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املقررة ألفر�قيا، وال�� " الكوتة"حقوق ��سان التا�ع لألمم املتحدة ضمن ية اختيار إرتر�ا لعضو�ة مجلس تناقلت وسائل �عالم العامل

اختارت دول شرق أفر�قيا �ل من إرتر�ا والصومال لعضو�ة ا��لس  حيث ,عضوا �و مجموع أعضاء ا��لس 47 من ب�ن اعضو  13تصل إ�� 

 . و�أ�ي �ذا القرار صادًما ل�س فقط لإلرتر��ن بل ل�افة امل�تم�ن بقضايا حقوق ��سان �� العالم. املقررة ل�ا ضمن ال�سبة

مراقبة ان��ا�ات حقوق ��سان، وتقديم ، و وصيان��ا ا��ر�ات �ساسيةاح��ام ملبادئ الدولية ��قوق ��سان و ب�شر ا اا معنيٌّ ًس إن مجل ذلك

فضال عن قيامھ ب�شر ثقافة حقوق ��سان والتأكيد ف تلك �ن��ا�ات أو ا��د م��ا، �� �مم املتحدة لوق التوصيات الالزمة ل���ات املعنية

عضو�ة مثل �ذه   ت�بوأ ال��الدول �عضاء  أ�ليةبھ فحص  رى حع�� أ�مية الو�� العام بأساسيات ا��ر�ات العامة وا��اصة للشعوب،

مجلس  م�متھ  ��عضوا  �ستقيم أن تكون دولة مثل إرتر�ا، مدرجة ع�� رأس قائمة الدول �ك�� ان��ا�ا ��قوق ��سان حيث ال ا��الس 

ما ظلت ترتكبھ  أن إ��خلصت , ليةذالك تقار�ر دولية ذات مصداقية عا أكدتكما ،حماية �ذه ا��قوق واح��ام املواثيق الدولية ال خرق�ا

إ�� محكمة ا��نايات الدولية �� مما يتطلب تقديم مرتكب��ا " ��سانيةا��رائم ضد "مستوى  إ��بحق مواطن��ا العزل ير��   �رتر�ةالسلطات 

  . ال�اي

وال ,لھ اك�ساب عضو�ة ا��لس  تر�� من يحقللمجموعات  القاري �ل مجموعة من دول العالم وفق التقسيم أن إدراكنا  رغم نقول ذالك

تتمتع  لإل�سانوكذالك معرفتنا بأن ثمة دوال  ال تصان ف��ا  ا��قوق �ساسية , ى دولة مر��ة أخرى حق الفيتو ع�� ادولة  أيتملك 

النظام �رترى عضو�ة �ذا أن اك�ساب دولة قمعية تحكم ألك�� من ر�ع قرن دون دستور كما �و حال  إال ,  ��سانحقوق  مجلس�عضو�ة 

وق الدفاع عن حق ��لدوره  ب التواقة ل��ر�ة والعدالة، و�جعل من �ذا ا��لس الذي تتطلع الشعو ��سانيةجب�ن  ���عت�� سبة  ا��لس 

  .، فاقد للمصداقية و��لية ��سان

إذ �س�نكر بأشد العبارات اختيار  نظام الديكتاتور إسياس أفور�� لعضو�ة مجلس حقوق ��سان نطالب ا��معية العامة لألمم إننا،

لضمان توفر ا��د �د�ى  العامة، من أج�زة ا��معية  اامليثاق الذي قام بموجبھ �ذا ا��لس، الذي �عت�� ج�از  لبمراجعة و�عدي املتحدة 

ونناشد �� الوقت نفسھ، �افة الدول ال�� تح��م املبادئ �ساسية   ,اك�ساب عضو�تھ  تود ةل�ل دول  ��سان �ل��ام بمعاي�� حقوق  من

ا��لس ��دف  ��املعادية ل��ر�ات العامة عضو���ا  الدول القمعية  ل��يلولة دون استخدام ��قوق ��سان وا��ر�ات العامة، أن �س�� 

من جرائم   �ستحقھ الطغاة جراء ما ارتكبوه الذيمن العقاب   �فالتأو  ال�� قام من أجل�ا وتحقيق املبادئ , مل�امھ  التصديمن  إعاقتھ
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