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مقدمة
أعدت هذه الوثيقة األساسية املشرتككة ارتا يتىشرتع مرتب امل رتاتو التو يمليرتة املن جلرتقة ل نرتة املعنيرتة
-1
حبقوق اإلنلان فيىا يتع ق بشكل ومضىون التقارير الدورية اليت يتعني أن تقدمملا الدول األطراف.
وتقدم هذه الوثيقة مع ومات عن األطر القانونية اهلاتفرتة ىل اايرتة وتعزيرتز حقرتوق اإلنلرتان يف ال رتد
-2
والتدابري املتخذة ل قضاء ع ع أي شكل من أشكال التىييز يف التىتب ابحلقوق املدنية واللياسية واالقتصرتاتية
واال تىاعية والثقافية.
ووفقرتا ل ى رتاتو التو يمليرتة املو جحرتدة إلعرتدات الوثيقرترتة األساسرتية املشرتككةذ تنقلرتم هرتذه الوثيقرترتة ىل
-3
ثالثرترتة أ رتزاء :مع ومرترتات عامرترتة عرترتن نرترتون اللرترتوتان ومع ومرترتات عرترتن اإلطرترتار املزسلرترتي حلىايرترتة وتعزيرترتز حقرترتوق
اإلنلرترتان والترترتدابري املتخرترتذة ل قضرترتاء ع رتع مجيرترتب أشرترتكال التىييرترتز يف التىترترتب ابحلقرترتوق املدنيرترتة واللياسرترتية
واالقتصاتية واال تىاعية والثقافية.

ألف -معلومات عامة عن مجهورية جنوب السودان
معلومات جغرافية
يقرتب نرترتون اللرترتوتان برتني عررترتي العرترتر  °3و °13مشرترتاال وعررتي الررترتول  °24و °36شرترقاذ وت رت
-4
ملرترتاحت  239 285مرترتيال مربعرترتا .وحترترتد نرترتون اللرترتوتان مجملوريرترتة اللرترتوتان مرترتن الشرترتىالذ وىلثيوبيرترتا مرترتن الشرترترقذ
وأوغندا من اجلنونذ وكينيا من اجلنون الشرترقيذ ومجملوريرتة الكون رتو الداقراطيرتة مرتن اجلنرتون ال رتر،ذ ومجملوريرتة
أفريقيا الوسرع من ال رن .ويقب نرتون اللرتوتان ابلقرترن مرتن عرتت االسرتتواء وي رت ع رتع سرتاحت الر يعيرتة
بصورة رئيلية و وت ال اابت االستوائية وامللتنقعات واألراضي العش ية.
ويتل رترتم املن رترتاو االس رترتتوائي ل رترتد اواس رترتم األمر رترتار ةات الرطوب رترتة العالي رترتة والكىي رترتات الك رترترية م رترتن
-5
األمرار اليت يتلاقت معظىملا عالل الفكة مرتن نيلرتان/أبريل ىل تشرترين األول/أكترتوبرذ اتوسرتت سرتنوي
ك رترتي ي رت رترتو  953م رترتم .و نرترتون اللرترتوتان هرترتو ب رترتد مرترتن أحرترتد عشرترتر ب رترتدا يترترتدفق ع هرترتا النيرترتل األبرترتي .
وغاابت املررية هي موطن لكثري من أنواع احلياة ال ية اليت تشكل مزجيا مثريا لالهتىام من أنواع ال اابت
واللافاان املو وتة يف وست وشرق ىلفريقيا .ول د أيضا نصي من األوضاع املناعية القاسرتية ارتا يوا ملرت
من فيضاانت وحاالت فاف يف بع اللنوات ويف أ زاء خمت فة من ال د.
خريطة جنوب السودان والبلدان اجملاورة

()1

__________

()1

2

انظرترتر ال رترابت:
.&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3qy3ymD-

https://www.google.com/search?q=map+of+south+sudan+and+surrounding+countries
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اتريخ موجز للبلد
رى غزو نون اللوتان ك زء من اللوتان يف عرتام  1820ع رتع يرتد دىرتد ع رتي ابشرتاذ وا
-6
مصر يف عملد اإلم اطورية العثىانية ل ر جتارة الرقيق وحب ول هناية القرن التاسب عشرذ كان اللرتوتان
ابلفعل حتت احلكم اإلنك يزي  -املصري .واستىرت الل رات االستعىارية ال يرانية يف حكرتم اجلرتزء اجلنرتو،
من اللوتان كىحىية حىت عام .1956
ويف عام 1956ذ حصل اللوتان ع ع استقالل عن احلكرتم اإلنك يرتزي  -املصرتريذ ولكرتن بعرتد
-7
اسرترتتقالل اللرترتوتانذ نشرترتا الصرتراع برترتني اجلرتزأين الشرترتىا واجلنرترتو ،مرترتن اللرترتوتان بلرت التو يرترتب غرترتري العرترتاتل
ل ىرتوارت والتىييرترتز مرترتن انرت حكرترتام اللرترتوتان ذنرترتذات املترتولحني ل حكرترتم يف ال رترتد وهرترتو مرتا انتملرترتع بتوقيرترتب اتفرترتاق يف
أتيس أاباب يف عام 1972ذ أسفر عن ىلنشاء حكومة ل حكم الذايت يف نون اللوتان .وممرتا يزسرتل لرت
أن هذا االتفاق قد ظل قائىا حىت عام  1983عندما رى ىلعالن الشريعة اإلسالمية يف اللوتان ما أتى
ىل التىرت الثاين من ان نون اللوتان ضد الشىال .بيرتد أن هرتذه احلرترن األه يرتة قرتد انتملرتت مرترة أعرترى
بتوقيب اتفاق اللالم الشامل يف عام  2005الذي تاله استفتاء يف كانون الثاين/يناير  2011مملد الرريق
الستقالل نون اللوتان يف  9متو /يولي .2011

ابء -اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جلنوب السودان
اخلصائص الدميغرافية
حل ذعر تعدات سكاين أ ري يف نون اللوتان ك زء مرتن اللرتوتان يف عرتام 2008ذ قيرتل ىلن
-8
عدت سكان هو  8.26ماليني نلىة (الذكور 4.29 :مالينيذ واإلانث 3.97 :ماليرتني)ذ مرتب معرت جدل منرتو
قرتدره  3.83يف املائرترتة .بيرترتد أن اإلسرترتقاطات األعرترية الرترتيت أ رترترتا وكرترتاالت األمرتم املتحرترتدة قرترتدرت عرترتدت سرترتكان
ال د برت  129 026 13نلىة()2ذ وتشكل اإلانث أكثر من  49.6يف املائة.
ويو رترتد ضرترتىن سرترتكان نرترتون اللرترتوتان عرترتدت ك رترتري مرترتن الش رت انذ ىلة يشرترتكل الش رت ان الرترتذين تقرترتل
-9
أعىارهم عن  18عاما نل ة  51يف املائة من اللكانذ كىا يشكل من هرتم تون الثالثرتني مرتن العىرتر نلرت ة 72
يف املائرترتة مرترتن اللرترتكان .وال تزيرترتد نلرت ة مرترتن ت رت أعىرترتارهم  65عامرترتا فىرترتا فرترتوق عرترتن  2.1يف املائرترتة مرترتن اللرترتكان.
ويقدجر معدجل اإلعالة الكام ة برت 83.7ذ ي ىلسملام الش ان في  77.3يف املائة وك ار اللن  6.4يف املائة.
املدى العىري
(ابللنوات)

النل ة املئوية من
جمىوع اللكان

الذكور

النل ة املئوية
ل ذكور

اإلانث

النل ة املئوية
لإلانث

14-0

44.37

2 947 277

51.00

2 831 822

49.00

24-15

20.56

1 402 746

52.38

1 275 276

47.62

54-25

29.58

1 869 480

48.52

1 983 504

51.48

64-55

3.39

2 35 546

53.31

206 304

46.69

 65عاما فىا فوق

2.1

151 166

55.14

123 008

44.86

__________

()2
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بياانت دميغرافية أخرى
رقم مل لل
1
2
3

املزشر

معدجل املواليد
معدجل الوفيات
العىر املتوقب عند الوالتة

النل ة املئوية

()3

 35,5لكل ألل من اللكان (تقديرات )2017
()4
 7,7لكل ألل من اللكان (تقديرات )2017
()5
 42عاما

اللغات
 -10يو د العديد من الت ىعات ال وية يف نون اللوتان اا يف ةلرت االني وتيرتونا واالني يتيرتون
احلرترتاميوناذ واللرترتوتان .ويرترتتك م الني وتيرترتون ل رترتات خمت فرترتة مرترتن الفرترترع ال رترتوي ألسرترترة ال رترتات الني رترتو  -صرترتحراوية
اخلرترتااب ابجلرترتزء الشرترقي مرترتن اللرترتوتانذ بينىرترتا تتحرترتدث جمىوعرترتات أعرترترى ل رترتات خمت فرترتة تنتىرترتي ىل فرترترع أتمرترتاوا -
أوابن رترتي مرترتن ل رترتات الني رترتر  -الكون رترتو .واو رت الدسرترتتور االنتقرترتا لعرترتام ( 2011بصرترتي ت املع جدلرترتة)ذ فرت ن
ال ة اإلنك يزية هي ل ة العىل الرمسية يف ال دذ ع ع الرغم من أن ال رتة العربيرتة وال رتات اح يرتة األعرترى
تلتخدم أيضا كوسي ة ل تواصل.
االقتصاد
 -11املصدر الرئيلي لإليراتات يف ال د هرتو الرتنفت الرتذي ي رت نصرتي رتو  90يف املائرتة مرتن النرتات اح رتي
اإلمجا  .وتشرتتىل مصرتاتر الرتدعل األعرترى ع رتع الزراعرتةذ والت رتارةذ ومصرتايد األمسرتاتذ وال رتاابتذ واللرتياحةذ
والراقة الكملرمائيةذ والتعدين .بيد أن معظم هذه املوارت ليلت ملت جة ابلكامل.
 -12و نون اللوتان هو من بني أقل ال دان منوا يف العامل .ويعتىرتد اللرتكان يف املقرتام األول ع رتع
راعة الكفاف اا فيملا راعة احاصيلذ وتربية احليواانتذ والعىل يف مصايد األمسات وال اابت من أ ل
كل عيشملم.
 -13ويعتىرتد املزارعرتون بصرتورة رئيلرتية ع رتع هررتول األمررتار ملزاولرتة الزراعرتة ع رتع الرترغم مرتن اسرترتتخدام
تقنيرترتات الزراعرترتة امليكانيكيرترتة بشرترتكل متزايرترتد يف بع رت املنرترتاطقذ كىرترتا هرترتو احلرترتال يف منرقرترتة رين رت يف اجلرترتزء
الشىا من ال د .وتشتىل احاصيل الرئيلية ع ع الذرة الرفيعة والذرة والنب وال وبياء واللىلم والفرتول
اللوتاين والدعن واألر واملنيملوت وال راطا احل وة والفواك واخلضروات .وتو د أعدات ك رية من املاشية
والدوا ن اليت جيري تربيتملا يف ال دذ اا يف ةل املاعز واألغنام واملاشية والد اج .وتنروي ال اابت يف
ال د ع ع ىلمكانية ىلنتاج األعشان الص ة واألعشان ال ينة واملنت ات الر ية والفواك والصى العر.،
لتخدم بصورة رئيلية يف االستملالت اح ي.
وهنر النيل هو املصدر الرئيلي لألمسات ولكنملا ت َ

__________

()3
()4
()5

4

املر ب نفل .
املر ب نفل .

 ( South Sudan 2010 Household Health Survey, 2010نرتون اللرتوتانذ تراسرتة استقصرتائية صرتحية لألسرتر
املعيشيةذ .)2010
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جيم -البنية الدستورية والسياسية
جوانب احلكم يف البلد
واب هي عاصىة نون اللوتان .ويرلق ال د نظام حكرتم ال مركرتزً يقرتل ع رتع رأر ةراعرت
-14
التنفيذيرترتة رئرترتيس اجلىملوريرترتة .والقاعرترتدة األساسرترتية يف ال رترتد هرترتي الدسرترتتور االنتقرترتا لعرترتام ( 2011بصرترتي ت املع جدلرترتة)
الذي يعكف ابلتنوع العرقي والثقايف ل د (املاتة  .)}4{1ونظرتام احلكرتم يف نرتون اللرتوتان مرتنظجم ع رتع
ثالثرتة ملرتتوًت ل حكرترتم :امللرتتوى الرتوطم وملرترتتوى الرتوالًتذ وملرتتوى احلكرترتم اح رتي .ولألغرترا اإلتاريرترتةذ
ينقلم نون اللوتان حاليا ىل  32والية و 180مقاطعة ع ع التوا ابإلضافة ىل منرقة أبيي اإلتارية.
 -15والذراع التشريعية ل حكومة هي برملان مك جون من جم لني يتالل من اجلىعية التشريعية الوطنية
وجم س الوالًت .ويضم جم س الوالًت  50عضوا من  50تائرة انتخابيةذ بينىا تتكون اجلىعية التشريعية
الوطنيرترتة حاليرترتا مرترتن  450عض رتوا .وابإلضرترتافة ىل سرترتن الق رتواننيذ تترترتول اهليئرترتة التش رتريعية مملىرترتة الرقابرترتة ع رترتع أتاء
تقر اللياسات التنفيذية وامليزانيةذ وتصدق ع ع املعاهدات واالتفاقات الدوليةذ
احلكومة الوطنية .وهي ل
واكنملا التصويت حب الثقة عن نوان رئيس اجلىملورية وأي و ير يف جم س الو راء.
النظام القانوين
 -16يلرترتتند النظرترتام القرترتانوين جلنرترتون اللرترتوتان ىل تقاليرترتد القرترتانون العرترتامذ حيرت يرترأر القضرترتاء رئرترتيس
القضرترتاة .وحت جىرترتل امليزانيرترتة القضرترتائية م اشرترترة ع رترتع االعتىرترتاتات املو جحرترتدة ل رترتد .واحكىرترتة الع يرترتا هرترتي أع رترتع
دكىرترتة يف ال رترتد .ومجيرترتب احرترتاكم األعرترترى يف الدولرترتة هلرترتا واليرترتة يف امللرترتائل املدنيرترتة وامللرترتائل اجلنائيرترتة .أمرترتا درترتاكم
االستئناف واحاكم العالية فملي داكم من الدر ة األع ع .وجيرتو لرترئيس القضرتاةذ او رت أمرتر قضرتائيذ
أن ينشئ دكىة عاصة ل نظر يف قضاً ددتة حل احلا ة.
مصادر القانون
 -17يو د لدى نون اللوتان نظام قانوين تعرتدتي يضرتم ةلرتة مصرتاتر ل قرتانونذ هرتي :الدسرتتور
االنتقرترتا والق رتوانني املكتوب رترتة وعرترتاتت الش رترتع وتقالي رترتده وىلراتة الشرترتع وأي مص رترتدر ذع رترتر ةي ص رت ة(.)6
ويعكف بنظام احاكم العرفية كىصدر ل قانون او الدستور االنتقا ويعىرتل هرتذا النظرتام ن رتا ىل نرت
مب نظام العدالة الرمسي .وع ع الرغم من أن القوانني العرفية لكثري من اجملىوعات العرقية يف ال د متيل ىل
أن يكون بينملا قواسم مشككةذ ف ن لكل دكىة عرفية أعرافملا املنفص ة اخلاصة هبا اليت ترلقملا.
النظام االنتخايب
 -18يرتنظم قرتانون االنتخرتاابت الرتوطم لعرتام  2012النظرترتام االنتخرتا .،ورغرتم أنرت مل جترتر أي انتخرترتاابت
منذ االستقاللذ ف ن تو د جلنة انتخاابت وطنيرتة تترتالل مرتن يانيرتة أعضرتاءذ واحرتد مرتنملم فقرتت مرتن اإلانث(.)7
ويو د يانية وعشرون حزاب سياسيا مل ال ال ترأر اإلانث سوى اثنني منملىا.
املنظمات غري احلكومية
 -19يتكفرترتل قرترتانون املنظىرترتات غرترتري احلكوميرترتة لعرترتام  2016بتنظرترتيم أنشرترترة املنظىرترتات غرترتري احلكوميرترتة .وهرترتذا
القانون هو تنفيذ م اشر ل ىرتاتة  52مرتن الدسرتتور االنتقرتا  .وهرتو يرتوفلر ىلطرتارا تنظيىيرتا لتلرت يل املنظىرتات غرتري
احلكومية وتنليق ورصد أعىاهلا.
__________

()6
()7
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دال -التزامات البلد بتنفيذ أحكام صكوك حقوق اإلنسان
 -20صرترتدقت احلكومرترتة ع رترتع صرترتكوت ىلق يىيرترتة وتوليرترتة شرترتىت تتع رترتق حبقرترتوق اإلنلرترتان أو انضرترتىت ىلليملرترتا
هبدف تعزيز وااية حقوق اإلنلان جلىيب املواطنني .ووفقا ل دستورذ ق ت احلكومة أن ت تزم أبس قية م رتاتو
القانون الدو املعكف هبا عامليا وأبن تكفل اتلاق تشريعاتا مب هذه امل اتو.
 -21ويتضىن الدستور االنتقا لعرتام ( 2011بصرتي ت املع جدلرتة) يف ال رتان الثرتاين منرت ذ شرترعة احلقرتوق
واحلرترترًت األساسرترتية امللرترتتىدة مرترتن الصرترتكوت الدوليرترتة واإلق يىيرترتة حلقرترتوق اإلنلرترتان الرترتيت صرت لدق ع يملرترتا ال رترتد
أو انضم ىلليملا.
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
 -22أنشئت جلنة حقوق اإلنلان جبنون اللوتان او رت املرتاتة  145مرتن الدسرتتور االنتقرتا ب يرتة تعزيرتز
واايرترتة حقرترتوق اإلنلرترتان واحلرترترًت األساسرترتية عرترتن طريرترتق التع رترتيم وال ح رت والرصرترتد وىل رتراء التحقيقرترتات .ويرترتن
قانون جلنة حقوق اإلنلان جبنون اللوتان لعام  2009ع ع والية هذه املزسلة وع ع تو ي أعىاهلا.
-23

وترت أتانه مزسلات ىلضافية لتعزيز وااية حقوق اإلنلان.
واليتملا

رقم
مل لل

اسم املزسلة

-1

و ارة العرت رت رترتدل والشرت رت رترتزون تق رت رت رت رت رت رترتد اخل رت رت رت رت رت رترتدمات يرت رترأر و ي رترتر ك رترتل و ارةذ
القانونيرت رت رترتةذ ارت رت رترتا فيملرت رت رترتا ع رترتع املل رترتتوى ال رترتوطم
الدستورية
امللاعدة القانونية وملتوى الوالًت

-2

تعزي رترتز وااي رترتة حق رترتوق يرت رترأر و ي رترتر ك رترتل و ارةذ
النل رت رت رت رت رترتاء واألطف رت رت رت رت رترتال ع رت رتع املل رترتتوى ال رترتوطم
واألشرتخااب الضرترتعفاء وملتوى الوالًت
اآلعرين

و ارات املل رت رت رت رترتاواة ب رت رت رت رترتني
اجلنلرترتني ورعايرترتة الرفرترتل
والرعايرت رت رترتة اال تىاعيرت رت رترتةذ
ع رت رترتع امللرت رترتتوى الرت رترتوطم
وملتوى الوالًت

تكوينملا

موارتها املالية

أنشرتملا

مركزها
أنشئت

امليزانيرترتة احلكوميرترتةذ وتشرترتىل احاكىة ع ع اجلرائم
مت رت رت رت رتويال بسيل رت رت رت رترتيا ا رت رت رت رت رت  5تقد امللاعدة القانونية
ماليرترتني نيرت مرترتن نيملرترتات
نرترتون اللرترتوتان مرترتن أ رتل
امللاعدة القانونية
امليزانيرت رت رترتة احلكوميرت رت رترتة وتعرت رت رترتم تعزيز امللاواة بني اجلنلني أنشئت
ضخم من شركاء التنىية ااية األشخااب الضعفاء
التوعيرتة العامرترتة بشرترتان العرترتاتات
الضارة

هاء -االتفاقيات وصكوك حقوق اإلنسان األخرى اليت ص ّدق عليها البلد أو انضم إليها
جنوب السودان طرف يف الصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان

الرقم املعاهدة/االتفاقية
العملد الدو اخلااب ابحلقوق املدنية واللياسية
ال وتوكول االعتياري األول امل حق ابلعملد الدو اخلااب ابحلقوق املدنية واللياسية
العملد الدو اخلااب ابحلقوق االقتصاتية واال تىاعية والثقافية
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االتفاقية الدولية ل قضاء ع ع مجيب أشكال التىييز ضد املرأة
ال وتوكول االعتياري التفاقية القضاء ع ع مجيب أشكال التىييز ضد املرأة
االتفاقية وال وتوكول املتع قان بوضب الال ئني
اتفاقية عام  1951وبروتوكوهلا اخلاصان بوضب الال ئني
اتفاقية مناهضة التعذي وغريه من ضرون املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالىلنلرتانية أو اململينرتة
وبروتوكوهلا االعتياري
اتفاقية حقوق الرفل
ال وتوكول االعتياري التفاقية حقوق الرفل بشان بيب األطفال واست الل األطفال يف ال اء
ويف املوات اإلابحية
ال وتوكول االعتياري التفاقية حقوق الرفل بشان اشكات األطفال يف املنا عات املل حة
اتفاقية ااية الكاث العاملي الثقايف والر يعي
اتفاقية حقوق األشخااب ةوي اإلعاقة
اتفاقية ااية الكاث الثقايف
اتفاقية ااية وتعزيز تنوع أشكال التع ري الثقايف
االتفاقية املن حظلىة ل وان احدتة ملشاكل الال ئني يف أفريقيا
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنلان والشعون
امليثاق األفريقي حلقوق الرفل ورفاهيت
االتفاقية األفريقية حلىاية وملاعدة األشخااب املشرتين تاع يا ةوي اإلعاقة
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنلان والشعون املتع ق حبقوق املرأة يف أفريقيا
اتفاقيات نيل وبروتوكوالتا
اتفاقيرترتة مناهضرترتة التعرترتذي وغرترتريه مرترتن ضرترترون املعام رترتة أو العقوبرترتة القاسرترتية أو الالىلنلرترتانية أو اململينرترتةذ
لعام .1987

واو -توعية املوظفني العموميني وغريهم من املهنيني حبقوق اإلنسان
التوعية العامة
رى تدري العديد من الض اط وض اط الصل يف شرطة نون اللوتانذ وتائرة الل ونذ
-24
وقوات الدفاع عن شعون نون اللوتان ع ع التعامل مب حاالت العنل اجلنلي والعنل القائم ع رتع نرتوع
اجلنس (العنل اجلنلاين) وقضاً حقوق اإلنلان بو عام .وك زء من التدري والتوعيةذ جيري تزويد
هزالء املوظفني أيضا بنلخ من امل اتو التو يملية املتع قرتة حبقرتوق املرترأة والرفرتل .وجيرتري القيرتام بعى يرتات
تدري ىلضافية بدعم من شركاء خمت فني.
 -25ويف واليرترتة ماريرترتدي وحرترتدهاذ ت قرترتع  40فرترترتا مرترتن أف رترات ق رتوات الرترتدفاع عرترتن شرترتعون نرترتون اللرترتوتان
تدري ا يف جمال حقوق اإلنلان يف كانون األول/تيلى .2017
GE.20-03139
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 -26ويف عرترتامي  2014و2015ذ قرترتام ب رترانم األمرترتم املتحرترتدة اإلمنرترتائي بترترتدري أف رترات الشرترترطة واألعصرترتائيني
اال تىرتاعيني يف أ رترتاء خمت فرترتة مرترتن ال رتد .وي رترتني اجلرترتدول الترترتا تفاصرترتيل أعرتدات عى يرترتات الترترتدري هرترتذه حلرت
نوع اجلنس واملوقب.
التدريب بشأن العنف اجلنسي والعنف اجلنساين يف عامي

 2014و2015

2014

املكان

واب
ًم يو
توريت
واو
أويل
حمنكىان

اجملموع

2015

الذكور

اإلانث

اجملىوع

الذكور

اإلانث

اجملىوع

19

7

26

13

12

25

14

16

30

19

13

32

28

15

43

16

14

30

15

15

30

13

17

30

25

5

30

21

9

30

15

19

34

-

-

-

116

77

193

82

65

147

تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق الربامج التعليمية وأنشطة اإلعالم العام املضطلَع هبا برعاية
احلكومة
 -27أتع رترتت و ارة التع رترتيم ع رترتن طري رترتق اخلر رترتة االسرت رتكاتي ية ل تع رترتيم ل ف رترتكة  2027-2017واملن رترتاه
الدراسرترتية الوطنيرترتة ب رترام تع يىيرترتة بشرترتان حقرترتوق اإلنلرترتان يف املزسلرترتات التع يىيرترتة يف ال رترتد .وترترتدعم بعثرترتة األمرترتم
املتحدة يف نرتون اللرتوتان التنفيرتذ النرتا ذ هلرتذه اخلررتة عرتن طريرتق تنظرتيم ح قرتات عىرتل تدري يرتة ملع ىرتي
املدارر بشان التع يم األساسي حلقوق اإلنلانذ وشرعة احلقوقذ والوا ات اجلنلانية واملدنية.
تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق وسائط اإلعالم
 -28جتري التوعية امللتىرة ابلشواغل املتع قة حبقوق اإلنلان عن طريق وسائت اإلعالم اإللككونية
واملر وعرترتةذ ارترتا يف ةل رت وسرترتائت اإلعرترتالم احلكوميرترتة وهيئرترتة ال رت جلنرترتون اللرترتوتان (اإلةاعرترتة والت فرترتا )ذ
وىلةاعة األمم املتحدة مرياً اىلف ىلماذ واإلةاعات اخلاصة وهيذ يف مج ة ىلةاعاتذ ما ي ي :ىلةاعة العنيذ
وىلةاعة خبيتاذ واإلةاعة رقم واحد .وتشىل وسائت اإلعالم املر وعة :ا واب مونيتوراذ واتونا وصحل
تزتي مجيعملا تورا ابل األمهية يف تعزيز الوعي حبقوق اإلنلان يف ال د.
أعرى ل
دور اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية
 -29تنشت منظىات اجملتىرتب املرتدين يف تعزيرتز حقرتوق اإلنلرتان يف ال رتد .وتعىرتل احلكومرتة لتعزيرتز اايرتة
حقوق اإلنلان يف ال دذ ومتث ملا يف ةل جلنتملا املشككة بني الو ارات ابلتعاون مب منظىات اجملتىب املدين
املدعومة من الشركاء الدولينيذ اا يف ةل شع ة حقوق اإلنلان يف بعثة األمم املتحرتدة يف نرتون اللرتوتانذ
وب رترانم األمرترتم املتحرترتدة اإلمن رتائيذ ومنظىرترتة األمرترتم املتحرترتدة ل رفولرترتة (اليونيلرترتيل)ذ وصرترتندوق األمرترتم املتحرترتدة
ل لكانذ وهيئة األمم املتحدة ل ىرأةذ واالحتات ال وثري العامليذ ىل ان منظىات أعرى.
التعاون واملساعدة يف جمال التنمية
 -30يت قع ال د الدعم من الشركاء الدوليني فيىرتا يتصرتل بتعزيرتز واايرتة حقرتوق اإلنلرتان األساسرتية.
فقد قدمت معظم وكاالت األمم املتحدة العام ة يف ال د أشرتكاال شرتىت مرتن الترتدري ع رتع صرتعيد ال رتد بشرتان
اسكاتي يات العىل اجلنلاين وعرت العىل الرامية ىل تو ي أنشرة االست ابة.
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زاي -التحددد ت ذات الطبيعددة العامددة الدديت تددؤثر علددو تنفيددذ الصددكوك الدوليددة حلقددوق
اإلنسان أو تعوق هذا التنفيذ
انعدام األمن
 -31يش رت لكل انعرترتدام األمرترتن أحرترتد التحرترتدًت الرئيلرترتية الرترتيت تعرقرترتل تعزيرترتز واايرترتة حقرترتوق اإلنلرترتان يف
ال د .ففكة الصرتراع املرولرتة قرتد أعاقرتت التنفيرتذ الفعرتال لكثرتري مرتن تر عرتات ال رتد وأعاقرتت تنفيرتذ صرتكوت
حقوق اإلنلان اليت انضم ىلليملا نون اللوتان ع ع النحو املنصواب ع ي يف العديد من واثئق اإلطار
القانوين واللياسات.

حاء -عمليات تقدمي التقارير
 -32جيرترتري حتديرترتد اإلتارات احلكوميرترتة امللرترتزولة عرترتن تقرترتد التقرترتارير ع رترتع أسرترتار جمرترتاالت الككيرترتز يف
التقرير .بيد أن قد رى ىلنشاء جلنة مشككة بني الو ارات/اإلتارات احلكومية بشان اآلليات الدولية من
أ ل التنليق مب الو ارات املختصة املعنية فيىا يتع ق بصياغة التقارير القررية ةات الص ة .فملذه الوثيقة
األساسية املشككة قد تولت صياغتملا ال نة املشككة بني الو ارات مب ت لقي ىلسملامات من الو ارات واإلتارات
واجلملات الشريكة احلكومية املعنية.
 -33ويف عضم التحدًت املخت فةذ متكنت احلكومةذ بدعم من خمت ل الشرتركاء الرتدوليني والرتوطنينيذ
من الوفاء ابلتزاماتا التعاهدية عن طريق تقد تقارير وطنية عن حالة تنفيذها ل صكوت الدولية املخت فة
اا يف ةل ما ي ي:
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الدوري الشامل

(أ)

االستعرا

(ن)

التقرير الوطم األو عن تنفيذ اتفاقية حقوق الرفل

(ج)

التقرير األو عن تنفيذ اتفاقية القضاء ع ع مجيب أشكال التىييز ضد املرأة

(ت)

منملاج عىل بي ني.
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