
GE.16-14671(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون السادسةالدورة 
  2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 -تشرين األول/أكتوبر  31

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5 والفقورة 5/1 )ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان15 للفقرة

 16/21 من مر ق قرار المجلس
 *أنوب السودان  

 

إىل عمليذذذذذ   (1) هذذذذذ   ذذذذذا      ذذذذذل   23 للمعلو ذذذذذاد ا من ذذذذذ   ذذذذذنهذذذذذتا التمريذذذذذر  ذذذذذو    
االستعراض النوري الشا ل. وهو يت ذ  هيلذل ا  ذاال التو يهيذ  العا ذ  الذد اعتمذنها قلذ   مذو  

اقرتا ذاد  ذن  انذ   و هذاد نرذر أو يتضذمن أي ررا  أو . وللنذ  ال17/119 اإلنسان يف  مرره
قذرار بشذ ن ااعذا اد  أي  لذم أو اإلنسذان  أيذاك كانذو  وال فوضي  األ م ا ت ذن  السذا ي  ومذو  

بعينهذذا. وقذذن أتار ذذو ب ذذور   نهايذذ  يف  وانذذم اايذذ  الذذن   را ذذ  ا علو ذذاد الذذوارا  يف التمريذذر  
  ُيت    س  16/21 وتتركو الن وص األ لي  على  اهلا قنر ا ستطاع. وعمالك بمرار اجملل 

ا ؤسسذذ  الوينيذذ  ومذذو  اإلنسذذان التابعذذ  للنولذذ   وضذذوع  متضذذى اوذذال  فذذرعل  سذذتمل إلسذذها اد 
االستعراض وا عتمن  بنا ك على التمين اللا ل مب اال باري . وتتتذا  علذى ا وقذ  الشذ لم للمفوضذي  
الن وص اللا ل  الد تتضمن مجي  ا علو اد الوارا . وروعيذو يف إعذناا التمريذر اوريذ  االسذتعراض 

 تلك الفرت .والتطوراد الد  نثو يف 
  

__________ 

ّرر هته الوثيم  ق ل إرساهلا إىل اوائر الرتمج  الت ريري  باأل م ا ت ن .  *   مل ُتت
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللة -توال   
 المعلومات ادساسلة واإلطار -تلف 

 نطاق االلتعامات الدوللة -1 
 ن بذذ 2011 متوز/يوليذذ  9لفا كذذيف يف ا نرمذذ  العفذذو النوليذذ  تعهذذن الذذرئي  سذذ ال رذذو -1

االنضمام إىل  عاهناد  مذو  اإلنسذان يف أقذرب وقذو  لذن. و ذ  إىل يسعى  نوب السواان 
فمذذذن  ذذذن  عاهذذذناد يف مخذذذ   يذذذر ذلذذذك  ذكذذذرد  نرمذذذ  العفذذذو النوليذذذ  أن  نذذذوب السذذذواان 

 .(2)ا عاهناد النولي  األساسي  ومو  اإلنسان
علذى ال ذلوا النوليذ   وي ذن  نذوب السذواان يوقذ   ن بذوأو ى عذنا  ذن ا نرمذاد  -2

 .(3)الرئيسي  ومو  اإلنسانواإلقليمي  

 اإلطار المؤسسي والتشريعي -2 
 ذن  تع ي   فهوم اهلوي  الويني  بنالك لالنستور االنتمايل  بتغييف  يغ أو و محل  اليوبيل  -3

 .(4)وال راعالطائفم  الن اع واين  نوب السواان لراع ا يل حنو نى الم لي  لاهلوي  
 نذوب السذواان  يلغذم ن بذأو و الشراك  العا ي   ذن أ ذل السذالم يف  نذوب السذواان و  -4

إىل غا ضذذذذ  بطريمذذذذ   اللتذذذذ  تشذذذذيفان (  ذذذذن النسذذذذتور االنتمذذذذايل5ا ذذذذاا  )  ذذذذن)ب( و)ا( الفمذذذذرت  
  ذذن (3( و)2) لفمذذرت  ذذ  ا  يف تنذذاق  أخذذرى العذذاااد والتماليذذن و  ذذاار هذذو  ذذنر التشذذري   أن

 .(5)مو رياهت األفرااإىل ا رتام  مو    تنعواناللت   9ا اا  
 هذذذوأنذذذ  يف  ذذذ  أن  نذذذوب السذذذواان  ذذذن   أو  نرمذذذ  ر ذذذن  مذذذو  اإلنسذذذان ذكذذذرد و  -5

 ذ  انن  فإنذ  مل يمذمعلى العنين  ن ا عاهذناد النوليذ  الرئيسذي  ومذو  اإلنسذان    الت نيق ب نا
يف ذلذك   ذن المذوان   مبذا أن عذنااك علذى ا نرمذ   ونذناد .(6)وا    الموان  الحملي   عهذامبأو بتنفيتها 

 .(7) شروع قانون  هاز األ ن الويين  يتناىف     عاييف  مو  اإلنسان  وين غم إ ال  

 اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -3 
ل خذالل   ذ نوب السذواان ق   أناان أنارد الشراك  العا ي   ن أ ل السالم يف  نوب السو  -6
 (8)1-85و  8-84و  7-84و  1-84تو ذذذذذذذذذذياد السذذذذذذذذذذتعراض الذذذذذذذذذذنوري الشذذذذذذذذذذا ل السذذذذذذذذذذابق اال
 لذم  يف ظلاستلمال انتمال   ن قتم  عسلري إىل نرام اميمرايم قائم على سياا  المانون ب

ن  نذوب السذواان ت سذ  ألالشراك  العا ي   ن أ ل السالم يف  نوب السذواان  غيف أن نين. 
  .(9)قتمعاك عسلرياك إىل  ن ك يف للغاي  نوب السواان  وال ي ال ن هته التو ياد.  اك أي مل ينفت

ليسذذو أن جلنذذ   مذذو  اإلنسذذان يف  نذذوب السذذواان إىل  ذذونملم وأنذذارد وكالذذ  تنميذذ   -7
وينيذذذ  لاؤسسذذذاد ا  نذذذوب السذذذواان يذذذ وا بذذذ ن  3 وأو ذذذو الورقذذذ  ا شذذذرتك  .(10)اك  سذذذتمل   مذذذ

  جلنذذذذ   مذذذذو  اإلنسذذذذان يف  نذذذذوب السذذذذواان فيهذذذذا  مبذذذذا مبذذذذوارا كافيذذذذ  سذذذذتمل  ومذذذذو  اإلنسذذذذانا 
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إا ونذذذن  أو ذذذو  نرمذذذ و  .(11)2018مبو ذذذ    ذذذاال بذذذاري   لذذذول عذذذام  ااعتمااهذذذ يلفذذذل وأن
 نذذذوب السذذذذواان فعاليذذذذ  جلنذذذذ   مذذذو  اإلنسذذذذان يف  نذذذذوب السذذذذواان يلفذذذذل رايذذذ  النوليذذذذ  بذذذذ ن 

 .(12)خت ي  ا واراخالل زياا    ن
جلنذذ   مذذو  اإلنسذذان يف  ت ويذذن نذذوب السذذواان يلفذذل  ن بذذأو ذذو  نرمذذ  العفذذو النوليذذ  و  -8

 يف اإلنسذان  مذو   الذ لل النعم ا ايل واللو سذد والتمذين الذالزم  ذن أ ذل ر ذن ب نوب السواان 
 .(13) غ عنها علناك الناخلم  وتوثيمها واإلبال ا سلح ا رت ط  بالن اع االنتهاكاد وخا   ال لن 

 تتمتذذذذ  ب ذذذذال ي   الطفذذذذل سذذذذتمل   عنيذذذذ  بجلنذذذذ   عذذذذنم إنشذذذذا  1الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   وال رذذذذو -9
الت ميق يف الشلاوى الد يمن ها أي نخ  بش ن انتهاكاد  مو  الطفل ور ن اال تثال التفاقي  

 .(14)2008 عامللميام بتلك يف قانون الطفل ابضم و وا ن  يم مو  الطفل  على الرغم  ن 
. الذوالاادتسذايل ل أنذ  ال تو ذن سياسذ  أو نرذام  عمذول بذ  1ذكرد الورقذ  ا شذرتك  و  -10

ثذذذار علذذذى التمتذذذ  انالعنيذذذن  ذذذن  هلذذذاعمذذذر  للاولو ذذذ  نذذذهاااد تمذذذنير  ت ذذذنر ذذذن ذلذذذك   بذذذنالك و 
 مذذذو  الطفذذذل  مبذذذا يف ذلذذذك وضذذذ   ذذذن أاأ لسذذذن الذذذ واا  و ذذذن أاأ لسذذذن ا سذذذؤولي  اجلنائيذذذ  

 .(15)ل على اخلن اد األساسي   مبا يف ذلك ال    والتعليم واوماي واو و 

 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
 التعاون مع الهلئات المنشأة بموأب معاهدات -1 

 نذذذوب السذذذواان التعذذذاون  ذذذ  رليذذذاد حيّسذذن  ن انن بذذذالعذذذا م الو ذذذول  و  نرمذذذ أو ذذ -11
 .(16)األفريمما ت ن  واالُتاا  األ م اد عاهن

 التعاون مع اإلأراءات الخاصة -2 
 نوب السواان اعو  وّ   يب ن انن العا م الو ول  و نرم  5الورق  ا شرتك  أو و  -12

 .(17)اائم  إىل اإل را اد اخلا   لأل م ا ت ن 
 نذذوب السذذواان اعذذو  إىل ا مذذرر اخلذذاص لأل ذذم يو ذذ  بذذ ن  19ا ذذاا  وأو ذذو  نرمذذ   -13

اسذذتعراض  سذذتمل لسذذال إل ذذرا    ا عذذين بتع يذذ  ومحايذذ  اوذذق يف  ريذذ  التع ذذيف ل يذذار  ال لذذن ا ت ذذن
 .(18) ساعن  يف تو ي  عملي  اإل ال او يف ال لن  ري  التع يف 

منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووانا مووع مراهوواة القووانون الوودولي  -ألس 
 اإلنساني الواأب التطبلق

 واة وهدم التمللعالمسا -1 
تكر أن ا ذرأ  يالنستور االنتمايل إىل أن  وماي  ا نني المياااد النسائي  مجعي  أنارد  -14

أن ت مذى ا لليذ  ااخذل  ين غذمأنذ  وفمذاك للمذانون العذريف   غذيف  زو هذاهلا  ق التملذك واإلر   ذن 
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مجعيذ  الميذاااد واعذو  .(19)أربذاب األسذربو ذفهم األسر   وين غم أن ميللهذا ويذنيرها الر ذال  
 نوب السواان إىل تعنيل مجي  أ ذ ا  المذانون العذريف  2النسائي  وماي  ا نني  والورق  ا شرتك  

 .(20)والنستور االنتمايلالمضا  على مجي  أنلال التميي  ضن ا رأ  لضمان ا تثال  التفاقي  
ا مارسذذذذاد الثمافيذذذذ  يف  عرذذذذم  ) نذذذذوب السذذذذواان( أن يف واراب ذكذذذذر االُتذذذذاا النسذذذذائمو  -15

عنذذ  قذذائم علذذى أسذذا  نذذوع يف تسذذ   تو  كذذل يذذومإىل قذذوان  عرفيذذ  تذذؤثر علذذى ا ذذرأ    ُتولذذو واراب
تسذ   يف سلسذل  ت دالذ  الل ذيف   ا   الثمافيذو اوذ وأ ذن. وا نذازليف اجملتمعذاد  اجلن  وعن  عائلم

بمذذر   200إىل  50 يف  ذنواعذذاا  اليف نف  يذاخلايذذ  فمذذن كذان افذذ  ا هذر. هذو  ذن العنذ  ا نذذ يل 
لذم الفع إىل االسذرتقا ا هذر بسذهول  هذتا افذ  وميلذن أن يذؤاي الذنينلا.  وتمالين ثماف  وفقللعرو  

 .(21)ال وا  ن  تللادمرأ  و علها لل
ارميذذذ   نائيذذذ  يف قذذذانون العموبذذذاد ي ذذذن  كاالُتذذذاا النسذذذائم يف واراب أن ال نذذذا  وأضذذذا  -16
نرذذراك ألاذذم المذذانون األزواا هذذتا يسذذتخنم و ال و ذذاد إىل  ذذن ك ذذيف. علذذى إال  يذذؤثرال و  2008 لعذام
 ارسذ  افذ  ا هذر فذإن ألعذرا  الثمافيذ   ووفمذاك لشذلاوى ضذن زو ذاهتم. التين يمن ون  عرم ال هم
 .(22)بتهم  ال نا أزوا هنحماول  تمنمي نلوى ضن  ن قّرا      و ادالن  ميأبمار نلل يف 

  ي الللاة واللرية وتمني الشخصيحق الفرد  -2 
 االسذذتعراض الذذنوري الشذذا لأو ذذتا أثنذذا   أن إيطاليذذا وفرنسذذا 7الورقذذ  ا شذذرتك   ال رذذو -17
 قذذذن ق ذذذلسذذذواان عموبذذذ  اإلعذذذنام. وكذذذان  نذذذوب السذذذواان ال نذذذوب يلغذذذم  ن بذذذ 2011عذذذام  يف
 .(24) ماثلفرنسا ذاد ال يغ  ا تو ي    مل يم ل وللن  (23)تو ي  اإليطالي ال

بشذذ ن فذذرض تو ذذي  ا م ولذذ  النفذذت يأن  نذذوب السذذواان مل  7الورقذذ  ا شذذرتك   وأضذذافو -18
د يف وقذذذو ال ذذذق يف األ ذذذم ا ت ذذذن   ذذذوّ  عموبذذذ  اإلعذذذنام  علذذذى الذذذرغم  ذذذن أنذذذ اختيذذذاري ل وقذذذ 
عموبذ  اإلعذنام سذاري  ا فعذول   يذل وا ذل  نذوب السذواان  ال تذ اليف  ناس ت . و  إلغائها ل احل

 .(25)2016 ينذذذايركذذذانون الثاين/يف   إعذذذنام  ذذذؤخراك  تنفيذذذت  ذذذالد  مبذذذا يف ذلذذذك تنفيذذذت اإلعذذذنام نذذذنماك 
 .(26) ال ر   اثل  وأبند  نرم  ر ن  مو  اإلنسان

اإلعذذذنام   عموبذذذ بفذذذرض  نرمذذذ  العفذذذو النوليذذذ  أن النسذذذتور االنتمذذذايل يسذذذمح  وال رذذذو -19
 عمليذذاد  نذذوب السذذواان مخذذ  نفذذت  2015علذذى جلاجلذذرائم اخلطذذيف  للغايذذ جل. ويف عذذام  كعموبذذ 

  باإلعذذذنامنخ ذذذاك  17  ذذا ال يمذذذل عذذذن إعذذنام علذذذى األقذذذل خذذذارا نطذذا  المضذذذا   و لذذذم علذذذى
 .(27)تنفيذذت  لذذم اإلعذذنام ينترذذرون األقذذلعلذذى  أنذذخاص 305و لذذول اايذذ  العذذام  كذذان هنذذاا 

 اك فوريذ اك اختياريذاك  نذوب السذواان وقفذيط ذق  ن بذو نرمذ  العفذو النوليذ   7أو و الورق  ا شذرتك  و 
 .(28)إلغائها وختفي  مجي  أ لام اإلعنامهبن  عموب  اإلعنام  اللاو  إىلعلى 
ا سذذلح الذذتي انذذنل  يف كذذانون الذذناخلم ذكذذرد  نرمذذ  العفذذو النوليذذ  أنذذ  يف سذذيا  النذذ اع و  -20

المذانون الذنويل قذن ب خملّذ ا عارضذ   ذرائم قذواد كل  ذن اولو ذ  و   ارتل و  2013رب ايسماألول/
كذذانوا حيتمذذون يف ا ستشذذفياد     ذذننيفمذذن هامجذذو ترقذذى إىل  ذذرائم  ذذرب و ذذرائم ضذذن اإلنسذذاني . 

 هتما ذذذنني  وا تاذذذ   واختطفذذذو   يهمالمذذذ   علذذذ  الذذذتين أتلمذذذممذذذاتل أعذذذن و ا وأ ذذذاكن الع ذذذاا   و 
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ا متللذاد العا ذ   و  وا ذاا رافق الط يذ  وا رهتذوأومذو الضذرر بذ  أ رقذو ا نذازلو ب ور  تعسفي   
 الخن ذذذ  يف قواهتذذذل أيفذذذاالك  ندوا سذذذاعناد اإلنسذذذاني   و نذذذ األغتيذذذ خمذذذازن  فضذذذالك عذذذنواخلا ذذذ  
عثذذ  ظفم بمبهامجذذ  عمذذال ا سذذاعن  اإلنسذذاني  و ذذو بانترذذام قا ذذا  قذذنالنذذ اع يرفذذا كذذان كمذذا  ا سذذل  .  

 .(29)وا تاازهم و ضايمتهم وهتنينهماأل م ا ت ن  يف  نوب السواان 
خم    يف  واق  يف كثيف  ن األ يان  اننل  أن المتال اإلثين 8ا شرتك   وذكرد الورق  -21

كمذا كانذو فمذنان العنيذن  ذن األروا .   أسذفر عذن ذا   وماي  ا ذنني    ثذل  للذال وبذور و وبذا
المتذذل بغذذرض واإلعذذنام خذذارا نطذذا  المضذذا  و   والمتذذل المسذذري  ختفذذا اال ذذاالد و االغتيذذاالد  

النولذ  واجلهذاد الفاعلذ  غذيف  الذد ارتل تهذامذو  اإلنسذان واالنتمام  ن ب  االنتهاكاد الشذائع  
 .(30)اولو ي 

 نذوب السذواان يلفذل  ن بذأو و الشراك  العا ي   ن أ ل السالم يف  نوب السواان و  -22
 .(31)إلي ال اإلغاث  اإلنساني  إىل السلان ا تضررينبنون أي  قيوا ور ر ا 

واالختفذذذا    جيذذذرم التعذذذتي  ال سذذذواان نذذذوب القذذذانون ذكذذذرد  نرمذذذ  العفذذذو النوليذذذ  أن و  -23
قذذانون العموبذذاد  أضذذافو أن  شذذروع تعذذنيل واإلبذذاا  اجلماعيذذ  واجلذذرائم ضذذن اإلنسذذاني . و   المسذذري

 عذن يريذقسذعى إىل سذن بعذ  الثغذراد التشذريعي  ياجلمعي  التشريعي  الوينيذ     الياك التي تنرر في  
ري  هذته اجلذرائم ال تتفذق اتعذ ؛ غذيف أنو رائم اورب واجلرائم ضن اإلنساني    اإلباا  اجلماعي ميجتر 

 سذذذؤولي  بشذذذ ن  يتضذذذمن أ لا ذذذاك  المذذذانون ال شذذذروع كمذذذا أن .  ذذذ  التعذذذاري  ا تفذذذق عليهذذذا اوليذذذاك 
 .(32)ق ل اإلاان  واو انادوالعفو وعنم االعتناا بال ف  الرمسي   وعنم انط ا  العفو   المياا  

يف واو يف واليذذذ  غذذذرب  ذذذر الغذذذ ال يف   الن اعذذذادأنذذذ  خذذذالل  4ذكذذذرد الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -24
 اك ي ذذن ا شذذت   هبذذم تعسذذف 81 اعتملذذو إاار  الت ميمذذاد اجلنائيذذ   2012ايسذذمرب األول/كذذانون 

     األول/يف كذذذذذانون انذذذذذنلعو  نذذذذذت اوذذذذذرب الذذذذذد و خذذذذذالل عمليذذذذذ  الت ميذذذذذق.  وعذذذذذتبتهم وا تاذذذذ هتم
العنيذذذن  ذذذن و هذذذاز األ ذذذن الذذذويين لت ريذذذر السذذذواان اجلذذذيل الشذذذع   ا تاذذذ   2013ايسذذذمرب 

اوركذذذ  الشذذذع ي /اجليل الشذذذع  أو أعضذذذا   ن ذذذارأ ذذذن  مبذذذ اتفيذذذن  ذذذ اعم بنذذذا  علذذذى  األنذذذخاص
 .(33)( أو  ن ا تعايف   عهاا عارضلت رير السواان )اجلنا  

وفمذاك و ظرو  اال تااز يف مجي  أحنذا  ال لذن.  إزا  ملقالوأعرب عنا  ن ا نرماد عن  -25
م وفر هلذذيذذ لسذذو  ا عا لذذ  وال يتعرضذذونالسذذانا  السذذاون  لترذذ  وقذذتر   و  فذذإن  لتلذذك ا نرمذذاد

 .(34)ل  ول على الرعاي  ال  ي لإ لاني   ا  أو  وأغتا  كا  
 يذذذاراد ون بن واوليذذذو خذذذربا   سذذذتملبذذذ ن يمذذذوم  نرمذذذ  ر ذذذن  مذذذو  اإلنسذذذان  وأو ذذذو  -26

اتفاقيذذذ   ناهضذذذ  التعذذذتي  والربوتوكذذذول االختيذذذاري وعمذذذالك ب نترمذذذ  إىل مجيذذذ  أ ذذذاكن اال تاذذذاز 
 .(35)2015يف عام  ا  ن  عليهماالتفاقي   ناهض  التعتي  

مذذذو  اإلنسذذذان يف  نذذذوب السذذذواان يف وجلنذذذ  غيذذذاب ظذذذل يف   6أو ذذذو الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -27
إ لانيذذذ  الو ذذذول إىل تلذذذك ميذذذ  ا ذذذنافع  عذذذن  مذذذو  اإلنسذذذان تذذذا  جلبذذذ ن تواليذذذ  غذذذرب االسذذذتوائي   

 .(36)لمانون النويل ومو  اإلنسانا  تفم    تلون  لضمان أن الحمتا ين أ واللر ن وتمييم الوالي  
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العا يذ   ذن أ ذل السذالم يف  نذوب السذواان أن ذكرد  نرم  العفو النولي  والشذراك  و  -28
 عارضذذم اولو ذذ  وال ذذ في  وأعضذذا   ذذن  وحيتاذذ قذذو   فريذذ   يسذذتخنم هذذاز األ ذذن الذذويين 

 وتشذذذيف التمذذذارير إىل أنألكثذذذر  ذذذن سذذذن .  اون هتمذذذ  أو حماكمذذذ   وأ يانذذذاك تعسذذذفاك اجملتمذذذ  ا ذذذنين 
إ لانيذ  او ذول علذى  ذن  نر ذو حيت  لذ  و ا عا سذو للتعتي  وغيفه  ن أنذلال  نتعرضو ي الحمتا ين

 .(37) شور  قانوني 
  ذال يادنح ميذ هذاز األ ذن الذويين  أن  شذروع قذانون نرم  العفو النوليذ   وال رو -29

ا متللذذذاد اون إنذذذرا   و  ذذذاار تفتذذذيل ال تاذذذاز و االالعتمذذذال و لهذذذاز األ ذذذن الذذذويين جلواسذذذع  
 شذذذروع  وال يذذذن إسذذذا   اسذذذتخنام هذذذته ال ذذذال ياد. ُتمذذذم  ذذذن قضذذذائم كذذذا  أو ضذذذماناد 

 مذذذو   وال يلفذذذلإال يف أ ذذذاكن اال تاذذذاز الرمسيذذذ   علذذذى أنذذذ  ال جيذذذوز  ذذذ   الحمتاذذذ ينالمذذذانون 
   رذار/أعلذذن وزيذذر العذذنل يف   وفمذذاك  نرمذذ  العفذذو النوليذذ و . الوا  ذذ  إ ذذرا اد التماضذذم األساسذذي 

 .(38)اك   ح قانونأ اخل  ي  التنفيت و أن  شروع قانون  هاز األ ن الويين 2015 ار  
ن حمتاذذ و الشذذ اب   ذن ائذذاد  ذذن السذلان  وال سذذيما ا  أن 6الورقذذ  ا شذرتك   وال رذو -30

االد اختفذذا  تفيذذن  ذذتمذذارير و ذذوا عذذن  هلذذم  فضذذالك  هتذذمغذذيف قذذانوين اون تو يذذ   بشذذللو  اك تعسذذف
الشذع  لت ريذر  رافذق اال تاذاز التابعذ  للاذيل يف خمتلذ    تاذازاالأثنذا   بالوفا  تعلم   حمتمل 

 .(39)يف والي  غرب االستوائي  ي أل ناالسواان وغيفها  ن  رافق اال تااز 
عذذن مجيذذ  ا ذذنافع  عذذن   نذذوب السذذواان فذذوراك يفذذرا  ن بذذأو ذذو  نرمذذ  العفذذو النوليذذ  و  -31

عرضذهم جبذرائم  عذرت  هبذا و  مو  اإلنسان والنشطا  وا عتمل  السياسي  أو تو ي  االهتذام هلذم 
 .(40)سلط  قضائي   نني  عااي  وخمت  على 
العن  اجلنسم والعن  المائم على نذوع اجلذن  علذى ينتشر ووفماك  نرم  العفو النولي    -32

هنذذاا  ذذاالد اسذذرتقا   نسذذم واغت ذذاب مجذذاعم  مبذذا يف ذلذذك . و النذذ اعنطذذا  واسذذ  يف سذذيا  
 .(41)خ مللالر ال والفتيان  تعرض فيهاهناا أيضاك  االد و د يف سن الثا ن   ن العمر. لفتيا
مجعيذذ  الميذذاااد النسذذائي  ومايذذ  ا ذذنني  أن النسذذا  والفتيذذاد الذذال  يعشذذن يف  دذكذذر و  -33

الغت ذذاب  وغذذيفه  ذذن أنذذلال العنذذ  اجلنسذذم. للتعرض اك بذذا ت ايذذن اك خطذذر  يذذوا هنواليذذ  الو ذذن  
 ن العن  اجلنسم نيوعاك الحمتمل أكثر  هلما بالن اععالق  اللتان ال االغت اب والعن  اجلنسم ف

 .(42)توثيماك ا رت ن بالن اع  إال أن  أقل 
تاريذذن  الو   واخلطذذ   والمتذذل  أن االغت ذذاب اجلمذذاعمإىل  8الورقذذ  ا شذذرتك   دوأنذذار  -34

ضذن االنتهاكذاد ا وثمذ   بشذ هذم أاجلنسذم واإل هذاض المسذري  واالسذرتقا   واالعتنا  اجلنسذم
لت ريذذر االنتهاكذذاد ا ذذتكور  أعذذاله اجلذذيل الشذذع   وارتلذذ  النسذذا  والفتيذذاد يف واليذذ  الو ذذن .

 .(43)ل   وا يليشياد التابعالسواان 
أنذذذ  ال تو ذذذن قذذذوان  حمذذذنا  فيمذذذا يتعلذذذق بذذذالعن  ضذذذن ا ذذذرأ   3الورقذذذ  ا شذذذرتك   دذكذذذر و  -35

بذاإلكراه  ارسذ  اجلذن  نون العموبذاد قذاواسذت عن بيانذاد وينيذ  اقيمذ  عذن  عذنالد العنذ .  الو 
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 غذذيف قهذذ   جتهيذذ اك سذذليماك نرذذم إنفذذاذ المذذانون والعنالذذ  و يف إيذذار الذذ واا  ذذن تعريذذ  االغت ذذاب  
ا مارسذذذاد الثمافيذذذ   بسذذذ   األ ذذذر سذذذو اك هذذذتا . ويذذذ ااا العذذذائلماالد العنذذذ  وذذذلت ذذذني بفعاليذذذ  ل

 .(44)خاصكم لك ا رأ    تؤاي إىل  عا ل الد المائم  الضار  
ا تمذاالد اإلاانذ  سذتلون  نخفضذ   ذكرد مجعي  المياااد النسذائي  ومايذ  ا ذنني  أنو  -36

 رتلذذذ  االغت ذذذاب  فعذذذاا   ذذذا يتطلذذذ  إىل ذذذاالد العنذذذ  اجلنسذذذم إىل الحملمذذذ .  نملذذذوللغايذذذ  إذا 
عذذاا  ا ذذرأ . ويف هذذته اوذذاالد   إىل أسذذر نف  األبمذذار الذد سذذتت  ها  مابذذلاغت ذذ  الذذدرأ  ا ذذالذ واا  ذذن 

 .(45)غت  تمل كانو ا رأ   ا لو   ا طلوب أن يمن ها الر ل أقلعنا األبمار  يلون  ا
كتعذوي  عذن نذخ   يف بعذ  اجملتمعذاديتمذّن ن  أن الفتيذاد 1الورق  ا شذرتك   دذكر و  -37

 .(46)تلقت 
 وال تذ ال. ناوذق يف اختيذار أزوا هذ نلذي  هلذ النسذا أن إىل  4وأنذارد الورقذ  ا شذرتك   -38

ا مارسذاد العرفيذذ   ُترذذرسذذائل ا ذيفا   مذذا يتعلذق مبالمسذري. وفيا  لذذر و لذ واا لتعرضذذن يالفتيذاد 
رروالنها. وعالو  على ذلك  إر   تللاد زو ها ا توىف وكتلك  إر رأ  على ا  على ا ذرأ   حيت

 .(47)تتسم بالعن عالق  أسري   الشروع يف إ را اد الطال     لو و ند نفسها يف
تذرتاو   الذال أن  ذا يمذرب  ذن ن ذ  الفتيذاد   نرم  ر ذن  مذو  اإلنسذان وال رو -39

سذذن   ذذن  15 بلذذو غق ذذل   ذذنهنيف ا ائذذ   17سذذن   ت و ذذاد  وت و ذذو  19و 15بذذ   نأعمذذاره
تم ي   يل اللاو  إىل اال تااز بالوكال  يف كثيف  ن األ يانو ن ا عرو  أيضاك أن  يتم . العمر

بانترذذذام يف  العائليذذذ اخلالفذذذاد  وتذذذتم تسذذذوي . يسذذذلم نفسذذ ا تاذذاز زو ذذذاد أو أبنذذذا  ا ذذذتهم  ذذذ  
 .(48) ا تط ق األعرا  التميي ي  ضن ا رأ  الحماكم التمليني  الد غال اك 

 ا نا ذ  المياايذ   نذوب السذواان عذنا النسذا  يفي يذن  ن بذ 2الورقذ  ا شذرتك   وأو و  -40
 .(49)يف اجليل والشري   كخطو  أساسي  حنو وض   ن للعن  المائم على نوع اجلن 

بعذذذ  اجملتمعذذذاد ال نويذذذ   يفأن اختطذذذا  األيفذذذال نذذذائ   8الورقذذذ  ا شذذذرتك   دذكذذذر و  -41
 .(50)األس اب الرئيسي  لالنت اكاد الطائفي  وهو  نوالرعوي   

 نذذوب السذذواان قذذن أن أنذذ  علذذى الذذرغم  ذذن إىل نسذذان  نرمذذ  ر ذذن  مذذو  اإل دوأنذذار  -42
لوضذذ   ذذن السذذتخنام اجلنذذوا  2012 ذذار  رذار/  علذذى خطذذ  عمذذل  ذذ  األ ذذم ا ت ذذن  يف وقّذذ

التانيذذذذن المسذذذذري ال يذذذذ ال   لت ريذذذذر السذذذذواان  ذذذذن اجلذذذذيل الشذذذذع بتسذذذذرحيهم  ذذذذر األاأليفذذذذال  و 
كذل  ذن اولو ذ     نذند  2013يف عذام  الن اع نت بناي  و .  ستمرينلم ر اجليل ل واستخنام

قذذذواد و . وعلذذذى الذذذرغم  ذذذن وعذذذوا اولو ذذذ  قسذذذراك  هما عارضذذذ  رال  األيفذذذال واسذذذتخن تقذذذواد و 
 .(51)رال  األيفال ال ي ال يتع  تسريحا تمراين  

يف  همجتنيذذن األيفذذال واسذذتخنا عذذن  اك اولو ذذ  فذذور تتوقذذ   ن بذذ 1الورقذذ  ا شذذرتك   وأو ذذو  -43
اللت ا اهتا مبو   المذانون الذنويل اإلنسذاين والمذانون الذنويل ومذو  اإلنسذان   سل   ا تثاالك الن اعاد ا 

ط سذرا  مجيذذ  األيفذال ا ذذرت ط  بذالمواد واجلماعذذاد ا سذذل    و نذذر  أيعلذذى الفذور واون أن تطلذق و 
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 ووقذذذذن  .(52)الرفذذذذاه النفسذذذذممتذذذذتعهم بعلذذذذى التعلذذذذيم و  مسذذذذرهم و  ذذذذوهلأل هتم ان نذذذذ عذذذذوا أن تلفذذذذلو 
 .(53)تو ي   اثل  2ا شرتك   الورق 

 إقامة العدلا بما  ي ذلك اإل الت من العقابا وسلادة القانون -3 
حمذذذاكم نرا يذذذ  يف واليذذذ   ال تو ذذذنمجعيذذذ  الميذذذاااد النسذذذائي  ومايذذذ  ا ذذذنني  أنذذذ   دذكذذذر  -44

مجيذذذذ  المضذذذذا  وا ذذذذنع   نرذذذراك ألن  2013ايسذذذذمرب كذذذذانون األول/الو ذذذن   نذذذذت انذذذذنالع النذذذ اع يف  
 .(54)المانون العريف يف والي  الو ن مل ي ق نافتاك إال لمتل. و التعرض ل ن  خوفاك  تركوا الوالي العا   

 15 هذاالذد يمطن  فمذن ا ذنن غذيف  تا ذ  إال يفأن الحماكم الرمسيذ   3ذكرد الورق  ا شرتك  و  -45
 .(55)الحمذاكم العرفيذ   رلذ سذلان هذتا ال لذن ُتذو  وال ت ال أغل ي يف ا ائ  فمن  ن سلان ال لن. 

 ليسذذون الحمذذاكم نرذذراك ألالو ذذول إىل العنالذذ  يف ك ذذيف     ذذعوبادن و  ذذننييوا ذذ  ا ذذ  يف ا ذذنن  و 
 .(57) ال ر   اثل  2 الورق  ا شرتك قن و و  .(56) ستمل 

التذذنري  وعذذنم   وعذذنم كفايذذ  اد نرمذذ  العفذذو النوليذذ  أن االفتمذذار إىل المذذنر  وال رذذو -46
ومو  اإلنسان يف   سيم الشري  وا نع  العا   والمضا  أاد إىل انتهاكاد أفراا  ي استمالل

او ذذول علذذى ا شذذور  المانونيذذ  لألفذذراا  إ لانيذذ  نذذوب السذذواان  وال يلفذذلقذذال إقا ذذ  العذذنل. 
 .(58)ا تهم  بارتلاب  رائم  نائي   مبا يف ذلك التين يوا هون عموب  اإلعنام

 شذذذلل   ميثذذذلاراب و االُتذذذاا النسذذذائم يف واراب أن و ذذذول ا ذذذرأ  إىل العنالذذذ  يف  وال ذذ  -47
. وير ذذ  ذلذذك إىل علذذى  ذذن سذذوا  والنرذذام المضذذائم التمليذذني ئم العذذاايالمضذذاالنرذذام هائلذذ  يف 

الشذذري  يف  ادوحمممذذ اد وحما يذذ اد عا ذذ ادو ذذنعي  : عذذنم و ذذوا قاضذذيادهذذم عذذن  عوا ذذل
ابتذ از   ذالض ضذخم   ذن  عذن يريذقفسذاا الشذري  و الفمر؛ ن؛ و النسا  يف  عاجل  قضاياه ساعن  
لمذذذرأ  يف الحمذذذاكم التملينيذذذ  ل ذذذم يف الحمذذذاكم التملينيذذذ ؛ وعذذذنم و ذذذوا متثيذذذل و ال؛ و النسذذذا ا ذذذال  ذذذن 

 .(59)نوالنفاع عن  موقه النسا قضايا  لتناول
 نذذللو اولو ذذ  جلنذذ  رئاسذذي  يف  أنذذ  يف  ذذ إىل  نرمذذ  ر ذذن  مذذو  اإلنسذذان  دوأنذذار  -48

  2013ايسذذمرب الذذد وقعذو يف كذانون األول/ت ميذذق يف أعمذال العنذ  لل 2014ينذاير كذانون الثاين/
اجلذذيل والشذذري  أيضذذاك ُتميمذذ  يف تذذورط قذذواد األ ذذن يف  وفذذتح. يعلذذن عذذن تمريرهذذا  ذذ  اننمل 

مل يعلن الرئي  كيف   وللن 2013ايسمرب كانون األول/ يف يف  وباالد وقعو عملياد المتل 
رائم الذذتين ا اعتمذذاهلم فيمذذا يت ذذل جبذذذاجلنذذا  ا  عذذو    ذذن . وكذذان أ ذذن عشذذر عنهمذذا  ذذ  انن

 .(60)خالل  عركذ  باألسذل   الناريذ  2014 ار  وا يف رذار/هربقن  2013ايسمرب كانون األول/
 .(61) نرم  العفو النولي   ال راد  اثل أبند و 

 يف واليذذ  غذذرب االسذذتوائي إىل أنذذ  مل يذذتم اإلبذذال غ  ذذ  انن  6وأنذذارد الورقذذ  ا شذذرتك   -49
  انذذر  يف انتهاكذذاد ب ذذور  العسذذلري  الذذتين نذذاركوا   ماضذذا أي ُتميذذق مل ي ذذنأ عذذن أي  الذذ  و 

 .(62)إىل العنال  يلتمسون اللاو ألسر الض ايا التين  ضائيالك  أ الك ذلك  معطيو  مو  اإلنسان. 
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أن يوقذذ  عذذن  نذذوب السذذواان  ذذن مجعيذذ  الميذذاااد النسذذائي  ومايذذ  ا ذذنني   ويل ذذو -50
يف ا اضذذذم المذذذانون اإلنسذذذاين الذذذنويل الذذذتين ارتل ذذذوا و  ذذذرتل  انتهاكذذذاد  مذذذو  اإلنسذذذان العمذذذل 

 .(64)تو ي   اثل  2الورق  ا شرتك   وقن و .(63) رائم ضن ا رأ 
النوليذ  زيذاا   ملمذ  يف  ذاالد اعتمذال وتعذتي   راسلون بذال  ذنوا  نرم   وال رو -51

اإلفالد  ن العماب على  رائم قتل  أضافو أنال  في   ن ق ل أفراا  هاز األ ن الويين. و 
يف التمارير   س   ا ورا التي هنا  إىل الرئي  كيف   ا نسوب ت رحياد ال تشاعهاال  في  

 .(65)لتين يعملون ضن بلنهمبمتل ال  في  ا  2015أغسط  رب/خطاب  يف  خالل
إلفذذالد  ذذن العمذذاب عذذن  ذذناك ل نذذوب السذذواان ضذذ  ي ن بذذ 19ا ذذاا   نرمذذ  أو ذذو و  -52

يريق ضمان ُتميماد ن يه  وسريع  وفعال  يف انتهاكاد  مو  اإلنسان ضن ال  في  وتمنمي 
 .(66)ا ناس   س ل االنت ا لى عاجلنا  إىل العنال   وضمان   ول الض ايا وأسرهم 

 نذذذوب السذذذواان اإلفذذذالد  ذذذن يلذذذافح  ن بذذذأو ذذذو اخلن ذذذ  النوليذذذ  ومذذذو  اإلنسذذذان و  -53
ُتميذذق فذذوري ونذذا ل ون يذذ  يف مجيذذ  االنتهاكذذاد ضذذن ا ذذنافع   إ ذذرا  العمذذاب عذذن يريذذق ضذذمان

سذذ ل تذذوفيف عذذن  مذذو  اإلنسذذان  و ال مذذ  اجلنذذا   مبذذا يف ذلذذك أعضذذا   هذذاز األ ذذن الذذويين  و 
 .(67)انت ا  فعال  للض ايا

 نذذوب السذذواان اجلهذذوا لل ذذن  ذذن يلثذذ   ن بذذأو ذذو  نرمذذ  إا ونذذن رايذذ  النوليذذ  و  -54
لمذذواد ا سذذل    ذذن خذذالل تشذذريعاد ازيذذاا   سذذا ل   عذذن يريذذقيف  ذذفو  ا ذذنني   اإل ذذاباد

 نذوب ينهم  ن بأو و الشراك  العا ي   ن أ ل السالم يف  نوب السواان و  .(68)أكثر  را  
ضذ  رليذاد لتمذنمي اجلنذا  إىل العنالذ   أن يمجي  اهلامذاد الذد تسذتهن  ا ذنني  و  اك السواان فور 

 .(69)حملم  خمتلط  جلنوب السواانإنشا  مبا يف ذلك إ را  ُتميماد  ستمل   و 
 نوب السذواان إنشذا  جلنذ  اوميمذ  وا  ذاو  يلفل  ن بأو و  نرم  العفو النولي  و  -55

جلنذذذوب السذذذواان  علذذذى الن ذذذو  ا ختلطذذذ رب  والحملمذذذ  اجلذذذو  ادضذذذالتعويهيائذذذ  وتضذذذمين اجلذذذرا   و 
 .(70)اتفا   ل الن اع يف مجهوري   نوب السواانا ن وص علي  يف 

عمليذاد العنالذ   بشذ ن نوب السواان  شذاوراد  جيري ن ب 3أو و الورق  ا شرتك  و  -56
أن تلذذون لضذذمان سذذواان اتفذذا   ذذل النذذ اع يف مجهوريذذ   نذذوب الاالنتماليذذ  ا ن ذذوص عليهذذا يف 

 األفريمذذذم ذذذ  االُتذذذاا  تعاونذذذاك كذذذا الك تعذذذاون أن يعمليذذذاد العنالذذذ  االنتماليذذذ  و هذذذم حمذذذور الضذذذ ي  
 .(71)2017ختلط  جلنوب السواان  لول عام ا لم  الحمتشليل بواجملتم  النويل لإلسراع 

ذلذذك  نملذذون بعذذنويت قذانوين اون أي أ ذذر عتملذذون يت أن األيفذال  4ذكذرد الورقذذ  ا شذذرتك  و  -57
جير ذذذون  عرمهذذذم ب سذذذ اب اعتمذذذاهلم و وال يذذذتم إبذذذال غ ل ذذذ   اال تيذذذايم. لاأل ذذذنا   راكذذذ  إىل 

الذذنيهم أو األو ذذيا  المذذانوني  ويف كثذذيف  ذذن األ يذذان  ال يذذتم إبذذال غ و . اال تاذذازأثنذذا  هم نفسذذأ
 .(72)السلطاد االلو ستي  واإلااري  الد توا هه ال عوبادبس    ا تاازهماعتماهلم/عليهم ب
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إلنشذذا   اك قانونيذذاك يتضذذمن إيذذار  2008أن قذذانون الطفذذل لعذذام  1ذكذذرد الورقذذ  ا شذذرتك  و  -58
حملمذذ  وال تو ذذن إال .  ذذن هذذتا الم يذذل ذذ  ذلذذك  ال يو ذذن و أل ذذنا    تخ ذذ  لنرذذام عنالذذ  

 .(73)فمن يف رو  يك بوالي  ال  يفاد  وا ن  تخ   
 45بسذع   للفتيذان رك  إ ال م وا ن فمذن  هباول  أن الن 4الورق  ا شرتك   وال رو -59
 ونرذراك لى النوم يف ا ذرا ي . عال ع   جيرب   ا ن يالك  78أكثر  ن   الياك  وللن  يستوع   ن يالك 

 .(74)النسا  ال الغاد يف السان الرئيسم فإن  يتم وضعهن     للفتيادإ ال م   رك أي ر لعنم توفّ 

وحريووة التعبلوور وم وووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي واللووق  ووي المعتقوود  حريووة الوودين تو -4 
 المشاركة  ي الللاة العامة والللاة السلاسلة

كذذذانون يف  النذذذ اع الذذذتي وقذذذ  اليوبيذذذل أن إ ذذذرا  كنيسذذذ  يف ييذذذنا خذذذالل  ال رذذذو محلذذذ  -60
 .(75)وري  النين يشلل هتنيناك  2015يناير الثاين/

 فمذذن وا ذذذلمحايذذ   ريذذ  التع ذذيف. يف  تواضذذ  نم تمذذ إ ذذراز 19ا ذذاا   و  نرمذذ وال رذذ -61
تذنهورد . ونتياذ  لذتلك  اك تعسذف ا تاذازهمو  هم ذ في  وختذويفال هاز األ ن الويين  ضايم  

  وهذذم  الذذ  ت ذذاعند يف أعمذذاب 2011 ريذذ  التع ذذيف بشذذلل  ت ايذذن  نذذت االسذذتمالل يف عذذام 
  .(76)2013 ايسمرباألول/ا سلح يف  نت   كانون الناخلم اننالع الن اع 

 شذروع قذانون قانون سلط  اإلعذالم  و  على  شروع  وق  الرئي  كيف 19 اا   نرم  اوفماك و  -62
 نرمذذ   وال تذذ ال. وبذذتلك أ ذذ  و قذذوان   اإلذاعذذ هيائذذ   شذذروع ا علو ذذاد  و  اوذذق يف الو ذذول إىل

انون الذذذذنويل ومذذذذو  أ لذذذذام هذذذذته المذذذذوان  ال تتفذذذذق  ذذذذ  المذذذذ نرذذذذراك ألنتنفيذذذذتها  قلمذذذذ  إزا  19ا ذذذذاا  
 نذوب السذواان قذوان  اإلعذالم  بذ ن يسذتعرضأو و اخلن ذ  النوليذ  ومذو  اإلنسذان و  .(77)اإلنسان

   .(78)اإلعالم نوسائ أن حيمم استماللي وفماك للمانون النويل ومو  اإلنسان  و هته وينفتها 
 مذذو  اإلنسذذان أن العنيذذن  ذذن ال ذذ في  وا ذذنافع  عذذن  19ا ذذاا   نرمذذ   وال رذذو -63
 ذذياغ  ا مذذاالد وال يانذذاد بعنايذذ  لتانذذ  اسذذتعنا  اولو ذذ  عذذن يريذذق إىل الرقابذذ  التاتيذذ    واجلذذ 

 .(79) مابالد تلف يوني  وإذاعي يف رهور العلين أو وا عنم الواختار 
 ألن الميذوا ا فروضذ  علذى  ريذ  التع ذيف واوذق النوليذ   نرم   راسذلون بذال  ذنواوت س   -64
 للسذلطاد أن تفسذرها تتذيحغا ضذ    ذيغو بللمذاد 2011 عذام علو اد الذوارا  يف اسذتوريف ا 

 .(80)للغاي بطريم  تمييني  
أن  شذذذروع قذذذانون  هذذذاز األ ذذذن الذذذويين الذذذتي اخذذذل  يذذذ   5ذكذذذرد الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -65

الالسذذذللي    الذذذنرماأل ذذذن  راق ذذذ   لذذذنوائرواسذذذع    ذذذنح  ذذذال ياد 2015 ذذذار  يف رذار/التنفيذذذت 
 .(81)والتلف يوين وا نشوراد  وحمطاد ال ل اإلذاعم

سذذلطاد  نذذوب السذذواان  كثذذيفاك  ذذا ت ذذاار    النوليذذ ووفمذذاك  نرمذذ   راسذذلون بذذال  ذذنوا  -66
عذذن يريذذق كوسذذيل   نذذ  نشذذر ا علو ذذاد وإوذذا  الضذذرر ا ذذايل   ذذ يف كا ذذل نسذذد عذذنا  ذذا  ذذن 

 .(82)اد التا ئ   يع الناتج عنالنخل  ن   يف  ال ر ان 
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قمذذ  أنذذ  باإلضذذاف  إىل  النوليذذ  وعذذالو  علذذى ذلذذك  ذكذذرد  نرمذذ   راسذذلون بذذال  ذذنوا -67
حمطذذذاد أيضذذذاك  سذذذتهن ي هذذذاز األ ذذذن الذذذويين فذذذإن اإلعذذذالم ا سذذذتمل  وا عارضذذذ    نوسذذذائ نافذذت 

 .(83)النيني   نها اإلذاع  الحملي   وغال اك 
ال  ذذربر هلذذا علذذى  اك قيذذوا تفذذرضعفذذا عليهذذا الذذ  ن أن قذذوان   3الورقذذ  ا شذذرتك   وأضذذافو -68

 .(84)ال  في  وا ؤسساد اإلعال ي  على أسا  التشهيف
وينيذذذذ  الو ذذذذالد النيذذذذ   نذذذوب السذذذذواان زيذذذاا   اننالعذذذذا م الو ذذذول  و  نرمذذذذ ال رذذذو  -69

تع يذ   ريذ  التع ذيف علذى ب نذوب السذواان يلتذ م لابالد االت االد العا ي  اللربى. وأو و بذ ن ب
 نذ  أو تعطيذل و ن  االنتهاكاد  ن ق ل اجلهاد اولو ي  وغيف اولو ي ؛ واال تناع عذن  اإلنرتنو

 .(85)العا   والتامعادأو إيما  خن اد اإلنرتنو واالت االد  وخا   أثنا  االنتخاباد 
إعاقذ  اوذق يف  نع نوب السواان يتوق   ن بأو و اخلن   النولي  ومو  اإلنسان و  -70

اإلعذذالم واجملتمذذ  ا ذذنين   ن ريذذ  التع ذذيف  مبذذا يف ذلذذك  ذذن خذذالل ا ضذذايماد والرقابذذ  علذذى وسذذائ
 .(86)ال      اار ا نشوراد أو  نور ال  في   وإ نار أوا ر وق   ا تاازو 

ا ذذذذنافع  عذذذذن  مذذذذو  اإلنسذذذذان تعرضذذذذوا العنيذذذذن  ذذذذن أن  5الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   وأضذذذذافو -71
 هذذذاز األ ذذذن و هتنيذذذناد بالمتذذذل  ذذذن  ثلذذذم اولو ذذذ    همد اغتيذذذال فانذذذل   واسذذذتمر تلمذذذيلحمذذذاوال

و  ذذاار قهولذذ .   لت ريذذر السذذواانواجلذذيل الشذذع   لت ريذذر السذذواان  اوركذذ  الشذذع ي و الذذويين  
يف  كذذذونرت يو  ويعذذذتبونبشذذذلل روتيذذذين   نتطفذذذو ُيت والتخويذذذ  و  للمضذذذايم بانترذذذام  وهذذذم يتعرضذذذون

 .(87)تن يفالو تللاهتم للهاوم و  م نازهل وتتعرض نايق غيف   هول . 
علذذذذذى  2016فرباير نذذذذذ اط/ 11  يف الذذذذذرئي  كذذذذذيف وقّذذذذذ إىل أن 5وأنذذذذذارد الورقذذذذذ  ا شذذذذذرتك   -72

 وبالتذذايل أ ذذ  ات هيذذل ال وإعذذاا غاثذذ  و شذذروع قذذانون جلذذان اإل ا نرمذذاد غذذيف اولو يذذ  شذذروع قذذانون 
للسذذلطاد  ذذال ياد واسذذع  لر ذذن   ن ذذوأ لذذام تميينيذذ  ن المانونذذان علذذى ويشذذتمل هذذتا.  قذذانون

ا نرمذاد  أن ُت ذلقذانون ا نرمذاد غذيف اولو يذ  فيمتضذم و راق   أنشط  ا نرماد غيف اولو ي . 
 .(88)اغيف اولو ي  على إذن  ن أ ل الميام ب ي أنشط  غيف  نر   يف نهاااد تسايله

 اسذتعراض وتعذنيل نذوب السذواان يلفذل  ن بذأو و اخلن   النولي  ومذو  اإلنسذان و  -73
لضمان ا تثال  للمانون  عا  قانون ا نرماد غيف اولو ي   مبا يف ذلك  ن خالل عملي  تشاور 

 .(89)النويل ومو  اإلنسان

ن ذن  نوب السواان  ق الو ول ايلفل  ن بأو و اخلن   النولي  ومو  اإلنسان و  -74
أعمذذال التخويذذ  واالنتمذذام ضذذن أن يذذنين آلليذذاد النوليذذ  ومذذو  اإلنسذذان و لعوائذذق واخلذذايل  ذذن ال

ا نافع  عن  مو  اإلنسان التين يعملون    األ م ا ت ن  واهليائاد اإلقليمي  ومو  اإلنسان 
 .(90) رتل يها أن يعاق و 

العمذذل اإلجيذذا   بشذذ نور االنتمذذايل األ لذذام الذذوارا  يف النسذذت 8الورقذذ  ا شذذرتك   وال رذذو -75
 للورقذذ وفمذذاك و .  ذذن الوظذذائ  ا تعلمذذ  باووكمذذ يف ا ائذذ   25نسذذ    ن تشذذغل النسذذا  بذذ والذذد تمتضذذم
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ذكذرد و  .(91)نرراك الرتفاع نس   األ يذ  بذ  النسذا  ك يفاك   تنفيت هته األ لام ُتنياك  ميثل  3ا شرتك  
مجعيذ  الميذاااد  دوأنار  .(92)يف ا نا   التنفيتي  للغاي   نخف ل ا رأ  متثيل أن  4 الورق  ا شرتك 

يف كذانون  همعيذنا ت  نيذناك  حمافرذاك  28أن  ذن بذ  إىل  2النسائي  ومايذ  ا ذنني  والورقذ  ا شذرتك  
أن ا ذذرأ   4الورقذذ  ا شذذرتك   وأضذذافو .(93)وا ذذن  ا ذذرأ   ذذن بيذذنهملذذن ت  مل 2015ايسذذمرب األول/

الذذوزاراد يف عذذام النير  نا ذذ  ا ذذأيضذذاك يف  نا ذذ  اخلن ذذ  ا ننيذذ   ثذذل لشذذلل اللذذايف غذذيف  ثلذذ  با
 .(95)االُتاا النسائم يف واراب  ال راد  اثل أبنى و  .(94)ورؤسا  األقسام

 التمتع بمستوى معلشي الئق اللق  ي الضمان االأتماهي و ي -5 
علذى زراعذ  اللفذا   ونعتمني نوب السواان  وايين أن  عرم  3ذكرد الورق  ا شرتك   -76

تذذرا  ذذا قذذن تعطذذل بسذذ   اوذذرب   كسذذ  العذذيل هذذتامنذذن   غذذيف أن. تربيذذ  ا انذذي و اواذذم  ذذغيف  
 .(96) عرم ا واين  يف خطر اجملاع  اواا  والفمر

 اهلذذذالاعلذذذى ونذذذك ب كملهذذذا تنميذذذ  ال راعيذذذ  أن واليذذذ  واراب األغتيذذذ  والوكالذذذ   دذكذذذر و  -77
أسذذذعار السذذذو    هائذذذل يف وارتفذذذاع األغتيذذذ يف العذذذا   ا اضذذذي   كذذذان هنذذذاا نمذذذ  يف . و  وعذذذاك 

 .(97)كل ثال  أسر تعاين  ن اجلوع اوااب    ن أسر  ترا   ا

 اللق  ي الصلة -6 
التمت  بذاوق يف ال ذ    الد توا  أن بع  العم اد الرئيسي   8ذكرد الورق  ا شرتك   -78

؛  رافذذذق  ذذذ ي  وأاويذذذ عذذذنم و ذذذوا   و أخ ذذذائي  ي يذذذ   ذذذؤهل  و ذذذنرب عذذذنم و ذذذوا تتمثذذذل يف 
نمذذ  بسذذ    ذذعوب  الو ذذول إىل ا رافذذق ال ذذ ي  و ؛ ا سذذتوياهتتذذنين الرواتذذ  و يف افذذ  تذذ خر وال

 .(98)يف ا نايق الريفي  وال سيمااأل ي    ؛ وارتفاعادوسائل النمل وسو   ال  الطرق
 تسذذهمأن عذذن  عوا ذل ا تماعيذذ  وثمافيذذ  إىل اوريذذ   الت ذذال  الذذنويل للذنفاع عذذنوأنذار  -79
االُتذاا النسذائم يف واراب أن نسذ   النسذا   رتفعذ  يف واراب   وال ذ  .(99) ذ   األمضع  يف 

زيذاا  ا خذاير علذى  ذ    ذا يذؤاي إىل   يذ الرعاي  ال  ي  الد تمن ها اولو ذ  غذيف كاف وللن
نوا  ذن المذابالد لتل يذ  ا تيا ذاد الحمذعذنا ال:  نهذا . وير ذ  ذلذك إىل عذن  عوا ذلهتذاا رأ  و يا

   ذن األزواا  نواالحمذ ؛ وا سذانن  ذن ا راكذ  ال ذ ي  اولو يذ ؛ والعذنا المليذل األ هاد اووا ذل
 .(100)والفمر
 كمذا أنأن تفشم وبا  اللذوليفا يهذنا كذتلك  يذا  األيفذال.   8ذكرد الورق  ا شرتك  و  -80

 .(101)تشراهمأليفال أثنا  ب  ا ملق  تت اين بشللا الريا 
األيفذذال الذذتين يعذذانون  ذذن سذذو  التغتيذذ  اوذذاا قذذن عذذنا أن  8ذكذذرد الورقذذ  ا شذذرتك  و  -81

 .(102)2013 ايسمرب/األولتضاع   نت اننالع األز   يف كانون 
 ستشذفى ويمذنم  ذ . عننذكرد  نرم  العفو النوليذ  أن خذن اد ال ذ   العمليذ  نذ    و  -82

تاذذذ  . سذذذريراك  12 ال يو ذذذن فيذذذ  إال ااخلذذذموا ذذذن يف ال لذذذن رعايذذذ  نفسذذذي   وذلذذذك يف  نذذذا  عذذذام  وحيت
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وال تمذذنم   عمليذذ  خطذذيف  بشذذلل روتيذذين يف السذذاون. ياألنذذخاص الذذتين يعذذانون  ذذن إعاقذذاد  ذذ 
 .(103)ايا أو يف     انفرااير عأو  بسالسل ل ّل  تا ون حيت  وكثيفاك  ارعاي  ي ي  كافي   إليهم 
 نرمذذذ  إا ونذذذن رايذذذ  النوليذذذ  والورقذذذ  و   الت ذذذال  الذذذنويل للذذذنفاع عذذذن اوريذذذ  ىأو ذذذو  -83

تطذذوير ل  مبذا يف ذلذك  يف قطذذاع ال ذ   ا اليذ اد نذذوب السذواان االسذتثمار  بذ ن ي يذن 1ا شذرتك  
 .(104)يف قال الرعاي  ال  ي   هني  أكثر خت  اك  رافق الرعاي  ال  ي   وتنري  

 التعللساللق  ي  -7 
يف مجيذذ  تتعذذرض للهاذذوم واال ذذتالل  أن ا ذذنار   نرمذذ  ر ذذن  مذذو  اإلنسذذان دذكذذر  -84

 .(105) ن  ان  يريف الن اع أحنا  ال لن
الر ذال  يف  ذفو  يف ا ائذ   40 المرا   واللتابذ نسذ   اإل ذام بذ ت لذضاليوبيل  مل  وفماك وو  -85

ذلالنسذا . وعذذالو  علذى ذلذذك   يف  ذذفو يف ا ائذ   15 ذذوايل  ت لذض إالال يف  ذ   العنيذذن  مل يتلم 
 .(106)االبتنائي  أنفسهم النراس  ن ا علم  

ا ذذنار  يف بعذذ  أحنذذا  ال لذذن قلذذ    و يياكذذل ا نرسذذاهلقلذذ  أن  1ذكذذرد الورقذذ  ا شذذرتك  و  -86
باإلضذاف   يذ  األيفذال. و غلاو ذول علذى التعلذيم بالنسذ   ألتعرقذل  وا   ك يف  زالتا تشلالن   ا
العتذذنا  وسذذو  ا عا لذذ  علذذى نطذذا  بتعرضذذهم لاأليفذذال أفذذاا   1ا شذذرتك   للورقذذ ىل ذلذذك  وفمذذاك إ

 .(107)لت رش اجلنسمتعرضهم لواس   ن ق ل  علميهم  مبا يف ذلك 
بعذذ  الرسذذوم  تفذرضأن ا ذنار  االبتنائيذذ   إىل د وكالذذ  األغتيذ  والتنميذذ  ال راعيذذ وأنذار  -87

أو ذذذو و  .(108)اُتملهذذذ علذذذىالذذذنخل ا ذذذنخف   ذويانبذذذا  واأل هذذذاد  يمذذذنر اللتال يذذذت  علذذذى ا
 .(109)جلمي  األيفال اك قانياك  نوب السواان تعليمب ن يوفر  3الورق  ا شرتك  

نس   النسا  غيف ا تعلماد يف واراب ألسذ اب  ارتفاعاالُتاا النسائم يف واراب  وال   -88
وإبمذذذا   ؛ ذذذن اومذذذل الفتيذذذاد  ذذذن ا نرسذذذ  خوفذذذاك  وإخذذذرااي؛ : الذذذ واا ا  لذذذر والمسذذذر  نهذذذا خمتلفذذذ 

اللغذ  ب  وللذن ا تعلمذاد  ن النسذا فمن عنا قليل وهناا لرعاي . اد لممن كالفتياد يف ا ن ل  
هذذذذذؤال  النسذذذذذا   ذذذذذعوب  يف العثذذذذذور علذذذذذى عمذذذذذل يف المطاعذذذذذاد  وجتذذذذذنلي يذذذذذ . لاإلن ولذذذذذي العربيذذذذذ  

 النسذذا زيذذاا  فذذرص   ذذول إىل مجعيذذ  الميذذاااد النسذذائي  ومايذذ  ا ذذنني   واعذذو  .(110) ختلفذذا 
  .(111) ن ا شارك  يف اجملتم  واالقت اا على قنم ا ساوا     الر ل نعلى التعليم  لتملينه

 ادشخاص ذوو اإلهاقة -8 
علذذى نطذذا  واسذذذ    يعتذذربونأن األنذذخاص ذوي اإلعاقذذ  إىل  9أنذذارد الورقذذ  ا شذذرتك   -89
أ يذذذ  و ذذذن ا ذذذر ح أن يلونذذذوا  غذذذيف قذذذاارين علذذذى ا سذذذا   يف اجملتمذذذ . ك نذذذخاصمتسذذذول  و ك

اجملتمذذ   ذذن بذذ  أكثذذر فائذذاد  فذذإاموعذذايل  بسذذ   اإلق ذذا  علذذى نطذذا  واسذذ . ونتياذذ  لذذتلك  
وبالتذذذذايل أ ذذذذواهتم  إىل تسذذذذم  يت حمذذذذنوا  أو  عنو ذذذذ . وباللذذذذاا اعذذذذم فذذذذرص ويتمتعذذذذون ب  هتميشذذذذاك 

 .(112)يف عملياد  ن  المرار نااراك م يف االعت ار إال تؤخت نواغله ال
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أن او ذذول علذذى التعلذذيم لألنذذخاص ذوي اإلعاقذذ  يعتمذذن  9الورقذذ  ا شذذرتك   وأضذذافو -90
  والوضذذذ  اال تمذذذاعم واالقت ذذذذااي تذذذ علذذذى قموعذذذ   ذذذن العوا ذذذل   ثذذذل نذذذذوع العاذذذ  و/أو ار 

 .(113)والسلوكيادعن ا ساف    نار   وبت الفعلم إىل الألسر   وسهول  الو ول 
مجيذذذ  أحنذذذا   ليشذذذمل التعلذذذيم الشذذذا ل وتوسذذذي  نطاقذذذ  بتع يذذذ  9أو ذذذو الورقذذذ  ا شذذذرتك  و  -91

 .(114)التعليم بطريم  براي ولغ  اإلنار  وتمنمي نوب السواان 
 نذذوب السذذواان العمذذل اإلجيذذا  لتوظيذذ  يشذذا   ن بذذأيضذذاك  9أو ذذو الورقذذ  ا شذذرتك  و  -92

 بذرا ج التذنري  وتنميذ  ا هذاراد ا هنيذ  المائمذ  نذا ل  لألنذخاص أن جيعذلي اإلعاقذ  و األنذخاص ذو 
 .(115)ذوي اإلعاق 

 ادقللات -9 
 أ ذذنرالذذرئي  كذذيف  أنالشذذراك  العا يذذ   ذذن أ ذذل السذذالم يف  نذذوب السذذواان  ال رذذو -93
واليذ    28تمسيم  نوب السواان إىل بللانل   ثيفاك   رسو اك  2015أكتوبر تشرين األول/ 2 يف
أو ذذذو الشذذذراك  العا يذذذ  و  .(116)اإلثنيذذذ  علذذذى األراضذذذمالن اعذذذاد و الم ليذذذ   أكثذذذر علذذذى نذذذا   ذذذا
ال لذذن  بتمسذذيمتنفيذذتي ال ذذر األ نذذوب السذذواان يلغذذم  ن بذذأ ذذل السذذالم يف  نذذوب السذذواان   ذذن
ا   ذذل النذ اع يف مجهوريذذ  واليذذاد كمذا هذذو  ن ذوص عليذذ  يف اتفذ 10واليذ  والعذوا  إىل  28 إىل

 .(117) نوب السواان
 للافذذ  عذذااالك   نذذوب السذذواان متثذذيالك يتذذيح  ن بذذأو ذذو  نرمذذ  إا ونذذن رايذذ  النوليذذ  و  -94

 مايذذذ  األقليذذذاد  وأن يلتذذذ موينيذذذ  اد واولو ذذذ  الواليذذذأاوار  لو ذذذاد اليف  اإلثنيذذذ اجملموعذذذاد 
اال ذذذذرتام والتفذذذذاهم والتعذذذذاون بذذذذ  خمتلذذذذ   ذذذذن خذذذذالل بذذذذرا ج التعلذذذذيم الوينيذذذذ  الذذذذد تعذذذذ ز  اإلثنيذذذذ 

 .(118)اإلثني اجملموعاد 

 ادشخاص المشردون داخللا   -10 
ااخل  نذوب السذواان   الناز  يف ا ائ   ن  10أن أقل  ن  3ذكرد الورق  ا شرتك   -95
وتعذذذيل . ومايذذذ  ا ذذذنني يف  واقذذذ  األ ذذم ا ت ذذذن   ونيميمذذذ  نذذذخ  100 000 أكثذذر  ذذذنأي 

 يلون فيهالثيف  نهم يف  نايق نائي  يعيل الخارا هته ا واق   و  األغل ي  العرمى  ن الناز  
 .(119)ا ساعن  أكثر  عوب  بلثيفو او ول على اخلن اد األساسي  

غذذذذيف  تناسذذذذ  علذذذذى اك تركيذذذذ  تركذذذذ  أن االسذذذذتااب  اإلنسذذذذاني   3الورقذذذذ  ا شذذذذرتك   وأضذذذذافو -96
ا شذراين األنخاص وخميماد  محاي  ا نني  واق   التين حيتمون يف ا شراين ااخلياك األنخاص 

خذارا  ا ميمذ العرمى  ن النا   وتوا   األغل ي . أكثر سهول  الد يتعترب الو ول إليها  ااخلياك 
 .(120) تلرر ن و إىل  يؤاي   ا  ن  يل األ ن  ستمراك  رمسي  هتنيناك الخيماد وا مواعن ال

 ننري بلنياد المسري نال  ا نني   وخا   يف  الن و  6الورق  ا شرتك   وال رو -97
لت ريذذر  إيذ و يف واليذ  غذرب االسذتوائي  نتياذ  هامذاد اجلذيل الشذع و  ي  نذنري الشذرقو الغربيذ   
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ل  ذذول علذى اخلذذن اد األساسذي   ثذذل ا ذا  والغذذتا  سذ ل للنذاز   ا ذذنني  ومل يلذذن ل. السذواان
 .(121)االبتنائمم وال    والتعلي

 ا ت ذن  تستضذي   ذا يمذرب تابعذ  لأل ذمقاعذن   أن نرم  ر ن  مو  اإلنسان  دذكر و  -98
. و سذ   ذا ورا 2016فرباير نذ اط/ 18يف تعرضذو هلاذوم نذاز  يف  للذال  500 000  ن

النذار بشذلل عشذوائم  وأيلمذواا خذيم  السذواان  نذوا اجلذيل الشذع  لت ريذر يف التمارير  اخرت  
ا شذذراين  ذذن  120نخ ذذاك علذذى األقذذل وأ ذذي  أكثذذر  ذذن  25 قتتذذلاخليذذام وا ال ذذ . و  وا رقذذو 

ومايذذذ   علذذذى  واقذذذ  األ ذذذم ا ت ذذذن   ذذذن نوعذذذ  األولهذذذو اهلاذذذوم ا سذذذلح هذذذتا . ومل يلذذذن ااخليذذذاك 
 50عذذن  متذذل أكثذذر  ذذن  2014أبريل نيسذذان/هاذذوم  سذذلح علذذى بذذور يف  فمذذن أسذذفر؛ ا ذذنني 

 .(122)   اننأ ن للمسا ل   ُيض ومل .  ميماك يف ا وق 

 اللق  ي التنملة والقضايا البلئلة -11 
لتلذذو  ا يذذاه والرتبذذ    رئيسذذياك  أن التلذذو  النفطذذم كذذان   ذذنراك  2ذكذذرد الورقذذ  ا شذذرتك   -99
جملتمذ  النذوير يف واليذ  الو ذن . بالنسذ   العذيل التملينيذ   وال سذيما  س ل كس أاى إىل فمنان   ا

التلذو  أن  غذيفعلذى ا انذي .  عيشذهمسذ ل تعتمذن الرعا  و  ن ان  عرم أعضا  قتم  النوير كفمن  
عذذذن   وانذذذيهم  فضذذالك  الالز ذذذ  لرتبيذذ  إىل فمذذذنان ا راعذذم أاىالنفطذذم بذذذالمرب  ذذن  مذذذول الذذنفن 

اوذايل اووكمذ   نذوب السذواان إيذار يعذ ز  ن بذ 2أو ذو الورقذ  ا شذرتك  و  .(123)نفو  المطعذان
 .(124)سن تشريعاد  ناس    ن خالل
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