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موووأع تهدمووي مفوموولة ادمووس المتل وودة السوواملة للقوووق اإلنسووان و ق ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان  1/5والفقورة 5
من مر ق قرار المجلس 21/16
أنوب

السودان*

ذ ذذل ( )1إىل عمليذ ذ ذ
ه ذ ذذتا التمري ذ ذذر ذ ذذو للمعلو ذ ذذاد ا من ذ ذ ذ ذذن  23هذ ذ ذ ذ ذذا
االستعراض النوري الشا ل .وهو يت ذ هيلذل ا ذاال التو يهيذ العا ذ الذد اعتمذنها قلذ مذو
اإلنسان يف مرره  .119/17وللنذ ال يتضذمن أي ررا أو و هذاد نرذر أو اقرتا ذاد ذن انذ
فوضي األ م ا ت ذن السذا ي ومذو اإلنسذان أيذاك كانذو وال أي لذم أو قذرار بشذ ن ااعذا اد
بعينهذذا .وقذذن أتار ذذو ب ذذور نهاي ذ يف وانذذم ااي ذ الذذن را ذ ا علو ذذاد ال ذوارا يف التمريذذر
س
وتتركو الن وص األ لي على اهلا قنر ا ستطاع .وعمالك بمرار اجملل  21/16تُي
ع سذذتمل إلسذذها اد ا ؤسس ذ الويني ذ ومذذو اإلنسذذان التابع ذ للنول ذ وضذذوع
متضذذى اوذذال فذذر ل
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
والتطوراد الد نثو يف تلك الفرت .

__________

*

مل تُتّرر هته الوثيم ق ل إرساهلا إىل اوائر الرتمج الت ريري باأل م ا ت ن .
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توال -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصللة
تلف -المعلومات ادساسلة واإلطار
 -1نطاق االلتعامات الدوللة
 -1ال رذذو نرم ذ العفذذو النولي ذ تعهذذن ال ذرئي س ذالفا كذذيف يف  9متوز/يولي ذ  2011ب ذ ن
يسعى نوب السواان إىل االنضمام إىل عاهناد مذو اإلنسذان يف أقذرب وقذو لذن .و ذ
ذلذذك ذكذذرد نرم ذ العفذذو النولي ذ أن نذذوب السذذواان يذذر يف مخ ذ عاهذذناد فمذذن ذذن
ا عاهناد النولي األساسي ومو اإلنسان(.)2
 -2وأو ى عذنا ذن ا نرمذاد بذ ن يوقذ
واإلقليمي الرئيسي ومو اإلنسان(.)3

نذوب السذواان وي ذن علذى ال ذلوا النوليذ

 -2اإلطار المؤسسي والتشريعي
 -3أو و محل اليوبيل بتغييف يغ النستور االنتمايل لتع ي فهوم اهلوي الويني بنالك ذن
اهلوي الم لي لنى واين نوب السواان لراع ا يل حنو الن اع الطائفم وال راع(.)4
 -4وأو و الشراك العا ي ذن أ ذل السذالم يف نذوب السذواان بذ ن يلغذم نذوب السذواان
الفم ذ ذرت (ب) و(ا) ذ ذذن ا ذ ذذاا ( )5ذ ذذن النسذ ذذتور االنتمذ ذذايل اللت ذ ذ تش ذ ذيفان بطريم ذ ذ غا ض ذ ذ إىل
أن ذذنر التشذري هذذو العذذاااد والتماليذذن و ذذاار أخذذرى يف تنذذاق ذ الفمذرت ( )2و( )3ذذن
ا اا  9اللت تنعوان إىل ا رتام مو األفراا و رياهتم(.)5
 -5وذك ذذرد نرم ذ ر ذذن م ذذو اإلنس ذذان أن ذ يف ذ ذ أن ن ذذوب الس ذذواان ذذن أو ه ذذو
ب نا الت نيق على العنين ن ا عاهذناد النوليذ الرئيسذي ومذو اإلنسذان فإنذ مل يمذم ذ انن
بتنفيتها أو مبوا الموان الحملي عهذا( .)6ونذناد ا نرمذ علذى أن عذنااك ذن المذوان مبذا يف ذلذك
شروع قانون هاز األ ن الويين يتناىف عاييف مو اإلنسان وين غم إ ال (.)7
 -3اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة
 -6أنارد الشراك العا ي ن أ ل السالم يف نوب السواان أن نوب السذواان ق ذل خذالل
()8
االس ذ ذ ذ ذذتعراض ال ذ ذ ذ ذذنوري الش ذ ذ ذ ذذا ل الس ذ ذ ذ ذذابق التو ذ ذ ذ ذذياد  1-84و 7-84و 8-84و1-85
باستلمال انتمال ن قتم عسلري إىل نرام اميمرايم قائم على سياا المانون يف ظل لذم
نين .غيف أن الشراك العا ي ن أ ل السالم يف نوب السذواان ت سذ ألن نذوب السذواان
مل ينفت أياك ن هته التو ياد .وال ي ال نوب السواان قتمعاك عسلرياك إىل ن ك يف للغاي (.)9
 -7وأنذذارد وكالذ تنميذ ذذونملم إىل أن جلنذ مذذو اإلنسذذان يف نذذوب السذذواان ليسذذو
س ذذتمل مذ ذاك( .)10وأو ذذو الورقذ ذ ا ش ذذرتك  3بذ ذ ن يذ ذ وا ن ذذوب الس ذذواان ا ؤسس ذذاد الوينيذ ذ
ا س ذذتمل وم ذذو اإلنس ذذان مبذ ذوارا كافيذ ذ مب ذذا فيه ذذا جلنذ ذ م ذذو اإلنس ذذان يف ن ذذوب الس ذذواان
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وأن يلفذذل اعتمااه ذا مبو ذ ذذاال بذذاري لذذول عذذام  .)11(2018وأو ذذو نرم ذ إا ونذذن
رايذ ذ النوليذ ذ بذ ذ ن يلف ذذل ن ذذوب الس ذذواان فعاليذ ذ جلنذ ذ م ذذو اإلنس ذذان يف ن ذذوب الس ذذواان
ن خالل زياا خت ي ا وارا(.)12
 -8وأو ذذو نرم ذ العفذذو النولي ذ ب ذ ن يلفذذل نذذوب السذذواان ت ويذذن جلن ذ مذذو اإلنسذذان يف
نوب السواان بلل النعم ا ايل واللو سذد والتمذين الذالزم ذن أ ذل ر ذن الذ مذو اإلنسذان يف
ال لن وخا االنتهاكاد ا رت ط بالن اع ا سلح الناخلم وتوثيمها واإلبال غ عنها علناك(.)13
 -9وال ر ذذو الورقذ ذ ا ش ذذرتك  1ع ذذنم إنش ذذا جلنذ ذ س ذذتمل عنيذ ذ بالطف ذذل تتمتذ ذ ب ذذال ي
الت ميق يف الشلاوى الد يمن ها أي نخ بش ن انتهاكاد مو الطفل ور ن اال تثال التفاقي
مو الطفل على الرغم ن و وا ن يمضم بالميام بتلك يف قانون الطفل لعام .)14(2008
 -10وذكرد الورقذ ا شذرتك  1أنذ ال تو ذن سياسذ أو نرذام عمذول بذ لتسذايل الذوالااد.
وبذذنالك ذذن ذلذذك ت ذذنر اولو ذ نذذهاااد تمذذنير للعمذذر هلذذا العنيذذن ذذن انثذذار علذذى التمت ذ
م ذذو الطف ذذل مب ذذا يف ذل ذذك وض ذ ذذن أاأ لس ذذن ال ذ واا و ذذن أاأ لس ذذن ا س ذذؤولي اجلنائيذ ذ
والتعليم واوماي (.)15
واو ول على اخلن اد األساسي مبا يف ذلك ال

باء -التعاون مع آللات حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع الهلئات المنشأة بموأب معاهدات
حيسذذن نذذوب السذذواان التعذذاون ذ رليذذاد
 -11أو ذو نرم ذ الو ذذول العذذا م
انن ب ذ ن ّ
()16
عاهناد األ م ا ت ن واالُتاا األفريمم .
 -2التعاون مع اإلأراءات الخاصة
 -12أو و الورق ا شرتك  5و نرم
الو) ول العا م انن ب ن يو ّ
(17
اائم إىل اإل را اد اخلا لأل م ا ت ن .

نوب السواان اعو

 -13وأو ذذو نرم ذ ا ذذاا  19ب ذ ن يو ذ نذذوب السذذواان اعذذو إىل ا مذذرر اخلذذاص لأل ذذم
ا ت ذذن ا عذذين بتع يذ ومحايذ اوذذق يف ريذ التع ذذيف ل يذذار ال لذذن إل ذرا اسذذتعراض سذذتمل لسذذال
ري التع يف يف ال لن وا ساعن يف تو ي عملي اإل ال (.)18

ألس -منفلووا االلتعامووات الدوللووة المتعلقووة بلقوووق اإلنسووانا مووع مراهوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواأب التطبلق
 -1المساواة وهدم التمللع
 -14أنارد مجعي المياااد النسائي وماي ا نني إىل أن النستور االنتمايل يتكر أن ا ذرأ
هلا ق التملذك واإلر ذن زو هذا غذيف أنذ وفمذاك للمذانون العذريف ين غذم أن ت مذى ا لليذ ااخذل
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األسر وين غم أن ميللهذا ويذنيرها الر ذال بو ذفهم أربذاب األسذر( .)19واعذو مجعيذ الميذاااد
النسائي وماي ا نني والورق ا شرتك  2نوب السواان إىل تعنيل مجي أ ذ ا المذانون العذريف
لضمان ا تثال التفاقي المضا على مجي أنلال التميي ضن ا رأ والنستور االنتمايل(.)20
 -15وذك ذذر االُت ذذاا النس ذذائم يف واراب ( ن ذذوب الس ذذواان) أن عر ذذم ا مارس ذذاد الثمافي ذ ذ يف
واراب ُتولذذو إىل ق ذوان عرفي ذ تذذؤثر علذذى ا ذرأ كذذل يذذوم وتتس ذ يف عنذ قذذائم علذذى أسذذا نذذوع
اجلن وعن عائلم يف اجملتمعذاد وا نذازل .وأ ذن اوذوا الثمافيذ الل ذيف الذد تتسذ يف سلسذل
ذن العنذ ا نذ يل هذو افذ ا هذر .فمذذن كذان اخلايذ يذنف يف العذذاا يف ذنوا  50إىل  200بمذذر
للعرو وفق ثماف وتمالين الذنينلا .وميلذن أن يذؤاي افذ هذتا ا هذر بسذهول إىل االسذرتقا الفعلذم
للمرأ و علها ن تللاد ال وا(.)21
 -16وأضذذا االُتذذاا النس ذذائم يف واراب أن ال نذذا ي ذذن كارمي ذ نائي ذ يف قذذانون العموب ذذاد
لعذام  2008وال يذذؤثر إال علذذى ال و ذذاد إىل ذذن ك ذذيف .ويسذذتخنم األزواا هذذتا المذذانون نرذراك ألاذذم
هم التين يمن ون عرم الشذلاوى ضذن زو ذاهتم .ووفمذاك لألعذرا الثمافيذ فذإن ارسذ افذ ا هذر
قرا حماول تمنمي نلوى ضن أزوا هن بتهم ال نا(.)22
يف نلل أبمار مين ال و اد
ن ّ
 -2حق الفرد ي الللاة واللرية وتمني الشخصي
 -17ال رذذو الورقذ ا شذذرتك  7أن إيطاليذذا وفرنسذذا أو ذذتا أثنذذا االسذذتعراض الذذنوري الشذذا ل
يف ع ذذام  2011بذ ذ ن يلغ ذذم ن ذذوب الس ذذواان عموبذ ذ اإلع ذذنام .وك ذذان ن ذذوب الس ذذواان ق ذذن ق ذذل
التو ي اإليطالي ( )23وللن مل يم ل تو ي فرنسا ذاد ال يغ ا ماثل (.)24
 -18وأضذذافو الورق ذ ا شذذرتك  7أن نذذوب السذذواان مل ينفذذت التو ذذي ا م ول ذ بش ذ ن فذذرض
وق ذ اختيذذاري لعموب ذ اإلعذذنام علذذى الذذرغم ذذن أن ذ ذ ّذود يف وقذذو ال ذذق يف األ ذذم ا ت ذذن
ل احل إلغائها يف ناس ت  .وال تذ ال عموبذ اإلعذنام سذاري ا فعذول يذل وا ذل نذوب السذواان
تنفيذذت اإلعذذنام نذذنماك مبذذا يف ذلذذك تنفيذذت ذذالد إعذذنام ذذؤخراك يف كذذانون الثاين/ينذذاير .)25(2016
وأبند نرم ر ن مو اإلنسان ال ر اثل (.)26
 -19وال رذذو نرم ذ العفذذو النولي ذ أن النس ذذتور االنتمذذايل يس ذذمح بفذذرض عموب ذ اإلع ذذنام
كعموبذ علذذى جلاجلذرائم اخلطذذيف للغاي ذ جل .ويف عذذام  2015نفذذت نذذوب السذذواان مخ ذ عمليذذاد
إعذذنام علذذى األقذذل خذذارا نطذذا المضذذا و لذذم علذذى ذذا ال يمذذل عذذن  17نخ ذاك باإلعذذنام
و لذذول ااي ذ العذذام كذذان هنذذاا  305أنذذخاص علذذى األقذذل ينترذذرون تنفيذذت لذذم اإلعذذنام(.)27
وأو و الورق ا شذرتك  7و نرمذ العفذو النوليذ بذ ن يط ذق نذوب السذواان وقفذاك اختياريذاك فوريذاك
على اللاو إىل عموب اإلعنام هبن إلغائها وختفي مجي أ لام اإلعنام(.)28
 -20وذكذذرد نرمذ العفذذو النوليذ أنذ يف سذذيا النذ اع الذذناخلم ا سذذلح الذذتي انذذنل يف كذذانون
األول/ايسمرب  2013ارتل و كل ذن اولو ذ وقذواد ا عارضذ ذرائم خملّذ بالمذانون الذنويل قذن
ترقذذى إىل ذرائم ذذرب و ذرائم ضذذن اإلنسذذاني  .فمذذن هامجذذو ذذنني كذذانوا حيتمذذون يف ا ستشذذفياد
وأ ذذاكن الع ذذاا وأع ذذن و ا م ذذاتل ال ذذتين أتلم ذذم الم ذ عل ذيهم واختطف ذو ا ذذنني وا تا ذ هتم
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ب ور تعسفي وأ رقذو ا نذازل وأومذو الضذرر بذا رافق الط يذ وا رهتذا وا ذو ا متللذاد العا ذ
واخلا ذ ذ فضذ ذالك ع ذذن خم ذذازن األغتيذ ذ وا س ذذاعناد اإلنس ذذاني و نذ ذند أيف ذذاالك للخن ذ ذ يف قواهتذ ذا
ا سذذل  .كمذذا كذذان يرفذذا الن ذ اع قذذن قا ذذا بانترذذام مبهامج ذ عمذذال ا سذذاعن اإلنسذذاني و ذذوظفم بعث ذ
األ م ا ت ن يف نوب السواان وا تاازهم و ضايمتهم وهتنينهم(.)29
 -21وذكرد الورق ا شرتك  8أن المتال اإلثين اننل يف كثيف ن األ يان يف واق خم
وماي ا ذنني ثذل للذال وبذور و وبذا ذا أسذفر عذن فمذنان العنيذن ذن األروا  .كمذا كانذو
االغتيذذاالد و ذذاالد االختفذذا المسذذري والمتذذل واإلعذذنام خذذارا نطذذا المضذذا والمتذذل بغذذرض
االنتمام ن ب االنتهاكاد الشذائع ومذو اإلنسذان الذد ارتل تهذا النولذ واجلهذاد الفاعلذ غذيف
اولو ي (.)30
 -22وأو و الشراك العا ي ن أ ل السالم يف نوب السواان بذ ن يلفذل نذوب السذواان
ا رور بنون أي قيوا إلي ال اإلغاث اإلنساني إىل السلان ا تضررين(.)31
 -23وذك ذذرد نرم ذ العف ذذو النولي ذ أن ق ذذانون ن ذذوب الس ذذواان ال جي ذذرم التع ذذتي واالختف ذذا
المسذذري واإلبذذاا اجلماعيذ واجلذرائم ضذذن اإلنسذذاني  .وأضذذافو أن شذذروع تعذذنيل قذذانون العموبذذاد
التي تنرر في الياك اجلمعي التشريعي الوينيذ يسذعى إىل سذن بعذ الثغذراد التشذريعي عذن يريذق
جترمي اإلباا اجلماعي و رائم اورب واجلرائم ضن اإلنساني ؛ غذيف أن تعذاري هذته اجلذرائم ال تتفذق
ذ التع ذذاري ا تف ذذق عليه ذذا اولي ذاك .كم ذذا أن ش ذذروع الم ذذانون ال يتض ذذمن أ لا ذاك بش ذ ن س ذذؤولي
المياا وعنم االعتناا بال ف الرمسي وعنم انط ا العفو والعفو ق ل اإلاان واو اناد(.)32
 -24وذك ذذرد الورق ذ ا ش ذذرتك  4أن ذ خ ذذالل الن اع ذذاد يف واو يف والي ذ غ ذذرب ذذر الغ ذ ال يف
كذذانون األول/ايسذذمرب  2012اعتملذذو إاار الت ميمذذاد اجلنائي ذ  81ذذن ا شذذت هبذذم تعسذذفياك
وا تا ذ ذ هتم وعذ ذذتبتهم خذ ذذالل عملي ذ ذ الت ميذ ذذق .و نذ ذذت اوذ ذذرب الذ ذذد انذ ذذنلعو يف كذ ذذانون األول/
ايس ذذمرب  2013ا تاذ ذ اجل ذذيل الش ذذع لت ري ذذر الس ذذواان و ه ذذاز األ ذذن ال ذذويين العني ذذن ذذن
األنذذخاص بنذذا علذذى ذ اعم تفيذذن ب ذ ام ذذن أن ذذار أو أعضذذا اورك ذ الشذذع ي /اجليل الش ذذع
لت رير السواان (اجلنا ا عارض) أو ن ا تعايف عها(.)33
 -25وأعرب عنا ن ا نرماد عن الملق إزا ظرو اال تااز يف مجي أحنذا ال لذن .ووفمذاك
لتلذذك ا نرمذذاد فذذإن السذذاون لترذ وقذذتر والسذذانا يتعرضذذون لسذذو ا عا لذ وال يذوفر هل ذم
غتا كا أو ا أو إ لاني لل ول على الرعاي ال ي (.)34
 -26وأو ذو نرم ذ ر ذذن م ذذو اإلنس ذذان ب ذ ن يم ذذوم خ ذربا س ذذتملون واولي ذون ب ي ذذاراد
نترم ذ إىل مجي ذ أ ذذاكن اال تا ذذاز وعم ذالك باتفاقي ذ ناهض ذ التعذذتي والربوتوكذذول االختي ذذاري
التفاقي ناهض التعتي ا ن عليهما يف عام .)35(2015
 -27وأو ذذو الورق ذ ا ش ذذرتك  6يف ظ ذذل غي ذذاب جلن ذ وم ذذو اإلنس ذذان يف ن ذذوب الس ذذواان يف
والي ذ غذذرب االسذذتوائي ب ذ ن تتذذا جلمي ذ ا ذذنافع عذذن مذذو اإلنسذذان إ لاني ذ الو ذذول إىل تلذذك
الوالي لر ن وتمييم أ وال الحمتا ين لضمان أن تلون تفم المانون النويل ومو اإلنسان(.)36
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 -28وذكرد نرم العفو النولي والشذراك العا يذ ذن أ ذل السذالم يف نذوب السذواان أن
هذذاز األ ذذن الذذويين يسذذتخنم قذذو فري ذ وحيتا ذ عارضذذم اولو ذ وال ذ في وأعضذذا ذذن
اجملتمذ ذ ا ذذنين تعس ذذفاك اون هتمذ ذ أو حماكمذ ذ وأ يانذ ذاك ألكث ذذر ذذن س ذذن  .وتش ذذيف التم ذذارير إىل أن
الحمتا ين يتعرضون للتعتي وغيفه ن أنذلال سذو ا عا لذ وتحير ذون ذن إ لانيذ او ذول علذى
شور قانوني (.)37
 -29وال رو نرم العفو النوليذ أن شذروع قذانون هذاز األ ذن الذويين ميذنح ذال ياد
واسذذع جلهذذاز األ ذذن الذذويين لالعتمذذال واال تاذذاز والتفتذذيل و ذذاار ا متللذذاد اون إن ذرا
قضذذائم ك ذذا أو ض ذذماناد ُتم ذذم ذذن إس ذذا اس ذذتخنام ه ذذته ال ذذال ياد .وال ي ذذن ش ذذروع
الم ذذانون عل ذذى أن ذ ال جي ذذوز ذ الحمتا ذ ين إال يف أ ذذاكن اال تا ذذاز الرمسي ذ وال يلف ذذل م ذذو
إ ذرا اد التماضذذم األساسذذي الوا ذ  .ووفم ذاك نرم ذ العفذذو النولي ذ أعلذذن وزيذذر العذذنل يف رذار/
ار  2015أن شروع قانون هاز األ ن الويين اخل ي التنفيت وأ ح قانوناك(.)38
 -30وال رذو الورقذ ا شذرتك  6أن ا ائذذاد ذذن السذلان وال سذذيما ذن الشذ اب حمتاذ ون
تعسذذفاك وبشذذلل غذذيف قذذانوين اون تو يذ هتذذم هلذذم فضذالك عذذن و ذذوا تمذذارير تفيذذن ذاالد اختفذذا
حمتمل تعلم بالوفا أثنذا اال تاذاز يف خمتلذ رافذق اال تاذاز التابعذ للاذيل الشذع لت ريذر
السواان وغيفها ن رافق اال تااز األ ني يف والي غرب االستوائي (.)39
 -31وأو ذذو نرمذ العفذذو النوليذ بذ ن يفذذرا نذذوب السذذواان فذذوراك عذذن مجيذ ا ذذنافع عذذن
مو اإلنسان والنشطا وا عتمل السياسي أو تو ي االهتذام هلذم جبذرائم عذرت هبذا وعرضذهم
على سلط قضائي نني عااي وخمت (.)40
 -32ووفماك نرم العفو النولي ينتشر العن اجلنسم والعن المائم على نذوع اجلذن علذى
نطذذا واسذ يف سذذيا النذ اع .وهنذذاا ذذاالد اسذذرتقا نسذذم واغت ذذاب مجذذاعم مبذذا يف ذلذذك
لفتياد يف سن الثا ن ن العمر .وهناا أيضاك االد تعرض فيها الر ال والفتيان للخ م(.)41
 -33وذكذذرد مجعيذ الميذذاااد النسذذائي ومايذ ا ذذنني أن النسذذا والفتيذذاد الذذال يعشذذن يف
والي ذ الو ذذن ي ذوا هن خطذذراك ت ايذذناك بذذالتعرض لالغت ذذاب وغذذيفه ذذن أنذذلال العنذ اجلنسذذم.
فاالغت اب والعن اجلنسم اللتان ال عالق هلما بالن اع الحمتمل أكثر نيوعاك ن العن اجلنسم
ا رت ن بالن اع إال أن أقل توثيماك(.)42
 -34وأنذذارد الورق ذ ا شذذرتك  8إىل أن االغت ذذاب اجلمذذاعم والمتذذل واخلطذ والتاريذذن
واالعتنا اجلنسذم واالسذرتقا اجلنسذم واإل هذاض المسذري هذم أبشذ االنتهاكذاد ا وثمذ ضذن
النسذذا والفتيذذاد يف والي ذ الو ذذن  .وارتل ذ االنتهاكذذاد ا ذذتكور أعذذاله اجلذذيل الشذذع لت ريذذر
السواان وا يليشياد التابع ل (.)43
 -35وذكذذرد الورق ذ ا شذذرتك  3أن ذ ال تو ذذن ق ذوان حمذذنا فيمذذا يتعلذذق بذذالعن ضذذن ا ذرأ
وال بيانذاد وينيذ اقيمذ عذن عذنالد العنذ  .واسذت عن قذانون العموبذاد ارسذ اجلذن بذاإلكراه
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يف إيذذار ال ذ واا ذذن تعري ذ االغت ذذاب ونرذذم إنفذذاذ المذذانون والعنال ذ غذذيف قه ذ جتهي ذ اك سذذليماك
للت ذذني بفعالي ذ و ذاالد العن ذ العذذائلم .وي ذ ااا هذذتا األ ذذر سذذو اك بس ذ ا مارسذذاد الثمافي ذ
الضار المائم الد تؤاي إىل عا ل ا رأ كملك خاص(.)44
 -36وذكرد مجعي المياااد النسذائي ومايذ ا ذنني أن ا تمذاالد اإلاانذ سذتلون نخفضذ
للغاي ذ إذا نملذذو ذذاالد العن ذ اجلنسذذم إىل الحملم ذ  .فعذذاا ذذا يتطل ذ إىل رتل ذ االغت ذذاب
الذ واا ذذن ا ذرأ الذذد اغت ذ ها مابذذل األبمذذار الذد سذذتتنف إىل أسذذر ا ذرأ  .ويف هذذته اوذذاالد عذذاا
ا يلون عنا األبمار ا طلوب أن يمن ها الر ل أقل ا لو كانو ا رأ مل تغت (.)45
 -37وذكرد الورق ا شذرتك  1أن الفتيذاد يتمذ ّن ن يف بعذ
قتتل(.)46

اجملتمعذاد كتعذوي

عذن نذخ

 -38وأنذارد الورقذ ا شذرتك  4إىل أن النسذا لذي هلذن اوذق يف اختيذار أزوا هذن .وال تذ ال
الفتيذاد يتعرضذذن للذ واا ا لذذر والمسذري .وفيمذذا يتعلذق مبسذذائل ا ذيفا ُترذذر ا مارسذاد العرفيذ
على ا رأ إر تللاد زو ها ا توىف وكتلك إر والنها .وعالو على ذلك تحيرر على ا ذرأ
لو و ند نفسها يف عالق أسري تتسم بالعن (.)47
الشروع يف إ را اد الطال
 -39وال رو نرم ر ذن مذو اإلنسذان أن ذا يمذرب ذن ن ذ الفتيذاد الذال تذرتاو
أعمذذارهن ب ذ  15و 19سذذن ت و ذذاد وت و ذذو  17يف ا ائ ذ ذذنهن ق ذذل بل ذو غ  15سذذن ذذن
العمر .و ن ا عرو أيضاك أن يتم يف كثيف ن األ يان اللاو إىل اال تااز بالوكال يل يتم
ا تاذذاز زو ذذاد أو أبنذذا ا ذذتهم ذ يسذذلم نفس ذ  .وتذذتم تسذذوي اخلالفذذاد العائلي ذ بانترذذام يف
الحماكم التمليني الد غال اك ا تط ق األعرا التميي ي ضن ا رأ (.)48
 -40وأو و الورقذ ا شذرتك  2بذ ن ي يذن نذوب السذواان عذنا النسذا يف ا نا ذ المياايذ
يف اجليل والشري كخطو أساسي حنو وض ن للعن المائم على نوع اجلن (.)49
 -41وذك ذذرد الورقذ ذ ا ش ذذرتك  8أن اختط ذذا األيف ذذال ن ذذائ يف بعذ ذ
والرعوي وهو ن األس اب الرئيسي لالنت اكاد الطائفي (.)50

اجملتمع ذذاد ال نويذ ذ

 -42وأنذذارد نرمذ ر ذذن مذذو اإلنسذذان إىل أنذ علذذى الذذرغم ذذن أن نذذوب السذذواان قذذن
وقّذ علذذى خط ذ عمذذل ذ األ ذذم ا ت ذذن يف رذار /ذذار  2012لوض ذ ذذن السذذتخنام اجلنذذوا
األيف ذذال واأل ذذر بتس ذذرحيهم ذذن اجل ذذيل الش ذذع لت ري ذذر الس ذذواان ال ي ذ ذ ال التاني ذذن المس ذذري
واستخنام اجليل للم ر ستمرين .و نت بناي الن اع يف عذام  2013نذند كذل ذن اولو ذ
وق ذواد ا عارض ذ رال األيفذذال واسذذتخن تهم قس ذراك .وعلذذى الذذرغم ذذن وعذذوا اولو ذ وق ذواد
ا تمراين ال ي ال يتع تسريح رال األيفال(.)51
 -43وأو ذو الورق ذ ا شذذرتك  1ب ذ ن تتوق ذ اولو ذ فذذوراك عذذن جتنيذذن األيفذذال واسذذتخنا هم يف
الن اعاد ا سل ا تثاالك اللت ا اهتا مبو المذانون الذنويل اإلنسذاين والمذانون الذنويل ومذو اإلنسذان
وأن تطلذق علذذى الفذور واون أي نذذروط سذرا مجيذ األيفذال ا ذرت ط بذالمواد واجلماعذذاد ا سذذل
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وأن تلف ذذل ع ذذواهتم ان نذ ذ ألس ذذرهم و ذ ذوهلم عل ذذى التعل ذذيم ومت ذذتعهم بالرف ذذاه النفس ذذم( .)52وق ذذن و
الورق ا شرتك  2تو ي اثل (.)53
 -3إقامة العدلا بما ي ذلك اإل الت من العقابا وسلادة القانون
 -44ذك ذذرد مجعيذ ذ المي ذذاااد النس ذذائي ومايذ ذ ا ذذنني أنذ ذ ال تو ذذن حم ذذاكم نرا يذ ذ يف واليذ ذ
الو ذذن ن ذذت ان ذذنالع النذ ذ اع يف ك ذذانون األول/ايس ذذمرب  2013نرذ ذراك ألن مجيذ ذ المض ذذا وا ذذنع
العا تركوا الوالي خوفاك ن التعرض للمتل .ومل ي ق نافتاك إال المانون العريف يف والي الو ن (.)54
 -45وذكرد الورق ا شرتك  3أن الحماكم الرمسيذ غذيف تا ذ إال يف ا ذنن فمذن الذد يمطنهذا 15
يف ا ائ فمن ن سلان ال لن .وال ت ال أغل ي سذلان هذتا ال لذن ُتذو رلذ الحمذاكم العرفيذ (.)55
و ذ يف ا ذذنن يوا ذ ا ذذننيون ذذعوباد ك ذذيف يف الو ذذول إىل العنالذ نرذراك ألن الحمذذاكم ليسذذو
ستمل ( .)56وقن و الورق ا شرتك  2ال ر اثل (.)57
 -46وال رذذو نرمذ العفذذو النوليذ أن االفتمذذار إىل المذذنراد وعذذنم كفايذ التذذنري وعذذنم
استماللي أفراا الشري وا نع العا والمضا أاد إىل انتهاكاد سيم ومو اإلنسان يف
قذذال إقا ذ العذذنل .وال يلفذذل نذذوب السذذواان إ لاني ذ او ذذول علذذى ا شذذور المانوني ذ لألف ذراا
ا تهم بارتلاب رائم نائي مبا يف ذلك التين يوا هون عموب اإلعنام(.)58
 -47وال ذ االُتذذاا النسذذائم يف واراب أن و ذذول ا ذرأ إىل العنال ذ يف واراب ميثذذل شذذلل
هائلذ يف النرذذام المضذذائم العذذااي والنرذذام المضذذائم التمليذذني علذذى ذذن سذوا  .وير ذ ذلذذك إىل
عذذن عوا ذذل هذذم :عذذنم و ذذوا قاضذذياد و ذذنعياد عا ذاد وحما ي ذاد وحممم ذاد يف الشذذري
ساعن النسا يف عاجل قضاياهن؛ والفمر؛ وفسذاا الشذري عذن يريذق ابتذ از ذالض ضذخم ذن
ا ذذال ذذن النسذذا ؛ والو ذذم يف الحمذذاكم التمليني ذ ؛ وعذذنم و ذذوا متثيذذل للم ذرأ يف الحمذذاكم التمليني ذ
لتناول قضايا النسا والنفاع عن موقهن(.)59
 -48وأنذذارد نرم ذ ر ذذن مذذو اإلنسذذان إىل أن ذ يف ذ نذذللو اولو ذ جلن ذ رئاسذذي يف
كذانون الثاين/ينذاير  2014للت ميذذق يف أعمذال العنذ الذذد وقعذو يف كذانون األول/ايسذذمرب 2013
مل يعلذذن عذذن تمريرهذذا ذ انن .وفذذتح اجلذذيل والشذذري أيض ذاك ُتميم ذ يف تذذورط ق ذواد األ ذذن يف
عملياد المتل الد وقعو يف وبا يف كانون األول/ايسمرب  2013وللن مل يعلن الرئي كيف
عنهمذذا ذ انن .وكذذان أ ذذن عشذذر ذذن اجلنذذا ا عذذو الذذتين ا اعتمذذاهلم فيمذذا يت ذذل جب ذرائم
كانون األول/ايسمرب  2013قن هربوا يف رذار /ار  2014خالل عركذ باألسذل الناريذ (.)60
وأبند نرم العفو النولي ال راد اثل (.)61
 -49وأنذذارد الورقذ ا شذذرتك  6إىل أنذ مل يذذتم اإلبذذال غ ذ انن يف واليذ غذذرب االسذذتوائي
عذذن أي الذ ومل ي ذذنأ أي ُتميذذق ماضذذا العسذذلري الذذتين نذذاركوا ب ذذور انذذر يف انتهاكذذاد
مو اإلنسان .ويعطم ذلك أ الك ضائيالك ألسر الض ايا التين يلتمسون اللاو إىل العنال (.)62
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 -50ويل ذذو مجعي ذ الميذذاااد النسذذائي وماي ذ ا ذذنني ذذن نذذوب السذذواان أن يوق ذ عذذن
العمذذل ذرتل انتهاكذذاد مذذو اإلنسذذان والمذذانون اإلنسذذاين الذذنويل الذذتين ارتل ذوا يف ا اضذذم
رائم ضن ا رأ ( .)63وقن و الورق ا شرتك  2تو ي اثل (.)64
 -51وال رو نرم راسلون بذال ذنوا النوليذ زيذاا ملمذ يف ذاالد اعتمذال وتعذتي
ال في ن ق ل أفراا هاز األ ن الويين .وأضافو أن اإلفالد ن العماب على رائم قتل
ال في تشاعها الت رحياد ا نسوب إىل الرئي كيف التي هنا س ا ورا يف التمارير
خالل خطاب يف رب/أغسط  2015بمتل ال في التين يعملون ضن بلنهم(.)65
 -52وأو ذذو نرمذ ا ذذاا  19بذ ن يضذ نذذوب السذذواان ذذناك لإلفذذالد ذذن العمذذاب عذذن
يريق ضمان ُتميماد ن يه وسريع وفعال يف انتهاكاد مو اإلنسان ضن ال في وتمنمي
اجلنا إىل العنال وضمان ول الض ايا وأسرهم على س ل االنت ا ا ناس (.)66
 -53وأو ذذو اخلن ذ النولي ذ وم ذذو اإلنسذذان ب ذ ن يلذذافح ن ذذوب السذذواان اإلف ذذالد ذذن
العمذذاب عذذن يريذذق ضذذمان إ ذرا ُتميذذق فذذوري ونذذا ل ون يذ يف مجيذ االنتهاكذذاد ضذذن ا ذذنافع
عذذن مذذو اإلنسذذان و ال م ذ اجلنذذا مبذذا يف ذلذذك أعضذذا هذذاز األ ذذن الذذويين وتذذوفيف س ذ ل
انت ا فعال للض ايا(.)67
 -54وأو ذذو نرم ذ إا ونذذن راي ذ النولي ذ ب ذ ن يلث ذ نذذوب السذذواان اجلهذذوا لل ذذن ذذن
اإل ذذاباد يف ذذفو ا ذذنني عذذن يريذذق زيذذاا سذذا ل الم ذواد ا سذذل ذذن خذذالل تش ذريعاد
أكثر را ( .)68وأو و الشراك العا ي ن أ ل السالم يف نوب السواان ب ن ينهم نذوب
السواان فوراك مجي اهلامذاد الذد تسذتهن ا ذنني وأن يضذ رليذاد لتمذنمي اجلنذا إىل العنالذ
مبا يف ذلك إ را ُتميماد ستمل وإنشا حملم خمتلط جلنوب السواان(.)69
 -55وأو و نرم العفو النولي ب ن يلفل نوب السذواان إنشذا جلنذ اوميمذ وا ذاو
وتضذذمين اجل ذرا وهيائ ذ التعويض ذاد واجل ذرب والحملم ذ ا ختلط ذ جلن ذذوب الس ذذواان عل ذذى الن ذذو
ا ن وص علي يف اتفا ل الن اع يف مجهوري نوب السواان(.)70
 -56وأو و الورق ا شرتك  3ب ن جيري نوب السواان شذاوراد بشذ ن عمليذاد العنالذ
االنتمالي ذ ا ن ذذوص عليهذذا يف اتفذذا ذذل الن ذ اع يف مجهوري ذ نذذوب السذذواان لضذذمان أن تلذذون
الضذ ذ ي ه ذذم حم ذذور عملي ذذاد العنالذ ذ االنتماليذ ذ وأن يتع ذذاون تعاونذ ذاك ك ذذا الك ذ ذ االُت ذذاا األفريم ذذم
واجملتم النويل لإلسراع بتشليل الحملم ا ختلط جلنوب السواان لول عام .)71(2017
 -57وذكذرد الورقذ ا شذذرتك  4أن األيفذال يتعتملذذون اون أي أ ذذر قذانوين ويتنملذذون بعذذن ذلذذك
إىل راك ذ األ ذذنا لل ذ اال تيذذايم .وال يذذتم إبذذال غ عرمهذذم ب س ذ اب اعتمذذاهلم وجير ذذون
أنفسذهم أثنذذا اال تاذذاز .ويف كثذذيف ذذن األ يذذان ال يذذتم إبذذال غ والذذنيهم أو األو ذذيا المذذانوني
عليهم باعتماهلم/ا تاازهم بس ال عوباد اللو ستي واإلااري الد توا هها السلطاد(.)72
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 -58وذكذذرد الورقذ ا شذذرتك  1أن قذذانون الطفذذل لعذذام  2008يتضذذمن إيذذاراك قانونيذاك إلنشذذا
نرذذام عنال ذ تخ ذ لأل ذذنا و ذ ذلذذك ال يو ذذن ذذن هذذتا الم يذذل .وال تو ذذن إال حملم ذ
وا ن فمن يف رو يك بوالي ال يفاد(.)73
تخ
 -59وال رو الورق ا شرتك  4أن النول هبا رك إ ال م وا ن فمذن للفتيذان بسذع 45
ن يالك وللن يستوع الياك أكثر ن  78ن يالك ا جيرب ال ع على النوم يف ا ذرا ي  .ونرذراك
لعنم توفّر أي رك إ ال م للفتياد فإن يتم وضعهن النسا ال الغاد يف السان الرئيسم(.)74
 -4حريووة الوودين تو المعتقوود وحريووة التعبلوور وم وووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي واللووق ووي
المشاركة ي الللاة العامة والللاة السلاسلة
 -60ال ر ذذو محلذ ذ اليوبي ذذل أن إ ذ ذرا كنيسذ ذ يف يي ذذنا خ ذذالل النذ ذ اع ال ذذتي وقذ ذ يف ك ذذانون
الثاين/يناير  2015يشلل هتنيناك وري النين(.)75
 -61وال ر ذو نرم ذ ا ذذاا  19إ ذراز تم ذنم تواض ذ يف محاي ذ ري ذ التع ذذيف .فمذذن وا ذذل
هاز األ ن الويين ضايم ال ذ في وختذويفهم وا تاذازهم تعسذفاك .ونتياذ لذتلك تذنهورد
ري ذ التع ذذيف بشذذلل ت ايذذن نذذت االسذذتمالل يف عذذام  2011وهذذم ال ذ ت ذذاعند يف أعمذذاب
اننالع الن اع الناخلم ا سلح يف نت كانون األول/ايسمرب .)76(2013

 -62ووفماك نرم ا اا  19وق الرئي كيف على شروع قانون سلط اإلعذالم و شذروع قذانون
اوذذق يف الو ذذول إىل ا علو ذذاد و شذذروع هيائ ذ اإلذاع ذ وبذذتلك أ ذ و ق ذوان  .وال ت ذ ال نرم ذ
ا ذذاا  19قلمذ ذ إزا تنفي ذذتها نرذ ذراك ألن أ ل ذذام ه ذذته المذ ذوان ال تتف ذذق ذ ذ المذ ذانون ال ذذنويل وم ذذو
اإلنسان( .)77وأو و اخلن ذ النوليذ ومذو اإلنسذان بذ ن يسذتعرض نذوب السذواان قذوان اإلعذالم
هته وينفتها وفماك للمانون النويل ومو اإلنسان وأن حيمم استماللي وسائن اإلعالم(.)78

 -63وال رذذو نرمذ ا ذذاا  19أن العنيذذن ذذن ال ذ في وا ذذنافع عذذن مذذو اإلنسذذان
جلذ وا إىل الرقابذ التاتيذ عذذن يريذذق ذذياغ ا مذذاالد وال يانذذاد بعنايذ لتانذ اسذذتعنا اولو ذ
واختاروا عنم الرهور العلين أو يف مابالد تلف يوني وإذاعي (.)79

 -64وت س نرم راسذلون بذال ذنوا النوليذ ألن الميذوا ا فروضذ علذى ريذ التع ذيف واوذق
يف ا علو اد الذوارا يف اسذتور عذام  2011ذيغو بللمذاد غا ضذ تتذيح للسذلطاد أن تفسذرها
بطريم تمييني للغاي (.)80
 -65وذك ذذرد الورق ذ ا ش ذذرتك  5أن ش ذذروع ق ذذانون ه ذذاز األ ذذن ال ذذويين ال ذذتي اخ ذذل يذ ذ
التنفيذذت يف رذار /ذذار  2015ذذنح ذذال ياد واسذذع لذذنوائر األ ذذن راق ذ الذذنرم الالسذذللي
وا نشوراد وحمطاد ال ل اإلذاعم والتلف يوين(.)81
 -66ووفم ذاك نرم ذ راسذذلون بذذال ذذنوا النولي ذ كث ذيفاك ذذا ت ذذاار سذذلطاد نذذوب السذذواان
كا ذذل نسذذد عذذنا ذذا ذذن ذ يف كوسذذيل نذ نشذذر ا علو ذذاد وإوذذا الضذذرر ا ذذايل عذذن يريذذق
ر ان ال يف ن النخل الناتج عن يعاد التا ئ (.)82
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 -67وعذذالو علذذى ذلذذك ذكذذرد نرم ذ راسذذلون بذذال ذذنوا النوليذ أن ذ باإلضذذاف إىل قمذ
نافذذت وسذذائن اإلعذذالم ا سذذتمل وا عارض ذ فذذإن هذذاز األ ذذن الذذويين يسذذتهن أيض ذاك حمطذذاد
اإلذاع الحملي وغال اك النيني نها(.)83
 -68وأضذذافو الورق ذ ا شذذرتك  3أن ق ذوان عفذذا عليهذذا ال ذ ن تفذذرض قيذذوااك ال ذذربر هلذذا علذذى
ال في وا ؤسساد اإلعال ي على أسا التشهيف(.)84
 -69وال رذ ذو نرمذ ذ الو ذذول الع ذذا م انن نيذ ذ ن ذذوب الس ذذواان زي ذذاا الو ذذالد الوينيذ ذ
بلابالد االت االد العا ي اللربى .وأو و بذ ن يلتذ م نذوب السذواان بتع يذ ريذ التع ذيف علذى
اإلنرتنو و ن االنتهاكاد ن ق ل اجلهاد اولو ي وغيف اولو ي ؛ واال تناع عذن تعطيذل أو نذ
أو إيما خن اد اإلنرتنو واالت االد وخا أثنا االنتخاباد والتامعاد العا (.)85
 -70وأو و اخلن النولي ومو اإلنسان ب ن يتوق نوب السواان عن إعاقذ اوذق يف
ريذ التع ذذيف مبذذا يف ذلذذك ذذن خذذالل ا ضذذايماد والرقابذ علذذى وسذذائن اإلعذذالم واجملتمذ ا ذذنين
(.)86
نور ا نشوراد أو اار ال
وا تااز ال في وإ نار أوا ر وق
 -71وأض ذذافو الورق ذ ذ ا ش ذذرتك  5أن العنيذ ذذن ذذن ا ذ ذذنافع ع ذذن مذ ذذو اإلنس ذذان تعرض ذ ذوا
لحمذذاوالد اغتيذذال فانذذل واسذذتمر تلمذذيهم هتنيذذناد بالمتذذل ذذن ثلذذم اولو ذ و هذذاز األ ذذن
الذذويين واورك ذ الشذذع ي لت ريذذر السذذواان واجلذذيل الشذذع لت ريذذر السذذواان و ذذاار قهول ذ .
وه ذذم يتعرض ذذون بانتر ذذام للمض ذذايم والتخويذ ذ وتُيتطف ذذون بش ذذلل روتي ذذين ويع ذذتبون ويرتك ذذون يف
نايق غيف هول  .وتتعرض نازهلم و تللاهتم للهاوم والتن يف(.)87
 -72وأنذ ذذارد الورق ذ ذ ا شذ ذذرتك  5إىل أن ال ذ ذرئي كذ ذذيف وقّذ ذ يف  11ن ذ ذ اط/فرباير  2016علذ ذذى
شذذروع قذذانون ا نرمذذاد غذذيف اولو يذ و شذذروع قذذانون جلذذان اإلغاثذ وإعذذاا الت هيذذل وبالتذذايل أ ذ ا
قذذانون  .ويشذذتمل هذذتان المانونذذان علذذى أ لذذام تميينيذ ن ذذو للسذذلطاد ذذال ياد واسذذع لر ذذن
و راق أنشط ا نرماد غيف اولو ي  .فيمتضذم قذانون ا نرمذاد غذيف اولو يذ أن ُت ذل ا نرمذاد
غيف اولو ي على إذن ن أ ل الميام ب ي أنشط غيف نر يف نهاااد تسايلها(.)88
 -73وأو و اخلن النولي ومذو اإلنسذان بذ ن يلفذل نذوب السذواان اسذتعراض وتعذنيل
قانون ا نرماد غيف اولو ي مبا يف ذلك ن خالل عملي تشاور عا لضمان ا تثال للمانون
النويل ومو اإلنسان(.)89
 -74وأو و اخلن النولي ومو اإلنسان ب ن يلفل نوب السواان ق الو ول ان ذن
واخلذذايل ذذن العوائذذق لآلليذذاد النوليذ ومذذو اإلنسذذان وأن يذذنين أعمذذال التخويذ واالنتمذذام ضذذن
ا نافع عن مو اإلنسان التين يعملون األ م ا ت ن واهليائاد اإلقليمي ومو اإلنسان
وأن يعاق رتل يها(.)90
 -75وال رذذو الورقذ ا شذذرتك  8األ لذذام الذوارا يف النسذذتور االنتمذذايل بشذ ن العمذذل اإلجيذذا
والذذد تمتضذذم ب ذ ن تشذذغل النسذذا نس ذ  25يف ا ائ ذ ذذن الوظذذائ ا تعلم ذ باووكم ذ  .ووفم ذاك للورق ذ

GE.16-14671

11

A/HRC/WG.6/26/SSD/3

ا شرتك  3ميثل تنفيت هته األ لام ُتنياك ك يفاك نرراك الرتفاع نس األ يذ بذ النسذا ( .)91وذكذرد
الورق ا شرتك  4أن متثيل ا رأ نخف ل للغاي يف ا نا التنفيتي ( .)92وأنارد مجعيذ الميذاااد
النسائي ومايذ ا ذنني والورقذ ا شذرتك  2إىل أن ذن بذ  28حمافرذاك نيذناك ا تعيذنهم يف كذانون
األول/ايسذذمرب  2015مل تلذذن ذذن بيذذنهم ا ذرأ وا ذذن ( .)93وأضذذافو الورق ذ ا شذذرتك  4أن ا ذرأ
غذذيف ثل ذ بالشذذلل اللذذايف أيضذاك يف نا ذ اخلن ذ ا نني ذ ثذذل نا ذ ا ذنير العذذام يف الذذوزاراد
ورؤسا األقسام( .)94وأبنى االُتاا النسائم يف واراب ال راد اثل (.)95
 -5اللق ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معلشي الئق
 -76ذكرد الورق ا شرتك  3أن عرم وايين نوب السواان يعتمنون علذى زراعذ اللفذا
ذذغيف اواذذم وتربي ذ ا انذذي  .غذذيف أن منذذن كس ذ العذذيل هذذتا قذذن تعطذذل بس ذ اوذذرب ذذا تذذرا
عرم ا واين يف خطر اجملاع اواا والفمر(.)96
 -77وذكذذرد وكال ذ األغتي ذ والتنمي ذ ال راعي ذ أن والي ذ واراب ب كملهذذا علذذى ونذذك اهلذذالا
وع ذاك .ويف العذذا ا اضذذي كذذان هنذذاا نم ذ يف األغتي ذ وارتفذذاع هائذذل يف أسذذعار الس ذذو
ا ترا أسر ن ب كل ثال أسر تعاين ن اجلوع اواا(.)97
 -6اللق ي الصلة
 -78ذكرد الورق ا شرتك  8أن بع العم اد الرئيسي الد توا التمت بذاوق يف ال ذ
تتمثذذل يف عذذنم و ذذوا أخ ذذائي ي ي ذ ذذؤهل و ذذنرب وعذذنم و ذذوا رافذذق ذ ي وأاوي ذ ؛
والت ذ خر يف اف ذ الروات ذ وتذذنين سذذتوياهتا؛ و ذذعوب الو ذذول إىل ا رافذذق ال ذ ي بس ذ نم ذ
وسائل النمل وسو ال الطرقاد؛ وارتفاع األ ي وال سيما يف ا نايق الريفي (.)98
 -79وأنذار الت ذذال الذذنويل للذنفاع عذذن اوريذ إىل أن عذذن عوا ذل ا تماعيذ وثمافيذ تسذذهم
ذ األم( .)99وال ذ االُتذاا النسذائم يف واراب أن نسذ النسذا رتفعذ يف واراب
يف ضع
وللن الرعاي ال ي الد تمن ها اولو ذ غذيف كافيذ ذا يذؤاي إىل زيذاا ا خذاير علذى ذ
ا رأ و ياهتذا .وير ذ ذلذك إىل عذن عوا ذل نهذا :العذنا الحمذنوا ذن المذابالد لتل يذ ا تيا ذاد
األ هاد اووا ذل؛ والعذنا المليذل ذن ا راكذ ال ذ ي اولو يذ ؛ وا سذانن الحمذنوا ذن األزواا
والفمر(.)100
 -80وذكرد الورق ا شرتك  8أن تفشم وبا اللذوليفا يهذنا كذتلك يذا األيفذال .كمذا أن
ا الريا تت اين بشلل ملق ب األيفال أثنا تشراهم(.)101
 -81وذكذذرد الورق ذ ا شذذرتك  8أن عذذنا األيفذذال الذذتين يعذذانون ذذن سذذو التغتي ذ اوذذاا قذذن
تضاع نت اننالع األز يف كانون األول/ايسمرب .)102(2013
 -82وذكرد نرم العفو النوليذ أن خذن اد ال ذ العمليذ نذ نعن ذ  .ويمذنم ستشذفى
وحيتا ذ
عذذام وا ذذن يف ال لذذن رعاي ذ نفسذذي وذلذذك يف نذذا ااخلذذم ال يو ذذن في ذ إال  12س ذريراك .ت
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األنذذخاص الذذتين يعذذانون ذذن إعاقذذاد ذ ي عمليذ خطذذيف بشذذلل روتيذذين يف السذذاون .وال تمذذنم
انفرااي(.)103
إليهم رعاي ي ي كافي وكثيفاك ا تحيتا ون لّل بسالسل أو عرايا أو يف

 -83وأو ذ ذى الت ذذال ال ذذنويل لل ذذنفاع ع ذذن اوريذ ذ و نرمذ ذ إا ون ذذن رايذ ذ النوليذ ذ والورقذ ذ
ا شذرتك  1بذ ن ي يذن نذذوب السذواان االسذتثماراد ا اليذ يف قطذذاع ال ذ مبذا يف ذلذك لتطذذوير
رافق الرعاي ال ي وتنري هني أكثر خت اك يف قال الرعاي ال ي (.)104

 -7اللق ي التعللس
 -84ذكذذرد نرمذ ر ذذن مذذو اإلنسذذان أن ا ذذنار تتعذذرض للهاذذوم واال ذذتالل يف مجيذ
أحنا ال لن ن ان يريف الن اع(.)105
 -85ووفماك ومل اليوبيل ت لذض نسذ اإل ذام بذالمرا واللتابذ  40يف ا ائذ يف ذفو الر ذال
يف ذ ال ت لذض إال ذوايل  15يف ا ائذ يف ذذفو النسذا  .وعذذالو علذى ذلذذك مل يتلمذل العنيذذن
ن ا علم أنفسهم النراس االبتنائي (.)106
 -86وذكذذرد الورق ذ ا شذذرتك  1أن قل ذ اهلياكذذل ا نرس ذي وقل ذ ا ذذنار يف بع ذ أحنذذا ال لذذن
ا زالتا تشلالن وا ك يف تعرقذل او ذول علذى التعلذيم بالنسذ ألغل يذ األيفذال .وباإلضذاف
إىل ذلذذك وفمذاك للورقذ ا شذذرتك  1أفذذاا األيفذذال بتعرضذذهم لالعتذذنا وسذذو ا عا لذ علذذى نطذذا
واس ن ق ل علميهم مبا يف ذلك تعرضهم للت رش اجلنسم(.)107
 -87وأنذارد وكالذ األغتيذ والتنميذ ال راعيذ إىل أن ا ذنار االبتنائيذ تفذرض بعذ الرسذذوم
علذذى التال يذذت ال يمذذنر انبذذا واأل هذذاد ذوي الذذنخل ا ذذنخف علذذى ُتمله ذا( .)108وأو ذذو
الورق ا شرتك  3ب ن يوفر نوب السواان تعليماك قانياك جلمي األيفال(.)109
 -88وال االُتاا النسائم يف واراب ارتفاع نس النسا غيف ا تعلماد يف واراب ألسذ اب
خمتلف ذ نهذذا :ال ذ واا ا لذذر والمسذذري؛ وإخ ذراا الفتيذذاد ذذن ا نرس ذ خوف ذاك ذذن اومذذل؛ وإبمذذا
الفتياد يف ا ن ل كممن اد للرعاي  .وهناا عنا قليل فمن ن النسذا ا تعلمذاد وللذن باللغذ
العربي ذ ذ ولذ ذذي اإلنللي ي ذ ذ  .وجتذ ذذن هذ ذذؤال النسذ ذذا ذ ذذعوب يف العثذ ذذور علذ ذذى عمذ ذذل يف المطاعذ ذذاد
ا ختلفذ ( .)110واعذو مجعيذ الميذذاااد النسذذائي ومايذ ا ذذنني إىل زيذذاا فذذرص ذذول النسذذا
على التعليم لتملينهن ن ا شارك يف اجملتم واالقت اا على قنم ا ساوا الر ل(.)111
 -8ادشخاص ذوو اإلهاقة
 -89أنذذارد الورق ذ ا شذذرتك  9إىل أن األنذذخاص ذوي اإلعاق ذ يعتذذربون علذذى نطذذا واس ذ
كمتسذ ذول وك ن ذذخاص غ ذذيف ق ذذاارين عل ذذى ا س ذذا يف اجملتمذ ذ  .و ذذن ا ذذر ح أن يلونذ ذوا أ يذ ذ
وعذذايل بسذ اإلق ذذا علذذى نطذذا واسذ  .ونتياذ لذذتلك فذذإام ذذن بذ أكثذذر فائذذاد اجملتمذ
هتميشذ ذاك ويتمتع ذذون بف ذذرص اع ذذم حم ذذنوا أو عنو ذ ذ  .وبالل ذذاا يتتس ذذم إىل أ ذ ذواهتم وبالت ذذايل
ال تؤخت نواغلهم يف االعت ار إال نااراك يف عملياد ن المرار(.)112
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 -90وأضذذافو الورق ذ ا شذذرتك  9أن او ذذول علذذى التعلذذيم لألنذذخاص ذوي اإلعاق ذ يعتمذذن
عل ذذى قموعذ ذ ذذن العوا ذذل ث ذذل ن ذذوع العاذ ذ و/أو ار تذ ذ والوضذ ذ اال تم ذذاعم واالقت ذذااي
لألسر وسهول الو ول الفعلم إىل ا نار وبتعن ا ساف والسلوكياد(.)113
 -91وأو ذذو الورق ذ ا شذذرتك  9بتع ي ذ التعلذذيم الشذذا ل وتوسذذي نطاق ذ ليشذذمل مجي ذ أحنذذا
نوب السواان وتمنمي التعليم بطريم براي ولغ اإلنار (.)114

 -92وأو ذذو الورقذ ا شذذرتك  9أيضذاك بذ ن يشذذا نذذوب السذذواان العمذذل اإلجيذذا لتوظيذ
األنذخاص ذوي اإلعاقذ وأن جيعذل بذرا ج التذنري وتنميذ ا هذاراد ا هنيذ المائمذ نذا ل لألنذخاص
ذوي اإلعاق (.)115
 -9ادقللات
 -93ال رذذو الشذراك العا ي ذ ذذن أ ذذل السذذالم يف نذذوب السذذواان أن ال ذرئي كذذيف أ ذذنر
يف  2تشرين األول/أكتوبر  2015رسو اك ثيفاك للانل بتمسيم نوب السواان إىل  28واليذ
ذذا ن ذذا أكث ذذر عل ذذى الم لي ذ والن اع ذذاد اإلثني ذ عل ذذى األراض ذذم( .)116وأو ذذو الش ذراك العا ي ذ
ذذن أ ذذل السذذالم يف نذذوب السذذواان ب ذ ن يلغذذم نذذوب السذذواان األ ذذر التنفيذذتي بتمسذذيم ال لذذن
إىل  28واليذ والعذوا إىل  10واليذذاد كمذا هذذو ن ذوص عليذ يف اتفذا ذذل النذ اع يف مجهوريذ
نوب السواان(.)117
 -94وأو ذذو نرم ذ إا ونذذن راي ذ النولي ذ ب ذ ن يتذذيح نذذوب السذذواان متثذذيالك عذذااالك للاف ذ
اجملموع ذذاد اإلثنيذ ذ يف أاوار لو ذذاد الوالي ذاد واولو ذ ذ الوينيذ ذ وأن يلت ذ م مايذ ذ األقلي ذذاد
اإلثنيذ ذ ذذن خ ذذالل بذ ذرا ج التعل ذذيم الويني ذ ذ ال ذذد تع ذ ذ ز اال ذ ذرتام والتف ذذاهم والتع ذذاون بذ ذ خمتل ذ ذ
اجملموعاد اإلثني (.)118
 -10ادشخاص المشردون داخللا
 -95ذكرد الورق ا شرتك  3أن أقل ن  10يف ا ائ ن الناز ااخل نذوب السذواان
أي أكثذذر ذذن  100 000نذذخ يميم ذون يف واق ذ األ ذذم ا ت ذذن وماي ذ ا ذذنني  .وتعذذيل
األغل ي العرمى ن الناز خارا هته ا واق ويعيل اللثيف نهم يف نايق نائي يلون فيها
او ول على اخلن اد األساسي وا ساعن أكثر عوب بلثيف(.)119
 -96وأض ذذافو الورقذ ذ ا ش ذذرتك  3أن االس ذذتااب اإلنس ذذاني تركذ ذ تركيذ ذ اك غ ذذيف تناسذ ذ عل ذذى
األنخاص ا شراين ااخلياك التين حيتمون يف واق محاي ا نني وخميماد األنخاص ا شذراين
ااخلياك الد يتعترب الو ول إليها أكثر سهول  .وتوا األغل ي العرمى ن النا ا ميمذ خذارا
المواعن وا خيماد الرمسي هتنيناك ستمراك ن يل األ ن ا يؤاي إىل ن و تلرر(.)120
 -97وال رو الورق ا شرتك  6الن و المسري نال ا نني وخا يف بلنياد ننري
الغربيذ و نذنري الشذرقي وإيذ و يف واليذ غذرب االسذتوائي نتياذ هامذاد اجلذيل الشذع لت ريذذر
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ذذول علذى اخلذذن اد األساسذي ثذذل ا ذا والغذذتا

 ومل يلذذن للنذاز ا ذذنني سذ ل لل.السذواان
.)121(والتعليم االبتنائم
وال

 وذكرد نرم ر ن مو اإلنسان أن قاعذن تابعذ لأل ذم ا ت ذن تستضذي ذا يمذرب-98
 و سذ ذا ورا.2016 فرباير/ نذ اط18  نذاز يف للذال تعرضذو هلاذوم يف500 000 ن
يف التمارير اخرت نذوا اجلذيل الشذع لت ريذر السذواان ا خذيم وأيلمذوا النذار بشذلل عشذوائم
 ذذن ا شذذراين120  نخ ذاك علذذى األقذذل وأ ذذي أكثذذر ذذن25  وقتتذذل. و رق ذوا اخليذذام وا ال ذ
 ومل يل ذذن ه ذذتا اهلا ذذوم ا س ذذلح ه ذذو األول ذذن نوع ذ عل ذذى واق ذ األ ذذم ا ت ذذن وماي ذ.ااخلي ذاك
50  عذذن متذذل أكثذذر ذذن2014 أبريل/ا ذذنني ؛ فمذذن أسذذفر هاذذوم سذذلح علذذى بذذور يف نيسذذان
.)122(انن
 ومل ُيض أ ن للمسا ل. ميماك يف ا وق
 اللق ي التنملة والقضايا البلئلة-11
 أن التلذذو النفطذذم كذذان ذذنراك رئيسذذياك لتلذذو ا يذذاه والرتب ذ2  ذكذذرد الورق ذ ا شذذرتك-99
. ا أاى إىل فمنان س ل كس العذيل التملينيذ وال سذيما بالنسذ جملتمذ النذوير يف واليذ الو ذن
 غذيف أن التلذو. فمن كان عرم أعضا قتم النوير ن الرعا وتعتمذن سذ ل عيشذهم علذى ا انذي
النفطذذم بذذالمرب ذذن مذذول الذذنفن أاى إىل فمذذنان ا راعذذم الالز ذ لرتبي ذ وانذذيهم فض ذالك عذذن
 بذ ن يعذ ز نذوب السذواان إيذار اووكمذ اوذايل2  وأو ذو الورقذ ا شذرتك.)123(نفو المطعذان
.)124( ن خالل سن تشريعاد ناس
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