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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 - شباط/فرباير 27
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

، ألبانيا، أندورا*، آيرلندا*، بااراووا،، بلجيااا، بلرارياا*، بولنادا*، الجبا  *إسبانيا، أستراليا  
األسود*، جمهورية مقدونيا اليوووسااليية ساابقا ، جورجياا، الادانمرر*، رومانياا*، سالويينيا، 

*، ينلندا*، سويسرا، قبرص*، كرواتياا*، كنادا*، التاياا، لاسامبرل*، ليتتنناتاي *، السويد
مالطااة*، الماساايا*، المملاااة المتراادة لبريطانيااا العدماال وآيرلناادا الناامالية، النااروي *، 

 النمسا*، هولندا، الواليات المتردة األمرياية*، اليونان*: منروع قرار

  ب السودانحالة حقوق اإلنسان يي جنو  .../٣٤  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومببادئه، إذ يسرتشد 
باإلعالن العاامل  ققاوق اإلنساان، وامليثااق األفريقا  ققاوق اإلنساان  وإذ يسرتشد أيضا   

  والشعوب، ومعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة،
  ومحايتها،أن الدول ه  املسؤولة يف املقام األول عن تعزيز حقوق اإلنسان  وإذ يؤكد 
إىل الدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، مبا فيها قارار  وإذ يشري 
، بشاااحن حالاااة حقاااوق اإلنساااان يف 2016كاااانون األول/ديسااامرب   14املاااؤر   26/1-اجمللاااس دإ

، الاااأن أنشاااح اجمللاااس 2016آذار/ماااارس  23املاااؤر   31/20جناااوب الساااودان، وقااارار اجمللاااس 
مبوجبه جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب السودان، وسائر القرارات السابقة جمللاس حقاوق اإلنساان 

 ة بشحن جنوب السودان، وجملس األمن والبيانات الرئاسي
من جراء البيانات اليت أديل هبا يف الدورة االساتثنائية السادساة  وإذ يشعر بانزعاج شديد 

والعشاارين جمللااس حقااوق اإلنسااان، مبااا يف ذلااق بيااان جلنااة حقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان 
قرار املنطقاااة الااأن يدياااد باااحن النااازاج والعناااا يف جناااوب السااودان عةااان أن يتساااببا يف  عزعاااة اسااات

__________ 
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بحسرها، وبيان املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية الأن يديد بوجود خطار 
حقيق  ومستمر ألن يتجدد العنا يف جنوب السودان، وبوجود خماطر ماثلة وقوية ألن يتصاعد 

تحادة الساامية العنا على أسس عرقية مع احتمال حدوث إبادة مجاعية، وبيان مدوضة األمم امل
ققاااوق اإلنساااان بشاااحن حااادوث أعماااال قتااا  وعناااا جنسااا  وإسااااءة معاملاااة واختطاااا  و نياااد 

 قسرن وهنب وتدمري للمنا ل والقرى على نطاق واسع يف كثري من أحناء البلد، 
بااالتزام حةومااة جنااوب السااودان بالتعاااون مااع املدوضااية السااامية واإلجااراءات  وإذ يرحااب 

وماع االساتعراا الادورن الشاام ، وماع جلناة حقاوق اإلنساان يف جناوب اخلاصة لألمام املتحادة، 
 السودان يف تنديأ مهام واليتها، 

اخلطاااوات األولياااة الااايت اةاااأبا حةوماااة جناااوب الساااودان  اااا  إقاماااة حاااوار  وإذ يالحااا  
يااام عمليااة سياسااية شاااملة وشاادافة كوساايلة لتحقيااا االسااتقرار الاادائم يف قوطااين، ويشااجع بقااوة 

 ودان،جنوب الس
والتوصاايات  (1)تقرياار جلنااة حقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان وإذ يالحاا  مااع التقاادير 

الااااواردة فياااااه، مبااااا يف ذلاااااق التوصاااايات بشاااااحن إهناااااء اإلفاااااالت ماااان العقااااااب وضاااامان املسااااااءلة، 
يسااااور  قلاااا عمياااا بسااابب االساااتنتاجات املتعلقاااة باااالبوادر واملؤشااارات، مباااا يف ذلاااق  رياااد  وإذ

اآلخرين من الصدة اإلنساانية مان خاالل خطااب الةراهياة، وهشاشاة الوضاع االقتصاادن، وعادم 
االستقرار، واجملاعة، وعمليات قت  املدنيني واالعتداء عليهم، والتشاريد القسارن، وإحاراق القارى، 

 السودان، يف جنوب 
ملتحاااادة يف جنااااوب بااااالتقرير املشاااارتو بااااني املدوضااااية السااااامية وبعثااااة األماااام ا وإذ يرحااااب 

، وبالتوصيات الواردة فيه، وإذ يساور  قلا عميا 2017يف كانون الثاين/يناير السودان، الصادر 
ملاااا تباااني ماااان حااادوث انتهاكاااات خطاااارية ومساااتمرة ققاااوق اإلنسااااان و ااااو ات للقاااانون الاااادويل 

سااااين علاااى نطااااق واساااع، مباااا يف ذلاااق ارتةااااب أفعاااال قاااد ترقاااى إىل مساااتوى جااارائم اقااارب اإلن
واجلااارائم ضاااد اإلنساااانية مااان قربفااا  مجياااع األطااارا  يف النااازاج، ويشااام  ذلاااق االساااتهدا  املباشااار 

 للمدنيني على أسس عرقية، والعنا البالغ ضد النساء واألطدال،
لقة بانتهاكات و ااو ات حقاوق اإلنساان بسبب االدعاءات املتع وإذ يساور  قلا عميا 

بقاارار  ال  يف تقااارير األمااني العااام، والتقرياار املؤقاارب لدريااا اخلاارباء املعااين شنااوب السااودان املنشااح عماا
 ، (2)(2015)2206جملس األمن 

اساااتنتاجات تقريااار جلناااة االقااااد األفريقااا  للتحقياااا يف  وإذ يالحااا  ماااع القلاااا الشاااديد 
 ،2014تشرين األول/أكتوبر  15 جنوب السودان، الصادر يف

إىل مجيع القرارات والبيانات ذات الصالة الصاادرة عان االقااد األفريقا  وا ي اة  وإذ يشري 
اقةومية الدولية املعنية بالتنمياة، مباا يف ذلاق اإلعاالن املشارتو لالقااد األفريقا  وا ي اة اقةومياة 

، الاأن أعااد تحكياد 2017كاانون الثاين/ينااير   29 الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة، املاؤر 
التاازامهم اجلماااع  واملسااتمر بالبحااال عاان السااالم الاادائم واألماان واالسااتقرار يف جنااوب السااودان، 

، الاأن أكاد 2015أيلول/سابتمرب  26وبيان جملس السلم واألمن التابع لالقاد األفريقا  املاؤر  
فريقاا  مبةافحاة اإلفااالت مان العقاااب، وكارر إدانااة العنااا ، يف مجلااة أماور، التاازام االقااد األجماددا  

__________ 

(1) A/HRC/34/63. 
(2) S/2016/963. 
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والتجاو ات الايت ترتةبهاا العناصار املسالحة يف جناوب الساودان، وأعارب عان املوافقاة علاى إنشااء 
باالتداق املتعلاا لا  النازاج يف مجهورياة جناوب الساودان، ويشاجع  حمةمة خمتلطة مستقلة، عمال  

 يف هأا الصدد على التعجي  بإنشائها،
إ اء ماا يصادر عان مجياع األطارا  مان قاريل علاى الةراهياة والعناا  وإذ يساور  القلا 

باادوافع عرقيااة، وماان جااراء اإلفااادات الاايت تتحاادث عاان اسااتهدا  املاادنيني علااى أساااس االنتماااء 
 العرق  وعن استمرار اتساج رقعة العنا اجلنس  واجلنساين،

 وتااربم 2015الةاماا  التداااق سااالم عااام مجيااع األطاارا  أن تةداا  التنديااأ  وإذ يناشااد 
 لوقا إطالق النار بشة  دائم، اتداقا  

لتصااعد العناا يف منطقاة االساتوائية داا أدى إىل  ياادة  وإذ يعرب عن انزعاجاه الشاديد 
 تدفقات الالج ني إىل البلدان اجملاورة وإىل  دد العنا يف والييت الوحدة وأعايل الني  السابقتني،

مبا  يف منطقاة جناوب االساتوائية  16 800لتادمري أكثار مان  بانزعاج شديدوإذ حيس  
، داااا يشاااري إىل ارتةااااب أعماااال عناااا يف داخااا  املنااااطا املدنياااة أو 2016مناااأ أيلول/سااابتمرب 

 حميطها، يف
ماان جااراء اإلعااالن عاان حاادوث جماعااة يف أجاازاء ماان واليااة  وإذ يعاارب عاان قلقااه البااالغ 

، عااالوة علااى حاادوث عمليااات تشااريد مجاااع  يف 2017فرباير شااباط/ 20الوحاادة السااابقة، يف 
داخ  جنوب السودان وإىل خارج البلد، وإذ يالح  أن األ مة اإلنساانية نامجاة عان النازاج يف املقاام 
األول، وإذ يشاايد بالوكاااالت اإلنسااانية علااى اسااتمرارها يف تقااد  املساااعدة إىل السااةان املتضااررين، 

ملباااادأل األمااام املتحااادة التوجيهياااة لتقاااد   ياااع األطااارا  يف النااازاج، وفقاااا  إىل ضااارورة التااازام مج مشاااريا  
املساعدة اإلنسانية، مبا فيها مبادأل اإلنسانية واقياد والنزاهاة واالساتقالل، باحن تتايي وتيسار بشاة   
كام  وآمن ودون معوقات وصول أفراد اإلغاثة واملعادات واللاوا م، وإيصاال املسااعدة اإلنساانية إىل 

 والالج ني، احملتاجني يف الوقرب املناسب، وال سيما إىل املشردين داخليا  مجيع 
مجيع االعتداءات على أفراد ومرافا العم  اإلنساين، الايت أسادرت  وإذ يدين بحشد  جة 

، 2013من العاملني يف اجملال اإلنساين منأ كانون األول/ديسمرب  70عن مقت  ما ال يق  عن 
واالعتااداءات علااى العاااملني يف  2016متو /يوليااه  11مااع تااريان يف مبااا يف ذلااق ا جااوم علااى جم

اجملاال الطاو واملرافااا الطبياة، وكاألق اسااتمرار عرقلاة قوافا  املساااعدة اإلنساانية وابتزا هاا، وأعمااال 
النهااب والتاادمري الشاااملة جملمعااات املساااعدة اإلنسااانية يف منطقااة بيبااور اإلداريااة الةااربى، ووالياايت 

 الني ، ومدينة جوبا، الوحدة وأعايل
أن االعتاداءات علاى املادنيني  على حرمة املباين التابعة لألمم املتحادة، مؤكادا   وإذ يشدد 

 واملباين التابعة لألمم املتحدة قد تشة  جرائم حرب،
بساابب ا جااوم علااى موقااع محايااة املاادنيني التااابع لبعثااة األماام  وإذ يعاارب عاان قلقااه البااالغ 

، وقلقاه 2016شاباط/فرباير  18و 17ن، يف مدينة ملةاال، يف ياوم  املتحدة يف جنوب السودا
علااى املااادنيني الااأين التمساااوا األمااان يف موقاااع محاياااة املاادنيني وتعرضاااوا لالعتااداء والقتااا  وأصااايبوا 

طرية قد ققرب شميع أرجاء املوقع، مبا يف ذلق إحاراق وتادمري خ بالصدمة وتشردوا، وألن أضرارا  
العيااادات الطبيااة واملاادارس، والقلااا ماان جااراء تعاارتا النساااء والدتيااات للعنااا اجلنساا  واجلنساااين 

 عند مغادربن مواقع محاية املدنيني يف مجيع أحناء البلد،
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ساية عاان محايااة مجيااع إىل أن حةومااة جنااوب الساودان تتحماا  املسااؤولية األسا وإذ يشاري 
 سةان البلد من اإلبادة اجلماعية وجرائم اقرب والتطهري العرق  واجلرائم ضد اإلنسانية،

السااتمرار التبليااغ عاان تصاااعد مسااتويات أعمااال العنااا اجلنساا   وإذ يساااور  قلااا عميااا 
ملرتبطااة واجلنساااين الاايت تتعاارا  ااا النساااء والدتيااات، وأعمااال االغتصاااب واالغتصاااب اجلماااع  ا

بااالنزاج، ومااا يصاااحبها ماان حاااالت اعتااداء جساادن واختطااا ، مبااا يف ذلااق مااا حاادث منهااا يف 
 أثناء اندالج القتال يف جوبا، 2016متو /يوليه وآب/أغسطس 

مااان جاااراء عمليااات النهاااب واقااارق والتااادمري الشااااملة الااايت  وإذ يعاارب عااان قلقاااه العمياااا 
ملدنياة ومرافاا الرعاياة الصاحية، واالعتاداءات علاى تتعارا  اا القارى، وأعماال اساتهدا  املرافاا ا

 أماكن العبادة،
العناااا الاااأن انااادلع باااني اقةوماااة واقركاااة الشاااعبية/اجلي   وإذ يااادين باااحقوى العباااارات

، وإذ حياااااال مجياااااع 2016يف أوائااااا  متو /يولياااااه املعارضاااااة الشاااااعو لتحريااااار جناااااوب الساااااودان يف 
 م  للنزاج القائم،األطرا  على مواصلة السع  إىل إجياد ح  سل

بحمهيااااة تااااوفري املساااااعدة واقمايااااة يف الوقاااارب املناسااااب للناااااجني ماااان العنااااا  وإذ يساااالتم 
، مباا يف ذلاق خادمات الصاحة اجلنساية واإل،ابياة، والادعم الندسا  والقاانوين، اجلنس  واجلنساين

ودعاام سااب  كسااب العااي ، وغااري ذلااق ماان اخلاادمات املتعااددة القطاعااات للناااجني ماان العنااا 
اجلنساا  واجلنساااين، وأمهيااة العماا  مااع اجملتمعااات احملليااة علااى إعااادة إدماااج املتضااررين ماان العنااا 

 عاة االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذون اإلعاقة،اجلنس  واجلنساين، مع مرا
على أمهية اقةام الرشايد واحارتام سايادة القاانون بوصادهما عنصارين رئيسايني  وإذ يشدد 

 يف جماالت منع نشوب النزاعات وحد  السالم وتسوية النزاعات وبناء السالم،
يااازة للحالااة الساااائدة يف ألن اإلفااالت مااان العقاااب ال يااازال  ااة د وإذ يعاارب عاان القلاااا 

 جنوب السودان،
إ اء تقلاي  اقياز الادعقراط  بشاة  حااد يف جناوب  وإذ يعرب عن القلا بوجه خااص 

السودان، بوسائ  تشم  تشديد القيود على حرياة التعباري والتجماع السالم  وتةاوين اجلمعياات، 
وفارا قياود علاى أنشاطة اجملتماع املادين واالعتداء على الصحديني والعاملني يف وسائط اإلعاالم، 

وعما  املادافعني عاان حقاوق اإلنساان ووسااائط اإلعاالم، وإذ يؤكاد مسااؤولية اقةوماة عان معاجلااة 
هأ  القضايا وفقا  اتداق ح  النزاج يف مجهورية جنوب السودان، ولصاحل تعزيز بي ة بي ة سياساية 

 مدتوحة وشاملة للجميع،
بااااحن آليااااات العدالاااة االنتقاليااااة عناصاااار هامااااة يف أياااة عمليااااة مصاااااقة وطنيااااة  وإذ يسااال م 

تنديأ االتداق، بوسائ  منها معاجلة قضايا املساءلة وجرب الضارر وتقصا  اققاائا وضامانات  ويف
 عدم التةرار،
أمهية الدور الأن عةن أن تؤدياه آلياات املسااءلة احمللياة واإلقليمياة والدولياة يف  وإذ يؤكد 

  مساعدة جنوب السودان على ضمان املساءلة،
استمرار انتهاكات و او ات حقاوق اإلنساان وانتهاكاات القاانون الادويل  يدين -1 

لاى عملياات قتا  تساتهد  أطارا  اإلنساين يف جنوب السودان، مبا يف ذلق ماا ينطاون منهاا ع
معيتنة، وأعماال العناا واالغتصااب وغاري  مان أشاةال العناا اجلنسا  واجلنسااين الايت تساتهد  
جهااااات إثنيااااة حمااااددة، و نيااااد األطدااااال واسااااتخدامهم علااااى نطاااااق واسااااع، وعمليااااات االعتقااااال 
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ول علاى واالحتجا  التعسدية، وما يدتعى من ارتةاب أعمال تعأيب وحرماان تعساد  مان اقصا
املساااااعدة اإلنسااااانية، وماااان حاااادوث هجمااااات علااااى املاااادارس وأماااااكن العبااااادة واملستشااااديات، 
واعتداءات على موظد  األمم املتحدة وأفراد حد  السالم التاابعني  اا، مان قربفا  مجياع الطارا ، 

جملاال ويدين أيضا  ما يتعرا له أفراد اجملتمع املدين واملدافعون عن حقاوق اإلنساان والعااملون يف ا
اإلنساااين والصااحديون ماان مضااايقات وعنااا، ويشاادد علااى وجااوب حماساابة املسااؤولني عاان تلااق 

 االنتهاكات والتجاو ات ققوق اإلنسان وعن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين؛
املمةنااة انتشااار العنااا اجلنساا  واجلنساااين، مبااا يف ذلااق  ياادين بحشااد العبااارات -2 

اع ، وإمةانياة اساتخدامهما كساال  يف اقارب، وكاألق اإلفاالت االغتصاب واالغتصاب اجلما
 من العقاب على هأا العنا، يف ما يتعلا شميع اجلماعات املسلحة؛

مجيااع اجلهااات الداعلااة بوضااع حااد جلميااع انتهاكااات و اااو ات حقااوق  يطالااب -3 
لسااودان أن اإلنسااان ومجيااع انتهاكااات القااانون الاادويل اإلنساااين، ويهيااب بقااوة لةومااة جنااوب ا

 تضمن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واقريات األساسية؛
بتقرياااار جلنااااة حقااااوق اإلنسااااان يف جنااااوب السااااودان  مااااع التقاااادير حياااايط علمااااا   -4 

 والتوصيات الواردة فيه؛
بحمهيااااة دور اللجنااااة املشاااارتكة للرصااااد والتقياااايم، برئاسااااة رئاااايس بوتسااااوانا  يساااالتم -5 

الاااادعم التداااااق حاااا  الناااازاج يف مجهوريااااة جنااااوب السااااودان السااااابا فسااااتوس موغااااان، يف تااااوفري 
وأحةامه املتعلقة بوقا إطالق النار، وحيال مجيع األطرا  والشركاء الدوليني على التعاون البنتاء 

  مع اللجنة وا ي ات األخرى املنشحة مبوجب االتداق؛
ريق  يف جنوب بالدور ا ام الأن يؤديه املمث  السام  لالقاد األف يسلتم أيضا   -6 

الساااودان يف دعااام قياااام عملياااة شااااملة للحاااوار الاااوطين وتندياااأ االتدااااق، وحياااال مجياااع األطااارا  
والشااركاء الااادوليني علاااى املشاااركة البنااااءة ماااع مدوضااية االقااااد األفريقااا  واملمثاا  الساااام  لالقااااد 

 األفريق  يف جنوب السودان، عالوة على ا ي ات األخرى املنشحة مبوجب االتداق؛
علاااااى وجاااااوب حماسااااابة مااااارتةو انتهاكاااااات القاااااانون الااااادويل اإلنسااااااين  يشااااادد -7 

وانتهاكاااات و ااااو ات حقاااوق اإلنساااان، مباااا يف ذلاااق أياااة انتهاكاااات ترتقااا  إىل مصاااا  جااارائم 
  اقرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية؛

لةومة جنوب السودان أن ققاا يف مجياع انتهاكاات و ااو ات حقاوق  يهيب -8 
هاكاااات القاااانون الااادويل اإلنسااااين وقاساااب املساااؤولني عنهاااا، ماااع تاااوفري ضااامانات اإلنساااان وانت

احملاكماااااة العادلاااااة للمتهماااااني والااااادعم للضاااااحايا واقماياااااة للشاااااهود احملتملاااااني، قبااااا  الشاااااروج يف 
  اإلجراءات القانونية يف أثناءها وبعدها؛

ق حةومااة جنااوب السااودان علااى أن تتخااأ فااورا  خطااوات قمايااة اققااو  حيااال -9 
املتعلقة لرية التعبري والتجمع السلم  وتةوين اجلمعيات وفقاا  اللتزاماباا الدولياة يف جماال حقاوق 
اإلنسان، وأن تةدا  ألعضااء مناماات اجملتماع املادين ووساائط اإلعاالم، يف مجلاة أماور، إمةانياة 

  العم  لرية ودون ترهيب؛
تهاكاااات و اااااو ات مجيااااع األطااارا  علااااى وقاااا ومناااع ارتةاااااب ان حياااال بقاااوة -10 

حقاااوق اإلنساااان ضاااد األطداااال، ويناشاااد مجياااع األطااارا  التوقاااا فاااورا  عااان  نياااد األطداااال غاااري 
 املشروج وإطالق سرا  مجيع األطدال الأين ُجن دوا بشة  غري مشروج حىت اآلن؛
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بالدور ا ام الأن تؤديه املرأة يف بناء السالم، ويادعو إىل محاياة حقاوق  يعرت  -11 
املرأة وتعزيزها، وإىل متةني املرأة وإشراكها يف بناء السالم وح  النزاعاات وتندياأ عملياات ماا بعاد 

، 2000تشاااارين األول/أكتااااوبر  31( املااااؤر  2000)1325الناااازاج، وفقااااا  لقاااارار جملااااس األماااان 
( 2015)2242مااان، مباااا يف ذلاااق قااارار اجمللاااس ت بشاااحن املااارأة والسااالم واألتاااال  مااان قااارارا وماااا
 ؛2015تشرين األول/أكتوبر  13 املؤر 

ضرورة أن تةد  حةومة جنوب الساودان مشااركة املارأة يف مجياع املراحا   يؤكد -12 
 ومجيع ا ياك  املتوخاة يف االتداق املتعلا ل  النزاج يف مجهورية جنوب السودان؛ 

اااا  مدوضااااية  يؤيااااد -13  إنشاااااء مؤسسااااات العدالااااة االنتقاليااااة، وحيااااال علااااى أن تعجت
             االقاااااد األفريقاااا  بإنشاااااء احملةمااااة املختلطااااة املسااااتقلة للتحقيااااا مااااع املسااااؤولني عاااان انتهاكااااات
أو  اااو ات حقااوق اإلنسااان الدولياااة والقااانون اإلنساااين الااادويل وحماااكمتهم، حسااب االقتضااااء، 

وب الساودان، ويهياب شمياع األطارا  أن تتعااون بشاة  كاما  و/أو حسب مقتضى قوانني جنا
 تنديأ اتداق ح  النزاج يف مجهورية جنوب السودان، مبا يف ذلق تنديأ الدص  اخلامس منه؛ يف 

أن حةومة جنوب السودان قد تعاونرب مع مدوضية األمم  يالح  مع التقدير -14 
لألمام املتحادة، وجلناة حقاوق اإلنساان يف  املتحدة السامية ققوق اإلنساان، واإلجاراءات اخلاصاة

جناااوب الساااودان، يف تندياااأ مهاااام والياباااا، بوساااائ  منهاااا اإلذن بالسااادر إىل البلاااد ويف داخلاااه، 
وتيسري االجتماعات وتوفري املعلومات ذات الصلة، ويهيب باقةوماة أن تواصا  التعااون بشاة   

ماام املتحاادة يف جنااوب السااودان كااألق، كاماا  وبنءاااء مااع هااأ  اجلهااات، وأن تتاايي  ااا ولبعثااة األ
ولقوة اقماية اإلقليمية، حينما يةتما  إنشاااها، وليلياات اإلقليمياة ودون اإلقليمياة والدولياة يف 

 امليدان، إمةانيات الوصول دون عوائا؛
أمهية والية جلنة حقاوق اإلنساان يف جناوب الساودان، ماع اساتمرار  يؤكد جمددا   -15 

ديد وقائع ومالبسات ادعاءات انتهاكات و او ات حقاوق اإلنساان بغياة  التحكيد على ضرورة ق
كدالاااة مسااااءلة املساااؤولني عنهاااا، ويرحاااب بتوصااايات اللجناااة بشاااحن إهنااااء اإلفاااالت مااان العقااااب 

 وضمان املساءلة؛
متديااااد واليااااة جلنااااة حقااااوق اإلنسااااان يف جنااااوب السااااودان، املةوءنااااة ماااان  يقاااارر -16 

واحاادة، قابلااة للتجديااد بااإذن ماان جملااس حقااوق اإلنسااان، ويساانرد إليهااا أعضاااء، ملاادة ساانة  ثالثااة
  الوالية التالية:

رصااد حالااة حقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان وتقااد  تقااارير عنهااا، وتقااد   )أ( 
 توصيات للحيلولة دون تداقم تدهور اقالة ومن أج  قسينها؛

النتهاكات والتجاو ات اجلسايمة قديد الوقائع واملالبسات املتعلقة بادعاءات ا )ب( 
ققااوق اإلنسااان واجلاارائم ذات الصاالة، مبااا يف ذلااق العنااا اجلنساا  واجلنساااين والعنااا ألسااباب 
عرقية، والتبليغ هبا، ومجع األدلة املتعلقة هبا وحداها، وتوضيي املسؤولية املرتتبة عليهاا، بغياة إهنااء 

هاااأ  املعلوماااات إىل مجياااع آلياااات العدالاااة اإلفاااالت مااان العقااااب وكدالاااة املسااااءلة عنهاااا، وإتاحاااة 
بالدص  اخلامس من االتدااق املتعلاا لا  النازاج  االنتقالية، مبا يف ذلق اآلليات اليت سُتنشح عمال  

يف مجهوريااة جنااوب السااودان، ويشاام  ذلااق احملةمااة املختلطااة جلنااوب السااودان، عنااد تحسيسااها 
 بالتعاون مع االقاد األفريق ؛ 

          ر عاااااااااان األسااااااااااس الوقائعيااااااااااة إلجااااااااااراءات العدالااااااااااة االنتقاليااااااااااة تقااااااااااد  تقاااااااااااري )ج( 
 وعملية املصاقة؛
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تاااوفري اإلرشاااادات بشاااحن العدالاااة االنتقالياااة، مباااا يف ذلاااق املسااااءلة واملصااااقة،  )د( 
حينمااا تتعهااد حةومااة جنااوب السااودان  -وتضااميد اجلاارا  حسااب االقتضاااء، وتقااد  توصاايات 

بشااحن تقااد   -احملةمااة املختلطااة جلنااوب السااودان  بالتعاااون مااع االقاااد األفريقاا  علااى تحساايس
 املساعدة التقنية إىل اقةومة من أج  دعم املساءلة واملصاقة وتضميد اجلرا ؛

العم  مع حةومة جنوب السودان واآلليات الدولية واإلقليمية، مبا فيهاا األمام  ( )ه 
فريقا ، بوساائ  تشام  االساتدادة املتحدة، وبعثاة األمام املتحادة يف جناوب الساودان، واالقااد األ

من عما  جلناة االقااد للتحقياا يف جناوب الساودان وجلنتاه األفريقياة ققاوق اإلنساان والشاعوب، 
وعمااا  ا ي ااااة اقةوميااااة الدولياااة املعنيااااة بالتنميااااة، مباااا يف ذلااااق منتاااادى الشاااركاء، ورئاااايس اللجنااااة 

م للجهاود الوطنياة واإلقليمياة والدولياة املشرتكة للرصد والتقييم، واجملتمع املدين، هبد  تاوفري الادع
 يف سبي  تعزيز املساءلة عن انتهاكات و او ات حقوق اإلنسان؛

توصاايات بشااحن املساااعدة التقنيااة وبنااء القاادرات، حسااب االقتضاااء، مبااا  تقاد  (و) 
يف ذلاااق توصااايات ملؤسساااات إندااااذ القاااانون بشاااحن تعزياااز حقاااوق اإلنساااان واقرياااات األساساااية 

 ، ويشم  ذلق التصدن للعنا اجلنس  واجلنساين؛ومحايتها
إىل جلنة حقاوق اإلنساان يف جناوب الساودان، اساتجابة  ملقتضايات  يطلب جمددا   -17 

الدورة االساتثنائية السادساة والعشارين جمللاس حقاوق اإلنساان، ويف إطاار التعااون ماع مناوماة األمام 
املتحدة األوساع، أن تقادم إىل حةوماة جناوب الساودان يف أقارب وقارب دةان مان الناحياة العملياة، 

ات العماا  علااى إهناااء العنااا اجلنساا  واجلنساااين، وحيااال األطاارا  مقرتحااات توصاايات بشااحن أولوياا
الداعلاااة ذات الصااالة يف األمااام املتحااادة علاااى املسااااعدة يف ققياااا هاااأا املساااعى حساااب االقتضااااء، 

 وحيال اقةومة على تعيني دث  خاص معين مبسحلة العنا اجلنس  واجلنساين؛
إىل املدوضاااااية الساااااامية أن تقااااادم الااااادعم اإلدارن والتقاااااين واللوجسااااايت  يطلاااااب -18 

  الةام  الضرورن لتمةني جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب السودان من تنديأ مهام واليتها؛
أن تقاااادءم إىل دثلااااني عاااان املدوضااااية السااااامية واالقاااااد األفريقاااا   يطلااااب جمااااددا   -19 

لجنااااة األفريقيااااة ققااااوق اإلنسااااان والشااااعوب، ودثلااااني عاااان واللجنااااة املشاااارتكة للرصااااد والتقياااايم وال
األطاارا  املعنيااة األخاارى حسااب االقتضاااء، الاادعوة إىل املشاااركة يف مناقشااة بشااحن حالااة حقااوق 
اإلنسااان يف جنااوب السااودان واخلطااوات الاايت اةااأبا حةومااة جنااوب السااودان لضاامان احملاساابة 

وار تدااعل  مةثتاا أثنااء الادورة السادساة على انتهاكات و ااو ات حقاوق اإلنساان، يف هي اة حا
 والثالثني جمللس حقوق اإلنسان؛

إىل جلنااة حقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان املشاااركة يف تعزيااز اقااوار  يطلااب -20 
أعااال ، وتقاد  تقريار شاام  مةتاوب، يف هي اة حااوار  19التدااعل  املةثتاا املشاار إلياه يف الدقارة 

 تداعل ، إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة والثالثني؛
الساودان إىل جملاس حقاوق  تقد  تقرير جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب يطلب -21 

  اإلنسان وتعميمه من بعد على االقاد األفريق  ومجيع األجهزة املعنية يف األمم املتحدة؛
 أن يبق  املسحلة قيد نار .يقرر  -22 

    


