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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية السادسة والعشرون

  ٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ١٤

كررررررررانون ا و     14إلنسرررررررران  رررررررر  ر اعتمرررررررردق مجلررررررررس حقرررررررروق اقرررررررررا  
 2016 ديسمبر

 ان الة حقوق اإلنسان    جنوب السودح -1 26-دإ  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 بأهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
باإلعالن العاامل  ققاوق اإلنساان، وامليثااق األي يقا  ققاوق اإلنساان  وإذ يسرتشد أيضا   

 والشعوب، ومعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة،
 أن الدول ه  املسؤولة، يف املقام األول، عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإذ يؤكد 
، ٢٠١٦آذال/ماااال   ٢3املاااؤل   3١/٢٠إىل قااا ال جملاااس حقاااوق اإلنساااان  وإذ يشااار 

الذي أنشأ اجمللس مبوجبه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف جنوب الساودان، وإىل ااائ  القا الات 
السااابقة الصااادلة عاان جملااس حقااوق اإلنسااان وجملااس األماان، وإىل بيانااات الاا ئيس بشااأن جنااوب 

 السودان،
القا الات والبيانااات ذات الصاالة الصاادلة عاان ارياااد األي يقاا  مجياا   إىل وإذ يشار أيضااا   

 واهليئة اقكومية الدولية املعنية بالتنمية،
بأن حكومة جنوب السودان قد التزمت بالتعاون م  مفوضية األمم املتحدة  وإذ يعرتف 

ملعنياة حبقاوق اإلنساان يف السامية ققوق اإلنسان، واإلج اءات اخلاصاة لممام املتحادة، واللجناة ا
 جنوب السودان يف ارضطالع بوريتها،
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إزاء اردعااااءات املتعلقااة بالتكااااب انتهاكااات وقااااوزات ققاااوق  وإذ يساااولب باااالل القلاا  
لي  األمااا العااام بشااأن جنااوب السااودان، وتقااالي  بعثااة األماام املتحاادة يف ااإلنسااان، الااوالدة يف تقاا

، وتق يا ي مفاوا األمام (١)ت لف يا  اخلارباء املعان بناوب الساودانجنوب السودان، والتق ي  املؤق
 ،(٢)املتحدة السام  ققوق اإلنسان

  ١يف اللجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان، بيااان  وإذ يثاار جزعااه الشااديد 
عادة تشام  بالفعا  ، ومفادب أن هناك عملياة تطهار ع قا  مطا دة ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

منااا   يف جنااوب السااودان، بااااتجدام التجوياا  وارعتصاااب ا ماااع  وإحاا اق القاا  ، وإذ يثاار 
الصاااادل جزعااه الشاااديد أيضاااا  بياااان املستشاااال اخلاااا  لممااا العاااام املعااان مبنااا  اإلباااادة ا ماعياااة 

يتمثاا  يف احتمااال  شاديد، الاذي يتحاادن عاان وجاود  طاا  ٢٠١٦تشا ين الثاااو/نويمرب  ١١ يف
  ميكن أن يؤدي إىل إبادة مجاعية، يف جنوب السودان،و ، ع قيةعنف على أاس تصاعد ال
 يا ي  علاى الك اهياة والعناف إزاء ماا يصادل عان مجيا  األ ا اف مان  وإذ يساولب القل  

دواي  ع قيااة، وإزاء التقااالي  الااث تتحاادن عاان ااااتهداف املاادنيا علااى أاااا  ارنتماااء الع قاا ، باا
  والعنف ا نساو، العنف ا نس  واتساع لقعة
اابقا ، الذي تسبب يف يف ورية واط اراتوائية تصعيد العنف  وإذ يثر جزعه الشديد 

 زيادة تدي  الالجئا حنو البلدان اجملاولة، 
 بتزايااد يتصااف الااذي السااودان، جنااوب يف املتاادهول الوضاا  إزاء القلاا  ببااالل يشااع  وإذ 
 منذ يظاعات والتكاب اإلنسانية األزمة تفاقم  ضم يف وارقتصادي، واألمن السياا  الضعف
، وانعاادام األماان اليااذائ ، يااا يااؤدي إىل ٢٠١3/ديساامرب األول كااانون يف العنااف أعمااال نشااوب

عمليات نزوح مجاع  دا   جنوب الساودان و االا البلاد، وإىل يا ا قياود وعوائا  أ ا   أماام 
الوصاااول إىل املسااااعدة اإلنساااانية، وإذ يثااان يف الوقااات ذاتاااه علاااى الوكاااارت اإلنساااانية ملسااااعد ا 

مااا   كامااا التعااااون الهاااات الفاعلاااة املعنياااة علاااى املساااتم ة للساااكان املتضااا لين، و ااا  مجيااا  ا 
  الوكارت اإلنسانية،

 يف املتحاادة األماام بعثااة إليهااا  لصاات الااث باراااتنتاجات القلاا  ببااالل علمااا    اايط وإذ 
، ٢٠١5كااانون األول/ديسااامرب   ٤و ٢٠١٤أيال/مااايو  8 املاااؤل ا تق ي يهااا يف السااودان جنااوب

، ٢٠١٤تشا ين األول/أكتاوب   ١5حقي  يف جنوب السودان املاؤل  وتق ي   نة ارياد األي يق  للت
قاد  امل تكباةومفادها أن انتهاكات وقاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنسااو 

  تشك  ج ائم ح ب وج ائم ضد اإلنسانية،
إىل أن حكومااة جنااوب الساودان تتحماا  املسااؤولية األااااية عاان محايااة مجياا   وإذ يشار 

 اكان البلد من اإلبادة ا ماعية، وج ائم اق ب، والتطهر الع ق  وا  ائم ضد اإلنسانية، 

__________ 

  .S/2016/963انظ   (١)
(٢) A/HRC/31/49 وA/HRC/31/CRP.6.  
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إزاء التقااااالي  املتواصاااالة عاااان تزايااااد مسااااتويات العنااااف ا نساااا   وإذ يساااااولب بااااالل القلاااا  
املتصاااا  بااااالنزاع وارعتصاااااب ا ماااااع ، إىل جانااااب الضاااا ب وا نساااااو، وحااااارت ارعتصاااااب 

 م إىل جملااااس األماااان يف شااااابا /وار تطاااااف، وماااان ذلاااال املعلومااااات الااااث قااااادمها األمااااا العااااا
ضد النساء والفتياات  تكب، يضال  عن أعمال العنف ا نس  وا نساو الث الت  (3)٢٠١٦ يرباي 

  تال يف جوبا، الل اندرع الق ٢٠١٦يف متوز/يوليه وآب/أعسطس 
 ال عايااة وم اياا  املاادنيا وااااتهداف با ملااة، قاا   تاادمر إزاء القلاا  بااالل عاان يعاا ب وإذ 
 لبعثااة التاااب  املاادنيا محايااة موقاا  علااى واهلجااوم العبااادة، أماااكن علااى هجمااات وشاان الصااحية،
، والتكاااااب ٢٠١٦شاااابا /يرباي   ١8و ١7 يف ملكااااال يف السااااودان جنااااوب يف املتحاااادة األماااام

أعمال العنف ا نس  ضاد النسااء الالئا  نا جن مان مواقا  محاياة املادنيا يف مجيا  أحنااء البلاد، 
وااتم ال إعاقة قواي  املساعدة اإلنسانية وابتزازهاا، وباب وتادمر اجملمتعاات اإلنساانية با ملاة يف 

 يل الني  وجوبا،إدالية بيبول الكرب  ووريث الوحدة وأعا
يف أوائا  العنف الاذي انادل  باا اقكوماة واملعالضاة املسالحة  وإذ يدين بأقو  العبالات 
 ااا  مجيااا  األ ااا اف علاااى مواصااالة الساااع  إىل إ ااااد حااا  اااالم  للنااازاع ، و ٢٠١٦متوز/يولياااه 
 القائم، 
مجي  اهلجمات ضد العاملا يف اجملال اإلنساو وامل ايا   وإذ يدين بأقو  العبالات أيضا   

عاااامال  يف اجملاااال اإلنسااااو مناااذ كاااانون  ٦7عااان اإلنساااانية الاااث أااااف ت عااان مقتااا  ماااا ر يقااا  
 ١١يف ( Terrain compound)، مباااا يف ذلااال اهلجاااوم علاااى جممااا  اإلياااواء ٢٠١3األول/ديسااامرب 

  جملال الطيب وامل اي  الطبية،، واهلجمات ضد العاملا يف ا٢٠١٦متوز/يوليه 
على ح مة املباو التابعة لممم املتحدة، وإذ يؤكد أن اهلجمات ضاد املادنيا  وإذ يشدد 

  واملباو التابعة لممم املتحدة قد تشك  ج ائم ح ب،
ن املاادنيا الااذين التمسااوا السااالمة يف موقاا  محايااة املاادنيا أل القلاا  بااالل وإذ يعاا ب عاان 
ن أللبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان قد هومجوا وق تلوا وتع ضاوا لصادمات وش ا دوا، و التاب  

املوق  بأكمله تع ا لض ل جسيم، مبا يف ذلل العياادات الطبياة واملادال ، الاث أ ح قات ود م ا ت 
 عن آ  ها،
تحاادة التوجيهيااة بضاا ولة أن تعماا  مجياا  أ اا اف النااازاع، ويقااا  ملباااد  األماام امل وإذ يااذك   

بشأن املساعدة اإلنساانية، مباا ييهاا التحلا  باإلنساانية واقيااد والنزاهاة وارااتقاللية، علاى إتاحاة 
ين دا ليااا  د  ياا  ااتاااجا، ور ااايما إىل املشااوتيساار وصااول أياا اد ومعاادات ولااوازم اإلعا ااة إىل مج

عدات اإلنساااانية هلااام يف الوقااات والالجئاااا، وصاااور  تاماااا  وآمناااا  ومااان دون عوائااا ، وتقاااد  املساااا
 املنااب،

__________ 

(3) S/2016/138.  
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بأمهيااااة تااااوير املساااااعدة واقمايااااة يف الوقاااات املنااااااب للناااااجا ماااان العنااااف  موإذ يساااال   
، مباا يف ذلال  ادمات الصاحة ا نساية واإل،ابياة، والادعم النفسا  والقاانوو، وا نساو ا نس 

للناااجا ماان العنااف  ودعاام اااب  كسااب العاايل، وعاار ذلاال ماان اخلاادمات املتعااددة القطاعااات
 ، م  م اعاة ارحتياجات اخلاصة لمشجا  ذوي اإلعاقة،وا نساو ا نس 
علااااى أمهيااااة ااااايادة القااااانون بوصاااافها أحااااد العناصاااا  ال ئيسااااية ملناااا  نشااااوب  وإذ يشاااادد 

 النزاعات، وحفظ السالم، وتسوية النزاعات، وبناء السالم،
يف جناوب  يزال ةمة الوضا  الساائد اإليالت من العقاب رمن أن  وإذ يع ب عن القل  
 ،السودان
إزاء التقلاايا الشااديد للحيااز الاادميق ا   يف جنااوب  وإذ يعاا ب عاان القلاا  بوجااه  ااا  

السااودان، بواااائ  منهااا تشااديد القيااود علااى ح يااة التعباار والتجماا  الساالم  وتكااوين ا معيااات، 
بشن هجمات على الصحفيا والعاملا يف واائط اإلعالم، وي ا قياود علاى عملياات اجملتما  

م، وإذ يشاادد علااى مسااؤولية اقكومااة عاان املاادو واملاادايعا عاان حقااوق اإلنسااان وواااائط اإلعااال
 معا ة هذب القضايا ويقا  رتفاق ح  النزاع يف مجهولية جنوب السودان،

عمليااة مصاااقة و نيااة ويف أي بااأن آليااات العدالااة ارنتقاليااة عناصاا  هامااة يف  وإذ يساال م 
قيقاة وضامانات تنفيذ ارتفاق، بواائ  منها معا ة قضايا املساءلة وجرب الض ل والبح  عن اق

 عدم التك ال،
 أيلااااول/ ٢٦األي يقاااا  املااااؤل  ببيااااان جملااااس الساااالم واألماااان التاااااب  لالياااااد  وإذ ي حااااب 
، الذي أعاد، يف مجلة أمول، تأكيد التزام اريااد األي يقا  مبكايحاة اإلياالت مان ٢٠١5 ابتمرب

 تكبهااا ا هااات املساالحة يف العقاااب، وأعاا ب جمااددا  عاان إدانااة أعمااال العنااف والتجاااوزات الااث ت
جنااوب السااودان، وواياا  علااى إنشاااء  كمااة  تلطااة مسااتقلة عمااال  بارتفاااق، وإذ ياادعو يف هااذا 

 الشأن لئيسة مفوضية ارياد األي يق  إىل اختاذ مجي  اخلطوات الالزمة إلنشاء هذب اهليئة،
 يف والدولياة واإلقليمياة االية املساءلة آليات تؤديه أن ميكن الذي الدول على يشدد وإذ 
 املساءلة، ضمان على السودان جنوب مساعدة
مااااا ي تكبااااه مجياااا  األ اااا اف ماااان انتهاكااااات وقاااااوزات ققااااوق إلنسااااان  ياااادين -١ 

الث تنطوي علاى عملياات  ها تللوانتهاكات للقانون الدويل اإلنساو يف جنوب السودان، مبا يي
وعنااف يسااتهدف إ نيااة  ااددة، وارعتصاااب وعاارب ماان  ، ااددة عى أبااا تسااتهدف جهااةقتاا  ي اادت 

أشااكال العنااف ا نساا  وا نساااو، وقنيااد األ فااال وااااتجدامهم علااى نطاااق واااا ، وعمليااات 
ارعتقال وارحتجاز التعسفية، والتعذيب املزعوم، واق مان التعسف  من اقصول علاى املسااعدة 

مااااكن العباااادة واملستشااافيات وعلاااى ماااو ف  حفاااظ اإلنساااانية، وشااان  اهلجماااات علاااى املااادال  وأ
يادين أيضاا  ماا يتعا ا لاه أيا اد اجملتما  دة واملاو فا املا تبطا ،ام، و السالم التاابعا لممام املتحا

املاادو واملاادايعون عاان حقااوق اإلنسااان والعاااملون يف اجملااال اإلنساااو والصااحفيون ماان مضااايقات 
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ن انتهاكااااات وقاااااوزات حقااااوق اإلنسااااان وعنااااف، ويشاااادد علااااى وجااااوب  اااااابة املسااااؤولا عاااا
 وانتهاكات القانون الدويل اإلنساو؛

بأشااد العبااالات املمكنااة انتشااال العنااف ا نساا  وا نساااو، مبااا يف ذلاال  ياادين -٢ 
حارت ارعتصاب وارعتصاب ا ماع  الث قد تستجدمها مجي  األ  اف كساالح حا ب، يف 

    اإليالت التام من العقاب؛
بوضاا  حااد  مياا  انتهاكااات وقاااوزات حقااوق هااات الفاعلااة مجياا  ا  يطالااب -3 

اإلنسان ومجي  انتهاكات القانون الدويل اإلنساو، ويهيب بقوة حبكومة جنوب الساودان ضامان 
 محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واق يات األاااية؛

وق بتق ياااا  ي ياااا  التقياااايم التاااااب  ملفوضااااية األماااام املتحاااادة السااااامية ققاااا ي حااااب -٤ 
 ، و يط علما  بالتوصيات الوالدة ييه؛(٢)اإلنسان
الااااث يرتأاااااها يساااااتو   ، صااااد والتقيااااايمشاااارتكة لللجناااااة املالبأمهيااااة دول  يساااال م -5 
يف لصااد تنفيااذ اتفاااق حاا  الناازاع يف مجهوليااة جنااوب السااودان وأحكامااه املتعلقااة بوقااف  ،موعاااي

 بن ااءال تعااوناللشا كاء الادوليا علاى إ الق النال، واإلش اف على ذلل، و   مجي  األ ا اف وا
 م  اللجنة واهليئات األ    الث أنشأها ارتفاق؛

ضااااا ولة  ااااااابة مااااا تكيب انتهاكاااااات القاااااانون الااااادويل اإلنسااااااو  علاااااى يشااااادد -٦ 
وانتهاكات وقاوزات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلل أي انتهاكاات تشاك  جا ائم حا ب أو جا ائم 

 ضد اإلنسانية؛
حبكومة جنوب الساودان التحقيا  يف مجيا  انتهاكاات وقااوزات حقاوق  يهيب -7 

اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساو، و ااابة املساؤولا عنهاا، وضامان اااكماة العادلاة 
للمتهماااا ودعااام الضاااحايا ومحاياااة الشاااهود ااتملاااا، وذلااال قبااا  اإلجااا اءات القانونياااة وأ ناءهاااا 

 وبعدها؛
ة جنااوب السااودان علااى أن تتجااذ يااولا   طااوات قمايااة اقاا  يف حكوماا  اا  -8 

ح ية التعبر والتجم  السلم  وتكوين ا معيات ويقا  رلتزاما ا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، 
عااالم ماان العماا  وأن تضاامن مجلااة أمااول منهااا متكااا أعضاااء منظمااات اجملتماا  املاادو وواااائط اإل

 حب ية ودون ت هيب؛
مجياااا  األ اااا اف علااااى وقااااف ومناااا  انتهاكااااات وقاااااوزات حقااااوق  بقااااوة اااا   -٩ 

اإلنساااان امل تكباااة ضاااد األ فاااال، ويناشاااد مجيااا  األ ااا اف التوقاااف ياااولا  عااان قنياااد األ فاااال عااار 
 ؛اآلنالقانوو وإ الَق ا اح مجي  األ فال الذين ج ن دوا على حنو عر قانوو حىت 

أة يف بناااء الساالم، وياادعو إىل محاياة وتعزيااز بالادول اهلااام الاذي تؤديااه املا   يسال م -١٠ 
حقوق امل أة، وإىل متكينها وإش اكها يف بناء السالم وح  النزاع ويف عمليات ما بعد النازاع، ويقاا  

ومااااا تااااالب ماااان  ٢٠٠٠تشاااا ين األول/أكتااااوب   3١( املااااؤل  ٢٠٠٠)١3٢5لقاااا ال جملااااس األماااان 
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تشا ين  ١3( املاؤل  ٢٠١5)٢٢٤٢ال اجمللاس ق الات بشأن امل أة والسلم واألمن، مباا يف ذلال قا  
 ؛٢٠١5األول/أكتوب  

إنشاء مؤاسات عدالة انتقالية تتضمن  كمة  تلطة مساتقلة، ويهياب  يدعم -١١ 
، مبااا يف يف تنفيااذ اتفاااق حا  الناازاع يف مجهوليااة جنااوب السااودان كاماا ال تعاااونالبميا  األ اا اف 

 ؛ذلل الفص  اخلامس منه
فوضاااية املحبكوماااة جناااوب الساااودان أن تتعااااون تعاوناااا  تاماااا  وبن ااااء  مااا   يهياااب -١٢ 

قااوة اقمايااة اإلقليميااة التابعااة هلااا، يضااال  عاان و السااامية وبعثااة األماام املتحاادة يف جنااوب السااودان 
 اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية يف امليدان، وأن تزي  ما يعرتضها من ع اقي ؛

ويكاا ل ريااة اللجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان، و تأكيااد  يقاا ل -١3 
التشديد علاى يدياد وقاائ  ومالبساات ارنتهاكاات والتجااوزات املتعلقاة حبقاوق اإلنساان لكفالاة 
مساااءلة ا ناااة، وماان أجاا  تقااد  توصاايات إضااايية إىل اجمللااس يف دولتااه ال ابعااة والثال ااا بشااأن 

 وضمان املساءلة؛  القضاء على اإليالت من العقاب
إىل  إىل اللجناااة املعنياااة حبقاااوق اإلنساااان يف جناااوب الساااودان أن تقااادم يطلاااب -١٤ 

، ااتجابة  منها للدولة اراتثنائية اقالية، ويف أق ب وقت يكان عملياا ، حكومة جنوب السودان
إبااء  بشاأن ااب يظاى باألولوياة ويف إ ال التعاون م  منظومة األمم املتحدة األوا ، توصايات 

العنااف ا نساا  والعنااف ا نساااو، و اا  ا هااات الفاعلااة ذات الصاالة يف األماام املتحاادة علااى 
، و اا  حكومااة جنااوب السااودان علااى تعيااا املساااعدة يف يقياا  هااذا املسااعى حسااب ارقتضاااء
 ؛يث   ا  معن مبسألة العنف ا نس  وا نساو

دعم اإلدالي والتقان واللوجساث فوضية السامية أن تقادم كاما  الااملإىل  يطلب -١5 
 الض ولي لتمكا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف جنوب السودان من ارضطالع بوريتها؛

باااااأن حكوماااااة جناااااوب الساااااودان قاااااد تعاونااااات مااااا  املفوضاااااية الساااااامية،  قااااا   ي   -١٦ 
يف  واإلجاااا اءات اخلاصااااة لمماااام املتحاااادة، واللجنااااة املعنيااااة حبقااااوق اإلنسااااان يف جنااااوب السااااودان

ارضطالع بوريتها، باختاذ إج اءات منها اإلذن بالسف  إىل البلد ودا لاه، وتيسار ارجتماعاات 
وتاااااوير املعلوماااااات ذات الصااااالة، ويهياااااب باقكوماااااة مواصااااالة التعااااااون مااااا  املفوضاااااية الساااااامية، 

 واإلج اءات اخلاصة لممم املتحدة، واللجنة يف ارضطالع بوريتها؛
شااارتكة لجناااة املاللاااو املفوضاااية الساااامية واريااااد األي يقااا  و أن ي ااادعى يث يطلاااب -١7 

 صاااد والتقيااايم واللجناااة األي يقياااة ققاااوق اإلنساااان والشاااعوب وجهاااات معنياااة أ ااا  ، حساااب لل
ارقتضاء، إىل مناقشة حالة حقاوق اإلنساان يف جناوب الساودان واخلطاوات الاث اختاذ ا حكوماة 
جناااوب الساااودان لضااامان ااااااابة علاااى انتهاكاااات وقااااوزات حقاااوق اإلنساااان، يف إ اااال حاااوال 

 يف الدولة الساداة والثال ا جمللس حقوق اإلنسان؛      تفاعل  مكث ف بينهم 



A/HRC/RES/S-26/1 

7 GE.16-22382 

إىل اللجناااة املعنياااة حبقاااوق اإلنساااان يف جناااوب الساااودان أن تقااادم  يكااا ل  لباااه -١8 
  ؛تق ي ا  كتابيا  شامال ، يف إ ال حوال تفاعل ، إىل جملس حقوق اإلنسان يف دولته ال ابعة والثال ا

ملعنيااة حبقااوق اإلنسااان يف جنااوب السااودان إىل اللجنااة ا ياا  قاادتم تقي   أن طلاابي -١٩ 
ومجي  األجهزة ذات الصلة يف األمام املتحادة  ارياد األي يق ي قدتم إىل  جملس حقوق اإلنسان مث

 ؛للنظ  ييه
  املسألة قيد نظ ب. إبقاء يق ل -٢٠ 

 ا لسة الثانية
٢٠١٦ديسمرب كانون األول/ ١٤  

  ]اعتمد دون تصويت.[
    


