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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال  املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -١

 ١١تشدرين األول/أتتدوبر     3١  دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن 5/١حقوق اإلنسان 
 ٧ يف املعقدودة  ١٢ اجللسدة يف السدودان جندو  حالدة واسُتعرِضت. ٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب 

ُيدددُر العددددل والشدددةون الدسدددتورية   جندددو  وفدددد   وتدددرّأس. ٢٠١6 ندددوفمرب/الثددداين تشدددرين السدددودان و
 ١٤ جلسددته يف السددودان جبنددو  املتعلددق التقريددر العامددال الفريددق واعتمدددبدداولينو واندداوين أونددانغو. 

  .٢٠١6 نوفمرب/الثاين تشرين 9 يف املعقودة
ختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا    ا٢٠١6تددانون الثاين/يندداير   ١٢ويف  -٢

)اجملموعدددة الثنثيددددة  لتيسدددا اسددددتعراض احلالدددة يف جنددددو  السدددودانا الحتدددداد الروسدددي و ندونيسدددديا 
  وناميبيا.

مددن  5والفقددرة  5/١مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوق اإلنسددان  ١5وعمددنا ب حكددام الفقددرة  -3
  الية ألغراض استعراض احلالة يف جنو  السودانا  صدرت الوثائق الت١6/٢١مرفق قرار اجملل  

  ؛A/HRC/WG.6/26/SSD/1)أ  )١5تقرير وطا/عرض تتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ  
جتميدددل للمعلومدددات أعدتددده مفوضدددية األمدددم املتحددددة السدددامية حلقدددوق اإلنسدددان  )   

  ؛A/HRC/WG.6/26/SSD/2)   )١5)املفوضية السامية  وفقاا للفقرة 

    .A/HRC/WG.6/26/SSD/3)ج  )١5موجز أعدته املفوضية السامية وفقاا للفقرة  )ج  
وأحيلدددت    جندددو  السدددودان عدددن طريدددق اجملموعدددة الثنثيدددة قائمدددة أسددد لة أعدددد ا سدددلفاا  -٤

 سددددبانيا  وأملانيددددا  وبلشيكددددا  وتشدددديكيا  وسددددلوفينيا  والسددددويد  وسويسددددرا  واملكسددددي   واململكددددة 
 الشددمالية  والنددرويه  ودولندددا  والوليددات املتحدددة األمريكيددة. آيرلندددامددو و املتحدددة لربينانيددا الع 

  وميكن الطنع علو األس لة يف املوقل الشبكي اخلارجي لنستعراض الدورج الشامال.

   موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
  عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

ُيددر العدددل والشددةون الدسددتورية يف جنددو  السددودان بدد ن احلالددة يف بلددد  سددبق أن  -5 ذّتددر و
اسُتعرضت يف سياق "سودان واحدد"  وبد ن التوصديات احملدددة الديت قُددمت حين دا تدان يتعد  أن 
تنفددد دا حكومدددة جندددو  السدددودان آنددد اي. ووفقددداا للتوصدددية الددديت قُددددمت خدددنل اجلولدددة األو  مدددن 

  الدد ج ٢٠١١الشددامال  أصدددر جنددو  السددودان دسددتور  النتقددا  يف عددام  السددتعراض الدددورج
حيدددد مسددتويات احلكددم الددوطا والددولئي واحمللددي  وايي ددة التشددريعية الوطنيددة  والسددلنة التنفي يددة  

  والقضاء املستقال. ويتضمن الدستور النتقا  أيضاا أحكاماا تتعلق بشرعة احلقوق. 
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قانوندداا وأدمدده يف قوانيندده  ١33ل  سددن جنددو  السددودان ومندد  احلصددول علددو السددتقن -6
صددددكاا  قليميدددداا ودوليدددداا. وانضددددم    اتفاقيددددات  قليميددددة ودوليددددة شدددد . وين ددددر اجمللدددد   ١١احملليددددة 

التشددددريعي الدددددوطا النتقددددا  حاليددددداا يف التصددددديق علدددددو الع ددددد الددددددو  اخلددددا  بددددداحلقوق املدنيدددددة 
امللحددق بدده  فضدددنا عددن الع ددد الددددو  اخلددا  بددداحلقوق والسياسددية والربوتوتددول الختيدددارج األول 

  القتصادية والجتماعية والثقافية. 
ويكفال الدستور النتقدا  احلدق األصديال يف احليداة واحلريدة واألمدن. ول ينبغدي أن يتعدرض  -٧

أج أحددد لنعتقددال أو الحتشدداُ أو سددلب احلريددة أو تقييددددا أو التعدد يب أو املعاملددة أو العقوبددة 
قاسدددية أو الن نسدددانية أو امل يندددة   ل وفقددداا لوجدددراءات املنصدددو  علي دددا يف القدددانون. وتشدددكال ال

خمالفة مجيل تل  األحكام جرائم  وجب القانون اجلنائي. وسيح ر مشروع قانون لتعديال قدانون 
  العقوبات اإلبادة اجلماعية وجرائم احلر  واجلرائم ضد اإلنسانية.

اإلعدددام علددو جرميددة القتددال  ل  ذا رفددب أقددر  أقربدداء الضددحية  ول ُيسددمب بفددرض عقوبددة -٨
الدية الديت ميكدن أن تد مر هبدا احملكمدة مقابدال رفدل العقوبدة. وميكدن اسدت ناة حكدم عقوبدة اإلعددام 

  أمام حماتم الست ناة  مث أمام احملكمة العليا.
 دانتدده  وأن أج  ويعددا احلددق الدسددتورج يف احملاتمددة العادلددة أن املددت م بددرجء حدد  تثبددت -9

شخص يُلقو عليه القبب يف سياق جرميدة ل بدد أن يُبلد  يف حينده ب سدبا  اعتقالده ول  دب أن 
ساعة قبال املثول أمام قاض. وعندما يتعلق األمر جبرمية خناة   ب أن  ٢٤حُيتشز ملدة تتشاُو 

  يف الدفاع.تتاح املعونة القانونية من أموال احلكومة لكال مت م ل يستنيل حتمال تكال
وتوضل حالياا أطر تن يميدة لتحسد  أداء قنداع العدالدة. غدا أن دنداي حاجدة ماسدة     -١٠

ُيادة العامل  يف د ا القناع و عادة بناء دياتله األساسية يف املدن املتضررة من النزاع. وتلتم  
  احلكومة الدعم املا  ي ا الغرض من شرتائ ا الدولي .

ر النتقا  وقانون اجليش الشعيب لتحرير السدودان )اجلديش الشدعيب  جتنيدد وحي ر الدستو  -١١
األطفال دون الثامنة عشرة من العمر يف القوات املسلحة. ونتيشةا لتنقيب خنة العمال املوقعة مدل 

مددددن م مدددن امليليشدددديات يف  5٤٠ن فددد  وفتدددداة مدددن اجلدددديش وعددد ٨٢١األمدددم املتحدددددة  أُفدددرج عددددن 
وحددددة حلمايدددة النفدددال داخدددال اجلددديش تضدددم مدددو ف  دربدددت م بعثدددة وحدددد . وأنشددد ت  ٢٠١3 عدددام

  األمم املتحدة يف جنو  السودان )البعثة .
وبغيدددة مكافحدددة اإلفدددنت مدددن العقدددا  يف اجلددديش الدددوطا  حدددوتم وأديدددن أفدددراد اجلددديش  -١٢

الشددعيب الددد ين ارتكبددوا جدددرائم ضددد املددددني  واملمتلكددات. وعقدددب األحدددا  الددديت شدد ددا فنددددق 
/يوليدده Terrain Hotelاإليددواء ) مددل    ُوضددل املشددتبه فددي م ردددن الحتشدداُ. وقددد ٢٠١6  يف متُو

أداندددت احملكمدددة الددديت أنشددد ت للمحاتمدددة علدددو اجلدددرائم الددديت شددداري يف ارتكاهبدددا أفدددراد مدددن اجلددديش 
  شخصاا. 35الشعيب ودائرة األمن الوطا والشرطة أثناء أداء م ام م 
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دة  وضدددعت احلكومدددة خندددة تددددريب اسدددةاتيشية ألفدددراد وبددددعم مدددن شدددرطة األمدددم املتحددد -١3
الشددرطة الوطنيددة. وقددددمت شددرطة األمددم املتحددددة أيضدداا دروسدداا تدريبيدددة يف  ددال حقددوق اإلنسدددان 
لنددن  الشددرطة. ونتيشددةا يدد ا التدددريب  أنشدد ت وحدددات خاصددة تقوددددا ضددابنات للتعامددال مددل 

  ين.املسائال املتصلة بالنساء واألطفال  مثال العنف اجلنسا
ُنزاندات  -١٤ وعلو الرغم من التدابا الرامية    حتس  ال روة السدائدة يف السدشون بتدوفا 

منفصددلة للرجدددال والنسدداء واألحددددا  واحملتشددزين قبدددال احملاتمددة  ل تدددزال السددشون املرتزيدددة األحدددد 
عشدر وسددشون املقاطعددات التسددعة والسددبعون مكت ددة. وقدد بُددا سددشنان جديدددان وُجددددت سددبعة 

  ن  بدعم من الشرتاء الدولي   تُتاح داخل ا مجيعاا خدمات الرعاية الصحية.سشو 
ويدنص الدسدتور النتقددا  علدو احلدق يف السددكن النئدق  وُوضدل  وجددب قدانون األراضددي  -١5

   طاٌر قانوين يعةة بالقوان  واملمارسات العرفية املتصلة باألراضي.
  تان عدد األشدخا  الد ين أعيدد ٢٠١3سمرب وقبال نشو  النزاع يف تانون األول/دي -١6

  أمددرت ٢٠١6شددخص. ويف أيار/مددايو  39٠٠٠٠تددوطين م مددن املشددردين داخليدداا يُقددد ر  ددوا  
أو أراضي بدون وجده حدق يف أعقدا  الندزاع. وتعتدزم  احلكومة بنرد األشخا  ال ين احتلوا بيوتاا 

خيتاروهنددا  وتلددتم  مددن الشددرتاء الدددولي  احلكومددة تيسددا نقددال املشددردين داخليدداا    األمدداتن الدديت 
املساعدة التقنية واملالية واملساعدة يف  ال بنداء القددرات لتسد يال اسدتقبال أول د  األشدخا  يف 

  مدن ملكال  وبور  وبانتيو  وجوبا  وواو.
ُارة الشددددددةون اجلنسدددددانية وشددددددةون النفدددددال والرعايددددددة الجتماعيدددددة لتعزيددددددز  -١٧ وقدددددد أنشددددد ت و

إلنسددددان الواجبددددة للنسدددداء واألطفددددال واألشددددخا  ذوج الحتياجددددات اخلاصددددة. حقددددوق ا ومحايددددة
لتعمدديم مراعدداة القضددايا اجلنسددانية. واعُتمدددت خنددة عمددال وطنيددة لتنفيدد  قددرار  لدد    طددار وُوضددل
 . وتُب  ل ج ود متواصلة للقضاء علو العادات والتقاليد الضارة. ول تدزال ٢٠٠٠)١3٢5 األمن

 ١٨ء اجلنسددي   والددزواج املبكددر والددزواج القسددرج للفتيددات دون سددن حددالت السددتغنل والعتدددا
عاماا  والعنف املنز   تبنئ اجل ود الرامية    القضاء علو التمييز  ول سيما يف املنداطق الريفيدة. 
وقد أنش ت وحدات محاية خاصة يف عدد من مراتز الشرطة لتمك  النساء والفتيات واألطفدال 

ت العنف اجلنساين  وأقيمت مرافق مناسبة للمرأة من أجال تششيل النسداء من اإلبنغ عن حال
والفتيدات علدو مناقشدة رفدداد ن وتددريب ن علدو امل دارات الجتماعيددة. أمدا قضدايا العندف اجلنسددي 

  ف ي  ما قيد التحقيق أو قيد ن ر احملاتم بالفعال.
ة ن ام تعليمي بدديال    تلبيدة والتعليم الرمسي  اين و لزامي يف مجيل أحناء البلد  وي د -١٨

 احتياجات ف ات حمددة من املتعلم  تشمال األطفال املسرح  من اجليش وامليليشيات.
ويكفددال الدسددتور النتقددا  حريددة التعبددا واحلصددول علددو املعلومددات  فضددنا عددن احلددق يف  -١9

. وقد سنت احلكومة تكوين األحزا  السياسية واجلمعيات والنقابات العمالية أو النضمام  لي ا
قدددانون دي دددة اإلذاعدددة  وقدددانون احلدددق يف احلصدددول علدددو املعلومدددات  وقدددانون دي دددة  ٢٠١3يف عدددام 
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وسدددائط اإلعدددنم. وتكفدددال دددد   القدددوان  الثنثدددة املتعلقدددة بوسدددائط اإلعدددنم  باإلضدددافة     لددد  
 ت عددددة مسدددتقال معدددا بوسدددائط اإلعدددنم وجلدددان معنيدددة باملعلومدددات  محايدددة تلددد  احلقدددوق. وأنشددد

مةسسات  من ا اللشندة الوطنيدة لننتخابدات وجلندة السدنم واملصداحلة  لتعزيدز الشدفافية واحلصدول 
علددو املعلومددات. و ددرج التحقيددق يف حددالت األفددراد   ددن فددي م الصددحافيون  الدد ين مدداتوا نتيشددة 

 أفعال جنائية.
بتنفيد  اتفداق حدال الندزاع  ول ميكن حتقيق السدنم املسدتدام وبنداء الدولدة مدن دون اللتدزام -٢٠

. وقدددددد قدددددررت األطدددددراة يف ٢٠١5آ /أغسدددددن   ١٧يف مج وريدددددة جندددددو  السدددددودان املدددددربم يف 
التفاق اعتبار  جزءاا من الدسدتور النتقدا   وأنشد ت حكومدة الوحددة الوطنيدة النتقاليدة واجمللد  

تفاق األسبقية علو التشريعي الوطا النتقا  عمنا بالتفاق. ويف حال وجود تناقب  تكون لن
/يوليدددده  ُمددددة الدددديت اندددددلعت يف متُو   جددددددت ٢٠١6أحكددددام الدسددددتور النتقددددا . ويف أعقددددا  األ

األطدددراة يف التفددداق التزام دددا بتنفيددد  . واتنفدددق علدددو أمددداتن مةقتدددة إليدددواء قدددوات اجلددديش الشدددعيب 
يش الشدعيب واجلديش املعارضة  ول يزال اتفاق وقف  طنق النار املربم بد  اجلد -لتحرير السودان 

  املعارضة سارياا يف مع م أحناء جنو  السودان. -الشعيب لتحرير السودان 
وستننلق قريباا جداا عمليدة  ددة     نشداء جلندة للحقيقدة واملصداحلة وألم اجلدراح عمدنا  -٢١

بالتفددداق. وُتلفدددت مفوضدددية الحتددداد األفريقدددي بوليدددة الشدددروع يف  نشددداء حمكمدددة خمتلندددة جلندددو  
  لسودان  وستُسن حكومة الوحدة الوطنية النتقالية عقب ذل  تشريعاا لتفعيال احملكمة.ا

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 الددديت التوصددديات علدددو الطّدددنع وميكدددنوفدددداا ببياندددات.  ٨5أثنددداء جلسدددة التحددداور  أد   -٢٢

  .التقرير د ا من ثانياا  الفرع يف احلوار أثناء ُقدمت
وأعربدددت سدددلوفينيا عدددن ارتياع دددا مدددن التقدددارير الددديت تشدددا    اسدددتمرار انت اتدددات حقدددوق  -٢3

اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسدداين. وميكددن أن تشددكال تلدد  األفعددال جددرائم حددر  وجددرائم ضددد 
  اإلنسانية.

أساسدية شد  وأثنت جنو  أفريقيا علو جندو  السدودان للتصدديق علدو صدكوي دوليدة  -٢٤
  حلقوق اإلنسان  ونودت جب ود  الرامية    توطيد السنم.

  ودن ت  سبانيا جنو  السودان علو تصديقه علو اتفاقية حقوق النفال. -٢5
وأشاد السودان جبنو  السودان علو التزامه بعمليدة السدتعراض الددورج الشدامال  وذتدر  -٢6

  نية واملساعدة يف بناء القدرات.أنه يستحق من اجملتمل الدو  املساعدة التق
ُيلند عن القلق من استمرار الضدنرابات املدنيدة يف تقدويب األمدن وحقدوق  -٢٧ وأعربت سوا

ُارة الشةون اجلنسانية وشةون النفال والرعايدة الجتماعيدة  وشدددت  اإلنسان. وأشادت بإنشاء و
  علو أمهية تعليم الفتيات.
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عات تقييديدددة تدددن م عمدددال من مدددات اجملتمدددل املددددين  وأشدددارت السدددويد    اعتمددداد تشدددري -٢٨
  واستخدام العنف اجلنسي واجلنساين سنح حر .

ُاء انتشددددار جددددو  -٢9 ولح ددددت سويسددددرا اسددددت ناة أعمددددال العنددددف  وأعربددددت عددددن قلق ددددا  
ُاء القيود املفروضة علو اجملتمل املدين ووسائط اإلعنم.   اإلفنت من العقا  و 

 عدددن تقدددديردا للتصدددديق علدددو اتفاقيدددات دوليدددة شددد   ورحبدددت ليشددديت -وأعربدددت تيمدددور  -3٠
  بالتزام جنو  السودان بالتعاون مل  ل  حقوق اإلنسان.

ورحبت توغو باعتماد قدانون إلنشداء جلندة وطنيدة حلقدوق اإلنسدان وباألحكدام الدسدتورية  -3١
  الرامية    ضمان مجلة أمور من ا حرية التعبا وتكوين اجلمعيات.

وأثنت أوغندا علدو جندو  السدودان للتزامده بتنفيد  التوصديات املنبثقدة مدن اجلولدة األو   -3٢
  .٢٠١١لنستعراض الدورج الشامال  اليت ُعقدت يف عام 

وشددشعت أوترانيددا جنددو  السددودان علددو التصددديق علددو صددكوي حقددوق اإلنسددان الدديت  -33
  سلب.يصدق علي ا بعد. وأعربت عن قلق ا من العنف والنزاع امل مل

وأشادت اإلمارات العربيدة املتحددة باألعمدال التشدريعية واملةسسدية املضدنلل هبدا يف مجيدل  -3٤
القناعددات إلرسدداء دعددائم بلددد حدددي  قددادر علددو تدد ليال العقبددات الدديت تعددةض  حددنل السددنم 

  والن ام والستقرار.
ارُتكبدددت منددد  ودعدددت اململكدددة املتحددددة    املسددداءلة عدددن أعمدددال العندددف اجلنسدددي الددديت  -35

  .٢٠١3اندلع القتال يف عام 
ودعدددت مج وريدددة تنزانيدددا املتحددددة    تكثيددددف اجل دددود الراميدددة    حتقيدددق السدددنم و هندددداء  -36

  .٢٠٠5األعمال العدائية  والتنفي  الفعال لتفاق السنم الشامال لعام 
ارتكبددت مندد  أن ولح ددت الوليددات املتحدددة النت اتددات اخلندداة حلقددوق اإلنسددان الدديت  -3٧

    وأشارت    استمرار عرقلة  يصال املساعدة اإلنسانية.٢٠١3بدأ القتال يف عام 
وطلبددت أوروغددواج وقددف العنددف ضددد السددكان املدددني   وحثددت علددو التعدداون مددل جلنددة  -3٨

  حقوق اإلنسان يف جنو  السودان اليت أنش دا  ل  حقوق اإلنسان.
ليفارية عن تقدديردا لعدزم جندو  السدودان علدو التصددج ملدا وأعربت مج ورية فنزوين البو  -39

  يعةضه من حتديات يف  ال حقوق اإلنسان. وششعته علو مواصلة حتس  أحوال املعيشة.
ولح ددت ألبانيدددا بددطء تنفيددد  التوصدديات املنبثقدددة مددن السدددتعراض الدددورج الشدددامال لعدددام  -٤٠

 وآلياته اخلاصة  قوق اإلنسان. . وحثت جنو  السودان علو مواصلة تعزيز ج ود ٢٠١١
ورحبت اجلزائر بالدستور النتقا  وقانون النفال الل ين ينصان علو محاية األطفال مدن  -٤١

 التشنيد يف القوات املسلحة.
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وأشدددارت أنغدددول    بعدددب القيدددود الرئيسدددية الددديت تشدددمال انعددددام األمدددن الغددد ائي. وحثدددت  -٤٢
 ر شامال للشميل وسلمي لتحقيق الستقرار والتنمية.مجيل أطراة النزاع علو الشروع يف حوا

ُاء انت اتددددات حقددددوق اإلنسددددان.  -٤3 ُاء احلالددددة السددددائدة و  وأعربدددت األرجنتدددد  عددددن قلق ددددا  
 وطلبت احةام حقوق وحريات مجيل السكان.

وششعت أرمينيدا علدو التصدديق علدو مجيدل الصدكوي الدوليدة الرئيسدية حلقدوق اإلنسدان   -٤٤
 للمرأة  والقضاء علو الزواج املبكر والزواج القسرج. وتوفا التعليم

وحثددت أسددةاليا جنددو  السددودان علددو الوفدداء بالتزاماتدده  وجددب التفاقيددات الدديت صدددق  -٤5
 علي ا  وتقدمي مرتكيب النت اتات املستمرة حلقوق اإلنسان    العدالة.

و  السددودان  وعدددم ولح ددت النمسددا توقددف تنفيدد  اتفدداق حددال النددزاع يف مج وريددة جندد -٤6
 وفاء احلكومة والزعماء السياسي   سةوليا م جتا  شعب م.

وأثنت البحرين علو جنو  السودان لتنفي  التوصديات املنبثقدة مدن السدتعراض السدابق   -٤٧
 وأتدت وجو  محاية حقوق اإلنسان للمشردين.

ُعدات والنزاعدات الديت وأشارت بنغنديش    الفقر وانعدام األمن الغد ائي واسدتمرار ا -٤٨ ملنا
عنلددت التقدددم صددو  بندداء الدولددة. وأعربددت عددن ت ييددددا طلددب جنددو  السددودان احلصددول علددو 

 الدعم الدو .
ورحبت بلشيكا بالتصديق علو معادددات أساسدية شد  حلقدوق اإلنسدان وقبدول آليدات  -٤9

 علدو دد ا تقدمي الشدكاو   وجدب تلد  املعادددات. ودعدت جندو  السدودان    مواصدلة السدا
 الدر .

وذتدددددرت بوتسدددددوانا أن أمدددددوراا شددددد  تبعددددد  علدددددو القلدددددق تشدددددمال جتنيدددددد اجلندددددود األطفدددددال  -5٠
 والحتشاُ التعسفي وتقليص احليز املتاح حلرية التشمل السلمي وتكوين اجلمعيات.

ُاء اإلفنت من العقا  علدو اجلدرائم اخلنداة  وأتددت مدن  -5١ ُيال عن قلق ا   وأعربت الربا
اجدة     نشداء احملكمدة واللشندة املشدار  لي مدا يف اتفداق حدال الندزاع يف مج وريدة جندو  جديد احل
 السودان.

وشددشعت بوروندددج جنددو  السددودان علددو مواصددلة ج ددود  الراميددة    اسددتعادة السددنم  -5٢
واألمن. ورحبدت جبملدة أمدور من دا التصدديق علدو الصدكوي الدوليدة واريداذ تددابا  ددة    مندل 

  طفال يف اجليش.جتنيد األ
ودعت تندا    التعشيال بالتنفي  السريل والصارم جلميل األحكام الواردة يف اتفاق حدال  -53

 النزاع يف مج ورية جنو  السودان.
ولح دددت مج وريدددة أفريقيدددا الوسدددنو بارتيددداح أن جندددو  السدددودان قدددد نفددد  العديدددد مدددن  -5٤

 لستعراض الدورج الشامال.التوصيات اليت ُوج ت  ليه أثناء اجلولة األو  من ا
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ولح ت شيلي بقلدق آثدار الندزاع السدلبية علدو السدكان  وحثدت جندو  السدودان علدو  -55
ُمة إلقامة  تمل ينعم بالسنم واألمان.  ارياذ مجيل التدابا الن

ورحبت الص  بالتصدديق علدو صدكوي دوليدة أساسدية شد  حلقدوق اإلنسدان  وبداجل ود  -56
 سودان حلماية احلق يف الغ اء والسكن.اليت يب يا جنو  ال

وشددت تولومبيا علو التزام جنو  السودان بتنفي  التوصيات املنبثقة من اجلولدة األو   -5٧
 لنستعراض الدورج الشامال.

ولح ددت الكونغددو التحددديات الدديت تواجدده جنددو  السددودان يف  ددا  السددنم والتنميددة   -5٨
 ملساعدة التقنية.وأدابت بالشرتاء الدولي  تقدمي ا

ُاء السددددتخدام العشددددوائي للعندددف  ول سدددديما العنددددف  -59 وأعربدددت توسددددتاريكا عددددن قلق دددا  
 اجلنسي  وارتفاع معدلت األمية  وفرض عقوبة اإلعدام.

وحثددددت ترواتيددددا جنددددو  السددددودان علددددو نددددزع السددددنح يف البلددددد وعدددددم تسدددديي  حقددددوق  -6٠
 والعتقال التعسفي والحتشاُ غا القانوين.اإلنسان  وخباصة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام 

وسددددّلمت توبددددا بالتحددددديات الكددددرب  الدددديت يواج  ددددا جنددددو  السددددودان يف تعزيددددز حقددددوق  -6١
ُيادة دعمه.  اإلنسان ومحايت ا  وحّثت اجملتمل الدو  علو 

ورّحبت قرب  بتصديق جنو  السودان مةخراا علو صدكوي دوليدة رئيسدية شد  حلقدوق  -6٢
  اإلنسان.

وأعربددت تشدديكيا عددن تقددديردا للمعلومددات الدديت قدددم ا جنددو  السددودان  ووج ددت  ليدده  -63
  توصيات. 

ُاء عدددم محايدددة حقددوق املددرأة   دددا يشددمال تعرضدد ا للعندددف  -6٤ وأعربددت الددداعري عدددن القلددق  
ُاء استمرار جتنيد اجلنود األطفال.   اجلنسي واجلنساين  و 

  ج ود لتعزيز حقوق اإلنسان وتوطيددا. وششعت جيبويت جنو  السودان علو ب ل -65
ورحبددت مصددر باملسددتو  الدد ج بلغدده جنددو  السددودان يف المتثددال لنلتزامددات الدوليددة   -66

  وجب ود  الرامية    ضمان احلق يف السكن والغ اء والتعليم.
ُيدددر العددددل والشدددةون الدسدددتورية الوفدددود علدددو ادتمام دددا  سددداعدة حكومتددده يف  -6٧ وشدددكر و

ُراء قددد اعتمددد قددراراا ينلددب فيدده مددن األمددم حتسدد  مح ايددة حقددوق اإلنسددان. وأفدداد بدد ن  لدد  الددو
املتحدددة املسدداعدة يف تددوفا تدددريب علددو حقددوق اإلنسددان ألفددراد القددوات املسددلحة  الدد ين تشددكال 
طددددرق تفكددددادم القبليددددة والعرفيددددة عائقدددداا أمددددام ف ددددم حقددددوق اإلنسددددان. ويُتددددوخو أن ريضددددل مجيددددل 

عن ا لتحقيق احملكمة املختلنة اجلديددة الديت ُتكفدال نزادت دا باسدتقدام أعضدائ ا  النت اتات املبل 
 من بلدان أفريقية أخر   ل من جنو  السودان.
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وبغيدددة النشددداح يف مكافحدددة اإلفدددنت مدددن العقدددا  ل بدددد مدددن تددددريب املددددع  العدددام   -6٨
حة ي ا الغرض  ول يوجد عدد  واحملقق  والقضاة. ودناي نقص يف القو  العاملة ويف املرافق املتا

يف املائدة مدن سدكانه يف منداطق ريفيدة  ٨5تاة من احملاتم أو القضاة لتغنية بلدد شاسدل يعديش 
ُمدة للميدا  الن يفدة والسدكن والرعايدة الصدحية. ودنداي حاجدة     تفتقر    ايياتال األساسية الن

 انعدام األمن.املساعدة من اجملتمل الدو  من أجال مكافحة الفقر واحلد من 
يف املائددة  ٢5ويُتقي ددد تقينددداا صددارماا بن ددام احلصددص الدد ج يددنص علددو أن تشددكال النسدداء  -69

مدن أعضدداء املةسسددات العامددة  مددا مل يتعدد ر العثدور علددو مرشددحات بلغددن مسددتو  تعليميدداا تافيدداا. 
ُواج ول بددد مددن تشددشيل النسدداء علددو  ارسددة حق ددن يف التعلدديم. ومددن الصددعب للغايددة مكافحددة 

األطفددال ومنددل التنميدد  مددن النقندداع عددن الدراسددة يف وليددات مثددال أعددا  النيددال  حيدد  ُدمددرت 
 مع م املدارس ومل يُعد بناؤدا بعد.

وفيمدا يتعلددق باملسدداعدة الغوثيددة املقدمددة    السددكان املدددني   شددكال الددرئي  جلنددة تنسددق  -٧٠
إليصال اإلغاثة اإلنسانية    املدواطن    مل البعثة. وعملت ايي تان معاا علو تقييم أفضال السبال

ووضعتا بعب القواعدد للتعداون مدن أجدال الوصدول    مجيدل املنداطق يف جندو  السدودان  بصدرة 
 الن ر عن اجل ة اليت تسينر علو املننقة.

وتعكف احلكومة بالفعال علو تضم  قانوهنا احمللي اجلرائم اليت حت رددا احملكمدة اجلنائيدة  -٧١
وميكن للمحكمة املختلنة اجلديدة أن حتاتم اجلناة علدو الدرغم مدن أن جندو  السدودان الدولية؛ 

 مل ينضم بعد    ن ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
ومددا فت ددت املن مددات غددا احلكوميددة تشدداري يف عمليددة صددياغة التشددريعات. وقددد سددعت  -٧٢

إلقناع ا بالعمال يف مجيل منداطق البلدد  تدي  احلكومة  من خنل قانون املن مات غا احلكومية 
ُيعاا عادلا.  توُع خدما ا تو

 ١.5شخص  ومل ذلد  ل يدزال  ٢٠٠ ٠٠٠وتضم مواقل محاية املدني  التابعة للبعثة  -٧3
 مليون مشرد داخلياا خارج تل  املواقل. ودةلء أيضاا يف حاجة مستمرة    اخلدمات.

ام ل يدددزال بعيدددد املندددال نسدددبياا بسدددبب العدددادات والقدددوان  ويبددددو أن  لغددداء عقوبدددة اإلعدددد -٧٤
 العرفية القبلية  ول ل   ب أن يكون التقدم صو  حتقيق د ا ايدة تدر ياا.

ول تشددكال حريددة التعبددا مصدددر قلددق للصددحافي  فحسددب  بددال لغددادم أيضدداا  وخباصددة  -٧5
شدد د املندداطق غددا ا منددة  الكتددا  الدد ين ينشددرون يف الصددحف  وتدد ل  لاحددزا  السياسددية. وت

اليت يكون وجود السلنات احلكومية في ا حمدوداا  عمليات قتال أحيانداا. ويسدتغرق التحقيدق في دا 
بعب الوقت. ول ش  يف أن تنفي  اتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو  السودان سيكون مفيدداا 

 قط جرائم القتال بالتقادم.يف  قناع الناس باإلبنغ عن اجلرائم دون خوة من النتقام. ول تس
وقدددد وافقدددت احلكومدددة بالفعدددال علدددو نشدددر قدددوة محايدددة  قليميدددة. وسُتنشددد  جلندددة للحقيقددددة  -٧6

 واملصاحلة وألم اجلراح بعد  نشاء جلنة لتن يم املشاورات.
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ويثددا تعددديال القدددانون العددريف دائمددداا  شددكالا بسدددبب شدددة تددد ثا  يف السددكان  ول سددديما  -٧٧
حيق ين امتني األراضي أو املمتلكات. ول ميكن فرض قانون أسرة حمس ن ألنه النساء النئي ل 

لن يلقو سو  الرفب أو التشادال. ولد ل  حيتداج البلدد    املسداعدة لتحسد  قوانينده ومواءمت دا 
مددل قددانون حقددوق اإلنسددان. وتضددم القددوات املسددلحة نسدداء يف صددفوف ا  ولكددن احلكومددة ريضددل 

ت ن  ذا وقعددن ضددحايا أثندداء القتددال املسددلب. وقددد أنشدد ت وحدددة شددرطة للمسدداءلة عددن عدددم محدداي
 خاصة ترأس ا امرأة للتصدج للعنف اجلنساين.

وأحاطدددت  ثيوبيدددا علمددداا بالتحدددديات الددديت يواج  دددا جندددو  السدددودان يف ميدددادين حقدددوق  -٧٨
 اإلنسان  والفقر  والسنم واألمن  ومن جراء الفتقار    املوارد املالية.

ُاء اسدددت داة املددددني   والعندددف اجلنسدددي  وقمدددل اجملتمدددل وأع -٧9 ربدددت الندددرويه عدددن قلق دددا  
 املدين واملدافع  عن حقوق اإلنسان ووسائط اإلعنم.

ُاء خندددورة انت اتدددات حقددد -٨٠ وق اإلنسدددان الددديت ارُتكبدددت منددد  وأبددددت فرنسدددا قلقددداا عميقددداا  
 .  واليت ر ا تشكال جرائم حر  وجرائم ضد اإلنسانية٢٠١3 عام
ُمدددة   -٨١ وأعربددت جورجيددا عددن أمل دددا أن تضددل حكومددة الوحدددة الوطنيدددة النتقاليددة حددداا لا

 عمنا باتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو  السودان.
وأعربت أملانيا عن جزع ا من استمرار مندا  العندف واإلفدنت مدن العقدا  وعددم تنفيد   -٨٢

 تاماا. اتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو  السودان تنفي اا 
وحثددددت غانددددا جنددددو  السددددودان علددددو  جددددراء حتقيقددددات مسددددتقلة يف انت اتددددات حقددددوق  -٨3

اإلنسدددان والقدددانون اإلنسدددداين  وحماسدددبة مرتكبي ددددا  والتعشيدددال بتشدددكيال حكومددددة الوحددددة الوطنيددددة 
 النتقالية.

وأدابددددت غواتيمددددال بدددداألطراة وقددددف األعمددددال العدائيددددة وتنفيدددد  اتفدددداق حددددال النددددزاع يف  -٨٤
جنو  السودان  ودعت    الوقف الفورج لنت اتات حقوق اإلنسان والقانون الددو  مج ورية 
 اإلنساين.

ونددو  الكرسددي الرسددو  بالتصددديق علددو اتفاقيددة حقددوق النفددال  وسددن قددانون دائددرة األمددن  -٨5
 الوطا  ووضل سياسة وطنية للسكن.

ذلدد  عشددز حف دددة وأعربددت آيسددلندا عدددن قلق ددا الشددديد مدددن اسددت ناة العنددف   دددا يف  -٨6
 السنم التابع  لامم املتحدة عن ضمان سنمة املدني  وأمن م.

وشددشعت اينددد علددو تددوفا تدددريب مسددتمر للشدديش علددو معددايا حقددوق اإلنسددان تعزيددزاا  -٨٧
 للتفادم ب  خمتلف اجملموعات اإلثنية.
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ل ولح ددددددت  ندونيسدددددديا أن السددددددتعراض احلددددددا  للحالددددددة يف جنددددددو  السددددددودان دددددددو أو  -٨٨
اسددتعراض يشددمال ددد ا البلددد باعتبددار  دولددة مسددتقلة  وأن بعددب التحددديات الفوريددة تشددمال األمددن 

 والستقرار.
ُاء اسدددتمرار انت اتدددات حقدددوق اإلنسدددان والقدددانون الددددو   آيرلندددداوأعربدددت  -٨9 عدددن القلدددق  

ُاء القانون ال ج يقيد عمليات اجملتمل املدين واملن مات غا احلكومية.  اإلنساين  و 
ورحبت  يناليا باجل ود اليت يب يا جنو  السودان ملواج ة مشداتال مدا بعدد السدتقنل  -9٠

 بالوسائال السلمية  ولتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف اإلطار املةسسي واملعيارج.
ُاء التقارير اليت تتحد  عن أعمال الن دب والعندف   -9١ وأعربت اليابان عن قلق ا العميق  

التحرش والغتصا  والقتال اليت مشلت املدني  والعامل  يف اجملدال اإلنسداين   ا يف ذل  حالت
 علو يد قوات األمن احلكومية.

وأتدددددت تينيددددا أن مددددن مسددددةولية حكومددددة جنددددو  السددددودان وحكومددددة الوحدددددة الوطنيددددة  -9٢
 النتقالية تنفي  اتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو  السودان.

ُاء اإلبنغ عن است داة املدني  والعامل  يف اجملال  وأعربت لتفيا عن قلق ا -93 العميق  
 اإلنساين  ودعت    متك  من مات املعونة اإلنسانية من الوصول    تال املناطق دون عراقيال.

وأعربت لكسمربغ عن القلق من استمرار مجيدل األطدراة يف ارتكدا  انت اتدات مجاعيدة  -9٤
  ضد السكان املدني .حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

ولح دددت مدغشددددقر اسددددتعداد احلكومددددة لتعزيدددز اإلطددددار املةسسددددي والقضددددائي  وأدابددددت  -95
 باجملتمل الدو  تقدمي الدعم لضمان حقوق اإلنسان.

وناشددددت ملدددديف مجيدددل أطدددراة الندددزاع الوفددداء بالتزاما دددا القانونيدددة الدوليدددة  وشدددشعت  -96
 ات حقوق اإلنسان وتقدمي اجلناة    العدالة.جنو  السودان علو التحقيق يف انت ات

ورحبددت املكسددي  بالتصددديق علددو اتفاقيددة حقددوق األشددخا  ذوج اإلعاقددة  غددا أهنددا  -9٧
ُال يشكال حتدياا.  لح ت أن الوضل السياسي واإلنساين ما 

ورحددب اجلبددال األسددود بدداإلفراج عددن الفتيددان والفتيددات دون الثامنددة عشددرة مددن العمددر مددن  -9٨
 و نشاء وحدات محاية خاصة يف مراتز الشرطة لوبنغ عن العنف اجلنساين. اجليش 
ُامبيددق علددو جنددو  السددودان لتنفيدد  التوصدديات املنبثقددة مددن جولددة السددتعراض  -99 وأثنددت مو

 السابقة  وأيدت نداء  املتعلق ببناء القدرات واملساعدة التقنية.
يدرتبط بده مدن انت اتدات حلقدوق اإلنسدان   وأعربت ناميبيا عن قلق ا من جتدد النزاع وما -١٠٠

 وأدابت باجملتمل الدو  دعم احلكومة.



A/HRC/34/13 

13 GE.16-23062 

وأيدت نيبال النداء الصادر عدن جندو  السدودان مدن أجدال احلصدول علدو الددعم التقدا  -١٠١
 واملا  حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

ُاء جلوء تن اجلدانب     العندف اجلنسدي ا -١٠٢ ملتصدال بدالنزاع مند  وأعربت دولندا عن القلق  
/يوليه  ٨است ناة القتال يف جوبا يف   .٢٠١6متُو

ُيلندددا النت اتددات اجلسدديمة حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسدداين أثندداء  -١٠3 وأدانددت نيو
 النزاع.
ورحدددب النيشدددر بإصددددار الدسدددتور النتقدددا  وبددداجل ود املب ولدددة لتعزيدددز اإلطدددار التشدددريعي  -١٠٤

  قليمية ودولية. بتضمينه اتفاقيات
وأشارت نيشايا    التقدم الجتماعي السياسي والدسدتورج احملدُر صدو  تعزيدز ومحايدة  -١٠5

 حقوق اإلنسان  واجل ود املب ولة لتمت  املةسسات القانونية واألمنية.
ورحبددت فنلندددا بالتصددديق علددو اتفاقيددة القضدداء علددو مجيددل أشددكال التمييددز ضددد املددرأة   -١٠6

ربت عن أسف ا لندلع العنف وتزايد التوتر ب  القوات املتعاديدة واجملموعدات اإلثنيدة  ولكن ا أع
 وحثت مجيل األطراة علو العمال من أجال  حنل سنم شامال للشميل.

ورحبت باتستان باجل ود املب ولدة للحفداع علدو السدنم وتعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان  -١٠٧
 ستور النتقا .للف ات الضعيفة  فضنا عن  صدار الد

ورحبت بنما بتعاون جنو  السودان املستمر مل الستعراض الددورج الشدامال  وأعربدت  -١٠٨
 عن أمل ا يف أن ينشب يف تنفي  التوصيات.

ُاء التمييددددز الدددد ج تعدددداين مندددده املددددرأة يف  ددددالت تشددددمال  -١٠9 وأعربددددت بدددداراغواج عددددن قلق ددددا  
 ع معدلت وفيات الرضل والوفيات النفاسية.احلصول علو التعليم واخلدمات الصحية  وارتفا 

ورحبددت الفلبدد  بالتصددديق علددو اتفاقيددات أساسددية شدد  حلقددوق اإلنسددان  وأعربددت عددن  -١١٠
 تقديردا لوجراءات املتخ ة ملعاجلة عدم املساواة ب  اجلنس .

ُات جسددديمة  -١١١ وأعربدددت الربتغدددال عدددن جزع دددا مدددن تقدددارير عدددن ارتكدددا  انت اتدددات وجتددداو
 ون الدو  حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين.للقان
وأعربددت مج وريددة توريددا عددن القلددق مددن أن القددادة السياسددي  يصدددرون بيانددات تتضددمن  -١١٢

 حتريضاا علو الكرادية اإلثنية  وحثت مجيل أطراة النزاع علو وقف د ا اخلنا  البغيب.
حدددال الندددزاع يف مج وريدددة جندددو  وحثدددت روانددددا جندددو  السدددودان علدددو أن ينفددد  اتفددداق  -١١3

السدددددودان تنفيددددد اا تامددددداا  و دددددرج  صدددددنحات شددددداملة للقنددددداع األمدددددا  ويكدددددافب العندددددف اجلنسدددددي 
 واجلنساين.
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ورحبددت اململكددة العربيددة السددعودية بدداجل ود الدديت يبدد يا جنددو  السددودان مددن أجددال تعزيددز  -١١٤
اء التقدارير الديت تتحدد  عدن ومحاية حقوق اإلنسان و رساء السنم  ولكن ا أعربدت عدن قلق دا  ُ 

 ارتكا  جرائم بدافل الكرادية اإلثنية.
ورحبددددت السددددنغال  بددددادن حقددددوق اإلنسددددان األساسددددية املكرسددددة يف الدسددددتور النتقددددا   -١١5

 واإلجراءات املتخ ة إلنشاء جلنة السنم واملصاحلة.
علدو مكافحدة وششعت صربيا جنو  السودان علو التماس املساعدة التقنية يف العمال  -١١6

 انت اتات حقوق اإلنسان  ووضل حد لتشنيد واستخدام اجلنود األطفال يف النزاعات املسلحة.
ولح ت سااليون اجل ود الرامية     نشاء حكومة الوحدة الوطنية النتقاليدة  وأدابدت  -١١٧

 جبميل األطراة السعي احلثي  إل اد حال سلمي للنزاع.
ُاء النت اتدات اجلسديمة حلقدوق اإلنسدان  ول سديما وأعربت سلوفاتيا عن  -١١٨ بال  القلدق  

 الست داة العشوائي وغا املتناسب للمدني .
ُيددر العدددل والشددةون الدسددتورية  يف منح اتدده اخلتاميددة  الوفددود علددو مددا قدمتدده  -١١9 وشددكر و

تفاق حال من مشورة. وأتد من جديد ضرورة  نشاء احملكمة املختلنة  ألن ذل  شرط  وجب ا
النزاع يف مج ورية جندو  السدودان. وسديكون علدو مفوضدية الحتداد األفريقدي اريداذ اخلندوة األو  
يف د ا الجتا   من خنل م ترة تفادم مل احلكومة حُتال    اجمللد  التشدريعي الدوطا النتقدا  

 للموافقة عليه. وسيبدأ قريباا تفعيال جلنة احلقيقة واملصاحلة وألم اجلراح.
وتتعاون احلكومدة تعاونداا تامداا مدل جلندة حقدوق اإلنسدان يف جندو  السدودان الديت أنشد دا  -١٢٠

ُار أعضاء اللشنة جوبا  وتتوقل احلكومدة أن يدزوروا البلدد مدرة أخدر    ل  حقوق اإلنسان. وقد 
. وجنددددو  السددددودان ملتددددزم بالتعدددداون مددددل مجيددددل آليددددات األمددددم ٢٠١6قبددددال تشددددرين الثدددداين/نوفمرب 

 حلقوق اإلنسان. ويتنلل    أن ينعم بالسنم يف  قليمه ومل جاانه وباقي بلدان العامل. املتحدة
وملددددا تددددان جنددددو  السددددودان بلددددداا تبددددااا ذا مددددوارد حمدددددودة  ف ددددو يف حاجددددة    الدددددعم  -١٢١

واملساعدة يف مكافحة اإلفنت من العقدا . وقدد أصددر رئدي  دي دة األرتدان العامدة أوامدر دائمدة 
 القادة العسكري  ملنل جتنيد األطفال يف القوات املسلحة.    مجيل
وخضددعت أعمدددال العنددف اجلنسدددي الددديت ارتكب ددا أفدددراد القدددوات املسددلحة للمقاضددداة أمدددام  -١٢٢

احملاتم العادية  باستثناء األعمال اليت ارُتكبت خنل القتال املسلب. وي دة قدانون دائدرة األمدن 
وضبط سلوت م. وصدرت ادعاءات غا صحيحة مفاددا أن أفراد الوطا    تن يم أفراد الدائرة 

الددددائرة قدددد احتشدددزوا مددددني   وتفسدددا ذلددد  أن مراتدددز الحتشددداُ العسدددكرية ميكدددن أن ُتسدددتخدم 
عندما متتلئ أماتن الحتشاُ العادية. وسُتستعرض مع م التشدريعات القائمدة. وترحدب احلكومدة 

  قةحات لتحس  األوضاع.
كومدددة علدددو القضددداء علدددو املمارسدددات العرفيدددة الضدددارة. فبإمكدددان رجدددال مدددت م وتعمدددال احل -١٢3

ُوجته أو أطفاله أن يدعي أنه ما فعال ذل   ل لت ديب م وفقاا لاعدراة. ول تدزال  ارسدة  بضر  
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دفدل م در عدروس ببقدرات شدائعة. ويعتدرب القدانون األشدخا  دون الثامندة عشدرة مدن العمدر قصددراا  
محددايت م مددن أسددردم الدديت تفضددال  رسددايم    العمددال واإلسدد ام يف دخددال  ومددل ذلدد  يتعدد  أحياندداا 

األسددر بدددلا مددن الدد دا     املدرسددة. ول بددد مددن تثقيددف األسددر نفسدد ا   ددرور الوقددت وبفضددال 
 املساعدة  علو حقوق النفال.

/يوليدددده  -١٢٤   فقددددد انت ددددت ٢٠١6وفيمددددا يتعلددددق بددددايشوم علددددو فندددددق  مددددل اإليددددواء يف متُو
اجلنائيددة  وأوصددي بإنشدداء حمكمددة خاصددة حملاتمددة املسددةول . وُوضددل عدددد مددن املشددتبه  التحقيقددات

 في م ردن الحتشاُ.
ول تُقي دددد حريدددة التعبدددا  ل عنددددما تددددعو الضدددرورة    مندددل خندددا  الكراديدددة  مدددن قبيدددال  -١٢5

حافي  وعامدة البيانات النامجة عن الكرادية اإلثنية  والتش ا. أما يف باقي األحوال  فيمكن للص
  الناس أن يقولوا ويكتبوا ما يشاؤون.

 **التوصيات أو/االستنتاجات و -ثانياا  
درس جنوب السودان التوصيات المدرجة أدناه التي ُقدمت أثناء جلسةة التحةاور   -١٢6

  وأعرب عن تأييدها:
مواصةةلة الن ةةر الةةي االنلةةما  بلةةم مةةا تكقةةم مةةن ال ةة و  ا ساسةةية  ١-١٢6

 )بثيوبيا(؛ لحقوق اإلنسان
بزالةةةة جميةةةا ا ح ةةةا  المدنيةةةة والجناليةةةة التةةةي تشةةة ل تمييةةةزاا ضةةةد  ٢-١٢6

 النساء والفتيات من قوانينه وممارساته )باراغواي(؛
اعتمةةاد قةةانون  ةةامل يت ةةدأ لجميةةا أ ةة ال العنةةف ضةةد النسةةاء  ١٢6-3

 والفتيات )بلجي ا(؛
م بن ةةةاء التنفيةةةل ال امةةةل التفةةةاق السةةةال  الموقةةةا الةةةلي ي ةةةد  بلةةة ٤-١٢6

 الحرب التي أو  ت علم أن ت كح أهلية الي جنوب السودان )آيسلندا(؛
التنفيةةل ال امةةل التفةةاق حةةل النةةزاع الةةي جم وريةةة جنةةوب السةةودان   ١٢6-5

وال سةةةيما أح امةةةه المتعلقةةةة بالمسةةةاءلة عةةةن انت اوةةةات القةةةانون الةةةدولي اإلنسةةةاني 
 النزاع )وندا(؛والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي ارُت كت خالل 

اتخةةةال التةةةدابير الالزمةةةة لتنفيةةةل أح ةةةا  اتفةةةاق السةةةال  المكةةةر  الةةةي  ١٢6-6
بشةةأن العدالةةة والم ةةالحة  وهةةلا  ةةرح أساسةةي لتحسةةين  2015آب/أغسةة س 

 حالة حقوق اإلنسان الي الكلد )الرنسا(؛

__________ 

   التوصيات. أو/مل حترر الستنتاجات و **
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مواصةةلة الج ةةود الراميةةة بلةةم تعزيةةز االلتةةزا  باتفةةاق حةةل النةةزاع الةةي  ٧-١٢6
السةةودان بةةالعودة بلةةم وقةةف تةةا  إلفةةالق النةةار الةةي أقةةرب وقةةت جم وريةةة جنةةوب 

 مم ن )ال رسي الرسولي(؛
الةةلي يتةةوخم  2015اتخةةال بجةةراءات لتنفيةةل اتفةةاق السةةال  لعةةا   ٨-١٢6

برسةةاء مجموعةةة مةةن المبسسةةات بشةةأن العدالةةة االنتقاليةةة والمسةةاءلة والم ةةالحة  
جنةةوب السةةودان وهةةي مبسسةةات ال غنةةم عن ةةا إلحةةالل سةةال  فويةةل ا جةةل الةةي 

 )نيوزيلندا(؛
المسةةارعة بلةةم تنفيةةل جميةةا أح ةةا  اتفةةاق حةةل النةةزاع الةةي جم وريةةة  ١٢6-9

 جنوب السودان  بما الي للك جوانكه المتعلقة بالعدالة والم الحة )النمسا(؛
اقتراح مكادرات وسياسات محددة ترمي بلم م االحة جميا م اهر  ١٠-١٢6

اق حةل النةزاع الةي جم وريةة جنةوب السةودان التع ب العرقي واإلثني  واحترا  اتف
 )الممل ة العربية السعودية(؛

وضا استراتيجية  املة لتعزيز التماسك االجتماعي واحترا  التنةوع  ١١-١٢6
العرقي والديني والقكلةي واإلثنةي  مةن أجةل تةدعي  خ ةة السةال  الوفنيةة )الممل ةة 

 العربية السعودية(؛
وية النةةةةزاع الةةةةي جنةةةةوب السةةةةودان بجةةةةراء بصةةةةالحات أساسةةةةية لتسةةةة ١٢-١٢6

 )الممل ة العربية السعودية(؛
مواصةةةلة ج ةةةوده الراميةةةة بلةةةم تحقيةةةق السةةةال  والم ةةةالحة الوفنيةةةة  ١3-١٢6

 )ووبا(؛
مواصةةةلة الج ةةةود الراميةةةة بلةةةم تعزيةةةز الم ةةةالحة الوفنيةةةة وم االحةةةة  ١٤-١٢6

 انعدا  ا من )السنغال(؛
السةةةةةةال  والعدالةةةةةةة اتخةةةةةةال الخ ةةةةةةوات اللةةةةةةرورية للةةةةةةمان توفيةةةةةةد  ١5-١٢6

 والم الحة الي الكلد )جنوب أالريقيا(؛
مةن أجةل ت دلةة  2012تنفيل قانون لجنة السال  والم الحة لعةا   ١6-١٢6

أجةةةةةواء االضةةةةة راب الةةةةةوفني وضةةةةةمان تعزيةةةةةز حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وحمايت ةةةةةا العليةةةةةاا 
 )ال ونغو(؛

مواصةةلة دعةةة  لجنةةةة السةةةال  والم ةةةالحة مةةةن أجةةةل تنفيةةةل الكرنةةةام   ١٧-١٢6
 ل للم الحة الوفنية و   الجراح )أوغندا(؛الشام
مواصةةةلة ج ةةةوده الراميةةةة بلةةةم تعزيةةةز عمليةةةات السةةةال  والم ةةةالحة  ١٨-١٢6

 المحلية من أجل ت يئة بيئة مواتية للن وض بحقوق اإلنسان )ال ين(؛
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مواصلة تعزيز االلتةزا  بعمليةة السةال  والم ةالحة  لتحقيةق أهةدا   ١9-١٢6
ة الةةةي حمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان واحتةةةرا  سةةةيادة القةةةانون من ةةةا ضةةةمان زيةةةادة الفعاليةةة

 )بي اليا(؛
 زيادة الترويز علم احترا  حقوق اإلنسان )جيكوتي(؛ ٢٠-١٢6
مواصةةةةلة الحفةةةةاز علةةةةم تعزيةةةةز وحمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان باعتكارهةةةةا  ٢١-١٢6

 بحدأ ا ولويات الرليسية الي السياسات واالستراتيجيات الوفنية )توغو(؛
ات لجنةةة حقةةوق اإلنسةةان الةةي جنةةوب السةةودان لتيسةةير تعزيةةز قةةدر  ٢٢-١٢6

وصةةةول اللةةةحايا والشةةة ود بلةةةم العدالةةةة  مةةةا بيةةةالء االعتكةةةار الواجةةةب لحمةةةايت   
 )بسكانيا(؛

مواصةةةةلة الج ةةةةود الراميةةةةة بلةةةةم بنةةةةاء المبسسةةةةات الوفنيةةةةة لحقةةةةوق  ٢3-١٢6
 اإلنسان وتوالير الموارد الالزمة لالض الع بواليت ا )م ر(؛

 زيز ال  و  واآلليات الوفنية لحقوق اإلنسان )نيكال(؛مواصلة تع ٢٤-١٢6
التعجيةةةةل بعمليةةةةة ت ةةةةوير المبسسةةةةات الح وميةةةةة مةةةةن أجةةةةل تعزيةةةةز  ٢5-١٢6

 وحماية حقوق اإلنسان )توغو(؛
وضا خ ةة عمةل وفنيةة لحقةوق اإلنسةان مةن أجةل تحسةين التنفيةل  ٢6-١٢6

 والرصد )بثيوبيا(؛
الكرنةام  وخ ةة العمةل المتعلقةين مواصلة الج ود الرامية بلم تنفيةل  ٢٧-١٢6

 بحقوق اإلنسان )باوستان(؛
االستمرار الي التماس ما يلز  من مساعدة تقنية ومسةاعدة الةي بنةاء  ٢٨-١٢6

القدرات من أجل التنفيةل الفعةال للولويةات الوفنيةة الرليسةية وااللتزامةات الدوليةة 
 المتعلقة بحقوق اإلنسان )جنوب أالريقيا(؛

ب ةةةةرا  الشةةةةرواء اإلقليميةةةةين والةةةةدوليين ب ةةةةد  التمةةةةاس مواصةةةةلة  ٢9-١٢6
المسةةةةاعدة التقنيةةةةة وغيرهةةةةا مةةةةن أ ةةةة ال المسةةةةاعدة الةةةةي ميةةةةدان حقةةةةوق اإلنسةةةةان 

 )الفلكين(؛
 مواصلة اتخال تدابير ت د  بلم حماية ا ففال )السودان(؛ ١٢6-3٠
اتخةةال التةةدابير الالزمةةة لتنفيةةل حملةةة وفنيةةة لتوعيةةة النةةاس بحقةةوق  ١٢6-3١
 )السودان(؛ ال فل
مواصلة التماس المسةاعدة التقنيةة مةن المجتمةا الةدولي تمشةياا مةا  ١٢6-3٢

 الواردة الي تقرير بعثة التقيي  التابعة للمفوضية السامية )ناميكيا(؛ 12التوصية رق  
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مواصةةةلة التعةةةاون مةةةا اآلليةةةات التقليديةةةة للمةةة  المتحةةةدة واالتحةةةاد  ١٢6-33
 م(؛ا الريقي )جم ورية أالريقيا الوس 

العمةةل الكنءةةاء علةةم حشةةد الةةدع  التقنةةي والمةةالي مةةن ووةةاالت ا مةة   ١٢6-3٤
المتحةةدة والمجتمةةا الةةدولي ا وسةةا بغيةةة زيةةادة الفعاليةةة الةةي تعزيةةز وحمايةةة حقةةوق 

 اإلنسان )نيكال(؛
العمل ما الشرواء الدوليين المعنيين والمجتما المدني علةم وضةا  ١٢6-35

جابة للت دي للعنةف والنت اوةات حقةوق اإلنسةان اآلليات المناسكة للوقاية واالست
 )صربيا(؛
تعزيز ج وده الرامية بلم القلاء علم العادات والممارسات اللارة  ١٢6-36

 التي تميز ضد المرأة )ال ند(؛
وضا استراتيجية  املة للقلاء علم التمييةز ضةد النسةاء والفتيةات  ١٢6-3٧

الةةي صةةفو  اإلنةةام )الممل ةةة  الةةي مجةةال التعلةةي   ومنةةا زيةةادة مسةةتويات ا ميةةة
 العربية السعودية(؛

اتخةةال التةةةدابير المناسةةةكة لوضةةا حةةةد لجميةةةا أ ةة ال التمييةةةز ضةةةد  ١٢6-3٨
النسةةةاء والفتيةةةات  وللعنةةةف الجنسةةةي الواسةةةا الن ةةةاق  ووةةةللك لتجنيةةةد ا ففةةةال 

 واستخدام   الي النزاع )مدغشقر(؛
ا  حقةوق النسةاء وضا خ ة استراتيجية ترمي بلم زيادة تعزيز واحتر  ١٢6-39

 وا  خاص اللعفاء )جيكوتي(؛
مواصلة ج وده الرامية بلم حماية حقوق النساء وا ففال والفئةات  ٤٠-١٢6

 اللعيفة )بندونيسيا(؛
 اتخال المزيد من الخ وات لتحسين الحالة اإلنسانية )اليابان(؛ ٤١-١٢6
أ  ال اتخال جميا التدابير المناسكة لحماية ا  خاص من جميا  ٤٢-١٢6

 العنف الجنسي )ل سمكرغ(؛
 ت ثيف الج ود لم االحة العنف ضد المرأة )بي اليا(؛ ٤3-١٢6
تعزيةةةز الج ةةةود الراميةةةة بلةةةم م االحةةةة العنةةةف الجنسةةةي ضةةةد النسةةةاء  ٤٤-١٢6

 وا ففال  ب رق تشمل وضا وتعزيز القوانين لات ال لة )جنوب أالريقيا(؛
لةةةم التمييةةةز ضةةةد النسةةةاء اتخةةةال جميةةةا التةةةدابير الالزمةةةة للقلةةةاء ع ٤5-١٢6

 والفتيات وبيلال   )جورجيا(؛
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وقةةف العنةةف الجنسةةي ضةةد المةةرأة والتحقيةةق الةةي جميةةا الحةةاالت  ٤6-١٢6
 المكلغ عن ا )جم ورية ووريا(؛

تعزيةةةةةز الج ةةةةةود الراميةةةةةة بلةةةةةم منةةةةةا التمييةةةةةز والعنةةةةةف ضةةةةةد النسةةةةةاء  ٤٧-١٢6
ا ففةةةال والفتيةةةات  ب ةةةرق تشةةةمل القلةةةاء علةةةم الممارسةةةات اللةةةارة مثةةةل زوا  

 والزوا  المك ر والزوا  القسري )سلوالينيا(؛
اتخال بجراءات العالة للقلاء علم ظاهرة تشويه ا علاء التناسلية  ٤٨-١٢6

 لإلنام )قكرص(؛
وقةةف ومنةةا االنت اوةةات والتجةةاوزات التةةي تمةةس حقةةوق ا ففةةال   ٤9-١٢6

ةةة بلةةم منةةا وم االحةةة تجنيةةد ا ففةةال واسةةتخدام    الةةي بوسةةالل من ةةا السةةعي ب مء
 ا عمال العدالية من جانب أفرا  النزاع )سلوالينيا(؛

 التوقةةةةف عةةةةن تجنيةةةةد ا ففةةةةال واسةةةةتخدام   الةةةةي النةةةةزاع المسةةةةلح ١٢6-5٠
 ؛(سلوالاويا)

الملي قةدماا الةي تعزيةز وحمايةة حقةوق ال فةل ومنةا تجنيةد الجنةود  ١٢6-5١
 ا ففال )أوورانيا(؛

ا ففال واستخدام   الةي  ملاعفة الج ود الرامية بلم وقف تجنيد ١٢6-5٢
 النزاع المسلح )جيكوتي(؛

بصدار أوامر عامة واضحة بإن ةاء تجنيةد الجنةود ا ففةال  وضةمان  ١٢6-53
التعجيةةةةل بةةةةةاإلالرا  عةةةةةن    والتحقيةةةةةق الةةةةي للةةةةةك ومالحقةةةةةة القةةةةةادة المسةةةةةبولين  
والت ةةةةديق علةةةةم الكروتووةةةةول االختيةةةةاري التفاقيةةةةة حقةةةةوق ال فةةةةل بشةةةةأن ا ةةةةترا  

 منازعات المسلحة )ألمانيا(؛ا ففال الي ال
العمةةةةل مةةةةن أجةةةةل بعةةةةادة اإلدمةةةةا  االجتمةةةةاعي للجنةةةةود ا ففةةةةةال  ١٢6-5٤

والالجئةةةةةين والمشةةةةةردين الةةةةةلين اختةةةةةاروا العةةةةةودة بلةةةةةم أمةةةةةاون بقةةةةةامت   ا صةةةةةلية 
 )السنغال(؛

ضمان عودة الجنود ا ففال المسةرحين بلةم أسةره  بأمةان  ووفالةة  ١٢6-55
 ا(؛ح ول   علم التعلي  )سلوالاوي

تعزيةةز ضةةمان حقةةوق اإلنسةةان للففةةال والمسةةنين المتلةةررين مةةن  ١٢6-56
 النزاع الداخلي  بما الي للك ل   مل ا سر )وولومكيا(؛

ضمان التحقيق الشامل والنزيه الي جميا حاالت انت اوةات حقةوق  ١٢6-5٧
 اإلنسان المكلغ عن ا  وتقدي  الجناة بلم العدالة )جورجيا(؛
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ت وأوامةةةةر قانونيةةةةة بلةةةةم جميةةةةا القةةةةوات المسةةةةلحة بصةةةةدار تعليمةةةةا ١٢6-5٨
واالستخكارات العس رية والميليشيات المتحالفة مع ا  ب د  منا ومعاقكة جميةا 

 االنت اوات  بما الي ا جرال  العنف الجنسي والجنساني )ألكانيا(؛
ضمان وصول ضةحايا العنةف الجنسةي بلةم العدالةة  بةالحرص علةم  ١٢6-59

 ن التي تحمي المرأة )ل سمكرغ(؛التنفيل الفعال للقواني
التحقيق الي حوادم العنف الجنسي التي يرت ك ا وال فرالي النةزاع  ١٢6-6٠

 والمقاضاة علي ا )سيراليون(؛
وفالةةة بجةةراء تحقيقةةات سةةليمة الةةي االدعةةاءات المتعلقةةة بانت اوةةات  ١٢6-6١

 القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان )أوورانيا(؛
العمةةل مةةا االتحةةاد ا الريقةةي علةةم بنشةةاء مح مةةة مختل ةةة ولجنةةة  ١٢6-6٢

الحقيقةةة والم ةةالحة و   الجةةراح الةةي غلةةون اإلفةةار الزمنةةي المحةةدد الةةي اتفةةاق 
 الشمالية(؛ آيرلنداالسال  )الممل ة المتحدة لكري انيا الع مم و 

الوالةةةاء بالتزامةةةه بموجةةةب اتفةةةاق حةةةل النةةةزاع الةةةي جم وريةةةة جنةةةوب  ١٢6-63
السةةةودان بالتعةةةاون ال امةةةل الةةةي بنشةةةاء المح مةةةة المختل ةةةة )الواليةةةات المتحةةةدة 

 ا مري ية(؛
العمةةةةل مةةةةا االتحةةةةاد ا الريقةةةةي علةةةةم بنشةةةةاء المح مةةةةة المختل ةةةةة  ١٢6-6٤

 )أستراليا(؛ 2015المن وص علي ا الي اتفاق السال  المكر  الي آب/أغس س 
النتقاليةةةة  وتنفيةةةل تيسةةةير ا داء الفعةةةال لح ومةةةة الوحةةةدة الوفنيةةةة ا ١٢6-65

 اتفاق السال   وعمل االتحاد ا الريقي علم بنشاء المح مة المختل ة )وينيا(؛
تعزيز العدالة االنتقالية بإنشةاء المح مةة المختل ةة ولجنةة للحقيقةة  ١٢6-66

 والم الحة )سيراليون(؛
 اتخال التدابير الالزمة للمان حرية التعكير )اليابان(؛ ١٢6-6٧
علةةةم الحقةةةوق االقت ةةةادية واالجتماعيةةةة والثقااليةةةة باعتكةةةار  الترويةةةز ١٢6-6٨

للةك خ ةوة أولةم نحةو بخةرا  الكلةد مةن دوامةة الفقةر والتخلةف والقةاا لخ ةة ا مة  
 )اإلمارات العربية المتحدة(؛ 2030المتحدة للتنمية المستدامة لعا  

مواصةةةلة ج ةةةةوده الراميةةةة بلةةةةم تعزيةةةز سياسةةةةاته االجتماعيةةةة ل ةةةةالح  ١٢6-69
الشرالح الس انية  باالعتماد علم مساعدة وتعاون المجتمةا الةدولي علةم أضعف 

 النحو الم لوب من الكلد )جم ورية النزويال الكوليفارية(؛
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المسةةةارعة بلةةةم معالجةةةة تةةةأثير النةةةةزاع الةةةي ح ةةةول المةةةدنيين علةةةةم  ٧٠-١٢6
الغةلاء  بوسةةالل من ةةا اتخةةال خ ةةوات ملموسةة الةةي مجةةالي المسةةاعدة التقنيةةة وبنةةاء 

 رات  علم النحو الم لوب الي التقرير الوفني )الكرازيل(؛القد
ضةةمان حةةق اإلنسةةان الةةي الح ةةول علةةم الميةةاه وال ةةر  ال ةةحي  ٧١-١٢6

بزيادة بم انية الح ول علم مياه الشرب واالسةتفادة مةن مراالةق ال ةر  ال ةحي 
 )بسكانيا(؛

اتخةةال مزيةةد مةةن الخ ةةوات مةةن أجةةل بتاحةةة الةةرص الح ةةول علةةم  ٧٢-١٢6
 جميا الموافنين  وال سيما الي المنافق الريفية )السودان(؛التعلي  ل
ن خةةةةةالل قةةةةةانون التعلةةةةةي  العةةةةةا  تنفيةةةةةل اتفاقيةةةةةة حقةةةةةوق ال فةةةةةل مةةةةة ٧3-١٢6
   من أجل تم ين جميا ا ففال من االلتحاق بالمدارس )وينيا(؛2012 لسنة
اتخةةال جميةةا التةةدابير المناسةةكة لحمايةةة حقةةوق ا ففةةال  وال سةةيما  ٧٤-١٢6

 ول   علم التعلي  االبتدالي )بي اليا(؛بلمان ح 
 تعزيز دم  ا  خاص لوي اإلعاقة )أنغوال(؛ ٧5-١٢6
 مساعدة المشردين داخلياا وحماية حقوق   )ال ين(؛ ٧6-١٢6
مواصةةةةةلة التمةةةةةاس الةةةةةدع  لمعالجةةةةةة مشةةةةة لة المشةةةةةردين داخليةةةةةاا  ٧٧-١٢6

  )نيجيريا( 
الةةلي يةةرأ أن ةةا نُفةةلت العةةالا أو  وتح ةةم التوصةةيات التاليةةة بتأييةةد جنةةوب السةةودان -١٢٧

 هي الي فور التنفيل 
اعتماد الكروتووول االختيةاري التفاقيةة حقةوق ال فةل بشةأن ا ةترا   ١-١٢٧

 ا ففال الي المنازعات المسلحة والت ديق عليه )بسكانيا(؛
الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن  ٢-١٢٧

 زعات المسلحة وتنفيله )وينيا(؛ا ترا  ا ففال الي المنا
الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن  3-١٢٧

 ا ترا  ا ففال الي المنازعات المسلحة )الجكل ا سود( )رواندا(؛
المسارعة بلم الت ديق علم الكروتووةول االختيةاري التفاقيةة حقةوق  ٤-١٢٧

 عات المسلحة )غواتيماال(؛ال فل بشأن ا ترا  ا ففال الي المناز 
المسارعة بلم الت ديق علم الكروتووول االختياري الملحق باتفاقية  5-١٢٧

حقةةةوق ال فةةةل بشةةةأن بيةةةا ا ففةةةال واسةةةتغالل ا ففةةةال الةةةي الكغةةةاء والةةةي المةةةواد 
 اإلباحية )غواتيماال(؛



A/HRC/34/13 

GE.16-23062 22 

بشأن الختياريين التفاقية حقوق ال فل الت ديق علم الكروتووولين ا 6-١٢٧
ا ففال الي المنازعات المسلحة  وبشأن بيا ا ففال واسةتغالل ا ففةال  ا ترا 

 الي الكغاء والي المواد اإلباحية )بوتسوانا(؛
اسةةت مال عمليةةة الت ةةديق علةةم الكروتووةةوالت االختياريةةة التفاقيةةة  ٧-١٢٧

 حقوق ال فل )ل سمكرغ(؛
قوق ال فل االنلما  بلم الكروتوووالت االختيارية الثالثة التفاقية ح ٨-١٢٧

 )سلوالاويا(؛
الت ديق علم الميثاق ا الريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وتنفيله  9-١٢٧

 )وينيا(؛
بنشاء لجنة وفنية لحقوق اإلنسان لالضة الع بجملةة أمةور تشةمل  ١٠-١٢٧

توثيةةةق جميةةةا انت اوةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان المرتك ةةةة با زمةةةات المسةةةلحة الداخليةةةة 
 وس م(؛المت ررة )جم ورية أالريقيا ال

اتخال التدابير الالزمة إلدرا  حقوق اإلنسان الةي الكةرام  التعليميةة  ١١-١٢٧
 )توغو(؛
التعةةةاون التةةةا  مةةةا لجنةةةة التحقيةةةق المنشةةةأة بموجةةةب قةةةرار مجلةةةس  ١٢-١٢٧

 )وندا(؛ 31/20حقوق اإلنسان 
التعاون التا  ما جميا اآلليةات الدوليةة لحقةوق اإلنسةان  بمةا الي ةا  ١3-١٢٧

نسةةان الةةي جنةةوب السةةودان التةةي أنشةةأها مجلةةس حقةةوق اإلنسةةان لجنةةة حقةةوق اإل
 )تشي يا(؛

التعةةةةاون التةةةةا  مةةةةا لجنةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان الةةةةي جنةةةةوب السةةةةودان  ١٤-١٢٧
 والمفوضية السامية )النروي (؛

مواصةةةلة التعةةةاون مةةةا لجنةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان الةةةي جنةةةوب السةةةودان  ١5-١٢٧
 )الفلكين(؛

الدولي  بما الةي للةك آليةات مجلةس مواصلة التعاون ما المجتما  ١6-١٢٧
 حقوق اإلنسان وا م  المتحدة )السنغال(؛

تعزيةز التعةاون مةا آليةات ا مة  المتحةدة لحقةوق اإلنسةان  وتوجيةةه  ١٧-١٢٧
 دعوة دالمة بلم الم لفين بواليات الي بفار اإلجراءات الخاصة )جورجيا(؛

اإلنسةةةةان توجيةةةةه دعةةةةوة دالمةةةةة بلةةةةم اإلجةةةةراءات الخاصةةةةة لحقةةةةوق  ١٨-١٢٧
 )رواندا(؛
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الن ةةةر الةةةي بم انيةةةة توجيةةةه دعةةةوة دالمةةةة بلةةةم اإلجةةةراءات الخاصةةةة  ١9-١٢٧
 لحقوق اإلنسان وبنشاء قناة مبسسية للرد علم بالغات ا )باراغواي(؛

 مواصلة بلل الج ود من أجل زيادة تم ين المرأة )باوستان(؛ ٢٠-١٢٧
القلةاء علةم وةل أنةواع مواصلة تنفيل التدابير اإليجابيةة الراميةة بلةم  ٢١-١٢٧

 التمييز ضد النساء والفتيات )بنما(؛
 اإلالرا  عن جميا الجنود ا ففال )جم ورية ووريا(؛ ٢٢-١٢٧
بلل ول ج د لوقف العنف والتجنيد القسري للق ر واستخدام    ٢3-١٢٧

 مقاتلين )ال رسي الرسولي(؛
ووضةةا اتخةةال جميةةا التةةدابير الالزمةةة للةةمان حمايةةة حقةةوق ال فةةل  ٢٤-١٢٧

 حد لتجنيد الجنود ا ففال واستخدام   )ل سمكرغ(؛
اتخةةةةال المزيةةةةد مةةةةن الخ ةةةةوات مةةةةن أجةةةةل حمايةةةةة السةةةةالمة الكدنيةةةةة  ٢5-١٢٧

والجنسةةةةةية للففةةةةةال  بوسةةةةةالل من ةةةةةا السةةةةةعي ب مةةةةةة بلةةةةةم منةةةةةا تجنيةةةةةد ا ففةةةةةال 
واسةةةةتخدام   الةةةةي النزاعةةةةات المسةةةةلحة  وضةةةةمان بعةةةةادة تةةةةأهيل   بفعاليةةةةة والقةةةةاا 

 )ورواتيا(؛ لم الح   الفللم
 تعزيز ق اعات العدالة والقانون والن ا  )أوغندا(؛ ٢6-١٢٧
ت ثيةةةف الج ةةةود لالضةةة الع باإلصةةةالحات اللةةةرورية الةةةي الق ةةةاع  ٢٧-١٢٧

 ا مني )أوغندا(؛
مواصةةلة العمةةل المبسسةةي المناسةةب مةةن أجةةل بنةةاء سةةيادة القةةانون  ٢٨-١٢٧

نسةةةان والحريةةةةات وتوفيةةةد الح ةةة  الر ةةةيد  مةةةةا مراعةةةاة تعزيةةةز مكةةةةاد  حقةةةوق اإل
 ا ساسية الي الكلد )اإلمارات العربية المتحدة(؛

اتخةةال المزيةةد مةةن التةةدابير لتحسةةين وصةةول المةةوافنين بلةةم العدالةةة  ٢9-١٢٧
 )توغو(؛
مواصةةلة ج ةةوده الوفنيةةة الراميةةة بلةةم تحسةةين الوصةةول بلةةم العدالةةة  3٠-١٢٧

 ر(؛وتوالير التدريب الالز  للموظفين العاملين الي هلا المجال )م 
م االحةةة اإلالةةالت مةةن العقةةاب بلةةمان تقةةدي  جميةةا المةةدانين الةةي  3١-١٢٧

 قلايا انت اوات حقوق اإلنسان بلم العدالة )ل سمكرغ(؛
اتخةةةال التةةةدابير الالزمةةةة إلن ةةةاء اإلالةةةالت مةةةن العقةةةاب علةةةم أعمةةةال  3٢-١٢٧

 العنف الجنسي ضد النساء والفتيات )بسكانيا(؛
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م م االحةةة بالةةالت مرت كةةي أعمةةال العنةةف تعزيةةز التةةدابير الراميةةة بلةة 33-١٢٧
 الجنسي من العقاب )ا رجنتين(؛

اتخةةال خ ةةوات للقلةةاء علةةم العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني وضةةمان  3٤-١٢٧
 مساءلة الجناة وتأمين وصول اللحايا بلم العدالة )أوورانيا(؛

المسةةةةارعة بلةةةةم اتخةةةةال تةةةةدابير ملموسةةةةة وتةةةةدابير قانونيةةةةة للت ةةةةدي  35-١٢٧
لعقاب علم أعمال العنف الجنسي والجنساني  بما الي للك عندما لإلالالت من ا

 يرت ك ا أالراد القوات المسلحة )الدانمر (؛
بصدار أوامر عامةة واضةحة بلةم جميةا القةوات المسةلحة ووحةدات  36-١٢٧

االسةةةةتخكارات العسةةةة رية والميليشةةةةةيات المتحالفةةةةة مع ةةةةا لمنةةةةةا ومعاقكةةةةة جميةةةةةا 
ف الجنسةةةي والجنسةةةاني )الممل ةةةة المتحةةةدة االنت اوةةةات  بمةةةا الي ةةةا جةةةرال  العنةةة

 الشمالية(؛ آيرلندالكري انيا الع مم و 
وضةةا اسةةةتراتيجية لتحسةةةين اآلليةةةات القالمةةة لإلبةةةالغ عةةةن حةةةاالت  3٧-١٢٧

العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني ضةةد النسةةاء والفتيةةات  وضةةمان وصةةول اللةةحايا بلةةم 
 العدالة )الم سيك(؛

مرت كةةةةةي انت اوةةةةةات حقةةةةةوق  اتخةةةةةال الخ ةةةةةوات الالزمةةةةةة لمحاسةةةةةكة 3٨-١٢٧
اإلنسةان  بمةةا الةةي للةةك العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني  التةةي ارت كةةت خةةالل أعمةةال 

  وبةةا خم مرت كةةي ال جةةو  2016العنةةف التةةي وقعةةت الةةي جوبةةا الةةي تموز/يوليةةه 
اللي اسةت د  النةدق مجمةا اإليةواء  حية  قتةل صةحاالي محلةي واغُت ةب عةدد 

 دا(؛من العاملين الي مجال تقدي  المعونة )هولن
 زيادة تمثيل المرأة ومشاروت ا الي الق اع العا  )أنغوال(؛ 39-١٢٧
تعيةةةين مزيةةةد مةةةن النسةةةاء الةةةي مناصةةةب المسةةةبولية داخةةةل الجةةةي   ٤٠-١٢٧

 والشرفة  باعتكار للك خ وة أولم صوب وضا حد للعنف الجنساني )الجزالر(؛
تةدابير لزيةادة التنفيل الفعال لقانون التعلةي  العةا   وال سةيما باتخةال  ٤١-١٢٧

 معدالت االلتحاق بالمدارس )بلجي ا(؛
اتخال تدابير لزيادة خفض معدل ا ميةة الةي صةفو  النسةاء وزيةادة  ٤٢-١٢٧

 معدل التحاق الفتيات بالمدارس )ال ين(؛
تعزيةةز السياسةةات الراميةةة بلةةم حمايةةة الحقةةوق ا ساسةةية للمشةةردين  ٤3-١٢٧

 داخلياا )ال رسي الرسولي( 
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جنةوب السةودان الةي التوصةيات التاليةة  وسةيقد  ردوده علي ةا الةي الوقةت وسين ر  -١٢٨
المناسةةب  علةةم أال يتجةةاوز للةةك موعةةد انعقةةاد الةةدورة الرابعةةة والثالثةةين لمجلةةس حقةةوق 

 اإلنسان:
الت ديق علم االتفاقية الدولية للقلاء علم جميةا أ ة ال التمييةز  ١-١٢٨

 العن ري )الجزالر(؛
ديق علةم االتفاقيةة الدوليةة للقلةاء علةم جميةا المسارعة بلم الت ة ٢-١٢٨

 أ  ال التمييز العن ري )غواتيماال(؛
المسةةةارعة بلةةةةم الت ةةةديق علةةةةم الع ةةةةةد الةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقوق  3-١٢٨

 المدنية والسياسية )غواتيماال(؛
المسةةةةارعة بلةةةةم الت ةةةةديق علةةةةم الع ةةةةد الةةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقوق  ٤-١٢٨

 الية )غواتيماال(؛االقت ادية واالجتماعية والثقا
الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  5-١٢٨

والع ةةةد الةةةدولي الخةةةاص بةةةالحقوق االقت ةةةادية واالجتماعيةةةة والثقااليةةةة )بلجي ةةةا( 
 )بنما( )النروي (؛

ية لحقةةةوق اإلنسةةةان  مواصةةةلة الت ةةةديق علةةةم المعاهةةةدات ا ساسةةة 6-١٢٨
الحقوق المدنيةةةةة والسياسةةةية والع ةةةةد الةةةةدولي سةةةيما الع ةةةةد الةةةةدولي الخةةةاص بةةةة وال

 الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقاالية )بندونيسيا(؛
الت ةةةديق الةةةي أقةةةرب وقةةةت علةةةم الع ةةةد الةةةدولي الخةةةاص بةةةالحقوق  ٧-١٢٨

المدنيةةةة والسياسةةةةية والع ةةةد الةةةةدولي الخةةةاص بةةةةالحقوق االقت ةةةادية واالجتماعيةةةةة 
 والثقاالية )اليابان(؛

ليةةةةةة ا ساسةةةةةية لحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان   ةةةةةديق علةةةةةم ال ةةةةة و  الدو الت ٨-١٢٨
سةةةيما الع ةةةةد الةةةةدولي الخةةةاص بةةةةالحقوق المدنيةةةةة والسياسةةةية والع ةةةةد الةةةةدولي  وال

 الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقاالية )نيكال(؛
 ساسةةةية لحقةةةوق اإلنسةةةان  الت ةةةديق علةةةم المعاهةةةدات الدوليةةةة ا 9-١٢٨
خةةةاص بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةية  والع ةةةد الةةةدولي سةةةيما الع ةةةد الةةةدولي ال وال

الخةةةاص بةةةالحقوق االقت ةةةادية واالجتماعيةةةة والثقااليةةةة  والكروتووةةةوالت االختياريةةةة 
الملحقة ب ما  اللالا عن االتفاقية الدولية لحمايةة جميةا ا  ةخاص مةن االختفةاء 

 القسري )الكرتغال(؛
اص بةةةالحقوق المدنيةةةة التوقيةةا والت ةةةديق علةةم الع ةةةد الةةةدولي الخةة ١٠-١٢٨

 والسياسية والميثاق ا الريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )ناميكيا(؛
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الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  ١١-١٢٨
 والكروتووول االختياري الثاني الملحق به )ورواتيا(؛

والسياسةةية الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة  ١٢-١٢٨
وبروتوووليه االختياريين  والع د الدولي الخاص بةالحقوق االقت ةادية واالجتماعيةة 

 والثقاالية وبروتوووله االختياري )أوروغواي(؛
است مال بجراءات الت ديق علةم الع ةد الةدولي الخةاص بةالحقوق  ١3-١٢٨

 االقت ادية واالجتماعية والثقاالية )م ر(؛
الةةةةةةدولي الخةةةةةةاص بةةةةةةالحقوق االقت ةةةةةةادية  الت ةةةةةديق علةةةةةةم الع ةةةةةةد ١٤-١٢٨

واالجتماعية والثقاالية والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهما 
مةةن المعاهةةدات واالتفاقيةةات الدوليةةة ا ساسةةية لحقةةوق اإلنسةةان واالتفاقيةةات التةةي 

 ل  ينل  بلي ا بعد )سيراليون(؛
اقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التف ١5-١٢٨

ا ةةترا  ا ففةةال الةةي المنازعةةات المسةةلحة  وت ثيةةف الج ةةود الراميةةة بلةةم حمايةةة 
ا ففةةال ومنةةا تجنيةةده  الةةي القةةوات المسةةلحة أو الجماعةةات المسةةلحة  وبعةةادة 
بدمةةةاج   الةةةي الحيةةةاة المدنيةةةة تمشةةةياا مةةةا التزامةةةات بةةةاريس لحمايةةةة ا ففةةةال مةةةن 

الل مةةةن قكةةةل القةةةوات المسةةةلحة أو الجماعةةةات التجنيةةةد غيةةةر القةةةانوني أو االسةةةتغ
المسةةةةلحة  والقواعةةةةد والمكةةةةاد  التوجي يةةةةة بشةةةةأن ا ففةةةةال المةةةةرتك ين بةةةةالقوات 

 المسلحة أو الجماعات المسلحة )مكاد  باريس( )تشي يا(؛
الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن  ١6-١٢٨

حة  ومالحقةةة المسةةبولين عةةن االنت اوةةات ا ةةترا  ا ففةةال الةةي المنازعةةات المسةةل
 التي ارت تك ا جميا أفرا  النزاع )صربيا(؛

اسةةت مال عمليةةة الت ةةديق علةةم الكروتووةةولين االختيةةاريين التفاقيةةة  ١٧-١٢٨
حقوق ال فل بشأن ا ترا  ا ففال الي المنازعات المسلحة وبشأن بيةا ا ففةال 

احيةةةة  وعلةةةم الكروتووةةةول المتعلةةةق واسةةةتغالل ا ففةةةال الةةةي الكغةةةاء والةةةي المةةةواد اإلب
بحقةةوق المةةرأة الةةي أالريقيةةا الملحةةق بالميثةةاق ا الريقةةي لحقةةوق اإلنسةةان والشةةعوب 

 )ألكانيا(؛
المسارعة بلم الت ديق علم االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميةا  ١٨-١٢٨

 العمال الم اجرين وأالراد أسره  )غواتيماال(؛
اتفاقيةةةةة حقةةةةوق ا  ةةةةخاص لوي المسةةةةارعة بلةةةةم الت ةةةةديق علةةةةم  ١9-١٢٨

 اإلعاقة )غواتيماال(؛
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الت ةةةةةةديق علةةةةةةم اتفاقيةةةةةةة م االحةةةةةةة التمييةةةةةةز الةةةةةةي مجةةةةةةال التعلةةةةةةي   ٢٠-١٢٨
 )باراغواي(؛

الت ديق علم اتفاقية منا جريمة اإلبادة الجماعيةة والمعاقكةة علي ةا  ٢١-١٢٨
 )أرمينيا( )بلجي ا( )رواندا(؛

ات علةةم االتفاقيةةة الخاصةةة الن ةةر الةةي بم انيةةة الت ةةديق دون تحف ةة ٢٢-١٢٨
 )بنما(؛ 1967وبروتووول ا لعا   1951بوضا الالجئين لعا  

لجةرال  المرت كةة وا الحةرب جةرال  تقاد  عد  اتفاقيةالت ديق علم  ٢3-١٢٨
 ؛(أرمينيا) ضد اإلنسانية

برسةةةةاء عمليةةةةة تشةةةةاورية مفتوحةةةةة مةةةةن أجةةةةل صةةةةياغة دسةةةةتور جديةةةةد  ٢٤-١٢٨
تُةةةةن م  بموجكةةةةه انتخابةةةةات جديةةةةدة الةةةةي ن ايةةةةة الفتةةةةرة االنتقاليةةةةة والت ةةةةديق عليةةةةه  

 )الواليات المتحدة ا مري ية(؛
ضمان تما ي القوانين الوفنية ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسان  ٢5-١٢٨

 ليشتي(؛ -)تيمور 
مواءمةةة التشةةريعات الوفنيةةة مةةا المعةةايير الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان  ٢6-١٢٨

 )أنغوال(؛
مواصةةةةلة ج ةةةةوده الراميةةةةة بلةةةةم ضةةةةمان امتثةةةةال التشةةةةريعات الوفنيةةةةة  ٢٧-١٢٨

 للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان )مدغشقر(؛ 
ت ةةنيف جةةرال  القةةانون الةةدولي  بسةةن وبنفةةال تشةةريا يعةةر  ويجةةر   ٢٨-١٢٨

التعليب واالختفاء القسري واإلبةادة الجماعيةة والجةرال  المرت كةة ضةد اإلنسةانية  
لجةةرال  بالتقةةاد  أو بصةةدار عفةةو عةةا  أو خةةاص علةةم وضةةمان عةةد  سةةقوح تلةةك ا

 مرت كي ا قكل اإلدانة أو تمتيع   بالح انات )أوروغواي(؛
المواالقة الةوراا علةم مشةروع قةانون بصةالح قةانون العقوبةات ليشةمل  ٢9-١٢٨

 تعريف جرال  اإلبادة الجماعية والتعليب واالختفاء القسري )بسكانيا(؛
أو بصةةةالحه  بغيةةةة  2014مةةةن الةةةوفني لعةةةا  بلغةةةاء قةةةانون دالةةةرة ا  3٠-١٢٨

 االمتثال للمعايير الدولية واإلقليمية والوفنية لحقوق اإلنسان )ألمانيا(؛
تعةديل قانونةه العرالةي للةمان االمتثةال التفاقيةة القلةاء علةم جميةا  3١-١٢٨

 أ  ال التمييز ضد المرأة  وال سيما اليما يتعلق باإلرم )الجزالر(؛
ون العرالةةي وضةمان امتثالةه التفاقيةةة القلةاء علةم جميةةا تعةديل القةان 3٢-١٢٨

 أ  ال التمييز ضد المرأة وللدستور االنتقالي )ملديف(؛
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بلغةةاء أح ةةا  قةةانون العقوبةةات التةةي تجةةر  العالقةةات الجنسةةية بةةين  33-١٢٨
 بالغين متراضين من نفس الجنس )أوروغواي(؛

 ليشتي(؛ - بنشاء اللجنة المستقلة المعنية بال فل )تيمور 3٤-١٢٨
العمل الي أقرب وقت مم ن علةم بنشةاء اللجنةة المسةتقلة المعنيةة  35-١٢٨

بال فةةل المسةةبولة عةةن التحقيةةق الةةي انت اوةةات حقةةوق ال فةةل ورصةةد تنفيةةل قةةانون 
 )باراغواي(؛ 2008ال فل لعا  

وضةةةةا بةةةةرام  دالمةةةةة ومسةةةةتدامة للتعلةةةةي  والتةةةةدريب بشةةةةأن حقةةةةوق  36-١٢٨
وال سةةةةةيما أالةةةةةراد القةةةةةوات المسةةةةةلحة والج ةةةةةاز  اإلنسةةةةةان للمةةةةةوظفين العمةةةةةوميين 

 القلالي  ما الترويز علم حماية الفئات اللعيفة )وولومكيا(؛
السةةةماح بنشةةةر أالةةةراد قةةةوة الحمايةةةة اإلقليميةةةة التابعةةةة لكعثةةةة ا مةةة   3٧-١٢٨

المتحدة الي جنوب السودان نشراا تاماا ومن دون عراقيل  علم النحةو المةألون بةه 
(  لتحقيةةةق االسةةةتقرار والمسةةةاعدة 2016)2304ن مةةةبموجةةةب قةةةرار مجلةةةس ا 

 علم منا ارت اب مزيد من الف الا )الواليات المتحدة ا مري ية(؛
بتاحةةة وتيسةةير النشةةر الفةةوري  الةةراد قةةوة الحمايةةة اإلقليميةةة التابعةةة  3٨-١٢٨

 للكعثة والقاا للت ليف ال ادر عن مجلس ا من )ألمانيا(؛
م تحسين ظرو  االحتجاز وبلغةاء عقوبةة مواصلة الج ود الرامية بل 39-١٢٨

 اإلعدا   ب د  تخفيف جميا أح ا  اإلعدا  )ال رسي الرسولي(؛
وقةةف ال جمةةات ضةةد المةةدنيين ومكةةاني ا مةة  المتحةةدة والمةةوظفين  ٤٠-١٢٨

 التابعين ل ا )ملديف(؛
ال ف الوراا عن انت اوات حقوق اإلنسان  بما الةي للةك ال جمةات  ٤١-١٢٨

ال القتةةةةل غيةةةر المشةةةةروع  واالغت ةةةةاب والعنةةةةف الجنسةةةةي  علةةةم المةةةةدنيين وأعمةةةة
 واالحتجاز التعسفي  واالخت ا   والن ب )النروي (؛

اتخةةال تةةدابير وقاليةةة وأوثةةر العاليةةة مةةن أجةةل تعزيةةز وحمايةةة حقةةوق  ٤٢-١٢٨
اإلنسةةان  وال سةةيما الةةي ضةةوء الحةةاالت التةةي تن ةةوي علةةم انعةةدا  ا مةةن والسةةالمة 

 لتي يتسا الي ا ن اق النزاعات المسلحة )الكحرين(؛للمدنيين والي منافق الكلد ا
عمل ح ومة جنوب السودان وجميا أفرا  النزاع علم وضا حد  ٤3-١٢٨

الوري لالنت اوات الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنت اوات الخ يرة للقانون الةدولي 
اإلنساني  بما الي للك ال جمةات التةي تسةت د  المةدنيين  واالغت ةاب والعنةف 

الجنسةةةاني  واالحتجةةةاز التعسةةةفي واالخت ةةةا   وااللتةةةزا  بإيجةةةاد حةةةل الجنسةةةي و 
 سياسي للنزاع وتنفيله )نيوزيلندا(؛
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بن ةةاء جميةةا انت اوةةات القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني وحقةةوق اإلنسةةان  ٤٤-١٢٨
المرت كة الي سياق النزاع المسلح  والعمل بوجه خاص علم اتخال جميا التةدابير 

ا  ا ففةةةال وتجنيةةةده   و عمةةةال القتةةةل غيةةةر الالزمةةةة لوضةةةا حةةةد الةةةوري الخت ةةة
المشةةروع والعنةةف الجنسةةي وال جمةةات التةةي تسةةت د  المةةدنيين وأعمةةال الن ةةب 

 وتدمير الممتل ات )أوروغواي(؛
تأمين ال ياول ا ساسية المدنية الي جميا أنحاء جنةوب السةودان   ٤5-١٢٨

الي المجال اإلنساني وال سيما مواقا حماية المدنيين  وحماية المدنيين والعاملين 
والمداالعين عن حقوق اإلنسان من انت اوات وتجاوزات حقةوق اإلنسةان  بمةا الةي 
للةةك عمليةةات القتةةل خةةار  ن ةةاق القلةةاء وحةةاالت االختفةةاء القسةةري والتعةةليب 

 والعنف العشوالي )وندا(؛
ومسةتمر ومةن  ل الوري السماح بوصول المساعدات اإلنسانية بش ٤6-١٢٨

 ا أنحاء الكلد وتيسيره )أوورانيا(؛دون عوالق بلم جمي
االحتةةرا  الفةةوري لوقةةف بفةةالق النةةار وتيسةةير وصةةول المسةةاعدات  ٤٧-١٢٨

 اإلنسانية علم نحو تا  ومن دون عوالق بلم جميا منافق الكلد )ألمانيا(؛
ضةةةمان وصةةةول المسةةةاعدات اإلنسةةةانية الةةةوراا ومةةةن دون عوالةةةق بلةةةم  ٤٨-١٢٨

الكلد  ووفالة حماية السة ان المةدنيين  بمةن الس ان المحتاجين الي جميا أنحاء 
 الي   ا  خاص المستلعفون )السويد(؛

ضمان بي ال المسةاعدات اإلنسةانية بالفعةل بلةم المةدنيين وحمايةة  ٤9-١٢٨
الج ات الفاعلة الي المجةال اإلنسةاني  الةي ظةل االحتةرا  ال امةل للقةانون الةدولي 

ن الةي بعثةة ا مة  المتحةدة الةي اإلنساني  وت ثيف التعاون ما  ةعكة حقةوق اإلنسةا
جنوب السودان  وال سيما اليما يتعلق بتنفيل اتفاق وقف ا عمةال العداليةة المكةر  

 )الكرازيل(؛ 2014الي وانون الثاني/يناير 
السةةةماح للمجتمةةةا المةةةدني والمن مةةةات غيةةةر الح وميةةةة وووةةةاالت  5٠-١٢٨

ومةةن دون خةةو  ا مةة  المتحةةدة بإي ةةال المسةةاعدات اإلنسةةانية مةةن دون عوالةةق  
مةةن التحةةر  أو العنةةف  للةةمان تةةوالير اإلمةةدادات الحيويةةة والمسةةاعدة للسةة ان 

 (؛آيرلنداالمحتاجين )
بنشاء آليات الرعاية للمجتمعات المحلية المتلررة من النزاع  بما  5١-١٢٨

 الي للك رعاية ال ب النفسي )وولومكيا(؛
التةةي يعةةاني من ةةا منةةا ووقةةف انت اوةةات وتجةةاوزات حقةةوق اإلنسةةان  5٢-١٢٨

ا ففةةال  وتعزيةةز التةةدابير الراميةةة بلةةم ضةةمان وضةةا حةةد العلةةي لتجنيةةد ا ففةةال  
 واإلالرا  عن   )ا رجنتين(؛
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وقةةف تجنيةةد الجنةةود ا ففةةال الةةي القةةوات المسةةلحة والميليشةةيات  53-١٢٨
 )ووستاري ا(؛

التوقةةف الةةوراا عةةن تجنيةةد الجنةةود ا ففةةال وضةةمان بعةةادة تةةأهيل    5٤-١٢٨
 راليا(؛)أست
الوالاء الوراا بالتزامه بوضةا حةد السةتخدا  الجنةود ا ففةال والق ةر  55-١٢٨

 الي النزاعات المسلحة )الدانمر (؛
اتخةةةال تةةةدابير لوضةةةا حةةةد لتجنيةةةد ا ففةةةال الةةةي صةةةفو  القةةةوات  56-١٢٨

 المسلحة أو الجماعات المسلحة )الرنسا(؛
نود ا ففال  تعزيز الج ود المكلولة من أجل وضا حد لتجنيد الج 5٧-١٢٨

 وضمان اإلالرا  عن جميا ا ففال المرتك ين بالجماعات المسلحة )ملديف(؛
وقةةف ومنةةا االنت اوةةات والتجةةاوزات التةةي تمةةس حقةةوق ا ففةةال   5٨-١٢٨

ةةة بلةةم منةةا وم االحةةة تجنيةةد ا ففةةال واسةةتخدام   الةةي  بوسةةالل من ةةا السةةعي ب مء
 ا عمال العدالية )الكرتغال(؛

ير لتقييةةد تجنيةةد ا ففةةال للمشةةاروة الةةي النةةزاع  ووفالةةة اتخةةال تةةداب 59-١٢٨
تسةةةريح   وبدمةةةاج   الةةةي المجتمةةةا  ومالحقةةةة ومعاقكةةةة جميةةةا المسةةةبولين عةةةن 

 انت اوات حقوق اإلنسان الواجكة للففال  وال سيما القتل والتشويه ) يلي(؛
اتخال الخ وات الالزمة لمنا تجنيةد الفتيةات والفتيةان الةي صةفو   6٠-١٢٨

والقوات المسلحة ا خةرأ  وبنشةاء آليةة لنةزع السةالح والتسةريح وبعةادة الجي  
 بدما  الفتيات والفتيان اللين ُأ رووا الي النزاع المسلح )الم سيك(؛

التحقيةةق الةةي جميةةا القلةةايا المتعلقةةة بانت اوةةات وتجةةاوزات حقةةوق  6١-١٢٨
 يا(؛اإلنسان  ومالحقة المسبولين من دون استثناء ومن دون ح انة )سلوالين

التحقيةةق الةةي االنت اوةةات الخ يةةرة لحقةةوق اإلنسةةان التةةي ارت كةةت  6٢-١٢٨
 منل االستقالل  ومقاضاة المسبولين عن ا )ووستاري ا(؛

العمةةل الةةوراا علةةم بن ةةاء ومنةةا المزيةةد مةةن انت اوةةات القةةانون الةةدولي  63-١٢٨
لحة لحقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدولي اإلنسةةاني التةةي يرت ك ةةا أالةةراد القةةوات المسةة

 والميليشيات المتحالفة مع ا )النمسا(؛
بن اء اإلالالت مةن العقةاب علةم جميةا انت اوةات حقةوق اإلنسةان   6٤-١٢٨

ومكا ةةةةرة تحقيقةةةةات موثوقةةةةة و ةةةةفاالة و ةةةةاملة الةةةةي جميةةةةا االدعةةةةاءات المتعلقةةةةة 
بانت اوةةات القةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان  بمةةا الةةي للةةك االنت اوةةات التةةي ربمةةا 

 )النروي (؛ تش ل جرال  دولية
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ضةةةمان بجةةةراء تحقيقةةةات سةةةريعة وموثوقةةةة و ةةةفاالة ونزي ةةةة و ةةةاملة  65-١٢٨
تةةةبدي بلةةةم المقاضةةةاة علةةةم االنت اوةةةات والتجةةةاوزات الجسةةةيمة المزعومةةةة للقةةةانون 
الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان وانت اوةةات القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني  بمةةا ي فةةل تقةةدي  

 جب )الكرتغال(؛الجناة للمساءلة أما  العدالة علم النحو الوا
اتخةةال جميةةا التةةدابير الالزمةةة للةةمان تمتةةا النسةةاء والفتيةةات التةةا   66-١٢٨

بحقةةوق اإلنسةةان  بوسةةالل من ةةا التحقيةةق الفةةوري والمسةةتقل الةةي جميةةا ادعةةاءات 
العنةةةف الجنسةةةي والجنسةةةاني وتقةةةدي  مرت كةةةي هةةةله الجةةةرال  بلةةةم العدالةةةة  والقةةةاا 

 للمعايير الدولية )السويد(؛
ص علةةةم أن ت ةةةف جميةةةا القةةةوات الةةةوراا  بمةةةا الةةةي للةةةك أي الحةةةر  6٧-١٢٨

ميليشةةةيات حليفةةةة  عةةةن جميةةةا انت اوةةةات وتجةةةاوزات القةةةانون الةةةدولي اإلنسةةةاني 
والقانون الدولي لحقةوق اإلنسةان  وال سةيما ضةد النسةاء والفتيةات  بمةا الةي للةك 
االنت اوات التي ترت ك ا المبسسةات ا منيةة الح وميةة  ووضةا حةد لإلالةالت مةن 

 قاب بتقدي  الجناة بلم العدالة )وندا(؛الع
التعجيةةل باتخةةال تةةدابير العالةةة لم االحةةة العنةةف الجنسةةي الةةي بقلةةي   6٨-١٢٨

الكلةةد بأوملةةه  للةةمان محاسةةكة المسةةبولين عةةن تلةةك الجةةرال  ووفالةةة جكةةر اللةةرر 
 لللحايا  بتوالير الموارد المالية ال االية لتنفيل هله التدابير ) يلي(؛

االت العنةةةف الجنسةةةي ضةةةد المةةةدنيين  اللةةةالا عةةةن وضةةةا حةةةد لحةةة 69-١٢٨
االعتةةةداءات علةةةم ال ةةةحااليين ونشةةة اء المجتمةةةا المةةةدني وملةةةايقت    وبجةةةراء 

 تحقيقات مستقلة الي ا ومالحقة المسبولين علم وجه السرعة )ألمانيا(؛
بجةةةراء تحقيقةةةات سةةةريعة والعالةةةة ونزي ةةةة الةةةي االدعةةةاءات المتعلقةةةة  ٧٠-١٢٨

لةةدولي وانت اوةةات حقةةوق اإلنسةةان  وال سةةيما العنةةف بةةالجرال  بموجةةب القةةانون ا
 الجنسي والجنساني )آيسلندا(؛

التحقيةةةق الةةةوراا الةةةي حةةةاالت العنةةةف الجنسةةةي والجنسةةةاني وضةةةمان  ٧١-١٢٨
 تقدي  الجناة بلم العدالة )التفيا(؛

اتخال جميا التدابير الالزمة إلن اء استخدا  العنةف الجنسةي علةم  ٧٢-١٢٨
  باعتكةةةاره أسةةةلوباا مةةةن أسةةةاليب الحةةةرب  اللةةةالا عةةةن نحةةو من جةةةي وواسةةةا الن ةةةاق

االغت اب واالعتداءات الجنسةية ضةد النسةاء والفتيةات  وضةمان مقاضةاة الجنةاة 
 )الكرتغال(؛

اتخةةال تةةدابير للةةمان وصةةول اللةةحايا علةةم نحةةو العةةال بلةةم سةةكل  ٧3-١٢٨
 االنت ا   بما الي للك جكر اللرر والتعويض )ا رجنتين(؛



A/HRC/34/13 

GE.16-23062 32 

اءلة عةةةةةةن اسةةةةةةتخدا  القتةةةةةةل خةةةةةةار  ن ةةةةةةاق القلةةةةةةاء وفالةةةةةةة المسةةةةةة ٧٤-١٢٨
 واالغت اب بدواالا بثنية سالحي حرب )تشي يا(؛

بنشةةةةاء مح مةةةةة خاصةةةةة اسةةةةتناداا بلةةةةم توصةةةةيات التقريةةةةر المتعلةةةةق  ٧5-١٢٨
بالتحقيق الي ال جو  اللي است د  الندق مجما اإليةواء  وضةمان المسةاءلة عةن 

 جميا انت اوات حقوق اإلنسان )اليابان(؛
العمةل الةوراا علةةم بنشةاء المح مةةة المختل ةة المن ةةوص علي ةا الةةي  ٧6-١٢٨

 )سويسرا(؛ 2015اتفاق السال  لعا  
العمل  علم النحةو المن ةوص عليةه الةي اتفةاق السةال   علةم دعة   ٧٧-١٢٨

اإلسراع بإنشاء مح مة مختل ةة للتحقيةق الةي حةاالت اإلبةادة الجماعيةة والجةرال  
وغيرهةةةا مةةةن الجةةةرال  الخ يةةةرة بموجةةةب  المرت كةةةة ضةةةد اإلنسةةةانية وجةةةرال  الحةةةرب

 القانون الدولي وقانون جنوب السودان )تشي يا(؛
التعجيةةل  علةةم سةةكيل ا ولويةةة  بإنشةةاء مح مةةة مختل ةةة لجنةةوب  ٧٨-١٢٨

السةةودان  تمشةةياا مةةا اتفةةاق حةةل النةةزاع الةةي جم وريةةة جنةةوب السةةودان  لمحاومةةة 
الخ يةةرة ا خةةرأ الةةي جنةةوب المسةةبولين عةةن انت اوةةات حقةةوق اإلنسةةان والجةةرال  

 (؛آيرلنداالسودان وضمان مساءلة جميا الجناة )
اتخةةال تةةدابير ملموسةةة للةةمان حمايةةة أاللةةل للمةةدنيين  وال سةةيما  ٧9-١٢٨

النسةةةةاء وا ففةةةةال  بةةةةدع  بنشةةةةاء مح مةةةةة مختل ةةةةة وبةةةةالتحقيق الةةةةي االنت اوةةةةات 
رت ك ةا ا الةراد الخ يرة المزعومة للقانون الدولي  بما الةي للةك االنت اوةات التةي ا

 العس ريون  ومالحقة المسبولين )النلندا(؛
ضةةةةمان م االحةةةةة اإلالةةةةالت مةةةةن العقةةةةاب بةةةةالحرص علةةةةم مالحقةةةةة  ٨٠-١٢٨

ومحاومة جميا المسبولين عن الجرال   وال سيما بالمسةارعة  بةدع  مةن االتحةاد 
ا الريقةةي  بلةةم بنشةةاء مح مةةة مختل ةةة علةةم النحةةو المتةةوخم الةةي اتفةةاق السةةال  

 )الرنسا(؛
تنفيةةل سياسةةة العالةةة لتسةةجيل المواليةةد الةةي جميةةا أنحةةاء الكلةةد بغيةةة  ٨١-١٢٨

 تعزيز حقوق ال فل )جم ورية أالريقيا الوس م(؛
ضةةمان تسةةريا وتيةةرة تسةةجيل المواليةةد عةةن فريةةق حملةةة مسةةتمرة   ٨٢-١٢٨

وال فاءة الي استخدا  الموارد  ووفالة حق جميا ا ففةال الةي التغليةة المسةتدامة 
 والتعلي  ا ساسي )الم سيك(؛وال حة العامة 

ضةةمان حمايةةة حريةةة التعكيةةر وت ةةوين الجمعيةةات  واتخةةال بجةةراءات  ٨3-١٢٨
 لحماية ال حااليين )نيوزيلندا(؛
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ضةةةمان الحريةةةات ا ساسةةةية  وال سةةةيما حريةةةة التعكيةةةر  ا مةةةر الةةةلي  ٨٤-١٢٨
 سيس   الي عملية الم الحة )الرنسا(؛

ن عن حقوق اإلنسةان والعةاملين وفالة حماية ال حااليين والمداالعي ٨5-١٢٨
 الي المجال اإلنساني  وضمان وصول   بلم جميا المنافق )أستراليا(؛

السةةةةةماح لل ةةةةةحااليين ومن مةةةةةات حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وسةةةةةالر أالةةةةةراد  ٨6-١٢٨
 المجتما المدني بالوصول التا  بلم جميا منافق الكلد )آيسلندا(؛

ا الةي للةك  الةراد اتخال خ وات ملموسة للمان حريةة التعكيةر  بمة ٨٧-١٢٨
المجتمةةا المةةةدني ووسةةال، اإلعةةةال   ووفالةةةة وضةةا حةةةد الةةوري  عمةةةال الملةةةايقة 
والت ديد واالحتجاز غير القانوني والتخويف التي ترت ك ا دوالر ا مةن الةوفني الةي 

 حق أولئك ا الراد )النروي (؛
ضةةةةمان التمتةةةةا بحريةةةةة التعكيةةةةر والتجمةةةةا  ووضةةةةا حةةةةد الحتجةةةةاز  ٨٨-١٢٨

 لسلميين غير القانوني )بوتسوانا(؛المت اهرين ا
يةةةة المةةةداالعين عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان وال ةةةحااليين مةةةن العنةةةف حما ٨9-١٢٨

واالعتقال التعسةفي  والت ةدي لإلالةالت مةن العقةاب علةم الجةرال  المرت كةة ضةد 
المداالعين عن حقوق اإلنسان وال حااليين  وبخ ار من مة ا م  المتحدة للتربية 

حلةةة التةةي بلغت ةةا التحقيقةةات القلةةالية الةةي قتةةل ال ةةحااليين والعلةة  والثقاالةةة بالمر 
 )هولندا(؛

اتخةةال جميةةا التةةدابير اللةةرورية للةةمان قةةدرة من مةةات المجتمةةا  9٠-١٢٨
المةدني والمةةداالعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان وال ةةحااليين علةةم االضةة الع بأنشةة ت   

االنتقةةا  أو الت ديةد بةةه المشةروعة مةةن دون عقكةات قانونيةةة أو بداريةة أو خةةو  مةن 
 )السويد(؛

تعزيةةةز وحمايةةةة الحيةةةز المتةةةاح للمجتمةةةا المةةةدني وبجةةةراء تحقيقةةةات  9١-١٢٨
العالةةةة ونزي ةةةة الةةةي جميةةةا حةةةاالت التخويةةةف والعنةةةف ضةةةد الج ةةةات الفاعلةةةة الةةةي 
المجتما المدني  ومساءلة مرت كي هله ا العال والقةاا للمعةايير الدوليةة للمحاومةة 

 العادلة )النلندا(؛
تنقيح وتعديل التشريعات  بما الي للك قةانون دالةرة ا مةن الةوفني  9٢-١٢٨
  اللةةةلين مةةةا التئةةةا 2015وقةةةانون المن مةةةات غيةةةر الح وميةةةة لعةةةا   2014لعةةةا  

ُيسةةتخدمان لتقييةةد الحةةق الةةي حريةةة التعكيةةر وت ةةوين الجمعيةةات والتجمةةا السةةلمي 
 )سويسرا(؛

حةةةزاب السياسةةةية  وضةةا بفةةةار قةةانوني متةةةين  داء ن ةةةا  تعدديةةة ا  93-١٢٨
 ووفالة بجراء انتخابات حرة ونزي ة بانت ا  ووالقاا للمعايير الدولية )تشي يا(؛
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اتخةةال تةةدابير لتعزيةةز ح ةةول المجتمعةةات المحليةةة اللةةعيفة علةةم  9٤-١٢٨
المنتجةةات ا ساسةةية  بوضةةا بةةرام  ا مةةن الغةةلالي الةةي المنةةافق المتلةةررة بوجةةه 

 مكيا(؛خاص من ظاهرة االحترار العالمي )وولو 
 ضمان ح ول ا ففال علم التعلي  الجيد بأمان )سلوالاويا(؛ 95-١٢٨
ضةةةمان بدرا  سياسةةةات لحمايةةةة حقةةةوق ا  ةةةخاص لوي اإلعاقةةةةة  96-١٢٨

المنتمين بلم أضعف الئات المجتما الي جميا الج ود اإلنسانية والج ةود الراميةة 
 بلم التعمير بعد انت اء النزاع )النمسا(؛

سريعة والورية من أجل حماية وتعزيةز حقةوق اإلنسةان   اتخال تدابير 9٧-١٢٨
وال سةةيما حقةةوق  ةةرالح وكيةةرة مةةن السةة ان المشةةردين مةةن المنةةافق المتلةةررة مةةن 
النةزاع المسةةلح  والقةةاا للقةةانون الةةدولي اإلنسةاني والقةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان 

 )الكحرين( 
 د من ث  اليما يلي:ول  تحظ التوصيات أدناه بتأييد جنوب السودان  وُتور  -١٢9

التوقيةةةةا والت ةةةةديق علةةةةم ال ةةةة و  اإلقليميةةةةة والدوليةةةةة الرليسةةةةية  ١-١٢9
 لحقوق اإلنسان )جيكوتي(؛

الت ةةديق علةةم ال ةة و  الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان التةةي لةة  ينلةة   ٢-١٢9
 بلي ا بعُد )النيجر(؛

 مواصلة عملية الت ديق علم ال  و  الدولية الرليسية )بي اليا(؛ ١٢9-3
الن ةةر الةةي الت ةةديق علةةم المعاهةةدات الدوليةةة واإلقليميةةة ا خةةرأ  ٤-١٢9

 لحقوق اإلنسان التي ل  ينل  بلي ا بعد )الفلكين(؛
بجةةةراء تقيةةةي  ب ةةةد  الت ةةةديق علةةةم االتفاقيةةةات الرليسةةةة لحقةةةوق  ١٢9-5

اإلنسةةان  وال سةةيما الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  والع ةةد 
ق االقت ةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقااليةةةةة  واتفاقيةةةةة حقةةةةوق الةةةةدولي الخةةةةاص بةةةةالحقو 

 ا  خاص لوي اإلعاقة ) يلي(؛
اسةةت مال عمليةةةة الت ةةديق علةةةم الع ةةد الةةةدولي الخةةاص بةةةالحقوق  ١٢9-6

المدنية والسياسية وتلمين القانون المحلةي أح ةا  االتفاقيةات الدوليةة التةي سةكق 
 الت ديق علي ا )الرنسا(؛

وتووول االختيةاري الثةاني الملحةق بالع ةد الةدولي الت ديق علم الكر  ٧-١٢9
الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  ال ةةاد  بلةةم بلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا  )الجكةةل 

 ا سود( )رواندا(؛
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بعةةةةالن وقةةةةف رسةةةةةمي لتنفيةةةةل أح ةةةةا  اإلعةةةةةدا   والت ةةةةديق علةةةةةم  ٨-١٢9
دنيةةةة الكروتووةةةول االختيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالع ةةةد الةةةدولي الخةةةاص بةةةالحقوق الم

 والسياسية  ال اد  بلم بلغاء عقوبة اإلعدا  )أوروغواي(؛
بقةةرار وقةةف رسةةمي للعمةةل بعقوبةةة اإلعةةدا  تم يةةداا للت ةةديق علةةم  ١٢9-9

الكروتووةةةول االختيةةةاري الثةةةاني الملحةةةق بالع ةةةد الةةةدولي الخةةةاص بةةةالحقوق المدنيةةةة 
 والسياسية )أستراليا(؛

 مةةةةة الجناليةةةةة الدوليةةةةة االنلةةةةما  بلةةةةم ن ةةةةا  رومةةةةا ا ساسةةةةي للمح ١٠-١٢9
وت ييةةف تشةةريعاته الوفنيةةة معةةه  بسةةكل من ةةا تلةةمين ا أح امةةاا بشةةأن التعةةاون مةةا 

 المح مة )غواتيماال(؛
االنلةةةةما  بلةةةةم ن ةةةةا  رومةةةةا ا ساسةةةةي للمح مةةةةة الجناليةةةةة الدوليةةةةة  ١١-١٢9

واالنلةةةما  بلةةةم االتفةةةاق بشةةةأن امتيةةةازات المح مةةةة الجناليةةةة الدوليةةةة وح ةةةانات ا 
 )السويد(؛

الت ةةةديق علةةةم ن ةةةا  رومةةةا ا ساسةةةي للمح مةةةة الجناليةةةة الدوليةةةة  ١٢-١٢9
 )جم ورية ووريا( )سويسرا( )قكرص( )ووستاري ا( )التفيا(؛

الن ةةر الةةي الت ةةديق علةةم ن ةةا  رومةةا ا ساسةةي للمح مةةة الجناليةةة  ١3-١٢9
 ليشتي(؛ -الدولية )تيمور 

 وقف العمل بعقوبة اإلعدا  )جورجيا(؛ ١٤-١٢9
 الن ر الي بلغاء عقوبة اإلعدا  )أوورانيا(؛ ١5-١٢9
تقةةةدي  جميةةةا المشةةةتكه الةةةي مسةةةبوليت   الجناليةةةة بلةةةم العدالةةةة أمةةةا   ١6-١٢9

محةةاو  مدنيةةة عاديةةة يم ةةن الوصةةول بلي ةةا  بلةةمان المحاومةةة العادلةةة ومةةن دون 
 اللجوء بلم عقوبة اإلعدا  )آيسلندا( 

ي هةةلا التقريةةر تُعكءةةةر عةةن موقةةةف وجميةةا االسةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات الةةواردة الةةة -١3٠
الدولةةة )الةةةدول( التةةةي قةةةدمت ا و/أو الدولةةةة موضةةوع االسةةةتعراض  وال ينكغةةةي أن يُف ةةة  أن ةةةا 

  تح م بتأييد الفريق العامل ب امله 
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