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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

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

  *** ** *تقرير لجنة التحقيق المعنية بحقوق اإلنسان في إريتريا  

 موجز
 .26/24أجرت اللجنة حتقيقها مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان  
              وعلىىىىىغ الىىىىىرلل مىىىىىن أن اللجنىىىىىة رت اىىىىى مصن مىىىىىن داىىىىىارة  را اىىىىىا    ىىىىىا ح ىىىىىل  علىىىىىغ  ىىىىىها ات مبا ىىىىىرة 
   ا ة خطية. 160مقابلة سراة مع  هو  مقيمني يف بلدان ثالثة. والق  أاضاً  550ب جراء 

وعلغ أساس هذه األ لة، ان هى  اللجنىة  أ أن ان هاتىات منهجيىة وواسىنة النطىاق وجسىيمة  
وقىىىد ا ىىىصه بنىىى  هىىىذه حلقىىىوق اإلنسىىىان اراوص بىىى  ور اىىىزال اوراصىىىب يف  را اىىىا حتىىى  رعااىىىة احلصومىىىة. 

 اتات جرائل ضد اإلنسانية.ارن ه
وابىىىني اللجنىىىة يف هىىىذا ال قراىىىر تيىىىد جيمسىىى  احلصومىىىة اىىىدرطياً س ألةىىى  وعىىىو  الد قراجييىىىة وسىىىيا ة  

الىىذمل رت اونذ ىىىذ قىىىع. وهىىىف انىىرف بال ذ ىىىيه تيىىىد أن ىىى ت احلصومىىىة  1997القىىانون، ادسىىىدة يف  سىىى ور عىىىا  
صاهتل وعىىىز ل، وحرمىىىا ل مىىىن حراىىىاهتل األساسىىىية. واوسىىى  د  وأاىىىدت نًمىىىاً قمنيىىىة فراقبىىىة األ ىىىرا  يف البلىىىد و سىىى

افنلومىىات ادمنىىة عىىن أن ىىطة األ ىى ا  ونوااىىاهل افذ ضىىة بىىه حىىل أ صىىارهل افقىىد رة لل صىىل مىىن خىى ل بىى  
اخلىىويف يف بلىىد ا نىىرف  يىى  األ ىىرا  ب ىىورة رواينيىىة ل ع قىىال وارح جىىاد ال نسىىذيني أو ال نىىذاب أو ارخ ذىىاء أو 

خىىىارط نطىىىاق القضىىىاء. وا ىىىد اللجنىىىة أاضىىىاً تيىىىد خلضىىىع اإلرا اىىىون لنًىىىامف اخلدمىىىة الوجينيىىىة والنمىىىه اإلعىىىدا  
اجلىىىامل اللىىىذان اسىىىيتان منىىىامل هل واسىىى ة  ل واسىىى قا ل  نىىى ً لذىىى ات دمنيىىىة لىىى   ىىىدو ة بذرانىىىة الىىىد ا  عىىىن 

 س مة الدولة وضمان ات ذائها الذايت.
 

__________ 

 .اونمل مر قات هذا ال قرار تما ور ت وباللةة اليت قودم  هبا  قع *
 .A/HRC/29/CRP.1 ل جي   علغ اذاصيه اس ن اجات جلنة ال  قيق، انًر الوثيقة **
 .ا خر اقدمي هذا ال قرار ***
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 مقدمة -أوالا  
، جلنىىىىة ال  قيىىىىق افننيىىىىة  قىىىىوق 26/24قىىىىراره  أن ىىىى  جملىىىىس حقىىىىوق اإلنسىىىىان، مبوجىىىىب -1

اإلنسان يف  را اا فدة سنة واحدة ورا ها ال  قيق يف مجيع ا عاءات ان هاتات حقوق اإلنسىان 
يف  را اا، علغ الن و الذمل بين   افقررة اخلاصة افننية  الة حقوق اإلنسان يف  را اا يف اقراراها 

(A/HRC/23/53 وA/HRC/26/45). 
              ، عىىىىىني رئىىىىىيس جملىىىىىس حقىىىىىوق اإلنسىىىىىان مااىىىىىك  يىىىىى  2014أالول/سىىىىىب ما  26ويف  -2

                    رئيسىىىىىىاً للجنىىىىىىة و يص ىىىىىىور  انصىىىىىىوا وافقىىىىىىررة اخلاصىىىىىىة افننيىىىىىىة  الىىىىىىة حقىىىىىىوق اإلنسىىىىىىان يف  را اىىىىىىا،
  ي  ب. تي اروث، عضوان  يها.

الىىذمل جيلىىب  يىى  ادلىىس  أ افذوضىىية  ،26/24واوقىىد   هىىذا ال قراىىر عمىىً  بقىىرار ادلىىس  -3
 أ ادلىىس يف  وراىى  ال اسىىنة والن ىىران. وو قىىاً لقىىرار ادلىىس، سىى و ال مجيىىع اقىىارار  اً خطيىى اً اقراىىر 

،  أ مجيىىىع هيتىىىات األمىىىل اف  ىىىدة افننيىىىة و أ A/HRC/29/CRP.1اللجنىىىة، مبىىىا يف ولىىىك الوثيقىىىة 
 األمني النا  رختاو اإلجراءات افناسبة.

 الوالية والمنهجية  -ياا انث 
، أجرت جلنىة ال  قيىق حتقيقىاً يف ان هاتىات حقىوق اإلنسىان الىيت 26/24ام ثاًر للقرار  -4

هىىا، مبىىا يف ولىىك عمليىات الق ىىه خىىارط نطىىاق القضىىاء، وحىىارت اوصىذ ها افقىىررة اخلاصىىة يف اقرار 
ن، وال نىذاب، وارن هاتىات ، وارع قال وارح جاد ال نسذياواحلبس ارنذرا ملارخ ذاء القسرمل 

، مبىىىا  يهىىىا الىىىك الىىىيت اىىىطثر علىىىغ حقىىىوق الطذىىىه، والقيىىىو  اإللزاميىىىةافراصبىىىة أثنىىىاء اخلدمىىىة الوجينيىىىة 
 افذروضة علغ حراة ال نب  والرأمل وال جمع واصوان اجلمنيات وافن قد الداين وال نقه.

ما الننىىد ضىىد افىىرأة وقىىد أولىى  اللجنىىة اه مامىىاً خاصىىاً ل ن هاتىىات اجلنسىىانية، ر سىىي -5
 ، ومنها النساء واألجيذال. د ةوأثر ارن هاتات علغ  تات 

مىىىن النطىىىاق الىىىزمين لل  قيىىىق. وقىىىررت  26/24ور حيىىىد قىىىرار جملىىىس حقىىىوق اإلنسىىىان  -6
  أاسى ق ل  را اىا  النطاق الىزمين لل  قيىق مىنز يارت ،يف  جيار ال نراد ب ساليب عملها ،اللجنة

 اومنا هذا.
خلص النطاق اجلةرايف، أجرت اللجنة حتقيقها يف ارن هاتات افدعغ أ ا اراوص ب  و يما  -7

 علغ أراضف  را اا.
ويف حني جيولب  أ جلان ال  قيق األخرى اليت أن  ها جملىس حقىوق اإلنسىان أن حتقىق  -8

             علىىغ وجىى  ال  داىىد يف ان هاتىىات حقىىوق اإلنسىىان واجلىىرائل وات ال ىىلة يف بلىىد أو  قلىىيل منىىني، 
اللجنىة بىال  قيق  ر يف ان هاتىات حقىوق اإلنسىانل ولىذلك  سىرت ورا هىا ب  ىا  هىذه رت اوصل د

ر ا ىىىمه ال  قيىىىق يف اجلىىىرائل الدوليىىىة. ومىىىع ولىىىك، رت اىىىر اللجنىىىة، اسىىى نا اً  أ افنلومىىىات الىىىيت 
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أن اصىىون هىىذه ، أن هىىذا  ننهىىا مىىن ال وصىىه  أ ن يجىىة ب ىى ن اح مىىال هىىامجن هىىا يف  ااىىة حتقيق
 اجلرائل قد اراوص ب  ومن ال وصية ب جراء مزاد من ال  قيقات.

 عدم تعاون إريتريا -ألف 
اناونىاً تىامً   أن ا نىاونصومىة  را اىا   26/25جملىس حقىوق اإلنسىان يف قىراره  أهاب -9

افنلومىىىات ال دمىىىة   ىىىا بىىىدخول البلىىىد  ون قيىىىو  بةىىىرف الزاىىىارة، واقىىىد  واسىىىما  ىىىا مىىىع اللجنىىىة،
 .ورا هال ضط   ب

 ليها اللجنة لدخول البلد واحل ىول  اليت وجه هاورت ار  احلصومة علغ النداءات اف صررة  -10
ث الىىىذمل قدم ىىى  علىىىغ افنلومىىىات اف  ىىىلة  الىىىة حقىىىوق اإلنسىىىان. وخىىى ل ال قراىىىر ال ىىىذومل احملىىىد  

ت احلصومىىة أن لالقىىرارات والوراىىات اخلاصىىة اللجنىىة  أ ادلىىس يف  وراىى  الثامنىىة والن ىىران، وتىىر 
ببلىدان  ىىد ة ان هىك مبىىا د احليىىا  وافوضىوعية وعىىد  ارن قائيىة الىىيت اقىىو  عليهىا األمىىل اف  ىىدةل 

 ور ض  ال قرار ال ذومل.
وأجيلنى  اللجنىىة حصومىىة  را اىىا علىىغ الن ىىائج ال ذ ىيلية الىىيت اوصىىل   ليهىىا )انًىىر افر ىىق  -11

 األول(.

 ب العملأسالي -باء 
علىىغ الىىرلل مىىن أن اللجنىىة رت اىى مصن مىىن  خىىول  را اىىا    ىىا ح ىىل  علىىغ  ىىها ات  -12

 .أخرىمبا رة ب جراء مقاب ت سراة مع  هو  مقيمني يف بلدان 
ويف حىىدو  الوقىى  وافيزانيىىة وبرنىىامج النمىىه، اخ ىىارت اللجنىىة البلىىدان الىىيت سىى زورها علىىغ  -13

  السىىىصان اإلرا اىىىني الىىىذان اس ضىىىيذهل هىىىذه البلىىىدان وم وسىىىع أسىىىاس القبىىىول الىىىذمل الق ىىى  وعىىىد
اىىىواراغ مةىىىا رهتل إلرا اىىىا )هىىىذا افنيىىىار األخىىى  لضىىىمان اةطيىىىة تامىىىه الذىىى ة اخلاضىىىنة لل  قيىىىق(. 
وأجىىرت اللجنىىة داىىارات  أ  ثيوبيىىا وأفانيىىا و اطاليىىا وجيبىىويت والسىىواد وسواسىىرا وافملصىىة اف  ىىدة 

 ا ال مالية والوراات اف  دة األمراصية.لااطانيا النًمغ وأارلند
 100 ىىاهداً، مىىن بيىىنهل  550وأجىىرت اللجنىىة وأمان هىىا مقىىاب ت سىىراة مىىع أتثىىر مىىن  -14

امرأة. وو قاً أل ضه افمارسات، أول  اه ماماً خاصاً للقضااا اجلنسانية واألثر اجلنسىاين اف اىب 
ل  قيق يف ان هاتات حقوق اإلنسىان علغ ارن هاتات. ومع ولك، واجه  صنوبات تب ة يف ا

لذلك، ارى اللجنة أن حتقيقها قد اصون أحاط جزئيىاً  قىع مبىدى  اليت اناين منها افرأة واوثيقها.
 اذ ف النند اجلنسف والنند ضد افرأة.

، وجهىىى  اللجنىىىة  عىىىوة  أ اجلهىىىات افننيىىىة مىىىن أ ىىىرا  2014ويف ا ىىىران الثىىىاين/نو ما  -15
 اقراراً. 160د  اقارار خطية. و لول افوعد النهائف، ور  ل ق ومجاعات ومنًمات
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وقد اواصل  اللجنىة مىع عىد  مىن تيانىات األمىل اف  ىدة واجلهىات الذاعلىة األخىرى يف  -16
 ىىنرت ذاعلىىة الصيانىىات واجلهىىات الادىىال اإلنسىىاين. وهىىف ا ىىنر باألسىىد ألن عىىد اً مىىن هىىذه 

ضىىية األمىل اف  ىىدة وانىرب اللجنىة عىىن ام نا ىا فذو  ع اقىىدمي منلومىات وات صىىلة.ياسى ط ب  ىا ر
السامية حلقوق اإلنسان )افذوضية( فا قدم   من  عل. واس ذا ت اللجنة أاضاً مىن الىدعل القىيل 

 الذمل قدم  عد  من افنًمات ل  احلصومية.
و أ جانىىب عىىد  قىىدرة اللجنىىة علىىغ  خىىول  را اىىا، تىىان أهىىل ال  ىىداات الىىيت واجه هىىا  -17
افقيمىني  احمل ملىني غ مس وى ال  قيق خويف ال هو  من ارن قىا .  قىد تىان تثى  مىن ال ىهو عل

خارط  را اا خائذني من اإل رء ب ها اهتل، حل علىغ أسىاس السىراة، ر  اضىهل أن السىلطات 
 ر ازال ارصدهل سراً وبال ايل خو هل علغ س م هل وس مة أ را  أسرهل يف  را اا.

 ن بىىىىاللجنىىىىة  واىىىىذت رون يجىىىىة لىىىىذلك، أولىىىى  اللجنىىىىة اه مامىىىىاً خاصىىىىاً حلمااىىىىة ال ىىىىهو .  -18
افسىىطولية الرئيسىىية عىىن يااىىة مجيىىع األ ىى ا  الىىذان ا نىىاونون مىىع اللجنىىة اقىىع علىىغ عىىااق  ول 
 قام هل وجنسي هل. لذلك، حت  اللجنة الدول األعضاء علغ اختاو اداب   ضا ية ل ىو   احلمااىة 

 .عند ارق ضاء
ومىىىن ال  ىىىداات األخىىىرى الىىىىيت اواجههىىىا اللجنىىىة يف  بىىىاد عملهىىىىا عىىىد  وجىىىو  بيانىىىىات  -19

موثوقىىىة، مبىىىا  يهىىىىا افنلومىىىات اإلح ىىىىائية، يف جمىىىارت مىىىىن قبيىىىه اخل ىىىىائص الد ةرا يىىىة وال نميىىىىة 
وارق  ا  والنًا  القانوين. وتلمىا انىذر اسى     اسى ن اجات قائمىة علىغ األ لىة مىن البيانىات 

 أ ارت اللجنة  أ ولك. اف احة،

 اإلطار القانوني ومعيار إثبات االنتهاكات المبلغ عنها -جيم 
أجرت اللجنة اقييماً حلالة حقوق اإلنسان علغ أساس ارل زامىات القانونيىة الدوليىة الىيت  -20

 انضم   ليها  را اا جيواعية. و را اا  ولة جيريف يف مناهدات حقوق اإلنسان النافيىة واإلقليميىة
 ال الية )سنة ال  داق مبينة بني قوسني(:

 ( وبرواوتوليهىىىا ارخ يىىىاراني ب ىىى ن ا ىىى ا  األجيذىىىال يف 1994ااذاقيىىىة حقىىىوق الطذىىىه )
             افنادعىىىىىات افسىىىىىل ة وب ىىىىى ن بيىىىىىع األجيذىىىىىال واسىىىىى ة ل األجيذىىىىىال يف البةىىىىىاء ويف افىىىىىوا  

 ل(2005) اإلباحية
  ل(1995ضد افرأة )ااذاقية القضاء علغ مجيع أ صال ال مييز 
 ل(1999) األ راقف حلقوق اإلنسان وال نوب افيثاق 
 ( 2000افيثاق األ راقف حلقوق ور اهية الطذه)ل 
 ل(2001اراذاقية الدولية للقضاء علغ مجيع أ صال ال مييز النن رمل ) 
 ( 2001النهد الدويل اخلا  باحلقوق ارق  ا اة وارج ماعية والثقا ية)ل 
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 ( 2002النهد الدويل اخلا  باحلقوق افدنية والسياسية)ل 
 ااذاقيىىة مناهضىىة ال نىىذاب ولىى ه مىىن ضىىروب افناملىىة أو النقوبىىة القاسىىية أو ال  نسىىانية           

 .(2014أو افهينة )
واس ند الن ائج الىيت اوصىل   ليهىا اللجنىة  أ منيىار اإلثبىات اف مثىه يف وجىو  لأسىباب  -21

         ع قىىىىىا ل. واوسىىىىى ور هىىىىىذا افنيىىىىىار  وا أمصىىىىىن ارسىىىىى ن اط عنىىىىىد اقيىىىىىيل مجيىىىىىع افنلومىىىىىاتمنقولىىىىىة ل 
أن مىن افنقىول ارع قىا  بى ن احلىا ث أو احلىدث وقىع   -مبا يف ولىك اف ىا ر افذ وحىة  -ادمنة 

 تما أوبلغ عن .

 حفظ الشهادات ومسك سجالتها -دال 
ىزن تىه افنلومىات الىيت امنهىا اللجنىة  افنمول هبا يف إلجراءاتلو قاً  -22 األمل اف  دة، ختو

يف نًىىا  احملذوتىىات الر يىىة لتمىىل اف  ىىدة واو ىىن د مجيىىع افقىىاب ت علىىغ أ ىىا سىىراة للةااىىة. ولىىن 
اى ل اقاسىل افنلومىىات مىع أمل  ولىىة أو تيىان أو  ىىر   ون موا قىة صىىرحية ومسى ن ة مىىن تىه  ىىاهد 

، وآليىىىات األمىىىل اف  ىىىدة أخىىىرى يف افذوضىىىيةات مىىىع أقسىىىا  منىىين. وا ىىىمه ولىىىك اقاسىىىل افنلومىىى
حلقىىىوق اإلنسىىىان، وأمل آليىىىات قضىىىائية  وليىىىة، وأمل آليىىىات قضىىىائية لىىىدول أخىىىرى، وأمل سىىىلطات 

 حصومية، وخباصة حصومة  را اا.

 النتائج الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة -ثالثاا  
النطىىاق وجسىىيمة حلقىىوق اإلنسىىان اراوص بىى   اىىرى اللجنىىة أن ان هاتىىات منهجيىىة وواسىىنة -23

ىىىدج ت أقىىىاط ان هاتىىىات منهجيىىىة حلقىىىوق  ور اىىىزال اوراصىىىب يف  را اىىىا حتىىى  رعااىىىة احلصومىىىة. وحو
اإلنسان، مع أخذ عدة عوامه يف احلسبان. وا مه هذه األقاط اراذا  وا ة حىدوث ان هاتىات 

ض ااا، واصرار ارن ها  خ ل مىدة منينىة حقوق اإلنسان افوثقة وافثب ة أثناء ال  قيق، وعد  ال
مىىن الوقىى ل ونىىو  احلقىىوق افن هصىىةل والطىىابع افنهجىىف  ىىذه ارن هاتىىات، مبنىى  أ ىىا ر  صىىن أن 
اصىىىىون ن يجىىىىة أعمىىىىال ع ىىىىوائية أو منزولىىىىة مىىىىن جانىىىىب السىىىىلطات. وافراصبىىىىون الرئيسىىىىيون  ىىىىذه 

جلىي  اإلراى ملل ومص ىب األمىن الىوجيينل ارن هاتات هل أ را  قوات الىد ا  اإلرا اىة، ور سىيما ا
ل واجلبهىة ال ىنبية مىن أجىه وودارة الىد ا اإلعى  ل وودارة النىدلل  وقوات ال رجية اإلرا اىةل وودارة

 الد قراجيية والندالةل ومص ب الرئيسل والرئيس.
مىىن أجىىه ارسىى ق ل ت بىىاد عًىىيل لصذىىا   ىىنب مىىن   را اىىاوقىىد سىىجه ال ىىاراغ تذىىا   -24
. وارى اللجنة أن احلالة الراهنة حلقوق اإلنسىان يف  را اىا ن يجىة م سىاواة لرلبىة هجه اقرار م   أ

هىذه الرلبىة بسىرعة تبى ة  أ اسى  دا   احنر ى أصلية يف يااة الدولة الذ ية وضمان بقائهال وقد 
ة ال ىنبية مىن ممارسات مشولية هتىديف  أ   امىة قىوة جبهىة ال  راىر ال ىنبية إلرا اىا وخلذهىا اجلبهى

 أجه الد قراجيية والندالة.
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األوأ وعىىىو  الوابىىىني اللجنىىىة يف هىىىذا ال قراىىىر تيىىىد جيمسىىى  احلصومىىىة اىىىدرطياً س ألةىىى   -25
األخطار  بذرانةالذمل رت اونذ ذ قع،  1997لد قراجيية وسيا ة القانون، ادسدة يف  س ور عا  با

حلصومىىة وأاىىدت نًمىىاً قمنيىىة فراقبىىة وجو هىىا. وهىىف انىىرف بال ذ ىىيه تيىىد أن ىى ت ا الىىيت هتىىد 
مىىىن حراىىىاهتل األساسىىىية. وابىىىني تيىىىد اوسىىى  د     ىىىرم هلاأل ىىىرا  يف البلىىىد و سىىىصاهتل وعىىىز ل، 

افنلومات ادمنة عن أن طة األ  ا  ونواااهل افذ ضة به حل أ صارهل افقىد رة لل صىل مىن 
              خىى ل بىىى  اخلىىىويف يف بلىىىد ا نىىرف  يىىى  األ ىىىرا  ب ىىىورة رواينيىىة ل ع قىىىال وارح جىىىاد ال نسىىىذيني

خىىارط نطىىاق القضىىاء. وا ىىد اللجنىىة أاضىىاً تيىىد خلضىىع أو ال نىىذاب أو ارخ ذىىاء أو اإلعىىدا  
اللىىىىىذان اسىىىىىيتان منىىىىىامل هل واسىىىىى ة  ل  اجلىىىىىامل،اإلرا اىىىىىون لنًىىىىىامف اخلدمىىىىىة الوجينيىىىىىة والنمىىىىىه 
               بذرانىىىىىة الىىىىىد ا  عىىىىىن سىىىىى مة الدولىىىىىة وضىىىىىمان ،واسىىىىى قا ل  نىىىىىً  لذىىىىى ات دمنيىىىىىة لىىىىى   ىىىىىدو ة

 ات ذائها الذايت.
، بىدأ متىات هىاعلغ الي س  يمىا ابىدو وعلىغ ال ىنور بىالنجز عىن اةي  وأما  حالة ابن   -26

اآلريف من اإلرا اني اذرون من بلدهل. وهل مىن اليى س الجىطون  أ مسىالك ممي ىة للهىروب عىن 
جيراق ال  ارى والبلدان اداورة اليت مزق ها احلروب وعا  ار خطرة  ثاً عن األمىان. وانرضىون 

علغ أادمل م اجران بالب ىر عىد ف الريىة. واىنل عىزو  وافوتل نذاب أنذسهل خلطر ارح جاد وا
لل الىىىة افزراىىىة حلقىىىوق اإلنسىىىان يف  را اىىىا  جهىىىهقىىىرار مةىىىا رهتل  أ أسىىىباب اق  ىىىا اة   ىىىة عىىىن 

وافناناة احلقيقية ل نبها. واذر اإلرا اون من ان هاتات جسيمة حلقىوق اإلنسىان يف بلىدهل وهىل 
 اجة  أ يااة  ولية. 

 وعزلهم وإسكاتهممراقبة السكان  -ألف 
 لحق في الخصوصيةا بطريقة تنتهكمراقبة السكان  -١ 

الواسىىىىنة  بص هااراصىىىب احلصومىىىة ان هاتىىىىاً من ًمىىىاً لل ىىىىق يف اخل وصىىىية مىىىن خىىىى ل  ىىى -27
 اخىه البلىد ويف ال ى ات. وهىف اسى  د  مجيىع الوسىىائه علىيهل النطىاق فراقبىة األ ىرا  وال جسىس 

جلمع افنلومات عن اإلرا اني، مبا يف ولك افضااقة وال  واىد و سىاءة اسى  دا  نًىا  للقسىائل 
أون ىىيف يف البدااىىة إلااحىىة احل ىىول علىىغ السىىلع افدعومىىة يف احملىى ت ال جاراىىة احلصوميىىة. وا جىىاود 

ارسىىىىىان ال جسىىىىىس وافراقبىىىىىة اف ذ ىىىىىيان يف  را                اىىىىىا اح ياجىىىىىات األمىىىىىن الىىىىىوجيين أو ومنىىىىىع اجلر ىىىىىة و و
 بطراقة انسذية.

       وتن يجىىة  ىىذه افراقبىىة اجلماعيىىة، انىىي  اإلرا اىىون يف خىىويف  ائىىل مىىن خضىىو  سىىلوتهل -28
أو اح مال خضوع  للرصىد مىن قبىه رجىال األمىن، ومىن اح مىال أن اوسى  د  افنلومىات ادمنىة 

 أ ارع قىىال ال نسىىذف أو ارح جىىاد أو ال نىىذاب أو ارخ ذىىاء أو اإلعىىدا .  هبىىل واىىط ملضىىدهل 
وهىىل بال ىىايل  ارسىىون الرقابىىة الذاايىىة  يمىىا ا نلىىق مبنًىىل جوانىىب حيىىاهتل. واذنلىىون ولىىك ألن مىىن 

 صىىن اع بارهىىا لمن ر ىىةل وقابلىىة للمناقبىىة يف حلًىىة  الىىيت افسىى  يه علىىغ الذىىر  أن انىىريف األن ىىطة
لوق  والنواقب الىيت  صىن أن ا اىب بنىد ولىك عىن هىذه األن ىطة. واولىد وجىو  هىذا منينة من ا
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النًا  اف ذ ف للمراقبة مناخاً عاماً ا  لل  اخلويف وانندا  الثقة يف اد منات احمللية وحىل  اخىه 
األسىىر. وتمىىا قىىال أحىىد ال ىىهو ، لعنىىدما أتىىون يف  را اىىا، أ ىىنر بىى نين ر أسىى طيع حىىل ال ذصىى  

الن يجىة النهائيىىة و  أخ ىىغ أن اصىون النىىاس قىا ران علىىغ قىراءة أ صىىارمل واسى بد   اخلىىويفل. ألنىين
 هف اقييد  داد فمارسة مجيع احلقوق واحلراات األخرى.

 حرية التنقل -٢ 
اسىىىىنغ احلصومىىىىة جاهىىىىدة لذىىىىرف مراقبىىىىة صىىىىارمة علىىىىغ انقىىىىه أمل  نسىىىىان علىىىىغ ال ىىىىنيد  -29

ةىىىىا رة البلىىىىد، ر سىىىىيما لضىىىىمان و ىىىىاء األ ىىىىرا  الىىىىداخلف وعلىىىىغ األ ىىىى ا  الىىىىذان ارلبىىىىون يف م
بال زامىىىاهتل اف نلقىىىة باخلدمىىىة الوجينيىىىة. ومىىىن أجىىىه ولىىىك، أن ىىى ت نًامىىىاً منقىىىداً ل  ىىىاراا السىىىذر 
وبطاقات ا واىة، الىيت طىب اقىد ها خى ل عمليىات مراقبىة ا واىة لل  قىق مىن وضىع أمل  ىر   داء 

السىذر. واراقىب احلصومىة مىن  صنى  مةىا رة اخلدمة الوجينيىة اإللزاميىة ومىن  ون ولىك ال ى ص يف 
 را اا ب ورة قانونية من خ ل  صدار ا   ة خروط انسذية. وفنع مىن ارلبىون يف انىب اخلدمىة 
الوجينية من مةا رة البلد ب صه ل  قىانوين، اقيىد احلصومىة أاضىاً ال ىنق ت حنىو افنىاجيق احلدو اىة 

، انىرف القليلىة دو . ومىع بنى  ارسى ثناءاتواناقب ب دة ته من ثب  أنى  حىاول أن انىا احلى
مىىىن أورلمىىىوا علىىىغ النىىىو ة  أ البلىىىد ل ع قىىىال وارح جىىىاد وسىىىوء افناملىىىة وال نىىىذاب. وقىىىد اواجىىى  
اإلرا اون النائدون  أ بلدهل جيوعاً ارع قال ال نسذف، ر سيما  وا اع وا أ ل أقىاموا روابىع مىع 

را اىني يف اخلىارط أن حي ىلوا علىغ جىواد سىذر  ر بنىد حرتىات افنارضىة يف اخلىارط. ور  صىن لإل
لل  ىىول علىىغ  ظيف افائىىة مىىن  خلهىىل، وهىىو  ىىن بىىاه 2  ىىع لضىىرابة  عىىا ة ا هيىىهل  لزاميىىة ابلىىغ 

وثيقة سذر. واو  ط أاضاً من الذان لا روا البلد ب ورة ل  قانونية أن اوقنوا قووجاً انربون  ي  
 عن ندمهل.

ف ىىىال الىىىد ا   للةااىىىة ضىىىروراةو ذروضىىىة علىىىغ حرتىىىة ال نقىىىه م ناسىىىبة وليسىىى  القيىىىو  اف -30
الىىوجيين. وهىىف ا ىىصه ان هاتىىاً لل ىىق يف حراىىة ال نقىىه، مبىىا يف ولىىك احلىىق يف أن اةىىا ر افىىرء بلىىده 
وانو   لي   راىة. وتثى اً مىا اونامىه مجيىع األ ى ا  اف ى ب  يف أ ىل ان زمىون عبىور احلىدو  ب ىورة 

ابلىىغ حىىد ال نىىذاب أو افناملىىة القاسىىية أو ال  نسىىانية أو افهينىىة، خىىارط أمل لىى  قانونيىىة بطراقىىة 
  جراءات قضائية.

 حرية الرأي والتعبير -٣ 
يف  ن ىىاء نًىىىا   ،يف  جيىىار ا ىىىميمها علىىغ ضىىمان اسىىى مرار وجو هىىا ، ىىرع  احلصومىىة -31

األ را  يف اد مع وانز ل من خ ل القمىع افىنًل حلراىة الىرأمل وال نبى  وال جمىع واصىوان  اوسص 
              اجلمنيىىىات وحراىىىة الىىىدان. وا ىىى  اللجنىىىة  أ أن جمىىىر  وتىىىر األسىىىباب النامىىىة مثىىىه األمىىىن القىىىومف

حقىىوق اآلخىىران أو السىى مة النامىىة أو النًىىا  النىىا  أو يااىىة ال ىى ة أو اآل اب النامىىة أو يااىىة 
  ماراً م روعاً ل قييد احلراات النامة.ن َا وحرااهتل ر  صن أن او 
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ويف جمىىال حراىىة ال نبىى ، اوسىىص   احلصومىىة ب ىىورة منهجيىىة أمل  ىى ص اون ىىا أنىى  حيىى ج  -32
 هىىذه اإل ىىا اتعلىغ احلصومىىة وسياسىاهتا أو اسىىائلها أو انىا عىىن ان قىا ه  ىىا، حىل عنىىدما اصىون 

يف سىىياق مناق ىىة عامىىة   قراجييىىة. وتىىان أبىىرد  ليىىه علىىغ هىىذا القمىىع ال طهىى   حقيقيىىة وم ىىروعة
، الىىىذان انىىىرف وأن ىىىارهل افذ ضىىىني 15 الىىىى دموعىىىة اف ىىىل ني 2001الىىىذمل حىىىدث يف عىىىا  
ارخ ذىىاء. وعقىىب الىىك احلملىىة، خطىى  ممارسىىة  سىىصات السىىصان خطىىوة  أللىىبهل  مىىا للق ىىه أو

 علىىىىغ أمل انبىىىى  عىىىىن الىىىىرأمل: مطالبىىىىة ال م ىىىىع بىىىىاحلقوق  ضىىىىا ية بنىىىىد أن بىىىىدأت مناقبىىىىة اإلرا اىىىىني
األساسىىية وافنىىا ع اف ىىروعةل أو ارس ذسىىار عىىن م ىى  األ ىى ا  الىىذان ان ىىاهل احلصومىىة مىىن 
افن قىىىدانل أو مناق ىىىة السياسىىىات احلصوميىىىةل أو جيىىىر  أمل نىىىو  مىىىن األسىىىتلة. وا ىىىند احلصومىىىة 

واوقىىع عقوبىىات  ىىدادة علىىغ مىىن اثبىى   باسىى مرار مىىن اونًىىر  لىىيهل تمن قىىدان علىىغ أ ىىل خونىىة.
   ان هل باراصاب هذه لاجلر ةل.

وحراىىة ال ىى ا ة ضىى ية أخىىرى مىىن ضىى ااا اجلهىىو  الىىيت ابىىذ ا احلصومىىة فراقبىىة اد مىىع.  -33
افسىى قلة و سىىصات  اجلرائىىد، قمنىى  احلصومىىة ال ىى ا ة احلىىرة النا ىىتة بىى ل ق 2001 ذىىف عىىا  

اب، وقىد اخ ذىغ عىد  مىنهل. ومنىذ ولىك احلىني، ر  صىن ال  ذيني عن جيراق ارح جاد وال نذ
نلومات افوالية لل صومة. وامارس احلصومة، أساساً من خ ل افالوصول بسهولة يف البلد  ر  أ 

ودارة اإلع  ، مراقبة  ىدادة علىغ   ىوى افنلومىات، وال ى ذيني الىذان ان جو ىا، وافسىائه الىيت 
اقولىوه عنهىا. واناقىب احلصومىة ب ىدة أمل احنىرايف او حىظ عىن   صنهل اةطي هىا، ومىا  صىنهل أن

اخلىىع الر ىىف. وليسىى  القيىىو  افذروضىىة علىىغ ال ىى ا ة، وممارسىىة ال ىى ا ة تمهنىىة، والوصىىول  أ 
ًىا  النىا  أو حىل افنلومات ووسائه ارا ال ر م ناسبة ور ضروراة ف ال األمىن الىوجيين أو الن

يو  ان هاتاً لل ق يف ال مىاس افنلومىات والقيهىا ون ىرها، الىذمل وا صه هذه الق الوحدة الوجينيةل
 ا مل  احلق يف حراة ال نب .

وهنىىىا  تىىىذلك اسىىى هدايف حلراىىىة ال جمىىىع واصىىىوان اجلمنيىىىات. وقىىىد سىىى ق  احلصومىىىة  -34
احملىىىاورت القليلىىىة فمارسىىىة احلىىىق يف ال ًىىىاهر سىىىلمياً   لقىىى  القىىىب  علىىىغ اف ًىىىاهران واح جىىىزهتل 

نىىىاً خىىىارط نطىىىاق القضىىىاء. وعىىى وة علىىىغ ولىىىك،  منىىىذ حًىىىر األحىىىزاب السياسىىىية وأعىىىدم هل أحيا
والنقابىات النماليىة افسى قلة، رت انىد أمىا  األ ىرا ،  يمىا عىدا ارنضىما   أ احلىزب احلىاتل، سىبيه 
للم ىىىارتة يف اسىىىي  ال ىىىطون النامىىىة ور أمل وسىىىيلة حلمااىىىة أو حتسىىىني تىىىرويف عملهىىىل. والقيىىىو  

ون اف نلق ب ن اء افنًمات ل  احلصومية الوجينية أو الدولية واألن طة اليت افذروضة مبوجب القان
 صن أن اقو  هبا اضييقية لدرجة أ ا ر  صن أن انمىه يف البلىد، ل بقىغ اجلمنيىات الىيت انًمهىا 
احلصومىىة وحىىدها قىىا رة علىىغ النمىىه. وا ىى  ن ىىائج اللجنىىة ب ىى ن ممارسىىة احلىىق يف حراىىة ال جمىىع 

يىىات  أ عىىىد  وجىىو  آليىىات ل وجيىىى  افًىىارت، وليىىاب امثيىىىه جمموعىىات اف ىىىال يف واصىىوان اجلمن
السىىصان، واننىىدا  الذىىر  حلىىوار  اىىطثر يف حيىىاة  ارة البلىىد، واننىىدا  ال  ىىاور ب ىى ن القىىرارات الىىيت 

 ال جمع السلمف وال نب  عن افطالب. علغ ناقبةافوحقيقف، و  صراا
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 حرية الدين والمعتقد -٤ 
واراقىىب افًىىاهر  ه خطىىراً علىىغ وجو هىىا و ىىرع  اراقبىى واىىرى احلصومىىة أن الىىدان ا ىىص -35

افنىىىىاة عنىىىى . ور اوىىىىطون  ر بىىىى ربع جيوائىىىىد  انيىىىىة يف  را اىىىىا: األرثووتسىىىىية اإلرا اىىىىة والصاثوليصيىىىىة 
          والصنيسىىىىة اللوثراىىىىة واإلسىىىى   السىىىىين. وعلىىىىغ الىىىىىرلل مىىىىن اإلجىىىىراءات القانونيىىىىة الىىىىيت أون ىىىىىت  يف 

لطلب ارع ايف، رت اوسما حل اآلن بوجو  أمل جيوائد أخرى ر يىاً. ولصىن مجيىع  2002عا  
الطوائىىىىد الدانيىىىىة وأ را هىىىىا مسىىىى هد ون بىىىىدرجات م ذاواىىىىة بقيىىىىو  احلصومىىىىة وهجماهتىىىىا. وهنىىىىا  
ًىر ال جمنىات الدانيىة للطوائىد لى  افىرخص  اس ذ ال لل دخه يف ا ياته وال طون الدانية. وحتو

 ىىىا ر افىىىوا  الدانيىىىة. وا نىىىرف األابىىىا  ل ع قىىىال ال نسىىىذف أو سىىىوء افناملىىىة أو ا نرضىىىون  ىىىا. واو 
ا السجناء علغ ال  لف عن عقيدهتل. وقد قو  ه أو اخ ذغ النداىد  لل نذاب أثناء اح جادهل، وطو

 من أابا  الطوائد الدانية.
ىىىىىىر   ىىىىىىهو   -36               اهىىىىىىوه انسىىىىىىذاً وعنىىىىىىد انذيىىىىىىذ افناملىىىىىىة ال مييزاىىىىىىة علىىىىىىغ أسىىىىىىاس افن قىىىىىىد، حو

              مىىىىن جنسىىىىي هل. وباإلضىىىىا ة  أ أن  قىىىىدان اجلنسىىىىية حيىىىىول  ون م ىىىىارت هل يف ال ىىىىطون النامىىىىة، 
                اسىىىىى  بع اقييىىىىىداً لل م ىىىىىع  قىىىىىوق أساسىىىىىية أخىىىىىرى، مبىىىىىا  يهىىىىىا احلىىىىىق يف النمىىىىىه عنىىىىىد  لةىىىىىاء     نىىىىى

عنىىىدما او ىىىا ر  ب   ىىىي هل القانونيىىىةايف اراخي ىىىهل ال جاراىىىة ب ىىىصه انسىىىذف واحلىىىق يف ارعىىى  
 وثائق هوا هل الوجينية.

والقيو  افذروضة علىغ أن ىطة الصنىائس وافطسسىات الدانيىة مبوجىب القىانون وعىن جيراىق  -37
حىق ال ى ص يف ادىاهرة بدانى   علىغ ب ورة لى  مبا ىرةوالقيو  افذروضة السياسات ل  افدونة 

ويل حلقىىوق اإلنسىىان. وقىىد أثىىرت القيىىو  علىىغ حىىق األابىىا  يف أو من قىىده ر ا ذىىق مىىع القىىانون الىىد
افطسسىىات  وعمىىهممارسىىة  اىىنهل وادىىاهرة بىى ، وارضىىط   ب ن ىىطة  انيىىة م ىىروعة مثىىه الىىوعظ، 

ضىىىروراة حلمااىىىة السىىى مة النامىىىة أو النًىىىا  النىىىا . وعىىى وة علىىىغ ور الدانيىىىة ب ىىىورة لىىى  م ناسىىىبة 
            حلراىىىة ويف  اتمىىىة عا لىىىىة ويف عىىىد  ال نىىىرف لل نىىىىذاب ولىىىك، اىىىرى اللجنىىىة أن حىىىىق األابىىىا  يف ا

 أو النقوبة القاسية أو ال  نسانية أو افهينة اون هك بان ًا .

 الحكم القائم على الخوف -باء 
 إقامة العدل -١ 

، مبىىا  يىى  األحصىىا  اف نلقىىة بىىاحلقوق الذر اىىة، أثىىر 1997تىىان لنىىد  انذيىىذ  سىى ور عىىا   -38
ا تيىد أن سىيا ة القىانون لى   حىل سيا ة القانون يف  را اا. واحلقيقة أن من افمصىنعميق علغ 

موجىىو ة يف  را اىىا نًىىراً لنىىد  اج مىىا  الافىىان وألن السىىلطة ال نذيذاىىة اىى  صل يف نًىىا  احملىىاتل. 
قىىاء واوسىى  د  افنلومىىات ادم نىىة مىىن خىى ل نًىىا  افراقبىىة اف ذ ىىف اسىى  داماً انسىىذياً مطلقىىاً إلب

 حيصل اإلرا اني و قا اخلويف. هو الذملالسصان يف حالة قلق  ائل.  ليس القانون 
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وا نىىرف احلىىق يف  اتمىىة عا لىىة ويف اإلجىىىراءات القانونيىىة الواجبىىة رن هاتىىات صىىىارخة  -39
بوجىىى  خىىىا . وا جاهىىىه اإلجىىىراءات اجلنائيىىىة أبسىىىع افبىىىا د افنىىى يف هبىىىا عافيىىىاً يف جمىىىال  قامىىىة 

أن احملققىىني وافىىوتذني األمنيىىني والقىىا ة النسىىصراني ا  ىىر ون أاضىىاً تقضىىاة  صىىل النىىدل. وابىىدو 
الواقىعل ولصىن افنلومىات اف احىة عىنهل قليلىة ألن قىراراهتل ليسى  علنيىة. وبال ىايل، ر  صىن اقيىىيل 
مدى ارن هاتات افراصبة  ر جزئياً. ور اس ند منًل القرارات ال ا رة  ر علغ اقىارار ال  قيىق 

مىا اونلىن األحصىا  بىه نىا راً  اليت ا مه يف لالب األحيان   ىا ات من زعىة حتى  ال نىذاب. ونىا راً 
ما ا ل  ب لها  أ اف همني، الذان ليسوا  ائما علغ علل بسىبب  ىاتم هل وليسى  لىداهل أ   
 صرة عن افدة الىيت سيقضىو ا يف السىجن. ومىن س اسى  يه علىغ األ ى ا  احملصىو  علىيهل أن 

  لوا علغ مراجنة أحصامهل لدى  صمة أعلغ  رجة.حي
وختلىىص اللجنىىة  أ أن النًىىا  القضىىائف، افىىدين والنسىىصرمل علىىغ السىىواء، لىىيس مسىى قً   -40

وأن احلصومىىة تثىى اً مىىا ا ىىدخه يف  قامىىة النىىدل. وليسىى  السىىلطة القضىىائية يف وضىىع اسىىما  ىىا 
 مااىىىة احلقىىىوق األساسىىىية للمىىىواجينني اإلرا اىىىني، ر سىىىيما عنىىىدما ان هصهىىىا موتذىىىون حصوميىىىون. 

ا وقىد لحيىاهتل افهنيىةل علىغ ودارة الىد ا  مبراىب اقىه عىن  ورراىن و  ادن ىدانمىن وبن  القضاة 
يف اليىىو ، وهىىو ان هىىا  واضىىا فبىىدأ اسىى ق ل القضىىاء واألمىىن الىىوتيذف للقضىىاة. وبافثىىه، اسىىاهل 

اإل ى ت مىىن النقىاب الىىذمل ا م ىع بىى  افوتذىىون  ان  ىىارعىد  اسىى ق ل القضىاء وار عىىاء النىا  يف 
 را اا، مبا يف ولك يف حارت ارن هاتات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.احلصوميون يف  

 االعتقال التعسفي -٢ 
اط مل اس  دا  افنلومات اليت امنها احلصومة من خ ل  ىبصات ال جسىس يف افقىا   -41

األول  أ ارع قىىال وارح جىىاد ال نسىىذيني. وقىىد انرضىى  الةالبيىىة النًمىىغ ممىىن قىىدموا  ىىها اهتل 
ل ع قىال، واع وق ىه تثى  مىنهل مىرات عداىدة. وتثى اً مىا اصىون ارع قىارت لى  عا لىة ولى  قابلىىة 

لىى  منقولىىة ولىى  م ناسىىبة. واون قىىىه األ ىى ا  يف منًىىل احلىىارت وحيو جىىزون ألسىىىباب لل نبىىط و 
انسذية لدرجة أن ر أحد اس طيع أن حيد  القانون الذمل رمبا مت ان هات . ونًراً لند  اوجي  هتىل 

            يف سىىىبب اع قىىا ل واح جىىادهل بارسىى نا   أ خىىع ارسىىى جواب ابقىىغ لت ىىرا  أن خلمنىىوار يىىة، 
أو  أ سىىلوتهل قبىىه ارع قىىال. واألسىىباب الرئيسىىية ل ع قىىال الىىيت اسىى طاع  اللجنىىة أن ا بينهىىا 

تيانىات أجنبيىة   لذائىدةمىع النىدو، مبىا يف ولىك النمىه  ال نىاونا نلق بطر  األستلةل وار ى باه يف 
سىىلو  بلوجينيىىةل و اولىىة افذ ضىىة أو الذنليىىة للذىىرار مىىن البلىىد أو ا ىىروب مىىن اخلدمىىة ااحمليف  را اىىال و 

ر سىىىيما افنارضىىىني السياسىىىيني د   أاضىىىاً  تىىىات  ىىىد ة مىىىن النىىىاس، أحىىىد أ ىىىرا  األسىىىرة. واسىىى وه
 وال  ذيني وأ را  الطوائد الدانية.

وا مر بنمليات ارع قال وارح جاد وانذذها أمل   ص ل  سلطة األمىر الواقىع، مبىا يف  -42
ىىىد  بوضىىىو  ا ولىىىك يفو ولىىىك افسىىىطولون اإل اراىىىون احملليىىىون،  ن هىىىا  للم طلبىىىات القاضىىىية بىىى ن حيو

افسىىىىطولون افىىىى وون  ىىىىل ب نذيىىىىذ عمليىىىىات ارع قىىىىال. واون قىىىىه منًىىىىل األ ىىىى ا  علىىىىغ اىىىىد أ ىىىىرا  
عسىىىصراني مسىىىل ني أو أ ىىىرا  األمىىىن الىىىوجيين،  مىىىا بىىىالزمل الر ىىىف أو بلبىىىاس مىىىدين. واقىىىد  األ ىىىرا  
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نا راً ما خلاون األ ى ا  الىذان اولقىغ  هلالذان اقومون بارع قال بطاقات هوا هل أحياناً ولصن
علىىىيهل القىىىب  بافصىىىان الىىىذمل سىىىي خذو ل  ليىىى . ويف منًىىىل احلىىىارت، انطلىىىف علىىىغ األ ىىى ا  
افلقىىغ علىىيهل القىىب  يف البيىىوت أو ال ىىوار  خدانىىة األ ىىرا  الىىذان ان قلىىو ل  و اقولىىون  ىىل   ىىل 

مىا طىد  نهل النىو ة  أ بيىوهتل. وتثى اً يف مرتز ال رجية لذ ة ق  ة  قع وبند ولك  ص حي اجو ل
ى   مبىدأ أمىر اإلحضىار  الناس أنذسهل يف  ااة افطايف يف مصان اح جاد ل  ر ف. ونا راً ما حيو
أما  احملصمة. ون يجىة لىذلك، ر اونىا  النًىر يف م ىروعية سىلب احلراىة واوذىرط عىن احمل جىزان و ىق 

د. ور  صن اإل ارة  أ ارح جاد يف  را اا علغ م يتة افوتد الذمل انذذ ال وقيد أو ارح جا
أن  اح جاد قبىه احملاتمىة ألن األ ىرا  قلمىا خلضىنون للم اتمىة. والجى  احلصومىة ب ىورة منهجيىة 

 حق ال  ص يف احلراة. وهو ما ان هك أ ارع قال وارح جاد ال نسذيني 
 قسريالتختفاء اال -٣ 

ولى  ل خ ذاء القسرمل، ألسباب منرو ة ، انرف ع رات األ  ا  1991منذ عا   -43
             . وقلمىىا اوقىىد  ر يىىاً منلومىىات عىىن مصىىان وجىىو  احمل جىىزان والىى هل افوجهىىة  لىىيهل. وعىىا ةمنرو ىىة

مىىىىا ر اوقىىىىد  احمل جىىىىون أمىىىىا  احملصمىىىىة، وبال ىىىىايل اوضىىىىنون خىىىىارط نطىىىىاق يااىىىىة القىىىىانون. وعنىىىىدما 
عىىن ال ىى ص  انىىريف  ىىيتاً ات السىىجن ب  ىىا ر اس ذسىىر األقىىارب عىىن احمل جىىزان، ختىىاهل سىىلط

افقبىىىوف عليىىىى  وحتىىىىذرهل بىىىىالصد عىىىىن اس ذسىىىاراهتل و ر سىىىىيواجهون اف ىىىى  نذسىىىى . ويف بنىىىى  
 ىرط احلارت،  صن لتقارب أن ا لقوا يف وق  رحق منلومىات لى  ر يىة مىن السىجناء الىذان أو 

دالىىوا  ننىىون مىىن داىىارة أقىىارهبل يف منًىىل احلىىارت، مىىا  ،عىىنهل أو مىىن احلىىراس افرا ىىنيل ولصىىنهل
  ىىىل عىىىد  ر حي ىىىغ الىىىذاناحمل جىىىزان. واىىىرى اللجنىىىة أن منًىىىل األ ىىى ا  افن قلىىىني يف  را اىىىا 

                   علىىىىىىىغ نطىىىىىىىاق واسىىىىىىىع الىىىىىىىذمل اوسىىىىىىى  د ضىىىىىىى ااا ارخ ذىىىىىىىاء القسىىىىىىىرمل،  اىىىىىىىدخلون حقىىىىىىىاً ضىىىىىىىمن
 وب ورة منهجية.

ويف حىىىني أن النىىىد  الىىىدقيق لت ىىى ا  الىىىذان انرضىىىوا ل خ ذىىىاء القسىىىرمل ر اىىىزال لىىى   -44
منىىىرويف، اىىىرى اللجنىىىة أن األهىىىدايف احملىىىد ة لل صومىىىة ا ىىىمه افنارضىىىني السياسىىىيني، ور سىىىيما 
مقىىاالف احلراىىة السىىابقني الىىذان ان مىىون  أ جبهىىة ال  راىىر اإلرا اىىة وال ىى ذيني والزعمىىاء الىىدانيني 

عمىىال افسىىلمني( ودعمىىاء وأعضىىاء مجاعىىة النذىىر اإلثنيىىة. األ سىىيما النلمىىاء ورجىىال وأابىىاعهل )ور
واىىرى اللجنىىة أن مجيىىع ضىى ااا ارخ ذىىاء القسىىرمل عىىانوا مىىن ان هىىا  حقهىىل يف احليىىاة، وحقهىىل يف 
عىد  ال نىرف لل نىذاب وافناملىة القاسىية أو ال  نسىانية أو افهينىة، وحقهىل يف أن انىاملوا مناملىة 

حتى   الصرامىة يف سىياق ارح جىاد، وحقهىل يف ارعى ايف ب   ىي هل القانونيىة، وحقهىل  نسانية 
يف احلراىىة. وباإلضىىا ة  أ ولىىك، اىىرى اللجنىىة، يف ضىىوء مىىا اسىىبب  حىىارت ارخ ذىىاء القسىىرمل مىىن 
قلىىىق ومنانىىىاة لتسىىىر لذىىى ات جيوالىىىة، أن حىىىق أ ىىىرا  األسىىىرة يف عىىىد  ال نىىىرف لل نىىىذاب وافناملىىىة 

  نسانية أو افهينة اون هك أاضاً.القاسية أو ال 
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 الحرمان التعسفي من الحياة -٤ 
منذ ارس ق ل، حىارت اإلعىدا  خىارط نطىاق القضىاء والق ىه ال نسىذف علىغ  ،اراوصب  -45

، تانى  النقوبىىة يف  ىصه اإلعىدا  بى جراءات مىوجزة أو اإلعىىدا  1998نطىاق واسىع. وقبىه عىا  
ربني القدماء وومل اإلعاقة وافنارضني السياسيني، وتان  خارط نطاق القضاء ا در يف حق احملا

اس هديف بوج  خا  النلمىاء افسىلمني. وتىان اجلنىو  اإلرا اىون اف همىون بىاجلل أو بىالذرار مىن 
مىىع  ثيوبيىىا اونىىدمون ب ىىورة منهجيىىة. وا ىىمه ولىىك أاضىىاً  2000-1998اخلدمىىة خىى ل حىىرب 

او ل مىىىع النىىىدول بنىىىد احلىىىرب، ور سىىىيما أ ىىىرا   ثنيىىىة اإلرا اىىىني واإلثيىىىوبيني الىىىذان ا ىىى ب  يف لانىىى
حصومىىة  ثيوبيىىا. وبنىىد ولىىك، تلىى  السىىلطات اإلرا اىىة انذىىذ  وا عمىى  ل الصونامىىاس اف همىىني بىى

عىىىن  حىىىارت اإلعىىىدا  خىىىارط نطىىىاق القضىىىاء، ع نيىىىة أو سىىىراً، فناقبىىىة النقىىىا  افذ ضىىىني،  ضىىى ً 
ألسىباب انسىذية. واراوصبى  عمليىات أاضىاً ق ىه مجىاعف افهربني اف  ب   يهل وافىواجينني النىا اني 

 ضد اجلماعات اإلثنية.
واونًر  أ اإلرا اني الىذان حيىاولون مةىا رة البلىد علىغ أ ىل خونىة. ونذىذت احلصومىة يف افنىاجيق  -46

احلدو اىىة لذىى ة جيوالىىة مىىن الىىزمن سياسىىة  جيىى ق النىىار بةىىرف الق ىىه فنىىع النىىاس مىىن الذىىرار. وجيبىىق هىىذه 
سة أساساً اجلي ، ور سيما  ىنبة مراقبىة احلىدو . وأ ىارت  ىها ات عداىدة  أ أن السياسىة، الىيت السيا

، قىد اصىون نىوقج ى  يف السىنوات ال حقىة. ولصىن اللجنىة ر  صنهىا أن 2004أوعلن  علغ افىت يف عىا  
إلجيىى ق النىىار ، ا نرضىىون 2014عىا   اسى ن ج أن هىىذه السياسىىة قىد أولةيىى  ر يىىاً ألن النىاس تلىىوا، حىىل

وهل حياولون أن اناوا احلدو . واذت ر اللجنىة بى ن حىق افىرء يف مةىا رة بلىده حراىة مىن احلراىات األساسىية 
افنىىى يف هبىىىا مبوجىىىب القىىىانون الىىىدويل حلقىىىوق اإلنسىىىان. واسىىى  دا  القىىىوة افمي ىىىة فنىىىع األ ىىىرا  مىىىن مةىىىا رة 

 ة.يف احليا  را اا، ولو ب ورة ل  قانونية، ان ها  لل ق
أو  وقىىىىد اصىىىىون بنىىىى  عمليىىىىات الق ىىىىه واإلعىىىىدا  افبلىىىىغ عنهىىىىا نااىىىىة عىىىىن مبىىىىا رات    ىىىىية -47

اسىى  دا  مذىىرط للقىىوة مىىن جانىىب افسىىطولني. واحلصومىىة،  و ام نىىع عىىن ال  قيىىق يف عمليىىات الق ىىه هىىذه 
 ليهىىا وعىىن مقاضىىاة مراصبيهىىا ومنىىاقب هل، ان هىىك ال ىىزا  الننااىىة الواجبىىةل ون يجىىة لىىذلك،  صىىن أن اونسىىب 

عمليىىات الق ىىه هىىذه. واسىىاور اللجنىىة القلىىق ألن افنىىام النىىا  لإل ىى ت مىىن النقىىاب الىىذمل ن ىى  علىىغ هىىذا 
 الن و اساعد علغ اس مرار ممارسة عمليات الق ه ال نسذف وخارط نطاق القضاء يف  را اا.

 حتجا اال -٥ 
ف عنىىىد ر خلضىىىع للمراجنىىىة القضىىىائية اح جىىىاد األ ىىى ا ، الىىىذمل ابىىىدأ ب ىىىصه انسىىىذ -48

. و ىىبصة ارح جىىاد يف  را اىىىا   م ىىروعة لذىى ات جيوالىىة مىىن الىىزمنارع قىىال واسىى مر ب ىىورة لىى
ى ذظ بىاحمل جزان  واسنة )انًر افر ق الثاين(، مع وجو  النداىد مىن افرا ىق السىراة ولى  الر يىة. وحيو

ة احملولىىىىىة، مطق ىىىىة ويف ا ىىىىىواء الطلىىىىق، وافبىىىىىاين القد ىىىى منسىىىىىصراتيف مرا ىىىىق ة لذىىىىة، مبىىىىىا يف ولىىىىك 
ىىىىىارس احلىىىىىبس َذىىىىىواحلاواىىىىىات افندنيىىىىىة )بنضىىىىىها مىىىىىد ون حتىىىىى  األرف(، ويف الصهىىىىىويف واحلو  ر. و و

ارنذىىىرا مل علىىىغ نطىىىاق واسىىىع. واىىىو   األ ىىى ا  احمل جىىىزون ألسىىىباب سياسىىىية أو  انيىىىة ب ىىىورة 
 ادو  سنوات عدادة. قدمنهجية يف احلبس ارنذرا مل لذ ات 
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ىىى ذظ بىىىاحمل جزان يف احلىىىبس ارنذىىىرا مل  -49               وتىىىرويف ارح جىىىاد قاسىىىية للةااىىىة. وعنىىىدما ر حيو
(،  ىى  ل حيبسىىون لىىيً  و ىىاراً يف دنزانىىات ت مهىىا ممارسىى ان  ىىائن انأو ر اوسىى  دمون يف النمىىه )

 دادة ارت ًاظ ا سل بًرويف صى ية انجىز عىن وصىذها اللسىان. ور اوجىد مىراحي  مناسىبة 
يف الزنزانات، واوضطر احمل جزون أحيانىاً  أ النىو  يف الذضى ت الب ىراة الىيت اذىي  مىن احلاواىات 
ل  الصا ية اف احة  ىذا الةىرف. واق  ىر  مصانيىة الوصىول  أ ا ىواء الطلىق والنىور الطبينىف علىغ 
               ة،احلىىىىد األ  ، لالبىىىىاً عىىىىن ق ىىىىد. واحل ىىىىص الةذائيىىىىة صىىىىة ة جىىىىداً ووات نوعيىىىىة اةذواىىىىة سىىىىيت

، علىغ الىرلل الصميىة  ىدو ةو مما اط مل  أ اجلو  واداعة. ولالباً ما اصون مياه ال رب ل  نقية 
من  رجات احلرارة افراذنة يف النداد من مواقع ارح جاد. وباإلضا ة  أ ولك،   ن عد  وجىو  

منهىىا،  أ جانىىب ال نسىىد يف  مرا ىىق صىى ية واننىىدا  الرعااىىة الطبيىىة واأل واىىة أو احلرمىىان اف نمىىد
 ىىىرف النقوبىىىة، انىىىرف احمل جىىىزان لتمىىىراف واألوبتىىىة والو ىىىاة. ويف بنىىى  األحيىىىان، اىىىد ع تىىىرويف 

 ارح جاد القاسية احمل جزان  أ ارن  ار.
واوس  د  عمىداً يف النداىد مىن احلىارت أقسىغ تىرويف ارح جىاد وأ ىد نًمى  صىرامة،  -50

اخلونىة  وأا  ب  يف أ ىل ا ىصلون خطىراً علىغ األمىن الىوجيين مبا يف ولك مناقبة األ  ا  الذان 
أو اف ىى ب  يف اراصىىاهبل لجىىرائل عىىابرة لل ىىدو ،ل أو أثنىىاء مرحلىىة ال  قيىىق، بق ىىد احل ىىول علىىغ 
اىىىرمي الىىىذات، أو ان ىىىىزا  ارع ا ىىىات أو افنلومىىىىات، أو  تىىىراه افىىىطمنني بافن قىىىىدات الدانيىىىة علىىىىغ 

 نسىانية ب ىصه خىا  يف بدااىة  ى ة  ر ارح جىادا اصون ترويف ال  لف عن عقيدهتل. ولالباً م
 . ولصن ادرطياً حل  جي ق سرا  احمل جزارح جاد وا  سن قلي ً 

مىىا ر اقىىه عىىن  مبىىن  ىىيهلوحيو جىىز يف  را اىىا عىىد  لىى  منىىرويف مىىن افقىىاالني األجانىىب،  -51
 .2011مخسة جنو  جيبوايني رت ار  ب   ل أاة منلومات منذ عا  

حت   ن  وب ذة عامة، حتو جز النساء يف مصان منذ ه عن الرجال، ولصنهن نا راً ما اصو  -52
مسىىىطولية أو   ىىىرايف امىىىرأة. وار  قىىىار  أ موتذىىىات مسىىىطورت عىىىن احمل جىىىزات وا ىىىر ن علىىىيهن 
انرضهن ب صه م زااد خلطر النند اجلنسف واجلنساين، واسبب  ن  هانة ل  ضىروراة. ووثقى  

اح وجىىىز  يهىىىا أجيذىىىال مىىىع البىىىالةني يف نذىىىس الًىىىرويف ال  نسىىىانية  ون اره مىىىا   اللجنىىىة حىىىارت
باح ياجىىىىاهتل اخلاصىىىىة. ومثلمىىىىا هىىىىو احلىىىىال مىىىىع اآلخىىىىران، لالبىىىىاً مىىىىا اىىىىو   األجيذىىىىال يف احلىىىىبس 

 ارنذرا مل.
ل و يمىىا ا نلىىق بارح جىىاد، ان هىىك احلصومىىة احلىىق يف احليىىاةل ويف ال م ىىع باحلراىىة واألمىىن -53

ه ال ىى ص ناَمىى نىىرف لل نىىذاب وافناملىىة القاسىىية أو ال  نسىىانية أو افهينىىةل ويف أن او ويف عىىد  ال
مناملة  نسانية اراعف الصرامىة اف  صىلة يف اإلنسىانل ويف مسى وى صى ف منقىول. وعىزل السىجني 

ىىرَ    احمل جىىزون أاضىىاً خ لىى  بارا ىىال مىىع   جىىزان آخىىران ووضىىن  يف احلىىبس ارنذىىرا مل، الىىذمل حيو
حىىراس السىىجن لذىى ات جيوالىىة، اون ىىا مبثابىىة انىىذاب. وختضىىع السىىلطات للمسىىاءلة عىىن وحىىل مىىع 

ان هىا  احلىىق يف احليىاة بالنسىىبة للم  جىزان الىىذان اوجىدون حتىى  مسىطولي ها والىىذان ا و ىون أثنىىاء 
ارح جاد، مبا يف ولك يف حارت ارن  ار. وارى اللجنة أن احلصومىة، يف مجيىع هىذه احلىارت، 
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 زامهىىىا اإلطىىىا   مااىىىة حيىىىاة األ ىىى ا  احمل جىىىزان وبال زامهىىىا ببىىىذل الننااىىىة الواجبىىىة ر ا قيىىىد بال
 لل  قيق يف الو يات.

 التعذيب -٦ 
اسىىىىىى  د  افسىىىىىىطولون اإلرا اىىىىىىون جمموعىىىىىىة م نوعىىىىىىة مىىىىىىن أ ىىىىىىصال سىىىىىىوء افناملىىىىىىة أثنىىىىىىاء  -54

ارس جوابات وفناقبة احمل جزان وادندان. والنن ر اف    بني هذه األ صال من سوء افناملىة، 
ضىىرب أو ارل  ىىاب، هىىو أن الق ىىد منهىىا هىىو  حىىداث أرت المثىىه أ ىىصال ال قييىىد الق ىىوى أو 

اقبىىىة الةىىىرف مىىىن هىىىذه األعمىىىال هىىىو ان ىىىزا  ارع ا ىىىات وافنلومىىىات ومنبىىىدين ونذسىىىف  ىىىداد. و 
هل و تىىراههل. واسىىبب النداىىد مىىن هىىذه األعمىىال أاضىىاً أضىىراراً بدنيىىة احمل جىىزان وادنىىدان وختىىواذ

ونذسية جيوالة األجه للض ااا أو اط مل  أ و اهتل. وارى اللجنة أن هذه افناملة السىيتة ا ىصه 
 القول  ن  من  ر علغ نطاق واسع يف  را اا.  صن انذاباً، وهو أمر

ىارس مبىوا ق هل ورضىاهل. واىدل اصىرار  -55 وال نذاب  مىا أن اى مر بى  افسىطولون مبا ىرة أو  و
ها  رلىىة واضىى ة علىىغ وجىىو  سياسىىة م نمىىدة ث ال نىىذاب النداىىدة افوثقىىة وااسىىاقها وا ىىاهبحىىوا 

س جوابات، وتذلك أثناء اخلدمة الوجينيىة. فمارسة ال نذاب ب صه روايين خ ل ال  قيقات وار
ا  مىه وا م ع مراصبو ال نذاب باإل  ت مىن النقىاب بوجى  عىا . واسى ن ج اللجنىة أن احلصومىة 

 ان  ار ال نذاب الذمل  ارس ضد اإلرا اني يف مجيع أحناء البلد. مسطولية
 الحق في الملكية -٧ 

ا نلىىق نذىىذت الدولىىة بنىىد ارسىى ق ل بىىدرجات م ذاواىىة يف مجيىىع أحنىىاء البلىىد  صىى حات  -56
اب ندت  يهىا تثى اً عىن القىانون النىريف السىابق. واسى  دم   يف   ة ما بند ارس ق ل ألراضفبا

السىىلطات ملصيىىة احلصومىىة احل ىىراة لتراضىىف وافىىوار  الطبينيىىة توسىىيلة فضىىااقة ومناقبىىة أعىىدائها 
ضىني، ور سىىيما أ ىىرا  الىىداانات لىى  افىىرخص  ىىا وافنارضىىني وأقىىارب األ ىى ا  الىىذان  ىىروا افذ  

مىىن البلىىد، وفصا ىى ة  ىىرتائها ومطاىىداها بطراقىىة لىى  قانونيىىة. وعلىىغ الىىرلل مىىن أن قىىوانني  صىى   
رة األراضف ابدو  اادة من الناحية اجلنسانية،   ن اللجنة ارى أن النًا  امييزمل بطراقة ل  مبا ى

النساء والذ يات ب صه ل  م ناسب من  رط اجلنسية افىرابع ب  ىاء اخلدمىة  رضد افرأة. وا ضر 
الوجينية لل  ول علغ األراضف ألن النداد منهن ر اقمن باخلدمة أو ر ا ممنهىا بسىبب الىزواط 
واألمومىىة. واىىطثر  صىى   األراضىىف أاضىىاً ب ىىصه لىى  م ناسىىب علىىغ الرعىىاة، مثىىه أقليىىات النذىىر 
والصونامىىا. وقىىد اوذهىىل الطراقىىة الىىيت اابن هىىا السىىلطات إلعىىا ة اىىوجيني أ ىىرا  هىىذه اد منىىات احملليىىة 

 علغ أ ا عمه مق و  ل جرادهل من ملصية أراضف أس  هل وسبه عي هل وثقا  هل.
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 التعرض لالعتداء واالستغالل واالستعباد -جيم 
 الخدمة الوطنية -١ 

احلصومىىة  ع نىىىاً ب ىى ن اخلدمىىىة الوجينيىىة رسىىى صمال القىىىوانني ، أصىىىدرت 1995يف عىىا   -57
، أجيلقىى  احلملىىة 2002سىىنة. ويف عىىا   18السىىابقة والىىدعوة  أ انيىىد مجيىىع اإلرا اىىني البىىالةني 

ايصيىالو، ممىا ا طلىب مىن الذ يىان والذ يىات بىدء ال ىدراب النسىصرمل فىدة سى ة  - اإلقائية وارسامل
سىىنة.  18اين ع ىر،  ن تىانوا يف افدرسىة، أو عنىدما ابلةىون أ ىهر عنىدما ا ىلون  أ ال ىد الثى

الثانواىة وارسىامل ايصيىالو مبواصىلة  ةرسى ادون ارم  ان النهائف يف افدواوسما للمجندان الذان ط
انليمهل مع البقاء ر ياً يف اخلدمىة الوجينيىةل واوطالىب اآلخىرون بى  اء اخلدمىة النسىصراة أو افدنيىة 

نىد األجيذىال قسىراً واىط مل ادنىدون اخلدمىة يف  ىهراً علىغ ا 12فىدة  ألقىه. ويف الواقىع، لالبىاً مىا طو
 ااة األمر فىدة دمنيىة لى   ىدو ة. وأجىرت اللجنىة مقىاب ت مىع أ ىرا  تىانوا ر ازالىون يف اجلىي  

 سنة يف اخلدمة. 17عندما قرروا يف النهااة أن اذروا بند قضاء 
هىىىذه الًىىىرويف  ىىىمه ال ىىىدراب واخلدمىىىة النسىىىصراني. وااء والًىىىرويف وافناملىىىة قاسىىىية أثنىىى -58

عىد  وجىو  مىا اصذىف مىن الةىذاء وافىاء وافرا ىق ال ى ية والسىصن واخلىدمات الطبيىة، ممىا  وافناملة
ىىىر   قىىد اىىط مل  أ الو ىىاة أو اإلعاقىىىة ال ىىدادة أو  أ آثىىار نذسىىية و سىىىيولوجية جيوالىىة األجىىه. وحيو

ال نبىى  وال نقىىه والىىدان. وا نرضىىون ب ىىورة منهجيىىة ادنىىدون ب ىىصه روايىىين مىىن حقهىىل يف حراىىة 
للنقوبة وسوء افناملة اف نمدة اليت هتديف  أ  حلاق أرت  داد. ويف النداد من احلارت، ا صه 

 ولك انذاباً.
دى والننىىد اجلنسىىف ضىىد النسىىاء والذ يىىات من  ىىر علىىغ نطىىاق واحلقيقىىة أنىى  منىىرويف لىى -59
وعىى وة علىىغ ولىىك،  ىى ن اخلدمىىة افنزليىىة القسىىراة للنسىىاء  جلميىىع يف ةيمىىات ال ىىدراب النسىىصرمل.ا

والذ يات ال ئف ا نرضىن أاضىاً ل ع ىداء اجلنسىف يف هىذه اف يمىات اونىد مبثابىة اسى نبا  جنسىف. 
واىىرى اللجنىىة أن هىىذه ارن هاتىىات حلقىىوق النسىىاء والذ يىىات اونىىد أاضىىاً مبثابىىة انىىذاب. واوراصىىب 

           اخىىىىه اجلىىىىي ، وهىىىىف مثىىىىال آخىىىىر علىىىىغ  خذىىىىاق احلصومىىىىة هىىىىذه ارن هاتىىىىات أاضىىىىاً بدرجىىىىة أقىىىىه  
يف الو ىىاء بال زامىىات بىىذل الننااىىة الواجبىىة لل مااىىة مىىن أعمىىال الننىىد ضىىد افىىرأة ومننهىىا وافناقبىىة 

 عليها وجاها.
ومن ال نب جداً أن حي ه افواجينون علغ  عذاء من اخلدمة الوجينية، ر سىيما الرجىال  -60

مل  صه من أ صال ارسى نصايف الضىم مل، وحىل األ ى ا  ووو اإلعاقىة منهل. ور اوسما ب 
ندون لل دراب النسصرمل الذنلف واخلدمىة النسىصراة بىدرً  مىن اخلدمىة افدنيىة. واقىو  السىلطات  طو

بان ًىىىا   مىىى ت ام ىىىيطية )ليذىىىاس( للقىىىب  علىىىغ اف هىىىربني مىىىن ال جنيىىىد والذىىىاران مىىىن اخلدمىىىة 
ومل ولىك علىغ ارسى  دا  افذىىرط للقىوة، الىذمل اىط مل أحيانىىاً  أ بطراقىة ع ىوائية. ولالبىا مىا انطىى

افنىىادل اخلاصىىة واذ ي ىىها. وانطىىومل اىىر  اخلدمىىة الوجينيىىة أاضىىاً علىىغ  أ الو ىىاة، والىىدخول بىىالقوة 
مىىن البلىىد. والواقىىع أن مىىدة و حتىداات، ولالبىىاً مىىا ر اصىىون ممصنىىاً  ر عنىىدما اذىىر الذىىر  مىىن اخلدمىىة 
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دو ة، وترو ها افروعة، مبا يف ولك ارح جاد ال نسذف وال نذاب اجلنسف اخلدمة الوجينية ل  احمل
وعد  وجو   جادة واألجر الزهيد، وما  ذه اخلدمة من اننصاسات علغ قىدرة أمل  اجلاملوالنمه 

 ر  علغ أن ان يف أسرا  وحيىي حياة أسراة واني  ترويف عمه موااية تلها عوامه انه اخلدمىة 
ا  رس  يها ما ا ب  الرق ب صه اع يا مل.الوجينية مطسسة  و

 ن انيىىد افىىواجينني يف اخلدمىىة الوجينيىىة مىىن اخ  ىىا  الىىدول وات السىىيا ة، الىىيت  صىىن و  -61
أن اطالب األ را  باف ارتة يف الد ا  الوجيين للدولة لذ ة من الزمن. ولصن هىذا انبةىف أر اىط مل 

لوجينيىة يف  را اىا علىغ  ىروط واىداب  ليسى   أ  نصار اا  حلراات الذر  وحقوق . واقو  اخلدمة ا
م ناسىىىبة أو منقولىىىة أو ضىىىروراة ف ىىىل ة الىىىد ا  الىىىوجيين. وانطىىىومل اخلدمىىىة الوجينيىىىة تمىىىا انذىىىذها 
           السىىلطات اإلرا اىىة علىىغ ان هىىا  منهجىىف دموعىىة مىىن حقىىوق اإلنسىىان علىىغ نطىىاق و جىىل نىىا راً 

وجىىى  اخل ىىىو ، اىىىرى اللجنىىىة أن اخلدمىىىة الوجينيىىىة مىىىا عوىىىوا ن يف أمىىىاتن أخىىىرى يف النىىىارت. وعلىىىغ 
               ل ويف عىىىىىد  ال نىىىىىرف لل نىىىىىذاب ان هىىىىىك حىىىىىق اإلرا اىىىىىني يف احليىىىىىاةل ويف ال م ىىىىىع باحلراىىىىىة واألمىىىىىن

أو افناملىىىىة القاسىىىىية أو ال  نسىىىىانية أو افهينىىىىةل ويف أن انىىىىاملوا مناملىىىىة  نسىىىىانية اراعىىىىف الصرامىىىىة 
اء سىىىىلب حرا ىىىى ل ويف ارعىىىى ايف يف تىىىىه مصىىىىان ب   ىىىىي هل اف  صىىىىلة يف  ىىىى ص اإلنسىىىىان أثنىىىى

القانونيىىىةل ويف ال م ىىىىع  راىىىىة الذصىىىىر والوجىىىىدان والىىىىدان وال نبىىىى  وال نقىىىىهل ويف اخل وصىىىىية واحليىىىىاة 
ل ويف ويف ال م ىىع بىى علغ مسىى وى  صىىن بلولىى  مىىن ال ىى ة البدنيىىة والنقليىىة األسىىراةل ويف ال نلىىيلل
ب عي ىهل بنمىه خل ارونى  أو اقبلونى   راىة. وان هىك أاضىاً ل ويف تسىاجلىاملعد  ال نرف للنمه 

 حق األجيذال يف أر اوسج لوا قسراً يف القوات افسل ة.
وأخ اً، ارى اللجنة أن عد  حتقيىق احلصومىة يف الىك افمارسىات أو ارن هاتىات النامجىة  -62

ل زامهىىا ببىىذل الننااىىة عىىن مبىىا رات  ر اىىة ومقاضىىاة افسىىطولني عنهىىا ومنىىاقب هل ا ىىصه ان هاتىىاً ر
 الواجبة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 العمل الجبري -٢ 
اوسىىىج ه آريف الذ يىىىان والذ يىىىات تىىىه سىىىنة يف خدمىىىة وجينيىىىة لىىى   ىىىدو ة افىىىدة. واىىىرى  -63

اللجنة أن منًل ادندان يف اجلي  وته ادنىدان يف اخلدمىة افدنيىة خلضىنون للنمىه اجلىامل أثنىاء 
. وهنىىىىىا  قىىىىىع مىىىىىن ال نىىىىىذاب أو افناملىىىىىة أو النقوبىىىىىة القاسىىىىىية أو ال  نسىىىىىانية أو افهينىىىىىة اخلدمىىىىىة

ىىىىا ادنىىىىدون علىىىىغ أ ائىىىى . واذضىىىىف تىىىىرويف عمىىىىه  للمجنىىىدان يف اجلىىىىي  ا نلىىىىق بالنمىىىىه الىىىىذمل طو
أو اون ىىا  ان هاتىىات  ضىىا ية حلقىىوق اإلنسىىان أ ومني ىىة ادنىىدان الىىذان خلضىىنون للنمىىه اجلىىامل 

، مثه احلق يف النمه يف ترويف عا لة ومواايىة، واحلىق يف ات  ضا ية حلقوق اإلنسانمبثابة ان هات
السصن ال ئىق، واحلىق يف ال م ىع بى علغ مسى وى مىن ال ى ة  صىن بلولى  واحل ىول علىغ الرعااىة 

 ال  ية، ر سيما عندما اوطلب منهل أ اء أعمال خطرة.
ون السىىىن القانونيىىىة، أاضىىىاً للنمىىىه النداىىىد مىىىن اإلرا اىىىني، مبىىىن  ىىىيهل الطىىى ب   عوخلضىىى -64

ن للنمىىىه اجلىىىىامل يف سىىىياق انيىىىىدهل الوجينيىىىة. وخلضىىىىع افسىىىنون اإلرا اىىىىو اجلىىىامل خىىىارط اخلدمىىىىة 
القسرمل يف افيلي يات. واىرى اللجنىة أن النمىه الىذمل اذرضى  احلصومىة علىغ األ ى ا  مسىلو  



A/HRC/29/42 

GE.15-08976 18 

             قىىىىىىىانون الىىىىىىىدويلاحلراىىىىىىة  ثىىىىىىىه أاضىىىىىىىاً  ىىىىىىىصً  مىىىىىىىن أ ىىىىىىىصال النمىىىىىىىه اجلىىىىىىىامل احملًىىىىىىىور مبوجىىىىىىىب ال
 حلقوق اإلنسان.

            واوىىرلل ادنىىدون والطىى ب وافسىىنون والسىىجناء مجىىينهل علىىغ النمىىه حتىى  هتداىىد اجلىىزاء  -65
أو النقوبة. ويف السياق القمنف الذمل اني    را اا،  ون، ليس ر   أ اء هذا النمه أمراً وار اً. 

يف هىىذا السىىياق ممارسىىة  ىىبيهة بىىالرق يف آثىىاره، وهىىو لىىذلك  وختلىىص اللجنىىة  أ أن النمىىه اجلىىامل
  ًور مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
 االستنتاجات -ألف 

ريتريا ارتكبت وال تزال ترتكبب انتهاكبات منهجيبة وواسبعة إترى اللجنة أن حكومة  -66
لحقببببوق اإلنسببببان دون أن تخءبببع للمسبببباءلة عنهببببا  والتمتببببع بببببالحقوق النطببباق وجسببببيمة 

والحريات مقيد بشدة في سياق عام يتسم بانعدام تام لسبيادة القبانون  وتبرى اللجنبة أيءباا 
أن االنتهاكات في مجاالت اإلعدام تخارج نطاق القءاء، والتعذيب )بما في ذلبك تعبذيب 

قببد تشببكل جببرائم سببد اإلنسببانية  وتشببدد الجنسببي ، والخدمببة الوطنيببة، والعمببل الجبببري 
اللجنببة علببى أن نتائجهببا الحاليببة ينبغببي أال تأفساببر علببى أنهببا اسببتنتاج ببب ن جببرائم دوليببة لببم 

 تأرتَكب في مجاالت أتخرى 
وباتبببام ممارسببات اسببتأحدثت أثنبباء الكفببال مببن أجببل التحريببر، تمسببكت الجبهببة  -67

الشعبية ، وهو الحزب الحاكم والوحيد في  الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة )الجبهة
إريتريبا، بالسببلطة بالتفكيببك التببدريجي لاصببالحات الراميببة إلببى إرسبباء الديمقراطيببة وسببيادة 
القبببانون فبببي البلبببد أو باالمتنبببام عبببن تنفيبببذها  وب نشببباء نلبببم للمراقببببة واللجبببوء إلبببى القمبببع 

              قائمببباا علبببى الخبببوف القاسبببي، قوسبببت الجبهبببة الشبببعبية الحريبببات العامبببة وأقامبببت حكمببباا 
ال يسبم  بب ي معارسبة  وطمسببت الجبهبة الشبعبية الخطبوة الفاصببلة ببين مصبادر السببلطة 
الدسببتورية الثالثببة بتركيببز جميببع الصببالحيات فببي السببلطة التنفيذيببة، وال سببيما فببي  ببخ  

منصبببب رئبببيس الحبببزب، علبببى حسببباب السبببلطتين التشبببريعية  البببرئيس البببذي يشبببغل أيءببباا 
 ئية  أما االنتخابات الوطنية فلم تأنلام قط والقءا
وأنش ت الجبهبة الشبعبية نلامباا يسبتطيع بموجبب  عبدد هائبل مبن اتفبراد التجسبس  -68

علببببى اإلريتببببريين وإجببببراء تحقيقببببات بشبببب نهم واعتقببببالهم دون مراعبببباة للقببببانون فببببي  الببببب 
ن المعينببين فببي اتحيببان  ومببن الشببوا ل الرئيسببية انتشببار مكاتببب اتمببن الببوطني والمببو في

مكاتب إدارية ولكن مبع واليبة اسبتخباراتية، وتبداتخلهم مبع اسبتخبارات الحبزب نفسب  ومبع 
 االستخبارات العسكرية 
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الذي كبان المقصبود أن يكبون أسبمى قبانون فبي  ١99٧ولم يأنفذ قط دستور عام  -69
الوطنيببة  وحتببى عنبدما كانببت الجمعيبة  ٢00٢ولبم تأعقببد الجمعيبة الوطنيببة منبذ عبام البلبد  

، ٢00٢تعقبببد جلسببباتها، كانبببت القبببوانين تأسبببن بمرسبببوم حكبببومي ) إعبببالن    ومنبببذ عبببام 
أصبببحت هببذ  هببي الطريقببة الوحيببدة إلصببدار التشببريعات  ومببن دواعببي القلببق الشببديد أن 
القانون ال يجسد بعض السياسات الهامة التي اعتمدتها الحكومة، بما فيها تلك التي تؤثر 

لحقببوق والحريببات الفرديببة  ويقتصببر اتمببر علببى  إعالنهببا  عببن طريببق تبب ثيراا  ببديداا علببى ا
وسائط اإلعالم الحكومية أو رسائل تنقلها اإلدارات المحلية وتأنفابذ فبي الممارسبة العمليبة، 
مع كل ما يحمل  هبذا اإلجبراء مبن  مبوض  وقبد قوسبت هبذ  الطريقبة فبي العمبل توقعبات 

نين وبش ن عمليات تشريعية سبليمة تكبون منفصبلة اإلريتريين المشروعة بش ن موثوقية القوا
عن سلطة تشريعية مستقلة وتخاسعة لمراقبتها  وعلبى البر م مبن أن اللجنبة ترحبب ب صبدار 

، محبل القبوانين االنتقاليبة ٢0١٥القوانين الجديدة التي تحل فعليباا، اعتبباراا مبن أياريمبايو 
هببا مببن تقيببيم امتثببال هببذ  ، ف نهببا ليسببت فببي موقببف يمك ن١99١المعمببول بهببا منببذ عببام 

 القوانين للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
وليس القءاء مستقالا  ويأعيان القءاة ويأعاد تعييبنهم بمشبي ة البرئيس ويبوجههم فبي  -70

أعمالهم ويبؤثر فبي قبراراتهم أعءباء الجبهبة الشبعبية والجبير  وتب ثر النلبام القءبائي أيءباا 
المحكمببة الخاصببة، التببي تتببولى فببي الممارسببة الرئاسببة والبببت فببي إنشبباء بنيببة موا يببة هببي 

جميع أنوام الجرائم، وتتجاهل فبي عملهبا بوسبول أبسبط الءبمانات المتصبلة بباإلجراءات 
القانونية الواجبة  وقءاة المحكمة الخاصة سباة عسكريون كبار لم يتلقوا تبدريباا قانونيباا، 

  مبا ببرة علببى مببا يبببدو  وعلببى العمببوم، يعبباني ويعيببنهم الببرئيس مبا ببرة وهببم مسببؤولون أمامبب
مجببال إقامببة العببدل مببن تخلببل تببام، ال سببيما عنببدما يتعلببق اتمببر بمعالجببة قءببايا ات ببخا  
المحتجزين  وقد يسرت المحاكم المحلية، المختصبة فبي المنا عبات النا ب ة عبن  الحيباة 

البة لش بخا  فبي اليومية للمجتمعات المحلية ، على اتقبل، الوصبول إلبى  بيء مبن العد
 المجتمعات الريفية والنائية 

             وال يسبببببتطيع اإلريتريبببببون التنقبببببل كمبببببا يشبببببابون أو التعبيبببببر عبببببن أنفسبببببهم بحريبببببة  -71
أو ممارسة  عائرهم الدينية دون تدتخل ال موجب ل  أو التمتبع ب مكانيبة الوصبول دون قيبد 

د هيب ت نلبم المراقببة المتفشبية إلى المعلومبات أو التجمبع وتكبوين الجمعيبات بحريبة  وقب
والعواقب الوتخيمة تنماة السلوك التي تأعتبر منحرفبة، بمبا فبي ذلبك السبجن مبدى الحيباة 

 أو اإلعدام، بي ة رقابة ذاتية لم يعد اتفراد فيها يثقون ب ي  خ ، حتى أفراد أسرهم 
فببي  وعلبى  برار الممارسبات التبي سببق تسبجيلها تخبالل الكفبال مبن أجبل التحريبر -72

التعامببل مببع المعارسببة الداتخليببة والخارجيببة، تسببتخدم الحكومببة منببذ االسببتقالل االتختفبباء 
القسري واإلعدام تخارج نطاق القءاء لسحق المعارسة الحقيقية أو المفترسة ومنبع  هبور 
أي آراء معارسببببة  وتشببببم ز اللجنببببة بشببببكل تخببببا  مببببن ممارسببببة الحكومببببة المتمثلببببة فببببي 
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ون تقببديم مزيببد مببن المعلومببات عببن مصببير أو مكببان وجببود االعتببراف بعمليببات االعتقببال د
 ات خا  المعتقلين 

وينتشببر االحتجبببا  التعسببفي علبببى نطبباق واسبببع  وعببدد المبببو فين الببذين يسبببي ون  -73
استخدام سلطة االعتقبال يبعبع علبى القلبق بشبكل تخبا ، وكبذلك عبدد أمباكن االحتجبا  

سبيطرة الجهبا  القءبائي  وتتسبم  بروف الرسمية و ير الرسمية والسرية، وكلها تخارجة عن 
االحتجببا  بقسبباوة بالغببة، ويبببدو أن االفتقببار إلببى سبببل الحصببول علببى مببا يكفببي مببن الغببذاء 
والماء والرعاية الطبية أثناء االحتجا  يوهن السجناء ويؤدي إلبى مءباعفات صبحية قصبيرة 

المحتجببزين فببي  وطويلببة اتجببل، وأحيانبباا إلببى المببوت  وهنبباك انتشببار واسببع لممارسببة إبقبباء
الحبببس االنفببرادي ويأو فببي عزلببة فببي تجاهببل تببام للمعببايير الدوليببة  وبالتببالي تتبب ثر الصببحة 

 العقلية والجسدية للسجناء دون مبرر ودون أن يكون ذلك سرورياا 
وات بببخا  المقببببوض علبببيهم أو المحتجبببزون أو المحبببتفظ بهبببم لمعببباقبتهم فبببي  -74

خدمبببة الوطنيبببة والتبببدريب العسبببكري، يخءبببعون مختلبببف اللبببروف، بمبببا فبببي ذلبببك أثنببباء ال
روتينيبباا ت ببكال مببن المعاملببة السببي ة التببي تصببل فببي العديببد مببن الحبباالت حببد التعببذيب  
وتبببرى اللجنبببة أن اللجبببوء إلبببى التعبببذيب منتشبببر لدرجبببة أنببب  ال يسبببعها إال أن تسبببتنتج بببب ن 

رون منحبببرفين السياسبببة الحكوميبببة تشبببجع علبببى اللجبببوء إليببب  لمعاقببببة اتفبببراد البببذين يعتبببب
والنتزام االعترافات  وال يوجد رصبد لمراكبز االحتجبا ، وال يأقبدم مرتكببو أعمبال التعبذيب 

 قط إلى العدالة 
وتبببرى اللجنبببة أن ممارسبببة معاقببببة أفبببراد اتسبببرة علبببى السبببلوك الصبببادر عبببن أحبببد  -75

يكبون اتقرباء  كل من أ بكال الجبرم بالتبعيبة البذي ينتهبك المعبايير الدوليبة  ويمكبن أن 
االنتقبببام مبببن هبببذا النبببوم ماليببباا أو أن يتخبببذ  بببكل المءبببايقة )بمبببا فبببي ذلبببك فبببي الخبببارج  
واالعتقبببال واالحتجببببا  التعسبببفيين  ويمكببببن أن يكبببون المسببببتهدفون أقبببارب مببببن يأعتبببببرون 
منتقدين للحكومة أو مجندين هرببوا مبن الخدمبة العسبكرية أو محتجبزين فبروا مبن السبجن 

 أو أفراداا فروا من البلد 
واسبببتطاعت الحكومبببة بفءبببل مراقببببة الحصبببول علبببى الممتلكبببات، بمبببا فبببي ذلبببك  -76

اتراسبببي، أن تسبببتخدم هبببذ  المبببوارد كوسبببيلة إسبببافية لمعاقببببة مبببن تعتببببرهم مخبببالفين لهبببا 
ومكاف ة أنصارها  وترى اللجنة أن ممثلي الجير والحبزب علبى وجب  الخصبو  يسبتغلون 

 اتعمال التجارية لربحهم الخا  سلطتهم لالستيالء على اتراسي والمنا ل و 
، كبببان علبببى اإلريتبببريين أن يقءبببوا معلبببم حيببباتهم العمليبببة فبببي ١99٤ومنبببذ عبببام  -77

الخدمبببة الوطنيبببة  وتبببدوم الخدمبببة الوطنيبببة مبببدة  يبببر محبببدودة، وتنتهبببك  روفهبببا المعبببايير 
فيها  الدولية ويتقاسى المجندون أجوراا متدنية للغاية  وهي، على هذا النحو، مؤسسة تبأت بع

ممارسات  بيهة بالرق  ويوجد المجندون تحت رحمة ربسائهم، الذين يمارسبون السبيطرة 
والقيببببادة علببببى مربوسببببيهم دون قيببببد بطريقببببة تنتهببببك حقببببوق اإلنسببببان ودون أن يخءببببعوا 
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للمسبباءلة فببي أي وقببت مببن اتوقببات  ويخءببع المجنببدون بانتلببام لعقوبببة تصببل إلببى حببد 
اء التببدريب العسببكري أو الحيبباة فببي الجببير  والنسبباء التعببذيب وسببوء المعاملببة، سببواء أثنبب

والفتيات معرسات بدرجبة كبيبرة لخطبر اال تصباب و يبر  مبن أ بكال العنبف الجنسبي فبي 
             جميببع مجبباالت الخدمببة الوطنيببة، ال سببيما فببي مخيمببات التببدريب العسببكري، حيببع كثيببراا 

 ببرعي  ويأعاقَببب اإلريتريببون مببا يءببطرهن ربسببابهن فببي المخببيم إلببى المعا ببرة دون  واج 
      البببذين يحببباولون تجنبببب التجنيبببد أو الهبببرب مبببن الجبببير عقابببباا  بببديداا ويأسبببلبون حبببريتهم

 شكل تعسفي ب
وتسببببتخدم الحكومببببة بصببببورة  يببببر مشببببروعة وباسببببتمرار المجنببببدين و يببببرهم مببببن  -78

لعمبل السكان، بمبن فبيهم أعءباء الميليشبيات، والعديبد مبنهم تجباو وا سبن التقاعبد، فبي ا
الجبببري لبنبباء الهياكببل اتساسببية والسببعي إلببى تحقيببق هببدف التنميببة االقتصببادية واالكتفبباء 
الببذاتي للدولببة، ممببا يببدعم بشببكل  يببر مبا ببر اسببتمرار وجببود حكومببة اسببتبدادية لببم تغببادر 

عامببباا  والعمبببل الجببببري منتشبببر فبببي إريتريبببا لدرجبببة أن جميبببع قطاعبببات  ٢٤السبببلطة منبببذ 
ومببن المبببرج  أن يخءبببع لبب  جميبببع اإلريتبببريين فببي مرحلبببة مبببا مبببن االقتصبباد تعتمبببد عليببب ، 

حيببباتهم  وتسببببتفيد الحكومبببة بانتلببببام أيءبببباا مبببن العمببببل المجبببباني تقريبببباا المفببببروض علببببى 
المجنببدين والمحتجببزين لكسببب أمببوال  يببر مشببروعة عنببدما  تعيببرهم  للشببركات اتجنبيببة 

 فعها الحكومة للعمال التي تدفع مرتبات للحكومة أعلى بكثير من المبالغ التي تد
وتدفع حالة حقوق اإلنسان عدداا متزايداا من اإلريتريين إلى مغادرة بلبدهم  وبوجب   -79

 بببخ  يغبببادرون إريتريبببا كبببل  بببهر، أساسببباا إلبببى البلبببدان  ٥ 000عبببام، يأقبببدر أن حبببوالي 
 المجاورة  وكان هذا الرقم متجهاا نحو االرتفام، مبع  يبادة ملحو بة تخبالل ات بهر اتتخيبرة

                   ، كبببببببببان عبببببببببدد الالج بببببببببين٢0١٤  وفبببببببببي تشبببببببببرين اتوليأكتبببببببببوبر ٢0١٤مبببببببببن عبببببببببام 
              فبببي إثيوبيبببا  وفبببي منتصبببف ١0٦ 8٥9الج ببباا فبببي السبببودان و ١09 ٥9٤المسبببجلين 

، بلبببغ مجمبببوم السبببكان اإلريتبببريين البببذين يحءبببون باهتمبببام مفوسبببية اتمبببم ٢0١٤عبببام 
 خصببباا  وبحسبببب التقبببديرات الحاليبببة  ٣٥٧ ٤0٦ين المتحبببدة السبببامية لشبببؤون الالج ببب

فببي المائببة مببن سببكان البلببد  ويأقتببل آالف  ١0و ٦للسببكان، يشببكل هببذا العببدد مببا بببين 
اإلريتبببريين فبببي عبببرض البحبببر وهبببم يحببباولون الوصبببول إلبببى الشبببواط  اتوروبيبببة  وممارسبببة 

               مريببع، اتختطبباف اتفببراد المهبباجرين، الببذين يفببرج عببنهم مقابببل فديببة بعببد تحمببل تعببذيب
أو يأقتلببون، تسببتهدف اإلريتببريين علببى وجبب  الخصببو   وسأببجتلت أيءبباا حلقببات قأت ببل فيهببا 

 إريتريون داتخل البلد وهم يحاولون المغادرة 
ويتخلببل التمييببز والعنببف سببد المببرأة جميببع مجبباالت المجتمببع اإلريتببري  وليسببت  -80

المببببرأة معرسببببة بشببببدة لخطببببر العنببببف الجنسببببي داتخببببل الجببببير وفببببي مخيمببببات التببببدريب 
العسكري فحسب، بل أيءا في المجتمع عموماا حيع يأرتكب العنف سد المرأة فبي بي بة 

مببرأة مببع انتهاكببات أتخببرى لحقببوق يميزهببا اإلفببالت مببن العقبباب  ويتقبباطع التمييببز سببد ال
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اإلنسان، ما يجعل المرأة في حالة سعف  وينتج عن انتهاكات الحبق فبي الملكيبة والعمبل 
وحريبببة التنقبببل تعبببر ض المبببرأة النعبببدام اتمبببن الغبببذائي، والبببدتخول فبببي المقايءبببة ببببالجنس 

جبببود والبغبباء، وتعر سببها بشببدة لخطبببر المعاقبببة علببى العمببل  يبببر المببرتخ   ونلببراا لعببدم و 
سيادة قانون حقيقية وأجهزة أمنية ذات مصبداقية ومنلمبات مجتمبع مبدني نسبائية مسبتقلة 

أو االنتصاف  ومحايدة، تلل النساء والفتيات  ير قادرات على السعي إلى التماس العدالة
 لما يتعرض ل  من عنف جنسي وجنساني وتمييز 

ذلببك البيانببات اإلحصببائية،  وتببرى اللجنببة أن االفتقببار إلببى بيانببات موثوقببة، بمببا فببي -81
في جل المجاالت )ومنها القانوني والديمغرافي واإلنمائي واالقتصادي  تخلل تخطير يعرقبل 
التوصل إلى فهم واس  للحالة فبي إريتريبا، ويسبم  بتبداول تفسبيرات ال تسبتند إلبى أدلبة، 

 ويؤدي إلى اتخاذ قرارات يمكن أن تكون سارة بتمتع اإلريتريين بحقوق اإلنسان 
ولببم تسببتفد اللجنببة مببن أي  ببكل مببن أ ببكال التعبباون مببن حكومببة إريتريببا  وتثيببر  -82

الفر  المحدودة لوصول المنلمات الدولية والمنلمبات الحكوميبة اإلقليميبة والمنلمبات 
               يببر الحكوميببة إلببى البلببد قلقبباا كبيببراا، ال سببيما فببي سببياق حكومببة تبقببي نلامبباا  يببر  ببفاف 

 علومات للجميع، إما لمواطنيها أو للمجتمع الدولي وال تتي  الم
ويتحمل المجتمع الدولي واتمم المتحدة مسؤولية مستمرة عن الحالة في إريتريا   -83

  كبببانون اتولي  ١٢وعلبببى وجببب  الخصبببو ، قبببدم عبببدم تنفيبببذ اتفببباق الجزائبببر المببببرم فبببي 
وإريتريببا ذريعببة سببهلة والحكببم الصببادر بشبب ن ترسببيم الحببدود بببين إثيوبيببا  ٢000ديسببمبر 

للحكومببة لتنفيببذ ممارسببات قمعيببة يفتببرض أنهببا تهببدف إلببى الببدفام عببن الدولببة  ويتحمببل 
 المجتمع الدولي أيءاا مسؤولية إبقاء إريتريا قيد التمحي  بالنسبة لسياساتها وممارساتها 

 التوصيات -باء 
 التي انتهت إليها  تقدم اللجنة التوصيات التالية بناء على النتائج واالستنتاجات -84

 لمحة عامة -١ 
 توصي لجنة التحقيق حكومة إريتريا بما يلي: -85

  وينبغببي أن ١99٧التنفيببذ الكامببل ودون مزيببد مببن التبب تخير لدسببتور عببام  )أ  
تأجبببرى أي تعبببديالت علبببى الدسبببتور بطريقبببة  بببفافة وقائمبببة علبببى المشببباركة وأن ت تخبببذ فبببي 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان االعتبار التزامات الدولة بموجب 
احتبببرام االلتزامبببات بموجبببب المعاهبببدات الدوليبببة لحقبببوق اإلنسبببان التبببي  )ب  

وتنفبذها   انءمت إليها إريتريا  والتصديق على الصبكوك الدوليبة اتتخبرى لحقبوق اإلنسبان
 واالحتببرام التببام لحريببة التعبيببر والببرأي والتجمببع السببلمي وتكببوين الجمعيببات باعتبارهببا مببن

 القواعد اتساسية تي ديمقراطية 
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االعتببببراف بوجببببود انتهاكببببات لحقببببوق اإلنسببببان وسببببمان المسبببباءلة عببببن  )ج  
االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسبان، بمبا فبي ذلبك علبى سببيل المثبال ال الحصبر حباالت 
اإلعبببدام تخبببارج نطببباق القءببباء، وحببباالت االتختفببباء القسبببري، والتعبببذيب، واالحتجبببا   يبببر 

 والعنف الجنسي، والعمل الجبري، بما في ذلك داتخل الخدمة الوطنية القانوني، 
إنشاء آلية مستقلة ومحايبدة للتحقيبق، وعنبد االقتءباء تقبديم الجنباة إلبى  )د  

العدالة، تخاصة من لديهم مسؤوليات قيادية، وتمكين الءحايا من الحصول على انتصباف 
ع مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسبان مالئم  وسمان وجود اإلجراءات الال مة لمساءلة جمي

 الجارية والمقبلة مساءلة تامة 
 الحوكمة وإقامة العدل -٢ 

 توصي اللجنة أيءاا حكومة إريتريا بما يلي: -86
  التشريعية والتنفيذية والقءائية سمان الفصل بين السلطات )أ  
 السببمال بتشببكيل اتحببزاب السياسببية وإجببراء انتخابببات ديمقراطيببة حببرة )ب  

ونزيهببة و ببفافة علببى جميببع المسببتويات، وفببي هببذا السببياق، احتببرام وتنفيببذ مشببروم قببانون 
 االنتخابات و ير ذلك من نتائج عمل اللجنة المنش ة لتنليم االنتخابات 

مواءمببة القببوانين واللببوائ  الوطنيببة مببع المعببايير الدوليببة لحقببوق اإلنسببان،  )ج  
 تشاور، ونشر جميع التشريعات وإتاحتها لعامبةوسمان  فافية سن القوانين وقيامها على ال

  الناس باللغات الرسمية إلريتريا
اعتماد تشريعات تن  على حمايبة قانونيبة واجتماعيبة معبز ة لمبن هبم فبي  )د  

 حالة هشة، ال سيما اتطفال 
القيببام دون إبطبباء ب دتخببال اإلصببالحات القانونيببة والمؤسسببية الراميببة إلببى  )ه  

موا ين فيما بين اتجهزة الحكومية، بطبرق منهبا اسبتعادة احتبرام سبيادة سمان الءوابط وال
القببانون، مببن تخببالل إسببفاء الطببابع المؤسسببي علببى قءبباء مسببتقل و ببفاف وتببوفير إمكانيببة 

 الوصول إلى العدالة، ال سيما للمتهمين والمحتجزين 
سبمان كببون عمليببات المحكمبة، ومنهببا اتحكببام،  بفافة وعالنيببة ومتاحببة  )و  

 جمهور، ونقلها إلى ات خا  المتهمين فوراا لل
وسببع حببد لتطبيببق المسببؤولية باإلنابببة علببى اتبريبباء بسبببب اتفعببال  يببر  )   

 المشروعة المزعومة التي يرتكبها  يرهم 
إنشبباء مؤسسببة وطنيببة مسببتقلة لحقببوق اإلنسببان واليتهببا الرصببد مببن أجببل  )ل  

حمايببة واحتببرام الببدور اتساسببي الببذي التحقيببق فببي انتهاكببات حقببوق اإلنسببان الجاريببة  و 
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نسان، فبي تؤدي  الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وال سيما المدافعون عن حقوق اإل
  المجتمعات الديمقراطية

سببمان أن ب مكببان اتفببراد أن يطعنببوا فببي التسببويات التببي ال تسببتند إلببى  )ة  
 القانون، وإ الق المحكمة الخاصة 

 واالعتقال واالحتجا  التعسفياناالتختفاء القسري  -٣ 
 وتوصي اللجنة كذلك حكومة إريتريا بما يلي: -87

وقبببف العمبببل فبببوراا بممارسبببة االتختفببباء القسبببري وجميبببع أ بببكال اإلعبببدام  )أ  
تخببارج نطبباق القءبباء، بوسببائل منهببا وقببف سياسببة إطببالق النببار بقصببد القتببل حيثمببا أمكببن 

 تطبيق ذلك في المناطق الحدودية 
ج فبوراا ودون  بروة عبن جميبع ات بخا  المحتجبزين بصبورة  يبر اإلفرا  )ب  

، والصبحفيون، وأعءباء الجماعبات ١٥مشروعة وتعسبفية، بمبن فبيهم أعءباء مجموعبة البب 
 الدينية 

وسببع آليببة فعالببة لتحديببد اتمبباكن التببي يوجببد فيهببا المختفببون، وتزويببدها  )ج  
المختفبببين منبببذ االسبببتقالل، ب فبببادات كاملبببة عبببن جميبببع ات بببخا  المقببببوض علبببيهم أو 

 وتقديم معلومات بهذا الش ن فوراا إلى أسرهم 
اسببتعراض جميببع حبباالت المحتجببزين الببذين أدينببوا بارتكبباب جريمببة مببن  )د  

         الجرائم فبي منتبدى قءبائي أو  بب  قءبائي ولكبن لبم تبأبَت  لهبم فرصبة البدفام عبن أنفسبهم
           ليهبببا فبببي الصبببكوك الدوليبببة التبببي انءبببمت أو لبببم يأمَنحبببوا الحقبببوق اإلجرائيبببة المنصبببو  ع

 إليها إريتريا 
وسببببع حببببد فببببوري لممارسببببة الحبببببس االنفببببرادي وإ ببببالق جميببببع أمبببباكن  )ه  

االحتجا   ير الرسبمية والسبرية  وإتاحبة إمكانيبة وصبول أفبراد اتسبرة والمحبامين والقءباة 
              ببخ  يقبببض عليبب إلببى السببجناء  ووسببع وسببمان احتببرام إجببراءات يمكببن بموجبهببا تي 

 إما أن يأتهم أو أن يأفرج عن  بعد فترة معقولة من الزمن 
القيبببام فبببوراا بتقبببديم معلومبببات عبببن أي مبببن أسبببرى الحبببرب المحتجبببزين  )و  

واإلفراج عنهم في أقرب وقت ممكن  وفي  ءون ذلك، السمال للمبراقبين البدوليين بب ن 
 يصلوا إليهم دون قيد 

 جا  روف االحت -٤ 
 وتوصي اللجنة حكومة إريتريا بما يلي: -88
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تحسببين  ببروف احتجببا  السببجناء ومعبباملتهم لكببي تتما ببى مببع المعببايير  )أ  
الدوليببة، وعلببى وجبب  الخصببو  سببمان الحصببول علببى العببالج الطبببي لجميببع المحتجببزين 

 الذين يحتاجون ذلك 
 محدود المدة سمان أن يلل الحبس االنفرادي تدبيراا استثنائياا  )ب  
وإتاحبة وسع اإلجراءات الال مة إل براف مسبتقل علبى مراكبز االحتجبا    )ج  

وصببول جهببات رصببد دوليببة إلببى جميببع مرافببق االحتجببا  فببوراا ودون عوائببق، والسببمال لهببا 
  ب جراء  يارات منتلمة و ير معلنة، وتطبيق توصياتها دون إبطاء

 التعذيب وسوء المعاملة -٥ 
توصببي المقببررة الخاصببة إريتريببا بوقببف التعببذيب و يببر  مببن أ ببكال سببوء المعاملببة  -89

فوراا، وإنشاء آلية تللم مالئمة، وسمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع ادعاءات 
 التعذيب وسوء المعاملة بهدف تقديم الجناة إلى العدالة 

 الحريات العامة -٦ 
 يلي: توصي اللجنة حكومة إريتريا بما -90

السببمال فببوراا بحريببة التنقببل داتخببل البلببد بتفكيببك نقبباة التفتببير وإلغبباء  )أ  
الحاجة إلى تراتخي  السبفر  واتخباذ التبدابير الال مبة لتسبهيل حركبة ات بخا  المشبروعة 
داتخببل البلببد وتخارجبب ، بمببا فببي ذلببك لببم  ببمل اتسببر  وإلغبباء  ببرة الحصببول علببى ت  ببيرة 

 ائدين وفقاا للمعايير الدولية تخروج لمغادرة البلد ومعاملة الع
اتخاذ تدابير فورية للسمال بتشبغيل وسبائط إعبالم مسبتقلة، بوسبائل منهبا  )ب  

مواءمبببة التشبببريعات ذات الصبببلة مبببع المعبببايير الدوليبببة  وحمايبببة الصبببحفيين مبببن التبببدتخل 
 واالعتقال التعسفيين 

ال سبيما اتخاذ تدابير فورية لوسع حد لجميع أ كال االسطهاد البديني،  )ج  
اسببببطهاد جماعببببات دينيببببة معينببببة، مثببببل  ببببهود يهببببو  والكنيسببببة الخمسببببينية و يرهببببا مببببن 

 الجماعات الدينية  ير الم ذون لها  وإعادة الجنسية والحقوق المتصلة بها فوراا 
 احترام الحرية الدينية لجميع اتديان  )د  

 الملكية -٧ 
 توصي اللجنة أيءاا حكومة إريتريا بما يلي: -91

سببمان إعمببال الحقببوق المتصببلة بالملكيببة والتمتببع بهببا دون أي نببوم مببن   )أ 
 التمييز 
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سببمان القيببام بعمليببات إتخببالء الممتلكببات، بمببا فيهببا اتراسببي والمنببا ل،  )ب  
وإعبببادة التبببوطين وفقببباا للقبببانون البببدولي لحقبببوق اإلنسبببان، بمبببا فبببي ذلبببك القبببانون المتعلبببق 

 والتناسب بالتعويض، ووفقاا لمبادئ المعقولية 
إنهببباء عمليبببات اإلتخبببالء القسبببري المسبببتخدمة انتقامببباا مبببن اتديبببان  يبببر  )ج  

  ومن لم يشاركوا في الصرام المسل الم ذون لها، مثل  هود يهو  
وقببف مصببادرة أراسببي العفببر الفببارين مببن إريتريببا دون تعويءببهم  وسببمان  )د  

 إعادة توطين العفر في بي ة مالئمة 
 الخدمة الوطنية -8 

 توصي اللجنة حكومة إريتريا بما يلي: -92
 ببهراا  ١8وسببع حببد للخدمببة الوطنيببة لمببدة  يببر محببدودة بتحديببدها فببي  )أ  

لجميبببع المجنبببدين الحببباليين والمقبلبببين، كمبببا هبببو متبببوتخى فبببي اإلعبببالن المتعلبببق بالخدمبببة 
 الوطنية 
بش ن تقديم معلومات كاملة و فافة عن تنفيذ اإلعالن الذي صدر مؤتخراا  )ب  

  ٢0١٤ هراا لش خا  المجندين اعتباراا من عام  ١8عودة مدة الخدمة الوطنية إلى 
وإجبا ة ومببن   إجبا ة االسبتنكاف الءببميري قانونباا، وفقباا للقواعببد الدوليبة  )ج  

                  اإلعفبببباءات مببببن الخدمببببة الوطنيببببة تسببببباب تتعلببببق بمسببببائل الصببببحة البدنيببببة أو العقليببببة
 ت اتسرة أو احتياجا
وسع وتطبيق إجراءات قانونية للقبض المتهربين من التجنيد والفبارين مبن  )د  

 الخدمة، وسمان توجي  التهم إليهم ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية 
اعتمببباد قبببانون عسبببكري يحلبببر ويعاقبببب علبببى إسببباءة معاملبببة المجنبببدين  )ه  

يحبدد معبايير للبروف معيشبتهم، بمبا فبي واستغاللهم والتحرش بهم، فبي جملبة أمبور، كمبا 
 ذلك توفير الغذاء والم وى 

إنشببباء آليبببة للبببتللم تخاصبببة بالمجنبببدين ليكبببون ب مكبببانهم رفبببع البببدعاوى  )و  
 المتعلقة بسوء المعاملة والحصول على اإلنصاف 

وقببببف تجنيببببد اتطفببببال دون سببببن الثامنببببة عشببببرة إجباريبببباا فببببي التببببدريب  )   
 العسكري 
م عن الخدمة العسكرية وتبوفير إمكانيبة إتمبام التعلبيم الثبانوي فصل التعلي )ل  

 تخارج مركز ساوا أو  ير  من مراكز التدريب العسكري 
 إلغاء  رة إنجا  مهام الخدمة الوطنية للحصول على الجنسية  )ة  
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 العمل الجبري -9 
في تهيب لجنة التحقيق بحكومة إريتريا أن تكف عن ممارسة استخدام المجندين  -93

الخدمة الوطنية والمحتجزين والطالب وأفبراد الميليشبيات كمصبدر للعمبل الجببري، اتمبر 
 الذي تحلر  المعايير الدولية 

 المساواة بين الجنسين -١0 
 توصي لجنة التحقيق حكومة إريتريا بما يلي: -94

 تعزيز التشريعات التي تحمي وتعز  مساواة المرأة مع الرجل في إريتريا  )أ  
التصبببديق علبببى بروتوكبببول الميثببباق اتفريقبببي لحقبببوق اإلنسبببان والشبببعوب   )ب 

 المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا 
السبببببمال ب نشببببباء منلمبببببات مجتمبببببع مبببببدني مسبببببتقلة تخاصبببببة بالقءبببببايا  )ج  

 الجنسانية، وهي منلمات سرورية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار 
إلى اتراسي المنتجة، والتدريب الزراعبي، والوسبائل سمان وصول المرأة  )د  

 الال مة لجعل  راعتهن مستدامة ومنتجة 
سبببببمان تمتبببببع جميبببببع النسببببباء والفتيبببببات بالمسببببباواة فبببببي حقبببببوق اإلر   )ه  

 وحمايتهن بنفس المعايير القانونية التي تحمي الرجال 
 ومعاقبتهم التحقيق في العنف الجنسي والجنساني ومحاكمة مرتكبي   )و  
تخببالل التبببدريب العسبببكري اإللزامبببي، حلببر إحالبببة النسببباء والفتيبببات إلبببى  )   

مسببباكن المسبببؤولين للعمبببل المنزلبببي الجببببري، ووسبببع سياسبببة لعبببدم التسبببام  إطالقببباا مبببع 
االعتداء الجنسبي داتخبل معسبكرات التبدريب، البذي ينبغبي أن ترصبد  وتبلبغ عنب  مؤسسبة 

 مستقلة 
لءببمان المسبباواة الفعليببة بببين الجنسببين، والتصببدي اتخبباذ تببدابير فوريببة  )ل  

لجميع أ كال العنف سد المرأة، بما فبي ذلبك العنبف المنزلبي والجنسبي والجنسباني مبن 
جانب الجهات الفاعلة الحكومية و ير الحكومية، ال سبيما داتخبل مؤسسبات الدولبة، مثبل 

 المخيمات العسكرية والجير وأماكن االحتجا  
الغ محايببدة ومراعيببة للفببوارق بببين الجنسببين فيمببا يخبب  تنفيببذ آليببات إببب )ة  

سحايا العنف، وتوفير تخدمات إلعادة الت هيل والبدعم، بمبا فبي ذلبك بيبوت آمنبة، ومبوارد 
 للمساعدة القانونية والرعاية الصحية 

 المتابعة -١١ 
 توصي لجنة التحقيق أيءاا حكومة إريتريا بما يلي: -95
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التقنيبببببة مبببببن المفوسبببببية السبببببامية لحقبببببوق اإلنسبببببان التمببببباس المسببببباعدة  )أ  
ووكاالت أتخرى، حسب االقتءاء، بهدف المساعدة في تنفيذ هذ  التوصيات، فءبالا عبن 
التوصببيات المقدمببة تخببالل االسببتعراض الببدوري الشببامل والتوصببيات التببي قببدمتها آليببات 

 أتخرى لحقوق اإلنسان 
تها واالستجابة لطلباتهبا لتلقبي التعاون مع المقررة الخاصة على تنفيذ والي )ب  

 دعوة لزيارة إريتريا 
  التعاون مع آليات دولية أتخرى لحقوق اإلنسان )ج  
سمان عملية متابعبة جامعبة و باملة لالسبتعراض البدوري الشبامل، وتنفيبذ  )د  

 توصيات هي ات المعاهدات، وتقديم التقارير المت تخرة 
للسببمال لمببن يقببدمون المسبباعدة اإلنسببانية  التعبباون مببع المجتمببع الببدولي )ه  

  الدولية بالوصول إلى جميع أنحاء البلد دون عراقيل
 وتوصي لجنة التحقيق المجتمع الدولي بما يلي: -96

بانتلببببار تقببببدم ملمببببوس فببببي حالببببة حقببببوق اإلنسببببان، وال سببببيما اعتمبببباد  )أ  
التقريبر، مواصبلة تقبديم إصالحات تتصدى بجدية للمشاكل التي حبددتها اللجنبة فبي هبذا 

الحمايببة إلببى جميببع الببذين فببروا ومببا  الببوا يفببرون مببن إريتريببا بسبببب االنتهاكببات الجسببيمة 
 لحقوقهم أو بسبب الخوف من هذ  االنتهاكات 

احتببرام مبببدأ عببدم اإلعببادة القسببرية وإنهبباء الترتيبببات الثنائيببة و يرهببا مببن  )ب  
 جوء الترتيبات التي تعرض للخطر حياة ملتمسي الل

تحديببد حلببول طويلببة اتجببل لمسبباعدة الالج ببين، بمببا فببي ذلببك اإلدمبباج   ج) 
المحلي فبي بلبد اللجبوء اتول وإعبادة التبوطين فبي بلبدان أتخبرى، وتعزيبز التءبامن البدولي 

  نجرين اإلريترييبالمشاركة في تحمل المسؤولية عن رعاية الالج ين والمها
             النلاميبببة مبببن إريتريبببا للحبببد مبببن القنبببوات السبببرية،تعزيبببز قنبببوات الهجبببرة  )د  

ال سبببيما بءبببمان أنهبببم لبببم يعبببودوا بحاجبببة إلبببى المجا فبببة بحيببباتهم بعببببور البحبببر اتببببيض 
المتوسط  وفي هذا الصدد، ينبغي النلر على الصعيد الدولي في مس لة ت مين الطرق التبي 

 بين يسلكها الالج ون لتوفير عبور آمن لش خا  الهار 
تعزيز التعاون ببين البدول لمكافحبة تهريبب البشبر واالتجبار بهبم، ومعاملبة  )ه  

 الءحايا وفقاا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان 
تجريم االتجار بالبشر وتهريبهم الذي يؤثر على اإلريتريين بشكل أساسبي  )و  

رة وتوفير المبوارد في هذ  المنطقة  وإنشاء آليات للتحقيق مع من يشاركون في هذ  التجا
 الال مة لمقاساتهم 
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عنببد التعبباون مببع السببلطات اإلريتريببة بشبب ن الحلببول الممكنببة لصببد تببدفق  )   
ملتمسي اللجبوء مبن إريتريبا، وسبع اعتببارات حقبوق اإلنسبان فبي صبدارة أي مجموعبة مبن 
تبببدابير التخفيبببف المقترحبببة  وعبببالوة علبببى ذلبببك، ينبغبببي للحكومبببات المجببباورة أن تبببدرب 

 العاملين في القطام اتمني على الوعي باالتجار بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين 
إبقبباء إريتريببا تحببت الفحبب  الببدقيق إلببى يتءبب  إحببرا  تقببدم ملمببوس فببي  )ل  

 حالة حقوق اإلنسان، وسمان الدور المحوري لحقوق اإلنسان في أي تعامل مع البلد 
القببات كاملببة وطبيعيببة بببين وسببع  ببروة واسببحة مببن أجببل العببودة إلببى ع )ة  

 إريتريا والمجتمع الدولي، بما في ذلك مشاركة إريتريا في المجالس واآلليات اإلقليمية 
مسبباعدة إريتريببا وإثيوبيببا فببي حببل المسببائل الحدوديببة مببن تخببالل الوسببائل  )ي  

 الدبلوماسية 
تريبا، ينبغبي وعند التفاوض بش ن المساعدة اإلنمائية والمشاريع االستثمارية في إري -97

للحكومات والمنلمات  ير الحكومية و ركات القطام الخا  أن تكفل دفع أجبور الئقبة 
للمو فين المعينين محلياا كجزء ال يتجزأ من االتفاق، واإلصرار على أن تأقدم اتجور فعالا 
إلببى مببن يقومببون بالعمببل  وعنببد التفبباوض بشبب ن دتخببول البلببد واقتببرال البببرامج والمشبباريع، 

للمنلمببات أن تءببمن أن مببن اتولويببات الرئيسببية سببمان تبب ثير إيجببابي علببى تمتببع  ينبغببي
 الشعب اإلريتري بالحقوق والحريات المعترف بها بموجب القانون الدولي 

وتوصي لجنة التحقيق ب ن تقبوم اتمبم المتحبدة باسبتعراض وتنقبي  مببادرة  حقبوق  -98
تخلصببت إليهببا اللجنببة وتءببمن قيببام كيانببات اإلنسببان أوالا  إلريتريببا فببي سببوء النتببائج التببي 

 اتمم المتحدة بتطبيقها بصورة منتلمة 
وتهيببب لجنببة التحقيببق بمنلمببة العمببل الدوليببة أن تتصببدى لمسبب لة العمببل الجبببري  -99

 في إريتريا 
وعند اتخاذ قرار بش ن المشاريع المقبلبة، ينبغبي لبرنبامج اتمبم المتحبدة اإلنمبائي  -100

 لدعم تعزيز مكتب اإلحصاءات الوطنية في إريتريا أن يعطي اتولوية 
وينبغبببي للمفوسبببية السبببامية لحقبببوق اإلنسبببان أن تقبببدم تقريبببراا سبببنويا إلبببى مجلبببس  -101

حقوق اإلنسان و ير  من أجهزة اتمم المتحدة المناسبة عن جهودها الرامية إلبى مسباعدة 
فءالا عن التوصبيات المقدمبة حكومة إريتريا في تنفيذ التوصيات المقدمة في هذا التقرير، 

تخببببالل االسببببتعراض الببببدوري الشببببامل والتوصببببيات المقدمببببة مببببن آليببببات حقببببوق اإلنسببببان 
 اتتخرى 
 وتوصي لجنة التحقيق مجلس حقوق اإلنسان بما يلي: -102
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القيبببام، فبببي دورتببب  الثالثبببين، بتنلبببيم حلقبببة نقببباش رفيعبببة المسبببتوى بشببب ن  )أ  
مسببب لة االتجببار بالبشبببر فببي  بببمال أفريقيببا والبحبببر االسببتراتيجيات الممكنببة للتحقيبببق فببي 

اتبببيض المتوسببط، ب  ببراك جميببع الجهببات الفاعلببة ذات الصببلة واسببتخدام كببل مببن اتطببر 
 اتمنية وأطر حقوق اإلنسان 

تجديببد واليببة المقببررة الخاصببة المعنيببة بحالببة حقببوق اإلنسببان فببي إريتريببا،  )ب  
ور منهببببا العمببببل علببببى تعزيببببز تنفيببببذ هببببذ  ومنا ببببدة المكلببببف بالواليببببة أن يقببببوم بجملببببة أمبببب

 التوصيات وتقديم تقرير عن ذلك، وتوفير الموارد اإلسافية الال مة لفعل ذلك 
تفويض إجراءات تخاصة ذات صلة أو توجي  تحقيق بطريقة أتخرى لمعرفبة  )ج  

 إلى أي مدى يمكن أن تشكل االنتهاكات التي حددتها اللجنة جرائم سد اإلنسانية 
ة المفوسببية السببامية لحقببوق اإلنسببان أن تزيببد االهتمببام والمببوارد منا ببد )د  

لحالة حقوق اإلنسان في إريتريا بتعزيبز العمبل مبع الحكومبة بهبدف تنفيبذ هبذ  التوصبيات، 
فءالا عن التوصيات المقدمة تخالل االسبتعراض البدوري الشبامل والتوصبيات التبي قبدمتها 

 آليات حقوق اإلنسان اتتخرى 
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Annexes 

 [English only] 

Annex I 

Letter addressed to the President of Eritrea by the 
commission of inquiry 

 

 

 

 

 

 

United Nations 

 

COMMISSION OF INQUIRY ON HUMAN RIGHTS IN ERITREA 

    

3 June 2015 

 
Excellency, 

Further to my letter of 14 October 2014, I am writing to you again in my capacity as 

Chair of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea.  

In June 2014, the Human Rights Council established the Commission with the 

mandate to investigate all alleged violations of human rights in Eritrea and to report to it at 

its twenty-ninth session, starting in Geneva on 15 June. 

The Commission undertook its investigation between the months of November 2014 

and May 2015. I sincerely regret that in spite of repeated calls for access and for 

information related to the human rights situation, your Government decided not to engage 

with us and not to provide any cooperation. We are still ready to engage with you and your 

Government, should you wish to invite us to visit Eritrea and discuss the outcome of our 

investigation with you and your collaborators.  

On the basis of the body of evidence collected from more than 700 testimonies, the 

Commission has concluded that systematic, widespread and gross human rights violations 

have been and are being committed in Eritrea under the authority of your Government. The 

enjoyment of rights and freedoms are severely curtailed in an overall context of a lack of 

rule of law. 

The Commission also finds that the violations in the areas of extrajudicial 

executions, torture (including sexual torture), national service and forced labour may 

constitute crimes against humanity. The commission emphasizes that its present findings 

should not be interpreted as a conclusion that international crimes have not occurred in 

other areas. 

The full report on the findings and conclusions of the recommendations, together 

with a shorter version of it are shared as annexes to this letter. They will be made public on 

08 June 2015; and presented and discussed on 23 June, in the course of the Council’s

twenty-ninth session.  

In light of the findings of the Commission and as President of Eritrea, President of 

theNationalAssemblyandleaderoftherulingthePeople’sFrontforDemocracyand,party
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Justice, I exhort you to take immediate action to address the grave human rights situation in 

your country, in particular by ending impunity for officials guilty of gross human rights 

violations.  

The Commission urges you and your Government to: 

Implement fully and without further delay the 1997 Constitution. Any 

amendments to the Constitution should take place in a transparent and participatory 

mannerandtakeintoaccountEritrea’sobligationsunderinternationalhumanrights

law. 

Acknowledge the existence of human rights violations and ensure 

accountability for past human rights violations, including but not limited to 

extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, unlawful detention, sexual 

violence and forced labour, also within national service.  

Cease with immediate effect the practice of enforced disappearance and all 

forms of extrajudicial executions, inter alia by discontinuing the shoot-to-kill policy 

that may be applicable at any border. 

Immediately and unconditionally release all unlawfully and arbitrarily 

detained persons, including members of the G-15, journalists and members of 

religious groups. 

Put an immediate end to the use of torture and other forms of ill-treatment. 

Discontinue the indefinite national service by limiting it to 18 months for all 

current and future conscripts as envisaged by the National Service Proclamation. 

Take immediate measures to ensure de facto gender equality and address all 

forms of violence against women, including domestic violence, sexual and gender-

based violence by State and non-State actors.  

TheCommission’sfullrecommendationsaredetailedinthereportsattachedtothis

letter. We hold the hope that you will give them serious consideration. We strongly believe 

that, if implemented, they would be of help to make Eritrea a State where rule of law is 

implemented and human rights respected.  

The Commission avails itself of the opportunity to renew the expression of its 

highest consideration. 

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

 
Mike Smith 

Chair 

 Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea 

 

 

His Excellency 

Mr. Isaias Afwerki 

President of the State of Eritrea 

Asmara 
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Annex II  

List of detention facilities identified by the commission of inquiry 

Detention facilities in Eritrea documented by the commission of inquiry 

1.  First Police Station 

2.  Second Police Station  

3.  Third Police Station 

4.  Fourth Police Station  

5.  Fifth Police Station  

6.  Sixth Police Station  

7.  Abi Adi 

8.  Aderser  

9.  Adi Abeito  

10. Adi Imer  

11. Adi Keih  

12. Adi Nefas 

13. Adi Quala  

14. Afabet  

15. Agip  

16. Agordat 

17. Ala  

18. Arag  

19. Assab  

20. Baharia  

21. Barentu Military Intelligence Unit 

22. Barentu Military Unit  

23. Barentu Police Station 

24. Barentu Prima Country  

25. Barentu Secret Prison House 

26. Dahlak Kebir  

27. Darsal 

28. Debarwa  

29. Dekemhare  

30. Dengolo 

31. Dugona  

32. Eiraeiro  

33. Gahteley  

34. Gedem 

35. Gelalo  

36. Gergera 

37. HaddisMa’askar 

38. Hagaz  

39. Halhal 

40. Hashferay 

41. Idaga Arbi  

42. Karshele  

43. Keren  

44. Mai Duma  

45. Mai Edaga 

46. Mai Nefhi  
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47. Mai Serwa  

48. Mai Temenay 

49. Massawa  

50. Me’eter 

51. Mendefera  

52. Nakfa  

53. Nakura  

54. Sawa  

55. Segeneti  

56. Sembel 

57. Senafe  

58. Serejeka 

59. Sheila Tessenei 

60. Tehadasso  

61. Tessenei  

62. Track B  

63. Track C 

64. Tsetser 

65. Tsorona  

66. Under Tessenei 

67. Wi’a 

68. Zara  

Additional detention facilities reported in the course of the investigation 

1.  Aba Shawal Police Station 

2.  Aboy Regum 

3.  Ali Giddeh 

4.  Asha Golgol 

5.  Auna Wato 

6.  Baleko 

7.  Dahrotay 

8.  Duarwa 

9.  Edaga Arbi 

10. EilaBer’ed 

11. Embatkala 

12. Garage Fenkel 

13. Ginda Police Station 

14. Glas  

15. Golij  

16. Go’igne 

17. Jufa 

18. Keru  

19. Kiloma 

20. Klima  

21. Kudo-Felasi 

22. Metkelabet  

23. Shilalo 

24. Taba Stifanos 

25. Tsererat  

26. Villagio Prison House 

27. Teio 

    


