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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 
 2021الثاني/نوفمبر   تشرين 1-12

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن   
 *السودان

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مع مراعاة دورية االستعراض  21/16و  1/5                                               أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
  مصااااللة علل عملالة االسااااتعراض   صاااااح ة   ة  ه   45مقدمة من ال معلومات  ات ال ورق ل الدوري الشااااامهو وهو مو    

 و( 1)                                                  يرد في شكه مو   تقي دا  باللد األقصل لعدد الكلماتو الدوري الشامه، 

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة -       ثانيا   

 ( 3) والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان  ( 2) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

بالتصااااادى  علل البروتو وت االيتالاري الثاني الملل  بالعهد الدولي  2أوصااااار الورقة المشاااااتر ة  -2
الخاص باللقوق المدنالة والسالاسالة، الهادف علل علغاء عقوبة اإلعدام وعلل اتفاقالة مناهضة التعذىب وغيره 

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

بالتصااااااادى  علل االتفاقالة الدولالة للما ة  مالع األشاااااااخاص من  14أوصااااااار الورقة المشاااااااتر ة و  -3
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،  

 و( 5) أليذ بخالار المشار ة في ع راءات البالغات الفرد ة بمو ب المعاهدات األيرى ذات الصلةوا

بالتصااادى  علل االتفاقالة الدولالة للما ة حقوق  مالع العمات المها رين    11أوصااار الورقة المشاااتر ة  و  - 4
 و ( 6) اد ة واال تماعالة والثقافالة وأفراد أسرهم، والبروتو وت االيتالاري الملل  بالعهد الدولي الخاص باللقوق االقتص 
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أوصاااااار الم ادرة االسااااااتراتالجالة للنساااااااء في القرن األفريقي بالتصاااااادى  علل البروتو وت المتعل  و  -5
 و( 7) بلقوق المرأة في أفريقالا الملل  بالميثاق األفريقي للقوق اإلنسان والشعوب

بالتوقالع علل معاهدة األمم المتلدة للظر  أوصاار اللملة الدولالة للقضاااء علل األسااللة النووية و  -6
 و( 8) األسللة النووية، والتصدى  عليها باعت ارها مسألة ذات أهمالة دولالة عا لة

بالتصاادى  علل نظام روما األساااسااي، والتعاون الكامه مع الملكمة   5أوصاار الورقة المشااتر ة و  -7
 و( 9) شكات التميي  ضد المرأة الجنائالة الدولالة، والتصدى  علل اتفاقالة القضاء علل  مالع أ

بتع ي  التعاون مع اآللالات الدولالة للقوق اإلنسااااااان بتو ال  دعوة  12أوصاااااار الورقة المشااااااتر ة  و  -8
دائمة علل  مالع المكلفين بوال ات اإل راءات الخاصااااااااااااااة، والتفاعه مع المقرر الخاص المعني بلرية الدىن 

 و( 10) اتالمعتقد، والمقرر الخاص المعني بقضا ا األقلال  أو

بقبوت طل ات ال يارة، التي طات أمدها، المقدمة من الفري  العامه   24أوصاااار الورقة المشااااتر ة  و  -9
المعني بلاالت االيتفاء القسااااري أو غير ال،وعي، والمقررين الخاصااااين المعنيين بأشااااكات الرق المعاصاااارة  

 و( 11) بذلك من تعصب واألشكات المعاصرة للعنصرية والتميي  العنصري و ره األ انب وما ىتصه

بدعوة المقرر الخاص المعني بلالة المدافعين عن حقوق اإلنسااان  11أوصاار الورقة المشااتر ة و  -10
 و( 12) ل يارة البلد

شاااجعر اللجنة األفريقالة للقوق اإلنساااان والشاااعوب المفوضاااالة الساااامالة للقوق اإلنساااان والخبير و  -11
                                                                                          المسااااااااتقه المعني بلالة حقوق اإلنسااااااااان في السااااااااودان علل التعاون والتشاااااااااور مع المقرر الق ،ري المعني 

لقوق اإلنساان قة ب المتعلوال ة البالساودان التابع للجنة األفريقالة للقوق اإلنساان والشاعوب في مجات تصامالم 
 و( 13) في السودان وتخ،ال،ها وتنفيذها واستعراضها

 ( 14) اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 

نظام ب   أشااار التلالا الدولي من أ ه السااالم والتنمالة علل أن  في أعقاب االنتفاضااة التي أطاحر -12
لالة، بقالادة رئالس الوزراء عبد هللا ، بذلر اللكومة االنتقا2019عمر ال شااااااير الد كتاتوري في نالسااااااان/أبريه  

حمدوك، العدىد من الجهود لتع ي  حقوق اإلنساااااااااان واللريات األسااااااااااساااااااااالة في عطار عصاااااااااالحاتها وعملالة 
                                                                                            المصاااااااللة الوطنالة، بما في ذلك عنشاااااااء لجنة اإلصااااااال  القانوني السااااااتعراض  مالع القوانين الوطنالة وفقا  

اإلنساانو وح  التلالا الدولي الساودان علل ععادة بناء نظام  القانوني المتعلقة بلقوق الدولالة   ت اماتلالل
 و( 15) الموروث من اللكومات السابقة بالكامه ليتواف  مع القانون الدولي والمعاىير الدولالة

بضااامان اتسااااق الدساااتور الجدىد، واإلصاااالحات التشاااري الة الوطنالة،  5أوصااار الورقة المشاااتر ة و  -13
 و( 16) ت المللالة، مع الت امات السودان بمو ب القانون الدولي للقوق اإلنسانوالسالاسات والممارسا

وقانون القوات المسااللة    1991                                  أ ضااا  بتعدىه القانون الجنائي لعام   14أوصاار الورقة المشااتر ة  و  -14
ب،  لضامان اتسااق تعاريا الجرائم الدولالة، ال ساالما الجرائم المرتك ة ضاد اإلنساانالة و رائم اللر  2007لعام 

 و( 17) القانونالة                         شكال  من أشكات المسؤولالة بوصفها ؤساءالر /ةمع القانون الدولي، وإضافة مسؤولالة القاد

أن بأن ىنشاااااو الساااااودان لجنة وطنالة مساااااتقلة للقوق اإلنساااااان، و   24أوصااااار الورقة المشاااااتر ة  و  -15
قبه االساتعراض الدوري الشاامه  وذلك م ادئ باريس،  ل وفقا  كافالة لتشاغيلها واعتمادهاالموارد  لها ال خصا   

 و( 18) المقبه للسودان

أوصااااار حملة اليوبيه بالنظر في عنشااااااء مكتب دىوان المظالم ليقلالات الدىنالة لتمكينها من رفع و  -16
 و( 19) شكاواها يالت الفترة المشمولة بالتقرير المقبه
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نسااااان مع مراااة القانون الدولي اإلنساااااني  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإل  -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة لعدة قطااات -1 

 ( 20) المساواة وعدم التميي   

باعتماد قانون شااااامه لمناهضااااة التميي  أو قانون شااااامه للمساااااواة  16أوصاااار الورقة المشااااتر ة  -17
ىن  علل أن أسااااس التميي  تشاااامه العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدىن، أو الرأي السااااالاسااااي، 
أو غيره من اآلراء، أو األصااااااااااااه القومي أو اال تماعي، أو الجنسااااااااااااالة، أو الساااااااااااان، أو اإلعاقة، أو اللالة  

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

ني في                                                                                      الحظ منتادى التنمالاة األفريقي أن األحكاام القاانونالاة التميي ياة تكر" منااياا  من التميي  الادى و  -18
و  البلد، بما في ذلك حوادث االعتداء علل األقلالات الدىنالة، ال ساالما المساالليون، التي ال ت ات تلدث في الساودان 

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

الحظر المفوضااااااااااااالة القومالة للقوق اإلنسااااااااااااان مع القل  تنامي ي،اب الكرا الة، والعنصاااااااااااارية، و  -19
والتميي  العنصاااااري، وبروز ن اعات عثنالة، في االاب التدابير التشاااااري الة واإلدارية والساااااالاساااااات العامة ذات  

المفوضاااالة القومالة الساااودان بتجريم ي،اب الكرا الة والعنصااارية  واعتماد ساااالاساااات عامة الصااالةو وأوصااار  
 و( 23) لتع ي  حقوق اإلنسان والتعا ش السلمي، بما في ذلك في المناهج الدراسالة، وشلذ وعي المجتمع بذلك

 بإ راء تلقالقات فورية ون يهة وفعالة في  مالع ادعاءات سااااااااوء 19أوصاااااااار الورقة المشااااااااتر ة و  -20
المعاملة واالضاا،هاد والقته يارن ن،اق القضاااء علل أسااا" الميه الجنسااي أو الهوية الجنسااانالة، ومعاق ة 

 و( 24)  مالع المسؤولين، بمن فيهم موظفو عنفاذ القانون وموظفو السجون 

  من القانون الجنائي الساااوداني، التي تجرم  148أوصااار منظمة هيومن راىتس ووتش بإلغاء المادة  و  -21
ي، وسان تشاريع شاامه لمناهضاة التميي   لظر التميي  علل أساا" الميه الجنساي والهوية الجنساانالة،  ياللواط

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

 ( 26) التنمالة والبيئة واألعمات التجارية وحقوق اإلنسان  

عدم و ود أي شفافالة في سالاسات وعملالات التعدىن، ال سالما استخران   8الحظر الورقة المشتر ة   - 22
                                                                                          الذهبو فقد  ان هذا الوضااااع عامال  الندالص الصااااراص في  نوب  ردفان، وهي من،قة غنالة بالذهبو وأفضاااال  

م المواد السااااامة                                                                                ذلك أ ضااااا  علل اضاااا،رابات واحتجا ات منذ ذلك اللين، بما في ذلك االحتجان علل اسااااتخدا 
في أنشاااااا،ة التعدىن مثه ال ئب  والسااااااالانيد، التي تضاااااار بالبيئة وموارد المالاه، وأفضاااااار علل تشااااااوهات وراثالة، 

األولوية ع،اء  السودان علل ع   8                                        فضال  عن الليواناتو وحثر الورقة المشتر ة ين،  األصلي سكان ووفالات بين ال 
لموارد ال،بال الة ا   ة عدار أن تعود نفع علل الشعب السوداني، و تنظالم أنش،ة التعدىن لضمان أن تعود عوائدها بال ل 

 و ( 27) علل سالادة الشعب السوداني 

                                                                     علل أن الساودان انضام علل البلدان الخمساة في أفريقالا األ ثر اساتهدافا  من   8أشاارت الورقة المشاتر ة  و  -23
عملالات يصااخصااة  أدت  د  ق و   قبه المسااتثمرين األ انب الذىن  سااعون علل اللصااوت علل أراض ألغراض الربحو 

  سااالب الم ارعين الساااودانيين أراضااايهمو ل  ل ع األراضاااي، والتشاااريد، والصاااراص العنالا، والفسااااد، واالساااتثمار األ نبي  
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ترك الم ارعون     ى  ومع اساااااتمرار ساااااالاساااااات االساااااتثمار االقتصاااااادي وال راعي لصاااااالح المساااااتثمرين األ انب،  
وأوصاار و اللكومة االنتقالالة أحد أولويات اإلصااال  ال راعيأن  كون                                   السااودانيون عمدا  يلا الر ب ودون  

بأن  لترم المسااااتثمرون األ انب في ق،اص األراضااااي حقوق اإلنسااااان المكفولة لصااااغار  8الورقة المشااااتر ة  
 و( 28) نتا الة دون عوائ الم ارعين في السودان لاللتفظوا بملكالة أراضيهم والموارد اإل

أوصااااار منظمة شااااار اء من أ ه الشااااافافالة باإلساااااراص بإنشااااااء اللجنة المساااااتقلة لمكافلة الفسااااااد، و  -24
وضااااامان عمه مؤساااااساااااات مكافلة الفسااااااد بشاااااكه مساااااتقه دون أي قيود أو عوائ  أو ضاااااغوط، والساااااما   

فلة الفساادو وأوصار المنظمة  لمنظمات المجتمع المدني بالمشاار ة في وضاع وتنفيذ اساتراتالجالة وطنالة لمكا
                                                                                             أ ضاااااااااااا  باعتماد قوانين لمكافلة الفسااااااااااااد، مثه قانون مكافلة الفسااااااااااااد، وقانون حما ة الشاااااااااااهود والمبلغين  

 و( 29) بالمخالفات، وقانون تداوت المعلومات

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

 ( 30)                                             ح  الفرد في اللالاة واللر ية واألمان علل شخص   

أطلقر الرصااص اللي   أن القوات اللكومالة بقالادة قوات الدعم الساريع 4ذ رت الورقة المشاتر ة  -25
، وضاااربتهم بالعصاااي والهراوات، واعتقلر المئات، وأيضاااعتهم 2019  ح يران/ىونال  3علل المتظاهرين في 

هذه القوات   ألشاكات مختلفة من اإلذالت، بما في ذلك الضارب واالغتصااب واالعتداءات الجنساالةو وها مر
       شاااخصاااا     120 زهاء                                                                             المساااتشااااالات وال الادات ومنعر المتظاهرين الجرحل من تلقي المسااااعدة ال،بالةو وق ته

 و( 31)                                                                                    و  ر  المئاتو وألقير بعض الجث  في نهر النيه، وأ بلغ بفقدان عدد غير معروف من األشخاص

علل تقارير تفيد بعملالات قته يارن ن،اق القضااااااء نفذتها عناصااااار  9أشاااااارت الورقة المشاااااتر ة و  -26
أمن تابعة للدولة، و ماعات مسااللة معروفة، وأفراد مسااللون مجهولونو وال ت ات عملالات قته قوات الدفاص  

 و( 32)                                                                                          واألمن للمدنيين مستمرة دون أن تفتح الشرطة تلقالقا  بشأنها، ودون تقد م مرتكبيها علل العدالة

بعثة األمم المتلدة المتكاملة لتقد م المسااااااااااااعدة تمكين  صااااااااااار منظمة يهيومن راىتس ووتشي ب أو و  -27
رصااد انتها ات حقوق اإلنسااان في  ب   من دون قيودو  فورمن القالام علل اليالت الفترة االنتقالالة في السااودان 

اعتداءاتها علل ها  وإصادار أوامر عامة واضالة لجمالع القوات اللكومالة لوقا عن  مناط  الصاراص واإلبال 
المدنيين، و  ح  ما  الميلالشااالات  والشااروص في عصااال  ق،اص األمن، ال سااالما قوات األمن المكلفة بتوفير  
اللما ة للمدنيينو وين غي أن  شاااامه ذلك وضااااع ع راءات تدقي  واضاااالة أثناء عملالات تجنيد ودمج القوات 

 و( 33) ت  سالمة واست عادهمانتها ا تلدىد هوية األفراد المسؤولين عن همن أ الجدىدة 

علل أن الساااودان  ،ب  عقوبة اإلعدام علل بعض الجرائم، بما في   14أشاااارت الورقة المشاااتر ة و  -28
                                                                                            ذلااك الجرائم التي ال تعتبر ياألشاااااااااااااااد ي،ورةيو وألغاار تغييرات هااامااة أ ديلاار مؤيرا  علل القااانون الجنااائي 

                                                                                     عقوبة  اإلعدام علل  رائم الردة، والعالقات الجنسااااالة المثلالة بالتراضاااايو ومع ذلك، ال ى ات من  1991 لعام
ن فرض عقوبة اإلعدام علل مجموعة متنوعة من الجرائم األيرى، مثه الجرائم ضااد الدولةو وأوصاار الممك

 و( 34) بإلغاء عقوبة اإلعدام علل  مالع الجرائم 14الورقة المشتر ة 

دون  انوا   ناة   أوصاااااار منظمة دليه الخيرية السااااااودان بضاااااامان عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام بل و  -29
ارتكابهم الجريمة، وتخاالا أحكام اإلعدام الصااااادرة في ح  القاصاااارين علل أحكام ساااان الثامنة عشاااارة وقر  

 و( 35) بدىلة مناس ة

 3أشااااااااار التلالا الدولي من أ ه السااااااااالم والتنمالة علل أن  في أعقاب المذبلة التي وقعر في و  -30
المؤياادىن                                                                 ، عناادمااا شااااااااااااااناار قوات األمن السااااااااااااااودانالااة هجومااا  عنالفااا  علل المتظاااهرين2019ح يران/ىونالاا   
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                                                                                           للد مقراطالة في ساااحة االعتصااام بالخرطوم، وردت م اعم بأن قوات األمن أيفر قساارا  عشاارات المتظاهرين 
  2019ح يران/ىونال  أو نلو ذلكو وعلل الرغم من أن اللكومة شاااااااااكلر لجنتين في عام   3الملتج ين في  
 اف في حاالت االيتفاء القسااااري،                                            االيتفاء القسااااري، لم تلق  اللجنتان بعد  بشااااكه مسااااألة تشاااامه والىتهما  

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

لالشااااااااااامه  ريمة التعذىب،  1991بتعدىه القانون الجنائي لعام  14أوصااااااااااار الورقة المشاااااااااااتر ة  و  -31
غير ذلاك من التشااااااااااااااريعاات  ، و 1994، وقاانون اإلث اات لعاام  1991وتعادىاه قاانون اإل راءات الجناائالاة لعاام  

                                                                                                 ذات الصلة لتشمه حظرا  م،لقا  علل استخدام األدلة والقرائن التي ت نت ص تلر التعذىب أو غيره من ضروب  
                                                          أ ضاااا  بإلغاء القوانين التي تجي  العقاب البدني، بما في ذلك  14ساااوء المعاملةو وأوصااار الورقة المشاااتر ة 

 والجلاد، وأي أشاااااااااااااكاات أيرى من العقااب التي تنتهاك العهاد الدولي الخااص ،  من يالف بتر  ال بتر أحد األطراف، و 
 و( 37) باللقوق المدنالة والسالاسالة

 هاز أن األحكام القانونالة لالعتقات، ساااااااااواء نفذتها الشااااااااارطة أو  21الحظر الورقة المشاااااااااتر ة و  -32
عام عن الساااال،ات  بتقد م توضااااالح  21المخابرات العامة، ال ت ات مصاااادر قل و وأوصاااار الورقة المشااااتر ة  

المخولة ألفراد  هاز المخابرات العامة لالضاا،الص بعملالات االعتقات واالحتجاز، مع اإلشااارة علل الدسااتور 
 و( 38) وقانون األمن القومي

أن عدم نشااار القائمة الرسااامالة ألما ن االحتجاز القانونالة، عضاااافة   20الحظر الورقة المشاااتر ة و  -33
 و( 39) عالة علل هذه األما ن، أفضالا علل و ود أما ن احتجاز سريةفالقضائالة الرقابة العلل االاب 

 ( 40) عقامة العدت، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسالادة القانون   

دعر اللجنة األفريقالة للقوق اإلنسااااااان والشااااااعوب الساااااال،ات االنتقالالة في السااااااودان علل  تع ي   -34
وتكثالا مكافلة اإلفالت من العقاب، بما في ذلك العنا الجنساااني وانتها ات  النظام القضااائي واسااتقالل ،  

 اللقوق االقتصااااااااد ة واال تماعالة والثقافالة، وضااااااامان ملاسااااااا ة المساااااااؤولين عن الجرائم الساااااااابقة واللالالة 
العدالة االنتقالالة بالتشااااور مع  مالع ق،اعات  فوضاااالة ووضاااع الصاااالغة النهائالة لمشاااروص القانون المنشاااو لم

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

ضااائالة والكالانات وأوصاار مؤسااسااة ماعر للسااالم والتنمالة وحقوق اإلنسااان بأن تكون الساال،ة الق -35
 و( 42) المكلفة برصد انتها ات حقوق اإلنسان والتلقي  فيها مستقلة عن السل،ة التنفيذ ة

التلقي  في انتها ات حقوق عن طري     أن  ضمن السودان المساءلة 9وأوصر الورقة المشتر ة  -36
                              من ومالحقتها قضاائالا ، والتلقي  اإلنساان الدولالة والقوانين اإلنساانالة التي ارتكبتها القوات المساللة وقوات األ

 و( 43) العا ه في  مالع التقارير المتعلقة باالغتصاب والعنا الجنسي، وضمان تقد م مرتكبيها علل العدالة

بضامان عمكانالة لجوء النسااء للقضااء علل نلو  امه، بما في ذلك  11وأوصار الورقة المشاتر ة  -37
بضااااامان حصاااااوت ضااااالا ا العنا الجنساااااي علل اللما ة والدعم للجوء علل القضااااااء، وإنهاء عفالت القوات 

العنا عدم اإلفالت من العقاب علل المساللة والميلالشاالات وسال،ات عنفاذ القانون من العقاب، بما في ذلك 
                                              أ ضااا  بالسااما  لتلالات الدولالة واإلقلالمالة للقوق    11لجنسااانيو وأوصاار الورقة المشااتر ة الجنسااي والعنا ا

يالت   -ال ساالما النسااء والفتالات   -  اإلنساان بالتلقي  بشاكه مساتقه في الفظائع المرتك ة ضاد المتظاهرين
 و( 44) 2019علل .ب/أغس،س  2018 انون األوت/د سمبر  13الفترة من 

الدوليين بالمشاااااااار ة علل  انب اللكومة  ا لإلغاثة بالساااااااما  للمراقبين أوصااااااار مؤساااااااساااااااة علي  و  -38
 و( 45) السودانالة في التلقي  في الوقائع المتعلقة باالنتها ات التي وقعر ضد المتظاهرين السلميين
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بتقاد م الدعم الالزم علل اللجاان القاائماة التي تلق  في أحداث  20أوصاااااااااااااار الورقة المشااااااااااااااتر ة و  -39
، وإنشااء .لالات وطنالة عضاافالة بالتعاون مع أسار الضالا ا للتلقي  في حاالت االيتفاء 2019ح يران/ىونال   

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

  بالتلقي  في  مالع ادعاءات التعذىب أو سااااااوء المعاملة أو غيرها من   14أوصاااااار الورقة المشااااااتر ة  و  -40
  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  

  و( 47) بضمان سبه انتصاف فعالة لضلا ا انتها ات حقوق اإلنسان، بما في ذلك رد اللقوق والتعويض

                                                        الساااااااااااودان بالوفاء بالت امات ، عمال  بقرار مجلس األمن الدولي  14أوصااااااااااار الورقة المشاااااااااااتر ة و  -41
شااخاص الذىن أصاادرت                                                                        ، والتعاون الكامه مع الملكمة الجنائالة الدولالة، بما في ذلك تساالالم ها األ1593 رقم

                                                                                          في حقهم الملكمااة  الجنااائالااة الاادولالااة مااذ رات توقالا، بمن فيهم ال شااااااااااااااير وغيره من المشاااااااااااااات اا  فيهم رهن 
                                           أ ضااا  بأن تضاامن اللكومة االنتقالالة ديوت فري   14وأوصاار الورقة المشااتر ة   و( 48) االحتجاز في السااودان

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

حثر اللجنة األفريقالة للقوق اإلنسااااااااااان والشااااااااااعوب الملكمة الجنائالة الدولالة علل ضاااااااااامان أن و  -42
وذلك  ،بدعم ومشاار ة الضالا ا مشاار ة نشا،ة وفعالةتلظل اإل راءات ضاد علي ملمد علي عبد الرحمن  

في شاااااكه تدابير  لهم الدعم المؤقر  تقد م  الشاااااخصااااايين، و   همأمن و  تهمساااااالمضااااامان  ل باتخاذ التدابير الالزمة
 و( 50) عادة التأهيه البدني والنفسي  قدمها برنامج المساعدة في عطار الصندوق االستئماني للضلا اإل

 ( 51) اللريات األساسالة  

علل أن ثالث  نائس في مدىنة بوط بوال ة النيه األزرق تعرضاااااااار  5أشااااااااارت الورقة المشااااااااتر ة   -43
                  و فقد تم  االعتداء 2020ن الثاني/ىناىر  و انو   2019العتداءات في مناساااااابتين، بين  انون األوت/د ساااااامبر 

 انون   28علل  ه من الكنالساااااااة الدايلالة الساااااااودانالة، والكنالساااااااة الكاثولالكالة، والكنالساااااااة األرثوذ ساااااااالة في  
و وعلل الرغم من تأ يدات اللكومة  2020 انون الثاني/ىناىر    16، ومرة أيرى في 2019األوت/د سااااااااامبر 

عيد بناء هذه الكنائس وتقدم الجناة علل العدالة، ال ت ات الكنائس تنتظر االتلاد ة وحكومات الوال ات أنها ست 
 و( 52) رد حقوقها

أن مواطنين مسااااالمين متشاااااددىن هجموا واساااااتهدفوا الكنائس ودور  12الحظر الورقة المشاااااتر ة و  -44
بملا مة  مالع مرتكبي المضااا قات والعنا ضااد األقلالات   12ال  ادة السااودانالةو وأوصاار الورقة المشااتر ة 

 و( 53) الدىنالة

بإ راء تلقي  مستقه في مصادرة أراضي األقلالات الدىنالة وممتلكاتها   5أوصر الورقة المشتر ة و  -45
اصااااة، وإعادة أراضاااايها وممتلكاتها التي بالعر بصااااورة غير مشااااروعة، أو التي صااااودرت من الجماعات  الخ

الدىنالة واألفراد المنتمين علل أقلالات دىنالة، وقبوت طل ات تساااجيه وإعادة تساااجيه األراضاااي والممتلكات التي 
 و( 54)  قدمها األفراد واللجان الكنسالة الشرعالة

بضاامان حقوق غير المساالمين في ممارسااة دىنهم والمجاهرة بذلك،  17أوصاار الورقة المشااتر ة و  -46
                                                                                              والمشااااار ة في مناساااا اتهم الثقافالة، فضااااال  عن ضاااامان تواف  التشااااريعات المتعلقة بجرائم اللدود مع حقوق  
                                                                                          اإلنساانو وحثر الورقة المشاتر ة أ ضاا  علل عدم ت،بي  عقوبات اللدود علل غير المسالمين ألن مصادرها 

مع  ماعة واحترام حرية المرء في تغيير دىن  والمجاهرة بذلك سااااواء بشااااكه فردي أو في  عسااااالمي يال ، 
 و( 55)                                                                             .يرين، وفي األما ن العامة أو الخاصة، رهنا  بأي قيود ضرورية ىن  عليها القانون 
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أعرب المر   األوروبي للقانون والعدالة عن ارتالاح  للعمه الذي تضااااااااااا،لع ب  اللكومة الجدىدة  و  -47
لتوساااااالع ن،اق اللرية الدىنالة دايه البلدو ومع ذلك، رأى المر   أن من األهمالة بمكان أن  لترم الساااااودان  
الت ام  باللرية الدىنالة، وشااااااجع السااااااودان من ثم علل مواصاااااالة العمه الذي بدأه بالفعهو وعالوة علل ذلك، 

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

،  2019ونالسااااان/أبريه   2018علل أن  بين  انون األوت/د ساااامبر  18أشااااارت الورقة المشااااتر ة  و  -48
، بساااااابب عليهم  التامع ت الفرض                                         صاااااالاالا  وو ضااااااعوا رهن االحتجاز، بما في ذلك  90                   اعت قه ما ال  قه عن 

ه اإلعالمو وفي بعض اللاالت، وا    تغ،يتهم االحتجا ات، أو أثناء احتجا هم علل الرقابة علل وساااااااااااااائ 
                                                                                         الصااااااااالفيون تهما   نائالة مثه نشااااااااار أي ار  اذبة وإثارة الشاااااااااغب المنصاااااااااوص علل عقوبتيهما في القانون  

و وألغر الساااااال،ات أوراق اعتماد سااااااتة مراساااااالين أ انب، ومنعر دور اإلعالم األ نبالة 1991الجنائي لعام  
، أغل  المجلس  2019أ ار/ماىو   30مساااااا قةو وفي  من اسااااااتضااااااافة ضاااااايوف في برامج حوارية دون موافقة  

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

غالق شاااا كة اإلنترنر، والل  في االحتجان الساااالمي عن قلقها عزاء ع  1أعربر الورقة المشااااتر ة و  -49
 1دون يوف من االنتقام، وحقوق الصاااالفيين والمراساااالين المسااااتقلين وحرياتهمو وأوصاااار الورقة المشااااتر ة  

فرض أي قيود  عدمعن عغالق شاا كة اإلنترنر، وحجب وسااائه التواصااه اال تماعي، وتعهد الدولة ب كا بال
 و( 58) اإلنترنر واالتصاالت في المستقبه، ال سالما يالت العملالات السالاسالة والد مقراطالة علل ش كة  صوت  علل الو 

البلد  مدنبأن الساااودانالات والساااودانيين ير وا علل الشاااوارص في  مالع   4أبلغر الورقة المشاااتر ة و  -50
بالتنليو                                                        احتجا ا  علل ارتفاص األساااااااعار، وطالبوا الرئالس عمر ال شاااااااير   2018في  انون األوت/د سااااااامبر 

فردت قوات األمن اللكومالاة باالعنا المميار، وأطلقار الاذييرة اللالاة علل المتظااهرين الع ت، وضااااااااااااااربار 
واعتقلر المئات، وقتلر عشارات األشاخاص بين  انون األوت/د سامبر ونالساان/أبريهو وأعلن الرئالس ال شاير 

م ال،وارئي بمقاضااااة المخالفين  يملا   ، وحظر االحتجا ات وأذن ل 2019شااا اط/فبراىر    22حالة ال،وارئ في  
                                                                                                      في ملا مات بإ راءات مو  ةو فقد احت ج  العدىد من المتظاهرين، وحو موا بإ راءات مو  ة، وساااااجنوا أو دفعوا 

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

ولوائل    2006بإلغاء قانون تنظالم العمه ال،وعي واإلنسااااااني لعام  4وأوصااااار الورقة المشاااااتر ة  -51
التقيياد اة، وإنهااء  مالع المماارساااااااااااااااات التي تنتهاك الل  في حرياة تكوين الجم الاات، والل  في االحتجاان  

 و( 60) السلمي

بشاأن اساتمرار القيود المفروضاة علل الل  في حرية الرأي   قل العن   6أعربر الورقة المشاتر ة و  -52
  التعبير، وتكوين الجم الات والتجمع الساااالميو ويتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسااااان والصاااالفيون والناشاااا،ون و 

  بالتلقي  في التهدىدات   6الساااالاسااايون بانتظام للمضاااا قات والترهيب والتهدىد والعناو وأوصااار الورقة المشاااتر ة  
  لهجمات والتهدىدات لعلنالة ل دانة ا واإل ات التي ىتعرض لها الصااااالفيون والمدافعون عن حقوق اإلنساااااان،  واالعتداء 

بما ىتماشال مع   2010                                     أ ضاا  بتعدىه قانون األمن الوطني لعام 6المو هة عليهمو وأوصار الورقة المشاتر ة 
ذلك الم ادئ األساااسااالة بشااأن  في    ، والمعاىير الدولالة بشااأن اسااتخدام القوة، بما2019وثالقة الدسااتورية لعام ال

 و( 61) استخدام القوة واألسللة النارية من  انب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

 مالع المدافعين تمكين                              بأن   ضااااامن، في  مالع الظروف،    فرونر الىن د فندرزأوصااااار منظمة و  -53
حقوق اإلنساان دون يوف  االضا،الص بأنشا،تهم المشاروعة في مجات    من عن حقوق اإلنساان في الساودان

، والعنا البدني، وضااااامان االحترام  ةالقضاااااائال مضاااااا قة من االنتقام، ودون موا هة أي قيود، بما في ذلك ال
 و( 62) الكامه إلعالن األمم المتلدة المتعل  بالمدافعين عن حقوق اإلنسان



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

GE.21-11180 8 

، واالمتناص 2020بإصاااااال  قانون  رائم المعلوماتالة المعدت لعام   11أوصااااار الورقة المشاااااتر ة  و  -54
 11عن اسااتخدام التشااريعات لتخويا المدافعات عن حقوق اإلنسااان وإسااكاتهنو وأوصاار الورقة المشااتر ة  

بالتشاااااااور مع المدافعين عن حقوق اإلنسااااااان، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق اإلنسااااااان، بشااااااأن وضااااااع 
                                                                        د بشاااأن االعتراف بالمدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنساااان وحماىتهم، تمشاااالا  مع وتنفيذ قانون وطني ملد

ععالن األمم المتلدة المتعل  بالمدافعين عن حقوق اإلنساااااااان، والقانون الوطني النموذ ي بشاااااااأن االعتراف  
 و( 63) بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وحماىتهم

، وقانون الصاااااالافة  1991قانون الجنائي لعام بإنهاء اسااااااتخدام ال 18أوصاااااار الورقة المشااااااتر ة و  -55
ساااااااااتهدف وساااااااااائ  ت  تيلا، وقانون  رائم المعلوماتالة، وغير ذلك من التشاااااااااريعات  2009والم،بوعات لعام 

الصالافة وغيرها تكون  اإلعالم، والصالفيين وغيرهم بسابب ممارساتهم حقهم في حرية التعبير، وضامان أن 
 قيود أيل القضااااااااااااااا ا العامة، وإعالم الرأي العام دون رقابة أو من الوسااااااااااااااائ  قادرة علل تقد م تعلالقات عل

 و( 64) أيرى 

 ( 65) حظر  مالع أشكات الرق   

أن  علل الرغم من الجهود المبذولة لمكافلة االتجار بال شار، ال ى ات  3الحظر الورقة المشاتر ة  -56
  هناك نق  في الوعي القانوني والتمثيه القانوني بين النساااء، بما في ذلك عدم مشااار تهن في وضااع التشااريعات 

القانون                                                                                              والقوانين، مع و ود فجوة بين الن  القانوني وتنفيذه في الممارسة العملالةو وإضافة علل ذلك، ي    
                                                                                                     النساااء بجعل  العقوبة مشااددة علل هذه الجريمة، عذا  انر الضاالالة أنثل أو طفال  دون ساان الثامنة عشاارة أو ذي 

 و( 66)                                                  ععاقة، وو ضعر ع راءات ياصة لمكافلة االتجار بال شر

 ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية -3 

 ( 67) الل  في العمه وفي ظروف عمه عادلة ومواتالة  

                                                                                            الحظ المر   الدولي للقوق النقابات أن اللالة الراهنة لللقوق النقابالة تتناقض تناقضااااااااا  صاااااااااريا  مع  -57
و وأوصل المر   الدولي بضمان ع راء مشاورات 87االلت امات المقبولة بمو ب اتفاقالة منظمة العمه الدولالة رقم  

األحكام أن تكون  نقابالة  دىدة، وضاااااااامان  متعمقة مع نقابات العمات القانونالة العاملة بشااااااااأن وضااااااااع تشااااااااريعات  
 و( 68) الدولالة  م ادئ حرية تكوين الجم الات لمنظمة العمه متوافقة مع   الموضوعالة واإل رائالة للتشريعات الجدىدة 

 3رقم  أن اللجنة المعنالة بتفكالك النظام السااااااب  أصااااادرت المرساااااوم   7الحظر الورقة المشاااااتر ة و  -58
المتعل  بله نقابات العمات، الذي ىهدف علل مصااادرة  مالع ممتلكات مختلا نقابات العمات   2019لساانة 

                                                                                                     وأصااولها، وإنشاااء لجنة ت عنل بتنقالح القوانين المنظ مة لنقابات العمات، والتلضااير النتخابات  دىدة لقالادات  
                                       ، أصااااااااادر بنك الساااااااااودان المر  ي قرارا   قضاااااااااي 2019 انون األوت/د سااااااااامبر  16ابات العمالالةو وفي  النق

أن هذا اإل راء ىنتهك  7و والحظر الورقة المشااااااااتر ة       ح ل رتي بمصااااااااادرة وتجميد أصااااااااوت نقابات العمات ال
 و( 69) حرية تكوين الجم الات، وح  العمات في تشكيه نقابات واالنضمام عليها للما ة مصاللهم

باعتماد اسااااااااتراتالجالة عنمائالة تع،ي األولوية للق،اعات اإلنتا الة،  7أوصاااااااار الورقة المشااااااااتر ة و  -59
 و( 70) وتضمن توليد فرص العمه المستدامة، واعتماد سالاسة وأهداف وطنالة للعمالة

أن القانون ىن  علل ح  األشااااااااخاص ذوي اإلعاقة في العمه،  13الحظر الورقة المشااااااااتر ة و  -60
لكن ال تو د .لالات حكومالة مل مة، وأدوات للمساءلة تكفه التمتع بظروف عمه مواتالة، والل  في الضمان 

                                      بتوفير .لالة تكفه تنفيذ القانون، فضاااال    13اال تماعي ومساااتوى م الشاااي مالئمو وأوصااار الورقة المشاااتر ة 
 و( 71) منصفة ووسائه للنقه عن توفير فرص عمه
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  ذوي اإلعاقة في العمه في مختلا و االت األشااااااخاص بلما ة حقوق    7أوصاااااار الورقة المشااااااتر ة  و  -61
الدولة وفي الق،اص الخاص، بما في ذلك المشااااااريع اإلنتا الة والتعاونالة، والعمه اللر، وتوظالا الخريجات  

ب يادة حصاة العمالة ليشاخاص   7رقة المشاتر ة والخريجين في برامج التخاالا من حدة الفقرو وأوصار الو 
 و( 72) في المائة علل األقه 5في المائة علل األقه علل  2ذوي اإلعاقة في الخدمة المدنالة من 

 ( 73) الل  في الضمان اال تماعي  

                            ، أن اللكومة أطلقر برنامجا  19-، فالما ىتعل  باحتواء  ائلة  وفيد7الحظر الورقة المشاااااتر ة  -62
مليوني دوالر في شااااااكه  البرنامج        وف ر  وقد                                                            لالسااااااتجابة السااااااريعة  سااااااتند علل تقد م الرعا ة اال تماعالة نقدا ،  

مساااااااعدات م اشاااااارة ليساااااار الم الشااااااالة الضاااااا الفة في مختلا أنلاء البلد، بما في ذلك زيادة أ ور موظفي  
الضااااااامان اال تماعي وشااااااا كات  برامج لا ة علل تقيالم                                             الق،اص العام يمساااااااة  أضاااااااعافو ومع ذلك، تدعو ال

 7األمان اال تماعي القائمة، وإلل وضاع أساس نظام عادت لللما ة اال تماعالةو وأوصار اللجنة المشاتر ة 
 ال من الصااااندوق الوطني للضاااامان اال تماعي، والجهاز ضااااع بوضااااع قانون موحد للضاااامان اال تماعي   

 و( 74) دارة مجلس واحدع تلر االستثماري للضمان اال تماعي

 ( 75) الل  في الصلة  

بتعجيه التغ،الة الصااااالالة الشااااااملة، بما في ذلك يدمات الصااااالة    10أوصااااار الورقة المشاااااتر ة  -63
الجنسااااالة واإلنجابالة واللقوق ذات الصاااالة، ال سااااالما للفئات المهمشااااة والضاااا الفة، واللد من وفالات األمومة  

بالانات  مع الالتي  مكن تفادىها باعتماد يدمات  يدة لصاااااااالة األمهات وصاااااااالتهن اإلنجابالة، وتلسااااااااين 
 و( 76) وفالات األمومة والتصدي لها وإضفاء طابع مؤسسي عليهارصد مومة بتع ي  نظام وفالات األالمتعلقة ب 

الحظر م ادرة اللقوق الجنساااالة أن النسااااء والفتالات، ال ساااالما في مناط  الصاااراص، ال  لصااالن علل و  - 64
علل اتخااذ  وساااااااااااااائاه منع اللماه، أو الرعاا اة الكاافالاة، أو رعاا اة التولياد في اللااالت ال،اارئاةو فهن غير قاادرات  

 عدد أطفالهن، والم اعدة بين والداتهمو وقد تفاقمر هذه الظروف في ظه  ائلة لدىد ، وت دهن قرارات بشاأن أ ساا 
و وأوصااااار الم ادرة بضااااامان حصاااااوت الجمالع علل المعلومات ويدمات الصااااالة الجنساااااالة واإلنجابالة  19-  وفيد 

 و ( 77) ذوي اإلعاقة األشخاص ء، والش اب، و المدعومة من الدولة، مع التر ي  بو   ياص علل احتالا ات النسا 

  دعا الميثاق األفريقي للقوق اإلنساان والشاعوب السال،ات الساودانالة علل تويي اللذر بشاأن األوضااص و  -65
 و( 78) ، وت،بي   مالع التدابير الالزمة للما ة حالاة المواطنين وصلتهم19-الصلالة المتصلة بجائلة  وفيد

 ( 79) الل  في التعلالم  

بتنفيذ برامج التعلالم االبتدائي المجاني، وتلساين تجربة التعلم بتوفير  7أوصار الدراساة المشاتر ة   -66
بتوفير أموات  7                                                                                  مدرسين مدر بين ومؤه لين ىدرسون مواد تعلالمالة مناس ة لل،البو وأوصر الدراسة المشتر ة  

واألشاخاص ذوي اإلعاقة علل وموارد  افالة للمناط  الرياالة ومجموعات األقلالات، وضامان حصاوت النسااء 
  التعلالم الجيد والمناسااااب، واسااااتكشاااااف الفوائد، وتكيالا برامج التعلم البدىلة التي  مكن أن تكون مفيدة ليشااااخاص 

 و( 80) الذىن لم ىلتلقوا بالمدرسة من قبه، أو الذىن انق،عوا عن الدراسة

صااااااوت علل التعلالم الحظر مؤسااااااسااااااة مصاااااار السااااااالم أن معظم األساااااار ال تساااااامح لبناتها باللو  -67
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 ضااااااااااااااا  فجوة  

                                                ت المنظمة أ ضااااااا  علل أن نساااااا ة المدرسااااااات في المدار"  بيرة في ملو األمالة بين البنين والبناتو وأشااااااار 
في المائة، وأوصاااااار بإنشاااااااء مرا   لتعلالم الفتالات الالئي تجاوزن الساااااان الرساااااامي لاللتلاق   12تتجاوز  ال

 و( 81) القراءة والكتابةاإللمام ب بالمدرسة من أ ه نشر 
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 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -4 

 ( 82) النساء  

بإع،اء األولوية للما ة المرأة من العنا بإصاااااااال   مالع قوانين  11أوصااااااار الورقة المشاااااااتر ة  -68
وتشااريعات الوال ات التي تضاافي الشاارعالة علل أي شااكه من أشااكات العنا أو التميي  ضااد المرأة، بما في  

و وأوصاار  1991ذلك قوانين األمن وقوانين قوات الدعم السااريع، وقانون األحوات الشااخصااالة للمساالمين لعام 
                                                                                          أ ضااااااااا  بتعدىه قوانين األحوات الشااااااااخصااااااااالة، بما في ذلك علغاء األحكام المتعلقة بوصااااااااا ة الر ه، وطاعة  

سااانة، والتعجيه بتشاااكيه لجنة المرأة والمسااااواة الجنساااانالة، ولجنة   18ال و ة، ورفع سااان ال وان للفتالات علل 
 و( 83) ي اإلصال  القانوني، المنصوص عليهما في وثالقة اإلعالن الدستور 

باعتماد اساااتراتالجالة وطنالة شااااملة، ومشاااروص قانون لمكافلة  مالع  25أوصااار الورقة المشاااتر ة و  -69
أشااكات العنا ضااد المرأة، بمن فيهن المدافعات عن حقوق المرأة، علل الصااعيدىن العام والعائلي، ال سااالما 

 و( 84) التلرش الجنسي

أن العنا ضااااد النساااااء والفتالات والفوارق الجنسااااانالة تفاقما بساااابب  22الحظر الورقة المشااااتر ة و  -70
األوضاااص السااالاسااالة واالقتصاااد ة، مما ىت،لب اتخاذ تدابير عا لة وشاااملة لمعالجة المشااكلة بوصاافها أزمة 

العائلي والعنا الجنسااااني العنا عن  أن عنشااااء ي  سااااين لإلبال   22المشاااتر ة ورقة وطنالةو والحظر ال
 و( 85)                                                                              ي،وة ع جابالة، وأوصر باعتماد قانون لمكافلة العنا الجنساني وضمان تنفيذه فعلالا  

الحظ مر   هيلينا  ينيدي للعدالة الدولالة أن للسااااااااااودان أحد أعلل معدالت تشااااااااااوي  األعضاااااااااااء  و  -71
 15من النساااااء الالئي تتراو  أعمارهن بين  في المائة  88التناساااالالة األنثوية في العالم، عذ تفيد التقارير بأن 

ساااانة يضااااعن لعملالة التشااااوي  هذهو وأوصاااال المر   بفرض حظر علل تشااااوي  األعضاااااء التناساااالالة   49و
 و( 86)                                                                                 بمقاضاة األشخاص الذىن  شجعون فعلالا  علل هذه العملالات الجراحالة ويالسرونها ويجرونهالإلناث 

تراتالجالة الوطنالة الجدىدة للتخلي عن تشااااااوي  األعضاااااااء باعتماد االساااااا   10أوصاااااار الورقة المشااااااتر ة  و  - 72
                                                                                                        التناسالالة األنثوية، مع وضاع يارطة طري  لتنفيذ التعدىالت التي أ ديلر علل القانون الجنائي فالما ىتعل  بتشاوي   

 و ( 87)                                                                                                األعضاء التناسلالة األنثوية، وإدران تعدىالت  دىدة في القانون المدني تأيذ بسالاسة عدم التسامح م،لقا  

بالقضااء علل تشاوي  األعضااء التناسالالة األنثوية بالتثقالا والتوعالة   15أوصار الورقة المشاتر ة و  -73
واإلرشاااد، وزيادة الوعي والتثقالا في مجات قضااا ا حقوق المرأة وال،فه، ومخاطر ال وان الم كرو وأوصاار  

ل مكافلة ثقافة العنا ضااااد                                                  أ ضااااا  بساااان قوانين تلمي النساااااء واألطفات، وبالعمه عل 15الورقة المشااااتر ة  
 و( 88) المرأة وال،فه بالتثقالا والتوعالة، وتخاالض معدت وفالات األمومة

أن النساااااااء والفتالات ال  عاملن علل قدم المساااااااواة مع الر ه أمام  24الحظر الورقة المشااااااتر ة و  -74
ر ه واحد في                                                                                   القانونو فعلل سااااااااابيه المثات،   لتان أمام القاضاااااااااي علل شاااااااااهادة امرأتين في مقابه شاااااااااهادة

تر ااة زو هااا، وال اااقي ىااذهااب علل األطفاااتو  من  ثمن  الملااا مااات بعينهاااو وال  جوز ليرملااة أن ترث غير  
                                                           االبن من اإلرث ضاعا حصاة االبنةو وتشامه التدابير القانونالة أ ضاا    وحتل في هذه اللاالت، تكون حصاة

  م، وعدم و ود أي عقوبة بالنس ة للر اتتهم ال نا للنساء المسلمات الالئي  خترن ال وان من ر ه غير مسل
 و( 89) علل ال وان من غير المسلمات

أن اتفااق  وباا ىن  علل تمثياه المرأة في  مالع مسااااااااااااااتوياات   13الحظار الورقاة المشااااااااااااااتر اة  و  -75
في المائةو ومن ثم،  كون    40لي  ال تقه نس ة تمثيلها عن  ب اللكومة وصنع القرار ب،ريقة عادلة وفعالة، 

                                                                     في المائة في اللكومة اللالالة انتها ا  صااريلا  ومخالفة للدسااتورو وأوصاار   15,3معدت تمثيه المرأة بنساا ة 
                                                                                     بتغيير التشاااكيه اللالي لمجلس الوزراء، والتقيد بالت ام  الدساااتوري بتمثيه المرأة تمثيال     13تر ة  الورقة المشااا 

 و( 90) في المائة من أعضاء مجلس الوزراء 40                       منصفا ، بمعدت ال  قه عن 
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أن قانون التعدىالت المتنوعة ألغل عقوبة الجلد علل انتهاك قانون  23الحظر الورقة المشتر ة و  -76
مخه  الفاضااااااااااااااح أو  ال     ي  يال  من القاانون الجناائي، وألغل ع اارة 152العاامة، الذي تن  علالا  الماادة  اآلداب  

،  ما  انر في شاااااكلها السااااااب ، من 152باآلداب العامةيو ومع ذلك، ال ى ات من الممكن اساااااتخدام المادة 
دم تغ،الة  قبه السااااال،ات الساااااتهداف النسااااااء والفتالات المسااااااللالات بسااااابب زيهن الفاضاااااح )علل أساااااا" ع

و                                                               مع اإلشاارة علل لغتها الغامضاة قانونا  دون ضامان أي م الار موضاوعي   ، ( ء البن،ات رؤوساهن أو بسابب ارتدا 
)قانون النظام العام( من القانون الجنائي، التي تسااتخدمها  152بإلغاء المادة  23وأوصاار الورقة المشااتر ة 

 و( 91) ال ي الفاضح اعم السل،ات الستهداف النساء والفتالات المساللالات بسبب م

 ( 92) األطفات  

الحظر الشااارا ة العالمالة من أ ه عنهاء العنا ضاااد األطفات أن العقوبة البدنالة ليطفات ال ت ات  -77
مشاروعة بالرغم من التوصاالات المتكررة التي قدمتها هيئات معاهدات حقوق اإلنساان، ويالت الجولة الثانالة 

للساااااااااودانو فلظر هذه العقوبة في المن ت وفي أما ن الرعا ة البدىلة لم من االساااااااااتعراض الدوري الشاااااااااامه  
                                                                                                 ىتلق  بعد و وأوصار الشارا ة العالمالة بأن  سان الساودان تشاريعا   لظر صاراحة العقوبة البدنالة ليطفات في  
   مالع األمااا ن، ويلغي  مالع األحكااام القااانونالااة التي تبرر اسااااااااااااااتخاادام العقوبااة الباادنالااة في تربالااة األطفاااتو

وين غي حظر  مالع أشااااكات العقوبة البدنالة وغيرها من أشااااكات العقوبة القاسااااالة أو المهينة في المن ت، وفي 
 و( 93)  مالع األما ن األيرى التي تكون فيها لل الغين سل،ة علل األطفات

الحظ مر   هيلينا  ينيدي للعدالة الدولالة أن معظم النساااء ىت و ن في ساان م كرة، حي  حددت  و  -78
سنوات، أي عندما تص ح الفتاة قادرة علل التميي ، بإذن من أحد   ار السنو  10 بااااااا  القانونالة لل وان السن

 نوأفادت دراسة استقصائالة أ رتها مل،ة دبنقا بأن ثل  السكان اإلناث في السودان، الذىن تراوحر أعماره
                                                                                   سانة، ى  و  ن قبه سان الثامنة عشارة، بالرغم من تصادى  الساودان علل اتفاقالة حقوق ال،فهو    24و 20بين  

                                                                                                   وأوصااار المل،ة برصاااد ممارساااة زوان األطفات عن  ثب، والتأ د من أن  أ برم بصاااورة قانونالة وبموافقة ال و ين 
 و( 94) بما ىواف  أحكام اتفاقالة حقوق ال،فه

 ( 95) األشخاص ذوو اإلعاقة  

                                                      أن قضااااا ا األشااااخاص ذوي اإلعاقة من بين أشااااد المسااااائه عللاحا   13الورقة المشااااتر ة   الحظر -79
تدهور الخدمات التي تسااااااعدهم علل من التي تت،لب عىالءها االهتمامو فاألشاااااخاص ذوو اإلعاقة  شاااااكون 

في المائة من األشاخاص ذوي اإلعاقة في الخرطوم، في ساعيهم   14,4االندمان في المجتمعو وي الش نلو 
، ال سااااالما التعلالم وفرص العمهو ويعاني األشااااخاص ذوو اإلعاقة  هالللصااااوت علل الخدمات التي  لتا ون 

                       أ ضاا  باتخاذ التدابير   13من االسات عاد والتميي  في الخدمات الصالالة والتعلالمالةو وأوصار الورقة المشاتر ة 
 مؤساااااساااااات الدولة، مع مراعاة ظروف   الالزمة لتنفيذ أحكام اتفاقالة حقوق األشاااااخاص ذوي اإلعاقة، وإعادة  الكلة 

  و( 96) النساء ذوات اإلعاقة

 ( 97) المها رون والال ئون وملتمسو اللجوء  

أشااااااار المشااااااروص العالمي المعني باالحتجاز علل أن هناك شااااااواغه قائمة بشااااااأن معاملة الال ئين  -80
جلر حاالت لم   منح فيها ملتمسااو اللجوء                       ع راءات اللجوء، وتم   وصااوت عللعمكانالة ال                                                        وملتمسااي اللجوءو وساا 

ترحيلهم علل بلدانهم األصاااالالة دون النظر في طل اتهم علل النلو المناساااابو وال تو د سااااوى معلومات قليلة  
                                                                                              دا  عن األما ن التي   لتج  فيها الال ئون عند اعتقالهم، أو عن حالة مختلا مشااااااااااريع مرا   االحتجاز  

 و( 98) الحتجازل ينوالال ئ ين المها ر ن،اق تعرض لها الجهات المانلة، أو عن التي  ان من المقرر أن تمو 
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،  2014أوصاااال المشااااروص العالمي المعني باالحتجاز بضاااامان ت،بي  قانون تنظالم اللجوء لساااانة و  -81
من اتفااقالاة األمم  26ع راءات اللجوء  والترا ع عن التلفظ علل الماادة  الوصااااااااااااااوت عللبماا في ذلاك عتااحاة  

لال ئين، وضااااااااامان حرية تنقه الال ئين، وقدرتهم علل ايتالار مكان عقامتهم  الخاصاااااااااة بوضاااااااااع االمتلدة 
ألس اب  وما عذا  ان ذلك  -  احتجازهموظروف   -وتقد م معلومات عن مكان احتجاز الال ئين والمها رين 

اإلقامة  والكشااا عن البالانات المتعلقة بعدد تصااريح الال و أو وضااع اللجوء أو طلب  أو ة جنسااال التتعل  ب 
 و( 99) المها رين والال ئين وملتمسي اللجوء المو ودىن رهن االحتجاز
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