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موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااا ا ن
السودان*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشا ااامهو وهو مو

لورقات المعلومات المقدمة من  45هة صا اااح ة مصا االلة علل عملالة االسا ااتعراض

الدوري الشامه ،ويرد في شكه مو

تقيدا باللد األقصل لعدد الكلمات و
()1

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان
-2

()3

أوص ا اار الورقة المش ا ااتر ة  2بالتص ا اادى علل البروتو وت االيتالاري الثاني الملل بالعهد الدولي

الخاص باللقوق المدنالة والسالاسالة ،الهادف علل علغاء عقوبة اإلعدام وعلل اتفاقالة مناهضة التعذىب وغيره

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسالة أو الالعنسانالة أو المهينة()4و
-3

وأوص ا ا اار الورقة المش ا ا ااتر ة  14بالتص ا ا اادى علل االتفاقالة الدولالة للما ة مالع األش ا ا ااخاص من

االيتفاء القسااري ،والبروتو وت االيتالاري التفاقالة مناهضااة التعذىب وغيره من ضااروب المعاملة أو العقوبة

القاساالة أو الالعنساانالة أو المهينة ،والبروتو وت االيتالاري للعهد الدولي الخاص باللقوق المدنالة والساالاساالة،

واأليذ بخالار المشار ة في ع راءات البالغات الفرد ة بمو ب المعاهدات األيرى ذات الصلة()5و
-4

وأوص اار الورقة المش ااتر ة  11بالتص اادى علل االتفاقالة الدولالة للما ة حقوق مالع العمات المها رين

وأفراد أسرهم ،والبروتو وت االيتالاري الملل بالعهد الدولي الخاص باللقوق االقتصاد ة واال تماعالة والثقافالة و
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-5

وأوصا ا اار الم ادرة االسا ا ااتراتالجالة للنسا ا اااء في القرن األفريقي بالتصا ا اادى علل البروتو وت المتعل

-6

وأوصاار اللملة الدولالة للقضاااء علل األسااللة النووية بالتوقالع علل معاهدة األمم المتلدة للظر

-7

وأوصاار الورقة المشااتر ة  5بالتصاادى علل نظام روما األساااسااي ،والتعاون الكامه مع الملكمة

-8

وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتر ة  12بتع ي التعاون مع اآللالات الدولالة للقوق اإلنسا ا ااان بتو ال دعوة

بلقوق المرأة في أفريقالا الملل بالميثاق األفريقي للقوق اإلنسان والشعوب و
()7

األسللة النووية ،والتصدى عليها باعت ارها مسألة ذات أهمالة دولالة عا لة و
()8

الجنائالة الدولالة ،والتصدى علل اتفاقالة القضاء علل مالع أشكات التميي ضد المرأة و
()9

دائمة علل مالع المكلفين بوال ات اإل راءات الخاصا ا ا ا ا ا ااة ،والتفاعه مع المقرر الخاص المعني بلرية الدىن

أو المعتقد ،والمقرر الخاص المعني بقضا ا األقلالات()10و
-9

وأوصا اار الورقة المشا ااتر ة  24بقبوت طل ات ال يارة ،التي طات أمدها ،المقدمة من الفري العامه

المعني بلاالت االيتفاء القسا ااري أو غير ال،وعي ،والمقررين الخاصا ااين المعنيين بأشا ااكات الرق المعاصا ارة
واألشكات المعاصرة للعنصرية والتميي العنصري و ره األ انب وما ىتصه بذلك من تعصب()11و

-10

وأوصاار الورقة المشااتر ة  11بدعوة المقرر الخاص المعني بلالة المدافعين عن حقوق اإلنسااان

ل يارة البلد

()12

و

-11

وش ااجعر اللجنة األفريقالة للقوق اإلنس ااان والش ااعوب المفوض ااالة الس ااامالة للقوق اإلنس ااان والخبير

المسا ا ا ااتقه المعني بلالة حقوق اإلنسا ا ا ااان في السا ا ا ااودان علل التعاون والتشا ا ا اااور مع المقرر الق،ري المعني
بالساودان التابع للجنة األفريقالة للقوق اإلنساان والشاعوب في مجات تصامالم الوال ة المتعلقة بلقوق اإلنساان
في السودان وتخ،ال،ها وتنفيذها واستعراضها()13و

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان
-12

()14

أشااار التلالا الدولي من أ ه السااالم والتنمالة علل أن في أعقاب االنتفاضااة التي أطاحر بنظام

عمر ال شا ا ااير الد كتاتوري في نالسا ا ااان/أبريه  ،2019بذلر اللكومة االنتقالالة ،بقالادة رئالس الوزراء عبد هللا

حمدوك ،العدىد من الجهود لتع ي حقوق اإلنس ا ا ا ااان واللريات األس ا ا ا اااس ا ا ا ااالة في عطار عص ا ا ا ااالحاتها وعملالة

المصا ا اااللة الوطنالة ،بما في ذلك عنشا ا اااء لجنة اإلصا ا ااال القانوني السا ا ااتعراض مالع القوانين الوطنالة وفقا

لاللت امات الدولالة المتعلقة بلقوق اإلنساانو وح

التلالا الدولي الساودان علل ععادة بناء نظام القانوني

الموروث من اللكومات السابقة بالكامه ليتواف مع القانون الدولي والمعاىير الدولالة

و

()15

-13

وأوص اار الورقة المش ااتر ة  5بض اامان اتس اااق الدس ااتور الجدىد ،واإلص ااالحات التش اري الة الوطنالة،

-14

وأوصاار الورقة المشااتر ة  14أ ضااا بتعدىه القانون الجنائي لعام  1991وقانون القوات المسااللة

والسالاسات والممارسات المللالة ،مع الت امات السودان بمو ب القانون الدولي للقوق اإلنسان

و

()16

لعام  2007لضامان اتسااق تعاريا الجرائم الدولالة ،ال ساالما الجرائم المرتك ة ضاد اإلنساانالة و رائم اللرب،
مع القانون الدولي ،وإضافة مسؤولالة القادة/الرؤساء بوصفها شكال من أشكات المسؤولالة القانونالة()17و

-15

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتر ة  24بأن ىنش ا ااو الس ا ااودان لجنة وطنالة مس ا ااتقلة للقوق اإلنس ا ااان ،وأن

خصا

لها الموارد الكافالة لتشاغيلها واعتمادها وفقا لم ادئ باريس ،وذلك قبه االساتعراض الدوري الشاامه

-16

وأوص ا اار حملة اليوبيه بالنظر في عنش ا اااء مكتب دىوان المظالم ليقلالات الدىنالة لتمكينها من رفع

المقبه للسودان

و

()18

شكاواها يالت الفترة المشمولة بالتقرير المقبه

2

و

()19

GE.21-11180

A/HRC/WG.6/39/SDN/3

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإل نسااااان مع مراااة القانون الدولي اإلنساااااني
الواجب التطبيق

-1

المسائل الشاملة لعدة قطااات

المساواة وعدم التميي
-17
ىن

()20

أوصا اار الورقة المشا ااتر ة  16باعتماد قانون شا ااامه لمناهضا ااة التميي أو قانون شا ااامه للمسا اااواة

علل أن أسا ااس التميي تشا اامه العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدىن ،أو الرأي السا ااالاسا ااي،

أو غيره من اآلراء ،أو األصا ا ا ا ا ااه القومي أو اال تماعي ،أو الجنسا ا ا ا ا ااالة ،أو السا ا ا ا ا اان ،أو اإلعاقة ،أو اللالة

الصاالالة ،أو التميي علل أسااا" يأي وضااع .يريو وأوصاار الورقة المشااتر ة  16أ ضااا بوضااع أي قوانين
لمناهضة التميي علل أسا" عملالة شاملة تشارك فيها األقلالات والفئات التي تعرضر للتميي ()21و

-18

والحظ منتادى التنمالاة األفريقي أن األحكاام القاانونالاة التميي ياة تكر" منااياا من التميي الادىني في

البلد ،بما في ذلك حوادث االعتداء علل األقلالات الدىنالة ،ال ساالما المساالليون ،التي ال ت ات تلدث في الساودانو

وأوصل منتدى التنمالة بضمان المساواة أمام القانون ،بما في ذلك علغاء أو م ار عة مالع األحكام القانونالة،
بما فيها تلك الواردة في قانون العقوبات ،التي تنتهك حرية الدىن أو تمي علل أسا" االنتماء الدىني()22و

-19

والحظر المفوضا ا ا ا ا ااالة القومالة للقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان مع القل تنامي ي،اب الك ار الة ،والعنصا ا ا ا ا ارية،

والتميي العنص ا ااري ،وبروز ن اعات عثنالة ،في االاب التدابير التشا ا اري الة واإلدارية والس ا ااالاس ا ااات العامة ذات

الص االةو وأوص اار المفوض ااالة القومالة الس ااودان بتجريم ي،اب الك ار الة والعنصا ارية واعتماد س ااالاس ااات عامة
لتع ي حقوق اإلنسان والتعا ش السلمي ،بما في ذلك في المناهج الدراسالة ،وشلذ وعي المجتمع بذلك()23و

-20

وأوصا ا ا اار الورقة المشا ا ا ااتر ة  19بإ راء تلقالقات فورية ون يهة وفعالة في مالع ادعاءات سا ا ا ااوء

المعاملة واالضاا،هاد والقته يارن ن،اق القضاااء علل أسااا" الميه الجنسااي أو الهوية الجنسااانالة ،ومعاق ة
مالع المسؤولين ،بمن فيهم موظفو عنفاذ القانون وموظفو السجون()24و

-21

وأوص اار منظمة هيومن راىتس ووتش بإلغاء المادة  148من القانون الجنائي الس ااوداني ،التي تجرم

ياللواط ي ،وسان تشاريع شاامه لمناهضاة التميي

لظر التميي علل أساا" الميه الجنساي والهوية الجنساانالة،

ويتضمن تدابير فعالة لتلدىد ومعالجة هذا التميي  ،منح ضلا اه سبيه انتصاف فعات()25و

التنمالة والبيئة واألعمات التجارية وحقوق اإلنسان
-22

()26

الحظر الورقة المشتر ة  8عدم و ود أي شفافالة في سالاسات وعملالات التعدىن ،ال سالما استخران

الذهبو فقد ان هذا الوضا ااع عامال الندالص الص ا اراص في نوب ردفان ،وهي من،قة غنالة بالذهبو وأفضا اال

ذلك أ ضا ااا علل اضا اا،رابات واحتجا ات منذ ذلك اللين ،بما في ذلك االحتجان علل اسا ااتخدام المواد السا ااامة
في أنشا ا اا،ة التعدىن مثه ال ئب والسا ا ااالانيد ،التي تضا ا اار بالبيئة وموارد المالاه ،وأفضا ا اار علل تشا ا ااوهات وراثالة،

ووفالات بين السكان األصليين ،فضال عن الليواناتو وحثر الورقة المشتر ة  8السودان علل عع،اء األولوية

لتنظالم أنش،ة التعدىن لضمان أن تعود عوائدها بالنفع علل الشعب السوداني ،وأن تعود عدارة الموارد ال،بال الة
علل سالادة الشعب السوداني()27و

-23

وأشاارت الورقة المشاتر ة  8علل أن الساودان انضام علل البلدان الخمساة في أفريقالا األ ثر اساتهدافا من

قبه المسااتثمرين األ انب الذىن سااعون علل اللصااوت علل أراض ألغراض الربحو وقد أدت عملالات يصااخصااة
األ ارض ااي ،والتش اريد ،والص اراص العنالا ،والفس اااد ،واالس ااتثمار األ نبي علل س االب الم ارعين الس ااودانيين أ ارض اايهمو
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ومع اس ا ااتمرار س ا ااالاس ا ااات االس ا ااتثمار االقتص ا ااادي وال راعي لص ا ااالح المس ا ااتثمرين األ انب ،ىترك الم ارعون

السااودانيون عمدا يلا الر ب ودون أن كون اإلصااال ال راعي أحد أولويات اللكومة االنتقالالةو وأوصاار

الورقة المشا ااتر ة  8بأن لترم المسا ااتثمرون األ انب في ق،اص األ ارضا ااي حقوق اإلنسا ااان المكفولة لصا ااغار
الم ارعين في السودان لاللتفظوا بملكالة أراضيهم والموارد اإلنتا الة دون عوائ ()28و

-24

وأوص ا اار منظمة ش ا اار اء من أ ه الش ا اافافالة باإلس ا اراص بإنش ا اااء اللجنة المس ا ااتقلة لمكافلة الفس ا اااد،

وض ا اامان عمه مؤسا ا اس ا ااات مكافلة الفس ا اااد بش ا ااكه مس ا ااتقه دون أي قيود أو عوائ أو ض ا ااغوط ،والس ا ااما

لمنظمات المجتمع المدني بالمشاار ة في وضاع وتنفيذ اساتراتالجالة وطنالة لمكافلة الفساادو وأوصار المنظمة

أ ض ا ا ا ا ااا باعتماد قوانين لمكافلة الفس ا ا ا ا اااد ،مثه قانون مكافلة الفس ا ا ا ا اااد ،وقانون حما ة الش ا ا ا ا ااهود والمبلغين
بالمخالفات ،وقانون تداوت المعلومات()29و

-2

ال قوق المدنية والسياسية

ح الفرد في اللالاة واللرية واألمان علل شخص
-25

()30

ذ رت الورقة المشاتر ة  4أن القوات اللكومالة بقالادة قوات الدعم الساريع أطلقر الرصااص اللي

علل المتظاهرين في  3ح يران/ىونال  ،2019وض اربتهم بالعص ااي واله اروات ،واعتقلر المئات ،وأيض ااعتهم
ألشاكات مختلفة من اإلذالت ،بما في ذلك الضارب واالغتصااب واالعتداءات الجنساالةو وها مر هذه القوات

المس ااتش اااالات وال الادات ومنعر المتظاهرين الجرحل من تلقي المس اااعدة ال،بالةو وقته زهاء  120ش ااخص ااا
و ر المئاتو وألقير بعض الجث

-26

في نهر النيه ،وأبلغ بفقدان عدد غير معروف من األشخاص()31و

وأش ا ااارت الورقة المش ا ااتر ة  9علل تقارير تفيد بعملالات قته يارن ن،اق القض ا اااء نفذتها عناص ا اار

أمن تابعة للدولة ،و ماعات مسااللة معروفة ،وأفراد مسااللون مجهولونو وال ت ات عملالات قته قوات الدفاص
واألمن للمدنيين مستمرة دون أن تفتح الشرطة تلقالقا بشأنها ،ودون تقد م مرتكبيها علل العدالة()32و

-27

وأوص ا ا ا ا اار منظمة يهيومن راىتس ووتشي بتمكين بعثة األمم المتلدة المتكاملة لتقد م المس ا ا ا ا اااعدة

يالت الفترة االنتقالالة في السااودان من القالام علل الفور ودون قيود من برصااد انتها ات حقوق اإلنسااان في

مناط الصاراص واإلبال عنها وإصادار أوامر عامة واضالة لجمالع القوات اللكومالة لوقا اعتداءاتها علل
المدنيين ،و ح ما الميلالشااالات والشااروص في عصااال ق،اص األمن ،ال سااالما قوات األمن المكلفة بتوفير

اللما ة للمدنيينو وين غي أن شا اامه ذلك وضا ااع ع راءات تدقي واضا االة أثناء عملالات تجنيد ودمج القوات

الجدىدة من أ ه تلدىد هوية األفراد المسؤولين عن انتها ات سالمة واست عادهم()33و
-28

وأش ااارت الورقة المش ااتر ة  14علل أن الس ااودان ،ب عقوبة اإلعدام علل بعض الجرائم ،بما في

ذلااك الجرائم التي ال تعتبر ياألش ا ا ا ا ا ا ااد ي،ورةيو وألغاار تغييرات هااامااة أديلاار مؤي ار علل القااانون الجنااائي

لعام  1991عقوبة اإلعدام علل رائم الردة ،والعالقات الجنسا ااالة المثلالة بالت ارضا اايو ومع ذلك ،ال ى ات من

الممكن فرض عقوبة اإلعدام علل مجموعة متنوعة من الجرائم األيرى ،مثه الجرائم ضااد الدولةو وأوصاار
الورقة المشتر ة  14بإلغاء عقوبة اإلعدام علل مالع الجرائم()34و

-29

وأوصا ا اار منظمة دليه الخيرية السا ا ااودان بضا ا اامان عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام بل

ناة انوا دون

سا اان الثامنة عشا ارة وقر ارتكابهم الجريمة ،وتخاالا أحكام اإلعدام الصا ااادرة في ح القاصا ارين علل أحكام

بدىلة مناس ة()35و
-30

وأشا ا ا ااار التلالا الدولي من أ ه السا ا ا ااالم والتنمالة علل أن في أعقاب المذبلة التي وقعر في 3

ح يران/ىونالا  ،2019عناادمااا شا ا ا ا ا ا اناار قوات األمن السا ا ا ا ا ا ااودانالااة هجومااا عنالفااا علل المتظاااهرين المؤياادىن

4
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للد مقراطالة في ساااحة االعتصااام بالخرطوم ،وردت م اعم بأن قوات األمن أيفر قس ا ار عش ارات المتظاهرين

الملتج ين في  3ح يران/ىونال أو نلو ذلكو وعلل الرغم من أن اللكومة ش ا ا ا ااكلر لجنتين في عام 2019
تشا اامه والىتهما مسا ااألة االيتفاء القسا ااري ،لم تلق اللجنتان بعد بشا ااكه اف في حاالت االيتفاء القسا ااري،

أو تقدم حتل توصالات بشأن التلقي والمالحقة القضائالة وتعويضات الضلا ا()36و
-31

وأوص ا ا ا ا اار الورقة المش ا ا ا ا ااتر ة  14بتعدىه القانون الجنائي لعام  1991لالش ا ا ا ا اامه ريمة التعذىب،

وتعادىاه قاانون اإل راءات الجناائالاة لعاام  ،1991وقاانون اإلث اات لعاام  ،1994وغير ذلاك من التشا ا ا ا ا ا اريعاات

ذات الصلة لتشمه حظ ار م،لقا علل استخدام األدلة والقرائن التي تنت ص تلر التعذىب أو غيره من ضروب
س ااوء المعاملةو وأوص اار الورقة المش ااتر ة  14أ ض ااا بإلغاء القوانين التي تجي العقاب البدني ،بما في ذلك

بتر أحد األطراف ،والبتر من يالف ،والجلاد ،وأي أشا ا ا ا ا ا اكاات أيرى من العقااب التي تنتهاك العهاد الدولي الخااص
باللقوق المدنالة والسالاسالة()37و

-32

والحظر الورقة المش ا ا ا ااتر ة  21أن األحكام القانونالة لالعتقات ،س ا ا ا اواء نفذتها الش ا ا ا اارطة أو هاز

المخابرات العامة ،ال ت ات مصا اادر قل و وأوصا اار الورقة المشا ااتر ة  21بتقد م توضا ااالح عام عن السا اال،ات
المخولة ألفراد هاز المخابرات العامة لالضاا،الص بعملالات االعتقات واالحتجاز ،مع اإلشااارة علل الدسااتور

وقانون األمن القومي()38و
-33

والحظر الورقة المش ااتر ة  20أن عدم نش اار القائمة الرس اامالة ألما ن االحتجاز القانونالة ،عض ااافة

علل االاب الرقابة القضائالة الفعالة علل هذه األما ن ،أفضالا علل و ود أما ن احتجاز سرية()39و

عقامة العدت ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسالادة القانون
-34

()40

دعر اللجنة األفريقالة للقوق اإلنسا ا ااان والشا ا ااعوب السا ا اال،ات االنتقالالة في السا ا ااودان علل تع ي

النظام القضااائي واسااتقالل  ،وتكثالا مكافلة اإلفالت من العقاب ،بما في ذلك العنا الجنساااني وانتها ات

اللقوق االقتص ا ا اااد ة واال تماعالة والثقافالة ،وض ا ا اامان ملاس ا ا ا ة المس ا ا ااؤولين عن الجرائم الس ا ا ااابقة واللالالة

ووض ااع الص ااالغة النهائالة لمش ااروص القانون المنش ااو لمفوض ااالة العدالة االنتقالالة بالتش اااور مع مالع ق،اعات

المجتمع والمجتمعات المللالة المتضاررة ،وتماشاالا مع ساالاساة االتلاد األفريقي للعدالة االنتقالالة ،واالساترشااد
في ذلك بدراسة اللجنة بشأن العدالة االنتقالالة وحقوق اإلنسان والشعوب في أفريقالا()41و

-35

وأوصاار مؤس اسااة ماعر للسااالم والتنمالة وحقوق اإلنسااان بأن تكون الساال،ة القضااائالة والكالانات

-36

وأوصر الورقة المشتر ة  9أن ضمن السودان المساءلة عن طري التلقي في انتها ات حقوق

المكلفة برصد انتها ات حقوق اإلنسان والتلقي فيها مستقلة عن السل،ة التنفيذ ة

و

()42

اإلنساان الدولالة والقوانين اإلنساانالة التي ارتكبتها القوات المساللة وقوات األمن ومالحقتها قضاائالا ،والتلقي
العا ه في مالع التقارير المتعلقة باالغتصاب والعنا الجنسي ،وضمان تقد م مرتكبيها علل العدالة()43و

-37

وأوصار الورقة المشاتر ة  11بضامان عمكانالة لجوء النسااء للقضااء علل نلو امه ،بما في ذلك

بض ا اامان حص ا ااوت ض ا االا ا العنا الجنس ا ااي علل اللما ة والدعم للجوء علل القض ا اااء ،وإنهاء عفالت القوات

المساللة والميلالشاالات وسال،ات عنفاذ القانون من العقاب ،بما في ذلك عدم اإلفالت من العقاب علل العنا

الجنسااي والعنا الجنسااانيو وأوصاار الورقة المشااتر ة  11أ ضااا بالسااما لتلالات الدولالة واإلقلالمالة للقوق
اإلنساان بالتلقي بشاكه مساتقه في الفظائع المرتك ة ضاد المتظاهرين  -ال ساالما النسااء والفتالات  -يالت

الفترة من  13انون األوت/د سمبر  2018علل .ب/أغس،س )44(2019و
-38

وأوص ا ا اار مؤسا ا ا اس ا ا ااة علي ا لإلغاثة بالس ا ا ااما للمراقبين الدوليين بالمش ا ا ااار ة علل انب اللكومة

السودانالة في التلقي في الوقائع المتعلقة باالنتها ات التي وقعر ضد المتظاهرين السلميين
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-39

وأوصا ا ا ا ا ا اار الورقة المشا ا ا ا ا ا ااتر ة  20بتقاد م الدعم الالزم علل اللجاان القاائماة التي تلق في أحداث

ح يران/ىونال  ،2019وإنشااء .لالات وطنالة عضاافالة بالتعاون مع أسار الضالا ا للتلقي في حاالت االيتفاء

القسريو وأوصر الورقة المشتر ة  20أ ضا باعتماد قانون وطني لمكافلة ريمة االيتفاء القسري()46و
-40

وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتر ة  14بالتلقي في مالع ادعاءات التعذىب أو سا ا ااوء المعاملة أو غيرها من

انتها ات حقوق اإلنسااان ،واتخاذ ي،وات فورية لتأدىب أو مقاضاااة الجناة علل النلو المناسااب ،بمن فيهم أولئك
الذىن شغلون مناصب حكومالة حالالا أو ىنتمون علل قوات األمن اللكومالةو وأوصر الورقة المشتر ة أ ضا
بضمان سبه انتصاف فعالة لضلا ا انتها ات حقوق اإلنسان ،بما في ذلك رد اللقوق والتعويض()47و

-41

وأوص ا ا ا ا اار الورقة المش ا ا ا ا ااتر ة  14الس ا ا ا ا ااودان بالوفاء بالت امات  ،عمال بقرار مجلس األمن الدولي

رقم  ،1593والتعاون الكامه مع الملكمة الجنائالة الدولالة ،بما في ذلك تساالالمها األشااخاص الذىن أصاادرت

في حقهم الملكمااة الجنااائالااة الاادولالااة مااذ رات توقالا ،بمن فيهم ال شا ا ا ا ا ا ااير وغيره من المشا ا ا ا ا ا اات ا فيهم رهن

االحتجاز في السااودان()48و وأوصاار الورقة المشااتر ة  14أ ضااا بأن تضاامن اللكومة االنتقالالة ديوت فري

التلقي التاابع للملكماة الجناائالاة الادولالاة عقلالم دارفور إل راء المقاابالت الالزماة هنااكو وباالمثاه ،جاب علل
اللكومة ضمان عدم تدمير أي دليه ،وعدم تعريض الشهود أو الضلا ا ليذى أو الترهيب()49و

-42

وحثر اللجنة األفريقالة للقوق اإلنسا ا ا ا ااان والشا ا ا ا ااعوب الملكمة الجنائالة الدولالة علل ضا ا ا ا اامان أن

تلظل اإل راءات ضاد علي ملمد علي عبد الرحمن بدعم ومشاار ة الضالا ا مشاار ة نشا،ة وفعالة ،وذلك
باتخاذ التدابير الالزمة لض ا اامان س ا ااالمتهم وأمنهم الش ا ااخص ا اايين ،وتقد م الدعم المؤقر لهم في ش ا ااكه تدابير

إلعادة التأهيه البدني والنفسي قدمها برنامج المساعدة في عطار الصندوق االستئماني للضلا ا()50و

اللريات األساسالة
-43

()51

أشا ا ا ااارت الورقة المشا ا ا ااتر ة  5علل أن ثالث نائس في مدىنة بوط بوال ة النيه األزرق تعرضا ا ا اار

العتداءات في مناسا ا اابتين ،بين انون األوت/د سا ا اامبر  2019و انون الثاني/ىناىر 2020و فقد تم االعتداء
علل ه من الكنالس ا ا ااة الدايلالة الس ا ا ااودانالة ،والكنالس ا ا ااة الكاثولالكالة ،والكنالس ا ا ااة األرثوذ س ا ا ااالة في  28انون

األوت/د س ا ا ا اامبر  ،2019ومرة أيرى في  16انون الثاني/ىناىر 2020و وعلل الرغم من تأ يدات اللكومة

االتلاد ة وحكومات الوال ات أنها ستعيد بناء هذه الكنائس وتقدم الجناة علل العدالة ،ال ت ات الكنائس تنتظر

رد حقوقها()52و
-44

والحظر الورقة المش ا ااتر ة  12أن مواطنين مس ا االمين متش ا ااددىن هجموا واس ا ااتهدفوا الكنائس ودور

ال ادة السااودانالةو وأوصاار الورقة المشااتر ة  12بملا مة مالع مرتكبي المضااا قات والعنا ضااد األقلالات

الدىنالة()53و
-45

وأوصر الورقة المشتر ة  5بإ راء تلقي مستقه في مصادرة أراضي األقلالات الدىنالة وممتلكاتها

الخ اصا ااة ،وإعادة أ ارضا اايها وممتلكاتها التي بالعر بصا ااورة غير مشا ااروعة ،أو التي صا ااودرت من الجماعات
الدىنالة واألفراد المنتمين علل أقلالات دىنالة ،وقبوت طل ات تس ااجيه وإعادة تس ااجيه األ ارض ااي والممتلكات التي
قدمها األفراد واللجان الكنسالة الشرعالة()54و

-46

وأوصاار الورقة المشااتر ة  17بضاامان حقوق غير المساالمين في ممارسااة دىنهم والمجاهرة بذلك،

والمشا ااار ة في مناس ا ا اتهم الثقافالة ،فضا ااال عن ضا اامان تواف التش ا اريعات المتعلقة بجرائم اللدود مع حقوق

اإلنساانو وحثر الورقة المشاتر ة أ ضاا علل عدم ت،بي عقوبات اللدود علل غير المسالمين ألن مصادرها

عسا ااالمي يال

 ،واحترام حرية المرء في تغيير دىن والمجاهرة بذلك س ا اواء بشا ااكه فردي أو في ماعة مع

.يرين ،وفي األما ن العامة أو الخاصة ،رهنا بأي قيود ضرورية ىن

6
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وأعرب المر

-47

األوروبي للقانون والعدالة عن ارتالاح للعمه الذي تض ا ا ا ا اا،لع ب اللكومة الجدىدة

لتوس ا ااالع ن،اق اللرية الدىنالة دايه البلدو ومع ذلك ،رأى المر

أن من األهمالة بمكان أن لترم الس ا ااودان

الت ام باللرية الدىنالة ،وشا ا ااجع السا ا ااودان من ثم علل مواصا ا االة العمه الذي بدأه بالفعهو وعالوة علل ذلك،

ح

-48

السودان علل االلت ام بوضع دستور دائم ى يد من توطيد حما ة اللرية الدىنالة()56و

المر

وأشا ااارت الورقة المشا ااتر ة  18علل أن بين انون األوت/د سا اامبر  2018ونالسا ااان/أبريه ،2019

اعتقه ما ال قه عن  90صا ا االاالا ووضا ا ااعوا رهن االحتجاز ،بما في ذلك فرض الع ت التام عليهم ،بسا ا اابب
تغ،يتهم االحتجا ات ،أو أثناء احتجا هم علل الرقابة علل وس ا ا ا ا ا ااائه اإلعالمو وفي بعض اللاالت ،وا

الص ا ا ا االفيون تهما نائالة مثه نش ا ا ا اار أي ار اذبة وإثارة الش ا ا ا ااغب المنص ا ا ا ااوص علل عقوبتيهما في القانون

الجنائي لعام 1991و وألغر السا ا اال،ات أوراق اعتماد سا ا ااتة م ارسا ا االين أ انب ،ومنعر دور اإلعالم األ نبالة

من اسا ا ااتضا ا ااافة ضا ا اايوف في برامج حوارية دون موافقة مسا ا ا قةو وفي  30أ ار/ماىو  ،2019أغل المجلس

العس ا ا ا ااكري االنتقالي مكتب الج يرة في الخرطوم ومنع موظفيها من العمه في الس ا ا ا ااودانو و ان عغالق قناة
الج يرة عشارة عضافالة علل قمع أوسع لتغ،الة االحتجا ات المؤيدة للد مقراطالة()57و

-49

وأعربر الورقة المشا ااتر ة  1عن قلقها عزاء عغالق ش ا ا كة اإلنترنر ،والل في االحتجان السا االمي

دون يوف من االنتقام ،وحقوق الصا االفيين والم ارسا االين المسا ااتقلين وحرياتهمو وأوصا اار الورقة المشا ااتر ة 1

بالكا عن عغالق ش ا كة اإلنترنر ،وحجب وسااائه التواصااه اال تماعي ،وتعهد الدولة بعدم فرض أي قيود

علل الوصوت علل ش كة اإلنترنر واالتصاالت في المستقبه ،ال سالما يالت العملالات السالاسالة والد مقراطالة()58و
-50

وأبلغر الورقة المش ااتر ة  4بأن الس ااودانالات والس ااودانيين ير وا علل الش اوارص في مالع مدن البلد

في انون األوت/د س ا ا اامبر  2018احتجا ا علل ارتفاص األس ا ا ااعار ،وطالبوا الرئالس عمر ال ش ا ا ااير بالتنليو

فردت قوات األمن اللكومالاة باالعنا المميار ،وأطلقار الاذييرة اللالاة علل المتظااهرين الع ت ،وضا ا ا ا ا ا اربار

واعتقلر المئات ،وقتلر عشارات األشاخاص بين انون األوت/د سامبر ونالساان/أبريهو وأعلن الرئالس ال شاير

حالة ال،وارئ في  22شا ا اط/فبراىر  ،2019وحظر االحتجا ات وأذن ل يملا م ال،وارئي بمقاض اااة المخالفين

في ملا مات بإ راءات مو ةو فقد احتج العدىد من المتظاهرين ،وحو موا بإ راءات مو ة ،وس ا ااجنوا أو دفعوا

غرامات ،دون األيذ باإل راءات القانونالة الوا ة()59و
-51

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتر ة  4بإلغاء قانون تنظالم العمه ال،وعي واإلنس ا اااني لعام  2006ولوائل

التقيياد اة ،وإنهااء مالع المماارس ا ا ا ا ا ا ااات التي تنتهاك الل في حرياة تكوين الجم الاات ،والل في االحتجاان

السلمي()60و
-52

وأعربر الورقة المشاتر ة  6عن القل بشاأن اساتمرار القيود المفروضاة علل الل في حرية الرأي

والتعبير ،وتكوين الجم الات والتجمع السا االميو ويتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسا ااان والصا االفيون والناشا اا،ون

الس ااالاس اايون بانتظام للمض ااا قات والترهيب والتهدىد والعناو وأوص اار الورقة المش ااتر ة  6بالتلقي في التهدىدات

واالعتداءات التي ىتعرض لها الص ا االفيون والمدافعون عن حقوق اإلنس ا ااان ،واإلدانة العلنالة للهجمات والتهدىدات
المو هة عليهمو وأوصار الورقة المشاتر ة  6أ ضاا بتعدىه قانون األمن الوطني لعام  2010بما ىتماشال مع

الوثالقة الدسااتورية لعام  ،2019والمعاىير الدولالة بشااأن اسااتخدام القوة ،بما في ذلك الم ادئ األساااسااالة بشااأن
استخدام القوة واألسللة النارية من انب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين()61و

-53

وأوص ا اار منظمة فرونر الىن د فندرز بأن ض ا اامن ،في مالع الظروف ،تمكين مالع المدافعين

عن حقوق اإلنساان في الساودان من االضا،الص بأنشا،تهم المشاروعة في مجات حقوق اإلنساان دون يوف
من االنتقام ،ودون موا هة أي قيود ،بما في ذلك المض ا ااا قة القض ا ااائالة ،والعنا البدني ،وض ا اامان االحترام
الكامه إلعالن األمم المتلدة المتعل بالمدافعين عن حقوق اإلنسان()62و
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-54

وأوص ا اار الورقة المش ا ااتر ة  11بإص ا ااال قانون رائم المعلوماتالة المعدت لعام  ،2020واالمتناص

عن اسااتخدام التش اريعات لتخويا المدافعات عن حقوق اإلنسااان وإسااكاتهنو وأوصاار الورقة المشااتر ة 11
بالتشا ا اااور مع المدافعين عن حقوق اإلنسا ا ااان ،بمن في ذلك المدافعات عن حقوق اإلنسا ا ااان ،بشا ا ااأن وضا ا ااع

وتنفيذ قانون وطني ملدد بش ااأن االعتراف بالمدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنس ااان وحماىتهم ،تمش ااالا مع

ععالن األمم المتلدة المتعل بالمدافعين عن حقوق اإلنس ا ا ااان ،والقانون الوطني النموذ ي بش ا ا ااأن االعتراف
بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وحماىتهم()63و

-55

وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتر ة  18بإنهاء اسا ا ااتخدام القانون الجنائي لعام  ،1991وقانون الصا ا االافة

والم،بوعات لعام  ،2009وقانون رائم المعلوماتالة ،وغير ذلك من التشا ا ا ا اريعات التي تس ا ا ا ااتهدف وس ا ا ا ااائ

اإلعالم ،والصالفيين وغيرهم بسابب ممارساتهم حقهم في حرية التعبير ،وضامان أن تكون الصالافة وغيرها

من الوسا ا ا ا ا ا ااائ قادرة علل تقد م تعلالقات علل القضا ا ا ا ا ا ااا ا العامة ،وإعالم الرأي العام دون رقابة أو أي قيود

أيرى()64و

حظر مالع أشكات الرق
-56

هناك نق

()65

الحظر الورقة المشاتر ة  3أن علل الرغم من الجهود المبذولة لمكافلة االتجار بال شار ،ال ى ات

في الوعي القانوني والتمثيه القانوني بين النساااء ،بما في ذلك عدم مشااار تهن في وضااع التش اريعات

والقوانين ،مع و ود فجوة بين الن

القانوني وتنفيذه في الممارسة العملالةو وإضافة علل ذلك ،ي

القانون

النساااء بجعل العقوبة مشااددة علل هذه الجريمة ،عذا انر الضاالالة أنثل أو طفال دون ساان الثامنة عشارة أو ذي

ععاقة ،ووضعر ع راءات ياصة لمكافلة االتجار بال شر()66و
-3

ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية

الل في العمه وفي ظروف عمه عادلة ومواتالة
-57

()67

الحظ المر الدولي للقوق النقابات أن اللالة الراهنة لللقوق النقابالة تتناقض تناقضا ا ا ااا صا ا ا اااريا مع

االلت امات المقبولة بمو ب اتفاقالة منظمة العمه الدولالة رقم 87و وأوصل المر الدولي بضمان ع راء مشاورات
متعمقة مع نقابات العمات القانونالة العاملة بشا ا ا ااأن وضا ا ا ااع تش ا ا ا اريعات نقابالة دىدة ،وضا ا ا اامان أن تكون األحكام

الموضوعالة واإل ارئالة للتشريعات الجدىدة متوافقة مع م ادئ حرية تكوين الجم الات لمنظمة العمه الدولالة()68و
-58

والحظر الورقة المش ا ااتر ة  7أن اللجنة المعنالة بتفكالك النظام الس ا اااب أص ا اادرت المرس ا ااوم رقم 3

لساانة  2019المتعل بله نقابات العمات ،الذي ىهدف علل مصااادرة مالع ممتلكات مختلا نقابات العمات

وأصااولها ،وإنشاااء لجنة تعنل بتنقالح القوانين المنظمة لنقابات العمات ،والتلضااير النتخابات دىدة لقالادات

النقابات العمالالةو وفي  16انون األوت/د س ا ا ا اامبر  ،2019أص ا ا ا اادر بنك الس ا ا ا ااودان المر ي ق ار ار قض ا ا ا ااي
بمصا ا ا ااادرة وتجميد أصا ا ا ااوت نقابات العمات التي حلرو والحظر الورقة المشا ا ا ااتر ة  7أن هذا اإل راء ىنتهك

حرية تكوين الجم الات ،وح العمات في تشكيه نقابات واالنضمام عليها للما ة مصاللهم()69و
-59

وأوصا ا ا اار الورقة المشا ا ا ااتر ة  7باعتماد اسا ا ا ااتراتالجالة عنمائالة تع،ي األولوية للق،اعات اإلنتا الة،

-60

والحظر الورقة المشا ا ا ااتر ة  13أن القانون ىن

وتضمن توليد فرص العمه المستدامة ،واعتماد سالاسة وأهداف وطنالة للعمالة

و

()70

علل ح األشا ا ا ااخاص ذوي اإلعاقة في العمه،

لكن ال تو د .لالات حكومالة مل مة ،وأدوات للمساءلة تكفه التمتع بظروف عمه مواتالة ،والل في الضمان

اال تماعي ومس ااتوى م الش ااي مالئمو وأوص اار الورقة المش ااتر ة  13بتوفير .لالة تكفه تنفيذ القانون ،فض ااال

عن توفير فرص عمه منصفة ووسائه للنقه()71و
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-61

وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتر ة  7بلما ة حقوق األشا ا ااخاص ذوي اإلعاقة في العمه في مختلا و االت

الدولة وفي الق،اص الخاص ،بما في ذلك المش ا اااريع اإلنتا الة والتعاونالة ،والعمه اللر ،وتوظالا الخريجات

والخريجين في برامج التخاالا من حدة الفقرو وأوصار الورقة المشاتر ة  7ب يادة حصاة العمالة ليشاخاص

ذوي اإلعاقة في الخدمة المدنالة من  2في المائة علل األقه علل  5في المائة علل األقه()72و

الل في الضمان اال تماعي
-62

()73

الحظر الورقة المش ا ااتر ة  ،7فالما ىتعل باحتواء ائلة وفيد ،19-أن اللكومة أطلقر برنامجا

لالسا ا ااتجابة الس ا ا اريعة سا ا ااتند علل تقد م الرعا ة اال تماعالة نقدا ،وقد وفر البرنامج مليوني دوالر في شا ا ااكه
مسا ا اااعدات م اشا ا ارة ليسا ا اار الم الشا ا ااالة الضا ا ا الفة في مختلا أنلاء البلد ،بما في ذلك زيادة أ ور موظفي

الق،اص العام يمس ا ا ااة أض ا ا ااعافو ومع ذلك ،تدعو اللا ة علل تقيالم برامج الض ا ا اامان اال تماعي وشا ا ا ا كات

األمان اال تماعي القائمة ،وإلل وضاع أساس نظام عادت لللما ة اال تماعالةو وأوصار اللجنة المشاتر ة 7

بوضا ااع قانون موحد للضا اامان اال تماعي ضا ااع ال من الصا ااندوق الوطني للضا اامان اال تماعي ،والجهاز

االستثماري للضمان اال تماعي تلر عدارة مجلس واحد()74و

الل في الصلة
-63

()75

أوص ا اار الورقة المش ا ااتر ة  10بتعجيه التغ،الة الص ا االالة الش ا اااملة ،بما في ذلك يدمات الص ا االة

الجنسا ااالة واإلنجابالة واللقوق ذات الصا االة ،ال سا ااالما للفئات المهمشا ااة والضا ا الفة ،واللد من وفالات األمومة
التي مكن تفادىها باعتماد يدمات يدة لصا ا ا االة األمهات وصا ا ا االتهن اإلنجابالة ،وتلسا ا ا ااين مع البالانات

المتعلقة بوفالات األمومة بتع ي نظام رصد وفالات األمومة والتصدي لها وإضفاء طابع مؤسسي عليها()76و
-64

والحظر م ادرة اللقوق الجنس ااالة أن النس اااء والفتالات ،ال س ااالما في مناط الصا اراص ،ال لص االن علل

وس ا ا ا ا ا ااائاه منع اللماه ،أو الرعاا اة الكاافالاة ،أو رعاا اة التولياد في اللااالت ال،اارئاةو فهن غير قاادرات علل اتخااذ

ق اررات بشاأن أ ساادهن ،وتلدىد عدد أطفالهن ،والم اعدة بين والداتهمو وقد تفاقمر هذه الظروف في ظه ائلة
وفيد19-و وأوص ا اار الم ادرة بض ا اامان حص ا ااوت الجمالع علل المعلومات ويدمات الص ا االة الجنس ا ااالة واإلنجابالة

المدعومة من الدولة ،مع التر ي بو
-65

ياص علل احتالا ات النساء ،والش اب ،واألشخاص ذوي اإلعاقة()77و

ودعا الميثاق األفريقي للقوق اإلنساان والشاعوب السال،ات الساودانالة علل تويي اللذر بشاأن األوضااص

الصلالة المتصلة بجائلة وفيد ،19-وت،بي

الل في التعلالم
-66

مالع التدابير الالزمة للما ة حالاة المواطنين وصلتهم

و

()78

()79

أوصار الد ارساة المشاتر ة  7بتنفيذ برامج التعلالم االبتدائي المجاني ،وتلساين تجربة التعلم بتوفير

مدرسين مدربين ومؤهلين ىدرسون مواد تعلالمالة مناس ة لل،البو وأوصر الدراسة المشتر ة  7بتوفير أموات

وموارد افالة للمناط الرياالة ومجموعات األقلالات ،وضامان حصاوت النسااء واألشاخاص ذوي اإلعاقة علل

التعلالم الجيد والمناسا ااب ،واسا ااتكشا اااف الفوائد ،وتكيالا برامج التعلم البدىلة التي مكن أن تكون مفيدة ليشا ااخاص
الذىن لم ىلتلقوا بالمدرسة من قبه ،أو الذىن انق،عوا عن الدراسة()80و

-67

والحظر مؤس ا ا اسا ا ااة مصا ا اار السا ا ااالم أن معظم األسا ا اار ال تسا ا اامح لبناتها باللصا ا ااوت علل التعلالم

العتقااادهااا أن المرأة ىن غي أن تكون ربااة من تو فهااذه التقاااليااد تؤثر علل حقوق الفتاااة في التعلالمو ونتالجااة

لاذلاك ،ال ى ات معادت التلااق البناات باالمادار" االبتادائالاة أقاه من معادت التلااق البنين ،وهنااك أ ضا ا ا ا ا ا ااا فجوة
بيرة في ملو األمالة بين البنين والبناتو وأشا ا ااارت المنظمة أ ضا ا ااا علل أن نس ا ا ا ة المدرسا ا ااات في المدار"

ال تتجاوز  12في المائة ،وأوصا ا اار بإنشا ا اااء م ار
بالمدرسة من أ ه نشر اإللمام بالقراءة والكتابة
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حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

النساء
-68

()82

أوص ا ا اار الورقة المش ا ا ااتر ة  11بإع،اء األولوية للما ة المرأة من العنا بإص ا ا ااال

مالع قوانين

وتش اريعات الوال ات التي تضاافي الشاارعالة علل أي شااكه من أشااكات العنا أو التميي ضااد المرأة ،بما في

ذلك قوانين األمن وقوانين قوات الدعم الساريع ،وقانون األحوات الشااخصااالة للمساالمين لعام 1991و وأوصاار

أ ضا ا ا ااا بتعدىه قوانين األحوات الشا ا ا ااخصا ا ا ااالة ،بما في ذلك علغاء األحكام المتعلقة بوصا ا ا ااا ة الر ه ،وطاعة

ال و ة ،ورفع س اان ال وان للفتالات علل  18س اانة ،والتعجيه بتش ااكيه لجنة المرأة والمس اااواة الجنس ااانالة ،ولجنة
اإلصال القانوني ،المنصوص عليهما في وثالقة اإلعالن الدستوري()83و

-69

وأوص اار الورقة المش ااتر ة  25باعتماد اس ااتراتالجالة وطنالة ش اااملة ،ومش ااروص قانون لمكافلة مالع

أشااكات العنا ضااد المرأة ،بمن فيهن المدافعات عن حقوق المرأة ،علل الصااعيدىن العام والعائلي ،ال سااالما

التلرش الجنسي()84و
-70

والحظر الورقة المشا ااتر ة  22أن العنا ضا ااد النسا اااء والفتالات والفوارق الجنسا ااانالة تفاقما بسا اابب

األوضاااص السااالاسااالة واالقتصاااد ة ،مما ىت،لب اتخاذ تدابير عا لة وشاااملة لمعالجة المشااكلة بوصاافها أزمة

وطنالةو والحظر الورقة المش ااتر ة  22أن عنش اااء ي س اااين لإلبال عن العنا العائلي والعنا الجنس اااني
ي،وة ع جابالة ،وأوصر باعتماد قانون لمكافلة العنا الجنساني وضمان تنفيذه فعلالا()85و

-71

والحظ مر

هيلينا ينيدي للعدالة الدولالة أن للسا ا ا ا ااودان أحد أعلل معدالت تشا ا ا ا ااوي األعضا ا ا ا اااء

التناسا االالة األنثوية في العالم ،عذ تفيد التقارير بأن  88في المائة من النسا اااء الالئي تتراو أعمارهن بين 15

و 49سا اانة يضا ااعن لعملالة التشا ااوي هذهو وأوصا اال المر

بفرض حظر علل تشا ااوي األعضا اااء التناسا االالة

لإلناث بمقاضاة األشخاص الذىن شجعون فعلالا علل هذه العملالات الجراحالة ويالسرونها ويجرونها
-72

و

()86

وأوصا ا اار الورقة المشا ا ااتر ة  10باعتماد االسا ا ات ارتالجالة الوطنالة الجدىدة للتخلي عن تشا ا ااوي األعضا ا اااء

التناسالالة األنثوية ،مع وضاع يارطة طري لتنفيذ التعدىالت التي أديلر علل القانون الجنائي فالما ىتعل بتشاوي
األعضاء التناسلالة األنثوية ،وإدران تعدىالت دىدة في القانون المدني تأيذ بسالاسة عدم التسامح م،لقا()87و

-73

وأوصار الورقة المشاتر ة  15بالقضااء علل تشاوي األعضااء التناسالالة األنثوية بالتثقالا والتوعالة

واإلرشاااد ،وزيادة الوعي والتثقالا في مجات قضااا ا حقوق المرأة وال،فه ،ومخاطر ال وان الم كرو وأوصاار

الورقة المشا ااتر ة  15أ ضا ااا بسا اان قوانين تلمي النسا اااء واألطفات ،وبالعمه علل مكافلة ثقافة العنا ضا ااد
المرأة وال،فه بالتثقالا والتوعالة ،وتخاالض معدت وفالات األمومة()88و

-74

والحظر الورقة المشا ا ااتر ة  24أن النسا ا اااء والفتالات ال عاملن علل قدم المسا ا اااواة مع الر ه أمام

القانونو فعلل س ا ا ا اابيه المثات ،لتان أمام القاض ا ا ا ااي علل ش ا ا ا ااهادة امرأتين في مقابه ش ا ا ا ااهادة ر ه واحد في
ملااا مااات بعينهاااو وال جوز ليرملااة أن ترث غير الثمن من تر ااة زو هااا ،وال اااقي ىااذهااب علل األطفاااتو

وحتل في هذه اللاالت ،تكون حصاة االبن من اإلرث ضاعا حصاة االبنةو وتشامه التدابير القانونالة أ ضاا

تهم ال نا للنساء المسلمات الالئي خترن ال وان من ر ه غير مسلم ،وعدم و ود أي عقوبة بالنس ة للر ات

علل ال وان من غير المسلمات()89و
-75

والحظار الورقاة المشا ا ا ا ا ا ااتر اة  13أن اتفااق وباا ىن

اللكومة وصنع القرار ب،ريقة عادلة وفعالة ،بلي

علل تمثياه المرأة في مالع مسا ا ا ا ا ا ااتوياات

ال تقه نس ة تمثيلها عن  40في المائةو ومن ثم ،كون

معدت تمثيه المرأة بنس ا ة  15,3في المائة في اللكومة اللالالة انتها ا ص اريلا ومخالفة للدسااتورو وأوصاار
الورقة المشا اتر ة  13بتغيير التش ااكيه اللالي لمجلس الوزراء ،والتقيد بالت ام الدس ااتوري بتمثيه المرأة تمثيال

منصفا ،بمعدت ال قه عن  40في المائة من أعضاء مجلس الوزراء()90و
10
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والحظر الورقة المشتر ة  23أن قانون التعدىالت المتنوعة ألغل عقوبة الجلد علل انتهاك قانون

علالا الماادة  152من القاانون الجناائي ،وألغل ع اارة يال ي الفاضا ا ا ا ا ا ااح أو المخه

اآلداب العاامة ،الذي تن

باآلداب العامةيو ومع ذلك ،ال ى ات من الممكن اس ا ااتخدام المادة  ،152ما انر في ش ا ااكلها الس ا اااب  ،من

قبه الس ا اال،ات الس ا ااتهداف النس ا اااء والفتالات المس ا اااللالات بس ا اابب زيهن الفاض ا ااح (علل أس ا ااا" عدم تغ،الة

رؤوساهن أو بسابب ارتداء البن،ات) ،مع اإلشاارة علل لغتها الغامضاة قانونا دون ضامان أي م الار موضاوعيو

وأوصاار الورقة المشااتر ة  23بإلغاء المادة ( 152قانون النظام العام) من القانون الجنائي ،التي تسااتخدمها
السل،ات الستهداف النساء والفتالات المساللالات بسبب م اعم ال ي الفاضح()91و

األطفات
-77

()92

الحظر الشا ا ار ة العالمالة من أ ه عنهاء العنا ض ااد األطفات أن العقوبة البدنالة ليطفات ال ت ات

مشاروعة بالرغم من التوصاالات المتكررة التي قدمتها هيئات معاهدات حقوق اإلنساان ،ويالت الجولة الثانالة

من االس ا ا ا ااتعراض الدوري الش ا ا ا ااامه للس ا ا ا ااودانو فلظر هذه العقوبة في المن ت وفي أما ن الرعا ة البدىلة لم

ىتلق بعدو وأوصار الشا ار ة العالمالة بأن سان الساودان تشاريعا لظر صاراحة العقوبة البدنالة ليطفات في
مالع األمااا ن ،ويلغي مالع األحكااام القااانونالااة التي تبرر اسا ا ا ا ا ا ااتخاادام العقوبااة الباادنالااة في تربالااة األطفاااتو

وين غي حظر مالع أشا ااكات العقوبة البدنالة وغيرها من أشا ااكات العقوبة القاسا ااالة أو المهينة في المن ت ،وفي
مالع األما ن األيرى التي تكون فيها لل الغين سل،ة علل األطفات()93و
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والحظ مر

هيلينا ينيدي للعدالة الدولالة أن معظم النساااء ىت و ن في ساان م كرة ،حي

حددت

السن القانونالة لل وان ب ا ا ا  10سنوات ،أي عندما تص ح الفتاة قادرة علل التميي  ،بإذن من أحد ار السنو
وأفادت دراسة استقصائالة أ رتها مل،ة دبنقا بأن ثل

السكان اإلناث في السودان ،الذىن تراوحر أعمارهن

بين  20و 24سانة ،ى و ن قبه سان الثامنة عشارة ،بالرغم من تصادى الساودان علل اتفاقالة حقوق ال،فهو

وأوص اار المل،ة برص ااد ممارس ااة زوان األطفات عن ثب ،والتأ د من أن أبرم بص ااورة قانونالة وبموافقة ال و ين

بما ىواف أحكام اتفاقالة حقوق ال،فه()94و

األشخاص ذوو اإلعاقة
-79

()95

الحظر الورقة المشا ااتر ة  13أن قضا ااا ا األشا ااخاص ذوي اإلعاقة من بين أشا ااد المسا ااائه عللاحا

التي تت،لب عىالءها االهتمامو فاألش ا ااخاص ذوو اإلعاقة ش ا ااكون من تدهور الخدمات التي تس ا اااعدهم علل

االندمان في المجتمعو وي الش نلو  14,4في المائة من األشاخاص ذوي اإلعاقة في الخرطوم ،في ساعيهم
لللصا ااوت علل الخدمات التي لتا ونها ،ال سا ااالما التعلالم وفرص العمهو ويعاني األشا ااخاص ذوو اإلعاقة
من االسات عاد والتميي في الخدمات الصالالة والتعلالمالةو وأوصار الورقة المشاتر ة  13أ ضاا باتخاذ التدابير

الالزمة لتنفيذ أحكام اتفاقالة حقوق األش ا ااخاص ذوي اإلعاقة ،وإعادة الكلة مؤس ا اس ا ااات الدولة ،مع مراعاة ظروف

النساء ذوات اإلعاقة()96و

المها رون والال ئون وملتمسو اللجوء
-80

()97

أشا ا ااار المشا ا ااروص العالمي المعني باالحتجاز علل أن هناك شا ا اواغه قائمة بشا ا ااأن معاملة الال ئين

وملتمسااي اللجوءو وس اجلر حاالت لم منح فيها ملتمسااو اللجوء عمكانالة الوصااوت علل ع راءات اللجوء ،وتم

ترحيلهم علل بلدانهم األصا االالة دون النظر في طل اتهم علل النلو المناسا اابو وال تو د سا ااوى معلومات قليلة
دا عن األما ن التي لتج فيها الال ئون عند اعتقالهم ،أو عن حالة مختلا مش ا ا ا اااريع م ار

االحتجاز

التي ان من المقرر أن تمولها الجهات المانلة ،أو عن ن،اق تعرض المها رين والال ئين لالحتجاز
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()98

11

A/HRC/WG.6/39/SDN/3

،2014 بي قانون تنظالم اللجوء لسا اانة،وأوصا اال المشا ااروص العالمي المعني باالحتجاز بضا اامان ت

-81

 من اتفااقالاة األمم26 بماا في ذلاك عتااحاة الوصا ا ا ا ا ا ااوت علل ع راءات اللجوء والت ار ع عن التلفظ علل الماادة

 وقدرتهم علل ايتالار مكان عقامتهم، وض ا ا ا اامان حرية تنقه الال ئين،المتلدة الخاص ا ا ا ااة بوض ا ا ا ااع الال ئين

 وما عذا ان ذلك ألس اب-  وظروف احتجازهم- وتقد م معلومات عن مكان احتجاز الال ئين والمها رين
تتعل بالجنسااالة أو طلب اللجوء أو وضااع الال و أو تص اريح اإلقامة والكشااا عن البالانات المتعلقة بعدد
)و99(المها رين والال ئين وملتمسي اللجوء المو ودىن رهن االحتجاز
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