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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الثامنة واألربعون 

 2021أكتوبر /تشرين األول 1 –سبتمبر  /أيلول 13
 من جدول األعمال 10البند  

 المساعدة التقنية وبناء القدرات

 حالة حقوق اإلنسان في السودان   مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن   

 موجز  
  إنهاء والية الخبير المسااااااااااااتقل الم ن    الة  45/25مجلس حقوق اإلنسااااااااااااا      قرار    قرر 

حقوق اإلنساااا     الساااوطا   وىلم إلة مألوماااة األم  المت د  الساااامسة ل قوق اإلنساااا  أ  ت د تقريرا   
القطري    ماااا     لااع    عمااال م تااام األم  المت اااد   التقااادل الم را والت ااادياااي المت  ساااة   خطساااا  ي س   

   وم ات ه الميدانسة  وأ  تقدمه إلة مجلس حقوق اإلنسااااا     طورته الةامنة واألرب ينس ويسااااتند ريا التقرير 
 لومااااي   إلة الم2021يونساااه  /حزيرا   30إلة    2020أكتوبر  /الااايي ي ط  الألتر  من تشاااااااااااااارين األول

  األىراف الم نسة الوىنسة األخرى  الم اشاار مح ح ومة السااوطا  ومح  المسااتمد  من خ ل عمل المألومااسة 
  ما  يها منظماي المجتمح المدن  ال املة    السوطا س
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 مقدمة -أولا  
مألوماسة األم  المت د  الساامسة ل قوق اإلنساا  مالمألوماسةت م تبها القطري    الساوطا    ا تت ت -1

ت واتألاق البلد المضااس  2019م 42/35س حقوق اإلنسااا  قرار مجلو قا  ل  2019طيساامبر /   كانو  األول
  قرر مجلس  2020يونسه  /حزيرا  4س و   2019ساااااااابتمبر  /أيلول  25مح ح ومة السااااااااوطا      اليي وق  ح

  ت  إنشااااااء   ةة األم  المت د  المت املة لتقدي  المسااااااعد  خ ل الألتر  االنتقالسة 2020م 2524األمن   موجم قرار   
   2021يناير  /نو  الةان كا 1وكلألها بوالية    مجال حقوق اإلنسااااااااا س واعت ارا  من      مال  ةةت   السااااااااوطا

وتمشااسا  مح السااساسااة المت لقة   قوق اإلنسااا     عملساي الساا ل وال  ةاي السااساسااسة التا  ة ل م  المت د  
لمدنيين التا ح لل  ةة    ُأطمج الم تم القطري للمألومااااااااسة    السااااااااوطا  مح م تم طع  حماية ا2011ل ال 

 ست 1م المت د  المشترك ل قوق اإلنسا     السوطا  م ويشار إلسه    ريا التقرير  اس  م تم األ

موظألين    ث ثة م اتم ميدانسة  3  من بينه   ت 2م موظألا    21وي مل    الم تم المشاااااااااترك حالسا   -2
لم تم المشااااترك تجهيزا  كام   لتم ينه من مالألاشاااار وكاطقل  والدمااينت  ويجري اسااااتقدال موظألين لتجهيز ا

ل الموارط الخارجة عن الميزانسة إجمال  االحتساجاي  التصاااادي لت دياي حقو  ق اإلنسااااا     السااااوطا س وتمو  
  م مَّلة   الم الغ المخصاصاة من الميزانسة ال اطية لوظا    2021المالسة لم تم األم  المت د  القطري ل ال 

رماي  من ال  ةةس ومح  لع  يسااااااا ة الم تم المشاااااااترك إلة ال صاااااااول علة مسااااااااحقوق اإلنساااااااا  الممولة 
 س2023-2022مستدامة مت دط  السنواي للألتر  

  س وقد ُعرض 2021يونسه  / حزيرا    30إلة    2020أكتوبر  / وي ط  ريا التقرير الألتر  من تشااااااارين األول  -3
م حظاي المألوماااسة والنتا ج الت  مشااارول التقرير علة ح ومة الساااوطا  إلتاحة الألر اااة لها للت لي  علة 

 تو لت إليهاس

 ة والعملالمنهجي -ثانياا  
يساااتند ريا التقرير إلة الم لوماي والم حظاي الت  جم ها الم تم المشاااترك    عمله الم اشااار  -4

مح المسااايولين ال  وميين وممةل  المجتمح المدن  و ري  األم  المت د  القطري واألوساااال الدبلوماساااسة     
اياراي لسااااجن   3و    ةة ميدانسة  26وطا س وخ ل الألتر  المشاااامولة  التقرير  أجرى الم تم المشااااترك  الساااا 

نشااااااىا  من أنشاااااطة بناء القدراي  التنساااااي  مح ميساااااسااااااي الدولة والمجتمح المدن س  20ونألي ما يربو علة 
اإلنساااا س ويقدل التقرير  وتا ح الم تم أيضاااا  حاالي يدع   يها أ راط ت رماااه  النتهاكاي وتجاوااي ل قوق  

   ويبين التطوراي األخير  والت دياي المسااتمر  ل قوق اإلنسااا      ت لي   ل الة حقوق اإلنسااا     السااوطا
البلدس وي س    التقرير أيضاااااا  مدى تنأليي التو اااااساي الوارط     التقارير الساااااا قة المقدمة من الخبير المساااااتقل 

طا   ويقدل إلة ال  ومة واألىراف الم نسة األخرى تو ااااساي ترم  الم ن    الة حقوق اإلنسااااا     السااااو 
 إلة ت سين حالة حقوق اإلنسا     البلدس

وتيكد المألومااااااسة السااااااامسة ل قوق اإلنسااااااا  علة تألاعلها البناء والم اشاااااار مح ح ومة السااااااوطا    -5
لة  التقريرس وشاااارك الم تم وترحم  الم اطراي اإليجابسة ال ديد  الت  اتخيتها ال  ومة خ ل الألتر  المشااامو 

إلة ت زيز قدر  ال  ومة    مجال حقوق اإلنسااااااا   ور  أنشااااااطة    المشااااااترك    عدط من األنشااااااطة الرامسة
  

ر  سااساسااة مشااتركة بين   ت2011مل وال  ةاي السااساسااسة التا  ة ل م  المت د   السااساسااة المت لقة   قوق اإلنسااا     عملساي الساا  ت1م
مألومااااااسة األم  المت د  السااااااامسة ل قوق اإلنسااااااا  ولطار  عملساي حألؤ الساااااا ل ولطار  الشاااااايو  السااااااساسااااااسة ولطار  الدع  الميدان    

 تنظ  اندماج المألومسة    عملساي األم  المت د  للس لس ور 

م ا     موظألين    م تم طع  حماية المدنيين التا ح لل  ةة  الليين يشااااا      6موظألا     الم تم القطري للمألوماااااسة و   15 دط  يشااااامل ريا ال  ت2م
 الم تم المشتركس
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شااااااملت إسااااااداء المشااااااور  التقنسة وبناء القدرايس وبناء علة ىلم ر سس واراء السااااااوطا   أو دي المألومااااااة  
 /ر سس الواراء    الألتر  من تشااارين األول الساااامسة أحد ك ار مساااتشااااري شااايو  حقوق اإلنساااا  إلة م تم

  أو االنضمال/ لدع  عملساي التصدي  علة م ارداي حقوق اإلنسا  و   2021أبريل  /   إلة نسسا   2020أكتوبر  
إليها وت زيز قدر  ال  ومة علة المشاااركة    ايلساي الدولسة ل قوق اإلنسااا س وباإلمااا ة إلة  لع  أجري  

ظمة مح مساااااايول  ح ومة السااااااوطا   شاااااال  مجاالي الت او  المشااااااترك المألومااااااة السااااااامسة اتصاااااااالي منت 
طوراي الر سسااسة    مجال حقوق اإلنسااا     البلد   ما     لع الشااواتل المت لقة  ال ماية    طار ورس والت 

  قدمت المألومااااااااسة السااااااااامسة إلة ح ومة السااااااااوطا   عن ىري    ةة السااااااااوطا  2021مايو  /أيار  12و   
التطوراي ال ا لة  األم  المت د     جنس   طعو  إلة تقدي  مسارماي    استبسا  عن الدا مة لدى م تم  

 ست 3م    مجال حقوق اإلنسا  والت دياي المت  سة    البلد

 التجاهات واألنماط الرئيسية السائدة في مجال حقوق اإلنسان -ثالثاا  

 حماية المدنيين -ألف 

ية جنوب كرط ا  ي السااااا د     جمسح أن اء طار ور و   والال تزال ال الة تير المسااااتقر  والتوترا -6
ت  ث علة القل س  قد أطى انتشااااااااار األساااااااال ة إلة تألاق  األساااااااا اب الجيرية لل ن  المرت طة  التنا س علة 

الت عم الساااااااااساساااااااا     ال صاااااااااول علة الموارط الما سة ومراع  الماشاااااااااسةس وع و  علة  لع  أطي عقوط  من
الم ادوط س وأطى  لاع إلة تالجسج   المنطقاة إلة مألااقماة المناا سااااااااااااااة علة الموارطوالتادخال    شاااااااااااااايو    اا ال  

التوتراي وج ل المدنيين م رمااااين  شااااد  لخطر الهجماي وأعمال القتل وال ن  الجنساااا س وباإلمااااا ة إلة 
ار الميساااااسااااااي االجتماتسة وميساااااسااااااي  لع  أطى النزال اليي ىال أمد     المنطقتين إلة اعزعة اساااااتقر 

قتين إلة القدراي والموارط ال امة للمشااااااركة ال املة     إ  تألتقر السااااالطاي الم لسة    راتين المنطالدولة  
حمااايااة الماادنيينس ونجماات عن  لااع عواقاام وخسمااة  اااقمهااا إنهاااء واليااة ال ملسااة المختلطااة ل ت اااط األ ريق  

المادنساة  يين من ال مااياة   مماا حرل المادن 2020طيساااااااااااااامبر  /كاانو  األول  31واألم  المت اد     طار ور     
الت  كا  حألظة الساااااااا ل يو رونها  وأطى إلة اسااااااااتمرار التلخير    تأل يل قواي األمن الوىنسة المشااااااااتركة 

 الم رسة ل ماية المدنيين  وااط من اإل  ي السا د من ال قاب علة انتهاكاي حقوق اإلنسا س

تير التا  ة للدولة من عنٍ  مااااااد    المشااااااترك توثي  ما ترت  ه الجهاي الألاعلة ويوا اااااال الم تم -7
     ترب طار ور  أساااااااألري المواجهاي بين قبيلة المسااااااااليت 2021يناير  /كانو  الةان  15س  أل   المدنيين

آخرين  300شاااااااخصاااااااا  ول اااااااا ة  162وال  ا ل ال ربسة    مخسم  الجنينة وكريندن  للنااحين عن مقتل  
     جنوب طار ور  أساألر اشات اك  2021يناير  /ن كانو  الةا 18مدن س و     100 000أكةر من  وتشاريد 

آخرين وتشاااريد أكةر   73ول اااا ة ا   شاااخصااا  72آخر بين قبيلت  الأل تة والرايقاي    قرية ىويلة عن مقتل 
يات   أطي مواجهاة بين قبيلاة المسااااااااااااااال2021أبريال  /نسسااااااااااااااا   7إلة  3مادن س و   الألتر  من   20 000من  

 35يونسه  ُقتل  /حزيرا  5آخرينس و    233شااااخصااااا  ول ااااا ة   144 وال  ا ل ال ربسة    الجنينة إلة مقتل
شخصا  وجرح ال شراي خ ل اشت اكاي قبلسة بين قبيلت  ىويشة والأل تة    قرية مندو     جنوب طار ورس 

  المشاامولة  التقرير أطي إلة تشااريد  وتشااير التقديراي  إجماال   إلة أ  أعمال ال ن  الت  وق ت خ ل الألتر 
مدن س وال يزال من الصااااا م ت ديد روية الجنا  بوماااااوحس وتشاااااير     التقارير   200 000بو علة ما ير 

  إلة احتمال مشاركة عنا ر مسل ة من بلد  الجنينة طعما  لمجموعتين من المجموعاي اإلثنسة    المواجهاي
   ترب طار ورس  2021يناير  /الت  وق ت    كانو  الةان 

  

 ل  تتل  المألومسة أي رط علة طعوتها إلة تقدي  مسارماي حتة تاريخ كتا ة ريا التقريرس ت3م
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بين قاط  الألصااا ل المتمر  ط  المتنا سااين    ار ور  تسااببت االشاات اكاي و   منطقة جبل مر     ط -8
تشااريد المدنيين وت طيل حساته  وساابل تسشااه    ما     لع تقييد و ااول الجهاي الألاعلة    مجال ال مل 

اق  لرطل ال ن  أو لتو ير ال ماية  اإلنسااااااااان  إلة المنطقةس وقد يدل عدل تدخل قواي األمن  شاااااااا ل اساااااااات  
 جوط تواىي أو قبوٍل ممن  لل ن سة أو الألصل بين الجماعاي المتنا سة علة و الماطي 

و   والية جنوب كرط ا    اق  ت رار حواطث ال ن  من رشااااااااشاااااااة السااااااا ا  وكشااااااا  عن ث راي  -9
يين وأ اااااايم عدط أكبر   قتل عشااااااراي المدن 2021أبريل  /وت دياي خطير     مجال ال مايةس و   نسسااااااا 

مس  التا  ة لم لسة قديرس واسااااااااتمري خ ل االشاااااااات اكاي الت  وق ت    منطقة ال     ةير  و   التقارير 
أعمال ال ن  عد  أيال وكشااألت عن نمم من امااطراب األومااال واإل  ي من ال قاب والهشاااشااة    عدط 

رك مئااي المادنيين    مظاارر        شااااااااااااااا2021  ينااير/كاانو  الةاان من المنااى     جنوب كرط اا س و   
لع الهجماي علة المدنيين من قبل قواي األمنس تجاجا  علة تدرور الومااااااااااااااح األمن    ما     كاطقل  اح

ورت  تجديد حاك  الوالية ت هد   م الجة الشااااواتل األمنسة   ل  الومااااح ل  يت ساااان إال  شاااا ل م دوطس و   
اعاي ال دوطية  ن منطقة تسجراي    إثيوبسا واسااتمرار النز شاارق السااوطا   كا  السااتمرار و ااول ال جئين م

 ساي خا ة علة ال ماية اإلنسانسةسبين السوطا  ولثيوبسا تدات

  أبلغ عن ت 4م وفسماااا يت ل   ااااالنتهااااكااااي الخطير  السااااااااااااااتاااة المبلغ عن ارت اااابهاااا    ح  أىألاااال -10
 وىألل واحد نوعه الجنساان  تير م روفتس    تا ؛   13 تة؛ و   40ىأل   م   54حالة انتهاك    ح     55مجموعه   ما 

حاالاة انتهااك خطير  ارت بتهاا جهااي  ااعلاة ح ومساة وتير ح ومساةس   52جمول  ت  الت ق  من  يا المومن را 
س  حالة  م ظمهاا    طار ور   53وال يزال قتال األىألاال وتشاااااااااااااويهه  من أكةر االنتهااكاي انتشاااااااااااااارا   حياث أبلغ عن  

     مخسماي   2021يناير  / كانو  الةان    16      ىأل     15 ن  القبل   قتل  وباإلمااااااااااا ة إلة  لع  و   سااااااااااساق ال 
  6و   تسا    7م   ىأل     13 تة و تاتا  وىألل واحد مجهول الجنست وشو     12كريندن  للنااحين الواق ة    الجنينة  م 

 تسايت  م ظمه  من قبيلة المسااااليتس وت رمااات ث ث  تساي ل تتصااااب وم اولة االتتصااااب    ترب 
  س وتأليد التقارير  ل  الجنا  ل  يخضااااااااا وا 2021يناير  / ن  وكانو  الةا   2020ووسااااااااام طار ور    أواخر عال    طار ور 

 للمساءلة قمس

وترط التزاماي ح ومة السااااااااااااااوطا    مااية المادنيين    الخطاة الوىنساة الطموحة ل مااية المادنيين    -11
خفس  التادريج  لل ملساة المختلطاة     أعقااب قرار الت   2020ماايو  /الت  قادمات إلة مجلس األمن    أياار

اق جوبا للساااااااا ل    السااااااااوطا  أيضااااااااا  التزاماي   ريق  واألم  المت د     طار ورس ويتضاااااااامن اتألل ت اط األ
ىموحة   ماية المدنيينس وتتمةل أر  أطا  لتو ير ال ماية الماطية للمدنيين    قو  ال ماية المشااااتركة الميلألة 

  طار ور الموق ة علة واي األمن ال  ومسة وقواي ال ركاي المسااااااااال ة   رط  والم ونة من ق 20 000من 
و  ال ماية المشااتركة م لألة  االمااط ل  المساايولسة الدسااتورية واألخ  سة والسااساسااسة  اتألاق جوبا للساا لس وق

 لل  ومة    حماية المدنيينس 

لوىنساة ل مااياة المادنيين      عادط من جوانام الخطاة اا   كبير ا   وأ ااطي ال  وماة  النهاا أحراي تقادما  -12
تلثر   النزال القبل ؛ ولنشاااااااااء لجا  ت يين كاطر إمااااااااا   من الشاااااااارىة    المناى  الم  ما     لع ما يل :

للت قي     انتهاكاي حقوق اإلنسااا  وانتهاكاي القانو  الدول  اإلنسااان ؛ وعقد حلقاي عمل  شاال  القانو   
     ترب طار ور   ار الم  رس و   أعقاب أحداث ال ن  الت  وق ت الدول  اإلنسااااااااااااان  وحماية المدنيين ونظ  اإلني 

  شااااااال  اعتزامه إرساااااااال و د رفسح المساااااااتوى ا     أ ااااااادر م تم ر سس الواراء بسان 2021يناير  / كانو  الةان    15    
   2021 براير /شااا ال 4بر اساااة النا م ال ال خالتخا  التدابير ال امةت لت قي  االساااتقرار    المنطقةس و   

 ين لمجلس السااساطي  إلة الجنينة للتوساام بين الطر و د رفسح المسااتوى بر اسااة م مد الأل    عضااو ا  أرساال
  

 سhttps://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violationsانظر  ت4م

https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations
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المتناااعين  حياث ىاالبات ال  اا ال ال ربساة   زل حااك  الوالياة مالمنتم  إلة قبيلاة المسااااااااااااااالياتت ولت ق مخس  
  تقدي  المسااعد  اإلنساانسة إلة أو نقله من الجنينةس وىالبت ال  ا ل ال ربسة أيضاا  بوق/كريندن  للنااحين و

  ينااير  أي   اد / كاانو  الةاان    30ن رايا القبيالس و   احين أل  ال  اا ال ال ربساة ال تتلقة مسااااااااااااااعاد  م مخسمااي الناا 
ن و أسااابوعين من بدء االشااات اكاي الت  أعقبها اعتصاااال لل  ا ل ال ربسة  ُنشاااري قواي الدع  الساااريح  الت  

ررين اليين من وا و ااااااول   لتس ول  تتم ن قواي األمن من تألري  المتظاأىل  عليها اساااااا  خقواي طرل الساااااا 
    اار و د رفسح 2021  أبريل / نسسااااااااا  بلد  الجنينة لمد  أساااااااابوعينس وخ ل حاطث وقح     إمداطاي ال ضااااااااا ح إلة  

  لو د المسااااااتوى بر اسااااااة عبد الألتاح البررا   ر سس المجلس السااااااساطي  الجنينة لتخفس  حد  التوترس وأعقم ايار  ا 
 رط   20 000 رط من أ راط قو  ال ماية المشاتركة ال الغ قوامها  8  000اإلع   عن نشار أول كتي ة قوامها 

  د ث ثة أشااااااااااهر من التدريم المشااااااااااتركس بيد أنه ال توجد حتة اي  أي م لوماي توماااااااااا   س ل ال ساط  
تدريبه  علة حماية المدنيين  والت       القو   أو إجراءاي  را أ راطرا و  ص سااااااااج ته   وال مضاااااااامو  

ة أعلنت أيضااااا  أ  النا م ال ال سااااس ق      سااااسقدل من خ لها  لع التدريمس مح أ  ال  وم ايلسة الت  وال
 ال اطث   لنه ل  تجر حتة اي  مساءلة أي أحد عن أحداث ال ن  تلعس

   اتسااااااااااااااال ث راي    وماا االات حااالي التالخير    تنألياي الخطاة الوىنساة ل مااياة المادنيين تسااااااااااااااه  -13
وق  أحاداث ال ن  المروعاة خاا  القواي ال  ومساة إجراءاي سااااااااااااااري اة لرطل أو ال مااياة    طار ورس   ادل ات 

الة ثة األخير  الت  شااااااهدتها الجنينة وماااااا   المساااااااءلة من جانم ساااااالطاي الدولة عن جمسح االنتهاكاي 
دل وجوط حماية كافسة ل قوق اإلنسااااااااااااا س المرت طة  النزال المساااااااااااال  بين ال  ا ل يةيرا  مخاوف جدية من ع

  ثقة المواىنين    تنأليي اتألاق جوبا للسااا ل وتألتيت  يت  ساااد ري  الة راي   لنها قد تيطي إلة تقوي ل   وما
 اللبناي األساسسة للخطة االنتقالسة    البلدس

 اإلصالحات القانونية -باء 

  أىراف اتألاق جوبا للساااا ل ل  تتو اااال ل  يجر   د تشاااا يل المجلس التشااااري   االنتقال    د أل -14
    2019أتسااااطس  / ة مشااااتركة  شاااال  تشاااا يلتهس ولهيا الساااابم  يضااااطلح المجلس التشااااري    مني آب ة نتسج   د إل 

وت د ري  الألجو  الميساساسة من مشااركة عامة الناي    عملساي  انح القرار  وال ساسما     س  ت 5م  الوالية التشارييسة
إل اااااا ح القانون   ور  قد سااااااار     ت مسقها التلخير    إنشاااااااء مألومااااااسة االقانون س و   عملسة اإل اااااا ح 

توقح أ  ُتجري اسات راماا  شاام   للقوانين الوىنسة لمواءمتها مح الوثسقة الدساتورية مألوماسة طساتورية مساتقلة ي 
 والم ايير الدولسة ل قوق اإلنسا س

ل قانو  م ا  ة االتجار2021 براير  /شا ال  23و    -15 ت لتشاديد ال قوبة 2014 ال شار ملسانة     ُعد  
اإلعدالس وباإلمااااااا ة إلة  لع  وسااااااَّ ت الت دي ي الت  ُأطخلت  ار  ال شاااااار   يث تشاااااامل عقوبة علة االتج

نطاق تطبي  عقوبة اإلعدال لسشااااااااااامل األشاااااااااااخا  اليين تزيد    2020يولسه  /علة القانو  الجنا      تموا
الجرا     ادوط  والقصااااااااااااااا   والجرا   الموجهاة مااااااااااااااد الادولاة  و عااماا  فسماا يت ل   جرا   ال 70أعماارر  عن  

ألوماااسة التقيد  مبدأ التناسااام بين ال قوبة وخطور  الجريمة الميطية إلة الواق ة علة المال ال الس وتشاااج  ح الم
  من ال هاد الادول  الخاا   اال قوق المادنساة   6من المااط     2انتهااكااي خطير  ل قوق اإلنساااااااااااااا   وتايكر  ال  الألقر   

إال جزاء     تلغ عقوبة اإلعدال  أ  ُي َ   بهي  ال قوبة ساااااساساااااسة تنص علة أنه ال يجوا    البلدا  الت  لوال
 ست 6م علة أشد الجرا   خطور 

  

تشير ت ار  المجلس المشترك إلة االجتمال المشترك لمجلس السساط  ومجلس الواراء  وي مل المجلس  مةا ة مجلس تشري   بديل   ت5م
 إلة حين تش يل المجلس التشري   االنتقال س

 س36و 35  الألقرتا     ال سا  شل  ال    ت2018م36اللجنة الم نسة   قوق اإلنسا   الت لي  ال ال رق   ت6م
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وت سم المألوماسة علما   التقدل الم را    إنشااء المألوماساي المساتقلة المواماسيسة االثنت  عشار   -16
االنتقالسةس  دف تنأليي األولوياي الموامااااااسيسة الر سسااااااسة للمرحلة  المنصااااااو  عليها    الوثسقة الدسااااااتورية به

  اعتمد المجلس المشاترك ث ثة قوانين ر سساسة تقضا   لنشااء مألوماسة ال دالة  2021أبريل  /نسساا   24 و  
 االنتقالسة  ومألومسة الس ل  ومألومسة م ا  ة الألساط واسترطاط األموال ال امةس

وىنسة من مخاوف النظر فسما أثارته ال ديد من األىراف الم نسة ال  وت ث المألومااااسة ال  ومة علة  -17
علة إنشاااء جهاا أمن  جديد يساامة خجهاا األمن الداخل تس وبموجم   شاال  مشاارول قانو  األمن اليي ينص 

ل ر سس الجهاا  ااا حسة األمر  اعتقال واحتجاا األشاااخا  المشااات ه  أح ال مشااارول القانو  الميكور  ساااسخوَّ
 ست 7م سب  من النا م ال ال أو السلطة القضا سة ه  جرا   جنا سة أو جرا   تت ل   األمن طو  إ   م    ارت اب 

ويوا ااااال الم تم المشاااااترك إساااااداء المشاااااور  التقنسة والمسااااااعد     مجال بناء القدراي إلة واار    -18
  اركة ل دط من القوانين ال دل ومنظماي المجتمح المدن  من أجل تنأليي عملسة  اااااااساتة شااااااااملة قا مة علة المشااااااا 

 السة  ول  ح قانو  السجو س  إنشاء مألومسة ال دالة االنتقالت  تسسر المساءلة  مةل قانو 

 صكوك وآليات حقوق اإلنسان -جيم 

  أنشااالي ح ومة الساااوطا   بدع  من الم تم المشاااترك  آليتها 2021يناير  /كانو  الةان   20    -19
قوق اإلنسااااااااااا  وكيلع ها  ضااااااااااما  الت او  مح ايلساي اإلقلسمسة والدولسة ل الوىنسة لإلب غ والمتا  ة وكلَّألت 

  نظ  الم تم 2021ماري /آ ار  10و 9 او  للمجتمح المدن س و    لتاحة  ر ااااااة المشاااااااركة    ريا الت 
المشااترك طور  تدريبسة علة االساات راض الدوري الشااامل لألا د  أعضاااء ايلسةس ونظ  الم تم المشااترك أيضااا  

تشاااااااااااااارين   12إلة    10المادن     الألتر  من    منظماة من منظمااي المجتمح  32  تادريبساة ممااثلاة لألاا اد   طور 
 س2020نو مبر  /الةان 

  أقر المجلس المشااااااترك انضاااااامال السااااااوطا  إلة اتألا سة منارضااااااة 2021 براير  /شاااااا ال  23و    -20
المهينة واالتألا سة الدولسة ل ماية    الت ييم وتير  من مااااروب الم املة أو ال قوبة القاسااااسة أو ال إنسااااانسة أو

آلساي الت  س  االختسارية االختألاء القسااااريس ويتضاااامن قرار االنضاااامال ت ألظاي علة    جمسح األشااااخا  من
من اتألا سة منارضاااااة   30من الماط   1   الخ  اي الت  تنشااااال بين األىراف المنصاااااو  عليها    الألقر   

س ول   سة الدولسة ل ماية جمسح األشااااااخا  من االختألاء القسااااااري من االتألا 42من الماط   1الت ييم والألقر  
 ن   دستنته إجراءاي االنضمال الرسمسة إلة االتألاقيتي 

  أقر مجلس الواراء تو ااسة     انتظار موا قة المجلس المشااترك  2021أبريل  /نسسااا   27و    -21
البروتوكول المت ل    قوق المرأ       االنضاامال إلة اتألا سة القضاااء علة جمسح أشاا ال التمييز مااد المرأ  و 

 2التلييد ت ألظاي علة الماطتين  الميةاق األ ريق  ل قوق اإلنسااااااا  والشاااااا وبس وشاااااامل ريا أ ري سا المل    
مالت  س     الخ  ايت   29من الماط   1ماألساااااار  وال سا  الزوجسةت والألقر    16متدابير السااااااساسااااااة ال امةت و

التمييز ماد النسااء  شا ال التمييز ماد المرأ س وحث الألري  ال امل الم ن    من اتألا سة القضااء علة جمسح أ
 /نسساااااا  30ساااااا      رساااااالته الموجهة إلة ح ومة الساااااوطا  والميرخة والألتساي والتا ح لمجلس حقوق اإلن 

 ست 8م   ال  ومة علة عدل إبداء أي ت ألظاي منافسة ل رض االتألا سة2021أبريل  

  

 حصل الم تم المشترك علة نسخة من مشرول القانو س ت7م

 :متاحة علة الرا م التال    OL SDN 3/2021 ت8م
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26175 س 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26175
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إلة الم اطئ ية علة إنشااااء مألوماااسة قومسة جديد  ل قوق اإلنساااا  تساااتند  وتنص الوثسقة الدساااتور  -22
حماية حقوق اإلنساااااا  مم اطئ  اريست  ويجري حالسا  وماااااح المت لقة  مركز الميساااااسااااااي الوىنسة لت زيز و 

مشارول قانو  المألوماسة الجديد س وبدع  من الم تم المشاترك وبرنامج األم  المت د  اإلنما    أجري واار   
ر 2021 براير  /شاااااا ال 28ل     ل مشاااااااوراي عامة  شاااااال  المسااااااوط  األولة للقانو     الخرىو ال د س ويسااااااَّ

الم تم المشترك أيضا    مشاركة الت ال  ال الم  للميسساي الوىنسة ل قوق اإلنسا   إجراء حوار تألاعل   
لسة عبر اإلنترنت    ونظَّ  جلساااة تألاع2021ماري  /آ ار 15مح المجتمح المدن   شااال  مشااارول القانو     

اء المألوماااسة لم اطئ  اريس  مح التركيز علة ملسة ت يين أعضااا  شااال  امتةال ع  2021أبريل  /نسساااا   8   
  أنشاااالي لجنة التأل سع ولاالة التم ين  المساااايولة عن 2021ماري /آ ار  11لجنة الصااااساتة الوااريةس و   

ل قوق اإلنسااا  لسااد ث راي ال ماية الناشاائة عن    لجنة توجيهسة للمألومااسة الوىنسةت 9م تأل سع النظال الساااب 
  عزل ر سس المألوماسة الوىنسة ل قوق اإلنساا  وأعضاا ها إلة 2020أتساطس  /لتأل سع     آبقرار لجنة ا

 حين ت يين ر سس جديد للمألومسة وأعضاء جدط  يهاس

 الحيز المدني -دال 

يراي التشارييسة والميساساسة الت  كا  أجري ال  ومة  خ ل الألتر  المشامولة  التقرير      الت ي  -23
  أنشااااااااااااااالي ال  وماة اللجناة  2020طيساااااااااااااامبر  /كاانو  األول  20ل يز الماادن س  أل   لهااا أثر إيجاااب  علة ا

االسااااااتشااااااارية إل اااااا ح قطال اإلع ل  الم لألة بتقدي  تو ااااااساي إل اااااا ح اإلىار القانون  والسااااااساسااااااات   
يير  اي الصالة من الم ايير الدولسة ل قوق اإلنساا س  والميساسا  لقطال اإلع ل    البلد   يث يمتةل للم ا

 المشور  التقنسةس  ل الم تم المشترك الت او  مح اللجنة االستشارية    إسداءويوا 

ومح  لع  تت ح السااالطاي ممارسااااي تقييدية علة ن و متزايد لل د من قدر  المجتمح المدن  علة  -24
الجميساي  وال      التجمح الساااااالم   وال   المشاااااااركةس   ممارسااااااة ال      حرية الت بير  وال   ت وين

  أقري واير  ال مال والتنمساة االجتمااتساة المنتهساة واليتهاا لوا   جادياد  2021ينااير  /كاانو  الةاان   21  و  
س وقاد أوق  َخَلألهاا ال مال بتلاع اللوا   وأعااط تأل يال لوا    ت 10م تألرض قيوطا   اااااااااااااااارماة علة المجتمح المادن 

صااااااااااااااااطي أل ة اإلعألاااءاي المااالسااة س وتأليااد التقااارير  اال  واير المااالسااة والتخطسم االقت ت 11م ميقتااا    2013 عااال
س وتقي  د ري  التدابير  شااد  ال       2021 براير  /شاا ال 15المجتمح المدن       الممنوحة ل    منظماي

 حرية ت وين الجميساي  ال سسما    حال تقييد ال صول علة الموارط المالسةس

تقاارير  ال  منظمااي المجتمح ولتومااااااااااااااس  ال راقيال ال ملساة الت  تواجاه المجتمح المادن   أ ااطي ال -25
رق ت رمااااااااااااااات للتررياام وال رقلااة علة أياادي قواي األمن وُىلاام منهااا الماادن  ال اااملااة    واليااة النياال األا 

ضاااااا  تقارير تأليد  ل   تقدي  ختصااااااري ت بدال  من خإخطارايت  التنقل طاخل الواليةس وتلقة الم تم المشاااااترك أي 
ماي المجتمح المدن  الت  ي تقد أنها مرت طة  النظال السااااب س لجنة التأل سع ولاالة التم ين توا ااال حل منظ

  7منظمة من منظماي المجتمح المدن     شاااااااامال طار ور و  64  حلت لجنة التأل سع  2021مايو /أيار   
 منظماي    الخرىولس

  

 رطاط األموال ال امةس لجنة تأل سع نظال الة ثين من يونسه ولاالة التم ين واست ت9م

ل المنظماي  اااااا حسة تلخير من  شااااااهاطاي التسااااااجيل؛   ت10م من أمةلة القيوط المألرومااااااة علة منظماي المجتمح المدن   تخويل مسااااااج  
ل المساااااا قة علة اسااااااتضااااااا ة منظمة من منظماي المجتمح المدن  أكةر من منظمتين    مقررا؛ تخويل المسااااااج  ل    وموا قة المسااااااج  

 نظمة من منظماي المجتمح المدن  عن ال مل إلة أجل تير مسمةس   حسة وق  أي م

قاانو  ال مال الطوع  واإلنسااااااااااااااان    ر  مجموعاة من اللوا   الت  تنظ  عمال منظمااي المجتمح المادن   موجام  2013لوا   عاال   ت11م
  س2006لسنة 
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لة  ول ن   أ2021يونسه  /حزيرا   13و    -26 قر مجلس الواراء قانو  نقا اي ال مال  صاااااااس ته الم دَّ
 مل الدولسة ت لسقاتهما علة المسااااوط   لمجلس المشااااترك ل  ي تمد    دس وت اطل الم تم المشااااترك ومنظمة الا

لة   س ومح أ  القانو    صس ته الم دَّ 2021األولة للقانو  ث  أىل ا واار  ال مل علة ري  الت لسقاي    أوا ل عال  
ل      ت وين الجميساي ولل ا ه ال قوبة أ ضاااااااال   ةير من المشاااااااااريح السااااااااا قة  من خ ل ت زيز  حماية ا

 امه   لنه ال يزال يقيد ال      اإلمااااااااااااراب  النص علة أح ال تلزل  لخطار رب الجنا سة علة انتهاك أح
 ةس وع و  علة  لع  ال ينص ال مل  اإلماراب   د اساتنألاط سابل االنتصااف الت  ت ألل الوسااىة والمصاال

    مجالس إطار  النقا اي ال مالسةسالقانو  علة المساوا  بين الجنسين  

  ورنااك طواع  قل   االغ من القمح ال نس  ل حتجااجااي الت  تشاااااااااااااهادراا مختل  الواليااي   ماا     لاع  -27
اط قواي األمن ال  ومسة   أىل  أ ر 2020أكتوبر  /تشااااارين األول 15من خ ل اساااااتخدال القو  الألتاكةس و   

شااااارق الساااااوطا   مما أساااااألر عن مقتل سااااا  ة رجال ول اااااا ة  النار علة متظاررين سااااالميين    كسااااا     
  أىلقت القواي المسال ة الساوطانسة ال اا المسايل للدمول واليخير  ال سة  2021مايو  /أيار  11ال شارايس    

يونساهس وُقتال  /حزيرا   3رى الةاانساة ألحاداث  علة متظااررين ساااااااااااااالميين    الخرىول تجم وا ل حتألاال  االايك
   جروح خطير س وأ اطي التقارير  ل  ساا  ة من أ راط الجسا اليين كانوا م تجزين   صااا  شااخ   37متظاررا  وأ اايم 

   سااجن عساا ري أرساالوا إلة م تم النا م ال ال    شاامال الخرىولس وري  ر  المر  األولة    الساانواي 
 25ينس و     يها الجسا مح السااالطاي المدنسة لم اكمة أ راط  بتهمة قتل مدني   الة ثين األخير  الت  يت او  

     عةر علة جةة أحد أعضااااء إحدى لجا  المقاومة    مشااارحة مساااتشاااألة التميز    الخرىول 2021مايو  / أيار 
إ  وكانت آثار الت ييم  اطية علة الجةة  و قا  لما  كرته لجنة المقاومة    منطقة الجري  شااااااااااارقس ويقال 

عندما شاارك مح أعضااء لجا   2021ريل أب /نسساا  3عاما  شاورد آخر مر      25الرجل ال الغ من ال مر 
 مقاومة أخرى    تجمح نظ  أمال ال ساط  ال امة للقواي المسل ة    الخرىولس

 مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان والفنانين -هاء 

ن حقوق اإلنسااا  يت رمااو  ل سااتهداف من جانم قواي األمن ال يزال الصاا أليو  والمدا  و  ع -28
إ اااااااا حاي    ريا الصاااااااادطس طا   رت  الخطواي الجريئة الت  اتخيتها ح ومة السااااااااوطا  لتنأليي     السااااااااو 

  ت12م  اساتجوبت الشارىة إحدى اإلع مساي والمدا  اي عن حقوق اإلنساا  2020نو مبر  / تشارين الةان    30 و   
  د بنشار أخ ار كا  ة ساابها علة فسسابوكس واتهمها وكيل نسا ة الجرا   اإلل ترونسة فسما  لنشاررا بسانا  علة ح
     ل اااا  ت م رمااااة للم حقة2020من قانو  الجرا   اإلل ترونسة ل ال  ت 14م 25و   ت 13م 24   انتهاك للماطتين  

  عةر علة أحد الناشاطين    2020طيسامبر  / الجنا سة  سابم ممارساتها حقها    حرية الت بيرس و   كانو  األول 
التقارير  ل  جةته ظهري عليها ع ماي الم املة السايئة    إحدى لجا  المقاومة    الخرىول ميتا س وتأليد  

  إلة حد الت ييمس وأكدي الساالطاي أ  و اته نجمت عن اسااتجوا ه    أحد مراكز االحتجاا   الت  يم ن أ  تصاال 
  اعتقلت إحدى المدا  اي عن حقوق اإلنسااا    د 2021 ماري/ارآ   31التا  ة لقواي الدع  السااريحس    

تمييزرا مااااااد المرأ   اشاااااار    علة وسااااااا ل التوا اااااال االجتماع    يديو ينتقد قواي األمن لبةها علة الهواء م
م طاي الوقوطس وح مت عليها م  مة جنا سة  السااااجن سااااتة أشااااهر مح وق  التنأليي وب رامة النتهاكها     

 المت لقة  استخدال القو  الجنا سةس   1991نو  الجنا   ل ال من القا 143الماط  

  

 االس  متاح م موا قة الم نسة  األمرت لدى الم تم المشتركس ت12م

 ار كا  ةس تت ل  بنشر أخ  ت13م

 تت ل   التشهيرس  ت14م
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  ألقت شااااااااارىة 2021ماري  /يضاااااااااا  للرقا ة والم حقة القضاااااااااا سةس  أل  آ ارلألنانو  أويخضاااااااااح ا -29
الم ااحاث المركزياة ال    علة ثماانساة  ناانين بتهماة إنتااج  يل  إ ااح   بنااء علة أخ اار كاا  اة نقلتهاا إحادى  

مطبوعاي     أ رجت عنه  الحقا س و   الشهر نألسه  َمَةل شاعر أمال نسا ة الص ا ة والوسا ل اإلع ل  ث  
ا    برنامج تلألزيون س ووجهت إلسه الخرىول عقم شاا وى ر  ها مااد  المجلس السااساطي  شاال  قصاايد  ت ر

 ناناي  س وأبلغ  نانو   وال ساااسما1991من القانو  الجنا   لسااانة    159تهمة إشاااانة السااام ة  موجم الماط  
 تهدف إلة تشويه سم ته س   شا اي  الم تم المشترك  لنه  ت رموا ل م ي تشهير علة اإلنترنت

 حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة -واو 

بيلت ال  ومة جهوطا    لسة لم ا  ة التمييز وال ن  مااد المرأ س وأجري إ اا حاي قانونسة رامة  -30
وأحراي تقدما     اعتماط اسااااااتراتسجسة وىنسة إلنهاء اواج األىألالس وباإلمااااااا ة إلة  لع  اتخيي ال  ومة  

رأ س تير أ  الهو  بين ة ل نضاااامال إلة اتألا سة القضاااااء علة جمسح أشاااا ال التمييز مااااد المخطواي ملموساااا 
تنص علسه الوثسقة الدساااااااتورية وما ي دث علة أرض الواقح أ ااااااا  ت وامااااااا ة خ ل الألتر  المشااااااامولة   ما

ا   التقريرس  قد ييطي تجدط الت ري  علة ال ن  الجنساااا  وال ن  الجنسااااان  إلة تقوي  ما حققه السااااوط
  سمني بداية الألتر  االنتقالسة من م اسم    ت زيز حقوق المرأ 

وت    وحد  م ا  ة ال ن  مااااااااااد المرأ  التا  ة لواار  التنمسة االجتماتسة علة إعداط مشاااااااااارول قانو    -31
م ا  ة ال ن  مااد المرأ س وأجري الوحد  ساالساالة من المشاااوراي مح األىراف الم نسة لدى ومااح الصااس ة  

  لجنة   2020أكتوبر /ن األولن مشاارول القانو س وع و  علة  لع  أنشاالي واار  ال دل     تشااري النها سة م
  إلعداط مشااارول قانو  األحوال الشاااخصاااسة للمسااالمينس ويشاااارك الم تم المشاااترك    عملساي اإل ااا ح القانون  

س     مجال الد ال عن ال قوق   الهامة ري   ويو ر لمنظماي المجتمح المدن  منبرا  لت ديد أطواررا واساااااااااااااتراتسجيتها 
المجتمح المدن       حلقة عمل لألا د  منظماي 2021ماري  / آ ار   4ك      و   ريا الصااادط  نظ  الم تم المشاااتر 

المنشاال  إلعداط   س وحضاار حلقة ال مل أعضاااء اللجنة 1991لمناقشااة قانو  األحوال الشااخصااسة للمساالمين لساانة  
 مشرول القانو  الجديدس 

   لسة  ال ساااسما د النسااااء والألتساي الخوف وأساااألر عن اعتداءاي    ري  علة ال ن  مااا وأثار تجدط الت  -32
س  ت15م   عندما طعا مدير شااااااااااارىة والية الخرىول إلة إعاط  ال مل  قانو  النظال ال ال2021ماري  /  د آ ار

وأطى بسا  مدير شااارىة الوالية إلة نشااار منشاااوراي علة وساااا م التوا ااال االجتماع  ت رض علة ال ن  
  لنساااااااااءس و   وقت الح   عزلت واار  الداخلسة المرأ    ما     لع الجلد وال رق ال سمسا   لتشااااااااويه وجو  ا   مااااااااد 

مدير شاارىة الوالية من منصاا هس ومح  لع  أ اطي التقارير بوقول اعتداءاي لألظسة وجساادية علة النساااء     
   الخرىول إلة الشااااااوارل     نزل عدط كبير من النساااااااء2021أبريل  /نسسااااااا  8الشااااااارل    الخرىولس و   

 لمرأ س وسااااااااار  إلة واار  ال دل وواار  الداخلسة وم تم النا م ال الس وخ ل احتجاجا  علة ال ن  والتمييز ماااااااااد ا 
  المسااير   ت رماات النساااء العتداءاي من قبل مجموعة من الرجال  وحاول رجل طرس مجموعة من المتظارراي 

    دطرن  االتتصابس وقد ُأبل ت الشرىة بهي  ال واطث وألق  ال  سسارته بينما أ اطي التقارير  ل  آخر ر
علة الجنا  وحوكمواس تير أ  المألومااااسة السااااامسة ل قوق اإلنسااااا  ال تزال قلقة إااء التقارير الت  تأليد  ل  

 الم تدين علة النساء نأليوا أعمال انتقامسة مد النساء ال    أبل ن الشرىةس

ان  مااااد النساااااء والألتساي    أن اء  وقول حاالي عن  جنساااا  وجنساااا ويسااااتمر وروط تقارير عن   -33
أخرى من البلدس وأثار تداول مقطح  يديو علة مواقح التوا اااااال االجتماع  التتصاااااااب جماع  المرأ  تبلغ  

 القرب من الرو اااااير    2021  أبريل/نسساااااا عاما  علة يد مجموعة من الرجال    أواخر   20من ال مر  
  

 سA/HRC/45/53انظر ينص قانو  النظال ال ال علة عقوباي تنتهع حقوق المرأ س  ت15م
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  الضاااا سة من الصاااادمة إلة  لع  عانت  مخاوف واساااا ة النطاق بين النساااااءس وباإلمااااا ة     والية النيل األارق 
 25والو ااااااا   سااااااابم تلخر ال  ج الطب  والنألسااااااا  وبث الأليديو علة مواقح متاحة ل امة الجمهورس وحتة  

  ألق  ال    علة اثنين من المشاااات ه    تورىه     جريمة االتتصاااااب الجماع  ري   2021مايو  /أيار
 السلطاي الم لسة جهوطا  لل    علة المشت ه  يه  ايخرينس  وتبيل

وب د وقت قصااير من موا قة مجلس الواراء علة تو ااسة  االنضاامال إلة اتألا سة القضاااء علة   - 34
  بدأ الخطاب المنار  ل تألا سة ينتشااااار  2021أبريل  / نسساااااا   27جمسح أشااااا ال التمييز ماااااد المرأ     

طا    أعلن مجمح الألقه اإلساااا م     السااااو 2021مايو / أيار   9س و   علة وسااااا ل التوا اااال االجتماع  
يجوا التو سح علة االتألا سة أو االنضمال إليهاتس وت رب المألومسة عن قلقها إااء سلسلة البساناي  ال أنه خ 

ببسا  مدير شاااااااارىة والية الخرىول  الت  تروج لتصااااااااوراي ت رض علة التمييز وال ن   واألحداث  بدءا  
وريةس ويخطم الم تم ء والألتساي وتقوض الضااااااماناي المنصااااااو  عليها    الوثسقة الدسااااااتمااااااد النسااااااا 

المشااااااااترك   الت او  مح  ري  األم  المت د  القطري  لتقدي  الدع  لل  ومة    التوتسة  االنضاااااااامال إلة 
ه من  اتألا سة القضاء علة جمسح أش ال التمييز مد المرأ  وكسم تلييد عامة الجمهور له وس م ما أبدت

 ت ألظاي علة االتألا سةس  

 تماعية والثقافية  الحقوق القتصادية والج -زاي 

ال تزال األامة االقتصااااااااااطية    الساااااااااوطا  تزطاط عمقا    ما     لع: ارتألال م دل الألقر؛ وارتألال   -35
ال هرباء  والنقص المت رر    الساالح األساااسااسة مةل الوقوط و ؛  ت 16م الما ة      300م دل التضااخ   اليي يتجاوا  

خايي ح وماة السااااااااااااااوطا  عاد  تادابير لم االجاة راي  ال االاة  من وات   اطس واألطوياة؛ وانقطاال التساار ال هرباا   ال ا 
بينها ت رير سااااااا ر الصااااااارف  ولل اء طع  الوقوط  واياط  ت ريألة اساااااااته ك ال هرباء  ور  تدابير يتوقح أ  
توجد راما التصاااااااارف ال ال    المجال المال  لزياط  اإلنألاق االجتماع س ويمةل قرار ر ح السااااااااوطا  من 

   2020طيساااااااااامبر  /سة لإلرراب من جانم واار  خارجسة الوالياي المت د      كانو  األولقا مة الدول الرات
تطورا  إيجابسا   يلسه قرار  اااندوق النقد الدول  والبنع الدول  النظر    اساااتسألاء الساااوطا  شااارول االساااتألاط  

س و   مااااااااااااااوء ت 17م من تخفس  عاامء الااديو     إىااار الم اااطر  المت لقااة  ااالبلاادا  الألقير  المةقلااة  ااالااديو  
  ي ظة ت18م2019ملسار طوالر    نهاية عال   49س8التقديراي الت  تشير إلة بلوغ الدين الخارج  للب ط 

قرار  ااااااندوق النقد الدول  والبنع الدول   لرمسة حاساااااامة    مساااااااعد  السااااااوطا  علة الخروج من عزلة 
ويشاااترك كل من  اااندوق النقد الدول  دول س اقتصااااطية طامت ل قوط ولعاط  االندماج    النظال المال  ال 

والبنع الدول  أ  يقول السااوطا      جملة أمور  بومااح اسااتراتسجسة لل د من الألقر؛ وال ألاس علة سااجل  
أطاء مرٍض علة مدى ساتة أشاهر    إىار البرنامج اليي يتولة ر اد  موظألو الصاندوق والبنع؛ وساداط 

لئن كانت ري  التطوراي إيجابسة   ل  المألومااااسة تشااااير  مسةس و متلخراته المساااات قة للميسااااسااااة الدولسة للتن
إلة أ  الخساراي االقتصاطية الت  يقدل عليها السوطا   سواء كا   لع  مألرط  أو  الت او  مح الميسساي  
المالسة الدولسة  يجم أ  تمتةل اللتزاماته الدولسة    مجال حقوق اإلنساااااااااااااا     جمسح األوقاي   ما    

 االقتصاطيةس   ألاماي  لع أثناء ا 

  

 الجهاا المركزي لإلحصاءس ت16م

  أىل  البنع الدول  و ااااندوق النقد الدول  الم اطر  المت لقة  البلدا  الألقير  المةقلة  الديو  بو ااااألها إىارا  لتخفس  1996عال      ت17م
-www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/26/pr2187-sudanالديو  الشامل عن البلدا  المستوفسة للشرول: انظر  

imf-and-wb-consider-sudan-eligible-for-assistance-under-enhanced-hipc-initiativeس 

-www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/26/pr2187-sudan-imf اااااااااااااانادوق النقاد الادول  والبناع الادول : انظر   ت18م

and-wb-consider-sudan-eligible-for-assistance-under-enhanced-hipc-initiativeس  

http://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/26/pr2187-sudan-imf-and-wb-consider-sudan-eligible-for-assistance-under-enhanced-hipc-initiative
http://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/26/pr2187-sudan-imf-and-wb-consider-sudan-eligible-for-assistance-under-enhanced-hipc-initiative
http://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/26/pr2187-sudan-imf-and-wb-consider-sudan-eligible-for-assistance-under-enhanced-hipc-initiative
http://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/26/pr2187-sudan-imf-and-wb-consider-sudan-eligible-for-assistance-under-enhanced-hipc-initiative
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وُتلزل الم اطئ التوجيهسة المت لقة بتقيس  أثر اإل اااااا حاي االقتصاااااااطية    حقوق اإلنسااااااا   الت   -36
وماااا ها الخبير المسااااتقل الم ن   ايثار المترت ة علة الدول من جراء الدين الخارج  وتير  من االلتزاماي  

   ت19ما  وال ساسما ال قوق االقتصااطية واالجتماتسة والةقافسة اإلنسا  المالسة الدولسة  فسما يت ل   التمتح ال امل   قوق 
ك   من الدول والدا نين  لجراء تقيسماي ألثر سااااااساساااااااي اإل اااااا ح االقتصاااااااطي الت  تومااااااح    مواجهة  

حتة  األاماي االقتصاااااااطية والمالسة ال اط     حقوق اإلنسااااااا س ول  يجر السااااااوطا  أي تقيس  من ريا القبيل 
 لع أ  المشااااااااااركة الأل الة والأل لسة والمناسااااااااا ة التوقيت من جانم جمسح األ راط والجماعاي  األر  من اي س و 

االقتصاطية      من     لع الألئاي المهمشة واألشخا  الم رمو  لخطر االستض اف من جراء اإل  حاي 
ا ة جهد كا   مة   2020ساابتمبر  /ال تزال ماايسألةس ومح أ  الميتمر االقتصاااطي الوىن  اليي عقد    أيلول

جدير  الةناء    سااااابيل ساااااد  جو  المشااااااركة   ل  منظماي المجتمح المدن  أبل ت الم تم المشاااااترك  لنها  
اساااااااُت  دي من المشااااااااركة    الميتمر وأنه ال توجد قنواي كافسة ومناسااااااا ة التوقيت للمشااااااااركة    المراحل  

إىار ال واراي الت  ينظمها  مشاااااااااترك      عقد الم تم ال2020أكتوبر  /تشااااااااارين األول 20ال حقةس و   
ررنا  سااانتا كروا  حوارا  رفسح المسااتوى  شاال  ت زيز ال ماية االجتماتسة    السااوطا    ما يشاامل ال قوق  
االقتصاااااااااااااااطياة واالجتمااتساة والةقاافساة  ورو حوار جمح ك اار المساااااااااااااايولين ال  وميين والجهااي الألااعلاة من 

وشااااااااااااااركاء التنمسة لمناقشااااااااااااااة االلتزاماي الواق ة علة عات     المت د المجتمح المدن  وممةل  وكاالي األم
 السوطا   موجم القانو  الدول  ل قوق اإلنسا     سساق اإل  حاي االقتصاطية الجاريةس

وال يزال عدل إحراا تقدل    رط  مسااااكن النااحين وأرامااايه  وممتل اته  إليه  يهدط عملسة السااا ل   -37
ق جوبا للس ل أح اما  تهدف إلة ت ديد األس اب الجيرية للنزال  وال سسما تضمن اتألاالهشة    السوطا س وي 

ت  والت قي     انتهاكاي ال قوق االقتصااااااااااااااطية واالجتماتسة والةقافسة 1-1-22   ساااااااااااااساق طار ور مالبند  
عاادل تس تير أنااه ل  ي را أي تقاادل ملموي    تنأليااي اتألاااق جوبااا للساااااااااااااا لس باال ال يزال  2-1-22 مالبنااد

ل علة المسا  وتيررا من الموارط   ما     لع األرامااااااااا   وال ساااااااااسما    طار ور ومناى  أخرى   ال صاااااااااو 
عام   أسااساسا  من عوامل اساتمرار النزالس  لع أ  حوال  ثلث الساوطانيين  قم ي صالو  علة خدماي المسا  

  الألاشااار  حلقة حوار     نظ  الم تم المشاااترك2021ماري /س و   آ ارت 20م والصااارف الصااا   األسااااساااسة
 شااال  األرامااا  وماااما  ال ساا  أكد المشااااركو   يها علة مااارور  تشااا يل لجنة شااااملة ألرامااا  وحواكير  

 طار ور ولجنة إلعاط  إعمار طار ور وتنميتها علة الن و المتوخة    اتألاق جوبا للس لس 

ر من الجا  ة علة لقابلة للتضاار وأىلقت ال  ومة برنامجا  لدع  األساار  لمساااعد  األساار الألقير  وا -38
مواجهة ايثار الساااالبسة للجا  ةس تير أ  الم تم المشااااترك الحؤ أ  البرنامج ي ان  من نقص    التمويل 
و   البساناي الموثوقة عن قابلسة األساااااار للتضاااااارر من الجا  ة   ضاااااا   عن عدل قصااااااور اإلىار القانون  

 سوالسساسات  المت ل    ماية الضما  االجتماع 

الألتر  المشااااامولة  التقرير  وا ااااال الم تم المشاااااترك بناء قدراي منظماي المجتمح المدن  وخ ل   -39
   مجال ر اااد ال قوق االقتصااااطية واالجتماتسة والةقافسة   ما يشااامل مسااااعدتها    إنشااااء شااا  ة لر اااد 

ة أيال اسااتمري ث ث  مدى إعمال تلع ال قوق  اعت ار  لع من النتا ج الت  تمخضاات عنها حلقة ال مل الت 
س وأسااادى الم تم المشاااترك أيضاااا  إلة الجهاا المركزي لإلحصااااء  2020طيسااامبر  /وُعقدي    كانو  األول

 المشور  التقنسة فسما يت ل   لطماج نهج قا   علة حقوق اإلنسا     جمح البساناي وتصنسألها ونشرراس

  

  تسA/HRC/40/57م 2019هسة    الدور  األرب ين لمجلس حقوق اإلنسا      عال  اطئ التوجيُعرمت الم ت19م

 United Nations, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: Socioeconomic Impact Assessment ت20م

for Sudan, April 2020 انظر :  
www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Sudan%2520COVID-

19%2520socio-economic%2520impact%2520analysis%2520-%252026%2520April%25202020.pdf س 

http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Sudan%2520COVID-19%2520socio-economic%2520impact%2520analysis%2520-%252026%2520April%25202020.pdf
http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Sudan%2520COVID-19%2520socio-economic%2520impact%2520analysis%2520-%252026%2520April%25202020.pdf
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 المساءلة والعدالة النتقالية -رابعاا  

 لمحة عامة -ألف 

قة الدساااااااااااااتورية واتألاق جوبا للسااااااااااااا ل  مةا ة إىارين لتهيئة الظروف المياتسة لضاااااااااااااما  ت د الوثس  -40
ولنشااااااااااااء كساناي لتنأليي جدول أعمال الألتر    1989المسااااااااااااءلة عن الجرا   المرت  ة    الساااااااااااوطا  مني عال 

قي   لسااي الت االنتقاالساة  مح التركيز علة حقوق اإلنساااااااااااااااا س وقاد أنشااااااااااااااال الناا ام ال اال  االأل ال عادطا  من آ
 اإلماااا ة إلة اللجنة الوىنسة المساااتقلة الت  أنشااالرا ر سس الواراء للت قي     أعمال قمح المتظاررين إ ا   

 س 2019يونسه /حزيرا  3أحداث 

وأطى بدء وتير  التقدل الم را    تأل يل المألوماااااااااااااسة المساااااااااااااتقلة إل ااااااااااااا ح المنظومة ال قو سة  -41
ح نظال ال دالة الجنا سة وقطال األمن   ما     لع  را القواي لخير    إ ااا إلة مزيد من الت   ت 21م وال دلسة

وترشاااايدرا و رض قيوط علة اختصااااا  الم اك  ال ساااا رية علة المدنيينس وت د عملسة اإل اااا ح القانون   
والميساسا  أسااساسة  لتم ين المسااءلة وكألالة ماماناي عدل الت رارس و   تطور متصال بهيا الموماول  َقب ل  

اسااااااتقالة النا م ال ال وَعَزل ر سس القضاااااااء  مما أثار مخاوف    2021مايو  /أيار 17     مجلس السااااااساطيال
 شااااال  اساااااتق ل القضااااااء وقدرته علة مواجهة ت دياي الألتر  االنتقالسةس وجاءي اساااااتقالة النا م ال ال وعزل 

لتم ين  شاااال   سع ولاالة ار سس القضاااااء    أعقاب التوتراي المسااااتمر  بين ر سس القضاااااء ور سس لجنة التأل
 قراراي اللجنة المت لقة  أل ص سج ي ال املين    قطال القضاءس

 ت 22م 2019حزيران/يونيه    3اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث   -باء 

ويشاا   ل إنشاااء لجنة الت قي  الوىنسة المسااتقلة خطو  حاساامة    ساابيل مااما  ال دالة والمساااءلة   -42
  2019يونسه  / حزيرا    3واالنتهاكاي المرت  ة ماااااااااد المتظاررين    الخرىول     حقوق اإلنساااااااااا     عن انتهاكاي 

     ث ثة 2019أكتوبر /تشااااااااارين األول  20س وُحدطي والية اللجنة  الت  بدأي    ت 23م و   األيال الت  تلته
   2021  يونسه / حزيرا    22السة     أشهر قابلة للتمديد  وُمدطي عد  مراي مني  لع ال ينس ورت  انتهاء الوالية ال  

 مايو  أ  اللجنة ت تاج إلة ث ثة أشهر أخرى إلنهاء واليتهاس/أيار 29 ل  ر سس اللجنة أعلن     

لة  الصاااوي والصاااور س وأطلة ما ال  -43  يقل وتأليد التقارير  ل  اللجنة وثقت عدطا  كبيرا  من األطلة المساااجَّ
أسار ما ايا ومسايولو  عسا ريو س وال تزال  من بينه  ما ايا و   شاخص  شاهاطاته  أمال اللجنة  3  200عن  

ثماة طواع  قل  إااء قادر  اللجناة علة االمااااااااااااااط ل بواليتهاا كااملاة  و قاا  لقواعاد اإلجراءاي القاانونساة الواج اة  
الت  تنص عليها الم ايير الدولسة  سبم ما تواجهه من ع  اي تقنسة ولوجستسة ومالسة   ض   عن انخألاض 

     ميساااااسااااااي الدولة  علة ترار ما تواجهه آلساي الت قي  األخرى الت  أنشااااالرا الت او  من جانم   مساااااتوى 
  النا م ال الس وباإلمااااااا ة إلة  لع   ل  أوجه القصااااااور الت  تشااااااوب اإلىار القانون  لل دالة الجنا سة  وال سااااااسما 

قانونسا  خطيرا     خرين  تشاا ل عا قا  غساب مبدأ المساايولسة الجنا سة علة أساااي مساايولسة القاط  أو الرلساااء اي
أمال الساااااااا   إلة ت قي  ال دالة الجنا سةس ورت  التقدل الم را   ل  اللجنة تواجه انتقاطاي متزايد   ساااااااابم تلخررا  

 نتا ج ت  سقاتها   ما     لع قا مة لوا   االتهالس       نشر 
  

  عملها   دس وسااااتنألي المألومااااسة المسااااتقلة إ اااا حا  قانونسا  2021أبريل  /نسسااااا   22ل  تبدأ المألومااااسة المسااااتقلة  الت  أنشاااائت     ت21م
 الستق ليته ونزارته ومساءلته ولسساط  القانو س ل دالة ممانا  وميسسسا  شام   لنظال ا

  أنشاال ر سس الواراء لجنة الت قي  الوىنسة المسااتقلة ل   ت ق     مزاع  ارت اب انتهاكاي ل قوق  2019  أكتوبر/تشاارين األول    ت22م
 س2019ه يونس/حزيرا  3اإلنسا  أثناء    االعتصال  استخدال القو  الألتاكة    الخرىول    

 لع اليول و   األيال الت  تلتاه   رقت قواي األمن   ن  مظاارر  مييد  للاديمقراىساة    الخرىول واساااااااااااااتهاد ت مظاارراي أخرى ممااثلاة        ت23م
 مما أسألر عن مقتل عشراي المدنيين حس ما أ اطي  ه التقاريرس 
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 العدالة النتقالية -جيم 

النتقالسة ولنشاء م  مة جنا سة خا ة  جرا   قانو  لل دالة ا ينص اتألاق جوبا للس ل علة اعتماط -44
    للنظر   شام   ا  عن آلساي لتقص  ال  سقة وت قي  المصال ةس وينشئ االتألاق أيضا  نظام  طار ور   ض   

  مح التركيز  شااااااد  علة المسااااااا ل الت  تمس النااحين وال جئين    طار ورس ت 24م مل سة األراماااااا  وال واكير 
ت او  مح الم  مة الجنا سة الدولسة فسما يت ل   المواىنين الساااااوطانيين اليين وجهت  التألاق أيضاااااا  علة ال وينص ا 

  ميكر    2021 براير  / شاااااااااا ال   14إليه  الم  مة اتهامايس وفسما ي د إنجااا  تاريخسا   وق  ت ح ومة السااااااااااوطا      
لدى  م  الم تجز    م اكمة عل  كوشاااااااااي   تألار  مح م تم المدع  ال ال للم  مة الجنا سة الدولسة للت او  

ال اال     اار المادع  2021يونساه  / حزيرا    4ماايو إلة  / أياار   29س و   الألتر  من 2020يونساه  / الم  ماة مناي حزيرا  
 للم  مة طار ور علة رأي  ري  للت قي     الجرا   وجمح األطلةس

ط  طيسااااااااااامبر وم اطر  مألقو وجرى إطماج م اطراي مجتميسة قوية  مةل تجمح ُأسااااااااااار شاااااااااااهداء ثور   -45
لضاااما  مساااارمة أسااار الضااا ايا    الت  سقاي المت لقة  االنتهاكاي الخطير  ل قوق اإلنساااا س وت ث المألوماااسة  

لل  ث    ال  ومة علة احترال ح  ري  الجميساي    النشاال اإلل ترون  علة وساا ل التوا ال االجتماع  وتيررا 
 عن الم لوماي ألتراض المساءلةس

 لعدالة النتقاليةمبادرات ا  

خ ل الألتر  المشاااامولة  التقرير  أساااادى الم تم المشااااترك المشااااور  التقنسة إلة واار  ال دل  شاااال   -46
 س 2021أبريل  / نسسااا   24مشاارول قانو  إنشاااء مألومااسة ال دالة االنتقالسة  اليي اعتمد  المجلس المشااترك     

شااااااااوراي لت ديد ُنُهج ال دالة   ة تتمةل     ساط  موقد ُأساااااااندي إلة مألوماااااااسة ال دالة االنتقالسة والية وامااااااا 
االنتقالسة    السااوطا س وتنشااد المألومااسة أرب ة أرداف ر سسااسة: أولها  مااما  ال دالة االنتقالسة   ما يشاامل  
   ساط  مشااااوراي شااااملة علة نطاق البلد  شااال  عملساي ال دالة االنتقالسة؛ وثانيها  ت ديد انتهاكاي حقوق اإلنساااا  

  أو  ااساتة قانو  ال دالة االنتقالسة؛ ورا  ها  اإلشااراف علة إنشاااء آلساي / ها  إعداط و  ة    الماماا ؛ وثالة المرت  
  3و   نساء علة األقل   4مألوما  مستق    من بينه     11ال دالة االنتقالسة وتنسسقهاس وتتلل  عضوية المألومسة من  

الت  تدل علة التزال اإلنسااا  بهي  الخطو   أعضاااء من المجتمح المدن س وترحم المألومااسة السااامسة ل قوق  
ال  ومة الساساسا  بتسساير و اول ما ايا انتهاكاي حقوق اإلنساا  الساا قة إلة سابل االنتصااف والجبر من 
خ ل عملسة عدالة انتقالسة شااااااملةس وتدعو المألوماااااسة أيضاااااا  إلة عملسة اختسار شاااااألا ة وشااااااملة وتشااااااورية 

 تق ل آلساي ال دالة االنتقالسةسطنة من الضماناي السألعضاء المألومسة  ما ي ألل ال د األ

واماااطلح الم تم المشاااترك أيضاااا  بدور ر سسااا     طع  مشااااركة المجتمح المدن  مشااااركة    لسة   -47
تشااااااااارين  11   عملسة  اااااااااساتة قانو  ال دالة االنتقالسة عن ىري  تسساااااااااير إجراء مشااااااااااوراي عامةس  أل  

ورية    الخرىول جم ت ممةل  واار  ال دل  المشااااااترك حلقة عمل تشااااااا  نظ  الم تم 2020نو مبر  /الةان 
مشااااااركا  من المجتمح المدن   واألوساااااال األكاطيمسة  والقانونيين  ووكاالي األم   43مح  ري  تركيز مااااا   

َر أطواي ساااااساط   ا  المت د س وسااااااعد الم تم المشاااااترك أيضااااا      اااااساتة التقرير المت ل   المشااااااوراي  وَنشاااااَ
 لس  مرحلة ما   د النزا القانو   

  

 األرام  الت  تستخدمها تقليديا  مجموعة َقَبلسة م دط س  ت24م
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 مبادرات مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة  

الحؤ الم تم المشااااااترك  مء وتير  التقدل الم را    ريا الصاااااادط رت  الجهوط الت  تبيلها لجا    -48
ل قوق    الت قي  الت  أنشااااالرا النا م ال ال لمقاماااااا  قاط  النظال السااااااب  المتورىين    انتهاكاي وتجاوااي

س وتواجه م ظ  لجا  الت قي  ع  اي    االماااااااااط ل   ملها  سااااااااابم نقص ت 25م 1989ال اإلنساااااااااا  مني ع
الخبراي التقنسة والقانونسة  والة راي اللوجسااااتسة والمالسة  و اااا وبة ال صااااول علة الوثا   ال امة  والت او   

 الم دوط مح الجهاي ال  ومسة والهيئاي ال امة األخرى  اي الصلةس

قا دا  من قاط  النظال السااااااااب     ساااااااجن كوبرس   23  ت  احتجاا 2019أبريل  /نسساااااااا   17ومني   -49
ل  انتظال ىل اي لتمديد احتجاار   رت  اإل راج عن   ضااه     انتظار م اكمته س وم ظ  الم تجزين  وتقدَّ

الت ييم؛ وجرا   مااد     اإلمااا ة إلة جرا   أخرى  منها القتل؛ و 1989متهمو   جرا   تت ل   انق ب عال 
  كانت 2021مايو /أيار 25سااااانسة؛ واخت ي أموال عامة وسااااوء التصاااارف  يها؛ والةراء ال رالس وحتة  اإلن 

 ست 26م تسح قضايا  قم قد ُأحيلت إلة الم اكمة  بينما ال تزال عشراي القضايا قيد الت قي 

  سااااااامسة وبما أ  االحتجاا المطول يقو  ض ال رياي المدنسة ل شااااااخا  الم تجزين   ل  المألومااااااسة ال  -50
من   ل قوق اإلنساا  ت ث النا م ال ال علة اتخا  اإلجراءاي المناسا ة لضاما  اختتال الت  سقاي ماد الم تجزين 

  لةس وتدعو المألومااااسة أيضااااا  ال  ومة قاط  النظال الساااااب  وتقديمه  إلة القضاااااء من أجل م اكمته  م اكمة  عاط 
 األ ولس إلة تأل يل الم  مة الدستورية لضما  ال      م اكمة و  

 ت 27م وإزالة التمكين واسترداد األموال العامة 1989لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيه   

لشااااااااااااااواتال المت لقاة  وماا االات لجناة التأل ساع تيطي مهاامهاا  رت  تزاياد االنتقااطاي الموجهاة إليهاا وا -51
صااااااال موظأل  ال  ومة    لجراءاتها وشااااااارعيتهاس وتتخي اللجنة ىا ألة من التدابير تشااااااامل حل الجميساي  و 

رط     أعلنت اللجنة أنها قرري 2021يناير  / كانو  الةان    23ومصاااااطر  الممتل ايس و   ميتمر  اااا أل  ُعقد     
  مدن  ور اعة و   واليت  الجزير  وجنوب طار ور عدط من الممتل اي والمشاااااااريح التجاري واألراماااااا     مدينت   

 براير  اتخي وال  والية الجزير  عد  قراراي تقض  / الش  19س و    ت 28م إلة عدط من مسيول  النظال الساب 
 اسااااااترطاط جمسح أسااااااه  شااااااركة طواجن   ري الجزير  ولل اء عقد تشاااااا يل مشاااااارول أل ا  شاااااامال الجزير      

ار  ل  تيول جمسح األ ااااااول الةابتة والمنقولة المملوكة للشااااااركتين إلة واار  المالسة س ويقضاااااا  القر ت 29م الوالية
 س  ت 30م    الوالية

  

   1989لجنة ت قي  للت امل مح ما ارت م من أ  ال إجرامسة وانتهاكاي خطير  ل قوق اإلنسااااااااااا  مني عال    55شاااااااااال النا م ال ال  أن ت25م
  س2019    لع االنتهاكاي الت  ارت بت    ظل نظال المجلس ال س ري االنتقال  ل ال    

-https://suna  :  ورو متاح علة الرا م التال 2021مايو /أيار  24و قا  لبسا   ااااااااااا أل   ااااااااااادر عن السااااااااااالطة القضاااااااااااا سة     ت26م

sd.net/read?id=713064 [ن ليزية والألرنسسة ال ربسة واإل]س 

سع م لَّألة بتأل سع وجوط لجنة التأل   :2019نو مبر  /تشاااااااارين الةان   28أنشاااااااائت  موجم قانو  تأل سع نظال اإلنقا  ولاالة التم ين     ت27م
 ما     لع  صاااال موظأل  ال  ومة  وم ا  ة الألساااااط واساااات اط  الموارط المنهوبة   ما      حزب الميتمر الوىن     أجهز  الدولة 

  لع مصاطر  األ ول واالستةماراي الموجوط  طاخل السوطا  وخارجهس 

 سhttps://suna-sd.net/read?id=702307انظر  ت28م

-www.dabangasudan.org/en/all-news/article/former-elements-of-sudan-s-al-bashir-regimeانااااااااااظاااااااااار   ت29م

dismantled-in-el-geziraس 

-www.dabangasudan.org/en/all-news/article/former-elements-of-sudan-s-al-bashir-regimeانااااااااااظاااااااااار   ت30م

dismantled-in-el-geziraس 

https://suna-sd.net/read?id=713064
https://suna-sd.net/read?id=713064
https://suna-sd.net/read?id=702307
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/former-elements-of-sudan-s-al-bashir-regime-dismantled-in-el-gezira
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/former-elements-of-sudan-s-al-bashir-regime-dismantled-in-el-gezira
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/former-elements-of-sudan-s-al-bashir-regime-dismantled-in-el-gezira
http://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/former-elements-of-sudan-s-al-bashir-regime-dismantled-in-el-gezira
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ل أكةر من  -52 موظألا  ح ومسا   من بينه  قضاا  ووك ء نسا ة  من  2 750وباإلماا ة إلة  لع  ُ صا 
  ُأ يد  ل  ال دط 2021مايو  /أيار 2س و   ت 31م وظا أله   سااااااااابم االشااااااااات ا     انتما ه  إلة النظال السااااااااااب 

ط جهاا القضااءتس وبلغ    الما ة من مجمول أ را 13قضاا  محوال   207اإلجمال  للقضاا  المألصاولين بلغ  
 س  ت 32م وكيل نسا ة 49عدط وك ء النسا ة المألصولين  

   مراج تها   أنشاااال ر سس القضاااااء طا ر  اسااااتئناف قراراي اللجنة للسااااماح  2021يناير  / و   كانو  الةان   -53
  وحيد  ى ن  ول  تبت    ري  الط و    دس والطريقة ال   2  300قضاااااااا سا س وتلقت ري  الدا ر  القضاااااااا سة أكةر من  

 المتاحة حالسا  لإلشراف علة قراراي لجنة التأل سع ر  إجراء المراج ة الياتسة اليي تت  ه اللجنةس

ت  أعرب عنها الخبير المسااااااااتقل وت حؤ المألومااااااااسة السااااااااامسة ل قوق اإلنسااااااااا  أ  المخاوف ال -54
ط   دل  ت  2020أتساااااااااطس /آب 25الم ن    الة حقوق اإلنساااااااااا     الساااااااااوطا     تقرير  المير   س ت 33م بدَّ

ويساااااا ة الم تم المشااااااترك   الت او  الوثي  مح   ةة األم  المت د  المت املة لتقدي  المساااااااعد  خ ل الألتر  
لسااااااوطا     مواءمة عمل لجنة التأل سع مح أ ضاااااال الممارساااااااي االنتقالسة    السااااااوطا   إلة طع  ح ومة ا

 نتقالسة األخرىسالدولسة  استناطا  إلة الدروي المستألاط  من السساقاي اال

 الستنتاجات والتوصيات -خامساا  
ترحب المفوضييية بما اتتهته حكومة السييودان من تداإير بيجاإية لتبديد دواعي القلق المتعلقة   -55

يادة القانون عموماا، بما في ذلك من خالل ما تعهدت به من التزامات بمكافحة اإلفالت  بحقوق اإلنسان وس 
  الهشية منه أمد طويل في وليات دارفور وجنوب رردفان والنيل األزرق، بل  جانب   من العقاب. غير أن الحالة 

ه بل  تشريد أعداد ربيرة  عدم حل األسباب الجهرية للنزاع، رثيراا ما يؤديان بل  تكرار العنف الهي يؤدي إدور 
ادت هشياةية  ازد  من المدنيين وما يصيحبه من تداعيات فورية عل  حقوق اإلنسيان وحماية المدنيين. وقد 

  ، عل  نحو ميا يتجل  2020ديسيييييييييمبر  / الميدنيين في أعقياب انتهياء وليية العمليية المتتل ية في ريانون األول 
التالفات القبلية   نجمف معظم أعمال العنف عن في سيلسيلة من حوادث العنف التي وقعف في دارفور. وقد  

ضيائية. ورغم اتتاذ سيل ات  واإلفالت من العقاب بسيبب ضيعف مؤسيسيات بنفاذ القانون والمؤسيسيات الق
 الدولة بعض تداإير التدخل، فإن الض رابات المستمرة أثبتف صعوبة بعادة الهدوء بل  دارفور.

ها التبير المسيييتقل المعني بحالة حقوق اإلنسيييان وتؤيد المفوضيييية جميل التوصييييات التي قدم -56
م الت( 34) 2020أغس س /آب 25في السودان في تقريره المؤرخ   .وصيات التالية، وتقد ِّ

 حكومة السودان -ألف 

تدعو المفوضيييية حكومة السيييودان بل  مواصيييلة التعاون مل المكتب المشيييترك لحماية وتعزيز  -57
 حرية تنقل موظفي المكتب داخل البلد، وفقاا لتفاق البلد المضيف.حقوق اإلنسان في السودان وتيسير 

  

 س2021أبريل /نسسا  29   م لوماي ورطي من لجنة التأل سع  ت31م

 قامسا س 151ت لجنة التأل سع عن  صل   أبل 2020أتسطس /آب 22و    ت32م

  الت  يشااااااير  يها الخبير المسااااااتقل إلة وجوط مخاوف من أ  تت ول قراراي لجنة التأل سع إلة  52  الألقر   A/HRC/45/53انظر   ت33م
ض  ر  المصاااال ة بدال  من ت زيز حقوق اإلنساااا  وساااساط  عملسة عزل ساااساسااا س ول ا حصااال  لع   ل  ري  ال ملساي ساااوف تقو  

 قانو   وتخل  ش ورا   االستساء     ألوف المتضررين من ال ملسةسال

 سA/HRC/45/53 ت34م
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 حماية المدنيين   

 حكومة السودان التداإير التالية لحماية المدنيين: توصي المفوضية بأن تتته -58
تفعيل الت ة الوطنية لحماية المدنيين من خالل النشير الكامل، عل  سيبيل األولوية،  مأت 

رة في المناطق التي تشيهد اضي رابات في دارفور، وضيمان فرق رقابة فعالة عل   لقوات الحماية المشيتر 
 وق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني؛تلك القوات وفقاا للقانون الدولي لحق

اعتماد اسييتراتيجية وطنية ةيياملة بشييأن بصييالأل ق اع األمن وتنفيهها تنفيهاا متسييقاا   مبت 
في سييجالت جميل أفراد وضييباط قوات األمن، ول سيييما من يتم عل  مسييتوا الوليات؛ وضييمان التدقيق  

في مجال حقوق اإلنسييان قبل نشييرهم؛ ورفالة    بدماجهم في قوات الحماية المشييتررة، بما يشييمل تدريبهم
 المساءلة في حالة وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان؛

،  األسيلحة الصيريرة   تسيريل وتيرة الجهود الرامية بل  جمل األسيلحة والسيي رة عل  انتشيار  مجت 
 ول سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع؛

م واألمن وإطار التعاون مل األمم المتحدة  تنفيه خ ة العمل الوطنية بشييييأن المرأة والسييييال  مطت 
العنف الجنسيي ضيد النسياء والفتيات والتصيدي له أثناء النزاع، بما يشيمل اعتماد خ ة تنفيه    بشيأن منل 

 ألمم المتحدة.وطلب الدعم الالزم من ا

 الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية  

إير التالية لكفالة الحقوق القتصييييييادية  توصييييييي المفوضييييييية بأن تتته حكومة السييييييودان التدا -59
 والجتماعية والثقافية:

مراعاة التزاماتها في مجال حقوق اإلنسييييييان لدا بجراء اإلصييييييالحات القتصييييييادية،   مأت 
مات أثر سيياسيات اإلصيالأل القتصيادي في حقوق اإلنسيان، وفقاا للمبادو التوجيهية  يشيمل بجراء تقيي بما

وفقاا لقراري مجلس حقوق   2019لمعني بآثار الدين التارجي في عام  التي وضييييييعها التبير المسييييييتقل ا
: وينبري بجراء ههه التقييمات عل  نحو يضمن مشاررة جميل الفئات مشاررةا  37/11و  34/03اإلنسان  

 ومناسبة التوقيف ومجدية فيها؛ فعالة

ة الحياليية  اتتياذ ميا يلزم من بجراءات لالنتقيال من خ ل الحميايية الجتمياعيية المجزأ مبت 
بل  إنياء نظيام متكياميل للضيييييييييميان الجتمياعي والحميايية الجتمياعيية، وفقياا للتزامياتهيا اليدوليية في مجيال  

لحقوق القتصيادية والجتماعية والثقافية(  من العهد الدولي التاص با  10و 9حقوق اإلنسيان )المادتان  
بشيأن   202مسيتدامة والتوصيية رقم من أهداف التنمية ال 1من الهدف   3وبما يتماةي  أيضياا مل الراية  
ول يعني هها تعريف الحماية    ( الصييييادرة عن منظمة العمل الدولية:2012أرضييييية الحماية الجتماعية )

ألزمية أو عميل خيري، وإنميا تعريفهيا بياعتبيارهيا مجموعية من الجتمياعيية عل  أنهيا اسيييييييييتجيابية طيارئية  
ي، وتتصيييع الموارد الكافية لها، وتعريف األفراد  السييتحقاقات الدائمة التي ينع عليها التشييريل المحل

عل  أنهم أصييييييحاب حقوق، وضييييييمان بمكانية لجوئهم بل  آليات تظلم مسييييييتقلة في حال حرماناهم من 
 .روط الحصول عليهاالستحقاقات التي يستوفون ة

 آليات حقوق اإلنسان  

 ان:توصي المفوضية باتتاذ اإلجراءات التالية في مجال حقوق اإلنس -60

النضييمام بل  الصييكوك الدولية لحقوق اإلنسييان التي لم ينضييم بليها السييودان بعد،  مأت 
فظات تتعارق مل ول سيييييما اتفااية القضيييياء عل  جميل أةييييكال التمييز ضييييد المرأة، دون بإداء أي تح

تصييادية  موضييوع التفااية وغرضييها، والبروتورول الختياري الملحق بالعهد الدولي التاص بالحقوق الق
 والجتماعية والثقافية؛
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ضيييمان األخه إنهش تشييياوري في بصيييالأل المفوضيييية القومية لحقوق اإلنسيييان، مل  مبت 
زيزها، بما في ذلك الحقوق القتصييادية  بسييناد ولية واسييعة الن اق في مجال حماية حقوق اإلنسييان وتع

  المفوضييييية من خالل عملية متسييييمة عن تعيين أعضيييياء    والجتماعية والثقافية، وفقاا لمبادو باريس، فضييييالا 
 بالشفافية وةاملة للجميل وقائمة عل  التشاور.

 المساءلة  

  توصي المفوضية بأن تتته حكومة السودان التداإير التالية لضمان المساءلة: -61

توفير ميا يكفي من الموارد البشيييييييييريية والمياليية وبرامش إنياء القيدرات  لييات التحقيق   مأت 
نها من بجراء تحقيقات فورية ومسييييييتقلة ومحايدة وةيييييياملة وةييييييفافة في النتهاكات  القضييييييائي بما يمك ِّ 

 الت يرة للقانون الدولي اإلنساني والنتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛

 30توفير المتيابعية الالزمية لتقرير اللجنية الوطنيية المسيييييييييتقلية للتحقيق في أحيداث   مبت 
ر نتائش التقرير عل  عامة الجمهور وضيمان حق الضيحايا وأسيرهم في من أجل نشي 2019يونيه  /حزيران

 معرفة الحقيقة والعدالة وتعويضهم عما أصاإهم من ضرر، ومحاسبة جميل المسؤولين دون استثناء؛ 

تنفيه آليات العدالة النتقالية المتوخاة في اتفاق جوبا للسيييييالم، بما في ذلك بنشييييياء   مجت 
ر، وضييييمان اختيار أعضيييياء مفوضييييية العدالة النتقالية من خالل عملية  محكمة جنائية خاصيييية إدارفو 
ة  عن توفير الموارد اللوجسييتية والبشييرية والمالية الكافية لتمكين مفوضييي   ةييفافة ةيياملة للجميل، فضييالا 

  العدالة النتقالية من الض الع إوليتها؛

جميل حالت  ضييمان البف عل  وجه السييرعة من جانب هيئات قضييائية مسييتقلة في   مطت 
العتقال والحتجاز غير القانونيين وإسييياءة المعاملة، وفقاا للمعايير الدولية ذات الصيييلة بالمحاكمة وفق 

 األصول القانونية والمحاكمة العادلة؛

اء تحقيقات منهجية في انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسييان، بما في ذلك حالت  بجر  مرات 
لقوة من جانب موظفي بنفاذ القانون والنتهاكات والتجاوزات المرتكبة  أو المفرط ل/السيتتدام العشيوائي و

 في سياق العنف القبلي، ومساءلة الجناة؛

يه عملية تحق ق ممتثلة للحقوق  مواصييلة التعاون مل المكتب المشييترك في اعتماد وتنف  موت 
األةييتاص المتضييررين من  ومتصييلة بإطار العدالة النتقالية الشييامل والكفلي في السييودان، بما يشييمل من  

 لجنة التفكيك بمكانية ال عن أمام الهيئات القضائية في الوقف المناسب. قرارات 

 اإلصالحات   

 توصي المفوضية بالنظر في اإلصالحات التالية: -62

بنشيييياء مجلس تشييييريعي انتقالي ةييييامل للجميل ومتوازن إين الجنسييييين في صيييينل  مأت 
ة إلصييالأل المنظومة الحقواية والعدلية، وسيين المزيد من اإلصييالحات  القرار، وتفعيل المفوضييية المسييتقل

القانونية الرامية بل  تعزيز حماية حقوق اإلنسيييان، بما في ذلك قصييير عقوبة اإلعدام عل  أةيييد الجرائم  
من العهييد الييدولي التيياص بييالحقوق المييدنييية    6من المييادة    2ورة، بييالمعن  المقصيييييييييود في الفقرة  خ 

 لحصيانات التي تحول دون مالحقة مرتكبي النتهاكات الت يرة لحقوق اإلنسيان مالحقة والسيياسيية، ورفل ا 
 قضائية فعالة؛
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ارسيييييةا، بما في تهيئة إيئة مؤاتية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسيييييان قانوناا ومم مبت 
 ذلك من خالل بنشاء آليات لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان؛

فحة التمييز إهدف تعزيز المسيييياواة ومكافحة التمييز عل   اعتماد قانون ةييييامل لمكا مجت 
 أسييياو نوع الجنس، أو األصيييل اإلثني، أو الدين، أو المن قة، أو اإلعاقة، أو الميل الجنسيييي، أو أي وضيييل 

 اجتماعي آخر.

 الحررات المسلحة   -باء 

للسيالم بل   تدعو المفوضيية المجموعتين المسيلحتين غير الموقعتين ر رفين عل  اتفاق جوبا -63
الحفاظ عل  واف بطالق النار ومواصييلة المشيياررة في مفاوضييات حقيقية مل حكومة السييودان لتحقيق  

 السالم الدائم والمصالحة خدمةا حرصاا عل  مصلحة ةعب السودان.

 المجتمل الدولي -مجي 

 تدعو المفوضية المجتمل الدولي بل  القيام بما يلي: -64

ومة السيييييودان لضيييييمان تنفيه اتفاق جوبا للسيييييالم والت ة  مواصيييييلة التعاون مل حك مأت 
 الوطنية لحماية المدنيين، بما يشمل النشر الفوري لقوات الحماية المشتررة في دارفور وتفعيلها؛

اسييية المنسييقة بل  دعم عملية جوبا للسييالم لضييمان انضييمام  مواصييلة الدعوة السييي مبت 
 بل  عملية السالم؛الجماعتين المسلحتين الرافضتين لتفاق جوبا 

  مواصيييلة دعوة الموقعين عل  اتفاق جوبا للسيييالم بل  بنهاء التجنيد، بما في ذلك التجنيد  مجت 
 القسري لألطفال؛

السييييودان وإثيوبيا عل  حدودهما وعل   دعم الحل الدإلوماسييييي والسييييلمي للنزاع إين   مطت 
 عنه إلحالل األمن الداخلي وتحقيق التنمية سييد النهضيية اإلثيوبي العظيم: فالسييتقرار اإلقليمي أمر ل غن   

 في السودان؛

  مواصيلة تقديم الدعم المالي والدإلوماسيي لمكتب األمم المتحدة المشيترك لحقوق اإلنسيان  مرات 
 لمساعدة التقنية الالزمة لت ل اإلصالأل.في السودان بما يضمن توفير ا
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