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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 4البند 
 التي تتطلب اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق اإلنسان 

 ** *تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق اإلنسان في إريتريا  

 موجز  
واليدددن  ندددن الاملنندددحب اق نندددن  ندددويف  29/18مددددجمل  حددد  إلندددويف اراردددا     ددد ا    

اراردددا    رت ي يدددا قددددد  دددنن واإلددددد لكدددا نندددحب   االااةااددداق اقنة ندددن والوا ددد ن الن دددايف 
وا رنمن حلنويف ارارا    رت ي يدا دددض ادما  اقرداالن الكامحدني مدا يادم  احلداالق الد  

   د تاك  فنةا هذ  االااةاااق ج ائم اد اراراانن.
ددن عحدد   دد ند أ  دد    وأثندداا الةدد د  نددد اال ددا  ااي الإلةددد الح نددن عدددى إلدددوأ نرجم

   (.A/HRC/29/42نن   تن ي ها األول )اااةاااق إلنويف ارارا    رت ي يا ال  وثجمناةا الح 
وتوجد لدى الح نن أ باب م نولن نمحةا عح  االعاندال أد   جد ائم ادد ارارداانني  

 رتارداانن أ د ى واالاد ةال ونديداً اال   ايف والر ن واال اةداا النرد و والا دذيأ وأف دال ال
  .1991واالغاصاب والنا  ال مدي  د ا ُتكبد   رت ي يا منذ عاى 

وختحص الح نن رتىل أ  رت ي يا لن تكو    واع ميكجمنةا من اما  اقراالن عدن هدذ   
 ا  ائم واالااةاااق ما مل ُُتِ  رت دحإلاً  ااوانداً ومس ردناً ابد اً. وأنداًا عحد  ولد ي تو دا الح ندن
أ   حين   ح  األمن احلالن   رت ي يا رتىل اقدعا ال اى لحمملكمن ا نائنن الدولنن لحنة  فنةداي 
وأ   متا س الددول األعاداا   األمدم اقاملددد الازامةدا منااداد أو تردحنم أو ود ص موجدول 

    رت حنمةا ُياابه   ا تكاأه ج ائم لولنن.
 

__________ 

  .A/HRC/32/CRP.1لحطحع عح  تةا ن  الناائج ال  تو حد رتلنةا  نن الاملننحبي ااة  الوثننن  *

   هذا الان ي  أالحغن ال  ُ دِّما دا فنط. ا ُانرخ م فناً  **
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

ي  نددددن الاملننددددحب اق ننددددن  نددددويف 26/24أاادددد   حدددد  إلنددددويف ارارددددا ي عمددددًح أندددد ا    -1
ارارددا    رت ي يددا قدددد  ددنن واإلدددد   أددالل األمدد . و  ولدد  الندد ا ي احجمددف ا حدد  الح نددن أدد   
ننحب   مجنع العاااق اااةاااق إلنويف ارارا    رت ي ياي عحد  النملدو اقبد    تندا ي  اقند  د 

ي وهددو 1991و دد  ق الح نددن أ  ت اددز الن ددايف الددزمل لحاملننددحب لناددم  الةدد د مددن عدداى  اخلا ددن.
  .ار ت ينتا يخ ا احى اناااق رت ي ين الرن  د الة حنن عح  األ ااا 

ي  داى  ئدن   حد  إلندويف اراردا  أا ند  مايد   ند  2014أيحول/ بامرب  26و   -2
ي ُعنجمنددد اقندد  د اخلا ددن 26/24عمددًح أندد ا  ا حدد   ئنردداً لح نددن وفنكاددو  لااكددوا عاددواً فنةددا. و 

اق نندددن  الدددن إلندددويف اراردددا    رت ي يددداي ودددنح ب. انثدددا وأي عادددواً   الح ندددن أياددداً. وي مددد  
  أعااا الح نن لو  أج  أصةاةم  رباا مرانح .

(   لو تدددده A/HRC/29/42و ددددد  دددددجممد الح نددددن تن ي هددددا رتىل  حدددد  إلنددددويف ارارددددا  ) -3
الذو مددجمل فنده واليدن الح ندن  29/18. مث اعامد ا ح  لو  تصويد الن ا  (1)ن وال ا ينالاا  

قدد  نن واإلدد لكا ننحب   االااةاااق اقنة ندن وا ردنمن والوا د ن الن دايف حلندويف اراردا  
  رت ي يددددا ددددددض اددددما  اقردددداالن الكامحددددني مددددا ياددددم  احلدددداالق الدددد   ددددد تاددددك  فنةددددا هددددذ  

 ج ائم اد اراراانن. االااةاااق 

 التعاون مع لجنة التحقيق -باء 
ي لعوتدددده إلكومددددن رت ي يددددا رتىل الا دددداو  29/18ادددد    حدددد  إلنددددويف ارارددددا ي    دددد ا    -4

الكامدد  مددع  نددن الاملننددحب. وعحدد  غدد ا  مددا إلدددأ   فدد د الواليددن األوىل لح نددني مل تدد لجم احلكومددن 
ا د البحد. أند أ  اقمث  الدائم لحب ثن الدائمدن ر ي يدا عح  ال حباق اقاك  د ال   دجمماةا الح نن لزي

لدددى األمددم اقاملدددد واائبدده  ددد وافنددا عحدد  االجامدداع أ عادداا الح نددن   انويددو  . وأ  دد  اائددأ 
ددن  ئددن   اقمثدد  الدددائم رتىل الح نددن تادد ي اق وطننددن جديدددد ومندداالق رتعحمنددن عددن رت ي يددا. ومتكجم

مدددع اقراادددا  ال ئا دددا و ئدددن  الادددسو  الرنا دددنن   ا بةدددن أماادددن الح ندددن أياددداً مدددن االجامددداع 
الادد بنن مددن أجدد  الدمين اطنددن وال دالددني ميددا  جربيددأي   جننددف أثندداا الدددو د احلاليددن والثحثدد  

 . 2016لحم ح    آوا /ما س 
واة اً رتىل أ   دد د الح ندن عحد  االجامداع مباود د مدع اقردسول  ار ي يد  قددولدي فندد  -5

 دقي إلرأ احلالني عح  اق حوماق الصال د عن احلكومن.اعام

__________ 

 . A/HRC/29/CRP.1ااة  أيااً الوثننن  (1)
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 المنهجية -جيم 
ا  ودددق الح نددن   نننناحتددا ونحنححتددا وا ددانااجاحتا م اهددداق إلنددويف ارارددا  الدد   -6

  دجم د عحنةا رت ي يا وأالنااو  الدويل ال   . 
نةددا تحدد  اقا حنددن  مايددن واتجمب ددد الح نددن أ ددالنأ ال مدد  اقبنجمنددن   تن ي هددا األولي مددا ف -7

الاددددةولي وأ ددددالنأ الاملننددددحبي واال ددددانااجاق النااوانددددن والو ائ نددددني واخلحةنددددن الاا  نددددن ر ي يدددداي 
 والرنايف اال اصالو والرنا ا لحدولن ورتطا ها النااوين.

وتة  محاين الاةول والاملايا واغًح  ئنردناً. رتو  ادا مجندع الادةول والادملايا تن يبداً  -8
الرح اق ار ي ين أعمااًل ااانامنن   إلنةم أو   إلحب أف ال أ د هم   رت ي يدا. وادذا أ  ت تكأ 

الربأي فإ  اق حوماق احةا ال  مج اةا الح نن أثناا نننناحتا   يٌن. و د لأأد الح ندن عحد  أ  
 .ت حأ اقوافنن الص حين واقران د لحاملايا والاةول عح  ا ا داى اق حوماق اقا حنن دم

وأولد الح نن اهاماماً  ا اً اللعاااق ال نف ا نرا وا نردايني مدا   ولد  ال ندف  -9
اد النراا والبناقي وأج ق تنننماً قا تن وو عحنه االااةاااق األ  ى مدن أ دد وتد ث  يا حندا  
أندددوع ا دددن . وأ دددذق الح ندددن   االعابدددا  أياددداً الاملددددياق احملددددلد اق  وإلدددن عندددد الاملنندددحب   

  لعاااق ال نف ا نرا اق تكأ اد النراا وال جال.ا
ومتاوددناً مددع اقما  دداق الدد  اتجمب اةددا  ددا  نننددحب  دداأنن وهنخدداق تنصددا إلنددائحب أ دد ى  -10

تاأ ددن لممددم اقاملدددد مل ُيرددما اددا أزيددا د ار حددنم الددذو ا ُتكبددد فندده االااةاادداق اقددد عادي  ا ق 
الح نددن أحدددا  ا ددوا  وأحدددا  أ دد ى رجدد اا مندداأحق مددع أودد اا ميحكددو  م حومدداق مباوددد د. 

  نن أيااً مناأحق أا ا داى و ائ  االتصال الرم نن والبص ين. وأج ق الح
ي أطحند الح ندن لعدود رتىل تنددس مردامهاق   ندن. 2015تا ين الثاين/اوفمرب  9و   -11

 . 2016اااو  الثاين/يناي    15واا  اقوعد النةائا لاندس اقرامهاق هو 
حند  اق حومداق الد  مج اةداي عحد  الد غم وتذاجم  الح نن أ هنا اعامددق هن داً  دا ماً   ن -12

مددددن أهنددددا لنرددددد هنخددددن  اددددائنن. رتو  نجممددددد مصدددددا نن وموثو نددددن األللددددن الدددد   دددددجممةا ادددد  ودددداهد 
رتىل اق حومدداق اقااإلددن لددديةا. وتردداند الح نددن فنمددا تصددةه مددن أرددا   ددحو  رتىل مصددال   ا ددانالاً 

مددن  ددرباا و/أو أللددن مننولددن عددن موثو ددن عديدددد متحدد  م حومدداق مباودد دي تكمجمحةددا أللددن مرددامدد 
  م حوماق مراناد من مصال  مةاوإلن. الغ  و/أو

وعحددد  غددد ا   دددا  ننندددحب لاثحدددن تاأ دددن لممدددم اقاملدددددي متردددكد الح ندددن م ندددا  ارثبددداق  -13
  النائم عح  وجول "أ باب م نولن نم  عح  االعانال".

 القانون اإلقليمي والدولي الواجب التطبيق -دال 
ال ةددددد الدددددويل ي و   ي يدددا لولددددن طدددد ض   ال ةددددد الدددددويل اخلدددداا أدددداحلنويف اقدانددددن والرنا ددددننرت -14

حلندددويف اراردددا  والاددد وبي  ف ينددداي واقنثدددايف األ  اخلددداا أددداحلنويف اال اصدددالين واالجاماعندددن والثنافندددن
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أو اقةنندددني  اتةا ندددن مناهادددن الا دددذيأ وغددد   مدددن اددد وب اق امحدددن أو ال نوأدددن النا دددنن أو الحرتاردددااننو
ي واتةا نددن النادداا عحدد  مجنددع أوددكال  واالتةا نددن الدولنددن لحنادداا عحدد  مجنددع أوددكال الامننددز ال نصدد و

 ف ينددداالامنندددز ادددد اقددد أدي واتةا ندددن إلندددويف ال ةددد  وأ وتواولنةدددا اال اندددا ي  األول والثدددايني واقنثدددايف األ
( 29)  دم  1930ال مد  ا دربو لردنن  حلنويف و فاهنن ال ة ي واتةدا ن   منةمدن ال مد  الدولندن أاد  

 (. 105)  م  1957وأا   رتلغاا ال م  ا ربو لرنن 
و غددم أ  رت ي يددا لنرددد ط فدداً   اةدداى  ومددا األ ا ددا لحمملكمددن ا نائنددن الدولنددني فددإ    -15

  اث اً من أإلكاى اةاى  وما األ ا ا ت ك  النااو  ال    الدويل اقحزى ر ي يا.

 مات الخطيةالمساه -ثانياا  
مردامهن   ندني  45 000تحنجمد الح نني  لاً عحد  الددعود الد  وججمةاةداي مدا يند ب مدن  -16

 األغحبنن ال ةم  منةا اااندق تن ي ها األول. ومل يُ     من رت ي يا رتالجم مثاين مرامهاق. 
ن و د اعامدق الح نن   تنننم هذ  اقرامهاق عح  منة نن تامن االتصال أ نجمنن لثحد -17

 أحداً خبصوا مرامهاحتم.  16و ص من  500رتإلصائناً تامجم أاث  من 
ا ماعنددددن ومتاثدددد  ماددددمو  م ةددددم  واةدددد اً رتىل ال دددددل الكبدددد  مددددن ال  ددددائ  وااللاما دددداق -18

اقرامهاقي  حصدد الح ندن رتىل أ  مححدن االااندال لان ي هدا األول هدا مححدن منة مدن أادك  جندد. 
و  إلد  أ  الح نددن منان ددن أد   عدددلاً ال أدد س أدده مدن ال  ددائ   ددد أُ  د  طواعنددن أاأل دداسي فددإ  

 د   أوا الان ي  ف ًحي واث  منةم  عدلاً  حنًح جداً من األو اا الذين اتصحد دم الح نن اااوا 
  اااوا  د ُ وِّلوا م حوماق تارم أارثا د أا   الناائج ال  تو حد رتلنةا الح نن.

ووجددددددق الح ندددددن أ  أوددددد س مناندددددديةا هدددددم   م ةمةدددددم رت ي يدددددو  غدددددال وا البحدددددد  بددددد   -19
ابدوا مدا اابدوا   أو أ د  مباو د. ووا  عدل ابد  مدن منددجمما اقردامهاق أهندم  دد ا 1991 عاى

اقندداى األول لرعدد اب عددن م ا ادداةم لح ددزاااق اقة واددن مددن جااددأ األمددم اقاملدددد. ولددذل ي 
فند ا اندق تح  اقرامهاق رتىل إلدد أ ندد رتمدا عحد  فةدم  داطع أو م حومداق مغحوطدن ما مددد 

ومددداق أاددد   اةددداى ا دددزاااق اق مدددول أددده   األمدددم اقاملددددد. وأددددا أاددده يوجدددد  دددد  ابددد  مدددن اق ح
اقغحوطن أا    اايا أ  ى أيااًي منةدا مدا واد   عحد   دبن  اقثدال أإلدد منددجمما اقردامهاق مدن 
 أاه أ    مرامهاه لندإلض النان ن ال  تو حد رتلنةا الح ندن ومةالهدا أ  "النرداا  د و اغاصدادن

  عح   اوين ا  وا ع   رت ي يا".
تُندجمى طواعنني رتما أل   اإلبةا  د ُأاد   واا  من أ  اقرامهاق أ ض ال  ائ  ال  مل  -20

عح  تنددميةا أو ألهندا  ُددِّمد مدن لو  عحدم اقو ِّدع عحنةدا. و  أإلدد البحددا ي واد  عددل ابد  مدن 
مندجمما اقرامهاق أهنم مل يُذيجمحوا االلاماس اق ل أ  دائةم وأ  تو ن داحتم أالادايل  دد ُ وِّ ق. ومدن 

وجدولو    لول يندنم فنةدا ار ي يدو    ال دالد أصدةن عدامح  أاث  ما يث  النحدحب هدم الادةول اق
وافددديني ولددن  الجخدد  أو مددن مزلوجددا ا نرددنني رتو أأحدد  أولخدد  الاددةول الح نددن أدد   اقرددسول  
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ار ي يدد   ددد أودداعوا أدد   جددوا اق الرددة  لددن ُُتددد ل لر ي يدد  الددذين ال ي ا ددحو  الح نددن رأددداا 
 ا اق  ة   ا ين اقة ولي لن ُُتد ل ت و اق ال امح  ار ي ي . لعمةم لحملكومن. فبدو  جو 

ومتكند الح نن من نديد عدل من اقواانع اقا ان اقثا د   تح  ال  ائ ي ومن أننةا  -21
عدددى رتجدد اا الح نددن  يددا د ر ي يدداي والادد ث  الرددحا  ددزاااق األمددم اقاملدددد   احلالددن اراردداانن   

دى وجول اغاصاب   رت ي يا؛ وعدى  ناى الح نن أاما  تنةنذ   ا   نن ت  نم احلددول رت ي يا؛ وع
أدد  رت ي يددا ورتثنوأنددا أادد   أددالما؛ وتربيدد  الا ننددد ال رددك و غدد  احملدددل اقدددد   رت ي يددا أالاةديددد 

واألليا    اقنب   من رتثنوأنا؛ وعدى وجول متننز اد اق أد؛ والاا يخ اقارم أالوئاى أ  ارثنناق 
رت ي يدددا؛ وعددددى وجدددول  نا دددن رتطدددحيف الندددا  أنصدددد الناددد  عحددد  احلددددول ار ي يدددن؛ وتدددوف  الا حدددنم 
وال عايددن الصددملنن  اادداً   رت ي يدداي  حفدداً لدددول أ دد ى؛ ورتإلدد ا  رت ي يددا تندددماً عحدد   دد ند نننددحب 

  األهداض اررائنن لملةنن.
اددد وا أهندددم ال يدددزو و  رت ي يدددا رتال قامددداً. وتحإلدددل الح ندددن أ  م ةدددم أ دددملاب ال  دددائ  و  -22

وودجمل اث و  عح  وجول جو عاى من اادوا والنةداى   أ د د. أندد أ  مدن اقةدم ارودا د رتىل أ  
أاددددواع االااةاادددداق ا رددددنمن حلنددددويف ارارددددا    رت ي يددددا الدددد  وثجمناةددددا الح نددددن   تن ي هددددا األول 

م افددددحب االإلا ددددا  و  م رددددك اق الاددددد يأ  تُ تكددددأ   وددددوا ع أ دددد دي ورترددددا  حددددف جددددد ا  ال
ال رك و. والا ذيأ واالغاصاب ال ي تك با  عح  اقم   ال الد؛ ومع ول  مج د الح نن  دد اً  
ابددد اً مدددن األللدددن اقوثندددني ووددداهدق اعثدددا  ا رددددين وال اطةندددن الددد   حجمةةدددا هدددذا ال ندددف عحددد  

حلندداد ال بن نددن الباليددن لحددزوا  ال  اددن  رتىل األودد اا الددذين فدد جموا مددن البحددد. أمددا واجةددن اادددوا وا
البحددددي وغددد هم لدددن تنملصددد  إلددد ااةم   أجدددزاا مدددن ال ا دددمني فةدددا ال ت كددد  األردددا  الثاأادددن 
لحااةاااق اخل  د حلنويف ارارا . وختحص الح نني أ د ا ا  اا الواع ا ا  اااً ل نناًي رتىل 

   ي ها األول.أ  ال  ائ  ال تدإلض اال انااجاق اق  وان   تن

 التطورات الحديثة في مجال حقوق اإلنسان -ثالثاا  
 مقدمة -ألف 

. 2015إلدددثد عدددد ت ددو اق محملورددن   رت ي يددا منددذ اادد  تن يدد  الح نددن   إلزي ا /يواندده  -23
ي أجددد ى وفدددد مدددن مةوادددنن األمدددم اقاملددددد الردددامنن حلندددويف اراردددا  2016فةدددا ودددبا /فرباي  

ارارددا (  يددا د تننددنم تنددل عحدد  مردداوى ال مدد  رتىل رت ي يدداي أندداًا عحدد  )اقةوادنن الرددامنن حلنددويف 
ي أطحنددد إلكومددن رت ي يددا  دد اأ أ أ ددن أ دد ى إلدد ب 2016طحددأ مددن احلكومددن. و  آوا /مددا س 

جنبوتن . وأاراافن رتىل ول ي أج ى وفد من مكاأ تنرنحب الاسو  اراراانن  يا د رتىل رت ي يا. 
( 1992)751 ندددددن  حدددد  األمدددددن اقناددددد د عمدددددًح أدددددالن ا ين وُوجةددددد لعدددددود أياددددداً رتىل  ئدددددن  

  ( أا   الصومال ورت ي يا.2009)1907و
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و ا  وفد اقةوانن الرامنن حلنويف ارارا  قاام  ام نن وناو  مدع مردسول  و اداد.  -24
و ا  الوفددد أيادداً ماددا يع لحم ام دداق احملحنددن و دد ن  بدد  وم اددز رتعددالد الا هندد    أ دد د. و ددد 

ا ق اقةوانن الرامنن حلنويف ارارا  أ  الزيا د اااد  ص د ومل ُُت     ر وض ترما أانندنم و 
  إلالن إلنويف ارارا  تنننماً اامًح.

وُلعددا أيادداً عدددل مددن الصددملةن  األجااددأ رتىل رت ي يددا. وتحإلددل الح نددن أ    مندددو   -25
الاحةدددزد الةادددائنن وارا اددددي  ار ي يددد  االطدددحع أ دددض الاددداا عحددد  األ بدددا  الدولندددن وق ددداق

   نما   أ  د. وال
. غد  2015و وجملق احلكومن الح نن أوثائحب عن أ أ دن تاد ي اق  دد ق   أيا /مدايو  -26

  أ  الح نن تحنجمد تنا ي  مااا أن أا   ما رتوا اااد الاا ي اق ا ديدد اافذد ف ًح.
 47 025ي  ددجمى 2015بحدد. فةدا عداى وما  الد أعدال ابد د مدن ار ي يد  تةد جم مدن ال -27

ي 2014رت ي ياً طحباق  دوا   أو وأداي مدا يادكجم   يدالد طةنةدن عدن عددل هدذ  ال حبداق   عداى 
ي وتن يبدددداً أاثدددد  أ أددددع مدددد اق مددددن الدددد  م اقردددد     2013وأاثدددد  مددددن ادددد ف عدددددلها   عدددداى 

 . (2)2012 عاى

 الشواغل الحالية في مجال حقوق اإلنسان -باء 
ا  ا الح نن ا  اااةا  من اااةاااق إلنويف اراردا  الد  أُأحغدد دداي أد  ادا  مل تر -28

هدفةا هو رتطحع  ح  إلنويف ارارا  عح  ما إلدأ أو ما مل حيدأ من ت و اق فنما يا ححب 
  أ را  أ    االااةاااق.

ومنملددد الح نددن األولويددن  مددع اق حومدداق عددن  اددايا إلنددويف ارارددا  مددن األودد اا  -29
 جموا مددن رت ي يددا إلددديثاً. و ددد ااددةد األللددن الدد  مُج ددد عددن ا ددام ا  االااةاادداق اخل دد د الددذين فدد

حلنددويف ارارددا  الدد  اااددد الح نددن  ددد وثجمناةددا   تن ي هددا األول. رتو ال يددزال ار ي يددو   ادد و  
 لح دمن الوطنندن غد  احملددلد اقدددي ويا  جمادو  لحإلا دا  الا ردةا والا دذيأ واال اةداا النرد و
وألعمال ااانامنن اان ن لردحو  أفد ال أ د هم اقدد ع ي ولحامنندز عحد  أ د  لينندن ورتثنندني وال ندف 

  يددزال ا نرددا وال نددف النددائم عحدد  اددوع ا ددن  )ال نددف ا نردداين(ي والنادد . وأاراددافن رتىل ولدد ي ال
 اث  من األو اا الذين ت  جماوا لح اةاا النر و   اقااا   عدال اقةنولين.

 الحق في المشاركة في الشؤون العامة -١ 
وا  وفد رت ي يا اقاا     الددو د الثامندن عاد د لحة يدحب ال امد  اق دل أاال دا  اا الددو و  -30

الاام  أ  االاا اأاق الوطننن لن تُ ند رتىل أ  يام "النااا عح  الاةديداق ال  ترداةدض األمدن 
  ا د عح  وجول   ط رج اا ااا اأاق وطننن.والرنالد النومن ". ومل تاححبجم الح نن أو رتو

__________ 

)اقكاددأ ارإلصددائا لح ماعدداق األو وأنددن  Eurostat, Asylum quarterly report, 3 March 2015ااةدد    (2)
   )يو و ااق(ي الان ي  الةصحا اقا ححب أالح وا(.
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 الدستور وسيادة القانون -٢ 
دد  أدده  ددط. و  أيددا / 1997مددن اقرددحجمم أدده عحدد  ا ددايف وا ددع أ  ل دداو  عدداى  -31    مل يُ م 
ي أعحن ال ئن  أ ناس أفو  ا عدن  دناغن ل داو  جديدد. وأأحد  اقراادا  ال ئا داي 2014مايو 

 ددد أُااددخد لحنةدد     ددناغن ل دداو  جديددد. ومل تاحددحبجم الح نددن أو  ميددا  جربيددأي الح نددن أدد    نددنً 
دددد ودددةول أياددداً أ  الااددد ي اق الااأ دددن الصدددال د موجدددأ  تةا دددن  أ ددد ى عدددن هدددذ  ال محندددن. وأاجم
م ا ددنم مددا  الددد تنة ددذ أ  ينددن ت رددةنن. وال يددزال الةدد اث النددااوين  حجمددف آثددا اً أ ندددد اقدددى فنمددا 

  رت ي يدا. وأارادافن رتىل ولد ي ال يوجدد  اداا مردان  أو مج ندن يا ححب  مايدن إلندويف اراردا  
  الح نددن مل تحمدد  إلدددوأ أو تندددجمى   رتوطننددن أو مس ردداق لمين اطنددن أ دد ى.  ح ددن النددول 

 رت  اا  نالد النااو .
 برامج الخدمة العسكرية/الوطنية -٣ 

حلنددويف ارارددا    أدد امج وثجمنددد الح نددن   تن ي هددا األول عدددلاً مددن االااةاادداق اخل دد د  -32
اخلدمن ال رك ين/الوطننن لحدولني ما   ول  مدحتا ال ويحن وغ  احملدلد أ ج ي واألوااع الا ردةنن 
ال  ُُت ى فنةاي وا ا داى ا ندين   أعمال الر  د. واث اً ما تُذا  اخلدمن ال رك ين/الوطننن غ  

 فع ار ي ي  رتىل مغال د رت ي يا.احملدلد األج  أو ةةا الربأ ال ئنرا الذو يد
ي أعحدددن ميدددا  جربيدددأ   مناددددى أ وادددو ا ايردددكا لحملدددوا  2015انردددا /أأ ي   8و   -33

الدددويل أ  رت ي يددا ت اددزى نديددد مدددد أدد امج اخلدمددن ال رددك ين/الوطننن أثماانددن عادد  وددة اً. أنددد أادده 
 أ د مثاانن أوة ي وا ق احلكومن ما يحا 

 نددا اً  ددوى اختدداو الاددداأ  الح مددن لحدددفاع عددن الددنة  أ  ينددن ال متحدد  رت ي يددا  
الد   -تانا أ مع الاةديداق الد  تواجةةدا. ....و وادذا الردبأ فدإ  اخلدمدن الوطنندن 

 ابن  م وجملن -حيدلها النااو  أثماانن عا  وة اً 
(3) . 

  دط لاملديدد  ي أاجمد و ي  ارعحىي ميدا  غربمنردك ي عددى وجدول2016و  وبا /فرباي   -34
مددددد أددد امج اخلدمدددن ال ردددك ين و دددال  "الارددد يا ماددد و  أإ الدددن الاةديدددد ال ئنردددا"ي و"أادددام تاملددددثو  

   .(4)انن اقرام د من جااأ رتثنوأنا"... النزعن احل أنن ال دوا متديد اخلدمن الوطننن  لاً عح  عن
الادددد و د اااةاادددداً والح نددددن تساددددد عحدددد  أ  اخلدمددددن ال رددددك ين/الوطننن ارلزامنددددن لنرددددد أ -35

حلنويف ارارا . ولكن ما مينجمز أ اامج اخلدمن ال رك ين/الوطننن   رت ي يدا عدن الدربامج النائمدن   
لول أ  ى هو )أ( مدته اقةاوإلن والا رةنني ال  عدالد مدا تا داو  أد اث  مدن عندد مدن الدزمن    

؛ 1995 دددال    عددداى  اثددد  مدددن األإلندددا  فددد د الثمااندددن عاددد  ودددة اً الددد  يدددنص عحنةدددا م  دددوى
و)ب( ا ا داى ا ندين   أعمال الر  د   طائةن وا  ن من األاا ن اال اصداليني مدن أننةدا 

__________ 

(3) Shabait.com, “UNHCR Eligibility Guidelines: Factual Findings or Recycled Defamation?”, 

17 December 2015 . 

(4) Reuters, “Eritrea won’t shorten national service despite migration fears”, 25 February 2016 . 
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بددا    اق رددك اقي وأوادداع أ دد ى  ودد ااق الن دداع اخلدداا؛ و)ت( االغاصدداب والا ددذيأ اق تك 
 رتاراانن   أإلنا  اث د.  تكو  ال

 دددددواق إِلزأدددددوو  2012وأارادددددافن رتىل جدددددن  االإلاندددددا ي أااددددد ق احلكومدددددن   عددددداى  -36
"ا ددن  الادد ا" أو "اقنحناددنا". وأأحدد  ال ديددد مددن الاددةول   يدي الدد  اثدد اً مددا ياددا  رتلنةددا أِ دد او 

الح نددن أدد   رت ي يدد    الرددانناق والرددب نناق مددن ال مدد  يكواددو  م ددالب  أاقاددا ان   أاادد ن 
ِ دد اويد. وأا اصددا ي ال يُ ةدد  رتالجم  حددن  حنحددن مددن ار ي يدد  مددن الازامدداحتم أاخلدمددن  ددواق إِلزأددوو 

  ال رك ين/الوطننن.
 االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب -٤ 

ندثد الح ندن أا اةاادن   تن ي هدا األول عدن إلداالق االإلا دا  الا ردةا واال اةداا  -37
اق امحدددن النا دددنن أو الحرتارددداانن أو اقةنندددن   م اادددز  النرددد و والا دددذيأ وغددد  ولددد  مدددن اددد وب

 االإلا ا ي ال رك ين واقدانني ال  نن وغ  ال  نن. 
وأجدد ق الح نددن مندداأحق مددع رت ي يدد  اثدد ين فدد جموا مددن البحددد   ال ددام  الردداأن ي وأفددالوا  -38

 تن يبدداً قا ددزو  مددا ياددك  أدد   االااةاادداق الدد  و لق   تن يدد  الح نددن مرددام د. ومجنددع اقو ددوف 
اااةااددداً لحنواعدددد األ ا دددنن لحندددااو  الددددويل. فبا ددداثناا األوددد اا اقاةمددد   ددد ائم أو جدددنا عاليدددن 
أردددن ني حُيا دددز م ةددددم األوددد اا مدددن لو  أو وددددك  مدددن أودددكال ارجدددد اااق النادددائنن عحدددد  

ن م حومدداق   نددن عددن ارطددحيف. و  األغحبنددن ال ةمدد  مددن هددذ  احلدداالقي ال تاحنجمدد  أ دد  احملا ددزي
رتمدددا اان دددن رتطدددحيف  -مصددد  أ دددا دم. وأ ددد اًي  ددددجمى اثددد  مدددن احملا دددزين الدددذين نددددثوا مدددع الح ندددن 

و دددةاً لمودددكال اق احةدددن مدددن الا دددذيأ الددد  ت  جمادددوا ادددا مدددن أجددد  ااادددزاع  - ددد اإلةم أو اددد دم 
   ن مناخ عاى من اخلوض.م حوماق منةمي أو ق ا باةم عح  ا تكاب أ  اا مد عادي أو   ل رتواع

وا دددانالاً رتىل اق حومددداق ا م  دددني اااةدددد الح ندددن رتىل أ  ا دددا داى اقردددسول  ار ي يددد   -39
  لحا ذيأ اا  وما  ال وا ع الن ايف ومنة ناً   م ااز االإلا ا  اقدانن وال رك ين.

 األعمال االنتقامية المرتكبة ضد أطراف ثالثة -٥ 
تن ي هدددا األول و دددةاً حلددداالق ت ددد جما فنةدددا أفددد ال األ ددد د واأل دددد اا أو لق الح ندددن    -40

واقن جمأو  ألعمال ااانامنن اان ن  حو  يُد ع  أ  و صاً ثالثاً  د أتدا . وتادم  أودكال االاانداى 
رتلناا النبض واالإلا دا  وفد ا الغ امداق واقاداينن وال د ل ومصدال د اقماحكداق. وادا  مدن أد  

يبو  من مناندو احلكومن لا   البحد و ا جهي ومن رت ي يد  الععدا أهندم اقراةدف  أو اا    
حت جمأددوا أو فدد جموا مددن اخلدمددن ال رددك ين/الوطننني ومددن رت ي يدد  غددال وا البحدددي ومددن رت ي يدد  ه أددوا مددن 

  الر ني ومن أتباع لياااق غ  م  ض دا.
عحدد  أ  دداا مددد عاد ا تكبةددا وا ددام د الح نددن رتىل أللددن تةنددد أ  م ا بددن أطدد اض ثالثددن  -41

غد هم مددا  الدد مرددام د. وفنمدا يا حددحب أالعداااق اقرددسول  احلكدومن  أ  أو عنوأددن ُتو جمدع عحدد  
أط اض ثالثن رترا تُابع فنةا ارج اااق النااوانن وتكو  مدفوعن أاةمن مراعدد ون يض الا ص 
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الننددنض مددن ولدد ي أأحدد  مجنددع  اقددد ع  أادده فاعدد ي مل ُتددد الح نددن أو للندد  يسيددد ولدد . أدد  عحدد 
  الاةول الح نن أ اه مل تُابع أو رتج اااق  اائنن   ال نوأاق الصال د   إلنةم.

 التمييز على أسس دينية أو إثنية -٦ 
 حصد الح ندن   تن ي هدا األول رتىل أ  احلكومدن تردن   أاددد عحد  احل يدن الدينندن. رتو  -42

هدا األ ثوواردنن ار ي يدني والد وى الكاثولند ي والكننردن  ال يُ  ض رتالجم أ  أع طوائف ليننن فندطي
ارجننحنن الحوث يني وار حى الرل. وحُية  عح  أتباع الدياااق غ  اق  صن لا  ن ت النم لينةمي 

يا حددأ تردد ن  مجنددع  2002ورتال ت  جماددوا لنمددع اقنة ددا. و  أعندداب  دددو  م  ددوى   عدداى 
نصدداً قما  ددن ت ددالنم لينةدداي إلدداول عدددل مددن ا ماعدداق الديننددن ال وائددف الديننددن الدد  تحددام  ت  

  األ غ  أ  تر   اةرةا. وإلىت اع ي مل ُتر    أو منةا.
وت د ض الح نددن أوجدول  ددد  ابدد  مدن الوئدداى الدديل أدد  ال وائددف اق   صدن. رتالجم أ  عدددلاً مددن  -43

  صدن. وال تدزال احلكومدن تةد ا   اأدن عحد  الاةول أأحغوها أا ام ا  الامننز اد أتباع األليا  غد  اق
األليدددا  اق  صدددن؛ ف حددد   دددبن  اقثدددالي تحنجمدددد الح ندددن تندددا ي  تةندددد  ددددوأ عمحنددداق تو ندددف ت ردددةنن 
إلدددثد مددس  اًي وأاددد   اإلا ددا  عددددل غدد  مسادددد مددن النراو دددن والامجما دد  وال هبدددا  مددن الكننردددن 

ددذق اددد  جددال ليددن آ دد ين. األ ثووارددنن ار ي يددن   أ دد د واقندداطحب احملن ددن ددد اي وتددداأ  أ دد ى اختع
   و الد مصال  رت  الاملايا اااوا  د طحبوا رتطحيف   اأ الب  ي   الراأحبي أأواا أا وانوس.

وتحنجمد الح نن أيااً تنا ي  مث د لحنححب تا ححب مما  ن الامننز ادد أ حند   ال ةد  والكنامدا  -44
  ن الاملننحب.ال   نا . وتا حأ هذ  الانا ي  مزيداً م

 العنف الجنسي والعنف الجنساني -٧ 
اااةد الح ندن رتىل أ  ال ندف ا نردا وال ندف ا نرداين مردام ا    رت ي يدا. وا دام د  -45

الح نن رتىل أللن تةند أ   احملاام  د فصحد   أ ض  اايا االغاصاب الذو ا تكبه  جدال ادد 
ن ا نداد. أندد أ  االغاصداب واال د  ايف اراا   ا ام داق احملحندني وأ اده  دد ق أإلكداى أرد 

اقنددزيل   م ااددز الاددد يأ ال رددك و و  ا ددن ي واالغاصدداب أثندداا االإلا ددا ي مجن ةددا متدد جم لو  
عندداب. والنردداا والةاندداق الددحا حيدداولن الةدد ا  مددن البحددد أاثدد  ع اددن لح نددف ا نرددا وال نددف 

فنةددا جنددول حي  ددو  احلدددول النددبض ا نردداين. و ددد وثجمنددد الح نددن إلدداالق إلدددثد مددس  اً ألندد  
  عح  اراا وفاناق وأجربوهن عح  الا  جمو وع جماوهن ألعمال عنف جنرا.

وألجمق أعمدددال االغاصددداب   أإلندددا  اثددد د رتىل م ااددداد وأمل أددددان  و/أو عنحنددد ي امدددا  -46
ألق   أ دددض احلددداالق رتىل إلددددوأ إلددداالق محددد  غددد  م غدددوب فنددده أو رتىل ار ددداأن أدددد م اا 

نردناًي مثدد  فد وس انددص اقناعدن الباد يني ورتىل آثددا  ألجمق أددو ها رتىل إلدددوأ مزيدد مددن مننولدن ج
 اااةاااق إلنويف ارارا  والامننز.

وال يزال االإلا دا  يُحمِلدحب أثد اً متننزيداً أداق أد اةد اً رتىل أ  االإلاناجداق اخلا دن لحمملا دزاق  -47
ال ال تدزال حُتم د . و  أ دض احلداالق من احلوامد  واألمةداق اق اد اق والنرداا الحدواا لدديةن أطةد

   ال  إلدثد مس  اًي ألى ول  رتىل رت نا  احلم  أو رتىل م ا األطةال ال عاجمع.
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وال تدددزال لا  ددداق ادددا دي مثددد  الدددزوات النرددد و لحةانددداق النا ددد اق اان دددن أمدددو  منةدددا  -48
مثداين عاد د  دنن. ويانداطع الةن ي متا  س   رت ي يا إلىت  غم أ  الرن النااوانن الدانا لحدزوات هدا 

الامننز اد اق أد مع اااةاااق أ  ى حلنويف ارارا . فح يزال   و رت  ات البناق من اقد  دن 
و/أو رتجبدا هن عحد  اال تبدا  أز داق ت تدأ اددا أ د هن لكدا يا ندل األواداع النا دنن ورتمكاانددن 

. واثددد اً مدددا تندددع اراددداأ ت  جمادددةن العادددداا جنردددا   م اادددز الادددد يأ   رتطدددا  اخلدمدددن الوطنندددن
  واألطةال من أ ا ب ال جال الذين ت  جماوا لح اةاا النر و املايا ألوكال وىت من الامننز.

وال يزال ال نف ا نرا ميدا  س ادد ال جدال   االإلا دا . فكثد اً مدا ُترداةدض أعاداا  -49
ق أنصدد ادما  ال جال ا نرنن أالا ب أو الصد حب أالكة أدااي وهدو مدا حيددأ   أ دض احلداال

 أ  ال ي ول الاملنن  ال اً عح  ارجناب.
 الحق في الحياة -٨ 

 حصد الح نن رتىل أ  احلكومن   رت ي يا تناة  احلحب   احلنداد أ د ينا   )أ( رتمدا أا تكداب  -50
أعمددددددال  اددددددد   دددددددا ت ا دددددددايف النادددددددااي أو)ب( أإ ادددددداع اقدددددددواطن  ار ي يددددددد  ألواددددددداع مز يدددددددن   

 الوطننني متثجم  فنةا الوفاد اان ن ماو  ن.واخلدمن  االإلا ا 
و د إلصدحد الح ندن عحد  أللدن موثو دن تةندد أ   نا دن رتطدحيف الندا  أنصدد الناد  عحد   -51

احلدددول ار ي يددن مددا  الددد م بنددني وهددا  نا ددن تردداةدض ار ي يدد  الددذين حيدداولو  الةدد ا  مددن 
  اقااا. وت اجمد أيااً إلددوأ أادواع  البحدي  غم أهنا ال ت ب حب أنة  الص امن ال  اااد م بنن

 2016انردا /أأ ي   3أ  ى من النا   ا ت ا ايف الناااي منةا ما إلدأ عح   بن  اقثدال   
أثناا ان   ندين   اخلدمن ال رك ين/الوطننن عرب م از مدينن أ  دي عندما  ةز عدد  ندين مدن 

إلاد من الناسي ما أ ة  عن مناد  ورت داأن  الااإلناق ال  تُنحجمةم. ف طححب ا نول النا  عح   
  عدل غ  مساد من ا ندين واقا د.

وتحنجمدددد الح ندددن أياددداً م حومددداق إلديثدددن عدددن و دددوع إلددداالق وفددداد   االإلا دددا  وأثنددداا  -52
  اخلدمن ال رك ين أربأ ا اةاا  الدولن الةج أاحلناد البا ين.

 حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات -٩ 
ثد الح نن   تن ي ها األول أا اةاان عن اااةاااق إل ين الا ب  والا مع وتكوين ند -53

ا م ندداق. و ددد ا ددام د الح نددن رتىل أللددن تادد  رتىل عدددى إلدددوأ أو نرددن إلنننددا   الاماددع 
  أاحلحب   إل ين الا ب  والا مع وتكوين ا م ناق.

 استبدال النقفة -١٠ 
ي اادد ق احلكومددن م  ددوماً أادد   رت دددا  أو ايف انددد 2015تادد ين الثدداين/اوفمرب  4   -54

جديدددد مددن عمحددن الننةددن لاملدد  قدد  الندميددن. وأعدد ب وددةول اثدد و  عددن أوجدده  حددحب أادد   هددذا 
 الرباامج. رتو تُناص  عمحناق الردملأ الننددو عحد  مبدال   دغ دي أصد ض النةد  عدن اقبحد  اقدولع.

ى ارودد ا  النددااوين الردا وي ولكنةددا ت انددد أ  وتحإلدل الح نددن أ  الربادامج ال يُنة ددذ وفندداً ألإلكدا
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 من الراأحب ألوااه اخلحوا رتىل ا انااجاق  اط دن فنمدا يا حدحب أاد ث  الربادامج   احلندويف اال اصدالين
  وإلنويف اقحكنن واخلصو نن والنن  النااوين واف اا الربااد.

 الشفافية المالية والفساد -١١ 
مال ورت ي يددا   تن يدد   عددن رت ي يددا اقندددى رتىل  نددن  حدد  أوددا  ف يددحب ال  ددد اق ددل أالصددو  -55

 ( أاد   الصدومال ورت ي يداي رتىل أ  إلكومدن2009)1907( و1992)751األمن عمًح أدالن ا ين 
رت ي يددا مرددام د   عدددى ارفصدداأ عددن اعامددالاق اقنزاانددني ورتىل أ  منزاانددن الدولددن لنرددد مااإلددن 

(. وتحإلدددددل الح ندددددن أ  عددددددى ااددددد اأ احلكومدددددن 69د ي الةنددددد  S/2015/802لح مةدددددو  )الوثنندددددن 
أالادددةافنن اقالنددددن واقردددداالن ي كدددد  المباالحتددددا أردددنالد النددددااو     دددداالق أ دددد ىي و  دددد  مددددن 

  األ  أ تنننم الاندى الذو ن       ال رتعمال احلنويف اال اصالين واالجاماعنن.
ادداج د أددالنةووي وارثدد اا غدد  وأواددا وددةول عديدددو  أ  الةرددال البرددنطي وال وددودي واق -56

اقا وعي و وا ا ا داى الرح ن ها مجن ةا ماةانن   رت ي يا. وهذ  األوكال من الةرال تسث  
أصددو د مباودد د   متاددع اقددواطن  أدداحلنويف اقدانددن والرنا ددنني وتنددوجما  ددنالد النددااو . ومددا ااةدد  

الاردد يا اقبكدد  منةددا. و دددجمموا أيادداً الاددةول ي أ ددو  الةرددال أارعةدداا مددن اخلدمددن ال رددك ين أو 
و دددةاً ال دددا داى ا نددددين   ال مددد  لصدددات أفددد ال أو وددد ااق  ا دددني وهدددو ودددك   ددداا مدددن 
أوكال ارث اا غ  اقا وع. و رأ وةول آ د يني ينبد  اقردسولو  ال ود  أادك   وتندل أياداً 

ن مكدا  وجدول أ دا ب من أج  رتطحيف   اأ أف ال مدن االإلا دا  وتنددس م حومداق غد    ندن عد
قا زين. ووا  آ  و  اث و  أهنم  دجمموا  و  قورةا احلدول لكا يغاجموا ال  ض عدن عبدو هم 

  رتىل  ا ت البحد.

 (5)جرائم ضد اإلنسانيةال -رابعاا  
 مقدمة -ألف 

واليددددن  نددددن الاملننددددحب لكددددا ننددددحب    29/18مدددددجمل  حدددد  إلنددددويف ارارددددا     دددد ا    -57
والوا دد ن الن دايف وا رددنمن حلنددويف ارارددا    رت ي يداي مددا ياددم  احلدداالق  االااةااداق اقنة نددن

  ال   د تاك  فنةا هذا االااةاااق ج ائم اد اراراانن.
وألغدددد اا هددددذا الان يدددد ي  ددددا امد الح نددددن عحدددد  ت ددددا يف ا دددد ائم الددددوا لد   اةدددداى  ومددددا  -58

الددويل ال د  . و  إلالدن ا د ائم  األ ا ا لحمملكمدن ا نائندن الدولندن مدىت ااادد ت كد  الندااو 
ال  ال ت ل   اةاى  وما األ ا دا أو تد ل فنده مننو دني أو   إلدال مل تكدن الح ندن ما اددد مدن 
أ  هدددذا النةددداى األ ا دددا ي كددد  الندددااو  الددددويل ال ددد  ي  ددداكجمم  الح ندددن اقنا ادددن أا دددا  اا 

ن لحنددااو  ا ندائا الدددويل. وا دد ائم االجاةدالاق الناددائنن واق الصدحن وغ هددا مددن اقصدال  اقوثو دد
  اد اراراانن ال ترنط أالانالى.

__________ 

  .A/HRC/32/CRP.1لحطحع عح  نحن   ااوين أاث  تةصنًحي ااة  الوثننن  (5)
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 الجرائم ضد اإلنسانية في إريتريا -باء 
مددن اةدداى  ومددا األ ا ددا ا دد ائم اددد اراردداانن أ هنددا أف ددال واق طدداأع  7ت دد جمض اقددالد  -59

ددأ ا ددزا مددن ه ددوى وا ددع الن ددايف أو منة ددا موجدده اددد أيددن  موعدد ن مددن  دداا عندددما تُ تك 
 الركا  اقدان .

و د  بحب لح نن أ   حصد رتىل أ  إلكومن رت ي يا وا بةن الا بنن من أج  الدمين اطندن  -60
ي A/HRC/29/42وال دالددددن  ددددد اعامدددددتا لا  دددداق مولنددددن حتدددددض رتىل رتلامددددن  ددددح اةما )الوثننددددن 

اددائز احلمحددن الدد  (. ومثجمدد  اال دداةاا  الكامدد   ددحب اقددواطن    احل يددن واألمددن رتإلدددى   24 الةندد د
اةجمددذحتا الننددالد احلاامددن رلامددن  بادداةا عحدد  الرددح ن. وعحدد  وجدده الاملديدددي ا تكددأ اقرددسولو  
ار ي يدددو  جددد ائم اال ددد  ايفي والرددد ني واال اةددداا النرددد وي والا دددذيأي واألعمدددال االاانامندددن 

 رتاراانن أ  ىي واالا ةالي واالغاصابي والنا  ال مد.  أو ةةا أف ااًل ال
. (6)2002 ددع الن ددايف ومنة ددا منددذ عدداى رتو مددوِ س اال دد  ايف عحدد  أ دداس مرددام  ووا -61

ددد ني  1991وا ُتكبدددد أياددداً عحددد  أ ددداس مردددام  ووا دددع الن دددايف ومنة دددا مندددذ عددداى  أف دددال الر 
أ د ىي واالاد ةال.  رتارداانن الواال اةاا النر وي والا ذيأي واألعمال االاانامنن أو ةةا أف االً 

  .1991وا ُتكأ االغاصاب والنا  ال مد أ  ينن منة نن منذ عاى 
وأل  مددورةا الدولددن  ددد اعامدددوا اعامددالاً هددائًح عحدد  ا تكدداب ا دد ائم مددن أجدد  فدد ا  -62

ورتإلكاى  ن  حتم الكامحن عح  الركا  ار ي يد ي  أق الح ندن أهندم ادال و    ه دوى مردام  
  .1991 ا عح  الركا  اقدان    رت ي يا منذ أيا /مايو ووا ع الن ايف ومنة

وأالنة  رتىل أ  اث اً من املايا األف ال اقذاو د أعح  ادااوا وال يزالدو   نددين   اخلدمدن  -63
ال رك ين/الوطننني فند  ثد الح نن ما رتوا اا  من اقمكن تصننف هسالا ا ندين أد هنم أفد ال مدن 

ألغدد اا نديددد ا دد ائم اددد اراردداانن. وتدد ى الح نددن أ  رت ي يدداي أا دداثناا فدد اق الرددكا  اقدددان  
مل تكن ختوا ازاعاً مرحملاً عح  حنو ما ي  جمفه النااو  الدويل. وأالاايلي ال ين بدحب عحنةدا  ي(7)قدلد

 . واةد اً رتىل النااو  اراراين الدويلي الذو مينجمز أ  اقناتح  واقناتح  ال اجزين عن النادال واقددان
ال دداأع اخلدداا لددربامج اخلدمدددن ال رددك ين/الوطننن   رت ي يدداي فددإ  لحم نددددين "طاأ دداً غدد  عددددائا"ي 

 ولذل  فمن اقمكن أ  ين وا املايا ا وى موجه اد الركا  اقدان .
 االسترقاق -١ 

ت دد جمض ()ت( مددن اةدداى  ومددا األ ا ددا الدد  2)7يدد ل احلةدد  الدددويل لح دد  ايف   اقددالد  -64
هذ  ا  مين أ هنا "لا  ن أو من الرح اق اق تبن عح  إلحب اقحكندني أو هدذ  الردح اق مجن ةداي 
عح  و ص ما". واعامدق الح نن عح  تةر اق هذا الا  يف الصال د عن أ أع قاام جنائنن 

__________ 

   عندما  ااد رت ي يا  داماق مرحملن مع جنبوا. 2008إلزي ا /يوانه  12رتىل  10ُتراثىن من ول  الة د من  (6)
  .2008إلزي ا /يوانه  12رتىل  10ي والة د من 2000إلزي ا /يوانه رتىل  1998الة د من أيا /مايو  (7)
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واحملكمدددن  ي ددداأناً لولندددني هدددا احملكمدددن ا نائندددن الدولندددني واحملكمدددن ا نائندددن الدولندددن لنوغو دددحفنا 
 و ددد ُ ثددد أف ددال اال ددا بال ا نرددا .(8) دداثنائنن   احملدداام الكمبوليددناخلا ددن لردد النو ي والدددوائ  اال

 أيااً   رتطا  ج مين اال   ايف.
وعحدد  غدد ا  اددملايا ج ميددن اال دد  ايف   أقاانددا رتأددا  احلدد ب ال اقنددن الثاانددني و  امبوليددا  -65

و دد النو    تردد نناق الندد   ال ادد يني فددإ    دداأناً رتأددا  إلكددم اخلمدد  احلمدد ي و  يوغو ددحفنا 
ن املايا اُُةم اخلدمن ال رك ين/الوطننن   رت ي يدا ال ُياد و  وال يبداعو     دويف مةاوإلدن. ولكد

الرح اق اقحمل نن  حب اقحكنن   رت ي يا تاكاف عن ط يدحب مدا يحدا  )أ( األ داس الندااوين اقدبةم 
الذو تنوى عحنه أ امج اخلدمن الوطننن؛ و)ب( مدد الا نندد الا ردةنن واقةاوإلدني الد  متادد أصدو د 

 ؛1995  عداى   وتنننن لرنواق أ د ااناداا األودة  الثمااندن عاد  الد  يدنص عحنةدا اق  دوى الصدال 
و)ت( ال بن ن غ  ال وعنن لح دمن ال  تا او  األوة  الثماانن عاد  الد  يدنص عحنةدا الندااو ؛ 
و)ل( ا ا داى عمد  الرد  دي مدا   ولد  اال د  ايف اقندزيلي    دمدن مصدات  ا دن ومصدات 

إل يددن الانندد ؛  تدداملكم فنةددا ا بةددن الادد بنن ومصددات لحواددن لحدولددن؛ و)هددد( الننددول اقة واددن عحدد 
و)و( األواداع الحرتارداانن وا ددا داى الا دذيأ وال نددف ا نردا؛ و) ( الح ددوا رتىل تدداأ   ردد ين 
ودددديدد لددد لع األوددد اا عدددن ااددد ب؛ و)أ( اق ا بدددن عحددد  احملددداوالق اقدددد عاد لحةددد ا  مدددن اخلدمدددن 

أودكال لا  دن ال رك ين من لو  رتج اااق رتلا ين أو  اائنن؛ و) ( الننول اقة وان عحد  مجندع 
الاددد ائ  الدينندددن؛ و)و( الاددد ث  الكدددا ثا ل دددول مددددد الا نندددد وأواددداعه   احل يدددن الدينندددن وإل يدددن 

  اال انا  وتكوين ا م ناق وتكوين إلناد أ  ين.
و  هدددذا الصددددلي تدددول الح ندددن مدددن جديدددد الاادددديد عحددد  أ  اخلدمدددن ال ردددك ين/الوطننن  -66

ندددويف اراردددا  أو ج ميدددن ادددد ارارددداانن. فمدددا مينجمدددز أددد امج ارجبا يدددن لنردددد أالاددد و د اااةااددداً حل
اخلدمددن ال رددك ين/الوطننن   رت ي يددا عددن أدد امج لول أ دد ى هددا األغدد اُا األ ا ددنن الكامنددن و اا 

  تح  الربامج وال  ينُن ال  تنة ذ دا.
   /و د وا ق احلكومن   منا باق اث د أ  حتديداق  ا جنن تنااا اخلدمن ال رك ين -67

الوطننن اق ولني ما   ول  اإلاحل رتثنوأنا أل اٍا رت ي ين وا زاااق اقة وان مدن األمدم اقاملددد. 
__________ 

 ,Prosecutor v Kunarac  النادنن لحطدحع عحد  تةرد  احملكمدن ا نائندن الدولندن لنوغو دحفنا الرداأنني ااةد  (8)

IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, judgment, 22 February 2001 الناننو  ؛543-518ي الةن اقProsecutor 

v. Kunarac, IT-96-23& IT-96-23/1-A, judgment, 12 June 2002 124-116ي الةند اقP  ولحطدحع
 ,Prosecutor v. Taylor, SCSL-03-01-A-1389, judgment النانن عح  تةر  احملكمن اخلا ن لر النو ي ااة 

26 September 2013 الصددال ين    املرددا  أدداحُلكم  مددع اال)ا ااددةدق احملكمددن  448-446ي الةندد اق
-ICCي ااتااغداال داى ادد   اقددعا  النانن ولحطحع عح  تةر  احملكمن ا نائنن الدولنني ااة  ؛ انن اواا ا (

ي الةند د 2014آوا /ما س  7من اةاى  وما األ ا اي  74ي احلكم الصال  عمًح أاقالد 01/04-01/07-3436
976  International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, judgment 

pursuant to Article 74 of the Statute, 7 March 2014 ولحطدحع عحدد  تةرد  الدددوائ   ؛976ي الةندد د
 ,Prosecutor v. Kaing, 001/18-07-2007-ECCC/SC  الناددنن اال دداثنائنن   احملدداام الكمبوليددني ااةدد 

appeal judgment, 3 February 2012 162-117ي الةن اق.  
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و   أو الح نددني ال تددرب  هددذ  األمددو  ال دداأع اقةاددوأ والا رددةا لددربامج اخلدمددن ال رددك ين/الوطننن 
ددد  ا دددا داى ا نددددين   ألاا أعمدددال غددد  عردددك يني مدددا فنةدددا أعمدددال تُدددسل ى    الدولدددني وال تةرجم

 لصات مس راق أعمال لحوان لحدولن ومس راق أعمال أ  ى.
وختحددص الح نددن رتىل أ  مثددن أ ددباأاً م نولددن نمدد  عحدد  االعانددال أدد   اقرددسول  ار ي يدد   -68

 د ما  وا عح  اقواطن  ار ي يد   دح اق محمل ندن  دحب اقحكندني وولد     دنايف أد امج اخلدمدن 
ي 1995لوطننن. و غم ما  نحب من مرب اق لربادامج اخلدمدن ال ردك ين/الوطننن   عداى ال رك ين/ا

فإ  الح نن ت ى أيااً أ  هذ  الربامج تةند النوى أصدو د  ئنردنن   النةدوا أالانمندن اال اصداليني 
ونننددحب الدد أا قس ردداق أعمددال تدددعمةا الدولددني و  ا ددابناا الرددن  د عحدد  الرددكا  ار ي يدد  

تا ددا ا مددع الندددااو  الدددويل. وعحنددهي ترددداناج الح نددن أ  مثددن أ دددباأاً م نولددن نمدد  عحددد   أ  ينددن
االعانال أ   اقرسول  ار ي ي   د ا تكبوا ج مين اال   ايفي وها ج مين اد اراراانني أ  ينن 

  .2002مرام د ووا  ن الن ايف ومنة نن منذ تا يخ ال يا او  عاى 
 د للحرية البدنية على أي نحو آخرالسجن أو السلب الشدي -٢ 

دددحأ الادددديد لحمل يدددن البداندددن عحددد  أو حندددو آ ددد  يناةددد   -69 ددد ن أو الر  احلةددد  الددددويل لحر 
()ه( مدددن اةددداى  ومدددا األ ا دددا. وتاددددجمل 1)7النواعدددد األ ا دددنن لحندددااو  الددددويل يددد ل   اقدددالد 

ألف ال   ر  ر وض وأوااع الح نن عح  أ  احلحب   احل ين لن  م حناًي وأاه  و  النبض عح  ا
م نجمنن. وت اجمز الح نن   اقناى األول عح  ال دل اقة   من إلاالق االإلا ا  مدن لو  أو ودك  

 من أوكال الاةويض النااوين أو ارج اااق النااوانن.
و ددد أأحغددد األغحبنددن ال ةمدد  مددن الاددةول الح نددن  أدد هنم أوِ ةددوا واإلُا ددزوا ت رددةاًي وهددو  -70
ث  منةم أصو د ماك  دي أو اا  لديةم أ د اا أو أ دا ب اإلُا دزوا لةد اق تد اوأ إلدأ لحك ما

 من أوة  رتىل  نواق.
 ي يا  وتنل وعاوائا. و  الوا دعي  حصدد الح ندن   تن ي هدا رتواالإلا ا  الا رةا    -71

ندددااو  لاألول رتىل أ  ار ي يددد  يو  ةدددو  أل دددباب ت ردددةنن لد جدددن أ  ال أإلدددد يردددا نع أ  حيددددل ا
(. وعنددد احلدددي  عددن األفددد ال 41ي الةندد د A/HRC/29/42 مددا يكددو   ددد ااُاةدد  )الوثنندددن  الددذو

احملا دددددزيني حيددددداججم اقردددددسولو  ار ي يدددددو  لائمددددداً أاخلناادددددن والا رددددد . ويادددددم   دددددحو  اخلناادددددني 
يبدددوي اال ددانكاض الاددم و مددن اخلدمددن ال رددك يني واتجمبدداع ليددن غدد  مدد   ص أددهي وتندددس  فنمددا
حأ لحار يا من اخلدمن ال رك يني وقاولن اا ب من اخلدمن ال رك يني وقاولن مغدال د البحددي ط

والامدداس م حومدداق عددن اإلا ددا  أإلددد األإلبددااي ورتهااددن مرددسول  فنددع اقردداوى   احلكومددن أو   
ا بةن الا بنني ووجول ف ل من أف ال ُأ  ته ماةم أة د   داطع ماصدو . و دد جنملدد احلكومدن   

مجنع أوكال اق ا ان الرنا نني واا  مص  األو اا الدذين جداه وا أدئ ائةم   اقاادا   نحب
 عموماً هو اال اةاا أو الة ا ي أو ُأ كاوا أ  يف أ  ى.

وأ دددرب م ةدددم الادددةول الح ندددن أددد هنم أوِ ةدددوا واإلُا دددزوا مدددن لو  قاامدددن وفدددحب األ دددول  -72
ئا. ومل يُ ح موا أ  دباب اإلا دا هم. ومل ُتوججمده رتلدنةم النااوانن. رتو مل يو  ةوا أاال انال رتىل أم   اا
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حتدددم  دددطجم ومل يُبح غددددوا  ندددو ةم ارج ائندددن. ومل يددددزو لوا  دددطجم أاقرددداعدد النااوانددددن أو تُددداا ادددم ف  ددددن 
االتصدددال أ  ددد هم؛ وأ دددد اإلا دددا هم مل يُ  ادددوا  دددطجم عحددد  الردددح اق النادددائنن ومل يُبح غدددوا أاقددددد 

ددد هددذ  األللددن مورةددو  أمننددو   دداأنو  و ددةوا لو هددم   اإلا ددا  اقاو  ددن لحإلا ددا . و ددد  أاجم
 ار ي ي  ت رةاً.

واحملاام موجولد ف ًح   رت ي ياي رتو الإلل أ ض اق ا ب  أ  احملاام ا ام نن تنة  فنما  -73
أ  يبدددو   اقنا عدداق احملحنددن البرددن ن. غدد  أ  الح نددن تددذاجم  أ هنددا  حصددد   تن ي هددا األول رتىل 

اااةاادددددداق احلددددددحب   قاامددددددن عاللددددددن   احملاامدددددداق ا نائنددددددن  ددددددا  ن أوجدددددده  دددددداا )الوثننددددددن 
A/HRC/29/42 وترددداو  الح ندددن أوجددده  حدددحب ودددديدد لحغايدددن فنمدددا يا حدددحب أاحملكمدددن 39ي الةنددد د .)

اخلا ن ر ي ياي ال  أُااخد أ ًح حملاامن اقاةم  أالةرال واال داحس. وا داندق الح ندن فنمدا 
د رتلنددده مدددن اادددائج أاددد   الناددداا رتىل أللدددن  ددددجممةا ادددملايا و اددداد  ددداأنو  عحددد  الردددواا. تو جمدددح

ولددذل ي ختحددص الح نددن رتىل أادده إلددىت احملا ددزين اقددداا  عمددًح أددإج اااق  اددائنن  ددد ُ ددحبوا احل يددن 
 ياك  اااةاااً لحنواعد األ ا نن لحنااو  الدويل. ما
ا ددا  الدد  تناةدد  النواعددد األ ا ددنن لحنددااو  وتبدد جم األللددن أ  عمحندداق الاو نددف واالإل -74

الدددددويل اااددددد وال تددددزال  انددددزد مددددن  اددددائز  نا ددددن الدولددددن ار ي يددددن اقصددددممن لددددن  فنددددط لاثبددددنط 
اق ا اني ولكن أياداً لنمدع الةكد  اقردان  أو النا ددي وأد جم اخلدوض أد  الردكا ي أغندن ا دابناا 

  الدددويل. وختحددص الح نددن رتىل أ  مثددن أ ددباأاً الرددن  د عحدد  ار ي يدد  أ  ينددن تا ددا ا مددع النددااو 
م نولن نم  عح  االعانال أ   اقرسول  ار ي يد   دد ا تكبدوا ج ميدن الر د ني وهدا ج ميدن ادد 

 .1991اراراانني أ  ينن مرام د ووا  ن الن ايف ومنة نن منذ أيا /مايو 
 حاالت االختفاء القسري -٣ 

 ا دددا الددد  نةددد  اال اةددداا النرددد و ت كددد  الندددااو   ( مدددن اةددداى  ومدددا األ2)7اقدددالد  -75
 الدويل ال    الذو ين بحب طنحن الة د اقامولن أانا ي  الح نن.

و ددد أفددال مجنددع الاددةول تن يبدداً أدد   احملا ددزين ت  جماددوا لح اةدداا النردد و. وو ددف اثدد   -76
ددذوها لحملصددول عحدد  م حومدداق عددن مصدد  أ ددا دم وأهنددم  ددد ف حددوا ولدد   مددنةم اخل ددواق الدد  اختجم

 غددم ت  جماددةم هددم أاةرددةم لح  دد  اان ددن لددذل ي وياددم  مددا ف حددو   )أ( الامدداس م حومدداق مددن 
الرح اق احملحنن اقباو د ومن اق ا ض الا صن ؛ و)ب( االتصال أاقنائق ال بنن   اقن ندن؛ 

 و)ل( اتصال الب ض إلىت مردسول  ؛و)ت( ط  يف أأواب مجنع م ااز االإلا ا  اق  وفن   من ناةم
 إلكومن  ابا . 

و ددد أأحدد  أودد اا وددةول الح نددن أدد   أ ددد اا وأفدد ال أُ دد  األودد اا اق اةدد  مل يامكنددوا  -77
ددن ددطجم مددن احلصددول ع الددب ض مددن احلصددول عحدد  م حومدداق أ  ينددن غدد   حدد  اق حومدداق   ندداً. أمددا متكع

و مدن قا دزين آ د ين مةد  ت عدنةمي فةدو ال ي ةدا   نني مدثحً عدن ط يدحب  ودود أإلدد إلد اس الرد ن أ
 الدولن من الازامةا أاندس م حوماق   نن.
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و ددد  دددبحب لح ندددن أ   حصدددد رتىل أ  احلكومدددن  ددد ند اثددد اً مدددن ار ي يددد    اااةدددا   -78
. و  م ةم احلاالقي  فادد احلكومدن تنددس 1991لحنواعد األ ا نن لحنااو  الدويل منذ عاى 

صدد  األودد اا احملا ددزين أو مكددا  وجددولهم. واددا   صددد اقرددسول  ار ي يدد  م حومدداق عددن م
مدن ولد  هدو إل مدا  الادملايا مدن محايدن الندااو  لةد د  منندن م و لدن وأد جم اخلدوض لددى أ ددا دمي  
ا زا من   نا ن احلكومن ال امنن رتىل ا ابناا الرن  د عح  الردكا  ار ي يد  أ  يندن تا دا ا 

. وختحدص الح ندن رتىل أ  مثدن أ دباأاً م نولدن نمد  عحد  االعاندال أد   اقردسول  مع النااو  الدويل
ار ي ي   د ا تكبوا ج مين اال اةاا النر وي وها ج مين اد اراراانني أ  ينن مرام د ووا  ن 

  .1991الن ايف ومنة نن منذ أيا /مايو 
 التعذيب -٤ 

 ()هد( من اةاى  وما األ ا ا. 2)7ي ل احلة  الدويل لحا ذيأ   اقالد  -79
و د وا  ما ين ب من مجنع األو اا الذين أج ق الح ندن منداأحق م ةدم لدن ادااوا  -80

قا ددزين   أإلددد م ااددز االإلا ددا  ال ديدددد   رت ي يددا أهنددم ت  جماددوا لحا ددذيأ. وودد إلوا أيادداً أ  
 ا بن ورتواعن جو من اخلدوض. م اااد أدانن وعنحنن  د ُأحلند دم او نحن الاازاع اق حوماق ولحم

و د وثجمند الح نن أوكااًل أ  ى مدن الا دذيأ ادد النرداا. وأاجمدد أفد ال أمدن  داأنو  ودا اوا   
ا  مين اق حوماق ال   دجممةا الاملايا عن الا ذيأ. ويناا  الا ذيأ عح  ا دايف وا دع أياداً   

  ا ن  ا ناب ولة ا االاابا .
داى الا ذيأ اا  وال يزال جزااً ال يا زأ من  مدع احلكومدن وختحص الح نن رتىل أ  ا ا  -81

لحردددكا  اقددددان . ولدددذل ي ترددداناج الح ندددن أ  مثدددن أ دددباأاً نمددد  عحددد  االعاندددال أددد   اقردددسول  
ار ي يدد   ددد ا تكبددوا ج ميددن الا ددذيأي وهددا ج ميددن اددد اراردداانني اددد األودد اا اخلااددد   

  .1991الن ايف ومنة نن منذ أيا /مايو  لرن  حتمي وول  أ  ينن مرام د ووا  ن
 األفعال الالإنسانية األخرى -٥ 

() ( مددن اةدداى  ومددا األ ا ددا األف ددال الحرتاردداانن األ دد ىي أو ددةةا 1)7ندددل اقددالد  -82
ج ميددن مرددانحن اددد اراردداانني وهددا األف ددال واق طدداأع لاثدد  تارددبأ عمددداً   م اادداد وددديدد 

 أو أالصملن ال نحنن أو البدانن.    أوى     يحملحب أا رم أو
و دددد و دددةد الح ندددن   تن ي هدددا األول اقما  دددن الوا ددد ن الن دددايف واقنة ندددن اقامثحدددن    -83

 م ا بن ار ي ي  عح  أ اس "الا  س  كدم الاب ندن"ي وال  دنما أ دا ب و مدحا منانددو احلكومدن
   أددوا أو فدد جموا مددن اخلدمددن ال رددك ين/)لا دد  رت ي يددا و ا جةددا عحدد  الرددواا( واألودد اا الددذين حت جم 

الوطننددني وار ي يدد  الددذين غددال وا البحدددي واألودد اا الددذين ه أددوا مددن الردد ني وأتبدداع ال وائددف 
  (.75ي الةن د A/HRC/29/42الديننن غ  اق   صن )الوثننن 

وعدني فدإ  و غم أ  األعمال االاانامنن مدن أطد اض ثالثدن   رت ي يدا  دد تاجم دذ أودكااًل مان -84
أودجمها مدعاد لنححب الح نن ها تحد  الد  تن دوو عحد  االإلا دا  الا ردةا أو اال اةداا النرد و 

 أو النا  ال مد. 
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دددد ن  -85 وختحددددص الح نددددن رتىل أ  م ةددددم أوددددكال االااندددداى مددددن أطدددد اض ثالثددددني وخبا ددددن الر 
لحصملن ال نحندن النر و والنا  ال مدي تاربأ   م اااد اب دي فاًح عن أوى وديد  واال اةاا

البدانن. وت ى الح نن أ  ج ائم الر  ن أو اال اةاا النر و أو النا  ال مد ال تام  ال داأع  أو
احملدددل لمعمددال االاانامنددن اقوج ةددن اددد أطدد اض ثالثددن. وتدد ى أيادداً أ  األعمددال االاانامنددن جددزا 

ا ا ا مع النااو  الددويل. يا زأ من جةول احلكومن ال امنن رتىل احلةاظ عح   ح اةا أ  ينن ت ال
ولددذل ي ختحددص الح نددن رتىل أ  مثددن أ ددباأاً م نولددن نمدد  عحدد  االعانددال أدد   اقرددسول  ار ي يدد  

أ د ىي وهدا ج ميدن ادد ارارداانني أ  يندن مردام د ووا د ن الن دايف  رتاراانن الا تكبوا أف ااًل   د
 .1991ومنة نن منذ أيا /مايو 

 االضطهاد -٦ 
 () ( من اةاى  وما األ ا ا.2)7()أ( واقالد 1)7الدويل لحا ةال   اقالد ي ل احلة   -86
و دد  حصدد الح ندن رتىل أ  احلكومدن ت ادرب احل يدن الدينندن حتديدداًي وأالادايل ف ادد   اأدن  -87

عحدد  أوددكال الا بدد  عددن الدددين. فةددا أو دداق واحةددني اادد ةد مورةددو الدولددن اقرددحم  ووددةول 
ليننن أ  ى غ  م   صني تانع ترمناةم أد "اخلمردن ". وااد ةد مورةدو يةو  وأتباع مجاعاق 

  الدولن أيااًي   أو اق واحةني أف الاً من أ حن   ال ة  والكناما ال   نا .
ولددذل ي ختحدددص الح ندددن رتىل أ  مثدددن أ دددباأاً م نولددن نمددد  عحددد  االعاندددال أددد   اقردددسول   -88

ي يد  وأ ددض اقرددحم    رت ي يدا إل ماادداً ما مدداً ووددديداً مددن ار ي يد   ددد إل مدوا اخلمرددن  ار  
إلنويف أ ا نن عح  حنو يا ا ا مع النااو  الدويل. وا دُاةدض اقردحمو  عحد  وجده اخلصدوا 

ي و  أعنداب إلالثدن فو تدو 2008و 2007  تر نناق الند   ال اد يني ومد د أ د ى   عدام ا 
ي ومجاعدداق ليننددن أ دد ى 1991ا منددذ أيا /مددايو . أمددا وددةول يةددو  فنددد ا ددُاةدفو 2013  عدداى 

.   إلددد  اُ ددداةدفد مجاعادددا ال ةددد  والكنامدددا 2002غددد  م   صدددن مندددذ تدددا يخ ال يا ددداو  عددداى 
. و دد ودكجم  االاد ةال جدزااً 2001رتىل عداى  1998ال   ناا  أصةن  ا دن   الةد د مدن عداى 

أ  ينن تا ا ا مع النااو  الددويل. ال يا زأ من جةول احلكومن ال امنن رتىل احلةاظ عح   ح اةا 
ولددذل ي تردداناج الح نددن أ  اقرددسول  ار ي يدد   ددد ا تكبددوا ج ميددن االادد ةالي وهددا ج ميددن اددد 

  .1991اراراانني أ  ينن وا  ن الن ايف ومنة نن منذ أيا /مايو 
 االغتصاب -٧ 

  ا ا.() ( من اةاى  وما األ 1)7ي ل احلة  الدويل لحغاصاب   اقالد  -89
و دد وثجمندد الح ندن عدددلاً ال يرداةا  أده مدن إلدداالق االغاصداب اق تكبدن   إلدحب  جددال  -90

واردداا عحدد  الرددواا أثندداا الاددد يأ ال رددك و و  م ااددز االإلا ددا . وعنددد ا تكدداب هددذ  ا  ميددني 
ا ددداغ  ا نددداد البنخدددن النرددد ين امدددا أهندددمي   إلددداالق اثددد دي ا دددا دموا أياددداً الندددود أو الاةديدددد 

 ا دامةا. وا ُتكبد عمحنداق االغاصداب ا دزا مدن اا دوى الوا دع الن دايف أو اقنة دا عحد  أا
  الركا  اقدان  ار ي ي .
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ولذل ي ختحدص الح ندن رتىل أ  مثدن أ دباأاً م نولدن نمد  عحد  االعاندال أد   االغاصدابي  -91
طننن و  م ااددز وهددو ج ميددن اددد اراردداانني  ددد ا ُتكددأ   ادد  مددن  ددنايف اخلدمددن ال رددك ين/الو 

  .1991االإلا ا  منذ عاى 
 القتل العمد -٨ 

  ()أ( من اةاى  وما األ ا ا.1)7ي ل احلة  الدويل لحنا  ال مد   اقالد  -92
و ددد وثجمنددد الح نددن عدددلاً مددن ارعددداماق الة ليددن وا ماعنددن  ددا ت ا ددايف النادداا الدد   -93

مدا   ولد   اد  قدا أ   ددام  ووو رتعا دن ي 1991ا تكباةا الرح اق ار ي يدن مندذ أيا /مدايو 
ي 2004ي و  عددددددو أأنادددددو   عددددداى 1997ي وأعمدددددال  اددددد  قردددددحم    عددددداى 1994  عددددداى 

. وا ددام د الح نددن أيادداً رتىل أللددن أادد   الرنا ددن ال  نددن 2005وأعمددال  ادد    وي ددا   عدداى 
ين حياولو  الة ا  من البحد عرب اقامثحن   رتطحيف النا  أنصد النا  اقرا دمن اد ار ي ي  الذ

احلدددول الربيددن أو البمل يددني  غددم أ  األللددن تبدد جم أ  هددذ  الرنا ددن تنة ددذ عحدد  حنددو أ دد   دد امن   
  الرنواق األ  د.

وأاراافن رتىل ول ي  دجمى ال ديد من الاةول الذين ا ام د رتلدنةم الح ندن و دةاً لوفنداق  -94
الحرتاراانن اق تب دن م اادز االإلا دا  واخلدمدن ال ردك ين. وأدالنة  إلدثد اان ن الا ذيأ واألوااع 

مبداالد اقردسول  ار ي يد  الة دن  رتىل أ  األللن تا  رتىل أ  اثد اً مدن هدذ  الوفنداق اا دد عدن ال
   أاحلناد البا يني فإ  الح نن ختحص رتىل أ  اقرسول  ار ي ي  مرسولو  أيااً عن هذ  الوفناق.

ص الح نددن رتىل أ  أعمددال النادد   ددد رحدددي   أ ددض احلدداالقي تاددك  جددزااً مددن وختحدد -95
ىل  دددن  حتا أ  يندددن تا دددا ا مدددع الندددااو  الددددويل وأهندددا  دددد رتمححدددن احلكومدددن ال امندددن غحددد  احلةددداظ 

إلدددثدي   إلدداالق أ دد ىي انان ددن إلامنددن اددذ  احلمحددن. ولددذل ي توجددد أ ددباب م نولددن نمدد  
ر ي ي   د ا تكبوا ج مين النا  ال مدي وها ج مين ادد ارارداانني عح  االعانال أ   اقرسول  ا
 .1991أ  ينن منة نن منذ أيا /مايو 

 المساءلة -خامساا  
واليددددن  نددددن  29/18تادددد  الح نددددن رتىل أ   حدددد  إلنددددويف ارارددددا   ددددد مدددددجمل    دددد ا    -96

ددددض اددما  اقردداالن الاملننددحب لكددا ننددحب   االااةاادداق ا رددنمن حلنددويف ارارددا    رت ي يددا 
 الكامحني ما يام  احلاالق ال   د تاكجم  فنةا هذ  االااةاااق ج ائم اد اراراانن.

 المساءلة المؤسسية -ألف 
رت ي يا لولن ا ابدالين. فد غم أ  لدديةا أ دض  صدائص الدولدن الدمين اطندني مدا   ولد   -97

و  و دال  عحد  مرداوى األ دالنمي فدإ  و ي اًي واةاى  اائاي وقافة 16 ح  و  اا يا لف من 
الرددددح ن الرنا ددددنن   رت ي يددددا ت اددددز   يددددد الدددد ئن  وأ ااددددن  ددددغ د وهحمنددددن مددددن الا صددددناق 
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ال ردددك ين والرنا دددنن اقوالندددن. ويبددددو أ  الددد ئن  حيددداةل دنااددد  مردددا د تاددد لف مدددن مراادددا ين 
فدددو  اا احلكومدددني الدددذين  ياجم دددذو   ددد ا اق الرنا دددن ال امدددن  دددا ت ا دددايف هنااددد  احلكدددم ال  ندددن.

يدددد حو  ادددمن أ اادددن الددد ئن ي ال يبملثدددو  الرنا ددداق أو ياددد وهناي أددد  ي بجمندددو  ت حنمددداق  ال
الانةنذيددن فملرددأ. ويبدددو أ  األعادداا الننددالي    إلددزب ا بةددن الادد بنن احلدداام و ددالد  ارلا د

يددن قرددسولناق  ددواق األمددن مرددسولو  مباودد د أمدداى الدد ئن ي وتاددوىل ادد   موعددن مرددسولناق موا  
اقرسول  احلكومن  اق نجمن . وأصو د أعمي ميثجم  الن ب الا صا من ال ئن  مسو اً عح  لا  ن 

 النةوو والرن  د  كم األم  الوا ع أاث  موثو نن من إلنا د لنأ   ا. 
وعنددد تننددنم لا  ددن  ددح ن األمدد  الوا ددع   رت ي يددا وعح اةددا أاالااةاادداق ا رددنمن حلنددويف  -98

ارارا  وا  ائم اقبنجمندن   هدذا الان يد ي تادع الح ندن   اعابا هدا أ  رت ي يدا  امدع عحد  ل جدن عالندن 
جداً من ال رك دي وأ  ال رك ي  واألمنن  لثحو  متثنحً مة طاً   أ اان ال ئن . ويا حع ا  من 

. ولدى الح ندن أ دباب مكاأ األمن الوطل والنواق ال رك ين أدو  قو و   ترن  وسو  الدولن
م نولن نمحةا عح  االعانال أ   مكادأ األمدن الدوطل ياملمجمد  اقردسولنن عدن م ةدم إلداالق رتلنداا 

  النبض الا رةا واال اةاا النر و والا ذيأ   م ااز االإلا ا  ال  نن وغ  ال  نن.
ددد  اقس ردددن ال ردددك ين   رت ي يدددا اقردددسولنن عدددن ال ديدددد مدددن الا ددداو  -99  اق اق تب دددن وتاملمجم

أربامج اخلدمن ال رك ين الااأ ن لحملكومني ما   ول    م رك اق الادد يأ وم اادز االإلا دا  
بدددن عحددد  احلددددول ار ي يدددن. وتةندددد الاندددا ي  أددد   م اادددز االإلا دددا   ال ردددك يني واالااةااددداق اق تك 

دد  النددالد ال ردددك يو  اقرددسول نن أيادداً عدددن ال رددك ين موجددولد أينمددا ُوجددددق م رددك اق. وياملمجم
ا ا داى ا ندين   أعمال الر  د. و رأ فةم الح نني ميح   الد اقناطحب ال رك ين اخلمد  
  البحدي ومجن ةم جن االقي  ح ن أارب أكث  من احملافة  اقدان ي رتو ياملكمدو    األ دول 

  اال اصالين والر و  ال رك ين   مناطنةم.
أدد  ا بةددن الادد بنن واحلكومددن عنددد أعحدد  اقردداوياقي أددالنة   وال ميكددن تبدد جم اخلددط الةا دد  -100

أيادداً رتىل أ  الدد ئن  هددو األمدد  ال دداى لحملددزب. وتةنددد الانددا ي  أدد    نددالد ا بةددن الادد بنن ترددن   عحدد  
 مس راق أعمال وبه إلكومنن   رت ي ياي وهكذا تراةند من ا ا داى عم  ا ندين فنةا. 

ةوواً أ  ي ورت  اا  أ دض الادةول  ددموا و دةاً حلداالق تا حدحب ويبدو أ  الا طن متح  ا -101
أاالإلا ا  غ  النااوين   م ااز الا طن. واو  و  اا احلكومن ميحكو    ال الد  د اً مدن  دح ن 
األم  الوا ع أ   من مثنحه لدى النواق ال رك ين واألمن الوطل وأ اان ال ئن ي هو أم  ال ينةدا 

أ ننةم من اق تب   أال ئن  ا تباطاً وثنناً مرسول  عن األف ال اق  وان  رتمكاانن أ  يكو  و  اا
    هذا الان ي .

 المساءلة الفردية -باء 
رت  الح نني أ د ا ا  اا األللن ال  مج اةاي منان ن أد   مثدن أ دباأاً م نولدن نمد  عحد   -102

اوياق الدولدن وا بةدن الاد بنن و دالد االعانال أ   أف الاً أ ننةمي من فنةم مرسولو    أعح  مرد
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عرددك يو ي ياملمحددو  اقرددسولنن عددن ا تكدداب جدد ائم اددد اراردداانن واااةاادداق جرددنمن أ دد ى 
 حلنويف ارارا .

وأغنن مراعدد آلناق اقراالن ال   ُانا    اقرانب ي أعدجمق الح نن محةاق عن عدل  -103
ال أدد هنم ياملمجمحددو  اقرددسولنن عددن ا دد ائم الدد  مددن األفدد ال لددديةا أ ددباب م نولددن تدددعو رتىل االعاندد

وثجمناةددددا. وتااددددمن هددددذ  اقحةدددداق أ دددداا اقاددددابه فددددنةمي وم حومدددداق عددددن منصددددأ اقاددددابه فددددنةم 
احملامحدد ي ومددوجزاً لمللددن الدد  مج اةددا الح نددن فنمددا ياصدد  أكدد  ماددابه فندده قامدد . وفنمددا يا حددحب 

 د تسلو رتىل نديد هويدن الادةول. وعندد ُتمندع أارفالاق الة ليني مل تو ِل الح نن أو م حوماق 
اقحةددداقي وادددد د الح ندددن   االعابددددا  أ  الندددااو  الدددددويل ال ددد   يددددنص عحددد  أاددددواع واحةدددن مددددن 
اقرددسولنن عددن ا دد ائم اقبنجمنددن أعددح . فنددد تنددع اقرددسولنن لددن  فنددط عحدد  أولخدد  الددذين ي تكبددو  

 وا اا أو أمد وا ددا أو إل جمادوا عحنةدا. وأارادافن ا  ائم مباو دي أ  أيااً عح  األف ال الذين   
ددد  ال ي ددداا اقددددانو  وال ردددك يو  عحددد  الردددواا اقردددسولنن عدددن ا ددد ائم الددد   رتىل ولددد ي  دددد ياملمجم
ي تكبةددا م يو ددوهم. و ددد ت غددأ آلندداق اقردداالن اقنادد د   اقرددانب    أ  تبملدد  مددا رتوا اددا  

ولن أاندددا ي  الح ندددني أو أثنددداا أو جدددزا مدددن تحددد  يوجدددد عمددد  رتج امدددا ماددد   أثنددداا الةددد د اقادددم
الة دي واذا الربأ فندد أ دذق الح ندن   احلردبا  أياداً اق حومداق اقا حندن أد ف ال  مدا أ دةموا 
  أو عمدد  مددن هددذا النبندد . وأ دد اًي تددذاجم  الح نددن أدد   األفدد ال الددذين يردداعدو  وحي جماددو  عحدد  

ردسولنن عنةداي وأد   تنددس مرداعدد مدن هدذا النبند   دد تنةنذ ج ميدن  دد ياملمجمحدو  هدم أاةردةم اق
  يا ذ أوكااًل واحةن.

واقحةددداق واق حومددداق األ ددد ى واق الصدددحن قةوردددن    اعددددد البنااددداق الرددد ين الااأ دددن  -104
لح نن. و د طحبد الح نن أ   ي مد مةوا األمم اقاملدد الرداما حلندويف اراردا  رتىل الردماأ 

  حوماق ألغ اا اقراالن مىت عو د الاواغ  اقا حنن أالر ين واحلماين.أالو ول رتىل هذ  اق 
وأاراددافن رتىل ولدد ي مج ددد الح نددن محةدداق عددن اددملايا اال اةدداا النردد وي تااددمني  -105

  مجحددن أمددو ي م حومدداق عددن أمدداان وجددولهم. و ُارددح م هددذ  اقحةدداق رتىل الة يددحب ال امدد  اق ددل 
  ال ددوعا مددن أجدد  اختدداو مزيددد مددن ارجدد اااقي مددىت عو ددد  دداالق اال اةدداا النردد و أو غدد
 الاواغ  اقا حنن أالر ين واحلماين.

 آليات المساءلة -جيم 
ي أاجمدد  دالد ال دامل  ددلاً 2005  مسمت  النمن ال اقا ل ي داا الددول واحلكومداق ل داى  -106

 ب والا ة  ال   ا وا د ائم عح  أ  اقرسولنن عن محاين الركا  من ارأالد ا ماعنن وج ائم احل
 . (9)اق تكبن اد اراراانن تنع عح  عاتحب ا  لولن عح  إلدد

__________ 

   .60/1ااة    ا  ا م نن ال امن  (9)
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وأاقثدد ي ي دد ض اةدداى  ومددا األ ا ددا أدد   لا  ددن الواليددن الناددائنن الوطننددن لددن  إلنددداً  -107
لحدول فملرأي أ  هو واجأ عحنةا أيااً. غ  أ  الناائج ال  تو حد رتلنةا الح نن فنما يا ححب 

نالد النااو    رت ي يا ُت حةا ت ى أ  عدى رتج اا رت حأ مس را و ااوين جدوه و ي دل عددى أر
وجددول رتمكاانددن إلننننددن أل  حيا ددأ النةدداى الناددائا احملحددا ا ندداد أ  ينددن عاللددن ووددةافن. فمددن 

 و   رتج اا رت حأ أ ند األث  أ  ي ز   اأحنن آلناق اقراالن الوطننن لحن اأ.
وميكن أ  متا س اث  من الدول األعااا   األمم اقاملدد الوالين الناائنن عح  ار ي ي   -108

اقاةمدد  أا تكدداب جدد ائم اددد اراردداانن واقوجددولين   أ ااددنةاي وولدد  وفندداً قبددالل اال اصدداا 
ال داقا لحنادداا الدوطل أو اال اصدداا الا صددا الردحا. و ددنكو  رتجدد اا هدذ  احملاامدداق مارددناً 

ع اقبالل الوا لد   ليباجن اةاى  وما األ ا اي ال  تدذاجم  أد مو  منةدا "أ  مدن واجدأ اد  لولدن م
 أ  متا س والياةا الناائنن ا نائنن عح  أولخ  اقرسول  عن ا تكاب ج ائم لولنن". 

وختحص الح نن رتىل أ  رتاااا قكمن واح ن أو  ندن لحملننندن لدن يكدو   ندا اً ااج داً    -109
 ة وض ال اهنن. أند أاه ميكن رتاااا آلنن رت حنمنن.ال

ورت ي يددا لنردددد لولدددن ط فددداً   احملكمدددن ا نائندددن الدولندددن. ولدددذل  ال  دددو  لحمملكمدددن أ   -110
متا س الوالين الناائنن عح  ا  ائم اق تكبن   رت ي يا رتال رتوا  دجم د هذ  الدولن عحد  اةداى  ومدا 

 من احلالن   رت ي يا رتىل احملكمن.األ ا ا أو إلدأ أ  أإلال  ح  األ
وأ  اًي ميكن أيااً  ح  األمني وهو ياص ض موجأ الةص  الراأع من منثدايف األمدم  -111

 اقاملددي أ  ية ا جزاااق قدلد اادض عح  األف ال الذين ُياابه   ا تكادم ج ائم لولنن.

 االستنتاجات والتوصيات -سادساا  
 االستنتاجات -ألف 

تستتتتنتج اللجنتتتتة أن ثمتتتتة أستتتتباباا معقولتتتتة تحمتتتتل علتتتتى االعتقتتتتاد بتتتت ن جتتتترائم ضتتتتد  -112
. فقتتد ضتتلع المستتؤولون اإلريتريتتون فتتي ١٩٩١اإلنستتانية قتتد ارت كبتتر فتتي إريتريتتا منتتذ عتتام 

. ١٩٩١هجوم مستمر وواسع النطاق ومنهجي ضد الستكان المتدنيين فتي البلتد منتذ عتام 
ستتترقاق والس تتجن واالختفتتاء القستتري والتعتتذيب إذ ارتكبتتوا وال يزالتتون يرتكبتتون جتترائم اال

 أخرى واالضطهاد واالغتصاب والقتل العمد.  إنسانية الوأفعاالا 
وفي ظل عدم وجود دستور أو قضاء مستتقل أو مؤسستات ديمقراطيتة فتي إريتريتا   -113

لتتم تقتتف اللجنتتة علتتى حتتدوس فتتي مجتتال ستتيادة القتتانون. وهتتي لتتم تستتمع عتتن أي خطتت  
إلجتتراء انتخابتتات وطنيتتة. وفتتي حتتين أ بلبتتر اللجنتتة بظنشتتاء لجنتتة للن تتر فتتي وضتتع دستتتور 

 جديد  فظنها لم تتلّق أي تفاصيل أخرى عن ذلك. 
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وتستنتج اللجنة أن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التتي وثّقتهتا فتي تقريرهتا  -114
السابق ما زالر مستمرة  بما في ذلك االحتجاز التعسفي  واالختفاء القسري  والتعذيب  
وأعمتال القتتتل  والعنتف الجنستتي والعنتف الجنستتاني  والتمييتز علتتى أستا  التتدين واألصتتل 

تقتتام متتن أ تتخا  بستتبب الستتلوأل المتتد عى ألفتتراد أستترهم. وباإلضتتافة اإلثنتتي  وأعمتتال االن
إلتى ذلتتك  ال يتزال كثيتتر متتن األ تخا  التتذين تعّرضتوا لالختفتتاء القستتري فتي الماضتتي فتتي 

 عداد المفقودين. 
وبينما تالحت  اللجنتة زيتادة تعتاون الدولتة متع المجتمتع التدولي  فظنتأ ال يوجتد أي  -115

يدان حقوق اإلنسان. بيد أن العدد الكبير باستتمرار لرريتتريين دليل على إحراز تقّدم في م
الذين يفّرون من البلد  بمتا فتي ذلتك العتدد المتزايتد متن الق ص تر غيتر المصتحوبين بمراف تق  

 يذكرون انتهاكات حقوق اإلنسان بوصفها العامل الرئيسي الذي يدفعهم إلى الرحيل. 
خدمتتة العستتكرية/الوطنية غيتتر المحتتددة المتتدة. وال تتتزال ت فتترى علتتى اإلريتتتريين ال -116

فقتتد أّكتتدت الحكومتتة متتؤخراا أن ال خطتت  لتتديها لقصتتر هتتذر المتتدة علتتى األ تتهر الثمانيتتة 
عشر المنصو  عليها في القانون. وي لَحق المجندون بالخدمة لمدة غير محددة ويؤدونها 

 في أوضاع كثيراا ما تكون تعسفية  وي ستخدمون في أعمال السخرة. 
وتتركز السلطة والسيطرة السياسيتان فتي يتد الترئيس ودائترة صتبيرة تضتم  خصتيات  -117

عسكرية وسياسية موالية. ولدى اللجنة أسباب معقولة تتدعوها إلتى االعتقتاد بت ن المستتويات 
الوظيفيتتة العليتتا بمكتتتب األمتتن التتوطني وبالمؤسستتة العستتكرية مستتؤولون عتتن مع تتم حتتاالت 

االختفتتاء القستتري والتعتذيب. ويتحّمتتل القتتادة العستتكريين المستتؤولية إلقتاء القتتبل التعستتفي و 
أيضتتاا عتتن التجتتاوزات المرتَكبتتة فتتي ستتياق بتترامج الخدمتتة العستتكرية التابعتتة للحكومتتة وعلتتى 
الحتتتتدود اإلريتريتتتتة. وفضتتتتالا عتتتتن ذلتتتتك  تستتتتتفيد قيتتتتادة الحتتتتزب والمؤسستتتتة العستتتتكرية متتتتن 

  ة في أعمال السخرة.استخدام المجندين في الخدمة العسكرية/الوطني

 التوصيات -باء 
ال تتتتزال التوصتتتيات التتتتي قتتتّدمتها اللجنتتتة فتتتي تقريرهتتتا األول منطبقتتتة. وتستتتل  اللجنتتتة  -118

 الضوء فيما يلي على التوصيات التي تتصل تحديداا بواليتها الجديدة  وتقّدم توصيات جديدة.
 حكومة إريتريا -١ 
 توصيات عامة )أ( 

 التحقيق ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي:توصي لجنة  -119
تطبيقتتاا كتتامالا ودون تتت خير  وينببتتي أن ت جتترى  ١٩٩٧تطبيتتق دستتتور عتتام  )أ( 

أي تعديالت عليأ بطريقة  فافة وتشاركية  وأن ت خذ في االعتبتار االلتزامتات الواقعتة علتى 
 الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛
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ت المنصتتتتو  عليهتتتا فتتتي المعاهتتتتدات الدوليتتتة لحقتتتتوق احتتتترام االلتزامتتتا )ب( 
اإلنسان التي إريتريا طرف فيها  والتصديق على الصكوأل الدولية األخرى لحقتوق اإلنستان 
وتنفيتتتذها  بمتتتا فيهتتتا االتفاقيتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتتع األ تتتخا  متتتن االختفتتتاء القستتتري  

روب المعاملتتة أو العقوبتتة والبروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناهضتتة التعتتذيب وغيتترر متتن ضتت
لحقتوق اإلنستان  فريقتيالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة  والبروتوكول الملحق بالميثتاق األ

ا  واتفاقيتتة األمتتم المتحتتدة لمكافحتتة الفستتاد  أفريقيتتوالشتتعوب المتعلتتق بحقتتوق المتترأة فتتي 
 لمنع الفساد ومحاربتأ. فريقيواتفاقية االتحاد األ

 ة العدلالحوكمة وإدار  )ب( 
 توصي اللجنة أيضاا ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي: -120

ضتتمان الفصتتل بتتين الستتلطات التشتتريعية والتنفيذيتتة والقضتتائية  وتحقيتتق  )أ( 
 سيادة القانون؛

االلتزام بمبادئ حكتم القتانون  والمستاواة أمتام القتانون  والمستؤولية أمتام  )ب( 
 إلجرائية والقانونية؛القانون واليقين القانوني  والشفافية ا

إنشتتاء ستتلطة قضتتائية مستتتقلة ونزيهتتة و تتفافة دون تتت خير  وضتتمان قتتدرة  )ت( 
 الجميع على الوصول إلى العدالة؛ 

ضمان أن تكتون عمليتات المحتاكم  بمتا فيهتا األحكتام  الصتادرة   تفافة  )ل( 
 وعلنية ومتاحة للجمهور  وأن ي بل غ بها األ خا  المتهمون فوراا؛

فاذ قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية والقانون المدني وقتانون إن (ه) 
  وتعتديلها لكتي تعكتس جميتع المعتايير ٢٠١٥اإلجراءات المدنيتة الصتادرة فتي أيار/متايو 

 الدولية لحقوق اإلنسان؛
السماح بظنشاء أحزاب سياسية  وإجراء انتخابتات ديمقراطيتة حترة ونزيهتة  )و( 

 و فافة على المستويات كافة؛ 
إنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان ي عهتتد إليهتتا بواليتتة حمايتتة  ) ( 

  حقوق اإلنسان  بطرق منها التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان؛
ان ومن متتتات المجتمتتتع المتتتدني الستتتماح للمتتتدافعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتت )أ( 

 المستقلة  بما فيها المن مات المعنية تحديداا بنوع الجنس  ب ن تعمل دون تدخل.
 الخدمة العسكرية/الوطنية )ج( 

 توصي اللجنة كذلك ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي: -121
وقتتتف العمتتتل بالخدمتتتة العستتتكرية/الوطنية غيتتتر المحتتتددة المتتتدة وقصتتترها  )أ( 

ثمانية عشتر  تهراا لجميتع المجنتدين حاليتاا وفتي المستتقبل  علتى نحتو متا يتن  عليتأ على 
 اإلعالن المتعلق بالخدمة الوطنية؛
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وضتتع حتتد فتتوري لتعتتذيب المجنتتدين وإستتاءة معتتاملتهم وممارستتة العنتتف  )ب( 
 الجنسي ضدهم واسترقاقهم؛

تتتتوفير أوضتتتاع معيشتتتية إنستتتانية للمجنتتتدين فتتتي مجتتتاالت تشتتتمل البتتتذاء  )ت( 
 والرعاية الصحية والم وى؛

الكف عن ممارستة استتخدام المجنتدين والمحتجتزين وأعضتاء الميليشتيات  )ل( 
 والجيش االحتياطي في أعمال السخرة؛

إنشاء آلية مستقلة للشكاوى تتيح للمجنتدين أن يقتّدموا ادعتاءات بشت ن  (ه) 
 إساءة المعاملة وأن يحصلوا على الجبر؛ 

 العسكريين المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان.ضمان مساءلة القادة  )و( 
 التوقيف واالحتجاز التعسفيان واالختفاء القسري )د( 

 توصي اللجنة ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي: -122
وضع حد لممارسة التوقيف واالحتجاز المضطلع بهما بال أسا  قانوني   )أ( 

ة وتعستتتفية إفراجتتتاا فوريتتتاا ودون قيتتتد واإلفتتتراج عتتتن جميتتتع المحتجتتتزين بصتتتورة غيتتتر قانونيتتت
  رط؛ أو

تقتتتديم معلومتتتات عتتتن مصتتتير ومكتتتان وجتتتود جميتتتع األ تتتخا  المستتتلوبة  )ب( 
 حريتهم البدنية؛ 

مراجعتتتة جميتتتع قضتتتايا األ تتتخا  المحتجتتتزين التتتذين أ دينتتتوا بجتتترائم فتتتي  )ت( 
تكفلهتتا  إجتتراءات  قضتتائية أو إجتتراءات مماثلتتة  ولكتتن لتتم ي منحتتوا حقتتوقهم اإلجرائيتتة التتتي

 الصكوأل الدولية التي إريتريا طرف فيها؛
تقتتديم معلومتتات فتتوراا عتتن جميتتع أستترى الحتترب  وإطتتالق ستتراحهم فتتي  )ل( 

 أقرب وقر ممكن؛ 
الستتتماح للممثلتتتين القتتتانونيين للمحتجتتتزين وألفتتتراد أستتتر هتتتؤالء األخيتتترين  (ه) 
 بزيارتهم؛
 إغالق جميع أماكن االحتجاز السرية؛  )و( 
ضاع االحتجاز لمواءمتها مع المعايير الدولية  وال سيما ضتمان تحسين أو  ) ( 

 إمكانية حصول جميع المحتجزين على العالج الطبي؛ 
 ضمان عدم استخدام الحبس االنفرادي إالّ كتدبير استثنائي محدود المدة؛  )أ( 
الستتماح برصتتد جميتتع أمتتاكن االحتجتتاز رصتتداا مستتتقالا للوقتتوف علتتى كتتل   ) ( 

 االحتجاز وأوضاعأ؛من قانونية 
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السماح فوراا بظمكانية وصول المراقبين المستقلين  بما في ذلك مفوضتية  )و( 
األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وغيرهتا متن المن متات المعتترف بهتا  وصتوالا دون 
عوائق إلى جميع أماكن االحتجاز الرسمية وغير الرسمية  لكي ترصد مدى قانونيتة االحتجتاز 

وتنفيتذ  ة المحتَجزين وأوضاع السجن  والسماح لهم بتظجراء زيتارات منت متة ومفاج تة ومعامل
 توصياتهم بسرعة.

 التعذيب وغيرر من ضروب المعاملتة أو العقوبتة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )ه( 
توصي اللجنة أيضاا ب ن تضع حكومة إريتريتا حتداا فوريتاا الستتخدام التعتذيب وغيترر  -123

ن أ تتتكال إستتتاءة المعاملتتتة  وبتتت ن تنشتتتل آليتتتات مناستتتبة للشتتتكاوى وبتتت ن تضتتتمن إجتتتراء متتت
تحقيقات ستريعة وفعالتة فتي جميتع ادعتاءات التعتذيب وإستاءة المعاملتة ببيتة تقتديم الجنتاة 

 إلى العدالة.
 التمييز على أسس دينية أو إثنية )و( 

 توصي اللجنة كذلك ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي: -124
 احترام حرية الدين أو المعتقد؛ )أ( 
وضتتع حتتد لممارستتة إلقتتاء القتتبل علتتى األفتتراد واحتجتتازهم تعستتفاا علتتى  )ب( 

أستتتا  معتقتتتداتهم الدينيتتتة  وال ستتتيما أتبتتتاع جماعتتتات دينيتتتة محتتتددة  مثتتتل  تتتهود يهتتتور 
والكنيستتة الخمستتينية وغيرهتتا متتن الجماعتتات الدينيتتة غيتتر المرخ صتتة  واإلفتتراج عتتن جميتتع 

 فورياا ودون قيد أو  رط؛ اا زين بصورة غير قانونية وتعسفية إفراجالمحتج
ضتتمان حمايتتة جميتتع مجموعتتات األقليتتات اإلثنيتتة فتتي إريتريتتا  وال ستتيما  )ت( 

 الكناما والعفر.
 العنف الجنسي والعنف الجنساني ) ( 

 توصي اللجنة ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي: -125
اعتمتتتاد استتتتراتيجية  تتتاملة للقضتتتاء علتتتى القوالتتتب النمطيتتتة والممارستتتات  )أ( 

الضتتارة التتتي تميّتتز ضتتد النستتاء والفتيتتات  بمتتا فتتي ذلتتك التتزواج القستتري  وضتتمان تطبيتتق 
 السن الدنيا للزواج  المحددة بثمانية عشر عاماا  تطبيقاا صارماا؛ 

والتصتتتدي لجميتتتع اتختتتاذ تتتتدابير لضتتتمان المستتتاواة الفعليتتتة بتتتين الجنستتتين   )ب( 
أ كال العنف والتمييز ضد المرأة  بما في ذلك العنف الجنستي والعنتف الجنستاني  وال ستيما 

 داخل مؤسسات الدولة  مثل معسكرات الجيش وأماكن االحتجاز؛
أثنتتتتاء التتتتتدريب العستتتتكري اإللزامتتتتي  ح تتتتر جعتتتتل مكتتتتان خدمتتتتة النستتتتاء  )ت( 

االستترقاقي المنزلتي اإلجبتاري  وتنفيتذ  والفتيات في مساكن المستؤولين لتيعملن فتي العمتل
 سياسة عدم التسامح إطالقاا بش ن اإليذاء الجنسي في الجيش وفي مراكز االحتجاز؛
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ضمان تجريم جميع أ كال العنف الجنسي في القوانين الوطنية  واتختاذ  )ل( 
الخطتتتوات التشتتتريعية والسياستتتاتية المالئمتتتة متتتن أجتتتل إنشتتتاء آليتتتات للشتتتكاوى  وضتتتمان 

حقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومساءلتهم بصورة سريعة ومالئمة  بطرق منها تعزيز قدرات الت
 ن ام العدالة الجنائية؛

اعتمتتتاد إجتتتراءات تراعتتتي الفتتتوارق بتتتين الجنستتتين متتتن أجتتتل تجنتتتب االنتقتتتام  (ه) 
والوصم االجتماعي للناجين من العنف الجنسي والعنف الجنساني  بطرق منهتا إنشتاء وحتدات 

ماية ومكاتب للشؤون الجنسانية فتي مراكتز الشترطة  وتتوفير ختدمات إعتادة الت هيتل خاصة للح
 وموارد تقديم المساعدة القضائية  والرعاية الصحية؛ ة والدعم  بما فيها البيوت اآلمن

ضتمان أن تكتون القتوانين والسياستات الوطنيتة ممتثلتة لاللتزامتات الدوليتتة  )و( 
اإلنستتان وغيتتر تمييزيتتة  وذلتتك بطتترق منهتتا الستتماح  الواقعتتة علتتى الدولتتة فتتي مجتتال حقتتوق

بمقاضتتاة مرتكبتتي االغتصتتاب الزوجتتي فتتي جميتتع ال تتروف  وإلبتتاء األحكتتام القانونيتتة التتتي 
 .ضيتجّرم النشاط الجنسي المثلي بالترا

 األعمال االنتقامية المرتكبة ضد أطراف ثالثة )ح( 
فورياا لمختلف أ تكال المضتايقة  توصي اللجنة أيضاا ب ن تضع حكومة إريتريا حداا  -126

واألعمتتال االنتقاميتتة المرتكبتتة فتتي حتتق أقتتارب األ تتخا  المتهمتتين ب فعتتال غيتتر مشتتروعة  
 وفي حق األ خا  المقّربين منهم.

 عمليات القتل )ط( 
توصتتي اللجنتتة كتتذلك بتت ن تضتتع حكومتتة إريتريتتا حتتداا لعمليتتات القتتتل ختتارج نطتتاق  -127

 خا  الذين يفّرون من البلد.القضاء  بما في ذلك قتل األ 
 المساءلة )ي( 

 توصي اللجنة ب ن تقوم حكومة إريتريا بما يلي: -128
ضمان المساءلة عن االنتهاكتات والجترائم الستابقة والمستتمرة فتي مجتال  )أ( 

حقتتتوق اإلنستتتان  بمتتتا فيهتتتا االستتتترقاق والس تتتجن واالختفتتتاء القستتتري والتعتتتذيب واألفعتتتال 
الضتتطهاد واالغتصتاب والقتتتل العمتتد  وذلتك بظنشتتاء آليتتات مستتتقلة الالإنستانية األختترى وا

بستبل انتصتاف مناستبة  بمتا فتي ذلتك الحتق  الضتحاياونزيهة ومراعية لنوع الجنس  وتزويد 
 في معرفة الحقيقة وفي الحصول على جْبر؛

 التصديق على ن ام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذر؛ )ب( 
 ع أي آليات متعلقة بالمساءلة  وقبول قراراتها وتنفيذها.التعاون م )ت( 

 مجلس حقوق اإلنسان -٢ 
  توصي اللجنة ب ن يقوم مجلس حقوق اإلنسان بما يلي: -129
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تجديتتد واليتتة المقتتررة الخاصتتة المعنيتتة بحالتتة حقتتوق اإلنستتان فتتي إريتريتتا   )أ( 
تعزيتز تنفيتذ هتذر التوصتيات وأن يطلب إلى المكلفة بالواليتة االضتطالع بجملتة أمتور منهتا 

  وتقديم تقارير بش نها  وتزويد المكلفة بالوالية بما يلزم من موارد بشرية ومالية إضافية؛
استرعاء انتبار اإلجراءات الخاصة ذات الصلة إلى انتهاكتات حقتوق اإلنستان  )ب( 

الكنامتا والعفتر  متن والجرائم التي حددتها اللجنة في تقاريرها  بما فتي ذلتك حالتة أقليتات مثتل 
   أجل اتخاذ إجراءات مالئمة؛

إبقاء الحالة في إريتريا على جدول أعمالأ  ودعوة مفوى األمم المتحتدة  )ت( 
 السامي لحقوق اإلنسان إلى تقديم تقرير دوري عن حالة حقوق اإلنسان هناأل؛ 

إحالتتتة هتتتذا التقريتتتر إلتتتى الجمعيتتتة العامتتتة واألمتتتين العتتتام ومجلتتتس األمتتتن  )ل( 
  متابعة التوصيات الواردة فيأ؛ل

دعتم مفوضتية األمتم المتحتتدة الستامية لحقتوق اإلنستتان فتي إنشتاء هيكتتل  (ه) 
مكلتتتف بواليتتتة حمايتتتة وتعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان  وخاصتتتة متتتن أجتتتل المستتتاعدة فتتتي ضتتتمان 
المستتاءلة عتتن انتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان فتتي إريتريتتا  وال ستتيما االنتهاكتتات التتتي تصتتل إلتتى 

  م ضد اإلنسانية.مستوى الجرائ
 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -٣ 

توصي اللجنة ب ن تقّدم المفوضية السامية لحقتوق اإلنستان تقريتراا ستنوياا عتن حالتة  -130
حقوق اإلنسان في إريتريا إلى مجلس حقوق اإلنسان وإلى أجهزة األمم المتحدة المناستبة 

ة إريتريتتا فتتي تنفيتتذ التوصتتيات المقد متتة متتن اللجنتتة األختترى  وأن تستتاعد المفوضتتية حكومتت
فتتي دورات الفريتتق العامتتل المعنتتي باالستتتعراى التتدوري الشتتامل ومتتن  ةوالتوصتتيات المقدمتت

 هي ات المعاهدات واإلجراءات الخاصة.
 الجمعية العامة -٤ 

توصتتي اللجنتتتة بتت ن تضتتتع الجمعيتتة العامتتتة حالتتة حقتتتوق اإلنستتان فتتتي إريتريتتا علتتتى  -131
 أعمالها. جدول

 مجلس األمن -٥ 
 توصي اللجنة ب ن يقوم مجلس األمن بما يلي: -132

أن يقرر أن حالة حقوق اإلنسان في إريتريا تشتكل تهديتداا للستلم واألمتن  )أ( 
 الدوليين؛
 أن يحيل الحالة في إريتريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛  )ب( 
محتتتتددة الهتتتتدف  تتمثتتتتل تحديتتتتداا فتتتتي ح تتتتر ستتتتفر  أن يفتتتترى جتتتتزاءات )ت( 

وتجميد أصول األ خا  الذين توجد أسباب معقولتة تتدعو إلتى االعتقتاد بت نهم مستؤولون 
 عن جرائم ضد اإلنسانية أو عن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق اإلنسان.
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 فريقياالتحاد األ -٦ 
 فريقتيتحر رعاية االتحتاد األآلية للمساءلة  فريقيتوصي اللجنة ب ن ينشل االتحاد األ -133

وبتدعم متتن المجتمتع التتدولي  متن أجتتل التحقيتتق متع األفتتراد التذين تتتتوفر أستباب معقولتتة تتتدعو 
   إلى االعتقاد ب نهم ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية  ومن أجل مالحقتهم قضائياا ومحاكمتهم.

 الدول األعضاء والمن مات الدولية -٧ 
 دول األعضاء والمن مات الدولية بما يلي:توصي اللجنة ب ن تقوم ال -134

إبقاء إريتريا موضع تمحي  دقيق إلى أن يصتبح واضتحاا أن تقتّدماا متستقاا  )أ( 
وملموساا قد أ حتر ز علتى صتعيد حالتة حقتوق اإلنستان  وضتمان بقتاء حقتوق اإلنستان قضتية 

 مركزية في جميع التعامالت مع الدولة؛
عتتتن  ٢٠٠٢نيستتتان/أبريل  ١٣ادر فتتتي اإلصتتترار علتتتى تنفيتتتذ القتتترار الصتتت )ب( 

 لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا بش ن ترسيم الحدود؛
إبقاء إريتريا علتى جتدول أعمتال من متة العمتل الدوليتة ومواصتلة التصتدي  )ت( 

 لقضية العمل الجبري؛
مساعدة إريتريا على مواجهتة أوجتأ الضتعف الشتديد فتي المجتالين المؤسستي  )ل( 

ق تعزيتتتز جهازهتتتا القضتتتائي  وإنشتتتاء مؤسستتتات مستتتتقلة وإصتتتالح قطاعهتتتا والتشتتتريعي عتتتن طريتتت
األمني عن طريق التعاون اإلنمائي الثنائي والمتعدد األطتراف  وفقتاا لسياستة بتذل العنايتة الواجبتة 

 يتعلق بدعم األمم المتحدة لقوات األمن غير التابعة لها؛ يمالمراعاة حقوق اإلنسان ف
اإلريتتتريين التتذين يلتمستتون الحمايتتة وضتتع الالجتتل طبقتتاا متتنح المتتواطنين  )ه( 

 ألحكام القانون الدولي المن ِّمة للجوء  وال سيما االتفاقية المتعلقة بوضع الالج ين؛
ممارستتة التتدول األعضتتاء واليتهتتا القضتتائية فتتي أي جتترائم ضتتد اإلنستتانية  )و( 

 عند وجود أي جاٍن مزعوم في إقليمها  أو تسليمأ إلى دولة أخرى وفقاا اللتزاماتها الدولية؛ 
المتتتتوارد لحالتتتتة حقتتتتوق متتتتن إيتتتتالء مزيتتتتد متتتتن االهتمتتتتام وتخصتتتتي  مزيتتتتد  ) ( 

حكومتتتة بهتتتدف تنفيتتتذ هتتتذر التوصتتتيات اإلنستتتان فتتتي إريتريتتتا وذلتتتك بتعزيتتتز التعتتتاون متتتع ال
والتوصيات المقد مة أثناء دورات الفريق العامل المعني باالستعراى الدوري الشتامل وتلتك 

 المقد مة من آليات أخرى لحقوق اإلنسان.
 الشركات عبر الوطنية -٨ 

توصي اللجنة بت ن ت جتري الشتركات عبتر الوطنيتة التتي تعمتل أو تخطت  للعمتل فتي  -135
ا تقييمات للت ثير في مجال حقوق اإلنسان تتناول على وجأ التحديد احتمال اعتمتاد إريتري

المتعاقدين اإلريتريين على عمل المجندين  والصعوبات المتعلقتة بحريتة تكتوين الجمعيتات 
 وانعدام الشفافية المالية. تريا وحرية التعبير في إري
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Annex I 

  Letter dated 7 December 2015 from the commission of inquiry 

addressed to the Permanent Representative of Eritrea to the United 

Nations 

Dear Mr. Ambassador, 

 Thank you for your willingness to engage with me and my fellow Commissioners 

on 2 November 2015. I hope we can build on this first encounter and continue the 

discussion.  

 As stated during our meeting, I would be grateful for any documentation your 

Government may wish to share with the Commission about developments noted by you 

during your statement delivered during the interactive dialogue with the Commission at the 

Third Committee of the General Assembly on 29 October 2015.  

 Our Secretariat received with thanks the Penal Code and the Criminal Procedure 

Code, and is looking forward to also receiving the Civil Code and its procedural code in 

due course. 

 Furthermore, we are interested in documentation and information about the drafting 

of a new constitution, as well as the duration of the national service for current and future 

conscripts. 

 We would also welcome any additional updates and positive developments you 

might wish to highlight with regard to the human rights situation in Eritrea since the 

finalisation of our first report. 

 I take this opportunity to reiterate our continued desire to visit Eritrea as stated 

during our meeting and in previous correspondence, most recently in my letter of 

28 September 2015 to H.E. Mr. Osman Saleh Mohammed, Minister of Foreign Affairs. I 

hope that the Government of Eritrea will invite the members of the Commission and its 

staff to visit Eritrea, in line with Human Rights Council resolution 29/18.  

I look forward to hearing from you in due course. For any clarifications I can be contacted 

through the Office of the High Commissioner for Human Rights or via email 

(coieritrea@ohchr.org).  

I remain,  

Yours sincerely, 

 
Mike Smith 

Chair  

Commission of Inquiry  

on Human Rights in Eritrea 

His Excellency 

Mr. Girma Asmerom 

Permanent Representative of Eritrea  

Permanent Mission of Eritrea 

New York 

mailto:coieritrea@ohchr.org
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Annex II 

  Letter dated 24 February 2016 from the commission of inquiry 

addressed to the Minister for Foreign Affairs of Eritrea  

Excellency,  

I write to you in my capacity as the Chair of the United Nations Commission of 

Inquiry on Human Rights in Eritrea.  

As requested by the Human Rights Council (HRC), the Commission will present a 

written report at the thirty-second session of the HRC in June 2016, and at the seventy-first 

session of the General Assembly in September 2016. 

I wish to reiterate our continued desire to visit Eritrea as stated in previous 

correspondence, most recently my letter to you of 28 September 2015 and the letter of 

7 December 2015 to H.E. Mr. Girma Asmerom, Permanent Representative of Eritrea to the 

United Nations in New York.  

We would be most grateful if the Government of Eritrea would extend an invitation 

to members of the Commission and its staff to visit Eritrea, in line with Human Rights 

Council resolution 29/18. Such a visit could be organised at any time prior to the 

finalisation of our report for the thirty-second session of the HRC. 

I look forward to hearing from you in due course. For any clarifications I can be 

contacted through the Secretariat of the Commission (coieritrea@ohchr.org).  

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.  

 
 

Mike Smith 

Chair, Commission of Inquiry  

on Human Rights in Eritrea 

 

 

 

His Excellency 

Mr. Osman Saleh Mohammed  

Minister of Foreign Affairs of Eritrea  

Asmara  

Eritrea 
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