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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الخامسة والثالثون
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البند  4من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23حزيران/يونيه 2017
 -3٥/3٥حالة حقوق اإلنسان في إريتريا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق
اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يش ي ي ي ي ي ييري إىل الق ي ي ي ي ي يرا  91للجن ي ي ي ي ي يية األإلريقي ي ي ي ي ي يية حلق ي ي ي ي ي ييوق اإلنس ي ي ي ي ي ييان والش ي ي ي ي ي ييعو ،
ومقر يها  2002/250و،2003/275
وإذ يشييري اي ييا إىل قرا يييه  1/5املتعلييب ابنييا مؤسسييات ا لييس و 2/5املتعلييب مبدونيية
قواعييد السييلوك للمكلوييني او يييات إل إاييا اإلجيرا ات اخلاصيية للمجلييس املييؤ ني  18حزييران/
يونيييه  ،2007وإذ يشييدع علييو ةييرو ة ان يييؤعب املكلييو االو ييية واجبانييه وإلقييا ي ين الق يرا ين
ومرإلقيهما،
وإذ يشري ك لك إىل قرا انه  20/20املؤ خ  6متوز/يوليه  ،2012و 21/23املؤ خ 14
حزيران/يوني ييه  ،2013و 24/26امل ييؤ خ  27حزيران/يوني ييه  ،2014و 18/29امل ييؤ خ  2مت ييوز/
يوليه  ،2015و 24/32املؤ خ  1متوز/يوليه ،2016
وإذ يالحظ ان إ يرتيا عولة ارف إل صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميية ،وثثهيا
علو الوإلا االتزاماهتا الدولية ونعهداهتا إل جمال حقوق اإلنسان الناشئة عن نلك الصكوك،
وإذ يالح ييظ اي ييا مش يياكة إ يرتي ييا إل ااول يية الثاني يية م يين ا س ييتعرا ال ييدو ب الش ييام
ومواإلقتها علو  92نوصية ،وارناجمها ال ب وةعته مع ارنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنوي نليك

)GE.17-11301(A



A/HRC/RES/35/35

التوصي يييات ،ويهيي ييي حبكومي يية إ يرتيي ييا ان نتا ي ي ني ييدااري ملموسي يية إلو يي يية مي يين اج ي ي ننوي ي ي نلي ييك
التوصيات،
وإذ يرح ييي مبي ييا ا ني ييه حكومي يية إ يرتيي ييا مي يين إج ي يرا ات حلمايي يية ونعزيي ييز حقي ييوق شي ييعبها
ا قتصاعية وا جتماعية ،اوسائ منها حتقيب األهداف اإلمنائية لأللوية إل مرحلة مبكرة والتزامهيا
اأهداف التنمية املستدامة،
وإذ يرحي اي ا االتزام حكومة إ يرتييا اتعزييز املسياواة ايني اانسيني ،اسيب منهيا اراجمهيا
الرامييية إىل إ ييا تا سيية نشييويه األع ييا التناسييلية األنثوييية وأللتهييا لوةييع حييد لييزوا األاوييال
والزوا املبكر والقسرب،
وإذ يعر عن اسوه لعدم نعاون حكومة إ يرتيا مع انة التحقيب املعنية حبقوق اإلنسان
إل إ يرتيا ،واستمرا عدم نعاو ا مع املقر ة اخلاصة املعنية حبالة حقيوق اإلنسيان إل إ يرتييا ،مبيا إل
ذلك عدم السماح اد ول البلد،
وإذ يشييري إىل نقييا ير انيية التحقيييب( ،)1ويواص ي اإلع يرا عيين قلقييه العميييب إزا النتييائج
ال يوا عة إليهييا اشييأن مييا وقييع ومييا يقييع ميين انتهاكييات وويياوزات حلقييوق اإلنسييان ،مثي ا سييرتقاق
وا حتج ي يياز التعس ي ييوي وا تو ي ييا القس ي ييرب والتع ي ي يي واإلع ي ييال إنس ي ييانية ا ي يير وا ة ي ي هاع
وا غتصيا والقتي  ،وإزا وجييوع اسييبا معقوليية لالعتقيياع ان جيرائم ةييد اإلنسييانية قييد ا نكبي
إل إ يرتيا من عام  ،1991ويكير نأكييد انيه ايد مين مسيا لة يييع ميرنكذ هي ن ا نتهاكيات
والتجاوزات،
وإذ يؤكييد ان لك ي م يواان احلييب إل املشيياكة إل إعا ة الشييؤون العاميية إل الييدن ،مباشييرة
او اواس ة تثلني ُيتا ون حبرية ،وإذ يعر عن قلقه الشديد إزا عدم إجرا انتااايات وانيية إل
إ يرتيا من عام  1993وإزا عدم إعمال عستو عام  1997حىت اآلن،
وإذ يالحظ اقلب االغ ما نوصل إليه انة التحقييب مين اسيتنتاجات إليميا يتعليب يرائم
نن ييوب عل ييو انتهاك ييات وو يياوزات حلق ييوق اإلنس ييان ا نكبه ييا مس ييؤولون إل احلكوم يية وإل احل ييز
احلاكم وقاعة عسكريون واإلراع نااعون ملكتي األمن القومي،
وإذ يالحييظ اقلييب شييديد اسييتمرا حكوميية إ يرتيييا إل اللجييو إىل ا عتقييال وا حتجيياز
التعس ييويني ،مب ييا إل ذل ييك ع ييزل الس ييجنا إل ت ييروف قاس ييية ج ييدا ونع يير احلي يياة للا يير ،ة ييد
األش يياال الي ي ين يش ييتبه إل هت ييرام م يين اخلدم يية الواني يية ،او الي ي ين ث يياولون ا يير م يين البل ييد،
او ال ي ين يعجييزون عيين نقييده وةييائب هوييية ،او ال ي ين را سييون احلييب إل حرييية الييدين او إل حرييية
ال ي يراب والتعبي ييري ،مبي يين إلي يييهم األشي يياال ال ي ي ين ينوي يير إلي يييهم ااعتبي ييا هم ينتقي ييدون احلكومي يية ،او
األشاال ال ين يعوعون إىل البلد اعد ا رو من اخلدمة العسكرية ،وكي لك األشياال الي ين
احتجي ييزوا إل اعقي ييا ياولي يية ا سي ييتيال علي ييو املب ي ي ال ي ي ب ي ي ييم وزا ة اإلعي ييالم إل  21كي ييانون
الثاين/يناير ،2013
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وإذ يرحييي اييرإلرا حكوميية إ يرتيييا إل  18آذا /مييا  2016عيين ا اعيية سييجنا حيير
جيبييونيني انييا علييو وسييااة ميين حكوميية ق يير ،وإذ ي ي كر إل الوق ي ذانييه اييأن  13آ يرين ميين
سجنا احلر اايبونيني يزالون يتجزين إل إ يرتيا،
وإذ يعيير عيين القلييب الشييديد إزا شيييوا اسييتادام إج يرا التجنيييد إل اخلدميية الوانييية/
العسييكرية ألجي غييري يييدع ،وهييو نوييام يشييك عمييال قسيريا ويشييم اائويية واسييعة ميين األنشي ة
ا قتصاعية ،وإزا ما يرتعع عين التجنييد القسيرب لألاويال إل اخلدمية العسيكرية ،وإذ يأسيو ألن
اخلوف من اخلدمة الوانية امل ولة ووراتها ثمالن اعداعا كبرية من اإل يرتيني علو مغاع ة البلد،
وإذ يعيير عيين ا نشييغال البييالغ ميين ان حاليية حقييوق اإلنسييان إل إ يرتيييا نشييك عييامال
ئيسيييا يييدإلع عييدعا كب يريا ميين اإل يرتيييني إىل مغيياع ة الييدهم ،تييا يعرةييهم إل كثييري ميين األحيييان
ملايياار ا ت يياف وا عتييدا البييدين والنوسييي البغيييم وغييري ذلييك ميين اشييكال سييو املعامليية إل
اريب هجرهتم ،مبيا إل ذليك اسيتغال م مين قابي املهيراني واملتجيرين االبشير ،وإذ يرحيي إل الوقي
ذانييه مبشيياكة حكوميية إ يرتيييا إل املنتييديات املتعييدعة األا يراف ميين اج ي مناقشيية جهييوع مكاإلحيية
ا وا ،
وإذ يالحظ اقلب شديد ما نوصل إليه انة التحقيب من نتائج خبصول تا سة القمع
علو اسا الدين واألص اإلةين ةد ياعات منها انباا ال وائو الدينية غري املر صة،
 -1يشري إىل نقرير انة التحقيب املعنية حبقوق اإلنسيان إل إ يرتييا( ،)2ويشيدع عليو
امهية عم انة التحقيب وما يعته من معلومات لدعم جهوع املسا لة إل املستقب  ،ويو ثي
حكومة إ يرتيا علو ا اذ وات إلو ية وملموسة لوةع نوصيات اللجنة موةع التنوي ؛
 -2يرح ييي م ييع التق ييدير اعم ي ي املق يير ة اخلاص يية املعني يية حبال يية حق ييوق اإلنس ييان إل
إ يرتيا( ،)3ويؤكد قلقه البالغ إزا استمرا ا نتهاكات والتجاوزات ااسيمة ،وث حكومة إ يرتيا
علو ا اذ وات إلو ية وملموسة لتنوي التوصيات؛
 -3يرحييي اييالعر الشييووب للمسييتجدات الي ب قدمتييه املقيير ة اخلاصيية إىل جملييس
حقوق اإلنسان إل عو نه الرااعة والثالةني؛
 -4يدين اأشد العبا ات ا نتهاكات والتجاوزات املنهجية ااسيمة واسيعة الن ياق
حلقوق اإلنسان اليت يزعم ا ا ا نكب ونرنكي علو يد حكومة إ يرتيا إل مناخ يسوعن اإلإليالت
العام من العقا ؛
 -5يييدين علييو وجييه اخلصييول حييا ت ا حتجيياز التعسييوي وا توييا القسييرب
والتع ي يي واعمييال القت ي والعنييو اانسييي والتمييييز علييو اسييا الييدين واألص ي اإلةييين واعمييال
ا نتقام من اشاال اسبي سلوك مزعوم ألإلراع اسرهم ،كما يدين انتهاكيات ووياوزات حقيوق
اإلنسييان إل سييياق اخلدميية الوانييية ألج ي غييري يييدع ،مبييا يشييم ا نتهاكييات والتجيياوزات اليييت
نن وب علو العم القسرب والتجنيد العسكرب القسرب لألاوال والعنو اانسي؛
__________
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 -6يعر عن قلقه البالغ إزا القيوع الصا مة املوروةية عليو احليب إل حريية اعتنياق
اآل ا عون ن ييد اح ييد ،وإل حري يية التعب ييري ،مب ييا إل ذل ييك احل ييب إل التم ييا املعلوم ييات واحلص ييول
عليها ونشرها ،وإل حرية التنقي  ،وإل حريية الوكير والوجيدان واليدين ،وإل حريية التجميع السيلمي
ونك ي ييوين اامعي ي ييات ،وإزا احتج ي يياز الص ي ييحويني وامل ي ييداإلعني ع ي يين حق ي ييوق اإلنس ي ييان والنشي ي ي ا
السياسيني والزعما الدينيني وتا سي الشعائر الدينية إل إ يرتيا؛
 -7يكيير نأكيييد ةييرو ة مسييا لة ييييع املسييؤولني عيين انتهاكييات وويياوزات حقييوق
اإلنسان السااقة واحلالية إل إ يرتيا؛
-8

يكر اي ا نأكيد ععونه حكومة إ يرتيا إىل ا اذ اإلجرا ات التالية:

الكو عين ا حتجياز التعسيوي لألشياال املوجيوعين إل إ يرتييا ،والكيو عين
(ا)
استادام التع يي وغرين من ةرو املعاملة او العقواة القاسية او الالإنسانية او املهينة؛
( ) نقده ايان ميع األشاال ال ين احتجزوا نعسوا ،مبن إليهم اع ا جمموعية
ال  15اإلصييالحية والصييحويون واملعتقلييون السياسيييون ،واألشيياال الي ب احتجيزا عقييي ياوليية
ا ستيال علو املب ال ب ي م وزا ة اإلعالم إل  21كانون الثاين/يناير  ،2013واإلإلرا عينهم
او ة ييمان يي يياكمتهم ياكمي يية عاعلي يية وشي ييواإلة عون ن ييأ ري مي ييع لي ييه ومي ييع ا ح ي يرتام الكام ي ي
لل مانات الدنيا للمحاكمة العاعلة؛
( ) إ ييا نو ييام اخلدم يية الواني يية ألجي ي غ ييري ي ييدع ع يين اري ييب نسي يري ا ن ييدين إل
اخلدميية الوانييية ال ي ين امت يوا مييدة ييدمتهم اإللزامييية ا ييدعة إل  18شييهرا ،حسييبما اعلن ي عنييه
حكوم يية إ يرتي ييا ،وع يين اري ييب اإل ييا الوعل ييي ملما س يية إحل يياقهم اعمي ي قس ييرب اع ييد هي ي ن امل ييدة،
والسماح اا ستنكاف ال مريب من اخلدمة العسيكرية ،وإ يا املما سية ااعيية املتمثلية إل مت يية
ييع األاوال السنة األ رية من نعليمهم املد سي إل معسكر للتد يي العسكرب؛
(ع) اح يرتام حييب ك ي إلييرع إل حرييية التعبييري ،وحرييية الوكيير ،وحرييية الوجييدان والييدين
او املعتقد ،واحلب إل حرية التجمع السلمي ونكوين اامعيات؛
(هي) ةييمان متكييني ا تج يزين ميين اللجييو حبرييية وإنصيياف وعلييو قييدم املسيياواة مييع
غييريهم إىل يكم يية مس ييتقلة ويايييدة لل ع يين إل قانوني يية اب احتجيياز ،وحتس ييني اوة يياا الس ييجون
اسي ييب منهي ييا حوي يير ا سي ييتادام الزنزاني ييات املوجي ييوعة حت ي ي األ وحاويي ييات الشي ييحن حتجي يياز
الس ييجنا  ،والك ييو ع يين اس ييتادام مراك ييز ا حتج يياز السي يرية وتا س يية ع ييزل الس ييجنا  ،والس ييماح
لألق ييا وا ي ييامني وآليي ييات الرصي ييد املسي ييتقلة االوص ييول اانتوي ييام إىل السي ييجنا  ،ون ي يوإلري إمكانيي يية
احلصول اسرعة وانتوام علو الرعاية ال بية عون عوائب؛
(و)

إ ا تا سة إجبا املواانني علو املشاكة إل امليليشيات؛

(ز) التحقيييب إلييو ا إل ييييع ا ععييا ات املتعلقيية اا نكييا عمليييات اإلعييدام ييا
الق ي ييا  ،والتعي ي ي يي وغ ي ييرين م ي يين ة ي ييرو املعامل ي يية او العقوا ي يية القاس ي ييية والالإنس ي ييانية واملهين ي يية،
وا غتصا وا عتدا اانسي اةنا اخلدمة الوانية ،ونقده ااناة إىل العدالة؛
(ح) إ ا تا سة إاالق النا علو امليواانني اإل يرتييني الي ين ثياولون عبيو احليدوع
للهر من البلد ادف قتلهم او إصااتهم روح؛
4
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(ط) مواصييلة النهييو اعملييية نعزيييز وألاييية حقييوق امليراة ،اوسييائ منهييا ا يياذ نييدااري
إة ياإلية ملكاإلحيية املما سييات ال ييا ة مث ي زوا األاوييال والييزوا املبكيير والييزوا القسييرب ونشييويه
األع ا التناسلية األنثوية؛
(ب) ا اذ نيدااري ملموسية إلو يية لتنويي التوصييات املقدمية اةنيا ا سيتعرا اليدو ب
الشام الثاين املتعلِّب ار يرتيا ،ونقده نقرير عن التقدُّم ا يرز ،والتعياون الكامي ميع جمليس حقيوق
اإلنسان وإل اةنا ااولة الثالثة من عملية ا ستعرا الدو ب الشام ؛
(ك) إ ييا سياسيية "ااييرم االتبعييية" اليييت نسييتهدف اإل يراع اسيير املته يراني ميين اخلدميية
الوانية او الساعني إىل ا رو من إ يرتيا او ال ين يرنكبون اب اإلعال ا ر يزعم ا ا جرائم؛
(ل) كوالة احلب إل نكوين األحزا السياسية وا ن مام إليها ،وةمان حب يييع
املواانني إل املشاكة علو ييع املستويات إل العملية السياسية والتصوي والرتش إل انتااايات
حييرة وعاعليية وشييواإلة وعرقرااييية ،مبييا ي ييمن التعبييري احليير عيين إ اعة الشييعي ،وإناحيية الورصيية ييم
ملما سة ه ا احلب؛
(م) مواصلة نعزيز التعاون مع مووةية األمم املتحدة السامية حلقيوق اإلنسيان وإلقيا
لتزاماهتا الدولية إل جمال حقوق اإلنسان؛
(ن) إلس ي ا ييال امييام اعثييات ا يير نااعيية للمووةييية السييامية وهيئييات معاهييدات
حقوق اإلنسان وييع آليات جملس حقوق اإلنسان لد ول البليد عون عوائيب ،والتعياون ميع كي
اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛
( ) مواإلاة املووةية السامية ميع املعلومات ذات الصلة عن هوية ييع ا تجيزين
واملوقوعين إل القتال ،مبين إلييهم اع يا جمموعية ال  15والصيحويون واألشياال الي ين احتجيزوا
عقييي ياوليية ا سييتيال علييو املبي الي ب ي ييم وزا ة اإلعييالم إل  21كييانون الثاين/ينيياير 2013
واملقانلون اايبونيون ال ين يزالون قيد ا حتجاز والبالغ عيدعهم  13شاصيا ،وعين سيالمتهم
وحالتهم الصحية واماكن وجوعهم؛
(ا)
املصلحة املعنيني؛

العمي علييو إكمييال وننويي عسييتو عييام  1997االتشيياو مييع ييييع اصييحا

 -9يشييجع ال ييدول اليييت يق يييم إليه ييا شييهوع عل ييو ن يوإلري احلماييية لألش يياال ال ي ين
نعاونوا مع انة التحقيب واملقر ة اخلاصة ،وألايتهم من اعمال ا نتقام علو وجه اخلصول؛
 -10يرحييي اا نصييا ت األولييية اليييت اجرهتييا املقيير ة اخلاصيية مييع ا حتيياع األإلريقييي
وثيط علما اتوصياهتا ارنشا آلية مسا لة إقليمية ،وذلك اا سيتناع إىل ميا اكدنيه انية التحقييب
من ان إنشا يكمة خمتل ة او انة للحقيقة لن يكون يا ا ناجعا إل الوروف الراهنة؛
 -11ثي ي إ يرتي ييا عل ييو إناح يية املعلوم ييات املتص ييلة اب يياقي اس يير احل يير اايب ييونيني
املوقييوعين من ي ا شييتباكات اليييت وقع ي إل الوييرتة ميين  10إىل  12حزيران/يونيييه  ،2008لكييي
يتس للمعنيني ااألمر التحقب من وجوع اسر حر جيبونيني ومن احوا م؛
 -12يقر متديد و ية املقر ة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان إل إ يرتيا ملدة سينة
واحييدة ،وي لييي إىل املكلويية االو ييية ان نواصي  ،حسييي ا قت ييا  ،متااعيية ننويي نوصيييات انيية
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التحقيب والتوصيات الوا عة إل نقريرها هي عن حالة حقوق اإلنسان إل إ يرتييا ،وان حتيي ونقيدم
نقرييرا كتااييا إىل جملييس حقيوق اإلنسيان إل عو نييه الثامنية والثالةيني ،وان نلقييي كلمية اميام اامعييية
العامة ونشا ك إل جلسة حتاو معها إل عو هتا الثانية والسبعني؛
 -13يقر اي ا ان جيرب حوا ا نواعليا معززا اشيأن حالية حقيوق اإلنسيان إل إ يرتييا
إل عو نييه السييااعة والثالةييني ،مبشيياكة املقيير ة اخلاصيية واملووةييية السييامية وا تمييع املييدين وااهييات
املعنية األ ر ؛
 -14يهيييي حبكوميية إ يرتيييا ان ننويير إل إنشييا مكتييي للمووةييية السييامية إل إ يرتيييا
يكلَّييو او ييية شيياملة ميين اج ي ألاييية ونعزيييز و صييد حقييوق اإلنسييان ،ونكو ي وص يوله إىل ييييع
األماكن عون عائب؛
 -15يهيي اي ا حبكومة إ يرتيا ان نتعياون نعاونيا كيامال ميع املقير ة اخلاصية إلتسيم
ييا وملوتويهييا ازيييا ة البلييد عون عوائييب ،وان نييوو ا عتبييا الواجييي للتوصيييات ال يوا عة إل نقييا ير
املقر ة اخلاصة ونزوعها ااملعلومات الالزمة لتنوي و يتها ،ويشدع علو امهية ان نقدم ييع الدول
ععمها إىل املقر ة اخلاصة إل سبي إجناز و يتها؛
 -16ي لييي إىل املووةييية السييامية ان نواص ي نعزيييز العم ي إل سييبي حتسييني حاليية
حقوق اإلنسان إل إ يرتيا ،وان نقدم إىل جملس حقوق اإلنسان إل عو نه السااعة والثالةني عرةا
شوويا للمستجدات خبصول التقدم ا رز إل جميال التعياون ايني إ يرتييا واملووةيية السيامية ،وعين
مد نأةري ه ا التعاون إل حالة حقوق اإلنسان إل إ يرتيا؛
 -17يهيي حبكومة إ يرتييا ان نكيو إليو ا عين املما سية املتمثلية إل م البية اإل يرتييني
إل اخلييا اتوقيييع ا سييتما ة ( B4/4.2مييا يسييمو "اسييتما ة النييدم") اليييت يتحملييون إليهييا املسييؤولية
عن اب جررة ا نكبوها قبي مغياع ة البليد ،كيي يتسي يم ا سيتواعة مين اخليدمات القنصيلية مين
البعثات الدالوماسية اإل يرتية؛
 -18يهي ييي اي ييا حبكوم يية إ يرتي ييا ان نك ييو ع يين اللج ييو إىل ا اتي يزاز والتهدي ييدات
ااستادام العنو والغش وغري ذليك مين الوسيائ غيري املشيروعة لتحصيي ال يرائي يا إ يرتييا
من عاياها او من اإلراع آ رين منحد ين من اصول إ يرتية وان متتنع عن مث ه ن املما سات؛
 -19ث ا تمع الدوو علو نعزيز جهيوعن ونعاونيه مين اجي ةيمان نيوإلري احلمايية
للوا ين من إ يرتيا ،و سيما األاوال غري املصحواني ا ويهم؛
 -20يشجع املؤسسيات التجا يية عليو اي ل العنايية الواجبية املناسيبة إل جميال حقيوق
اإلنسييان اييدف حتديييد كيوييية التصييدب آلةييا انشي تها إل حقييوق اإلنسييان والتاويييو ميين نلييك
اآلةا ونقده ايانات اشأ ا ،مبا إل ذلك ايانات اشأن ا ستادام املزعوم للعمالة امليجنَّدة؛
 -21يشجع الدول األع ا علو زياعة ا هتمام اتحسني حالة حقيوق اإلنسيان إل
إ يرتيا عن اريب نعزيز العم مع حكومة إ يرتيا ،وزياعة املوا ع املاصصة ا الغر  ،إن امكن؛
 -22ي ل ييي إىل األم ييني الع ييام ان ي ي يوإلر للمق يير ة اخلاص يية يي ييع املعلوم ييات وامل ي يوا ع
الالزمة إلجناز و يتها؛
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 -23ي ل ييي إىل اامعي يية العام يية ان حتي ي نقري يير ان يية التحقي ييب وإحاااهت ييا الش ييووية
ااملستجدات إىل ييع هيئات األمم املتحدة املعنية للنور إليها وا اذ اإلجرا ات املناسبة اشأ ا؛
 -24يش ييجع اق ييوة م يين جدي ييد ا حت يياع األإلريق ييي عل ييو متااع يية نقري يير ان يية التحقي ييب
ونوصياهتا واملستجدات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسيان إل إ يرتييا ،ايرجرا حتقييب ايدعم مين ا تميع
الدوو من اج التحقيب مع األإلراع املسيؤولني عين اايرائم الييت نن يوب عليو انتهاكيات ووياوزات
حقييوق اإلنسييان الي ين حتييدع انيية التحقيييب هييويتهم ،مبييا إل ذلييك اب جيرائم قييد نرقييو إىل جرريية
ةد اإلنسانية ،ونقدرهم إىل العدالة؛
 -25يقر ان يبقي املسألة قيد نورن.

االسة 38
 23حزيران/يونيه 2017
[اعتمد عون نصوي ].
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