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 السودان  
  خلاصذ،  و إلجذر ا    ملعاهذا    هيئذا  تقذارير يف  لذو رة  للمعلومذا  جتميذ   لتقريذر هذا   
مبذذا يف كلذذال  ملت وذذا  و لتعليقذذا   لذذو رة  مذذن  لاولذذ،  ملعايذذ، ويف تقذذارير  مل ذذو   ل ذذام   قذذو  
 إلن ذذذاو  ويف ذذذذم كلذذذال مذذذن وتذذذاال  يمذذذت  ملتلذذذا   لرييذذذ، ك    ل ذذذل،  و لتقريذذذر مقذذذا  يف  ذذذ   

 ل لمذذذا   ولت ذذذتا نلذذذ   لذذذار  ل امذذذ   ي رجذذذ   لعذذذوة      مذذذوجق تقيذذذا   ألا ذذذا  ي  ذذذ  لعذذذاة
  ل ذذامي،  مل وضذذي، مذذن   رت  ذذا  أو نوذذر وجهذذا  أو آر ا أيذذ،  لتقريذذر يتضذذمن وال لوتذذاال  ملرجعيذذ،  

 يتبذ  وهذو   مل وضذي، نذن  ل ذاةر   لعلايذ، و لبيانذا   لتقذارير يف ماهذا يذرة مذا خبذت   إلن او  قو 
  17/119 مقذذذذذرر  يف  إلن ذذذذذاو  قذذذذذو  جملذذذذذ   نتمذذذذذاها  لذذذذذي  لعامذذذذذ،  لتوجيهيذذذذذ،  ملبذذذذذاة  هي ذذذذذ 
 ور ونيذ ك كر  نل  حنو ماهج  يف  و    هناي،  لار مر جذ   ملعلومذا   لذو رة  يف  لتقريذر   و ا
    ل رت  تلال يف  ات   لي و لتطور    الستعر   ةوري،  لتقرير  نا ة يف
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 المعلوما  األساسية واإلطار -أوال   
نطاق االلتزاما  الدولية -ألف 

(1)
 

 (2)المعاهدا  الدولية لحقوق اإلنسان -1 

   ال، أتااا  جلول،  ل األق، 
 إلجذذذذذر ا    ملتعذذذذذا  ألعذذذذذا 

 مل ي  ا  نليها/مل ت قب   الستعر  
أو  النضما   لت ايل 

 أو  خلتف،
 الت ا يذ،  لاوليذذ، للقضذذاا نلذذ  ايذذ  أ ذذ ا  

 (1977 لتمييق  لعا ري )
 لعهذذذذا  لذذذذاوا  خلذذذذات ألذذذذا قو   ال ت ذذذذاةي، 

 (1986و الجتماني، و لثقافي، )
 لعهذذذذذذذذا  لذذذذذذذذاوا  خلذذذذذذذذات ألذذذذذذذذا قو   ملانيذذذذذذذذ، 

 (1986و ل ياسي، )
   تو ي (1986مااهض،  لتعايب ) ت ا ي، 

 (1990 ت ا ي،  قو   لط   )
 لربوتوكو   الختياري الت ا ي،  قذو   لط ذ  

ألشذذذذذذذذذذألو   ذذذذذذذذذذذرت    ي  ذذذذذذذذذذا  يف  ملاا نذذذذذذذذذذذا  
 (2005)  مل لل،

 لربوتوكو   الختياري الت ا ي،  قذو   لط ذ  
ألشذذذألو أليذذذ   ي  ذذذا  و سذذذت ت   ي  ذذذا  يف 

 (2004 ملو ة  إلألا ي، ) لب اا ويف 
 ت ا يذذذذذذذ،  قذذذذذذذو   ي ذذذذذذذعات كوي  إلنا ذذذذذذذ، 
(2009) 

 لربوتوكذذذذذذذو   الختيذذذذذذذاري  لثذذذذذذذا   ملللذذذذذذذل  
ألالعهذذذا  لذذذاوا  خلذذذات ألذذذا قو   ملانيذذذذ، 

 و ل ياسي،
 للجاذ،  ملعايذ، ألالقضذذاا نلذ   لتمييذق ضذذا 

  ملرأ 
  1986 ت ا يذذذذذذذذ، مااهضذذذذذذذذ،  لتعذذذذذذذذايب )

 تو ي (
 لربوتوكذذذو   الختيذذذاري الت ا يذذذ، مااهضذذذ، 

    لتعايب
 الت ا يذذذذ،  لاوليذذذذ،  مايذذذذ،  قذذذذو  ايذذذذ  

  لعما   ملهاجرين وأفر ة أسرهت
 الت ا ي،  لاولي،  ماي، اي   ي عات 

 من  الخت اا  لق ري

 لتل وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  و/أو 
  إلنتنا 

الت ا ي،  قذو   لط ذ   لربوتوكو   الختياري 
ألشذذذذذذذذذذألو   ذذذذذذذذذذذرت    ي  ذذذذذذذذذذا  يف  ملاا نذذذذذذذذذذذا  

 18(: 2)3) نذذتو مبوجذذب  ملذذاة    مل ذذلل،
 (2005سا،  

  

 جذذذذذذذذذذذذر ا    لشذذذذذذذذذذذذ و  
 و لتلقيقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
و إلجر ا    لعاجل،
(3)

 

 لربوتوكذذذذذذذذذو   الختيذذذذذذذذذاري الت ا يذذذذذذذذذ،  قذذذذذذذذذو  
 6 ي ذذذذذذذذذذذذذذذذعات كوي  إلنا ذذذذذذذذذذذذذذذذ،   ملذذذذذذذذذذذذذذذذاة  

(2009) 

 الت ا يذذذذذذ،  لاوليذذذذذذ، للقضذذذذذذاا نلذذذذذذ  ايذذذذذذ   
  14أ  ا   لتمييق  لعا ري   ملاة  

 لربوتوكذذذذذذو   الختيذذذذذذاري  ملللذذذذذذل ألالعهذذذذذذا 
 لذذذذذذذاوا  خلذذذذذذذات ألذذذذذذذا قو   ال ت ذذذذذذذاةي، 

 و الجتماني، و لثقافي،
 لعهذذذذا  لذذذذاوا  خلذذذذات ألذذذذا قو   ملانيذذذذ، 

  41و ل ياسي،   ملاة  
الختيذذذذذذاري  ملللذذذذذذل ألالعهذذذذذذا  لربوتوكذذذذذذو   

  لاوا  خلات ألا قو   ملاني، و ل ياسي،
 لربوتوكذذذذو   الختيذذذذاري الت ا يذذذذ،  لقضذذذذاا 

 نل  اي  أ  ا   لتمييق ضا  ملرأ 
 لربوتوكذذذذو   الختيذذذذذاري الت ا يذذذذ،  قذذذذذو  

   لط    ملتعلل ألإجر ا تقامي  لبتذا 
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 أخرى ذا  صلةصكوك دولية رئيسية  -2 

   ال، يف أتااا  جلول،  ل األق، 
 إلجذذذذذر ا    ملتعذذذذذا  ألعذذذذذا 

 مل ي  ا  نليها  الستعر  
 لت ايل أو  النضذما  

 أو  خلتف،
 ت ا يذذ، ماذذ  جرإلذذ،  إلألذذاة   جلمانيذذ، و ملعا بذذ، 

 نليها
(4)ألروتوكو  ألالممو

نوذذا  رومذذا  يساسذذ  للمل مذذ،  جلااايذذ،  
  لاولي،

 ملتعلقذذذذذذذذذ، ألوضذذذذذذذذذ   1951 ت ا يذذذذذذذذذ، نذذذذذذذذذا   
  1967 لتجئني وألروتوكوهلا لعا  

ألشذذذذذذذذذذألو وضذذذذذذذذذذ   1954 ت ا يذذذذذذذذذذ، نذذذذذذذذذذا   
 ي ذذعات نذذاإل   جلا ذذي، و ت ا يذذ، نذذا  

 ملتعلقذذذ، خب ذذذ   ذذذاال   نعذذذا    1961
  جلا ي،

  آب/ 12 ت ا يذذذذذذذذذذذذذذا  جايذذذذذذذذذذذذذذ   مل رخذذذذذذذذذذذذذذ،  
وألروتوكوالهذذذا  إلضذذذافياو  1949أذ ذذذط  
(5) يو  و لثا 

 

 لربوتوكو   إلضذايف  لثالذإ     ت ا يذا   
(6)1949جاي  لعا  

 

 الت ا يذا   يساسذذي، ملاومذذ،  لعمذذ   لاوليذذ،  
(7)87ألاستثااا  الت ا ي، ر ت 

 
 87 لاوليذ، ر ذت  ت ا يا  ماومذ،  لعمذ   

 (8)189و 169و
  ت ا ي، م افل،  لتمييق يف جما   لتعليت   

نلذذ   لت ذذايل  هذذا   لبلذذا ذذإ  خلبذذم  مل ذذتق   ملعذذق قالذذ،  قذذو   إلن ذذاو يف  ل ذذوة و  -1
و ذذذجع   للجاذذذ،  ملعايذذذ، ألذذذا قو    (9)نلذذذ   ت ا يذذذ،  لقضذذذاا نلذذذ  ايذذذ  أ ذذذ ا   لتمييذذذق ضذذذا  ملذذذرأ 

 ال ت اةي، و الجتماني، و لثقافي،  ل وة و نل   لت ايل نل   لربوتوكذو   الختيذاري  ملللذل ألالعهذا 
 ت ا يذ،  لقضذاا نلذ  ايذ  أ ذ ا  نلذ   لاوا  خلات ألذا قو   ال ت ذاةي، و الجتمانيذ، و لثقافيذ، و 

اوذذذذر يف  ل  و ذذذذجع  جلاذذذذ،  لقضذذذذاا نلذذذذ   لتمييذذذذق  لعا ذذذذري  ل ذذذذوة و نلذذذذ  (10) لتمييذذذذق ضذذذذا  ملذذذذرأ 
 لت ذذايل نلذذ   ت ا يذذ،  لقضذذاا نلذذ  ايذذ  أ ذذ ا   لتمييذذق ضذذا  ملذذرأ   و ت ا يذذ، مااهضذذ،  لتعذذايب  
و الت ا يذذذ،  لاوليذذذ،  مايذذذ،  قذذذو  ايذذذ   لعمذذذا   ملهذذذاجرين وأفذذذر ة أسذذذرهت  و ت ا يذذذ، ماومذذذ،  لعمذذذ  

  (11)169 لاولي، ر ت 
نلذذذذذ   النضذذذذذما      لربوتوكذذذذذو  و ذذذذذجع   للجاذذذذذ،  ملعايذذذذذ، ققذذذذذو   إلن ذذذذذاو  ل ذذذذذوة و  -2

و لربوتوكذذو   الختيذذاري  لثذذا     الختيذاري الت ا يذذ،  قذذو   لط ذذ   ملتعلذذل ألذذإجر ا تقذذامي  لبتذذذا 
  (12) هلاة      ل اا نقوأل،  إلنا   ملللل ألالعها  لاوا  خلات ألا قو   ملاني، و ل ياسي، 

قافذذ، ) ليون ذذ و( أو  ل ذذوة و لذذي  وال وذذ  ماومذذ،  يمذذت  ملتلذذا  للرتأليذذ، و لعلذذت و لث -3
  (13) رفا  يف  ت ا ي، م افل،  لتمييق يف جما   لتعليت وأوصتها ألالت ايل نليها

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 إلن او  لقلل    ا  لتقذارير  لذي جذاا فيهذا أو نمليذ، مر جعذ، ساور  للجا،  ملعاي، ققو   -4

مذن ا    وسذاورها  لقلذل أيضذ(14)ريذ،  أل امذ  ألالاقذا   للجمي  ومل ت مح لاستور مل ت ن  امل، 
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  وأوصذذ  ألالشذذ افي، يف ايذذ  (15) الفتقذذار     لوضذذوأ ألشذذألو أسذذبقي،  لعهذذا نلذذ   لقذذانوو   لذذ 
  (16)مر    نملي، مر جع،  لاستور

و ذذذعر  ألذذذالقلل مذذذن أو   قذذذو   لذذذي عميهذذذا  لعهذذذا مل يعذذذرت   ذذذا ألعذذذا  لاسذذذتور  لذذذو ق  -5
 ذذذو نني  ي ذذذو    مو امذذذ، مل  ذذذ  أو  ي ذذذر  لقانونيذذذ،  لو ايذذذ،  وأوصذذذ   ل ذذذوة و ألذذذألو عذذذرت نلذذذ  

  كانذذذ   ملقذذذرر  2015  ويف نذذذا  (17) لشع ذذذي، و يسذذذر  و لعقوألذذذا  مذذذ   لتق ماعذذذا يف   ذذذار  لعهذذذا
يذذ، مب ذذألل،  لعاذذ  ضذذا  ملذذرأ  وأسذذذباألر ونو  بذذر تشذذعر ألذذالقلل    ا ت  ذذم وتا يذذا أ  ذذذا  عا خلاصذذ،  مل

 متييذق ياطويذاو نلذ     وتا يذا    لقانوو  جلااا  و ذانوو  لاوذا   لعذا  و ذانوو  ي ذو    لشع ذي، ت  ذم 
 تاطذذويا  مذذن ألياهذذا  ذذانوو  ي ذذو    لشع ذذي،  يتضذذمن أ  امذذ ا   انونذذ 26وال وذذ  أو أكثذذر مذذن 

متييذذق يف  ذذل  ملذذرأ   وتلذذ   لت يذذم    ملقرت ذذ، نلذذ   مل ذذتو   اليذذاةي مذذا يلذذ : تعذذاي    ذذا  نلذذ 
 يةىن ل ن  لقو ج؛ و ملو ام، ألني  لقو نني  ملوضذوني، و إلجر ايذ، مذ   ملعذايم  لاوليذ،  قذو   إلن ذاو؛ 

وكذو   ملتعلذل ققذو   ملذرأ  و لت ايل نل   ت ا ي،  لقضاا نل  اي  أ  ا   لتمييق ضذا  ملذرأ  و لربوت
  و الذ   للجاذ،  ملعايذ، ألذا قو   ال ت ذاةي، (18)مليثذا   يفريقذ   قذو   إلن ذاو و لشذعوب ملللل ألا

 لذذي تضذذر ألالا ذذاا و و الجتمانيذذ، و لثقافيذذ،  هنذذا تشذذعر ألذذالقلل    ا  ي  ذذا   لذذي تاطذذوي نلذذ  متييذذق 
ايري  هلويذذذ،  جلا ذذذاني، و ذذذامل  مليذذذ   جلا ذذذ  وم ذذذو ي ليذذذا   لايايذذذ، و ملثليذذذا  و ملثليذذذني ومقةوجذذذ   

 ي  ا   لتمييقي،  لي ت تر يف  لا اا و ي ليا   لاياي، و ملثليذا  و ملثليذني  ص ا   جلا ني  مبا فيها
ومقةوجذذ   مليذذ   جلا ذذ  وم ذذايري  هلويذذ،  جلا ذذاني، و ذذامل  صذذ ا   جلا ذذني  وهذذ  أ  ذذا  ال تذذق   

فيهذذذا أ  ذذذا   لقذذذانوو  جلاذذذاا   و ذذذانوو  ي ذذذو    لشع ذذذي،  والالذذذ، نافذذذا   يف  لاولذذذ،  لطذذذر   مبذذذا 
  و ذذانوو  لضذذماو  الجتمذذان   و ذذانوو  جلا ذذي،  ل ذذوة ني،  و ثذذ   ل ذذوة و نلذذ   لعموميذذ، خلامذذ، 

  وأوصذذ   للجاذذ،  ملعايذذ، (19)تعذذاي   ي  ذذا   لقانونيذذ،  لذذي تاطذذوي نلذذ  متييذذق أو  لذذي هلذذا أتذذر متييذذقي
  وأوصذ   خلبذم  مل ذتق  ألذألو (20)اقا و الذت اب  لقوج ة و ألتجرمي  لعا   ملققو   إلن او  ل و 

" ي فاضذح" قيذإ ال يذامي  لعاذ    ن  لقذانوو  جلاذاا  ألشذألو  لتقيذ  ألمذ 152ر ج   ل وة و  ملذاة  ي
   ثذذ  جممونذذ، مذذن خذذرب ا  قذذو   إلن ذذاو ألذذايمت  ملتلذذا   ل ذذوة و 2015  ويف نذذا  (21)ألذذاملرأ 

  (22) المتثا  للمعايم  لاولي،نل  و   لقو نني  لي تاطوي نل  متييقنل   ل اا 
وأوصذذ  جلاذذ،  لقضذذاا نلذذ   لتمييذذق  لعا ذذري ألامل ذذارن،     نتمذذاة  لاسذذتور  لذذا ات و  ذذرت  -6

ا    وأوصذذ  أيضذذ(23)يف  لاسذذتور  جلايذذا جت ذذيا   تامذذا  ( مذذن  لاسذذتور  مل  ذذ  3)27نلذذ  جت ذذيا  ملذذاة  
و لتعبذذذم لت ذذذو   لعر ذذذ  أو  إلتذذذق لتشذذذريعا   لذذذي يوذذذر نشذذذر  يف ذذذار  ملبايذذذ، نلذذذ   ألانتمذذذاة و نمذذذا   

أي جممون، أ ذعات مذن اانذ، ضا ري  نل   لتمييق  لعا ري و لعا   ل ر هي،  لعا ري، و لتل نن
  (24) تاي، أخر 

يعذذذذر   ا  جااايذذذذا  وأوصذذذذ   للجاذذذذ،  ملعايذذذذ، ققذذذذو   إلن ذذذذاو ألذذذذألو يعتمذذذذا  ل ذذذذوة و تشذذذذريع -7
 لتعايب وجير مر ويار نل  نقوألا  تتااسب وخطور   ل ع 
(25)  

نذذذن أسذذذ ها يو  لتشذذذريعا   ل ذذذوة ني، ال تذذذق   متذذذاح  لشذذذر ، و لقذذذو    للجاذذذ، وأنرألذذذ   -8
 خلبذم  مل ذتق  كذ  مذن   وال ذ   (26) مل لل، و و    يمن  لو ق    ذان، مذن  ملت قذ،  جلااايذ،
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مذذاح  ملقيذذا مذذن  ل ذذت يا  و ل ذذلطا  جلهذذا   يمذذن  لذذو ق و للجاذذ،  ملعايذذ، ققذذو   إلن ذذاو أو 
  2010 قذذو   إلن ذذاو وهايتهذذا  فبموجذذب  ذذانوو  يمذذن  لذذو ق ل ذذا، نلذذ  تعقيذذق ا  ر سذذلبيأت ذذ
 نذذذاهت رفذذذ أو ي ال  ك   ذذذرر  ملذذذاير  لعذذذا  ل مذذذن  لذذذو ق  يتَ ذذذل نااصذذذر جهذذذا   يمذذذن  لذذذو ق ال

 خلبذذم  مل ذذتق  نلذذ   ذذإ  للجاذذ،  ملعايذذ، ققذذو   إلن ذذاو و   و ثذذ  (27)"   ذذان،" أو " المتيذذا "
ي   ذذذانوو  يمذذذن  لذذذو ق ليتما ذذذ  مذذذ   اللتق مذذذا   لاسذذذتوري، تا يذذذا توصذذذياعما  لا نيذذذ،    تعذذذا

  (28)و اللتق ما   لاولي، يف ميا و  قو   إلن او أو  ألطالر
ل ذذوة ني، ال تذذق   تذذذار و ذذعر   للجاذذ،  ملعايذذ، ققذذو   إلن ذذاو ألذذذالقلل مذذن أو  لتشذذريعا    -9

  (29)أل، يف  لاوا   جلااا نل  كثم من أ  ا   لعقوأل،  لباني،  وأوص   ل وة و ألإل اا ها   لعقو 
 2003مذن  ذانوو  لعقوألذا  لعذا   26وأفاة   ليون  و ألألو  لتشذهم مبقتضذ   ل  ذ   -10

مذ   ملعذايم ا   ن ذجام وأوص  ألشذطب  لتشذهم مذن  اامذ،  جلذر ات  (30)ال يق   يعترب جرإل، جاااي،
  (31) لاولي،
 لتعاي   لذاي أةخلذر وأوص  جلا،  لقضاا نل   لتمييق  لعا ري ألألو ي لب  ل وة و  -11

  (32)  وعرت نل  أو ت  ت ب  جلا ي، وت  قط ةوو متييق2011نل   انوو  جلا ي، يف نا  

 وتدابير السياسة العامةاإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان  -جي  
أتذذا  خلبذذم  مل ذذتق  نلذذ   نشذذاا  للجاذذ،  لو ايذذ،  قذذو   إلن ذذاو  و  لذذ   الستشذذاري  -12

وهيئا   قو   إلن او    ومي،  يخر   مث  جلا،  قو   إلن ذاو ألاجلمعيذ،    قو   إلن او
ألاالسذذذتمر ر يف تي ذذذم  نشذذذاا   لو ايذذذ، وذمهذذذا مذذذن  للجذذذاو و لو ذذذا    لو  ريذذذ،  وأوصذذذ   ل ذذذوة وَ 

  وأنرأل  جلا،  لقضاا نل   لتمييق  لعا ذري نذن  لقهذا (33)م اتب فرني، خارج  خلر و  وة رفور
يف جمذذذا  ألاذذذاا  لقذذذار   وال  ملذذذو رة  لت مذذذ،  لذذذانت  ،  لو ايذذذ،  قذذذو   إلن ذذذاو ال تتلذذذللجاذذذيو  ل
جاذذذ، كامذذذ   السذذذتقتلي،  ذذذوة و لل   ل   ذذذ وأوصذذذ  ألذذذألو ي  (34)واليتهذذذا أل انليذذذ، و سذذذتقتلي، ية ا

 ملبذذذاة   ملتعلقذذذذ، مبركذذذق  مل س ذذذا   لو ايذذذ، لتعقيذذذق وهايذذذ،  قذذذذو   مذذذ ا  و السذذذتقت   ملذذذاا متا ذذذي
او )مباة  ألاري (  ويلتم   النتماة من جلا،  لتا يل  لاولي، للم س ا   لو ايذ، لتعقيذق  إلن 

  (35)وهاي،  قو   إلن او
 لذي املعلومذا  نلما  مذ   لتقذاير ألجلا،  لقضاا نل   لتمييق  لعا ري و ليون  و  وأ ا   -13

ا ت(  و ذذذذجع2023-2013وجذذذذوة خطذذذذ، نمذذذذ  و ايذذذذ، لتعقيذذذذق  قذذذذو   إلن ذذذذاو وهايتهذذذذا )ت يذذذذا أل
  وةنذذ   ليون ذذ و  ل ذذوة و (36)ألذذاملو رة  ل افيذذ، وتا يذذاها أل انليذذ، هذذا   خلطذذ، تقويذذا ل ذذوة و نلذذ  

لإل ذذذذر   نلذذذذ  تا يذذذذا خطذذذذ،  لعمذذذذ   لو ايذذذذ،  وياب ذذذذ  للمجلذذذذ   مل ذذذذتو  يعذذذذ،     نشذذذذاا هيئذذذذ، رف
  (37) الستشاري  قو   إلن او و للجا،  لو اي،  قو   إلن او أو يرصا   لتقا    ر  يف  لتا يا

تمييذذق  لعا ذذري  ل ذذوة و نلذذ   نشذذاا آليذذ،  ذذامل، وفعالذذ، و ض ذذ  جلاذذ،  لقضذذاا نلذذ   ل -14
  (38)تمييق  او   لتلق  وم تقل، ل
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 ذذاناعا نلذذ  مبوأنذذرب  خلبذذم  مل ذذتق  نذذن سذذرور  لذذانت  لشذذركاا  لذذاوليني و  ر   لعذذا   -15
تا يذذذذا توصذذذذيا   السذذذذتعر    لذذذذاوري  لشذذذذام   وال سذذذذيما تلذذذذال  ملتعلقذذذذ، ققذذذذو   ملذذذذرأ  و لط ذذذذ   

 لذو ق  لتقاي،  ملقام،      لذ   الستشذاري  قذو   إلن ذاو مذن أجذ   نذا ة  لتقريذر و مل انا  
  (39)نن  لاور   لثاني، من  الستعر  

 التعاون م  آليا  حقوق اإلنسان -ثانيا   
 التعاون م  هيئا  المعاهدا  -ألف 

 حالة اإلبالغ -1 

 هيئ،  ملعاها 
 ملت وذذذا   خلتاميذذذ،  لذذذو رة  يف 

  الستعر    ل األل
  ذام  ماذذا آخذر تقريذذر 

  الستعر    ل األل
آخذذذذذذذذذذذر مت وذذذذذذذذذذذا  

  ال،  إلألتغ ختامي،
جلاذذذذذ،  لقضذذذذذاا نلذذذذذ  

  لتمييق  لعا ري
عذذذذذ  مونذذذذذا تقذذذذذامي  لتقريذذذذذر  جلذذذذذام   2015أيار/مايو  2013 2001آك ر/مارس 

للتقذذذذذذذذذارير مذذذذذذذذذن  ل ذذذذذذذذذاأل  نشذذذذذذذذذر    
 2019 لتاس  نشر يف نا  

 ملعايذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،   للجاذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،
ألا قو   ال ت ذاةي، 
و الجتمانيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، 

 و لثقافي،

 يو /أكتذذذذذذوألر  تشذذذذذذرين 2012 2000آب/أذ ط  
2015 

عذذ  مونذذا تقذذامي  لتقريذذر  لثالذذإ يف 
 2019نا  

 للجا،  ملعاي، ققو  
  إلن او

عذذذذ  مونذذذذا تقذذذذامي  لتقريذذذذر  خلذذذذام   2014متو /يولير  2012 2007متو /يولير 
 2017نا  يف 

 2010تشذذذذذذذذذرين  يو /أكتذذذذذذذذذوألر  جلا،  قو   لط  
)ألشذذذذذألو  ت ا يذذذذذ،  قذذذذذو   لط ذذذذذ  
و لربوتوكذذذذو   الختيذذذذاري الت ا يذذذذ، 
 قذذذذذذو   لط ذذذذذذ  ألشذذذذذذألو   ذذذذذذرت   
 ي  ذذا  يف  ملاا نذذا   مل ذذلل،( 

 )ألشذذذذذذذألو 2007و قير و/يونيذذذذذذذر 
 لربوتوكذذذذذو   الختيذذذذذاري الت ا يذذذذذ، 
 قذذذذذذذذذذو   لط ذذذذذذذذذذ  ألشذذذذذذذذذذألو أليذذذذذذذذذذ  

  ذذذا  و سذذذت ت   ي  ذذذا  يف  ي
  لب اا ويف  ملو ة  إلألا ي،(

تألخر تقذامي  لتقريذر  جلذام  للتقريذرين  - -
 2015 خلام  و ل اةس ماا نا  

 للجا،  ملعاي، ققو  
 ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذعات كوي 

  إلنا ،

 لذذذذذذاي  لتقريذذذذذر  يوا تذذذذذألخر تقذذذذذذامي  - 2014 -
 ي اور فير ألعا مل
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 الردود على طلبا  المتابعة المحددة المقدمة م  هيئا  المعاهدا   -2 
  خلتامي،  ملت وا 

 تاريخ  لتقامي  ملوضوا  ملونا  ملقرر هيئ،  ملعاها 
جلاذذذذذذ،  لقضذذذذذذاا نلذذذذذذ  

  لتمييق  لعا ري
أمذذن و ؛وخطذذر  نعذذا    جلا ذذي، ملو  اذذ،  لذذا خل ؛ و تشذذرة  ي ذذعات 2016

 لتجئني وملتم    للجوا
(40)

 
- 

 للجا،  ملعاي، ققذو  
  إلن او

نا   لتمييق و مل او   يف   قو  ألني  لرجذ  و ملذرأ ؛ ونقوألذ،  إلنذا  ؛  2015
و وذذذذذذذر  لتعذذذذذذذايب و سذذذذذذذاا   ملعاملذذذذذذذ،؛ و النتقذذذذذذذاال  و ال تجذذذذذذذا    

 (41)مبوجب  انوو  يمن  لو ق

- 

نذن تا يذا توصذيتها  ملتعلقذ، مب افلذ،  اريرأو  ل وة و مل يقا   ليهذا تقذ ال و   ليون  و -16
  (42)هاوأوصتر ألتقاإل 1960 لتمييق يف جما   لتعليت لعا  

(43)التعاون م  اإلجراءا  الخاصة -باء 
 

   ال،  لر ها،   ال، أتااا  جلول،  ل األق، 
 ال ال ةنو  ة ام،
 خلبذذذذذذذم  مل ذذذذذذذتق   ملعذذذذذذذق ققذذذذذذذو   إلن ذذذذذذذاو يف  ل ذذذذذذذوة و   ملشرةوو ة خليا    لقيار    لي جر 

  كذذانوو 2011 قير و/يونيذذر  - )آك ر/مذذارس وأيار/مذذايو
   ذذذذذذذذذذذذذذذبا /فرب ير 2012 لثا /ياذذذذذذذذذذذذذذذاير و قير و/يونيذذذذذذذذذذذذذذذر 

 ذذذذذذذذذذذبا /فرب ير و قير و/يونيذذذذذذذذذذذر   2013و قير و/يونيذذذذذذذذذذذر 
 (2015  أيار/مايو 2014

 ملقذذذرر   خلاصذذذ،  ملعايذذذ، قالذذذ،  قذذذو   إلن ذذذاو يف  
  2006 ل ذذذوة و )آك ر/مذذذارس وآب/أذ ذذذط  

    ذذذذذذبا /2007آب/أذ ذذذذذذط   - متو /يوليذذذذذذر
متو /يوليذذر  - آك ر/مذذارس و قير و/يونيذذر - فرب يذذر

 (؛2009 قير و/يونير  -   أيار/مايو2008

 (44)ة خليا    ملشرةوو

 ل ذذوة و   خلبذم  مل ذذتق   ملعذذق ققذو   إلن ذذاو يف 
  (2010 با /فرب ير  - )كانوو  لثا /يااير

  ملرأ  ضا لعا  

 لتذذذذألتم  ل ذذذذلري للتذذذذا ألم  لق ذذذذري،  الن ر ةيذذذذ، نلذذذذ   لتمتذذذذ    
 ققو   إلن او

 لقيار    ملو فل نليها من 
  يإ  ملباأ

  ري،  لرأي و لتعبم 
 ا   ملشرةوو ة خلي

- 
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   ال،  لر ها،   ال، أتااا  جلول،  ل األق، 
 لقيذذذذذذذذذذذار    لذذذذذذذذذذذي   لذذذذذذذذذذذب 

  جر ؤها
  لطعا 

  لعا ري،
   الخت اا  لق ري أو ذم  لطون 
  أ  ا   لر   ملعاصر 

  وخاما   ل ر   ل ل  ميا   لشرب  ملألمون،

  لعا ري،
  الخت اا  لق ري أو ذم  لطون 

 لذذذذذذذذذذذذذرةوة نلذذذذذذذذذذذذذ  رسذذذذذذذذذذذذذاا  
  الةناا و لاا ا    لعاجل،

 ألتذا   10ورة     وم، نل   ا  ألتذ 31أ رس  خت   ل رت   يا  الستعر    

  تقارير وألعثا   ملتاألع،

وجاة جمل   قو   إلن او والي،  خلبم  مل تق  و ذإ    ومذ، نلذ  مو صذل،  لتعذاوو  -17
يف واليا  ة رفور وجاوب كرةفاو و لاي   سيما ال  ألألكملرمعر  ألوساا  ماها تي م ةخولر  لبلا 

  (45) ي ر 
وأرسذذذ  م ل ذذذوو ألواليذذذا  يف   ذذذار  جذذذر ا   خاصذذذ، و خلبذذذم  مل ذذذتق  نذذذا ا   ناجلذذذ،  -18

ورسذذالَي  ةنذذاا ألشذذألو  ذذ او  تتعلذذل ألعذذا  وروة رة ريذذ  مذذن    ومذذ،  و ذذ    خلبذذم  مل ذذتق  
   ومذذ، نلذذ  تقذذامي رةوة سذذريع، نلذذ   لبتذذذا   ملقبلذذ، ألاذذاا نلذذ  مذذا ي ذذتوجبر نوذذا   إلجذذر ا   

  (46) خلاص،

 عاون م  مفوضية األم  المتحدة السامية لحقوق اإلنسانالت -جي  
مات ذ   ملذا  نذن  تقامي  ل وة و تقريذرألتقاير نلما  م   لأ ا  جمل   قو   إلن او  -19

تا يذذا توصذذيا   السذذتعر    لذذاوري  لشذذام   ملقبولذذ،  وتعاونذذر مذذ  ألرنذذامئ  يمذذت  ملتلذذا   إل ذذاا  
 مو صذل، تعاوهنذا مذ   مل وضذي،  ل ذامي،   وم،  ل ذوة و     وةنا (47)نل  تا يا تلال  لتوصيا 

  (48)نل  تا يا  لقر ر

تنفيععا االلتزامععا  الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان معع  مراعععاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -ألف 
 مل ذاو   ونذا   نذنال و  جلا،  لقضاا نل   لتمييذق  لعا ذري وجذوة أ  ذا  ةسذتوري،  -20

 لتمييذذذذذق و لتذذذذذا ألم  ملتعذذذذذا  يف هذذذذذا    ذذذذذا   وأوصذذذذذ   ل ذذذذذوة و ألوضذذذذذ  تعريذذذذذ   ذذذذذام  للتمييذذذذذق 
    (49) لعا ري
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وي ذذذاور  للجاذذذذ،  ملعايذذذذ، ألذذذذا قو   ال ت ذذذاةي، و الجتمانيذذذذ، و لثقافيذذذذ،  لقلذذذذل    ا  لوضذذذذ   -21
ذذذا يف   ملتذذذا  نذذذاة مذذذن  ي  ذذذا  للمذذذرأ  يف  يسذذذر  ويف   تمذذذ  يف  ل ذذذوة و  وهذذذو وضذذذ  يتج  

 ل ذذذوة و    وأوصذذذ   للجاذذذ،  ملعايذذ، ققذذذو   إلن ذذذاو ألذذألو ي  ذذذ (50) لقانونيذذ،  لذذذي تقيذذذا  قذذو هن
   وأ ذار   ملقذرر   خلاصذ،  ملعايذ، ألذذاملرأ (51)ق ذت  لقذانوو وق ذت  لو  ذ   مل ذاو   ألذني  لرجذ  و ملذرأ 

    أو  لعايا من  لا اا و ل تيا  يعانني من  لتم او   و لتعل  و ل قر  ومما فا ت كلال ناذ 
  (52) لاول، أو  ل انلني من ذم  لاو  يف  ل ضااين  لعا  و خلات

ألاملعلومذذذذا  نذذذذن  سذذذذتها    لطالبذذذذا  ا  نلمذذذذ ملعايذذذذ، ألذذذذاملرأ   خلاصذذذذ،   وأ ا ذذذذ   ملقذذذذرر  -22
 تق  مث   ملمارس،  لقاضي، ألقر  ذعرهن و لتشذ يال يف هذويتهن  لا رفوريا  نل  أساس نر  /

  (53)" لعرألي،"
وال و  جلا،  لقضاا نل   لتمييذق  لعا ذري ألقلذل  يألعذاة  إلتايذ،  لر سذع، للاذق ا  خاصذ،  -23

و لايذذذ   ي ر   و ثذذذ   ل ذذذوة و نلذذذ   يخذذذا مببذذذاَأي  مل ذذذاو   ونذذذا   فذذذاوةيف ة رفذذذور وجاذذذوب كر 
  (54) لتمييق يف جهوة   ملتعلق، ألت وي،  لاق ا وألااا  ل ت 

 لتمييذق يف  ذل ذذم  مل ذلمني يذرة  و عر   للجا،  ملعاي، ققذو   إلن ذاو ألذالقلل مذن أو -24
 لقذذذذذو نني   ألطذذذذذا ،  لذذذذذرة  و   ألإل ذذذذذاا جرإلذذذذذيف  لتشذذذذذريعا  أو إلذذذذذارس نلذذذذذ  أر   لو  ذذذذذ   وأوصذذذذذ
  (55)و ملمارسا   لي تاطوي نل  متييق وتاتهال  ري،  لاين

 2011 ألو تعذذاي   ذانوو  جلا ذذي، لعذذا ألذوأ ا ذ  جلاذذ،  لقضذاا نلذذ   لتمييذق  لعا ذذري ألقلذذل  -25
ن   ذذذ  نلذذذ  جا ذذذي، جاذذذوب  ل ذذذوة و "ق ذذذت  لقذذذانوو ممذذذ جلا ذذذي،  ل ذذذوة ني،  سذذذلبيذذذار نلذذذ  

  (56)ق ت  لو   " أو
مذذذن  ي  ذذذا  ال يق لذذذوو ذذذذم    و ذذذعر   للجاذذذ،  ملعايذذذ، ققذذذو   إلن ذذذاو ألذذذالقلل يو كثذذذم  -26

  (57)وت ليمهت  هاة   ميتة ريي،ا  م جلني  وأوص  ألت جيلهت جمان

 حرية وأمن  الشخصيحق الفرد في الحياة وال -باء 
ساور  للجا،  ملعاي، ققو   إلن او و خلبذم  مل ذتق   لقلذل مذن  سذتمر ر    ذت ألاإلنذا    -27

 جللذذا  ومذذن أونلذذ  جذذر ات ةوو نتبذذ، "أ ذذا  جلذذر ات خطذذور "   يمذذر  لذذاي يتعذذار  مذذ   لعهذذا  
نلذ  مذن    طبذل أألذاو/أو  ل ااهذا وألذألال تا    ا معتاة  وأوصيا ألو   تا يا نقوأل،  إلنا    ختياري

ألذذذا رت نلذذذ   لتلقيذذذل يف  ةنذذذاا    لتعذذذايب ا    وأوصذذذيا أيضذذذ(58)سذذذا، 18أنمذذذارهت نذذذن  تقذذذ 
وسوا  ملعامل، أل رن، و سذتقتلي، وتوليذ،  وتقذامي  جلاذا      لعا لذ، ومعذا بتهت  لعقذاب  ملااسذب  

 تنرت فا   ليل  اكت  ونا   بو مبا يف كلال  ناة  تألهيلهت   ا  كافيا   وتعوي   لضلايا تعويض
خت   ألالعها
(59)  

وأوصذذ  جلاذذ،  لقضذذاا نلذذ   لتمييذذق  لعا ذذري  ل ذذوة و ألذذألو يتو ذذ  نذذن أي نمذذ  مذذن  -28
 متااا  و تذر     ل  اان،  تاي، ألعياها  ويذم متااسب ن   أنما   لعا  ي تها  أو ي تر تألتم 
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بذذم  مل ذذتق  مذذن و خل  وأفذذاة جملذذ   ي(60) ملانيذذ، و يهذذا   مل ذذلل، نذذن  النتذذا ا نلذذ   ملذذانيني 
و طذذذ   لطذذذر  يف ة رفذذذور وواليذذذذَي جاذذذوب كرةفذذذاو و لايذذذذ   ملتقطعذذذذ، ألاسذذذتمر ر  لاق نذذذا   مل ذذذلل، 
شذتبر يف ي   و    لذانت  ل ذري  مذانيني  هاا نل   ملانيني  فقا ا   ي ر    يمر  لاي ي تر سلب

 ذا   و ذ    إلن تعا  هت مذ   ملعارضذ،  مل ذلل، يف ة رفذور   يمذر  لذاي ياتهذال  لقذانوو  لذاوا
 خلبذذم  مل ذذتق  ألقذذو  ايذذ   ي ذذر    ملعايذذ، نلذذ    ذذرت    لقذذانوو  لذذاوا  قذذو   إلن ذذاو و لقذذانوو 
 لاوا  إلن ا   وتلذ   النتهاكذا   نتذا ا   مماهجذ، نلذ  مذانيني مذن  بذ   لقذو      وميذ، 

و  ذذذ  ماذذذا ل مألهولذذذ، مبذذذانيني يف جبذذذا   لاوألذذذ،  وتلقذذذ   خلبذذذم    مل ذذذلل، واانذذذا   ملعارضذذذ،
 - ألذذني  لقذذو      وميذذ، و  ركذذ،  لشذذعبي، لتلريذذر  ل ذذوة و  لقتذذا  مل ذذتق  معلومذذا  نذذن   ذذتا ة 

قذو   إلن ذاو و لقذانوو  لذاوا  إلن ذا     نتهاكذا  ا   ركذا  م ذلل، أيضذ شما   و رت ب  ل
كلذذذذو   شذذذذما    ل -  لشذذذذعبي، لتلريذذذذر  ل ذذذذوة وكذذذذ، ر   هااذذذذ    2015آك ر/مذذذذارس  12ف ذذذذ  
    قيذذر و/ 25 ويف مشذذرة  25 000و جرعذذا   45و مذذانيا    تذذيت   40جاذذوب كرةفذذاو فعل  ذذ   يف

شذما  يف واليذ، جاذوب   ل -   رك،  لشعبي، لتلرير  ل وة و اتر   و   هجو  آخر 2015يونير 
آخذذرين  وأكذذا  خلبذذم  مل ذذتق   100،    مقتذذ  نشذذر    ملذذانيني و صذذاأل  كرةفذذاو يقذذا   نذذر أة

  وأوصذذذذ   ل ذذذذوة و ألو ذذذذ   لق ذذذذ   جلذذذذوي (61) سذذذذتعا ة  لقيذذذذار  تلذذذذال  ملاذذذذا ل لتقيذذذذيت  يوضذذذذاا
  وأة و (62) لعشذذو ا  و  ذذرت   مبذذاأ  لتااسذذب ناذذا رة   مل ذذلح نلذذ  هجمذذا    ركذذا   مل ذذلل،

او و لقذذذانوو  لذذذاوا جملذذذ   قذذذو   إلن ذذذاو  نتهاكذذذا  وجتذذذاو     لقذذذانوو  لذذذاوا  قذذذو   إلن ذذذ
يف واليا  ة رفور وجاوب كرةفاو و لاي   ي ر  من  ب  اي   ي ر     ناها لي أ أللغ   إلن ا 

  وظذ  (63)ومن كلال  لعاذ   جلا ذ  و لعاذ   لقذاات نلذ  نذوا  جلذا   و  ذ   ملر فذل  إلن ذاني،
ألشذذذمولي، وفانليذذذ، يف  لقلذذذل ي ذذذاور جلاذذذ،  لقضذذذاا نلذذذ   لتمييذذذق  لعا ذذذري أل ذذذبب نذذذا   لتلقيذذذل 

  (64)من  ر  جاوة سذوة نيني  ةناا    ذت اب اان  لا اا ياتمني    جممون،  ل ور  إلتاي،
وضذذذذماو    إلألذذذذتغ نذذذذن  الذت ذذذذاب ألتي ذذذذموأوصذذذذ   للجاذذذذ،  ملعايذذذذ، ققذذذذو   إلن ذذذذاو  ل ذذذذوة و 

لعا لذذذذ،  لا ذذذذاا أل ذذذذرن، وتوليذذذذ، وتقذذذذامي  جلاذذذذا       ملمذذذذارس نلذذذذ   لتلقيذذذذل يف  ذذذذاال   لعاذذذذ  
ذذب  وتذذوفم سذذب   لتعذذوي    ي ذذتلقوو مبذذا ومعذذا بتهت  ملر كذذق  أو يف كلذذال  ملتجذذ  مبذذا   مايذذ، وس 
  وسذذاور  لقلذذل  للجاذذ،  ملعايذذ، ققذذو   إلن ذذاو و لعمليذذ،  ملعتلطذذ، لتيذذاة  يفريقذذ  (65) ملتع  ذذ،

    ملذذانيني يف و يمذذت  ملتلذذا  يف ة رفذذور وجملذذ   يمذذن    ا ماذذ   ي ذذا   مل ذذانا    إلن ذذاني، 
 ملاا ل  لي ت يطر نليها اانا  متمرة   وأوصو   ل وة و  سيما ال ألع  ماا ل  لاق ا  ملتألتر  

  (66)وصو   مل انا    إلن اني،     ملانيني يف اي  ماا ل  لاق ا ي ه ألألو يألكو و 
يار/مذذذذايو وال ذذذذ   خلبذذذذم  مل ذذذذتق  أو  تاذذذذني مذذذذن  نمذذذذاا  ملعارضذذذذ،  نذذذذتقت و  تجذذذذق  يف أ -29

أل ذذبب  ةالاهمذذا ألبيانذذا  نامذذ، جتذذاو   " خلطذذو    مذذر ا"  لذذي  ذذاةعا  2014و قير و/يونيذذر 
نلذذذذ  عيئذذذذ، أليئذذذذ، م  تيذذذذ، إلجذذذذر ا  ذذذذو ر و ذذذذق ونمليذذذذ، سياسذذذذي، هذذذذا   يخذذذذم     ومذذذذ،  و ذذذذإ 

ذذاَيني أو  سذذتمر ر  خلذذو  مذذن  ال تجذذا  نلذذ  يذذا جهذذا   يمذذن و ملعذذاألر      وال ذذ  أيضذذا  (67)جم 
لتعويذذذ   ملعارضذذذني  ل ياسذذذيني و ملااضذذذلني  ملذذذانيني  و ذذذإ  هذذذو وجملذذذ     ق سذذذبب راي ذذذ لذذذو 

 قو   إلن او    وم، ونااصر  يمن  لتذاألعني هلذا نلذ   ل ذ   نذن  النتقذاال  و ال تجذا    
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وأفذر ة  لتع  ي، و  رت     قذو   إلن ذاني، ل ذ   يفذر ة  مبذن فذيهت  ملذا فعوو نذن  قذو   إلن ذاو 
  و ذذذعر   للجاذذذ،  ملعايذذذ، ققذذذو   إلن ذذذاو ألذذذالقلل يو  ذذذانوو  يمذذذن (68) تمذذذ   ملذذذا ماومذذذا   

أرألع،  لو ق يبيح لعااصر جها   يمن و ملعاألر    لو ق   تجا   ملشتبر فيهت ل رت   ت      
عمذ  نلذ  مثذو    تجذقين أمذا   ذا  يأ هر ون   ةوو مر  ب،  ضااي،  وأوص   ل ذوة و ألذألو 

سذذب   السذذت اة  مذذن ايذذ  ويذذوفر  لذذل ايذذ  أمذذاكن  ال تجذذا   ل ذذري،  يسذذان،  و  48يف ذضذذوو 
  (69)من  لعها 9 لضمانا   لقانوني،  لي تار نليها  ملاة  

وجلا،  لقضاا نل   لتمييق  لعا ذري ألو ذ  ايذ   للجا،  ملعاي، ققو   إلن او وأوص   -30
للمبذاة   يساسذي،  اولذ، ألألنشذطتهت وفقذا  أ  ا   الستعا    مل ر  للقو  قيإ يضطل  أنذو و  ل

وسذو ها مذن   ألشألو  ستعا    لقو  و يسلل،  لااري، مذن جانذب  ملذوظ ني  مل ل ذني ألإن ذاك  لقذو نني
يذذرة مذذذن معلومذذا  نذذذن  إلفذذر   يف  سذذذتعا    مذذذا معذذايم  قذذذو   إلن ذذاو  و لتلقيذذذل  لشذذام  يف

 لتمييذق  لعا ذري نذن  لقهذا مذن معلومذا    وأنرأل  جلا،  لقضاا نلذ  (70) لقو   ومت ق،  جلاا 
  (71)م اةها أو  لشر ، م تمر  يف  ضطهاة  ملا فعني نن  قو   إلن او

وأنذرب  خلبذم  مل ذذتق  وجملذ   قذو   إلن ذذاو نذن ألذالغ  لقهمذذا    ا  تذ  متوذذاهرين يف  -31
مني   وةنذذذَو   ل ذذذوة و     جذذذر ا يقيذذذل م ذذذتق  وتذذذأل2014وآك ر/مذذذارس  2013أيلو /سذذذبتمرب 
يقا  أةل، نل  يقيذل م ذتق  يف  مل   ورأ   خلبم  مل تق  أو تقرير    وم،(72) لعا ل، و مل اال،

م ذتق  يف نمليذا   لقتذ   نذا  تلال  النتهاكا   و ض ر نل   مل ارن،     جر ا يقيل  ضذاا 
لقهذا مذن   وأنرأل   للجا،  ملعايذ، ققذو   إلن ذاو نذن  (73)وذمها من  نتهاكا   قو   إلن او

سوا  ملعامل، نل  يا أنو و  لاول،  وأوصذ  ألذالتلقيل يف كذ   أو  ةناا   نا  تتعلل ألالتعايب
  (74)تلال  الةناا  

وأنرأل   للجا،  ملعاي، ققو   إلن او وجلاذ،  لقضذاا نلذ   لتمييذق  لعا ذري نذن  لقهمذا  -32
 ل ذذوة و نلذذ  أو يعمذذ  نلذذ ا  تذذ  و ث   لاذذق اورة مذذن معلومذذا  نذذن  لعاذذ   جلا ذذ  أتاذذاا  مذذا    ا
تاتهذذذال  ذذذو    لاولذذذ، و جلمانذذذا   خلاضذذذع، ل ذذذيطرعا  قذذذو   إلن ذذذاو يذذذ  أي ظذذذر  مذذذن  أال

عقذل يف أنمذذا   لعاذ   جلا ذذ  يف ماذا ل  لاذذق ا  خاصذ، ة رفذذور وجاذوب كرةفذذاو أو  لوذرو   و 
  (75)نليهايعا ب و   يف كلال  الذت اب  جلمان   ملقنو  يف  ري، تاأل  مبا و لاي   ي ر  

  أة  ريف ة رفذذو  سذذيما ال وككذذر   ملقذذرر   خلاصذذ،  ملعايذذ، ألذذاملرأ  أو  لاذذق ا  لطويذذ   يمذذا  -33
سذياة   لقذانوو  و ل قذر  ويذاي    نا   الستقر ر  و نعا    يمذن  و لعاذ   و لتشذرة  لذا خل   

لذذذ   ملذذذرأ    و الذذذ   و مذذذن  مل ذذذتلي   لتلقذذذل مذذذن مذذذا   نتشذذذار  لعاذذذ   مل ذذذلط ن(76)و لتعلذذذ 
أل ذذبب واوةيذذ،  لبيانذذا   مل ذذا ،؛ و لوصذذت  الجتمذذان ؛ و لذذ،  إلألذذتغ نذذن   ذذاال ؛ و ينذذر   

 يولويذذ، لتاذذاو  م ذذألل، أو  هاذذا   اجذذ،      نطذذاا   وأضذذاف  (77) لثقافيذذ، و الجتمانيذذ، و لتقاليذذا
   ومذ، نلذ    ض    اوة   و  لانيا يف ألع   ل يا ا    ال  لا اا ضا  ن ار ممارس،  لعا  

 نشاا جلا، يقيل تتألل  من أنضاا و ايني وةوليني للاوذر يف  ةنذاا    الذت ذاب  جلمذان  يف 
  و عر  خلبم  مل تق  ألقلل ألالغ    ا  نتشار  لعاذ   جلا ذ  و لعاذ   لقذاات نلذ  (78)ماا ل  ىت
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جي  جذذر ات نذذوا  جلذذا  يف ايذذ  أحنذذاا ة رفذذور  و ذذا   و   جذذا  مذذوظ    ن ذذاك  لقذذو نني نذذن ت ذذ
تذق    ل ذعوألا   وال جيذب يعيذل جلذوا  لضذلايا     لعا لذ،  كمذا   لتلقيل فيها أو  لعا   جلا  

 لذذذذي تو جههذذذذا  لعمليذذذذ،  ملعتلطذذذذ، لتيذذذذاة  يفريقذذذذ  و يمذذذذت  ملتلذذذذا  يف ة رفذذذذور للل ذذذذو  نلذذذذ  
تعيذذذذل  ملعلومذذذا  و لوصذذذو      ملو  ذذذ  و الت ذذذا  ألضذذذذلايا  نتهاكذذذا   قذذذو   إلن ذذذاو  ملقنومذذذ، 

  (79) إلألتغ نن  اال   لعا   جلا   و لعا   لقاات نل  نوا  جلا 
وال    ملقرر  خلات أو  ر ،  لاوا   لعا  م تمر  يف  جر ا نمليا  م ح ت تها   -34

 لذذاي يل ذذ    2006 لعذذا   لعذذامت  يف  لقطذذاا ذذذم  لريذذ   وكلذذال رذذذت  ملرسذذو   لرااسذذ  أساسذذا  
  (80) من جر ات  لاوا   لعا كثم   
 ألتقارير نن تاام   الجتذار ألالا ذاا و ل تيذا   وأ ا    ملقرر   خلاص،  ملعاي، ألاملرأ  نلما   -35
  وأوصذ  جلاذ،  لقضذاا نلذذ   لتمييذق  لعا ذري  ل ذذوة و (81)سذيما  البذا   للجذوا و لتجئذذا  ال

 الختطا   وتقامي ألألو يبا   ملقيا من  جلهوة لو اي،  لتجئني وهايتهت وعقل يف اي   اال  
  و ذام   للجاذ،  ملعايذ، ققذو  (82) جلاا      لعا ل،  وتطبيل تشريعا  م افلذ،  الجتذار أل ذر م،

  (83) إلن او توصيا  مماتل،
  ذذم لإلنذا وأ ا    ليون ذ و نلمذا  ألاسذرت تيجي،  لقضذاا نلذ  تشذوير  ينضذاا  لتااسذلي،  -36

افي،  وذذذذر هذذذذا   ملمارسذذذذ، وتثقيذذذذ   لا ذذذذاا ققذذذذو هن  يتعذذذذا  جذذذذر ا    ضذذذذ أنذذذذر يبذذذذاو أو  ل ذذذذوة و مل
  وأوصذ  (84)ألو سذط،  لتعلذيتلإلنذا  تشذوير  ينضذاا  لتااسذلي،  لقضاا نلذ  و جع   ل وة و نل  

    (85) للجا،  ملعاي، ققو   إلن او ألاستئ ا  ها   ملمارس، و ن اك  لتا ألم  لتشريعي،  لت م،
 ملذذرأ  يوذذ  مشذذ ل، ضذذا وأنرألذذ   للجاذذ،  ملعايذذ، ققذذو   إلن ذذاو نذذن  لقهذذا يو  لعاذذ   -37

  (86) ملرأ ضا نوي ،  وأوص   ل وة و ألالت اي أل عالي، جلمي  أ  ا   لعا  
وأ ذذذر م تذذذب  ملمثذذذ   خلذذذات ل مذذذني  لعذذذا   ملعذذذق ألاي  ذذذا  و لاذذذق ا  مل ذذذلح ألذذذا و ر ألذذذني  -38

   نتمذذاة خطذ، نمذذ  إلهنذاا جتايذا  ي  ذذا   وةنذا    ومذذ،     ل ذوة و و يمذت  ملتلذذا  مذن أجذ
  و لتلقيذذل يف أيذذ، تقذذارير نذذن رتجرإلذذألو  تجايذذا  ي  ذذا ألوضذذ   ذذا لتو يذذ  خطذذ،  لعمذذ   وأوصذذ  
و ل ذذذهر نلذذذ    ضذذذار   اذذذاين أمذذذا   ذذذو    يمذذذن  لتاألعذذذ، هلذذذا  يف  هتجتايذذذا  ي  ذذذا  و سذذذتعا م

 ا  لتقذارير  لذي تتلذا  نذن  لعاذ   جلا ذ   لذاي متارسذر وأنرب نذن  لقذر      لعا ل، ومعا بتهت 
نلذذ   ي  ذذا   لقذذو      وميذذ، و مليليشذذيا   و الذذب    ومذذ، مبقاضذذا   جلاذذا  ومذذاح تعويضذذا  

  (87)للضلايا وتقامي  مل انا   إلن اني،     ي  ا 

 في ذلك مسألة اإلفال  م  العقاب، وسيادة القانون بما إقامة العدل، -جي  
أنرأل   للجا،  ملعاي، ققو   إلن او نن  لقها    ا  لتقارير  لي ت يا ألذألو تعذاي   ذانوو  -39

جييق لل لطا   لع  ري، واكم،  ملانيني  وأوص  ألانتماة تا ألم  2013 لعا   لقو    مل لل،
  (88) انوني، يور نل    اكت  لع  ري، ممارس، والي،  ضااي، نل   ملانيني
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بذم  مل ذتق     ومذ،     جذر ا يقيذل  ضذاا  م ذتق  يف أنمذا   لقتذ  وذمهذا وةنا  خل -40
من  نتهاكذا   قذو   إلن ذاو  و لت ذاي لتنتهاكذا   لتع ذ ي، لللذل يف   يذا  وماذ   إلفذت  
مذذن  لعقذذاب  وأوصذذ   ل ذذوة و مب افلذذ،  إلفذذت  مذذن  لعقذذاب وتي ذذم جلذذوا ضذذلايا  نتهاكذذا  

  (89) قو   إلن او     لعا ل،
ذذ  ألالتلقيقذذا  و ملت قذذا   -41 وأوصذذ   للجاذذ،  ملعايذذ، ققذذو   إلن ذذاو  ل ذذوة و ألذذألو يعج 

  ويوت ذل 2003 نذا   قذو   إلن ذاو  لذي  رت بذ  يف ة رفذور ماذا  جل ذيم، ملتعلق، ألاالنتهاكذا  
  وأ ذار تقريذر مشذذرت  (90)فيهذا    مذ،  جلااايذ،  لاوليذ، مبذا تعاونذر مذ   يليذا   لاوليذ، للم ذاال، 

قو   إلن ذاو  و ل مذا عذا      لعا لذ،  جلاذا  مذن      فت  جاا  من  لعقاب نل   نتهاكاعت 
 ذذذو    يمذذذن    وميذذذ، و لقذذذو    مل ذذذلل، و جلمانذذذا   ذذذبر  لع ذذذ ري،  لتاألعذذذ، للل ومذذذ،  ملتهمذذذ، 

مارسذ، نلذ   ملذانيني    وأكا جمل   يمن أو ألع  تلال  ينمذا   مل(91)ألانتها   قو   إلن او
 لا ذذذاا وقذذذل  جلذذذر ات ضذذذا  إلن ذذذاني،  أو خاصذذذ،  لا ذذذاا و ي  ذذذا    ذذذا تبلذذذغ  ذذذا جذذذر ات   ذذذرب

  (92)لم اال،لو ل تيا ؛ وياب    جر ا يقيقا  و ختاك تا ألم 

 ،المعتقععد وحريععة التعبيعععر وتكععوي  الجمعيععا  والتجمعع  السعععلمي أو حريععة الععدي  -دال 
 لحياة العامة والحياة السياسيةوالحق في المشاركة في ا

 جلاليذذذ،  تلقذذذ   خلبذذذم  مل ذذذتق  معلومذذذا  نذذذن  النتقذذذاال  و لقيذذذوة  مل روضذذذ، نلذذذ   ريذذذ، -42
  وأ ذذار  خلبذذم  مل ذذتق     أنذذر تلقذذ   ذذ او  نذذا  نذذن  ة نذذ، (93) ملعتقذذا أو  لذذاين  مل ذذيلي، يف

ستئاا   من واكت  الن و م، مرمي  ألر هيت ألتهم،  لرة   وأ  لل سر  ها يف و   ال ل ألقر ر م
  (94)ةوو متييقو  تاما   و    ل وة و نل    رت     ل يف  ري،  لاين   رت ما  

تقارير نن  لقيوة  مل روضذ، نلذ  من ورة  ما وأنرب جمل   قو   إلن او نن  لقر    ا -43
و نتهذذا  ألعذذ   ل ذذل يني  وفذذر    وذذر نلذذ  وسذذاا   إلنذذت   و لر األذذ،  وم ذذاةر   ل ذذل   

  و ذذذذإ   لذذذذ  (95)  قذذذو   ملتعلقذذذذ، قريذذذذ،  لتعبذذذم و ريذذذذ، ت ذذذذوين  جلمعيذذذذا  و لتجمذذذ   ل ذذذذلم 
فيهذا أنشذط،   تمذ   ملذا    مبذا نل  مو صل، تعقيق  قو   إلن او تلذال وهايتهذا أيضا     وم، 

  (96) وضماو  متثا  اي   ي ر   للقانوو  لاوا  قو   إلن او و لقانوو  لاوا  إلن ا
مذذذ   ملعذذذايم  و فذذذلو ذذذجع   ليون ذذذ و  ل ذذذوة و نلذذذ  سذذذن   ذذذانوو ألشذذذألو  ريذذذ،  إلنذذذت  يت -44

  وأنرأل   للجاذ،  ملعايذ، ققذو   إلن ذاو نذن  لقهذا    ا  الةنذاا    لذي ت يذا ألذألو أنو نذا  (97) لاولي،
  ومضذذذذايقتهتو ذذذذامو  ألتعويذذذذ   ل ذذذذل يني صذذذذاةرو  صذذذذل ا  ةوو أو مذذذذر  ضذذذذااي،  للاولذذذذ، أذلقذذذذو  أو

 اللتق مذذا   مل روضذذ، نلذذ   ل ذذل يني مبقتضذذ   ذذانوو  ل ذذلاف،  خب ذذوتوأنرألذذ  نذذن  لقهذذا أيضذذا  
  وأوصذ  (98)مقاضذاعت ألتهمذ، نشذر "أخبذار كاكألذ،" خب ذوتو  2009 و ملطبونا   ل ل ي، لعا 

 مل ذتق    و ذإ  خلبذم (99) ليون  و  ل وة و ألألو ي ه   نشاا آلي، للتاويت  لا يت لوساا   إلنت 
   أو  ذو نني  يمذن  لذو ق  سذتعام  لتضذييل  خلاذا       ل وة و نل  هاي،  ري،  ل لاف،  مشم 

نلذ   ل ذلاف، أل ذب  ماهذا  ذذت   مل س ذا   إلنتميذ،  و نتقذا   ل ذل يني  وم ذاةر   ل ذل  
مذذذا    وةنذذذا  خلبذذذم  مل ذذذتق     ومذذذ،    مذذذاح ماو(100)بذذذ  جهذذذا   يمذذذن  لذذذو قمذذذن    و ملعذذذا   



A/HRC/WG.6/25/SDN/2 

GE.16-03583 14 

  وضذماو تو ذ  نااصذر  يمذن نذن نر لذ، أنشذط، يف   ذار  لقذانوو  تم   ملا    يق  لت   للعم  
 ليهذا ألالتقذارير  لذي ورة   نلمذا     وأ ا    ملقذرر   خلاصذ،  ملعايذ، ألذاملرأ (101)ماوما    تم   ملا 

سذذيما ماومذذذا   قذذذو   و لذذي تشذذذم    تضذذذييل  خلاذذا  نلذذذ   ملاومذذذا  ذذذم    وميذذذ، نمومذذذا   ال
  (102)ها   لت جي ووض    و جق أما   ها ل اا ت جيل ألألساليب ماها ملرأ   
 يعملذذوو يف ميذذا ووأفذذاة  خلبذذم  مل ذذتق  ألذذألو جهذذا   يمذذن  لذذو ق  ذذب  نلذذ  مااضذذلني  -45

"نذذا ا  وتألييذذاأل ذذبب تو يذذ   2014 قذذو   إلن ذذاو و نمذذاا سياسذذيني يف كذذانوو  يو /ةي ذذمرب 
  2015ني ذذذاو/أألري   9 ويف  ل ذذذوة و"  وهذذذو  نذذذتو سياسذذذ  يذذذانو     سذذذتعاة   لاإلقر  يذذذ، 

   ذ ر  ملقذرر  خلذات  ملعذق قالذ،  ملذا فعني 2015 نا  ويف  (103)أ و    واكمتهت وأفرج ناهت
  ةناا   ختويذ   ملذا فعني   ا وأنرب نن  لقر   (104)نن  قو   إلن او    وم، نل  رةوةها

  (105)نن  قو   إلن او وأسرهت و  تجا هت أل بب أنشطتهت  ل لمي،  ملشرون،

 التمت  بمستوى معيشي الئق وفي الحق في الضمان االجتماعي -هاء 
 ل ذ او يعيشذوو يذ   )كلال أو تلث  ال    خلبم  مل تق  أو  نتشار  ل قر يف ة رفور -46

نلذذذ   لتمتذذذ  ألذذذا ل يف  ل ذذذا ا و ل ذذذ ن  با    ت ذذذا ت أل ذذذبب  لاذذذق ا  مل ذذذلح  وأتذذذر سذذذل(خذذذط  ل قذذذر
 و ل ر   ل ل  و لتعلذيت  وتت ذرر يف ة رفذور  ضذي،   ذتت   ير ضذ  و سذتعا مها  ااو ل ل، و مل

تاذذذال  نق نذذذا  ألذذذني   تمعذذذا    ليذذذ، يف  ملاطقذذذ، يسذذذباب تتعلذذذل ألاالنت ذذذاا ألاير ضذذذ    مذذذا وكثذذذم   
وضذذذذعها  الجتمذذذذان  و لقذذذذانو  وأل ذذذذبب  لتقاليذذذذا وت ذذذذطا   ملذذذذرأ  يف ة رفذذذذور ألتمييذذذذق أ ذذذذا ق ذذذذت 

  وال وذ  (106)و ينر     يمر  لاي ي تر يف متتعها ألا قو   ال ت اةي، و الجتماني، و لثقافي،
 لشذباب يف صذ و   للجا،  ملعاي، ألا قو   ال ت اةي، و الجتماني، و لثقافي، ألقلل  نتشار  لبطال، 

 لتا ألم  ملتعا  للتع يذ  مذن آتذار ألرنذامئ  لتقشذ    ة    وأنرأل  نن  لقها يو (107)و لا اا
  (108)من تقوي   لتمت  ألبع    قو   ملا وت نليها يف  لعها  مث    ل يف  ل ا ا

 - صذذذ ار  ملذذذق رنني و ملذذذق رنني سذذذيما ال وأتذذار جقَنهذذذا تذذذألتر  قذذذو  م ذذذتعمل   ير ضذذذ   -47
مبشذذاري   لتاميذذ، كباذذاا  ل ذذاوة وتذذألجم  ير ضذذ   لقر نيذذ، نلذذ  نطذذا  و سذذ  يف  سذذلبيا    لرنذذا   تذذألتر   

أجانذب وي ذذهلها  ذانوو نذقا مل يذ،  ير ضذذ    أو  لبلذا  وهذ  مشذاري  يا ذذاها م ذتثمروو وليذوو
  (109) ير ض   و انوو تشجي   الستثمار  لقوم تو ي  و انوو  ير ض  ذم  مل جل،  و انوو 

أو ن ذذب،  ملتضذذررين مذذن   خلذذات  ملعذذق ققذذو   إلن ذذاو للمشذذرةين ة خليذذا   وال ذذ   ملقذذرر -48
يف  ملااذ، مذن سذ او  ل ذوة و  وجت ذا م  ذر   مثذ  ن ذب،  لتل ذني  لتذا   47تبلذغ   ل قر  ملذقمن

وفيذذذذا  معذذذذا  و  سذذذذاو   5يف  ملااذذذذ،( ومعذذذذا  وفيذذذذا   ي  ذذذذا  ةوو  39.3ل   ذذذذا   ملتانيذذذذ، )
  وذيذذذاب  ذذذب ، أمذذذاو  جتمذذذان و  نلذذذ   خلذذذاما   يساسذذذي،  يمهذذذا   ملرت ذذذ   لذذذ، سذذذب     ذذذ

  (110) لاااي،اا ل  مليف  سيما ال
يف ماذا ل  ألالا ب، للمشذرةين ة خليذا  خاص،  وال    خلبم  مل تق  أو  ل قر يثم  لقلل  -49

فجذو   تذق   توجذا وال  لتعليت و ملر فل  ل لي، و مليا   لاقيذ،  يف جماال  لاق ا  وتوجا فو ر  كبم  
  (111)و سع، يف  لاخ  ألني  ملاا ل  لري ي، و  ضري،
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 الحق في الصحة -واو 
ال ذذ   خلبذذم  مل ذذتق  أو نذذاة  ي  ذذا  ةوو  خلام ذذ، يف واليذذي جاذذوب كرةفذذاو و لايذذ   -50

يقذذار   لإلصذذاأل، ألالشذذل  وأمذذر   أخذذر  إل ذذن تو  يهذذا  أل ذذبب نذذا   لتل ذذني   ي ر   ملعرضذذني
   نا   م اني،  لوصو      ملاا ل  خلاضع، ل يطر    ركا   ال نور   وكل      160 000  أل

ايذذ   ي ذذر   ألتي ذذم  لوصذذو     ماذذا ل  خلبذذم  مل ذذتق    وأوصذذ  2011 نذذا   مل ذذلل، ماذذا
  (112) لاق ا   ا  لتلقيح

 الحق في التعلي  -زاي
 يساسذ  و لتثقيذ   جع   ليون  و  ل وة و نل  مو صل،  لعمذ  نلذ  تذوفم  لتعلذيت  -51

يف كلذذذذال يف  ملاذذذا ل  لااايذذذ،  مذذذذ   يذذذتا  هتمذذذا  خذذذذات  مبذذذا يف جمذذذا   قذذذو   إلن ذذذذاو للجميذذذ  
  (113)لتجئني وملتم    للجوا

 األقليا  والشعوب األصلية -حاء 
أنرأل  جلا،  لقضذاا نلذ   لتمييذق  لعا ذري نذن أسذ ها لعذا  وجذوة أليانذا  نذن  لرتكيبذ،  -52

  و الذذ   هنذذا تشذذعر ألذذالقلل    ا (114)لل ذذ او نذذا  ع  نلذذ   جذذر ا تعذذا ة إلتايذذ، لل ذذ او  و ذذج
نا  وجوة أليانا  نن متثي   ي ليا  يف  إلة ر   لعام،  وأوص  ألتعقيق  لتمثي   لعاة  ل  ليا  

سذذذذيما يف  وال يف  لوظذذذذاا     وميذذذذ،  لو ايذذذذ، و  ليذذذذ،  و خلذذذذاما   لعامذذذذ،  و جلذذذذي   و لشذذذذر ، 
  (115) لعليا ملااصب 

يذذق  يذ تر نلذذ  متتذذ   مل ي بذ  فيذذر ألعذا مل يو وضذ  أأليذذ   لذذاي وأنرألذ  نذذن  لقهذا أيضذذا   -53
 مل تقب   ل ياس  ملاطق، أألي   يايا ي ليا   لي تعي  فيها ققو ها  و جع   ل وة و نل  

  (116)قيإ يت ا لتلال  ي ليا   لتمت   ل ام  ألا قو   لي يميها  الت ا ي،
  نذن  لقهذا    ا  لتقذارير  لذي تتلذا  نذن خطذط السذتئاا  تشذييا سذذا   للجاذ، وأنرألذ   -54

  (117)كجبار  وأوص  ألالتشاور م    مونا   إلتاي،  لي  ا تتألتر  قو ها

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -طاء 
قي ذا ةومذا  ألقلذل ألالتقذارير  لذي ت يذا ألعذا   لت  للجا،  ملعاي، ققو   إلن او نلمذا   أ ا   -55

سيما نااما يتعلل  يمر ألذالتجئني وملتم ذ   للجذوا  إلريرتيذني   وال مبباأ نا   إلناة   لق ري، 
  (118) ملطلذل لإلنذاة   لق ذري، مبوجذب  لعهذا لتذا  لللوذر  ذرت    الوأوص   ل ذوة و ألذألو ي  ذ  

ملتم ذ   للجذوا وأوص  جلا،  لقضذاا نلذ   لتمييذق  لعا ذري  ل ذوة و ألتذألمني سذتم،  لتجئذني و 
  (119)من خت   لتماس  مل انا   لاولي،
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 المشردون داخليا   -ياء 
أنرأل   للجاذ،  ملعايذ، ققذو   إلن ذاو نذن  لقهذا    ا نذا  تذوفم هايذ، كافيذ، للمشذرةين  -56

  تمعذذذا    ليذذذ،  ملضذذذي ،  و ثذذذ   ل ذذذوة و نلذذذ  أو يذذذوفر هلذذذت هايذذذ،   ويف يف  ملعيمذذذا  ة خليذذذا  
  وأوصذذذ  جلاذذذ،  لقضذذذاا نلذذذ   لتمييذذذق  لعا ذذذري (120)، ة خذذذ   ملعيمذذذا  وخارجهذذذاكافيذذذ، وفانلذذذ

وتي ذذم وصذذو   مل ذذانا    إلن ذذاني،      تذذاجني   ل ذذوة و ألتلبيذذ،   تياجذذا   ملشذذرةين ة خليذذا  
  وأوصذذذ   للجاذذذ،  ملعايذذذ، ألذذذا قو   ال ت ذذذاةي، و الجتمانيذذذ، و لثقافيذذذ، ألبذذذا  (121) ليهذذذا ةوو متييذذذق

  وأوصذ  (122) نذاماجهت وليذا   أو  و نيذ،  جلهذوة لتهيئذ، ظذرو  نذوة   ملشذرةين ة خليذا   ملقيا من 
و  ذرت     قذو    خلبم  مل تق  ألألو ي     ل وة و تقامي  مل انا   إلن اني،     ملشرةين ة خليذا  

  (123) ال ت اةي، و الجتماني، و لثقافي،
 250 000يقذذذار ألالذذذو  مذذذا    تشذذذريا  لاذذذق ا أة  ألذذذألو ت ذذذانا  خلبذذذم  مل ذذذتق  وأفذذذاة -57

 لعاة  إلااا رف     يمر  لاي 2014يف  ل رت  ألني  با /فرب ير وني او/أألري    عر ة خليا  
  وأوص   للجا،  ملعاي، ققو   إلن او  ل وة و ألألو (124)يف ة رفور    أكثر من مليو   عر

 ذذب  تشذذم  تذذاريب  و عذذا  يمايذذ، نلذذ   يتعذذا  لتذذا ألم  لت مذذ، ملاذذ  تشذذريا  ي ذذعات وتتفيذذر  أل
كي ي، جتاب  يساليب  مل ةي،     لتشر ة
(125)  

و ويذذ   يمذذا مذذن  لتشذذرة  جايذذا    نونذذا   وال ذذ   ملقذذرر  خلذذات  ملعذذق ألاملشذذرةين ة خليذذا   -58
  (126) لذذا خل  أل ذذبب  لاذذق ا  مل ذذلح و لعاذذ   لطذذاا   و لت ذذارا نلذذ   ملذذو رة نتيجذذ، ت ذذم  ملاذذذا 

  ألذإجر ا   و ضذل، إل ذن (127) ل وة و ألوض    ار و ق  ام  ألشذألو  لتشذرة  لذا خل وأوص  
 لو ذذ   ويف أو ترسذذ     ايذذ   ي ذذر    ملعايذذ، لتي ذذم وصذذو   مل ذذانا    إلن ذذاني، ةوو نو اذذل

؛ و سذذذتلا   آليذذذ، تضذذذت (128) لعاصذذذم، و ملاذذذا ل و لواليذذذا  ونلذذذ   مل ذذذتو    لذذذ     ملااسذذذب 
ذذذا  أصذذذلاب م ذذذلل، متعذذذاةين للاوذذذر يف  لعو مذذذ   لذذذي    تطيذذذ  أمذذذا  لتشذذذرة يف  ل ذذذوة و أوي 

؛ ووض  آليا  لإلنا ر (129)وتقامي توصيا  ألشألو  السرت تيجيا   لر مي،    معاجل، ها   مل ألل،
وب كرةفذذاو و لايذذ    وأ ذذار    أو  سذذتمر ر  لقتذذا  يف جاذذ(130) ملب ذذر وفذذ   لاق نذذا  و لوسذذا ،

ألذذذني  لقذذذو    مل ذذذلل،  ل ذذذوة ني، و  ركذذذ،  2012 نذذذا  و ذذذو   2011 ي ر  ماذذذا  قير و/يونيذذذر 
 وصذذذذذو   ملاومذذذذذا   إلن ذذذذذاني،  لاوليذذذذذ،    أنذذذذذا  ألشذذذذذا شذذذذذما   ل -  لشذذذذذعبي، لتلريذذذذذر  ل ذذذذذوة و

ألذذألمور   وأوصذ  (131)و ملتضذررين ألشذا  يف تياذال  لذواليتني مذن  ملشذرةين ة خليذا   800 000  ر ألذ،
ع ذذ  أي  مل   وككذذر أنذذر(132)ماهذذا أو ي  ذذ   ل ذذوة و توصذذي   مل ذذانا  وألذذر مئ  إلنعذذا   ملب ذذر

 يف  ملااذذ، مذذن سذذ او ة رفذذور 40يقذذرب مذذن  مذذا  و  ك ي ذذن مللذذوا يف  لوضذذ   إلن ذذا   لعذذا  
مذذذذن تقريبذذذذا  ن ذذذذ هت   2012 نذذذذا  متيذذذذني ن ذذذذم،( ظلذذذذو  يتلقذذذذوو  مل ذذذذانا   إلن ذذذذاني، يف 3.5)

  و ذعر  جلاذ،  لقضذاا نلذ   لتمييذق (133) مل جلني  لاين يعيشذوو يف  ملعيمذا  ين ة خليا   ملشرة
يف ة رفذذذور وجبذذذا   لاوألذذذ،  و ثذذذ   ايذذذا  مذذذن  ملشذذذرةين ة خليذذذا   جلوجذذذا   مل لعا ذذذري ألذذذالقلل    ا 

  وأوصذ   ملقذرر (134)ت ض   لاق نا   جلاري،     ملقيا من  لتشرة أال  ل وة و نل  أو يتألكا من
ألذذذألو ي ذذذتمر  ل ذذذوة و  يف الذذذ، أمذذذور  يف  لتعذذذاوو مذذذ   جلهذذذا    خلذذذات  ملعذذذق ألاملشذذذرةين ة خليذذذا  

 ل انلذذ،  ملعايذذ، مذذن أجذذ   لتوصذذ      لذذذو  سياسذذي،  ذذامل، وجامعذذ، للاذذق ا إل ذذن أو تذذذ ةي    
  (135)ةوو نو ال  لو  ة ام، للتشرة وتي ر وصو   مل انا    إلن اني،     ملشرةين ة خليا  



A/HRC/WG.6/25/SDN/2 

17 GE.16-03583 

وال   أو  لا اا و ل تيا   ملشرة   أكثر نرض، للعا  و الست ت   جلا يني و لعا   -59
  وأألذذذا   ملقذذذرر   خلاصذذذ،  ملعايذذذ، ألذذذاملرأ  مت وذذذا  (136)و السذذذت ت   لقذذذاامني نلذذذ  نذذذوا  جلذذذا 

  (137)مماتل،
و ذذإ جملذذ   قذذو   إلن ذذاو    ومذذ، نلذذ   لتلقيذذل يف  ةنذذاا    نتهاكذذا   قذذو   -60

يف خميما   ملشرةين ة خليا   ذا  وضذ   ذا لتنتهاكذا   مذ  مر نذا  توصذيا   خلبذم  إلن او 
  (138) مل تق 

 الحق في التنمية -كاف 
مذذن  لاسذذتور  43 ملذذاة  تعذذاي  تشذذعر جلاذذ،  لقضذذاا نلذذ   لتمييذذق  لعا ذذري ألذذالقلل يو  -61

    السذتثمار   ذا    لاي خيو    لراي  خت ير  ير ض  وم اةرعا من ةوو  يذوة يذذر  مل   
ألذألو ياوذر يف  ي اهت أيضا  يف تشريا  لاوأليني وتامم  ملو     لي يعا وهنا مهم،  وأوص   ل وة وَ 

  (139) ل اا ها   لتعاي 
   ت ذم  ملاذا   جقايذا  أو  لورو   ملا ذوأل،  وال    ملقرر  خلات  ملعق ألاملشرةين ة خليا   -62

 ل األذذا  ونذذا   نتوذذا  هطذذو   يمطذذار  و و    لت ذذلر     ملو سذذت  لقر نيذذ،  و  خ ذذا  أة     
 يمر  لاي أفض     ت ا ت  نعا    يمن  ل ا ا  وتقل ذر  ملر نذ   وأة  كلذال     ل ذر ا نلذ  

  (140) ملو رة  لشليل،  خاص، ألني   تمعا   لرنوي، و لقر ني،
وأوصذذ   خلبذذم  مل ذذتق  ألذذألو يذذانت   تمذذ   لذذاوا   ومذذ،  ل ذذوة و يف  نمذذا    قذذو   -63

  (141)لوتيق،  لاو ، لل ت  يف ة رفور ل عا   ال ت اةي، و الجتماني، و لتا يا 
  ال ذذذ   ملقذذذرر  خلذذذات  ملعذذذق ألذذذايتر  ل ذذذلري للتذذذا ألم 2015ويف تشذذذرين  لثذذذا /نوفمرب  -64

لتمتذذ  ققذذو   إلن ذذاو أو تلذذال  لتذذا ألم  بقذذ  نلذذ   ل ذذوة و نلذذ  مذذا   لق ذذري،  الن ر ةيذذ، يف  
 ةوو أي ت يذ  مذ  ت ذم  ل ذيا   لذا خل   رذذت أو  لوضذ   لذاي كذاو سذااا     لذقمننقاين مذن 

مذن  يمذور  ماهذا أو ياوذر  ل ذوة و  طاا ،نن  لوض   لر هن  وأوص  أل خمتل  متاما   1997 نا 
مت  ملتلا  تتو  توصي   إلمذا ة     يويذ،  مثذ   يةويذ،  وماذ  يف  نشاا آلي، م  ت، يف   ار  ي

  (142) يوألئ،  وتوفم  ط   ل يار أل رن،  ألالتعاوو م   لبلا  مل ار و ل وة و
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