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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز المعلوماااا المقاادماال ما الجحاااا ماااااااااااح اال الم ااااااااال اال بشاااااااا ا ن
جنوب السودان*
تقرير مفوضيل األمم المت دة الساميل ل قوق اإلنسان

أوالا -معلوماا أساسيل
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنس ا ا ا ااان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االس ا ا ا اات ار
-1
أ ّ
()1
الدوري الشامل .وهو موجز ل  22ورقة م لومات مقدمة من جهات صاحبة مصلحة  .إلى عملية االست ار
الدوري الشامل ،ويُقدَّم في شكل موجز تقيُّداً بالحد األقصى ل دد الكلمات.

ثانيا -المعلوماا المقدمل ما الجحاا ماح ل الم ل ل
ألف -نطاق االلتزاماا الدوليل( )2والتعاون مع اآللياا والحيئاا الدوليل ل قوق اإلنسان

()3

-2

أوصاى ال ديد من أصاحاا المصالحة بين قصادق جنوا الساودان على ال هد الدولي الااح بالحقوق

االقتصا ا ا ا ا ا ااادقاة واالجتماايياة والثقاا ياة( ،)4والبروتوكول االختيااري لل هاد الادولي الاااح باالحقوق االقتصا ا ا ا ا ا ااادقاة

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

واتفاقية حقوق األشاااح ووي اإلعاقة( ،)9واالتفاقية الدولية لحماقة جميع األشاااح من االختفا القساري(،)10
وإج ار الشا ا ا ا ا ا ااكاوب المتفو علي طين الدول في إلار االتفاقية الدولية لحماقة جميع األشا ا ا ا ا ا ااااح من االختفا

القسااري( ،)11والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المت لو بإج ار تقدقم البالغات( ،)12واالتفاقية الدولية
للقضا ا ا ااا على جميع أشا ا ا ااكال التمييز ال نصا ا ا ااري( ،)13واالتفاقية الدولية لحماقة حقوق جميع ال مال المهاجرين

وأفراد أسرهم(.)14
*

تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
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وأوص اال الحملة الدولية للقض ااا على األس االحة النووية جنوا الس ااودان بالتص ااديو على م اهدة ح ر

األسلحة النووية عليها(.)15

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان
-4

()16

أفادت الورقة المشا ا ااتركة  7بين م م المؤس ا ا اسا ا ااات المكلفة طتنفيذ االتفاق المنش ا ا ا لتسا ا ااوية الن از في

جمهورية جنوا السا ااودان في  12أيلول/سا اابتمبر  2018قد تم تشا ااكيلها وهي تؤدي عملها .ونل تنفيذ االتفاق
المنشا ا ا ا بطي اً وانتقائياً وغير متسا ا ا ااو( .)17ورغم أن االتفاق كلف الحكومة بالشا ا ا اارو في عملية دائمة لو ا ا ااع

اهر ،فإن هذا الحكم لم ينفذ(.)18
ا لدس ااتور واإلشا اراا عليها خالل الفترة االنتقالية الممتدة لمدة أرش ة وعشا ارين ش ا ًا
ولم قطلع أطنا جنوا السااودان على االتفاق بصااورة كا ية ،وال ساايما على المسااتوب دون الولني( .)19وأوصال
الورقة المشااتركة  7بين تاصااا الحكومة الموارد الالةمة ،دون مزيد من التيخير ،لتنفيذ االتفاق المنشا  ،وأن
تشرك الموالنين في عمليات التنفيذ ،بما في ولك المصالحة ،وو ع الدستور ،ورصد اتفاق السالم(.)20

-5

وأفادت من مة ال فو الدولية بين اللجنة الولنية لحقوق اإلنسا ا ا ااان في جنوا السا ا ا ااودان مكلفة طرصا ا ا ااد

الحقوق والحريات المنصا ا ا ا ااوح عليها في شا ا ا ا اارعة الحقوق ،والتحقيو في الشا ا ا ا ااكاوب المت لقة بانتها ات حقوق
اإلنسان ،ولكن الرئيس لم ق ين رئيساً لها ،وشالتالي لم قكتمل إنشا اللجنة(.)21

-6

وأش ا ااارت من مة ال فو الدولية إلى أن قانون جنوا الس ا ااودان ال قش ا ااتمل على الجرائم المحددة بموج

القانون الدولي ،وأن مشا اارو قانون ت ديل قانون ال قوشات ل ام  2015بشا ااين هذه الجرائم ال يزال قيد المناقشا ااة

في البرلمان( .)22وأوصا ا ا اال المن مة جنوا السا ا ا ااودان بين ق دل ،وفقاً للقانون الدولي ،ت اريف الجرائم المحددة
بموج القانون الدولي المدرجة حالي ًا في مشا ا اارو قانون الت ديل ،وأن يدرم أحكام ًا بشا ا ااين الت ذي  ،واالختفا
القس ا ا ا ا ااري ،ومس ا ا ا ا ااؤولية الويادة ،وعدم تطبيو ال فو والحص ا ا ا ا ااانات ،وت ديل قانون ال قوشات لض ا ا ا ا اامان االمتثال
لاللتزامات بموج

-7

حقوق اإلنسان(.)23

ووكرت الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  4بين قانون الطفل ل ام  2008ينا على إنش ا ا ا ا ااا لجنة مس ا ا ا ا ااتقلة للطفل

وتحديد ونيفتها يما يت لو بالتحقيو في الش ا ا ا ا ااكاوب ورص ا ا ا ا ااد االمتثال التفاقية حقوق الطفل ،ولكن هذه اللجنة

لم تنش ا ا ااي ب د( .)24وأوص ا ا اال الورقة المش ا ا ااتركة  4بين تنش ا ا اام الحكومة لجنة مس ا ا ااتقلة للطفل وفقاً لقانون الطفل

ل ام  2008وتزويدها بالموارد الالةمة(.)25
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والح ل الورقة المشا ا ا ااتركة  7أن على الرغم من أن االتفاق المنشا ا ا ا ينا على إعادة تشا ا ا ااكيل لجنة

انتاابات ولنية ماتصااة ومسااتقلة إلج ار االنتاابات قبل نهاقة الفترة االنتقالية ،في غضااون سااب ة أشااهر ،فقد
انقضال هذه الفترة ولم ترد تقارير تفيد بإج ار ت داد أو خط بشاين االنتاابات .ووكرت الورقة المشاتركة  7أن

ينبغي للحكومة أن تنشم آليات لتهي ة طي ة مواتية لالنتاابات ،بما في ولك إعادة تشكيل لجنة االنتاابات(.)26

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

-1

المسائل الشاملل لعدة قطاااا

المساواة وعدم التمييز

()27

-9

وكرت مؤسا ا اس ا ااة ماعل للس ا ااالم والتنمية وحقوق اإلنس ا ااان أن أدوار الوبائل وتفاعالتها المتض ا ااارشة في

جنوا الس ا ا ااودان س ا ا اااهمل في تيجي المنافس ا ا ااة على الثروة والس ا ا االطة والثروة الحيوانية والو ا ا ااع االجتماعي.
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وأدب ولك إلى تقويض االسا ا ا ااتقرار السا ا ا ااياسا ا ا ااي ،وعرقلة االندمام الولني ،وأفضا ا ا ااى إلى عمليات قتل جماعي
واختطاا ونه

للماش ااية( .)28وأوص اال مؤسا اس ااة ماعل للس ااالم الحكومة بما يليا تنس اايو التداطير الف الة للحد

من ةياادة ال نف القبلي وتن يم لقاا ات طين ألراا الصا ا ا ا ا ا ا ارعاات القبلياة ،بماا في ولاك من خالل المؤتمرات

وتطوير قدراتها على نز سالح الميليشيات ،التي ينبغي إعادة تدريبها ودمجها في جيش ولني(.)29
-10

وأفادت الورقة المشا ااتركة  1بين الف ات الض ا ا يفة اسا ااتهدفل خالل جائحة كوفيد 19-باطاا الكراهية
()30

كبير في الوصاام االجتماعي
الذي يروم م لومات مضااللة ،مما قسااهم إسااهاماً اً

 .وأوصاال الورقة المشااتركة 1

بين ت طي الحكومة األولوية لتمويل تطوير الفضا ا ااا الرقمي بما يلبي االحتياجات المتنوعة لجميع األفراد ،وأن

ت يد تاصيا األموال إلقجاد طنية تحتية رقمية شاملة للجميع(.)31
-11

وأوصاال الورقة المشااتركة  8بإج ار إصااالح قانوني شااامل وو ااع اسااتراتيجية للسااياسااات ،اسااتناداً إلى

مش ا ا ا اااورات ش ا ا ا اااملة مع الجماعات المتض ا ا ا ااررة ،من أجل مواجهة األيديولوجيات الب يض ا ا ا ااة ،وخطاا الكراهية

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

التنمية والبي ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()33

-12

وكرت مؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااة ماعل للس ا ا ا ا ااالم والتنمية وحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان أن التنافس على الموارد المائية والثروة

والنف والذه

هو الس ا ا ا ا ا اامة الرئيس ا ا ا ا ا ااية للواقع االقتص ا ا ا ا ا ااادي في جنوا الس ا ا ا ا ا ااودان ،مع وجود تحدقات إنمائية

يماا يت لو بااالفتقاار إلى البنياة التحتياة في مجااالت الصا ا ا ا ا ا انااعاة والز ارعاة والتجاارة والت ادين والاادماات والنف

واألنشطة الرعوية(.)34
-2

ال قوق المدنيل والسياسيل

الحرية واألمان على شاص
حو الفرد في الحياة و ّ
-13

()35

تشا ا ر اللجنة األفريوية لحقوق اإلنس ااان والشا ا وا بالجز إ اة االس ااتهداا المت مد للمدنيين ،وال س اايما

النس ااا واأللفال ،من جان

قوات الحكومة والم ار ااة على الس اوا  .وأدانل بش ااكل خاح أعمال ال نف التي

وق ل في عام  2018والتي تشا ااكل انتها ات جسا اايمة لحقوق اإلنسا ااان والشا ا وا وفقاً للميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والش وا ،والقانون الدولي اإلنساني(.)36
-14

وأفااادت من مااة ال فو الاادوليااة بااين جميع ألراا الن از لم تكف ،منااذ االسا ا ا ا ا ا اات ار

المت لو بجنوا

السااودان في تش ارين الثاني/نوفمبر  ، 2016عن قتل المدنيين ،بمن فيهم الرجال والنسااا واأللفال وكبار الساان
واألش ا ااااح ووو اإلعاقة .وعلى الرغم من تراجع ش ا اادة القتال على نطاق واس ا ااع على مسا ا اتوب البلد منذ توقيع

االتفاق المنشا ا ا في عام  ، 2018فقد اس ا ااتمرت الحكومة وقوات الم ار ا ااة الس ا ااابقة في االش ا ااتباك مع جهات

مسا ا ا ا االحة غير تاب ة للدولة في جنوا منطقة االسا ا ا ا ااتوائية ،مما أسا ا ا ا اافر عن مقتل مدنيين وارتكاا جرائم أخرب

بموج

القانون الدولي .وفي عام  ،2020تصا اااعدت شا اادة القتال ،بما في ولك نه

الماشا ااية ،طين الجماعات

ال رقية وال ش ااائر وال ش ااائر الفريية في جميع أنحا البلد ،ولم تتمكن الحكومة من توفير الحماقة لحوالي 600

شاا ،طينهم مدنيون ،من القتل على أيدي جماعات مسلحة وميليشيات(.)37
-15

وأ د مركز جنيف الدولي لل دالة أن جيش جنوا الس ااودان (الجيش الشا ا بي لتحرير الس ااودان) واص اال

شاان ال ديد من الهجمات ال ش اوائية التي أدت إلى تش اريد جماعي وانتها ات لحقوق اإلنسااان ومجاعة .ووكرت
أن ما ال ققل عن  232مدنيًا قتلوا طين نيسا ا ا ااان/أطريل وأقار/مايو  .2018وأصا ا ا ااي آخرون بجروح ناجمة عن جرائم

عسكرية وق ل في منطقتي ماينديل وليير .وتم اختطاا  132فتاة ،وت ر ل حوالي  120امرأة وفتاة لالغتصاا.
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وحتى أيلول/س ا ا ا ا اابتمبر  ،2018أدت حملة نز الس ا ا ا ا ااالح من جهات فاعلة أخرب غير تاب ة للدولة ،مثل جبهة

اإلنقاو الولني ،إلى وقو عمليات قتل وانتها ات لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،مما أوقع خس ا ا ا ا ااائر فادحة في ص ا ا ا ا اافوا
المدنيين ،وخاصة النسا واأللفال وكبار السن(.)38

-16

وأفادت الورقة المشا ا ا ا ا ا ااتركة  7بانتشا ا ا ا ا ا ااار ال نف الطائفي وعمليات االختطاا ونه

الماشا ا ا ا ا ا ااية والقتل

االنتقامي ،ال س اايما في والقات البحيرات وجونقلي والوحدة وواراا ،التي يرتكبها ش ااباا مس االحون ،حي

أةهقل

أرواح م ات األشا ا ااااح ودمرت الممتلكات أو نهبل .كما اسا ا ااتمر اسا ا ااتيال جماعات مسا ا االحة على ممتلكات

المدنيين ،مما قحول دون عودتهم إلى مجتم اتهم المحلية .كما أفادت التقارير بين رعاة الماشا ا ا ا ااية المسا ا ا ا االحين

قتلوا واغتص اابوا وعذطوا وش ااردوا عشا ارات األش ااااح من أ ار اايهم الزرايية ،فضا االً عن قيامهم طتدمير أو نه
الممتلكات .وكان تدخل الحكومة

ا ا ا ا يف ًا ،بما في ولك تدخلها إلنفاو األمر الرئاسا ا ا ااي ل ام  2017الذي قح

المجتم ات الرعوية على مغادرة األ ار ااي الزرايية داخل منطقة االس ااتوائية ،فض االً عن محاوالتها لنز س ااالح
المدنيين في واليتي البحيرات ووراا(.)39

-17

وأوصال من مة ال فو الدولية جنوا الساودان بين يوقف على الفور انتها ات القانون الدولي اإلنسااني

وقانون حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،وتحديدًا بإنها جميع عمليات القتل غير المش ا ا ا ا اارو للمدنيين
المش ااتركة  7بين تحقو الحكومة في جميع انتها ات حقوق اإلنس ااان المزعومة في البلد وتوثقها ،وأن تن ر في
()40

 .وأوص ا ا ا ا اال الورقة

نز سالح المدنيين في جميع أنحا البلد واتااو التداطير المناسبة للسيطرة على تدفو األسلحة النارية(.)41

-18

وأدانل اللجنة األفريوية لحقوق اإلنس ااان والشا ا وا الهجمات التي تش اان

ا اد ال املين في المجال اإلنس اااني

وقوات حفظ الساالم التاب ة لممم المتحدة ،وغير ولك من اإلج ار ات التي تحد من وصاول المسااعدات اإلنساانية(.)42

وأشا ا ا ا ا ااار مركز جنيف الدولي لل دالة إلى اسا ا ا ا ا ااتمرار الهجمات على عمال اإلغاثة ،حي أطل عن عدة هجمات في

عامي  2020و .)43(2021ودعل اللجنة األفريوية لحقوق اإلنسا ا ااان والشا ا ا وا الحكومة والم ار ا ا ااة المسا ا االحة إلى
إنها الهجمات

ااد ال املين في المجال اإلنس اااني و اامان وص ااول المس اااعدات اإلنس ااانية دون قيود( .)44وأوص اال

الورقة المشااتركة  5الحكومة بالتحقيو في و يات عمال اإلغاثة  .وأوصاال مؤساسااة ماعل للسااالم والتنمية وحقوق
()45

اإلنسا ا ااان طتيسا ا ااير وصا ا ااول ال املين في مجال اإلغاثة إلى المنالو النائية والمتضا ا ااررة ،وت زيز قدرات الشا ا ااركا في

المجال اإلنساني على اال طال بينشطتهم(.)46
-19

ووكرت من م ااة ال فو ال اادولي ااة أن عملي ااات القت اال خ ااارم نط اااق القض ا ا ا ا ا ا ا ااا اسا ا ا ا ا ا ااتمرت خالل الفترة

-20

والح ال من ماة ال فو الادولياة أن قاانون ال قوشاات ل اام  2008ينا على عقوشاة اإلعادام في ال ادياد

قيد االست ار

(.)47

()48

من الجرائم ،بما في ولك القتل

 .والحظ مركز حقوق اإلنس ا ا ااان التابع لجام ة طرمنغهام س ا ا اايتي أن الدس ا ا ااتور

االنتقالي ل ام  2011ينا على عقوشة اإلعدام ،وعلى الرغم من أن المادة  21تقتصا اار اسا ااتادام هذه ال قوشة

على "الجرائم الباالغاة الاطورة" ،فاإنهاا ال ت ّرا "الاطورة الباالغاة"( .)49وأفاادت من ماة ال فو الادولياة باين جنوا
الس ا ااودان نفذ ما ال ققل عن  25عملية إعدام طين كانون الثاني/يناير  2017وتموة/يولي  ،2021بما في ولك

إعدام  4أش ا ا ا ا ااااح على األقل كانوا ألفاالً وقل ارتكاا الجريمة ،وحكم باإلعدام على  45ش ا ا ا ا اااصا ا ا ا ا ااً على
األقل( .)50وقدر مركز جنيف الدولي لل دالة أن  140شاص ًا ينت رون تنفيذ حكم اإلعدام(.)51
 -21وأوصال من مة ال فو الدولية الحكومة بين تقرر وقف ًا لويي ًا رسامي ًا لتنفيذ أحكام اإلعدام تمهيدًا إللغا
هذه ال قوشة( .)52وأوصاال المن مة بضاامان االمتثال الكامل للقانون الدولي والم ايير الدولية المت لقة باسااتادام
عقوشة اإلعدام ،بما في ولك ح ر اس ا ا ا ااتادام هذه ال قوشة

ا ا ا ااد أش ا ا ا ااااح دون الثامنة عشا ا ا ا ارة وقل ارتكاا

الجريمة( .)53وأوصاى مركز حقوق اإلنساان التابع لجام ة طرمنغهام سايتي طو اع خطة عمل شااملة لوقف تنفيذ

4
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عقوشة اإلعدام ،طهدا إلغا هذه ال قوشة ،وت ديل الدس ا ا ا ااتور االنتقالي ل ام  .)54(2011وأوص ا ا ا ااى مركز جنيف
الدولي لل دالة طتافيف األحكام الصادرة بحو جميع السجنا المحكوم عليهم باإلعدام إلى أحكام بالسجن(.)55

-22

والح ل الورقة المش ا ااتركة  2عدم وجود م لومات رس ا اامية بش ا ااين عقوشة اإلعدام( .)56ورغم أن ش ا اارعة

الحقوق تنا على أن ال قجوة إعدام أش ا ا ا ااااح دون الثامنة عشا ا ا ا ارة أو تزيد أعمارهم عن  70س ا ا ا اانة ،فهناك
م ايير غير محددة لتحديد السا ا اان إوا لم تتوفر سا ا ااجالت( .)57كما أدب االفتقار إلى هيا ل أس ا ا ااسا ا ااية قضا ا ااائية
رسا ا اامية في جميع أنحا جنوا السا ا ااودان إلى عر

الكثير من القضا ا اااقا الجنائية على محا م عر ية ،مع أن

أن تكون تاب ة للمحا م الرس ا اامية والقانونية

هذه المحا م قفتر

()58

 .وأوص ا اال الورقة المش ا ااتركة  2بين تنش ا اار

الحكومة طيانات عن اسا ا ا ااتادام البلد ل قوشة اإلعدام ،بما في و لك تو ا ا ا اايم عدد المحكوم عليهم باإلعدام و/أو

الذين أعدموا ،وأعمارهم ،والدور الذي أدت المحا م ال ر ية ،إن وجد و ا اامان منم جميع األش ا ااااح الحقوق
الدسا ا ااتور وإصا ا اادار مبادح توجيهية لتحديد ما إوا كان المدعى علي دون الثامنة عش ا ا ارة

المكفولة لهم بموج

أو تجاوة س ا ا اان  70عاماً عندما ال تتوفر س ا ا ااجالت الميالد الم ترا طها رس ا ا اامياً و ا ا اامان منم جميع األفراد
المحكوم عليهم باإلعدام الحو في إعادة الن ر في األحكام الصادرة بحقهم عند االست ناا(.)59

-23

وأفاادت من ماة ال فو الادولياة باين المحتجزين بصا ا ا ا ا ا ااورة غير قاانونياة من قبال جهااة األمن الولني في

ال ديد من المرافو يت ر ااون للض اارا المبرح بش ااكل روتيني ،ال س اايما أثنا االس ااتجواا أو كنو من ال قاا،

ويزعم أن الصا ا ا ا ا ا ا و باالكهرشاا قسا ا ا ا ا ا ااتاادم أقضا ا ا ا ا ا ا ًا للت اذيا من قبال كال من جهااة األمن الولني والماااطرات

ال سا ا ا ااكرية( .)60وأوصا ا ا اال المن مة بين تشا ا ا اار الحكومة في إج ار تحويقات فورية وف الة ومسا ا ا ااتقلة ونزيهة في
ممارسا ا ا ااات االحتجاة التي ققوم طها جهاة األمن الولني والمااطرات ال سا ا ا ااكرية ،بما في ولك حاالت االختفا

القسااري والو يات أثنا االحتجاة والت ذي

وغيره من

ااروا سااو الم املة ،وأن تقدم المشااتب في مسااؤوليتهم

الجنائية إلى ال دالة أمام محا م مدنية مفتوحة قسهل الوصول إليها ودون اللجو إلى عقوشة اإلعدام

-24

()61

.

ووكرت من مااة ال فو الاادوليااة ومركز جنيف الاادولي لل اادالااة أن جهاااة األمن الولني واالس ا ا ا ا ا ااتابااارات

ال سا ا ااكرية يواصا ا ااالن االعتقال الت سا ا اافي لم ار ا ا ااي الحكومة الف ليين والمتصا ا ااورين وغيرهم من المنتقدين ،ويتم

احتجاةهم لفترات لويلة في نروا قاسا ا ا ا ا ااية دون توجي تهم أو تقدقمهم للمحا مة .ويقال إن المحتجزين قحرمون

بص ا ااورة روتينية من الحو في مراج ة احتجاةهم من قبل محكمة( .)62وأوص ا اال من مة ال فو الدولية الحكومة بين

تدين علناً االعتدا ات الجس اادقة ،والقتل ،والتهديد ،والمض اااققة ،والترهي  ،واالعتقال الت س اافي واحتجاة المنتقدين،
وإلالق ساراح جميع المحتجزين ت سااف ًا في مرافو االحتجاة التاب ة لجهاة األمن الولني واالسااتابارات ال سااكرية
أو توجي اتهامات بارتكاا جرائم جنائية م ترا طها دولياً ،وتقدقمهم على الفور إلى محا م مدنية(.)63

إقامة ال دل ،بما في ولك مسيلة اإلفالت من ال قاا ،وسيادة القانون
-25

()64

أفادت من مة ال فو الدولية ومركز جنيف الدولي لل دالة والورقة المشتركة  7بين لم يتم إنشا أي من

آليات ال دالة االنتقالية الثالث المنصاوح عليها في الفصال الاامس من االتفاق المنشا

()65

 .وعلى الرغم من

موافقااة مجلس الوة ار في كااانون الثاااني/يناااير  2021على خطااة إلنش ا ا ا ا ا ا ااا محكمااة ماتلطااة ،ولجنااة للحويقااة
والمص ا ا ا ا ا ا ااالحاة وألم الجراح ،وهي اة للت ويض والجب ر ،لم قحرة أي تقادم ياذكر حتى تموة/يوليا  2021خالا
إنشا ا ااا فرقة عمل ،وإعادة تشا ا ااكيل لجنة تقنية إلج ار مشا ا اااورات إ ا ا ااا ية بشا ا ااين التش ا ا اري ات المت لقة باللجنة،

وإلالق ال ملية االستشارية(.)66
-26

وأوصال من مة ال دل الدولية والورقة المشاتركة  8بين ق تمد جنوا الساودان مشارو الن ام األسااساي
()67

للمحكمة الماتلطة

 .وأوص ا اال المن مة بض ا اامان إنش ا ااا المحكمة وتش ا ااغيلها بس ا اارعة ،طد ًا بفر التحويقات،

وتنفيذ جميع أحكام ال دالة االنتقالية األخرب الواردة في اتفاق السالم(.)68
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وأوصا اال الورقة المشا ااتركة  8بين قكفل جنوا السا ااودان توفير التمويل الكافي لتويية الجمهور طتداطير

ال دالة االنتقالية وشد مشااورات شااملة تركز على الناجين وتراعي المن ور الجنسااني على الصا يدين المحلي

واإلقليمي والن ر على وجا التحادياد في مسا ا ا ا ا ا اايلاة الحمااقاة وأنشا ا ا ا ا ا اطاة لجناة تقصا ا ا ا ا ا ااي الحقاائو والمصا ا ا ا ا ا ااالحة
()69

وألم الجراح

وال مل مع الجهات الفاعلة الدولية في مجال حقوق اإلنسااان من أجل و ااع سااياسااات لت زيز
()70

آليات حماقة الضحاقا
-28

.

والح ل من مة ال فو الدولية أن هناك أفراداً ص ا ا ا ا اادرت عقوشات بحقهم من مجلس األمن التابع لممم

المتحدة أو متورلين في ارتكاا جرائم خطيرة ،قد تمل ترقيتهم ومنحهم مناص ا ا ا ا ا

عليا في الجيش والحكومة.

وتفتقر المحا م المدنية وال ساكرية إلى االساتقاللية ،كما أن المحا م ال ساكرية تفتقر إلى االختصااح القضاائي

اد مدنيين( .)71وأوصال من مة ال دل الدولية جنوا الساودان أن ق لو

لمحا مة الجنود على الجرائم المرتكبة

أو قمنع ت يين أفراد يزعم أنهم مس ا ااؤولون عن انتها ات للقانون الدولي اإلنس ا اااني أو قانون حقوق اإلنس ا ااان في
مناص

عامة ،إلى حين إج ار تحويقات مستقلة ونزيهة وف الة(.)72

الحريات األساسية والحو في المشاركة في الحياة ال امة والحياة السياسية
ّ

()73

-29

أشا ااارت الورقة المشا ااتركة  3إلى أن اإللار التشا اري ي الولني ققو

حماقة الدسا ااتور للحو في حرية

الت بير .ويتضا ا ا ا ا ا اامن قاانون ال قوشاات ( )2008أحكااماا تت لو باالتشا ا ا ا ا ا ااهير ،في حين ورد أن قاانون وس ا ا ا ا ا ا ااائ

اإلعالم ( )2013قد اسااتادم لقمع الجهات الفاعلة في وسااائ اإلعالم التي ت تبر تاريبية أو ت مل على نشاار
أخبار "مثيرة للجدل" .وأعطى قانون جهاة األمن الولني ( )2014س ا ا االطات موس ا ا ا ة للدولة إلجها
أي و ااع قد قض اار بالمص االحة الولنية ويس ااب

بالمراقبة واالعتقال واالحتجاة دون توفير

()74

ومراقبة

خطر عليها ،وينا على منم ص ااالحيات واسا ا ة يما يت لو
اً

ا ا اامانات كا ية تمنع إسا ا ااا ة اسا ا ااتادام السا ا االطات ،ويتضا ا اامن حكم ًا

 .وأ د التحالف الدولي للدفا عن الحرية أن الح ر الواسع النطاق

مبهم ًا بشين الحصول على أمر قضائي
الذي قفر ا ا ا ا قانون ال قوشات على التش ا ا ااهير ال قش ا ا ااكل تقييدًا متناس ا ا ااب ًا للحو في حرية الت بير بموج ال هد
الدولي الااح بالحقوق المدنية والسا ااياسا ااية( .)75وتؤدي صا ااياغة األحكام بطريقة غير مو ا ااويية إلى تطبيقها

بشكل ت سفي(.)76
-30

وأفااد التحاالف الادولي للادفاا عن الحرياة والورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  3باين األحكاام المت لقاة باالتشا ا ا ا ا ا ااهير قاد

اسا ا ا ا ا ا ااتاادمال العتقاال ومقاا ا ا ا ا ا ا اااة صا ا ا ا ا ا ااحفيين وغيرهم من الفااعلين في المجتمع المادني( .)77والح ال الورقة

المش ا ا ااتركة  3أن هذه األحكام أدت إلى رقابة واتية واس ا ا ا ة النطاق ،وأن الس ا ا االطات ما ةالل تهدد الص ا ا ااحفيين

وت ر ا ا ااهم لالحتجاة الت س ا ا اافي بموج

قانون جهاة األمن الولني( .)78كما أغلقل عدة وس ا ا ااائل إعالمية(.)79

ووكرت من مااة ال فو الاادوليااة أن الهي ااة الولنيااة لالتص ا ا ا ا ا ا اااالت ووكال جهاااة األمن الولني وهي ااة اإلعالم

مسااؤولون عن فر

رقابة على وسااائل اإلعالم ،وت ليو عملها وإغالقها ،ومصااادرة الصااحف ،ومنع الوصااول

إلى المواقع اإلخبارية ،وإلغا أو رفض اعتماد الم ارس ا ا ا االين األجان  ،واالعتقاالت الت س ا ا ا اافية واالحتجاة لفترات

لويلة بسب
-31

نشر مقاالت ناقدة للحكومة على وسائل التواصل االجتماعي(.)80

وأوصا ااى التحالف الدولي للدفا عن الحرية والورقات المشا ااتركة  1و 3و 9بين يلغي جنوا السا ااودان

تجريم التشا ا ااهير ،بما في ولك إلغا المواد وات الصا ا االة من قانون ال قوشات( .)81وأوصا ا اال الورقة المشا ا ااتركة 3
الحكومااة بمااا يليا ت اادياال قااانون ال قوشااات بحي ا

يتماااشا ا ا ا ا ا ااى تمااام ااً مع الم ااايير الاادوليااة لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان

المت لقة بحرية الت بير و ا ا اامان اسا ا ااتقاللية هي ة اإلعالم وعدم تدخلها في ممارسا ا ااة الصا ا ااحفيين واإلعالميين
لحقهم في حرية الت بير وإلغا قانون جهاة األمن الولني طرمت
المنشا ا ا ا ااورات ،والتوقف عن حج

6

المواقع و ا ا ا ا اامان أن يتحج

والكف عن إغالق وسا ا ا ا ااائل اإلعالم أو منع

المواقع بموج

القانون

()82

 .وأوصا ا ا ا اال الورقة
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المشا ااتركة  5بإعادة وسا ااائل اإلعالم والمدونات والصا ااحف على اإلنترنل ،واإلفرام عن جميع الصا ااحفيين والمداف ين

عن حقوق اإلنسان المحتجزين بسب عملهم ،ووقف المداهمات غير المبررة على وسائل اإلعالم(.)83
-32

والح ل مؤسا اسا ااة المداف ين على خ المواجهة وجود طي ة م ادقة بشا ااكل متزايد تجاه الجهات الفاعلة

في المجتمع المدني ،مما يؤثر بشا ا ا ا ا ااكل خاح على المداف ين عن حقوق المرأة والالج ين .وأدت حمالت قمع

ال ااملين في من ماات المجتمع المادني ،والتي أفياد أنهاا اشا ا ا ا ا ا اتادت مناذ قياام الحكومة االنتقاالياة في عام ،2020

إلى ةيادة إ ا ا اا المداف ين عن حقوق اإلنسا ااان الذين أصا اابحوا أ ثر عر ا ااة ل مليات االختطاا واالحتجاة

والهجمات ال نيفة(.)84
-33

وأفادت من مة ال فو الدولية ومؤس ا ا ا ا اسا ا ا ا ااة المداف ين على خ المواجهة بين الحكومة تقوم ،من خالل

جهاة األمن الولني ،بمراقبة االتصاااالت والمراقبة الشاااصااية باسااتادام شاابكة مابرين ووكال واس ا ة النطاق
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

كثير ما يتغلغل في أوسااط المداف ين عن حقوق اإلنساان ويراقبهم بموج
األمن الولني اً

السالطات المنصاوح

عليها في قانون جهاة األمن الولني .كما قسا ا ااتادم جهاة األمن الولني المراقبة بشا ا ااكل غير قانوني العتقال
األفراد واحتجاةهم بشكل ت سفي(.)85

-34

وأوص اال مؤس اس ااة المداف ين على خ المواجهة والورقات المش ااتركة  1و 3و 5و 9بين تكفل الحكومة

إج ار تحقيو س اريع وشااامل ونزي في جميع االنتها ات المرتكبة

ااد المداف ين عن حقوق اإلنسااان ،ومحا مة

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

-35

وأوص ا اال من مة ال فو الدولية الحكومة بما يليا أن تص ا اادر ت ليمات وا ا ااحة إلى جميع المس ا ااؤولين

الحكوميين وقوات األمن ،وال سا اايما جهاة األمن الولني ،بالتوقف عن مضا اااققة منتقدي الحكومة والمسا ااؤولين

الحكوميين وتهديدهم واعتقالهم ت س ا ااف ًا واحتجاةهم وإنها ممارس ا ااات جهاة األمن الولني خارم نطاق القانون،
بما في ولك المراقبة غير القانونية للصا ااحفيين والمداف ين عن حقوق اإلنسا ااان ،وعدم مطالبة من مي الف اليات
ال امة بالحصا ا ااول على تص ا ا اريم( .)87وقدم التحالف الدولي للدفا عن الحرية ومؤس ا ا اسا ا ااة المداف ين على خ

المواجهة والورقة المشتركة  9توصيات مماثلة(.)88
-36

ما أوصل مؤسسة المداف ين على خ المواجهة الحكومة بما يليا

مان قدرة المداف ين عن حقوق

اإلنسا ااان على اال ا ااطال بينشا ااطتهم المشا ااروعة في مجال حقوق اإلنسا ااان دون خوا من االنتقام الحد من

صالحيات جهاة األمن الولني و مان عدم استادام قانون جهاة األمن لتقييد ال مل المشرو للمداف ين عن

حقوق اإلنسا ا ا ا ااان داخل جنوا السا ا ا ا ااودان وخارج

وتوفير التدري في مجال حقوق اإلنسا ا ا ا ااان الدولية والقانون

اإلنس اااني لمونفي جهاة األمن الولني( .)89وأوص اال المؤسا اس ااة والورقة المش ااتركة  5بمراج ة القانون لض اامان
امتثال للم ايير الدولية المت لقة بحرية تكوين الجم يات(.)90

-37

وأشااارت الورقة المشااتركة  3إلى أن قانون المن مات غير الحكومية ل ام  2016قمنع المن مات غير

ويجرم مزاولاة األنشا ا ا ا ا ا اطاة دون تصا ا ا ا ا ا اريم ،في حين
الحكومياة من ال مال ماا لم تسا ا ا ا ا ا اجال على النحو الواجا ّ ،
اس ا ا ا ااتادمل الحكومة أقضا ا ا ا ااً فر الرس ا ا ا ااوم وغيرها من الحواجز البيروقرالية على عملية الموافقة على تنفيذ
أنش ا ااطة المن مات غير الحكومية( .)91وأوص ا اال الورقتان المش ا ااتركتان  3و 5الحكومة طت ديل قانون المن مات

غير الحكومياة لكي يتمااشا ا ا ا ا ا ااى تمااما ًا مع الم اايير الادولياة المت لقاة باالحو في حرياة تكوين الجم ياات وحرياة
الت بير و مان عدم استادام القانون ل رقلة عمل المجتمع المدني(.)92
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ووكرت من ما ااة ال فو الا اادوليا ااة أن قوات األمن انتهكا اال الحو في حريا ااة التجمع السا ا ا ا ا ا االمي وتكوين

-38

الجم يات .وأفادت بين سا االطات جنوا السا ااودان شا اانل في منتصا ااف عام  2019حملة إقليمية على أعضا ااا

حركة حقوق مدنية ،ونشا ا ا اارت الحكومة الجيش في الش ا ا ا اوار  ،ومن ل المت اهرين في جوشا من المشا ا ا اااركة في

م ااهرة سا ا ا ا ا ا االمياة .وفي حزيران/يونيا  ، 2020أللقال قوات األمن الناار على مت ااهرين عزل في جوشاا ،طينماا
اهر واحتجزوا بشا ا ا ااكل غير قانوني لمدة خمسا ا ا ااة أشا ا ا ااهر( .)93وأثارت الورقة
قبض على ما ال ققل عن  14مت
اً
المشتركة  3شواغل مماثلة( .)94وأوصل الورقة المشتركة  3بين توقف الحكومة االحتجاة الت سفي للمت اهرين
وأن ت مال على تهي اة طي اة آمناة ومواتياة لمفراد والجمااعاات لمماارسا ا ا ا ا ا ااة حقهم في حرياة التجمع السا ا ا ا ا ا االمي(.)95

وأوصا ا اال الورقة المشا ا ااتركة  5بإرسا ا ااال ت ليمات وا ا ا ااحة إلى جميع قوات األمن باالمتنا عن اسا ا ااتادام القوة
المفرلة والمميتة أثنا تفريو االحتجاجات(.)96

و يمااا يت لو بحريااة الاادين ،أ ااد التحااالف الاادولي للاادفااا عن الحريااة أن قوانين التجاادقف في جنوا

-39

الس ا ااودان تنتهك ال هد الدولي الااح بالحقوق المدنية وا لس ا ااياس ا ااية من خالل تجريم الت بير الذي ت تبر الدولة
أن قطرح مش ا ا ا ااكلة .وعلى الرغم من أن الدس ا ا ا ااتور قكفل حرية الدين ،فقد تم تقويض هذا الحو بس ا ا ا ااب

ال نف

المتكرر الذي قس ااتهدا الزعما الدينيين والكنائس( .)97وأش ااار المركز األوروشي للقانون وال دالة وائتالا حملة

اليوشيل إلى تقارير عن وقو هجمات وات دوافع دينية( .)98وأوص ا ا ا ااى التحالف الدولي للدفا جنوا الس ا ا ا ااودان

باإلغاا المواد  205-201من قاانون ال قوشاات بشا ا ا ا ا ا ااين "الجرائم

ا ا ا ا ا ا ااد الادين" ،واعتمااد تاداطير لحمااقاة الزعماا

الدينيين والطوائف الكنس ا ا ا ااية من ال نف( .)99ووكر المركز األوروشي للقانون وال دالة أن على جنوا الس ا ا ا ااودان

ف ل المزيد للدفا عن الحرية الدينية لشا

جنوا الساودان( .)100وأوصاى ائتالا حملة اليوشيل بضامان توقف

قوات الدفا الشا ا ا ا بي لجنوا السا ا ا ااودان والجماعات المسا ا ا االحة عن ممارسا ا ا ااة االعتقال واالحتجاة الت سا ا ا اافيين
ا ا ا ا ااد المسا ا ا ا اايحيين

للمسا ا ا ا اايحيين ،واتااو تداطير لمنع أي عنف من قبل قوات الدفا أو الجماعات المسا ا ا ا االحة

والمدنيين ومالحقة الجناة(.)101

الحو في الاصوصية والحياة األُسرية
وكرت من مة ال فو الدولية أن قانون جهاة األمن الولني قمنح س ا االطات مطلقة للويام بالمراقبة دون

-40

حمااقاة كاا ياة للحو في الاصا ا ا ا ا ا ااوصا ا ا ا ا ا اياة المكفول بموجا

الادسا ا ا ا ا ا ااتور االنتقاالي للبلاد والقاانون الادولي لحقوق

اإلنسان( .)102وأوصل المن مة والورقة المشتركة  9جنوا السودان طت ديل القانون لكي قفر

اإلون القضائي

والرقابة على أنشا ا ا ااطة جمع الم لومات االسا ا ا ااتابارية( .)103وأوصا ا ا اال المن مة طت ديل القانون ومشا ا ا اارو ت ديل

القانون ل ام  2019لموا متهما مع الوالقة الدسااتورية لجهاة األمن الولني التي تقتصاار على "جمع الم لومات

وتحليلها وتقدقم المشااورة للساالطات الم نية" ،ووقف اسااتادام المراقبة إلى حين و ااع إلار تن يمي متوافو مع

اعتر
حقوق اإلنسا ا ااان( .)104وأوصا ا اال الورقة المشا ا ااتركة  3بضا ا اامان أن تكون المراقبة المحددة الهدا و/أو ا
االتصاالت متوافقة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وتاضع إلون قضائي(.)105

والح ل الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  9أن جنوا الس ا ا ا ا ااودان ليس لدق قانون لحماقة البيانات( .)106وأوص ا ا ا ا اال

-41

الحكومة بسن قانون لحماقة البيانات والاصوصية يتماشى مع الم ايير الدولية(.)107

-3

ال قوق االقت اديل واالجتماعيل والثقافيل

الحو في ال مل في نروا عادلة ومواتية
-42

()108

وقادتها

8

الح ل الورقة المشا ااتركة  5تزايد القلو إ اة الهجمات التي تشا اانها الحكومة على النقابات ال مالية المسا ااتقلة
()109

 .وأوصل الورقة المشتركة  5الحكومة بالسماح طتكوين النقابات المستقلة وفقًا للدستور

.
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الحو في الضمان االجتماعي

()110

-43

وشحسا ا

الح ل مؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااة إليزكا لإلغاثة أن اإلنفاق الحكومي على القطاعات االجتمايية

ا ا ا ا ا يل للغاقة.

ما ورد فقد توقفل ماصا اصا ااات اإلنفاق على القطاعات االجتمايية ولم ت د تح ى باألولوية بسا ااب

فش اال االقتص اااد واإلنفاق على األمن .وأ دت مؤسا اس ااة إلزيكا أن الحكومة التزمل طتاص اايا  1في المائة من

ميزانيتها الساانوية لحماقة أ ا ف الف ات ،فإن هذه النساابة صااغيرة مقارنة باحتياجات الموالنين الذين ق يشااون

في نروا ص بة(.)111

الحو في مستوب م يشي الئو

()112

-44

أش ا ا ااارت مؤس ا ا اس ا ا ااة ماعل للس ا ا ااالم والتنمية إلى أن ال نف القبلي قس ا ا ااهم في ةيادة انهيار االقتص ا ا اااد،

باإل ا ا ا ا ا ا ااافة إلى آثار تغير المناا مثال الجفااا والفيضا ا ا ا ا ا ااانات ،وجائحاة كوفياد ،19-مماا يؤثر على قطااعات
الص ا ا ا ا ااناعة والتجارة والنف والت دين والزراعة والرعي .وتفيد التقارير بين االش ا ا ا ا ااتبا ات القبلية تهدد االقتص ا ا ا ا اااد
تدمير المحاصا ا اايل وسا ا ارقتها ،مما أدب إلى

الرعوي والزراعي بإعاقة ال ملية الزرايية وحركات الرعاة ،وشسا ا ااب

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

الحو في الصحة
-45

أوصا ا ا ا اال الورقة المشا ا ا ا ااتركة  6بين تواصا ا ا ا اال الحكومة عملها مع الوكاالت الدولية ومن مات المجتمع

المدني من أجل تنفيذ خطتها االستراتيجية للقطا الصحي وخطة استقرار الن م الصحية والت افي ،مع التركيز

على توفير رعاقة ص ا ا ا ا ااحية جيدة لممهات واأللفال حديثي الوالدة( .)114وأوص ا ا ا ا ااى التحالف الدولي للدفا عن
الحرية طزيادة الجهود الرامية إلى تحسا ااين ن ام الرعاقة الصا ااحية ،بما في ولك الوصا ااول إلى المرافو الصا ااحية

وتوفير قاطالت مؤهالت وغير ولك من الموارد الالةمة لصا ا ا ا ااحة األم( .)115وأوصا ا ا ا اال مؤسا ا ا ا اسا ا ا ا ااة إلزيكا طزيادة

ماصصات الميزانية الولنية لقطا الصحة(.)116

الحو في الت ليم

()117

-46

وكرت الورقة المشا ا ااتركة  7أن اإللار القانوني والسا ا ااياسا ا ااي الطموح لقطا الت ليم ،بما في ولك قانون

الت ليم ال ام ل ام  2012والاطة االسا ا ا ا ااتراتيجية ال امة للفترة  ،2022-2018ال يزال غير منفذ إلى حد كبير،
ويرجع ولااك في م م ا إلى محاادودقااة الميزانيااة ،التي تفيااد التقااارير بااينهااا طلغاال  10في المااائااة من الميزانيااة

كبير على المانحين( .)118ووفقاً لتقديرات مؤسا ا اسا ا ااة إليزكا
الولنية في عام  .2019وكان القطا ق تمد اعتماداً اً
ان اادام األمن والتشا ا ا ا ا ا اريااد وتاادمير المباااني

فااإن  51في المااائااة من األل فااال غير ملتحقين بااالماادار بسا ا ا ا ا ا ابا

المدرس ا ا ا ا ااية( .)119وأفادت الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  4بين االفتقار إلى المدار وعدم إمكانية االلتحاق طها في ب ض
أنحاا البلاد ال يزال ق وق حصا ا ا ا ا ا ااول م م األلفاال على الت ليم .كماا أبقى امباا ألفاالهم في المنزل من أجال

رع اااق ااة الم اااشا ا ا ا ا ا اي ااة واألعم ااال المنزلي ااة ،في حين تُبقى الفتي ااات في المن اااةل لحم اااق ااة م ااا يتمت ن ب ا من قيم ااة
اقتصاادقة( .)120وأوصال مؤساساة إليزكا والورقة المشاتركة  7الحكومة طزيادة ماصاصاات الميزانية الولنية(.)121

وأوص ا اال الورقة المش ا ااتركة  7طتنفيذ جميع الس ا ااياس ا ااات الت ليمية واإللار القانوني ،وو ا ااع خطة ولنية للمنم
الدراسية للفتيات ،وتهي ة طي ة أمنية مواتية(.)122

-47

وأفادت الورقتان المشتركتان  4و 7بين نويية الت ليم سي ة ،ألن غالبية المدرسين لم يتلقوا أي تدري وي

()123

صلة

 .كما يتقا ى الم لمون أجورهم بطريقة غير منت مة

()124

()125

إلى المدار ألن امبا غالباً ما قطل منهم دفع روات الم لمين
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أطلغوا أقض ا ًا عن ت ر ااهم إلسااا ة الم املة على نطاق واسااع على أيدي المدرسااين ،بما في ولك انتشااار التحر

الجنسا ااي( .)126وأوصا اال الورقة المشا ااتركة  7طزيادة مرتبات المدرسا ااين ودف ها في الوقل المناس ا ا  ،وكفالة ف الية
جميع م اهد تدري

-48

الم لمين والتدري

التقني والمهني(.)127

وأعرشل الورقة المش ا ا ا ا ااتركة  5عن قلقها ألن األلفال ال قحص ا ا ا ا االون على الت ليم على قدم المس ا ا ا ا اااواة،

وال سايما الفتيات الالئي تتراوح أعمارهن طين  13و 18سانة واأللفال في المنالو الريفية والنائية ،وهناك تباين

على ما يبدو طين نويية الت ليم المقدم في المدار الااصة وال امة( .)128وأوصل الورقة المشتركة  4الحكومة
بماا يليا طناا المادار وتوفير ت ليم ش ا ا ا ا ا ا ااامال ومجااني ومتااح وإلزامي لجميع األلفاال بمن فيهم األلفاال ووو
االحتياجات الااصااة في المنالو الحض ارية والريفية وإنشااا كلية ولنية لتدري

الم لمين وإج ار تقييم إلزامي

لمؤهالت ال مال في المادار الحكومياة وتن يم المادار الاااص ا ا ا ا ا ا ااة وتنفياذ قاانون الت ليم ل اام  2012وج ال
الفصا ااول الد ارسا ااية مالئمة لملفال ووي اإلعاقة ،والن ر في توفير الت ليم الشا ااامل لملفال ووي اإلعاقة(.)129

وأوصا ا ا ا ا اال الورقة المشا ا ا ا ا ااتركة  6طت زيز امليات لضا ا ا ا ا اامان حصا ا ا ا ا ااول جميع األلفال على الت ليم ،وال سا ا ا ا ا اايما

الفتيااات واأللفااال من المنااالو الريفيااة والنااائيااة ،و ا ا ا ا ا ا امااان جودة الت ليم في هااذه المنااالو عن لريو ةيااادة

ماصصات الميزانية(.)130
-4

حقوق أشخاص م دديا أو فئاا م ددة

النسا
-49

()131

الحظ مركز جنيف الدولي لل دالة أن النسا ا ااا والفتيات ت ر ا ا اان لالغتصا ا اااا واالغتصا ا اااا الجماعي

وواجهن أشا ا ااكاالً أخرب من ال نف الجنسا ا ااي من جان

قوات الحكومة وقوات الم ار ا ا ااة على حد سا ا اوا (.)132

وأفادت الورقة المش ا ااتركة  8بين آالا النس ا ااا والرجال واأللفال وق وا
وغير ولك من أشكال ال نف الجنسي(.)133

-50

ا ااحاقا لالغتص ا اااا واإليذا الجنس ا ااي

وأفادت الورقة المش ااتركة  7بين التقدم المحرة في التص اادي لل نف الجنس ااي وال نف الجنس اااني قش اامل

إنش ا ااا محكمة م نية بجرائم ال نف الجنس ا اااني ،ومركز لحماقة األس ا ارة ،ومركزي إيوا  ،فض ا االً عن خ هاتفي

للمسا اااعدة و 16وحدة حماقة خاصا ااة تاب ة إلدارة الشا اارلة .غير أن إنشا ااا هذه المؤس ا اسا ااات كان يتوقف على

توفير تمويل دولي ،وتم توفير الحد األدنى من الحماقة للناجين ،كما شااكل سااو اإلدارة أحد تحدقات التشااغيل.
وهناك مش ا ا اارو قانون لمكافحة ال نف الجنس ا ا اااني ينت ر الموافقة علي من مجلس الوة ار  ،ويجري اس ا ا اات ار

خطااة عماال ولنيااة للفترة  2025-2015بش ا ا ا ا ا ا ااين قرار مجلس األمن الادولي رقم  .1325وأُفياد بحاادوث ةياادة
شاديدة في حاالت ال نف الجنساي والجنسااني في أعقاا اإلغالق بساب

جائحة كوفيد .)134(19-وتشاير الورقة

المشا ا ااتركة  6عن القلو إ اة االعتدا ات الجنسا ا ااية والبدنية على النسا ا ااا التي ما ةالل تشا ا ااكل مشا ا ااكلة خطيرة،

وهناك طيانات محدودة طهذا الشين(.)135

تسر الحكومة عملية إقرار قانون مكافحة ال نف الجنساني وسن قانون
 -51وأوصل الورقة المشتركة  7بين ّ
األسرة وإنشا دور آمنة ووحدات حماقة خاصة في جميع الوالقات ال شر والمنالو اإلدارية الثالث وتاصيا
الموارد الكا ية للمؤسسات وات الصلة( .)136وحثل الورقة المشتركة  6الحكومة على دعم هذه الوحدات(.)137

-52

والح ل الورقة المشتركة  8أن غالبية الناجين من ال نف الجنسي المرتب بالن از ق يشون في منالو ريفية

الت ر

إلصاابات جسادقة وآثار نفساية ووصام وخساائر اقتصاادقة .ورغم توفير ب ض التدري لقوات الدفا الشا بي

ال توفر س ا ااوب فرح محدودة للحص ا ااول على الرعاقة الص ا ااحية ،أو حماقة الش ا ااهود والض ا ااحاقا .وي اني الناجون من
لجنوا السا ا ااودان في مجال مالحقة مرتكبي جرائم ال نف الجنسا ا ااي ،وصا ا اادور عدة إدانات وات صا ا االة ،فقد ورد أن

المحا مات تطال الضباط من الرت الدنيا فق  ،ولم قحصل الناجون على ت ويضات(.)138
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الدم

وأوصا ا اال الورقة المشا ا ااتركة  8الحكومة بما يليا الت جيل طتنفيذ طرنام نز السا ا ااالح والتسا ا اريم وإعادة

و امان أن تتضامن عملية صاياغة الدساتور مبادح المسااواة طين الجنساين والت جيل بإصاالح القوانين

من أجل إنفاو المس اااواة في الحقوق وح ر الممارس ااات الض ااارة وإعطا األولوية مليات توفير حماقة الض ااحاقا
من األعمال االنتقامية والترهي

والوص ا اام والقض ا ااا على الم ايير المجتم ية الض ا ااارة بالنس ا ااا والفتيات ،مثل

الزوام المبكر والقسا ااري وةوام األلفال

()139

 .وأوصا اال حملة اليوشيل بإنشا ااا خدمات للرعاقة الصا ااحية وال الم

النفساي مصاممة خصايصا ًا للناجين من ال نف الجنساي والجنسااني المرتب بالن از  ،والتشاجيع على اإلطالن عن
الحوادث وتوساايع نطاق الن ام الصااحي لضاامان تحسااين إمكانية وصااول األشااااح ووي اإلعاقة الناجين من

أعمال ال نف وم الحقة جميع المسؤولين عن ارتكاا جرائم ال نف الجنسي والجنساني(.)140
-54

والح ل الورقة المشا ا ا ا ا ا ااتركة  6أن الرجال يتمت ون بقدر أ بر من فرح الحصا ا ا ا ا ا ااول على ال مل ألن

األعراا تقتضا ا ا ا ااي اعتنا المرأة باألس ا ا ا ا ارة .وعلى الرغم من ةيادة تمثيل المرأة في البرلمان ،ينبغي للحكومة أن

تواص ا ا اال جهودها لزيادة مش ا ا اااركتها في القطا ال ام( .)141وحثل الورقة المش ا ا ااتركة  6على توفير إحص ا ا ااا ات

جنسانية أ ثر تحديداً من أجل تحسين استهداا القضاقا من قبيل ال نف الجنساني وشطالة النسا (.)142
-55

وأوصاال الوكالة الم نية بحقوق اإلنسااان بين تشااجع الحكومة ت ليم النسااا والشااباا ،وةيادة مسااتويات

مشاركتهم االجتمايية ،مع

()143

مان أمنهم

.

األلفال

()144

-56

أفاد مركز جنيف الدولي لل دالة باسااتمرار تجنيد األلفال في ماتلف القوات المساالحة .وأشااار إلى أن

تم توثيو عملياات تجنياد قسا ا ا ا ا ا ااري في جميع أنحاا البلاد حتى أوائال عاام  ،2018بماا في ولاك ورود تقاارير عن
اختطاا األلفال من قبل الجيش الش ا ا بي لتحرير السا ااودان .ومنذ التوقيع على البروتوكول االختياري التفاقية

حقوق الطفل بشاين اشاتراك األلفال في المناةعات المسالحة ،في أواخر أيلول/سابتمبر  ،2018ساجل انافا

في اسااتادام الجنود األلفال ،مع ةيادة عمليات التس اريم( .)145وأوصااى المركز بين تحقو الحكومة على النحو

الواج في اس ا ااتادام الجنود األلفال في ص ا اافوا الجيش الش ا ا بي لتحرير الس ا ااودان والحركة الش ا ا بية لتحرير

السا ا ااودان( .)146وأوصا ا اال الورقة المشا ا ااتركة  4بين تكف الحكومة عن اسا ا ااتادام الجنود األلفال في الن از  ،وأن

تحترم القانون الدولي اإلنس ا اااني ،وأن تنش ا اام م ار ز للت افي من الص ا اادمات مع توفير التدري

المهني وخدمات

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

-57

والح ل الورقة المشا ا ا ااتركة  6أن اختطاا األلفال ألغ ار

السا ا ا ااارة واالشا ا ا ااتراك في الن از المسا ا ا االم

()148

والزوام المبكر واالساتغالل الجنساي ال يزال أحد الشاواغل الرئيساية

 .وأوصال الورقة المشاتركة  6بين توفر

الحكومة مزيداً من الموارد للقض ا ا ا ا ااا على االس ا ا ا ا ااتغالل االقتص ا ا ا ا ااادي والجنس ا ا ا ا ااي والزوام المبكر ،وال س ا ا ا ا اايما

بالنسبة للفتيات(.)149
-58

والح ل الورقة المشا ا ا ااتركة  7عدم وجود قوانين تتناول مسا ا ا اايلة ةوام األلفال سا ا ا ااوب القوانين ال ر ية،

وهناك م ضلة في تفسير الحكم الدستوري المت لو طا "سن الزوام" ،ألن يت ار

مع قانون الطفل ل ام 2008

ويؤيد الممارساة ال ر ية المتمثلة في ةوام األلفال( .)150وأفادت الورقة المشاتركة  4بين القوانين والساياساات في
جنوا الس ا ااودان ال تحدد س ا اان الزوام ،وأن ن ام الثروة المتيتية من الزوام قش ا ااكل حوافز اقتص ا ااادقة تؤدي إلى

ترتي

ةوام الفتيات في س اان مبكرة .وأ دت الورقة المش ااتركة  4اس ااتمرار عدد من الممارس ااات التقليدقة الض ااارة

التي تت ااار

مع اإللااار القااانوني للبلااد ،بمااا في ولااك تقاادقم الفتيااات كت ويض في حاااالت القتاال ،واختطاااا

األلفال وال قوشة البدنية(.)151
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وأوصاال الورقة المشااتركة  7بين ت زة الحكومة المؤساسااات المحلية من أجل م الجة حاالت ةوام األلفال

والحمل المبكر ،وت ديل الدس ااتور االنتقالي ليش اامل تحديد س اان الزوام( .)152وأوص اال الورقة المش ااتركة  4بس اان تش اريع
لح ر ةوام األلفال وتحديد سن الزوام طا ا  18سنة و مان حصول األلفال الناجين على الحماقة وإعادة التيهيل

ومواصا ا ا ا ا ا الاة حمالت التويياة وإنفااو قاانون ال قوشاات وفر

الممارسات التقليدقة الضارة التي تت ار
-60

عقوشاات على المس ا ا ا ا ا ااؤولين عن تزوي األلفاال وإلغاا
()153

مع الم اهدات الدولية التي أصبم جنوا السودان لرفًا فيها

.

وأفادت الورقة المشاتركة  4بمحدودقة وصاول األلفال إلى الادمات األسااساية ،وال سايما األلفال ووي

اإلعاقة الذين يت ذر عليهم الوصا ا ااول إلى المرافو ال امة مثل المدار  ،والحصا ا ااول على مواد الت ليم الااح.
ما تسببل جائحة كوفيد 19-في تقييد الوصول إلى خدمات الحماقة والت ليم والصحة(.)154

-61

والح ال الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  4إنش ا ا ا ا ا ا ااا محكماة م نياة باال نف الجنس ا ا ا ا ا ا اااني ومحكماة لمحاداث في

عام  . 2020وعند إلقا الوبض على األلفال واحتجاةهم من قبل الشارلة ،يتم إرساالهم إلى مؤساساات ،بما في
ولك الساجون ،وولك بموج ن م عدالة غالب ًا ما تكون ماصاصاة للبالغين .وتفيد التقارير بين أعداداً كبيرة من
األلفاال المااالفين للقاانون هم ا ا ا ا ا ا احااقاا للن اام االجتمااعي واالقتص ا ا ا ا ا ا ااادي ،وال يتمت ون بحقوقهم في الت ليم

فر ال ديد منهم من مناةلهم هرشاً من اإليذا الذي يت ر ااون ل داخل
والصااحة والميوب والرعاقة والحماقة .وقد ّ
أسارهم( .)155وأوصال الورقة المشاتركة  4الحكومة بما يليا توفير التدري  ،ال سايما التدري القانوني والنفساي،
لمشا ا ا ااااح الم نيين باأللفال الماالفين للقانون وإنشا ا ا ااا محا م م نية بمسا ا ا اايلة ال نف الجنسا ا ا اااني ومحا م

لمحد اث في جميع الوالقات ال شا ا ا ا اار وإنشا ا ا ا ااا م ار ز إصا ا ا ا ااالح وتيهيل في جميع الوالقات للتمكين من تيهيل
األلفال وإعادة إدماجهم في المجتمع(.)156

-62

وأفادت الورقة المش ا ا ا ااتركة  4بين ال يوجد ن ام لتس ا ا ا ااجيل المواليد في جنوا الس ا ا ا ااودان ،وأن الحكومة

أص ا ا ا ا اادرت طدالً من ولك ش ا ا ا ا ااهادات لتقدير ال مر .وقد أثر ولك على التمتع بحقوق الطفل ،بما في ولك تحديد

الس ا اان الدنيا للزوام والمس ا ااؤولية الجنائية ،والحص ا ااول على الادمات األس ا اااس ا ااية ،بما في ولك الص ا ااحة والت ليم

والحماقة( .)157وأش ا ااارت الورقة المش ا ااتركة  6إلى أن قانون الس ا ااجل المدني ل ام  2018قحدد إج ار ات تس ا ااجيل
المواليد ،وأن الحكومة أللقل طرنامج ًا تجريبي ًا ،ولكنها شا ا ا ااددت على

ا ا ا اارورة التويية بيهمية تسا ا ا ااجيل المواليد

وإتاحة إمكانية الوصا ااول إلى مرافو الرعاقة الصا ااحية التي قمكنها تسا ااجيل المواليد الجدد( .)158وأوصا اال الورقة

ال لتسااجيل المواليد بحلول عام  .)159(2022وأوصاال الورقة
المشااتركة  4بين تنشاام الحكومة ن ام ًا ولني ًا شااام ً

المشاتركة  6بين ت زة الحكومة حملة التويية طتساجيل المواليد لتشامل تو ايم فوائد التساجيل ،وتحساين إمكانية
الوصول إلى مرافو الرعاقة الصحية(.)160

المهاجرون والالج ون وملتمسو اللجو والمشردون داخلياً

()161

-63

أشا ااارت مؤسا اسا ااة ماعل للسا ااالم والتنمية إلى حدوث التشا اريد بسا ااب

نزاعات وصا اادامات قبلية عنيفة،

فضا االً عن الفيض ااانات( .)162وأش ااارت مؤسا اس ااة إليزكا إلى أن مليوني ش اااا قد ت ر ا اوا للتش اارد الداخلي في
جنوا السودان ،وأن مليونين آخرين أصبحوا في عداد الالج ين(.)163
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JS7 para. 9.

14

A/HRC/WG.6/40/SSD/3
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

15

For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.11.
MAAT p. 4-5 and 7.
MAAT p. 10.
JS1 para. 13.
JS1 para. 18 d).
JS8 p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.68.
MAAT p. 1.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 128.39, 128.41-128.45, 128.63, and 129.14129.15.
ACHPR p. 1.
AI paras. 18-19.
GICJ para. 1 iii).
JS7 para. 10.
AI p. 5.
JS7 p. 6.
ACHPR p. 1.
GICJ para. 1.2-vii)-ix).
ACHPR p. 2.
JS5 para. 5.3.
MAAT p. 10-11.
AI para. 20.
AI paras. 16 and 21.
BCU para. 4.
AI paras. 16 and 21.
AI para. 3. xiv).
AI p. 5 and GICJ p. 6.
AI p. 5.
BCU paras. D ii)-iii).
GICJ p. 6.
JS2 para. 2.
JS2 para. 32.
JS2 para. 24.
JS2 para. 34.
AI para. 31.
AI p. 5-6.
AI para. 30 and GICJ para. 2 x-xiii).
AI p. 5.
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.
AI para. 4 and GICJ para. 4. xvi).
AI para. 4 and JS7 para. 7.
AI p. 5 and JS8 p. 6.
AI p. 5.
JS8 p. 6-7.
JS8 p. 9.
AI para. 5.
AI p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.67, 128.83-128.91, and 128.93.
JS3 paras. 12-14, 17-18 and 20-27.
ADF para. 16.
ADF para. 16 and JS3 para. 19.
ADF para. 16 and JS3 para. 15.
JS3 para. 16.
JS3 para. 37.
AI para. 27.
ADF para. 21 c), JS1 para. 18 e), JS3 para. 29 and JS9 para. 31 b).
JS3 paras. 29 and 41.
JS5 para. 5.1.
FLD para. 2-5.
AI para. 28 and FLD paras. 6-20.
FLD para. j) , JS1 para. 18. e), JS3 para. 34, JS5 para. 5.1 and JS9 para. 31 c).
AI p. 5.
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95
96
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
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130
131

132
133
134
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136
137
138
139
140
141
142
143
144

145
146
147
148
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ADF para. 21 d), FLD para. 18 e) and JS9 para. 31 c).
FLD paras. a), d), and f).
FLD para. 18 k) and JS5 para. 5.1.
JS3 paras. 51-55.
JS3 para. 56 and JS5 para. 5.3.
AI paras. 22-23.
JS3 para. 44.
JS3 para. 46.
JS5 para. 5.2.
ADF paras. 15 and 17.
ECLJ paras. 9-15 and JUBILEE paras. 6-10.
ADF paras. 21 b) and e).
ECLJ para. 15.
JUBILEE para. 11.
AI para. 14.
AI p. 5 and JS9 31 a).
AI p. 5.
JS3 paras. 29 and 41.
JS9 para. 24.
JS9 para. 31 f).
JS5 para. 4.1.
JS5 para. 5.3.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, para. 126.69
ELIZKAELIZKA p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.70-126.71, and 126.94.
MAAT p. 5-6 and 8.
JS6 para. 20.
ADF para. 21 f).
ELIZKAELIZKA p. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.72-126.74, 127.11, 127.41-127.42, and
128.95.
JS7 paras. 19-22.
ELIZKAELIZKA p. 3.
JS4 4.1.5.
ELIZKAELIZKA p. 3 and JS7 p. 11.
JS7 p. 11.
JS4 4.1.5 and JS7 para. 23.
JS7 para. 21.
JS6 para. 10 and JS7 para. 23.
JS4 4.1.5.
JS7 p. 11.
JS6 paras. 9 - 10.
JS4 paras. 4.2.1-4.2.5.
JS6 para. 12 a)-b).
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.
GICJ para. 3.1 xv).
JS8 para. 3.
JS7 paras. 13-18.
JS6 para. 23.
JS7 p. 9.
JS6 para. 24 a).
JS8 paras. 4-12.
JS8 p. 4-5.
JUBILEE paras. 21, 22 and 24.
JS6 paras. 21-22.
JS6 para. 24 b).
ADH p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.30-126.31, 126.49-126.52, 126.54126.56, 127.22-127.25, 128.52-128.60, and 128.81-128.82.
GIGJ para. 1.1 iv)-vi9.
GICJ p. 6.
JS4 8.1.0-8.1.3.
JS6 para. 25.
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154
155
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157
158
159
160
161
162
163
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JS6 para. 26.
JS7 para. 17.
JS4 paras. 6.1.0 - 6.1.4.
JS7 p. 9.
JS4 6.2.1-6.2.5.
JS4 4.1.3-4.1.4.
JS4 5.1.0-5.1.2.
JS4 paras. 5.2.1, 5.2.2 and 5.2.4.
JS4 para. 3.1.5.
JS6 para. 13.
JS4 para. 3.2.1.
JS6 para. 14.
For relevant recommendations see A/HRC/34/13, paras. 126.76-126.77, 127.43, 128.97.
MAAT p. 7.
ELIZKA p. 2.
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