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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021الثاني/نوفمبر   تشرين 1-12

 تجميع بشأن السودان  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مع مراعاة الطاابع الدوري 16/21و 5/1                                               أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااا   -1
تجميع للمشلوماا  الوارةة في تقاارير هاتاا  المشااهادا   لالسااااااااااااااتشرال الادوري الشاااااااااااااااما   وهاذا التقرير هو 

                                                                                              واإلجراءا  الخاصااااار و ارها من واامم المت المتادة لا  الوااااالر، وهو مقد و في قااااا   موجّ تقا دا  بالاد  
 القوى لشدة الكلما  

الاااادوليااااة   -       ثانيا    وال   ااااات  ايليااااات  مع  والتعاااااون  الاااادوليااااة  االلتتامااااات  نطاااااق 
( 2) (  1) اإلنسان لحقوق 

 

أوصى الخبار المستق  المشني باالر حقوق اإلنسا  في السوةا  الا ومر بأ  تودق على االتفاقيا    - 2
                                                                                                      الدولير لاقوق اإلنسااااا  التي لت  واااادق السااااوةا  علا ا بشد ، بما فا ا اتفاقير الق اااااء على جميع أقاااا ا  التمااّ  

   ( 3) الالإنسانير أو الم انر   أو الشقوبر القاسير أو   ضد المرأة واتفاقير مناه ر التشذيب و اره من ضروب المشاملر 

وحثت اللجنر المشنير باقوق اإلنسااا  السااوةا  على التوااديم على البروتوخو  اال تياري الثاني  -3
الملام بالش د الدولي الخاص بالاقوق المدنير والساااااياساااااير، ال اةء إلى إلااء عقوبر اإلعداو، واالن اااااماو 

  ( 4) ر لاما ر جميع القخاص من اال تفاء القسري إلى االتفاقير الدولي 

وأوصااى فريم المت المتادة القطري السااوةا  بأ  تنير في توقيع االتفاقير الدولير لاما ر حقوق   -4
  ( 5) جميع الشما  الم اجرين وأفراة أسرهت والتوديم علا ا

وأوصاااااات مفوضااااااير المت المتادة السااااااامير لشااااااتو  الالجتان الا ومر بأ  تن اااااات إلى االتفاقير  -5
المتشلقر بوضاع القاخاص عد مي الجنساير واتفاقير  فا حاال  انشداو الجنساير، وبأ  ترفع تافي ا عن 

  ( 6) من االتفاقير الخاصر بوضع الالجتان 26الماةة 
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ر حقوق اإلنساااا  في الساااوةا  الا ومر بأ  تنير في التواااديم وأوصاااى الخبار المساااتق  المشني باال  -6
   ( 8)                                                     وحث ا أ  ا  على التشاو  مع الما مر الجنامير الدولير     ( 7) على نياو روما الساسي للما مر الجنامير الدولير 

ّيارة الموج  إلي  من  -7 وأوصاااااات اللجنر المشنير باقوق اإلنسااااااا  السااااااوةا  بأ  يوافم على  لب ال
  ( 9) الفريم الشام  المشني بااال  اال تفاء القسري أو  ار الطوعي

( 10) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -       ثالثا   
 

                                                                                     رح ب الخبار المسااااااااااتق  المشني باالر حقوق اإلنسااااااااااا  في السااااااااااوةا  بالتقارير التي تفاد بموافقر   -8
على قانو  التشديال  المتنوعر الذي نص على إة ا  تشديال   2020المجلس المشاااااااااتر/ في تمو /يولي   

او بالنسااااااااا ر   وقاااااااااملت التشديال  إلااء جريمر الرةة، وحذء عقوبر اإلعد1991على القانو  الجنامي لشاو  
                                                                                                  للجرامت التي يرتكب ا أ فا ، وحذء عقوبتي اإلعداو والجلد بالنسااااااا ر لجريمر ممارسااااااار اللواو  وجر و القانو  

  ( 11)                                                                                 أ  ا  الفشا  التي تنطوي على تمااّ جنساني ونص  على توفار حما ر أف   لاقوق المرأة 

                                                                                           وقااج ع الخبار المسااتق  الا ومر على إجراء إصااالحا  قانونير إضااانير ل ااما  امتثا  البلد المشايار    -9
                                                                                           الدولير لاقوق اإلنساااااااا   وقاااااااج ع الا ومر، بوج  الخواااااااوص، على إبطا  الح او التي تفرل عقوبر اإلعداو  

عقوبر اإلعداو المنوااوص علا ا                                                                        على الجرامت التي ال ت واان ض ضاامن فتر أقااد الجرامت  طورة، بما في للء إلااء 
ّنا   1991في القانو  الجنامي لسنر      ( 12) بالنس ر لجرامت تقويا النياو الدستوري والتجسس وال

المنواااااوص علا ا في الوايقر  12 وةعا الا ومر إلى التشجا  بإنشااااااء المفوضااااايا  المساااااتقلر ال -10
الدسااتورير، وبخاصاار المفوضاايا  المشنير بشااتو  الساالت، واإلصااالحا  القانونير، والشدالر االنتقالير، وحقوق  
اإلنساااا ، وحقوق المرأة والمسااااواة بان الجنساااان، وملى الهياو، في هذا الساااياق، ب اااما  ات ا  ن   تشااااوري 

  الاالير ومنا ا وال ر واسااااشر النطاق في مجا  حما ر حقوق  إلصااااالم المفوضااااير الو نير لاقوق اإلنسااااا
ّها، بما في للء الاقوق االقتواااااة ر واالجتماقير والثقانير، على ناو يتماقااااى مع الم اة   ّي اإلنسااااا  وتش

ّيّ وحما ر حقوق اإلنسا  )م اة  باريس(   ( 13 ) المتشلقر بمرخّ المتسسا  الو نير لتش

وأقاار  منيمر المت المتادة للتربير والشلت والثقافر )الاونسا و( إلى التوصاير بأ  تنشاح الا ومر   -11
لجنر انتقالير تشنى بإصاالم وسااما اإلعالو وقطا  اإلعالو وتتألض من  براء مساتقلان من وسااما اإلعالو 

تقد ت المشااااورة بشااااأ  قوانان  والمجا  القانوني والمجتمع المدني والوساااااو الماة مير يتمتشو  بوااااالحيا   
  ( 14) جديدة لوساما اإلعالو والنير في المقترحا  والتوصير بتر يص  دما  إلاقير جديدة

تنف ذ االلتتامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع مرا اة القانون الدولي  -       رابعا   
 اإلنساني الواجب التطب ق

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

( 15) واة و دم التم  تالمسا -1 
 

ّير راسااااااخر في    ما  ا   - 12 القلم  ساااااااور اللجنر المشنير باقوق اإلنسااااااا  إ اء اسااااااتمرار سااااااريا  أح او تماا
في مجاال  قانو  السارة والحوا  الشاخواير ونيما يتشلم بالما  الجنساي  والحيت اللجنر  ال سايما التشاريشا ، و 

                                                                                      من الدساااااااااااااتور االنتقاالي ال ت شر  ء التماّا وال تنص على قاممار بالسااااااااااااا ااب التي   اير التماّا على   31أ  المااةة 
جميع   التماّا في لر وفشالر من                                                                          أسااسا ا  وأوصات اللجنر الساوةا  بسا ن تشاريشا  قااملر تنص على توفار حما ر خام 

   ( 16) ر بأس اب التماّا المايورة، بما فا ا الما  الجنسي وال وير الجنسانير حوري الوساو، وتت من قاممر  ار 
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ّير وأ  ينير في اعتماة  -13                                                                                       وأوصاااااااااى فريم المت المتادة القطري الساااااااااوةا  بأ   شد   قوانان  التماا
ّيّ   المساااااااواة وم افار التمااّ القامت على نو  الجنس أو الصاااااا  اإلاني قانو  قااااااام  لم افار التمااّ لتش

  ( 17) الدين أو اإلقليت أو اإلعاقر أو الما  الجنسي أو أي وضع اجتماعي آ ر أو

من قانو   3وأوصاااات اللجنر المشنير باقوق القااااخاص لوي اإلعاقر السااااوةا  بأ  يراجع الماةة  -14
                                                        اير صراحر  التمااّ على أساس اإلعاقر، ويتأمد من خو  عدو خي   2017القخاص لوي اإلعاقر لسنر 

                                                                                                    توفار الترتا ا  التيسااارير المشقولر  شتبر أحد أقاا ا  التمااّ القامت على اإلعاقر  وأوصاات خذلء بأ  ت دم   
هذه الح او في مشااااااارو  الدساااااااتور المقب  باات توفر أعلى مساااااااتويا  الاما ر القانونير من التمااّ القامت 

  ( 18) ساس اإلعاقر والتمااّ المتشدة الق ا  والبشاة اللذين يواج  ما القخاص لوو اإلعاقرعلى أ

وأوصااات مفوضاااير قاااتو  الالجتان الا ومر بأ  تلاي جميع أقااا ا  التمااّ على أسااااس الجنس   -15
فال ا، متساااااوير مع الرج  في منس جنسااااات ا ل    ا  في قانو  الجنسااااير المالي ل ااااما  أ  تكو  للمرأة حقوق

ّوج ا   ( 19) واالحتفاظ بجنسات ا وتااارها، ومنس جنسات ا ل

( 20) التنمية والب  ة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

أوصااااااااى فريم المت المتادة القطري السااااااااوةا  بأ  ينشااااااااح هاتر مسااااااااتقلر لرصااااااااد ا اار الباتير   -16
واالجتماقير والمتشلقر باقوق اإلنسا  للمشاريع المتشلقر بالموارة الطبيعير و ارها من مشاريع البنير التاتير 

   ( 21) أراضا ت  فقدو  الذين  الكبارة، بما في للء بالنس ر لألقخاص الذين  شاة تو ان ت بوورة  ار  وقير و 

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 (22)                                            حق الفرد في الحياة والحر ية واألمان  لى شخصه -1 

الحظ الخبار المستق  المشني باالر حقوق اإلنسا  في السوةا  أ  التقارير أفاة  بأ  االستخداو  -17
المفرو للقوة من جانب قوا  المن، وال ساااايما أفراة ج ا  المن والمخابرا  الو ني، ضااااد المتياهرين بل  

  شدةة بأ  قوا  المن اقتامت   وأفاة  تقارير مت 2019أوج   ال  الحداث التي وقشت في أوام  نيسااااا /أبري   
       قااخوااا    46 ، أفاة  الا ومر بأ  2019نيسااا /أبري     8وةاهمت مسااتشاا يا  ومساااجد وجامشا  ومنا    وفي  

   ار أ  الجماعا  المشنير باقوق اإلنسااااااااا  2018                                                ق تلوا منذ بدا ر المياهرا  في خانو  الو /ة ساااااااامبر 
ّير، المنتمير لتجمع الم ناان السااااوةاناان، أقااااار  في وقت الحم   إلى أ  عدة ولجنر أ  اء السااااوةا  المرخ

تجاو  المامر  وأقاااار  التقارير    2019إلى نيساااا /أبري    2018القتلى في الفترة من خانو  الو /ة سااامبر 
ّاب                          أ  ااااااااا  إلى أ  عدةا  هامال                    مشار ضاااااااار وناقااااااااطو                                                       من المتياهرين اعت قلوا تشساااااااافا ، بمن فا ت  عماء أح

    ( 23) سياساو  وصافاو  وأفراة من المجتمع المدني وأ  اء وأساتذة جامشاو  وم ندسو  و الب

والمقرر الخاص المشني بااال      ا  والحظ المقرر الخاص المشني باقوق اإلنسااا  للمشاارةين ةا لي  -18
ّة أو تشسااااااافاإلعداو                                          أ  الشنض الطامفي الذي أة ى إلى اقااااااات اما     ا   ارج نطاق الق ااااااااء أو بإجراءا  موج

بان البدو الشرب والمساااااالات المنادرين من أصااااا   ار عربي في    2021خانو  الثاني/يناير   17و  16 في
  163مقت   رب ةارفور، وهو ما أار على مشس ري خريندق وأبو  ر للنا حان، قد أسفر، حس ما ورة، عن  

قااااخص  وقد ت اااارر  ممتلكا  المدناان وتشرضاااات للن ب   50 000 آ ر وتشااااريد  217وجرم      ا   قااااخواااا 
خانو  الثاني/يناير، أفاة  التقارير بأ  االقاااااات اما  بان مجتمشي الر يقا  والفالتر في قري اااااار،   18 وفي

ر ة  ناو      ا   قاااخوااا  70وأصااااب أمثر من      ا    قاااخوااا  72جنوب ةارفور، أسااافر  عن مقت   أسااارة    100             وقااا 
وحت المقررا  الخاصاااااااااا  ح ومر الساااااااااوةا  على تكثيم ج وةها لاما ر المدناان، بمن فا ت المشااااااااارةو  

ّيد من عمليا  التشااااااااااااريد وم جاة حلو  للتشاااااااااااارة الدا لي عن  ريم التنفاذ الفوري     ا ، ةا لي  لمنع حدوث الم
  ( 24) والكام  لخطت ا الو نير لاما ر المدناان
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الخبار المسااتق  المشني باالر حقوق اإلنسااا  في السااوةا  الا ومر إلى أ  ت اااعض الج وة وةعا  - 19
نيما يتشلم بدارفور، التخال تدابار ساريشر وملموسار وقابلر للتطبام ب دء تجسااد اساتراتيجير  ال سايما المبذولر،  

ّة وتايى بالثقر في نقاو  ّيّ  الاما ر الو نير عن  ريم نشااار قوا  أمنير م نير ومج  الاما ر الساااا نر، وتش
  امن توسايع نطاق   الباتر الامامير باالساتناة إلى الفوامد الماققر من نمولج واامض االتواا  مع الدولر، بما 

                         إلى أ  تيسا ر وتدعت إنشااء    ا  متساساا  حقوق اإلنساا  وساياةة القانو  وبساا سالطر الدولر  وةعا الا ومر أ  ا 
ّاعاا  آلياا  موااااااااااااااالاار مجتمعيار في المناا م الم  ّا  لمنع عوةة الن المجتمشاا  الماليار وحل اا،   بان  تاأارة باالن

   ( 25) المالير  بطرق من ا إةماج م اة  حقوق اإلنسا  والمساءلر في آليا  التسوير 

واللجنر المشنير باقوق اإلنساااااااااااااا  قلقر من اساااااااااااااتمرار الا ت بشقوبر اإلعداو على جرامت ال تندرج  -20
( من الش د الدولي الخاص بالاقوق المدنير 2)6المقوااااااوة في الماةة   ضاااااامن أقااااااد الجرامت  طورة بالمشنى

من القانو  الجنامي  27والساااااااياساااااااير، وهو ما  شني جرامت القت  الشمد  وحثت الساااااااوةا  على تشدي  الماةة 
القانو  الو ني للدولر  وحثت      ا   باات تلاي عقوبتي الرجت والوالب باعت ارهما عقوبتان ينص علا ما رسامي 

                                                                                        الساااااااااااااوةا  أ  اااااااااااااا  على أ  ينير في فرل وقض ا تياري للشم  بشقوبر اإلعداو وأ   قوو في الوقت لات  
 6من الماةة  2                                  باات  متثال  امتثاال  صاااارما  للفقرة بتنهيس القانو  الجنامي وقانو  م افار االتجار بال شااار 

من الش د، وأ   اوااار الجرامت التي  م ن أ  تطبم علا ا عقوبر اإلعداو في أقاااد الجرامت  طورة، أي تلء 
  ( 26) التي تنطوي على القت  الشمد

  وأوصااااااات اللجنر نفسااااااا ا الساااااااوةا  بأ   ساااااااوي جميع حاال  اال تفاء القساااااااري وياقم فا ا ةو  -21
تأ ار؛ وأ    ااامن إبالح ضااااا ا اال تفاء القساااري ولوي ت بالتقدو المار  في التاقام ونتامج ؛ وأ   ادة 
المساااتولان وي ف  مقاضاااات ت ومشاقبت ت بشقوبا  تتناساااب وجساااامر جرامم ت؛ وأ  يتأمد من تقد ت التشويا  

  ( 27) ترضير وضمانا  عدو التكرارالكام  ل اا ا اال تفاء القسري وأسرهت، بما في للء إعاةة التأها  وال

 ( 28) إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -2 

الحظ الخبار المسااتق  المشني باالر حقوق اإلنسااا  في السااوةا  أ  الساالطا  الجديدة أصاادر ،  -22
                       من قاةت ، وفقا  لقانو   23، أوامر باله ا على 2019سااااقوو النياو السااااابم في نيسااااا /أبري  في أعقاب 

خ ار مساعد  ،     وقد قملت الرميس المخلو  ال شار واانان من1997الطوار  وحما ر السالمر الشامر لشاو 
وهت االار من  مساار موا نان سااوةاناان أةانت ت الما مر الجنامير الدولير بارتكاب جرامت حرب وجرامت ضااد  

  ( 29) اإلنسانير في ةارفور

ّي في  - 23 الخر وو  وتلقى الخبار المستق  مشلوما  عن احتجا  قاةة النياو السابم في سجن خوبر المرخ
إلى النامب الشاو  ومنذ للء الاان، بوقااااار  التاهيقا  ضااااادهت  2019اني/نوفمبر  ومحالر ملفات ت في تشااااارين الث 

                       المااممر خ  قااااااا ر بناء    في عدة ق اااااااا ا، وقامت الما مر الجنامير في الخر وو بتمديد عمليا  احتجا هت رهن 
  وعند ختابر الخبار المستق  1991                                                                   على  ل ا  من المدعان الشامان، وفقا  لقانو  اإلجراءا  الجنامير لشاو

ّين الا  4                         ، خا  قد أ فرج ب فالر عن 2020هذا التقرير، في تمو /يولي     ( 30) 23من الماتج

، بت مر 2019خانو  الو /ة ساااااااامبر   14والحظ الخبار المسااااااااتق  أ  الرميس المخلو  أةين، في  -24
  ما  ا ر لمدة سااانتان؛ ومع للء،                                                            سااا  الموا  والفسااااة وق  اااي بإيداع  متساااسااار إصاااالحير  اضاااشر للدول

ّي في الخر وو  وتلقى الخبار المساااااااااااتق  مشلوما  تفاد بأ  النامب الشاو،  ّا  في ساااااااااااجن خوبر المرخ                                                                                             ماتج
أوامر باله ا   2020آلار/مارس  31، أصااااااااااادر في  1989بوااااااااااافت  رميس لجنر التاقام في انقالب عاو 

ّين وعدةهت  من ت من قاةة النياو  16                     قاااااخواااااا  آ ر مشاااااتب ا ب ،  36 على      ا    قاااااخوااااا  19الساااااابم الماتج
من ت  لقاء  وفي وقت الحم، وفي أعقاب االنت اء  6  ما  ا              مشااااااااتب ا  ب  و  30                        ومجماال ، ألقي اله ا على 

  ( 31) علي    ا  مقبوض 30مشتب ا ب  من بان   11من التاهيقا ، أفرج النامب الشاو ب فالر عن 
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                                                                                          وأقر  الخبار المسااااتق  بأ  إنشاااااء لجنر التاقام الو نير المسااااتقلر، وتكليف ا بإجراء تاقام قاااافاء   -25
ّيرا /يونيا    3وةقام في االنت ااماا  المرتك ار في  و ارهاا من الاواةث لا  الواااااااااااااالار، هي  طوة    2019ح

حاسااااااااااااامر ناو تاقام الشدالر والمسااااااااااااااءلر عن العما  اإلجرامير المرتك ر  ال  الحداث التي وقشت في  
ّيرا /يوني    3الخر وو يوو    ساااور الخبار المسااتق  بساابب التأ ار   ما  ا وما بشده  باد أ  القلم   2019ح

                                                                                  ر وتوفار سااااب  االنتواااااء الفشالر لل اااااا ا الذين قاتلوا من أج  الثورة  وقد حت  الا ومر  في تاقام الشدال
                                                                                                  أ  ااا  على ةعت اللجنر لتم ان ا من تنفاذ واليت ا تنفاذا  فشاال   وحت اللجنر أ  ااا  على بذ  قوااارى ج دها 

قواعد اإلجراءا  القانونير                                                                             ل اما  الشدالر والجبر لل ااا ا، ومااسا ر جميع المساتولان، ةو  اساتثناء، وفقا  ل
  ( 32) الواج ر التي تنص علا ا المشايار الدولير

وةعا الخبار المسااااتق  الا ومر إلى إرساااااء عملير عدالر انتقالير قاااااملر وتشاااااورير وخلير ماورها  -26
 طر بنو  ال ااا ا وتقوةها مفوضاير الشدالر االنتقالير لجبر أضارار التجاو ا  الساابقر، بما فا ا الجرامت المرت 

والحظ فريم المت المتااادة القطري أ  ال راء في اتفاااق جوبااا للسااااااااااااااالو في    ( 33) الجنس، ومنع تكرارهااا
الساااوةا  اتفقت على إنشااااء آليا  للشدالر االنتقالير، بما فا ا آليا  مادةة لدارفور ومنطقتي )النا  ال رق 

لوصااااو  إلى السااااوةا  ةو  عوامم  وفي خانو  وجنوب خرةفا ( ومنات الما مر الجنامير الدولير إم انير ا
، اعتمد  و ارة الشد  مشااااارو  قانو  بشاااااأ  لجنر الشدالر االنتقالير إلجراء مشااااااورا   2020الو /ة سااااامبر 

  ( 34) مع المجتمع المدني   ا  أوسع نطاق

( 35) الحريات األساسية -3 
 

من القانو  الجنامي وتشدي    126أوصاااات اللجنر المشنير باقوق اإلنسااااا  السااااوةا  بإلااء الماةة  -27
الح او التشاااااااااااريعير التي تنت ء حرير الفكر والوجدا  والدين والتشبار؛ واالمتنا  عن التد   في الشاااااااااااتو  

ا لت   ن هاذا التاد ا                             ختادمار ةور الع ااةة مثال ، ما الادينيار لألقااااااااااااااخااص الاذين ال  شتنقو  الادين الرساااااااااااااامي،  
                                                                                         مساااتندا  إلى قااار ي ال ااارورة والتناساااب؛ وضاااما  تم ان جميع القاااخاص، بمن فا ت الملادو  والمرتدو   

  ( 36)                                                                             عن الدين اإلسالمي، من ممارسر حق ت في حرير الفكر والوجدا  والدين ممارسر خاملر  

قلق  إ اء التطورا    وأعرب الخبار المسااااااااااااتق  المشني باالر حقوق اإلنسااااااااااااا  في السااااااااااااوةا  عن -28
، صاااااااااااااااةق  2020أ اار/ماايو   31                                                                  القاانونيار الجاديادة التي تقاا د حريار التشبار وتفرل عقوباا  قااااااااااااااديادة  ففي 

المجلس المشتر/ على قانو  حما ر ال  اء والموافان الطباان والمنشآ  الواير ب دء رة  االعتداءا   
  ويشااااااار 19-وةا  في سااااااياق جامار خوفادالمتكررة على ال  اء والشاملان في المجا  الواااااااي في الساااااا 

                                                                                                    القانو  إلى نير الا ومر حما ر الموافان الطباان، لكن  يت امن أ  اا  أح اما  تقا د حرير التشبار  حات إ  
القانو  ينص تات عنوا  "الجرامت والشقوبا " على إم انير فرل عقوبا  على نشاااار المشلوما  الم ااااللر  

  ( 37)             سنوا  سجنا   10اء الموافان الطباان تو  إلى أو  ار الوايار التي تتار في أة

وأعربت اللجنر المشنير باقوق اإلنسااااا  عن قلق ا إ اء االةعاءا  التي تفاد بأ  ضاااا او الشاااار ر   -29
أاناء  ،                                                                                           والمن  سااااااااااتخدمو  القوة اسااااااااااتخداما  مفر ا  لتفريم المتياهرين  وتفاد التقارير بأ  للء حدث، مثال  

                            ، إل اة عي أن  جرى اساتخداو  2018قمع االحتجاجا  المناه ار إلجراءا  التقشاض في خانو  الثاني/يناير  
الذ ارة الاير والرصااااص المطا ي والاا  المساااا  للدمو  ضاااد المتياهرين، مما أسااافر عن مقت  ومصاااابر  

مقاضااااة المتياهرين ومنيمي  الشديد من ت  وأقاااار  اللجنر إلى أن   جب على الساااوةا أ )أ( أ  تمتنع عن
التجمشا  على ممارسات ت حق ت في التجمع؛ و)ب( أ  ت امن تنفاذ الم اة  السااساير بشاأ  اساتخداو القوة 
والسلار النارير من جانب الموافان الم لفان بإنفال القوانان، من  ال  اتخال تدابار ل ما  عدو استخداو  

  ( 38) المياهرا  موافي إنفال القانو  للقوة المفر ر  ال 
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                                                                                           وأوصات اللجنر نفسا ا الساوةا  بأ  يراجع قوانان  وممارساات  تاهيقا  لما يليأ )أ( أ    ف  امتثا   -30
                                                                                              أي تقااد لممارسااار حرير التشبار والتجمع وتكوين الجمعيا  امتثاال  صاااارما  للشاااروو المنواااوص علا ا في  

بب ممارست ت حقوق ت في حرير التشبار وتكوين  الش د؛ و)ب( أ   فرج عن جميع القخاص الذين أةينوا بس
  ( 39)                                                                  الجمعيا  والتجمع السلمي، ويمنا ت تشوي ا  خامال  عما أصاب ت من ضرر

( 40) حظر جميع أشكال الرق  -4 
 

 لبات لجنار الخبراء المشنيار بتطبام االتفااقياا  والتوصااااااااااااااياا  التاابشار لمنيمار الشما  الادوليار إلى  -31
التادابار المتخاذة لتنفااذ أهاداء  طار الشما  الو نيار لم اافاار االتجاار باال شاااااااااااااار، وخاذلاء  الا ومار أ  تبان  

النتام  التي تاققت في هذا الوادة، وما إلا تت وضاع  طر جديدة لم افار االتجار  خما  لبت اللجنر إلى 
قاضااااااااااة الا ومر أ  تقدو مشلوما  عن حاال  االتجار بالقاااااااااخاص التي جرى تاديدها والتاقام فا ا وم

لتنفاذ قانو  م افار     ا  المتور ان فا ا، وخذلء عن عدة اإلةانا  التي أصاااادرت ا الماامت المنشااااأة  واااايواااا 
 لبت اللجنر إلى     ا ، الشقوبا  المادةة التي تفرل على المذنبان  وأ ار ، وعن 2014االتجار بال شااااار لشاو 

اعدة ل اااااااا ا االتجار، وخذلء عن الا ومر تقد ت مشلوما  عن أي تدابار متخذة ل ااااااما  الاما ر والمساااااا 
  ( 41) عدة ال اا ا المستفادين من هذه المساعدة

والحيت اللجنر نفساااااااااااا ا بقلم ارتفا  مشد  االنت اما  الخطارة التي تطا  ال فا ، بما فا ا عمليا    - 32
مقاضااااة  اال تطاء ل رال الساااخرة  وحثت الا ومر على اتخال تدابار فورير ل اااما  إجراء تاهيقا  قااااملر و 

سااااااااااااانر ل رال الساااااااااااااخرة، وفرل عقوبا  فشالر وراةعر   18تق  أعمارهت عن                                المجرمان الذين ا تطفوا أ فاال  
  في في الواقع الشملي  و لبات إلى الا ومر تقاد ت مشلوما  عن أنشاااااااااااااطار اللجنار الو نيار لم اافاار االتجاار  بماا 

   ( 42) رال السخرة وعن النتام  الماققر بالقخاص الرامير إلى الق اء على ممارسر ا تطاء ال فا  ل  

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

( 43) الحق في العمل وفي ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 
 

الحظ الخبار المساااااااتق  المشني باالر حقوق اإلنساااااااا  في الساااااااوةا  أ  تدابار الت اعد الجسااااااادي  -33
                                                                                       أضاار   بشاادة قطا  الخدما  الذي يوا ض أمثر من ملاو  عام ، مشيم ت في العما  المنخف اار الجر  

م                                                                                         والشرضير  ول ذا السبب، امر  طر خبار أ  يتوق ض نشاو قرخا  عديدة في حا  تواص  اضطراب الش
الشاةي لشااارخا  العما   وقد تأار قطا  ال ااايافر  ار الرسااامي، وبخاصااار نشااااو بامشا  الشااااي، نتيجر 
التراجع الشاو لالقتوااة  وفي حا  عدو التوادي لذلء، قد  ف اي ارتفا  مساتويا  الفقر في صافوء سا ا  

ةا  ويساااافر عن انشداو                                                                          المنا م الا اااارير إلى احتجاجا  جديدة، بما  قو ل االنتقا  الد مقرا ي في السااااو 
  ( 44)                                              استقرار سياسي قد  شط   مسار التنمير في البلد

( 45) الحق في الضمان االجتما ي -2 
 

برنام  الساااوةا   2020الحظ فريم المت المتادة القطري أ  الا ومر اعتمد  في قااا او/فبراير  -34
لدعت السارة، وهو مشارو  متشدة الماناان  متد لسانتان وي دء إلى مسااعدة الشامال  والسار المعيشاير الفقارة 

  جني  سوةاني  1  900  وفي إ ار البرنام ، سشت الا ومر إلى تو يع  19- عواقب جامار خوفاد على مواج ر  
الفقارة وال ااااااااااااعيفر  ويتوقع  ةوالرا  أمري ير( ختاويال  نقد ر قاااااااااااا رير م اقاااااااااااارة إلى الساااااااااااار  5)حوالي 
                                                                          من السااار الساااوةانير من البرنام   وفي حان  شااا    المشااارو   طوة جديرة بالثناء،   في المامر 80 اساااتفاةة

                                                                                             فإن  لت  اقم بشد  نتام   وأوصاااى فريم المت المتادة القطري الساااوةا  بأ    اااع التشاااريشا  والساااياساااا   
                                                                                    الال مر إلنشاااااااء نياو متكام  للاما ر االجتماقير حتى يتساااااان ى لك  قااااااخص في حالر ضااااااشض، بمن فا ت 

  ( 46) لشاملو  في القطا   ار الرسمي، الاوو  على الاما ر االجتماقيرا
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وأعربت اللجنر المشنير باقوق القااااخاص لوي اإلعاقر عن قلق ا ل  تدابار الاما ر االجتماقير  -35
والتخ يم من حدة الفقر المتخذة لواااالس السااار ال اااعيفر ال تلبي االحتياجا  السااااساااير لألقاااخاص لوي 

أوصاااااات السااااااوةا  بما يليأ )أ( مراجشر مخططات ا للاما ر االجتماقير والتخ يم من حدة الفقر اإلعاقر  و 
ل اااما  تمتع القاااخاص لوي اإلعاقر بمساااتوى معيشاااي المم، بطرق من ا مخططا  التشويا في قااا    
                                                                                         بدال  ت دفع لألقاااااااخاص لوي اإلعاقر لتم ان ت من تاطير النفقا  المتوااااااالر باإلعاقر؛ و)ب( تم ان جميع

ّيّ إةماج ت اقتواة ا     ( 47)                                                         القخاص، بورء النير عن إعاقت ت، وتش

 ( 48) الحق في مستوى معيشي الئق -3 

المساااااتق  المشني باالر حقوق اإلنساااااا  في الساااااوةا  أ  أوج  التمااّ وعدو المسااااااواة  الحظ الخبار  - 36
                                                                 ت تشواااااااض بالمجتمع الساااااااوةاني وتتار سااااااال ا  في التمتع بالاقوق االقتوااااااااة ر ما  ال المساااااااتمرة منذ أمد بشاد  

ّا   ال سيما ت قاسشر،  ما  ال واالجتماقير والثقانير  فالتفاوتا  في التمتع ب ذه الاقوق   في المنا م المتأارة بالن
لاذاء والتي تشاني من الارما  الشاااااااااااديد، في ا  اساااااااااااتمرار الفقر المدقع ومادوة ر فرص الاواااااااااااو  على ا 

ّا  هذه التفاوتا  تشاااا   أساااا ابا  جذرير لالضااااطرابا                                                                                                      والتشليت والخدما  الواااااير ومياه الشاااارب المأمونر  والت
ورأى الخبار المساتق  أ  إعما  الاقوق االقتوااة ر واالجتماقير للشاشب      ( 49) المدنير والواراعا  في الساوةا  

الفشا  لالساااااااتراتيجير  وةعا الا ومر إلى التنفاذ   الساااااااوةاني هو مفتام االساااااااتقرار الطوي  المد في الساااااااوةا   
   ( 50) الو نير للاد من الفقر من أج  مشالجر الس اب الجذرير لااال  انشداو المساواة في البلد 

وأوصااااااى فريم المت المتادة القطري السااااااوةا  ب فالر أ  تامي اإلصااااااالحا  االقتواااااااة ر الاد  -37
الةنى من الماتوى السااساي للاقوق االقتوااة ر واالجتماقير والثقانير وأال تتار بشا   مفرو على الفتا  

من الفقر  الم مشاااااار  خما أوصااااااى، في هذا الواااااادة، بأ   شتمد السااااااوةا  اسااااااتراتيجير و نير قاااااااملر للاد
  ( 51) باستخداو ن    قوو على حقوق اإلنسا  ويشال  عدو المساواة عند إعما  تلء الاقوق 

                                                                                     وأعرب الخبار المساتق  المشني باالر حقوق اإلنساا  في الساوةا  عن قلق  من أ  تقو  ل جامار   -38
ساااار المعيشااااير في  في المامر من ال  58أهداء التنمير المسااااتدامر  و تاقامقدرة السااااوةا  على  19-موفاد

ملاو   ف   شاني  2,7مختلض أنااء البلد  ار قاةرة ع  توفار ساااالر الاذاء الاومي الساااااسااااي  وأمثر من 
ماليان   5,2من ساااااوء التاذ ر الااة  وارتفع عدة القاااااخاص الذين  اتاجو  إلى المسااااااعدة اإلنساااااانير من 

في المامر    75، أي ما  مث   ياةة بأمثر من  2020ماليان قاااااااااااااخص في   9,3إلى   2015قاااااااااااااخص في 
نشااداو المن الاااذامي الااااة  ماليان قاااااااااااااخص من الفقر الماادقع، خمااا يتبان للاء من ا   6,2ويشاااني ماا مجموعا   

ّيد من  طر الجو  وسااوء  والمقرر الخاص قلم من تأاار الجامار في توافر الاذاء ومم انير الاوااو  علي ، ما ي
                                                                                                        التاذ ر  ويفتقر الس ا  المت ررو  من انشداو المن الاذامي، بمن فا ت المشرةو  ةا ليا  والالجتو  والم اجرو   

   ( 52) يفر والنساء وال فا ، إلى آليا  التكيم الال مر للتخ يم من حدة أاره والشامدو  والمجتمشا  الم  

  وأوصااااى فريم المت المتادة القطري السااااوةا  بأ  يتخذ  طوا  عاجلر لمشالجر انشداو المن الاذامي  -39
لفوري باتخال تدابار ت دء إلى تقد ت الدعت ا    ا   وأوصااى أ  اا      ا    وت ميشاا     ا   في صاافوء أمثر قاارامس الساا ا  فقر 

  ( 53) لتلبير االحتياجا  الاذامير للناس، بطرق من ا توفار المساعدة الاذامير والتاذوير

الساااوةا  بوضاااع اساااتراتيجير و نير قااااملر ل سااا ا     ا  وأوصاااى فريم المت المتادة القطري أ  ااا  -40
القوااار تكف  مشااارخر أوسااع لصااااب المواالار الو ناان، وتلبي احتياجا  ساا ان  الساا نير على المدى  

والمتوساااااااااا والطوي ، وت ااااااااامن أ    و  السااااااااا ن في متناو  الجميع، بما في للء الفتا  ال اااااااااعيفر مث  
  ( 54)         اقانيا            ومقبوال     ا  والالجتان، ويتام بأسشار مشقولر، وي و  مالمم   ا  المشرةين ةا لي 
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( 55) الحق في الصحة -4 
 

أوصااى فريم المت المتادة القطري السااوةا  بما يليأ )أ( اتخال تدابار ملموساار ل ااما  حوااو    -41
الجميع على مجموعر أسااساير من الخدما  الوااير الولير، وتوفار التدريب المناساب للشاملان في المجا   

اإلنسااااااااااا   الموافان ومرافم الرعا ر الواااااااااااير؛ و)ب( إةماج منيور لاقوق الطبي، وتوفار عدة خاء من  
  من  ال  إة ا  ساااياساااا  وتشاااريشا   ال سااايما                                                           إةماجا  خامال  في  دما  الواااار الشقلير والخدما  المجتمعير،  

ّانير    مادار و طا عم  مناساااا ر؛ و)ج( ضااااما  تخواااايص موارة مالير خانير للخدما  الواااااير في حدوة الما
إلنجابير، على أساااااااس المساااااااواة الو نير؛ و)ة( ضااااااما  احتراو وحما ر ومعما  حقوق الوااااااار الجنسااااااير وا

  ( 56) 19-، مع اتخال تدابار لمشالجر الار المفرو لجامار خوفادالموضوقير

والحظ الخبار المساااااتق  المشني باالر حقوق اإلنساااااا  في الساااااوةا  إعال  الا ومر حالر  وار   -42
  وقاد أ لقات جميع 19-في إ اار التوااااااااااااااادي لجااماار خوفااد  2020آلار/ماارس    16صااااااااااااااايار عاامار في  

وو                                                                                                المطارا  والموانح والمشابر البرير والمدارس والجامشا   وأعلنت الا ومر أ  ااا  اإل الق الشااام  للخر 
ّايد حاال  انتقا  الشدوى على الواااااااااااااشاد المالي  وأعرب الخبار  18            اعت ارا  من  نيساااااااااااااا /أبري  الحتواء ت

                                                   ا ر  خخطر مادق ي د ة السااااااوةا ، وفاقمت الوااااااشوبا  التي  19-المسااااااتق  عن قلق  ل  جامار خوفاد
  ( 57) إلفال  من الشقابتواج  البلد بسبب الوراعا  الدا لير واالنتقا  السياسي وال مر االقتواة ر وا

                          من القاانو  الجناامي تجر  و   135وأعربات اللجنار المشنيار باقوق اإلنساااااااااااااااا  عن قلق اا ل  المااةة   -43
اإلن اء الطوعي للام ، إال في اروء مادوةة، مما يدفع النسااااء والفتيا  إلى اللجوء إلى اإلج ال  ار 

                               ساااااااااوةا  بأ   شد   تشاااااااااريشات  لتكف  المأمو  في اروء تشرل حيات ن وصاااااااااات ن للخطر  وأوصااااااااات ال
                                                                                            اإلج ال ا من والقانوني والفشا  حما ر  للنسااااااااااء والفتيا  الاوام  عندما تكو  حيات ن أو صاااااااااات ن في  
                                                                                         طر وفي الااال  التي  اتم  أ   ساااااااااااااابب فا ا اسااااااااااااااتمرار الام  إلى ن ايت  ألما  أو مشاناة قااااااااااااااديدين، 

                                                و مواقشار مااارو أو عنادماا يتشاذر بقااء الجنان حياا                                              وباال ص عنادماا   و  الاما  نااتجاا  عن ا تواااااااااااااااب أ
وعالوة على للء، أوصات الساوةا  بأ    ف  عدو إ  اا  النسااء والفتيا  اللواتي  ج  ان وال  اء الذين 

حوااااو  الرجا  والنساااااء والمراهقان والمراهقا  في جميع أنااء    ا   ساااااعدون ن لشقوبا  جنامير، وي ف  أ  اااا 
  ( 58) الجنسير واإلنجابير الكانير، وموانع الام ، و دما  التثهيم ب ذا الشأ  البلد على  دما  الوار

 ( 59) الحق في التعليم -5 

أقاار  الاونسا و إلى أن  ين اي تشاجيع الساوةا  على ما يليأ )أ( التنفاذ الكام  التفاقير م افار   -44
التمااّ في التشليت؛ و)ب( مواءمر تشاااااريشات  وساااااياسااااات  مع اإلعال  الدساااااتوري الجديد ب دء توضااااايس مدة 

ّامي والمجاني، وا تناو الفرصار ل اما   ّامير،   9القانو ، من ا  سانر من التشليت المجاني ب   12التشليت اإلل   سانوا  إل
ّاما   ّواج في المتثا  االلت ساااانر بالنساااا ر للفتيا    18الدولير؛ و)ج( تشدي  تشااااريشات  لتاديد الساااان الدنيا لل

                                                                                             والفتيا ؛ و)ة( حير الشقوبر البدنير صاااااااااااراحر  في تشاااااااااااريشات ؛ و)ش( تقد ت تقارير و نير قااااااااااااملر بانتياو 
اتفاقير م افار التمااّ   ال ساايماالاونساا و المتشلقر بوضااع المشايار، و المشاااورا  الدورير بشااأ  صاا و/  إلى

  ( 60) في مجا  التشليت

والحظ فريم المت المتادة القطري أ  ج وة الساااوةا  الرامير إلى تنفاذ التشليت السااااساااي الشاااام   -45
نتيجر أمور تقوضاااااات بساااااابب انخفال مشد  االحتفاظ بال فا  في المدارس وارتفا  مشد  تساااااارب ت وللء 

ّواج الم  ر، والمساااااافر التي يتشان على ال فا  قطش ا للوصاااااو  إلى المدرسااااار، وارتفا  تكلفر  من بان ا ال
  ( 61) الفرصر البديلر لاللتااق بالمدارس
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 حقوق أشخاص محددين أو ف ات محددة -دال 

( 62) النساء -1 
 

الحظ الخبار المسااااااتق  المشني باالر حقوق اإلنسااااااا  في السااااااوةا  أ  المرأة في السااااااوةا  خانت  -46
                                                                                          تتواادر االحتجاجا  الساالمير  وقد خانت أ  ااا  أولى ضاااا ا الشنض، بما في للء انت اما  حقوق اإلنسااا  

ق  بالترخاّ الكبار والشنض الجنساااي،  الر فترة االحتجاجا  والفترة المشااامولر بالتقرير  وأقااااة الخبار المسااات 
ّيّ حقوق النساااااء 7)7للوايقر الدسااااتورير على حقوق المرأة  فالماةة   ( من ا تنص على ضاااامانا  لكفالر وتش

المجاال  االجتماقير والسياسير واالقتواة ر ولمااربر خافر أق ا  التمااّ ضد المرأة في السوةا  في خافر  
شت الماةة مع مراعاة التدابار التف ااااااااااالير المتقتر في حالت                    من الوايقر نطاق    48                              ي الساااااااااالت والارب  ووساااااااااا 

الح ااو المتشلقار باقوق المرأة، من  ال  نواااااااااااااا اا على أ  الادولار تشترء بجميع حقوق المرأة الوارةة في  
  ( 63) االتفاقيا  الدولير واإلقليمير التي صاةق علا ا السوةا  وتاما ا

ّا  اإلبالح عن  ضعيف والحظ فريم المت المتادة القطري أ    - 47     ا ، جد     ا   الشنض القامت على نو  الجنس ال ي
ّا   وقد تفاقت بسااابب  وأن   شااا   موااادر قلم خبار في الساااوةا  ساااواء في الوضاااا  اإلنساااانير أو في حاال  الن
 روج الشمليااار المختلطااار لالتاااااة الفريقي والمت المتاااادة في ةارفور  وأوصاااااااااااااى فريم المت المتاااادة القطري 

ّيّ حقوق المرأة وم افار التمااّ ضد المرأة عن  ريم إصالم القوانان، بما فا ا  الس  وةا  بأ  يواص  ج وةه لتش
وقانو  الحوا  الشاااااخواااااير، عن  ريم التشااااااور مع المجتمع المدني، بما في للء  1991القانو  الجنامي لشاو  

بشاااااااأ  المرأة    1325ذ قرار مجلس المن بتنفاذ  طر الشم  الو نير لتنفا    ا  المنيما  النساااااااامير  وأوصاااااااى أ  ااااااا 
المتاااادة في مجاااا  منع   وم اااار تشااااو  جم وريااار الساااااااااااااوةا  مع المت   2022- 2020والساااااااااااااالو والمن للفترة  

ّا  والتوااااااادي ل ، بما في للء عن  ريم المسااااااااعدة في توفار الخدما  الطبير  الشنض  الجنساااااااي في ساااااااياق الن
االقتواااااة ر لجميع الناجان من الشنض الجنسااااي وم افار   -اقير  االجتماقير والقانونير واالجتم  -والنفسااااير 

   ( 64) الشقاب عن  ريم التاقام في ق ا ا الشنض الجنسي ومقاضاة المذنبان   اإلفال  من

             جر و تشااااوي     ا  قانون    ا  والحظ فريم المت المتادة القطري أن  على الر ت من اعتماة السااااوةا  مت ر  -48
 80                                                                 فإ  انتشااار هذه الممارساار ال ااارة يثار القلم حات يتشر ل ل ا أمثر من   الع اااء التناساالير النثوير،

وال ا  سااااااااااااااوةانيار من  7في الماامر من ن في  90في الماامر من النساااااااااااااااء على الوااااااااااااااشااد الو ني، وناو 
  ( 65) وال ر 18 أص 

( 66) األطفال -2 
 

ّا  المساااالس عن قلق  إ اء جسااااامر أعرب م تب الممث  الخاص لألمان الشاو المشني بال فا   -49 والن
ّا  على                                                                                           أفشا  القت  والتشااااااااااااوي  والشنض الجنسااااااااااااي التي يتشرل ل ا ال فا   وحت  جميع ال راء في الن
ّامات ا ومساااااااتوليات ا بموجب                                                                                                     الوقض الفوري لجميع االنت اما  الجسااااااايمر المرتك ر بام ال فا ، والتقا د بالت

ّا  إلى اإلفراج فور القانو  الدولي اإلنساااااااااني وقانو  ح عن جميع ال فا       ا   قوق اإلنسااااااااا   وةعا أ راء الن
                                                                                         المنخر ان في صاااااافوف ا وتسااااااليم ت إلى الج ا  الفاعلر في مجا  حما ر الطف   خما قااااااد ة على ضاااااارورة  

ّا ، بما في للء من أج  السااااامام  تاساااااان وصاااااو  المسااااااعدا    اإلنساااااانير إلى المنا م المت اااااررة من الن
الجسااااااايمر وتقد ت المسااااااااعدة الال مر لأل فا ، ومواصااااااالر التشاو  بشاااااااأ  مراق ر القوا    برصاااااااد االنت اما 

  ( 67) الا ومير في الثكنا  ومواقع التدريب

                                                                             وحت  الم تب نفسااااا  الا ومر االنتقالير في الساااااوةا  على ضاااااما  االمتثا  المساااااتمر لخطر   - 50
ّيّ م اسااااااااااب  طر الشم  والتشاو  مع المت المتادة على وضااااااااااع  طر2016عمل ا لشاو   ، من  ال  تش

ّيد من الج وة ل اااااااما   و نير لمنع االنت اما  الجسااااااايمر ضاااااااد ال فا   وةعا الا ومر إلى بذ  الم
المساااءلر عن االنت اما  الجساايمر بتقد ت مرتكبا ا إلى الشدالر وتم ان ال اااا ا من سااب  االنتواااء   
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إلى للء، ةعا الجماعا  المسالار المدرجر في مرفقا  التقرير السانوي لألمان الشاو بشاأ     وباإلضاافر 
ّا    المساااااااااااالس إلى التشاو  مع المت المتادة ل ااااااااااااما  تنفاذ  طا عمل ا و راما الطريم  ال فا  والن

مت  عباد الواحاد إلى التشااو  مع ال   - ةعاا حرخار جيت تارير الساااااااااااااااوةا   خماا          وخاامال      ا   ساااااااااااااااريشا     ا   تنفااذ 
   ( 68) المتادة بشأ  وضع  طر عم  

 ( 69) األشخاص ذوو اإل اقة -3 

                                                                                الحيت اللجنر المشنير باقوق القااااخاص لوي اإلعاقر أ  السااااوةا  ضاااام ن قانو  البناء مشايار  -51
تتشلم بإم انير الوصاااااااااو  إلى الم اني الجديدة وقااااااااا  ر النق ، لكن أعربت عن قلق ا خو  هذا القانو   ار 

ّو                                                                                              قانونا   وأعربت اللجنر عن قلق ا أ  اااااااااا  إ اء عدو وجوة  طر أو إ ار  مني لتوسااااااااايع نطاق المشايار  مل
                                                                                       المتوااااااااااالر بإم انير الوصاااااااااااو  خي تشااااااااااام  جميع المجاال  مع فرل عقوبا  قابلر ل نفال قانونا  وآليا  

ما  والتكنولوجيا   للرصااااااااد، وم الر الاواجّ القاممر نيما يتشلم بال يام  الساااااااااسااااااااير والوصااااااااو  إلى المشلو 
ّامي للمشايار المتشلقر بإم انير   وأوصاات السااوةا  بما يليأ )أ( أ  يراجع تشااريشات  لتنص على التطبام اإلل
الوصااااااااو  في جميع المجاال ، وعلى إنشاااااااااء آليا  لرصاااااااادها ومشاق ر من ال  ط ق ا؛ و)ب( أ    ااااااااع، 

  و نير قاااملر بشااأ  إم انير الوصااو   بالتشاااور مع المنيما  الممثلر لألقااخاص لوي اإلعاقر،  طر عم
( أ   شج  بإتاحر المواة بلار براي  والقاااا ا  التي تساااا    تقتر  بأ ر  منير ومتقاااارا  رصااااد وتقايت؛ و)ج

  ( 70) قراءت ا وبالوي  السمعير و ار للء من الق ا  التي  س   ف م ا

( 71)                                                     الم اجرون والالج ون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا   -4 
 

الحظ فريم المت المتادة القطري أ  أ لبير الم اجرين في الساااااااااااوةا   ار نياماان  ويخ اااااااااااع  -52
                                                                                            الم اجرو   ار النياماان، بمن فا ت الم اجرو  الم ر بو ، لالحتجا  اإلةاري الذي قد  ساااااااااتمر لساااااااااابيع  

ّين وةو  حوااول ت ع أو لى ما   في من حتى أقاا ر، ةو  أي تبرير الحتجا هت أو احتراو لاقوق ت خماتج
الدعت اإلنساااااني والقانوني والقنواااالي  خما اسااااتقطب السااااوةا  آالء الشما  الم اجرين من البلدا  المجاورة  

 ار أ  فتر قلالر من ت فقا خانت قاةرة على الاواو  على توااريس عم  ومن بلدا  أفريهير أ رى وآسايا  
  ( 72)  ار رسماان                                                      بسبب سياسر البلد الوارمر لتسليم ا؛ ويي  أ لب ت عماال  

                                                                               والحيت مفوضاير قاتو  الالجتان أ  الالجتان، على  رار فتا  سا انير مشارةة أ رى، ت ار روا  -53
في ا  وجوة نياو صااااي و ني ضاااعيم    2020منذ آلار/مارس  19-على ناو قاااديد من جامار خوفاد

لتفشااااااااااااااي    ا  رضااااااااااااااان جادباالفشا   شااني من نقص الموافان المتهلان والمشادا  والةويار  وخاا  الالجتو  مش
عن  19-بساااااابب امتياظ المخيما  ومشيت مواقع اإليدا   وقد أساااااافر ا ور أ مر خوفاد 19-جامار خوفاد

تقد ت  دما  أ رى     ا  تفاقت ال مر االقتواااااااااة ر القاممر ونقص الموارة في الخدما  الواااااااااير  وتوقض متقت 
وباإلضااااااااافر إلى للء، أة  تدابار اإل الق  لالجتان، مث  تسااااااااجا  الموالاد، إلى حان اتخال تدابار وقامير  

                                                                                                الشااااااااام  المطولر الرامير إلى إبطاء وتارة انتشااااااااار الفاروس إلى  ياةة انخفال فرص الد  ، ولت  شاة بشد  
  ( 73) فتس الخدما  الساسير ال رى، مث  المدارس

والاما ر من وأوصاات مفوضااير قااتو  الالجتان الا ومر بما يليأ )أ( ضااما  الوصااو  إلى الراضااي  - 54
                                                                                            اإلعاةة القساااااارير لجميع القااااااخاص الذين  خ ااااااشو  لوال ر السااااااوةا  ويد عو  مواج ر  طر اإلعاةة إلى بلدهت  

ّيّ قدرة متساااااسااااار اللجوء الو نير     ا  الصااااالي أو أي بلد آ ر، وفق  لتش دا  الا ومر، أو  خشاااااو  للء؛ و)ب( تش
ليا  إحالر مالممر ومناس ر من جميع نقاو الادوة على الافاظ على إم انير الوصو  إلى نياو اللجوء، ووضع آ 

الرسامير إلى متساسار اللجوء الو نير، والسامام للمفوضاير والشارخاء المشناان بمواصالر إ فاة بشثا  منتيمر لرصاد 
الادوة؛ و)ج( وضااااما  إ  ااااا  جميع عمليا  الترحا  للمراجشر الق ااااامير وإلجراءا  تاترو الصااااو  المرقير 

ّاما  السوةا  بموجب القانو  الدولي لاقوق اإلنسا      ا   اةة القسرير، وفق من أج  منع اإلع     ( 74) اللت
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وأوصااات اللجنر المشنير باقوق اإلنساااا  الساااوةا  بأ  يتخذ التدابار الال مر لاما ر حقوق الالجتان   - 55
 ل   وفي تقايت  و البي اللجوء بموجب المشايار الدولير، وللء بسااااااب  من ا خفالر حم جميع  البي اللجوء في  

                                                                                                    ل ا  لجوم ت تقايما  فرة ا  وفي االسااااااااتتناء وفي الاما ر الفشلير من اإلعاةة القساااااااارير  وين اي للسااااااااوةا  أ   
   ( 75) اليروء                                                                         متنع عن تنفاذ عمليا  الطرة الجماعي للم اجرين و البي اللجوء أ ا  خانت 

فوضااااااير والمجتمع الدولي، وأوصاااااات المفوضااااااير الا ومر بما يليأ )أ( أ  ت ااااااع، بمساااااااعدة الم -56
اساااااااااتراتيجير واضاااااااااار للالو  الداممر للتشااااااااارة الدا لي تشااااااااام  الجوانب المرت طر بخدما  المن والشدالر  
والتواام والخدما  االجتماقير بما يتماقااى مع اتفاق جوبا للسااالو والواامم ال رى لا  الواالر؛ و)ب( أ  

 راج قاااااا لا ا  ار القانوناان وتاديد الترتا ا   ت ااااامن رة المساااااامن والراضاااااي والممتلكا ، عن  ريم إ
البديلر، إلى جانب التشويا عن ال اارر/الدمار الذي يلاق ا  وفي الوقت نفساا ، ين اي للا ومر أ  تنير 
في  يارا  تنييت المخيما /المواقع، بطرق من ا  ياةة االسااااتثمارا  في ال يام  الساااااسااااير الشامر، وتوفار 

من    ا  واالعتراء باقوق المسااامن والراضااي والممتلكا ، لتم ان المشاارةين ةا لي  دما  أساااسااير إضااانير،  
  ( 76) في منا م تشرةهت   ا  االندماج مالي 

  ديمو الجنسية -5 

بأ  تقوو الا ومر بما يليأ )أ( إةراج ضااما  قانوني في      ا   أوصاات مفوضااير قااتو  الالجتان أ  اا  -57
الجنسااااااااااااير السااااااااااااوةانير عند الوالةة في حا  لت تمنا  أي ةولر أ رى أي القوانان الو نير   ف  منس الطف   

( من الماثااق الفريقي لاقوق الطفا  ورفااها ؛  4)6للمااةة      ا   فقا و لقوانان اا، وللاء      ا   جنساااااااااااااايار عناد والةتا    قا 
إةراج ضااما  قانوني صااريس   ف  عدو الساامام بالارما  من الجنسااير السااوةانير أو فقدان ا إلا خا   و)ب(
ساااااتساااابب في جش  الشااااخص أو أقارب  عد مي الجنسااااير؛ و)ج( تيسااااار وصااااو  جميع  البي اللجوء  للء 

المولوةين في الساوةا  إلى إجراءا  تساجا  الموالاد الشاة ر والمتأ رة ومصادار    ا  والمشارةين ةا لي والالجتان  
من  ال   لب    الشااااا اةا  لا  الوااااالر، وللء لمنع حاال  انشداو الجنساااااير الناجمر عن التشااااارة المطو ،

  ( 77) المساعدة التقنير من المفوضير
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