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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  4من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  1تموز/يوليه 2016
 -24/32حالة حقوق اإلنسان في إريتريا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشددد مبيثدداق األمددت اة ودددال واإلعددين القدداةس نقددوق اإلنسددان والق دددين الدددولي
اخلاص حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يشددري إىل الق درا  91للجنددة األيريقيددة نقددوق اإلنسددان والشددقوا ،ومقر ي ددا 2002/250
و،2003/275
وإذ يش دري يياددا إىل قرا ي د  1/5اة قلددب ابندداا ماجملسددات ا لددس و 2/5اة قلددب مبدونددة
قواع د ددد الس د ددلوك للمكلإ د د د اواي د ددات م إس د ددا اإلج د د درااات اخلاص د ددة للمجل د ددس اة د ددا 18
حزيران/يوني د  ،2007وإذ يشدددل علددة أددرو ال ين يددالال اةكلددت االوايددة واجبا د ويقددا د ين
القرا ين ومريقاهتما،
وإذ يشري ك لك إىل قرا ا  20/20اةا خ  6متوز/يولي  ،2012و 21/23اةا خ 14
حزيران/يونيد د  ،2013و 24/26اة ددا خ  27حزيران/يونيد د  ،2014و 18/29اة ددا خ  2مت ددوز/
يولي ،2015
وإذ ييحظ ين إ يرتيا لولة سرف م صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميدة ،وثث دا
علة الوياا اال زاماهتا الدولية الناشئة عن لك الصكوك،
وإذ ييحددظ يياددا مشدداكة إ يرتيددا م ا ولددة الثانيددة ليجمل د قرال الدددو ال الشددام وموايق ددا
علة  92وصية ،وارناجم ا ال ال وأق مع ارنامج األمت اة وددال اإلادا س ل نإيد لدك ال وصديات،
ويطلب إىل حكومة إ يرتيا ين خ دااري ملموجملة يو ية من يج نإي لك ال وصيات،
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وإذ يرح ددب مبد ددا ا د د حكومد ددة إ يرتيد ددا مد ددن إج د درااات نمايد ددة و قزيد ددز حقد ددوق شد ددقب ا
ااق صالية وااج ماعية ،اوجملا من ا حتقيب األهداف اإلاا ية لأللإية م مرحلة مبكرال وال زام دا
اأهداف ال نمية اةس دامة،
وإذ يرحب يياا اال زام حكومة إ يرتيدا ا قزيدز اةسداواال اد ا نسد  ،اسدب من دا اراجم دا
إلهناا مما جملة شوي األعااا ال ناجمللية األنثوية ومحل ا لوأع حد لزواج األسإال،
وإذ يرحب ك لك اااج ماع ال ال عقد ا حكومة إ يرتيا ويعااا اقثدة ال قيديت ال قد
ال ددض اأ ددطلقف ض ددا مإوأ ددية األم ددت اة و دددال الس ددامية نق ددوق اإلنس ددان ،مب ددا م ذل ددك البقث ددة ال ددض
يُجريددف م الإدرتال مددن  1إىل  5شددباف/يياير  ،2016وإذ يُقددرا م الوقددف نإسد عددن اانشد ال
إزاا الإرص احملدولال لوصول البقثات إىل البلد ،ويشجع علة ااأطيع ابقثات ي رى،
وإذ يثد علددة نددة ال وقيددب اةقنيددة حبقددوق اإلنسددان م إ يرتيددا إلمتام ددا عمل ددا اأجملددلوا
شددإاف ويايددد و شدداو ال ،وإذ يُقددرا م الوقددف نإس د عددن األجملددت لقدددم قدداون حكومددة إ يرتيددا
اة واص مع نة ال وقيب واةقر ال اخلاصة اةقنية حبالة حقوق اإلنسان م إ يرتيا ،مبدا يشدم عددم
السماح اد ول البلد،
وإذ يرحب اقمد
و وصياهتا(،)1

ندة ال وقيدب اةقنيدة حبقدوق اإلنسدان م إ يرتيدا ،وثديب علمدا ا قريرهدا

وإذ ياك ددد ين لك د د ي ددرل ان ددب م اةش دداكة م إلا ال الش دداون القام ددة م ال د دده،
مباشدرال يو اواجملدطة ممثلد ُا دا ون حبريدة ،وإذ يقدرا عدن قلقد الشدديد إزاا عددم إجدراا ان خاادات
وسنية م إ يرتيا من عام  1993ولقدم إعمال لجمل و  1997حىت اآلن،
وإذ يقرا عن القلب البالغ إزاا اجمل ن اجات اللجندة الدض مإالهدا ين هنداك يجملدبااا مققولدة
بقث علة ااع قال ين جرا ت أد اإلنسانية ا ُكبف م إ يرتيا من ،1991
وإذ يق ددرا ع ددن القل ددب الب ددالغ ييا ددا إزاا اجملد د ن اجات اللجن ددة ال ددض مإاله ددا ين مس دداول
إ يرتي د ا كب دوا وا يزال ددون ير كب ددون جد درا ت ااجمل ددرتقاق والس ددجن واا إ دداا القس ددرال وال قد د يب
وييقاا ا إنسانية ي رى وااأط ال وااغ صاا والق القمد،
وإذ ييحددظ اقلددب اددالغ مددا وصددلف إلي د اللجنددة مددن اجمل د ن اجات ييمددا ي قلددب اا كدداا
جرا ت نطوال علة ان اكات حقوق اإلنسان علة يد مساول م انكومدة وم اندزا انداكت،
وقالال عسكري وييرال ااق ةك ب األمن القومس،
وإذ ثيب علما اأن اللجندة وصدلف إىل حتديدد هويدة ييدرال يُشد ب م أدلوع ت م لدك ا درا ت،
وحبرص ا الشديد علة صيانة اةقلومات ذات الصلة الض ميكن ين دعت ج ول اةساالة مس قبي،
__________
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وإذ ييحددظ اقلددب شددديد اجمل د مرا حكومددة إ يرتيددا م اللجددوا إىل ااع قددال وااح جدداز
ال قسددإي  ،مبددا م ذلددك ااح جدداز مبقددزل عددن القدداو اخلددا جس وم وددروف قاجملددية جدددا و قددرل
انيدداال للخطددر ،أددد األشددخاص ال د ين يُش د ب م هتددرضت مددن اخلدمددة الوسنيددة يو ال د ين ثدداولون
ا درا مدن البلددد يو الد ين هدرا يحددد ييدرال يجملدرهتت مددن البلدد يو الد ين يقجددزون عدن قدد و ددا ب
هويددة يو ال د ين ميا جملددون انددب م حريددة الدددين ،وانددب م حريددة ال دريال ألن د يُ صددو يهنددت ين قدددون
انكوم ددة ،يو األش ددخاص القا دددين إىل البل ددد ،وكد د لك األش ددخاص الد د ين احُج ددزوا م يعق دداا
ااجمل ييا علة اةبىن ال ال وجد ا وزا ال اإلعيم م  21كانون الثاين/يناير ،2013
الس د ددخرال م سا إ د ددة واجمل د ددقة م د ددن
وإذ ييح د ددظ اأجمل د ددت اجملد د د خدام ا ن د دددين م يعم د ددال ُ
األنشطة ااق صالية،
وإذ يرحب اقيام حكومة إ يرتيدا م  18آذا /مدا  2016اداإليراج عدن ي اقدة جملدجناا
حرا جيبو ي  ،وإذ ي كر م الوقف ذا اأن  13آ رين من جملجناا انرا ا يبو ي ا يزالون
ي جزين م إ يرتيا،
وإذ يُقددرا عددن القلددب الشددديد إزاا شدديوع اجملد خدام إجدراا ال جنيددد م اخلدمددة القسددكرية
الوسنيددة ألجد غددري يدددل ،وهددو نمددام يشددك عمددي قسدريا ،وإزاا مددا يددرتلل عددن ال جنيددد القسددرال
لألسإال لون جملن الثامنة عشرال م اخلدمة القسكرية ،وإذ يأجملت ألن اخلوف من اخلدمة الوسنية
اةطولة وجترا ا ثمين يعدالا كبريال من اإل يرتي علة م ال ال البلد،
وإذ يُقددرا عددن اانش د ال البددالغ مددن ين حالددة حقددوق اإلنسددان م إ يرتيددا شددك عددامي
يسدديا يددديع عدددلا م زايدددا مددن اإل يرتي د إىل م ددال ال الدددهت ،ممددا يقرأ د ت م كثددري مددن األحيددان
ةخدداسر اا طدداف وااع ددداا البدددين والنإسددس الب ددي وغددري ذلددك مددن يشددكال جملددوا اةقاملددة م
سريب هجرهتت ،مبدا م ذلدك اجملد ي ت مدن قابد اة درا واة جدرين االبشدر ،وإذ يرحدب م الوقدف
ذا مبشاكة حكومة إ يرتيا م اةن ديات اة قدلال األسراف من يج مناقشة مسألة ااجتا ،
وإذ ييحظ اقلب شديد ما وصلف إلي نة ال وقيب من ن ا ج خبصوص مما جملة القمع
علددة يجملددا الدددين واألصد اإل د  ،و اصددة مددا قد د اللجنددة مددن ين هندداك يجملددبااا مققولددة بقددث
علة ااع قال ين مساول إ يرتي حرمدوا اشدك قدا وم قمدد إ يرتيد مدن الكونامدا والقإدر مدن
ال م ددع حبقددوق ت اإلنسددانية وحريدداهتت األجملاجملددية ،وعلددة يقد قدددير ا دزال يعمددال القمددع م واصددلة
االنسبة أل باع الطوا ت الدينية غري اةر صة،
 -1يرحددب مددع ال قدددير ا قريددر نددة ال وقيددب اةقنيددة حبقددوق اإلنسددان م إ يرتيددا(،)1
ويشدددل علددة يعيددة عمد نددة ال وقيددب هد ه ومددا لق د مددن مقلومددات لدددعت ج ددول اةسدداالة م
اةس د قب  ،وثددث حكومددة إ يرتيددا علددة ا دداذ ط دوات يو يددة وملموجملددة لوأددع وصدديات اللجنددة
موأع ال نإي ؛
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 -2يرح ددب ااةقلوم ددات الش ددإوية احملد ددة ال ددض ق دددم ا اةق ددر ال اخلاص ددة اةقني ددة حبال ددة
حقددوق ا إلنسددان م إ يرتيددا إىل جملددس حقددوق اإلنسددان م لو د اناليددة والثي د اشددأن قاددية
األسإددال اإل يرتي د غددري اةصددووا ا د وي ت ،ويُقددر ااح ياجددات انمايددة اخلاصددة لألسإددال غ ددري
اةصددووا ا ددا ا مددن إ يرتيددا والد ين ي قرأددون ان اكددات وجتدداوزات متددس حقددوق ت اإلنسددانية،
ومن ا ااجتا واا طاف من يج انصول علة يدية والقنت ا نسس وال ق يب؛
 -3يدين اأشد القبا ات اان اكات اةن جية ا سيمة واجملدقة النطداق نقدوق اإلنسدان
الض يُزعت يهنا ا ُكبف وُر كب علة يد حكومة إ يرتيا م مناخ يسوله اإلييت من الققاا؛

 -4يدددين علددة وج د اخلصددوص حدداات ااح جدداز ال قسددإس واا إدداا القسددرال
وااجملرتقاق وال ق يب ويعمال الق د والقندت ا نسدس وال مييدز علدة يجملدا الددين واألصد اإل د
ويعمال اان قام من يشدخاص اسدبب جملدلوك مزعدوم أليدرال يجملدرهت ،كمدا يددين ان اكدات حقدوق
اإلنسددان م جملددياق اخلدمددة الوسنيددة ألج د غددري يدددل ،مبددا يشددم اان اكددات الددض نطددوال علددة
القم القسرال وال جنيد القسكرال القسرال لألسإال والقنت ا نسس؛

 -5يُقرا عن القلب البالغ إزاا القيول الصا مة اةإروأة علة انب م حرية اع ناق
اآل اا وم حريددة ال قبددري ،وانددب م ال مددا اةقلومددات وانصددول علي ددا ونشددرها ،وانددب م حريددة
ال نق  ،وم حرية الإكر والوجددان والددين ،وم حريدة ال جمدع السدلمس و كدوين ا مقيدات ،وإزاا
اح ج دداز الص ددوإي واة دددايق ع ددن حق ددوق اإلنس ددان والنش ددطاا السياجمل ددي والزعم دداا ال ددديني
ومما جملس الشقا ر الدينية م إ يرتيا؛
-6

يكر مناشدا القديدال نكومة إ يرتيا القيام مبا يلس لون أ ري:

الكت عدن ااح جداز ال قسدإس لألشدخاص اةوجدولين م إ يرتيدا ،والكدت عدن
(ي)
اجمل خدام ال ق يب وغريه من أروا اةقاملة يو الققواة القاجملية يو اليإنسانية يو اة ينة؛
(ا) ق د ددد اي د ددان امي د ددع الس د ددجناا السياجمل د ددي  ،مب د ددن ي د ددي ت يي د درال جمموع د ددة ال 15
اإلصيحية " "G-15والصوإيون ،وإسيق جملراح ت؛
(ج) قد ايان ااألشخاص الد ين اح جدزوا عقدب ااجملد ييا علدة اةبدىن الد ال وجدد
ييد وزا ال اإلعدديم م  21كددانون الثاين/يندداير  ،2013واإليدراج عددن ت يو أددمان يدداكم ت ياكمددة
عاللة وشإاية لون أ ري ا مي ل ومع ااحرتام الكام للامانات الدنيا للمواكمة القاللة؛
(ل) أ ددمان متكد د احمل ج دزين م ددن ااجملد د إالال حبري ددة وإنص دداف وقس ددب م ددن يكم ددة
مسد قلة ويايدددال للطقدن م قانونيددة يال قدرا اح جدداز وحتسد يوأداع السددجون اسدب من ددا حمددر
اجمل د خدام الزنزانددات اةوجددولال حتددف األ ل وحاويددات الشددون اح جدداز السددجناا ،والكددت عددن
اجملد د خدام مراك ددز ااح ج دداز السد درية ومما جمل ددة ااح ج دداز مبق ددزل ع ددن الق دداو اخل ددا جس ،والس ددماح
لألقا ا واحملام وآليات الرصد اةس قلة االوصول اصدو ال من ممدة إىل السدجناا ،و دويري إمكانيدة
انصول اسرعة وان مام علة الرعاية الطبية لون عوا ب؛
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(ه) إهن دداا نم ددام اخلدم ددة الوسني ددة ألجد د غ ددري ي دددل ع ددن سري ددب سد دريي ا ن دددين م
اخلدمة الوسنية ال ين يمتوا مددال ددم ت اإللزاميدة احملددلال م  18شد را ،حسدبما يعلندف حكومدة
إ يرتيددا ،واإلهندداا الإقلددس ةما جملددة إندداق ت اقم د قسددرال اقددد ه د ه اةدددال ،والسددماح اااجمل د نكاف
الاددمريال مددن اخلدمددة القسددكرية ،وإهندداا اةما جملددة ا ييددة اة مثلددة م متاددية ليددع األسإددال السددنة
األ ريال من قليم ت اةد جملس م مقسكر لل د يب القسكرال؛
(و)

إهناا مما جملة إجبا اةواسن علة اةشاكة م اةيليشيات؛

(ز) ال وقيددب يددو ا م ليددع االعددااات اة قلقددة اا كدداا عمليددات اإلعدددام ددا ج
القا دداا ،وال قد د يب وغ ددريه م ددن أ ددروا اةقامل ددة يو الققوا ددة القاجمل ددية يو اليإنس ددانية يو اة ين ددة،
وااغ صاا وااع داا ا نسس ي ناا اخلدمة الوسنية ،و قد ا ناال إىل القدالة؛
(ح) إهناا مما جملة إسيق النا علة اةواسن ال ين ثاولون عبو اندول لل را من
البلد ضدف ق ل ت يو إصاا ت اروح ،و أكيد إهناا ه ه اةما جملة؛
(ف) ال ق دداون م ددع منمم ددات حق ددوق اإلنس ددان واةنمم ددات اإلنس ددانية والس ددماح ددا
االقم م إ يرتيا لون دوف يو رهيدب مدن يجد يسدري ال نإيد الكامد إلسدا ال قداون م جمدال
الشراكة ااجملرتا يجية للإرتال  2016-2013الد ال وقق د حكومدة إ يرتيدا واألمدت اة وددال م 28
كانون الثاين/يناير  ،2013وك لك اةشا يع األ رى اة قلقة حبقوق اإلنسان؛
(ال) اح درتام حددب ك د يددرل م حريددة ال قبددري ،وحريددة الإكددر ،وحريددة الوجدددان والدددين
يو اةق قد ،وانب م حرية ال جمع السلمس و كوين ا مقيات؛
(ك) مواصددلة الن ددول اقمليددة قزيددز ومحايددة حقددوق اةدريال ،اوجملددا من ددا ا دداذ دددااري
إأايية ةكايوة اةما جملات الاا ال مث الزواج اةبكر والزواج القسدرال لألسإدال و شدوي األعاداا
ال ناجمللية األنثوية؛
(ل) نإي د ال وصدديات اةقدمددة ي ندداا ا ولددة الثانيددة مددن ااجمل د قرال الدددو ال الشددام
للوال ددة م إ يرتي ددا ،و ق ددد قري ددر ع ددن ال ق دددم احمل ددرز ،وال ق دداون قاون ددا ك ددامي م ددع جمل ددس حق ددوق
اإلنسان وآلية ااجمل قرال الدو ال الشام م جول الثالثة؛
(م) إهندداا جملياجملددة "ا ددرم اال بقيددة" الددض س د دف يي درال يجملددر اة درا مددن اخلدمددة
الوسنية يو الساع إىل ا روا من إ يرتيا يو ال ين ير كبون يال جرا ت مزعومة ي رى؛
(ن) قزيز ال قاون مع مإوأية األمت اة ودال السامية نقدوق اإلنسدان ويقدا ال زاماهتدا
الدولية م جمال حقوق اإلنسان والنمر م لعوال اةإوأية إىل إقامة وجول ا لا البلد؛
( ) يسددي ا ددال يمددام اقثددات ي ددرى ااقددة للمإوأددية السددامية وهيئددات مقاهدددات
حقوق اإلنسان وليع آليات جملس حقوق اإلنسان لد ول البلدد لون عوا دب ،وال قداون مدع كد
اآلليات الدولية واإلقليمية نقوق اإلنسان؛
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(ع) مواياال اةإوأية السامية اميع اةقلومات ذات الصلة عن هوية ليع احمل جدزين
واةإقولين م الق ال ،مبدن يدي ت يعاداا جمموعدة ال  15والصدوإيون واألشدخاص الد ين احُجدزوا
عقددب ااجمل د ييا علددة اةبددىن ال د ال وجددد يي د وزا ال اإلعدديم م  21كددانون الثاين/يندداير 2013
واةقا لون ا يبو يون ال ين ا يزالون قيد ااح جاز والبالغ عددلهت  13شخصدا ،وعدن جملديم ت
وحال ت الصوية ويماكن وجولهت؛
(ف) الس ددماح ا أجمل دديس يح د دزاا جملياجمل ددية وأ ددمان مش دداك ا م الش ددأن السياجمل ددس
و نميت ان خااات حرال ونزي ة وشإاية ولميقراسية علة اةس ويات كاية؛
(ص) ق ددد اي ددان ع ددن يجمل دداليب عمد د يري ددب اخلد دياا اةقد د إلع دددال لجملد د و إل يرتي ددا
وما يحرزه من قدم ،مع القيام م غاون ذلك اإعمال لجمل و عام  1997ومما جملة انكت ويقا
ةبالئ جمليالال القانون؛
 -7يشددجع ال دددول الددض يق دديت يي ددا ش د ول عل ددة ددويري انمايددة لألش ددخاص ال د ين
قاونوا مع نة ال وقيب واةقر ال اخلاصة ،ومحاي ت من يعمال اان قام علة وج اخلصوص؛
 -8ثيب علما ااجمل ن اج اللجنة اشأن إمكانية إنشاا آليدة إقليميدة لل صددال ةسدألة
احملاجملددبة م إ يرتيددا ،وذلددك اااجملد نال إىل مددا يكد د اللجنددة مددن ين إنشدداا يكمددة لطددة يو نددة
للوقيقة لن يكون يا ا ناجقا م المروف الراهنة؛
 -9ثث إ يرتيا علدة إ احدة اةقلومدات اة صدلة ابداقس اةقدا ل ا يبدو ي اةإقدولين
م الق ددال من د ااش د باكات الددض وققددف م الإ درتال مددن  10إىل  12حزيران/يوني د  ،2008لكددس
ي سىن للمقني ااألمر ال وقب من وجول يجملرى حرا جيبو ي ومن يحوا ت؛
 -10يقر متديد واية اةقر ال اخلاصة اةقنية حبالة حقوق اإلنسان م إ يرتيا ةدال جملدنة
واحدال ،ويطلب إىل اةكلإة االواية ين ااع م قريرها نإي وصيات ندة ال وقيدب ،وين قددم
عرأا شإويا عن اةس جدات إىل جملس حقوق اإلنسدان م لو د الرااقدة والثي د وين قددم إىل
ا لددس م لو د اخلامسددة والثي د قري درا ك اايددا عددن حالددة حقددوق اإلنسددان م إ يرتيددا وين لقددس
كلمة يمام ا مقية القامة و شا ك م جلسة حتاو مق ا م لو هتا انالية والسبق ؛
 -11يناشددد حكومددة إ يرتيددا ين قدداون قاونددا كددامي مددع اةقددر ال اخلاصددة ي سددمي ددا
وةووإي ا ازيا ال البلد لون عوا ب ،وين ويل ااع بدا الواجدب لل وصديات الدوا لال م قدا ير اةقدر ال
اخلاصة و زولها ااةقلومات اليزمة ل نإي واي ا ،وياكد علة يعية ين قدم ليع الدول لعم ا
إىل اةقر ال اخلاصة م جملبي إجناز واي ا؛
 -12يطلددب إىل اةإوأددية السددامية ين واص د قزيددز القم د م جملددبي حتس د حالددة
حق ددوق اإلنس ددان م إ يرتي ددا وين ق دددم إىل جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان م لو د د اخلامس ددة والثي د د
مقلومات شإوية يد ة عدن ال قددم احملدرز م جمدال ال قداون اد إ يرتيدا واةإوأدية وعدن مددى دأ ري
ه ا ال قاون م حالة حقوق اإلنسان م إ يرتيا؛
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 -13ثث ا مع الدويل علة قزيز ج دوله و قاوند مدن يجد أدمان دويري انمايدة
للإا ين من إ يرتيا ،وا جمليما األسإال غري اةصووا ا وي ت؛
 -14يشجع ماجملسات األعمال ال جا ية علة ا ل القناية الواجبدة اةناجملدبة م جمدال
حقوق اإلنسان ضدف حتديد كيإية ال صدال لآل ا اةرت بدة علدة حقدوق اإلنسدان جدراا ينشدط ا
وال خإيت من لك اآل ا و قدد اياندات اشدأهنا ،مبدا م ذلدك اياندات اشدأن ااجملد خدام اةزعدوم
للقمالة اةدُجنَّدال؛
 -15يشجع الدول األعااا علة زيالال ااه مام ا وس حالة حقدوق اإلنسدان م
إ يرتيا عن سريب قزيز القم مع حكومة إ يرتيا ،وزيالال اةوا ل اةخصصة لل رل ،إن يمكن؛

 -16يطل ددب إىل األم د د الق ددام ين ي ددوير للمق ددر ال اخلاص ددة لي ددع اةقلوم ددات واة د دوا ل
اليزمة إلجناز واي ا؛
 -17يطل ددب إىل ا مقي ددة القام ددة ين حتي د قري ددر ن ددة ال وقي ددب وإحاساهت ددا الش ددإوية
ااةس د جدات إىل جملددس األمددن للنمددر يي ددا وا دداذ اإلج درااات اةناجملددبة اشددأهنا ،وذلددك مددن يج د
ياجملددبة اةسدداول عددن ان اكددات حقددوق اإلنسددان ،مبددا يي ددا لددك الددض ميكددن ين رقددة إىل جدرا ت
أد اإلنسانية؛
 -18يشددجع اق دوال ااحتددال األيريقددس علددة م ااقددة قريددر نددة ال وقيددب اةقنيددة حبقددوق
اإلنسددان م إ يرتيددا وال وصدديات الدوا لال ييد عددن سريددب إجدراا حتقيددب ادددعت مددن ا مددع الدددويل مددن
يجد ال وقيددب مددع األيدرال اةسدداول عددن ان اكددات وجتدداوزات حقددوق اإلنسددان الددض حتدددلها نددة
ال وقيب ،مبا يي ا لك الض قد رقة إىل جرمية أد اإلنسانية ،و قدمي ت إىل القدالة؛
 -19يقر إاقاا ه ه اةسألة قيد نمره.

ا لسة 45
 1متوز/يولي 2016
[اع مد لون صويف].
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