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 جملس حقوق اإلنسان
 ربعونواأل امسةالدورة اخل

 2020تشرين األول/أكتوبر  2 - أيلول/سبتمرب 14
 من جدول األعمال 10البند 

 القدراتاملساعدة التقنية وبناء 

 يف السودان إلنسانحقوق ا حالة  
 تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان  

 موجز  
واليررا اريبررس ال ررتا  الةررق قالررا  ارروا    ديررد ه ت 35/ 42قررر جم سلررو  ارروا ا يف رراره   قررراجم    

ا اريبررس وأكررد   الوقررت  اترر  يف ءررا   ررا  واليرر ل ررنا وا ررد ه  هأجمي ررت د يفويفويف رر ه ا يف رار   ال ررو ار
 16 ىل  2019أيلول/سرربتمرب  27 الفرر   مررن هرر ا التاريررر يغطرر و . 39/22و ال ررتا  وااررار لاررراجم ا لرر 

أات تها للخبس ال تا   . وهو ي تند  ىل مشاوجمات أُجريت عن بةد و ىل مةلومات2020   ليو /متوز
حيل  اريبس و  ال و ار.  ب نها منظمات ا تمع الدين اليت تنشط   كومُا ال و ار ومصا جم أخرىه  

 التطرروجمات األخررس  والت ررد ت ويبرر ء  ؛ الررا  ارروا ا يف ررار   ال ررو ار ه   هرر ا التاريرررهال ررتا 
للخبررس  اجمير ال ررابااويارر ء م مرردى تنف رر  التولرر ات الررواجم     التارر  ؛ال ررتمر  وارروا ا يف ررار   البلررد

ضررروجميا لت  رر  يةتربهررا الةن ررا األخرررىه وجهررا  ىل اوكومررا وا هررات مولرر ات توياررد   ؛ال ررتا 
  الا  اوا ا يف ار   البلد.
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 مقدمة -أولا  
ه تديرد واليرا اريبرس ال رتا  الةرق قالرا  اروا 42/35قرجم سلرو  اروا ا يف راره   قرراجم   -1

ار لارررراجم وأكرررد   الوقرررت  اتررر  يف ءرررا   رررا  واليرررا اريبرررس ال رررتا  وااررر  ا يف رررار   ال رررو ار ل رررنا وا رررد ه
أر يارررد  تاريررررار عرررن تنف ررر  واليتررر ه يت رررمن  ا لرررو أي رررار  ىل اريبرررس ال رررتا وطلررر   .39/22 ا لرررو

 .جمبة واألاريام ا تول ات بشأر ال اعد  التان ا وبنا  الادجماته ل نظر ا      وجمت  
كامر    ابلتزا   كومرا ال رو ار شيفشرا  مكتر  قطررل بتكل ر  ا لو جم  و  يففو الاراجمه  -2

 ىل  كومررا ال ررو ار ومفوضرر ا  ارروا وطلرر  ارروا ا يف رراره و األمررم الت ررد  ال ررام ا لفوضرر ااتبررع 
 ةرزز  م جل را اراوجما يف ار تادمي تاريريهما الشفوي  عن التاد  احملرز حنو اتح مكتر  قطررل أانرا  

 للمجلو.الدوجم  الرابةا واألجمبة  
2020  ررر ليو /متوز 16 ىل  2019مرب ل/سررربتأيلو  27 ويغطررر  هررر ا التاريرررر الفررر   مرررن -3

وعمررر ر . (1)
مبدويفرا قواعررد ال ررلوا أللرر ات الرروال ت    طرراجم ا جررا ات اريالررا  لررو  ارروا ا يف رراره عُررر  

 لتةل ررع علررة م  ظررات اريبررس ال ررتا  ومررا تولرر  مشررروت تاريررر علررة  كومررا ال ررو ار  ات ررا الفرلررا  ررا ل 
  ل   من استنتاجات.

شرررمولا ابالسرررتةرا ه تةررر ءجم علرررة اريبرررس ال رررتا  الا رررا  بز جمتررر   ىل ال رررو ار الررريت  فررر   ال وخررر ل ال  -4
ه مبرا    لرا الا رو   التخر     ي رع أحنرا  الةرا    الص  ا   التدابس ب ب     2020كايفت مارجم    يف  ار/أبري   

ا التاريررررر  عرررردء هرررر  لرررر اه أُ   . ( 19-كوا ررررد )   مررررر  اررررسو  كرررروجمو    بغ ررررا ا ترررروا  جا  ررررا   الفروضررررا علررررة ال ررررفره 
 أات تها للخبس ال تا  مصا جم خمتلفاه ب نها اوكوما ومنظمات ا تمع الدين.   ابالستنا   ىل الةلومات اليت 

م ررع ا هررات و مةرر ه ال ررتمر تةاو ررا لويةرررت اريبررس ال ررتا  عررن امتنايفرر  وكومررا ال ررو ار  -5
 .اعد  الطلوباابل  وزو ت ت مةلوماما لديها من مة  اليت تبا لت األخرى 

 املنهجية والعمل -اثنياا  
 ىل  كوما ال و اره عن طريع البةثا  اريبس ال تا  ه قد 2019تشرين الثاين/يفوامرب  14   -6

ه 2020كرايفور الثاين/ينراير   14طلَب  ال رما  لر  ابلا را  برز جم  م دايف را. و   الدا ما لل و ار   جن  ه
. ب ررد أر اريبرررس ال ررتا  أعلرررم 2020ار/أبري  للا ررا  برررز جم    بدايررا يف  ررر  من ترر   كومررا ال رررو ار    ر 

. و  األانرا ه أبارة اريبرس ال ررتا  19-كوا رد  جا  راآ اجم/مراجم  شلغرا  الرز جم  ب رب   16اوكومرا   
  تمع الدين.علة اتصاالت  عن بةد مع عد  جهات ااعلا سو ايف اه مبن    لا سموعات ا

ا  مةلومات حمداا من مفوض ا  اوا ا يف ار بشأر التاد  احملرز لروت بس ال توتلاة اري -7
  ال و ار وااار التفاا البلد ال    ال ل وقةت  الفوض ا مرع  كومرا ال رو ار  اطرلال هااتح مكتب

 . 2019أيلول/سبتمرب  25  
لتابةررا للمجلرروه مررن آل ررات ا جرررا ات اريالررا اه مررع آل ررات أخرررى اريبررس ال ررتا  وألرردجم -8

ا تفا ر ب كرى أعمال الامع اليت تةر   ا متظاهرور سلم ور  2020 زيرار/يويف    3   يفشر  ل ف ا
. وأعررررت اريبرررس ال رررتا  ومكلفرررور آخررررور بررروال ته   النشرررر  2019 زيرار/يويف ررر   3  اريرطرررو    

 ا  اورررا و. و عرررا الكلفرررور  اا رررع الةدالرررا والتةررروي  ل رر الصرر ف اه عرررن االيفشرررغال  زا  التررأخس  
بوال ت أي ار اللجنا ال تالا الوطن ا  ىل حماسبا ي ع ال ؤول ه من  ور اسرتثنا ه و لرا وارع قواعرد 

 ا جرا ات الاايفويف ا الواجبا الكرسا   الةايس الدول ا.
__________ 

حمررد ر عررن اوالررا    س اد  اريبس ال تا   ىل سلو  اوا ا يف اره    وجمت  اريام ا واألجمبة ه تاريرررار وررفو ر  (1)
 .2020متوز/يول    ىل أيلول/سبتمرب  17الف   من 
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 الجتاهات السياسية واملؤسسية والقتصادية : التطورات اليت حدثت مؤخراا  -اثلثاا  
ه بُرر لت جهررو  كررربى للتصرردل 2019أيلول/سرربتمرب  8عارر  تشررك   اوكومررا االيفتاال ررا    -9

   آت/ 17للشرررروامل  التةلاررررا قارررروا ا يف رررراره مبررررا    لررررا مررررن خرررر ل الوا اررررا الدسررررتوجميا الوقةررررا   
ياررر لرر   النظومررا الاايفويف ررا والؤس رر ا. و واريطررا االيفتاال ررا الرريت وضررةتها اوكومررا   2019أمل ررطو 

م اجم يشم  ا م ع ويف ر   ىل اا رع اووكمرا  جميا تف ح ا ال أما اريبس ال تا  أبر الوا اا الدستو 
الدستوجميا وي تمد ج وجم  مرن البرا ا الت نرا واروا ا يف رار وسر ا   الارايفور. وتروار الوا ارا الدسرتوجميا 

 مج ا لر   الطلروت تنف ر   خر ل الفر     ا اليت ستاو  الر لرا الاا مرا وبرر للا م الر ار أي ار خمطط
االيفتاال ا. وتشم  ه   الا م وعنالر ا ل   االل   مسات الدولا  ات ال  ا   وطب ةتها؛ وترسم 

 ك زها.يفطاا وظا   خمتل  أجهز  الدولا؛ واد  مد  اريطا االيفتاال ا والواليا الشمولا هبا وساالت تر 
 س عم  مفوض ا  اوا ا يف رار   وا اا الدستوجميا تنص علة ت ويار اريبس ال تا  أبر ال -10

ه ميهرد ال رب   2019أيلول/سربتمرب  25وقد وقةت اوكوما والفوضر ا اتفراا بلرد م ر      .ال و ار
قر   اجماروجمه لفتح مكت  قطرل بتكل   كام  اتبرع للمفوضر ا   ال رو ار يكرور لدير    روجم م رداين 

ررر ترردجمق ار اريررعُ والن رر  األزجماه وجنرروت كر اررا   26 بررد    اريرطررو  اعتبرراجمار مررن ره وورررا ال ررو ار. ويفُش 
. ويةمرر  الكترر  الاطرررل التررابع للمفوضرر ا   ال ررو ار بتن رر ع  وا ررع مررع 2019كررايفور األول/ ي ررمرب 

 .مم الت د     اجماوجمةمل ا الختلطا ل اا  األاريا  واألللارت  اوا ا يف ار التابع 
دستوجمياه ورعت اوكوما   مفاوضات مع اوركات ال رل ا    اجماروجم الوا اا ال ومتاو ار مع -11

و  منطايت جنوت كر اار والن   األزجما    طاجم عمل ا جواب لل    اليت أُطلات   منتصر  تشررين 
 ا من الزمنه ما أات    راز تارد    بةر . والتزال احملا  ت جاجميا من  ا   طويل2019األول/أكتوبر 

ا النظمرا ل را   تااسرم الثررو  وال رلطا و طراجم الةدالرا االيفتاال راه ا االته ال س ما ا ما يتةلرع ابلبرا 
مبررا يشررم  اتفاقررار بشررأر التةرراور مررع احملكمررا ا نا  ررا الدول ررا ا مررا يتةلررع ابألوررخا  الرردايف  ابجمتكررات 

ارررا  األارياررر   عمرررار تان رررار لةمل رررا  اجماررروجم. وقرررد  كررر  مرررن األمررم الت رررد  واال جرررا م   سررر اا النرررزات  
ةمل را الختلطرا ل ارا  وساطا. وقدجم التنوي  بوج  اريصو  ابلدعم اللوج يت الواسع ال ل قدمت  الال

ر ين )الةمل ررا الختلطرا(ه والرر ل سر  ت  ررس  جرررا  مشراوجم  مررع الشرر  األاريار  واألمررم الت رد     اجمارروجم
ىل جررواب. و  تن ررم  ركررا اريررر لرر  الشررر ين  اخل ررار وا تمررع احمللرر    اخل ررار    اجمارروجم ومتويرر  سررفر  ث

 - الشررمال/اوركررا الشررةب ا لت ريررر ال و اروعلءاررت ال ررو ار با ررا   عبررد الوا ررد  ىل عمل ررا الوسرراطا. 
جنرررا  اولرررو مشررراجمكتها   احملرررا  ت ب رررب  طلبرررات تتةلرررع ش جماي ق ررر يت الةلمايف رررا وتاريرررر الصرررس   

رلار جدول األع مال اريرا  مب را  ت ال ر  .   ر   ر اوكومرا   تواارع علرة تنراول الا ر ت ه مف ء 
فرراا سرر  . وتف ررد  ا وهريررا  ىل الررؤمتر الارروم  الدسررتوجمل بةررد التولرر   ىل ات  الررا مثرر  هرر   الا ررا 

 تااجمير أبر جنا  اولو قرجم    زيرار/يويف   استئناف حما  ت ال    مع اوكوما.
اريبرررس ال رررتا   ىل أر ا ارررار مرررن ألررر  الرررواطن  ال رررو ايف   اريم رررا الررر ين أ ايفرررتهم س ويشررر  -12

احملكما ا نا  ا الدول ا ب  الزعما  النتم   ىل النظا  ال ابعه مبن ار هم الرر  و الخلروته حمتجرزور   
 م خطررر . جرراد  وخي رةور للت ا ررع بشرأر عر  2019سرجن كروبر الركرزل   اريرطررو  منر  يف  رار/أبري  

وير ر  اريبرس ال رتا  أي رار ابأليفبرا  الريت تف رد أبر زعر م ال ل شر ات    قلر م  اجماروجمه علر  حممرد علر  
عبرد الرارراره يُةرررف أي رار ابسررم علرر  كوورر  ه وهرو أ ررد الررواطن  ال رو ايف   اريم ررا الرر ين أ ايفررتهم 

 9ا الوسطة ويفُا    ىل عهد  احملكمرا   يا أار احملكما ا نا  ا الدول اه سلءم يفف    ىل سلطات يهوجميا 
 .2020   يفجزيرار/يو 
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وجرررا    ب رررار . آ اجم/مررراجم ه ررررا جم ررر و وزجما  ال رررو ار مرررن حماولرررا املت رررال   اريرطرررو  9و   -13
رر "تفجرررسات  جمهاب ررا". وأيفشرررأ الررردع  الةررا   نرررا اا رررع؛  اوكومررا أر موكررر  جم رر و الررروزجما  اسرررُتهدف بر

 ات عن النتا ج اليت توللت  ل ها اللجنا.لوممة ولكنه   ُتكش  أل
وال يررزال ال ررو ار مصررن فار ضرررمن قا مررا الرردول الراع ررا لاجمهرررات الرريت ارضررتها الرروال ت الت رررد    -14
ويثق ه ا التصن   ال تثمرين األجايف  عن االستثماجم   ال و اره وأ ى  ىل   ا  مةظم .  1993 من  

ا رزا ات ُوضرةت لتشرج ع  ردوو تغ رس   ال رلوا وكرار الاصرد أر ملرم ع قات الراسلا الصررا ا. وجم 
منها هو ار  ا  ا  الاايفور الدويل وتةزيز ه ااد أارزت يفتا ج كاجما ا علة الفئات ال ت ةفا وأا رت 
 ىل تدع م موقع النخبا الت لطا التابةا للنظا  ال ابع. ويشس اريبرس ال رتا   ىل أر الفاوضرات جاجميرا 

 د  ال ل أ رزت   كوما ال و ار و كوما الوال ت الت د  حنو جماع ال و ار من الاا ما.لتااب ويفوء 
      يف  رررررار/   16ويفرررررص ب رررررار اوكومرررررا بشرررررأر  عررررر ر  الرررررا الطرررررواجما االقتصرررررا يا   ال رررررو ار     -15

زمررا  لل دل  علررة  يفشررا  اللجنررا الةل ررا للطررواجما االقتصررا يا الرريت درردف  ىل  قررراجم ترردابس للتصرر   2020أبريرر   
االقتصا يا ووضع خطط لال  ات االقتصا يا من خ ل مرؤمتر اقتصرا ل وطرق. وايفةارد مرؤمتر ورركا   
ال ررو اره الرر ل است رراا  كرر  مررن ال ررو ار وألايف ررا والرروال ت الت ررد  واالاررا  األوجمو ه ابسررتخدا  تان ررا  

 لرررر  ات االقتصررررا يا    م ا  عرررر   . واتفررررع الشرررراجمكور علررررة 2020 زيرار/يويف رررر     25التررررداول ابلف ررررديو    
مل ررور    400بل ررور  والجم  ىل جايفرر  مبلررد  ضررا  قرردجم     1,8بررر  ال ررو ار وتةهرردوا بتررواس مبلررد يلرر  يارردءجم  

 والجم التررز  البنررا الرردويل بتررواس    وررك  من ررا ُتصرررف م ررباار لت ررديد التررأخرات. ويشررم   لررا تارردمي  
لرر  وتنف رر  بررر مج  عررم األسررر الرر ل سرر وار م رراعد   الرردعم لتةزيررز االسررتاراجم علررة م ررتوى االقتصررا  الك 

ه  19-ة االسرتجابا  ا  را كوا رد   ويا للم ي  من ال ت ةف ه ويوج  الةويفا حنو تةزيز قردجم  البلرد علر 
 وبوج  أعم ألملرا  ال اعد  ا يف ايف ا والتةاور ا منا  . 

      ا اسررررررتجابار  ا  ررررررا  ه أعلنررررررت اوكومررررررا  الررررررا طررررررواجما لرررررر  ا عامرررررر 2020آ اجم/مرررررراجم     16و    -16
ا أي رررار  وأمللارررت ي رررع الطررراجمات والررروايفرب والةرررابر الربيرررا والرررداجم  وا امةرررات. وأعلنرررت اوكومررر   . 19-كوا رررد 

يف  ار/أبري    حماولا ال توا  تزايد  االت ايفتاال الةدوى علرة    18 مل ا اريرطو   مل قار كام ر اعتباجمار من  
ظهررت كخطرر حمردا يهرد     19-تا  عرن االيفشرغال مرن أر جا  را كوا رد الصة د احملل . ويةررت اريبرس ال ر 

ا ا  ررا مررن  رد  الصررةوابت الرريت يواجههررا  ال رو ار وي ررة  اررر  بلوملر  أهررداف التنم ررا ال ررتداما. وتزيرد  
 البلد ب ب  الصراعات الداخل ا وااليفتاال ال  اس  واألزما االقتصا يا وا ا ت من الةاات. 

بةثا التكاملا للمرم الت رد  لتاردمي ال راعد  اله أيفشأ سلو األمن 2020   زيرار/يويف  4و   -17
وتطغة مبا ا  (.2020)2524وهرار مبوج  قراجم   12لف   أول ا من  خ ل الف   االيفتاال ا   ال و ار

تنف رررر    ارررروا ا يف ررررار   األهررررداف االسرررر ات ج ا األجمبةررررا لبةثررررا تارررردمي ال رررراعد ه مبررررا    لررررا  عررررم
واجم     الوا ارا الدسرتوجميا والتةلارا قاروا ا يف راره وال راوا ه وال را لاه وسر ا   الارايفوره  كا  الر األ

األ كرررا  الررريت تكفررر   اررروا الررررأ ؛ واتفاقرررات ال ررر   الابلررراه مرررن خررر ل التةررراور الوا رررع مرررع  وخبالرررا
 واليرا متديرداألمرن  لروس قررجمالكت  الاطرل لفوض ا  اوا ا يف ار   ال و ار. و  الوقت يفف  ه 

 علررة االختلطرر  الةمل ررا ارراا  أر وقرررجم كرر لاه 2020  ي ررمرب/األول كررايفور  31  ررى الختلطررا الةمل ررا
 .الف   ه   خ ل للاوات اوايل األقصة اود
ه الختلطررررا الةمل رررراو   طرررراجم جهررررو  اوكومررررا الرام ررررا  ىل تةزيررررز آل ررررات اومايررررا بةررررد   ررررا   -18

. وتتم رررروجم 2020أ جم/مررررايو  21ايررررا الررررديف    ىل سلررررو األمررررن   ات ج تها وماوكومررررا اسرررر   قرررردمت
االس ات ج ا  ول ت ةا عنالر جم    ا تشم   اوا ا يف رار وسر ا   الارايفور. وطلر  سلرو األمرنه 

 تاريررار   ر  ل ياردما أر األاريار  االارا  مفوضر او  للمرم الت رد  الةرا  األم  (ه  ىل2020)2524قراجم    
 الوطن ا. تهاالس ات ج  وااار  الديف   اايا علة كومااو ادجم ل تا  مار  يت من خالار 
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 التحدايت الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان -رابعاا  
 يةفاحلقوق القتصادية والجتماعية والثقا  -ألف 

اين وتررؤار تةصرر  اب تمررع ال ررو ال تررزال أوجرر  التم  ررز وعررد  ال رراوا  ال ررتمر  منرر  أمررد بة ررد  -19
.      ر التفاواتت   التمتع هب   اواوا االقتصا يا واالجتماع ا والثااا ا التمتع ابواوا سلب ار  

ال ترزال واسررةاه ال سر ما   النرراطع التررأار  ابلنرزات الرريت تةرراين بوجر  خررا  مررن أوجر  اورمرراره   ظرر  
  ا وم ررا  الشرررت لتةلرر م واريرردمات الصرر ل صررول علرة الغرر ا  واتفشر  الفاررر الرردقع والفررر  احملرردو   ل

 الأمويفا. وما اتئت ه   التفاواتت تشك  أسباابر ج جميا ل ضطراابت الديف ا والصراعات   ال و ار.
أبر الوا ارررا الدسرررتوجميا ترررنص ألسررربات وج هرررا علرررة تكل ررر  اوكومرررا مبهمرررا    اريبرررس ال رررتا    ويارررر  -20

  (. 4-7 رتداما )الرا    القتصا ل والةم  علة  جمسا  أسرو التنم را ال مةا ا األزما االقتصا يا شيااف التدهوجم ا 
اواروا  وا ارا اواروا واورر ته الرواجم     الفصر  الرابرع عشرر مرن الوا ارا الدسرتوجمياه علرة عرد  مرن    وتنص 

ا.  االقتصرا يا واالجتماع را والثااا راه مبرا    لرا اورع   التةلرر م واورع   الصر ا وعرد  مرن اواروا الثااا رر 
مررن الوا اررا الدسررتوجمياه ت ررهر احملكمررا الدسررتوجميا وملسهررا مررن احملرراكم الختصررا علررة  عمررال    66وعمرر ر ابلررا    

ايفتهاكهررا. وب نمررا متثرر  هرر   األ كررا  تطرروجمار    ررال  14اوارروا واوررر ت النصررو  عل هررا   الفصرر  
 ررا والثااا ررا   سرر اا ال ررو اره قررد  ا مررا يتةلررع بتةزيررز مرردى وجاهررا اوارروا االقتصررا يا واالجتماع   قاب ررار 

    اواوا   لفوف أل ات اواوا  عماَل ه   اواوا   احملاكم الوطن ا. ية ع تدين  جمجا الوع  هب 
قرردجم  ال ررو ار علررة بلررو   19-ن قلارر  مررن أر تارروء   جا  ررا كوا رردعرر اريبررس ال ررتا   وأعررت -21

سر الة شر ا   خمتلر  أحنرا  البلرد ال تاردجم  ا من األ  الا 58أهداف التنم ا ال تداما. وبشرب  ىل أر 
. (2)مل رور طفر  مرن سرو  التغ يرا اورا  7,2علة تواس سلا الغر ا  ال روم  األساسر . ويةراين أكثرر مرن 

م ير  ورخص  5,2األوخا  ال ين حيتاجور  ىل ال اعد  ا يف ايف اه ال ل اجمتفع مرن ويةكو عد  
  الا راه اجمتفراَت م رتوى  75ه أل ما ميث  ز    أبكثرر مرن 2020م ي  وخص    9,3 ىل  2015  

م ير  ورخص مررن الفارر الردقعه كمرا يتبرر   لرا مرن ايفةرردا   6,2البرؤ    البلرد. ويةراين مررا سموعر  
  ترررواار الغررر ا   19-وي ررراوجم الاررررجم اريرررا  قلرررع مرررن أر ترررؤار جا  رررا كوا رررد. (3)األمرررن الغررر ا   اورررا 
غ يررا. ويفتاررر ال رركار الرر ين يةررايفور مررن ل رر ه مررا يزيررد مررن خطررر ا رروت وسررو  التو مكايف ررا اوصررول ع

ايفةررردا  األمرررن الغررر ا  ه مبرررن    لرررا الشرررر ور  اخل رررار وال جئرررور والهررراجرور والةا ررردور وا تمةرررات 
 ال  فا والن ا  واألطفاله  ىل آل ات التك   ال زما للتخف   من  د  األار.

د من حمدو يا الواجم ه     يبلد ه عاىن الاطات الص     البل19-وا د وقب  ظهوجم جا  ا ك  -22
الواطن من مال   ويرتفع م توى التكال   الص  ا اليت يداةها  1,9يف ما    100  000عد  األطبا  لك   

  الا را مرن الراارع الصر  ا الاا مرا مةطءلراه ويُةرزى  30ويف رد اريبرس ال رتا  أبر أكثرر مرن . (4)اريا 
لتجه رررزات الطب ررراه وكررر لا  ىل ضرررة  الاررردجمات ا  اجميررراه ابألسرررا   ىل يفارررص الرررواجم  البشرررريا وا لرررا 

 ىل أر مؤوررر التغط ررا الصرر  ا  2019سرر ما علررة الصررة د  ور الرروطق. ويشررس تاريررر لرردجم   عررا   وال
  .(5)  الا ا 44الشاملا   ال و ار هو 

__________ 

(2) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Sudan. Humanitarian Needs Overview: 

Sudan (January 2020). 

(3) United Nations Development Programme. “COVID-19 socio-economic impact assessment for 

Sudan” (April 2020). 

(4) World Health Organization, Eastern Mediterranean Regional Office, Regional Health Observatory 

Data Repository statistics. متا  علة الرابط .https://rho.emro.who.int/ThemeViz/TermID/142. 

(5) World Health Organization, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage: 

2019 Global Monitoring Report (2019). 
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     68ن مرااررع ا لرر ا ه يبلررد الةرردل الرروطق  وا مررا يتةلررع ابوصررول علررة الررا  واالسررتفا   مرر  -23
مرا يطرر  ارد ت هامرا أمرا  جهرو   ه(6)الا اه مع وجو  اواجما كبس  ب  الناطع الريف را والنراطع او رريا 

 .19-ا توا  جا  ا كوا د
أضرررت بشررد  باطررات اريرردمات الرر ل يوظرر     وي  رر  اريبررس ال ررتا  أر ترردابس التباعررد البرردين  -24

جر والةرض ا. و  ا ال رب ه ةرا خطرر كبرس أر  مل ور عام ه مةظمهم   األعمال النخف ا األ  أكثر من 
يتوق  يفشاط وركات عديد     ال توال  اضطرات الةم  الةا ل لشركات األعمال. وقرد ثارر قطرات  

و  ا تُركرت  له يفت جرا ال اجرع الةرا  لل ركرا االقتصرا يا.  ال  ااا ملس الرمسر ه وخبالرا يفشراط اب ةرات الشرا 
جمتفررررات م ررررتو ت الفاررررر   لررررفوف سرررركار النرررراطع او ررررريا  ىل  اوالررررا  ور عرررر يه ميكررررن أر يف رررر  ا 

اال تجرررراي مررررن جديررررده ومررررن ا يارررروء  االيفتاررررال الرررردمياراط    ال ررررو ار ويررررؤ ل  ىل ايفةرررردا  االسررررتاراجم  
  اجم التنم ا   البلد. ال  اس ه األمر ال ل قد يةطء  م 

تصرن   ال رو ار ضرمن قا مرا البلردار الراع را لاجمهرات مرن     تا  أر استمراجم وي    اريبس ال  -25
قبرر  الرروال ت الت ررد  يررؤار   قرردجم  ال ررو ار علررة الولررول الكامرر   ىل النظررا  الررايل الرردويله مبررا    لررا  

البنا الدويله وعلة  اليت أطلاها لندوا الناد الدويل و  الثالا ابلديور البا جم  الةزز  التةلاا ابلبلدار الفاس   
 ال خما اليت ثخر عن ت ديدها  ات  الؤس ت  ومارض  آخرين.   تصف ا البالد 

وير   اريبس ال تا  جبهرو   كومرا ال رو ار الرام را  ىل تنف ر  ا لر  ات االقتصرا يا. اارد   -26
ةلرر مه و ررا قطاعررار ظررر   ز   ر   ا يففرراا علررة الرعايررا الصررر  ا والت   2020   سررجلت ال زايف ررا الوطن ررا لةرررا 

ه أطلارت اوكومرا  19-سنا من  كم الر  و ال ابع البشس. وال توا  جا  ا كوا د  30مهم ش ن خ ل 
بر سررررار ل سررررتجابا ال ررررريةا ياررررو  علررررة تررررواس الرعايررررا االجتماع ررررا الناديرررراه واءررررر مل رررروين  والجم   وررررك   

م  ىل ز      أجوجم موظف  الاطا  اعدات مباور  للسر الة ش ا ال ة فا   خمتل  أحن م  ت  ا  البلده وتُرج 
الةررا  ة ررَا أضررةاف. ومررع  لرراه ةررا  اجررا  ىل تا رر م خمططررات ال ررمار االجتمرراع  وورربكات األمررار  

برررس ال رررتا  أي رررار  االجتمررراع  الاا مرررا و ىل وضرررع األسرررو لنظرررا  عرررا ل لل مايرررا االجتماع رررا. وتلارررة اري 
خصررص لاطررات  ا والتخطرر ط االقتصررا ل وضررةت خطررا لررز    التمويرر  ال مةلومررات مفا هررا أر وزاجم  الال رر 
مل ور يف ماه مةظمهم    30  الا ا من ال كاره يبلد عد هم ا مل     80الص ا وتواس اوي ت يفاديا لر  

ا  دياه مبا    لا قراجم ا مل ا. ويفظرار للكلفا  من الةامل    الاطات ملس النظام  ت رجموا من التدابس الت 
ات الةاماه ي لم اريبس ال تا  أبر اوكوما اليت تةراين  ل خما     التدابس واالخنفا  التوقع   ا يرا  ا 

 من يفاص ال  ولا اتاي  ىل  عم سخ  من وركا ها االمنا    الدول  . 

 وك حقوق اإلنساناإلصالحات القانونية والتصديق على صك -ابء 
وال اوا  وس ا   الاايفوره مرع  الدولا تاو  علة أسو الةدالا تنص الوا اا الدستوجميا علة أر -27

(. و  ه   الصرد ه 5التزا  اوكوما االيفتاال ا بتطب ع مبدأ ال ا لا وجم  الظا  واواوا ال لوبا )الا   
ورت وا را م ضد ا يف ايف ا وأعمرال الاتر  خراجمي من الوا اا علة أر االع اف جبرا م ا 1ينص الفص  

 30والارررررايفور ا يف ررررراين الرتكبرررررا منررررر  ا الا رررررا  وايفتهاكرررررات  اررررروا ا يف رررررار والارررررايفور الررررردويل يفطرررررا
 (( مشموٌل   االختصالات الواجم     اريطا االيفتاال ا.3)5)الا    1989 زيرار/يويف   

من الوا اا  2رب س ا للف   االيفتاال ا الب  نا   الفص   وحي ط اريبس ال تا  علمار ابألولو ت ال -28
( تركز بوج  خا  علرة أولويرا تنف ر  5)7الدستوجميا واليت تركز ترك زار كبسار علة  اوا ا يف ار. االا   

ا ل   الاايفوين و عا   بنا  النظومرا اواوق را والةدل را وتطويرهراه وضرمار اسرتا ل ا الا را  وسر ا   
__________ 

 (6 ) United Nations Development Programme. “COVID-19 socio-economic impact assessment for Sudan” . 
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 12 رراه تررنص الوا اررا الدسررتوجميا علررة  يفشررا  الاررايفور. وكمررا هررو مةهررو    مثرر  هرر   ال رر اقات االيفتاال
د  تدع مار لنظوميت اايا  اوا ا يف ار وس ا   الاايفوره مفوض ا م تالا تُةىن ك  مفوض ا مبجال حم

((. وير ر  اريبرس ال رتا  ابعتمرا  الارايفور الر ل 5)38مبا    لا مفوضر ا ا لر   الارايفوين )الرا   
م ن الاايفوين والا ا   اليت متث   طاجمار أساس ار لبرد  مراجةرا وراملا يا   شيفشا  مفوض ا  ل   النظا

 اجمك ا للاوايف  احملل ا والنظا  الا ا  .ووفااا وتش
و   يشس اريبس ال تا   ىل التول ات اليت قدمها  ىل ال رو ار كر  مرن اللجنرا الةن را قاروا  -29

لشام  خبصو  تةدي  التشريةات الوطن ا لوا متها ا يف ار والفريع الةام  الةق ابالستةرا  الدوجمل ا
لرررو الشررر اه   مرررع الصررركوا الدول رررا واررروا ا يف ررراره اييفررر  ير ررر  ابلتاررراجمير الررريت تف رررد مبوااارررا ا 

ه الرر ل يررنص علررة   خررال تةرردي ت علررة الاررايفور (7)ه علررة قررايفور التةرردي ت التنوعررا2020متوز/يول ر  
الررر  ه ووررط  عاوبررا ا عرردا    ا رررا م الرريت  ت وررط  جرميررا . وتشررم  التةرردي1991ا نررا   ل ررنا 

وقررء   الارايفور أي رار  .(8)للرواطيرتكبها أطفاله وورط  عاوبرا ا عردا  وعاوبرا ا لرد   ق را   اجمسرا ا
 األاةال اليت تنطول علة مت  ز قا م علة أسا  النوت االجتماع  وينص علة اايا أا   واوا الرأ .

مررررن أجرررر  موا مررررا  كررررم    1991ل ررررتا  أي ررررار بتةرررردي  الاررررايفور ا نررررا   ل ررررنا  ريبررررس ا وير رررر  ا  -30
مناه ا التةر ي  وملرس  مرن ضرروت الةاملرا أو الةاوبرا  اتفاق ا  من    1التة ي  مع التةري  الواجم    الا    

أجررر   ن  مررر   1991. كمرررا ير ررر  بتةررردي  قرررايفور ا جررررا ات ا نا  رررا ل رررنا  الااسررر ا أو ال  يف رررايف ا أو اله نرررا 
  أانرررا  الت ا رررعه و بطرررال    اله نرررا و وملرررس  مرررن ضرررروت الةاملرررا ال  يف رررايف ا  تكرررريو مبررردأ  ظرررر التةررر ي   

من قايفور األمن الوطق الر ل ميرنح ضرباَط جهراز األمرن الروطق سرلطا توق ر    52و  51و  50أ كا  الوا  
ا الا ررا  ا عررن األاةررال الرريت  األارررا  وا تجررازهمه وشلغررا  يفظررا  اوصررايفا الرر ل يةفرر  ال ررباط مررن ال  ارر 

ياومررور هبررا   أانررا  اضررط عهم بةملهررمه مبررا    لررا أعمررال الةنرر  ا ن رر  والاررا م علررة أسررا  النرروت  
ررد هرر   ا لرر  ات الاايفويف ررا ال ررب   أمررا  الت ا ررع   ايفتهاكررات  ارروا ا يف ررار الرريت   االجتمرراع . ومتهء 

 د يكور  ا أار جما ت ابلن با  ىل ال تاب .  اجمتكبتها جهات ااعلا اتبةا للدولا   الاض ه وق 
ثررال البلررد وحيرر  اريبررس ال ررتا  اوكومررا علررة  جرررا   لرر  ات قايفويف ررا  ضرراا ا ل ررمار امت -31

الةرررررايَس الدول رررررا واررررروا ا يف رررررار. وحيررررر  اوكومررررراه بوجررررر  اريصرررررو ه علرررررة  بطرررررال األ كرررررا  الررررريت 
صرررن     ائرررا أورررد ا ررررا م خطررروجم  ابلفهرررو  الرررواجم  عاوبرررا ا عررردا  جرررزا ر علرررة ا ررررا م الررريت ال تُ  تفرررر 

   لررررا  لغررررا  عاوبررررا ا عرررردا   ( مررررن الةهررررد الرررردويل اريررررا  ابوارررروا الديف ررررا وال  اسرررر اه مبررررا  2) 6الررررا      
(ه  50ه جررزا ر علررة جرررا م تارروي  النظررا  الدسررتوجمل )الررا    1991عل هررا   الاررايفور ا نررا   ل ررنا   النصررو  
 (.146(ه والز  )الا   53  )الا   علة الب  والتج و 

  تتخر   وجمملم ك  ه   التطوجمات   سال  لر   الاروايف ه ي  ر  اريبرس ال رتا  أر اوكومرا   -32
 خطوات ملموسا للتصديع علة الصكوا الدول ا واوا ا يف ار اليت   يصدا عل ها ال و ار بةُد. 

 احليز املدين -جيم 
تشم   ريرا التةبرس وتكروين ا مة رات والتجمرعه  اكم او ز الدين و اور ت األساس اه الق -33

الةهررد الرردويل   ها ال ررو ار علررة يفف رر  مبوجرر مكفولرا ابلوا اررا الدسررتوجميا وااللتزامررات الدول ررا الرريت أخر 
__________ 

ا لو الش ا هو  واجم   ىل االجتمات الش ا  لو ال  ا   وسلو الوزجما ه ال ل يةم  مبثابررا سلررو تشرررية   (7)
  ايفتظرراجم تشررك   ا لررو التشرررية ه وهرر  عمل ررا سرروف ُت ررتكَم  بةررد  2019بدي  وااار للوا اا الدستوجميا لةا  

 اا ال   . توق ع اتف

 .1991من الاايفور ا نا   ل نا  126   جرميا الر   تنظمها أ كا  الا (8)
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. وجمملرم هر   االلتزامراته ال ثاا األاريار  واروا ا يف رار والشرةوتاريا  ابواوا الديف ا وال  اس ا و 
 لطابع التا  دل لاطاجم التشرية  الوطق ال ل ينظم او ز الدين.اريبس ال تا  ابلالع  زا  ايشةر 

وير ررر  اريبرررس ال رررتا  شلغرررا  عاوبرررا ا لرررد جرررزا ر علرررة ا ررررا م ا لك ويف رررا   قرررايفور ا ررررا م  -34
لتةرردي ت وررد ت الةتمررد  ررديثار. ومررع  لراه ال يررزال يشررةر اباليفشررغال ألر ا 2020ا لك ويف را ل ررنا 

ن  ريرا ن أر ارد أكثرر مرن األيفشرطا علرة ا يف يفرت ومر الا و  بفر  عاوابت سجن ا ملس متناسربا ميكر 
التةبررس.  لررا أر منررابر التوالرر  االجتمرراع  علررة ا يف يفررت أ ت  وجمار  امسررار   اريررا اال تجاجررات 

 م ا. والترزال هر   النرابر تت ررموتوج ر  الثروجم  ال رو ايف ا ال رل 2018الريت بردأت   كرايفور األول/ ي رمرب 
 ت ال تا  أ  ا.أب  ا ابلغاه وعلة ه ا األسا  اير اايا  ريا التةبس علة ا يف يف

سرراجمَل الفةررول ويترر ح لفوضرر ا  2006وال يررزال قررايفور تنظرر م الةمرر  الطرروع  وا يف رراين ل ررنا  -35
. وحيرد هر ا الارايفور بشرد  مرن مشراجمكا الةور ا يف اين أر متاجم  جمقابا واسةا علة أيفشطا ا تمع الدين

خر ل مرنح الفرو  سرلطا  ت ومرنا تمع الدين عرن طريرع ارر  ورروط لراجمما علرة ت رج   النظمرا
تة   أم  سج  يتمتع ب رلطا   را  أو جمار  ت رج   أل منظمرا. وي  ر  اريبرس ال رتا  أيفر  ميكرن 

يومررار مررن اتجميرر   15الجتماع ررا   مل ررور الطةررن علررة قررراجم جمارر  الت ررج   أمررا  وزيررر الةمرر  والتنم ررا ا
ت ا تمررع الرردين علررة أسررا  لرردوجم الاررراجم. ويررنص الاررايفور أي ررار علررة وجرروت تديررد ت ررج   منظمررا

سنول. وخيوء ل الاايفور الفوض ا سلطَا ته ز الطلبات التةلاا ابلواااا علة الشاجميع المو لا من ارياجمي. 
دين أر الاررايفور يشررك  عا اررار أمررا  عملهررا أليفرر  ال يررنظم الةمرر  ويرررى الةديررد مررن منظمررات ا تمررع الرر 

 الرقابررا علررة سرراالت أوسررع مررن األيفشررطا الرريت ت ررطلع هبررا ا يف رراين واريررسل ا  رر ه برر  ميرراجم  أي ررار 
منظمات ا تمع الدينه مبا    لا الةم  علة تةزيز  اوا ا يف ار. وتشد  مفوض ا الةور ا يف اين 

   منظمرررات ا تمرررع الررردين علرررة الصرررة د االارررا ل وعلرررة م رررتوى الواليررراه أي رررار علرررة وجررروت ت رررج
 ه   النظمات.يشك  عبئار   اجم ر تت مل   ما
وحيرر ط اريبررس ال ررتا  علمررار مبررا وجم   مررن مةلومررات عررن الشرراوجمات الرريت يفظمتهررا وزاجم  الةمرر   -36

ه والررريت جمكرررزت علرررة 2020جم/مرراجم   اآ 10و 9والتنم ررا االجتماع رررا ابالوررر اا مررع ا تمرررع الررردين يررروم  
هامررا لرروت اايررا   لرر   مفوضرر ا الةررور ا يف رراين. وي  رر  أر  لرر   الفوضرر ا س شررك  خطررو 

  .(9)او ز الدين
ويشررس اريبرررس ال رررتا   ىل سل ررلا مرررن الارررراجمات ا  اجميررا الررريت تا ررر  شبطررال ت رررج   بةررر   -37

ه 2019ابلنظرررا  ال رررابع. افررر  تشررررين الثررراين/يفوامرب  منظمرررات ا تمرررع الررردين الررريت يُةتارررد أ رررا مرتبطرررا
 58الرريت تا رر  شبطررال ت ررج   أكثررر مررن  (10)ألرردجمت مفوضرر ا الةررور ا يف رراين سل ررلا مررن الاررراجمات

يُةتاد أ ا مرتبطا ابلنظا  ال ابع. ويُزَعم أر النظمات ملس اوكوم ا   منظما من منظمات ا تمع الدين
  ال رابع أو ض رع   اجمدرم. وةرا أي رار مرزاعم تف رد أبر هرؤال  األورخا   لوكا ألقاجمت قا     النظرا

عفرررا  مرررن خررر   ال ررررا   والرسرررو  ا مرك رررا ويررررخ ص  رررم ببنرررا  ي رررتغلور مركرررزهم لل صرررول علرررة  
مكاتررر  علرررة أجما  تررروا ر  رررم اب رررار. وتلارررة اريبرررس ال رررتا  تاررراجمير مواوقرررا تف رررد أبر النظمرررات ملرررس 

رجم  تلجأ  ىل الا ا  من أج  مراجةا تلا الاراجمات. و  وقت كتابا ه   التاريره   تر  اوكوم ا الت 
 داا عن ه   ال ألا.أل مةلومات حم

__________ 

تلاررة اريبرررس ال رررتا  هررر   الةلومرررات مرررن ورررريا   ا تمرررع الررردين وررراجما    لارررا الةمررر  وينتمررر   ىل ع رررويا  (9)
 اللجنا التوج ه ا اليت ُوكء لت ألملرا   لاا الةم .

 (..2019) 49(ه وعد  2019) 48(ه وعد  2019) 45الاراجمات عد   (10)
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وي اوجم اريبس ال تا  الالع  زا     يفااابت عمال يُةتاد أ ا مرتبطا ابلنظا  ال ابعه من  ور   -38
دجمت اللجنرررا الةن رررا بتفك رررا النظرررا  ال رررابع  ألررر ه  2019كرررايفور األول/ ي رررمرب    14مراجةرررا ق رررا  ا. و   

التةلع ق  يفااابت الةمال وال ل يهدف  ىل مصا جم  ي ع  تلكرات وألرول    2019ل نا  3الرسو  عد  
خمتلررر  يفاررراابت الةمرررال وألرررو ا و يفشرررا   نرررا تُةرررىن بتناررر ح الاررروايف  الناظمرررا لناررراابت الةمرررال والت  رررس  

ه ألدجم بنا ال و ار  2019كايفور األول/ ي مرب    16ت الةمال ا. و   اب اا اليفتخاابت جديد  لا ا ات الن 
الركرزل قرراجمار يا ر  مبصرا جم  وتم رد ألرول يفاراابت الةمرال الن لرا. وقرد تشرك  هر   ا جررا ات ايفتهاكررار  
وريا تكوين ا مة ات و ع الةمال   تكروين الناراابت وااليف رما   ل هرا مرن أجر  اايرا مصراوهم علرة  

تفاق را  ل تكفل  الوا اا الدستوجميا والتزامات البلد الدول ا   سال  اروا ا يف راره مبرا    لرا ا ل  ا  الن و 
 (. 87)جمقم    1948ه لةا   اوريا النااب ا واايا  ع التنظ م منظما الةم  الدول ا بشأر  

ا ارو ويشس اريبس ال تا   ىل أر ه ئات الرقاباه مرن قب ر  احملراكم ومفوضر ات ومؤس رات   -39
ا يف ررراره الررريت تةمررر  مبثابرررا آل رررات م رررا لاه ال تاررر  أ  رررار. وب رررب  التررردابس التخررر   لكاا رررا تفشررر  

 ه ُعلء ررع الةمرر    حمرراكم ال ررو اره وض ررع الفوضرر ا الاوم ررا وارروا ا يف ررار  لرر  ات 19-جا  ررا كوا ررد 
ة األارا  اللجو    الوقت علجم أو  جرا ات  عا   ا يفشا  وااار للوا اا الدستوجميا. و  ا ال ب ه يتة 

 الراهن  ىل آل ات ال ا لا احملل ا.

 حرية الصحافة ومضايقة الصحفيني -دال 
ابلتةهرردات الةلن ررا وكومررا ال ررو ار قمايررا  ريررا الرررأل والتةبررس. ويشررس  اريبررس ال ررتا     ير رر   -40

ه   ر  قرال" "لرن يُ رَمح  2019  بوج  خا   ىل تةهد جم  و الوزجما  أما  ا مة را الةامرا   أيلول/سربتمرب 
ووقءرع ال رو ار أي رار ا عر ر الةرال  للرداات عرن    . (11)سد ار   ال و ار ا ديد بامرع لر ف  أو سرجن " 

  16يا ا ع  ه وه  مبا جم  أطلاتها كندا والملكرا الت رد  لربيطايف را الةظمرة وأيرلنردا الشرمال اه واجمتارة   ر 
  16بلدار. و     180من أل     159ه     ألبح مصنفار  2020لةا     اا الؤور الةال  وريا الص ا يفاطا    

وير رر     . (12)عررن الكترر  ال  اسرر ا   ه تةهررد وزيررر الثاااررا وا عرر   براررع الرقابررا 2019تشرررين األول/أكترروبر  
  15 التابةررا لرروزاجم  الثاااررا وا عرر   مررنح  اال اعر  والتلفزيرروين   نررا تررراخ ص البرر   اريبرس ال ررتا  أي ررار باررراجم 

2020متوز/يول ر     16 صرار جديردار لانروات تلفزيويف را و  اع راه   رر   عر ر لردجم    رخ ت 
ويررى اريبررس    . (13)

  ا ابلغا لتةزيز تةد يا وسا   ا ع  . ال تا  أر ه   اريطو  تت م أب  

ابلالع  زا  األ كا  الاايفويف ا ا ديد  اليت  اريبس ال تا     يشةر وعلة الرملم من ه   التطوجماته   -41
قرايفور  ه لا ا ا لرو الشر ا علرة  2020أ جم/مايو    31تا ءد  ريا التةبس وتفر  عاوابت وديد . اف   

الرر ل يهرردف  ىل جم ت االعترردا ات التكرررجم  علررة    2020ل ررنا   والكرروا جم والنشررلت الصرر  ا  طبررا  األ اايررا  
 الاررايفور  ىل  مررا يشررس . وب ن 19-صرر     ال ررو ار   سرر اا جا  ررا كوا ررد األطبررا  والةررامل    ا ررال ال 

اعترزا  اوكومرا اايرا الرروظف  الطب ر ه اييفر  يت ررمن أي رار أ كامرار تا ءرد  ريررا التةبرس.   ر   ر الاررايفور  
ينص ات عنروار "ا ررا م والةاروابت" علرة أر كر  مرن ينشرر مةلومرات م رللا أو ملرس لر   ا ترؤار    

 سنوات سجنار.   10  وظف  الطب   يةرء  يفف   لةاوبا قد تص   ىل أ ا  ال 

__________ 

(11) www.youtube.com/watch?v=eElvRfJzNWo. 

(12) www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-culture-minister-no-censorship-at-15th-

khartoum-international-book-fair. 

(13) www.facebook.com/MOCI.SD/photos/a.106346854166905/191100962358160/?type= 

3&theatre .)ابللغا الةرب ا( 
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مةلومات مواوقرا تف رد أبر ال  عرو ه وهر  امررأ  تنشرط   سرال الرداات  اريبس ال تا   وتلاة -42
عررررن  ارررروا ا يف ررررار وتةمرررر  لرررر ف ار لرررردى وزاجم  الصرررر ا   الفاوررررره سررررال  اجمارررروجمه ض ررررع للم رررراياا  

  ه   التهديردات وال راياات   ضباط اتبة  ل ستخباجمات الة كريا. وقد جا ت   والتهديد ابلتوق   من قب  
أ جم/مايوه  ىل جايفر  الدااةرا عرن  اروا ا يف رار    26جم ار علة تارير استاصا   يفشرت  ال  د  عو     

      .  19-والصرر ف ا عايررد  عبررد الاررا جمه عرضررتا ا رر  اوالررا الصرر  ا الزجميررا   الفاوررر ب ررب  جا  ررا كوا ررد 
 رررا ر   اجماررروجمه   ررر  تةمررر  ال ررر د  عرررو  لررر ف اره ب آ اجم/مررراجم ه يفشررررت وزاجم  الصررر ا   سرررال    27و   

ولفت ا   الةلومرات الرواجم     التاريرر ابلغالطرات وأعلنرت تشرك    نرا للت ا رع   الوضروت. ا أُلغر   
لةرا  التخصرص  الاراجم   وقت اتل عندما جماةت الوزاجم  وكوى ضرد ال ر د  عرو  أمرا  مكتر  الردع  ا 

ا مةروضرررا علرررة مكتررر   زالرررت الا ررر   ورررر. و  وقرررت كتابرررا هررر ا التاريرررره مرررا   ا ررررا م الةلومات رررا   الفا 
الرردع  الةررا  الرر ل   يبررت ا هررا بةررُد. وال تررزال ال رر د  عررو  وال رر د  عبررد الاررا جم ضشرر ن علررة   ادمررا  

سهرويل ا ويرا يُشرتَب    أ رم ينتمرور  ىل  تتةرضرار لر  مرن أعمرال دديرد وضوير  م رتمر  مرن أاررا    لرا  يفظرار 
أ جم/مايوه يفشر وزير الثاااا وا ع   ب را ر عامرار عررب لرف ا الروزاجم  علرة   31ستخباجمات الة كريا. و  اال 

موقع "ا  ربوا" أكرد ا ر  اتصرال  ابلردعة عل همرا ل ةررب  مرا عرن  عمر . وأوراجم أي رار  ىل أيفر  اتصر  بروايل  
لرريت تتةررر   ررا الصرر ف تار مررن قبرر  قرروات  األيفبررا  التةلاررا أبعمررال ال رراياا الزعومررا ا سررال  اجمارروجم لتابةررا  

 ب  يفشر مااالت خبصو  اوالا الص  ا   سال  اجماروجم. و ر  جم أي رار مرن الرزي باروات األمرن  األمن ب 
 ايفويف ا.   ق ا  تتةلع بنشر مةلومات خاطئاه مةتربار أر ه   ال ألا ق  أر تُةاََل عرب ال ب  الا 

 ناملفوضية القومية حلقوق اإلنسا  -هاء 
        وات ررررت أبواهبررررا    2012الفوضرررر ا الاوم ررررا وارررروا ا يف ررررار   كررررايفور الثاين/ينرررراير أيفشررررئت   -43
 . ومن   ه ما اتئت الفوض ا تفتح مكات  م دايف ا   خمتل  أحنا  البلد وتنظر   الشكاوى. 2015عا   
مفوضررر ا  12ن وترررنص الوا ارررا الدسرررتوجميا علرررة  يفشرررا  مفوضررر ا قوم رررا واررروا ا يف ررراره ضرررم -44

التةلارا مبركرز الؤس رات الوطن را لتةزيرز واايرا م تالا ضتص ك  وا د  مبوضوت حمد ه واارار للمبرا ا 
)مبا ا ابجميو(. و    مصا جم مواوقاه أ ال وزير الةدل  ىل سلرو الروزجما  مشرروت   اوا ا يف ار

وحيرر  اريبررس ال ررتا  اوكومررا ايفور يارر   ا رر   رر  الفوضرر ا الاا مررا  ال ررار و يفشررا  مفوضرر ا جديررد . قرر 
الاا مررا  ع بشررأر  لرر   الفوضرر ا الاوم ررا وارروا ا يف ررارعلررة  جرررا  مشرراوجمات تشرراجمك ا ت ررم ا م رر 

ن ررا مررن مفوضرر ا  ال ررار وااررار لبررا ا ابجميررو والماجمسررات الف ررلة. كمررا حيثهررا علررة التمررا  الشرروجم  التا
 ألا.األمم الت د  ال ام ا واوا ا يف ار بشأر ه   ال 

 حقوق املرأة -واو 
ورراجمكت الن ررا    ال ررو ار   الصررفوف األوىل ل  تجاجررات ال ررلم ا. وهررن أي ررار أول ضرر ا    -45

  والفرر   الةنرر ه مبررا    لررا ايفتهاكررات  ارروا ا يف ررار والةنرر  ا ن رر ه خرر ل كامرر  مررد  اال تجاجررات 
ضةت  الوا اا الدستوجميا علة  اوا الرأ . الشمولا ابلتارير. ويش د الارجم اريا  ابل ك ز الكبس ال ل و 

( من الوا اا ترنص علرة ضرما ت تتةلرع بكفالرا وتةزيرز  اروا الن را    ال رو ار   كاارا 7)7االا   
ا راالت االجتماع را وال  اسر ا واالقتصرا يا وحماجمبرا كاارا أوركال التم  رز ضرد الررأ  مرع مراعرا  التردابس 

رع الرا   التف  ل ا الؤقتا    اليت   كرا  التةلارا قاروا مرن الوا ارا يفطراَا األ 48ال لم واوررت. وتوسء 
الرررررأ ه   رررر  تررررنص علررررة أر الدولررررا تةرررر ف جبم ررررع  ارررروا الرررررأ  كمررررا وجم ت   االتفاق ررررات الدول ررررا 

 وا قل م ا اليت لا ا عل ها ال و ار وام ها.
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ا اوكومرررا  لررر   الاررروايف  الاا مررر ابريطررروات ا ريئرررا الررريت اضررر دا اريبرررس ال رررتا   وير ررر  -46
 .2019  تشرررين الثرراين/يفوامرب  (14)لرررأ ه مبررا    لررا  لغررا  قررايفور النظررا  الةررا ومايررا  ارروا ا ضررما ر 
الاررايفور يفظءررمه   يلررا أمرروجمه   رروجم الرررأ    األمرراكن الةامررا بطرياررا مت  زيرراه مررا أ ى  ىل تةررر   هرر ا

ال ررررت واورمرررار مرررن اورررع   تكررروين ا مة رررات و   ريرررا الةديرررد مرررن الن رررا  ل عتارررال التة رررف  و 
 د ر اتجمخي ار ابجمزار   سرال النهرو   2020متوز/يول    9تةبس. ووكلت خطو  هاما أخرى اضخ ت   ال

قاوا الرأ  ومكاا را التم  رز ضردها   ال رو ار. اارد لرا ا ا لرو الشر ا علرة قرايفور التةردي ت 
جم     الارايفور ا نرا   جرا  سموعرا مرن التنا  رات علرة األ كرا  التم  زيرا الرواالتنوعا ال ل يا   ش

(؛ و  جماي عاوبرا ال رجن 141ه مبرا    لرا تررمي تشروي  األع را  التناسرل ا األيفثويرا )الرا   1991ل نا 
الررأ  (؛ ووط  جرميا "الزل الفاضح " اليت تنطبع علرة 149الؤبد جزا ر علة جرميا االملتصات )الا   

  أ ا  خدمرررا ستمة رررا للمررردا ت مرررن اورررام ت (؛ والتنصررر ص علرررة عاوبرررا بديلرررا تتمثررر  152)الرررا   
(. ومتثر  هر   47واألمهات الرضةات والن ا  ال    يصط نب أطفاالر  ور اريام ا من الةمرر )الرا   

 .(15)ا جرا ات خطوات هاما لتنف   التول ات الادما من آل ات  اوا ا يف ار
 الةمر  الوطن را  رول الررأ  وال ر   واألمرن    زيررار/ أي رار ابعتمرا  خطرا  اريبرس ال رتا     وير    -47

 ه ويار ابلشاجمكا الواسةا النطاا للمجتمع الدينه مبا    لا النظمات الن ا  ا   ال و ار. 2020يويف    
اواوا ا ما يتةلع بصنع الاراجماته ويف ر  و  الناطع التأار  ابلنزاته ُار  الرأ  من ال اوا     -48

مه والت كم   مواجم  األسر  وار  الةم . والتزال الن ا  والفت رات يرواجهن الةنر ه مبرا    لرا التةل 
الةن  ا ن   والاا م علة أسا  النوت االجتماع ه ما يةرضهن لةنر  ورديد ويرداع هبرن  ىل االلترزا  

مرن الولرول   والفت ات ابلنب  االجتماع  ويتةرضن لل رمار ابلصمت. و ضااا  ىل  لاه تشةر الن ا
مها  الررا ا ارر ت مررن الةارراته ال سرر ما   ىل الةدالررا مررن قبرر  ال ررلطات احملل رراه وهرر  مشرركلا ت ررخء 
عندما يرتك  ا رميا أارا  من قوات األمن الاوم . وير   اريبرس ال رتا  بتوق رع ال رو ار علرة  طراجم 

ه وااررار لاررراجم سلررو الت النررزاتالةررا  الةن ررا ابلةنرر  ا ن رر     رراالررا للمرر  المثلررا اريمررع التةرراور 
(. وابلتزا  من اوكوما و عم من األمم الت د ه يدعم تنف ر  ا طراجم الكاسر  الريت 2019)2467األمن 

  مكاا ررا الةنرر  ا ن رر  والاررا م علررة أسررا  النرروت االجتمرراع  والةنرر  ةمل ررا الختلطررا  ااتهررا ال
 بادجمات وبكات اومايا ا تمة ا. ن   الرتبط ابلنزاته مع النهو    الوقت  ات ا 

 اللجنة الوطنية لتفكيك النظام السابق -زاي 
وأوررراجم  ىل أر الوا ارررا الدسرررتوجميا  ه(16)اعتمرررد ا لرررو الشررر ا قرررايفور تفك رررا النظرررا  ال رررابع -49
لفوضررر ا ال رررتالا لكاا رررا الف رررا . ترررنص علرررة  يفشرررا  هررر   اللجنررراه ولكنهرررا ترررنص علرررة   رررداو ا ال

نا التفك ا ال ؤولا عن تفك ا النظا  ال ابعه مبا    لا     زت الؤمتر الوطق وينشرب الاايفور  
  نرررا وض رررع قرررراجمات .(17)اوررراكم ال رررابعه ومصرررا جم   تلكاتررر  وألرررول ه واسرررتةا   الرررواجم  النهوبرررا

__________ 

قررايفور النظررا  الةررا  لرر و قررايفو ر وطن رراره و منررا سموعررا مررن الارروايف  ال رراجميا علررة لررة د الرروال ت والصررا جم  عررن  (14)
 ا الو التشرية ا علة م توى الوال ت.

 .A/HRC/32/42/Add.1و هCCPR/C/SDN/CO/4و هCCPR/C/SDN/CO/5 ايفظر (15)

تفك رررا يفظرررا  ا يفارررا  و زالرررا التمكررر . والتمكررر  هرررو الصرررطلح الررر ل كرررار ي رررتخدم  النظرررا   وررراجم   ىل قرررايفور  (16)
ال ابع    واجم   ىل  اجمست  التمثلا    عم أتباع    وؤور الدولا عن طريررع مررن هم امت ررازات واسررةا النطررااه 

 ل  أيفواعها.مبا    لا وظا    كوم ا وتراخ ص لتأس و الشركات مبخت

مررن قررايفور التفك رراه تةتمررد اللجنررا قراجمادررا ابألمللب ررا الب رر طا. و  لرروجم  الت رراول   عررد   2-4لمررا   ل وااررار  (17)
 األلواته يكور لر  و اللجنا لوت مرجح.
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 اف اريالاه اليت يرأسها ع و   سلو ال ر ا  ه الر لللطةن ابالستئناف أما   نا االستئن التفك ا
 نررررا االسررررتئناف اريالررررا  ميثرررر  الكرررروءر الة رررركرل لل ررررلطا االيفتاال ررررا. ويةمرررر  وزيررررر الةرررردل   لررررل 

ا ق ا  ا يتوىل  يفشا ها مارجمار. وميكن الطةن علة قراجمات  نا االستئناف اريالا أي ار أما  ملرا بصفت 
 جم  ُو الا ا . 

. وألدجمت  نا التفك ا أي ار 2020كايفور الثاين/يناير   7الؤمتر الوطق       زت  وجرى   -50
سل ررلا مررن الاررراجمات درردف  ىل  رر  سررالو   اجم  عررد  مصرراجمف ووررركات كررربى أل ررا  لوكررا لاررا     

رى  اجمدرم أو أليفر  يُشرتب    أ را مرتبطرا ابورزت. وجر النظا  ال ابع أو بة  أارا  عا  دم أو ض ع  
  اابر مصرا ار يُزعم أ ا اتبةا لاا     النظا  ال ابع. وي    اريبس ال تا  أر أكثرر  47تم د حنو 

 بلوماسررر  وموظررر    وزاجم  الشرررؤور ارياجمج رررا وب ررةا آالف مرررن مررروظف  اريدمرررا الديف رررا    100مررن 
ه  جرزت  نرا التفك را 2020أ جم/مرايو  9كوم ا األخرى تةرضوا للطر . و  الوزاجمات والؤس ات او

ألرروالر موجررو     ال ررو ار كايفررت  لوكررا لةا لررا الررر  و الخلرروت تاررد جمه   رر  بةرر  التارراجميره بن ررو 
أجمبةررا ب يرر   والجم. وأ ررت اللجنررا أي ررار عاررو ار مررع عررد  وررركات كايفررت  لوكررا ألتبررات الررر  و الخلرروت 

 تدير أعماالر   مطاجم اريرطو  الدويل. وكايفت

 ه 2020يف  رار/أبري     30اريبس ال تا  أي ار أر الاايفور النشرب للجنرا التفك را عُردء ل      وي     -51
 و لررا بغ ررا توسرر ع يفطرراا سررلطا الةررزل الرريت متلكهررا اللجنررا السررتهداف ك ررا ت "الدولررا" برردالر مررن الك ررا ت 

ف  الةرام ه اجمير. وعلة هر ا األسرا ه قروز للجنرا عرزل ي رع الروظ"اوكوم ا"ه     ما تف د ب  تا
 مبن ا هم الةاملور   ا هاز الا ا   و  الفوض ات ال تالا.

وةررا خمرراوف مررن أر تت ررول قررراجمات  نررا التفك ررا  ىل عمل ررا عررزل س اسرر . و  ا  صرر   لرراه   -52
تةزيز  اروا ا يف رار وسر ا   الارايفوره وضلر   اير ه   الةمل ات سوف تاوء  ار  الصاوا بدالر من  

سرت ا    لرفوف الت ررجمين مرن الةمل را. وحير  اريبرس ال رتا  اوكومرا علرة أر تكفر  ا ر ا   وةوجمار ابال 
الةررايس الدول ررا وارروا ا يف ررار خرر ل خمتلرر  مرا رر  الةمل ررا ووضررع ا طرراجم الرر ز  لةمل ررا ترردق ع تتا ررد  

 لجنا  ىل الةدالا. استةما ا س اس ار وضمار ولول الت رجمين من قراجمات ال   قاوا ا يف ار تنبار  سا   

 2020آ اجم/مررراجم   16و  ررر  مرررا وجم  مرررن مةلومررراته أكررردت  نرررا االسرررتئناف اريالرررا    -53
 زالرت األطرراف الت ررجم  مرن قراجمادرا تنتظرر اوصرول علرة مةلومرات  وكوى طةنار علرة قراجمادرا. ومرا   82 يداَت  

ه 19-ب رررب  جا  رررا كوا رررد و رررا. ويشرررس اريبرررس ال رررتا   ىل أر عمررر  احملررراكم ُعلء رررعبشرررأر يفت جرررا طة
 ابستثنا  اللفات  ات الطابع ال تةج  اليت ال تشم  الا ا  اليت قرجمدا  نا التفك ا.

 عا حالة حقوق اإلنسان يف املناطق املتأثرة ابلنز  -حاء 
 دارفور -1 

لظراهر    زمات ا يف ايف ا والتةلاا قاوا ا يف رار جمملرم ال اجرع ا التزال  اجماوجم تةاين من كثر  األ  -54
وررهرار منرر  بدايررا الر لررا االيفتاال رراه التررزال  اجمارروجم ض ررع وكررم قررا      11وترس  الةنرر  و دترر . وبةررد م رر   

وعلررررة الرررررملم مررررن التاررررد  احملرررررز علررررة الصررررة د    . 2019ع رررركري  ع  ررررنهم النظررررا  ال ررررابع   وررررباط/ارباير  
 ىل مرررا يبررردو أيفررر  موقررر  "تريءررر "  االارررا له أاررررزت  الرررا الفررررا  ال  اسررر  الررريت طرررال أمررردها    اجماررروجم  

 رررؤول    الدولرررا الررر ين ينزعرررور  ىل االمتنرررات عرررن مةا رررا ق رررا  جم   ررر ا تتةلرررع ابووكمرررا  جايفررر  ال  مرررن 
و ارروا ا يف رراره مبررا    لررا أمررن الررديف   وسرر متهم وجمارراههمه و لررا ب ررب  الطررابع الؤقررت لتة  ررنهم.  

ه    بةر  جوايفبهرا مايرا    اجماروجم متةرد   األوجر ه وم ابطرا  وجمملم أر الت د ت التةلاا قاوا ا يف رار واو 
اير  واع  الالع الر    ا تتةلع اب جمات التواللا ضد الديف   واو اا الك ا ت األمن ا التابةرا للدولرا  

   تلا ا جمات؛ و الا ا شاوا؛ وضة  مؤس ات اووكما؛ ووضع الك ا ت الا ا  ا. 
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جمرررات الةن فرررا واالعتررردا ات  خبالرررا الشرررر ور  اخل ررراره يت ملرررور وطرررأ  ا  ومرررا اتررررب الرررديف وره و  -55
ا  ديا وال اياا والتخوي  واالبتزاز والةن  ا ن ر  علرة يرد  موعرات ال رل ا وأجهرز  األمرن التابةرا  

مفا هرررا أر أ رررد    ه 2019 ي رررمرب  كرررايفور األول/   29   للدولرررا. وتلارررة اريبرررس ال رررتا  مةلومرررات مواوقرررا  
م كرينرديند للمشرر ين   ان ا اعتردى ابلطةرن علرة جمجر  عرر    خمر  الشر ين  اخل ار من ياعا الاسال ت ا 

 اخل اره الواقرع   ا ن نراه ملررت  اجماروجمه بةرد ورجاجم وخصر . وايفتاامرار لل ر  اه ورنت سموعرا م رل ا  
من الابا   الةرب اه مدعوما من قوات الدعم ال ريعه هجومار واسةار اسرتهدف الشرر ين  اخل رار   خم ءمر ن  

  40  000آخرررين وتشرررريد مررا ال ياررر  عرررن    140ا  وخصرررار و لررراب   89نررا. وأسرررفر ا جررو  عرررن ماترر     ا ن  
وررخص. ومنرر  اوررا وه عرررب الشررر ور  اخل ررار   ا ن نررا وأارررا  ستمررع الاسررال ت   الارررى ا رراوجم  مررراجمار  

فررا  الاررايفور.  وتكرراجمار عررن االيفشررغال مررن توالرر   الررا ال ررة  الريت ية شررو ا وايفةرردا  ااررتهم   سررلطات  يف 
تترأل  أساسرار مرن أاررا  مرن قب لرا الاسرال ت الريت تةرر        -  وعرا م رل ا وأارا ت مصرا جم أي رار أبر سم 

ه مررا أا ررة  ىل هجمررات  2020آ اجم/مرراجم     26قتلررت عرررب   ن      -  منطاررا سرر ل ا ا بل ررا وسررط  اجمارروجم 
عرن  ررا قررى بر ءه  آ اجم/مراجم  أسرفرت 30و 29ايفتاام ا ونتها سموعرا مرن الةررت البردو يروم  

 اله الواقةا   أزو ه وسط  اجماوجم. موجم   -  وسوال   يوملويه - واوجم
خر ل  بر  ا تمةرات احملل راوتشس تااجمير مواوقا  ىل أر عد  الديف   الر ين قُتلروا   يفزاعرات  -56

يفررروا عرررد  الاتلرررة   االورررتباكات ال رررل ا بررر  الاررروات  2020 مرررايوأ جم/ ىل  مررراجم /آ اجمالفررر   مرررن 
ر م رل   مرن الةررت البردو هرايوا قريرا جمجر  خم ررت   كوم را واوركرات ال رل ا. وتف رد تاراجمير أباو

أسرر .  40آ اجم/ماجم  وأضرموا الناجم   النرازله  را أسرفر عرن تشرريد  29طويلاه سال  اجماوجمه    حمل ا
كرررا    حمل رررا   ويُرررزعم أر قررروات الشررررطا   تتخررر  أل  جررررا . و   رررا و آخرررر وقرررع   قريرررا سررر نغ تاه

 11مرديف ا مرن قب لرا الر جمه و لرابا  11 قب ليت ال جم والزملاو  عن ماتر  جنوت  اجماوجمه أسفر يفزات ب 
يف  رررار/أبري ه ايفتشررررت    23اوررر ا مرررن الاريرررا. و  مجمأ   200آخررررينه وتت ررردو تاررراجمير عرررن سررررقا 

عرررا   كرررا  لتهد رررا ز ابا ررر  التناالاررروات ال رررل ا ال رررو ايف ا واللجنرررا الةل رررا للمصررراوا بررر  ال سررر  نغ تا
أ جم/مرررايوه ايفررردلع  6و 5التنازعرررا. و   تمةرررات احملل رراالتصررة د وال ررراعد  علرررة اا ررع الصررراوا بررر  ا 
امترد  ىل الاررى ا راوجم ه تولرو ه جنروت  اجماروجمه و  حمل راالاتال ب  قب ليت ا تا وجمزياات   قريا مراياه 

آخرين.  150مديف ا و لابا ما ال يا  عن   60ن قب لا ا تاه ومات   ار  م  200 ا أسفر عن تشريد حنو  
ه اظرة بر  ا تمةرات احملل را وي اوجم اريبرس ال رتا  الالرع ألر الصراواه كمرا   االورتباكات ال راباا

ترردمس المتلكررات الديف ررا. ومررن الرررجءح أر تتكرررجم هرر   ابألولويررا علررة ال ررا لا عررن الاترر  وا لرراابت و 
  ىل ايفتشاجم األسل ا والظا  الةم اا ا  وجم.ار اكاته ويرجع  لا جز  االوتب

ةتارررد أ رررم مرررن يُ وتلارررة اريبرررس ال رررتا  مةلومرررات مواوقرررا تف رررد أبر أوخالرررار سهرررويل ا ويرررا  . 57
  10ارروا النرراجم علررة مركبررا كايفررت متررر عرررب الخرر م    مررن خمرر م كلمررا   جنرروت  اجمارروجم أطل الشررر ين  اخل ررار 

  وتف ررد تارراجمير أر . وقررد لاررة جمجرر ر كررا  علررة مررر ال رر اجم  مصرررعهما وألرر   آخررر.  2020 رر    زيرار/يويف 
يارررو ور  كرررايفوا  ال ررر ا ه الررر ين ثكرررد أ رررم أاررررا  اتبةرررور لاررروات الررردعم ال رررريع يرتررردور م برررو مديف ررراه  

  مرررن كلمرررا. وعاررر  اورررا وه   2م ضرررلوا طررررياهم وسررراجموا عررررب الاطرررات  أ ررر و مرررن يف ررراال  ىل ال رررة    سررر اجمدم 
يةتاررد أ ررم مررن قب لررا الرزيارراته وهرر  يففررو الاب لررا الرريت ينتمرر   ل هررا    -م ررل ار   50مررا ال يارر  عررن   تمررع 

خرراجمي الخرر م وطررالبوا بت ررل م ا نررا . ويفشرررت اوكومررا والةمل ررا الختلطررا قرروات  ررول الخرر م    -ال رر ا   
للا ا  بدوجم ت  اخ  خمر م  ايفتاام . كما يفشرت الةمل ا الختلطا و د  الشرطا الشكلا   لنع وقوت هجو  

كلماه  ا أ ى  ىل  يفشا  منطاا عازلا. وُوكء لت  نا اا ع  كوم ا لتاردمي ا نرا   ىل الةدالرا. وعاردت  
الوضرع و رثهم علرة  الةمل ا الختلطا سل لا مرن االجتماعرات مرع قرا   ا تمةرات احملل را   كلمرا لتهد را  

لاايفور. و  وقت كتابا ه ا التاريره   يكن مرتكبو ه   ا را م  ت ل م ا نا  الزعوم   ىل سلطات  يففا  ا 
 قد ُسلء موا. 
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ويةررررت اريبرررس ال رررتا  عرررن قلاررر   زا  التاررراجمير الررريت تف رررد ابسرررتمراجم ايفتشررراجم الةنررر  ا ن ررر      -58
  مررن الن ررا  واألطفررال الشررر ين  اخل ررار الرر ين يتةرضررور عررا   م  هرر  اجمارروجم. ويشررس  ىل أر ملالب ررا ال رر ا   

  للهجرررو  عنررردما يغرررا جمور الخ مرررات للا رررا  أبيفشرررطا مررردجم  للررردخ  أو  مرررع اوطررر  أو اوشرررا  . وواارررار 
للمةلومات التا اه اير من ب  ا نا  الزعروم  قروات  كوم را؛ وماراتلور وسموعرات منشراا عرن  ركرا  

عرن مةظرم اوروا و    مرا ال يُبلرد   عبرد الوا رد؛ وم ل شر ات م رل ا؛ وأاررا . وملالبرار  جنرا   -ارير ال و ار 
علة  ال ل يباة ملس قا جم  يفظا  الةدالا    وضة  ب ب  اريوف من الولم االجتماع  الرتبط ابالملتصات  

التصدل للةن  ا ن  . و  بة  اواالته خيتاجم ال  ا  عد  تادمي وكاوى أل رم يردعور   مةظرم  
 ادجم علة  لا. ت أر الشرطا لن تتخ  ا جرا ات الناسبا ضد ا نا  أو لن ت اواال 

وعلة الرملم من التاد  احملرزه ال س ما ا ما يتةلع براع ال و ار من قا ما األمم الت د  للبلدار   -59
ن  الريت تنررد األطفررال وت ررتخدمهم   النزاعرراته يةرررت اريبررس ال ررتا  عررن قلارر   زا   ارروا األطفررال الرر ي 

ل األطفرررال يتةرضررور للاتررر  والتشررروي     يةررايفور مرررن اسرررتمراجم  الررا ال رررة  وجماررراههم وسرر متهم. وال يرررزا 
شررن علررة الررديف     منطاررا جبرر  مررر ه ومررا زالرروا أي ررار يةررايفور مررن ا  جم ال رراجم   تُ سرر اا ا جمررات الرريت  

 رررل ا   جبررر  مرررر ه  النايرررا عرررن التفجررررات مرررن خملفرررات اوررررت. ومرررع اسرررتمراجم ايفررردالت االورررتباكات ال 
رضور ل ختطاف السرتخدامهم   الةمر  الا ررل و  أعمرال  اترب األطفاله ومةظمهم من البن ه يتة  ما 

االملتصررات  زال   مرا    اجماروجمه و ر كررار  لرا مبةردل أبطرأ بكثرس. و   الاترال. وال يرزال تن رد األطفرال جراجم ر 
عه ال سرر ما وأر األطفررال يتةرضررور  والةنرر  ا ن رر  ضررد األطفررال    رراالت النررزات يشررك ر مصرردجم قلرر 

 ك   الة  . للةن  ا ن   أانا  أيفشطا  

وحيرر ط اريبررس ال ررتا  علمررار اب هررو  الرريت تبرر  ا سررلطات واليررا  اجمارروجم مررن أجرر  تةزيررز بررر مج   -60
   ي رلم اريبرس ال رتا  أبر الةرو   الطوع را هر   ب نما للةو   الدا ما للمشر ين  اخل ار  ىل   جمهم األلل ا. و 

  األمرن الةرا  ال يروارار  رراازار كاا رار لرن يرملبررور  أ رد اولرول الدا مرا للمشررر ينه ارير النرزات ال رتمر وايفةرردا 
الةررررو  . واب ضررررااا  ىل  لرررراه متثرررر  الا ررررا  التةلاررررا ابلولررررول  ىل األجماضرررر  والنازعررررات  ات الصررررلا     

 األسبات ا  جميا للنزات وعوام  مفاقما ل . 

والرررردع  الةررررام   ال ررررتا  علمررررار ابلتارررراجمير الرررريت تف رررد بةررررد  كفايررررا عررررد  الا ررررا   وحيررر ط اريبررررس   -61
   اجماوجمه وابألار ال ليب ال ت  عن ضة  البن ا الت ت ا واوالرا األمن را علرة   ل ات الوجو ين   عد  حم 

واس  عمرر  قطررات الةدالررا. وترررتبط ترراوزات  ارروا ا يف ررار جز  ررار بةجررز مؤس ررات سرر ا   الاررايفور عررن ترر 
رجح أر ت ررو  هرر   اوالرراه   ا   تةرراَل. ومت رر   اومايرا للمررديف   ومكاا ررا ا ارر ت مررن الةاررات. ومرن الرر 

األ كررا  التشرررية ا الةديررد  التةلاررا ابوصررايفا  ىل اايررا ا هررات اوكوم ررا مررن ال  اررا الا ررا  ا. وعلررة  
 جرررررو  الررررر ل وقرررررع   كرررررايفور  الررررررملم مرررررن أر اوكومرررررا جم ت ب ررررررعا مةاولرررررا علرررررة اوررررروا وه ال سررررر ما ا 

  تولرررو  وكررا ه   تُنشرررر    الرريت جررردت برر  ا تمةرررات احملل ررا نزاعرررات    ا ن نررا وال   2019األول/ ي ررمرب  
 التااجمير التةلاا ابلت ا اات  ات الصلا. 

 جنوب كردفان والنيل األزرق -2 

تلاة اريبس ال تا  مةلومات تف رد أبر لرراعار قبل رار م رل ار ايفردلع   مدينرا كرا قل    جنروت   -62
)أيفغولو( وقب لا  اجم   لا الةرب اه  ا أسفره     التااجميره عن مات     يفوب   أ جم/مايو ب     11كر اار    
صرا جم  ىل  م خررين. وتشرس  آ   19جنرد ر مرن قروات الردعم ال رريعه و لرابا   15وخصاره ب رنهم  60أكثر من 
جنرررد ر كرررار يفت جرررا اورررتباكات بررر  الاررروات ال رررل ا ال رررو ايف ا وقررروات الررردعم ال رررريع الررريت    15أر ماتررر   
ان ررا. وأا ررد أبر اوررتباكار  ا      رر  االيفتمررا ات احن رراز كرر  منهررا  ىل   رردى ا موعررات الابل ررا  ترردخلته و 

النوبررررا وال ررررسيا؛    ا رررر   زيرار/يويف رررر  برررر  قب   6قبل ررررار آخررررر جررررد   الفجرررراجم ه لارررراو ه   جنرررروت كر اررررار    
 أل  جرا .   تلوا أو أل بوا جبرو . وتدع  مصا جم أر قوات األمن   تتخ  قُ أر عد  أوخا    ويُزعم 
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ومررررا اترررررب الررررديف ور يت ملررررور عرررر   الصررررراعات   الن رررر  األزجما. ااررررد ُوررررر  الكثررررسور واارررردوا   -63
 ال رو ه تكرااح النظمرات ا يف رايف ا مرن أجر  الولرول  أجماض هم اليت تشك  مصدجم  خلهرم الر   ر . و رى 

ة  الشرر ين  اخل رار عرا وا  الناطع وتادمي ال اعدات  م. وتف د تااجمير أبر ب خمتل   ىل مةظم النا    
 ىل   جمهم طوعار علرة الررملم مرن ايفةردا  اريردمات األساسر اه مبرا    لرا ال را  والكهرراب  وال ركن ال  رع  

 ا والتةلررر م. ويُرررزعم أر بةررر  الةا ررردين وجررردوا أر اوكومرررا الخلوعرررا ابعرررت أجماضررر هم  ىل  والراارررع الصررر  
كرار لررغاجم الرزاجمع  خررال   الواررا . وتشرك  هرر   االيفتهاكررات  مرزاجمع  كبرراجم يتمتةرور ابل ررلطا والثرررو ه اتجم 
 طاا   ال تاب . ومايا الديف   وأل اتفاا س     الن ار   ا ا  ار  لل اوا االقتصا يا واالجتماع ا دديد 

ويةرت اريبس ال تا  عن قلا   زا  ايفتشاجم األسل ا   أيدل الرديف     جنروت كر ارار والن ر    -64
يطرر  دديردار ومايرا الرديف   ويشرك  يفت جرا ل رة  مؤس رات الا را  وقروات  يففرا  الاررايفور    األزجماه  را 

علررة اعتمررا  اسرر ات ج ا وطن ررا ورراملا بشررأر      هررات  النطاترر  وتشررتتها. وحيرر  اريبررس ال ررتا  اوكومررا 
  ل   قطات األمن. 

 شرق السودان -3 

  2019تشرين الثاين/يفوامرب    18بوجمت و ار          ايفدلةت   ستمة ا   أاا ت مصا جم أبر اوتباكات  -65
آخررررين. وايفررردلةت    24مرررديف   و لرررابا    ت رررةا جبرررا وبرررق عرررامره يُرررزعم أ رررا أسرررفرت عرررن ماتررر     قبا ررر  بررر   

  15كايفور الثاين/يناير واسرتمرت يروم ه  را أسرفر   ر  التاراجمير عرن ماتر     2االوتباكات مر  أخرى    
آخرررين. وارررء أي ررار الئررات مررن منرراز م   األ  ررا  الت رررجم     100ب ررنهم طفرر ره و لررابا أكثررر مررن    اره مررديف  

بوقروت اورتباكات ستمة را أخررى   مدينرا ك ر     وايفتالوا  ىل مناطع "آمنا"  اخر  الدينرا. وأارا ت تاراجمير 
  مرديف ار قُتلروا    ر    13أ جم/مرايو. ويُرزعم أر أكثرر مرن    10 ىل    8النوبا وبق عامر   الفر   مرن   ا   ب  قب 

 آخرين جبرو .   100أل   حنو  

رت عررن  وير ر  اريبرس ال ررتا  جبهرو  الوسرراطا الريت بر لتها ا  اجم  األهل ررا   ك ر ه والرريت أسرف  -66
ار  برق عرامر والنوبراه هبردف التولر   ىل هديفرا. وجم ر  اريبرس ال رتا  أي ر   ا ر  توق ع اتفراا مصراوا بر  قب 

   اورروا و؛ ومرع  لراه تشرس مصرا جم  ىل أر اللجنرا تتررأل   ابلتاراجمير التةلارا شيفشرا   نرا للت ا رع   هر 
 من قوات األمن ااطه  ور أل  ثل  عن النا   الةا  للدولا. 

 آليات املساءلة الوطنية -خامساا  

 التحقيقات يف القضااي املرفوعة ضد قادة النظام السابق -ألف 

ت ال ررلطات ا ديرررد  أوامرررر  ه ألررردجم 2019  أعاررات سررراوط النظررا  ال رررابعه   أبري /يف  ررار   -67
. ومرن  1997من قا   النظا  ال ابعه واارار لارايفور الطرواجما واايرا ال ر ما الةامرا ل رنا   23ابلاب  علة 

بررر  هرررؤال  الارررا   الرررر  و الخلررروت البشرررس واانرررار مرررن كبررراجم م ررراعدي ه الررر ين ميثلرررور ا ارررا مرررن الرررواطن   
نا  ا الدول را ابجمتكرات جررا م  ررت وجررا م ضرد ا يف رايف ا    ال و ايف   اريم ا ال ين أ ايفتهم احملكما ا  

ظرا  ال رابع ا ُتجرزوا   سرجن كروبر الركرزل     اجماوجم. وتلاة اريبرس ال رتا  مةلومرات تف رد أبر قرا   الن 
 ىل النا رر  الةررا . ومنرر   لررا اورر ه برردأت    2019اريرطررو  وأر ملفررادم أ  لررت   يفوامرب/تشرررين الثرراين  

ضرردهم   ق ررا  عررد ه وقامررت احملكمررا ا نا  ررا   اريرطررو  بتمديررد ارر ات اال تجرراز جمهرررن  الت ا اررات  
. و   1991لارايفور ا جرررا ات ا نا  ررا ل ررنا  ار  مررن الردع  الةررام ه واارر   علرة طلبررات    ر بنررا   احملاكمرا وررهر ر 

23وقت كتابا ه ا التاريره كار قد أُاري بكفالا عن أجمبةا من احملتجزين الر  
(18). 

__________ 

األوررخا  األجمبةررا الرر ين أُاررري عررنهم هررم أبررو هريررر    رر ه وكمررال عبررد الاررا جمه ومررأمور ا ررد ه وآ   الفكرر ه  (18)
  جنوت  اجماوجم ساباار.  وايل
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يواجهور دما تتةلع اب اررا  ملرس    19وتشس الةلومات التا ا  ىل أر مةظم احملتجزين اوال   الر   -68
الشررروت واسررتخدا  الررواجم  الةامررا ريدمررا مصررل ا خالررا. ويواجرر  بة ررهم دمررار أخرررىه مبررا    لررا قترر   

 ت    اجماوجم. كب م. ول و من الواضح ما   ا كايفت ه   التهم تشم  جرا م اجمتُ ه مةاجمض  وتة يب 

  كايفور األول/ ي مربه أ ين الرر  و الخلروت بتهمرا مل ر  األمروال والف را  وُق ر  شيداعر    14و    -69
مؤس ررا  لرر   ا تررديرها الدولررا لررد  سررنت ؛ ومررع  لرراه ال يررزال البشررس حمتجررزار   سررجن كرروبر الركررزل  

 اريرطو .    

الةرا ه بصرفت  جم ر و  نرا الت ا رع   ايفار ت     ر  وتلاة اريبس ال رتا  مةلومرات تف رد أبر النا  -70
  16مه مررنهم  هبرر وخصررار آخرررين مررن الشررتب     36آ اجم/مرراجم  أوامررر ابلاررب  علررة    31ه ألرردجم    1989عررا   

هبرم  ار  مشرتبه   30ألار  الارب  علرة    ه وخصرار. و يراالر   19من قا   النظا  ال رابع احملتجرزين البرالد عرد هم  
 بكفالرا بةرد اسرتكمال   30مرن ألر     11عه أاري النا   الةرا  عرن    منهم طلاا . و  وقت ال   6وال يزال  

مشرررتبهار هبرررم جمهرررن االعتارررال   ق ررر ا ايفاررر ت  19الت ا رررع. و  وقرررت كتابرررا هررر ا التاريرررره كرررار هنررراا 
 .1989 عا 

ه  كرررررر النا ررررر  الةرررررا  أر الت ا ارررررات اختُتمرررررت   زيرار/يويف ررررر    15ارررررد    عُ و  مرررررؤمتر لررررر ف    -71
ه  1989 ةرررو ق رررا  ضرررد قرررا   النظرررا  ال رررابعه مبرررا    لرررا ق ررر ا ايفاررر ت عرررا   وُوجهرررت درررم جممس رررا   

وق ا  ا ا ه وق  ا أخرى ضد ضابط من قوات الدعم ال ريع متهم باتر  متظراهرين خر ل اروجم  كرايفور  
سرررر تم قريبررررار ا عرررر ر عررررن تة رررر  جل ررررات احملاكمرررراه  . وأضرررراف النا رررر  الةررررا  أيفرررر   2018األول/ ي ررررمرب  
 كم اال ت اطات ال زما للوقايا من اسو  كوجمو . وس اع  احملا 

ه اير ا اا حمتجرزين مرن  2020أ جم/مايو    27ووااار لب ار عا  لدجم عن مكت  الدع  الةا      -72
أ ايفررتهم احملكمررا ا نا  ررا     ررن   اانررار   هم ب ررن قررا   النظررا  ال ررابع ب ءنررت االختبرراجمات  لررابتهم بفررسو  كرروجمو ه  

    األوسراط 19- رج  أل  راالت أخررى لالرابا مبرر  كوا ر  تُ ا   الةا  أي ار أيف     و كر الن   . ( 19) الدول ا 
ال ررجن اه مبررا    لررا برر  ال ررجنا  و رررا  ال ررجور. وأكررد النا رر  الةررا  أي ررار أيفرر  قرررل تررواس الةرر ي  

 طب ا متخصصاه وأيف  قرل اضا  تدابس الةزل ال زما. ال ز    ه   اواالت   مرااع  

الت ا اات ضد    اختتا    اريبس ال تا  النا   الةا  علة اضا  ا جرا ات الناسبا ل مار  وحي  -73
قررا   النظررا  ال ررابع احملتجررزينه وتارردميهم  ىل الا ررا  مررن أجرر  حمرراكمتهم حماكمررا عا لرراه ألر اال تجرراز  

 الديف ا للم تجزين. الطول ياو  اور ت  

لررة اضررا   جرررا ات ل ررمار تنف رر  التزامادررا الةلنررا بشررأر  ع   أي ررار   حيرر  اريبررس ال ررتا  اوكومررا و  -74
التةاور مع احملكما ا نا  ا الدول ا ا ما يتةلع ابلواطن  ال رو ايف   الر ين أ ايفرتهم احملكمرا بتهمرا اجمتكرات  

 جرا م  رت وجرا م ضد ا يف ايف ا    اجماوجم. 

 2019نيه حزيران/يو  3اللجنة الوطنية املستقلة للتحقيق يف أحداث  -ابء 

( من الوا اا الدستوجميا علة تشرك    نرا اا رع وطن را م رتالاه بردعم أاريار   16) 7تنص الا    -75
  3عنرررد االقت رررا  وارررع تاررردير اللجنرررا الوطن ررراه  جررررا  اا رررع ورررفاف و ق رررع   االيفتهاكرررات الرتكبرررا    

 رتا   ىل مرسرو  جم ر و سلررو  وملسهرا مرن اوروا و  ات الصرلا. ويشرس اريبرس ال   (20)ه 2019ويف ر    زيرار/ي 
ه والررررر ل يرررررنص علرررررة تشرررررك    نرررررا اا رررررع  2019أيلول/سررررربتمرب    21الصرررررا جم      2019/ 16الررررروزجما  جمقرررررم  

ه  2019 ر    زيرار/يويف   3م تالا قابلا للتمديد لد  ا اا أوهر يُةهد  ل ها هبما الت ا ع   أ داو   وطن ا 
__________ 

يرر كر التاريررر أمسررا  أاررد حممررد هرراجموره م تشرراجم جم سرر  أسرربع؛ وعبررد الررر  م حممررد   رر ه وايل واليررا اريرطررو   (19)
 ساباار؛ وعل  عثمار حممد ط ه     الر  و األسبع.  ووزير الداات والداخل ا

  .A/HRC/42/63ايفظر  (20)
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ةلرع بلجرار الت ا رعه والر ل ياصرر واليرا اللجنرا علرة  الت   1954للارايفور الروطق ل رنا    ار وتنجز أعما ا واا 
نص  ه الرر ل يرر 2019/ 63تشرررين األول/أكترروبر ابلرسررو  جمقررم    21تاصرر  اواررا ع. ملررس أر الرسررو  عُرردل    

ه  1991 قايفور ا جرا ات ا نا  را ل رنا ه ئا اا ع جنا  اه تةم  وااار   ميكن أر تت وءل  ىل أر اللجنا   علة 
كاملررراه مبررا    لرررا اوررع   توج ررر  االدررا ه وت رررتمد اختصالررها مرررن قرررايفور    وتتمتررع بصررر   ات اا ررع 

ويرأسرها حمرا  م رتا . واانرار مرن    -ي ةهم من الرجال    -الن ابا الةاما. وتتأل  اللجنا من ةايف ا أع ا   
اليتهرا  أر و   2020 ا ووزاجم  الداات. وأعلن جم  و اللجنا   آ اجم/ماجم    ث ر عن وزاجم  الداخل   ا  األع ا  

. و  وقررت كتابررا هرر ا التاريررره   يكررن قررد لرردجم أل ب ررار جممسرر   2020 زيرار/يويف رر     22د ت  ررى  مُرر قررد  
 زيرار/يويف ر ؛ ملرس أر مصرا جم أوراجمت  ىل أيفر  قررل النظرر  22بشأر متديد واليا اللجنرا  ىل مرا بةرد 

رأ    ع رررويا سلرررو متديرررد آخرررر لواليرررا اللجنرررا. ويةررررت اريبرررس ال رررتا  عرررن قلاررر   زا  مل رررات الررر   
بشأر قدجم  اللجنا التان ا علة الت ا ع   الةن  ا ن   والاا م علة أسا  اللجناه ما يثس ووامل   

 النوت االجتماع .

ويار اريبس ال تا  أبر  يفشا  اللجنا هو خطو   امسا حنو اا ع الةدالا وال ا لا عن األاةرال   -76
ه و  األ   التال ررا.  2019 زيرار/يويف رر     3اريرطررو       وررهددا يت  ا رم ررا الرريت اجمتكبررت خرر ل األ ررداو الرر 

ب د أر الالع ال يزال ي اوجم اريبس ال تا  ب ب  التأخس   اا ع الةدالا وتواس سب  االيفتصراف الفةالرا  
لل رر ا  الرر ين قرراتلوا مررن أجرر  الثرروجم . وهررو حيرر  اوكومررا أي ررار علررة  عررم اللجنررا لتمك نهررا مررن تنف رر   

 . اةاالر ار  يتها تنف   وال 

ا  اللجنرررا أي رررار علرررة بررر ل قصررراجمى جهررردها ل رررمار الةدالرررا وجررررب ال ررررجم  وحيررر  اريبرررس ال رررت  -77
لل  ا ه وحماسبا ي ع ال ؤول ه من  ور استثنا ه واارار لاواعرد ا جررا ات الاايفويف را الواجبرا الريت ترنص  

 عل ها الةايس الدول ا. 

 لقدراتاملساعدة التقنية ويناء ا -سادساا  

ع البد  التابع لفوض ا  اوا ا يف ار   اريرطو ه الر ل يةمر   وير   اريبس ال تا  بنشر اري  -78
ابلتن رر ع الوا ررع مررع ق ررم  ارروا ا يف ررار التررابع للةمل ررا الختلطررا. ومررن الارررجم ااتتررا  مكاترر  م دايف ررا    

. ويةترررز  الكتررر   2021و   2020جنررروت كر اررراره والن ررر  األزجماه و اجماررروجمه ووررررا ال رررو ار خررر ل عرررام   
ارروا ا يف ررار   ال ررو ار الةمرر  علررة سررتا سرراالت جم   رر ا لرردعم أولررو ت اوكومررا  الاطرررل لفوضرر ا   

والرؤيررا الررواجم     الوا اررا الدسررتوجمياه الرريت اررد  الفرر   االيفتاال ررا   البلررد" النهررو  ابلتنم ررا ال ررتداما مررن  
الررردين؛ وتةزيرررز    وال رررا لا؛ وا ررر  الشررراجمكا واايرررا او رررز   خرر ل  اررروا ا يف رررار؛ وتةزيرررز سررر ا   الارررايفور 

ال ررراوا  ومكاا رررا التم  رررز؛ ومنرررع االيفتهاكرررات وتةزيرررز اايرررا  اررروا ا يف رررار؛ وتةزيرررز تنف ررر  النترررا ج الررريت  
متخ ررت عنهررا ا ل ررات الدول ررا وارروا ا يف ررار. وقررد تةاويفررت مفوضرر ا  ارروا ا يف ررار مررع الؤس ررات  

. وأُبلد اريبرس ال رتا  أبر مفوضر ا  اروا  تمع الدين وقدمت  ل ها الشوجم  التان ا اوكوم ا وسموعات ا  
ا يف ار تةم  أي رار مرع اريرع األمرم الت رد  الاطررل   ال رو اره   ر  ت رهم   ق را  تشرم  اواروا  

 االقتصا يا واالجتماع ا والثااا اه وتةم  علة ضمار تةم م مراعا   اوا ا يف ار. 

  الةمل رررا االيفتاال رررا   البلرررده يارررر اريبرررس  بار للت رررد ت والتةا ررردات ال رررخما الررريت تواجررر واسرررتجا  -79
ال رررتا  ابل ررراعد  التان رررا الررريت تاررردمها الةمل رررا الختلطرررا  ىل خمتلررر  الك رررا ت اوكوم ررراه مبرررا    لرررا  

ال ؤول ا اليت تاع   لاات الةم  بشأر ا ل   الاايفوين لناابا احملام ؛ و لاات الةم  التوج ه ا بشأر  
  اوكرروم     سررال  ارروا ا يف ررار؛ وتنم ررا قرردجمات الفوضرر ا الاوم ررا وارروا  علررة عرراتع كبرراجم ال ررؤول 

ا يف رررار ومفوضررر ا يفرررزت ال ررر   والت رررريح و عرررا   ا  مررراي؛ والتخطررر ط لرررؤمتر وطرررق بشرررأر  اررروا الررررأ   
ع أوررررركال التم  رررررز ضرررررد الررررررأ . يهررررردف  ىل  قرررررا  الرررررزخم للتصرررررديع علرررررة اتفاق رررررا الا رررررا  علرررررة ي ررررر 
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ه تولت الةمل ا الختلطاه ابلتةاور مع الكت  الاطرل لفوض ا  اوا ا يف ار    2020اير  وباط/ارب  و 
تنظررر م  لارررا عمررر  هامرررا لكبررراجم قرررا   قررروات الررردعم ال رررريع. وكايفرررت  لارررا الةمررر  مبثابرررا خرررط    ال رررو اره 

ا       ال ا لا وال راعد  علرة وضرع  جرر األسر األسا  لتةزيز قدجمات ك ا ت أمن الدولا كوس لا لت 
  ل   قطات األمن   ال و ار. 

و   طاجم مهما االتصال مع الدولاه أيفشرب الكت  ا قل م  للمفوضر ا الاوم را واروا ا يف رار   -80
  الفاوره كما أيفشئت أجمبةا مراكز توا ع   سال  اوا ا يف رار   جامةرات ال رة  )وررا  اجماروجم(ه  

جم(ه ويف اال )جنوت  اجماروجم(. وي رهم  لرا   االسر ات ج ات  لفاور )سال  اجماوجم(ه وا ن نا )ملرت  اجماو وا 
الرام ا  ىل مواللا الةم    سال  اوا ا يف رار بةرد  رراز واليرا الةمل را الختلطراه مرن خر ل الفوضر ا  

 ىل    2019تشررين األول/أكتروبر  والؤس ات األكا مي ا وا تمع الدين. ويفُظمت ا و جوالت  جماسر ا    
غرت ألع ا    الفوض اه و نرا الةدالرا والصراوا وتاصر  اوارا عه و موعرات ا تمرع الردين.  ل بس  وال 

واب ضررررااا  ىل  لرررراه ُعارررردت أجمبررررع  لاررررات عمرررر    اريرطررررو    الفرررر   مررررن أيلول/سرررربتمرب  ىل تشرررررين  
اكمات. وقد أات   لا  ين   عمل ا الةدالا االيفتاال ا وجملد احمل بشأر  وجم ا تمع الد  2019الثاين/يفوامرب 

 للشركا  الوطن   ارلا التةلم من تاجمت ا خرين لت    اهمهم للةدالا االيفتاال ا. 

 والتوصيات الستنتاجات -اا بعسا 
 ة الدستوري   واعتماد الوثيقة   2019أن تنصيب احلكومة يف أيلول/سبتمرب  اخلبري املستقل  يؤكد  -81

يف يبعثااان األماال يف حاادوث يااول حقيقاان يف السااودانت وي ااري  أ التقاادم الاا ي أحرزتااه احلكومااة 
لل اوالل العامااة املتعلقاة حبقاوق اإلنساان وساايادة القاانونك ااا يف ملاك اللتزامااات جماال التصادي 

ت لاكيقياق م الايت اذا  ا صاوب ويرحاب ابخلطاوات اإلبابياة كاعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب
ومع ملكك مثة يدايت رئيسية لتزال ماثلة تتطلب دعماا دوليااا متواصاالا للبلاد وتعااوسا مساتمراا معاهت  
 وينبغااان أن ي ااامل هااا ا الااادعم اساااواتيجيات واضاااحة ودقيقاااة ور ت متكاملاااة للمسااااعدة يف توجياااه 

 السودان خالل مرحلة انتقالية صعبةت
ولة من أجل التوصل  أ اتفااق ساالم شاامل إل ااء ود املب وي ري اخلبري املستقل  أ اجله -82

النزاع يف دارفورك وجنوب كردفانك والنيل األزرقت وبينماا يالحاا اخلباري املساتقل أن ها م العملياة 
لتازال جارياةك يعارب مان جدياد عان الن ااغال مان أن األساباب اكيكلياة ا ركاة للنازاع يف دارفااور 

 من التوثيق املتواصل لالنتهاكات والتجاوزات املتعلقاة حبقاوق كما يتبنيتُعاجل ابل كل املناسبك   مل
اإلنسااانت وتك ااف هاا م احلالااة وجااودا ثغاارات يف احلمايااة يف ااال ضااعف مؤسسااات الدولااةك األماار 
ال ي يتطلب التزاماا مستمراا وجهداا متواصالا يف جمايل الدعوة والتادخل علاى مساتوت الاربام  مان 

س حلقاوق اإلنساانت ومان شاأن ها م اإلجاراءات أن تعازز قادرة دعام ملماو أجل وضع  طاار لتاوفري 
املؤسسات القضائية واملعنية إبنفام القانون واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وجمموعات اجملتمع 
املاادين علااى األخاا  بنهااوع قائمااة علااى حقااوق اإلنسااان  زاء النهااول بساابل الوصااول  أ العدالااة 

وساايع احلياز الااديقراطنك وماان شااأ ا أيضااا أن تاادعم تنفياا  باارسم  مهة يف توتعزياز املساااءلةك واملسااا
 شامل حمورم اإلنسان يف جمال العدالة النتقاليةت

وي يد اخلباري املساتقل بتعااون حكوماة الساودان يف ضامان لاا  عملياة ن ار فرياق البادء  -83
ني كليهماا لضامان  لااز ن اجلاانبالتابع ملفوضاية حقاوق اإلنساان يف اخلرطاومك وامل ااركة اإلبابياة ما 

ويرحاب اخلباري املساتقل أيضااا ابلولياة اكاماة يف جماال ت ولية مفوضاية حقاوق اإلنساان يف الساودان
بعثاة الك ال ي أن أ اوجبه جملس األمان (2020)2524 األمنحقوق اإلنسان الواردة يف قرار جملس 

ك ماا يؤكاد دور مكتاب قالية يف السودانالفوة النتاملتكاملة لألمم املتحدة لتقدمي املساعدة خالل 
 يف السودانت املفوضية القطري
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ك مجيع التوصايات الايت سابق وتقييمه كا ويكرر اخلبري املستقلك استناداا  أ تقديرم للحالة -84
 ك يقدم اخلبري املستقل التوصيات التاليةت ضافة  أ ملكتقديها ومل تنف  بعدت 

 السودانحكومة  -ألف 
 التصديقالسلم و   

 يدعو اخلبري املستقل حكومة السودان  أ القيام اا يلن: -85
مواصلة م اركتها يف حماداثت جواب للسالم مع اجملموعات املسلحة بغياة التوصال   )أ( 

 أ اتفاق سالم شامل يتثل املبادئ الدولية حلقوق اإلنسانك ويعرب عن آراء الفئات املهم ةك ويعاجل  
ملساااءلة والعدالااة النتقاليااةك وكاا ا الغاارل ياادعوها  أ استك ااا  ساابل ت ااجيع  قضااااي املتعلقااة اب ال 

 جناا  احللاو – ال امال / احلركاة ال اعبية لتحريار الساودان حركة يرير السودان بقيادة عبد الواحد و 
 على امل اركة م اركةا ن طة يف ا اداثت؛

ة و عاادة بنااء نظاام التمسك ابللتزام الدستوري بتنفي   صالحات قانونية شاامل )ت( 
القضاء لضمان محاية حقوق اإلنسان وفقاا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانك اا يف ملك التزاماات 

  ؛البلد التعاهدية
  التصديق على التفاقيات الدولية حلقاوق اإلنساان الايت مل يصادق الساودان عليهاا  )ي( 

 اتفاقيااة مناهضااة التعاا يب و   يااز ضااد املاارأة اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أشااكال التمي بعااُدك اااا يف ملااك  
 ؛ولريم من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة

النظاااار يف التصااااديق علااااى نظااااام رومااااا األساساااان للمحكمااااة اجلنائيااااة الدوليااااةك  ) ( 
املرتكباة  حماسبة املسؤولني عن جرائم احلرب واجلارائم ضاد اإلنساانيةوالتعاون مع ا كمة من أجل 

 يف دارفورت

 آليات حقوق اإلنسانك والعدالةك واملساءلة  
 يدعو اخلبري املستقل حكومة السودان  أ القيام اا يلن: -86

 املنصاو  عليهاا يف الوثيقاة الدساتوريةك   12التعجيال إبن ااء املفوضايات املساتقلة الاا   )أ( 
نيااةك والعدالااة النتقاليااةك وحقااوق اصااة املفوضاايات املعنيااة ب ااؤون الساالمك واإلصااالحات القانو وخب

اإلنسااانك وحقااوق املااارأة واملساااواة بااني اجلنسااانيك وياادعوهاك يف هاا ا الساااياقك  أ ضاامان األخااا  
ت اااوري إلصااال  املفوضااية القوميااة حلقااوق اإلنسااان القائمااة حالياااا و ساانادها وليااة واسااعة  باانه 

احلقااوق القتصاااادية والجتماعياااة  لنطاااق يف جماااال محايااة حقاااوق اإلنسااان وتعزيزهااااك اااا يف ملاااكا
املتعلقااة اركااز املؤسسااات الوطنيااة لتعزيااز ومحايااة حقااوق والثقافيااةك علااى تااو يتماشااى مااع املبااادئ 

 ؛)مبادئ ابريس( اإلنسان
التحقق من أن السلطات القضائية تصون حقوق الضحااي يف الوصول  أ سبل  )ت( 

اب علااى النتهاكااات اخلطاارية حلقااوق اإلنسااان النتصااا  الفعالااةك وتضااع حااداا لافااالت ماان العقاا 
املرتكبااة خااالل العقااود القليلااة املاضااية يف السااودانك ول ساايما يف املناااطق املتااأثرة ابلناازاعك إبجااراء 

ونزيهة وشاملةت وينبغن حماسبة املسؤولني عن ه م النتهاكات من خالل حماكمات   يقيقات سريعة
اإلنسااانت ويف هاا ا السااياقك ياا كار اخلبااري املسااتقل الساالطات عادلااة يااوم املعااايري الدوليااة حلقااوق 

القضائية بواجبهاا احاوام حقاوق قاادة النظاام الساابق ا تجازينك ااا يف ملاك ماا يتعلاق بتوجياه  ام 
هم وضاامان  جااراء حماكمااات عادلااة ويااوم األصااول القانونيااةك وفقاااا ل اارعة احلقااوق الااواردة يف  لااي

 الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسية؛ الوثيقة الدستورية وللعهد 
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 ك الايت أُن ائت للتحقياقاملساتقلة الوطنياة لجنة التحقيقتقدمي الدعم الضروري ل )ي( 
حاات تكااون قااادرة علااى باا ل قصااارت جهاادها لتحقيااق العدالااة  2019حزيران/يونيااه  3يف أحااداث 

س النااوع الجتماااعن الاا ي وتقاادمي التعااويض للضااحاايك والتصاادي خلطااورة العنااف القااائم علااى أسااا
 ذلل ه م األحداث حسب ما تفيد به التقاريرك وحماسبة املسؤولنيك من دون اساتثناءك وفقااا للضاماست 

 ؛ملعايري الدوليةك ون ر النتائ  اليت تتوصل  ليهااإلجرائية الواجبة اليت تتسق مع ا
هاا الضاحااي تقودهاا ال روع يف عملية عدالة انتقالية شاملة وت اورية وكلياة حمور  ) ( 

مفوضية العدالة النتقالية جلرب األضرار الناجتة عن التجااوزات الساابقةك ااا ي امل اجلارائم القائماة 
 على نوع اجلنسك ومنع تكرارها؛

لتأكاااد مااان مااانا األشااا ا  املتضاااررين مااان قااارارات اللجناااة الوطنياااة لتفكياااك ا (ه) 
ائية يف الوقاات املناسااب والتحقااق ماان أن النظااام السااابق  مكانيااةا الطعاان أمااام اكيئااات القضاا 

 جراءات الطعن تتفق مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلةت ويف ه ا السياقك ينبغن أن تبقى 
هبا اللجنة مرتبطة إبطار العدالة النتقالية ال امل والكلن ال ي متس اليت تقوم   عملية التدقيق

 احلاجة  ليه يف السودانت

 اإلصال  واحلماية  
 يدعو اخلبري املستقل حكومة السودان  أ القيام اا يلن: -87

أن تت  ك ابلت اور مع اجملتمع املدينك مجيع اخلطوات الضرورية لتهيئة بيئة آمنة  )أ( 
ومواتياااة لتعزياااز ومحاياااة احلياااز املااادين وحرياااة التعباااري وتكاااوين اجلمعياااات والتجماااعك وضااامان اذاااام 

  احلكوميني الضالعني يف األعمال النتقامية؛ جراءات أتديبية فعالة ضد املسؤولني

ااد  ليهااا اهمااة تنظاايم الطائفااة الواسااعة  )ب(  أن تنظاار يف  ن اااء مفوضااية مسااتقلة يُعها
ماعاان والتلفزيااوين ضااماسا حلريتهااا واسااتقالكا وتنوعهااا وتعااددهاك وياار  علااى أن لوسااائل الباا  اإل

 ريض على الكراهية والعداء؛تكون ه م الوسائل خالية من العنف والتمييز والتح
 أن تتحقق من أن اإلصالحات القتصاادية يمان احلاد األدن مان ا تاوت األساسان  )ع( 

قافية ول تؤثر ب كل لري متناسب يف الفئات املهم اةك وأن للحقوق القتصادية والجتماعية والث
بانه  قاائم علاى حقاوق يف ه ا الصددك اسواتيجية وطنية شااملة للحاد مان الفقار ابألخا   تعتمدك

 اإلنسان يتصدت لعدم املساواة يف  عمال ه م احلقوق؛
طرياق أن تواصل جهودها لتعزيز حقوق املارأة ومكافحاة التميياز ضاد املارأة عان  )د( 

وقااانون األحااوال ال  صااية عاان    1991ك اااا يف ملااك أحكااام القااانون اجلنااائن لساانة   صااال  القااوانني 
 ؛ ك اا يف ملك املنظمات النسائيةك ومن خالل تنفي  القوانني املنقَّحة طريق الت اور مع اجملتمع املدين 

ابري سريعة أن تضاعف اجلهود املب ولةك ول سيما فيما يتعلق بدارفورك لذام تد )ه( 
وملموسااة وقابلااة للتطبيااق جتسااد خطااة احلمايااة الوطنيااة عاان طريااق ن اار قااوات أمنيااة مهنيااة وجمهاازة  

 نقاط احلماية الساخنةك وتعزيز البيئة احلمائية ابلستناد  أ الفوائد اليت ينبغن ويظى ابلثقة يف كما
 سساات حقاوق اإلنسااان حققهاا واومع وااائف التصااال ماع الدولاةك مااع احلار  علاى توسايع نطاااق مؤ 

 وسيادة القانون وبسط سلطة الدولة؛
لناازاع ملنااع أن تيسااار وتاادعم  ن اااء آليااات مصاااحلة جمتمعيااة يف املناااطق املتااأثرة اب )و( 

عودة الصراعات بني اجملتمعات ا لية وحلهاك اا يف ملك  دماع مبادئ حقوق اإلنسان واملسااءلة 
 يف آليات التسوية ا لية؛
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 ثف جهودها لتهيئة اارو  العاودة الطوعياة للم اردين داخليااا أو  دمااجهم أن تك  )ز( 
ليت ياول دون عاودة امل اردين داخلياااك يف اجملتمع ا لنك وأن تتصدتك يف ه ا الصددك للعراقيل ا

من قبيل انعدام األمن ورد األراضن واملمتلكاتك وأن تكفل كامك يف صاورة نقلهامك احلصاول علاى 
 ؛اخلدمات األساسية

 جاااراء عمليااااة  صااااال  شاااافافة ومات مصااااداقية لقطاااااع األماااان بغيااااة التصاااادي  ) ( 
ان امتثاكااا إلطاااار حلمايااة املااادنيني ماااع لل ااوالل األمنياااة املرتبطااة بكيااااست األماان احلكومياااة وضااام

 ضماست املساءلة الكافيةت

 حركات املعارضة املسلحة -ابء 
املساالحة  أ اللتاازام بوقااف النااار والاادخول يف حركااات املعارضااة ياادعو اخلبااري املسااتقل  -88

مفاوضااات مااع احلكومااة النتقاليااة يف السااودان ماان أجاال يقيااق الساالم واملصاااحلة خدمااةا ملصاالحة 
  شعب السودانت

 اجملتمع الدويل -جيم 
 يدعو اخلبري املستقل اجملتمع الدويل  أ القيام اا يلن: -89

ك لالياد األفريقن واألمام املتحادة يف دارفاورعملية امل تلطة المع وشوك خروع  )أ( 
ضاعتها أن يدعم حكومة الساودان يف جهودهاا الرامياة  أ ترمجاة اساواتيجية احلماياة الوطنياة الايت و 

مؤخراا  أ أساليب تنفي  ملموسة وعملية للتصدي للثغرات الايت قاد تظهار يف ليااب قاوات حفاا 
 توفري الدعم اللوجسيت ولري اللوجسايت الاالزم  أ السالم يف دارفورك ويف ه ا الصدد أن ينظر يف

 ؛احلكومة لتيسري ن ر قوات الدفاع واألمن عند النقاط الساخنة يف دارفور
 اتباع ملفوضاية قطاري مكتمال األركاان مكتبعم اجلهود الرامية  أ تثبيت دأن ي )ت( 

والفااعلني احلكوماة  أ ياة املسااعدة التقنيكاون قاادراا علاى العمال وتقادمي  قوق اإلنسان يف البلادح
 من اجملتمع املدين وسائر اجلهات املعنية؛

نتقالياةك يف وضع وتنفيا  خطاة شااملة للعدالاة ال دعم حكومة السودانأن ي )ي( 
 انتهاكات حقوق اإلنسان؛ اا يف ملك حماكمة مرتكيب

 أ أماكنهم املستمر العودةا رفض امل ردين داخلياا  يف ال كاحلكومة أن يساعد ) ( 
 ن العودة و عادة اإلدماعك اا يتماشى مع املعايري الدولية؛أاألصليةك يف استعرال سياستها ب 

ار تعاون السودان مع األمم املتحدة يف جمال منع يف تنفي   طكومة احلدعم أن ي (ه) 
سااعدة يف تاوفري اخلادمات العنف اجلنسن يف سياق النزاع والتصدي لاهك ااا يف ملاك عان طرياق امل

القتصااادية جلميااع الناااجني ماان العنااف  - الجتماعيااة والقانونيااة والجتماعيااة - الطبيااة والنفسااية
 عقابتاجلنسن وتقدمي الدعم ملكافحة اإلفالت من ال
    


