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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  2من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  11متوز/يوليه 2019
 -1/41حالة حقوق اإلنسان يف إريرتاي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعيودين الودولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يشووري إىل ق وراا اعمعيووة العامووة  2٥1/٦0امل و ا  1٥آذاا/موواا  ،200٦وق وراا
جملو ووس حقو وووق اإلنسو ووان  1/٥و 2/٥امل و و ا  1٨حزيران/يونيو ووه  ،200٧والق و وراا  91للجنو ووة
األفريقي ووة حلق وووق اإلنس ووان والش ووعو ومقرااهت ووا  ،2002/2٥0و ،2003/2٧٥و،12/42٨
ومجيع قرااات اجمللس السابقة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف إايرتاي،
وإذ يرح و وب مبو ووا ا حكو ووه حكومو ووة إايو وورتاي مو وون إج و ورابات حلمايو ووة وكعزيو ووز حقو وووق شو ووعبيا
االقتصادية واالجتماعية ،بوسائل منيا حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف مرحلة مبكرة والتزاميوا
أبهداف التنمية املستدامة ،فضالا عن مشااكة إايرتاي يف اعولة الثالثة لالستعراض الدوا الشامل
يف  2٨كانون الثاين/يناير ،2019
وإذ يرحو ووب يض و واا بتقريو وور املقو ووراة اخلاصو ووة املعنيو ووة حبالو ووة حقو وووق اإلنسو ووان يف إايو وورتاي
واستنتاجاهتا،

()1

 -1يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقووق اإلنسوان ن كقودىل إىل جملوس
حقوووق اإلنسووان يف دواكووه الثالثووة واألابعو معلومووات شووفوية د ووة عوون التقوودىل ازوورز يف التعوواون
ب إايرتاي واملفوضية وعن أت ري هحا التعاون يف حالة حقوق اإلنسان يف إايرتاي؛
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 -2يقوورا متديوود واليووة املقووراة اخلاصووة املعنيووة حبالووة حقوووق اإلنسووان يف إايوورتاي لفوورتة
إضافية مدهتا سنة واحدة ،ومواصلة كقيويم حالوة حقووق اإلنسوان واإلبوالا عنيوا يف متابعوة لتقريور
املقراة اخلاصة( ،)1ويطلب إىل املقوراة اخلاصوة ن كقودىل معلوموات شوفوية د وة إىل جملوس حقووق
اإلنسان يف دواكه الثالثة واألابع يف ناب حواا كفاعلي ،و ن كقدىل ،الل حواا كفاعلي ،كقريورا
عوون كنفيووح الواليووة إىل اجمللووس يف دواكووه الرابعووة واألابع و وإىل اعمعيووة العامووة يف دواهتووا اخلامسووة
والسبع ؛
 -3يييووب حبكومووة إايوورتاي ن كتعوواون كعوواوما ام وا مووع املقووراة اخلاصووة ،بسووبل منيووا
إاحة إمكانية الوصول إىل البلد؛
 -4يطلب إىل األم العاىل ن يزود املقراة اخلاصة جبميع املعلومات واملوااد الالزموة
لالضطالع ابلوالية؛
يقرا ن يبقي املسألة قيد نظره.
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اعلسة 3٧
 11متوز/يوليه 2019
[اعتُم وود بتص ووويغ مس ووجل أبغلبي ووة  21ص ووواا مقاب وول  13ص ووواا ،م ووع امتن وواع  13عضو ووا ع وون
التصويغ .وكانغ نتيجة التصويغ كما يلي:

امل يدون:
األاجنت و  ،إسووبانيا ،س ورتاليا ،واوغ ووا  ،وكرانيووا ،آيسوولندا ،إيطاليووا ،البازيوول،
بلغ وواااي ،ب ووريو ،كش وويكيا ،ج ووزا البيام ووا ،ال وودامنرك ،س وولوفاكيا ،ش وويلي ،فيج ووي ،كرواكي ووا،
املكسيك ،اململكة املتحدة لبيطانيا العظمى و يرلندا الشمالية ،النمسا ،الياابن

املعااضون:
إايرتاي ،ابكستان ،البحرين ،بواكينا فاسو ،الصومال ،الصو  ،العوراق ،الفلبو ،
الكامريون ،كواب ،مصر ،اململكة العربية السعودية ،اهلند

املمتنعون:
جنو

2

فغانسووتان ،نغوووال ،بوونغالديو ،كوغووو ،كووونس ،مجيوايووة الكونغووو الد قرا يووة،
فريقيا ،اواندا ،السنغال ،قطر ،نيبال ،نيجرياي ،هنغاااي].
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