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مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ١/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  3١تشدرين األول/أتتدوبر ١١
تشرين الثاين/نوفمرب  .٢٠١6واستُع ِرضت حالدة جندو السدودان يف اجللسدة  ١٢املعقدودة يف ٧
تش درين الث دداين/ن ددوفمرب  .٢٠١6وت درأّس وف ددد جن ددو الس ددودان وُي د ُدر الع دددل والش ددةون الدس ددتورية
بدداولينو واندداوين أونددانغو .واعتمددد الفريددق العامددال التقريددر املتعلددق جبنددو السددودان يف جلسددته ١٤
املعقودة يف  9تشرين الثاين/نوفمرب  . ٢٠١6
 -٢ويف  ١٢تددانون الثاين/يندداير  ٢٠١6اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموع ددة الثنثي ددة لتيس ددا اس ددتعراض احلال ددة يف جن ددو الس ددودانا الحت دداد الروس ددي و ندونيس دديا

وناميبيا.
 -3وعمدنا ب حكددام الفقددرة  ١5مددن مرفددق قدرار لد حقددوق اإلنسددان  ١/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ٢١/١6صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف جنو السودانا
(أ

تقرير وطا/عرض تتايب مقدم وفقا للفقرة (١5أ ( A/HRC/WG.6/26/SSD/1؛

جتمي ددل للمعلوم ددات أعدت دده مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان
(
(املفوضية السامية وفقا للفقرة  A/HRC/WG.6/26/SSD/2( (١5؛
(ج

موجز أعدته املفوضية السامية وفق ا للفقرة (١5ج (. A/HRC/WG.6/26/SSD/3

 -٤وأحيلددت جنددو الس ددودان عددن طريددق اجملموع ددة الثنثيددة قائمددة أس د لة أعددد ا س ددلف ا
س ددبانيا وأملاني ددا وبلشيك ددا وتش دديكيا وس ددلوفينيا والس ددويد وسويسد درا واملكس ددي واململك ددة
املتحدددة لربينانيددا الع مددو وآيرلندددا الشددمالية والنددرويه ودولندددا والوليددات املتحدددة األمريكيددة.
وميكن الطنع علو األس لة يف املوقل الشبكي اخلارجي لنستعراض الدورج الشامال .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذ ّتددر وُيددر العدددل والشددةون الدسددتورية يف جنددو السددودان ب د ن احلالددة يف بلددد سددبق أن
استُعرضت يف سياق "سودان واحدد" وبد ن التوصديات احملدددة الديت قُددمت حين دا تدان يتعد أن
تنف د دا حكومددة جنددو السددودان آن د اي .ووفق دا للتوصددية الدديت قُدددمت خددنل اجلولددة األو مددن
السددتعراض الدددورج الشددامال أصدددر جنددو السددودان دسددتور النتقددا يف عددام  ٢٠١١ال د ج
حيدددد مسددتويات احلكددم الددوطا والددولئي واحمللددي وايي ددة التش دريعية الوطنيددة والسددلنة التنفي يددة
والقضاء املستقال .ويتضمن الدستور النتقا أيض ا أحكام ا تتعلق بشرعة احلقوق.

GE.16-23062

3

A/HRC/34/13

 -6ومن د احلصددول علددو السددتقنل سددن جنددو السددودان  ١33قانون د ا وأدمدده يف قوانيندده
احمللي ددة  ١١ص ددكا قليمي د دا ودولي د دا .وانض ددم اتفاقيد ددات قليمي ددة ودولي ددة ش د د  .وين ددر اجملل د د
التش د دريعي الد ددوطا النتقد ددا حالي د دا يف التصد ددديق علد ددو الع د ددد الد دددو اخلد ددا بد دداحلقوق املدنيد ددة
والسياسددية والربوتوتددول الختيددارج األول امللحددق بدده فض دنا عددن الع ددد الدددو اخلددا بدداحلقوق
القتصادية والجتماعية والثقافية.
 -٧ويكفال الدستور النتقدا احلدق األصديال يف احليداة واحلريدة واألمدن .ول ينبغدي أن يتعدرض
أج أحددد لنعتقددال أو الحتشدداُ أو سددلب احلريددة أو تقييددددا أو التعد يب أو املعاملددة أو العقوبددة
القاس ددية أو الن نس ددانية أو امل ين ددة ل وفقد دا لوجد دراءات املنص ددو علي ددا يف الق ددانون .وتش ددكال
خمالفة مجيل تل األحكام جرائم وجب القانون اجلنائي .وسيح ر مشروع قانون لتعديال قدانون
العقوبات اإلبادة اجلماعية وجرائم احلر واجلرائم ضد اإلنسانية.
 -٨ول يُسددمب بفددرض عقوبددة اإلعدددام علددو جرميددة القتددال ل ذا رفددب أقددر أقربدداء الضددحية
الدية الديت ميكدن أن تد مر هبدا احملكمدة مقابدال رفدل العقوبدة .وميكدن اسدت ناة حكدم عقوبدة اإلعددام
أمام حماتم الست ناة مث أمام احملكمة العليا.
 -9ويعددا احلددق الدسددتورج يف احملاتمددة العادلددة أن املددت م بددرجء ح د تثبددت دانتدده وأن أج
شخص يُلقو عليه القبب يف سياق جرميدة ل بدد أن يُبلد يف حينده ب سدبا اعتقالده ول دب أن
ُحيتشز ملدة تتشاوُ  ٢٤ساعة قبال املثول أمام قاض .وعندما يتعلق األمر جبرمية خناة ب أن
تتاح املعونة القانونية من أموال احلكومة لكال مت م ل يستنيل حتمال تكاليف الدفاع.
 -١٠وتوضل حاليا أطر تن يميدة لتحسد أداء قنداع العدالدة .غدا أن دنداي حاجدة ماسدة
ُيادة العامل يف د ا القناع و عادة بناء دياتله األساسية يف املدن املتضررة من النزاع .وتلتم
احلكومة الدعم املا ي ا الغرض من شرتائ ا الدولي .
 -١١وحي ر الدستور النتقا وقانون اجليش الشعيب لتحرير السدودان (اجلديش الشدعيب جتنيدد
األطفال دون الثامنة عشرة من العمر يف القوات املسلحة .ونتيشةا لتنقيب خنة العمال املوقعة مدل
األم ددم املتح دددة أُف ددرج ع ددن  ٨٢١فد د وفت دداة م ددن اجل دديش وعد دن  5٤٠م ددن م م ددن امليليش دديات يف
عددام  ٢٠١3وحددد  .وأنش د ت وحدددة حلمايددة النفددال داخددال اجلدديش تضددم مددو ف دربددت م بعثددة
األمم املتحدة يف جنو السودان (البعثة .
 -١٢وبغي ددة مكافح ددة اإلف ددنت م ددن العق ددا يف اجل دديش ال ددوطا ح ددوتم وأدي ددن أفد دراد اجل دديش
الشددعيب ال د ين ارتكب دوا ج درائم ضددد املدددني واملمتلكددات .وعقددب األحدددا الدديت ش د ددا فندددق
مددل اإليدواء ( Terrain Hotelيف متوُ/يوليدده ُ ٢٠١6وضددل املشددتبه فددي م ردددن الحتشدداُ .وقددد
أدانددت احملكمددة الدديت أنش د ت للمحاتمددة علددو اجل درائم الدديت شدداري يف ارتكاهبددا أف دراد مددن اجلدديش
الشعيب ودائرة األمن الوطا والشرطة أثناء أداء م ام م  35شخصا.
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 -١3وبدددعم مددن شددرطة األمددم املتح ددة وضددعت احلكومددة خنددة تدددريب اس دةاتيشية ألف دراد
الشددرطة الوطنيددة .وقدددمت شددرطة األمددم املتحدددة أيض دا دروس دا تدريبيددة يف ددال حقددوق اإلنسددان
لنددن الشددرطة .ونتيشدةا يد ا التدددريب أنشد ت وحدددات خاصددة تقوددددا ضددابنات للتعامددال مددل
املسائال املتصلة بالنساء واألطفال مثال العنف اجلنساين.
 -١٤وعلو الرغم من التدابا الرامية حتس ال روة السدائدة يف السدشون بتدوفا ُنزاندات
منفصددلة للرجددال والنسدداء واألحدددا واحملتش دزين قبددال احملاتمددة ل ت دزال السددشون املرتزيددة األحددد
وجددددت سددبعة
عشدر وسددشون املقاطعددات التسددعة والسددبعون مكت ددة .وقدد بدُدا سددشنان جديدددان ُ
سشون بدعم من الشرتاء الدولي تُتاح داخل ا مجيعا خدمات الرعاية الصحية.
ووضدل وجددب قدانون األراضددي
 -١5ويدنص الدسدتور النتقددا علدو احلدق يف السددكن النئدق ُ
طار قانوين يعةة بالقوان واملمارسات العرفية املتصلة باألراضي.
ٌ

 -١6وقبال نشو النزاع يف تانون األول/ديسمرب  ٢٠١3تان عدد األشدخا الد ين أعيدد
تددوطين م مددن املشددردين داخليدا يُقدددر دوا  39٠٠٠٠شددخص .ويف أيار/مددايو  ٢٠١6أمددرت
احلكومة بنرد األشخا ال ين احتلوا بيوتا أو أراضي بدون وجده حدق يف أعقدا الندزاع .وتعتدزم
احلكومددة تيسددا نقددال املشددردين داخليد ا األمدداتن الدديت خيتاروهنددا وتلددتم مددن الشددرتاء الدددولي
املساعدة التقنية واملالية واملساعدة يف ال بنداء القددرات لتسد يال اسدتقبال أول د األشدخا يف
مدن ملكال وبور وبانتيو وجوبا وواو.
 -١٧وق د ددد أنشد د د ت وُارة الش د ددةون اجلنس د ددانية وش د ددةون النف د ددال والرعاي د ددة الجتماعي د ددة لتعزي د ددز
ومحايد ددة حقد ددوق ا إلنسد ددان الواجبد ددة للنسد دداء واألطفد ددال واألشد ددخا ذوج الحتياجد ددات اخلاصد ددة.
ووضددل طددار لتعمدديم مراعدداة القضددايا اجلنسددانية .واعتُمدددت خنددة عمددال وطنيددة لتنفيد قدرار لد
ُ
األمن  . ٢٠٠٠(١3٢5وتُب ل ج ود متواصلة للقضاء علو العادات والتقاليد الضارة .ول تدزال
حددالت السددتغنل والعتددداء اجلنسددي والددزواج املبكددر والددزواج القسددرج للفتيددات دون سددن ١٨
عاما والعنف املنز تبنئ اجل ود الرامية القضاء علو التمييز ول سيما يف املنداطق الريفيدة.
وقد أنش ت وحدات محاية خاصة يف عدد من مراتز الشرطة لتمك النساء والفتيات واألطفدال
من اإلبنغ عن حالت العنف اجلنساين وأقيمت مرافق مناسبة للمرأة من أجال تششيل النسداء
والفتيدات علدو مناقشدة رفدداد ن وتددريب ن علدو امل دارات الجتماعيددة .أمدا قضدايا العندف اجلنسددي
ف ي ما قيد التحقيق أو قيد ن ر احملاتم بالفعال.
 -١٨والتعليم الرمسي اين و لزامي يف مجيل أحناء البلد وي دة ن ام تعليمي بدديال
احتياجات ف ات حمددة من املتعلم تشمال األطفال املسرح من اجليش وامليليشيات.

تلبيدة

 -١9ويكفددال الدسددتور النتقددا حريددة التعبددا واحلصددول علددو املعلومددات فضدنا عددن احلددق يف
تكوين األحزا السياسية واجلمعيات والنقابات العمالية أو النضمام لي ا .وقد سنت احلكومة
يف عددام  ٢٠١3قددانون دي ددة اإلذاعددة وق ددانون احلددق يف احلص ددول علددو املعلوم ددات وقددانون دي ددة
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لد
وسددائط اإلعددنم .وتكفددال د د الق دوان الثنثددة املتعلقددة بوسددائط اإلعددنم باإلضددافة
مسددتقال معددا بوسددائط اإلع ددنم وجلددان معنيددة باملعلومددات محاي ددة تل د احلقددوق .وأنش د ت ع دددة
مةسسات من ا اللشندة الوطنيدة لننتخابدات وجلندة السدنم واملصداحلة لتعزيدز الشدفافية واحلصدول
علددو املعلومددات .و ددرج التحقيددق يف حددالت األفدراد ددن فددي م الصددحافيون الد ين مدداتوا نتيشددة
أفعال جنائية.
 -٢٠ول ميكن حتقيق السدنم املسدتدام وبنداء الدولدة مدن دون اللتدزام بتنفيد اتفداق حدال الندزاع
يف مج وريد ددة جند ددو السد ددودان املد ددربم يف  ١٧آ /أغسد ددن  .٢٠١5وقد ددد قد ددررت األط د دراة يف
التفاق اعتبار جزءا من الدسدتور النتقدا وأنشد ت حكومدة الوحددة الوطنيدة النتقاليدة واجمللد
التشريعي الوطا النتقا عمنا بالتفاق .ويف حال وجود تناقب تكون لنتفاق األسبقية علو
أحك ددام الدس ددتور النتق ددا  .ويف أعق ددا األُم ددة ال دديت ان دددلعت يف متوُ/يولي دده  ٢٠١6ج ددددت
األط دراة يف التف دداق التزام ددا بتنفي د  .واتنف ددق عل ددو أم دداتن مةقت ددة إلي دواء ق دوات اجل دديش الش ددعيب
لتحرير السودان  -املعارضة ول يزال اتفاق وقف طنق النار املربم بد اجلديش الشدعيب واجلديش
الشعيب لتحرير السودان  -املعارضة ساريا يف مع م أحناء جنو السودان.
 -٢١وستننلق قريبا جدا عمليدة ددة نشداء جلندة للحقيقدة واملصداحلة وألم اجلدراح عمدنا
بالتف دداق .وُتلف ددت مفوض ددية الحت دداد األفريق ددي بولي ددة الش ددروع يف نش دداء حمكم ددة خمتلن ددة جلن ددو
وستسن حكومة الوحدة الوطنية النتقالية عقب ذل تشريع ا لتفعيال احملكمة.
السودان
ُ

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -٢٢أثندداء جلسددة التحدداور أد  ٨5وفدددا ببيانددات .وميكددن الطّددنع علددو التوصدديات الدديت
قُدمت أثناء احلوار يف الفرع ثانيا من د ا التقرير  .
 -٢3وأعربددت سددلوفينيا عددن ارتياع ددا مددن التقددارير الدديت تشددا اسددتمرار انت اتددات حقددوق
اإلنسددان والقددانون الدددو اإلنسدداين .وميكددن أن تشددكال تل د األفعددال ج درائم حددر وج درائم ضددد
اإلنسانية.
 -٢٤وأثنت جنو أفريقيا علو جندو السدودان للتصدديق علدو صدكوي دوليدة أساسدية شد
حلقوق اإلنسان ونودت جب ود الرامية توطيد السنم.
 -٢5ودن ت سبانيا جنو السودان علو تصديقه علو اتفاقية حقوق النفال.
 -٢6وأشاد السودان جبنو السودان علو التزامه بعمليدة السدتعراض الددورج الشدامال وذتدر
أنه يستحق من اجملتمل الدو املساعدة التقنية واملساعدة يف بناء القدرات.
 -٢٧وأعربت سواُيلند عن القلق من استمرار الضدنرابات املدنيدة يف تقدويب األمدن وحقدوق
اإلنسان .وأشادت بإنشاء وُارة الشةون اجلنسانية وشةون النفال والرعايدة الجتماعيدة وشدددت
علو أمهية تعليم الفتيات.
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 -٢٨وأشددارت السددويد اعتمدداد تش دريعات تقييديددة تددن م عمددال من مددات اجملتمددل امل دددين
واستخدام العنف اجلنسي واجلنساين سنح حر .
 -٢9ولح د ددت سويس د درا اسد ددت ناة أعمد ددال العند ددف وأعربد ددت عد ددن قلق د ددا ُاء انتشد ددار جد ددو
اإلفنت من العقا و ُاء القيود املفروضة علو اجملتمل املدين ووسائط اإلعنم.
 -3٠وأعربددت تيمددور  -ليشدديت عددن تقددديردا للتصددديق علددو اتفاقيددات دوليددة ش د
بالتزام جنو السودان بالتعاون مل ل حقوق اإلنسان.

ورحبددت

 -3١ورحبت توغو باعتماد قدانون إلنشداء جلندة وطنيدة حلقدوق اإلنسدان وباألحكدام الدسدتورية
الرامية ضمان مجلة أمور من ا حرية التعبا وتكوين اجلمعيات.
 -3٢وأثنت أوغندا علدو جندو السدودان للتزامده بتنفيد التوصديات املنبثقدة مدن اجلولدة األو
لنستعراض الدورج الشامال اليت ُعقدت يف عام .٢٠١١

 -33وشددشعت أوترانيددا جنددو السددودان علددو التصددديق علددو صددكوي حقددوق اإلنسددان الدديت
مل يصدق علي ا بعد .وأعربت عن قلق ا من العنف والنزاع املسلب.
 -3٤وأشادت اإلمارات العربيدة املتحددة باألعمدال التشدريعية واملةسسدية املضدنلل هبدا يف مجيدل
القناعددات إلرسدداء دعددائم بلددد حدددي قددادر علددو ت د ليال العقبددات الدديت تعددةض حددنل السددنم
والن ام والستقرار.
 -35ودع ددت اململك ددة املتح دددة
اندلع القتال يف عام .٢٠١3

املس دداءلة ع ددن أعم ددال العن ددف اجلنس ددي ال دديت ارتُكب ددت مند د

 -36ودع ددت مج وري ددة تنزاني ددا املتح دددة تكثي ددف اجل ددود الرامي ددة
األعمال العدائية والتنفي الفعال لتفاق السنم الشامال لعام .٢٠٠5

حتقي ددق الس ددنم و هن دداء

 -3٧ولح ددت الوليددات املتحدددة النت اتددات اخلندداة حلقددوق اإلنسددان الدديت ارتكبددت مند أن
بدأ القتال يف عام  ٢٠١3وأشارت استمرار عرقلة يصال املساعدة اإلنسانية.
 -3٨وطلبددت أوروغ دواج وقددف العنددف ضددد السددكان املدددني وحثددت علددو التعدداون مددل جلنددة
حقوق اإلنسان يف جنو السودان اليت أنش دا ل حقوق اإلنسان.
 -39وأعربت مج ورية فنزوين البوليفارية عن تقدديردا لعدزم جندو السدودان علدو التصددج ملدا
يعةضه من حتديات يف ال حقوق اإلنسان .وششعته علو مواصلة حتس أحوال املعيشة.
 -٤٠ولح ددت ألبانيددا بددطء تنفي د التوصدديات املنبثقددة مددن السددتعراض الدددورج الشددامال لعددام
 .٢٠١١وحثت جنو السودان علو مواصلة تعزيز ج ود وآلياته اخلاصة قوق اإلنسان.
 -٤١ورحبت اجلزائر بالدستور النتقا وقانون النفال الل ين ينصان علو محاية األطفال مدن
التشنيد يف القوات املسلحة.
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 -٤٢وأشددارت أنغددول بعددب القيددود الرئيسددية الدديت تشددمال انعدددام األمددن الغ د ائي .وحثددت
مجيل أطراة النزاع علو الشروع يف حوار شامال للشميل وسلمي لتحقيق الستقرار والتنمية.
 -٤3وأعرب ددت األرجنتد د ع ددن قلق ددا ُاء احلال ددة الس ددائدة و ُاء انت ات ددات حق ددوق اإلنس ددان.
وطلبت احةام حقوق وحريات مجيل السكان.
 -٤٤وششعت أرمينيدا علدو التصدديق علدو مجيدل الصدكوي الدوليدة الرئيسدية حلقدوق اإلنسدان
وتوفا التعليم للمرأة والقضاء علو الزواج املبكر والزواج القسرج.
 -٤5وحثددت أس دةاليا جنددو السددودان علددو الوفدداء بالتزاماتدده وجددب التفاقيددات الدديت صدددق
علي ا وتقدمي مرتكيب النت اتات املستمرة حلقوق اإلنسان العدالة.
 -٤6ولح ددت النمسددا توقددف تنفي د اتفدداق حددال الن دزاع يف مج وريددة جن دو السددودان وعدددم
وفاء احلكومة والزعماء السياسي سةوليا م جتا شعب م.
 -٤٧وأثنت البحرين علو جنو السودان لتنفي التوصديات املنبثقدة مدن السدتعراض السدابق
وأتدت وجو محاية حقوق اإلنسان للمشردين.
 -٤٨وأشارت بنغنديش الفقر وانعدام األمن الغد ائي واسدتمرار املناُعدات والنزاعدات الديت
عنلددت التقدددم صددو بندداء الدولددة .وأعربددت عددن ت ييددددا طلددب جنددو السددودان احلصددول علددو
الدعم الدو .
 -٤9ورحبت بلشيكا بالتصديق علو معادددات أساسدية شد حلقدوق اإلنسدان وقبدول آليدات
تقدمي الشدكاو وجدب تلد املعادددات .ودعدت جندو السدودان مواصدلة السدا علدو دد ا
الدر .
 -5٠وذتد ددرت بوتس د دوانا أن أمد ددورا ش د د تبع د د علد ددو القلد ددق تشد ددمال جتنيد ددد اجلند ددود األطفد ددال
والحتشاُ التعسفي وتقليص احليز املتاح حلرية التشمل السلمي وتكوين اجلمعيات.
 -5١وأعربت الرباُيال عن قلق ا ُاء اإلفنت من العقا علدو اجلدرائم اخلنداة وأتددت مدن
جديد احلاجدة نشداء احملكمدة واللشندة املشدار لي مدا يف اتفداق حدال الندزاع يف مج وريدة جندو
السودان.
 -5٢وشددشعت بوروندددج جنددو السددودان علددو مواصددلة ج ددود الراميددة اسددتعادة السددنم
واألمن .ورحبدت جبملدة أمدور من دا التصدديق علدو الصدكوي الدوليدة واريداذ تددابا ددة مندل
جتنيد األطفال يف اجليش.
 -53ودعت تندا التعشيال بالتنفي السريل والصارم جلميل األحكام الواردة يف اتفاق حدال
النزاع يف مج ورية جنو السودان.
 -5٤ولح ددت مج وري ددة أفريقيددا الوس ددنو بارتيدداح أن جن ددو السددودان ق ددد نف د العدي ددد م ددن
التوصيات اليت ُوج ت ليه أثناء اجلولة األو من الستعراض الدورج الشامال.
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 -55ولح ت شيلي بقلدق آثدار الندزاع السدلبية علدو السدكان وحثدت جندو السدودان علدو
ارياذ مجيل التدابا النُمة إلقامة تمل ينعم بالسنم واألمان.
 -56ورحبت الص بالتصدديق علدو صدكوي دوليدة أساسدية شد حلقدوق اإلنسدان وبداجل ود
اليت يب يا جنو السودان حلماية احلق يف الغ اء والسكن.
 -5٧وشددت تولومبيا علو التزام جنو السودان بتنفي التوصيات املنبثقة من اجلولدة األو
لنستعراض الدورج الشامال.
 -5٨ولح ددت الكونغددو التحددديات الدديت تواجدده جنددو السددودان يف ددا السددنم والتنميددة
وأدابت بالشرتاء الدولي تقدمي املساعدة التقنية.
 -59وأعرب ددت توس ددتاريكا ع ددن قلق ددا ُاء الس ددتخدام العشد دوائي للعن ددف ول س دديما العن ددف
اجلنسي وارتفاع معدلت األمية وفرض عقوبة اإلعدام.
 -6٠وحث ددت ترواتي ددا جن ددو الس ددودان عل ددو ن ددزع الس ددنح يف البل ددد وع دددم تس دديي حق ددوق
اإلنسان وخباصة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام والعتقال التعسفي والحتشاُ غا القانوين.
 -6١وسد دلّمت توب ددا بالتح ددديات الك ددرب ال دديت يواج ددا جن ددو الس ددودان يف تعزي ددز حق ددوق
اإلنسان ومحايت ا وحثّت اجملتمل الدو علو ُيادة دعمه.
ورحبت قرب
-6٢
ّ

اإلنسان.

بتصديق جنو السودان مةخرا علو صدكوي دوليدة رئيسدية شد حلقدوق

 -63وأعربددت تشدديكيا عددن تقددديردا للمعلومددات الدديت قدددم ا جنددو السددودان ووج ددت ليدده
توصيات.
 -6٤وأعربددت الددداعري عددن القلددق ُاء عدددم محايددة حقددوق امل درأة ددا يشددمال تعرض د ا للعنددف
اجلنسي واجلنساين و ُاء استمرار جتنيد اجلنود األطفال.
 -65وششعت جيبويت جنو السودان علو ب ل ج ود لتعزيز حقوق اإلنسان وتوطيددا.
 -66ورحبددت مصددر باملسددتو ال د ج بلغدده جنددو السددودان يف المتثددال لنلتزامددات الدوليددة
وجب ود الرامية ضمان احلق يف السكن والغ اء والتعليم.
 -6٧وش ددكر وُي ددر الع دددل والش ددةون الدس ددتورية الوف ددود عل ددو ادتمام ددا س دداعدة حكومت دده يف
حتس د محايددة حقددوق اإلنسددان .وأفدداد ب د ن ل د الددوُراء قددد اعتمددد ق درارا ينلددب فيدده مددن األمددم
املتحدددة املسدداعدة يف تددوفا تدددريب علددو حقددوق اإلنسددان ألفدراد القدوات املسددلحة الد ين تشددكال
ط ددرق تفك ددادم القبلي ددة والعرفي ددة عائق د دا أم ددام ف ددم حق ددوق اإلنس ددان .ويُت ددوخو أن ريض ددل مجي ددل
النت اتات املبل عن ا لتحقيق احملكمة املختلنة اجلديددة الديت تُكفدال نزادت دا باسدتقدام أعضدائ ا
من بلدان أفريقية أخر ل من جنو السودان.
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 -6٨وبغي ددة النش دداح يف مكافح ددة اإلف ددنت م ددن العق ددا ل ب ددد م ددن ت دددريب امل دددع الع ددام
واحملقق والقضاة .ودناي نقص يف القو العاملة ويف املرافق املتاحة ي ا الغرض ول يوجد عدد
تاة من احملاتم أو القضاة لتغنية بلدد شاسدل يعديش  ٨5يف املائدة مدن سدكانه يف منداطق ريفيدة
تفتقر ايياتال األساسية النُمدة للميدا الن يفدة والسدكن والرعايدة الصدحية .ودنداي حاجدة
املساعدة من اجملتمل الدو من أجال مكافحة الفقر واحلد من انعدام األمن.
 -69ويُتقيددد تقيندددا صددارم ا بن ددام احلصددص ال د ج يددنص علددو أن تشددكال النسدداء  ٢5يف املائددة
مدن أعضدداء املةسسددات العامددة مددا مل يتعد ر العثدور علددو مرشددحات بلغددن مسددتو تعليميد ا تافيد ا.
ول بددد مددن تشددشيل النسدداء علددو ارسددة حق ددن يف التعلدديم .ومددن الصددعب للغايددة مكافحددة ُواج
األطفددال ومنددل التنمي د مددن النقندداع عددن الدراسددة يف وليددات مثددال أعددا النيددال حي د ُدمددرت
مع م املدارس ومل يُعد بناؤدا بعد.
 -٧٠وفيمدا يتعلددق باملسدداعدة الغوثيددة املقدمددة السددكان املدددني شددكال الدرئي جلنددة تنسددق
مل البعثة .وعملت ايي تان مع ا علو تقييم أفضال السبال إليصال اإلغاثة اإلنسانية املدواطن
ووضعتا بعب القواعدد للتعداون مدن أجدال الوصدول مجيدل املنداطق يف جندو السدودان بصدرة
الن ر عن اجل ة اليت تسينر علو املننقة.
 -٧١وتعكف احلكومة بالفعال علو تضم قانوهنا احمللي اجلرائم اليت حت رددا احملكمدة اجلنائيدة
الدولية؛ وميكن للمحكمة املختلنة اجلديدة أن حتاتم اجلناة علدو الدرغم مدن أن جندو السدودان
مل ينضم بعد ن ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -٧٢ومددا فت ددت املن مددات غددا احلكوميددة تشدداري يف عمليددة صددياغة التش دريعات .وقددد سددعت
احلكومة من خنل قانون املن مات غا احلكومية إلقناع ا بالعمال يف مجيل منداطق البلدد تدي
توُع خدما ا توُيع ا عادلا.
 -٧3وتضم مواقل محاية املدني التابعة للبعثة  ٢٠٠ ٠٠٠شخص ومل ذلد ل يدزال ١.5
مليون مشرد داخلي ا خارج تل املواقل .ودةلء أيض ا يف حاجة مستمرة اخلدمات.
 -٧٤ويب دددو أن لغ دداء عقوب ددة اإلع دددام ل ي دزال بعي ددد املن ددال نس ددبيا بس ددبب الع ددادات والق دوان
العرفية القبلية ول ل ب أن يكون التقدم صو حتقيق د ا ايدة تدر ي ا.
 -٧5ول تشددكال حريددة التعبددا مصدددر قلددق للصددحافي فحسددب بددال لغددادم أيض دا وخباصددة
الكتددا الد ين ينشددرون يف الصددحف وتد ل لاحدزا السياسددية .وتشد د املندداطق غددا ا منددة
اليت يكون وجود السلنات احلكومية في ا حمدودا عمليات قتال أحياند ا .ويسدتغرق التحقيدق في دا
بعب الوقت .ول ش يف أن تنفي اتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو السودان سيكون مفيددا
يف قناع الناس باإلبنغ عن اجلرائم دون خوة من النتقام .ول تسقط جرائم القتال بالتقادم.
 -٧6وق ددد وافق ددت احلكوم ددة بالفع ددال عل ددو نش ددر ق ددوة محاي ددة قليمي ددة .وستُنشد د جلن ددة للحقيق ددة
واملصاحلة وألم اجلراح بعد نشاء جلنة لتن يم املشاورات.
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 -٧٧ويثددا تعددديال القددانون العددريف دائم د ا شددكالا بسددبب شدددة ت د ثا يف السددكان ول سدديما
النساء النئي ل حيق ين امتني األراضي أو املمتلكات .ول ميكن فرض قانون أسرة حمسن ألنه
لن يلقو سو الرفب أو التشادال .ولد ل حيتداج البلدد املسداعدة لتحسد قوانينده ومواءمت دا
مددل قددانون حقددوق اإلنسددان .وتضددم الق دوات املسددلحة نسدداء يف صددفوف ا ولكددن احلكومددة ريضددل
للمسدداءلة عددن عدددم محددايت ن ذا وقعددن ضددحايا أثندداء القتددال املسددلب .وقددد أنش د ت وحدددة شددرطة
خاصة ترأس ا امرأة للتصدج للعنف اجلنساين.
 -٧٨وأحاطددت ثيوبيددا علم د ا بالتحددديات الدديت يواج ددا جنددو السددودان يف ميددادين حقددوق
اإلنسان والفقر والسنم واألمن ومن جراء الفتقار املوارد املالية.
 -٧9وأعربددت الن ددرويه ع ددن قلق ددا ُاء اس ددت داة املدددني
املدين واملدافع عن حقوق اإلنسان ووسائط اإلعنم.

والعن ددف اجلنس ددي وقم ددل اجملتم ددل

 -٨٠وأبدددت فرنسددا قلق د ا عميق د ا ُاء خنددورة انت اتددات حق دوق اإلنسددان الدديت ارتُكبددت من د
عام  ٢٠١3واليت ر ا تشكال جرائم حر وجرائم ضد اإلنسانية.
 -٨١وأعربددت جورجيددا عددن أمل ددا أن تضددل حكومددة الوحدددة الوطنيددة النتقاليددة حدددا لاُمددة
عمنا باتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو السودان.

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

 -٨3وحث ددت غاند ددا جن ددو السد ددودان علد ددو ج د دراء حتقيقد ددات مس ددتقلة يف انت اتد ددات حقد ددوق
اإلنس ددان والق ددانون اإلنس دداين وحماس ددبة مرتكبي ددا والتعشي ددال بتش ددكيال حكوم ددة الوح دددة الوطني ددة
النتقالية.
 -٨٤وأداب ددت غواتيم ددال ب دداألطراة وق ددف األعم ددال العدائي ددة وتنفي د د اتف دداق ح ددال الن د دزاع يف
مج ورية جنو السودان ودعت الوقف الفورج لنت اتات حقوق اإلنسان والقانون الددو
اإلنساين.
 -٨5ونددو الكرسددي الرسددو بالتصددديق علددو اتفاقيددة حقددوق النفددال وسددن قددانون دائددرة األمددن
الوطا ووضل سياسة وطنية للسكن.
 -٨6وأعربددت آيسددلندا عددن قلق ددا الشددديد مددن اسددت ناة العنددف ددا يف ذل د عشددز حف ددة
السنم التابع لامم املتحدة عن ضمان سنمة املدني وأمن م.
 -٨٧وشددشعت اينددد علددو تددوفا تدددريب مسددتمر للشدديش علددو معددايا حقددوق اإلنسددان تعزيدزا
للتفادم ب خمتلف اجملموعات اإلثنية.

GE.16-23062

11

A/HRC/34/13

 -٨٨ولح د ددت ندونيس د دديا أن الس د ددتعراض احل د ددا للحال د ددة يف جن د ددو الس د ددودان د د ددو أول
اسددتعراض يشددمال د د ا البلددد باعتبددار دولددة مسددتقلة وأن بعددب التحددديات الفوريددة تشددمال األمددن
والستقرار.
 -٨9وأعرب ددت آيرلن دددا ع ددن القل ددق ُاء اس ددتمرار انت ات ددات حق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددو
اإلنساين و ُاء القانون ال ج يقيد عمليات اجملتمل املدين واملن مات غا احلكومية.
 -9٠ورحبت يناليا باجل ود اليت يب يا جنو السودان ملواج ة مشداتال مدا بعدد السدتقنل
بالوسائال السلمية ولتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف اإلطار املةسسي واملعيارج.
 -9١وأعربت اليابان عن قلق ا العميق ُاء التقارير اليت تتحد عن أعمال الن دب والعندف
ا يف ذل حالت التحرش والغتصا والقتال اليت مشلت املدني والعامل يف اجملدال اإلنسداين
علو يد قوات األمن احلكومية.
 -9٢وأت دددت تيني ددا أن م ددن مس ددةولية حكوم ددة جن ددو الس ددودان وحكوم ددة الوح دددة الوطني ددة
النتقالية تنفي اتفاق حال النزاع يف مج ورية جنو السودان.
 -93وأعربت لتفيا عن قلق ا العميق ُاء اإلبنغ عن است داة املدني والعامل يف اجملال
اإلنساين ودعت متك من مات املعونة اإلنسانية من الوصول تال املناطق دون عراقيال.
 -9٤وأعربت لكسمربغ عن القلق من استمرار مجيدل األطدراة يف ارتكدا انت اتدات مجاعيدة
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ضد السكان املدني .
 -95ولح ددت مدغش ددقر اس ددتعداد احلكوم ددة لتعزي ددز اإلط ددار املةسس ددي والقض ددائي وأداب ددت
باجملتمل الدو تقدمي الدعم لضمان حقوق اإلنسان.
 -96وناش دددت مل ددديف مجي ددل أطد دراة الند دزاع الوف دداء بالتزاما ددا القانوني ددة الدولي ددة وش ددشعت
جنو السودان علو التحقيق يف انت اتات حقوق اإلنسان وتقدمي اجلناة العدالة.
 -9٧ورحبددت املكسددي بالتصددديق علددو اتفاقيددة حقددوق األشددخا
لح ت أن الوضل السياسي واإلنساين ما ُال يشكال حتدي ا.

ذوج اإلعاقددة غددا أهنددا

 -9٨ورحددب اجلبددال األسددود بدداإلفراج عددن الفتيددان والفتيددات دون الثامنددة عشددرة مددن العمددر مددن
اجليش و نشاء وحدات محاية خاصة يف مراتز الشرطة لوبنغ عن العنف اجلنساين.
 -99وأثنددت موُامبيددق علددو جنددو السددودان لتنفيد التوصدديات املنبثقددة مددن جولددة السددتعراض
السابقة وأيدت نداء املتعلق ببناء القدرات واملساعدة التقنية.
 -١٠٠وأعربت ناميبيا عن قلق ا من جتدد النزاع وما يدرتبط بده مدن انت اتدات حلقدوق اإلنسدان
وأدابت باجملتمل الدو دعم احلكومة.
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 -١٠١وأيدت نيبال النداء الصادر عدن جندو السدودان مدن أجدال احلصدول علدو الددعم التقدا
واملا حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
 -١٠٢وأعربت دولندا عن القلق ُاء جلوء تن اجلدانب
است ناة القتال يف جوبا يف  ٨متوُ/يوليه .٢٠١6

العندف اجلنسدي املتصدال بدالنزاع مند

 -١٠3وأدانددت نيوُيلندددا النت اتددات اجلسدديمة حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو اإلنسدداين أثندداء
النزاع.
 -١٠٤ورح ددب النيش ددر بإص دددار الدس ددتور النتق ددا وب دداجل ود املب ول ددة لتعزي ددز اإلط ددار التش دريعي
بتضمينه اتفاقيات قليمية ودولية.
 -١٠5وأشارت نيشايا التقدم الجتماعي السياسي والدسدتورج احملدرُ صدو تعزيدز ومحايدة
حقوق اإلنسان واجل ود املب ولة لتمت املةسسات القانونية واألمنية.
 -١٠6ورحبددت فنلندددا بالتصددديق علددو اتفاقيددة القضدداء علددو مجيددل أشددكال التمييددز ضددد امل درأة
ولكن ا أعربت عن أسف ا لندلع العنف وتزايد التوتر ب القوات املتعاديدة واجملموعدات اإلثنيدة
وحثت مجيل األطراة علو العمال من أجال حنل سنم شامال للشميل.
 -١٠٧ورحبت باتستان باجل ود املب ولدة للحفداع علدو السدنم وتعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان
للف ات الضعيفة فضنا عن صدار الدستور النتقا .
 -١٠٨ورحبت بنما بتعاون جنو السودان املستمر مل الستعراض الددورج الشدامال وأعربدت
عن أمل ا يف أن ينشب يف تنفي التوصيات.
 -١٠9وأعرب ددت ب دداراغواج ع ددن قلق ددا ُاء التميي ددز الد د ج تع دداين من دده املد درأة يف ددالت تش ددمال
احلصول علو التعليم واخلدمات الصحية وارتفاع معدلت وفيات الرضل والوفيات النفاسية.
 -١١٠ورحبددت الفلبد بالتصددديق علددو اتفاقيددات أساسددية شد حلقددوق اإلنسددان وأعربددت عددن
تقديردا لوجراءات املتخ ة ملعاجلة عدم املساواة ب اجلنس .
 -١١١وأعرب ددت الربتغ ددال ع ددن جزع ددا م ددن تق ددارير ع ددن ارتك ددا انت ات ددات وجت دداوُات جس دديمة
للقانون الدو حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساين.
 -١١٢وأعربددت مج وريددة توريددا عددن القلددق مددن أن القددادة السياسددي يصدددرون بيانددات تتضددمن
حتريضا علو الكرادية اإلثنية وحثت مجيل أطراة النزاع علو وقف د ا اخلنا البغيب.
 -١١3وحث ددت روان دددا جن ددو الس ددودان عل ددو أن ينفد د اتف دداق ح ددال الند دزاع يف مج وري ددة جن ددو
السد ددودان تنفي د د ا تام د دا و د ددرج صد ددنحات شد دداملة للقند دداع األمد ددا ويكد ددافب العند ددف اجلنسد ددي
واجلنساين.
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 -١١٤ورحبددت اململكددة العربيددة السددعودية بدداجل ود الدديت يبد يا جنددو السددودان مددن أجددال تعزيددز
ومحاية حقوق اإلنسان و رساء السنم ولكن ا أعربدت عدن قلق دا ُاء التقدارير الديت تتحدد عدن
ارتكا جرائم بدافل الكرادية اإلثنية.
 -١١5ورحب ددت الس ددنغال ب ددادن حق ددوق اإلنس ددان األساس ددية املكرس ددة يف الدس ددتور النتق ددا
واإلجراءات املتخ ة إلنشاء جلنة السنم واملصاحلة.
 -١١6وششعت صربيا جنو السودان علو التماس املساعدة التقنية يف العمال علدو مكافحدة
انت اتات حقوق اإلنسان ووضل حد لتشنيد واستخدام اجلنود األطفال يف النزاعات املسلحة.
 -١١٧ولح ت سااليون اجل ود الرامية نشاء حكومة الوحدة الوطنية النتقاليدة وأدابدت
جبميل األطراة السعي احلثي إل اد حال سلمي للنزاع.
 -١١٨وأعربت سلوفاتيا عن بال القلدق ُاء النت اتدات اجلسديمة حلقدوق اإلنسدان ول سديما
الست داة العشوائي وغا املتناسب للمدني .
 -١١9وشددكر وُيددر العدددل والشددةون الدسددتورية يف منح اتدده اخلتاميددة الوفددود علددو مددا قدمتدده
من مشورة .وأتد من جديد ضرورة نشاء احملكمة املختلنة ألن ذل شرط وجب اتفاق حال
النزاع يف مج ورية جندو السدودان .وسديكون علدو مفوضدية الحتداد األفريقدي اريداذ اخلندوة األو
يف د ا الجتا من خنل م ترة تفادم مل احلكومة ُحتال اجمللد التشدريعي الدوطا النتقدا
للموافقة عليه .وسيبدأ قريبا تفعيال جلنة احلقيقة واملصاحلة وألم اجلراح.
 -١٢٠وتتعاون احلكومدة تعاوند ا تامد ا مدل جلندة حقدوق اإلنسدان يف جندو السدودان الديت أنشد دا
ل حقوق اإلنسان .وقد ُار أعضاء اللشنة جوبا وتتوقل احلكومدة أن يدزوروا البلدد مدرة أخدر
قب ددال تشد درين الث دداين/نوفمرب  .٢٠١6وجن ددو الس ددودان ملت ددزم بالتع دداون م ددل مجي ددل آلي ددات األم ددم
املتحدة حلقوق اإلنسان .ويتنلل أن ينعم بالسنم يف قليمه ومل جاانه وباقي بلدان العامل.
 -١٢١ومل ددا ت ددان جند ددو الس ددودان بل دددا تب د داا ذا م د دوارد حم دددودة ف د ددو يف حاج ددة الد دددعم
واملساعدة يف مكافحة اإلفنت من العقدا  .وقدد أصددر رئدي دي دة األرتدان العامدة أوامدر دائمدة
مجيل القادة العسكري ملنل جتنيد األطفال يف القوات املسلحة.
 -١٢٢وخضددعت أعمددال العنددف اجلنسددي الدديت ارتكب ددا أف دراد الق دوات املسددلحة للمقاضدداة أمددام
احملاتم العادية باستثناء األعمال اليت ارتُكبت خنل القتال املسلب .وي دة قدانون دائدرة األمدن
الوطا تن يم أفراد الدائرة وضبط سلوت م .وصدرت ادعاءات غا صحيحة مفاددا أن أفراد
الدددائرة قددد احتشددزوا مدددني وتفسددا ذل د أن مراتددز الحتشدداُ العسددكرية ميكددن أن تُسددتخدم
عندما متتلئ أماتن الحتشاُ العادية .وستُستعرض مع م التشدريعات القائمدة .وترحدب احلكومدة
قةحات لتحس األوضاع.
 -١٢3وتعمددال احلكومددة علددو القضدداء علددو املمارسددات العرفيددة الضددارة .فبإمكددان رجددال مددت م
بضر ُوجته أو أطفاله أن يدعي أنه ما فعال ذل ل لت ديب م وفق ا لاعدراة .ول تدزال ارسدة
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دفدل م در عدروس ببقدرات شدائعة .ويعتدرب القدانون األشدخا دون الثامندة عشدرة مدن العمدر قصدرا
ومددل ذلد يتعد أحياندا محددايت م مددن أسددردم الدديت تفضددال رسددايم العمددال واإلسد ام يف دخددال
املدرسددة .ول بددد مددن تثقيددف األسددر نفس د ا ددرور الوقددت وبفضددال
األسددر بدددلا مددن ال د دا
املساعدة علو حقوق النفال.
 -١٢٤وفيم ددا يتعل ددق ب ددايشوم عل ددو فن دددق م ددل اإليد دواء يف متوُ/يولي دده  ٢٠١6فق ددد انت ددت
ووضددل عدددد مددن املشددتبه
التحقيقددات اجلنائيددة وأوصددي بإنشدداء حمكمددة خاصددة حملاتمددة املسددةول ُ .
في م ردن الحتشاُ.
 -١٢5ول تُقيددد حريددة التعبددا ل عندددما تدددعو الضددرورة منددل خنددا الكراديددة مددن قبيددال
البيانات النامجة عن الكرادية اإلثنية والتش ا .أما يف باقي األحوال فيمكن للصحافي وعامدة
الناس أن يقولوا ويكتبوا ما يشاؤون.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -١٢6درس جنوب السودان التوصيات المدرجة أدناه التي قُدمت أثناء جلسةة التحةاور
وأعرب عن تأييدها:
مواصةةلة الن ةةر الةةي االنلةةما بلةةم مةةا تكقةةم مةةن ال ة و ا ساسةةية
١-١٢6
لحقوق اإلنسان (بثيوبيا)؛
بزالةةة جميةةا ا ح ةةا المدنيةةة والجناليةةة التةةي تش ة ل تميي ةزا ضةةد
٢-١٢6
النساء والفتيات من قوانينه وممارساته (باراغواي)؛
اعتمةةاد قةةانون ةةامل يت ةةدأ لجميةةا أ ة ال العنةةف ضةةد النسةةاء
3-١٢6
والفتيات (بلجي ا)؛
التنفي ةةل ال ام ةةل التف ةةاق الس ةةال الموق ةةا ال ةةلي ي ةةد بلة ةم بن ةةاء
٤-١٢6
الحرب التي أو ت علم أن ت كح أهلية الي جنوب السودان (آيسلندا)؛
التنفيةةل ال امةةل التفةةاق حةةل النةزاع الةةي جم وريةةة جنةةوب السةةودان
5-١٢6
وال س ةةيما أح ام ةةه المتعلق ةةة بالمس ةةاءلة ع ةةن انت او ةةات الق ةةانون ال ةةدولي اإلنس ةةاني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي ارتُ كت خالل النزاع (وندا)؛
اتخ ةةال الت ةةدابير الالزم ةةة لتنفي ةةل أح ةةا اتف ةةاق الس ةةال المك ةةر ال ةةي
6-١٢6
آب/أغس ة س  2015بشةةأن العدالةةة والم ةةالحة وهةةلا ةةرح أساسةةي لتحسةةين
حالة حقوق اإلنسان الي الكلد (الرنسا)؛

__________

**
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مواصةةلة الج ةةود الراميةةة بلةةم تعزيةةز االلت ةزا باتفةةاق حةةل الن ةزاع الةةي
٧-١٢6
جم وريةةة جنةةوب السةةودان بةةالعودة بلةةم وقةةف تةةا إلفةةالق النةةار الةةي أقةةرب وقةةت
مم ن (ال رسي الرسولي)؛
اتخةةال بج ةراءات لتنفيةةل اتفةةاق السةةال لعةةا  2015الةةلي يتةةوخم
٨-١٢6
برسةةاء مجموعةةة مةةن المبسسةةات بشةةأن العدالةةة االنتقاليةةة والمسةةاءلة والم ةةالحة
وهةةي مبسسةةات ال غنةةم عن ةةا إلحةةالل سةةال فويةةل ا جةةل الةةي جنةةوب السةةودان
(نيوزيلندا)؛
المسةةارعة بلةةم تنفيةةل جميةةا أح ةةا اتفةةاق حةةل النةزاع الةةي جم وريةةة
9-١٢6
جنوب السودان بما الي للك جوانكه المتعلقة بالعدالة والم الحة (النمسا)؛
 ١٠-١٢6اقتراح مكادرات وسياسات محددة ترمي بلم م االحة جميا م اهر
التع ب العرقي واإلثني واحترا اتفاق حةل النةزاع الةي جم وريةة جنةوب السةودان
(الممل ة العربية السعودية)؛
 ١١-١٢6وضا استراتيجية املة لتعزيز التماسك االجتماعي واحترا التنةوع
العرقي والديني والقكلةي واإلثنةي مةن أجةل تةدعي خ ةة السةال الوفنيةة (الممل ةة
العربية السعودية)؛
 ١٢-١٢6بج ة ةراء بصة ةةالحات أساسة ةةية لتس ة ةوية الن ة ةزاع الة ةةي جنة ةةوب السة ةةودان
(الممل ة العربية السعودية)؛
١3-١٢6
(ووبا)؛

مواص ةةلة ج ةةوده الرامي ةةة بل ةةم تحقي ةةق الس ةةال والم ةةالحة الوفني ةةة

 ١٤-١٢6مواص ةةلة الج ةةود الرامي ةةة بل ةةم تعزي ةةز الم ةةالحة الوفني ةةة وم االح ةةة
انعدا ا من (السنغال)؛
 ١5-١٢6اتخ ة ةةال الخ ة ةةوات الل ة ةةرورية لل ة ةةمان توفي ة ةةد الس ة ةةال والعدال ة ةةة
والم الحة الي الكلد (جنوب أالريقيا)؛
 ١6-١٢6تنفيل قانون لجنة السال والم الحة لعةا  2012مةن أجةل ت دلةة
أج ة ةةواء االضة ة ة راب ال ة ةةوفني وض ة ةةمان تعزي ة ةةز حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان وحمايت ة ةةا العلية ة ةا
(ال ونغو)؛
 ١٧-١٢6مواصةةلة دع ة لجنةةة السةةال والم ةةالحة مةةن أجةةل تنفيةةل الكرنةةام
الشامل للم الحة الوفنية و الجراح (أوغندا)؛
 ١٨-١٢6مواص ةةلة ج ةةوده الرامي ةةة بل ةةم تعزي ةةز عملي ةةات الس ةةال والم ةةالحة
المحلية من أجل ت يئة بيئة مواتية للن وض بحقوق اإلنسان (ال ين)؛
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 ١9-١٢6مواصلة تعزيز االلتةزا بعمليةة السةال والم ةالحة لتحقيةق أهةدا
من ةةا ض ةةمان زي ةةادة الفعالية ةة ال ةةي حماي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان واحتة ةرا س ةةيادة الق ةةانون
(بي اليا)؛
٢٠-١٢6

زيادة الترويز علم احترا حقوق اإلنسان (جيكوتي)؛

 ٢١-١٢6مواص ةةلة الحف ةةاز عل ةةم تعزي ةةز وحماي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان باعتكاره ةةا
بحدأ ا ولويات الرليسية الي السياسات واالستراتيجيات الوفنية (توغو)؛
 ٢٢-١٢6تعزيةةز قةةدرات لجنةةة حقةةوق اإلنسةةان الةةي جنةةوب السةةودان لتيسةةير
وص ةةول الل ةةحايا والشة ة ود بل ةةم العدال ةةة م ةةا بي ةةالء االعتك ةةار الواج ةةب لحم ةةايت
(بسكانيا)؛
 ٢3-١٢6مواص ةةلة الج ةةود الرامي ةةة بل ةةم بن ةةاء المبسس ةةات الوفني ةةة لحق ةةوق
اإلنسان وتوالير الموارد الالزمة لالض الع بواليت ا (م ر)؛
٢٤-١٢6

مواصلة تعزيز ال

و واآلليات الوفنية لحقوق اإلنسان (نيكال)؛

 ٢5-١٢6التعجية ةةل بعملية ةةة ت ة ةةوير المبسسة ةةات الح ومية ةةة مة ةةن أجة ةةل تعزية ةةز
وحماية حقوق اإلنسان (توغو)؛
 ٢6-١٢6وضا خ ةة عمةل وفنيةة لحقةوق اإلنسةان مةن أجةل تحسةين التنفيةل
والرصد (بثيوبيا)؛
 ٢٧-١٢6مواصلة الج ود الرامية بلم تنفيةل الكرنةام وخ ةة العمةل المتعلقةين
بحقوق اإلنسان (باوستان)؛
 ٢٨-١٢6االستمرار الي التماس ما يلز من مساعدة تقنية ومسةاعدة الةي بنةاء
القدرات من أجل التنفيةل الفعةال للولويةات الوفنيةة الرليسةية وااللتزامةات الدوليةة
المتعلقة بحقوق اإلنسان (جنوب أالريقيا)؛
 ٢9-١٢6مواصة ةةلة ب ة ةرا الشة ةةرواء اإلقليمية ةةين والة ةةدوليين ب ة ةةد التمة ةةاس
المس ةةاعدة التقني ةةة وغيره ةةا م ةةن أ ة ة ال المس ةةاعدة ال ةةي مي ةةدان حق ةةوق اإلنس ةةان

(الفلكين)؛
3٠-١٢6

مواصلة اتخال تدابير ت د بلم حماية ا ففال (السودان)؛

 3١-١٢6اتخةةال التةةدابير الالزمةةة لتنفيةةل حملةةة وفنيةةة لتوعيةةة النةةاس بحقةةوق
ال فل (السودان)؛
 3٢-١٢6مواصلة التماس المسةاعدة التقنيةة مةن المجتمةا الةدولي تمشةيا مةا
التوصية رق  12الواردة الي تقرير بعثة التقيي التابعة للمفوضية السامية (ناميكيا)؛
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 33-١٢6مواصةةلة التعةةاون مةةا اآلليةةات التقليديةةة للم ة المتحةةدة واالتحةةاد
ا الريقي (جم ورية أالريقيا الوس م)؛
 3٤-١٢6العمةةل الكنءةةاء علةةم حشةةد الةةدع التقنةةي والمةةالي مةةن ووةةاالت ا مة
المتحةةدة والمجتمةةا الةةدولي ا وسةةا بغيةةة زيةةادة الفعاليةةة الةةي تعزيةةز وحمايةةة حقةةوق
اإلنسان (نيكال)؛
 35-١٢6العمل ما الشرواء الدوليين المعنيين والمجتما المدني علةم وضةا
اآلليات المناسكة للوقاية واالستجابة للت دي للعنةف والنت اوةات حقةوق اإلنسةان
(صربيا)؛
 36-١٢6تعزيز ج وده الرامية بلم القلاء علم العادات والممارسات اللارة
التي تميز ضد المرأة (ال ند)؛
 3٧-١٢6وضا استراتيجية املة للقلاء علم التمييةز ضةد النسةاء والفتيةات
الةةي مجةةال التعلةةي ومنةةا زيةةادة مسةةتويات ا ميةةة الةةي صةةفو اإلنةةام (الممل ةةة
العربية السعودية)؛
 3٨-١٢6اتخةةال التةةدابير المناسةةكة لوضةةا حةةد لجميةةا أ ة ال التمييةةز ضةةد
النس ةةاء والفتي ةةات وللعن ةةف الجنس ةةي الواس ةةا الن ةةاق وو ةةللك لتجني ةةد ا فف ةةال
واستخدام الي النزاع (مدغشقر)؛
 39-١٢6وضا خ ة استراتيجية ترمي بلم زيادة تعزيز واحترا حقةوق النسةاء
وا خاص اللعفاء (جيكوتي)؛
 ٤٠-١٢6مواصلة ج وده الرامية بلم حماية حقوق النساء وا ففال والفئةات
اللعيفة (بندونيسيا)؛
٤١-١٢6

اتخال المزيد من الخ وات لتحسين الحالة اإلنسانية (اليابان)؛

 ٤٢-١٢6اتخال جميا التدابير المناسكة لحماية ا خاص من جميا أ ال
العنف الجنسي (ل سمكرغ)؛
٤3-١٢6

ت ثيف الج ود لم االحة العنف ضد المرأة (بي اليا)؛

 ٤٤-١٢6تعزيةةز الج ةةود الراميةةة بلةةم م االحةةة العنةةف الجنسةةي ضةةد النسةةاء
وا ففال ب رق تشمل وضا وتعزيز القوانين لات ال لة (جنوب أالريقيا)؛
 ٤5-١٢6اتخ ةةال جمي ةةا الت ةةدابير الالزم ةةة للقل ةةاء عل ةةم التميي ةةز ض ةةد النس ةةاء
والفتيات وبيلال (جورجيا)؛
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 ٤6-١٢6وقةةف العنةةف الجنسةةي ضةةد الم ةرأة والتحقيةةق الةةي جميةةا الحةةاالت
المكلغ عن ا (جم ورية ووريا)؛
 ٤٧-١٢6تعزية ةةز الج ة ةةود الرامية ةةة بلة ةةم منة ةةا التميية ةةز والعنة ةةف ضة ةةد النسة ةةاء
والفتي ةةات ب ةةرق تش ةةمل القل ةةاء عل ةةم الممارس ةةات الل ةةارة مث ةةل زوا ا فف ةةال
والزوا المك ر والزوا القسري (سلوالينيا)؛
 ٤٨-١٢6اتخال بجراءات العالة للقلاء علم ظاهرة تشويه ا علاء التناسلية
لإلنام (قكرص)؛
 ٤9-١٢6وقةةف ومنةةا االنت اوةةات والتجةةاوزات التةةي تمةةس حقةةوق ا ففةةال
بوسةةالل من ةةا السةةعي ب ءمةةة بلةةم منةةا وم االحةةة تجنيةةد ا ففةةال واسةةتخدام الةةي
ا عمال العدالية من جانب أفرا النزاع (سلوالينيا)؛
5٠-١٢6
(سلوالاويا)؛

التوق ةةف ع ةةن تجني ةةد ا فف ةةال واس ةةتخدام

ال ةةي النة ةزاع المس ةةلح

 5١-١٢6الملي قةدما الةي تعزيةز وحمايةة حقةوق ال فةل ومنةا تجنيةد الجنةود
ا ففال (أوورانيا)؛
 5٢-١٢6ملاعفة الج ود الرامية بلم وقف تجنيد ا ففال واستخدام
النزاع المسلح (جيكوتي)؛

الةي

 53-١٢6بصدار أوامر عامة واضحة بإن ةاء تجنيةد الجنةود ا ففةال وضةمان
التعجية ةةل بة ةةاإلالرا عة ةةن والتحقية ةةق الة ةةي للة ةةك ومالحقة ةةة القة ةةادة المسة ةةبولين
والت ة ةةديق علة ةةم الكروتووة ةةول االختية ةةاري التفاقية ةةة حقة ةةوق ال فة ةةل بشة ةةأن ا ة ةةترا
ا ففال الي المنازعات المسلحة (ألمانيا)؛
 5٤-١٢6العمة ةةل مة ةةن أجة ةةل بعة ةةادة اإلدمة ةةا االجتمة ةةاعي للجنة ةةود ا ففة ةةال
والالجئ ة ةةين والمش ة ةةردين ال ة ةةلين اخت ة ةةاروا الع ة ةةودة بل ة ةةم أم ة ةةاون بق ة ةةامت ا ص ة ةةلية
(السنغال)؛
 55-١٢6ضمان عودة الجنود ا ففال المسةرحين بلةم أسةره بأمةان ووفالةة
ح ول علم التعلي (سلوالاويا)؛
 56-١٢6تعزيةةز ضةةمان حقةةوق اإلنسةةان للففةةال والمسةةنين المتلةةررين مةةن
النزاع الداخلي بما الي للك ل مل ا سر (وولومكيا)؛
 5٧-١٢6ضمان التحقيق الشامل والنزيه الي جميا حاالت انت اوةات حقةوق
اإلنسان المكلغ عن ا وتقدي الجناة بلم العدالة (جورجيا)؛
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 5٨-١٢6بصة ةةدار تعليمة ةةات وأوامة ةةر قانونية ةةة بلة ةةم جمية ةةا القة ةةوات المسة ةةلحة
واالستخكارات العس رية والميليشيات المتحالفة مع ا ب د منا ومعاقكة جميةا
االنت اوات بما الي ا جرال العنف الجنسي والجنساني (ألكانيا)؛
 59-١٢6ضمان وصول ضةحايا العنةف الجنسةي بلةم العدالةة بةالحرص علةم
التنفيل الفعال للقوانين التي تحمي المرأة (ل سمكرغ)؛
 6٠-١٢6التحقيق الي حوادم العنف الجنسي التي يرت ك ا وال فرالي النةزاع
والمقاضاة علي ا (سيراليون)؛
 6١-١٢6وفالةةة بجةراء تحقيقةةات سةةليمة الةةي االدعةةاءات المتعلقةةة بانت اوةةات
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان (أوورانيا)؛
 6٢-١٢6العمةةل مةةا االتحةةاد ا الريقةةي علةةم بنشةةاء مح مةةة مختل ةةة ولجنةةة
الحقيقةةة والم ةةالحة و الج ةراح الةةي غلةةون اإلفةةار الزمنةةي المحةةدد الةةي اتفةةاق
السال (الممل ة المتحدة لكري انيا الع مم وآيرلندا الشمالية)؛
 63-١٢6الوال ةةاء بالتزام ةةه بموج ةةب اتف ةةاق ح ةةل النة ةزاع ال ةةي جم وري ةةة جن ةةوب
الس ةةودان بالتع ةةاون ال ام ةةل ال ةةي بنش ةةاء المح م ةةة المختل ةةة (الوالي ةةات المتح ةةدة
ا مري ية)؛
 6٤-١٢6العمة ةةل مة ةةا االتحة ةةاد ا الريقة ةةي علة ةةم بنشة ةةاء المح مة ةةة المختل ة ةةة
المن وص علي ا الي اتفاق السال المكر الي آب/أغس س ( 2015أستراليا)؛
 65-١٢6تيس ةةير ا داء الفع ةةال لح وم ةةة الوح ةةدة الوفني ةةة االنتقالي ةةة وتنفي ةةل
اتفاق السال وعمل االتحاد ا الريقي علم بنشاء المح مة المختل ة (وينيا)؛
 66-١٢6تعزيز العدالة االنتقالية بإنشةاء المح مةة المختل ةة ولجنةة للحقيقةة
والم الحة (سيراليون)؛
6٧-١٢6

اتخال التدابير الالزمة للمان حرية التعكير (اليابان)؛

 6٨-١٢6التروي ةةز عل ةةم الحق ةةوق االقت ةةادية واالجتماعي ةةة والثقاالي ةةة باعتك ةةار
للةك خ ةوة أولةم نحةو بخةرا الكلةد مةن دوامةة الفقةر والتخلةف والقة ا لخ ةة ا مة
المتحدة للتنمية المستدامة لعا ( 2030اإلمارات العربية المتحدة)؛
 69-١٢6مواص ةةلة ج ةةوده الرامي ةةة بل ةةم تعزي ةةز سياس ةةاته االجتماعي ةةة ل ةةالح
أضعف الشرالح الس انية باالعتماد علم مساعدة وتعاون المجتمةا الةدولي علةم
النحو الم لوب من الكلد (جم ورية النزويال الكوليفارية)؛
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 ٧٠-١٢6المس ةةارعة بل ةةم معالج ةةة ت ةةأثير النة ةزاع ال ةةي ح ةةول الم ةةدنيين عل ةةم
الغةلاء بوسةةالل من ةةا اتخةةال خ ةةوات ملموسةة الةةي مجةةالي المسةةاعدة التقنيةةة وبنةةاء
القدرات علم النحو الم لوب الي التقرير الوفني (الكرازيل)؛
 ٧١-١٢6ضةةمان حةةق اإلنسةةان الةةي الح ةةول علةةم الميةةاه وال ةةر ال ةةحي
بزيادة بم انية الح ول علم مياه الشرب واالسةتفادة مةن مراالةق ال ةر ال ةحي
(بسكانيا)؛
 ٧٢-١٢6اتخةةال مزيةةد مةةن الخ ةةوات مةةن أجةةل بتاحةةة الةةرص الح ةةول علةةم
التعلي لجميا الموافنين وال سيما الي المنافق الريفية (السودان)؛
 ٧3-١٢6تنفية ةةل اتفاقي ة ةةة حق ة ةةوق ال فة ةةل مة ة ةن خ ة ةةالل قة ةةانون التعل ة ةةي الع ة ةةا
لسنة  2012من أجل تم ين جميا ا ففال من االلتحاق بالمدارس (وينيا)؛
 ٧٤-١٢6اتخةةال جميةةا التةةدابير المناسةةكة لحمايةةة حقةةوق ا ففةةال وال سةةيما
بلمان ح ول علم التعلي االبتدالي (بي اليا)؛
٧5-١٢6
٧6-١٢6
٧٧-١٢6
(نيجيريا)

تعزيز دم ا خاص لوي اإلعاقة (أنغوال)؛
مساعدة المشردين داخليا وحماية حقوق

(ال ين)؛

مواص ة ةةلة التم ة ةةاس ال ة ةةدع لمعالج ة ةةة مشة ة ة لة المش ة ةةردين داخلية ة ة ا

 -١٢٧وتح ةةم التوصةةيات التاليةةة بتأييةةد جنةةوب السةةودان الةةلي يةةرأ أن ةةا نُفةةلت العةالا أو
هي الي فور التنفيل
اعتماد الكروتووول االختيةاري التفاقيةة حقةوق ال فةل بشةأن ا ةترا
١-١٢٧
ا ففال الي المنازعات المسلحة والت ديق عليه (بسكانيا)؛
الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن
٢-١٢٧
ا ترا ا ففال الي المنازعات المسلحة وتنفيله (وينيا)؛
الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن
3-١٢٧
ا ترا ا ففال الي المنازعات المسلحة (الجكل ا سود) (رواندا)؛
المسارعة بلم الت ديق علم الكروتووةول االختيةاري التفاقيةة حقةوق
٤-١٢٧
ال فل بشأن ا ترا ا ففال الي المنازعات المسلحة (غواتيماال)؛
المسارعة بلم الت ديق علم الكروتووول االختياري الملحق باتفاقية
5-١٢٧
حق ةةوق ال ف ةةل بش ةةأن بي ةةا ا فف ةةال واس ةةتغالل ا فف ةةال ال ةةي الكغ ةةاء وال ةةي الم ةةواد
اإلباحية (غواتيماال)؛
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الت ديق علم الكروتووولين االختياريين التفاقية حقوق ال فل بشأن
6-١٢٧
ا ترا ا ففال الي المنازعات المسلحة وبشأن بيا ا ففال واسةتغالل ا ففةال
الي الكغاء والي المواد اإلباحية (بوتسوانا)؛
اسةةت مال عمليةةة الت ةةديق علةةم الكروتووةةوالت االختياريةةة التفاقيةةة
٧-١٢٧
حقوق ال فل (ل سمكرغ)؛
٨-١٢٧
(سلوالاويا)؛

االنلما بلم الكروتوووالت االختيارية الثالثة التفاقية حقوق ال فل

9-١٢٧
(وينيا)؛

الت ديق علم الميثاق ا الريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وتنفيله

 ١٠-١٢٧بنشاء لجنة وفنية لحقوق اإلنسان لالضة الع بجملةة أمةور تشةمل
توثي ةةق جمي ةةا انت او ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان المرتك ةةة با زم ةةات المس ةةلحة الداخلي ةةة
المت ررة (جم ورية أالريقيا الوس م)؛
١١-١٢٧
(توغو)؛

اتخال التدابير الالزمة إلدرا حقوق اإلنسان الةي الكةرام التعليميةة

 ١٢-١٢٧التع ةةاون الت ةةا م ةةا لجن ةةة التحقي ةةق المنش ةةأة بموج ةةب قة ةرار مجل ةةس
حقوق اإلنسان ( 20/31وندا)؛
 ١3-١٢٧التعاون التا ما جميا اآلليةات الدوليةة لحقةوق اإلنسةان بمةا الي ةا
لجنةةة حقةةوق اإلنسةةان الةةي جنةةوب السةةودان التةةي أنشةةأها مجلةةس حقةةوق اإلنسةةان
(تشي يا)؛
 ١٤-١٢٧التعة ةةاون التة ةةا مة ةةا لجنة ةةة حقة ةةوق اإلنسة ةةان الة ةةي جنة ةةوب السة ةةودان
والمفوضية السامية (النروي )؛
١5-١٢٧
(الفلكين)؛

مواصةةلة التعةةاون م ةةا لجنةةة حق ةةوق اإلنسةةان ال ةةي جنةةوب الس ةةودان

 ١6-١٢٧مواصلة التعاون ما المجتما الدولي بما الةي للةك آليةات مجلةس
حقوق اإلنسان وا م المتحدة (السنغال)؛
 ١٧-١٢٧تعزيةز التعةاون مةا آليةات ا مة المتحةدة لحقةوق اإلنسةان وتوجيةةه
دعوة دالمة بلم الم لفين بواليات الي بفار اإلجراءات الخاصة (جورجيا)؛
١٨-١٢٧
(رواندا)؛
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 ١9-١٢٧الن ةةر ال ةةي بم اني ةةة توجي ةةه دع ةةوة دالم ةةة بل ةةم اإلجة ةراءات الخاص ةةة
لحقوق اإلنسان وبنشاء قناة مبسسية للرد علم بالغات ا (باراغواي)؛
٢٠-١٢٧

مواصلة بلل الج ود من أجل زيادة تم ين المرأة (باوستان)؛

 ٢١-١٢٧مواصلة تنفيل التدابير اإليجابيةة الراميةة بلةم القلةاء علةم وةل أنةواع
التمييز ضد النساء والفتيات (بنما)؛
٢٢-١٢٧

اإلالرا عن جميا الجنود ا ففال (جم ورية ووريا)؛

 ٢3-١٢٧بلل ول ج د لوقف العنف والتجنيد القسري للق ر واستخدام
مقاتلين (ال رسي الرسولي)؛
 ٢٤-١٢٧اتخةةال جميةةا التةةدابير الالزمةةة للةةمان حمايةةة حقةةوق ال فةةل ووضةةا
حد لتجنيد الجنود ا ففال واستخدام (ل سمكرغ)؛
 ٢5-١٢٧اتخ ةةال المزي ةةد م ةةن الخ ةةوات م ةةن أج ةةل حماي ةةة الس ةةالمة الكدني ةةة
والجنس ة ةةية للفف ة ةةال بوس ة ةةالل من ة ةةا الس ة ةةعي ب م ة ةةة بل ة ةةم من ة ةةا تجني ة ةةد ا فف ة ةةال
واسة ةةتخدام الة ةةي النزاعة ةةات المسة ةةلحة وضة ةةمان بعة ةةادة تة ةةأهيل بفعالية ةةة والق ة ة ا
لم الح الفللم (ورواتيا)؛
٢6-١٢٧

تعزيز ق اعات العدالة والقانون والن ا (أوغندا)؛

 ٢٧-١٢٧ت ثي ةةف الج ةةود لالضة ة الع باإلص ةةالحات الل ةةرورية ال ةةي الق ةةاع
ا مني (أوغندا)؛
 ٢٨-١٢٧مواصةةلة العمةةل المبسسةةي المناسةةب مةةن أجةةل بنةةاء سةةيادة القةةانون
وتوفي ةةد الح ة ة الر ةةيد م ةةا مراع ةةاة تعزي ةةز مك ةةاد حق ةةوق اإلنس ةةان والحري ةةات
ا ساسية الي الكلد (اإلمارات العربية المتحدة)؛
٢9-١٢٧
(توغو)؛

اتخةةال المزيةةد مةةن التةةدابير لتحسةةين وصةةول المةةوافنين بلةةم العدالةةة

 3٠-١٢٧مواصةةلة ج ةةوده الوفنيةةة الراميةةة بلةةم تحسةةين الوصةةول بلةةم العدالةةة
وتوالير التدريب الالز للموظفين العاملين الي هلا المجال (م ر)؛
 3١-١٢٧م االحةةة اإلالةةالت مةةن العقةةاب بلةةمان تقةةدي جميةةا المةةدانين الةةي
قلايا انت اوات حقوق اإلنسان بلم العدالة (ل سمكرغ)؛
 3٢-١٢٧اتخةةال التةةدابير الالزمةةة إلن ةةاء اإلالةةالت مةةن العقةةاب علةةم أعمةةال
العنف الجنسي ضد النساء والفتيات (بسكانيا)؛
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 33-١٢٧تعزيةةز التةةدابير الراميةةة بل ةم م االحةةة بالةةالت مرت كةةي أعمةةال العنةةف
الجنسي من العقاب (ا رجنتين)؛
 3٤-١٢٧اتخةةال خ ةةوات للقلةةاء علةةم العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني وضةةمان
مساءلة الجناة وتأمين وصول اللحايا بلم العدالة (أوورانيا)؛
 35-١٢٧المس ةةارعة بل ةةم اتخ ةةال ت ةةدابير ملموس ةةة وت ةةدابير قانوني ةةة للت ةةدي
لإلالالت من العقاب علم أعمال العنف الجنسي والجنساني بما الي للك عندما
يرت ك ا أالراد القوات المسلحة (الدانمر )؛
 36-١٢٧بصدار أوامر عامةة واضةحة بلةم جميةا القةوات المسةلحة ووحةدات
االسة ةةتخكارات العس ة ة رية والميليشة ةةيات المتحالفة ةةة مع ة ةةا لمنة ةةا ومعاقكة ةةة جمية ةةا
االنت او ةةات بم ةةا الي ةةا جة ةرال العنة ةف الجنس ةةي والجنس ةةاني (الممل ةةة المتح ةةدة
لكري انيا الع مم وآيرلندا الشمالية)؛
 3٧-١٢٧وضةةا اسةةتراتيجية لتحسةةين اآلليةةات القالمةةة لإلبةةالغ عةةن حةةاالت
العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني ضةةد النسةةاء والفتيةةات وضةةمان وصةةول اللةةحايا بلةةم
العدالة (الم سيك)؛
 3٨-١٢٧اتخة ةةال الخ ة ةةوات الالزمة ةةة لمحاسة ةةكة مرت كة ةةي انت اوة ةةات حقة ةةوق
اإلنسةان بمةةا الةةي للةةك العنةةف الجنسةةي والجنسةةاني التةةي ارت كةةت خةةالل أعمةةال
العنةةف التةةي وقعةةت الةةي جوبةةا الةةي تموز/يوليةةه  2016وبةةا خم مرت كةةي ال جةةو
اللي اسةت د النةدق مجمةا اإليةواء حية قتةل صةحاالي محلةي واغتُ ةب عةدد
من العاملين الي مجال تقدي المعونة (هولندا)؛
39-١٢٧

زيادة تمثيل المرأة ومشاروت ا الي الق اع العا (أنغوال)؛

 ٤٠-١٢٧تعي ةةين مزي ةةد م ةةن النس ةةاء ال ةةي مناص ةةب المس ةةبولية داخ ةةل الج ةةي
والشرفة باعتكار للك خ وة أولم صوب وضا حد للعنف الجنساني (الجزالر)؛
 ٤١-١٢٧التنفيل الفعال لقانون التعلةي العةا وال سةيما باتخةال تةدابير لزيةادة
معدالت االلتحاق بالمدارس (بلجي ا)؛
 ٤٢-١٢٧اتخال تدابير لزيادة خفض معدل ا ميةة الةي صةفو النسةاء وزيةادة
معدل التحاق الفتيات بالمدارس (ال ين)؛
 ٤3-١٢٧تعزيةةز السياسةةات الراميةةة بلةةم حمايةةة الحقةةوق ا ساسةةية للمشةةردين
داخلي ا (ال رسي الرسولي)
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 -١٢٨وسين ر جنةوب السةودان الةي التوصةيات التاليةة وسةيقد ردوده علي ةا الةي الوقةت
المناسةةب علةةم أال يتجةةاوز للةةك موعةةد انعقةةاد الةةدورة الرابعةةة والثالثةةين لمجلةةس حقةةوق
اإلنسان:
الت ديق علم االتفاقية الدولية للقلاء علم جميةا أ ة ال التمييةز
١-١٢٨
العن ري (الجزالر)؛
المسارعة بلم الت ةديق علةم االتفاقيةة الدوليةة للقلةاء علةم جميةا
٢-١٢٨
أ ال التمييز العن ري (غواتيماال)؛
المس ةةارعة بل ةةم الت ةةديق عل ةةم الع ة ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص ب ةةالحقوق
3-١٢٨
المدنية والسياسية (غواتيماال)؛
المس ةةارعة بل ةةم الت ةةديق عل ةةم الع ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص ب ةةالحقوق
٤-١٢٨
االقت ادية واالجتماعية والثقاالية (غواتيماال)؛
الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية
5-١٢٨
والع ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص ب ةةالحقوق االقت ةةادية واالجتماعي ةةة والثقاالي ةةة (بلجي ةةا)
(بنما) (النروي )؛
مواص ةةلة الت ةةديق عل ةةم المعاه ةةدات ا ساسة ةية لحق ةةوق اإلنس ةةان
6-١٢٨
وال س ةةيما الع ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص بة ةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية والع ةةد ال ةةدولي
الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقاالية (بندونيسيا)؛
الت ةةديق الةةي أقةةرب وقةةت علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق
٧-١٢٨
المدني ةةة والسياس ةةية والع ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص ب ةةالحقوق االقت ةةادية واالجتماعي ةةة
والثقاالية (اليابان)؛
الت ة ةةديق علة ةةم ال ة ة و الدولية ةةة ا ساسة ةةية لحقة ةةوق اإلنسة ةةان
٨-١٢٨
وال س ةةيما الع ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية والع ةةد ال ةةدولي
الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقاالية (نيكال)؛
الت ةةديق عل ةةم المعاه ةةدات الدولي ةةة ا ساس ةةية لحق ةةوق اإلنس ةةان
9-١٢٨
وال س ةةيما الع ةةد ال ةةدولي الخ ةةاص ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية والع ةةد ال ةةدولي
الخ ةةاص ب ةةالحقوق االقت ةةادية واالجتماعي ةةة والثقاالي ةةة والكروتوو ةةوالت االختياري ةةة
الملحقة ب ما اللالا عن االتفاقية الدولية لحمايةة جميةا ا ةخاص مةن االختفةاء
القسري (الكرتغال)؛
 ١٠-١٢٨التوقيةةا والت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخ ةاص بةةالحقوق المدنيةةة
والسياسية والميثاق ا الريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (ناميكيا)؛
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 ١١-١٢٨الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية
والكروتووول االختياري الثاني الملحق به (ورواتيا)؛
 ١٢-١٢٨الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية
وبروتوووليه االختياريين والع د الدولي الخاص بةالحقوق االقت ةادية واالجتماعيةة
والثقاالية وبروتوووله االختياري (أوروغواي)؛
 ١3-١٢٨است مال بجراءات الت ديق علةم الع ةد الةدولي الخةاص بةالحقوق
االقت ادية واالجتماعية والثقاالية (م ر)؛
 ١٤-١٢٨الت ة ةةديق عل ة ةةم الع ة ةةد ال ة ةةدولي الخ ة ةةاص ب ة ةةالحقوق االقت ة ةةادية
واالجتماعية والثقاالية والع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهما
مةةن المعاهةةدات واالتفاقيةةات الدوليةةة ا ساسةةية لحقةةوق اإلنسةةان واالتفاقيةةات التةةي
ل ينل بلي ا بعد (سيراليون)؛
 ١5-١٢٨الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن
ا ةةترا ا ففةةال الةةي المنازعةةات المسةةلحة وت ثيةةف الج ةةود الراميةةة بلةةم حمايةةة
ا ففةةال ومنةةا تجنيةةده الةةي القةةوات المسةةلحة أو الجماعةةات المسةةلحة وبعةةادة
بدمةةاج الةةي الحي ةةاة المدنيةةة تمشةةيا م ةةا التزامةةات بةةاريس لحماي ةةة ا ففةةال م ةةن
التجني ةةد غي ةةر الق ةةانوني أو االس ةةتغالل م ةةن قك ةةل الق ةةوات المس ةةلحة أو الجماع ةةات
المسة ةةلحة والقواعة ةةد والمكة ةةاد التوجي ية ةةة بشة ةةأن ا ففة ةةال الم ة ةرتك ين بة ةةالقوات
المسلحة أو الجماعات المسلحة (مكاد باريس) (تشي يا)؛
 ١6-١٢٨الت ةةديق علةةم الكروتووةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةأن
ا ةةترا ا ففةةال الةةي المنازعةةات المسةةلحة ومالحقةةة المسةةبولين عةةن االنت اوةةات
التي ارت تك ا جميا أفرا النزاع (صربيا)؛
 ١٧-١٢٨اسةةت مال عمليةةة الت ةةديق علةةم الكروتووةةولين االختيةةاريين التفاقيةةة
حقوق ال فل بشأن ا ترا ا ففال الي المنازعات المسلحة وبشأن بيةا ا ففةال
واسةةتغالل ا ففةةال الةةي الكغةةاء والةةي المةةواد اإلباحيةةة وعلةةم الكروتووةةول المتعلةةق
بحقةةوق المةرأة الةةي أالريقيةةا الملحةةق بالميثةةاق ا الريقةةي لحقةةوق اإلنسةةان والشةةعوب
(ألكانيا)؛
 ١٨-١٢٨المسارعة بلم الت ديق علم االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميةا
العمال الم اجرين وأالراد أسره (غواتيماال)؛
 ١9-١٢٨المسة ةةارعة بلة ةةم الت ة ةةديق علة ةةم اتفاقية ةةة حقة ةةوق ا ة ةةخاص لوي
اإلعاقة (غواتيماال)؛
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٢٠-١٢٨
(باراغواي)؛

الت ة ةةديق عل ة ةةم اتفاقي ة ةةة م االح ة ةةة التميي ة ةةز ال ة ةةي مج ة ةةال التعل ة ةةي

 ٢١-١٢٨الت ديق علم اتفاقية منا جريمة اإلبادة الجماعيةة والمعاقكةة علي ةا
(أرمينيا) (بلجي ا) (رواندا)؛
 ٢٢-١٢٨الن ةةر الةةي بم انيةةة الت ةةديق دون تحف ةات علةةم االتفاقيةةة الخاصةةة
بوضا الالجئين لعا  1951وبروتووول ا لعا ( 1967بنما)؛
 ٢3-١٢٨الت ديق علم اتفاقية عد تقاد جةرال الحةرب والجةرال المرت كةة
ضد اإلنسانية (أرمينيا) ؛
 ٢٤-١٢٨برس ةةاء عملي ةةة تش ةةاورية مفتوح ةةة م ةةن أج ةةل ص ةةياغة دس ةةتور جدي ةةد
والت ةةديق علية ةةه تُة ةةن م بموجكة ةةه انتخابة ةةات جدي ةةدة الة ةةي ن اية ةةة الفتة ةةرة االنتقالية ةةة
(الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 ٢5-١٢٨ضمان تما ي القوانين الوفنية ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
(تيمور  -ليشتي)؛
٢6-١٢٨
(أنغوال)؛

مواءمةةة التش ةريعات الوفنيةةة مةةا المعةةايير الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان

 ٢٧-١٢٨مواص ةةلة ج ةةوده الرامي ةةة بل ةةم ض ةةمان امتث ةةال التشة ةريعات الوفني ةةة
للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان (مدغشقر)؛
 ٢٨-١٢٨ت ةةنيف جةرال القةةانون الةةدولي بسةةن وبنفةةال تشةريا يعةةر ويجةةر
التعليب واالختفاء القسري واإلبةادة الجماعيةة والجةرال المرت كةة ضةد اإلنسةانية
وضةةمان عةةد سةةقوح تلةةك الج ةرال بالتقةةاد أو بصةةدار عفةةو عةةا أو خةةاص علةةم
مرت كي ا قكل اإلدانة أو تمتيع بالح انات (أوروغواي)؛
 ٢9-١٢٨المواالقة الةورا علةم مشةروع قةانون بصةالح قةانون العقوبةات ليشةمل
تعريف جرال اإلبادة الجماعية والتعليب واالختفاء القسري (بسكانيا)؛
 3٠-١٢٨بلغةةاء قةةانون دالةةرة ا مةةن الةةوفني لعةةا  2014أو بصةةالحه بغيةةة
االمتثال للمعايير الدولية واإلقليمية والوفنية لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 3١-١٢٨تعةديل قانونةه العرالةي للةمان االمتثةال التفاقيةة القلةاء علةم جميةا
أ ال التمييز ضد المرأة وال سيما اليما يتعلق باإلرم (الجزالر)؛
 3٢-١٢٨تعةديل القةانون العرالةةي وضةمان امتثالةه التفاقيةةة القلةاء علةم جميةةا
أ ال التمييز ضد المرأة وللدستور االنتقالي (ملديف)؛
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 33-١٢٨بلغةةاء أح ةةا قةةانون العقوبةةات التةةي تجةةر العالقةةات الجنسةةية بةةين
بالغين متراضين من نفس الجنس (أوروغواي)؛
3٤-١٢٨

بنشاء اللجنة المستقلة المعنية بال فل (تيمور  -ليشتي)؛

 35-١٢٨العمل الي أقرب وقت مم ن علةم بنشةاء اللجنةة المسةتقلة المعنيةة
بال فةةل المسةةبولة عةةن التحقيةةق الةةي انت اوةةات حقةةوق ال فةةل ورصةةد تنفيةةل قةةانون
ال فل لعا ( 2008باراغواي)؛
 36-١٢٨وض ةةا بة ةرام دالم ةةة ومس ةةتدامة للتعل ةةي والت ةةدريب بش ةةأن حق ةةوق
اإلنسة ةةان للم ة ةةوظفين العمة ةةوميين وال س ة ةةيما أالة ة ةراد القة ةةوات المس ة ةةلحة والج ة ةةاز
القلالي ما الترويز علم حماية الفئات اللعيفة (وولومكيا)؛
 3٧-١٢٨الس ةةماح بنش ةةر أالة ةراد ق ةةوة الحماي ةةة اإلقليمي ةةة التابع ةةة لكعث ةةة ا مة ة
المتحدة الي جنوب السودان نشرا تاما ومن دون عراقيل علم النحةو المةألون بةه
بموجةةب قة ةرار مجل ةةس ا م ةن  )2016(2304لتحقي ةةق االس ةةتقرار والمس ةةاعدة
علم منا ارت اب مزيد من الف الا (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 3٨-١٢٨بتاحةةة وتيسةةير النشةةر الفةةوري الةراد قةةوة الحمايةةة اإلقليميةةة التابعةةة
للكعثة والق ا للت ليف ال ادر عن مجلس ا من (ألمانيا)؛
 39-١٢٨مواصلة الج ود الرامية بلم تحسين ظرو االحتجاز وبلغةاء عقوبةة
اإلعدا ب د تخفيف جميا أح ا اإلعدا (ال رسي الرسولي)؛
 ٤٠-١٢٨وقةةف ال جمةةات ضةةد المةةدنيين ومكةةاني ا مة المتحةةدة والمةةوظفين
التابعين ل ا (ملديف)؛
 ٤١-١٢٨ال ف الورا عن انت اوات حقوق اإلنسان بما الةي للةك ال جمةات
عل ةةم الم ةةدنيين وأعمة ةال القت ةةل غي ةةر المش ةةروع واالغت ةةاب والعن ةةف الجنس ةةي
واالحتجاز التعسفي واالخت ا والن ب (النروي )؛
 ٤٢-١٢٨اتخةةال تةةدابير وقاليةةة وأوثةةر العاليةةة مةةن أجةةل تعزيةةز وحمايةةة حقةةوق
اإلنسةةان وال سةةيما الةةي ضةةوء الحةةاالت التةةي تن ةةوي علةةم انعةةدا ا مةةن والسةةالمة
للمدنيين والي منافق الكلد التي يتسا الي ا ن اق النزاعات المسلحة (الكحرين)؛
 ٤3-١٢٨عمل ح ومة جنوب السودان وجميا أفرا النزاع علم وضا حد
الوري لالنت اوات الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنت اوات الخ يرة للقانون الةدولي
اإلنساني بما الي للك ال جمةات التةي تسةت د المةدنيين واالغت ةاب والعنةف
الجنس ةةي والجنس ةةاني واالحتج ةةاز التعس ةةفي واالخت ةةا وااللتة ةزا بإيج ةةاد ح ةةل
سياسي للنزاع وتنفيله (نيوزيلندا)؛
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 ٤٤-١٢٨بن ةةاء جميةةا انت اوةةات القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني وحقةةوق اإلنسةةان
المرت كة الي سياق النزاع المسلح والعمل بوجه خاص علم اتخال جميا التةدابير
الالزمةةة لوض ةةا ح ةةد ال ةةوري الخت ة ةا ا فف ةةال وتجني ةةده و عم ةةال القت ةةل غي ةةر
المشةةروع والعنةةف الجنسةةي وال جمةةات التةةي تسةةت د المةةدنيين وأعمةةال الن ةةب
وتدمير الممتل ات (أوروغواي)؛
 ٤5-١٢٨تأمين ال ياول ا ساسية المدنية الي جميا أنحاء جنةوب السةودان
وال سيما مواقا حماية المدنيين وحماية المدنيين والعاملين الي المجال اإلنساني
والمداالعين عن حقوق اإلنسان من انت اوات وتجاوزات حقةوق اإلنسةان بمةا الةي
للةةك عمليةةات القتةةل خةةار ن ةةاق القلةةاء وحةةاالت االختفةةاء القسةةري والتعةةليب
والعنف العشوالي (وندا)؛
 ٤6-١٢٨السماح بوصول المساعدات اإلنسانية بش ل الوري ومسةتمر ومةن
دون عوالق بلم جميا أنحاء الكلد وتيسيره (أوورانيا)؛
 ٤٧-١٢٨االحت ةرا الفةةوري لوقةةف بفةةالق النةةار وتيسةةير وصةةول المسةةاعدات
اإلنسانية علم نحو تا ومن دون عوالق بلم جميا منافق الكلد (ألمانيا)؛
 ٤٨-١٢٨ضةةمان وصةةول المسةةاعدات اإلنسةةانية الةةورا ومةةن دون عوالةةق بلةةم
الس ان المحتاجين الي جميا أنحاء الكلد ووفالة حماية السة ان المةدنيين بمةن
الي ا خاص المستلعفون (السويد)؛
 ٤9-١٢٨ضمان بي ال المسةاعدات اإلنسةانية بالفعةل بلةم المةدنيين وحمايةة
الج ات الفاعلة الي المجةال اإلنسةاني الةي ظةل االحتةرا ال امةل للقةانون الةدولي
اإلنساني وت ثيف التعاون ما ةعكة حقةوق اإلنسةان الةي بعثةة ا مة المتحةدة الةي
جنوب السودان وال سيما اليما يتعلق بتنفيل اتفاق وقف ا عمةال العداليةة المكةر
الي وانون الثاني/يناير ( 2014الكرازيل)؛
 5٠-١٢٨السةةماح للمجتم ةةا الم ةةدني والمن م ةةات غي ةةر الح ومي ةةة ووو ةةاالت
ا مة المتحةةدة بإي ةةال المسةةاعدات اإلنسةةانية مةةن دون عوالةةق ومةةن دون خةةو
مةةن التحةةر أو العنةةف للةةمان ت ةوالير اإلمةةدادات الحيويةةة والمسةةاعدة للس ة ان
المحتاجين (آيرلندا)؛
 5١-١٢٨بنشاء آليات الرعاية للمجتمعات المحلية المتلررة من النزاع بما
الي للك رعاية ال ب النفسي (وولومكيا)؛
 5٢-١٢٨منةةا ووقةةف انت اوةةات وتجةةاوزات حقةةوق اإلنسةةان التةةي يعةةاني من ةةا
ا ففةةال وتعزيةةز التةةدابير الراميةةة بلةةم ضةةمان وضةةا حةةد العلةةي لتجنيةةد ا ففةةال
واإلالرا عن (ا رجنتين)؛
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53-١٢٨
(ووستاري ا)؛

وقةةف تجنيةةد الجنةةود ا ففةةال الةةي القةةوات المسةةلحة والميليشةةيات

5٤-١٢٨
(أستراليا)؛

التوقةةف الةةورا عةةن تجنيةةد الجنةةود ا ففةةال وضةةمان بعةةادة تةةأهيل

 55-١٢٨الوالاء الورا بالتزامه بوضةا حةد السةتخدا الجنةود ا ففةال والق ةر
الي النزاعات المسلحة (الدانمر )؛
 56-١٢٨اتخ ةةال ت ةةدابير لوض ةةا ح ةةد لتجني ةةد ا فف ةةال ال ةةي ص ةةفو الق ةةوات
المسلحة أو الجماعات المسلحة (الرنسا)؛
 5٧-١٢٨تعزيز الج ود المكلولة من أجل وضا حد لتجنيد الجنود ا ففال
وضمان اإلالرا عن جميا ا ففال المرتك ين بالجماعات المسلحة (ملديف)؛
 5٨-١٢٨وقةةف ومنةةا االنت اوةةات والتجةةاوزات التةةي تمةةس حقةةوق ا ففةةال
بوسةةالل من ةةا السةةعي ب ءمةةة بلةةم منةةا وم االحةةة تجنيةةد ا ففةةال واسةةتخدام الةةي
ا عمال العدالية (الكرتغال)؛
 59-١٢٨اتخةةال تةةدابير لتقييةةد تجنيةةد ا ففةةال للمشةةاروة الةةي الن ةزاع ووفالةةة
تسة ةريح وبدم ةةاج ال ةةي المجتم ةةا ومالحق ةةة ومعاقك ةةة جمي ةةا المس ةةبولين ع ةةن
انت اوات حقوق اإلنسان الواجكة للففال وال سيما القتل والتشويه ( يلي)؛
 6٠-١٢٨اتخال الخ وات الالزمة لمنا تجنيةد الفتيةات والفتيةان الةي صةفو
الجي والقوات المسلحة ا خةرأ وبنشةاء آليةة لنةزع السةالح والتسةريح وبعةادة
بدما الفتيات والفتيان اللين أُ رووا الي النزاع المسلح (الم سيك)؛
 6١-١٢٨التحقيةةق الةةي جميةةا القلةةايا المتعلقةةة بانت اوةةات وتجةةاوزات حقةةوق
اإلنسان ومالحقة المسبولين من دون استثناء ومن دون ح انة (سلوالينيا)؛
 6٢-١٢٨التحقيةةق الةةي االنت اوةةات الخ يةةرة لحقةةوق اإلنسةةان التةةي ارت كةةت
منل االستقالل ومقاضاة المسبولين عن ا (ووستاري ا)؛
 63-١٢٨العمةةل الةةورا علةةم بن ةةاء ومنةةا المزيةةد مةةن انت اوةةات القةةانون الةةدولي
لحقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدولي اإلنسةةاني التةةي يرت ك ةةا أالةراد القةةوات المسةلحة
والميليشيات المتحالفة مع ا (النمسا)؛
 6٤-١٢٨بن اء اإلالالت مةن العقةاب علةم جميةا انت اوةات حقةوق اإلنسةان
ومكا ة ةةرة تحقيقة ةةات موثوقة ةةة و ة ةةفاالة و ة ةةاملة الة ةةي جمية ةةا االدعة ةةاءات المتعلقة ةةة
بانت اوةةات القةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان بمةةا الةةي للةةك االنت اوةةات التةةي ربمةةا
تش ل جرال دولية (النروي )؛
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 65-١٢٨ض ةةمان بجة ةراء تحقيق ةةات سة ةريعة وموثوق ةةة و ةةفاالة ونزي ةةة و ةةاملة
تةةبدي بلةةم المقاضةةاة علةةم االنت اوةةات والتجةةاوزات الجسةةيمة المزعومةةة للقةةانون
الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان وانت اوةةات القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني بمةةا ي فةةل تقةةدي
الجناة للمساءلة أما العدالة علم النحو الواجب (الكرتغال)؛
 66-١٢٨اتخةةال جميةةا التةةدابير الالزمةةة للةةمان تمتةةا النسةةاء والفتيةةات التةةا
بحقةةوق اإلنسةةان بوسةةالل من ةةا التحقيةةق الفةةوري والمسةةتقل الةةي جميةةا ادعةةاءات
العن ةةف الجنس ةةي والجنس ةةاني وتق ةةدي مرت ك ةةي ه ةةله الجة ةرال بل ةةم العدال ةةة والقة ة ا
للمعايير الدولية (السويد)؛
 6٧-١٢٨الح ةةرص عل ةةم أن ت ةةف جمي ةةا الق ةةوات ال ةةورا بم ةةا ال ةةي لل ةةك أي
ميليش ةةيات حليف ةةة ع ةةن جمي ةةا انت او ةةات وتج ةةاوزات الق ةةانون ال ةةدولي اإلنس ةةاني
والقانون الدولي لحقةوق اإلنسةان وال سةيما ضةد النسةاء والفتيةات بمةا الةي للةك
االنت اوات التي ترت ك ا المبسسةات ا منيةة الح وميةة ووضةا حةد لإلالةالت مةن
العقاب بتقدي الجناة بلم العدالة (وندا)؛
 6٨-١٢٨التعجيةةل باتخةةال تةةدابير العالةةة لم االحةةة العنةةف الجنسةةي الةةي بقلةةي
الكلةةد بأوملةةه للةةمان محاسةةكة المسةةبولين عةةن تلةةك الجةرال ووفالةةة جكةةر اللةةرر
لللحايا بتوالير الموارد المالية ال االية لتنفيل هله التدابير ( يلي)؛
 69-١٢٨وض ةةا ح ةةد لحة ةاالت العن ةةف الجنس ةةي ض ةةد الم ةةدنيين اللة ةالا ع ةةن
االعت ةةداءات عل ةةم ال ةةحااليين ونشة ة اء المجتم ةةا الم ةةدني ومل ةةايقت وبجة ةراء
تحقيقات مستقلة الي ا ومالحقة المسبولين علم وجه السرعة (ألمانيا)؛
 ٧٠-١٢٨بجة ةراء تحقيق ةةات سة ةريعة والعال ةةة ونزي ةةة ال ةةي االدع ةةاءات المتعلق ةةة
بةةالجرال بموجةةب القةةانون الةةدولي وانت اوةةات حقةةوق اإلنسةةان وال سةةيما العنةةف
الجنسي والجنساني (آيسلندا)؛
 ٧١-١٢٨التحقي ةةق ال ةةورا ال ةةي ح ةةاالت العن ةةف الجنس ةةي والجنس ةةاني وض ةةمان
تقدي الجناة بلم العدالة (التفيا)؛
 ٧٢-١٢٨اتخال جميا التدابير الالزمة إلن اء استخدا العنةف الجنسةي علةم
نحةةو من جةةي وواسةةا الن ةةاق باعتكةةاره أسةةلوب ا مةةن أسةةاليب الحةةرب الل ةالا عةةن
االغت اب واالعتداءات الجنسةية ضةد النسةاء والفتيةات وضةمان مقاضةاة الجنةاة
(الكرتغال)؛
 ٧3-١٢٨اتخةةال تةةدابير للةةمان وصةةول اللةةحايا علةةم نحةةو العةةال بلةةم سةةكل
االنت ا بما الي للك جكر اللرر والتعويض (ا رجنتين)؛
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 ٧٤-١٢٨وفال ة ةةة المسة ة ةاءلة ع ة ةةن اس ة ةةتخدا القت ة ةةل خ ة ةةار ن ة ةةاق القل ة ةةاء
واالغت اب بدواالا بثنية سالحي حرب (تشي يا)؛
 ٧5-١٢٨بنشة ةةاء مح مة ةةة خاصة ةةة اسة ةةتنادا بلة ةةم توصة ةةيات التقرية ةةر المتعلة ةةق
بالتحقيق الي ال جو اللي است د الندق مجما اإليةواء وضةمان المسةاءلة عةن
جميا انت اوات حقوق اإلنسان (اليابان)؛
 ٧6-١٢٨العمةل الةورا علةةم بنشةاء المح مةةة المختل ةة المن ةةوص علي ةا الةةي
اتفاق السال لعا ( 2015سويسرا)؛
 ٧٧-١٢٨العمل علم النحةو المن ةوص عليةه الةي اتفةاق السةال علةم دعة
اإلسراع بإنشاء مح مة مختل ةة للتحقيةق الةي حةاالت اإلبةادة الجماعيةة والجةرال
المرت كةةة ضةةد اإلنسةةانية وج ةرال الحةةرب وغيرهةةا مةةن الج ةرال الخ يةةرة بموجةةب
القانون الدولي وقانون جنوب السودان (تشي يا)؛
 ٧٨-١٢٨التعجيةةل علةةم سةةكيل ا ولويةةة بإنشةةاء مح مةةة مختل ةةة لجنةةوب
السةةودان تمشةةي ا مةةا اتفةةاق حةةل النةزاع الةةي جم وريةةة جنةةوب السةةودان لمحاومةةة
المسةةبولين عةةن انت اوةةات حقةةوق اإلنسةةان والجةرال الخ يةةرة ا خةةرأ الةةي جنةةوب
السودان وضمان مساءلة جميا الجناة (آيرلندا)؛
 ٧9-١٢٨اتخةةال تةةدابير ملموسةةة للةةمان حمايةةة أاللةةل للمةةدنيين وال سةةيما
النس ةةاء وا فف ةةال ب ةةدع بنش ةةاء مح مة ةةة مختل ةةة وب ةةالتحقيق ال ةةي االنت اوة ةةات
الخ يرة المزعومة للقانون الدولي بما الةي للةك االنت اوةات التةي ارت ك ةا ا الةراد
العس ريون ومالحقة المسبولين (النلندا)؛
 ٨٠-١٢٨ضة ةةمان م االحة ةةة اإلالة ةةالت مة ةةن العقة ةةاب بة ةةالحرص علة ةةم مالحقة ةةة
ومحاومة جميا المسبولين عن الجرال وال سيما بالمسةارعة بةدع مةن االتحةاد
ا الريقةةي بلةةم بنشةةاء مح مةةة مختل ةةة علةةم النحةةو المتةةوخم الةةي اتفةةاق السةةال
(الرنسا)؛
 ٨١-١٢٨تنفيةةل سياسةةة العالةةة لتسةةجيل المواليةةد الةةي جميةةا أنحةةاء الكلةةد بغيةةة
تعزيز حقوق ال فل (جم ورية أالريقيا الوس م)؛
 ٨٢-١٢٨ضةةمان تس ةريا وتيةةرة تسةةجيل المواليةةد عةةن فريةةق حملةةة مسةةتمرة
وال فاءة الي استخدا الموارد ووفالة حق جميا ا ففةال الةي التغليةة المسةتدامة
وال حة العامة والتعلي ا ساسي (الم سيك)؛
 ٨3-١٢٨ضةةمان حمايةةة حريةةة التعكيةةر وت ةةوين الجمعيةةات واتخةةال بج ةراءات
لحماية ال حااليين (نيوزيلندا)؛
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 ٨٤-١٢٨ضةةمان الحريةةات ا ساسةةية وال سةةيما حريةةة التعكيةةر ا مةةر الةةلي
سيس الي عملية الم الحة (الرنسا)؛
 ٨5-١٢٨وفالة حماية ال حااليين والمداالعين عن حقوق اإلنسةان والعةاملين
الي المجال اإلنساني وضمان وصول بلم جميا المنافق (أستراليا)؛
 ٨6-١٢٨السة ةةماح لل ة ةةحااليين ومن مة ةةات حقة ةةوق اإلنسة ةةان وسة ةةالر أال ة ةراد
المجتما المدني بالوصول التا بلم جميا منافق الكلد (آيسلندا)؛
 ٨٧-١٢٨اتخال خ وات ملموسة للمان حريةة التعكيةر بمةا الةي للةك الةراد
المجتمةةا المةةدني ووسةةال ،اإلعةةال ووفالةةة وضةةا حةةد الةةوري عمةةال الملةةايقة
والت ديد واالحتجاز غير القانوني والتخويف التي ترت ك ا دوالر ا مةن الةوفني الةي
حق أولئك ا الراد (النروي )؛
 ٨٨-١٢٨ضة ةةمان التمتة ةةا بحرية ةةة التعكية ةةر والتجمة ةةا ووضة ةةا حة ةةد الحتجة ةةاز
المت اهرين السلميين غير القانوني (بوتسوانا)؛
 ٨9-١٢٨حماي ةةة الم ةةداالعين ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان وال ةةحااليين م ةةن العن ةةف
واالعتقال التعسةفي والت ةدي لإلالةالت مةن العقةاب علةم الجةرال المرت كةة ضةد
المداالعين عن حقوق اإلنسان وال حااليين وبخ ار من مة ا م المتحدة للتربية
والعل ة والثقاالةةة بالمرحلةةة التةةي بلغت ةةا التحقيقةةات القلةةالية الةةي قتةةل ال ةةحااليين

(هولندا)؛
 9٠-١٢٨اتخةةال جميةةا التةةدابير اللةةرورية للةةمان قةةدرة من مةةات المجتمةةا
المةدني والمةةداالعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان وال ةةحااليين علةةم االضة الع بأنشة ت
المشةروعة مةةن دون عقكةات قانونيةةة أو بداريةة أو خةةو مةن االنتقةةا أو الت ديةد بةةه
(السويد)؛
 9١-١٢٨تعزيةةز وحمايةةة الحيةةز المتةةاح للمجتمةةا المةةدني وبج ةراء تحقيقةةات
العال ةةة ونزي ةةة ال ةةي جمي ةةا ح ةةاالت التخوي ةةف والعن ةةف ض ةةد الج ةةات الفاعل ةةة ال ةةي
المجتما المدني ومساءلة مرت كي هله ا العال والقةا للمعةايير الدوليةة للمحاومةة
العادلة (النلندا)؛
 9٢-١٢٨تنقيح وتعديل التشريعات بما الي للك قةانون دالةرة ا مةن الةوفني
لع ةةا  2014وق ةةانون المن م ةةات غي ةةر الح ومي ةةة لع ةةا  2015الل ةةلين م ةةا التئ ةةا
يُسةةتخدمان لتقييةةد الحةةق الةةي حريةةة التعكيةةر وت ةةوين الجمعيةةات والتجمةةا السةةلمي
(سويسرا)؛
 93-١٢٨وضةةا بفةةار قةةانوني متةةين داء ن ةةا تعدديةةة ا ح ةزاب السياسةةية
ووفالة بجراء انتخابات حرة ونزي ة بانت ا ووالق ا للمعايير الدولية (تشي يا)؛
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 9٤-١٢٨اتخةةال تةةدابير لتعزيةةز ح ةةول المجتمعةةات المحليةةة اللةةعيفة علةةم
المنتجةةات ا ساسةةية بوضةةا ب ةرام ا مةةن الغةةلالي الةةي المنةةافق المتلةةررة بوجةةه
خاص من ظاهرة االحترار العالمي (وولومكيا)؛
95-١٢٨

ضمان ح ول ا ففال علم التعلي الجيد بأمان (سلوالاويا)؛

 96-١٢٨ض ةةمان بدرا سياس ةةات لحماي ةةة حق ةةوق ا ةةخاص لوي اإلعاق ةةة
المنتمين بلم أضعف الئات المجتما الي جميا الج ود اإلنسانية والج ةود الراميةة
بلم التعمير بعد انت اء النزاع (النمسا)؛
 9٧-١٢٨اتخال تدابير سريعة والورية من أجل حماية وتعزيةز حقةوق اإلنسةان
وال سةةيما حقةةوق ةرالح وكيةةرة مةةن السة ان المشةةردين مةةن المنةةافق المتلةةررة مةةن
النةزاع المسةةلح والقة ا للقةةانون الةةدولي اإلنسةاني والقةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان
(الكحرين)
 -١٢9ول تحظ التوصيات أدناه بتأييد جنوب السودان وتُورد من ث اليما يلي:

التوقية ةةا والت ة ةةديق علة ةةم ال ة ة و اإلقليمية ةةة والدولية ةةة الرليسة ةةية
١-١٢9
لحقوق اإلنسان (جيكوتي)؛

الت ةةديق علةةم ال ة و الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان التةةي ل ة ينل ة
٢-١٢9
بلي ا بع ُد (النيجر)؛
3-١٢9

مواصلة عملية الت ديق علم ال

و الدولية الرليسية (بي اليا)؛

الن ةةر الةةي الت ةةديق علةةم المعاهةةدات الدوليةةة واإلقليميةةة ا خةةرأ
٤-١٢9
لحقوق اإلنسان التي ل ينل بلي ا بعد (الفلكين)؛
بجة ةراء تقي ةةي ب ةةد الت ةةديق عل ةةم االتفاقي ةةات الرليس ةةة لحق ةةوق
5-١٢9
اإلنسةةان وال سةةيما الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والع ةةد
ال ةةدولي الخة ةةاص ب ةةالحقوق االقت ة ةةادية واالجتماعي ةةة والثقاالية ةةة واتفاقي ةةة حقة ةةوق
ا خاص لوي اإلعاقة ( يلي)؛
اسةةت مال عمليةةة الت ةةديق علةةم الع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق
6-١٢9
المدنية والسياسية وتلمين القانون المحلةي أح ةا االتفاقيةات الدوليةة التةي سةكق
الت ديق علي ا (الرنسا)؛
الت ديق علم الكروتووول االختيةاري الثةاني الملحةق بالع ةد الةدولي
٧-١٢9
الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية ال ةةاد بلةةم بلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدا (الجكةةل
ا سود) (رواندا)؛
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بعة ةةالن وقة ةةف رسة ةةمي لتنفية ةةل أح ة ةةا اإلعة ةةدا والت ة ةةديق علة ةةم
٨-١٢9
الكروتووةةول االختيةةاري الثةةاني الملحةةق بالع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة
والسياسية ال اد بلم بلغاء عقوبة اإلعدا (أوروغواي)؛
بق ةرار وقةةف رسةةمي للعمةةل بعقوبةةة اإلعةةدا تم يةةدا للت ةةديق علةةم
9-١٢9
الكروتووةةول االختيةةاري الثةةاني الملحةةق بالع ةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق المدنيةةة
والسياسية (أستراليا)؛
 ١٠-١٢9االنل ةةما بل ةةم ن ةةا روم ةةا ا ساس ةةي للمح م ةةة الجنالي ةةة الدولي ةةة
وت ييةةف تش ةريعاته الوفنيةةة معةةه بسةةكل من ةةا تلةةمين ا أح ام ة ا بشةةأن التعةةاون مةةا
المح مة (غواتيماال)؛
 ١١-١٢9االنل ةةما بل ةةم ن ةةا روم ةةا ا ساس ةةي للمح م ةةة الجنالي ةةة الدولي ةةة
واالنلةةما بل ةةم االتف ةةاق بش ةةأن امتي ةةازات المح م ةةة الجنالي ةةة الدولي ةةة وح ةةانات ا

(السويد)؛
 ١٢-١٢9الت ةةديق عل ةةم ن ةةا روم ةةا ا ساس ةةي للمح م ةةة الجنالي ةةة الدولي ةةة
(جم ورية ووريا) (سويسرا) (قكرص) (ووستاري ا) (التفيا)؛
 ١3-١٢9الن ةةر الةةي الت ةةديق علةةم ن ةةا رومةةا ا ساسةةي للمح مةةة الجناليةةة
الدولية (تيمور  -ليشتي)؛
١٤-١٢9

وقف العمل بعقوبة اإلعدا (جورجيا)؛

١5-١٢9

الن ر الي بلغاء عقوبة اإلعدا (أوورانيا)؛

 ١6-١٢9تقةةدي جميةةا المشةةتكه الةةي مسةةبوليت الجناليةةة بلةةم العدالةةة أمةةا
محةةاو مدنيةةة عاديةةة يم ةةن الوصةةول بلي ةةا بلةةمان المحاومةةة العادلةةة ومةةن دون
اللجوء بلم عقوبة اإلعدا (آيسلندا)
 -١3٠وجميةةا االسةةتنتاجات و/أو التوصةةيات الةةواردة ال ةي هةةلا التقريةةر تُعكءةةر عةةن موقةةف
الدولةةة (الةةدول) التةةي قةةدمت ا و/أو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض وال ينكغةةي أن يُف ة أن ةةا
تح م بتأييد الفريق العامل ب امله
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• Mr. Lawrence Kamilo Tombe, Legal Counsel, Ministry of Justice and Constitutional
Affairs;
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