنسان
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البند  2من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحددة السدام ة وقدوق اإلنسدان
وتقارير املفوض ة السام ة واألمني العام
إس دديان اس اسد د ال اس إس ددتون ا* س املان دداس ايرلند دددا*س *يس ددلندا*س إييال دداس بل ددا*س بلغ دداربس بولند ددداس
تش اس اجليل األسود*س الدامنركس رومان ا*س سلوفاك اس سلوف ن ا*س السدويد*س سويسدرا*س فرنسدا*س
فن لندا*س قربص*س كروات ا*س كندا*س التف ا*س ل سمربغ*س ل توان ا*س ل ختنشتاين*س مالية*س مقددون ا
الشمال ة*س موانكو*س النرويج*س النمساس هولنداس ال وانن* :مشروع قرار
.../44

حالة حقوق اإلنسان يف إري ب
إن جملس حقوق اإلنسان،

إذ يسرتشد ددد مبيثد دداق األمد دد ،ااإلعد دددع ،واإلعد ددإلن ال،د ددااد نقد ددوق اإلنسد ددان ،وال ،د دددين الد دددولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يشري إىل قرار اجلم،ية ال،امة  251/60ااؤرخ  15آذار/مارس  ،2006وقراري جملس حقوق
اإلنسد ددان  1/5و 2/5اا د ددؤر  18حزيران/يونيد دده  ،2007والق د درار  91للجند ددة األيريقي د ددة نقد ددوق اإلنس د ددان
والشدد،وو ومقررا ددا  ،2002/250و ،2003/275و ،12/428ومجيددق ق درارات االددس السددا قة ش د ن حالددة
حقوق اإلنسان يف إريرتاي،
وإذ يشري أيضاً إىل الإلطورات اإلقليمية اهلامة اليت حدثت يف السنوات األ ريع وإىل ما تنطوي
عليه من إمكاانت يف جمال تطوير حقوق اإلنسان يف إريرتاي،
وإذ يرح د ابلإلد دزاك حكوم ددة إريد ددرتاي مي دددات الإلنمي ددة ااسد دإلدامة ،ومش ددار إل ا يف اجلول ددة الثالثد ددة
لإلسدإل،را الدددوري الشددام يف  28ددانون الثاي/يندداير  ،)1(2019ويف اندوار شد ن حقددوق اإلنسددان مددق
اللجنة اا،نية ابلقضاء على الإلمييز ضد اارأع يف  14شباط/يرباير ،)2(2020

__________
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دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يرح أيضاً إلقرير ااقررع اخلاصة اا،نية حبالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي( )3واسإلنإلاجا ا،
يطلد د إىل مفوضد ددية األمد دد ،ااإلعد دددع السد ددامية نقد ددوق اإلنسد ددان أن تقد دددك إىل جملد ددس
-1
حقدوق اإلنسدان يف دورتدده السادسدة واألر ،د م،لومددات شدفوية ا تدثددة عدن الإلقددك ا ددرز يف الإل،داون د
إريرتاي واافوضية السامية وعن أتثري يذا الإل،اون يف حالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي؛
يقرر متديد والية ااقررع اخلاصدة اا،نيدة حبالدة حقدوق اإلنسدان يف إريدرتاي لفدرتع إضدايية
-2
مد ا سنة واحدع ،ومواصلة تقيي ،حالة حقوق اإلنسان واإل إلغ عن ا يف مإلا ٍ
،ة لإلقرير ااقررع اخلاصدة،
ويطلد د إىل ااقد ددررع اخلاصد ددة أن تقد دددك م،لومد ددات شد ددفوية ا تدثد ددة إىل جملد ددس حقد ددوق اإلنسد ددان يف دورتد دده
السادسة واألر  ،يف أثناء جلسدة اداور ،وأن تقددك ،دإلل جلسدة اداور ،تقريدراً عدن تنفيدذ الواليدة إىل
االس يف دورته السا ،ة واألر  ،وإىل اجلم،ية ال،امة يف دور ا اخلامسة والسب ،؛
ي يد حبكومددة إريددرتاي أن تإل،دداون ت،دداوانً امداً مددق ااقددررع اخلاصددة ،سددب من ددا إاحددة
-3
()4
إمك انية الوصول إىل البلد وااللإلزاك إبحراز تقدك ش ن النقاط اارج،ية ااقرتحة ؛
يطل د إىل األم د ال ،دداك أن ي ددزود ااق ددررع اخلاص ددة امي ددق اا،لوم ددات واا دوارد الإلزم ددة
-4
لإلضطإلع ابلوالية؛
-5

يقرر إ قاء ااس لة قيد نظره.
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