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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه  8 -حزيران/يونيه  13

 من جدول األعمال  2البند 

السنامةا لةقوق اإلنسنان التقرير السنوو  لمووةنا امما المتةدة  
 لعامر المووةةا السامةا واممين اوتقاري

 حالا حقوق اإلنسان في السودان  

 *تقرير موّوةا امما المتةدة السامةا لةقوق اإلنسان  

 موجز  
إلى مفّوضااا األما المدةدا الساااميا لةقوق  ،32/1-في قراره دإ ،طلب مجلس حقوق اإلنسااان 

  ،أن تقدم ضا الساميا أيضا  ودان. وطلب إلى المفوّ بةقوق اإلنسان في الس معنيا   اإلنسان أن تعّين خبيرا  
شااام   إلى المجلس في دورته اليمسااين يرلز على حالا حقوق اإلنسااان   تقريرا   ،بمساااعدا اليبير المعّين

ويدناول اندهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسااااان الدي ارت خبل خ ل   ،منذ اساااادي ع العسااااىريين على الساااال ا
  معنيا    عّينل المفوضاااااااااا السااااااااااميا أداما دين  خبيرا   ،2021ي/نوفمبر الثان  تشااااااااارين 12تلك الفدرا. وفي  

 10إلى  2021تشااااارين األول/أكدو ر  25بةقوق اإلنساااااان في الساااااودان. ويت ي رذا الدقرير الفدرا من 
ويسااااااادند إلى المعلومات والم حيات الدي جمعها اليبير بمسااااااااعدا مىدب األما   ،2022نيساااااااان/أ ري  
ب رق منها الدواصاا  مج جميج األطرا   ،رك لةقوق اإلنسااان في السااودان و الدعاون معهالمدةدا المشااد 

بما في ذلك المجدمج المدني. ويدناول الدقرير الدةديات الرئيسيا الدي يواجهها السودان في   ،ذات الصلا
 ويدضمن توصيات للدصدي لها. ،جال حقوق اإلنسان منذ اسدي ع العسىريين على السل ام
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 المقدما والموهجةا -أولا  

م رذا الدقرير عم   بقرار مجلس حقوق اإلنساااااااااااان دإ -1 تشااااااااااارين   25. ويت ي الفدرا من 32/1-ي قدَّ
حقوق اإلنساان منذ اسادي ع العساىريين  ويرلز على حالا   2022نيساان/أ ري   10إلى   2021األول/أكدو ر 
 لدي ارتخبل خ ل تلك الفدرا. ويدناول اندهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان ا ،على السل ا

على رذا الدقرير بغيا الةصااااااول على تعليقات وقائ يا  وقد أ طلعل الساااااال ات السااااااودانيا مساااااا قا   -2
 .  ( 1) على الم حيات والندائج الواردا فيه

 24إلى  20السودان في الفدرا من  ،أداما دين  ،ير المعني بةقوق اإلنسان في السودانوزار اليب  -3
وممثلي   ،واجدمج بى ار المساااااااا ولين ،( 2) بالدعاون مج الساااااااال ات السااااااااودانيا ودعمها ،2022ير  شاااااااا ا /فبرا

 والشاااااااهود وأسااااااار ضاااااااةايا اندهاكات حقوق  ،والضاااااااةايا ،والمدافعين عن حقوق اإلنساااااااان ،المجدمج المدني
هها اإلنسااااااااان. وقد ساااااااااعدته رذه االجدماعات على فها حالا حقوق اإلنسااااااااان والدةديات المعقدا الدي يواج

 السودان في مجال الةقوق االجدماعيا والمدنيا واالقدصاديا والسياسيا والثقافيا. 

ةقوق ويسدند الدقرير إلى المعلومات الدي جمعها اليبير بمساعدا مىدب األما المدةدا المشدرك ل -4
 100ر من بما في ذلك عن طريق المقا  ت الدي أجرارا مج أكث  ،( 3) اإلنسااااااان في السااااااودان و الدعاون معه

بما في ذلك األدلا ال بيا والصاااااااااور الفوتو رافيا   ،وزيارات ميدانيا وتةلي  األدلا ،ضاااااااااةيا وشاااااااااارد عيان
 والمشارد المصّورا بالفيديو.  

 اإلطار القانوني -ثانةاا  

 اإلطار القانوني الدولي -ألف 

الياص بالةقوق المدنيا   السودان طر  في المعاردات الدوليا الداليا لةقوق اإلنسان: العهد الدولي  - 5
لةقوق االقدصااااديا واالجدماعيا والثقافياه واالتفا يا الدوليا للقضااااع على والساااياساااياه والعهد الدولي الياص با 

جميج أشىال الدمييز العنصريه واتفا يا حقوق ال ف  و روتولوليها االخدياريين المدعلقين باشدراك األطفال في  
ا يااا حقوق  ل األطفااال في ال تاااع وفي المواد اإلباااحياااه واتفاا فااال واسااااااااااااادت  و يج األط  ، المنااازعااات المسااااااااااااالةااا 

األشاااااااااااياص ذوي اإلعاقا و روتولولها االخدياريه واتفا يا منارضاااااااااااا الدعذيب و يره من ضااااااااااارو  المعاملا 
 سري. العقو ا القاسيا أو ال إنسانيا أو المهيناه واالتفا يا الدوليا لةمايا جميج األشياص من االخدفاع الق  أو 

أن السااودان سااينضااا إلى اتفا يا القضاااع على تلقى اليبير تأكيدات من الساال ات ب  ،وأثناع الزيارا -6
جميج أشاااااىال الدمييز ضاااااد المرأا حالما ت نشاااااأ الهياات الدشاااااري يا ذات الصااااالا. وعلى الر ا من أن الفريق 

عدم إ داع تةفيات قد تخون   العام  المعني بمساااااااألا الدمييز ضاااااااد النسااااااااع والفديات قد طلب إلى الةىوما
 الدةفيات الدي اقدرحها مجلس الوزراع لا ت سةب.  فإن ،( 4) منافيا لترض االتفا يا

  

 .A/HRC/50/G/2انير الوثيقا  ،ل ط ع على الدعليقات (1)

-https://www.ohchr.org/en/2022/01/visit-un-expert-human-rights-sudan-adama-diengانااااايااااار الااااارابااااا   (2)

postponed https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/un-human-rights-expert-adama-dieng-

visit-sudan-20-february. 

 .1فقرا ال ،A/HRC/48/46انير الوثيقا  ،ل ط ع على مزيد من المعلومات عن المىدب المشدرك لةقوق اإلنسان (3)

مداحا على الراب     ،   SDN 3/2021انير المذلرا   ( 4) 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26175 . 

http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/46
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والبروتولولين  1949آ /أ ساااااااااا س  12في اتفا يات جنيف الم رخا   والسااااااااااودان طر  أيضااااااااااا   -7
باادا الجمااعياا عن اتفاا ياا منج جريماا اإل فضاااااااااااااا    ،1977حزيران/يونياه  8اإلضااااااااااااااافيين الملةقين  هاا في 

عليها. وقد وّقج السااااااودان على نيام روما األساااااااسااااااي للمةىما الجنائيا الدوليا ولخنه لا يصاااااادق  والمعا  ا
جرى الدو يج على مذلرا تفارا جديدا  ين الساااودان والمةىما بشاااأن  ،2021آ /أ سااا س    عليه بعد. وفي

 (.2005)1593بقرار مجلس األمن  عم    ،جميج األفراد الذين أصدرت المةىما أوامر اعدقال بةقها

والميثاق األفريقي لةقوق  ،في الميثاق األفريقي لةقوق اإلنساااان والشاااعو  والساااودان طر  أيضاااا   -8
 ف  ورفاريده.ال 

 اإلطار القانوني الوطوي -باء 

ق نةو مواعمااا اإلطااار القااانوني المةلي مج القااانون الاادولي لةقو  أحرزت الةىومااا االندقاااليااا تقاادمااا   - 9
اإلطار الدسااادوري االندقالي للةىا  ( 5) 2019فقد حددت الوثيقا الدسااادوريا لعام  ، اإلنساااان. و اإلضاااافا إلى ذلك 

 بما في ذلك حقوق المرأا.  ، والعدالا االندقاليا والةقوق والةريات األساسيا  ، ورلزت بشدا على سيادا القانون 

فيما  ،( 6) ني بةالا حقوق اإلنسااان في السااودانوالشااوا   السااابقا الدي أثاررا اليبير المساادق  المع -10
واسااااااااااااادرداد األموال العاما على إجراع عمليا تةقق   1989حزيران/يونيه  30م  يدعلق بقدرا لجنا تفخيك نيا

 ال تزال قائما.  ،للمعايير الدوليا وأفض  الممارسات وفقا  

ف الةرلات المساااالةا على وقعل الةىوما االندقاليا وميدل ،2020تشاااارين األول/أكدو ر  3وفي  -11
لنزاعات ومىافةا اإلف ت من العقا  وتةقيق ساااااااااا م  هد  إنهاع ا ،( 7)  ا للساااااااااا م في السااااااااااوداناتفاق جو 

بما في ذلك تقاساااااا  ،مساااااددام في الساااااودان. ويدضااااامن االتفاق الدزامات راما بشاااااأن مجموعا من القضاااااايا
عن العدالا   فضااااا    ،والدرتي ات األمنيا ،لمواردوتقاساااااا ا ،وتمىين المرأا  ،والمسااااااواا  ين الجنساااااين  ،السااااال ا
 وإعادا الدأري . والدعويضات ،االندقاليا

وألتى جريما  ،تشاااويه األعضااااع الدناساااليا ل نا  ( 8) 2020وجّرم قانون الدعدي ت المدنوعا لعام  -12
سااااااااال ات إنفاذ القانون  وعقو ا الجلد. لما نزع   ،وعقو ا اإلعدام على جرائا القد  الدي يرتخبها أطفال ،الردا
ن الم حقاا القضااااااااااااااائياا. أماا قاانون منج الجرائا وأنهى حصاااااااااااااااناا مو  ياه م ،جهااز المياا رات العااماامن 

وشاااااادد القيود المفروضااااااا على   ،فقد نّص بالمث  على وقف عقو ا الجلد ،2020اإللخدرونيا )المعدل( لعام 
مما أثار مياو  بشاااااااأن إمىانيا  ،إللخدرونياالنشاااااااا  عبر اإلندرنل وزاد مدا أحىام الساااااااجن على الجرائا ا

 اسديدامه للةد من الةّيز المدني على اإلندرنل.  

 حالا الطوارئ  -جةا 

على أن قوات األمن المشدرلا الدي لها  1997ينص قانون ال وارئ وحمايا الس ما العاما لعام  -13
ا أو حاكا الواليا مهوري يس الجأي رئ   ،ساااااااال ا االعدقال واالحدجاز بموجب قرار من االساااااااال ا الميدصاااااااااا

يمىنها االضاااااااا  ع بأنشاااااااا ا إنفاذ القانون أثناع فدرا حالا ال وارئ. والقوات  ،أي رياا أو ليان مفّوض أو
النياميا الدي تدشااااااااى  مها قوات األمن المشاااااااادرلا ري القوات المساااااااالةا السااااااااودانيا وولاالتها )الشاااااااارطا 

  

لدضاامينها اتفاق جو ا   2020جرى تعديلها في تشاارين األول/أكدو ر  . و باسااا اإلع ن الدساادوري  ي شااار إلى الوثيقا الدساادوريا أيضااا   (5)
 للس م في السودان.

 .54و 51الفقرتان  ،A/HRC/48/46الوثيقا  (6)

 جناح عبد العزيز الةلو.   ، شمال   -  والةرلا الشعبيا لدةرير السودان   ، جناح عبد الواحد  -   لا توقج على االتفاق حرلا تةرير السودان  ( 7) 

 لسودان.يدماشى رذا القانون إلى حد لبير مج الدوصيات المدخررا الدي قدمدها اآلليات الدوليا لةقوق اإلنسان إلى ا (8)

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/46
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 ،وقوات الشاااارطا السااااودانيا )الشاااارطا النياميا ،جدعا السااااري وقوات ال ،العسااااىريا واالساااادي ارات العسااااىريا(
 وشرطا االحدياطي المرلزي(.  ،والشرطا األمنيا ،وشرطا مىافةا الشتب

القوات النياميا   2021لانون األول/ديساامبر   24الصااادر في   2021/ 3ومنح مرسااوم ال وارئ رقا  - 14
وأذن لهماا باعدقاال األشااااااااااااايااص   اذ القاانون. وجهااز المياا رات العااما صااااااااااااا حياات اسااااااااااااادثناائياا في مجاال إنفا 

واالسادي ع على األموال والممدلخات   ، ودخول األماكن الياصاا والعاما وتفديشاها  ، واحدجازرا دون أمر قضاائي 
وحير حرلا األشاااااااياص أو تقييدرا أو تنييمها. لما منح المرساااااااوم أفراد القوات النياميا  ، الياصاااااااا والعاما 

ن الم حقاا القضااااااااااااااائياا على جميج األفعاال المرتخ اا أثنااع أداع  اناا م قداا م وجهااز المياا رات العااماا حصاااااااااااااا 
 واج اتها. واسد يدم لدعزيز حالا ال وارئ ومنج الرقابا القضائيا على عمليات االعدقال واالحدجاز. 

 السةاق السةاسي -ثالثاا  

يادا ساااا يس مجلس البقيادا رئ  ،نّفذ العسااااىريون السااااودانيون   ،2021تشاااارين األول/أكدو ر   25في  -15
. وفي خ ا   ثه ( 9) عساااااااااااىريا   انق با   ،الفريق أّول عبد الفداح البرران ،وقائد القوات المسااااااااااالةا الساااااااااااودانيا

( 3)24و 16و 15و 12و 11وعّلق العما  باالمواد  ،أعلن حاالاا ال وارئ في جميج أنةااع الب د ،الدلفزيون 
اع. لما حّ  الفريق البرران جميج مجلس الوزر وحّ  مجلس الساااااااااااايادا و  ،من الوثيقا الدساااااااااااادوريا 72و  71و

النقابات والمنيمات المهنيا وجّمد عم  لجنا الدفخيك. و رر االنق   بأنه خ وا الدصااااةيحا مسااااار الثورا. 
وأكد أن الجيش وقف إلى جانب الشااااااااعب السااااااااوداني في   2023وتعهد بإجراع انديابات بةلول تموز/يوليه 

ا الدسااااااادوريا واتفاق جو ا للسااااااا م. ولا يلدزم إع ن حالا ال وارئ وثيقزم بالوسااااااايلد  ،م البده بالةىا المدني
( من العهاد الادولي اليااص باالةقوق المادنياا 3)4بشاااااااااااااار  اإلخ اار الادولي المنصااااااااااااااوص علياه في الماادا 

 تةديد تاريخ اندهاع حالا ال وارئ.  الدي تشدر  أيضا   ،والسياسيا

وأ دين على ن اق  ،ضاااااااااارابات وحم ت عصاااااااااايان مدنيإو وأدى االنق   إلى حدو  احدجاجات   -16
ومفّوضاا األما المدةدا السااميا لةقوق اإلنساان.  ،بما في ذلك من جانب األمين العام لألما المدةدا ،واساج
قرر مجلس الساااااااالا واألمن الدابج ل تةاد األفريقي تعليق مشااااااااارلا  ،2021تشاااااااارين األول/أكدو ر   26ففي 

 28تةاد األفريقي إلى حين اسااادعادا الةىوما االندقاليا بقيادا المدنيين. وفي  الالساااودان في جميج أنشااا ا ا
دعا فيه الساااال ات العسااااىريا  أصاااادر مجلس األمن الدابج لألما المدةدا  يانا    ،2021تشاااارين األول/أكدو ر 

خول في دلا وحّث جميج الجهاات المعنياا على ا ،في السااااااااااااااودان إلى إعادا الةىوما االندقاالياا بقياادا المادنيين
 .( 10) حوار دون شرو  مس قا

عبد هللا  ،اعدقلل القوات المسااااااااالةا الساااااااااودانيا رئيس الوزراع ،وقب  سااااااااااعات من تنفيذ االنق   -17
بمن فيها ساادا   ،وسااي رت على وسااائ  اإلع م الةىوميا. وأعقب ذلك اعدقال عشاارات األشااياص ،حمدوك

 31والنائب العام في   ،لا حىام الواليات المدنيينقاوإ ،وزراع ومسا ولون ومو فون حىوميون وقادا ساياسايون 
أنشاااااااااأ الفريق البرران لجنا لمراجعا  ،2021تشااااااااارين الثاني/نوفمبر  9. وفي  2021تشااااااااارين األول/أكدو ر 

 ،2021تشرين الثاني/نوفمبر   11أعمال لجنا الدفخيك وجرد واسدعادا األموال الدي لانل قد اسدردتها. وفي  
 .( 11) له نصب نفسه رئيسا   ،جديدي ادأعلن تشىي  مجلس سي 

  

 (.A/HRC/50/G/2أعر ل السل ات السودانيا عن رأي مةالف  هذا الشأن )انير الوثيقا  (9)

  . https://www.un.org/press/en/2021/sc 1467 8.doc.htmانير  (10)

(11) S/2021/1008،  9الفقرا. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
http://undocs.org/ar/S/2021/1008
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وقج الفريق البرران والسااايد حمدوك على اتفاق ساااياساااي أدى إلى  ،تشااارين الثاني/نوفمبر  21وفي  -18
إعادا األخير إلى منصاا ه لرئيس للوزراع واإلفراع عن جميج الشاايصاايات ذات النفوذ السااياسااي والمةدجين 

 ،في اليرطوم وفي أجزاع أخرى من البلد رفضااوا االتفاق رينخثي الذين اعدقلوا منذ وقوع االنق  .  ير أن ال
. واساااااااااااااادمرت مناذ ذلاك الةين االحدجااجاات الم اال اا ( 12) ووصاااااااااااااافوه باأناه خيااناا لد لعااتها إلى الاديمقراطياا

 ،ال شاااااااراكا  ،تةل شاااااااعار: اال تفاوض ،بانساااااااةا  الجيش من الةىوما وتشاااااااىي  حىوما يقودرا المدنيون 
 يين(. عسىر ى الشرعياا )في إشارا إل ال

اساااادقال رئيس الوزراع حمدوك  ،لعدم الدوصاااا  إلى توافق في اآلراع وح  للمأزق السااااياسااااي  ونيرا   -19
أطلق الممثاا  الياااص لألمين   ،2022لااانون الثاااني/يناااير  8. وفي ( 13) 2022لااانون الثاااني/يناااير  2في 

قاالياا في السااااااااااااااودان )يونداامس( العاام للسااااااااااااااودان ورئيس بعثاا األما المدةادا المدخااملاا لادعا المرحلاا االند 
المأزق السياسي الرارن ووضج   مشاورات وطنيا مج مجموعا واسعا من الجهات المعنيا السودانيا المعالجا

لم ادرا  دعا دولي وإقليمي ووطني )في معيمه( بعد إ داع . وحييل ا( 14) مساااااار نةو الديمقراطيا والسااااا ما
الدي جرى   ،الجولا األولى من المشاورات  2022ا /فبراير  بعض الدةفيات األوليا عليها. واخددمل في ش  

خ لها تجميج وجهات النير بشاااأن المسااادقب  الساااياساااي للساااودان. وشااادد العديد من المشاااارلين على جملا 
أن تساااادند أي تسااااويا سااااياساااايا إلى احدرام حقوق اإلنسااااان وضاااامان المساااااعلا عن اعد ارات منها ضاااارورا  

من المقرر أن تشاااااادرك بعثا يوندامس واالتةاد األفريقي  ،قا. ولي وا تاليااندهاكات حقوق اإلنسااااااان الساااااااب 
أثناع    والهياا الةىوميا الدوليا المعنيا بالدنميا في تيسااااااير المةادثات بشااااااأن األولويات العاجلا الدي ح ددت

 الندقاليا. بما في ذلك وضج ترتي ات دسدوريا مرحليا وخري ا طريق للفدرا ا  ،المرحلا األولى من المشاورات

 أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان -رابعاا  

 الستخدام المورط للقوة والقتل غير المشروع -ألف 

ضاااد االحدجاجات السااالميا المنارضااااا   وتخرارا    اساااديدمل قوات األمن المشااادرلا القوا المفرطا مرارا   - 20
 ،و دأت االحدجاجات  . ( 16) مان( مدر وأ  ، واليرطوم بةري  ، وال سااااااااايما في واليا اليرطوم )اليرطوم  ، ( 15) ل نق   

يوم وقوع االنق   واسدمرت  وتيرا مدزايدا بعد تو يج االتفاق السياساي   ، ( 17) الدي تنسقها لجان المقاوما المةليا 
 . 2022نيسان/أ ري    10مياررا حدى   55. وجرى تنييا أكثر من 2021الثاني/نوفمبر  تشرين   21في  

 ينها امرأا  قدي     93 ل   2022نيساااااااااااان/أ ري    10لقدلى حدى فإن عدد ا  ، لمصاااااااااااادر موثوقا  ووفقا   - 21
فدى   44)  طف    46شااااااااااااايص  ينها  5 000وأصاااااااااااااياب أكثر من  ، فدى وفدااا واحادا(  14)  طف    15واحادا و 
.  ( 18) نديجا اسااااااديدام القوا بصااااااورا لا تخن ضااااااروريا وال مدناساااااا ا من جانب قوات األمن المشاااااادرلا  ، وفداتين( 

جلل جميج الوفيات و  من   86إصاااااابا. وتوفي   184وم باسااااادثناع حالدي وفاا و اإلصاااااابات في واليا اليرط وسااااا 
  

 (.A/HRC/50/G/2أعر ل السل ات السودانيا عن رأي مةالف  هذا الشأن )انير  (12)

 (.A/HRC/50/G/2أعر ل السل ات السودانيا عن رأي مةالف  هذا الشأن )انير  (13)

-https://unitams.unmissions.org/en/statement-release-unitams-summary-report-its-consultationsانااااايااااار  ( 14) 

political-process-sudan . 

 مسلةون يرتدون م بس مدنيا في تفريق المياررات.شارك  (15)

 (.A/HRC/50/G/2أعر ل السل ات السودانيا عن رأي مةالف  هذا الشأن )انير  (16)

 ش ىا ش ا  مةليا تنسق االحدجاجات.  (17)

وعدد  شاااااااااايصااااااااااا   81 ل  عدد القدلى    ،ل حصاااااااااااعات الدي تةدفا  ها النيابا العاما أشااااااااااارت الساااااااااال ات السااااااااااودانيا إلى أنه وفقا   (18)
 (.A/HRC/50/G/2)انير الوثيقا  2 551 المصا ين

http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
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( 40( بالرصاااااااااااص في الرأق و/أو الر  ا ) 70وأصاااااااااايب معيمها )  ، الذخيرا الةيا القدلى نديجا إلصااااااااااابات ب 
مدأثرين بجروح أصاايبوا  ها في أجزاع أخرى من أجسااادرا. و اإلضااافا    شاايصااا    17(. وتوفي 30الصاادر )  أو 

( أو الصااادر  2أشاااياص بسااابب اإلصاااابا بقنا   التاز المساااي  للدموع في الرأق أو الر  ا )   4توفي  ، ك إلى ذل 
من   3وتوفي شااايصاااان بسااابب تعرضاااهما للضااار  المبرح على أيدي قوات األمن. ولان ضااامن القدلى  ، ( 2) 

  1  573 وتعرض  ، بالذخيرا الةيا   شااااااااايصاااااااااا    961. وأصااااااااايب عاما    14بمن فيها فداا تبل  من العمر  ، المارا 
نشااااق  منها من صاااعو ات في الدنفس نديجا اساااد   692عانى  ، ل صاااابا بقنا   التاز المساااي  للدموع   شااايصاااا  

أ صااااااااايبوا نديجا درساااااااااها بسااااااااايارات قوات األمن في   مدياررا    44التاز المساااااااااي  للدموع. وأفادت الدقارير بأن 
لمصااااادر   في بعض الةاالت. ووفقا   . وتشااااير األدلا المصااااّورا بالفيديو إلى أن الدرس لان مدعمدا  2022 عام 

  13و إلةاق أضارار جسايما بالعينين ) شاملل اإلصاابات الدي تعرض لها المدياررون فقدان ال صار أ  ، موثوقا 
 أشياص(.   7وتلف األعضاع الداخليا )  ، أشياص(  7والشل  )   ، ( شيصا    11وفقدان األطرا  )  ، ( شيصا  

أساااالةا  بالفيديو وإفادات شااااهود ال يان إلى اسااااديدام  وتشااااير الدقارير ال بيا والمشااااارد المصااااّورا -22
في اندهاك للقانون    ،الهجوميا والمدافج الرشاااااااااااشااااااااااا AK-47بما في ذلك  نادق  ،فداكا ضااااااااااد المدياررين

ويةير  ،الدولي لةقوق اإلنساااان الذي ينيا اساااديدام القوا واألسااالةا الناريا من قب  المىلفين بإنفاذ القانون 
. ( 19) اى ال مبرر له أو تن وي على مياطر ال مسااااو  لهاريا والذخيرا الدي تساااابب أذاسااااديدام األساااالةا الن 

أن قوات األمن اساااااادهدفل المدياررين م اشاااااارا أو أطلقل النار عليها من  وتبّين األدلا الدي جمعل أيضااااااا  
د عيان أفاد شهو  ،2021تشرين الثاني/نوفمبر  17في  ،مسافا قري ا أثناع االحدجاجات. فعلى سبي  المثال

بما في ذلك  ،ي أطلقل الذخيرا الةيان قوات أمن ترتدي زي الشاارطا النياميا وشاارطا االحدياطي المرلز بأ
مما أساافر  ،على المدياررين م اشاارا في مة ا الم سااسااا وشاام ات في اليرطوم بةري  ،من مدافج رشاااشااا

أطلق أحد أفراد  ،نفسااه أيضااا   . وفي اليوم( 20) وإصااابا لثيرين آخرين ، ينها امرأا   ،عن مقد  ثمانيا أشااياص
خلف ساااااايارا في شااااااارع  النار على مديارر لان ميدباا  الشاااااارطا لان يرتدي زي شاااااارطا مىافةا الشااااااتب  

 لانون الثاني/ 17فأصاااااااااااااابه في الرأق من خ ل النافذا األماميا للسااااااااااااايارا. وفي  ،السااااااااااااادين في اليرطوم
على زَّات عساىريا مدنوعا بإط ق الذخيرا الةيا  قام أفراد من قوات األمن المشادرلا يرتدون     ،2022 يناير

مدياررين   7ق د    ،لمصااااااااااادر موثوقا ون من القصاااااااااار الجمهوري في اليرطوم. ووفقا  مدياررين لانوا يقدر  
 ينها مديارر واحد أدلى بشهادته إلى  ،بقنا   التاز المسي  للدموع(  34بالذخيرا الةيا و 46) 80وأصيب 

 نسان عن لي يا إصا ده في ذراعه.المىدب المشدرك لةقوق اإل

من أطلقل قنا   التاز المساااااااااااااي  للدموع والقنا   الصاااااااااااااوتيا وورد في حاالت عديدا أن قوات األ -23
مما تسااابب في إصاااابات خ يرا. وأشاااارت  ،م اشااارا على الجزع العلوي من أجسااااد المدياررين أو ر وساااها

 ،ال ريقا. فعلى سااااااااابي  المثال صاااااااااابات حدثل  هذهفي المائا من اإل  30الدقارير ال بيا إلى أن أكثر من 
ن الثاني/نوفمبر بأن أحد أفراد الشاارطا أصااابه في وجهه من مسااافا قري ا بقنبلا تشااري  30أفاد مديارر في  

مما تساااابب  ، از مسااااي  للدموع أثناع مياررا في اليرطوم ولان الشاااارطي يرتدي   زَّا باللون األزرق الداكن
أ هرت مشااارد مصااورا بالفيديو تةقق  ،2022آذار/مارق   24في الرأق. وفي   في إصااا ده إصااابا خ يرا

منها المىدب المشااادرك لةقوق اإلنساااان أحد أفراد الشااارطا داخ  سااايارا لمىافةا الشاااتب يقوم بإط ق قنا   
 التاز المسي  للدموع بشى  مدخرر على المدياررين من مسافا قري ا أثناع مياررا في اليرطوم. 

  

 .79الفقرا  ،37/2020ام رقاه والدعليق الع14و 12الفقرتان  ،(2018)36الدعليق العام رقا  ،اللجنا المعنيا بةقوق اإلنسان (19)

  زَّات لاكي ممورا لونها  يجه وأفراد أفراد شاااااااارطا االحدياطي المرلزي  . و يرتدي أفراد الشاااااااارطا العاديا   زَّات لاكي  لون أزرق فاتح (20)
وقوات الدعا الساريج شارطا مىافةا الشاتب   زَّات لاكي ممورا زرقاع اللونه وأفراد شارطا األمن   زَّات لاكي باللون األزرق الداكنه  

   زَّات لاكي ممورا لونها  يج فاتح.  
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البنادق  اساااااااااديدمل قوات األمن المشااااااااادرلا بانديام ،2022انون الثاني/يناير مندصاااااااااف لومنذ  -24
 نيساااااااااان/ 10في ود مدني  واليا الجزيرا. وحدى  في واليا اليرطوم خاصاااااااااا وأيضاااااااااا    ،لدفريق االحدجاجات

وأصااااااااااااايب  ،فديان لقوا حدفها نديجا إصاااااااااااااا دها بالرصااااااااااااااص 3أفادت الدقارير بأن رجلين و  ،2022 أ ري 
يرتدي زي شااااااااااااارطا  آخرين بجروح. وذلر شااااااااااااايص أ جريل مقا لا معه أن شااااااااااااارطيا    367يق  عن  ال ما

 30أثناع مشاااااااارلده في مياررا في   االحدياطي المرلزي أطلق عليه النار من مساااااااافا خمساااااااا أمدار تقري ا  
ات -. وأكد أط اع أن السااااااااا ح المساااااااااديدم لان  ند يا 2022كانون الثاني/يناير  اصااااااااا   يمىن ر يا الرصااااااااا 

  وضوح عن طريق األشعا السينيا وعادا ما تدسبب في جروح مدعددا.

بماا في ذلك أثنااع االجدمااعات الدي  ،وقد دأ ل قوات األمن على إنخاار اسااااااااااااااديادام الذخيرا الةياا -25
من أفراد األمن  3عقدت مج اليبير المعني بةقوق اإلنساااااااااان. وأفاد مسااااااااا ولو الشااااااااارطا من جانبها بمقد  

على أيدي  ،عن األضاااارار الدي لةقل بساااايارات الشاااارطا ومرلزين للشاااارطا فضاااا    ،نآخري  450وإصااااابا 
. وأصرت الشرطا االتةاديا وأعضاع اللجنا األمنيا المشدرلا في اليرطوم أثناع ( 21) المدياررين حس ما ز عا

في  ساااااااالميين وأنها لانوا اجدماعاتها مج اليبير المعني بةقوق اإلنسااااااااان على أن المةدجين ليسااااااااوا جميعا  
سااااال ات أن بعض المدياررين لانوا  زعمل ال ،ةين بالساااااىاكين. و اإلضاااااافا إلى ذلكبعض الةاالت مسااااال
لخنه أشاار إلى  ،. ولا يدمىن المىدب المشادرك لةقوق اإلنساان من الدةقق من ذلك( 22) يةملون أسالةا ناريا

   التاز المسي  للدموع.أن بعض المدياررين قذفوا قوات األمن المشدرلا بالةجارا وأعادوا رميها بقنا  

 والختواء القسر    ،والتعذيب وسوء المعاملا ،العتقال والحتجاز التعسفةان -باء 

وّثق اليبير  ،2022نيساااااااااااااااان/أ ريا   10حدى  2021تشاااااااااااااارين األول/أكدو ر  25في الفدرا من  -26
بشااى  تعساافي   صااا  شااي  1 293المعني بةقوق اإلنسااان والمىدب المشاادرك لةقوق اإلنسااان اعدقال واحدجاز 

) ينها فداتان(. وال يشاام  رذا  طف     157امرأا و 143ا  ينه ،عقب االنق   أو االحدجاجات المنارضااا له
 الرقا المةدجزين لفدرات قصيرا والمفرع عنها دون توجيه تهما. 

 222ن تةققل آليا األما المدةدا للرصااد واإل    بشااأن األطفال والنزاعات المساالةا م ،وإجماال   -27
بما في ذلك اعدقال واحدجاز  ،قوع االنق  لةقوق ال ف  في سااااااااياق االضاااااااا رابات المدنيا عقب و  اندهاكا  

( وحالا رجوم 15( وحاالت قد  )46وإصااابات ) ،(157أطفال بشااى  تعساافي لمشااارلدها في المياررات )
وأشااار المىدب المشاادرك  (.209في المائا من الضااةايا من الفديان ) 97لان  ،واحد على مدرسااا. وعموما  

وعادا ما يجري   ،لان في مرافق الشاااااااااااارطا ،ليرطوم والوالياتفي ا  ،لةقوق اإلنسااااااااااااان أن احدجاز األطفال
 ،وليس في مرافق احدجاز أحدا  تةل سال ا قاضاي األسارا وال ف   ،احدجاز األطفال مج أشاياص بالتين
 .( 23) مما يدعارض مج الدشريعات الوطنيا

اعدقلل القوات   ،2021الثاني/نوفمبر تشااااااارين  17تشااااااارين األول/أكدو ر إلى   25وفي الفدرا  ين  -28
من المسااا ولين الةىوميين والشااايصااايات الساااياسااايا )امرأا واحدا  63واحدجزت   المسااالةا الساااودانيا تعسااا يا  

بمن فيها رئيس الوزراع حمدوك وساااااااااااادا وزراع. واحد جز رئيس الوزراع حمدوك لمدا يوم واحد  ،(رج     62و
ولا ي فرع عنه حدى تو يج  ،تشااااارين األول/أكدو ر 26جبريا في مىان مجهول قب  وضاااااعه قيد اإلقاما الفي 

 تشرين الثاني/نوفمبر.   21االتفاق السياسي في 

  

 اإلنسان أثناع زيارته للسودان.  األرقام الدي قدمها مس ولو الشرطا إلى اليبير المعني بةقوق  (21)

 .A/HRC/50/G/2انير الوثيقا  (22)

 (.2010بقانون ال ف  ) لفين للقانون إلى وحدا حمايا األسرا وال ف  عم   يجب إحالا األطفال الميا (23)

http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2


A/HRC/50/22 

GE.22-06820 8 

اقديدوا من منازلها   ، بمن فيها أعضاع لجنا الدفخيك   ، من الشيصيات السياسيا األخرى   62وورد أن   - 29
يرون بأنها امرع اا وامهيناا. ون قلوا  ب ريقا وصاااااافها الخث  ، أمام أسااااااررا  ل ا   ا  ،  واساااااا ا قوات األمن المشاااااادرلا 

إلى أماكن احدجاز. وح ددت مرافق االحدجاز على أنها   ، أثناع جزع على األق  من المساافا  ، معصاو ي األعين 
ج كاااناال في األسااااااااااااااااق تلااك الدي يااديررااا جهاااز والميااا رات العااامااا والجيش. واحدجز معيا المعدقلين مج من 

عندما ساامح لها   ، 2021تشاارين الثاني/نوفمبر   2حدى  ، دا ثمانيا أيام االتصااال ووضااعوا في ح س انفرادي لم 
بإجراع مىالمات رات يا قصاااااااايرا مج عائ تها. واحدجز عدد قلي  منها  هذه ال ريقا لمدا أساااااااابوعينه واحد جز  

المةدجزين  . وقال معيا ( 24) لةقوق اإلنسااااان  في اندهاك للقانون الدولي  ، مدداليا   يوما    15اثنان منها ألكثر من 
ر ا اليرو  الدي احدجزوا فيهاا.  ، الاذين أ جريال مقاا  ت معها إنها عوملوا معااملاا حساااااااااااااناا أثنااع االحدجااز 

بىفالا  أفرع عنها جميعا   ، تشااارين الثاني/نوفمبر و عده   21وفي الفدرا الدي سااا قل االتفاق الساااياساااي المبرم في  
     ، ثناع اجدماع مج اليبير أثناع زيارته للساااااودان د ن يعم  مج لجنا الدفخيك. و اسااااا باسااااادثناع ضااااااب  أمن لا 

 . 2021تشرين األول/أكدو ر   25المةدجز المد قي ررن االحدجاز مج منج االتصال منذ 

ولوحا في أعقاااا  االنق   وجود نم  اعدقاااال جمااااعي للمديااااررين والماااارا واحدجاااازرا لفدرات  -30
ساااااعا في ميافر الشاااارطا ثا أ فرع عنها   24مدا احدجز ر الع األشااااياص ل  ،لةاالتقصاااايرا. وفي معيا ا

أو أ فرع عنها بىفالا  دهما اإلخ ل  ،مما يشاااير إلى عدم وجود أسااااق قانوني ل عدقاالت ،دون توجيه تها
. وذلر 1991من القااانون الجنااائي لعااام  77و 69بااالساااااااااااااالا العااام و/أو اإلزعاااع العااام بموجااب المااادتين 

بأساااااااا ا  إلقاع الق ض عليها. وورد أن م قدنياتها   ها أنها لا ي بلتوا عموما  الذين اعد قلوا ومةامي   األشااااااااياص
 أ خذت منها ولا ت رجج إليها عند إط ق سراحها.  ،بما في ذلك الهواتف المةمولا ،الشيصيا

ي المجدمج تزايد اساااادهدا  الشاااايصاااايات ال ارزا ف ،3/2021وعقب صاااادور مرسااااوم ال وارئ رقا  -31
والداعمين ل حدجاجات والعصاااااايان المدني  ،والةرلات الشاااااا ا يا ،وقادا لجان المقاوما  ،والنشاااااا اع ،المدني

وشااااارك جهاز الميا رات العاما بصااااورا أكبر في تنفيذ االعدقاالت. وأ فيد بأن   ،و/أو المعارضااااين ل نق  
 ،قب  االحدجاجات وفي أثنائها و عدرا ،م العدصااامات واإلضاارابات في أماكن العاالعدقاالت جرت أثناع ا

 ،عن المدياررين والمارا الذين اعدقلوا بعد فدرا قصايرا  ومن المنازل أو المسادشا يات. وفي حين أ فرع عموما  
فدرات تدراوح فإن قادا المياررات وأعضاع لجان المقاوما والنش اع لانوا يةدجزون عادا مج منج االتصال ل

الذين لا ي بلتوا   ،من االتصااال بمةاميها وأسااررا م نعوا عموما   ،وأثناع رذا االحدجاز  ين يوم واحد وشااهرين.
أ لتل المدافعا  ،من االخدفاع القساااااري. فعلى سااااابي  المثال وري  رو  قد تشاااااى  ضااااار ا   ،بمىان وجودرا

جين من أفراد قوات األمن المااادج 30ر من اليبير بااأن أكث  ،أميرا عثماااان ،ال اااارزا عن حقوق اإلنسااااااااااااااااان
. واحد جزت مج منج االتصااال 2022لانون الثاني/يناير   22زلها في اليرطوم ليلا بالساا ح اعدقلورا من من 

 .( 25) 2022ش ا /فبراير  6في سجن النساع بأمدرمان حدى إط ق سراحها دون تهما في 

لاانون  13االحديااطي المرلزي في اليرطوم يوم و عاد وفااا ضااااااااااااااااب   رت اا عمياد في شاااااااااااااارطاا  -32
بماا في ذلاك االعدقااالت االسااااااااااااااد اا ياا  ،زادت قوات األمن عملياات اعدقاال المديااررين ،2022ر ثااني/ينااي ال

الدي اساااادهدفل بشااااى  رئيسااااي أعضاااااع لجان المقاوما. ولان من  ينها أر عا مدياررين ات هموا    ،والجماعيا

  

االحدجاز الدعساافي، وي دي إلى  رو  قد تندهك اتفا يا منارضااا الدعذيب و يره من    من أشااىال   يشااى  االحدجاز مج منج االتصااال شااى    ( 24) 
من العهد الدولي الياص بالةقوق المدنيا والساياساايا    9ضارو  المعاملا أو العقو ا القاسايا أو ال إنساانيا أو المهينا. لما أنه يندهك المادا  

 ( للجنا المعنيا بةقوق اإلنسان(. 2014) 35 )انير الدعليق العام رقا   14و   10و   7و   6و   3اد  ور ما مواد أخرى من العهد، بما في ذلك المو 

، مداحا على الراب :  SDN 2/2022الرسالا  انير أيضا   (25)
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27059  ،

اح على الراب :  ، مد2022  آذار/مارق 11ورد السل ات الم رخ 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36848.   

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27059
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36848
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من القاانون   130و 21لماادتين بموجاب ا ،ورماا تهمداان ي عااقاب عليهاا بااإلعادام ،االداممر اإلجراميا والقدا    
 بسبب تورطها المزعوم في مقدله.  ،1991الجنائي لعام 

تعرض المعدقلون للضاااااااار  الروتيني والمبرح بيراطيا مياه  ،ألقوال الشااااااااهود واألدلا الماديا ووفقا   -33
  ،فصاااااااالدينبما في ذلك بعد تقييدرا. وفي حالدين من  ،حذياورللها أفراد قوات األمن باأل  ،وعصااااااااي ور راوات

تعرض المشااااااارلون في احدجاجات ساااااالميا  ،2022آذار/مارق   14و  2021تشاااااارين الثاني/نوفمبر   7في 
نيمدها نقابات المعلمين للضااااار  المبرح و يره من أشاااااىال المعاملا ال إنساااااانيا قب  احدجازرا في  رو  

في اليرطوم أا اعدقلل تعرضااال امر  ،وفي اليرطوم. ونديجا لساااوع المعاملا ،جنو  دارفور ،ساااياا في نياال
في ث   حاالت موثقا في  ،2022ل جهاض وأ صاااايبل امرأا أخرى بىساااار في الساااااق. وفي شاااا ا /فبراير  

 تعرض مدياررون للضر  المبرح وتجريدرا من م بسها.   ،اليرطوم

ي واليدي اليرطوم والني  األ يض و ورتسااااودان  ووردت عدا تقارير عن  يام قوات أمن مشاااادرلا ف -34
إما في الشاوارع أو بالقر  من مرافق االحدجاز. فعلى سابي   ،رانا أشاياص معدقلين بةلق ر وساها بالقوابإ

أفاد الضااةايا بأن أفراد قوات األمن المشاادرلا اعدقلوا خمسااا مدياررين شاا ا  في مدينا ر ك  واليا  ،المثال
يادرا را باألحذيا أثناع اقد وضااااار ورا بالعصاااااي ورللو   ،2021رين الثاني/نوفمبر تشااااا  13الني  األ يض في  

وحلق جندي يرتدي م بس مدنيا رأسااااي اثنين  ،إلى مجمج الميا رات العسااااىريا بالقر  من جساااار لوساااادي
 من المدياررين وأجبررما على القفز ألكثر من نصف ساعا. 

دقال في حالدين ات ها فيهما الضاااااااااااةايا بارتخا  ووج دت ع مات تعذيب وساااااااااااوع معاملا بعد االع -35
مثا  مهااجماا الشاااااااااااااارطا وممدلخااتهاا. وورد أن أفراد من قوات أمن يرتدون م بس   ،رائا أثنااع االحدجااجاتج

مدنيا مارساااااااااااوا تعذيب المعدقلين وإسااااااااااااعا معاملدها أثناع اليومين األولين من االسااااااااااادجوا . وقي  إن أحد 
ل حاااالت جرى فيهااا تقييااد  على اعدرا  تةاال الدهااديااد بااالعنف الباادني. ووّثقاا  المةدجزين أ جبر على الدو يج

 .( 26) مدداليا   يوما   15بما في ذلك أثناع وجودرا في الة س االنفرادي ولمدا تدجاوز  ،المةدجزين

أفادت الدقارير بأن  ،2021تشاااااااارين الثاني/نوفمبر  13ووّثقل أر ج حاالت اخدفاع قسااااااااري. وفي   -36
 30و 23ى في أمدرمان. وفي الفدرا  ين لمشادرلا اعدقلل أحد الشا ا  المدياررين من مسادشافقوات األمن ا

اعدقلوا   ،من جهااز المياا رات العااماا يرتادون م بس مادنياا ورد أن أفرادا   ،2021تشاااااااااااااارين الثااني/نوفمبر 
ارلا الضةايا رجلين وأحد الصبيا في اليرطوم بةري. ويعدقد أن حاالت االخدفاع القسري رذه مرت  ا بمش

األشاااااياص الشااااارطا في ث   من رذه الةاالت. و   مىان وجود  في االحدجاجات. وق دمل شاااااىاوى إلى 
 . وال يزال يجري الدةقق من تقارير عن حاالت اخدفاع أخرى. 2022نيسان/أ ري   10حدى  األر عا مجهوال  

بعد اتهامها باإلخ ل  ،معيمها بىفالا ،شاايصااا   115أفرجل الساال ات عن  ،وأثناع زيارا اليبير -37
مح لليبير  زيارا سااجن سااو  بالساالا العام و/أو ا حيث قا   المةدجزين من   ،ا في اليرطومإلزعاع العام. وساا 

 المةدجين والناش ين والمس ولين السابقين في الةىوما االندقاليا وأعضاع لجنا الدفخيك. 

)جميعها   شاااااااااايصااااااااااا   119بقي ررن االحدجاز ما ال يق  عن  ،2022نيسااااااااااان/أ ري   10وحدى   -38
لانوا من  شااااااااايصاااااااااا    19ات ال حقا. ومن  ين ر الع االنق   وفي ساااااااااياق االحدجاج رجال( اعد قلوا عقب

أ عيد اعدقال خمسااا من األشااياص   ،2022أعضاااع لجنا الدفخيك أو تعاونوا معها. وفي أوائ  شاا ا /فبراير 
الزيارا  تشااااااااارين الثاني/نوفمبر. وورد أنها حرموا من 21د قلوا عقب االنق   وأ فرع عنها بعد اتفاق الذين اع

هر بعد الق ض عليها. ووجهل إلى جميج األشاااياص الدساااعا عشااار ومن االتصاااال بمةاميها ألكثر من شااا 
 إلعدام.  الدي يعاقب عليها با ،( من القانون الجنائي2)177تهما خيانا األمانا بموجب المادا 

  

 بقواعد السجون وأنيمدها. عم    ،من القانون الجنائي 130ين تي تقييد المدهمين بالقد  تةل المادا  ،إلدارا السجون  وفقا   (26)
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 العوف الجوسي والجوساني -جةا 

بما في ذلك العنف الجنسااي والجنساااني ضااد  ،نوردت تقارير عديدا عن اندهاكات لةقوق اإلنسااا -39
النساااع والفديات اللواتي لن في طليعا االحدجاجات المنارضااا ل نق  . وتةقق اليبير والمىدب المشاادرك 

حادثا ا دصاااااا  وا دصاااااا   13من  ،مج الضاااااةايا والشاااااهودعن طريق إجراع مقا  ت  ،لةقوق اإلنساااااان
ل العنف الجنسي والجنساني ارتخبل في اليرطوم في سياق جماعي ومةاولا ا دصا  و ير ذلك من أشىا

 ،وفداا ،نسااااع 10ضاااةيا )  14. وشاااملل ( 27) ات المنارضاااا ل نق   في الفدرا المشااامولا بالدقريراالحدجاج
يزال يجري الدةقق من ادعاعات أخرى  وقوع رذا النوع من العنف. ووقعل  واثنين من الصبيا(. وال  ،ورج 

لانون  19جنسااااااااااااي والجنساااااااااااااني الدي جرى الدةقق منها في اليرطوم مساااااااااااااع يوم معيا أحدا  العنف ال
  ينما لان الضةايا يتادرون مواقج االحدجاجات.  2021األول/ديسمبر 

اد من قوات األمن المشاااااااااااااادرلاا أو أفراد مساااااااااااااالةون وارتخاب الةواد  الدي جرى الدةقق منهاا أفر  -40
قام عدا  ،  2021لانون األول/ديساااامبر  19مساااااع يوم ي  ف ،لمصااااادر م اشاااارا يرتدون م بس مدنيا. ووفقا  

مما تساابب لها في إصااابات خ يرا. وفي  ،جماعيا   رجال يرتدون زي قوات األمن با دصااا  امرأا ا دصااابا  
 جماعيا   فراد من شاااارطا االحدياطي المرلزي با دصااااا  امرأا ا دصااااابا  قام عدا أ  ،2022أوائ  آذار/مارق 

ئ  النق  العام. ويشااااير تةلي  للةواد  المبل  عنها  از المسااااي  للدموع على وسااااابعد ررو ها من رجوم بالت
إلى أن العنف الجنساي اساديدم لمعا  ا النسااع على المشاارلا في االحدجاجات وتيويفهن لخي يبدعدن عن 

ات جات في المسااادقب . ود عا رذا الدقييا  دقارير عن إسااااعا معاملا النسااااع وتهديدرن من جانب قو االحدجا
تعرضااال  ،2022في مندصاااف آذار/مارق   ،األمن المشااادرلا أثناع االعدقاالت و عدرا. فعلى سااابي  المثال

والدهادياد مديااررا احدجزراا أفراد أمن مجهولون للضاااااااااااااار  المبرح واإلساااااااااااااااعا اللفيياا والدةر  الجنسااااااااااااااي 
 ها.باال دصا  قب  أن ي لبوا منها الدوقف عن المشارلا في االحدجاجات ثا أطلقوا سراح

في سااياق العنف  ،فديات  5امرأا و 15تعرضاال لها  ،وّثقل ثماني حواد  ا دصااا  ،وفي دارفور -41
جهن من عند  يامهن بجمج الة ب أو خرو  القبلي أو الهجمات ضااااااااد النساااااااااع والفديات المشااااااااردات داخليا  

 لتل الشااااارطا معيمها يرتدون م بس عساااااىريا. وأ   ،مسااااالةين  المنازل ألسااااا ا  أخرى. ولان الجناا رجاال  
 عاما   12ولا ي ق ض إال على شااايص واحد في قضااايا ا دصاااا  فداا تبل  من العمر   بجميج رذه الةاالت.

 في شمال دارفور.

وانعدام الثقا في نيام العدالا يمنعا الضااااةايا وي زعا أن وصااااما العار المرت  ا بالعنف الجنسااااي  -42
يا لا يدمىن من الوصول إلى الرعايا ال بيا والدعا من اإل    عن حاالت العنف الجنسي. لما أن الضةا

انيا في الوقل المناسااااااااب. وم يار اإلث ات المسااااااااديدم في النفسااااااااي واالجدماعي والمساااااااااعدا القانونيا المج
ال يشاااااااااااجج المرأا على اإل    عند تعرضاااااااااااها    ،من قانون األدلا 62دا بموجب الما ،حاالت اال دصاااااااااااا 

 هامها بالزنا إذا لا تثبل الدهما على المدها.ل  دصا  ألن ذلك قد يسدد ج ات 

 الهجمات على المستشفةات والطواقا الطبةا -دال 

ومو فيها   على مرافق صةيا رجوما    25أفادت تقارير صادرا عن منيما الصةا العالميا  وقوع   -43
 . ( 28) 2022آذار/مارق  15و 2021تشرين األول/أكدو ر  25والمرضى في السودان  ين 

  

 (.A/HRC/50/G/2)انير الوثيقا ذا الشأن أعر ل السل ات السودانيا عن رأي مةالف  ه (27)

 )أرقام منيما الصةا العالميا ال تقدصر على سياق االحدجاجات(. https://extranet.who.int/ssa/Index.aspxانير  (28)

http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
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تةقق المىدب المشااااااااااااادرك لةقوق اإلنساااااااااااااان من تعرض ثمانيا  ،فدرا المشااااااااااااامولا بالدقريري الوف -44
افق مساااادشاااا يات للمدارما من ق ب  قوات األمن أثناع االحدجاجات في اليرطوم. ولانل المساااادشاااا يات والمر 

ال بيا األخرى الواقعا على طول طرق االحدجاجات ري األردا  الرئيساايا. وقد روجمل ث ثا على األق  
أكثر من   ،وري مسادشافى األر عين ومسادشافى اليرطوم الدعليمي ومسادشافى ال يصا  ،من رذه المسادشا يات

األر عين تعرض  ورد أن قسااااا الجراحا في مساااادشاااافى ،2021تشاااارين الثاني/نوفمبر  17ث   مرات. وفي 
 30لقنا   التاز المسااااااي  للدموع الدي أطلقدها شاااااارطا مىافةا الشااااااتب وشاااااارطا االحدياطي المرلزي. وفي  

اقدةمل قوات األمن مسااااااادشااااااافى اليرطوم الدعليمي وأطلقل التاز المساااااااي    ،2021كانون األول/ديسااااااامبر 
المساااادشاااافى. وأثناع المياررات للدموع على  رفا طوارئ مىديا بمدياررين أصاااايبوا في مياررا قري ا من 

أفادت الدقارير بأن قوات األمن اقدةمل مسااااااادشااااااافى الجودا  ،2022لانون الثاني/يناير  17الدي جرت في  
 في اليرطوم وأطلقل التاز المسي  للدموع داخله. 

وجرى لذلك توثيق اعدداع قوات األمن على ساااااااااااائقي سااااااااااايارات اإلساااااااااااعا  الذين نقلوا المدياررين   - 45
واعدقال المدياررين من داخ  المساادشاا يات. و اإلضااافا  ، وعلى ال واقا ال بيا  ، ين إلى المرافق ال بيا المصااا  

أ لقي الق ض على تسااعا مو فين سااودانيين وأجانب يعملون مج  ، 2022لانون الثاني/يناير   24في   ، إلى ذلك 
 . ( 29) وال اللي  منيما أط اع    حدود بعد متادرتها المسدشفى الذي يعملون فيه واحدجزوا ط 

 الةق في حريا الرأ  والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعةات -هاء 

أدى تقيياد الةق في حرياا الدعبير والدجمج الساااااااااااااالمي وتخوين الجم ياات إلى  ،مناذ وقوع االنق   -46
بالةقوق  جعلى الدمد  مما أثر أيضااااااااا   ،تقييد شااااااااديد لةيز الدعبير الياص والعام وت ادل المعلومات واألفخار

لشا ىا اإلندرنل  شاام    فرضال السال ات إ  قا   ،2021تشارين األول/أكدو ر  25األخرى وممارسادها. وفي 
  تشااااااارين الثاني/ 18خدما اإلندرنل في  واالتصااااااااالت السااااااالخيا وال سااااااالخيا في جميج أنةاع البلد. وأ عيدت

ت المجدمج المادني ومةاامين باأمر من المةىماا بعاد تقاديا شااااااااااااااىااوى من ق با  إحادى منيماا 2021نوفمبر 
ال سااايما أثناع االحدجاجات. وجرى آخر  ،واصااالل السااال ات تع ي  خدمات اإلندرنل ،مسااادقلين. ومج ذلك

 . 2022لانون الثاني/يناير  6تع ي  لش ىا اإلندرنل في 

علقل رياا اإلذاعا والدلفزيون تشاااااااااااااتي  ما ال يق  عن   ،2021تشااااااااااااارين األول/أكدو ر   25وفي  -47
اسااااادأنفل معيا المة ات اإلذاعيا  ،2021تشااااارين الثاني/نوفمبر  1مة ات إذاعيا خاصاااااا. ومنذ ثماني 

لدي توقفل بعد لخن بعضاااها أعر  عن قلقه إزاع الددخ  في اسااادق ل تةرير األخ ار. أما الصاااةف ا ،البث
تشاااااااااارين   1ن م اعد ارا   االنق   بساااااااااابب انق اع اإلندرنل وانعدام األمن فقد اساااااااااادأنفل الصاااااااااادور تدريجيا  

ألتال وزارا الثقاافاا واإلع م ترخيص  اث قنااا  ،2022لاانون الثااني/ينااير  15. وفي 2021الثااني/نوفمبر 
للبياا العدائيا بصااااااورا  لألحدا . ونيرا  مدعيا أن صااااااةافييها  ير مةدرفين في تت يدها  ،الجزيرا م اشاااااار

بماا في  ،توقفال بعض المنيماات المةلياا ،مدزايادا والقيود المفروضااااااااااااااا على الةق في حرياا الرأي والدعبير
 عن العم . ،ذلك وسائ  اإلع م

وال تزال ساااااا ما الصااااااةفيين والم سااااااسااااااات اإلع ميا والجهات الفاعلا في المجدمج المدني تشااااااى   - 48
ج  ما ال يق  عن  ، قلق. وخ ل الفدرا المشاااامولا بالدقرير مصاااادر   ضااااد صااااةفيين وم سااااسااااات   اندهاكا    52ساااا 
 ،منها سيدات(   4من العاملين في وسائ  اإلع م )   23 ذلك االعدقال واالحدجاز الدعسفيين ل   بما في  ، إع ميا 

اتاب إحادى منيماات  دارمال قوات األمن مىا  ، 2021تشااااااااااااارين األول/أكدو ر  26ومادارماا مقاار عملها. وفي 
. زته م قدا  واسادولل على الةواسايب واعدقلل أحد مو فيها بشاى  تعسافي واحدج  ، المجدمج المدني في اليرطوم 

  

 .https://www.msf.org/unacceptable-detention-msf-medical-team-khartoum-sudanانير الراب   (29)
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أصاايب صااةفي لان يت ي مياررا في اليرطوم  رصاااصااا في رأسااه   ، 2021تشاارين الثاني/نوفمبر  17وفي  
الرعااياا ال بياا واحدجزتاه لمادا ث ثاا الدي حرمداه من تلقي  ، وتعرض للضااااااااااااار  المبرح على أيادي قوات األمن 

دارمال قوات األمن  ، 2022ينااير لاانون الثااني/   13أياام. وقاد تلقى الع ع ال بي بعاد إط ق ساااااااااااااراحاه. وفي 
على أر عا مو فين لانوا يصاااااورون مياررا من سااااا ح    واعددت جساااااديا   ، مة ا تلفزيون العر يا في اليرطوم 

اعدقلاال الشااااااااااااارطااا امرأا في جنو    2022لااانون الثاااني/يناااير  19ي المبنى واعدقلدها ودمرت لاااميراتها. وف 
عي بشاااااااأن تجنيد األطفال من ق ب  القوات المسااااااالةا  كردفان بسااااااابب منشاااااااور على وساااااااائ  الدواصااااااا  االجدما 

 نشااااااااااااار  ، من قاانون الجرائا اإللخدرونياا  25و  24و  14بموجاب المواد  ، الساااااااااااااودانياا. وأ فرع عنهاا بعاد اتهاامهاا 
 لمساق بالقوات المسلةا السودانيا وتقويض األمن القومي وتهديده.  معلومات لاذبا وا 

 لثقافةاالةقوق القتصاديا والجتماعةا وا -واو 

إلى جانب اآلثار   ، أدى وقوع االنق   واالحدجاجات الدي تلده وتزايد عدم االساااااااااادقرار السااااااااااياسااااااااااي  - 49
مدج باالةقوق االقدصااااااااااااااادياا واالجدمااعياا إلى تقويض الد  ، ( 19- المد قياا لجاائةاا مرض فيروق لوروناا )كوفياد 
 ،الدوليا الرئيسااايا والم ساااساااات الماليا أوقفل الجهات المانةا  ، والثقافيا في الساااودان. وعقب االنق   م اشااارا 

وعّلقل األما المدةدا جميج  رامج  ، صااااااار  الم ال  المقررا  ، بما في ذلك البنك الدولي وصاااااااندوق النقد الدولي 
الدعاون. ومن المرجح أن ي دي رذا المزيج من العوام  إلى عىس اتجاه المىاساب االقدصااديا واإلنمائيا الدي 

وتوحيد ساااااااعر الصااااااار    ، بما في ذلك الدقدم المةرز نةو تصااااااا يا الديون  ، ندقاليا تةققل في    الةىوما اال 
لعدم وجود قاعدا ضااااريبيا   نيرا   ، تي يض المعونات على اإلنفاق العام  وضاااا   أوضاااااع الماليا العاما. وي ثر 

وداني واالنيفاض الةاد في  يما الجنيه الساااا  ، وتدني اإلنداع المةلي واألنشاااا ا االقدصاااااديا  ، واسااااعا ومدنوعا 
 دعويا سااااااعر   2022 آذار/مارق   7مقا   دوالر الواليات المدةدا. وقرار  نك السااااااودان المرلزي الصااااااادر في  

  25في المائا في الفدرا حدى   35حيث انيفضاااااال  يما الجنيه السااااااوداني  نةو  ، لصاااااار  لا ي ت ثماره بعد ا 
 ال اقا والدواع.  ما أدى إلى ارتفاع إضافي في تخلفا التذاع والوقود و  ، 2022آذار/مارق 

ت نقديا ورو  رنامج تةوي  ،وقد أّثر تعليق تنفيذ  رنامج دعا األساااااااااااار الذي يدعمه البنك الدولي -50
على ق اعات المجدمج الفقيرا والضااااااا يفا الدي لانل   ،يقال إنه لان يدعا أكثر من ثمانيا م يين شااااااايص

لاسادجابا جزئيا   ،2021رنامج في شا ا /فبراير . وأطلقل الةىوما االندقاليا رذا الب ( 30) تدلقى رذه المسااعدا
 . 2021-2020ألساسيا في الفدرا للصعو ات الناجما عن رفج الدعا عن الوقود والخهر اع والسلج ا

بساااابب ارتفاع أسااااعار األدويا األساااااساااايا  ،ال ساااايما بالنساااا ا للفقراع  ،وقد تأثر الةق في الصااااةا -51
. ولان لعدم تمىن السااال ات من صااار  المرت ات  ( 31) 2021و ر تشااارين األول/أكد  25منذ  واألدويا عموما  

أثر سااااالبي على توفير اليدمات ال بيا. فعلى   ،لصاااااةيابما في ذلك للعاملين في ق اع الرعايا ا ،والبدالت
بمن  ، دأ العاملون في الةق  الصاااااااةي في واليا شااااااامال لردفان  ،2022آذار/مارق  6في   ،سااااااابي  المثال

 ل حدجاع على عدم صر  رواتبها.  عاما   إضرابا   ،األ يض الدعليمي فيها األط اع في مسدشفى

بما في   ،تأثر الدمدج بالةق في الدعليا بساااااااابب الددا ير الدي اتيذتها الساااااااال ات ،وعقب االنق   -52
 20ذلك إ  ق اإلندرنل وإ  ق ال رق والمدارق. وأ  ل  عن رجوم شاااااااااانده قوات األمن على مدرسااااااااااا في  

عندما أطلقل قنا   التاز المساي  للدموع داخ  مدرساا الشايخ مصا فى األمين  ،2022يناير كانون الثاني/

  

في المائا من السىان السودانيين ي يشون في فقر. انير الراب    36يف( أن تقدر منيما األما المدةدا لل فولا )اليونيس (30)
https://www.unicef.org/sudan/policy-evidence-social-

protection#:~:text=Some%2036%20per%20cent%20of,the%202017%20Human%20Development%20Index. 
 .2022في المائا في ش ا /فبراير  258,40سج  الجهاز المرلزي ل حصاع معدل تضيا  ل   (31)
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لثانويا النموذجيا للبنين في اليرطوم أثناع اليوم الدراساااااااي. لما تأثر الةق في الدعليا  دعليق الدراساااااااا في ا
وفي   ،2022ق آذار/مار  16بعض الواليات في أعقا  االحدجاجات على ارتفاع تخاليف الم يشاااااااااااا. وفي  

الدراسااا حدى إشااعار آخر. علقل اللجنا األمنيا لواليا جنو  دارفور    ،ساابي  الدصاادي الحدجاجات ال   
أنهل وزارا الدر يا والدعليا في واليا ال ةر  ،وحد  الشاااايع نفسااااه في واليا الني  األزرق. ولألساااا ا  نفسااااها

ذي لااان من المقرر أن يندهي في والاا  ،2022آذار/مااارق  24في  2021/22األحمر العااام الاادراسااااااااااااااي 
 . 2022مندصف أيار/مايو 

أشااااارت منيما األ ذيا والزراعا و رنامج   ،2022ذار/مارق  آ 23وفي  يان صااااةفي صاااادر في  -53
األ ااذيااا العااالمي إلى أن من المرجح أن يرتفج عاادد األشااااااااااااااياااص الااذين يواجهون الجوع الةاااد إلى أكثر 

وتفاقا  ،بساااااااابب اآلثار المرل ا للصااااااااراع في أولرانيا  2022 مليون شاااااااايص بةلول أيلول/ساااااااابدمبر 18 من
 خاصاااا   . وقد أثرت زيادا أساااعار األ ذيا األسااااسااايا تأثيرا  ( 32) المةاصاااي  األزما االقدصااااديا وضاااعف إنداع

واألشااااااااااااياص الذين ي يشااااااااااااون في األحياع الفقيرا  ،مث  فقراع الريف والةضاااااااااااار  ،على الفاات الضاااااااااااا يفا
والعمال اليوميين و يررا ممن يعدمدون على الق اع  ،وال جاين والمهاجرين ،خليا  والمشااردين دا ،والعشااوائيا

 بمن فيها بائعات الشاي في الشوارع. ،الرسمي ير 

 العوف القبلي والهجمات ةد المدنيين -زا  

اسااااااااااااادمر اناادالع العنف القبلي في بعض المنااااطق في دارفور وفي واليدي جنو  لردفااان و ر   - 54
ياق الوجود الخثيف للجماعات المسااااالةا وسيا  سااااال ات الدولا أو عدم وجودرا بشاااااى  لا .  كردفان في سااااا 

مما أدى إلى   ، وال سااااااااايما في شااااااااامال و ر  دارفور  ، تا توثيق زيادا في حواد  العنف القبلي  ، نذ االنق   وم 
  2021كدو ر تشارين األول/أ  25خساائر في األرواح وتدمير الممدلخات ووساائ  لساب ال يش. وفي الفدرا  ين 

ي في دارفور أسافرت عن حادثا عنف قبل   40وّثق مىدب حقوق اإلنساان المشادرك  ، 2022نيساان/أ ري    10و 
  86نسااع وفدى واحد( و  10)   شايصاا    336وإصاابا  ، فديات   7 ، طف     15نسااع و   4 ينها  ، شايصاا    450مقد  

أسااااااااااااافرت عن  ، ( 33) ارفور حاادثاا اعداداع على المادنيين في د  20 عملياا اخد اا . وساااااااااااااجا  المىداب أيضااااااااااااااا  
فديان(. وفي واليات شااااامال    3) ينها   شااااايصاااااا    16فديان( وإصاااااابا   4امرأا و   16) ينها   شااااايصاااااا    189 مقد  

آخرين   70)جميعها رجال( وإصااابا   شاايصااا    87سااج  المىدب مقد   ، كردفان وجنو  لردفان و ر  لردفان 
)جميعها رجال(    شااااااااايصاااااااااا   18قد  على أيدي مسااااااااالةين مجهولي الهويا في ساااااااااياق العنف القبلي. ووّثق م 

 .  ( 34) آخرين في رجمات أخرى اسدهدفل مدنيين في واليدي جنو  و ر  لردفان   شيصا    12 وإصابا 

 30حيث وّثق المىدب المشااااااادرك لةقوق اإلنساااااااان  ، ووقعل أخ ر الةواد  في واليا  ر  دارفور  - 55
نساااااااع( وأدت إلى الدشااااااريد    3 ينهن ضااااااةيا )   276حادثا عنف قبلي خ ل الفدرا المشاااااامولا بالدقرير أوقعل  

حيث وّثق  ، . وما زالل من قدا لرينيك وجب  مون   رتين سااااااااااااااخندين ( 35) شااااااااااااايص   65  000لداخلي لةوالي ا 
  لانون األول/  10إلى    1في الفدرا من  شاااايصااااا    129المىدب المشاااادرك لةقوق اإلنسااااان مقد  ما ال يق  عن 

وّثق المىدب عمليات نهب   ، يا. و اإلضااااااااافا إلى ذلك في اشااااااااد اكات  ين   ائ  عر يا وأفريق   2021ديساااااااامبر 

  

-https://www.wfp.org/news/worsening-food-crisis-looming-sudan-amid-economicانااااااااايااااااااار الااااااااارابااااااااا   (32)

downturn-displacement-and-ruined-crops. 

 وجهات فاعلا سياسيا.  ير وثيق بقوات األمن   بمليشيات منيما تهاجا القرى وري مرت  ا ارت اطا  ترت   رذه الةواد (33)

  ير وثيق بقوات األمن وجهات فاعلا سياسيا.  ترت   رذه الةواد  بمليشيات منيما تهاجا القرى وري مرت  ا ارت اطا   (34)

-https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-conflict-west-darfur-flash-update-no-1-27انااااااااياااااااار الااااااااراباااااااا   (35)

january-2022-enar. 
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اندلعل موجا عنف أخرى  ين   ائ   ، 2022. وفي آذار/مارق ( 36) منهجي لل ضاااااااائج وحرق منازل الضاااااااةايا 
) ينها امرأتان(    شاااااايصااااااا    35مما أساااااافر عن مقد   ، جب  األفريقيا في من قا جب  مون   -  العر  ومساااااايريا 

.  ( 37) 2022 آذار/مارق  10ل  دصااا  في  ع في قريا  ردي تعرضاان آخرين. وزعا أن ساا ج نسااا   14وإصااابا 
مني مناوي   - أن جنديين من القوات المسااااالةا الساااااودانيا واثنين من أفراد جيش تةرير الساااااودان  وورد أيضاااااا  

. وعلى الر ا من أن السل ات تةرلل في اليوم نفسه 2022آذار/مارق   10قدلوا خ ل اشد اكات وقعل في  
من المشاااادرلا انضاااامل إلى قوات الدعا السااااريج الموجودا بةجا لبير مرل ا تابعا لقوات األ  40 نشاااار حوالي  

 فإنها لا تدمىن من وقف العنف أو حمايا المدنيين أثناع الهجوم.  ، في المن قا 

و عاااد مرور عاااام على اندهااااع العملياااا الميدل اااا ل تةااااد األفريقي واألما المدةااادا في دارفور  -56
الذي نص على  ،األمنيا المنصااااااااوص عليها في اتفاق جو ا للساااااااا م أخير تنفيذ الدرتي اتأدى ت  ،)يوناميد(

إلى ثترات في  ،والي ا الوطنيا لةمايا المدنيين ،إنشااااااااااااع قوا أمنيا مشااااااااااادرلا لةمايا المدنيين في دارفور
القر  من حمايا المدنيين. وأدى رذا الدأخير إلى وجود جماعات مسااااالةا موقعا على اتفاق جو ا للسااااا م ب 

وقد يىون رذا الوضااااااااج قد أسااااااااها في زيادا العنف القبلي.  ،لمةليا دون مصاااااااادر دخ  مندياالمجدمعات ا
ور ما لان العام  اآلخر الذي أسها في ذلك رو الفرا  األمني الناجا عن إعادا القوات النياميا من دارفور 

 إلى اليرطوم قب  أسبوع واحد من وقوع االنق  . 

ولا عن نهب األصاااااول اللوجساااااديا من مقرات بعثا ايوناميدا  الجماعات المسااااالةا مسااااا  ولانل رذه  - 57
طن مدري من الدعا التذائي من مسااااااااادودعات  رنامج األ ذيا العالمي في الفاشااااااااار  واليا   5 000وأكثر من  

. وأعلنل السااااااال ات عن تشاااااااىي  لجنا تةقيق لدقديا  2021في أواخر لانون األول/ديسااااااامبر  ، شااااااامال دارفور 
  شااااااااااااا ااا /  3ولخن لا ي علن عن أي نديجااا حدى اآلن. وفي  ، دا الممدلخااات المنهو ااا ناااا إلى العاادالااا وإعااا الج 

 دجميج قوات   ،  رئاااساااااااااااااااا الفريق البررااان  ، أمر المجلس األعلى المشااااااااااااادرك للدرتي ااات األمنيااا  ، 2022 فبراير 
 عن المجدمعات المةليا.  الةرلات المسلةا الموقعا على اتفاق جو ا للس م في مناطق تجميج مةددا بعيدا  

 المساءلا -خامساا  

على جملا أمور منها ضارورا   2021تشارين الثاني/نوفمبر   21نّص االتفاق الساياساي المبرم في  -58
بما في ذلك اإلصااااااااااابات والوفيات في صاااااااااافو    ،ميارراتالدةقيق في جميج األحدا  الدي وقعل أثناع ال

فاااإن الدةقيق في مزاعا  ،جميج الجنااااا إلى المةااااكا. ومج ذلاااك وتقاااديا ،المااادنيين وأفراد القوات النياااامياااا
لمرسااااااااااوم  اندهاكات حقوق اإلنسااااااااااان من ق ب  أفراد القوات النياميا وجهاز الميا رات العاما ساااااااااايىون وفقا  

لذي منةها حصااااااااانا م قدا من الم حقا القضااااااااائيا على جميج األفعال المرتخ ا ا  ،3/2021ال وارئ رقا 
 .( 38) لا ي ةاسب أحد على اندهاكات حقوق اإلنسان الدي ارت خبل ،تها. وحدى اآلنأثناع أداع واج ا

لوحا وقوع اندهاكات منهجيا للةق في المةاكما العادلا والةق في اإلجراعات   ،وع وا على ذلك -59
أمااام قاااض  ال ساااااااااااااايمااا حرمااان المةدجزين من حقها في ممثاا  قااانوني وفي المثول فورا   ،يااا الواج اااالقااانون 

لا يدمىن   ،2021تشااااااااااارين األول/أكدو ر ومندصاااااااااااف لانون األول/ديسااااااااااامبر   25يدص. وفي الفدرا  ين م
ها.  المةدجزون من االتصااااال بمةاميها ولا يدمىنوا من ال عن أمام ساااال ا قضااااائيا في قانونيا ساااالب حريد 

عساااااافيين وأدى ذلك إلى اضااااااعا  توفير الةد األدنى من الضاااااامانات وترك ضااااااةايا االعدقال واالحدجاز الد 

  

 للمصادر. وفقا   ،قريا 14ثرت حوالي تأ (36)

 لا يدمىن المىدب المشدرك لةقوق اإلنسان بعد من الدةقق من رذه االدعاعات.  (37)

 (.A/HRC/50/G/2يا عن رأي مةالف  هذا الشأن )انير الوثيقا أعر ل السل ات السودان (38)

http://undocs.org/ar/A/HRC/50/G/2
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واالحدجاز مج منج االتصاااااااااال  ،مما عرضاااااااااها بالفع  لي ر الدعذيب وساااااااااوع المعاملا ،دون حمايا قانونيا
 دون إمىانيا الوصول إلى سب  اندصا  فعالا. ،واالخدفاع القسري 

بمااا في ذلااك مااا يدعلق  ،ائااب العااام دوره الرقااا ي على عمليااات االعدقااال واالحدجااازولا ي د الناا  -60
ولا يقدم معلومات طلبها المىدب المشادرك لةقوق اإلنساان  ،ل أمام القضااع المقدما إلى مىد هب ل ات المثو 

اشاااااادخى . و ( 39) عن عدد األشااااااياص الذين اعدقلوا بعد االنق   وأساااااامائها ومىانها والدها الموجها ضاااااادرا
مةامو وأسااااااااار المةدجزين من حرمانها من الةصاااااااااول على معلومات عن أوضااااااااااعها من ق ب  الشااااااااارطا 

 تشاااااااااااارين األول/ 31المدعين العامين الميدصااااااااااااين. وتفاقا رذا الوضااااااااااااج بساااااااااااابب إقالا النائب العام في  و 
ى جااناب في تعيين ناائاب عاام باالنيااباا. وإل 2021لاانون األول/ديساااااااااااااامبر  2والداأخير حدى  ،2021 أكدو ر

 ،2021نوفمبر تشاااارين الثاني/ 30السااااي را الفعليا للقوات المساااالةا السااااودانيا على مرافق االحدجاز حدى 
للعهد الدولي الياص  مما يشااااااااى  اندهاكا   ،إلى تعليق إجراعات المثول أمام القضاااااااااع فقد أدى ذلك ضاااااااامنا  

 وقانون الدعدي ت المدنوعا.  ،والوثيقا الدسدوريا ،بالةقوق المدنيا والسياسيا

 25عنها منذ وأنشاااااااااأت السااااااااال ات عدا آليات للدةقيق في مزاعا اندهاكات حقوق اإلنساااااااااان المبل   - 61
في أعقا  مقد  مدياررين أثناع تفريق   ، 2021تشااااارين الثاني/نوفمبر   18. وفي  2021تشااااارين األول/أكدو ر 

أعلن قائد شااااااارطا واليا اليرطوم أن   ، تشااااااارين الثاني/نوفمبر  17قوات األمن لمياررا في اليرطوم بةري في  
أمر رئيس   ، 2021 لانون األول/ديساامبر   2ي  والي واليا اليرطوم شااى  لجنا إداريا للدةقيق في األحدا . وف 

مدارما قوات األمن مسادشافى ال يصا  في اليرطوم واعدقال أحد األشاياص    الوزراع قائد الشارطا بالدةقيق في 
 .  يد أن طبيعا رذين الدةقيقين ري إداريا وليسل قضائيا. 2021تشرين الثاني/نوفمبر   30في  

أ النائب العام بالنيابا لجنا للدةقيق في اندهاكات حقوق  أنشااااااااااا  ، 2021لانون األول/ديسااااااااااامبر   9وفي   - 62
الم لفا   ، . وأفادت الدقارير بأن اللجنا 2021تشارين األول/أكدو ر   25ال اإلجرامياا المرتخ ا منذ  اإلنساان وااألعم 

.  ير أن ث ثاا من أعضااااااااااااااع اللجناا 2022لاانون الثااني/ينااير  30 ادأت عملهاا في   ، من تساااااااااااااعاا ول ع نيااباا 
أفادت   ، ات العلنيا إلى تقديمها على الر ا من الدعو  ، لعدم وجود شاىاوى من الجمهور  الوا حسا ما ورد. ونيرا  اسادق 

 الدقارير بأن اللجنا اسديدمل سل دها بةىا الواليا المنوطا  ها لبدع الدةقيق في حاالت قد  مزعوما. 

أعلن النائب العام   ، ق البرران و ناع على تعليمات من الفري  ، 2021لانون األول/ديساااااااامبر  29وفي   - 63
 رئاسااا ولي  نيابا   ،  ينها أر ج ساايدات  ، ف من ثمانيا ول ع نيابا تدأل   ، بالنيابا عن إنشاااع لجنا قضااائيا أخرى 

. وأفيد بأن 2021 ديساامبر   لانون األول/  19للدةقيق في مزاعا وقوع حاالت ا دصااا  خ ل مياررات   ، أول 
معلومات عن ام بالنيابا د مجدا فيما بعد في لجنا واحدا. ولا ي علن عن أي اللجندين اللدين أنشاااااااأرما النائب الع 

أ لته رئيس اللجنا   ، . وأثناع زيارا اليبير إلى السااودان 2022نيسااان/أ ري    10الدقدم المةرز  هذا الشااأن حدى 
ىلال في  ادثاا  وحا  ، باأن اللجناا أكادت مقدا  العادياد من المديااررين  2021لاانون األول/ديسااااااااااااامبر  9الدي شااااااااااااا 

 ناا المزعومين.  ا دصا  واحدا.  يد أن اللجنا لا تةدد بعد رويا أي من الج 

والحا اليبير والمىدب المشااااااادرك لةقوق اإلنساااااااان انعدام الثقا في نيام العدالا والدةقيقات الدي  -64
يب وال ساااااااااايما الناجين من الدعذ ،تجريها الدولا مج الناجين من اندهاكات حقوق اإلنسااااااااااان وشااااااااااهود ال يان

الدةقيقات في اندهاكات حقوق اإلنسااااان لا تخن ندائج  ،والعنف الجنسااااي والعنف الجنساااااني. وفي الماضااااي
 ما أسفرت عن م حقات قضائيا.  تعلن على المأل ونادرا  

  

، خاطب المىدب المشاااااااااادرك لةقوق اإلنسااااااااااان مىدب النائب العام ل لب رذه المعلومات، وتمىين 2021لثاني/نوفمبر تشاااااااااارين ا   2في  ( 39) 
رفض ال لب، ولوحا أن مىدب   ير رسامي     تلقى المىدب المشادرك لةقوق اإلنساان ردا  . و المةدجزين مو في حقوق اإلنساان من زيارا 

 لو ا ألن النيابا العاما لا تشاااارك في إصااادار قرارات اعدقال و/أو احدجاز األشاااياص، النائب العام لا يدمىن من تقديا المعلومات الم 
 رات العاما. مرافق االحدجاز الدي تشر  عليها القوات المسلةا أو جهاز الميا    وفي رصد قانونيا تلك اإلجراعات، أو في الرقابا على 
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فقد  ،وفي حين أن اللجنا الدساااااااااييريا للمفوضااااااااايا القوميا لةقوق اإلنساااااااااان لا ت ة  بعد االنق   -65
 يان  . وذلروا في ( 40) 2021تشااااااارين الثاني/نوفمبر  15جلساااااااها الدساااااااعا في اسااااااادقال سااااااادا من أعضااااااااع م

اسااااااااااادقالدها العلني أنها م نعوا من الدصااااااااااادي لبواعث القلق المدعلقا بةقوق اإلنساااااااااااان في أعقا  االنق   
وشااااااااااىخوا في اساااااااااادق ليا اللجنا الدوجيهيا. وواصاااااااااالل اللجنا الدوجيهيا عملها على الر ا من عدم اكدمال 

لا تقدم معلومات عن الندائج   ولخنها ،لقانوني. وأعلنل أنها ترصااد حالا حقوق اإلنسااان عن لثبالنصااا  ا
  واجهل اللجنا الدسييريا اندقادات من المجدمج المدني. ،الدي توصلل إليها. ونديجا لذلك

 الستوتاجات والتوصةات  -سادساا  

ن في ظل الةكوما النتقالةا فةما يتعلق قّوض النقالب العديد من اإلنجازات التي حققها السنننودا  -66
والعدالا   ، بما في ذلك في مجالت اإلصنال  القانوني والمسسنسني   ، إلنسنان وحمايتها بتةسنين احترام حقوق ا 

وحقوق المرأة. وهونا  نم  مقلق للاناينا فةمنا يتعلق   ، والمسننننننننناواة وعندم التمييز  ، والةّيز المندني  ، النتقنالةنا 
لقوة المورطا  بما في ذلك السنننتخدام المتكرر ل   ، تي لوحظت موذ وقوع النقالب بانتهاكات حقوق اإلنسنننان ال 

وحدوث اعتقالت واحتجازات تعسنفةا    ، والمميتا من قبل قوات اممن المشنترةا لتوريق الحتجاجات السنلمةا 
ي  والعوف الجوسنننننننني. ويءرحب ببدء التةقيق ف  ، على نطاق واسننننننننع دون احترام اإلجراءات القانونةا الواج ا 

على الرغا من أن الضننننةايا ل يثقون على ما يبدو   ، بعض الدعاءات المتعلقا بانتهاكات حقوق اإلنسننننان 
الطابع الواسنننع الوطاق لةالا الطوارئ وعدم وةنننع    في أنها سنننتسنننور عن مسننناءلا. ومما يثير القلق أيضننناا 

ح قوات اممن حصانا مسقتا  طات واسعا للمعويين بإنواذ القانون ومو وةذلك موح سل   ، تاريخ مةدد لنتهائها 
وذلك بموجب مرسننننوم الطوارئ. وقد أد    ، بمن فيها أفراد جهاز المخابرات العاما  ، من المالحقا القضننننائةا 

والتطورات    ، وتعليق المعونات   ، وانعدام اممن   ، تدهور الةالا القتصننننننناديا الواجا عن الجمود السنننننننةاسننننننني 
لى تراجع خطير في التمتع بنننالةقوق القتصنننننننننننادينننا  التي تسثر على واردات الوقود والقمح إ  العنننالمةنننا 

. وةشف تزايد العوف القبلي  وتهمةشاا   ل سةما بالوس ا لشرائح المجتمع امكثر ةعواا   ، والجتماعةا والثقافةا 
يوناميد في دارفور عن  في مواطق دارفور وعدم قدرة الدولا على سد الوجوة التي خلوها انتهاء مهما بعثا 

وفير الةمايا للمدنيين. وم ادرات الوسناطا الجاريا من أجل التوصنل إلى تسنويا سنةاسنةا  ثارات خطيرة في ت 
 ويجب أن تقوم على احترام حقوق اإلنسان والمساءلا.  ، هي موةع ترحيب 

 السلطات السودانةا -ألف 

أن تتخذ السلطات السودانةا الخطوات توصي موّوةا امما المتةدة السامةا لةقوق اإلنسان ب -67
 الةا لضمان حمايا حقوق اإلنسان:الت

وإخطنار اممين العنام بمواد العهند الندولي الخنا   ،تةنديند تناريخ انتهناء حنالنا الطوارئ  )أ( 
واللتزام بم ادئ حقوق اإلنسان الواج ا التطبيق  ،بالةقوق المدنةا والسةاسةا التي تقرر عدم التقيد بها

 ؛تماماا والوظر في رفعها  ،توويذ حالا الطوارئ  في سةاق

اتخاذ خطوات موثوقا نةو إعادة تشنننننكيل حكوما انتقالةا ب ةادة مدنةا والسنننننتجابا  ) ( 
 لمطال ا السودانيين بتةسين تمتعها بالةقوق المكوولا لها؛

  

ىلل اللجنا الدساااااااييريا في  (40) ا في اإلدارا والةمايا الناتجا عن إنهاع خدمات أعضااااااااع مجلس لساااااااد الفجو   2021آذار/مارق    11شااااااا 
 ريثما ي عدمد قانون جديد وي عّين أعضاع جدد. ،2020المفوضيا في عام 
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جهاز الذ  يموح الةصننننننننانا مفراد   3/2021اإللااء الوور  لمرسننننننننوم الطوارئ رقا  )ع( 
 ةاق أداء واج اتها؛المخابرات العاما والقوات الوظامةا في س

اتخاذ الخطوات الالزما لضنننننمان عدم اسنننننتخدام قوات اممن المشنننننترةا القوة المورطا   )د(  
و/أو المميتنا ةننننننننند المتظناهرين السنننننننننلميين؛ والتةقيق على نةو فعنال ونزيي وفي الوقت الموناسنننننننننب في  

  انتهاكات أخر  من  تخدام القوة اسنننتخداماا غير مشنننروع أو ارتكاب أ ادعاء أو شنننبها معقولا في اسننن  أ  
 ومةاس ا المسسولين عن ذلك؛   ، بما في ذلك العوف الجوسي والجوساني  ، جانب أفراد قوات اممن المشترةا 

وقف مداهمات قوات اممن للمسننتشننفةات والمدارل والتةقيق فيها بصننورة مسننتقلا  )ه( 
تسنننتهدل العاملين في   بما في ذلك العتداءات وسنننوء المعاملا التي ،اونزيها وسنننريعا وشننناملا وفعال

 ومةاس ا الجواة؛ ،الةقل الصةي والمعلمين والطالب

إجراء تة ةقات مسنتقلا ونزيها وسنريعا وشناملا وفعالا في جمةع مزاعا العتداءات  )و( 
تمع المدني ومضنايقتها على المدافعين عن حقوق اإلنسنان والصنةويين ووسنائل اإلعالم وموظمات المج

 الجواة إلى العدالا؛وتقديا جمةع  ،وترهيبها

بمننا في ذلننك عن طريق  ،احترام حق المةتجزين في اإلجراءات القننانونةننا الواج ننا )ز( 
 والسما  لها بالتواصل مع عائالتها على فترات موتظما؛ ،تةسير وصولها إلى مةامين من اختةارها

ز الذ  بما في ذلك التميي  ،العوف ةننند الوسننناء والوتةاتوقف جمةع أشنننكال التمييز و  )ح( 
 يهدل إلى اسكاتهن والةد من مشارةتهن في الشسون العاما؛

ةننمان حصننول الواجةات من العوف الجوسنني والجوسنناني بشننكل فور  على مختلف  ) ( 
 بما في ذلك الرعايا الطبةا والدعا الووسي والجتماعي والخدمات القانونةا؛ ،الخدمات

انتهاكات حقوق اإلنسنننننننان موذ   تسنننننننريع عمل اللجان الموشنننننننأة للتةقيق في مزاعا ()ي 
 ،والختواء القسننر    ،والعوف الجوسنني والجوسنناني  ،بما في ذلك حالت السننتخدام المورط للقوة  ،النقالب
وةنننننمان إجراء التة ةقات بشنننننكل مسنننننتقل ونزيي وعطريقا شنننننوافا وإعالن   ،وسنننننوء المعاملا  ،والتعذيب
 على المأل؛ نتائجها

طوةا لةمايا المدنيين وتوويذ التدابير امموةا الموصنو  اإلسنراع في توويذ الخطا الو  )ك( 
 عليها في اتواق جوعا للسالم من أجل معالجا الثارات في توفير الةمايا للمدنيين؛

بغةا تةقيق اإلعمال الكامل   ،بأقصنننننى ما تسنننننمح بي الموارد المتاحا  ،اتخاذ خطوات )ل( 
والوظر في اسننتاوال برنامد دعا امسننر أو برامد   ،التدريجي للةقوق القتصنناديا والجتماعةا والثقافةا

 . الةمايا الجتماعةا المماثلا بهدل استخدام الموارد المتاحا لدعا الواات امكثر ةعواا 

 المجتمع الدولي -باء 

 تمع الدولي إلى ال ةام بما يلي:تدعو الموّوةا السامةا المج -68

ل دعا الم ادرات التي من شننأنها أن بهد  ،مواصننلا التعاون مع السننلطات السننودانةا )أ( 
 تسد  إلى إعادة تشكيل حكوما انتقالةا ب ةادة مدنةا؛

تقديا الدعا للم ادرات الجاريا الرامةا إلى التوصل إلى حل سةاسي دائا في السودان  ) ( 
 المساءلا عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ مع الترةيز على
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يو اي تةنديند  ،م إلى السنننننننننلطنات مونذ النقالببنالوظر إلى تعليق الندعا المنالي المقند )ع( 
بما في ذلك عن طريق برامد من   ،السنننننبل الكويلا بتقديا المسننننناعدة إلى من ها في أمس الةاجا إليها

 قبيل برنامد دعا امسر؛

مواصنننننلا دعا عمل مكتب مووةنننننةا امما المتةدة السنننننامةا لةقوق اإلنسنننننان في  )د( 
وق اإلنسان في السودان بوصوهما أداتين رئةسيتين لرصد التطورات ووليا الخبير المعوي بةق  ،السودان

 بواء مع السلطات.ومواصلا التعاون ال ،في مجال حقوق اإلنسان
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