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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون ةالخامس الدورة
 2016أيار/مايو  2-13

مووووأع تهدموووي مفومووولة ادموووس المتلووودة السووواملة للقووووق اإلنسوووان و قوووا    
 5والفقورة  5/1ن من مر ق قرار مجلس حقووق اإلنسوا (ج)15 للفقرة

  16/21 من مر ق قرار المجلس

 *السودان  

صووووامص  م وووولل   ا ستلروووو  ا  ووووتعرا     هوووو 24ملعلوموووواق املقمموووو  موووو  االتقريوووور يووووو    
وهو يتصع هركل املصادئ التو رهرو  العامو  الوع استتومها حلوق مقووا ا   وا   .(1)الموري الشامل

اقرتامواق مو   ا وف ميو ور   أو و هواق  رور أو يتضوت  أي ررا    . لكنو 17/119يف مقرره 
قورار ششو   ادسوا اق شعرنهوا.  أو كومأي م و  األمم املتلمة ال امر  حلقووا ا   وا أ أيواا تا و أ

وقووم أدر وو  ش ووورة منهحروو  يف موااووص مايوو  الوونا مرا ووع املعلوموواق الووواردة يف التقريوورأ و  رتوو  
أ ُي  ووواأ م وووف 16/21الن وووا األصووولر  سلووق مااوووا قووومر امل ووتراا. وستووو ا شقووورار ا لووق 

التاشعوو  للمولوو  مو وووا  مقتضووق احلووارأ موورا م ووتقل   ووهاماق املي  وو  الوننروو  حلقوووا ا   ووا 
ا  تعرا  واملعتتمة شنا  سلق التقرم الكامل مبصادئ شاريق. و تاح سلق املوقع الشصكص للتيو ور  
ال امر  حلقوا ا   ا  الن وا الكامل  الع  تضت  مجرع املعلوماق الواردة. وروسرو  يف  سوماد 

 ة.التقرير دوري  ا  تعرا  والتروراق الع ممث  يف  لك اليرت 

__________ 

 .حترر هذه الوثرق  قصل  ر ااا  ا دوائر الرتمج  يف األمم املتلمة مل * 
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 المصللة صاحبة الجهات من المقدمة المعلومات -توال   
 واإلطار ادساسلة المعلومات -تلف 

 (2)نطاق االلتعامات الدوللة -1 
ا  ضوتا   ا شأوصق مرت  تار ر ال ودا  مبوا م  قوا رن  الوننرو  موع ا لت امواق المولرو   -1

وأمووووادق اللحنوووو   .(3)الم ووووتوري  لللقووووااملعاهوووماق المولروووو  و دراال هوووذه ا لت اموووواق يف اووورست  
يصلو   زار موا الوننر  ال ودا ر  حلقوا ا   ا  )اللحن  الوننر  حلقوا ا   وا ( شو   ال ووادا 

م ووو ل  ا  ضوووتا   ا ا ياقرووو  القضوووا  سلوووق مجروووع أاوووكار التتررووو   وووم املووورأة وا ياقرووو  مناهضووو  
امل يووم موو  التعووذيف والتو وتووور املللووق مبرووواا مقوووا ا   ووا  والشووعومأ وأوصوو  شا  ضووتا  

وأوص  منرت  العيو المولر  وهروموا  رايوتق وو وم ومنرتو  م ولتو  مو  أ ول  .(4)ا  ياقراق
والورقوو   6والورقوو  املشوورتت   2والورقوو  املشوورتت   1 قممروو  ومنرتوو  ريوومريق والورقوو  املشوورتت  قوورم 

ال ودا  شو   ينرور يف الت وميق سلوق ا ياقرو  مناهضو  التعوذيف وا ياقرو  القضوا  سلوق  7املشرتت  
الوع شالتوصوراق  مجرع أاكار التترر   م املرأة وشرو وتواا ا ختراري دو   شوما  حتيرواق ستو ا 

وأوصو  منرتو  العيوو المولرو  والورقو   .(5)2011 لعوا  قصلها خ ر  ول  ا  تعرا  اخلاص  شو 
شالت وووميق سلوووق ا  ياقرووو  المولرووو  حلتايووو  مجروووع األاووو اا مووو  ا ختيوووا  الق وووري  6املشووورتت  

وأوصووووو  منرتووووو  الكرامووووو  واوووووصك   .(6)والتو وتوووووور ايلوووووق مبروووووواا مقووووووا ا   وووووا  والشوووووعوم
شالت وووميق سلوووق  7العرشرووو  اوووم احلكومرووو  للتنترووو  ومنرتووو  ريووومريق والورقووو  املشووورتت  املنرتووواق 

وأوصوو  الورقوو   .(7)ا ياقروو  مناهضوو  التعووذيف والتو وتووور ا ختروواري   ياقروو  مناهضوو  التعووذيف
 ششوو   و ووع األاوو اا سوومةص اتن وور  وا ياقروو 1954 سووا  شالت ووميق سلووق ا ياقروو  1املشوورتت  

 .(8)ق  خبيض ما ق ا عما  اتن ر املتعل 1961 سا 
وأوص  هروما  رايوتق وو وم شالت وميق سلوق  روا  روموا األ ا وص للتلكتو  اتنائرو   -2

وأوص  منرت  م لتو  م  أ ل قورم  قممرو  ال وودا  شو   ي وما سلوق التو وتوور  .(9)المولر 
ر  ااادف  ا  لغا  سقوش  ا ختراري الواين املللق شالعهم المويل اخلاا شاحلقوا املم ر  وال را 

 .(10)ا سما 
وأوص  محل  الروشرل ال ودا  ش   يتقرم شا ياقر  القضوا  سلوق التتررو  العن وري والعهوم  -3

المويل اخلاا شاحلقوا املم ر  وال را ر  والعهم المويل اخلاا شاحلقوا ا قت ادي  وا  تتاسرو  
  واملعاقصوو  سلرهوواأ وهووص ال ووكود الووع يعووم  ال ووودا  والوقامروو  وا ياقروو  منووع  رةوو  ا شووادة اتتاسروو

 .(11)مرهااا نرم
 والتشريعي الدستوري اإلطار -2 

تووووول  يعتوووووت 2005 لعوووووا  أ  الم وووووتور الوووووون  ا  تقوووووايل 6 مرووووو  الورقووووو  املشووووورتت   -4
مووو  القووووا   اا اوووم أ  سووومد .منووو اا معاهوووماق مقووووا ا   وووا  الوووع صوووم ا سلرهوووا ال وووودا   ووو  
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است توووم سلوووق فوووو ُيوووال   2015توووا و  الواين/ينووواير  ويف احلقووووا واحلريووواق األ ا ووور . نتهوووك 
و مرووو   .(12)ا  ووورا  املرلووووم سووومد مووو  التعووومي ق املمخلووو  سلوووق الم وووتور الوووون  ا  تقوووايل

شتعوووميل  يتعلووق مرتوواينيوووذ التوصووراق الووع قصلهوووا    اللحنوو  الوننروو  حلقووووا ا   ووا  أ  ال ووودا 
وأوصوووو  مبرا عووو  التشووووريعاق الوننروووو  ملوا متهووووا موووع الم ووووتورأ و وووو   شووووريعاق شعوووض القوووووا   

ال وودا  سلوق  عوميل  5وموو  الورقو  املشورتت   .(13) ميمة حلتاي  احلقوا املكيولو  يف الم وتور
ال وووودا  شالغوووا   6وأوصووو  الورقووو  املشووورتت   .(14)2015 لعوووا  قوووا و  احل وووور سلوووق املعلومووواق

وموووو  اللحنووو  الوننرووو   .(15)للقوووا و  الووومويل واملعوووايم المولرووو اا  عميلووو  ومقووو أو قوووا و  املنشووووراق
حلقوووا ا   وووا  ومنرتووو  العيوووو المولروو  وهروموووا  رايوووتق وو وووم ومنرتوو  الكرامووو  ومنرتووو  خووو  

 وقوووا و  ال ووولام  واملرصوسووواق 2010 لعوووا  الووومماا األموووامص سلوووق  عوووميل قوووا و  األمووو  الوووون 
 ال وووادر والقوووا و  اتنوووائص 2006 لعوووا  تووول الرووووسص وا   ووواينوقوووا و   نرووورم الع 2009 لعوووا 
 .(16)ريوو  التعصووم و كوووي  اتتعروواق والتحتووعحلهووذه القوووا   سووم   قررووم  أ لضووتا 1991 سووا 

 وقوا و  الشورن  2007 سوا  ال وادر شالغا  قا و  القواق امل لل اا وأوص  منرت  الكرام  أيض
لوننرووو  حلقووووا ا   وووا  ومنرتووو  الكرامووو  واوووصك  وأمانووو  اللحنووو  ا .(17)2008 سوووا  ال وووادر

ُيوووو ر ايووواتم  2013 سوووا  ال وووادر شادخوووار  عوووميل سلوووق قوووا و  القوووواق امل ووولل اا التنترووو  سلتووو
  .(18)الع كري  حماتت  املم ر أ وأوص  شالغا  هذه القوا  

حلقوووووا واللحنوووو  الوننروووو   7والورقوووو  املشوووورتت   6وأوصووووق مرتوووو  تووووار ر والورقوووو  املشوووورتت   -5
ا   وووا  مبرا عووو  القووووا   الوننرووو  وموا متهوووا موووع ال وووكود المولرووو  حلقووووا ا   وووا  الوووع  عوووم  

ال ووودا  شا شووا  رلروو    ووت  شووا را  زيوواراق  6وأوصوو  الورقوو  املشوورتت   .(19)مرهووااا ال ووودا  نرموو
 .(20) ا أمات  ا متحازدو  سراقرل م تقل  

 ا  دراال  عريوو  اووامل للتعووذيف يف  6املشوورتت  ودسوو  منرتوو  العيووو المولروو  والورقوو   -6
 .(21)للتعايم المولر اا التشريعاق الوننر  ومق

وقوووووا و   2009 سوووووا  ال وووووادر و موووووز مرتووووو  توووووار ر أ  قوووووا و   هووووواز األمووووو  الوووووون  -7
ين ووا  سلووق ا متحوواز موو  دو   مكا روو  الوصووور ش وورس   ا  1991 لعووا  ا  وورا اق اتنائروو 

موع أمكوا  ا يواا ال و   الشوامل يف ال وودا . ومهوا يتعار وا أ شالتوايلأ   صرل ا ت واف قضوائص
وأوصوووق مرتوووو  تووووار ر مبرا عوووو  ا نووووار القووووا وين و عوووميل القوووووا   الووووع  تعووووار  مووووع ا  ت اشوووواق 

 .(22)المةقرانر  و ص ح امليو ر  القومر  ل  ت اشاق
( 2)151مووذم  املووادة  ومووو  منرتوو  ريوومريق سلووق  لغووا  التعوومي ق الم ووتوري  الووع -8
أ وأوتلوو   ا  هوواز األموو  وامل وواشراق الووون  2005 لعووا  ( موو  الم ووتور الووون  ا  تقووايل3و)

 .(23)وظائ  أخرى  ا  ا ف وظائي  ا  ت صارا ر 
 يف أأ  التملوووووا  ال ووووووداين أقووووور   6و مرووووو  منرتووووو  العيوووووو المولرووووو  والورقووووو  املشووووورتت   -9
موو  الم ووتور الووون  ا  تقووايل الووع  151حوومر أ دخوول سلووق املووادة للاا موووم   عوومي ا  أ2015 سووا 

 وونرم دور  هوواز األموو  وامل وواشراق الووون أ وهووو التعووميل الووذي مووو ر اتهوواز  ا قوووة م وولل  
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ساديوووو  اووووا  وووولر  ا ستقووووار وا متحوووواز دو  م ووووا ل . وأوصوووو  منرتوووو  العيووووو المولروووو  والورقوووو  
و مرو   .(24)ميلأ شررا منهوا   شوا  رلرو  رقاشو  قضوائر ال ودا  ش   يلغص هذا التع 6املشرتت  

رلرووو  رصوووم  و  يتووور   وووتا اق مص ووور  تامرووو    منرتووو  ريووومريق أ  النروووا  القوووا وين لل وووودا 
 شاصوو ح قووا و   هوواز األموو  الووون  6وأوصوو  منرتوو  ريوومريق والورقوو  املشوورتت   .(25)م ئتوو 
وامل وووواشراق الووووون  موووو  وظووووائ    يووووا  سوووو  نريووووق زريووووم  هوووواز األموووو   2010 سووووا  ال ووووادر
مذف األمكا  الوع  أو وأوصق التلال  العاملص م  أ ل مشارت  املوانن  شتعميل .(26)القا و 

زوور   األاووكار املشووروس  حلريوو  التعصوومأ و لغووا  أمكووا  قووا و  القووواق امل وولل  الووع  ووور ايوواتم 
 .(27)  قوا و  ال ولام  واملرصوسواق ال ولير الع كري  الص  يف  رائم مري  التعصم و لغا  أمكوا

شالغووا  مجرووع أمكووا  قووا و  األموو   6وأوصووق التلووال  العوواملص ومنرتوو  ريوومريق والورقوو  املشوورتت  
الووون  وقووا و  الشوورن  الووع طوون  الشوورن  و هوواز األموو  وامل وواشراق وقووواق األموو  وقووواق الوومسم 

وأوصوو  منرتوو  ريوومريق  .(28)مقوو  اتنائروو ال ووريع وامهووا موو  القووواق األمنروو  م ووا   موو  امل 
  .(29)شادراال التعذيف  ت  اترائم اتنائر  الع   تو ف سقوشاق منا ص 

يقصوول التوصووراق ال وواشق  املتعلقوو  شاصوو ح  مل أ  ال ووودا  2و مروو  الورقوو  املشوورتت   -10
 واال واحلضووووا   يعووووم ر قوا رنوووو  املتعلقوووو  شووووال ومل 2010 سووووا  ال ووووادر قوووا و   هوووواز األموووو  الووووون 

شالقووووا و  الوووومويل حلقوووووا ا   ووووا   والروووو ا ومقوووووا امللكروووو  وا خوووو ر شووووا دام العاموووو  ستوووو ا 
 .(30)وشالتوصراق الع قصلها يف ال اشق

 .(31)وأوص  منرت  العيو المولر  شالغا  تل التشريعاق الع زر   رصرق العقوش  الصم رو  -11
 ال وووادر قوووراراق ايووواتم قوووا و  الريووول امووورتا  جيوووف ووو  ورأق اوووصك  معلومووواق مقووووا الريووول أ

حيرور القوا و  اوم  لوك مو  أاوكار العقوشو  الصم رو   و   لم األنيار. الذي حيرر 2010 سا 
ومحلو  الروشروول ومنرتوو   6وأوصوق املرتوو  األورول للقوا و  والعمالوو  والورقو  املشوورتت   .(32)موول الصوورت

م لتو  م  أ ل قرم  قممر  مبوا م  القا و  اتنائص مع الم تور الون  ا  تقايل لضوتا  مريو  
وأوصووو  منرتووو  العيوووو المولرووو  ال وووودا  شالغوووا  زووور   .(33)126و 125الووومي  و لغوووا  املووواد   

ومنرت  م لتو  مو  أ ول قورم  قممرو   7والورق  املشرتت   6و مر  الورق  املشرتت   .(34)ةالرد  
يوتهت  شوا خ ر شوا دام العامو   موا المينرو أ سوادة أو أ  الن ا أ وخباص    ا  األقلراق ا ثنر 

موو  قووا و  العقوشوواق. وأوصوو  هوذه اتهوواق ال ووودا  شوو   يلغووص أ وو ا  موو   152مبو وف املووادة 
وامهوووا مووو  أمكوووا  قوووا و  النروووا  العوووا  و لغوووا  مجروووع القووووا   الوووع طرووو   وووم املووورأة  152دة املوووا

شتعوميل  6أوصوق التلوال  العواملص والورقو  املشورتت   تتوا  .(35)لضتا  املوا مو  موع املعوايم المولرو 
  .(36)1991 سا  ال ادر وقا و  ا  را اق اتنائر  1991 سا  ال ادر قا و  العقوشاق

 .(37)وأوص  اصك  معلوماق مقوا الريل شرمع ال   الم را للت يولر  اتنائر  -12
وأوصوو  منرتوو  م وولتو  موو  أ وول قوورم  قممروو  ال ووودا  شوو   يرمووع ال وو  الووم را للوو واال  -13

 .(38) ا الوامن  سشرة
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 ا سووووم  و ووووود أي قووووا و  جيوووور  صوووورام   ار وووو   شوووووي   6وأاووووارق الورقوووو  املشوووورتت   -14
األسضوووا  التنا ووولر  األ وويووو  وأوصووو  ال وووودا  شتحووور  العنووو   وووم الن وووا  وا ات وووام ال و وووص 

 وووووووماشم احلتايووووووو  مووووووو  الن وووووووا   ووووووولايا العنووووووو  ا وووووووتيادة وم مقووووووو  املتوووووووورن  مرووووووو أ و وووووووتا  
 .(39)الض رر و ت
املصوووادرة ال وووودا ر  حلقووووا ا   وووا  ال وووودا  مبوا مووو   شوووريعا   املتعلقووو   ووورائم وأوصووو   -15

  .(40)"احلمود" مع مقوا ا   ا  وموت  سلق  رصرق هذه العقوشاق سلق امل لت  دو  امهم
  املولرو  وأوص  منرت  م لتو  م  أ ل قرم  قممر  ال ودا  حبذف القوا   الوع زور   -16

اتن ووور  اخلاصووو  الوووع زتوووع شالرتا وووص شووو  ا  ووو  شوووالغ  و وووتا  سوووم   اتن ووور  والع قووواق
صوووياق  صااويووو  اتن وووا ر  وموووامل ياملرووول اتن وووص ومغووواير ص  وم دو ووو ملولرووواق واملولرووواستقوووار ا
 .(41)سلق أ اس املرل اتن ص و/أو ااوي  اتن ا ر  اتن  
ا رهوووام والنروووا  الوووماخلص وأوصووو  منرتووو  الكرامووو  ال وووودا  مبوا مووو  قوووا و  مكاملووو   -17

 .(42)للتلاتم اخلاص  مع املعايم المولر   اق ال ل 
 اإلطار المؤسسي والبنلة ادساسلة للقوق اإلنسان ومدابلر السلاسة العامة -3 

 أمووووووووووووادق اللحنوووووووووووو  الوننرووووووووووووو  حلقوووووووووووووا ا   ووووووووووووا  ش موووووووووووووا استتوووووووووووومق ا ووووووووووووورتا رحرتها -18
ومنرتووو  الكرامووو  أ   6والورقووو  املشووورتت   . واد سووو  منرتووو  العيوووو المولرووو 2018-2014لليوورتة 

يكيووص للت وومي ملشوواتل مقوووا ا   ووا  الووع    ا تتووع الوومويل أو الوومسم املقووم  موو  احلكوموو 
ودسو   ا  وومم امل يوم مو  املووارد لتتكو  اللحنو  الوننرو  حلقووا  .وا ع النرواااا  قتضص مضور 

  شوا  اللحنو  الوننرو  حلقووا ا   وا ا   ا  مو  ا  ور ا شو يتهوا. ورمصو  هوذه اتهواق شا
  ووووورتا   ملصووووادئ شوووواريقأاا  مروووو  أ وووو  ينصغوووووص حتميووووم هركوووول اللحنوووو  وو يا وووووا ومقووووأمووووا    
  .(43)شا  تق لر  والتعمدي  والتلقرق يف ا تهاتاق مقوا ا   ا  شيعالر  يتعلق مرتا
يلو   مو   مبوا  قورت و مر  منرت  ريومريق سوم  و وود  را و  وا ول  ملنوع التعوذيف  -19

تنو   أو  ص ماق  شريعر  ومي  ور  ورلرواق م وتقل  للنرور يف الشوكاوى و ولر  قضوائر  قويو 
سوو   شو ووع  را وو  اووامل  ملنووع التعووذيف مضوو ا  لووك املنرتوو  وننروو  حلقوووا ا   ووا . وأوصوو  

    را   ص ماق مي  ور  اوامل  تهواز الشورن  و هواز األمو  وامل واشراق الوون أ وخباصو  مو
 .(44)خ ر م ر ستل  هاز األم  وامل اشراق يف العتل ا  ت صارايت

 رووا الصر وو   مل لكنهووا اا"وننروواا أ  احلكوموو  أنلقوو  "موووار  2و مروو  الورقوو  املشوورتت   -20
 .(45)امل ئت 
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 التعاون مع آللات حقوق اإلنسان -باء 
 التعاون مع اإلأراءات الخاصة  

واملصووادرة ال وودا ر  حلقوووا ا   ووا  موو  أ ول مشووارت  املووانن  أوصوق التلووال  العواملص  -21
شتو ر  دسوة دائتو   ا ا  ورا اق اخلاصو  حلقووا ا   وا  مل واسمة احلكومو   7والورق  املشرتت  

وأوصوووق التلووال  العوواملص شوومسوة املقوورر اخلوواا املعووو   .(46)سلووق  صوو ح حووار مقوووا ا   ووا 
ملقووورر اخلووواا املعووو  حبريووو  التعصوووم واملقووورر اخلووواا املعووو  حبريووو  شاملووومامع  سووو  مقووووا ا   وووا  وا

  .(47)التحتع ال لتص و كوي  اتتعراق واملقرر اخلاا املع  شا تق لر  ايام  والقضاة
وأمادق منرت  الكرام  ش   ال ودا  دأم سلق رمض زيارة اليريق العامل املع  حبا ق  -22

 .(48)صام الروس أو ا ختيا  الق ري
ودسووو  هروموووا  رايوووتق وو وووم  ا  و ووورع  رووواا و يووو  املقووورر اخلووواا املعووو  شال وووودا   -23

و  شوووا  شعوووواق حتووور   اشعووو  للتيو ووور  ال وووامر  حلقووووا ا   وووا أ للتلقروووق يف ا تهاتووواق مقووووا 
 .(49)والنرل األزراتردما  ا   ا  يف دارمور و نوم  

 الوودولي القووانون مراهوواة مووع اإلنسووان لقوووقب المتعلقووة الدوللووة االلتعامووات منفلوو  -ألس 
 التطبلق الواأب اإلنساني

 المساواة وهدم التمللع -1 
ال وووووادر  أاوووووارق منرتووووو  م ووووولتو  مووووو  أ ووووول قووووورم  قممرووووو   ا أ  القوووووا و  اتنوووووائص -24
عتقوماق شميلو  يومينو  مبيقرم احلري  المينر  وي  ت م  تتتر للتترر   وم تول الوذي   1991 سا 

وأاوارق املصوادرة ال وودا ر  حلقووا  .(50)  الوردةجيور     الم تور الون  ا  تقايل الذي تعار  مع 
للشوريع  اا ا   ا   ا مشاتل التترر  يف قا و  األموار الش  ر  الذي يضع قواسم ا رث ومقو

 .(51)ا   مر 
رووو  املولرووواق واملولو مرووو  منرتووو  م ووولتو  مووو  أ ووول قووورم  قممرووو  أ  املووووانن  مووو   -25

 يوا هووو  أاووكا ا  وم دو ووص املروول اتن ووص ومغووايري ااويوو  اتن ووا ر  وموواملص صووياق اتن وو 
مووووو  قوووووا و   152و 148ويعاقوووووف املولروووووو  اتن ووووورو  مبو وووووف الي ووووول   .خمتليووووو  مووووو  التتررووووو 

   نيوووذ يف ال وووودا . وأوصووو  زالووو موووا العقوشووواق. وحيكوووم سلوووق اللووووانر  شعقوشووو  ا سوووما  الوووع
املولروواق واملولروو  وم دو ووص املروول املنرتو  ال ووودا  شوو   يعوو  ز مقوووا ومريوواق مجرووع املوووانن  موو  
. وأوصوو  ال ووودا  شتقووم  التوومريف اتن ووص ومغووايري ااويوو  اتن ووا ر  وموواملص صووياق اتن وو 

   .(52)ملنع التترر   م هي   املوانن 
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 لرية وادمن الشخصياللق  ي الللاة وال -2 
 وو ار  ومنرتوو  م وولتو  موو  أ وول قوورم  قممروو  شوو   ايوواتم   6أمووادق الورقوو  املشوورتت   -26

 6يف شعوض األمرووا . وأوصو  املنرتوو  والورقو  املشوورتت  اا  رصوق سقوشو  ا سووما أ وحتكوم اووا اراشرو
  .(53)شغر   لغا  سقوش  ا سما اا شاس   وق  أمكا  ا سما  مور 

والورقو  ر  منرت  هروما  رايتق وو وم ومنرتو  ريومريق ومنرتو  العيوو المولرو  و م -27
أ  سم   نيروذ ال وودا  لتوصوراق  واشق  ششو    7والورق  املشرتت   6والورق  املشرتت   2املشرتت  

اا . وقووم م  هووذه اتهوواق أيضوو2014 سووا  دارمووور وا يوواا ال وو   أمضووق  ا  وومهور الو ووع منووذ
 تووي العشووائص الوذي ي وتهمف املوم ر  يف  نووم تردموا  والنرول األزرا قوارير سو  الق و  ا

وأوصوو  ال ووودا  شوقوو   .لقووا و  مقوووا ا   ووا  والقووا و  ا   وواين الوومولر  اا ويشووكل ا تهاتوو
ااحتوووواق العشوووووائر   ووووم املووووم ر  وموووول  قووووواق الوووومسم ال ووووريع وال ووووتاح شوصووووور امل وووواسماق 

وأوصووو   .(54)ا   وووا ر   ا مجروووع املنوووانق والتلقروووق يف  شووور اتووورم ال ووووداين لقناشووول سنقوديووو 
ومحل  الروشرل  ا  وأاار املرت  األورول للقا و  والعمال  .(55)شوق  ق   املم ر اا ال ودا  أيض

 .(56)سلق ا ختصا أ تهم   ا أ  الرائراق احلرشر  احلكومر  ا تهمم   كا   صار النوش 
سو  قلقهوا  7والورقو  املشورتت   2وأسرش  منرتو  هروموا  رايوتق وو وم والورقو  املشورتت   -28

اق القوووو  وووا  يف شعوووض ا دسوووا اق أ          وووت م  ت ووو حأزالووو موووا أل   ووورائم ا ات وووام
 يف منرقوووو   اشوووو  شوووومارمورأ 2014 سووووا  اموووورأة يف 200الع ووووكري  ال ووووودا ر  اات ووووص  موووووايل 

يعاقوووف املتورنوووو  مرهوووا. وأوصووو  هوووذه اتهووواق  ومل اا اوووامراا حيقوووق يف هوووذه ا دسوووا اق حتقرقووو ومل
ما ق أخرى مصل و  سنهوا  تعلوق شتعور   ويف يف هذه احلا ق م تق ا اا ال ودا  ش   جيري حتقرق

احلرتوووو  الشووووعصر  لتلريوووور ال ووووودا  وأمووووراد األقلروووواق النوشروووو  وامل وووورلر أ مبوووو  موووورهم الن ووووا  أ صوووواا 
اق رواألنيوووارأ لاسوووما  خوووارال  رووواا القضوووا  سلوووق أيووومي القوووواق الع وووكري  ال وووودا ر  وامللرشووو

  .(57)املتلالي  معها
و مرووو  منرتووو  ريووومريق و وووود وثوووائق  شوووم  ا ار كوووام ا تهاتووواق وا وووع  حلقووووا  -29
يف  لوووك التعوووذيفأ يف دارموووور و نووووم تردموووا  والنرووول األزرا. وأوصووو  املنرتووو   مبوووا    وووا أا

 .(58)شوق  ا تهاد املعايم المولر   شا  الن اساق امل لل 
ومنرتو   7والورق  املشورتت   6و مر  اللحن  الوننر  حلقوا ا   ا  والورق  املشرتت   -30

القوووووة امليرنوووو  لتيرقوووو   أ2011 سووووا  منووووذ أال ووووودا ر    ووووت م العيووووو المولروووو  أ  قووووواق األموووو  
أ وير سو  مقتول العميوم مو  األاو اا. وأوصو  هوذه اتهواق ال وودا  شضوتا    وا املراهراق
هر ووو  م وووتقل  و وووويل  اا القوووواق األمنرووو  سووو  ا وووت ما  القووووة امليرنووو   وووم املترووواهري   ووولتر وقُّووو  
ملشووروا وا ختيووا  الق ووري والتعووذيف واووم  لووك يوومسق موو  مووا ق القتوول اووم ا مووا يفالتلقرووق 

وأوصووو  اللحنووو  الوننرووو   .(59)للتعوووايم المولرووو اا  مرهوووا ومقووو املتوووورن وم مقووو مووو   وووو  املعاملووو  
 .(60)2013حلقوا ا   ا  شنشر  قرير تن  التق ص يف أمماث أيلور/ صتتت 
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اوو ا  700ل سوو  يقوو مووا   اووهم استقووار 2013 سووا  وأمووادق منرتوو  الكراموو  شوو   -31
وأمووادق اللحنوو  الوننروو  حلقوووا ا   ووا  ومنرتوو   .(61)ومقتوول الكووومي  خوو ر مروواهراق  وولتر 

شووووو    هوووواز األمووووو   7والورقووووو  املشوووورتت   6والورقووووو  املشوووورتت   2العيووووو المولروووو  والورقووووو  املشوووورتت  
قووادة وامل وواشراق الووون   يووذ ستلروواق استقووار وامتحوواز  ع ووير   ووم  ااوور   را وور  وتصووار 

أ است قوول ث ثوو  قووادة 2014 سووا  ويف حيوواتتو . أو اا املعار وو  ال را وور  دو  أ   و وو   لوورهم  توو
ال ودا  ش   يكيل امرتا  اياتت   6وأوص  الورق  املشرتت   .(62)شارزي  م  املعار   وامتح وا

لوق أ شور  ا وتترار مور  قروود صوارم  س 7و مرو  الورقو  املشورتت   .(63)ومق األصور القا و ر 
املعار ووو . و وصوووص هوووذه اتهووواق مبرا عووو   ووولراق  هووواز األمووو  وامل ووواشراق الوووون  وشرموووع تووول 

التلوال  العواملص وأمواد  .(64)العوائق الع  عرت  ستل ال را ور  واملومامع  سو  مقووا ا   وا 
املومامع  واصك  التنتر  ومنرتو  خو  الومماا األموامص شو    5والورق  املشرتت   2والورق  املشرتت  

س  مقوا ا   ا   حنوا يف مكا  مع ور ليرتاق نويل  ومرموا م  التتورل القوا وين وال يواراق 
 .(65)األ ري 
مو  الم وتور الوون  ا  تقوايل حترور التعوذيف  33أ  املادة  6و مر  الورق  املشرتت   -32
ششووو   األدلووو   1993 سوووا  املهرنووو أ وأ  قوووا و  أو ال    وووا ر  أو حترووور العقوشووو  القا ووور    لكووو 

ي ول  قوا رنو  حلرور التعوذيف وموق املعوايم المولرو .  مل املنت س  شالتعذيف ام وا   أل  ال ودا 
ووثق  هروما  رايتق وو م ومنرت  ريمريق ومنرتو  الكرامو  موا ق التعوذيف وا ستوما  الوع 

لوون  يعتول يف مو م   وا  ا تهمم  ايتح ي  ال را ر  وأمادق ش    هاز األمو  وامل واشراق ا
يتحو ي  والتلقرووق يف شو وع موم    وا ة معاملو  امو  العقوام. وأوصو  هوذه اتهواق ال ووودا  

ورأق اللحنووو  الوننرووو   .(66)ادسوووا اق التعوووذيف والومووواة أثنوووا  ا متحووواز وم مقووو  املتوووورن  مرهوووا
 .(67)عاملوو  ال ووحنا حلقوووا ا   ووا  أ  الو ووع يف ال ووحو  ُيووال  القواسووم النتو  روو  الووم را مل

  .(68)شالغا  مجرع أاكار العقوش  الصم ر  6وأوص  الورق  املشرتت  
شوو    امل ولر  سلووق األنيواروأموادق املصووادرة العاملرو   مووا  مجروع أاووكار العقوشو  الصم روو   -33

ليريووق القووا و  يف ال ووودا  جيروو  العقوشوو  الصم روو  راووم التوصووراق املتكووررة حبررهووا. ومووو  املصووادرة ا
يف مجروع  امل ولر  سلوق األنيوارالعامل سلق  وصور  ال وودا  حبرور مجروع أاوكار العقوشو  الصم رو  

  .(69)اا صرحي اا يف  لك املن رأ مرر  مبا األو اطأ
أ  القوووووا و  ال ووووووداين يقوووور الووووور م والصوووورت واتلوووووم وقروووووع  6و مروووو  الورقووووو  املشوووورتت   -34

يوووم  موا اتلوم سقوف  ل و  ا وتتاا موو  ة وهوو نيوذ سقوشواق  موا األنوراف مو  خو ف. وسوادة
و مروو  هرومووا  رايووتق وو ووم  .(70) زا  سووم  اموورتا  احلووق يف حماتتوو  سادلوو  اا خموواوف   ووام

ينرووي سلرو   لوك مو  خورا حلوا ق  مبوا ا تترار  رصروق العقوشواق املن ووا سلرهوا يف الشوريع أ
أ و رصرقهوووا ش وووورة ميرنووو  سلوووق الن وووا  املهرنووو  أو ال    وووا ر  أو احلرووور الووومويل للعقوشووو  القا ووور 

رمضوووه   أو  تعووور  الن وووا  ل ستقوووار واياتتووو  ش وووصف ار ووومائه   وووراويل موووا واليترووواق. وسوووادة
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ومنرتو  هروموا  رايوتق وو وم شالغوا  سقوشو  ا سوما   6. وأوص  الورق  املشرتت  اعوره  غرر  
 .(71)شالر م و ما  العقوش  الصم ر  يف مال   رائم ال  ا

احلووصق موومى احلروواة العتوول شعقوشوو  و مروو  اووصك  معلوموواق مقوووا الريوول ا ووتترار  -35
والعقوش  الصم ر  وسقوش  ا سما  يف مال  اترائم املر كص  قصل    الوامن  سشرة. وأوصو  الشوصك  
مبرا عووو  مجروووع موووا ق احلكوووم شووواحلصق مووومى احلرووواة يف مالووو  اتووورائم املر كصووو  قصووول  ووو  الوامنووو  

  .(72)سشرة
شتع يوووو  ا نووووار التشووووريعص  الشووووصك  العرشروووو  للتنرتوووواق اووووم احلكومروووو  للتنتروووو وأوصوووو   -36

وا لرووواق املي  ووور  ملكاملووو  التتررووو  والعنووو   وووم املووورأة مووو  خووو ر استتووواد ا ووورتا رحر  يف هوووذا 
 ت وومى    وأمووادق منرتوو  م وولتو  موو  أ وول قوورم  قممروو  شوو   مكوموو  ال ووودا  .(73)ال ووراا

مو  موا ق  اا تصوم   اا سومدش    3وأمادق املنرت  والورق  املشرتت   .(74)تن صل ات ام والعن  ا
 ار و    و ار و . يصلو  سنهوا   ا ات ام ال و ص وا ستما  اتن ص وا يوذا  املنو يل  وم الن وا 

شرت/ شوي  األسضا  التنا لر  األ ووي  منتشورة سلوق  رواا وا وع. وأوصو  هوذه اتهواق ال وودا  
ررم مح ق  وقرير   مسو  ا مكامل  شرت/ شووي  األسضوا  التنا ولر  األ وويو  وينرور ش   يمسم  ن

  .(75)يف و ع  شريع حلرر هذه املتار   وزرةها
و مر  منرتو  ريومريق أ  ال وودا  يي ول شو   عريو  ا ات وام و عريو  ال  وا يف  -37
(. 3)151وأدرال  رةو  التلورا اتن وص يف املوادة  1991 لعا  م  القا و  اتنائص 149 املادة

 دراال سوامل مشمدة شالن ص   ا املوظي  الرمسر   149وأوص  منرت  ريمريق شتعميل املادة 
( موو  خوو ر مووذف الوونا الووذي ةكوو  أ  3)151ا ووت ما  مناصووصهمأ واملووادة ي  ووريو  الووذي  

 ووووولراق شووووو    عاقوووووف املتوووووورن  يف ييضوووووص  ا مقا ووووواة الن وووووا ي و وصوووووص منرتووووو  ريووووومريق ال
 .(76)ا ات ام و/أو التلرا اتن ص و عر  املشتص  مرهم سلق اياتم العادي 

 سوو  قلقهووا أل  قووا و  الريوولالشووصك  العرشروو  للتنرتوواق اووم احلكومروو  للتنتروو  وأسرشوو   -38
 ور  حيومد حيمد ال و  القا و رو  للريول يف الوامنو  سشورة لكو  قوا و  األمووار الش  2014 لعا 

الن وووا  سلوووق أ ووو  يشووورتط  3و مرووو  الورقووو  املشووورتت   .(77) ووو  زواال األنيوووار يف الراشعووو  سشووورة
ا  ووتعا   شوصووص  شوورا  سقووود الوو واال و وصووص ش وو  قوووا   حتروور زواال األنيووار والوو واال الق ووري 

 .(78)وشتلميم    ال واال يف الوامن  سشرة لليترا  واليتراق سلق مم  وا 
وا سر   ل زار سلق يم زال ما أ  ال     وملتت ص اللحو  6ورق  املشرتت  و ترق ال -39

  .(79)س اشاق مت    
  ي ذلك اإل الت من العقاب وسلادة القانون بما إقامة العدل، -3 

والورقوووو   2 مرووو  منرتوووو  هروموووا  رايووووتق وو وووم ومنرتوووو  الكرامووو  والورقوووو  املشووورتت   -40
 1593  ام  مع الذترى ال نوي  العاارة ل ومور قورار حلوق األمو   2015 سا  أ  6املشرتت  

  ال ولراق زالو موا القا ص شامال  الو ع القائم يف دارمور  ا ايكت  اتنائر  المولر أ يف م 
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وأوصو  هوذه اتهواق ال وودا  شو   يتعواو  موع تول رلرواق امل وا ل   . رمض التعاو  موع ايكتو 
يف اتووورائم المولرووو  سووور  املتوووورن    اتنائرووو  المولرووو  مووو  أ ووول  وووتا  مرهوووا ايكتووو مبوووا المولروو أ

 .(80)مووووا جيووووت األ وووورار ال مقوووو  اوووومالضوووولايا سلووووق وم ووووور املر كصوووو  يف دارمووووور سلووووق العمالوووو  
ال وووودا  شووو   يلغوووص قووووا   احل وووا   املتعلقووو  شووواملوظي  احلكوووومر أ  4وأوصووو  الورقووو  املشووورتت  
 .(81)ظريتهمو  أو ش رف النرر س  و عهم

اا ملتو ووووواا حيووووورز  قووووومم مل وأسرشووووو  هروموووووا  رايوووووتق وو وووووم سووووو  قلقهوووووا أل  ال وووووودا  -41
وأوصو  منرتو  العيوو  .(82)2003 سوا  شامل ا ل  س  اتورائم املر كصو  يف دارموور منوذ يتعلق مرتا

 6شوورتت  والورقوو  امل 2والورقوو  املشوورتت   والشووصك  العرشروو  للتنرتوواق اووم احلكومروو  للتنتروو المولروو  
وهروما  رايتق وو م ال ودا  ش   ينشا تن  حتقرق قضائص م تقل أ وحيقق يف قتول املترواهري  

أ مو  2013وام  لك م  ا تهاتاق مقوا ا   ا  املر كص  خو ر مرواهراق أيلور/ وصتتت 
ورن  ينتتو   ا مجاساق  اشع  لللكوم أ ويكيل م ا ل  املتوأمراداا   مرها و سنمما يكو  املتورن

حيمد املتورن  يف هذه ا  تهاتاق     ا أ   قرير احلكوم  2وأاارق الورق  املشرتت   .(83)مرها
 وووورط اتنحويوووم الوووذي  أسروووم   وووترتهم قوووواق الووومسم ال وووريع  شوووم  ا راوووم و وووود أدلووو  قانعووو  

  .(84)تهاز األم  وامل اشراق الون اا ويتصعو  رمسر
المولرو  أ  القوواق احلكومرو  ار كصو   ورائم مورم  وم املوم ر  وأت مق منرتو  العيوو  -42

التاشعوووو  القووووواق  وقُّوووو  ال ووووودا  شضووووتا   6وأوصوووو  الورقوووو  املشوووورتت   .(85)يف  نوووووم تردمووووا 
مجروع ااحتواق العشووائر  الوع   وتهمف املوم ر  يف و يواق دارموور و نووم  او   لللكوم  س  

هروموووا  رايوووتق وو وووم ومنرتووو  ريووومريق ومنرتووو  وأوصووو  منرتووو   .(86)تردموووا  والنرووول األزرا
ال وووودا  شووو   ي موووق  7والورقووو  املشووورتت   6والورقووو  املشووورتت   2العيوووو المولرووو  والورقووو  املشووورتت  

 .(87)اا املتورن  يف  رائم احلرم واترائم  م ا   ا ر  مور 
ق موومى أ   هوواز األموو  وامل وواشراق الووون  ا ووت م  سلوو 6و مروو  الورقوو  املشوورتت   -43

ال نواق األرشع املا ر   لر  ا ستقار املوتل   لر  دو   و ر  التهم لكص حيتحو  ش وورة  ع وير  
سشووراق األاوو اا املشووتص  يف ا تتووائهم للتعار وو  واوومهم موو  األاوو اا املوور صر  سلووق فووو 

   وووتهمف ش وووصف أصووولها ا ثووو . وسوووادة موووا اا مت وووور شاحلرتووواق املتتوووردة الوووع االصووو أو مقرقوووص
حيتيز  هاز األم  شاألا اا ايتح ي  ليورتاق نويلو  يف مكوا  منعو ر ومو  دو  أ  يو و   ما

وا ووووت م   هووواز األموووو  وامل وووواشراق الووووون  أ وووالرف خمتليوووو  لت ويوووو  املعار وووو   اا. لووورهم  توووو
ومنرتوو  الكراموو  موو  أ وول مشووارت  املوووانن  وموو  التلووال  العوواملص  .(88)والنااوور  ال را وور 

وأوصووورا شوووالتلقرق ش وووورة موريووو  وحمايووومة يف مجروووع اا راح هوووي   ايتحووو ي   ع ووويسلوووق  نووو ا  ووو
موا ق ا سووما  خووارال  روواا القضووا  وا  ووت ما  امليوورط للقوووة موو   ا ووف قووواق األموو  خوو ر 

   .(89)املراهراق
واستووتق اللحنوو  الوننروو  حلقوووا ا   ووا  التعقرووماق املت وول  شرمووع احل ووا   أمووم أتووت  -44

 .(90)امها م  أفا  الصلم ويف لع  عرت  العمال  يف دارمورالعوائق ا
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 ا سوم  اا شالتعوذيف. و رور  يتعلوق مرتواو  مز منرت  ريمريق ارام امل وا ل  اتنائرو   -45
التلقروووق يف ا تهاتوووواق خروووومة مووووول التعووووذيف وسووووم  م مقوووو  املتووووورن  مرهووووا خل وووو  اللحنوووو  

يتور   وصل ا ت واف معالو   ال وداين  األمريقر  حلقوا ا   ا  والشعوم  ا أ  النرا  القا وين 
ال ووودا  شوو   يكيوول سووم   6وأوصوو  الورقوو  املشوورتت   .(91)لضوولايا ا تهاتوواق مقوووا ا   ووا 

 .(92)ر اياتم ا سرتاماق املنت س  حت  التعذيفقصو 
أ  رخوووور التعوووومي ق الم ووووتوري  أ وووويرق سوووو  ا تهاتوووواق  5و مروووو  الورقوووو  املشوووورتت   -46

  ميوومة مووول   شووا  قووواق أموو  خاصوو   اشعوو  تهوواز األموو  وامل وواشراق الووون . وايوواتم اخلاصوو أ
را ر  شاأل اس. ومنذ   شوا  هوذه حماتم مكامل  ا رهامأ   تهمف املعار   ال   رتا و 

لللكومو  شعقوشو  ا سوما  دو  مراسواة اا او ا يعتوت معار و 200اياتم م كم سلق أتور مو  
األصور القا و ر . و نتهك اياتم تول الضوتا اق الوع يكيلهوا الم وتور الوون  ا  تقوايل وقوا و  

 .(93)ا  را اق اتنائر  وقا و  األدل 
ال ووودا  شوو   يكيوول سوور  مجرووع ايتحوو ي  سلووق قووا  يف  6املشوورتت  وأوصوو  الورقوو   -47

 .(94) اس  للص  يف ممى مشروسر  امتحازهم 48اضو  
 اللق  ي الخصوصلة والعواج والللاة ادسرية -4 

 أيف  ولوو  ا  ووتعرا  األوا اخلاصوو  شوو  أأ  ال ووودا  قصوول 1 مروو  الورقوو  املشوورتت   -48
تن ووو  و  ووواوي املووورأة موووع الر ووول يف احلقووووا وششووو   اخلروووواق  وصوووراق ششووو   امل ووواواة شووو  ا

. اوم أ  1994 لعوا  املت ذة لتعميل/ لغا  مجروع األمكوا  التترر يو  يف قوا و  اتن ور  ال وودا ر 
   ا نلصوهووووووا    ةكوووووونهم احل ووووووور سلووووووق اتن وووووور    مهوووووواق  ووووووودا راقألاألنيووووووار املولووووووودي  

 1ومووو  الورقوو  املشوورتت   . مرل وولو  سلرهووا ش ووورة رلروو شووا   ووودا ر    و األنيووار املولووود أمووا
  قوا رنوو  و را ووا   و ار ووا   الوننروو  ا ياقروو  مقوووا الريوول امتوووا ا امتوووار ال ووودا  سلووق  ووتا  

  .(95)تام ا 
وموومة خاصوو    ووتق  أ2011 سووا  يف أأ  ال ووودا  أ شوو  5الورقوو  املشوورتت  و مروو   -49

املعار و  احلكوومر   "وممة اتهاد ا لكرتوين"   ت م  موا رف مع زة شتامج للتح ق سلق
وال ولير  والنااوور  يف حووار مقوووا ا   ووا . وأوصوو  ال ووودا  شوو   ةنووع ا ووت ما  معووماق 

صك  املراقصوووو  اخلاصوووو  لتر ووووم ا تهوووواد مقوووووا ا   ووووا أ ويرمووووع القرووووود سوووو  مريوووو  التعصووووم سلووووق اوووو
 .(96)ا  رت  

 التنقلحرية  -5 
 مر  اللحن  الوننر  حلقوا ا   ا  منع قادة املعار   وشعض  شرا  ا تتع املمين  -50

  .(97)يتعار  مع الم تور ما م  مغادرة الصلم م  دو  أ صام قا و ر أ وهو
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 ووي  واللووق المعتقوود وحريووة التعبلوور وملوووين الجمعلووات والتجمووع السوولمي تو حريووة الوودين -6 
 المشاركة  ي الللاة العامة والللاة السلاسلة

أ  ال ودا  ا ذ  ماشم  جياشرو  واملصادرة ال ودا ر  حلقوا ا   ا  محل  الروشرل  مر   -51
و مووز املرتوو  األورول للقووا و  والعمالوو   .(98)للليوواع سلووق التووواز  شوو  خمتلوو  األقلروواق المينروو 

والورقوو   6والورقوو  املشوورتت   5ل ووودا ر  حلقوووا ا   ووا  والورقوو  املشوورتت  واملصووادرة االروشروول ومحلوو  
شاستتوواد  شووريعاق و ووماشم   ووت  مبتار وو  الوومي   5-84أ  ال ووودا  قصوول التوصوور   7املشوورتت  

حبريوووو . وأشلغوووو  هووووذه اتهوووواق سوووو  مووووا ق  وووومخل يف اوووويو  شنووووا  الكنووووائق ونوووورد أل ا ووووف 
هوووذه اتهووواق ال وووودا  مبوا مووو   را وووا   و شوووريعا   م ووورلر  وحماتتووو  للت ووورلر . وأوصووو  

 ا  لقوص ال وودا  اا ود توره مع الم تور الون  ا  تقايل وقا و  مقوا ا   ا . وأاارق أيضو
ووقو   رصروق الشووريع   1991 لعوا   وصوراق شالغوا  مكوم زوور  الوردة الووارد يف قوا و  العقوشوواق

 واري امليعوور. ويتعوار  قوا و  الوردة ال ووداين  زار موا سلق ام امل لت أ اوم أ  هوذا القوا و 
موع أمكوا  الم وتور الوون  ا  تقوايل. وموو  اليريوق العامول املعو  شا  وتعرا  الوموري الشوامل 
سلوق أ  يوصووص شالغوا  قووا و  الوردة وا ووا    ورا اق ملتو وو  لوقو  التترروو   وم األقلروواق ا ثنروو  

مماا س  احلري  واملصادرة ال ودا ر  حلقووا ا   وا  ومحلو  و مز التلال  المويل لل .(99)والمينر 
الروشرل أ  احلكوم  طر   م امل رلر . وأوص  ال وداَ  ش مور منها وق   رصرق الشوريع  سلوق 
ام امل لت  و لغا   رائم الردة والتحمي  وال وتاح شاصومار  وراخرا لصنوا  الكنوائق. وأموادق 

  ي ورخ ا شو   سقوم ا تتاسواق سامو أ  نوا  الكنوائق. واد سو  شو ود التترر  يف الت ميق سلق ش
  .(100)يف توم م  األمرا 

جيعووول  موووا شووو    عريووو  سووومد مووو  اتووورائم اتنائرووو  اوووامضأ 6وأموووادق الورقووو  املشووورتت   -52
منهوووا "األمعوووار  ال ووولراق ال وووودا ر   تعامووول معهوووا شوووامراط تحووورائم " روووا  سوووا "  شوووتل أمعوووا ا 

 شووا دام العاموو "أ و نرصووقأ سلووق فووو طرروو ي و ع وويصأ سلووق الن ووا  والصنوواقأاليا وول  وامل لوو  
  .(101)اتتاساق ا ثنر  املهتش  يف ال ودا منه  م  املنلمراق   رتا  
أ   هووواز األمووو  وامل ووواشراق الوووون  حيرووور النقووواا العوووا   2و مرووو  الورقووو  املشووورتت   -53

ح  ال ل  ويير  سلرها الرقاش  ويواصل مضايق  اتهاز حيشل     للي اد يف و ائ  ا س  .
 5و مرو  الورقو  املشورتت   .(102)ال لير . وأوص  هذه اتهاق حبتاي  و ع يو  مريو  التعصوم
أ  الرقاشوو  طلرهووا  6والورقوو  املشوورتت   7ومنرتوو  م وولتو  موو  أ وول قوورم  قممروو  والورقوو  املشوورتت  

  الع جيت ال ليرو  سلق العتول مرهواأ وهوص الصر و  ال لراق احلكومر  و نصع  م  الصر   القتعر
الوووع أمرزهوووا مووون  صووو مراق وا وووع  لل ووولراق و ووومستها القووووا   واللووووائ  الوووع  نتهوووك املعوووايم 
 المولر  حلقوا ا   ا . وأاارق هذه اتهاق  ا   ايم قوة  هاز األم  وامل اشراق الون  منذ

ام ا تهاتاق مول  ا ا منرتاق ال لام  ش وورة أ ير س  ار ك  ا يف ال ودا  2012 سا 
 ع ووير  واستقووار ال وولير  والنااوور  واملتروواهري  وامتحووازهم ش ووورة اووم قا و روو . و مروو  

م نوع الوصوور  تتوا  ا تترار رصم منرتاق ال لام  وا س   و ا قها أل صام مر صرو  شالرقاشو .
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 .(103)طنوووع اووورتاق ال ووول  مووو  الرصوووع موووا اا االصووو ا التلي يوووو  واملواقوووع ا س مرووو  ا لكرتو رووو  و 
والشووصك  العرشروو  للتنرتوواق اوووم وأاووارق منرتوو  العيووو المولروو  ومنرتوو  خوو  الوومماا األمووامص 

واللحنوووو  الوننروووو  حلقوووووا  5موووومود والورقوووو  املشوووورتت   شوووو  ومنرتوووو  صووووليرو احلكومروووو  للتنتروووو  
اتولوووو  ال وووواشق  ل  ووووتعرا    ا أ  احلكوموووو  قصلوووو   وصووووراقوهروووووم  رايووووتق وو ووووم ا   ووووا  

اخلاصوو  اووا شوو    كيوول مريوو  ا سوو   شرووم أمووا مر وو  امل يووم موو  القرووود سلووق و ووائ  ا سوو  . 
الصرا وواق  أو يقضوص حبروور  شوور التقووارير 2015مر ووو  رئا ووص يف أيار/مووايو صوومور وأاوارق  ا 

لووو  حلريووو  التعصوووم ال ووولير  الوووع  ووومد األمووو  القوووومص. وأوصووو  ال وووودا  شضوووتا  املتار ووو  الكام
 ومنرتو  صوليرو  5وأوصو  الورقو  املشورتت   .(104)والرأي و كوي  اتتعراق والتحتع ال ولتص

 اا.مومود واللحنو  الوننروو  حلقووا ا   وا  ال ووودا  شو   يرموع الرقاشو  سوو  و وائ  ا سو   مووور  شو 
العقووام املتووورن  يف  ميووم  وو م  ال وولير  موو   وأوصوو  هووذه اتهوواق شو ووع مووم  موو ق

وال تاح لل لير  مب اول  ستلهوم دو  التعور  للتضوايق  والتعوذيفأ و دراال محايو  ال ولير  
ا متكووا  يف قووا و  ال وولام  واملنشوووراق والتلقرووق يف مووا ق العنوو   ووم ال ووليراق و وو م  

ا ال وولير    ا العمالوو . وأسرشوو  هووذه اتهوواق سوو  قلقهووا  زا  الر ووال  الووع و هتهووا الرئا وو  
 16صوووووولري  يف  14ومووووووذر م مرهووووووا موووووو  مغصوووووو  زوووووواوز "اخلروووووووط احلتوووووور". و مروووووو  منووووووع 

لوموووومهأ تشوووو   2014 سووووا  ويف ومحوووو  الن ووووة املرصوسوووو  شوووومو  مووووتر. 2015اووووصاط/متاير 
وأوصووق التلووال  العوواملص  .(105)ال وولير  وال وول   توو   ا 256ا دسووا  العووا  أ وو  و هوو  

ال وووودا  شووو   يعروووم موووت  مجروووع و وووائ  ا سووو    2شووورتت  والورقووو  املمووو  أ ووول مشوووارت  املووووانن  
املغلق  شمو  متري والتوق  س  مح  ورقاش  و ائ  ا س   املرصوس  وا ا  امل يم مو  اخلروواق 

 .(106)لتع ي  مري  التعصم
وأمووادق منرتوو  م وولتو  موو  أ وول قوورم  قممروو  شوو   معوومر مووا ق استقووار وامتحوواز  -54

تتعروو أ مبوو  موورهم التملووا رو  وايووامو  والنشوورا  احلقوقرووو  ال را وورو أ و ووو  معاملوو  القووادة ا 
أ  ال وووولراق  6و مروووو  الورقووو  املشووورتت   .(107)مي سووو لوموووومه در ووواق  2015 سوووا  شلووو  يف

اميمة سلق املعار   وأسضوائها مو  خو ر   ورا اق  شوتل سوم  الرتخورا شتنرورم اا  ير  قرود
ضا  املعار و أ مبو  مورهم تصوار القوادة احلو شر . وأسرشو  منرتو  ها وامتحاز أس  لغا أو  راهراق

 158 رقوومسوو  قلقهتووا  زا  املر ووو  الرئا ووص  6م وولتو  موو  أ وول قوورم  قممروو  والورقوو  املشوورتت  
يف ةنوووع األمووو ام ال را ووور  مووو   نرووورم ا تتاسووواق الوووذي و  2014 ر وووا /أشريل  6يف ال وووادر 
. ومر و   واس  48  ش قصول موسوم سقوم ا  تتواام  دو  احل ور سلوق  ورخرا شوذلك  مقار ها

منهوووووا اا صوووووارم  سلوووووق ستووووول وو يووووو  منرتووووواق ا تتوووووع املووووومين وأالقووووو  سووووومداا ال ووووولراق قروووووود
العرشروووو  شووووصك  الو  5والورقوووو  املشوووورتت   2وقووووم   التلووووال  العوووواملص والورقوووو  املشوووورتت   .(108)شووووالقوة

ششوو    وصوور  ا  ووتعرا  اا امص  قريوور ومنرتوو  خوو  الوومماا األمووللتنرتوواق اووم احلكومروو  للتنتروو  
اوهمق  2015و 2014الموري الشامل شالتعاو  مع ا تتع املمين ييروم شو   اليورتة شو  سوامص 

 قلرا احلر  املتاح ملنرتواق ا تتوع املومين والنشورا . وأسرشو  هوذه اتهواق سو  قلقهوا الشوميم 
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ر موو  العتوول املشووروا ملنرتوواق ا تتووع  زا  القوووا   امليرنوو  واملقروومة الووع حتووم سلووق فووو اووم مووت 
   .(109)املمين و زا  الترصرق العشوائص اذه القوا   امف  ا ا املنرتاق امل تقل 

 التمتع بشروط همل هادلة ومواملة و ي اللق  ي العمل -7 
ار يووووواا   ووووص  الشوووووصام الشوووووصك  العرشروووو  للتنرتووووواق اووووم احلكومرووووو  للتنتروووو   مروووو   -55

 .2013 سووا  يف املائوو  يف 24.5 ا  2010 سووا  يف املائوو  يف 23.6العتوول موو  العووانل  سوو  
وأوصوو  الشوووصك  شاستتووواد ا وورتا رحر    ائرووو   عروووص األولويوو   ا القراسووواق ا  تا رووو أ و وووتا  

 يتعلوووووق مرتوووووا ولروووووم الوظوووووائ  امل وووووتمام أ و سروووووا  األولويووووو   ستتووووواد  را ووووو  وأهوووووماف وننرووووو  
 .(110)شالعتل

 مستوى معلشي الئق و ي الضمان االأتماهياللق  ي  -8 
ششووو    ووومين م وووتوياق معرشووو  املووووان  اا قووومم  اللحنووو  الوننرووو  حلقووووا ا   وووا   قريووور  -56

 .(111)العادي ش صف ار ياا أ عار ال لع واخلمماق
 يتعلوووووووق مرتووووووواششووووووو    نيروووووووذ التوصوووووووراق املقصولووووووو  اا  قريووووووور  2وقوووووووم م  الورقووووووو  املشووووووورتت   -57

و مروو   .شا وورتا رحراق وخروو  احلووم موو  اليقوورأ و سووادة   هروول قروواسص ال راسوو  والصنروو  التلتروو 
يف املائووو  مووو  مر ا رتووو  ش وووصف ا ي وووار  نووووم ال وووودا . وأوصووو   75الورقووو  أ  ال وووودا  مقوووم 

شاسوووووووادة  و رووووووو   رترووووووو  خم  ووووووواق املر ا رووووووو  مووووووو  القرووووووواا األمووووووو   ا القرووووووواس  ا  تتووووووواسص 
أ    و  ال ووكا  الشووصك  العرشرو  للتنرتوواق اوم احلكومرو  للتنتروو  و مرو   .(112)وا  توا ص

يعرشووو  حتوو  خوو  اليقوور. وأوصوو  شو ووع ا وورتا رحر  وننروو    شووا  قراسوواق   تا روو  واستتوواد 
 .(113)اليقر يعاجل األ صام الرئر ر  ألو   التياوقم  مج  ميم  زا  احلم 

الوووع لتقرروووم الوووع  عووووا اخلووومماق ا   وووا ر  شرموووع   ووورا اق التعلروووق واالشوووصك  وأوصووو   -58
 تتع المويل وال تاح شعصور امل اسمة ا   ا ر   ا  صار النوش  والنرول األزرا والتوقو  يقممها ا

 .(114)س  ا ا  امل يم م  التماشم الرتا عر 
أ  ا تهاتواق مقوووا ا   وا  املت ول  شا وت ما  األرا ووص  4و مرو  الورقو  املشورتت   -59

يف  صووار النوشوو  والنرووول األزرا   وورتا و  و دار ووا اووكل  ال ووصف األ ا ووص   ووم ا الن اسوواق
ودارمور. وأوص  ال ودا  شوقو   ار و   سوادة التوون  الق وري واستتواد  را و   ومرال احلوق يف 

 .(115)األ رار الع  للق شالضلاياال ك  امل ئم وا   اف م  الرتمرل الق ري و ت 
 الصلة اللق  ي -9 

ُي ووا موووارد تامروو  لل وول .    أمووادق اللحنوو  الوننروو  حلقوووا ا   ووا  شوو   ال ووودا  -60
ويعوواين قروواا ال وول  تووذلك موو  ااحوورة الوا ووع  ملوظيروو   ترحوو   ووردي ظووروف العتوول وا يووا  

يف املائوو  مقوو  موو  املر ا روو   نيووق سلووق قراسوواق  7أ   2و مروو  الورقوو  املشوورتت   .(116)الروا ووف
ي وتررع  لو  شو   ال وودا  2ال راس  وال ناس  والتعلرم وال ل . وأمادق اللحنو  والورقو  املشورتت  

يشووكل  ووو  التغذيوو  ال ووصف     شومروواق األنيووارأ يتعلووق مرتوواشلوووا األهووماف ا  ائروو  ل ليروو  
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أ  الشووصك  العرشروو  للتنرتوواق اووم احلكومروو  للتنتروو  و مروو   .(117)ومروواق األنيووارالرئر ووص ل
. وأوصو  هوذه اتهواق شت  ورا مولوود 100 000لكول  360يصلو  معمر ومراق األمهواق 

 .(118)موارد مالر  تامر  لقراا ال ل 
 يف املائوو  موو   ووكا  ال ووودا  يعتتووم سلووق مروواه 34حتوسوو   مووا أ الشووصك  و مروو   -61

ووون أ و  .(119)اا يف املائوووو  مووونهم يعتتوووومو  سلووووق مرووواه  وووورلر  اوووم معاتوووو  طاموووو 3اووورم اووووم حم  
. النقروو املروواه سلووق يف املائوو  موو   ووكا  ال ووودا  مقوو   50 ووور م 2و مروو  الورقوو  املشوورتت  

شو وع خرو  ستوول  2والورقوو  املشورتت  الشوصك  العرشرو  للتنرتوواق اوم احلكومرو  للتنترو  وأوصو  
 .(120)النقر مراه الشرم  ور سلق احللضتا  

يف املائو  مو  اليتروا   11يف املائ  م  اليترواق و 5أ  لمى  3و مر  الورق  املشرتت   -62
وشرورا  قلهوا. وأوصو  اا مق  معرم  اامل  شيموس  قا املناس  الصشوري /األمرا  املنقولو   ن ور

ال وووودا  شتنرووورم محلووو  وننرووو  للتوسرووو  شيوووموس  قوووا املناسووو  الصشوووري  و وووتا   3الورقووو  املشووورتت  
 .(121)شيموس  قا املناس  الصشري /ا يمز يتعلق مرتااحل ور سلق التوقر  املنا ف 

 اللق  ي التعللس -10 
 . وووص يعووووا احلوووق يف التعلووورم تووورق اللحنووو  الوننرووو  حلقووووا ا   وووا  أ  الت ووورم املمر  -63

واملمر وو   ا املصوواين والكتووف وأرشووا  املووم  و مروو  اللحنوو  امتقووار املوومارس يف القوورى النائروو  
 .(122)امليهل . وأوص  املي    ش يادة خم  اق التعلرم يف املر ا ر  العام 

أ  والشووووصك  العرشروووو  للتنرتوووواق اووووم احلكومروووو  للتنتروووو   2و مروووو  الورقوووو  املشوووورتت   -64
ال ووودا  قصوول يف  ولوو  ا  ووتعرا  األوا اخلاصوو  شوو   وصووراق موو  شرنهووا  ووتا  التعلوورم تترووع 
األنيار يف املومارس العامو أ مص وصف أرشعو  سقوود مو  احلورم يف ال وودا  شلو  سومد األنيوار اوم 

يف املائوو  يف  36. و صلوو  األمروو  2014 سووا  ل يفامل ووحل  يف املوومارس موووايل ث ثوو  م يوو  نيوو
يف املائووو  يف صووويوف ا  ووواث. و ر يوووع معوووم ق الت ووورم واألمرووو  ش وووصف  47صووويوف الوووذتور و

 .(123)سوامل م  شرنها الن اساق والتشرد الماخلص
أ  أتور م  ث ث  م ي  نيل حمرومو  مو  الوذهام  ا املمر و  يف الشصك  و مر   -65

حي وول سلووق التعلوورم  وووى الولوو     روول األزرا و نوووم تردمووا . وسوو وة سلووق  لووكأدارمووور والن
شوووصك  شرتترووو   هوووود النيووول   وووا قووواد  مووو   نووووم ال وووودا . وأوصووو   50 000مووو  شووو  

ا ص ح سلق أموور منهوا زيوادة معوم ق الت وحرل واحليواع سلرهوا و سوادة هركلو  املر ا رو  العامو  
   .(124)و سرا  األولوي  للتعلرم

 ادقللات والسلان ادصللون -11 
 مرووو  منرتووو  العيوووو المولرووو   عووور  األقلرووواق امل ووولت  واوووم امل ووولت  لقتوووع وا وووع  -66

 .(125)النراا
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 ا ا تهووووواد احلقووووووا ا قت وووووادي  وا  تتاسرووووو  والوقامرووووو   2وأاوووووارق الورقووووو  املشووووورتت   -67
نووووع ال ووووكا  لل ووووكا  األصوووولر  موووو  خوووو ر مرمووووامم موووو  الوصووووور  ا األ ووووواا  التحاريوووو . وة 

األصووولرو  سووو  ق وووم مووو  الوصوووور  ا ايووو ق التحاريووو  املو وووودة يف و ووو  املوووم  وامل   ووو  
حبتايو  األقلرواق ا ثنرو  والمينرو  و رصروق امل واواة يف  2تتاساق معرن . وأوص  الورقو  املشورتت  

 .(126)  لللقوااحلقوا ش  املوانن  وم مق  املتورن  يف هذه ا  تهاتاق ات رت
و مروو  محلوو  الروشروول أ  احلكوموو   ني ووذ هحتوواق مق ووودة  ووم  ووكا  منرقوو  النوشوو   -68

املنلمري  م   صار النوش  الع  ضم سشراق القصائل. وينرر  ا  كا  النوش  شازدرا  م   ا ف 
  .(127)يتعر و  للترهم العرقصوشالتايل مامم ال ودا ر  املنلمري  م  أصور سرشر  

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -12 
 أاارق اللحن  الوننر  حلقوا ا   ا  أ  ال ودا  م  شو  أتوور شلوما  العوامل ا وتقصا ا  -69

  .(128)اا     676 362يعادر  مبا 2014 سا  ق م ر سمد ال      لرها يف    ل    
يعوووو  ز  2014 سووووا  املعتتووووم يف أ  قووووا و   نروووورم اللحووووو  6و مروووو  الورقوووو  املشوووورتت   -70

احلتايوو  القا و روو  ل   ووو  واألمووراد ايتوووا    ا احلتايوو  المولروو  يف ال وووودا . اووم أ   ووولراق 
واألموووراد الوووذي  يلتت وووو  اا  رص وووق األمكوووا  اتميووومة دائتووو     يوووا  القوووا و  وال ووولراق القضوووائر 
 .(129)وام ال وودا  شرريقو  اوم قا و رو لومخشا سوادة الق وري  احلتاي  المولر  حيتح و  ويهمدو  

و وتا   خروار مجروع ا سوادة الق وري  ال ودا  شضتا  احلق يف سم   6وأوص  الورق  املشرتت  
 .(130) لراق   يا  القا و  شالت اماق ال ودا  المولر 

 ا  المشردون داخلل -13 
 اا ملشوووردي  داخلروووأموووادق اللحنووو  الوننرووو  حلقووووا ا   وووا  شووو   ال ووولراق  قووومر سووومد ا -71
يف املائوو   4.84ويو ووم  اا.ميقتوواا خمرتوو 131 ويف و يوو  11يف اا مشوورد 2 732 242يعووادر  مبووا

موونهم يف دارمووور. واستووتق اللحنوو  الوننروو  حلقوووا ا   ووا  أ  العميووم موو  املع ووكراق ييتقوور  ا 
 نوووم تردمووا  يف ا ووم ا النوو اا يف  ا منرتوو  العيووو المولروو  وأاووارق  .(131)احلقوووا األ ا وور 

 موو  وو وح أتووور أ ووير سوو    ووا النروول األزرا شعووم أرشعوو  أاووهر موو   لووك ويف 2011م يرا /يو روو  
او ا هرشووا  450 000شو   أتوور مو   4وأمادق الورقو  املشورتت   .(132)    ملرو  ا ا

 2015 سوا  يفاا . وش وصف النو اا زاد سومد املشوردي  داخلرو2014 سوا  م  منازام يف دارموور يف
شاليعل أتوور  يوي  ا مع كراق اا مشرد. و  قل  ل  املشردي  مميو 100 000يقل س     مبا

األمرووا  زاد موو  الرلووف سلووق اخلوومماق األ ا وور  اووم الكامروو  يف   ووا موو  ملروووين مشوورد داخلووصأ
أ هحتووو  قوووواق 2013 سوووا  ويف يف العوووادة اللحوووو .اا مرووو  يلوووتتق املشوووردو  داخلرووو احلضوووري 

مشوورد داخلووص  5 000منوو ر دو   وواشق   ووذار ودمر ووا واووردق أتووور موو   1 000األموو  سلووق 
درمووووا . وأوصوووو  اللحنوووو  والورقوووو   أ  قوووواد  موووو   صووووار النوشوووو  والنروووول األزرا يف مااوووووداأ اوووورم

 .(133)اا ال ودا  شوق   ار اق التممم وا شعاد الق ري مور  4 املشرتت 
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 اللق  ي التنملة -14 
 .(134)حلقوا ا   ا  شا ا   ماشم ملكامل  الي ادأوص  اللحن  الوننر   -72
وأمووادق اللحنوو  الوننروو  حلقوووا ا   ووا  شوو   العقوشوواق امليرو وو  سلووق ال ووودا  أثوورق  -73
 سلووق التنتروو  وطتووع املوووانن  حبقوووقهمأ وخباصوو  احلقوووا ا قت ووادي  وا  تتاسروو  والوقامروو أاا  وولص
ا تتووع الوومويل سلووق العتوول سلووق رمووع التووماشم الق ووري   مرهووا احلووق يف التنتروو . ومووو  اللحنوو  مبووا

 .(135)امليرو   م   ا ف وامم سلق ال ودا 
 زا  التنترو  يف املنوانق الرييرو  اا متواز واا ال ودا  ش   يتصع محو 4وأوص  الورق  املشرتت   -74

والم وووتور لل ووكود المولرووو  حلقوووا ا   وووا  اا واحلضووري  وشاصووو ح التشووريعاق واملتار ووواق ومقووو
 .(136)الون  ا  تقايل

 حقوق اإلنسان وملا لة اإلرهاب -15 
للم ووتور اا موو  القوووا   احلالروو  ومقوواا أ  ال ووودا  را ووع سوومد 5 مروو  الورقوو  املشوورتت   -75

الذي  2001 لعا  وا  ياقراق المولر   اق ال ل أ لكن  أايل مرا ع  قا و  مكامل  ا رهام
حيقوووق قووووا و  مكاملووو  ا رهوووام امل ووووتوى العوووايل مووو  ا ثصوووواق  و  صووومر مبو وووف أموووور ميقووو .

 .(137)املرلوم يف القواسم األ ا ر  لقوا   العقوشاق
Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org.   

  Civil society 

  Individual submissions: 

ADF International ADF International, Geneva, (Switzerland); 

AI Amnesty International, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); 

Alkarama Alkarama Foundation, Geneva, (Switzerland); 

ANND Arab NGO Network for Development, Beirut, (Lebanon); 

CIVICUS  World Alliance for Citizen Participation, Johannesburg, (South 

Africa); 

CRIN Child Rights International Network, London, (United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland); 

ECLJ The European Centre for Law and Justice, Strasbourg, (France); 

FLD Front Line Defenders - The International Foundation for the 

Protection of Human Rights Defenders, Dublin (Ireland); 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 

London, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 

HRW Human Rights Watch, Geneva, (Switzerland); 

JC Jubilee Campaign, Fairfax, VA, (USA); 

NCHR National Commission for Human Rights, Sudan, (Sudan); 

MPV Muslims for Progressive Values, LA, CA, (USA); 

Redress Redress, London, (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland); 

RWB/RSF Reporters Without Borders, Paris, (France); 

SHRI Sudanese human rights initiative ( SHRI), Khartoum, (Sudan); 

TCC The Carter Center, Atlanta, (United States of America). 

  Joint submissions: 



A/HRC/WG.6/25/SDN/3 

GE.16-02567 18 

JS1 Joint submission 1 submitted by: Global Campaign for Equal 

Nationality Rights and the Institute on Statelessness and Inclusion, 

Eindhoven, (Netherlands); 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Our Rights Group (ORG) on behalf 

of Asmaa Society for Development, Sudanese Human Rights 

Monitor’s (SHRM), Awn Center, Sudanese Development 

Initiative(Sudia), Sudanese Solidarity Committee, Sudanese 

Organization for Research & Development (Sord) and Seema, 

(Sudan); 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Sexual Rights Initiative in 

partnership with Action Canada for Sexual Health and Rights, The 

Egyptian Initiative for Personal Rights, The Federation for Women 

and Family Planning, Akahatá and Coalition of African Lesbians, 

Ottawa (Canada); 

JS4 Joint submission 4 submitted by:  Habitat International Coalition, the 

Sudanese Human Rights Monitor, Social Peace Initiative for Darfur 

Housing and Land Rights and Nuba Mountains International 

Association Sudan, (Sudan); 

JS5 Joint submission 5 submitted by: Association for Progressive 

Communications (APC) and Alternatives International, Johannesburg 

(South Africa); 

JS6 Joint submission 2 submitted by: African Centre for Justice and Peace 

Studies (ACJPS) located in NY, London, and Kampala , International 

Federation for Human Rights (FIDH), Paris (France) , and 

International Refugee Rights Initiative (IRRI)  NY, Oxford and 

Kampala, (Uganda); 

JS7 Joint submission 2 submitted by: Christian Solidarity Worldwide, 

New Malden, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

and Christian Solidarity Worldwide Nigeria, (Nigeria). 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 

 3 TCC, p. 1-3. 

 4 NHRI, p. 2 and 6. 



A/HRC/WG.6/25/SDN/3 

19 GE.16-02567 

 5 AI, p. 1, 5, HRW, p. 3, 5, Redress, p. 6, JS1, p. 5, JS2, p. 10, JS6, p. 17, MPV, p. 10 and JS7, p. 1. See 

also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.6 (Spain) and 83.8 (Malaysia). 

 6 AI, p. 1, 5 and JS6, p. 17. 

 7 Alkarama, p. 2, 3, ANND, p. 1, JS7, p. 1 and Redress, p. 6. 

 8 JS1, p. 5. 

 9 HRW, p. 5. 

 10 MPV, p. 2, 3 and 9. 

 11 JC, p. 6. 

 12 JS6, p. 18. 

 13 NHRI, p. 2 and 6. 

 14 JS5, p. 2-3. 

 15 JS6, p. 18. 

 16 NHRI, p. 2 and 6, AI, p. 2, 5, HRW, p. 2, Alkarama, p. 4, and FLD, p. 4. 

 17 Alkarama, p. 4. 

 18 Alkarama, p. 4, NHRI, p. 6 and ANND, p. 3. 

 19 JS6, p. 1, 17, JS7, p. 1, TCC, p. 1-3, and NHRI, p. 6. 

 20 JS6, p. 18. 

 21 AI, p. 5 and JS6, p. 18. 

 22 TCC, p. 1-5. 

 23 Redress, p. 4, 5. 

 24 AI, p. 2, 5 and JS6, p. 17. 

 25 Redress, p. 4, 5. 

 26 Redress, p. 1 and JS6, p. p. 4, 5. 

 27 CIVICUS, P. 2, 6, 8. 

 28 CIVICUS, P. 2, 5, 9, JS6, p. 17 and Redress, p. 3, 4. 

 29 Redress, p. 3, 4. 

 30 JS2, p. 8-9. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.20 (Ecuador) and 

83.30 (Canada). 

 31 AI, p. 5. 

 32 CRIN, p. 2. 

 33 JS6, p. 19, ECLJ, p. 2, 4-6, JC, p. 2-5 and MPV, p. 2, 3 and 9. 

 34 AI, p. 5. 

 35 JS6, p. 19, JS7, p. 8 and MPV, p. 10. 

 36 CIVICUS, P. 9. 

 37 CRIN, p. 1, 3. 

 38 MPV, p. 10. 

 39 JS6, p. 13-15 and 19. 

 40 SHRI, p. 8. 

 41 MPV, p. 10. 

 42 Alkarama, p. 4. 

 43 NHRI, p. 3 and 7, AI, p, 2, Alkarama, p. 2 and JS6, p. 17. 

 44  Redress, p. 5, 6. 

 45 JS2, p. 10. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.51 (Kuwait) and 

84.9 (Austria). 

 46 SHRI, p. 8, CIVICUS, P. 9 and JS7, p. 1. 

 47 CIVICUS, P. 9. 

 48 Alkarama, p. 3. 

 49 HRW, p. 1. 

 50 MPV, p. 3, 4. 

 51 SHRI, p. 7. 

 52 MPV, p. 6, 7, 9 and 10. 

 53 JS6, p. 15, 16 and 19 and MPV, p. 10. 

 54 HRW, p. 3, 4, Redress, p. 4, 5, AI, p. 3-5, JS6, p. 5-7, 17, 18, JS7, p. 5-8 and JS2, p. 7. See also 

A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.58 (Spain). 

 55 HRW, p. 3, 4, AI, p. 3-5, JS6, p. 5-7, 17, 18, JS7, p. 5-8, JS2, p. 7 and Redress, p. 4, 5. See also 

A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.58 (Spain). 

 56 ECLJ, p. 2, 4-6, JC, p. 2-5. 



A/HRC/WG.6/25/SDN/3 

GE.16-02567 20 

 57 JS2, p. 6, 7, HRW, p. 3, 4 and JS7, p. 5-8. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, 

recommendations 83.128 (Honduras). 

 58 Redress, p. 4, 5. 

 59 NHRI, p. 4 and 6, JS6, p. 7, 17, 19, JS7, p. 3, 4 and AI, p, 3. 

 60 NHRI, p. 6. 

 61 Alkarama, p. 6. 

 62 JS6, p. 8-10, 18, JS7, p. 4, 5, AI, p, 3, 5, JS2, p. 4, 5. and NHRI, p. 4. See also A/HRC/18/16 and 

A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.19 (Singapore). 

 63 JS6, p. 18. 

 64 JS7, p. 4, 5. 

 65 CIVICUS, P. 1-4, 7-8, JS5, p. 13-15, CIVICUS, P. 1-4, 7-8, ANND, p. 3 and 4 and FLD, p. 1, 2-4, 

JS2, p. 5, 6. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.76 (Poland). 

 66 HRW, p. 3, Redress, p. 1-3, Alkarama, p. 3. Sudan did not accept recommendations 83.21 (Austria), 

83.22 (France), 83.23 (Canada), 83.24 (Ireland), 83.25 (Republic of Korea), 83.26 (Switzerland) and 

83.27 (United Kingdom). 

 67 NHRI, p. 4 and 6. 

 68 JS6, p. 2, 17. 

 69 GIEACPC, p. 1-2. 

 70 JS6, p. 16, 17 and 19. 

 71 HRW, p. 5. 

 72 CRIN, p. 1, 3. 

 73 ANND, p. 1. 

 74 MPV, p. 5. 

 75 MPV, p. 5, 6 and 9 and JS3, p. 2-5 and 8. 

 76 Redress, p. 4. 

 77 ANND, p. 1. 

 78 JS3, p. 5, 6, 8 and 9. 

 79 JS6, p. 13-15. 

 80 HRW, p. 5, Alkarama, p. 2, JS6, p. 18 and JS2, p. 8. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, 

recommendations 83.129 (Slovenia) and 83.130. 

 81 JS4, p. 10. 

 82 HRW, p. 1. 

 83 ANND, p. 3, AI, p, 3, JS6, p. 18 and 4, HRW, p. 1 and JS2, p. 8. See also A/HRC/18/16 and 

A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.129 (Slovenia) and 83.130 (Australia). 

 84 JS2, p. 8. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.129 (Slovenia) and 

83.130 (Australia). 

 85 AI, p. 3-5. 

 86 JS6, p. 18. 

 87 HRW, p. 3, 4, AI, p. 3-5, JS6, p. 5-7, 17, 18, JS7, p. 5-8, JS2, p. 7 and Redress, p. 4, 5. See also 

A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.58 (Spain). 

 88 JS6, p. 17. 

 89 Alkarama, p. 6 and CIVICUS, P. 2, 5, 9. 

 90 NHRI, p. 4 and 6. 

 91 Redress, p. 3, 4. 

 92 JS6, p. 18. 

 93 JS5, p. 10-11. 

 94 JS6, p. 8-10, 18, AI, p, 3, 5 and NHRI, p. 4. 

 95 JS1, p. 2-5. See also recommendations from Austria, Finland, Honduras, Republic of Korea. 

 96 JS5, p. 6-7. 

 97 NHRI, p. 4. 

 98 JC, p. 2, SHRI, p. 3-4. 

 99 JS5, p. 12-13, JS6, p. 13-15, JS7, p. 2 and 3, ECLJ, p. 2, 4-6, JC, p. 2-5, 4-6, and 3 SHRI, p. 3-4. 

 100 SHRI, p. 5, 6, ADF, p. 3-6 and JC, p. 2-5. 

 101 JS6, p. 13-15. 

 102 JS2, p. 1-2 and 9-10. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.29 

(Canada) and 83.48 (South Africa). 

 103 JS5, p. 1-2, JS6, p. 10-12, 18, MPV, p. 2, 3 and 9 and JS7, p. 2. 



A/HRC/WG.6/25/SDN/3 

21 GE.16-02567 

 104 HRW, p. 2, AI, p. 1, 2, FLD, p. 3, ANND, p. 3.Alkarama, p. 6, JS5, p. 2-3, 3-6, 7-9., NHRI, p. 5 and 

6. RWB/RSF, p. 1-2. 

 105 JS5, p. 1-3, 3-6, 7-9., NHRI, p. 5 and 6. And RWB/RSF, p. 1-2. 

 106 CIVICUS, P. 2, 6, 8, JS2, p. 4, 5. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 

83.19 (Singapore). 

 107 MPV, p. 2, 3 and 9. 

 108 JS6, p. 10-12, 18.  

 109 CIVICUS, P. 1-4, 7-8, JS5, p. 13-15, CIVICUS, P. 1-4, 7-8, ANND, p. 3 and 4 and FLD, p. 1, 2-4, 

JS2, p. 5, 6. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.76 (Poland). 

 110 ANND, p. 4-5. 

 111 NHRI, p. 5. 

 112 JS2, p. 2-3. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.133 (Cuba). 

 113 ANND, p. 3-4. 

 114 ANND, p. 3. 

 115 JS4, p. 1-2, 9, 10. 

 116 NHRI, p. 5. 

 117 JS2, p. 3, 4. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.142 (Turkey). 

 118 ANND, p. 4-5. 

 119 ANND, p. 4-5. 

 120 JS2, p. 3. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.48 (Democratic 

Republic of Congo). 

 121 JS3, p. 7 and 9. 

 122 NHRI, p. 5. 

 123 JS2, p. 3. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.148-151 (Algeria, 

Bahrain, Oman and Cuba). 

 124 ANND, p. 4-5. 

 125 AI, p, 3. 

 126 JS2, p. 7. See also A/HRC/18/16 and A/HRC/18/16/Add.1, recommendations 83.50 (Finland). 

 127 JC, p. 3. 

 128 NHRI, p. 5. 

 129 JS6, p. 13-15. 

 130 JS6, p. 19. 

 131 NHRI, p. 5. 

 132 AI, p. 3-5. 

 133 JS4, p. 6, 8 and 9. 

 134 NHRI, p. 2 and 6. 

 135 NHRI, p. 6 and 7. 

 136 JS4, p. 9, 10. 

 137 JS5, p. 10-11. 

    


