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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 
 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير  24

موجز المعلوماااا المقاادماال ما الجحاااا ماااااااااااح اال الم ااااااااال اال بشاااااااااا ن    
 *السودان جنوب

 انستقرير مفوضيل األمم المت دة الساميل ل قوق اإلن  

 معلوماا أساسيل -أوالا  
، مع مراعاة دورية االسااااااااات را   16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنساااااااااان   -1

إلى عملية االست را    .(1)ورقة م لومات مقدمة من جهات صاحبة مصلحة  22  وهو موجز ل  .الدوري الشامل
م في شكل موجز تقيُّدًا بالحد األقصى ل دد االدوري   .الكلماتلشامل، وُيقدَّ

 المعلوماا المقدمل ما الجحاا ماح ل الم ل ل -ثانياا  

 (3)والتعاون مع اآللياا والحيئاا الدوليل ل قوق اإلنسان (2)نطاق االلتزاماا الدوليل -ألف 

أوصاى ال ديد من أصاحاا المصالحة بين قصادق جنوا الساودان على ال هد الدولي الااح بالحقوق   -2
، والبروتوكول االختيااري لل هاد الادولي الاااح باالحقوق االقتصااااااااااااااادقاة (4)واالجتماايياة والثقاا ياةاالقتصااااااااااااااادقاة 

والبروتوكول األول لل هد الدولي   ،(6)، وال هد الدولي الااح بالحقوق المدنية والساياساية(5)واالجتمايية والثقا ية
، (8)د الدولي الااح بالحقوق المدنية والساياساية، والبروتوكول الثاني لل ه(7)الااح بالحقوق المدنية والساياساية

،  ( 10) ، واالتفاقية الدولية لحماقة جميع األشاااح من االختفا  القساري (9)واتفاقية حقوق األشاااح ووي اإلعاقة
وإجرا  الشااااااااااااااكاوب المتفو علي  طين الدول في إلار االتفاقية الدولية لحماقة جميع األشااااااااااااااااح من االختفا  

، واالتفاقية الدولية  (12)البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المت لو بإجرا  تقدقم البالغات، و (11)القسااري 
، واالتفاقية الدولية لحماقة حقوق جميع ال مال المهاجرين  (13)للقضااااااااا  على جميع أشااااااااكال التمييز ال نصااااااااري 

 .(14)وأفراد أسرهم

  

 تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي. *
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األسااالحة النووية جنوا الساااودان بالتصاااديو على م اهدة ح ر وأوصااال الحملة الدولية للقضاااا  على   -3
 .(15)األسلحة النووية عليها

 (16)اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 

بين م  م المؤسااااااسااااااات المكلفة طتنفيذ االتفاق المنشاااااا  لتسااااااوية النزا  في  7أفادت الورقة المشااااااتركة   -4
قد تم تشااااكيلها وهي تؤدي عملها. ونل تنفيذ االتفاق    2018أيلول/ساااابتمبر  12جمهورية جنوا السااااودان في  

ورغم أن االتفاق كلف الحكومة بالشاااااااارو  في عملية دائمة لو اااااااع    .(17)وغير متسااااااااوًا  وانتقائيًا  المنشاااااااا  بطي 
 .(18)فإن هذا الحكم لم ينفذًا،  لدساااتور واإلشاااراا عليها خالل الفترة االنتقالية الممتدة لمدة أرش ة وعشااارين شاااهر ا

وأوصال    .(19)ولم قطلع أطنا  جنوا السااودان على االتفاق بصااورة كا ية، وال ساايما على المسااتوب دون الولني
مزيد من التيخير، لتنفيذ االتفاق المنشاا ، وأن   بين تاصااا الحكومة الموارد الالةمة، دون  7الورقة المشااتركة  

 .(20)تشرك الموالنين في عمليات التنفيذ، بما في ولك المصالحة، وو ع الدستور، ورصد اتفاق السالم

وأفادت من مة ال فو الدولية بين اللجنة الولنية لحقوق اإلنسااااااااان في جنوا السااااااااودان مكلفة طرصااااااااد  -5
في شاااااااااارعة الحقوق، والتحقيو في الشااااااااااكاوب المت لقة بانتها ات حقوق   الحقوق والحريات المنصااااااااااوح عليها
 .(21)لها، وشالتالي لم قكتمل إنشا  اللجنةًا اإلنسان، ولكن الرئيس لم ق ين رئيس

وأشاااااارت من مة ال فو الدولية إلى أن قانون جنوا الساااااودان ال قشاااااتمل على الجرائم المحددة بموج   -6
بشااااين هذه الجرائم ال يزال قيد المناقشااااة   2015القانون الدولي، وأن مشاااارو  قانون ت ديل قانون ال قوشات ل ام  

الدولي، ت اريف الجرائم المحددة    للقانون ًا  وأوصاااااااال المن مة جنوا السااااااااودان بين ق دل، وفق  .(22)في البرلمان
بشااااااين الت ذي ، واالختفا  ًا  في مشاااااارو  قانون الت ديل، وأن يدرم أحكامًا  بموج  القانون الدولي المدرجة حالي

القساااااااااااري، ومساااااااااااؤولية الويادة، وعدم تطبيو ال فو والحصاااااااااااانات، وت ديل قانون ال قوشات لضااااااااااامان االمتثال 
 .(23)لاللتزامات بموج  حقوق اإلنسان

ينا على إنشاااااااااااا  لجنة مساااااااااااتقلة للطفل    2008بين قانون الطفل ل ام   4ووكرت الورقة المشاااااااااااتركة   -7
وتحديد ونيفتها  يما يت لو بالتحقيو في الشاااااااااااكاوب ورصاااااااااااد االمتثال التفاقية حقوق الطفل، ولكن هذه اللجنة 

لقانون الطفل  ًا  بين تنشااااااام الحكومة لجنة مساااااااتقلة للطفل وفق  4وأوصااااااال الورقة المشاااااااتركة  . (24)تنشاااااااي ب د لم
 .(25)وتزويدها بالموارد الالةمة 2008 ل ام

أن  على الرغم من أن االتفاق المنشاااااااا  ينا على إعادة تشااااااااكيل لجنة   7والح ل الورقة المشااااااااتركة   -8
ية، في غضااون سااب ة أشااهر، فقد انتاابات ولنية ماتصااة ومسااتقلة إلجرا  االنتاابات قبل نهاقة الفترة االنتقال

أن   7انقضال هذه الفترة ولم ترد تقارير تفيد بإجرا  ت داد أو خط  بشاين االنتاابات. ووكرت الورقة المشاتركة  
 .(26)ينبغي للحكومة أن تنشم آليات لتهي ة طي ة مواتية لالنتاابات، بما في ولك إعادة تشكيل لجنة االنتاابات

االلتزاماا الدوليل المتعلقل ب قوق اإلنسااااان مع مراااة القانون الدولي اإلنساااااني تنفيذ   -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملل لعدة قطاااا -1 

(27)المساواة وعدم التمييز   
 

وكرت مؤساااااساااااة ماعل للساااااالم والتنمية وحقوق اإلنساااااان أن أدوار الوبائل وتفاعالتها المتضاااااارشة في  -9
جنوا الساااااااودان سااااااااهمل في تيجي  المنافساااااااة على الثروة والسااااااالطة والثروة الحيوانية والو اااااااع االجتماعي. 
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ت قتل جماعي ولك إلى تقويض االسااااااااتقرار السااااااااياسااااااااي، وعرقلة االندمام الولني، وأفضااااااااى إلى عمليا وأدب
وأوصااال مؤساااساااة ماعل للساااالم الحكومة بما يليا تنسااايو التداطير الف الة للحد    .(28)واختطاا ونه  للماشاااية

من ةياادة ال نف القبلي  وتن يم لقاا ات طين ألراا الصااااااااااااااراعاات القبلياة، بماا في ولاك من خالل المؤتمرات   
 .(29)وتطوير قدراتها على نز  سالح الميليشيات، التي ينبغي إعادة تدريبها ودمجها في جيش ولني

باطاا الكراهية   19-بين الف ات الضاااا يفة اسااااتهدفل خالل جائحة كوفيد  1وأفادت الورقة المشااااتركة  -10
  1وأوصاال الورقة المشااتركة   .(30)في الوصاام االجتماعيًا كبير ًا  الذي يروم م لومات مضااللة، مما قسااهم إسااهام

ات المتنوعة لجميع األفراد، وأن بين ت طي الحكومة األولوية لتمويل تطوير الفضااااااا  الرقمي بما يلبي االحتياج
 .(31)ت يد تاصيا األموال إلقجاد طنية تحتية رقمية شاملة للجميع

إلى  ًا  بإجرا  إصااالح قانوني شااامل وو ااع اسااتراتيجية للسااياسااات، اسااتناد 8وأوصاال الورقة المشااتركة   -11
وخطاا الكراهية   مشااااااااااورات شااااااااااملة مع الجماعات المتضاااااااااررة، من أجل مواجهة األيديولوجيات الب يضاااااااااة،

 .(32)والتحامل، وت زيز تماسك النسي  االجتماعي في جنوا السودان

(33)التنمية والبي ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
 

وكرت مؤساااااااااااساااااااااااة ماعل للساااااااااااالم والتنمية وحقوق اإلنساااااااااااان أن التنافس على الموارد المائية والثروة  -12
الرئيساااااااااااااية للواقع االقتصاااااااااااااادي في جنوا الساااااااااااااودان، مع وجود تحدقات إنمائية والذه  هو السااااااااااااامة   والنف 

بااالفتقاار إلى البنياة التحتياة في مجااالت الصاااااااااااااانااعاة والزراعاة والتجاارة والت ادين والاادماات والنف    يت لو  يماا
 .(34)واألنشطة الرعوية

 ال قوق المدنيل والسياسيل -2 

(35)واألمان على شاص حو الفرد في الحياة والحرّية   
 

تشااا ر اللجنة األفريوية لحقوق اإلنساااان والشااا وا بالجز  إةا  االساااتهداا المت مد للمدنيين، وال سااايما  -13
النساااا  واأللفال، من جان  قوات الحكومة والم ار اااة على الساااوا . وأدانل بشاااكل خاح أعمال ال نف التي 

قوق اإلنسااااان والشاااا وا وفقًا للميثاق األفريقي لحقوق  والتي تشااااكل انتها ات جساااايمة لح  2018وق ل في عام  
 .(36)اإلنسان والش وا، والقانون الدولي اإلنساني

وأفااادت من مااة ال فو الاادوليااة بااين جميع ألراا النزا  لم تكف، منااذ االساااااااااااااات را  المت لو بجنوا  -14
، عن قتل المدنيين، بمن فيهم الرجال والنسااا  واأللفال وكبار الساان 2016السااودان في تشاارين الثاني/نوفمبر  

توب البلد منذ توقيع واألشاااااااح ووو اإلعاقة. وعلى الرغم من تراجع شااااادة القتال على نطاق واساااااع على مسااااا
، فقد اساااااتمرت الحكومة وقوات الم ار اااااة الساااااابقة في االشاااااتباك مع جهات 2018االتفاق المنشااااا  في عام  

مساااااااااالحة غير تاب ة للدولة في جنوا منطقة االسااااااااااتوائية، مما أساااااااااافر عن مقتل مدنيين وارتكاا جرائم أخرب 
بما في ولك نه  الماشااااية، طين الجماعات    ، تصاااااعدت شاااادة القتال،2020بموج  القانون الدولي. وفي عام  

 600ال رقية وال شاااائر وال شاااائر الفريية في جميع أنحا  البلد، ولم تتمكن الحكومة من توفير الحماقة لحوالي  
 .(37)شاا، طينهم مدنيون، من القتل على أيدي جماعات مسلحة وميليشيات

ن )الجيش الشااا بي لتحرير الساااودان( واصااال وأ د مركز جنيف الدولي لل دالة أن جيش جنوا الساااودا -15
شاان ال ديد من الهجمات ال شااوائية التي أدت إلى تشااريد جماعي وانتها ات لحقوق اإلنسااان ومجاعة. ووكرت  

. وأصااااااااي  آخرون بجروح ناجمة عن جرائم  2018طين نيسااااااااان/أطريل وأقار/مايو  ا  قتلو ًا  مدني   232أن ما ال ققل عن  
  امرأة وفتاة لالغتصاا.   120فتاة، وت ر ل حوالي    132ديل وليير. وتم اختطاا  عسكرية وق ل في منطقتي ماين 
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، أدت حملة نز  الساااااااااااالح من جهات فاعلة أخرب غير تاب ة للدولة، مثل جبهة 2018وحتى أيلول/سااااااااااابتمبر  
اإلنقاو الولني، إلى وقو  عمليات قتل وانتها ات لحقوق اإلنساااااااااااان، مما أوقع خساااااااااااائر فادحة في صااااااااااافوا 

 .(38)المدنيين، وخاصة النسا  واأللفال وكبار السن

وعمليات االختطاا ونه  الماشااااااااااااااية والقتل   بانتشااااااااااااااار ال نف الطائفي  7وأفادت الورقة المشااااااااااااااتركة   -16
االنتقامي، ال سااايما في والقات البحيرات وجونقلي والوحدة وواراا، التي يرتكبها شاااباا مسااالحون، حي  أةهقل  
أرواح م ات األشااااااااح ودمرت الممتلكات أو نهبل. كما اسااااااتمر اسااااااتيال  جماعات مساااااالحة على ممتلكات  

كما أفادت التقارير بين رعاة الماشااااااااااية المساااااااااالحين   مجتم اتهم المحلية.  المدنيين، مما قحول دون عودتهم إلى
عن قيامهم طتدمير أو نه    قتلوا واغتصااابوا وعذطوا وشاااردوا عشااارات األشاااااح من أرا ااايهم الزرايية، فضاااالً 

الذي قح    2017بما في ولك تدخلها إلنفاو األمر الرئاسااااااااي ل ام  ًا،  الممتلكات. وكان تدخل الحكومة  اااااااا يف
عن محاوالتها لنز  ساااالح   مجتم ات الرعوية على مغادرة األرا اااي الزرايية داخل منطقة االساااتوائية، فضاااالً ال

 .(39)المدنيين في واليتي البحيرات ووراا

وأوصال من مة ال فو الدولية جنوا الساودان بين يوقف على الفور انتها ات القانون الدولي اإلنسااني  -17
وأوصااااااااااال الورقة    .(40)بإنها  جميع عمليات القتل غير المشااااااااااارو  للمدنيينًا  دوقانون حقوق اإلنساااااااااااان، وتحدي

بين تحقو الحكومة في جميع انتها ات حقوق اإلنساااان المزعومة في البلد وتوثقها، وأن تن ر في  7المشاااتركة  
 .(41)نز  سالح المدنيين في جميع أنحا  البلد واتااو التداطير المناسبة للسيطرة على تدفو األسلحة النارية

د ال املين في المجال اإلنسااااني  وأدانل اللجنة األفريوية لحقوق اإلنساااان والشااا وا الهجمات التي تشااان  ااا -18
  . ( 42) وقوات حفظ الساالم التاب ة لممم المتحدة، وغير ولك من اإلجرا ات التي تحد من وصاول المسااعدات اإلنساانية 

وأشااااااااااااار مركز جنيف الدولي لل دالة إلى اسااااااااااااتمرار الهجمات على عمال اإلغاثة، حي  أطل  عن عدة هجمات في  
2021و   2020عامي  

ودعل اللجنة األفريوية لحقوق اإلنسااااااان والشاااااا وا الحكومة والم ار ااااااة المساااااالحة إلى   . ( 43) 
وأوصااال    . ( 44) اإلنساااانية دون قيود إنها  الهجمات  اااد ال املين في المجال اإلنسااااني و ااامان وصاااول المسااااعدات  

وأوصاال مؤسااسااة ماعل للسااالم والتنمية وحقوق   . ( 45) الحكومة بالتحقيو في و يات عمال اإلغاثة   5الورقة المشااتركة 
اإلنسااااااان طتيسااااااير وصااااااول ال املين في مجال اإلغاثة إلى المنالو النائية والمتضااااااررة، وت زيز قدرات الشااااااركا  في  

 . ( 46) ال  بينشطتهم المجال اإلنساني على اال ط 

ووكرت من ماااة ال فو الااادولياااة أن عملياااات القتااال خاااارم نطااااق القضاااااااااااااااااا  اسااااااااااااااتمرت خالل الفترة  -19
 .(47)االست را  قيد

ينا على عقوشاة اإلعادام في ال ادياد   2008والح ال من ماة ال فو الادولياة أن قاانون ال قوشاات ل اام   -20
والحظ مركز حقوق اإلنساااااااان التابع لجام ة طرمنغهام سااااااايتي أن الدساااااااتور    .(48)من الجرائم، بما في ولك القتل

تقتصاااار اسااااتادام هذه ال قوشة    21ينا على عقوشة اإلعدام، وعلى الرغم من أن المادة   2011االنتقالي ل ام  
وأفاادت من ماة ال فو الادولياة باين جنوا    .(49)فاإنهاا ال ت ّرا "الاطورة الباالغاة"  على "الجرائم الباالغاة الاطورة"،

، بما في ولك  2021وتموة/يولي    2017عملية إعدام طين كانون الثاني/يناير   25الساااااودان نفذ ما ال ققل عن  
على ًا  شااااااااااااصااااااااااا  45وقل ارتكاا الجريمة، وحكم باإلعدام على    أشاااااااااااااح على األقل كانوا ألفاالً   4إعدام  
 .(51)ينت رون تنفيذ حكم اإلعدامًا شاص 140وقدر مركز جنيف الدولي لل دالة أن  .(50)األقل

وأوصال من مة ال فو الدولية الحكومة بين تقرر وقفًا لوييًا رساميًا لتنفيذ أحكام اإلعدام تمهيدًا إللغا    -21
وأوصاال المن مة بضاامان االمتثال الكامل للقانون الدولي والم ايير الدولية المت لقة باسااتادام    .(52)ال قوشةهذه  

وقل ارتكاا    دون الثامنة عشااااااااارةعقوشة اإلعدام، بما في ولك ح ر اساااااااااتادام هذه ال قوشة  اااااااااد أشاااااااااااح  
خطة عمل شااملة لوقف تنفيذ   وأوصاى مركز حقوق اإلنساان التابع لجام ة طرمنغهام سايتي طو اع  .(53)الجريمة
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2011عقوشة اإلعدام، طهدا إلغا  هذه ال قوشة، وت ديل الدساااااااااتور االنتقالي ل ام  
وأوصاااااااااى مركز جنيف   .(54)

 .(55)الدولي لل دالة طتافيف األحكام الصادرة بحو جميع السجنا  المحكوم عليهم باإلعدام إلى أحكام بالسجن

ورغم أن شااااارعة   .(56)عدم وجود م لومات رسااااامية بشاااااين عقوشة اإلعدام  2والح ل الورقة المشاااااتركة   -22
سااااااااانة، فهناك   70أعمارهم عن   الثامنة عشااااااااارة أو تزيدالحقوق تنا على أن  ال قجوة إعدام أشاااااااااااح دون  
اسااااااية قضااااااائية كما أدب االفتقار إلى هيا ل أساااااا .(57)م ايير غير محددة لتحديد الساااااان إوا لم تتوفر سااااااجالت

رساااااامية في جميع أنحا  جنوا السااااااودان إلى عر  الكثير من القضاااااااقا الجنائية على محا م عر ية، مع أن 
بين تنشااااار   2وأوصااااال الورقة المشاااااتركة    .(58)هذه المحا م قفتر  أن تكون تاب ة للمحا م الرسااااامية والقانونية

لك تو اااااااايم عدد المحكوم عليهم باإلعدام و/أو  الحكومة طيانات عن اسااااااااتادام البلد ل قوشة اإلعدام، بما في و
الذين أعدموا، وأعمارهم، والدور الذي أدت  المحا م ال ر ية، إن وجد  و ااااامان منم جميع األشاااااااح الحقوق  

 علي  دون الثامنة عشاااااارة المكفولة لهم بموج  الدسااااااتور  وإصاااااادار مبادح توجيهية لتحديد ما إوا كان المدعى  
  و ااااااامان منم جميع األفراد  عندما ال تتوفر ساااااااجالت الميالد الم ترا طها رسااااااامياً ًا  عام  70تجاوة سااااااان    أو

 .(59)المحكوم عليهم باإلعدام الحو في إعادة الن ر في األحكام الصادرة بحقهم عند االست ناا

وأفاادت من ماة ال فو الادولياة باين المحتجزين بصااااااااااااااورة غير قاانونياة من قبال جهااة األمن الولني في  -23
من المرافو يت ر اااون للضااارا المبرح بشاااكل روتيني، ال سااايما أثنا  االساااتجواا أو كنو  من ال قاا،    ال ديد

للت اذيا  من قبال كال من جهااة األمن الولني والماااطرات  ًا  ويزعم أن الصاااااااااااااا و باالكهرشاا  قسااااااااااااااتاادم أقضاااااااااااااا
قلة ونزيهة في وأوصاااااااال المن مة بين تشاااااااار  الحكومة في إجرا  تحويقات فورية وف الة ومساااااااات  .(60)ال سااااااااكرية

ممارسااااااااات االحتجاة التي ققوم طها جهاة األمن الولني والمااطرات ال سااااااااكرية، بما في ولك حاالت االختفا  
القسااري والو يات أثنا  االحتجاة والت ذي  وغيره من  ااروا سااو  الم املة، وأن تقدم المشااتب  في مسااؤوليتهم 

 .(61)ل الوصول إليها ودون اللجو  إلى عقوشة اإلعدامالجنائية إلى ال دالة أمام محا م مدنية مفتوحة قسه

ووكرت من مااة ال فو الاادوليااة ومركز جنيف الاادولي لل اادالااة أن جهاااة األمن الولني واالساااااااااااااتابااارات   -24
ال سااااااكرية يواصااااااالن االعتقال الت ساااااافي لم ار ااااااي الحكومة الف ليين والمتصااااااورين وغيرهم من المنتقدين، ويتم  

ة في نروا قاسااااااااااااية دون توجي  تهم أو تقدقمهم للمحا مة. ويقال إن المحتجزين قحرمون  احتجاةهم لفترات لويل
وأوصااااال من مة ال فو الدولية الحكومة بين    .(62)بصاااااورة روتينية من الحو في مراج ة احتجاةهم من قبل محكمة

واالعتقال الت سااافي واحتجاة المنتقدين،  االعتدا ات الجسااادقة، والقتل، والتهديد، والمضااااققة، والترهي ،  ًا  تدين علن
في مرافو االحتجاة التاب ة لجهاة األمن الولني واالسااتابارات ال سااكرية  ًا  وإلالق سااراح جميع المحتجزين ت سااف

 .(63)وتقدقمهم على الفور إلى محا م مدنيةًا، أو توجي  اتهامات بارتكاا جرائم جنائية م ترا طها دولي

(64)ولك مسيلة اإلفالت من ال قاا، وسيادة القانون إقامة ال دل، بما في   
 

بين  لم يتم إنشا  أي من   7أفادت من مة ال فو الدولية ومركز جنيف الدولي لل دالة والورقة المشتركة   -25
وعلى الرغم من  .(65)آليات ال دالة االنتقالية الثالث المنصاوح عليها في الفصال الاامس من االتفاق المنشا 

على خطااة إلنشاااااااااااااااا  محكمااة ماتلطااة، ولجنااة للحويقااة  2021موافقااة مجلس الوةرا  في كااانون الثاااني/يناااير 
خالا  2021ر، لم قحرة أي تقادم ياذكر حتى تموة/يوليا  والمصاااااااااااااااالحاة وألم الجراح، وهي اة للت ويض والجب

إنشااااااا  فرقة عمل، وإعادة تشااااااكيل لجنة تقنية إلجرا  مشاااااااورات إ ااااااا ية بشااااااين التشااااااري ات المت لقة باللجنة،  
 .(66)وإلالق ال ملية االستشارية

 ام األسااساي بين ق تمد جنوا الساودان مشارو  الن 8وأوصال من مة ال دل الدولية والورقة المشاتركة   -26
بفر  التحويقات،  ًا  وأوصااااال المن مة بضااااامان إنشاااااا  المحكمة وتشاااااغيلها بسااااارعة، طد   .(67)للمحكمة الماتلطة

 .(68)وتنفيذ جميع أحكام ال دالة االنتقالية األخرب الواردة في اتفاق السالم
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الجمهور طتداطير  بين قكفل جنوا السااااودان توفير التمويل الكافي لتويية 8وأوصاااال الورقة المشااااتركة   -27
ال دالة االنتقالية  وشد  مشااورات شااملة تركز على الناجين وتراعي المن ور الجنسااني على الصا يدين المحلي  
واإلقليمي  والن ر على وجا  التحادياد في مساااااااااااااايلاة الحمااقاة وأنشااااااااااااااطاة لجناة تقصااااااااااااااي الحقاائو والمصااااااااااااااالحة  

  وال مل مع الجهات الفاعلة الدولية في مجال حقوق اإلنسااان من أجل و ااع سااياسااات لت زيز (69)الجراح وألم
 .(70)آليات حماقة الضحاقا

صااااااااااادرت عقوشات بحقهم من مجلس األمن التابع لممم  ًا  والح ل من مة ال فو الدولية أن هناك أفراد -28
منحهم مناصاااااااااا  عليا في الجيش والحكومة.  المتحدة أو متورلين في ارتكاا جرائم خطيرة، قد تمل ترقيتهم و 

وتفتقر المحا م المدنية وال ساكرية إلى االساتقاللية، كما أن المحا م ال ساكرية تفتقر إلى االختصااح القضاائي  
وأوصال من مة ال دل الدولية جنوا الساودان أن ق لو   .(71)لمحا مة الجنود على الجرائم المرتكبة  اد مدنيين

أو قمنع ت يين أفراد يزعم أنهم مساااااؤولون عن انتها ات للقانون الدولي اإلنسااااااني أو قانون حقوق اإلنساااااان في 
 .(72)مناص  عامة، إلى حين إجرا  تحويقات مستقلة ونزيهة وف الة

(73)الحياة ال امة والحياة السياسيةالحرّيات األساسية والحو في المشاركة في   
 

إلى أن اإللار التشااااري ي الولني ققو  حماقة الدسااااتور للحو في حرية   3أشااااارت الورقة المشااااتركة   -29
( أحكااماا تت لو باالتشااااااااااااااهير، في حين ورد أن قاانون وساااااااااااااااائ  2008الت بير. ويتضاااااااااااااامن قاانون ال قوشاات )

في وسااائ  اإلعالم التي ت تبر تاريبية أو ت مل على نشاار   ( قد اسااتادم لقمع الجهات الفاعلة2013) اإلعالم
جها  ومراقبة إل( سااااااالطات موسااااااا ة للدولة  2014أخبار "مثيرة للجدل". وأعطى قانون جهاة األمن الولني )

عليها، وينا على منم صاااالحيات واسااا ة  يما يت لو ًا  أي و اااع قد قضااار بالمصااالحة الولنية ويساااب  خطر 
ًا حتجاة دون توفير  اااااامانات كا ية تمنع إسااااااا ة اسااااااتادام الساااااالطات، ويتضاااااامن حكمبالمراقبة واالعتقال واال

وأ د التحالف الدولي للدفا  عن الحرية أن الح ر الواسع النطاق    .(74)بشين الحصول على أمر قضائيًا  مبهم
للحو في حرية الت بير بموج  ال هد  ًا  متناسااااااابًا  الذي قفر ااااااا  قانون ال قوشات على التشاااااااهير ال قشاااااااكل تقييد

وتؤدي صااااياغة األحكام بطريقة غير مو ااااويية إلى تطبيقها    .(75)الدولي الااح بالحقوق المدنية والسااااياسااااية
 .(76)ت سفي بشكل

باين األحكاام المت لقاة باالتشااااااااااااااهير قاد  3وأفااد التحاالف الادولي للادفاا  عن الحرياة والورقاة المشااااااااااااااتركاة   -30
والح ال الورقة    .(77)اسااااااااااااااتاادمال العتقاال ومقاا اااااااااااااااة صااااااااااااااحفيين وغيرهم من الفااعلين في المجتمع المادني

السااااااالطات ما ةالل تهدد الصاااااااحفيين  أن هذه األحكام أدت إلى رقابة واتية واسااااااا ة النطاق، وأن 3 المشاااااااتركة
 . (79)كما أغلقل عدة وساااااااائل إعالمية  .(78)وت ر اااااااهم لالحتجاة الت سااااااافي بموج  قانون جهاة األمن الولني

ووكرت من مااة ال فو الاادوليااة أن الهي ااة الولنيااة لالتصااااااااااااااااالت ووكال  جهاااة األمن الولني وهي ااة اإلعالم  
مسااؤولون عن فر  رقابة على وسااائل اإلعالم، وت ليو عملها وإغالقها، ومصااادرة الصااحف، ومنع الوصااول  

ت الت سااااااااافية واالحتجاة لفترات  إلى المواقع اإلخبارية، وإلغا  أو رفض اعتماد المراسااااااااالين األجان ، واالعتقاال
 .(80)لويلة بسب  نشر مقاالت ناقدة للحكومة على وسائل التواصل االجتماعي

بين يلغي جنوا السااااودان    9و  3و 1وأوصااااى التحالف الدولي للدفا  عن الحرية والورقات المشااااتركة   -31
  3وأوصاااااال الورقة المشااااااتركة    .(81)تجريم التشااااااهير، بما في ولك إلغا  المواد وات الصاااااالة من قانون ال قوشات

مع الم ااايير الاادوليااة لحقوق اإلنساااااااااااااااان ًا الحكومااة بمااا يليا ت اادياال قااانون ال قوشااات بحياا  يتماااشااااااااااااااى تماااماا
بحرية الت بير  و اااااامان اسااااااتقاللية هي ة اإلعالم وعدم تدخلها في ممارسااااااة الصااااااحفيين واإلعالميين  المت لقة

والكف عن إغالق وسااااااااااائل اإلعالم أو منع   جهاة األمن الولني طرمت  لحقهم في حرية الت بير  وإلغا  قانون  
وأوصاااااااااال الورقة    .(82)المنشااااااااااورات، والتوقف عن حج  المواقع و اااااااااامان أن يتحج  المواقع بموج  القانون 
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بإعادة وسااااائل اإلعالم والمدونات والصااااحف على اإلنترنل، واإلفرام عن جميع الصااااحفيين والمداف ين    5المشااااتركة  
 . ( 83) ق اإلنسان المحتجزين بسب  عملهم، ووقف المداهمات غير المبررة على وسائل اإلعالم عن حقو 

والح ل مؤسااااسااااة المداف ين على خ  المواجهة وجود طي ة م ادقة بشااااكل متزايد تجاه الجهات الفاعلة   -32
في المجتمع المدني، مما يؤثر بشااااااااااااكل خاح على المداف ين عن حقوق المرأة والالج ين. وأدت حمالت قمع 

، 2020نتقاالياة في عام  ال ااملين في من ماات المجتمع المادني، والتي أفياد أنهاا اشااااااااااااااتادت مناذ قياام الحكومة اال
إلى ةيادة إ اااا اا المداف ين عن حقوق اإلنسااااان الذين أصاااابحوا أ ثر عر ااااة ل مليات االختطاا واالحتجاة 

 .(84)والهجمات ال نيفة

وأفادت من مة ال فو الدولية ومؤسااااااااااسااااااااااة المداف ين على خ  المواجهة بين الحكومة تقوم، من خالل  -33
تصاااالت والمراقبة الشاااصااية باسااتادام شاابكة مابرين ووكال  واساا ة النطاق  جهاة األمن الولني، بمراقبة اال

عبر الحدود، وعن لريو رصاد وساائ  اإلعالم ووساائ  التواصال االجتماعي، وتشاترط على من مي الف اليات  
الحصول على تصريم مسبو قبل تن يم أي ف الية عامة. وقد تقلا الحيز المتاح للمجتمع المدني ألن جهاة 

ما يتغلغل في أوسااط المداف ين عن حقوق اإلنساان ويراقبهم بموج  السالطات المنصاوح  ًا ن الولني كثير األم
عليها في قانون جهاة األمن الولني. كما قسااااااتادم جهاة األمن الولني المراقبة بشااااااكل غير قانوني العتقال 

 .(85)األفراد واحتجاةهم بشكل ت سفي

بين تكفل الحكومة   9و 5و  3و  1لمواجهة والورقات المشاااتركة وأوصااال مؤساااساااة المداف ين على خ  ا -34
إجرا  تحقيو سااريع وشااامل ونزي  في جميع االنتها ات المرتكبة  ااد المداف ين عن حقوق اإلنسااان، ومحا مة 

 .(86)الجناة، وتمكين الضحاقا من الوصول إلى سبل انتصاا ف الة

ن تصااااادر ت ليمات وا اااااحة إلى جميع المساااااؤولين  وأوصااااال من مة ال فو الدولية الحكومة بما يليا أ -35
الحكوميين وقوات األمن، وال ساااايما جهاة األمن الولني، بالتوقف عن مضاااااققة منتقدي الحكومة والمسااااؤولين  
الحكوميين وتهديدهم واعتقالهم ت سااااافًا واحتجاةهم  وإنها  ممارساااااات جهاة األمن الولني خارم نطاق القانون،  

ر القانونية للصااااحفيين والمداف ين عن حقوق اإلنسااااان، وعدم مطالبة من مي الف اليات  بما في ولك المراقبة غي
وقدم التحالف الدولي للدفا  عن الحرية ومؤسااااااسااااااة المداف ين على خ    .(87)ال امة بالحصااااااول على تصااااااريم

 .(88)توصيات مماثلة 9المواجهة والورقة المشتركة 

 ما أوصل مؤسسة المداف ين على خ  المواجهة الحكومة بما يليا  مان قدرة المداف ين عن حقوق  -36
اإلنسااااان دون خوا من االنتقام  الحد من اإلنسااااان على اال ااااطال  بينشااااطتهم المشااااروعة في مجال حقوق  

صالحيات جهاة األمن الولني و مان عدم استادام قانون جهاة األمن لتقييد ال مل المشرو  للمداف ين عن 
حقوق اإلنسااااااااااان داخل جنوا السااااااااااودان وخارج   وتوفير التدري  في مجال حقوق اإلنسااااااااااان الدولية والقانون  

بمراج ة القانون لضااامان   5وأوصااال المؤساااساااة والورقة المشاااتركة    .(89)ياإلنسااااني لمونفي جهاة األمن الولن
 .(90)امتثال  للم ايير الدولية المت لقة بحرية تكوين الجم يات

قمنع المن مات غير   2016إلى أن قانون المن مات غير الحكومية ل ام    3وأشااارت الورقة المشااتركة   -37
اجا ، ويجّرم مزاولاة األنشااااااااااااااطاة دون تصااااااااااااااريم، في حين الحكومياة من ال مال ماا لم تسااااااااااااااجال على النحو الو 

فر  الرساااااااااوم وغيرها من الحواجز البيروقرالية على عملية الموافقة على تنفيذ ًا  اساااااااااتادمل الحكومة أقضااااااااا
الحكومة طت ديل قانون المن مات   5و  3وأوصااااال الورقتان المشاااااتركتان    .(91)أنشاااااطة المن مات غير الحكومية
مع الم اايير الادولياة المت لقاة باالحو في حرياة تكوين الجم ياات وحرياة ًا تمااماغير الحكومياة لكي يتمااشااااااااااااااى  

 .(92)الت بير و مان عدم استادام القانون ل رقلة عمل المجتمع المدني
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ال فو الاااادوليااااة أن قوات األمن انتهكاااال الحو في حريااااة التجمع الساااااااااااااالمي وتكوين  -38 ووكرت من مااااة 
حملة إقليمية على أعضااااا     2019الجم يات. وأفادت بين ساااالطات جنوا السااااودان شاااانل في منتصااااف عام  

حركة حقوق مدنية، ونشاااااااارت الحكومة الجيش في الشااااااااوار ، ومن ل المت اهرين في جوشا من المشاااااااااركة في 
، أللقال قوات األمن الناار على مت ااهرين عزل في جوشاا، طينماا 2020  يونياحزيران/  ااهرة ساااااااااااااالمياة. وفيم

وأثارت الورقة    .(93)واحتجزوا بشااااااااكل غير قانوني لمدة خمسااااااااة أشااااااااهر ًا  مت اهر   14قبض على ما ال ققل عن 
حتجاة الت سفي للمت اهرين  بين توقف الحكومة اال  3وأوصل الورقة المشتركة    .(94)شواغل مماثلة  3المشتركة  

  .( 95) وأن ت مال على تهي اة طي اة آمناة ومواتياة لمفراد والجمااعاات لمماارسااااااااااااااة حقهم في حرياة التجمع الساااااااااااااالمي
بإرسااااااال ت ليمات وا ااااااحة إلى جميع قوات األمن باالمتنا  عن اسااااااتادام القوة   5وأوصاااااال الورقة المشااااااتركة  

 .(96)المفرلة والمميتة أثنا  تفريو االحتجاجات

و يمااا يت لو بحريااة الاادين، أ ااد التحااالف الاادولي للاادفااا  عن الحريااة أن قوانين التجاادقف في جنوا  -39
لساااااياساااااية من خالل تجريم الت بير الذي ت تبر الدولة  الساااااودان تنتهك ال هد الدولي الااح بالحقوق المدنية وا

أن  قطرح مشاااااااااكلة. وعلى الرغم من أن الدساااااااااتور قكفل حرية الدين، فقد تم تقويض هذا الحو بساااااااااب  ال نف 
وأشاااار المركز األوروشي للقانون وال دالة وائتالا حملة   .(97)المتكرر الذي قساااتهدا الزعما  الدينيين والكنائس

وأوصاااااااااى التحالف الدولي للدفا  جنوا الساااااااااودان   .(98)ارير عن وقو  هجمات وات دوافع دينيةاليوشيل إلى تق
من قاانون ال قوشاات بشااااااااااااااين "الجرائم  ااااااااااااااد الادين"، واعتمااد تاداطير لحمااقاة الزعماا    205-201باإلغاا  المواد  

على جنوا الساااااااااودان    ووكر المركز األوروشي للقانون وال دالة أن  .(99)الدينيين والطوائف الكنساااااااااية من ال نف
وأوصاى ائتالا حملة اليوشيل بضامان توقف    .(100)ف ل المزيد للدفا  عن الحرية الدينية لشا   جنوا الساودان

قوات الدفا  الشاااااااا بي لجنوا السااااااااودان والجماعات المساااااااالحة عن ممارسااااااااة االعتقال واالحتجاة الت ساااااااافيين 
فا  أو الجماعات المساااااااااالحة  ااااااااااد المساااااااااايحيين للمساااااااااايحيين، واتااو تداطير لمنع أي عنف من قبل قوات الد

 .(101)والمدنيين ومالحقة الجناة

 الحو في الاصوصية والحياة اأُلسرية  
وكرت من مة ال فو الدولية أن قانون جهاة األمن الولني قمنح  سااااالطات مطلقة للويام بالمراقبة دون  -40

االنتقاالي للبلاد والقاانون الادولي لحقوق  حمااقاة كاا ياة للحو في الاصااااااااااااااوصااااااااااااااياة المكفول بموجا  الادسااااااااااااااتور  
جنوا السودان طت ديل القانون لكي قفر  اإلون القضائي    9وأوصل المن مة والورقة المشتركة    .(102)اإلنسان

وأوصاااااااال المن مة طت ديل القانون ومشاااااااارو  ت ديل   .(103)والرقابة على أنشااااااااطة جمع الم لومات االسااااااااتابارية
مع الوالقة الدسااتورية لجهاة األمن الولني التي تقتصاار على "جمع الم لومات  لموا متهما    2019القانون ل ام  

وتحليلها وتقدقم المشااورة للساالطات الم نية"، ووقف اسااتادام المراقبة إلى حين و ااع إلار تن يمي متوافو مع 
ا   بضاااااامان أن تكون المراقبة المحددة الهدا و/أو اعتر  3وأوصاااااال الورقة المشااااااتركة    .(104)حقوق اإلنسااااااان

 .(105)االتصاالت متوافقة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتاضع إلون قضائي

وأوصااااااااااال    .(106)أن جنوا الساااااااااااودان ليس لدق  قانون لحماقة البيانات 9والح ل الورقة المشاااااااااااتركة   -41
 .(107)الحكومة بسن قانون لحماقة البيانات والاصوصية يتماشى مع الم ايير الدولية

 االقت اديل واالجتماعيل والثقافيلال قوق  -3 

 الحو في ال مل في نروا عادلة ومواتية  

تزايد القلو إةا  الهجمات التي تشاااانها الحكومة على النقابات ال مالية المسااااتقلة    5الح ل الورقة المشااااتركة  -42
 . ( 109) للدستور  اً الحكومة بالسماح طتكوين النقابات المستقلة وفق   5وأوصل الورقة المشتركة    . ( 108) وقادتها 
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(110)الحو في الضمان االجتماعي  
 

لإلغاثة أن اإلنفاق الحكومي على القطاعات االجتمايية  ااااااااااا يل للغاقة.    الح ل مؤساااااااااااساااااااااااة إليزكا -43
وشحساااا  ما ورد فقد توقفل ماصااااصااااات اإلنفاق على القطاعات االجتمايية ولم ت د تح ى باألولوية بسااااب  

في المائة من   1فشااال االقتصااااد واإلنفاق على األمن. وأ دت مؤساااساااة إلزيكا أن الحكومة التزمل طتاصااايا  
الساانوية لحماقة أ اا ف الف ات، فإن هذه النساابة صااغيرة مقارنة باحتياجات الموالنين الذين ق يشااون  ميزانيتها

 .(111)في نروا ص بة

 (112)الحو في مستوب م يشي الئو  

نهيار االقتصااااااااد،  اأشاااااااارت مؤساااااااساااااااة ماعل للساااااااالم والتنمية إلى أن ال نف القبلي قساااااااهم في ةيادة   -44
، مماا يؤثر على قطااعات  19-المناا  مثال الجفااا والفيضااااااااااااااانات، وجائحاة كوفيادباإل ااااااااااااااافة إلى آثار تغير  

الصاااااااااااناعة والتجارة والنف  والت دين والزراعة والرعي. وتفيد التقارير بين االشاااااااااااتبا ات القبلية تهدد االقتصااااااااااااد  
ا أدب إلى  الرعوي والزراعي بإعاقة ال ملية الزرايية وحركات الرعاة، وشسااااااب  تدمير المحاصاااااايل وساااااارقتها، مم

 .(113)فقدان الدخل. كما اةداد ان دام األمن الغذائي

 الحو في الصحة  

بين تواصاااااااااال الحكومة عملها مع الوكاالت الدولية ومن مات المجتمع   6أوصاااااااااال الورقة المشااااااااااتركة   -45
ركيز المدني من أجل تنفيذ خطتها االستراتيجية للقطا  الصحي وخطة استقرار الن م الصحية والت افي، مع الت

وأوصاااااااااااى التحالف الدولي للدفا  عن    .(114)على توفير رعاقة صاااااااااااحية جيدة لممهات واأللفال حديثي الوالدة
الحرية طزيادة الجهود الرامية إلى تحسااااين ن ام الرعاقة الصااااحية، بما في ولك الوصااااول إلى المرافو الصااااحية 

وأوصاااااااااال مؤسااااااااااسااااااااااة إلزيكا طزيادة    .(115)وتوفير قاطالت مؤهالت وغير ولك من الموارد الالةمة لصااااااااااحة األم
 .(116)ماصصات الميزانية الولنية لقطا  الصحة

(117)الحو في الت ليم  
 

أن اإللار القانوني والسااااااياسااااااي الطموح لقطا  الت ليم، بما في ولك قانون  7وكرت الورقة المشااااااتركة   -46
، ال يزال غير منفذ إلى حد كبير، 2022-2018والاطة االسااااااااااتراتيجية ال امة للفترة    2012الت ليم ال ام ل ام  

في المااائااة من الميزانيااة   10ويرجع ولااك في م  ماا  إلى محاادودقااة الميزانيااة، التي تفيااد التقااارير بااينهااا طلغاال 
لتقديرات مؤسااااااسااااااة إليزكا  ًا  ووفق  .(118)على المانحينًا كبير ًا  . وكان القطا  ق تمد اعتماد2019الولنية في عام  

فااال غير ملتحقين بااالماادار  بسااااااااااااااباا  ان اادام األمن والتشااااااااااااااريااد وتاادمير المباااني  في المااائااة من األل  51فااإن 
بين االفتقار إلى المدار  وعدم إمكانية االلتحاق طها في ب ض    4وأفادت الورقة المشاااااااااااتركة    .(119)المدرساااااااااااية

أجال  أنحاا  البلاد ال يزال ق وق حصااااااااااااااول م  م األلفاال على الت ليم. كماا أبقى امباا  ألفاالهم في المنزل من
رعااااقاااة المااااشااااااااااااااياااة واألعماااال المنزلياااة، في حين تُبقى الفتياااات في المنااااةل لحمااااقاااة ماااا يتمت ن بااا  من قيماااة 

  .( 121) الحكومة طزيادة ماصاصاات الميزانية الولنية  7  وأوصال مؤساساة إليزكا والورقة المشاتركة  .(120)اقتصاادقة
القانوني، وو اااااع خطة ولنية للمنم   طتنفيذ جميع الساااااياساااااات الت ليمية واإللار   7وأوصااااال الورقة المشاااااتركة  

 .(122)الدراسية للفتيات، وتهي ة طي ة أمنية مواتية

بين نويية الت ليم سي ة، ألن غالبية المدرسين لم يتلقوا أي تدري  وي    7و  4وأفادت الورقتان المشتركتان   -47
الكثير من األسر إرسال ألفالها    وال تستطيع  . (124)كما يتقا ى الم لمون أجورهم بطريقة غير منت مة  .(123)صلة

أن األلفال    4والح ل الورقة المشااااتركة    .(125) ما قطل  منهم دفع روات  الم لمينًا  إلى المدار  ألن امبا  غالب



A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

GE.21-15711 10 

المدرسااين، بما في ولك انتشااار التحر     عن ت ر ااهم إلسااا ة الم املة على نطاق واسااع على أيديًا  أطلغوا أقضاا
طزيادة مرتبات المدرسااااين ودف ها في الوقل المناساااا ، وكفالة ف الية    7وأوصاااال الورقة المشااااتركة    . (126)الجنسااااي

 .(127)جميع م اهد تدري  الم لمين والتدري  التقني والمهني

عن قلقها ألن األلفال ال قحصااااااااااالون على الت ليم على قدم المسااااااااااااواة،   5وأعرشل الورقة المشاااااااااااتركة   -48
سانة واأللفال في المنالو الريفية والنائية، وهناك تباين   18و 13تتراوح أعمارهن طين سايما الفتيات الالئي   وال

الحكومة   4وأوصل الورقة المشتركة    .(128)على ما يبدو طين نويية الت ليم المقدم في المدار  الااصة وال امة
بماا يليا طناا  المادار  وتوفير ت ليم شاااااااااااااااامال ومجااني ومتااح وإلزامي لجميع األلفاال بمن فيهم األلفاال ووو  
االحتياجات الااصااة في المنالو الحضاارية والريفية  وإنشااا  كلية ولنية لتدري  الم لمين وإجرا  تقييم إلزامي  

وج ال   2012لاااصاااااااااااااااة  وتنفياذ قاانون الت ليم ل اام لمؤهالت ال مال في المادار  الحكومياة وتن يم المادار  ا
  .( 129)الفصااااول الدراسااااية مالئمة لملفال ووي اإلعاقة، والن ر في توفير الت ليم الشااااامل لملفال ووي اإلعاقة

طت زيز امليات لضاااااااااااامان حصااااااااااااول جميع األلفال على الت ليم، وال ساااااااااااايما  6وأوصاااااااااااال الورقة المشااااااااااااتركة  
الريفيااة والنااائيااة، و اااااااااااااامااان جودة الت ليم في هااذه المنااالو عن لريو ةيااادة  واأللفااال من المنااالو   الفتيااات

 .(130)ماصصات الميزانية

 حقوق أشخاص م دديا أو فئاا م ددة -4 

(131)النسا   
 

الحظ مركز جنيف الدولي لل دالة أن النسااااااا  والفتيات ت ر اااااان لالغتصاااااااا واالغتصاااااااا الجماعي   -49
  .( 132)أخرب من ال نف الجنسااااااي من جان  قوات الحكومة وقوات الم ار ااااااة على حد سااااااوا   وواجهن أشااااااكاالً 

بين آالا النساااااا  والرجال واأللفال وق وا  اااااحاقا لالغتصااااااا واإليذا  الجنساااااي  8وأفادت الورقة المشاااااتركة  
 .(133)وغير ولك من أشكال ال نف الجنسي

بين التقدم المحرة في التصااادي لل نف الجنساااي وال نف الجنسااااني قشااامل  7وأفادت الورقة المشاااتركة   -50
عن خ  هاتفي   إنشاااااا  محكمة م نية بجرائم ال نف الجنسااااااني، ومركز لحماقة األسااااارة، ومركزي إيوا ، فضاااااالً 

وحدة حماقة خاصااااة تاب ة إلدارة الشاااارلة. غير أن إنشااااا  هذه المؤسااااسااااات كان يتوقف على  16للمساااااعدة و
يل دولي، وتم توفير الحد األدنى من الحماقة للناجين، كما شااكل سااو  اإلدارة أحد تحدقات التشااغيل. توفير تمو 

وهناك مشااااااارو  قانون لمكافحة ال نف الجنسااااااااني ينت ر الموافقة علي  من مجلس الوةرا ، ويجري اسااااااات را  
ياد بحاادوث ةياادة . وأُف1325بشاااااااااااااااين قرار مجلس األمن الادولي رقم  2025-2015خطااة عماال ولنيااة للفترة 

19-شاديدة في حاالت ال نف الجنساي والجنسااني في أعقاا اإلغالق بساب  جائحة كوفيد
وتشاير الورقة   .(134)

عن القلو إةا  االعتدا ات الجنسااااااية والبدنية على النسااااااا  التي ما ةالل تشااااااكل مشااااااكلة خطيرة،   6المشااااااتركة  
 .(135)محدودة طهذا الشين وهناك طيانات

بين تسّر  الحكومة عملية إقرار قانون مكافحة ال نف الجنساني  وسن قانون    7وأوصل الورقة المشتركة   -51
األسرة  وإنشا  دور آمنة ووحدات حماقة خاصة في جميع الوالقات ال شر والمنالو اإلدارية الثالث  وتاصيا  

 .(137)الوحدات الحكومة على دعم هذه 6وحثل الورقة المشتركة  .(136)الموارد الكا ية للمؤسسات وات الصلة

أن غالبية الناجين من ال نف الجنسي المرتب  بالنزا  ق يشون في منالو ريفية    8والح ل الورقة المشتركة   -52
الناجون من   ي وي ان   ال توفر ساااااوب فرح محدودة للحصاااااول على الرعاقة الصاااااحية، أو حماقة الشاااااهود والضاااااحاقا. 

الت ر  إلصاابات جسادقة وآثار نفساية ووصام وخساائر اقتصاادقة. ورغم توفير ب ض التدري  لقوات الدفا  الشا بي  
وات صاااااالة، فقد ورد أن   لجنوا السااااااودان في مجال مالحقة مرتكبي جرائم ال نف الجنسااااااي، وصاااااادور عدة إدانات 

 . ( 138) ت ويضات  لناجون على المحا مات تطال الضباط من الرت  الدنيا فق ، ولم قحصل ا 
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الحكومة بما يليا الت جيل طتنفيذ طرنام  نز  السااااااالح والتسااااااريم وإعادة   8وأوصاااااال الورقة المشااااااتركة   -53
الدم   و امان أن تتضامن عملية صاياغة الدساتور مبادح المسااواة طين الجنساين  والت جيل بإصاالح القوانين  

ساااات الضاااارة  وإعطا  األولوية مليات توفير حماقة الضاااحاقا  من أجل إنفاو المسااااواة في الحقوق وح ر الممار 
من األعمال االنتقامية والترهي  والوصااااام  والقضاااااا  على الم ايير المجتم ية الضاااااارة بالنساااااا  والفتيات، مثل 

وأوصاااال حملة اليوشيل بإنشااااا  خدمات للرعاقة الصااااحية وال الم    .(139)الزوام المبكر والقسااااري وةوام األلفال
للناجين من ال نف الجنساي والجنسااني المرتب  بالنزا ، والتشاجيع على اإلطالن عن ًا  النفساي مصاممة خصايصا

الحوادث  وتوساايع نطاق الن ام الصااحي لضاامان تحسااين إمكانية وصااول األشااااح ووي اإلعاقة الناجين من 
 .(140)الحقة جميع المسؤولين عن ارتكاا جرائم ال نف الجنسي والجنسانيأعمال ال نف  وم

أن الرجال يتمت ون بقدر أ بر من فرح الحصااااااااااااااول على ال مل ألن  6والح ل الورقة المشااااااااااااااتركة   -54
األعراا تقتضااااااااااي اعتنا  المرأة باألساااااااااارة. وعلى الرغم من ةيادة تمثيل المرأة في البرلمان، ينبغي للحكومة أن 

على توفير إحصاااااااا ات    6وحثل الورقة المشاااااااتركة    .(141)جهودها لزيادة مشااااااااركتها في القطا  ال ام  تواصااااااال
 .(142)من أجل تحسين استهداا القضاقا من قبيل ال نف الجنساني وشطالة النسا ًا جنسانية أ ثر تحديد

وأوصاال الوكالة الم نية بحقوق اإلنسااان بين تشااجع الحكومة ت ليم النسااا  والشااباا، وةيادة مسااتويات  -55
 .(143)مشاركتهم االجتمايية، مع  مان أمنهم

(144)األلفال  
 

أفاد مركز جنيف الدولي لل دالة باسااتمرار تجنيد األلفال في ماتلف القوات المساالحة. وأشااار إلى أن   -56
، بماا في ولاك ورود تقاارير عن 2018تم توثيو عملياات تجنياد قسااااااااااااااري في جميع أنحاا  البلاد حتى أوائال عاام  

روتوكول االختياري التفاقية اختطاا األلفال من قبل الجيش الشاااا بي لتحرير السااااودان. ومنذ التوقيع على الب
، ساجل انافا   2018حقوق الطفل بشاين اشاتراك األلفال في المناةعات المسالحة، في أواخر أيلول/سابتمبر  

وأوصااى المركز بين تحقو الحكومة على النحو    .(145)في اسااتادام الجنود األلفال، مع ةيادة عمليات التسااريم
الجيش الشااااا بي لتحرير الساااااودان والحركة الشااااا بية لتحرير الواج  في اساااااتادام الجنود األلفال في صااااافوا  

بين تكف الحكومة عن اسااااااتادام الجنود األلفال في النزا ، وأن    4وأوصاااااال الورقة المشااااااتركة    .(146)السااااااودان
تحترم القانون الدولي اإلنسااااااني، وأن تنشااااام مرا ز للت افي من الصااااادمات مع توفير التدري  المهني وخدمات 

ًا المتضاررين من النزاعات المسالحة، وأن تنفذ عمليات نز  الساالح والتساريم وإعادة الدم  وفق  المشاورة لملفال
 .(147)لالتفاق المنش 

شااااااااتراك في النزا  المساااااااالم أن اختطاا األلفال ألغرا  السااااااااارة واال 6والح ل الورقة المشااااااااتركة   -57
بين توفر   6وأوصال الورقة المشاتركة   .(148)والزوام المبكر واالساتغالل الجنساي ال يزال أحد الشاواغل الرئيساية

من الموارد للقضاااااااااااا  على االساااااااااااتغالل االقتصاااااااااااادي والجنساااااااااااي والزوام المبكر، وال سااااااااااايما ًا  الحكومة مزيد
 .(149)للفتيات بالنسبة

عدم وجود قوانين تتناول مساااااااايلة ةوام األلفال سااااااااوب القوانين ال ر ية،  7والح ل الورقة المشااااااااتركة   -58
 2008وهناك م ضلة في تفسير الحكم الدستوري المت لو طا "سن الزوام"، ألن  يت ار  مع قانون الطفل ل ام  

بين القوانين والساياساات في   4شاتركة  وأفادت الورقة الم  .(150)ويؤيد الممارساة ال ر ية المتمثلة في ةوام األلفال
جنوا الساااااودان ال تحدد سااااان الزوام، وأن ن ام الثروة المتيتية من الزوام قشاااااكل حوافز اقتصاااااادقة تؤدي إلى  

اساااتمرار عدد من الممارساااات التقليدقة الضاااارة   4ترتي  ةوام الفتيات في سااان مبكرة. وأ دت الورقة المشاااتركة  
ني للبلااد، بمااا في ولااك تقاادقم الفتيااات كت ويض في حاااالت القتاال، واختطاااا  التي تت ااار  مع اإللااار القااانو 

 .(151)األلفال وال قوشة البدنية
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بين ت زة الحكومة المؤسااسااات المحلية من أجل م الجة حاالت ةوام األلفال    7وأوصاال الورقة المشااتركة   -59
بسااان تشاااريع    4وأوصااال الورقة المشاااتركة   . ( 152) والحمل المبكر، وت ديل الدساااتور االنتقالي ليشااامل تحديد سااان الزوام 

سنة  و مان حصول األلفال الناجين على الحماقة وإعادة التيهيل     18لح ر ةوام األلفال وتحديد سن الزوام طاااا 
ومواصااااااااااااالاة حمالت التويياة  وإنفااو قاانون ال قوشاات وفر  عقوشاات على المساااااااااااااؤولين عن تزوي  األلفاال  وإلغاا   

 . ( 153) فيها ًا  رة التي تت ار  مع الم اهدات الدولية التي أصبم جنوا السودان لرف الممارسات التقليدقة الضا 

بمحدودقة وصاول األلفال إلى الادمات األسااساية، وال سايما األلفال ووي   4وأفادت الورقة المشاتركة   -60
يم الااح.  اإلعاقة الذين يت ذر عليهم الوصااااااول إلى المرافو ال امة مثل المدار ، والحصااااااول على مواد الت ل

 .(154)في تقييد الوصول إلى خدمات الحماقة والت ليم والصحة 19- ما تسببل جائحة كوفيد

إنشاااااااااااااااا  محكماة م نياة باال نف الجنسااااااااااااااااني ومحكماة لمحاداث في  4والح ال الورقاة المشااااااااااااااتركاة  -61
مؤساساات، بما في . وعند إلقا  الوبض على األلفال واحتجاةهم من قبل الشارلة، يتم إرساالهم إلى  2020 عام

كبيرة من ًا  ما تكون ماصاصاة للبالغين. وتفيد التقارير بين أعدادًا  ولك الساجون، وولك بموج  ن م عدالة غالب
األلفاال المااالفين للقاانون هم  ااااااااااااااحااقاا للن اام االجتمااعي واالقتصاااااااااااااااادي، وال يتمت ون بحقوقهم في الت ليم  

من اإليذا  الذي يت ر ااون ل  داخل ًا  يد منهم من مناةلهم هرشوالصااحة والميوب والرعاقة والحماقة. وقد فّر ال د
الحكومة بما يليا توفير التدري ، ال سايما التدري  القانوني والنفساي،   4وأوصال الورقة المشاتركة    .(155)أسارهم

لمشااااااااااح الم نيين باأللفال الماالفين للقانون  وإنشااااااااا  محا م م نية بمساااااااايلة ال نف الجنساااااااااني ومحا م  
اث في جميع الوالقات ال شاااااااااار  وإنشااااااااااا  مرا ز إصااااااااااالح وتيهيل في جميع الوالقات للتمكين من تيهيل لمحد

 .(156)األلفال وإعادة إدماجهم في المجتمع

بين  ال يوجد ن ام لتساااااااااجيل المواليد في جنوا الساااااااااودان، وأن الحكومة   4وأفادت الورقة المشاااااااااتركة  -62
. وقد أثر ولك على التمتع بحقوق الطفل، بما في ولك تحديد من ولك شاااااااااااهادات لتقدير ال مر   أصااااااااااادرت طدالً 

السااااان الدنيا للزوام والمساااااؤولية الجنائية، والحصاااااول على الادمات األسااااااساااااية، بما في ولك الصاااااحة والت ليم  
قحدد إجرا ات تساااااجيل  2018إلى أن قانون الساااااجل المدني ل ام   6وأشاااااارت الورقة المشاااااتركة    .(157)والحماقة

ولكنها شااااااااددت على  اااااااارورة التويية بيهمية تسااااااااجيل المواليد  ًا،  تجريبيًا  المواليد، وأن الحكومة أللقل طرنامج
وأوصاااال الورقة    .(158)وإتاحة إمكانية الوصااااول إلى مرافو الرعاقة الصااااحية التي قمكنها تسااااجيل المواليد الجدد

2022لتسااجيل المواليد بحلول عام    شااامالً ًا  ولنيًا  بين تنشاام الحكومة ن ام  4المشااتركة  
وأوصاال الورقة    .(159)

ساجيل المواليد لتشامل تو ايم فوائد التساجيل، وتحساين إمكانية تبين ت زة الحكومة حملة التويية ط  6المشاتركة  
 .(160)الصحية ةالوصول إلى مرافو الرعاق

(161)المهاجرون والالج ون وملتمسو اللجو  والمشردون داخلياً   
 

أشااااارت مؤسااااسااااة ماعل للسااااالم والتنمية إلى حدوث التشااااريد بسااااب  نزاعات وصاااادامات قبلية عنيفة،  -63
وأشاااارت مؤساااساااة إليزكا إلى أن مليوني شااااا قد ت ر اااوا للتشااارد الداخلي في    .(162)عن الفيضاااانات فضاااالً 

 .(163)جنوا السودان، وأن مليونين آخرين أصبحوا في عداد الالج ين
 

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 ADF International, Geneva (Switzerland); 

ADH Agence pour les Droits de l’Homme, Geneva (Switzerland); 

AI Amnesty International, London (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland); 

CGNK Center for Global Nonkilling, Grand-Saconnex (Switzerland); 

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

13 GE.21-15711 

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

ELIZKAELIZKA Elizka Relief Foundation, Kumasi Ashanti (Ghana); 

FLD Front Line Defenders - The International Foundation for the 

Protection of Human Rights Defenders, Dublin (Ireland); 

GICJ Geneva International Centre for Justice, Geneva 

(Switzerland); 

ICAN International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Geneva 

(Switzerland); 

JUBILEE Jubilee Campaign, Fairfax (United States of America); 

MAAT Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights, 

Cairo (Egypt); 

BCU The UPR Project at Birmingham City University, Birmingham 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). 

Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: Access Now, New York, 

United States of America, and Gisa Group; 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Advocates for Human 

Rights, Minneapolis, United States of America, and the World 

Coalition Against the Death Penalty; 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Article 19, London, United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Free 

Press Unlimited; 

JS4 Joint submission 4 submitted by: Child Right Civil Society 

Coalition South Sudan, Juba, South Sudan, Dard South Sudan, 

TOCH South Sudan, Child Rights Foundation, CAPAD, Hold 

the Child, IDEA-SS, IFIX Initiative, ACDF-SS, Action for 

Conflict Resolution, HeRY, CXES, Junub Child Rights 

Initiative, Legacy for African Women and Children Initiative, 

CARDO South Sudan, Africa Development Aid, and Monds 

and Souls Institute; 

JS5 Joint submission 5 submitted by: East and Horn of Africa 

Human Rights Defenders Project (DefendDefenders), 

Kampala, Uganda, and South Sudan Human Rights Defenders 

Network; 

JS6 Joint submission 6 submitted by: Istituto Internazionale 

Maria Ausiliatrice, Veyrier (Switzerland) and VIDES 

International; 

JS7 Joint submission 7 submitted by: Lutheran World 

Federation, Geneva, Switzerland, Action Africa Dignity and 

Humanity – AADH, Assist the Needy-ANO, Centre for 

Human Rights, Governance and Peace – CHRGP, Civil 

Society Human Rights Organization – CSHRO, Community 

Care Initiative – CC, Forum for Peace and Unity – FOPU, 

Foundation for Democracy and Accountable Governance – 

FODAG, Junior Chamber International South Sudan – JCI, 

Minds & Soul Initiative – MSI, Peace and Development 

Collaborative Organization – PDCO, Peace Initiative and 

Development Programme- PIDP, People’s Demand 

Organization – PEDO, Solidarity for Women’s rights 

Association – SOWA, South Sudan Association for the 

Visually Impaired – SSAVI, South Sudan Civil Society 

Alliance – SSCSA, South Sudan Human Rights Commission – 

SSHRC, South Sudan Women Empowerment Network South 

Sudanese Network for Democracy & Elections – SSUNDE, 

United Nations Association South Sudan-UNASS, United 

Nations Youth South Sudan – UNYSS, Youth Vision South 

Sudan-YVSS; 

JS8 Joint submission 8 submitted by: Rights for Peace, London, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Centre 

for Inclusive Governance, Peace and Justice, and Dialogue 

and Research Institute; 



A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

GE.21-15711 14 

 
JS9 Joint submission 9 submitted by: Small Media, London, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

DefyHateNow, Collaboration on International ICT Policy for 

East and Southern Africa, Rise Initiative for Women’s Rights 

Advocacy, ICT4D Network, Freedom of Expression Hub, 

Koneta, Okay Foundation, Anataban, IamPeace, Internet 

Governance Forum South Sudan. 

Regional intergovernmental organization(s): 

ACHPR The African Commission on Human and Peoples’ Rights, 

Banjul (The Gambia). 

 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 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.1, 126.28-126.29, 126.32-126.35, 

126.53, 127.1-127.9, 127.12-127.19, 128.1-128.23, 128.37-128.38, 128.46-128.50, and 129.1-129.13. 

 4 AI p. 4 and JUBILEE para. 4. 

 5 AI p. 4. 

 6 AI p. 4, CGNK p. 7, JS5 para. 5.2, JUBILEE para. 4 and BCU para. D. i). 

 7 AI p. 4. 

 8 AI p. 4, CGNK p. 7, JS2 para. 34, JUBILEE para. 4, and BCU para. D. i). 

 9 AI p. 4 and JUBILEE para. 4. 

 10 CGNK p. 7, JS5 para. 5.3, JS8 p. 5, and JUBILEE para. 4. 

 11 JUBILEE para. 4. 

 12 JS5 para. 3.2.2. 

 13 JUBILEE para. 4. 

 14 JUBILEE para. 4. 

 15 ICAN p. 2. 

 16 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.3, 126.20-126.27, 126.41, 127.10, 

127.27, 128.24-128.29, 128.30, 128.33-128.35, and 128.92. 

 17 JS7 para. 5. 

 18 JS7 para. 7. 

 19 JS7 para. 12. 

 20 JS7 p. 6. 

 21 AI para. 11. 

 22 AI para.12. 

 23 AI p. 5. 

 24 JS4 para. 3.1.4. 

 25 JS4 para. 3.2.3. 

 26 JS7 para. 9. 



A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

15 GE.21-15711 

 
 27 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.11. 

 28 MAAT p. 4-5 and 7. 

 29 MAAT p. 10. 

 30 JS1 para. 13. 

 31 JS1 para. 18 d). 

 32 JS8 p. 5. 

 33 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.68. 

 34 MAAT p. 1. 

 35 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 128.39, 128.41-128.45, 128.63, and 129.14-

129.15. 

 36 ACHPR p. 1. 

 37 AI paras. 18-19. 

 38 GICJ para. 1 iii). 

 39 JS7 para. 10. 

 40 AI p. 5. 

 41 JS7 p. 6. 

 42 ACHPR p. 1. 

 43 GICJ para. 1.2-vii)-ix). 

 44 ACHPR p. 2. 

 45 JS5 para. 5.3. 

 46 MAAT p. 10-11. 

 47 AI para. 20. 

 48 AI paras. 16 and 21. 

 49 BCU para. 4. 

 50 AI paras. 16 and 21. 

 51 AI para. 3. xiv). 

 52 AI p. 5 and GICJ p. 6. 

 53 AI p. 5. 

 54 BCU paras. D ii)-iii). 

 55 GICJ p. 6. 

 56 JS2 para. 2. 

 57 JS2 para. 32. 

 58 JS2 para. 24. 

 59 JS2 para. 34. 

 60 AI para. 31. 

 61 AI p. 5-6. 

 62 AI para. 30 and GICJ para. 2 x-xiii). 

 63 AI p. 5. 

 64 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.4-126.10, 126.12-126.19, 126.57, 

126.61-126.66, 127.26, 127.28-127.31, 128.36, 128.51, 128.61-128.62, 128.64-128.65, 128.73, 

128.75-128.80, and 129.16. 

 65 AI para. 4 and GICJ para. 4. xvi). 

 66 AI para. 4 and JS7 para. 7. 

 67 AI p. 5 and JS8 p. 6. 

 68 AI p. 5. 

 69 JS8 p. 6-7. 

 70 JS8 p. 9. 

 71 AI para. 5. 

 72 AI p. 5. 

 73 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.67, 128.83-128.91, and 128.93. 

 74 JS3 paras. 12-14, 17-18 and 20-27. 

 75 ADF para. 16. 

 76 ADF para. 16 and JS3 para. 19. 

 77 ADF para. 16 and JS3 para. 15. 

 78 JS3 para. 16. 

 79 JS3 para. 37. 

 80 AI para. 27. 

 81 ADF para. 21 c), JS1 para. 18 e), JS3 para. 29 and JS9 para. 31 b). 

 82 JS3 paras. 29 and 41. 

 83 JS5 para. 5.1. 

 84 FLD para. 2-5. 

 85 AI para. 28 and FLD paras. 6-20. 

 86 FLD para. j) , JS1 para. 18. e), JS3 para. 34, JS5 para. 5.1 and JS9 para. 31 c). 

 87 AI p. 5. 



A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

GE.21-15711 16 

 
 88 ADF para. 21 d), FLD para. 18 e) and JS9 para. 31 c). 

 89 FLD paras. a), d), and f). 

 90 FLD para. 18 k) and JS5 para. 5.1. 

 91 JS3 paras. 51-55. 

 92 JS3 para. 56 and JS5 para. 5.3. 

 93 AI paras. 22-23. 

 94 JS3 para. 44. 

 95 JS3 para. 46. 

 96 JS5 para. 5.2. 

 97 ADF paras. 15 and 17. 

 98 ECLJ paras. 9-15 and JUBILEE paras. 6-10. 

 99 ADF paras. 21 b) and e). 

 100 ECLJ para. 15. 

 101 JUBILEE para. 11. 

 102 AI para. 14. 

 103 AI p. 5 and JS9 31 a). 

 104 AI p. 5. 

 105 JS3 paras. 29 and 41. 

 106 JS9 para. 24. 

 107 JS9 para. 31 f). 

 108 JS5 para. 4.1.  

 109 JS5 para. 5.3. 

 110 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.69 

 111 ELIZKAELIZKA p. 3. 

 112 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.70-126.71, and 126.94. 

 113 MAAT p. 5-6 and 8. 

 114 JS6 para. 20. 

 115 ADF para. 21 f). 

 116 ELIZKAELIZKA p. 3. 

 117 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.72-126.74, 127.11, 127.41-127.42, and 

128.95. 

 118 JS7 paras. 19-22. 

 119 ELIZKAELIZKA p. 3. 

 120 JS4 4.1.5. 

 121 ELIZKAELIZKA p. 3 and JS7 p. 11. 

 122 JS7 p. 11. 

 123 JS4 4.1.5 and JS7 para. 23. 

 124 JS7 para. 21. 

 125 JS6 para. 10 and JS7 para. 23. 

 126 JS4 4.1.5. 

 127 JS7 p. 11. 

 128 JS6 paras. 9 - 10. 

 129 JS4 paras. 4.2.1-4.2.5. 

 130 JS6 para. 12 a)-b). 

 131 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.2, 126.36-126.40, 126.42-126.48, 

126.58-126.60, 127.20-127.21, 127.32-127.40, 128.31-128.32, 128.66-128.72, and 128.74. 

 132 GICJ para. 3.1 xv). 

 133 JS8 para. 3. 

 134 JS7 paras. 13-18. 

 135 JS6 para. 23. 

 136 JS7 p. 9. 

 137 JS6 para. 24 a). 

 138 JS8 paras. 4-12. 

 139 JS8 p. 4-5. 

 140 JUBILEE paras. 21, 22 and 24. 

 141 JS6 paras. 21-22. 

 142 JS6 para. 24 b). 

 143 ADH p. 4. 

 144 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.30-126.31, 126.49-126.52, 126.54-

126.56, 127.22-127.25, 128.52-128.60, and 128.81-128.82. 

 145 GIGJ para. 1.1 iv)-vi9. 

 146 GICJ p. 6. 

 147 JS4 8.1.0-8.1.3. 

 148 JS6 para. 25. 



A/HRC/WG.6/40/SSD/3 

17 GE.21-15711 

 
 149 JS6 para. 26. 

 150 JS7 para. 17. 

 151 JS4 paras. 6.1.0 - 6.1.4. 

 152 JS7 p. 9. 

 153 JS4 6.2.1-6.2.5. 

 154 JS4 4.1.3-4.1.4. 

 155 JS4 5.1.0-5.1.2. 

 156 JS4 paras. 5.2.1, 5.2.2 and 5.2.4. 

 157 JS4 para. 3.1.5. 

 158 JS6 para. 13. 

 159 JS4 para. 3.2.1. 

 160 JS6 para. 14. 

 161 For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.76-126.77, 127.43, 128.97. 

 162 MAAT p. 7. 

 163 ELIZKA p. 2. 

    


	موجز المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن جنوب السودان*
	تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

	أولاً- معلومات أساسية
	ثانياً- المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
	ألف- نطاق الالتزامات الدولية( ) والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان( )
	باء- الإطار الوطني لحقوق الإنسان( )
	جيم- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق
	1- المسائل الشاملة لعدة قطاعات
	المساواة وعدم التمييز( )
	التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان( )

	2- الحقوق المدنية والسياسية
	حق الفرد في الحياة والحرّية والأمان على شخصه( )
	إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون( )
	الحرّيات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية( )
	الحق في الخصوصية والحياة الأُسرية

	3- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية
	الحق في الضمان الاجتماعي( )
	الحق في مستوى معيشي لائق( )
	الحق في الصحة
	الحق في التعليم( )

	4- حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
	النساء( )
	الأطفال( )
	المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً( )




