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موجز
قرررجم سلررو ارروا ا يف رراره قرراجم 35/42ه تديررد واليررا اريبررس ال ررتا الةررق قالررا ارروا
ا يف رار ال ررو اره أجمي ررت د يفويفويف ر ه ل ررنا وا ررد ه وأكررد الوقررت اتر يفءررا ررا والير ا اريبررس
ال ررتا واا رار لارراجم ا لر و  .22/39ويغطر ه ر ا التاريررر الف ر مررن  27أيلول/سرربتمرب  2019ىل 16
متوز/يول  .2020وهو ي تند ىل مشاوجمات أُجريت عن بةد و ىل مةلومات أات تها للخبس ال تا
كوماُ ال و ار ومصا جم أخرىه ب نها منظمات ا تمع الدين اليت تنشط ال و ار .وحيل اريبس
ال ررتا ه هر ا التاريررره الررا ارروا ا يف ررار ال ررو ار؛ ويبر ء التطروجمات األخررس والت ررد ت
ال ررتمر وارروا ا يف ررار البلررد؛ ويارءم مرردى تنف ر التولر ات الرواجم التار اجمير ال رراباا للخبررس
ال ررتا ؛ وياررد تولر ات موجهررا ىل اوكومررا وا هررات الةن ررا األخرررىه يةتربهررا ضررروجميا لت ر
الا اوا ا يف ار البلد.

)GE.20-10291(A



A/HRC/45/53

أولا -مقدمة
قرجم سلرو اروا ا يف راره قرراجم 35/42ه تديرد واليرا اريبرس ال رتا الةرق قالرا اروا
-1
ا يف ررار ال ررو ار ل ررنا وا ررد ه وأك ررد الوق ررت ات ر يفء ررا ررا والي ررا اريب ررس ال ررتا واار ار لا رراجم
ا ل ررو  .22/39وطل ر ا ل ررو أي رار ىل اريب ررس ال ررتا أر يا ررد تاري ررار ع ررن تنف ر واليت ر ه يت ررمن
وجمت اريام ا واألجمبة .
تول ات بشأر ال اعد التان ا وبنا الادجماته ل نظر ا
و يففو الاراجمه جم ا لو ابلتزا كومرا ال رو ار شيفشرا مكتر قطررل بتكل ر كامر
-2
اتبررع لفوض ر ا األمررم الت ررد ال ررام ا وارروا ا يف رراره وطل ر ىل كومررا ال ررو ار ومفوض ر ا ارروا
ا يف ار تادمي تاريريهما الشفوي عن التاد احملرز حنو اتح مكتر قطررل أانرا جل را اراوجم مةرزز
الدوجم الرابةا واألجمبة للمجلو.
()1
-3
ويغط ر ه ر ا التاري ررر الف ر م ررن  27أيلول/س رربتمرب  2019ىل  16متوز/يول ر  . 2020وعم ر ر
مبدويفرا قواعررد ال ررلوا أللر ات الرروال ت طرراجم ا جررا ات اريالررا لررو ارروا ا يف رراره عُررر
مشررروت تاريررر علررة كومررا ال ررو ار ات ررا الفرلررا ررا للتةل ررع علررة م ظررات اريبررس ال ررتا ومررا تولر
ل من استنتاجات.

وخ ر ل الف ر الش ررمولا ابالس ررتةرا ه تة ر ء جم عل ررة اريب ررس ال ررتا الا ررا بز جمت ر ىل ال ررو ار ال رريت
-4
ي رع أحنرا الةرا ه مبرا لرا الا رو
كايفت مارجم يف ار/أبري  2020ب ب التدابس الص ا التخر
الفروضر ررا علر ررة ال ر ررفره بغ ر ررا ا تر روا جا ر ررا مر ررر ار ررسو كر روجمو (كوا ر ررد .)19-لر ر اه أُعر ر ءد هر ر ا التارير ررر
ابالستنا ىل الةلومات اليت أات تها للخبس ال تا مصا جم خمتلفاه ب نها اوكوما ومنظمات ا تمع الدين.
ويةرررت اريبررس ال ررتا عررن امتنايف ر وكومررا ال ررو ار لتةاو ررا ال ررتمر مة ر ه و م ررع ا هررات
-5
األخرى اليت تبا لت مة ما لديها من مةلومات وزو ت ابل اعد الطلوبا.

اثني ا -املنهجية والعمل
 14تشرين الثاين/يفوامرب 2019ه قد اريبس ال تا ىل كوما ال و اره عن طريع البةثا
-6
الدا ما لل و ار جن ه طلبَ ال رما لر ابلا را برز جم م دايف را .و  14كرايفور الثاين/ينراير 2020ه
من ت ر كومررا ال ررو ار ر للا ررا ب ررز جم بدايررا يف ر ار/أبري  .2020ب ررد أر اريب ررس ال ررتا أعل ررم
اوكومرا  16آ اجم/مراجم شلغرا الرز جم ب رب جا را كوا رد .19-و األانرا ه أبارة اريبرس ال ررتا
علة اتصاالت عن بةد مع عد جهات ااعلا سو ايف اه مبن لا سموعات ا تمع الدين.
وتلاة اريبس ال ت ا مةلومات حمداا من مفوض ا اوا ا يف ار بشأر التاد احملرز لروت
-7
ال ل وقةت الفوض ا مرع كومرا ال رو ار
اتح مكتبها الاطرل ال و ار وااار التفاا البلد ال
 25أيلول/سبتمرب .2019
وألرردجم اريبررس ال ررتا ه مررع آل ررات أخرررى مررن آل ررات ا ج ررا ات اريالررا التابةررا للمجلرروه
-8
يفشر ل ف ا  3زيرار/يويف  2020ا تفا ر ب كرى أعمال الامع اليت تةر ا متظاهرور سلم ور
اريرط ررو  3زيرار/يويف ر  .2019وأع رررت اريب ررس ال ررتا ومكلف ررور آخ رررور ب رروال ته النش ررر
الص ر ف اه ع ررن االيفش ررغال زا التررأخس اا ررع الةدال ررا والتة رروي ل ر ا او ررا و .و ع ررا الكلف ررور
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.

__________

()1

2

س اد اريبس ال تا ىل سلو اوا ا يف اره
الف من  17متوز/يول ىل أيلول/سبتمرب .2020

وجمت اريام ا واألجمبة ه تاريررار وررفو ر حمررد ر عررن اوالررا
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اثلث ا -التطورات اليت حدثت مؤخرا :الجتاهات السياسية واملؤسسية والقتصادية
عا ر تشررك اوكومررا االيفتاال ررا  8أيلول/سرربتمرب 2019ه بُر لت جهررو كررربى للتصرردل
-9
للشر روامل التةلار ررا قار رروا ا يف ر رراره مبر ررا لر ررا مر ررن خر ر ل الوا ار ررا الدسر ررتوجميا الوقةر ررا  17آت/
أمل ررطو  2019واريطررا االيفتاال ررا الرريت وضررةتها اوكومررا لر النظومررا الاايفويف ررا والؤس ر ا .وياررر
اريبس ال تا أبر الوا اا الدستوجميا تف ح ا ال أما م اجم يشم ا م ع ويف ر ىل اا رع اووكمرا
الدستوجميا وي تمد ج وجم مرن البرا ا الت نرا واروا ا يف رار وسر ا الارايفور .وتروار الوا ارا الدسرتوجميا
أي ار خمططار للا م الر ا اليت ستاو الر لرا الاا مرا وبرر مج ا لر الطلروت تنف ر خر ل الفر
االيفتاال ا .وتشم ه الا م وعنالر ا ل االل مسات الدولا ات ال ا وطب ةتها؛ وترسم
يفطاا وظا خمتل أجهز الدولا؛ واد مد اريطا االيفتاال ا والواليا الشمولا هبا وساالت ترك زها.
 -10ويار اريبس ال تا أبر الوا اا الدستوجميا تنص علة ت س عم مفوض ا اوا ا يف رار
 25أيلول/سربتمرب 2019ه ميهرد ال رب
ال و ار .وقد وقةت اوكوما والفوضر ا اتفراا بلرد م ر
روجم م رداين قر اجماروجمه
لفتح مكت قطرل بتكل كام اتبرع للمفوضر ا ال رو ار يكرور لدير
اريرطررو اعتبرراجمار مررن 26
والن ر األزجماه وجنرروت كر ارراره وورررا ال ررو ار .ويفُشررر ترردجمق ار ارير ُرع بررد
كرايفور األول /ي ررمرب  .2019ويةمر الكتر الاطرررل التررابع للمفوضر ا ال ررو ار بتن ر ع وا ررع مررع
اجماوجم.
ارت اوا ا يف ار التابع للةمل ا الختلطا ل اا األاريا واألمم الت د
 -11ومتاو ار مع الوا اا الدستوجمياه ورعت اوكوما مفاوضات مع اوركات ال رل ا اجماروجم
اليت أُطلات منتصر تشررين
و منطايت جنوت كر اار والن األزجما طاجم عمل ا جواب لل
األول/أكتوبر  .2019والتزال احملا ت جاجميا من ا طويلا من الزمنه ما أات راز تارد بةر
ا االته ال س ما ا ما يتةلرع ابلبرا ا النظمرا ل را تااسرم الثررو وال رلطا و طراجم الةدالرا االيفتاال راه
مبررا يشررم اتفاقرار بشررأر التةرراور مررع احملكمررا ا نا ررا الدول ررا ا مررا يتةلررع ابألوررخا الرردايف ابجمتكررات
ج ررا م س ر اا الن رزات اجما روجم .وق ررد ك ر م ررن األمررم الت ررد واالا ررا األاريا ر عم رار تان رار لةمل ررا
الوساطا .وقدجم التنوي بوج اريصو ابلدعم اللوج يت الواسع ال ل قدمت الةمل را الختلطرا ل ارا
اجماروجم (الةمل ررا الختلطرا)ه والر ل سر ت ررس جررا مشراوجم مررع الشر ر ين
األاريار واألمررم الت رد
اخل رار اجما روجم ومتوي ر سررفر ثل ر الشررر ين اخل رار وا تمررع احملل ر ىل جررواب .و تن ررم ركررا اريررر
ال ررو ار با ررا عبررد الوا ررد ىل عمل ررا الوسرراطا .وعلءاررت اوركررا الشررةب ا لت ريررر ال و ار/الشررمال -
جن ررا اول ررو مش رراجمكتها احمل ررا ت ب ررب طلب ررات تتةل ررع ش جماي ق ر يت الةلمايف ررا وتاري ررر الص ررس
جدول األعمال اريرا مب را ت ال ر  .ر ر اوكومرا تواارع علرة تنراول الا ر ت ه مف ءرلار
الررا مث ر ه ر الا ررا ا وهريررا ىل ال رؤمتر الارروم الدسررتوجمل بةررد التول ر ىل اتفرراا س ر  .وتف ررد
مع اوكوما.
زيرار/يويف استئناف حما ت ال
تااجمير أبر جنا اولو قرجم
 -12ويش ر س اريب ررس ال ررتا ىل أر ا ار رار م ررن ألر ر ال رواطن ال ررو ايف اريم ررا الر ر ين أ ايف ررتهم
احملكما ا نا ا الدول ا ب الزعما النتم ىل النظا ال ابعه مبن ار هم الرر و الخلروته حمتجرزور
سرجن كروبر الركرزل اريرطررو منر يف رار/أبري  2019وخي رةور للت ا ررع بشرأر عر د جررا م خطررر .
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 علر كوور ه وهرو أ ررد الرواطن ال رو ايف اريم ررا الر ين أ ايفررتهم
ىل سلطات يهوجميا أاريا ا الوسطة ويفُا ىل عهد احملكمرا 9
احملكما ا نا ا الدول اه سلءم يفف
جزيرار/يويف .2020
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 -13و  9آ اجم/م رراجم ه ر ررا جم ر و وزجما ال ررو ار م ررن حماول ررا املت ررال اريرط ررو  .وج ررا ب ررار
اوكومررا أر موك ر جم ر و ال رروزجما اس ررتُهدف بر ر "تفج رسات جمهاب ررا" .وأيفش ررأ ال رردع الةررا ن ررا اا ررع؛
ولكنه تُكش أل مةلومات عن النتا ج اليت توللت ل ها اللجنا.
 -14وال ي رزال ال ررو ار مصررنفار ض ررمن قا مررا الرردول الراع ررا لاجمه ررات الرريت ارضررتها الرروال ت الت ررد
من  .1993ويثق ه ا التصن ال تثمرين األجايف عن االستثماجم ال و اره وأ ى ىل ا مةظم
ع قات الراسلا الصررا ا .وجمملرم أر ا رزا ات ُوضرةت لتشرج ع ردوو تغ رس ال رلوا وكرار الاصرد
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
و ءيفو ابلتاد ال ل أ رزت كوما ال و ار و كوما الوال ت الت د حنو جماع ال و ار من الاا ما.

 -15ويف ر ررص ب ر ررار اوكوم ر ررا بش ر ررأر ع ر ر ر ال ر ررا الط ر رواجما االقتص ر ررا يا ال ر ررو ار  16يف ر ررار/
أبرير  2020علررة يفشررا اللجنررا الةل ررا للط رواجما االقتصررا يا الرريت درردف ىل ق رراجم ترردابس للتصر دل للزمررا
االقتصا يا ووضع خطط لال ات االقتصا يا من خ ل مرؤمتر اقتصرا ل وطرق .وايفةارد مرؤمتر ورركا
ال ررو اره الر ل است رراا كر مررن ال ررو ار وألايف ررا والرروال ت الت ررد واالاررا األوجمو ه ابسررتخدا تان ررا
التر ررداول ابلف ر ررديو  25زيرار/يويف ر ر  .2020واتفر ررع الشر رراجمكور علر ررة رع ر م ا لر ر ات االقتصر ررا يا
ال ررو ار وتةهرردوا بتررواس مبلررد يلر يا ر ءدجم ب ر  1,8بل ررور والجم ىل جايفر مبلررد ضررا قرردجم  400مل ررور
والجم التررز البنررا الرردويل بتررواس وررك من ررا تُصرررف م ررباار لت ررديد التررأخرات .ويشررم لررا تارردمي
الرردعم لتةزيررز االسررتاراجم علررة م ررتوى االقتصررا الكلر وتنف ر بررر مج عررم األسررر الر ل سر وار م رراعد
ويا للم ي من ال ت ةف ه ويوج الةويفا حنو تةزيز قردجم البلرد ع رل ة االسرتجابا ا را كوا رد19-ه
وبوج أعم ألملرا ال اعد ا يف ايف ا والتةاور ا منا .
 -16و  16آ اجم/مر ر رراجم 2020ه أعلنر ر ررت اوكومر ر ررا الر ر ررا طر ر رواجما لر ر ر ا عا رم ر ر ا اسر ر ررتجاب را ا ر ر ررا
كوا ررد .19-وأمللا ررت ي ررع الط رراجمات وال روايفرب والة ررابر الربي ررا وال ررداجم وا امة ررات .وأعلن ررت اوكومر ا أي رار
مل ا اريرطو مل قاركام ر اعتباجمار من  18يف ار/أبري حماولا ال توا تزايد االت ايفتاال الةدوى علرة
الصة د احملل  .ويةررت اريبرس ال ر تا عرن االيفشرغال مرن أر جا را كوا رد 19-ظهررت كخطرر حمردا يهرد
ال رو ار وي ررة اررر بلوملر أهررداف التنم ررا ال ررتداما .وتزيرد ا ا ررا مررن رد الصررةوابت الرريت يواجههررا
البلد ب ب الصراعات الداخل ا وااليفتاال ال اس واألزما االقتصا يا وا ا ت من الةاات.
 -17و  4زيرار/يويف 2020ه أيفشأ سلو األمن البةثا التكاملا للمرم الت رد لتاردمي ال راعد
خ ل الف االيفتاال ا ال و ار لف أول ا من  12وهرار مبوج قراجم  .)2020(2524وتطغة مبا ا
ار رروا ا يف ر ررار األهر ررداف االسر ر ات ج ا األجمبةر ررا لبةثر ررا تار رردمي ال ر رراعد ه مبر ررا لر ررا عر ررم تنف ر ر
الوا ارا الدسرتوجميا والتةلارا قاروا ا يف راره وال راوا ه وال را لاه وسر ا الارايفوره
األ كا الر واجم
وخبال ررا األ ك ررا ال رريت تكف ر ا رروا ال ررأ ؛ واتفاق ررات ال ر الابل رراه م ررن خ ر ل التة رراور الوا ررع م ررع
الكت الاطرل لفوض ا اوا ا يف ار ال و ار .و الوقت يفف ه قررجم سلرو األمرن متديرد واليرا
الةمل ررا الختلطررا ررى  31كرايفور األول /ي ررمرب 2020ه وقررجم كر لا أر ارراا الةمل ررا الختلطر ا علررة
اود األقصة اوايل للاوات خ ل ه الف .
 -18و طر رراجم جهر ررو اوكومر ررا الرام ر ررا ىل تةزير ررز آل ر ررات اوماير ررا بةر ررد ر ررا الةمل ر ررا الختلطر رراه
قر رردمت اوكومر ررا اسر ر ات ج تها وماير ررا الر رديف ىل سلر ررو األمر ررن  21أ جم/مر ررايو  .2020وتتم ر روجم
االس ات ج ا ول ت ةا عنالر جم ا تشم اوا ا يف رار وسر ا الارايفور .وطلر سلرو األمرنه
قراجم )2020(2524ه ىل األم الةرا للمرم الت رد ومفوضر ا االارا األاريار أر ياردما ل ر تاريررار
خالار يت من تا مار لادجم اوكوما علة اايا الديف وااار الس ات ج تها الوطن ا.
4
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رابعا -التحدايت الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان
ألف -احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية

 -19ال ترزال أوجر التم ررز وعررد ال رراوا ال ررتمر منر أمررد بة ررد تةصر اب تمررع ال ررو اين وتررؤار
ر التفاواتت التمتع هب اواوا
سلب ار التمتع ابواوا االقتصا يا واالجتماع ا والثااا ا.
ال ترزال واسررةاه ال سر ما النرراطع التررأار ابلنرزات الرريت تةرراين بوجر خررا مررن أوجر اورمرراره ظر
تفشر الفاررر الرردقع والفررر احملرردو لل صررول علرة الغر ا والتةلر م واريرردمات الصر ا وم ررا الشرررت
الأمويفا .وما اتئت ه التفاواتت تشك أسباابر ج جميا ل ضطراابت الديف ا والصراعات ال و ار.

 -20ويا ررر اريب ررس ال ررتا أبر الوا ا ررا الدس ررتوجميا ت ررنص ألس رربات وج ه ررا عل ررة تكل ر اوكوم ررا مبهم ررا
مةا ا األزما االقتصا يا شيااف التدهوجم االقتصا ل والةم علة جمسا أسرو التنم را ال رتداما (الرا .)4-7
وتنص وا ارا اواروا واورر ته الرواجم الفصر الرابرع عشرر مرن الوا ارا الدسرتوجمياه علرة عرد مرن اواروا
االقتصرا يا واالجتماع را والثااا راه مبرا لرا اورع التةلر م واورع الصر ا وعرد مرن اواروا الثااا ر ا.
وعمر ر ابلررا  66مررن الوا اررا الدسررتوجمياه ت ررهر احملكمررا الدسررتوجميا وملسهررا مررن احملرراكم الختصررا علررة عمررال
اوارروا واوررر ت النصررو عل هررا الفصر 14
ررال ايفتهاكهررا .وب نمررا متثر هر األ كررا تطروجمار
قاب رار ا مررا يتةلررع بتةزيررز مرردى وجاهررا اوارروا االقتصررا يا واالجتماع ررا والثااا ررا سر اا ال ررو اره قررد
عمال ه اواوا احملاكم الوطن ا.
ية ع تدين جمجا الوع هب اواوا لفوف أل ات اواوا َ
 -21وأعررت اريبررس ال ررتا عر ن قلار مررن أر تار ءرو جا ررا كوا ررد 19-قرردجم ال ررو ار علررة بلررو
أهداف التنم ا ال تداما .وبشرب ىل أر  58الا ا من األسر الة شر ا خمتلر أحنرا البلرد ال تاردجم
علة تواس سلا الغر ا ال روم األساسر  .ويةراين أكثرر مرن  2,7مل رور طفر مرن سرو التغ يرا اورا (.)2
ويةكو عد األوخا ال ين حيتاجور ىل ال اعد ا يف ايف اه ال ل اجمتفع مرن  5,2م ير ورخص
رات م رتوى
 2015ىل  9,3م ي وخص 2020ه أل ما ميث ز أبكثرر مرن  75الا راه اجمتف َ
البلرد .ويةراين مررا سموعر  6,2م ير ورخص مررن الفارر الردقعه كمرا يتبر لرا مرن ايفةرردا
البرؤ
( )3
األم ررن الغ ر ا او ررا  .وي رراوجم الا ررجم اري ررا قل ررع م ررن أر ت ررؤار جا ررا كوا ررد 19-ت رواار الغ ر ا
و مكايف ررا اوصررول عل ر ه مررا يزيررد مررن خطررر ا رروت وسررو التغ يررا .ويفتاررر ال رركار ال ر ين ية رايفور مررن
ايفة رردا األم ررن الغ ر ا ه مب ررن ل ررا الش ررر ور اخل رار وال جئ ررور واله رراجرور والةا رردور وا تمة ررات
ال فا والن ا واألطفاله ىل آل ات التك ال زما للتخف من د األار.
يبلد
البلد من حمدو يا الواجم ه
 -22وقب ظهوجم جا ا كوا د19-ه عاىن الاطات الص
عد األطبا لك  100 000يف ما  1,9ويرتفع م توى التكال الص ا اليت يداةها الواطن من مال
اريا ( .)4ويف رد اريبرس ال رتا أبر أكثرر مرن  30الا را مرن الراارع الصر ا الاا مرا مةطءلراه ويُةرزى
ل ررا ابألس ررا ىل يفا ررص ال رواجم البش رريا والتجه رزات الطب رراه وك ر لا ىل ض ررة الا رردجمات ا اجمي رراه
وال سر ما علررة الصررة د ور الرروطق .ويشررس تاريررر لرردجم عررا  2019ىل أر مؤوررر التغط ررا الصر ا
الشاملا ال و ار هو  44الا ا(.)5
__________

()2
()3

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Sudan. Humanitarian Needs Overview:
).Sudan (January 2020
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

()5

World Health Organization, Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage:
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 .Data Repository statistics.متا علة الرابط .https://rho.emro.who.int/ThemeViz/TermID/142
).2019 Global Monitoring Report (2019
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 -23وا مررا يتةلررع ابوصررول علررة الررا واالسررتفا مر ن مرااررع ا لر ا ه يبلررد الةرردل الرروطق
الا اه مع وجو اواجما كبس ب الناطع الريف را والنراطع او رريا()6ه مرا يطرر ارد ت هامرا أمرا جهرو
ا توا جا ا كوا د.19-
68

 -24وي ر اريبررس ال ررتا أر ترردابس التباعررد البرردين أضرررت بشررد باطررات اريرردمات الر ل يوظر
أكثر من مل ور عام ه مةظمهم األعمال النخف ا األجر والةرض ا .و ا ال رب ه ةرا خطرر كبرس أر
ال توال اضطرات الةم الةا ل لشركات األعمال .وقرد ثارر قطرات
يتوق يفشاط وركات عديد
ال ااا ملس الرمسر ه وخبالرا يفشراط اب ةرات الشراله يفت جرا ال اجرع الةرا لل ركرا االقتصرا يا .و ا تُركرت
اوالر ررا ور عر ر يه ميكر ررن أر يف ر ر اجمتفر ررات م ر ررتو ت الفار ررر لر ررفوف سر رركار النر رراطع او ر رريا ىل
اال تجر رراي مر ررن جدير ررده ومر ررن ا يار ر ءرو االيفتار ررال الر رردمياراط ال ر ررو ار وير ررؤ ل ىل ايفةر رردا االسر ررتاراجم
ال اس ه األمر ال ل قد يةطء م اجم التنم ا البلد.
اريبس ال تا أر استمراجم تصرن ال رو ار ضرمن قا مرا البلردار الراع را لاجمهرات مرن
 -25وي
قبر الرروال ت الت ررد يررؤار قرردجم ال ررو ار علررة الولررول الكامر ىل النظررا الررايل الرردويله مبررا لررا
البا جم الةزز التةلاا ابلبلدار الفاس الثالا ابلديور اليت أطلاها لندوا الناد الدويل والبنا الدويله وعلة
تصف ا البالد ال خما اليت ثخر عن ت ديدها ات الؤس ت ومارض آخرين.
 -26وير اريبس ال تا جبهرو كومرا ال رو ار الرام را ىل تنف ر ا لر ات االقتصرا يا .اارد
سررجلت ال زايف ررا الوطن ررا لة ررا  2020ز ر ا يففرراا علررة الرعايررا الص ر ا والتةل ر مه و ررا قطاعررار ظ ر
مهمش ن خ ل  30سنا من كم الر و ال ابع البشس .وال توا جا ا كوا د19-ه أطلارت اوكومرا
بر سر رار ل سر ررتجابا ال ر رريةا يار ررو علر ررة تر ررواس الرعاير ررا االجتماع ر ررا النادير رراه واءر ررر مل ر رروين والجم ور ررك
أجوجم موظف الاطات
م اعدات مباور للسر الة ش ا ال ة فا خمتل أحنا البلده وتُرجم ىل ز
الةررا ة ر َا أضررةاف .ومررع لرراه ةررا اجررا ىل تا ر م خمططررات ال ررمار االجتمرراع وورربكات األمررار
االجتم رراع الاا م ررا و ىل وض ررع األس ررو لنظ ررا ع ررا ل لل ماي ررا االجتماع ررا .وتلا ررة اريب ررس ال ررتا أي رار
مةلومررات مفا هررا أر وزاجم الال ر ا والتخط ر ط االقتصررا ل وضررةت خطررا لررز التموير الخصررص لاطررات
الص ا وتواس اوي ت يفاديا لر  80الا ا من ال كاره يبلد عد هم ا مل  30مل ور يف ماه مةظمهم
الاطات ملس النظام ت رجموا من التدابس التا دياه مبا لا قراجم ا مل ا .ويفظرار للكلفا
من الةامل
ال خما التدابس واالخنفا التوقع ا يرا ات الةاماه ي لم اريبس ال تا أبر اوكوما اليت تةراين
من يفاص ال ولا اتاي ىل عم سخ من وركا ها االمنا الدول .

ابء -اإلصالحات القانونية والتصديق على صكوك حقوق اإلنسان
 -27تنص الوا اا الدستوجميا علة أر الدولا تاو علة أسو الةدالا وال اوا وس ا الاايفوره مرع
التزا اوكوما االيفتاال ا بتطب ع مبدأ ال ا لا وجم الظا واواوا ال لوبا (الا  .)5و ه الصرد ه
ينص الفص  1من الوا اا علة أر االع اف جبرا م اورت وا را م ضد ا يف ايف ا وأعمرال الاتر خراجمي
يفط ر رراا الا ر ررا وايفتهاك ر ررات ا ر رروا ا يف ر ررار والا ر رايفور ال ر رردويل والا ر رايفور ا يف ر رراين الرتكب ر ررا من ر ر 30
مشمول االختصالات الواجم اريطا االيفتاال ا.
زيرار/يويف ( 1989الا ))3(5
ٌ
 -28وحي ط اريبس ال تا علمار ابألولو ت الرب س ا للف االيفتاال ا الب نا الفص  2من الوا اا
الدستوجميا واليت تركز ترك زار كبسار علة اوا ا يف ار .االا  )5(7تركز بوج خا علرة أولويرا تنف ر
ا ل الاايفوين و عا بنا النظومرا اواوق را والةدل را وتطويرهراه وضرمار اسرتا ل ا الا را وسر ا

__________

()6
6
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الا رايفور .وكمررا هررو مةهررو مث ر ه ر ال ر اقات االيفتاال رراه تررنص الوا اررا الدسررتوجميا علررة يفشررا
مفوض ا م تالا تُةىن ك مفوض ا مبجال حمد تدع مار لنظوميت اايا اوا ا يف ار وس ا الاايفوره
مبا لا مفوضر ا ا لر الارايفوين (الرا  .))5(38وير ر اريبرس ال رتا ابعتمرا الارايفور الر ل
يا شيفشا مفوض ا ل النظام ن الاايفوين والا ا اليت متث طاجمار أساس ار لبرد مراجةرا وراملا
ووفااا وتشاجمك ا للاوايف احملل ا والنظا الا ا .
12

 -29و يشس اريبس ال تا ىل التول ات اليت قدمها ىل ال رو ار كر مرن اللجنرا الةن را قاروا
ا يف ار والفريع الةام الةق ابالستةرا الدوجمل الشام خبصو تةدي التشريةات الوطن ا لوا متها
م ررع الص رركوا الدول ررا وا رروا ا يف رراره اييف ر ير ر ر ابلتا رراجمير ال رريت تف ررد مبوااا ررا ا ل ررو الشر ر اه
متوز/يول ر 2020ه علررة قرايفور التةرردي ت التنوعررا()7ه الر ل يررنص علررة خررال تةرردي ت علررة الارايفور
ا نررا ل ررنا  .1991وتشررم التةرردي ت وررط جرميررا الررر ه ووررط عاوبررا ا عرردا ا ررا م الرريت
8
يرتكبها أطفاله وورط عاوبرا ا عردا وعاوبرا ا لرد ق را اجمسرا اللرواط( ) .وق ءرر الارايفور أي رار
األاةال اليت تنطول علة مت ز قا م علة أسا النوت االجتماع وينص علة اايا أا واوا الرأ .
 -30وير ر ر اريبر ررس ال ر ررتا أي ر رار بتةر رردي الار رايفور ا نر ررا ل ر ررنا  1991مر ررن أجر ر موا مر ررا كر ررم
التة ي مع التةري الواجم الا  1من اتفاق ا مناه ا التةر ي وملرس مرن ضرروت الةاملرا أو الةاوبرا
الااس ر ا أو ال يف رايف ا أو اله ن ررا .كم ررا ير ر بتة رردي ق رايفور ا ج ررا ات ا نا ررا ل ررنا  1991مر ن أج ر
تك رريو مب رردأ ظ ررر التة ر ي ومل ررس م ررن ض ررروت الةامل ررا ال يف رايف ا واله ن ررا أان ررا الت ا ررعه و بط ررال
أ كا الوا  50و 51و 52من قايفور األمن الوطق الر ل ميرنح ضربا َط جهراز األمرن الروطق سرلطا توق ر
األاررا وا تجررازهمه وشلغررا يفظررا اوصرايفا الر ل يةفر ال ررباط مررن ال ار ا الا ررا ا عررن األاةررال الرريت
ياومررور هبررا أانررا اضررط عهم بةملهررمه مبررا لررا أعمررال الةنر ا ن ر والاررا م علررة أسررا النرروت
متهررد هر ا لر ات الاايفويف ررا ال ررب أمررا الت ا ررع ايفتهاكررات ارروا ا يف ررار الرريت
االجتمرراع  .و ء
اجمتكبتها جهات ااعلا اتبةا للدولا الاض ه وقد يكور ا أار جما ت ابلن با ىل ال تاب .
 -31وحي ر اريبررس ال ررتا اوكومررا علررة ج ررا ل ر ات قايفويف ررا ضرراا ا ل ررمار امتثررال البلررد
رايس الدول ر ررا وا ر رروا ا يف ر ررار .وحي ر ر اوكوم ر رراه بوج ر ر اريص ر ررو ه عل ر ررة بط ر ررال األ ك ر ررا ال ر رريت
الة ر ر َ
ائ ررا أو ررد ا ررا م خط روجم ابلفه ررو ال رواجم
تف ررر عاوب ررا ا ع رردا ج رزا ر عل ررة ا ررا م ال رريت ال تُص ررن
الر ررا  )2(6مر ررن الةهر ررد الر رردويل ارير ررا ابوار رروا الديف ر ررا وال اسر ر اه مبر ررا لر ررا لغر ررا عاوبر ررا ا عر رردا
النصررو عل هررا الارايفور ا نررا ل ررنا 1991ه جرزا ر علررة جررا م تارروي النظررا الدسررتوجمل (الررا )50ه
والتج و علة الب (الا )53ه والز (الا .)146
 -32وجمملم ك ه التطوجمات سال لر الاروايف ه ي ر اريبرس ال رتا أر اوكومرا تتخر
بةد.
خطوات ملموسا للتصديع علة الصكوا الدول ا واوا ا يف ار اليت يصدا عل ها ال و ار ُ

جيم -احليز املدين
 -33اور ت األساس اه الق اكم او ز الدين وتشم ريرا التةبرس وتكروين ا مة رات والتجمرعه
مكفولرا ابلوا اررا الدسررتوجميا وااللتزامررات الدول ررا الرريت أخر ها ال ررو ار علررة يفف ر مبوجر الةهررد الرردويل
__________

()7
()8
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ا لو الش ا هو واجم ىل االجتمات الش ا لو ال ا وسلو الوزجما ه ال ل يةم مبثابررا سلررو تشررية
رتكم بةررد
بدي وااار للوا اا الدستوجميا لةا  2019ايفتظرراجم تشررك ا لررو التشررية ه وهر عمل ررا سرروف تُ ر َ
توق ع اتفاا ال .
جرميا الر تنظمها أ كا الا  126من الاايفور ا نا ل نا .1991
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اريا ابواوا الديف ا وال اس ا وال ثاا األاريار واروا ا يف رار والشرةوت .وجمملرم هر االلتزامراته
يشةر اريبس ال تا ابلالع زا الطابع التا دل لاطاجم التشرية الوطق ال ل ينظم او ز الدين.
 -34وير ر اريب ررس ال ررتا شلغ ررا عاوب ررا ا ل ررد ج رزا ر عل ررة ا ررا م ا لك ويف ررا ق رايفور ا ررا م
ا لك ويف را ل ررنا  2020الةتمررد ررديثار .ومررع لراه ال يرزال يشررةر اباليفشررغال ألر التةرردي ت وررد ت
الا و بفر عاوابت سجن ا ملس متناسربا ميكر ن أر ارد أكثرر مرن األيفشرطا علرة ا يف يفرت ومر ن ريرا
التةبررس .لررا أر منررابر التوالر االجتمرراع علررة ا يف يفررت أ ت وجمار امسرار اريررا اال تجاجررات
الريت بردأت كرايفور األول /ي رمرب  2018وتوج ر الثروجم ال رو ايف ا ال رلم ا .والترزال هر النرابر تت ررم
أب ا ابلغاه وعلة ه ا األسا اير اايا ريا التةبس علة ا يف يفت ال تا أ ا.
راجمل الفةررول ويت ر ح لفوض ر ا
 -35وال ي رزال ق رايفور تنظ ر م الةم ر الطرروع وا يف رراين ل ررنا  2006سر َ
الةور ا يف اين أر متاجم جمقابا واسةا علة أيفشطا ا تمع الدين .وحيرد هر ا الارايفور بشرد مرن مشراجمكا
ا تمع الدين عرن طريرع ارر ورروط لراجمما علرة ت رج النظمرات ومرن خر ل مرنح الفرو سرلطا
تة أم سج يتمتع ب رلطا را أو جمار ت رج أل منظمرا .وي ر اريبرس ال رتا أيفر ميكرن
الطةررن علررة قرراجم جمار الت ررج أمررا وزيررر الةمر والتنم ررا االجتماع ررا مل ررور  15يومرار مررن اتجمير
لرردوجم الارراجم .ويررنص الارايفور أي رار علررة وجرروت تديررد ت ررج منظمررات ا تمررع الرردين علررة أسررا
وخيول الاايفور الفوض ا سلطاَ ته ز الطلبات التةلاا ابلواااا علة الشاجميع المولا من ارياجمي.
سنول .ء
ويرررى الةديررد مررن منظمررات ا تمررع الر دين أر الا رايفور يشررك عا ا رار أمررا عملهررا أليف ر ال يررنظم الةم ر
ا يف رراين واريررسل ا ر ه بر ميرراجم أي رار الرقابررا علررة سرراالت أوسررع مررن األيفشررطا الرريت ت ررطلع هبررا
منظمات ا تمع الدينه مبا لا الةم علة تةزيز اوا ا يف ار .وتشد مفوض ا الةور ا يف اين
أي رار عل ررة وج رروت ت ررج منظم ررات ا تم ررع ال رردين عل ررة الص ررة د االا ررا ل وعل ررة م ررتوى الوالي رراه
ما يشك عبئار اجم ر تت مل ه النظمات.
 -36وحي ر ط اريبررس ال ررتا علم رار مبررا وجم مررن مةلومررات عررن الشرراوجمات الرريت يفظمتهررا وزاجم الةم ر
والتنم ررا االجتماع ررا ابالو ر اا مررع ا تم ررع ال رردين ي رروم  9و 10آ اجم/مرراجم 2020ه وال رريت جمك ررزت عل ررة
ل ر مفوض ر ا الةررور ا يف رراين .وي ر أر ل ر الفوض ر ا س شررك خطررو هامررا لرروت اايررا
او ز الدين(.)9
 -37ويشررس اريب ررس ال ررتا ىل سل ررلا م ررن الا رراجمات ا اجميررا ال رريت تا ر شبطررال ت ررج بة ر
منظم ررات ا تم ررع ال رردين ال رريت يُةتا ررد أ ررا مرتبط ررا ابلنظ ررا ال ررابع .اف ر تشر ررين الث رراين/يفوامرب 2019ه
()10
الرريت تا ر شبطررال ت ررج أكثررر مررن 58
ألرردجمت مفوض ر ا الةررور ا يف رراين سل ررلا مررن الا رراجمات
زعم أر النظمات ملس اوكوم ا
منظما من منظمات ا تمع الدين يُةتاد أ ا مرتبطا ابلنظا ال ابع .ويُ َ
النظرا ال رابع أو ض رع اجمدرم .وةرا أي رار مرزاعم تف رد أبر هرؤال األورخا
لوكا ألقاجمت قا
ال ررا والرس ررو ا مرك ررا وي رررخص ررم ببن ررا
ي ررتغلور مرك ررزهم لل ص ررول عل ررة عف ررا م ررن خ ر
مكات ر عل ررة أجما ت رروار ررم اب ررار .وتلا ررة اريب ررس ال ررتا تا رراجمير مواوق ررا تف ررد أبر النظم ررات مل ررس
اوكوم ا الت رجم تلجأ ىل الا ا من أج مراجةا تلا الاراجمات .و وقت كتابا ه التاريره تر
أل مةلومات حمداا عن ه ال ألا.
__________

( )9تلاررة اريب ررس ال ررتا ه ر الةلوم ررات م ررن و رريا
لاا الةم .
اللجنا التوج ه ا اليت ُو ءكلت ألملرا
( )10الاراجمات عد )2019( 45ه وعد )2019( 48ه وعد
8

ا تم ررع ال رردين و رراجما

لا ررا الةم ر وينتم ر ىل ع ررويا

..)2019( 49
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يفااابت عمال يُةتاد أ ا مرتبطا ابلنظا ال ابعه من ور
 -38وي اوجم اريبس ال تا الالع زا
مراجة ررا ق ررا ا .و  14ك رايفور األول /ي ررمرب 2019ه ألر دجمت اللجن ررا الةن ررا بتفك ررا النظ ررا ال ررابع
الرسو عد  3ل نا  2019التةلع ق يفااابت الةمال وال ل يهدف ىل مصا جم ي ع تلكرات وألرول
خمتل ر يفا رراابت الةم ررال وأل ررو ا و يفش ررا ن ررا تُة ررىن بتنا ر ح الا روايف الناظم ررا لنا رراابت الةم ررال والت ررس
اليفتخاابت جديد لا ا ات النااابت الةمال ا .و  16كايفور األول /ي مرب 2019ه ألدجم بنا ال و ار
الركرزل قرراجمار يا ر مبصرا جم وتم رد ألرول يفاراابت الةمرال الن لرا .وقرد تشرك هر ا جررا ات ايفتهاكرار
وريا تكوين ا مة ات و ع الةمال تكروين الناراابت وااليف رما ل هرا مرن أجر اايرا مصراوهم علرة
الن و ال ل تكفل الوا اا الدستوجميا والتزامات البلد الدول ا سال اروا ا يف راره مبرا لرا اتفاق را
منظما الةم الدول ا بشأر اوريا النااب ا واايا ع التنظ مه لةا ( 1948جمقم .)87
 -39ويشس اريبس ال تا ىل أر ه ئات الرقاباه مرن قب ر احملراكم ومفوضر ات ومؤس رات اروا
ا يف رراره ال رريت تةم ر مبثاب ررا آل ررات م ررا لاه ال تا ر أ رار .وب ررب الت رردابس التخ ر لكاا ررا تفش ر
جا ررا كوا ررد19-ه ُعلءررع الةمر حمرراكم ال ررو اره وض ررع الفوضر ا الاوم ررا وارروا ا يف ررار لر ات
أو جرا ات عا ا يفشا وااار للوا اا الدستوجميا .و ا ال ب ه يتة جم علة األارا اللجو الوقت
الراهن ىل آل ات ال ا لا احملل ا.

دال -حرية الصحافة ومضايقة الصحفيني
 -40ير ر اريبررس ال ررتا ابلتةهرردات الةلن ررا وكومررا ال ررو ار قمايررا ريررا الررأل والتةبررس .ويشررس
بوج خا ىل تةهد جم و الوزجما أما ا مة را الةامرا أيلول/سربتمرب 2019ه ر قرال" "لرن يُ َرمح
سد ار ال و ار ا ديد بامرع لر ف أو سرجن "( .)11ووقءرع ال رو ار أي رار ا عر ر الةرال للرداات عرن
ريا ا ع ه وه مبا جم أطلاتها كندا والملكرا الت رد لربيطايف را الةظمرة وأيرلنردا الشرمال اه واجمتارة 16
ألبح مصنفار  159من أل  180بلدار .و 16
يفاطا الؤور الةال وريا الص ااا لةا 2020ه
12
تشررين األول/أكترروبر 2019ه تةهررد وزيررر الثاااررا وا عر براررع الرقابررا عررن الكتر ال اسر ا( ) .وير ر
اريبرس ال ررتا أي رار بارراجم نررا ترراخ ص البر اال اعر والتلفزيرروين التابةررا لرروزاجم الثاااررا وا عر مررنح 15
ترخ صرار جديردار لانروات تلفزيويف را و اع راه ر عر ر لردجم  16متوز/يول ر  .)13(2020ويررى اريبررس
ال تا أر ه اريطو تت م أب ا ابلغا لتةزيز تةد يا وسا ا ع .
 -41وعلة الرملم من ه التطوجماته يشةر اريبس ال تا ابلالع زا األ كا الاايفويف ا ا ديد اليت
تاءد ريا التةبس وتفر عاوابت وديد  .اف  31أ جم/مايو 2020ه لا ا ا لرو الشر ا علرة قرايفور
اايررا األطبررا والكروا جم والنشررلت الصر ا ل ررنا  2020الر ل يهرردف ىل جمت االعترردا ات التكررجم علررة
ال ررو ار سر اا جا ررا كوا ررد .19-وب نمررا يشررس الا رايفور ىل
ا ررال الصر
األطبررا والةررامل
اعترزا اوكومرا اايرا الرروظف الطب ر ه اييفر يت ررمن أي رار أ كامرار تاءرد ريررا التةبرس .ر ر الارايفور
ينص ات عنروار "ا ررا م والةاروابت" علرة أر كر مرن ينشرر مةلومرات م رللا أو ملرس لر ا ترؤار
يةر يفف لةاوبا قد تص ىل  10سنوات سجنار.
أ ا الوظف الطب ء
__________

(.www.youtube.com/watch?v=eElvRfJzNWo )11
(www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-culture-minister-no-censorship-at-15th- )12
.khartoum-international-book-fair
(www.facebook.com/MOCI.SD/photos/a.106346854166905/191100962358160/?type= )13
( 3&theatreابللغا الةرب ا).
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 -42وتلاة اريبس ال تا مةلومات مواوقرا تف رد أبر ال عرو ه وهر امررأ تنشرط سرال الرداات
عر ررن ار رروا ا يف ر ررار وتةمر ر لر ر ف را لر رردى وزاجم الصر ر ا الفاور ررره سر ررال اجمار روجمه ض ر ررع للم ر رراياا
والتهديد ابلتوق من قب ضباط اتبة ل ستخباجمات الة كريا .وقد جا ت ه التهديردات وال راياات
 26أ جم/مايوه ىل جايفر الدااةرا عرن اروا ا يف رار
جم ار علة تارير استاصا يفشرت ال د عو
والص ر ف ا عايررد عبررد الاررا جمه عرضررتا ا ر اوالررا الص ر ا الزجميررا الفاوررر ب ررب جا ررا كوا ررد.19-
و  27آ اجم/م رراجم ه يفش رررت وزاجم الص ر ا س ررال اجما روجمه ر تةم ر ال ر د ع ررو ل ر ف راه ب ررا ر
ولفت ا الةلومرات الرواجم التاريرر ابلغالطرات وأعلنرت تشرك نرا للت ا رع الوضروت .ا أُلغر
الاراجم وقت اتل عندما جماةت الوزاجم وكوى ضرد ال ر د عرو أمرا مكتر الردع الةرا التخصرص
ا ررا م الةلومات ررا الفاو ررر .و وق ررت كتاب ررا ه ر ا التاري ررره م ررا زال ررت الا ر ا مةروض ررا عل ررة مكت ر
الرردع الةررا الر ل يبررت ا هررا بةر ُرد .وال ترزال ال ر د عررو وال ر د عبررد الاررا جم ضشر ن علررة ادمررا
يفظرار لرا تتةرضرار لر مرن أعمرال دديرد وضوير م رتمر مرن أاررا سهرويل ا ويرا يُشرتبَ أ رم ينتمرور ىل
االستخباجمات الة كريا .و  31أ جم/مايوه يفشر وزير الثاااا وا ع ب را ر عامرار عررب لرف ا الروزاجم علرة
موقع "ا ربوا" أكرد ا ر اتصرال ابلردعة عل همرا ل ةررب مرا عرن عمر  .وأوراجم أي رار ىل أيفر اتصر بروايل
سررال اجماروجم لتابةررا األيفبررا التةلاررا أبعمررال ال رراياا الزعومررا الرريت تتةررر ررا الصر ف تار مررن قبر قروات
األمن ب ب يفشر مااالت خبصو اوالا الص ا سال اجماروجم .و ر جم أي رار مرن الرزي باروات األمرن
ق ا تتةلع بنشر مةلومات خاطئاه مةتربار أر ه ال ألا ق أر تُةا ََل عرب ال ب الاايفويف ا.

هاء -املفوضية القومية حلقوق اإلنسان
 -43أُيفشر ررئت الفوضر ر ا الاوم ر ررا وار رروا ا يف ر ررار كر رايفور الثاين/ينر رراير  2012وات ر ررت أبواهبر ررا
عا  .2015ومن ه ما اتئت الفوض ا تفتح مكات م دايف ا خمتل أحنا البلد وتنظر الشكاوى.
 -44وت ررنص الوا ا ررا الدس ررتوجميا عل ررة يفش ررا مفوض ر ا قوم ررا وا رروا ا يف رراره ض ررمن  12مفوض ر ا
م تالا ضتص ك وا د مبوضوت حمد ه واارار للمبرا ا التةلارا مبركرز الؤس رات الوطن را لتةزيرز واايرا
مصا جم مواوقاه أ ال وزير الةدل ىل سلرو الروزجما مشرروت
اوا ا يف ار (مبا ا ابجميو) .و
قر ايفور يار ا ر ر الفوضر ا الاا مررا ال رار و يفشررا مفوضر ا جديررد  .وحير اريبررس ال ررتا اوكومررا
علررة ج ررا مشرراوجمات تشرراجمك ا ت ررم ا م ر ع بشررأر ل ر الفوض ر ا الاوم ررا وارروا ا يف ررار الاا مررا
ال رار واا رار لبررا ا ابجميررو والماجمسررات الف ررلة .كمررا حيثهررا علررة التمررا الش روجم التان ررا مررن مفوض ر ا
األمم الت د ال ام ا واوا ا يف ار بشأر ه ال ألا.

واو -حقوق املرأة
 -45ورراجمكت الن ررا ال ررو ار الصررفوف األوىل ل تجاجررات ال ررلم ا .وهررن أي رار أول ضر ا
الةنر ه مبررا لررا ايفتهاكررات ارروا ا يف ررار والةنر ا ن ر ه خر ل كامر مررد اال تجاجررات والف ر
الشمولا ابلتارير .ويش د الارجم اريا ابل ك ز الكبس ال ل وضةت الوا اا الدستوجميا علة اوا الرأ .
االا  ) 7(7من الوا اا ترنص علرة ضرما ت تتةلرع بكفالرا وتةزيرز اروا الن را ال رو ار كاارا
ا راالت االجتماع را وال اسر ا واالقتصرا يا وحماجمبرا كاارا أوركال التم رز ضرد الررأ مرع مراعرا التردابس
راا األ كرا التةلارا قاروا
التف ل ا الؤقتا
وتوسرع الرا  48مرن الوا ارا يفط َ
اليت ال لم واوررت .ء
الر ررأ ه ر ر تر ررنص علر ررة أر الدولر ررا تةر ر ف جبم ر ررع ار رروا الر ررأ كمر ررا وجم ت االتفاق ر ررات الدول ر ررا
وا قل م ا اليت لا ا عل ها ال و ار وام ها.
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 -46وير ر اريب ررس ال ررتا ابريطر روات ا ريئ ررا ال رريت اض ر دا اوكوم ررا لر ر الار روايف الاا مر ر ا
ضررما ر ومايررا ارروا ال ررأ ه مبررا لررا لغررا ق رايفور النظررا الةررا ( )14تش ررين الثرراين/يفوامرب .2019
هر ا الارايفور يفظءررمه يلررا أمروجمه روجم ال ررأ األمرراكن الةامررا بطرياررا مت زيرراه مررا أ ى ىل تةررر
الةدي ررد م ررن الن ررا ل عتا ررال التة ررف وال رررت واورم ررار م ررن او ررع تك رروين ا مة ررات و ري ررا
التةبس .ووكلت خطو هاما أخرى خاض ت  9متوز/يول  2020د ر اتجمخي ار ابجمزار سرال النهرو
قاوا الرأ ومكاا را التم رز ضردها ال رو ار .اارد لرا ا ا لرو الشر ا علرة قرايفور التةردي ت
التنوعا ال ل يا شجرا سموعرا مرن التنا رات علرة األ كرا التم زيرا الرواجم الارايفور ا نرا
ل نا 1991ه مبرا لرا تررمي تشروي األع را التناسرل ا األيفثويرا (الرا )141؛ و جماي عاوبرا ال رجن
الؤبد جزا ر علة جرميا االملتصات (الا )149؛ ووط جرميا "الزل الفاضح " اليت تنطبع علرة الررأ
(ال ررا )152؛ والتنص ر ص عل ررة عاوب ررا بديل ررا تتمث ر أ ا خدم ررا ستمة ررا للم رردا ت م ررن او ررام ت
واألمهات الرضةات والن ا ال يصط نب أطفاالر ور اريام ا من الةمرر (الرا  .)47ومتثر هر
ا جرا ات خطوات هاما لتنف التول ات الادما من آل ات اوا ا يف ار(.)15
 -47وير اريبرس ال رتا أي رار ابعتمرا خطرا الةمر الوطن را رول الررأ وال ر واألمرن زيررار/
يويف 2020ه ويار ابلشاجمكا الواسةا النطاا للمجتمع الدينه مبا لا النظمات الن ا ا ال و ار.
 -48و الناطع التأار ابلنزاته ُار الرأ من ال اوا اواوا ا ما يتةلع بصنع الاراجماته ويف ر
التةل مه والت كم مواجم األسر وار الةم  .والتزال الن ا والفت رات يرواجهن الةنر ه مبرا لرا
الةن ا ن والاا م علة أسا النوت االجتماع ه ما يةرضهن لةنر ورديد ويرداع هبرن ىل االلترزا
ابلصمت .و ضااا ىل لاه تشةر الن ا والفت ات ابلنب االجتماع ويتةرضن لل رمار مرن الولرول
رخمها الررا ا ا ر ت مررن الةارراته ال س ر ما
ىل الةدالررا مررن قب ر ال ررلطات احملل رراه وه ر مشرركلا ت ر ء
عندما يرتك ا رميا أارا من قوات األمن الاوم  .وير اريبرس ال رتا بتوق رع ال رو ار علرة طراجم
رراالت الن رزاته واا رار لا رراجم سلررو
التةرراور مررع المثلررا اريالررا للم ر الةررا الةن ررا ابلةن ر ا ن ر
األمن  .) 2019(2467وابلتزا من اوكوما و عم من األمم الت د ه يدعم تنف ر ا طراجم الكاسر الريت
ااتهررا الةمل ررا الختلطررا مكاا ررا الةن ر ا ن ر والاررا م علررة أسررا النرروت االجتمرراع والةن ر
الوقت ات بادجمات وبكات اومايا ا تمة ا.
ا ن الرتبط ابلنزاته مع النهو

زاي -اللجنة الوطنية لتفكيك النظام السابق
 -49اعتم ررد ا ل ررو الشر ر ا ق رايفور تفك ررا النظ ررا ال ررابع()16ه وأو رراجم ىل أر الوا ا ررا الدس ررتوجميا
ال ت ررنص عل ررة يفش ررا ه ر اللجن رراه ولكنه ررا ت ررنص عل ررة ررداو الفوض ر ا ال ررتالا لكاا ررا الف ررا .
زت الؤمتر الوطق
وينشرب الاايفور نا التفك ا ال ؤولا عن تفك ا النظا ال ابعه مبا لا
()17
او رراكم ال ررابعه ومص ررا جم تلكات ر وأل ررول ه واس ررتةا ال رواجم النهوب ررا  .وض ررع ق رراجمات ن ررا
__________

()14
()15
()16
()17
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ق رايفور النظررا الةررا ل ر و ق رايفو ر وطن راره و منررا سموعررا مررن الا روايف ال رراجميا علررة لررة د الرروال ت والصررا جم عررن
ا الو التشرية ا علة م توى الوال ت.
ايفظر CCPR/C/SDN/CO/5ه وCCPR/C/SDN/CO/4ه و.A/HRC/32/42/Add.1
و رراجم ىل ق رايفور تفك ررا يفظ ررا ا يفا ررا و زال ررا التمك ر  .والتمك ر ه ررو الص ررطلح ال ر ل ك ررار ي ررتخدم النظ ررا
ال ابع واجم ىل اجمست التمثلا عم أتباع وؤور الدولا عن طريررع مررن هم امت ررازات واسررةا النطررااه
كوم ا وتراخ ص لتأس و الشركات مبختل أيفواعها.
مبا لا وظا
واا رار للمررا  2-4مررن ق رايفور التفك رراه تةتمررد اللجنررا قراجمادررا ابألمللب ررا الب ر طا .و ل روجم الت رراول عررد
األلواته يكور لر و اللجنا لوت مرجح.
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التفك ا للطةن ابالستئناف أما نا االستئناف اريالاه اليت يرأسها ع و سلو ال ر ا ه الر ل
ميثر ر الكر ر ءرور الة ر رركرل لل ر ررلطا االيفتاال ر ررا .ويةمر ر وزير ررر الةر رردل لر ررل نر ررا االسر ررتئناف اريالر ررا
بصفت مارجمار .وميكن الطةن علة قراجمات نا االستئناف اريالا أي ار أما ملراا ق ا ا يتوىل يفشا ها
و الا ا .
جم ُ

 -50وجرى
زت الؤمتر الوطق  7كايفور الثاين/يناير  .2020وألدجمت نا التفك ا أي ار
سل ررلا مررن الارراجمات درردف ىل ر سررالو اجم عررد مصرراجمف ووررركات كررربى أل ررا لوكررا لاررا
النظا ال ابع أو بة أارا عا دم أو ض ع اجمدرم أو أليفر يُشرتب أ را مرتبطرا ابورزت .وجر رى
اريبس ال تا أر أكثرر
النظا ال ابع .وي
تم د حنو  47اابر مصرا ار يُزعم أ ا اتبةا لاا
وزاجم الش ررؤور ارياجمج ررا وب ررةا آالف م ررن م رروظف اريدم ررا الديف ررا
مررن  100بلوماس ر وموظ ر
الوزاجمات والؤس ات اوكوم ا األخرى تةرضوا للطر  .و  9أ جم/مرايو 2020ه جرزت نرا التفك را
ال ررو ار كايفررت لوكررا لةا لررا الررر و الخلرروت تارردجمه ر بةر التارراجميره بن ررو
ألرروالر موجررو
أجمبةررا ب ير والجم .وأ ررت اللجنررا أي رار عاررو ار مررع عررد وررركات كايفررت لوكررا ألتبررات الررر و الخلرروت
وكايفت تدير أعماالر مطاجم اريرطو الدويل.
اريبس ال تا أي ار أر الاايفور النشرب للجنرا التفك را ُعر ءدل  30يف رار/أبري 2020ه
 -51وي
و لررا بغ ررا توسر ع يفطرراا سررلطا الةررزل الرريت متلكهررا اللجنررا السررتهداف ك ررا ت "الدولررا" برردالر مررن الك ررا ت
ما تف د ب تااجمير .وعلة هر ا األسرا ه قروز للجنرا عرزل ي رع الروظف الةرام ه
"اوكوم ا"ه
مبن ا هم الةاملور ا هاز الا ا و الفوض ات ال تالا.
 -52وةررا خمرراوف مررن أر تت ررول قرراجمات نررا التفك ررا ىل عمل ررا عررزل س اسر  .و ا صر لرراه
تاو ار الصاوا بدالر من تةزيز اروا ا يف رار وسر ا الارايفوره وضلر
اير ه الةمل ات سوف ء
وةوجمار ابالسرت ا لرفوف الت ررجمين مرن الةمل را .وحير اريبرس ال رتا اوكومرا علرة أر تكفر ا ر ا
الةررايس الدول ررا وارروا ا يف ررار خ ر ل خمتلر مرا ر الةمل ررا ووضررع ا طرراجم ال ر ز لةمل ررا ترردق ع تتا ررد
قاوا ا يف ار تنبار سا استةما ا س اس ار وضمار ولول الت رجمين من قراجمات اللجنا ىل الةدالا.
 -53و ر م ررا وجم م ررن مةلوم رراته أك رردت ن ررا االس ررتئناف اريال ررا  16آ اجم/م رراجم
يدات  82وكوى طةنار علرة قراجمادرا .ومرا زالرت األطرراف الت ررجم مرن قراجمادرا تنتظرر اوصرول علرة مةلومرات
َ
بش ررأر يفت ج ررا طةو ررا .ويش ررس اريب ررس ال ررتا ىل أر عم ر احمل رراكم عُلء ررع ب ررب جا ررا كوا ررد19-ه
ابستثنا اللفات ات الطابع ال تةج اليت ال تشم الا ا اليت قرجمدا نا التفك ا.
2020

حاء -حالة حقوق اإلنسان يف املناطق املتأثرة ابلنزاع
 -1دارفور
 -54التزال اجماوجم تةاين من كثر األزمات ا يف ايف ا والتةلاا قاوا ا يف رار جمملرم ال اجرع الظراهر
وترس الةنر و دتر  .وبةررد م ر  11وررهرار منر بدايررا الر لررا االيفتاال رراه الترزال اجماروجم ض ررع وكررم قررا
ع ر رركري ع ر ررنهم النظر ررا ال ر ررابع ور ررباط/ارباير  .2019وعلر ررة الر ررملم مر ررن التار ررد احملر رررز علر ررة الصر ررة د
االا ررا له أا رررزت ال ررا الف ررا ال اس ر ال رريت ط ررال أم رردها اجمار روجم ىل م ررا يب رردو أيفر ر موق ر "تريرء ر "
الدول ررا ال ر ين ينزع ررور ىل االمتن ررات ع ررن مةا ررا ق ررا جم ر ا تتةل ررع ابووكم ررا
م ررن جايف ر ال ررؤول
و ارروا ا يف رراره مبررا لررا أمررن الرديف وسر متهم وجمارراههمه و لررا ب ررب الطررابع الؤقررت لتة ررنهم.
وجمملم أر الت د ت التةلاا قاوا ا يف رار واومايرا اجماروجم متةرد األوجر ه وم ابطرا بةر جوايفبهراه
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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 -55وم ررا ات رررب ال رديف وره وخبال ررا الش ررر ور اخل راره يت مل ررور وط ررأ ا جم ررات الةن ف ررا واالعت رردا ات
ا ديا وال اياا والتخوي واالبتزاز والةن ا ن ر علرة يرد موعرات ال رل ا وأجهرز األمرن التابةرا
للدول ررا .وتلا ررة اريب ررس ال ررتا مةلوم ررات مواوق ررا  29كر رايفور األول /ي ررمرب 2019ه مفا ه ررا أر أ ررد
الشر ين اخل ار من ياعا الاسال ت ا ان ا اعتردى ابلطةرن علرة جمجر عرر خمر م كرينرديند للمشرر ين
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 خمءمر ن
ا ن نررا .وأس ررفر ا جررو ع ررن مات ر  89وخص رار و ل ررابا  140آخ ررين وتش رريد مررا ال يا ر ع ررن 40 000
وررخص .ومن ر اوررا وه عرررب الشررر ور اخل رار ا ن نررا وأا ررا ستمررع الاسررال ت الارررى ا رراوجم م رراجمار
وتكرراجمار عررن االيفشررغال مررن توالر الررا ال ررة الريت ية شررو ا وايفةرردا ااررتهم سررلطات يففررا الارايفور.
وأارا ت مصرا جم أي رار أبر سموعرا م رل ا  -تترأل أساسرار مرن أاررا مرن قب لرا الاسرال ت الريت تةر
منطاررا سر ل ا ا بل ررا وسررط اجماروجم  -قتلررت عررب ن  26آ اجم/مرراجم 2020ه مررا أا ررة ىل هجمررات
ايفتاام ا ونتها سموعرا مرن الةررت البردو يروم  29و 30آ اجم/مراجم أسرفرت عرن ررا قررى بر ءه
واوجم  -يوملويه وسوال  -موجماله الواقةا أزو ه وسط اجماوجم.
 -56وتشس تااجمير مواوقا ىل أر عد الديف الر ين قُتلروا يفزاعرات بر ا تمةرات احملل را خر ل
الف ر م ررن آ اجم/م رراجم ىل أ جم/م ررايو  2020يف رروا ع ررد الاتل ررة االو ررتباكات ال ررل ا ب ر الا روات
اوكوم را واوركرات ال رل ا .وتف رد تاراجمير أبر م رل مرن الةررت البردو هرايوا قريرا جمجر خم ررت
حمل ا طويلاه سال اجماوجمه  29آ اجم/ماجم وأضرموا الناجم النرازله را أسرفر عرن تشرريد  40أسرر .
ويُررزعم أر ق روات الش رررطا تتخ ر أل ج ررا  .و ررا و آخ ررر وق ررع قري ررا س ر نغ تاه حمل ررا ك ررا
جنوت اجماوجمه أسفر يفزات ب قب ليت ال جم والزملاو عن ماتر  11مرديف ا مرن قب لرا الر جمه و لرابا 11
آخ ررينه وتت رردو تا رراجمير ع ررن س رررقا  200جمأ ماو ر ا م ررن الاري ررا .و  23يف ررار/أبري ه ايفتش رررت
س ر نغ تا الار روات ال ررل ا ال ررو ايف ا واللجن ررا الةل ررا للمص رراوا بر ر الابا ر ر التنازع ررا ك ررا لتهد ررا
التصررة د وال رراعد عل ررة اا ررع الص رراوا ب ر ا تمة ررات احملل ررا التنازع ررا .و  5و 6أ جم/م ررايوه ايف رردلع
الاتال ب قب ليت ا تا وجمزياات قريا مراياه حمل را تولرو ه جنروت اجماروجمه وامترد ىل الاررى ا راوجم ه
ا أسفر عن تشريد حنو  200ار من قب لا ا تاه ومات  60مديف ا و لابا ما ال يا عن  150آخرين.
وي اوجم اريبرس ال رتا الالرع ألر الصراواه كمرا االورتباكات ال راباا بر ا تمةرات احملل راه اظرة
ررجح أر تتكررجم هر
ابألولويررا علررة ال ررا لا عررن الاتر وا لرراابت وترردمس المتلكررات الديف ررا .ومررن الر ء
االوتباكاته ويرجع لا جز ار ىل ايفتشاجم األسل ا والظا الةم اا ا وجم.
 .57وتلا ررة اريب ررس ال ررتا مةلوم ررات مواوق ررا تف ررد أبر أوخال رار سه ررويل ا وي ررا يُةتا ررد أ ررم م ررن
الشررر ين اخل رار مررن خمر م كلمررا جنرروت اجماروجم أطلا روا النرراجم علررة مركبررا كايفررت متررر عرررب الخ ر م 10
زيرار/يويف ر  .2020وقررد لاررة جمجر ر كررا علررة مررر ال ر اجم مصرررعهما وألر آخررر .وتف ررد تارراجمير أر
ال ر ا ه ال ر ين ثك ررد أ ررم أا ررا اتبة ررور لا روات ال رردعم ال رريع يرت رردور م ب ررو مديف رراه ك رايفوا يا ررو ور
س ر اجمدم م ررن يف رراال ىل ال ررة وأ ر م ض ررلوا ط ررياهم وس رراجموا ع رررب الاط ررات  2م ررن كلم ررا .وعا ر او ررا وه
تمررع مررا ال يار عررن  50م ررل ار -يةتاررد أ ررم مررن قب لررا الرزيارراته وهر يففررو الاب لررا الرريت ينتمر ل هررا
ال ر ا  -خرراجمي الخر م وطررالبوا بت ررل م ا نررا  .ويفشرررت اوكومررا والةمل ررا الختلطررا قروات ررول الخر م
لنع وقوت هجو ايفتاام  .كما يفشرت الةمل ا الختلطا و د الشرطا الشكلا للا ا بدوجم ت اخ خمر م
وو ءكلت نا اا ع كوم ا لتاردمي ا نرا ىل الةدالرا .وعاردت
كلماه ا أ ى ىل يفشا منطاا عازلاُ .
الةمل ا الختلطا سل لا مرن االجتماعرات مرع قرا ا تمةرات احملل را كلمرا لتهد را الوضرع و رثهم علرة
ت ل م ا نا الزعوم ىل سلطات يففا الاايفور .و وقت كتابا ه ا التاريره يكن مرتكبو ه ا را م
قد ُسلءموا.
GE.20-10291
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 -58وية رررت اريب ررس ال ررتا ع ررن قلا ر زا التا رراجمير ال رريت تف ررد ابس ررتمراجم ايفتش رراجم الةن ر ا ن ر
اجما روجم .ويشررس ىل أر ملالب ررا ال ر ا هر م مررن الن ررا واألطفررال الشررر ين اخل رار ال ر ين يتةرضررور عررا
للهج ررو عن رردما يغ ررا جمور الخ م ررات للا ررا أبيفش ررطا م رردجم لل رردخ أو م ررع اوط ر أو اوش ررا  .وواا رار
للمةلومات التا اه اير من ب ا نا الزعروم قروات كوم را؛ وماراتلور وسموعرات منشراا عرن ركرا
ارير ال و ار  -جنرا عبرد الوا رد؛ وم ل شر ات م رل ا؛ وأاررا  .وملالبرار مرا ال يُبلرد عرن مةظرم اوروا و
ب ب اريوف من الولم االجتماع الرتبط ابالملتصات وضة يفظا الةدالا ال ل يباة ملس قا جم علة
التصدل للةن ا ن  .و بة اواالته خيتاجم ال ا عد تادمي وكاوى أل رم يردعور مةظرم
اواالت أر الشرطا لن تتخ ا جرا ات الناسبا ضد ا نا أو لن تادجم علة لا.
 -59وعلة الرملم من التاد احملرزه ال س ما ا ما يتةلع براع ال و ار من قا ما األمم الت د للبلدار
الريت تنررد األطفررال وت ررتخدمهم النزاعرراته يةرررت اريبررس ال ررتا عررن قلار زا ارروا األطفررال الر ين
ية رايفور م ررن اس ررتمراجم الررا ال ررة وجما رراههم وس ر متهم .وال ي رزال األطف ررال يتةرضررور للات ر والتش رروي
منطاررا جب ر مررر ه ومررا زال روا أي رار يةرايفور مررن ا جم ال رراجم
سر اا ا جمررات الرريت تُشررن علررة ال رديف
الناي ررا ع ررن التفج ررات م ررن خملف ررات او رررت .وم ررع اس ررتمراجم ايف رردالت االو ررتباكات ال ررل ا جب ر م ررر ه
ما اترب األطفاله ومةظمهم من البن ه يتةرضور ل ختطاف السرتخدامهم الةمر الا ررل و أعمرال
الاترال .وال يرزال تن رد األطفرال جراجم ر اجماروجمه و ر كررار لرا مبةردل أبطرأ بكثرس .ومرا زال االملتصررات
والةنر ا ن ر ضررد األطفررال رراالت النرزات يشررك ر مصرردجم قلر عه ال سر ما وأر األطفررال يتةرضررور
للةن ا ن أانا أيفشطا ك الة .
 -60وحي ر ط اريبررس ال ررتا علم رار اب هررو الرريت تب ر ا سررلطات واليررا اجما روجم مررن أج ر تةزيررز بررر مج
للةو الدا ما للمشر ين اخل ار ىل جمهم األلل ا .وب نما ي رلم اريبرس ال رتا أبر الةرو الطوع را ره
أ رد اولرول الدا مرا للمشررر ينه ارير النرزات ال رتمر وايفةرردا األمرن الةرا ال يروارار رراازاركاا رار لرن يرملبررور
الةر ررو  .واب ضر ررااا ىل لر رراه متثر ر الا ر ررا التةلار ررا ابلولر ررول ىل األجماضر ر والنازعر ررات ات الصر ررلا
األسبات ا جميا للنزات وعوام مفاقما ل .
 -61وحير ر ط اريبر ررس ال ر ررتا علمر رار ابلتار رراجمير الر رريت تف ررد بةر ررد كفاير ررا عر ررد الا ر ررا والر رردع الةر ررام
الوجو ين عد حمل ات اجماوجمه وابألار ال ليب ال ت عن ضة البن ا الت ت ا واوالرا األمن را علرة
عمر قطررات الةدالررا .وت ررتبط ترراوزات ارروا ا يف ررار جز رار بةجررز مؤس ررات س ر ا الا رايفور عررن تر واس
اومايرا للمرديف ومكاا ررا ا ار ت مررن الةاررات .ومرن ا رل رجح أر ت ررو هر اوالرراه ا تةرراَل .ومت ر
األ كررا التشررية ا الةديررد التةلاررا ابوصرايفا ىل اايررا ا هررات اوكوم ررا مررن ال اررا الا ررا ا .وعلررة
ال ر ررملم م ر ررن أر اوكوم ر ررا جم ت ب ر رررعا مةاول ر ررا عل ر ررة او ر روا وه ال س ر ر ما ا ج ر ررو ال ر ر ل وق ر ررع ك ر رايفور
األول /ي ررمرب  2019ا ن نررا والنزاع ررات الرريت ج رردت ب ر ا تمة ررات احملل ررا تول ررو وكررا ه تُنش ررر
التااجمير التةلاا ابلت ا اات ات الصلا.

 -2جنوب كردفان والنيل األزرق
 -62تلاة اريبس ال تا مةلومات تف رد أبر لرراعار قبل رار م رل ار ايفردلع مدينرا كرا قل جنروت
التااجميره عن مات
كر اار  11أ جم/مايو ب يفوب (أيفغولو) وقب لا اجم لا الةرب اه ا أسفره
أكثر من  60وخصاره ب رنهم  15جنرد ر مرن قروات الردعم ال رريعه و لرابا  19آخررين .وتشرس مصرا جم ىل
أر مات ر  15جن ررد رك ررار يفت ج ررا او ررتباكات ب ر الا روات ال ررل ا ال ررو ايف ا وق روات ال رردعم ال رريع ال رريت
ترردخلته واحن رراز كر منهررا ىل رردى ا موعررات الابل ررا ر االيفتمررا ات ا ان ررا .وأا ررد أبر اوررتباكار
قبل ر رار آخر ررر جر ررد الفجر رراجم ه لار رراو ه جنر رروت كر ار ررار  6زيرار/يويف ر ر بر ر قبا ر ر النوبر ررا وال ر رسيا؛
ويُزعم أر عد أوخا قُتلوا أو أل بوا جبرو  .وتدع مصا جم أر قوات األمن تتخ أل جرا .
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 -63ومر ررا اتر رررب الر رديف ور يت ملر ررور عر ر الصر رراعات الن ر ر األزجما .اار ررد ُور ررر الكثر ررسور واار رردوا
أجماض هم اليت تشك مصدجم خلهرم الر ر  .و رى ال رو ه تكرااح النظمرات ا يف رايف ا مرن أجر الولرول
خمتل الناطع وتادمي ال اعدات م .وتف د تااجمير أبر بة الشرر ين اخل رار عرا وا
ىل مةظم النا
ىل جمهم طوعار علرة الررملم مرن ايفةردا اريردمات األساسر اه مبرا لرا ال را والكهرراب وال ركن ال رع
والراا ررع الصر ر ا والتةلر ر م .ويُررزعم أر بةر ر الةا رردين وج رردوا أر اوكوم ررا الخلوع ررا ابع ررت أجماضر ر هم ىل
مرزاجمع كبرراجم يتمتةرور ابل ررلطا والثرررو ه اتجمكر را لررغاجم الرزاجمع خررال الواررا  .وتشرك هر االيفتهاكررات
النطاا ال تاب .
لل اوا االقتصا يا واالجتماع ا دديدار ا ا ار ومايا الديف وأل اتفاا س
جنروت كر ارار والن ر
 -64ويةرت اريبس ال تا عن قلا زا ايفتشاجم األسل ا أيدل الرديف
األزجماه را يطرر دديردار ومايرا الرديف ويشرك يفت جرا ل رة مؤس رات الا را وقروات يففرا الارايفور
هررات النطاتر وتشررتتها .وحير اريبررس ال ررتا اوكومررا علررة اعتمررا اسر ات ج ا وطن ررا ورراملا بشررأر
ل قطات األمن.
 -3شرق السودان
 -65أاا ت مصا جم أبر اوتباكات ستمة ا ايفدلةت بوجمت و ار  18تشرين الثاين/يفوامرب
ب ر قبا ر جب ررا وب ررق ع ررامره يُررزعم أ ررا أس ررفرت ع ررن مات ر ت ررةا م رديف و ل ررابا  24آخ ررين .وايف رردلةت
ر التاراجمير عرن ماتر 15
االوتباكات مر أخرى  2كايفور الثاين/يناير واسرتمرت يروم ه را أسرفر
مرديف اره ب ررنهم طفر ره و لررابا أكثررر مررن  100آخررين .وار ءرر أي رار الئررات مررن منرراز م األ ررا الت ررجم
وايفتالوا ىل مناطع "آمنا" اخر الدينرا .وأارا ت تاراجمير بوقروت اورتباكات ستمة را أخررى مدينرا ك ر
ب قبا النوبا وبق عامر الفر مرن  8ىل  10أ جم/مرايو .ويُرزعم أر أكثرر مرن  13مرديف ار قُتلروا ر
أل حنو  100آخرين جبرو .
2019

 -66وير ر اريبرس ال ررتا جبهرو الوسرراطا الريت بر لتها ا اجم األهل ررا ك ر ه والرريت أسرفرت عررن
توق ع اتفراا مصراوا بر قبا ر برق عرامر والنوبراه هبردف التولر ىل هديفرا .وجم ر اريبرس ال رتا أي ر ار
ابلتاراجمير التةلارا شيفشرا نرا للت ا رع ره اوروا و؛ ومرع لراه تشرس مصرا جم ىل أر اللجنرا تتررأل
من قوات األمن ااطه ور أل ثل عن النا الةا للدولا.

خامسا -آليات املساءلة الوطنية
ألف -التحقيقات يف القضااي املرفوعة ضد قادة النظام السابق
أعاررات س رراوط النظررا ال ررابعه أبري /يف ررار 2019ه أل رردجمت ال ررلطات ا دي ررد أوام ررر
-67
ابلاب علة  23من قا النظا ال ابعه واارار لارايفور الطرواجما واايرا ال ر ما الةامرا ل رنا  .1997ومرن
ب ر ه ررؤال الا ررا ال ررر و الخل رروت البش ررس واان ررار م ررن كب رراجم م رراعدي ه ال ر ين ميثل ررور ا ا ررا م ررن ال رواطن
ال و ايف اريم ا ال ين أ ايفتهم احملكما ا نا ا الدول را ابجمتكرات جررا م ررت وجررا م ضرد ا يف رايف ا
اجماوجم .وتلاة اريبرس ال رتا مةلومرات تف رد أبر قرا النظرا ال رابع ا تُجرزوا سرجن كروبر الركرزل
اريرطررو وأر ملفررادم أ لررت يفوامرب/تشررين الثرراين  2019ىل النا ر الةررا  .ومنر لررا اور ه برردأت
الت ا اررات ضرردهم ق ررا عررد ه وقامررت احملكمررا ا نا ررا اريرطررو بتمديررد ا ر ات اال تجرراز جمه ررن
احملاكمرا وررهر ر بنررا ر علرة طلبررات مررن الردع الةررام ه وا را ار لارايفور ا جررا ات ا نا ررا ل ررنا  .1991و
وقت كتابا ه ا التاريره كار قد أُاري بكفالا عن أجمبةا من احملتجزين الر .)18(23
__________

( )18األوررخا األجمبةررا الر ين أُاررري عررنهم هررم أبررو هريررر
وايل جنوت اجماوجم ساباار.
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 -68وتشس الةلومات التا ا ىل أر مةظم احملتجزين اوال الر  19يواجهور دما تتةلع اب اررا ملرس
الشررروت واسررتخدا ال رواجم الةامررا ريدمررا مصررل ا خالررا .ويواجر بة ررهم دم رار أخرررىه مبررا لررا قت ر
مةاجمض وتة يبهم .ول و من الواضح ما ا كايفت ه التهم تشم جرا م اجمتُكبت اجماوجم.
 -69و  14كايفور األول /ي مربه أ ين الرر و الخلروت بتهمرا مل ر األمروال والف را وقُ ر شيداعر
مؤس ررا لر ا تررديرها الدولررا لررد سررنت ؛ ومررع لرراه ال يرزال البشررس حمتجرزار سررجن كرروبر الركررزل
اريرطو .

 -70وتلاة اريبس ال رتا مةلومرات تف رد أبر النا ر الةرا ه بصرفت جم ر و نرا الت ا رع ايفار ت
هب مه مررنهم 16
عررا 1989ه ألرردجم  31آ اجم/مرراجم أوامررر ابلاررب علررة  36وخصرار آخررين مررن الشررتب ر
من قا النظا ال رابع احملتجرزين البرالد عرد هم  19وخصرار .و يراالره ألار الارب علرة  30مشرتبهار هبرم
وال يزال  6منهم طلاا  .و وقت ال عه أاري النا الةرا عرن  11مرن ألر  30بكفالرا بةرد اسرتكمال
الت ا ررع .و وق ررت كتاب ررا ه ر ا التاري ررره ك ررار هن رراا  19مش ررتبهار هب ررم جمه ررن االعتا ررال ق ر ا ايفا ر ت
عا .1989
 -71و م ر رؤمتر ل ر ر ف ُعا ر ررد  15زيرار/يويف ر ر ه ك ر ررر النا ر ر الة ر ررا أر الت ا ا ر ررات اختُتم ر ررت
ووجه ررت د ررم جممس ررا ة ررو ق ررا ض ررد ق ررا النظ ررا ال ررابعه مب ررا ل ررا ق ر ا ايفا ر ت ع ررا 1989ه
ُ
وق ا ا ا ه وق ا أخرى ضد ضابط من قوات الدعم ال ريع متهم باتر متظراهرين خر ل اروجم كرايفور
األول /ي ر ررمرب  .2018وأضر رراف النا ر ر الةر ررا أيفر ر سر ر تم قريبر رار ا عر ر ر عر ررن تة ر ر جل ر ررات احملاكمر رراه
وس اع احملاكم اال ت اطات ال زما للوقايا من اسو كوجمو .
 -72ووااار لب ار عا لدجم عن مكت الدع الةا  27أ جم/مايو 2020ه اير ا اا حمتجرزين مرن
قررا النظررا ال ررابع بءنررت االختبرراجمات لررابتهم بفررسو كروجمو ه ب ررنهم اانررار ررن أ ايفررتهم احملكمررا ا نا ررا
الدول ا( .)19و كر النا الةا أي ار أيف تُ رج أل راالت أخررى لالرابا مبرر كوا ر  19-األوسراط
ال ررجن اه مبررا لررا بر ال ررجنا و ررا ال ررجور .وأكررد النا ر الةررا أي رار أيفر قرررل تررواس الةر ي
ال ز ه اواالت مرااع طب ا متخصصاه وأيف قرل اضا تدابس الةزل ال زما.
 -73وحي اريبس ال تا النا الةا علة اضا ا جرا ات الناسبا ل مار اختتا الت ا اات ضد
قررا النظررا ال ررابع احملتجرزينه وتارردميهم ىل الا ررا مررن أجر حمرراكمتهم حماكمررا عا لرراه ألر اال تجرراز
الطول ياو اور ت الديف ا للم تجزين.
 -74وحير اريبررس ال ررتا اوكومررا أي رار علررة اضررا جررا ات ل ررمار تنف ر التزامادررا الةلنررا بشررأر
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.

ابء -اللجنة الوطنية املستقلة للتحقيق يف أحداث  3حزيران/يونيه

2019

 -75تنص الا  )16(7من الوا اا الدستوجميا علة تشرك نرا اا رع وطن را م رتالاه بردعم أاريار
عن ررد االقت ررا وا ررع تا رردير اللجن ررا الوطن رراه ج ررا اا ررع و ررفاف و ق ررع االيفتهاك ررات الرتكب ررا 3
زيرار/يويف ر 2019ه( )20وملسهرا مرن اوروا و ات الصرلا .ويشرس اريبرس ال رتا ىل مرسرو جم ر و سلررو
ال ر رروزجما جمق ر ررم  2019/16الص ر ررا جم  21أيلول/س ر رربتمرب 2019ه وال ر ر ل ي ر ررنص عل ر ررة تش ر ررك ن ر ررا اا ر ررع
وطن ا م تالا قابلا للتمديد لد ا اا أوهر يُةهد ل ها هبما الت ا ع أ داو  3زيرار/يويف ر 2019ه

__________

( )19ير كر التاريررر أمسررا أاررد حممررد هرراجموره م تشرراجم جم سر أسرربع؛ وعبررد الررر م حممررد
الر و األسبع.
ووزير الداات والداخل ا ساباار؛ وعل عثمار حممد ط ه
( )20ايفظر .A/HRC/42/63
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وتنجز أعما ا وااار للارايفور الروطق ل رنا  1954التةلرع بلجرار الت ا رعه والر ل ياصرر واليرا اللجنرا علرة
تاصر اواررا ع .ملررس أر الرسررو ُعرردل  21تشررين األول/أكترروبر ابلرسررو جمقررم 2019/63ه الر ل ير نص
علة أر اللجنا ميكن أر تت ءول ىل ه ئا اا ع جنا اه تةم وااار قايفور ا جرا ات ا نا را ل رنا1991ه
وتتمتررع بص ر ات اا ررع كامل رراه مبررا ل ررا اوررع توج ر االدررا ه وت ررتمد اختصالررها م ررن ق رايفور
الن ابا الةاما .وتتأل اللجنا من ةايف ا أع ا  -ي ةهم من الرجال  -ويرأسرها حمرا م رتا  .واانرار مرن
األع ا ا ث ر عن وزاجم الداخل ا ووزاجم الداات .وأعلن جم و اللجنا آ اجم/ماجم  2020أر واليتهرا
قررد ُمر د ت ررى  22زيرار/يويف ر  .2020و وقررت كتابررا هر ا التاريررره يكررن قررد لرردجم أل ب ررار جممسر
بشأر متديد واليا اللجنرا ىل مرا بةرد  22زيرار/يويف ر ؛ ملرس أر مصرا جم أوراجمت ىل أيفر قررل النظرر
متدي ررد آخ ررر لوالي ررا اللجن ررا .وية رررت اريب ررس ال ررتا ع ررن قلا ر زا مل ررات الر رأ ع ررويا سل ررو
اللجناه ما يثس ووامل بشأر قدجم اللجنا التان ا علة الت ا ع الةن ا ن والاا م علة أسا
النوت االجتماع .
 -76ويار اريبس ال تا أبر يفشا اللجنا هو خطو امسا حنو اا ع الةدالا وال ا لا عن األاةرال
ا رم ررا الرريت اجمتكبررت خر ل األ ررداو ا رل يت وررهددا اريرطررو  3زيرار/يويف ر 2019ه و األ التال ررا.
ب د أر الالع ال يزال ي اوجم اريبس ال تا ب ب التأخس اا ع الةدالا وتواس سب االيفتصراف الفةالرا
لل ر ا ال ر ين قرراتلوا مررن أجر الث روجم  .وهررو حي ر اوكومررا أي رار علررة عررم اللجنررا لتمك نهررا مررن تنف ر
واليتها تنف ار اةاالر.
 -77وحي ر اريب ررس ال ررتا اللجن ررا أي رار عل ررة ب ر ل قص رراجمى جه رردها ل ررمار الةدال ررا وج رررب ال ررجم
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.

سادس ا -املساعدة التقنية ويناء القدرات
 -78وير اريبس ال تا بنشر اريع البد التابع لفوض ا اوا ا يف ار اريرطو ه الر ل يةمر
ابلتن ر ع الوا ررع مررع ق ررم ارروا ا يف ررار التررابع للةمل ررا الختلطررا .ومررن الاررجم ااتتررا مكاتر م دايف ررا
جن رروت كر ا رراره والن ر األزجماه و اجما روجمه وو رررا ال ررو ار خ ر ل ع ررام  2020و .2021ويةت ررز الكت ر
الاطرررل لفوضر ا ارروا ا يف ررار ال ررو ار الةمر علررة سررتا سرراالت جم ر ا لرردعم أولررو ت اوكومررا
والرؤيررا الرواجم الوا اررا الدسررتوجمياه الرريت اررد الفر االيفتاال ررا البلررد" النهررو ابلتنم ررا ال ررتداما مررن
خ ر ل ا رروا ا يف ررار؛ وتةزي ررز س ر ا الا رايفور وال ررا لا؛ وا ر الش رراجمكا وااي ررا او ررز ال رردين؛ وتةزي ررز
ال رراوا ومكاا ررا التم ررز؛ ومن ررع االيفتهاك ررات وتةزي ررز ااي ررا ا رروا ا يف ررار؛ وتةزي ررز تنف ر النت ررا ج ال رريت
متخ ررت عنهررا ا ل ررات الدول ررا وارروا ا يف ررار .وقررد تةاويفررت مفوضر ا ارروا ا يف ررار مررع الؤس ررات
اوكوم ا وسموعات ا تمع الدين وقدمت ل ها الشوجم التان ا .وأُبلد اريبرس ال رتا أبر مفوضر ا اروا
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.
 -79واس ررتجاب را للت ررد ت والتةا رردات ال ررخما ال رريت تواجر الةمل ررا االيفتاال ررا البل ررده يا ررر اريب ررس
ال ررتا ابل رراعد التان ررا ال رريت تا رردمها الةمل ررا الختلط ررا ىل خمتل ر الك ررا ت اوكوم رراه مب ررا ل ررا
لاات الةم بشأر ا ل الاايفوين لناابا احملام ؛ و لاات الةم التوج ه ا بشأر ال ؤول ا اليت تاع
سررال ارروا ا يف ررار؛ وتنم ررا قرردجمات الفوضر ا الاوم ررا وارروا
علررة عرراتع كبرراجم ال ررؤول اوكرروم
ا يف ررار ومفوض ر ا يف ررزت ال ر والت رريح و ع ررا ا م رراي؛ والتخط ر ط ل رؤمتر وط ررق بش ررأر ا رروا ال ررأ
يه ر رردف ىل ق ر ررا ال ر ررزخم للتص ر ررديع عل ر ررة اتفاق ر ررا الا ر ررا عل ر ررة ي ر ر ع أو ر رركال التم ر ررز ض ر ررد ال ر ررأ .
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و وباط/ارباير 2020ه تولت الةمل ا الختلطاه ابلتةاور مع الكت الاطرل لفوض ا اوا ا يف ار
ال ررو اره تنظ ر م لا ررا عم ر هام ررا لكب رراجم ق ررا ق روات ال رردعم ال رريع .وكايف ررت لا ررا الةم ر مبثاب ررا خ ررط
ال ا لا وال راعد علرة وضرع جرر األ رس ا
األسا لتةزيز قدجمات ك ا ت أمن الدولا كوس لا لت
ل قطات األمن ال و ار.
 -80و طاجم مهما االتصال مع الدولاه أيفشرب الكت ا قل م للمفوضر ا الاوم را واروا ا يف رار
الفاوره كما أُيفشئت أجمبةا مراكز توا ع سال اوا ا يف رار جامةرات ال رة (وررا اجماروجم)ه
والفاور (سال اجماوجم)ه وا ن نا (ملرت اجماوجم)ه ويف اال (جنوت اجماروجم) .وي رهم لرا االسر ات ج ات
الرام ا ىل مواللا الةم سال اوا ا يف رار بةرد رراز واليرا الةمل را الختلطراه مرن خر ل الفوضر ا
والؤس ات األكا مي ا وا تمع الدين .ويفُظمت ا و جوالت جماسر ا تشررين األول/أكتروبر  2019ىل
ل بس والغرت ألع ا الفوض اه و نرا الةدالرا والصراوا وتاصر اوارا عه و موعرات ا تمرع الردين.
واب ضر ررااا ىل لر رراه ُعار رردت أجمبر ررع لار ررات عمر ر اريرطر ررو الفر ر مر ررن أيلول/سر رربتمرب ىل تشر ررين
الثاين/يفوامرب  2019بشأر وجم ا تمع الدين عمل ا الةدالا االيفتاال ا وجملد احملاكمات .وقد أات لا
اهمهم للةدالا االيفتاال ا.
للشركا الوطن ارلا التةلم من تاجمت ا خرين لت

سابعا -الستنتاجات والتوصيات
 -81يؤكد اخلبري املستقل أن تنصيب احلكومة يف أيلول/سبتمرب  2019واعتماد الوثيقة الدستورية
يبعثااان األماال يف حاادوث يااول حقيقاان يف السااودانت وي ااري أ التقاادم الا ي أحرزتااه احلكومااة يف
جماال التصادي لل اوالل العامااة املتعلقاة حبقاوق اإلنساان وساايادة القاانونك ااا يف ملاك اللتزامااات
اعاجلة مسألة اإلفالت من العقابك ويرحاب ابخلطاوات اإلبابياة الايت اذا ا صاوب يقياق ملاكت
ومع ملكك مثة يدايت رئيسية لتزال ماثلة تتطلب دعما دولياا متواصاالا للبلاد وتعااوسا مساتمرا معاهت
وينبغ اان أن ي اامل ه ا ا ال اادعم اس اواتيجيات واض ااحة ودقيق ااة ور ت متكامل ااة للمس اااعدة يف توجي ااه
السودان خالل مرحلة انتقالية صعبةت
 -82وي ري اخلبري املستقل أ اجلهود املب ولة من أجل التوصل أ اتفااق ساالم شاامل إل ااء
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
مل تُعاجل ابل كل املناسبك كما يتبني من التوثيق املتواصل لالنتهاكات والتجاوزات املتعلقاة حبقاوق
اود ثغارات يف احلمايااة يف ااال ضااعف مؤسسااات الدولااةك األماار
اإلنسااانت وتك ااف ها م احلالااة وجا ا
ال ي يتطلب التزام ا مستمرا وجهد ا متواصالا يف جمايل الدعوة والتادخل علاى مساتوت الاربام مان
أجل وضع طاار لتاوفري دعام ملماوس حلقاوق اإلنساانت ومان شاأن ها م اإلجاراءات أن تعازز قادرة
املؤسسات القضائية واملعنية إبنفام القانون واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وجمموعات اجملتمع
املاادين علااى األخ ا بنهااوع قائمااة علااى حقااوق اإلنسااان زاء النهااول بساابل الوصااول أ العدالااة
وتعزياز املساااءلةك واملسااامهة يف توساايع احلياز الااديقراطنك وماان شااأ ا أيضا ا أن تاادعم تنفيا باارسم
شامل حمورم اإلنسان يف جمال العدالة النتقاليةت
 -83وي يد اخلباري املساتقل بتعااون حكوماة الساودان يف ضامان لاا عملياة ن ار فرياق البادء
التابع ملفوضاية حقاوق اإلنساان يف اخلرطاومك وامل ااركة اإلبابياة ما ن اجلاانبني كليهماا لضامان لااز
ولية مفوضاية حقاوق اإلنساان يف الساودانت ويرحاب اخلباري املساتقل أيضاا ابلولياة اكاماة يف جماال
حقوق اإلنسان الواردة يف قرار جملس األمن )2020(2524ك ال ي أن أ اوجبه جملس األمان البعثاة
املتكاملة لألمم املتحدة لتقدمي املساعدة خالل الفوة النتقالية يف السودانك ماا يؤكاد دور مكتاب
املفوضية القطري يف السودانت
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 -84ويكرر اخلبري املستقلك استناد ا أ تقديرم للحالة وتقييمه كاك مجيع التوصايات الايت سابق
تقديها ومل تنف بعدت ضافة أ ملكك يقدم اخلبري املستقل التوصيات التاليةت

ألف -حكومة السودان
السلم والتصديق
 -85يدعو اخلبري املستقل حكومة السودان أ القيام اا يلن:
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
القضااااي املتعلقااة ابملساااءلة والعدالااة النتقاليااةك وك ا ا الغاارل ياادعوها أ استك ااا ساابل ت ااجيع
حركة يرير السودان بقيادة عبد الواحد واحلركاة ال اعبية لتحريار الساودان /ال امال – جناا احللاو
على امل اركة م اركةا ن طة يف ا اداثت؛
(ت) التمسك ابللتزام الدستوري بتنفي صالحات قانونية شااملة و عاادة بنااء نظاام
القضاء لضمان محاية حقوق اإلنسان وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانك اا يف ملك التزاماات
البلد التعاهدية؛

(ي) التصديق على التفاقيات الدولية حلقاوق اإلنساان الايت مل يصادق الساودان عليهاا
بعا ُدك اااا يف ملااك اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز ضااد املارأة واتفاقيااة مناهضااة التعا يب
ولريم من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال نسانية أو املهينة؛
النظا اار يف التصا ااديق علا ااى نظا ااام روما ااا األساسا اان للمحكما ااة اجلنائيا ااة الدوليا ااةك
()
والتعاون مع ا كمة من أجل حماسبة املسؤولني عن جرائم احلرب واجلارائم ضاد اإلنساانية املرتكباة
يف دارفورت
آليات حقوق اإلنسانك والعدالةك واملساءلة
-86

يدعو اخلبري املستقل حكومة السودان أ القيام اا يلن:

التعجيال إبن ااء املفوضايات املساتقلة ال ا  12املنصاو عليهاا يف الوثيقاة الدساتوريةك
(أ)
وخباصااة املفوضاايات املعنيااة ب ااؤون الساالمك واإلصااالحات القانونيااةك والعدالااة النتقاليااةك وحقااوق
اإلنسااانك وحقااوق امل ارأة واملساااواة بااني اجلنس اانيك وياادعوهاك يف ه ا ا الس ااياقك أ ضاامان األخ ا
باانه ت اااوري إلصااال املفوضااية القوميااة حلقااوق اإلنسااان القائمااة حالي ا ا و ساانادها وليااة واسااعة
النطاااق يف جم ااال محايااة حق ااوق اإلنسااان وتعزيزه اااك اااا يف مل ااك احلقااوق القتص ااادية والجتماعي ااة
والثقافيااةك علااى تااو يتماشااى مااع املبااادئ املتعلقااة اركااز املؤسسااات الوطنيااة لتعزيااز ومحايااة حقااوق
اإلنسان (مبادئ ابريس)؛
(ت) التحقق من أن السلطات القضائية تصون حقوق الضحااي يف الوصول أ سبل
النتصااا الفعالااةك وتضااع حااد ا لافااالت ماان العقا اب علااى النتهاكااات اخلطاارية حلقااوق اإلنسااان
املرتكبااة خااالل العقااود القليلااة املاضااية يف السااودانك ول ساايما يف املناااطق املتااأثرة ابلن ازاعك إبج اراء
يقيقات سريعة ونزيهة وشاملةت وينبغن حماسبة املسؤولني عن ه م النتهاكات من خالل حماكمات
عادلااة يااوم املعااايري الدوليااة حلقااوق اإلنسااانت ويف ه ا ا السااياقك ي ا اكر اخلبااري املسااتقل الساالطات
القضائية بواجبهاا احاوام حقاوق قاادة النظاام الساابق ا تجازينك ااا يف ملاك ماا يتعلاق بتوجياه ام
لاايهم وضاامان ج اراء حماكمااات عادلااة ويااوم األصااول القانونيااةك وفق ا ا ل اارعة احلقااوق الااواردة يف
الوثيقة الدستورية وللعهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية؛
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(ي) تقدمي الدعم الضروري للجنة التحقيق الوطنياة املساتقلةك الايت أُن ائت للتحقياق
يف أحااداث  3حزيران/يونيااه  2019حاات تكااون قااادرة علااى ب ا ل قصااارت جهاادها لتحقيااق العدالااة
وتقاادمي التعااويض للضااحاايك والتصاادي خلطااورة العنااف القااائم علااى أساااس النااوع الجتماااعن الا ي
ذلل ه م األحداث حسب ما تفيد به التقاريرك وحماسبة املسؤولنيك من دون اساتثناءك وفقا ا للضاماست
اإلجرائية الواجبة اليت تتسق مع املعايري الدوليةك ون ر النتائ اليت تتوصل ليها؛
ال روع يف عملية عدالة انتقالية شاملة وت اورية وكلياة حمورهاا الضاحااي تقودهاا
()
مفوضية العدالة النتقالية جلرب األضرار الناجتة عن التجااوزات الساابقةك ااا ي امل اجلارائم القائماة
على نوع اجلنسك ومنع تكرارها؛
(ه) ا لتأك ااد م اان م اانا األش ا ا املتض ااررين م اان ق ارارات اللجن ااة الوطني ااة لتفكي ااك
النظااام السااابق مكاني اةا الطعاان أمااام اكيئااات القضا ائية يف الوقاات املناسااب والتحقااق ماان أن
جراءات الطعن تتفق مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلةت ويف ه ا السياقك ينبغن أن تبقى
عملية التدقيق اليت تقوم هبا اللجنة مرتبطة إبطار العدالة النتقالية ال امل والكلن ال ي متس
احلاجة ليه يف السودانت
اإلصال واحلماية
-87

يدعو اخلبري املستقل حكومة السودان أ القيام اا يلن:

أن تت ك ابلت اور مع اجملتمع املدينك مجيع اخلطوات الضرورية لتهيئة بيئة آمنة
(أ)
ومواتي ااة لتعزي ااز ومحاي ااة احلي ااز امل اادين وحري ااة التعب ااري وتك ااوين اجلمعي ااات والتجم ااعك وض اامان اذ ااام
جراءات أتديبية فعالة ضد املسؤولني احلكوميني الضالعني يف األعمال النتقامية؛
عهااد ليهااا اهمااة تنظاايم الطائفااة الواسااعة
(ب) أن تنظاار يف ن اااء مفوضااية مسااتقلة يُ ا
لوسااائل البا اإلماعاان والتلفزيااوين ضااماسا حلريتهااا واسااتقالكا وتنوعهااا وتعااددهاك وياار علااى أن
تكون ه م الوسائل خالية من العنف والتمييز والتحريض على الكراهية والعداء؛
(ع) أن تتحقق من أن اإلصالحات القتصاادية يمان احلاد األدن مان ا تاوت األساسان
للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ول تؤثر ب كل لري متناسب يف الفئات املهم اةك وأن
تعتمدك يف ه ا الصددك اسواتيجية وطنية شااملة للحاد مان الفقار ابألخا بانه قاائم علاى حقاوق
اإلنسان يتصدت لعدم املساواة يف عمال ه م احلقوق؛
أن تواصل جهودها لتعزيز حقوق املارأة ومكافحاة التميياز ضاد املارأة عان طرياق
(د)
صااال القاواننيك اااا يف ملااك أحكااام القااانون اجلنااائن لساانة  1991وقااانون األحاوال ال صااية عاان
طريق الت اور مع اجملتمع املدينك اا يف ملك املنظمات النسائيةك ومن خالل تنفي القوانني َّ
املنقحة؛
(ه) أن تضاعف اجلهود املب ولةك ول سيما فيما يتعلق بدارفورك لذام تدابري سريعة
وملموسااة وقابلااة للتطبيااق جتسااد خطااة احلمايااة الوطنيااة عاان طريااق ن اار قاوات أمنيااة مهنيااة وجمهاازة
كما ينبغن ويظى ابلثقة يف نقاط احلماية الساخنةك وتعزيز البيئة احلمائية ابلستناد أ الفوائد اليت
حققهاا واومع وااائف التصااال ماع الدولاةك مااع احلار علاى توسايع نطاااق مؤسساات حقاوق اإلنسااان
وسيادة القانون وبسط سلطة الدولة؛
تيساار وتاادعم ن اااء آليااات مصاااحلة جمتمعيااة يف املناااطق املتااأثرة ابلنازاع ملنااع
(و) أن ا
عودة الصراعات بني اجملتمعات ا لية وحلهاك اا يف ملك دماع مبادئ حقوق اإلنسان واملسااءلة
يف آليات التسوية ا لية؛
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أن تكثف جهودها لتهيئة اارو العاودة الطوعياة للم اردين داخليا ا أو دمااجهم
(ز)
يف اجملتمع ا لنك وأن تتصدتك يف ه ا الصددك للعراقيل اليت ياول دون عاودة امل اردين داخليااك
من قبيل انعدام األمن ورد األراضن واملمتلكاتك وأن تكفل كامك يف صاورة نقلهامك احلصاول علاى
اخلدمات األساسية؛
جا اراء عمليا ااة صا ااال شا اافافة ومات مصا ااداقية لقطا اااع األما اان بغيا ااة التصا اادي
( )
لل اوالل األمني ااة املرتبطااة بكي اااست األماان احلكومي ااة وض اامان امتثاكااا إلط ااار حلمايااة امل اادنيني م ااع
ضماست املساءلة الكافيةت

ابء -حركات املعارضة املسلحة
 -88ياادعو اخلبااري املسااتقل حركااات املعارضااة املساالحة أ اللت ازام بوقااف النااار والاادخول يف
مفاوضااات مااع احلكومااة النتقاليااة يف السااودان ماان أجاال يقيااق الساالم واملصاااحلة خدم اةا ملصاالحة
شعب السودانت

جيم -اجملتمع الدويل
-89

يدعو اخلبري املستقل اجملتمع الدويل أ القيام اا يلن:

مع وشوك خروع العملية امل تلطة لالياد األفريقن واألمام املتحادة يف دارفاورك
(أ)
أن يدعم حكومة الساودان يف جهودهاا الرامياة أ ترمجاة اساواتيجية احلماياة الوطنياة الايت وضاعتها
مؤخرا أ أساليب تنفي ملموسة وعملية للتصدي للثغرات الايت قاد تظهار يف ليااب قاوات حفاا
السالم يف دارفورك ويف ه ا الصدد أن ينظر يف توفري الدعم اللوجسيت ولري اللوجسايت الاالزم أ
احلكومة لتيسري ن ر قوات الدفاع واألمن عند النقاط الساخنة يف دارفور؛
(ت) أن يدعم اجلهود الرامية أ تثبيت مكتب قطاري مكتمال األركاان اتباع ملفوضاية
حقوق اإلنسان يف البلاد يكاون قاادرا علاى العمال وتقادمي املسااعدة التقنياة أ احلكوماة والفااعلني
من اجملتمع املدين وسائر اجلهات املعنية؛
(ي) أن ي دعم حكومة السودان يف وضع وتنفيا خطاة شااملة للعدالاة النتقالياةك
اا يف ملك حماكمة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان؛
أن يساعد احلكومةك يف ال رفض امل ردين داخلي ا املستمر العودةا أ أماكنهم
()
األصليةك يف استعرال سياستها ب أن العودة و عادة اإلدماعك اا يتماشى مع املعايري الدولية؛
(ه) أن يدعم احلكومة يف تنفي طار تعاون السودان مع األمم املتحدة يف جمال منع
العنف اجلنسن يف سياق النزاع والتصدي لاهك ااا يف ملاك عان طرياق املسااعدة يف تاوفري اخلادمات
الطبيااة والنفسااية  -الجتماعيااة والقانونيااة والجتماعيااة  -القتصااادية جلميااع الناااجني ماان العنااف
اجلنسن وتقدمي الدعم ملكافحة اإلفالت من العقابت
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