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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير   24

 دانتجميع بشأن جنوب السو   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
اصددددددددددددددة  الواردة في تقدارير هئادا  المعداهددا  واإلارااا  ال د والتقرير تجميع للمعلومدا  . الددوري الاددددددددددددددامد 

 مقّدم في شك  مواز تقّئدًا بالحّد األقصى لعدد الكلما . وغئرها من وثائق األمم المتحدة ذا  الصلة، وهو

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

ن على الصدكو  الدولية لجنة حقوق اإلنسدان في انو  السدودان ب ن يوقع انو  السدوداأوصد    -2
إلئها أو يصدددددددددددق علئها، وال سدددددددددديما االت امية الدولية لحماية اميع واإلقليمية لحقوق اإلنسددددددددددان أو ين ددددددددددم 

 .(4) ، والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما( 3) األش اص من االخت اا القسري 

نهي الحكومة عملية االن دمام إلى وأوصد  بعثة األمم المتحدة في انو  السدودان )البعثة( ب ن تُ  -3
وق المدنية والسددددياسددددية والعهد الدولي ال اص بالحقوق االقتصددددادية واالاتما ية  العهد الدولي ال اص بالحق

 .( 5) االن مام إلى ك  منهما والثقافية وبروتوكوالتهما االختيارية، وذلك ب ن تحئ  إلى األمئن العام صكو 

ن على البروتوكول االختياري لقطري ب ن يصدددددددددق انو  السددددددددوداوأوصددددددددى فريق األمم المتحدة ا -4
الت داميدة حقوق الط د  المتعلق بدءاراا تقدديم البالغدا ، وات داميدة حقوق األشدددددددددددددد داص ذوي اإلعداقدة، وات داميدة  

 .( 6) األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوال  الملحقة بها

 ويدية شدنون الالاائن( ب ن ين دم ة السدامية لادنون الالاائن )موأوصد  م ويدية األمم المتحد -5
واالت امية المتعلقة   1954انو  السددددودان إلى االت امية المتعلقة بويددددع األشدددد اص عديمي الجنسددددية لعام  

 .( 7) 1961ب  ض حاال  انعدام الجنسية لعام 
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السدددددددددودان، مع إعادة بعد االن صدددددددددال عن  2011يوليه  /وقد أناددددددددد  مجلس األمن البعثة  في تمو  -6
، 2021وفي عدددام  .  2013في أعقدددا  تجددددد النزاا في عدددام    ( 8) 2014يدددا  واليتهدددا في عدددام  تحدددديدددد أولو 

وتغطي الواليددة حمددايددة المدددنئئن، وتهئاددة .  ( 9) 2022آذار/مددار     15مجلس األمن واليددة البعثددة حتى   مدددد
المنادددددددد  لتسددددددددوية النزاا في امهورية  المسدددددددداعدا  اإلنسددددددددانية، ودعم تن ئذ االت اقالظروف المواتية لتقديم 

رصددد انتهاتا  ًا وهي تغطي أي دد . وعملية السددالم 2018أيلول/سددبتمبر   12لسددودان الذي ُأبرم في  انو  ا
 القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان والتحقئق فئها واإلبالغ عنها.

وتقوم .  ة السدامية لحقوق اإلنسدانان التابعة للبعثة م ّويدية  األمم المتحدوتمثِّّ  شدببُة حقوق اإلنسد  -7
الادددددددببة برصدددددددد انتهاتا  القانون الدولي لحقوق اإلنسدددددددان والقانون الدولي اإلنسددددددداني في انو  السدددددددودان 

 والتحقئق فئها والت تد منها واإلبالغ عنها.

ان في انو  السددددددودان لمدة عام في وأنادددددد  مجلس حقوق اإلنسددددددان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددد  -8
وقد مدد واليتها  .  ، لرصد حالة حقوق اإلنسان في انو  السودان وتقديم تقارير عنها( 10) 2016  آذار/مار 

 .( 11) 2021إلى عام  2017باك  سنوي من عام 

لالسدددددددددت ادة من صدددددددددندوق بناا السدددددددددالم من ًا  وقّرر األمئن العام ت هئ  انو  السدددددددددودان رسدددددددددمي  -9
وأعاد األمئن العام .  سدددبد تدهور الويدددع األمنيعندما توّقف تن ئذ المادددروا ب  2019إلى عام  2012 عام

 .( 12) لمدة خمس سنوا  2021ت هئ  انو  السودان لالست ادة منه في عام 

، قّدم  انو  السدددودان تقريرها لمنتصدددف المدة باددد ن تن ئذ التوصددديا  المقدمة 2019وفي عام  -10
 .( 13) 2016الثانية من االستعراض الدوري الاام  المعقودة في عام خالل الجولة 

 ( 14) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

   أيددار/   11إلى    8أفدداد األمئن العددام وفريق األمم المتحدددة القطري بدد ن الرئيس قددام في ال ترة من   -11
بحدّ  المجلس التاددددددددددددددريعي االنتقدالي الوطني ومجلس الواليدا ، وتحويد  المجلس التاددددددددددددددريعي    2021مدايو  

 .( 15) ع واً  550مان يت لف من ع و إلى برل 400المت لف من 

والحظ  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان في انو  السددودان أنه في أعقا  إنادداا حكومة الوحدة   -12
طة ، أسددد ر ال الف المطول حول تقاسدددم 2020لجنو  السدددودان في شدددباط/فبراير  الوطنية االنتقالية المنادددّ

حليدة، عن حددوف فراغ في الحكم في منداطق  السددددددددددددددلطدة، بمدا في ذلدك على صددددددددددددددعئدد الواليدا  والمنداطق الم
وقد توّق   المهام التاددريبية لعدم ات اق األطراف على إعادة تاددكئ  المجلس  . شدداسددعة من انو  السددودان

وبالتالي، لم تن ذ حتى اآلن عدة تادددددددددددددريعا  حاسدددددددددددددمة ويدددددددددددددرورية لتن ئذ  . نتقالي الوطنيالتادددددددددددددريعي اال
الدسددددتور الذي يرمي إلى تصددددحي  اختالال  قانون تعدي   اإلصددددالحا ، بما في ذلك ماددددروا قانون تعدي 

 .( 16) المنا  إلى دستور انتقالي، والذي من ش نه أن يحول االت اق 2020الدستور لعام 

لجنة أن األطراف الموقعة وغئر الموقعة على االت اق المناددددددددددددد  واصدددددددددددددل  خرق وقف وأبلغ  ال -13
وقد شددددارك  في األعمال .  العدائية وقرار روما ذي الصددددلةإطالق النار الدائم وانتها  ات اق وقف األعمال 

ة  العدائية ابهة اإلنقاذ الوطني وهي طرف غئر موقع على االت اق المناددددددددد   والجنا  المعارض في الحرك 
 .( 17) الاعبية/الجيش الاعبي لتحرير السودان  وقوا  الدفاا الاعبي لجنو  السودان
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قانون الدولي علقة بحقوق اإلنساااان مع مرا اة التنف ذ االلتتامات الدولية المت -رابعاا  
 اإلنساني الواجب التطب ق

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

 ( 18) المساواة و دم التم  ت -1 

   صددوما الحظ  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان في انو  السددودان أن أطراف النزاا تسددتغ  ال -14
ي معاريدددتهم لهذا ثنية، لتهميش وتادددريد السدددكان الذين يادددتبه فالمحلية، بما في ذلك اسدددتغالل الهويا  اال

تعتبرهدا متعداط دة مع وقدد سددددددددددددددعد  القوا  الحكوميدة إلى معدامبدة األقليدا  االثنيدة التي  .  ( 19) الطرف أو ذا 
وخلصدد  اللجنة إلى أن الطابع . المعاريددة، بحرمان المدنئئن من السددلع ال ددرورية لبقائهم على قئد الحياة

بد ما ُيعتقد أنه دعم للمعاريددددددددة، يمكن أن اف للهجما ، على أسددددددددا  النتماا العرقي، بسدددددددد المحدد األهد
طهاد على أسدددا  سدددياسدددي و/أو إثني بمواد  يرقى إلى مسدددتول الجريمة يدددد اإلنسدددانية المتمثلة في االيددد 
 .( 20) ماروا النظام األساسي للمحكمة الم تلطة لجنو  السودان

هميش  واعتماد خطوا  لمعالجة مادددددددكلتي ال صدددددددوما  والت وأوصددددددد  اللجنة ب ن تت ذ الحكومة   -15
ن تعدديًا  ، وإاراا إصدددددددالحا  ل دددددددمان أن يكون قطاا األم( 21) اسدددددددتراتيجية للمصدددددددالحة والتعافي الوطنئئن

 .  ( 22) وشاماًل لجميع اإلثنيا 

ًا أن مواد قانون العقوبا  التي تجّرم إصددددابة شدددد د آخر عمد .وأتد فريق األمم المتحدة القطري  -16
نقد المناعة الباددرية أسدديا اسددت دامها من قب  موف ي إن اذ    و بمرض منقول باالتصددال الجنسددي وب ئر 

القانون الحتجا  األشددد اص المصدددابئن ب ئرو  نقد المناعة البادددرية والمادددتغلئن بالجنس والراال الذين 
 .  ( 23) يمارسون الجنس مع الراال، والعتقالهم بطريقة تعسفية

 ( 24) وحقوق اإلنسانواأل مال التجارية التنمية والب  ة  -2 

على ًا ذكر  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان في انو  السددودان أن اقتصدداد الجنو  اعتمد أسدداسدد  -17
وت ئد التقارير ب ن الن د السدياسدية اسدتول  على . 2005إيرادا  الن   منذ إبرام ات اق السدالم الادام  لعام 

والنزاا المسدددل  كان يهدف باألسدددا  إلى السددديطرة  .  ( 25) في البلد  اسدددتثمارهامن إعادة  األربا  المتراتمة بدالً 
وقد ُأيدد ي على صددناعة الن   طابع عسددكري  . على المناطق المنتجة للن   في واليتي الوحدة وأعالي النئ 

 .  ( 26) وأمني، حئث كّثف اها  األمن الوطني من مااركته في عملية إنتاج الن   وإدارته

ما يلي: ك الة تن ئذ مواد االت اق المناددددددددّ  بادددددددد ن قانون إدارة إيرادا  الحكومة  ب   أوصدددددددد  اللجنةو  -18
الن  ، التي تيسدددر الاددد افية والمسددداالة والتو يع العادل لهذت اإليرادا   وإناددداا آلية لرصدددد تحوي  اإليرادا   

ادا   اسدددتقرار إير ادمة وحسدددا   إلى الواليا  ويدددمان اإلبالغ العام  والتعجئ  بتادددغئ  صدددندوق األايال الق
 . ( 27) 2011الن  ، ومرااعة عمليا  تحوي  إيرادا  الن   إلى الواليا  والمجتمعا  المنتجة للن   منذ عام 

وأفداد  اللجندة بد ن ماليئن الددوالرا  المتد تيدة من اإليرادا  غئر الن طيدة اخُتلسدددددددددددددد  من ال زيندة  -19
 . ( 28) من ااند أع اا الحكومة ائم اقتصاديةال الدولة ار وقد ُتاك  هذت االختالسا  ألمو . الوطنية

وذكر  اللجنة أن االشددتباتا  في والية وسدد  االسددتوائية كان  مدفوعة ب مور منها الوصددول إلى  -20
 .  ( 29) مناام الذهد المربحة، وفرض يرائد غئر قانونية، واالبتزا ، والتهريد

عا  االقتصادية وك  ر اسد ك  القطاإلى حد با  ين وأفاد  التقارير ب ن ال ساد أصب  مربحًا   -21
والحظ  اللجنة أن اسدتمرار ت ادي ال سداد والجرائم االقتصدادية، وهو ما يندي إلى .  ( 30) المنسدسدا  الحكومية



A/HRC/WG.6/40/SSD/2 

GE.21-15728 4 

فنظام سددياسددي فاسددد  . ترّكز ثروة غئر ماددروعة في أيدي فاة قلئلة، يواصدد  تغذية المظالم وت اين النزاعا 
اآلخرين واسددددددددددددددتبعدادهم، مع تمتعهدا بداإلفال  من   ة مهيمندة بتهميشن دد امداعدا  إثنيد تقوم فيده تحدال دا   

العقا  على ما ترتكبه من انتهاتا ، ُيسدددددددددهم في التنافس العنيع على الصدددددددددعئدين الوطني والمحلي حئث  
 . ( 31) ُتسّه  هيات  الدولة ال بي ة أو الغائبة حدوف االنتهاتا 

إدالا كبار  لسدددددددددددودان ب ن تك   الحكومةبحقوق اإلنسدددددددددددان في انو  اوأوصددددددددددد  اللجنة المعنية   -22
المسددددددنولئن بءعالنا  خطية بادددددد ن ممتلكاتهم قب  تولي أي منصددددددد حكومي، ثم تقديمها ك  سددددددنة امتثااًل  

، وب ن تسددددددّن تاددددددريعا  تجرم اإلدالا بءعالنا  2009لقانون لجنة انو  السددددددودان لمكافحة ال سدددددداد لعام 
رادا  المت تية من أناددطة ال سدداد  دول أخرل السددترداد اإلي  نو  السددودان بالتعاون معكما أوصدد  ا. تاذبة

 .  ( 32) وإعادتها إلى الوطن، وبالتما  المساعدة للتحقئق مع المتورطئن في ذلك ومقاياتهم

وأفاد  اللجنة ب ن تغئر المناخ شددددددددددددددّك  تحديا  خطئرة، مث  ت ّخر هطول األمطار الموسددددددددددددددمية  -23
، غئر أن 2005ان في ددددانا  غزيرة ك  عام منذ عام و  السددددودوياددددهد ان . لغزيرة والج افوالفي ددددانا  ا

كان  األتثر  2020إلى كانون األول/ديسدددددمبر   2018الفي دددددانا  المسدددددجلة في ال ترة من أيلول/سدددددبتمبر  
وفي المجتمع الري ي الددذي تقددا  فيدده الثروة بعدددد رشو  المدداشدددددددددددددديددة، أسدددددددددددددد ر  .  ( 33) تدددمئرًا على اإلطالق

  إلى تادددرين الثاني/  2018رة من كانون األول/ديسدددمبر ادددو  نزاعا  في ال ت الجوية السدددئاة عن ن  الظروف
 .  ( 34) بئن الرعاة والمزارعئن با ن الحصول على الميات والمراعي 2019نوفمبر 

والحظ  اللجنة أن خطوط أنابئد الن   غئر ال ايددعة للصدديانة ت،تل ، مما تسددّبد في انسددكا   -24
الحق في الصددددددددددحة للسددددددددددكان  ول مبياددددددددددي مالئم، بما في ذلكتسددددددددددربه وأثر على الحق في مسددددددددددت الن   و 
وأوصدد  ب ن تقدم الحكومة تعوي ددا  كاملة لجميع المجتمعا  المت ددررة من أعمال التنقئد  .  ( 35) المحلئئن

عن الن  ، وتك   حقوق هذت المجتمعا  في ميات الادددددددددددر  الم مونة والرعاية الصدددددددددددحية الكافية، وت دددددددددددع 
 . ( 36) لوف الن طي وآثارتستراتيجية لمعالجة أسبا  الت ا

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 

 ( 37) حق الفرد في الحياة والحّرية واألمان  لى شخصه -1 

أفاد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددان في انو  السددددودان ب نه على الرغم من ان  اض األعمال  -25
، تادددددهد مناطق شددددداسدددددعة من 2018أعقا  توميع االت اق المناددددد  لعام العدائية على الصدددددعئد الوطني في 

وقد أدل عدم احترام  .  لسدددددددددودان تصددددددددداعدا هائال في العنف من ااند المئلياددددددددديا  القبلية المنظمةانو  ا
اآلاال المحددة في االت اق إلى ت خئر تعئئن حكام الواليا ، مما أدل إلى فراغ في الحكم على المسددددددددددددددتول 

وأفاد  بعثة األمم المتحدة في انو  .  ( 38) حليةمظالم القّوض قدرة الواليا  على تسدددددوية المدون الوطني، و 
السددودان ب ن الحوادف التي توّرط  فئها مئليادديا  مجتمبية شددّكل  المصدددر الرئيسددي للعنف الذي تعّرض 

مالحظدا  ممداثلدة، وأشددددددددددددددار إلى أن وأبددل فريق األمم المتحددة القطري .  ( 39) لده المددنئون مندذ توميع االت داق
 . ( 40) 1202في اميع الواليا  العار اتتمل  في أوائ  عام  عملية تعئئن الحكام

وذكر  اللجنة أن أعمال العنف التي شددددددددددددهدتها اميع أنحاا والية اونقلي ومنطقة بئبور اإلدارية  -26
، إذ خل    2013ألول/ديسددددددددمبر  هي األسددددددددوأ منذ اندالا النزاا الوطني في كانون ا 2020الكبرل في عام 

وفي حئن اسدددددددددُتهدف الراال  .  االنتقامية ماا  القتلى أو المادددددددددوهئن أو المعدمئنمواة الهجما  واألعمال 
وُقتلوا خالل الهجما ، اخُتط   ماا  النسداا وال تيا  وُأخ دعن لالسدتبباد الجنسدي والتعذيد واالغتصدا  

 .  ( 41) لى القتالوُأابر ال تيان الم تط ون عًا، الجماعي مرار 



A/HRC/WG.6/40/SSD/2 

5 GE.21-15728 

على ًا ادف التي أّثر  سددددلب ري الاددددام ، وّثق  البعثة ماا  الحو وخالل فترة هذا االسددددتعراض الدو  -27
حالة حقوق اإلنسدددان، بما في ذلك عمليا  القت  التعسددد ي، واالختطاف، والعنف الجنسدددي المتصددد  بالنزاا، 

ة، والتجنئد العسدددددددددددكري القسدددددددددددري، ونهد واالعتقاال  واالحتجا ا  التعسدددددددددددفية، والتعذيد، وسدددددددددددوا المعامل
وقد أس ر ذلك عن مقت  وإصابة آالف المدنئئن، بما في ذلك على أيدي قوا   . ة وتدمئرهاالممتلكا  المدني 

  الدفاا الادددعبي لجنو  السدددودان، واها  الادددرطة الوطنية لجنو  السدددودان، واها  األمن الوطني، ف دددالً 
، الجيش الادددددددددددددعبي لتحرير السدددددددددددددودان، وابهة اإلنقاذ الوطنيعن الجنا  المعارض في الحركة الادددددددددددددعبية/

 .( 42) ةوعناصر مسلحة أخرل، بما فئها المئليايا  المجتمبي 

وقوا   -28 القطري عن  المتحدددددددة  األمم  فريق  الثدددددداني/يندددددداير    523وأبلغ  كددددددانون  بئن  حددددددادف عنف 
 . ( 43) آخرين 489وُار  ًا ش ص 1 053ُقت  منهم ًا،  مدني  1 870، وقد تعرض لها 2021وحزيران/يونيه 

هجما  القوا  الحكومية اإلنسددددددان في انو  السددددددودان إلى أن  وخلصدددددد  اللجنة المعنية بحقوق   -29
من ات اميا  انيع وأحكام البروتوكول  3واماعا  المعاريدددددددددة المسدددددددددلحة يدددددددددد المدنئئن انتهك  المادة 

مثل  في القت  والنهد والتدمئر غئر اإليدددددافي الثاني، وكذا القانون الدولي العرفي، وشدددددّكل  ارائم حر  ت 
 . ( 44) العنف الجنسيال روري للممتلكا  و 

مئليايا  مسلحة تابعة لقوا  الدفاا الاعبي ًا  وفي سياق نزاعا  ذا  طابع محلي، ارتكب  أي  -30
لجنو  السدودان والجنا  المعارض في الجيش الادعبي لتحرير السدودان انتهاتا  وتجاو ا  اسديمة لحقوق  

مل  االنتهاتا  المرتكبة يدددددد المدنئئن  شددددد و .  سدددددان ترقى إلى انتهاتا  خطئرة للقانون الدولي اإلنسدددددانياإلن 
 .  ( 45) االختطاف، والتجنئد القسري، والقت ، والعنف الجنسي، وسوا المعاملة

وانتهكد  حوادف العنف كدذلدك الحق في الحيداة وفي التملدك على نحو مدا يك لده المئثداق األفريقي  -31
وأعرب  اللجنة  . ان، وقانون العقوبا اإلنسددان والاددعو ، والدسددتور االنتقالي لجمهورية انو  السددودلحقوق  

عن اعتقدادهدا أن تلدك األفعدال قدد ترقى إلى ارائم حر  وغئرهدا من الجرائم ال طئرة بموادد القدانون الددولي 
 . ( 46) في ماروا النظام األساسي للمحكمة الم تلطة لجنو  السودان

ومة انو  السددودان تورطوا   اللجنة إلى أنه لديها أسددبا  معقولة لالعتقاد أن أع دداا حكوأشددار  -32
يمة لحقوق اإلنسدددددان وانتهاتا  خطئرة للقانون الدولي اإلنسددددداني في  في أعمال ترقى إلى حد انتهاتا  اسددددد 

وتجاو ا    وكان  الحكومة أي دددددًا متواطاة في انتهاتا .  سدددددياق النزاا المسدددددل  في والية وسددددد  االسدددددتوائية
ومئلياددددديا  منظمة خالل النزاعا  المحلية في  اسددددديمة لحقوق اإلنسدددددان من خالل تسدددددلي  ودعم اماعا  

 . ( 47) دارية بئبور الكبرل ووالية وارا والية اونقلي وإ

وذكر  م ويددددة األمم المتحدة السددددامية لحقوق اإلنسددددان أن الادددد صدددديا  الرئيسددددية التي تعّمد   -33
ومن . للمسددددداالة  ة واسدددددتغاللها في الهجوم المدّمر لمنطقة اونقلي الكبرل سدددددت  دددددعت اين التوترا  المحلي 

األهمية بمكان أن تت ذ الحكومة خطوا  فعالة ل دددددددمان منع أفراد قوا  األمن من تزويد تلك المئلياددددددديا  
 . ( 48) ب سلحة من م زونا  الحكومة

وأن تك   التحقئق في  ،  كامالً ًا  وأوصددددددددددد  اللجنة ب ن تن ذ الحكومة أحكام االت اق المنادددددددددددّ  تن ئذ -34
جسديمة المزعومة لحقوق اإلنسدان والقانون الدولي اإلنسداني على يد نتهاتا  الالوق  المناسدد في اميع اال

 . ( 49) أفراد قوا  الدفاا الاعبي لجنو  السودان واها  األمن الوطني وغئرهم من أفراد قوا  األمن

وأفداد  اللجندة بد ن االعتقداال  واالحتجدا ا  التعسددددددددددددددفيدة ال تزال تطبع الحيداة الئوميدة في انو    -35
في أداا واابه في  ًا السددددودان، من خالل اسددددتمرار أعمال االخت اا القسددددري، فادددد  أي دددد   وانو . انالسددددود

وأوصدد  ب ن يحقق انو  .  ( 50) التحقئق بحسددن نية في اميع االدعااا  المتعلقة بانتهاتا  حقوق اإلنسددان
انوني،  السدددددددددددددودان في دور اها  األمن الوطني في انتها  الحقوق األسددددددددددددداسدددددددددددددية، مث  االحتجا  غئر الق
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في حاال  االخت اا ًا االعتقال التعسدد ي، واالخت اا القسددري، والتعذيد، ويحاسددد الجناة  وب ن يحقق أي دد و 
 . ( 51) القسري لتحديد مصئر ومكان الم ت ئن وتقديم الجناة إلى العدالة

والحظ  البعثة أن فرض عقوبة اإلعدام ال يزال ياددددددك  مصدددددددر قلق، بما في ذلك في ف  عدم  -36
وأعربد  عن قلقهدا إ اا  .  ( 52) حمدايدة اإلارااا  القدانونيدة الواابدة وحقوق المحداتمدة العدادلدة يددددددددددددددمداندا   ت دايدة

. ( 53) تن ئذ عمليا  اإلعدام خارج نطاق الق ددددددددددددداا في حاال  لم ي  دددددددددددددع فئها المتهمون لمحاتما  عادلة
لقها   عن قلإلعرا، كتب  الم ويدددددة السدددددامية لحقوق اإلنسدددددان إلى الرئيس كئر  2019آذار/مار    8 وفي

 .  ( 54) إ اا  يادة عدد عمليا  اإلعدام وحثه على تن ئذ وقف اختياري لعقوبة اإلعدام

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

السدددودان بقرار حكومة انو    2021رّحب  الم ويدددة السدددامية لحقوق اإلنسدددان في شدددباط/فبراير   -37
في إناددداا منسدددسدددا  العدالة االنتقالية ك طوة مهمة نحو موااهة االنتهاتا  السدددابقة لحقوق    اً الم دددي قدم

 .  ( 56) اإلنسان والتصدي لها لمنع المزيد من العنف

ب ن انو  السودان لم  2021وأفاد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في انو  السودان في عام  -38
ا في االت اق المناددددددد  لتحقئق لة االنتقالية المنصدددددددوص علئهملمو  في إناددددددداا آليا  العدايحر  أي تقدم  

وبمواد ال صددددددددددددد  ال امس من االت اق، يتعئن على الحكومة  . المسددددددددددددداالة عن االنتهاتا  المتعلقة بالنزاا
ع األفراد  إنااا لجنة الحقيقة والمصالحة وألم الجرا   ومحكمة م تلطة لجنو  السودان من أا  التحقئق م

ايدددددددداتهم، بالتعاون مع االتحاد األفريقي  وهئاة التعويض  هاتا  والجرائم الوحاددددددددية ومقالمسددددددددنولئن عن انت 
وأوص  اللجنة ب ن تنّ ذ الحكومة أحكام العدالة االنتقالية الواردة  .  ( 57) وابر ال رر إلدارة صندوق لل حايا

ما ال يق   نطاق، بوسددائ  منها يددمان ت صدديدوب ن تكون التعوي ددا  واسددعة ال،  ( 58) في االت اق المنادد 
 . ( 59) إيرادا  الن   للتعوي ا  في المائة من 1عن  

وأفاد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددددددددددان في انو  السدددددددددددددودان وفريق األمم المتحدة القطري ب ن  -39
نئئن إلى نقد الهيات  األسدددددداسددددددية والموارد والقدرا  يحد من قدرا  الدولة على توفئر سددددددب  وصددددددول المد

غئر م تصدددددددددة بالنظر في الق دددددددددايا الجنائية ال طئرة وغئر مناسدددددددددبة لتحقئق  العرفية والمحاتم.  ( 60) العدالة
وأعرب   . ( 61) العدالة للنسدداا ويددحايا العنف الجنسدداني بسددبد التحئز الجنسدداني وانعدام ال ددمانا  اإلارائية

 .  ( 62) م ويية شنون الالاائن عن شواغ  مماثلة

 .(63)قدرا  الق ددددداا ومنسدددددسدددددا  العدالة الوطنيةوأوصددددد  اللجنة ب ن تعز  الحكومة اسدددددتقاللية و  -40

انو  السودان بما يلي: تعزيز الهيات  التنظيمية للارطة واالدعاا العام شنون الالاائن وأوص  م ويية  
الادددد افية على األاور،  والمحاتم وخدما  السددددجون من خالل توفئر آليا  تدقئق ورقابة وت ديد، وإيدددد اا  

والعائدون والماددردون   إمكانية لجوا اميع فاا  السددكان، بمن فئهم الالااون   وإتاحة دورا  تدريبية  وتعزيز
إلى العدالة  وإنادداا فرق ألداا عم  الاددرطة والعدالة وال دما  االاتما ية من أا  المسدداعدة في  ًا، داخلي 

المادددددددددددددد  أمددددداتن  يش  في  والنظدددددام  األمن  داخليددددد اسددددددددددددددتعدددددادة  منددددداطق  ًا  ّردين  وفي  والالاائن،  والعدددددائددددددين 
 .( 64) أخرل  لةمعزو 

 ( 65) الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 

ذكر  البعثددة أنهددا تلقددّ  تقددارير تتحدددف عن لجوا اهددا  األمن الوطني إلى فرض الرقددابددة على  -41
اا الحكومدة،  الصددددددددددددددح ئئن والنداشددددددددددددددطئن وغئرهم من المددنئئن الدذين يعربون عن آراا انتقداديدة أو م دال دة آلر 

 . ( 66) والت ئئق علئهم واعتقالهم واحتجا هم بصورة تعسفية
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ا  في إطار اإلارااا  ال اصدددددددددة رسدددددددددائ  إلى الحكومة باددددددددد ن ما يلي: ووّاه عدة مكّل ئن بوالي  -42
 ،2020في تاددددددددددرين األول/أتتوبر ،  (67)مزاعم الت ددددددددددئئق على محام م تد في حقوق اإلنسددددددددددان وترهئبه

ومزاعم اعتقال أحد المدافعئن عن   ،2020في كانون الثاني/يناير  ،  ( 68) مسددددددتق  ومزاعم قت  صددددددح ي أانبي
 . ( 69) 2019والتحقئق معه، في شباط/فبراير ًا ت تعسفي حقوق اإلنسان واحتجا  

وأوصدد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان في انو  السددودان ب ن تت ذ الحكومة تدابئر فعالة لمنع  -43
لرأي، مثد  محداوال  ت ويع أو إسددددددددددددددكدا  المجتمع المددني، والصددددددددددددددح ئئن،  التددخد  في حريدة التعبئر عن ا

القانونئئن، والمدافعئن عن حقوق اإلنسدددددددددان، والجماعا  السدددددددددياسدددددددددية، والتحقئق في هذا التدخ ،  والمهنئئن  
وأوصتها الحكومة كذلك ب ن تن ذ قوانئن اإلعالم الثالثة .  ( 70) ويمان مقاياة الجناة وتوفئر الجبر لل حايا

 -لبث العمومية ن هئاة اإلعالم، وقانون الحق في الحصددددددددددددول على المعلوما ، وقانون شددددددددددددركا  انو قا -
 . ( 71) وإنااا المنسسا  اإلعالمية ذا  الصلة،  كامالً ًا  تن ئذ

وأوصد  الئونسدكو ب ن يلغي انو  السدودان تجريم التادهئر وي  دع هذا األخئر للقانون المدني،  -44
 .  ( 72) المقتولئن وب ن يحقق في حاال  الصح ئئن

وأوصددددددددى فريق األمم المتحدة القطري ب ن تعطي الحكومة األولوية إلحصدددددددداا السددددددددكان من أا   -45
 .  ( 73) التح ئر النت ابا  حّرة ونزيهة

 حظر جميع أشكال الرق  -4 

قال  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددددددددددان في انو  السدددددددددددودان إنها وثق  اختطاف ماا  النسددددددددددداا  -46
دي المئلياددديا  واماعا  الدفاا المدني خالل النزاعا  المحلية في اونقلي وإدارية بئبور واألط ال على أي 
اا وال تيا  الم تط ا  لالسدتبباد الجنسدي  وقد ُأخ دع  النسد .  2020يار/مايو وأيلول/سدبتمبر  الكبرل بئن أ

 .  ( 74) أو الزواج القسري 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 ( 75) ان االجتما يي الضمالحق ف  -1 

في المائة من الن قا  السدددددنوية على أنادددددطة الحماية   99,7أفاد فريق األمم المتحدة القطري ب ن   -47
 .  ( 76) االاتما ية في انو  السودان تمول من المانحئن

 ( 77) الحق في مستوى معيشي الئق -2 

لئن  اد حّول العديد من المسدددنو أفاد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسدددان في انو  السدددودان أن ال سددد  -48
على حسددددددددددددددا  ماليئن المدنئئن، مما أدل إلى حالة انعدام مسدددددددددددددداواة ااتما ية  ًا  إلى أشدددددددددددددد اص ثريئن اد

لتموي  وسددددائ  إعمال ًا  وقد أسدددد ر اختال  اإليرادا  عن سددددلد الحكومة موارد مهمة اد. واقتصددددادية حادة
كما أن ق انو   . والغذاا والمياتالصددددددددددحة والتعليم   الحقوق االقتصددددددددددادية واالاتما ية والثقافية، مث  حقوق 

.  ( 78) السددددددددودان أمواله على ايادددددددده ون بته الحاتمة، وليس على تحسددددددددئن البنية التحتية أو ال دما  العامة
في المائة من السدكان يبيادون في فقر مدقع، مع تعوي  أتثر  80، كان أتثر من 2021وحتى تمو /يوليه  

 .  ( 79) نةماليئن مدني على المعو  8من 

وصدددددد  اللجنة ب ن تعئد الحكومة مواامة أولويا  اإلن اق وت صدددددديد الموارد لتلبية احتيااا   وأ -49
المواطنئن، بما في ذلك يمان الحق في التحرر من الجوا وغئر ذلك من الحقوق االقتصادية واالاتما ية  

 .  ( 80) والثقافية، وتحسئن مستويا  المبياة
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أعلى مسددددتويا  انعدام األمن   2021ن سددددج  في عام  ن انو  السددددوداوأشددددار األمئن العام إلى أ -50
ماليئن شددد د،   7,2ومن المرا  أن يكون حوالي  .  2011الغذائي وسدددوا التغذية منذ االسدددتقالل في عام  

في األمن الغذائي، أو أسدددوأ من ذلك، خالل الموسدددم ًا  حادًا  في المائة من السدددكان، قد وااهوا انعدام  60أو 
 .  ( 81) 2021ن/أبري  وتمو /يوليه  امتد بئن نيسااألعجف الذي 

وخلصدد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان في انو  السددودان إلى أن القوا  الحكومية اسددت دم    -51
وتادددددرين    2017التجويع ك سدددددلو  من أسدددددالئد الحر  في والية غر  بحر الغزال بئن كانون الثاني/يناير  

واسددت دم أع دداا الجماعا  المسددلحة  . ( 82) 0192و 2017عامي ووالية اونقلي بئن   2018الثاني/نوفمبر  
وتعمد  قوا  الجنا  المعارض في الحركة  . 2018هذا األسدددددددددددلو  أي دددددددددددًا في وسددددددددددد  االسدددددددددددتوائية عام 

الادددددعبية/الجيش الادددددعبي لتحرير السدددددودان عرقلة أنادددددطة منظما  المعونة اإلنسدددددانية الدولية ومنعتها من 
وأفداد  اللجندة بد ن العوامد  غئر المبداشددددددددددددددرة .  ( 83) يدة المعو ةتمعدا  المحلإيصددددددددددددددال المواد الغدذائيدة إلى المج

العريددددددددددية التي تسددددددددددهم في الجوا ترتب  بتحديا  تغئر المناخ، مث  ت خر هطول األمطار الموسددددددددددمية  أو
 . ( 84) والفي انا  الغزيرة والج اف، مما يندي إلى محاصئ  يبي ة

 فعدالدة لمنع أي أعمدال قدد ترقى إلى حدد اريمدةوقدد أوصددددددددددددددد  اللجندة بد ن تت دذ الحكومدة تددابئر   -52
التجويع، مث  تدمئر المحاصددئ  أو التسددبد في ن وق الماشددية في سددياق نزاا محلي، أو تاددريد السددكان من 

المقئد   ب مان الوصول غئرًا وأوص  أي .  ( 85) قب  اها  فاعلة من غئر الدول، وللتصدي لهذت األعمال
 . ( 86) لئد األحمر والعاملئن في المجال اإلنسانيلألمم المتحدة واللجنة الدولية للص

وأفاد فريق األمم .  ( 87) والحظ  اللجنة أن مصدددادر الميات أصدددبح  ملّوثة باددددة نتيجة للفي دددانا  -53
لميات المنقولة في المائة من السددكان على ا 3، لم يحصدد  سددول حوالي 2019المتحدة القطري ب ّنه في عام  
نة أخرل مث  في المائة منهم الوصدول إلى مصدادر  41اسدتطاا    باألنابئد في منا لهم، في حئن ميات محسدّ

 . ( 88) في المائة من السكان يمارسون التغوط في العراا 63وقال إن حوالي . اآلبار والئنابيع المحمية

 الحق في الصحة -3 

. تسددددددددددددتطع اع  تموي  قطاا الصددددددددددددحة العامة يددددددددددددمن أولوياتهاالحظ  البعثة أن الحكومة لم  -54
د سدددددول  2020-2019النسدددددبة لل ترة ب و  في المائة من المئزانية الوطنية للصدددددحة العامة،  1,2، لم ي صدددددّ
أدل في الواقع إلى االسددددددددددددددتعانة بمنظما  دولية لتقديم خدما  الرعاية الصددددددددددددددحية وإلى االعتماد على  مما

الرعدايدة الصددددددددددددددحيدة تد ثر  وأفداد فريق األمم المتحددة القطري بد ن توافر خددمدا   .  ( 89) تمويد  المدانحئن الددولئئن
.  ومية أو عدم دفعها وانعدام األمن واالفتقار إلى عاملئن صددددددددددددددحئئن منهلئنب مور منها ت خر الرواتد الحك

وفي انو  السددددددددددددددودان، يتعرض األط دددال للمالريددا وااللتهدددا  الرئوي واألمراض التي يمكن الوقددايددة منهدددا 
 . ( 90) األمومة في العالمبالتطبيم والوفيا ، وُسج  واحد من أعلى معدال  وفيا  

وأوص  البعثة وفريق األمم المتحدة القطري ب ن تحسن الحكومة إمكانية الحصول على ال دما   -55
قطاا  وأوصدد  البعثة بزيادة كبئرة في حصددة  .  ( 91) في مجال الصددحة الجنسددية واإلنجابية ال سدديماالصددحية، و 

الصدددددحة العامة والعاملئن الصدددددحئئن  ويدددددمان   الصدددددحة العامة من المئزانية الوطنية  وتعزيز قدرا  مرافق
ية الم تصددددددة مع األفراد المسددددددنولئن عن انتهاتا  القانون الدولي لحقوق اإلنسددددددان تحقئق السددددددلطا  الوطن 

العتدااا  على العاملئن في  والقانون الدولي اإلنسددددددددداني، بما في ذلك العنف الجنسدددددددددي المتصددددددددد  بالنزاا وا
 . ( 92) الحقتهم ق ائيا  ويمان حصول ال حايا على برامن شاملةالمجال الطبي والمرافق الطبية، وم

أد  إلى ت دداقم مواطن ال ددددددددددددددعف من خالل تعطئدد    19-وأفدداد األمئن العددام بدد ن اددائحددة كوفئددد -56
 . ( 93) خدما  التحصئن، وإلى إيعاف نظام صحي هش بال ع 
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 ( 94) في التعليم الحق -4 

  السددددددودان ب ن انو  السددددددودان يسددددددج  أعلى الحظ  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددان في انو  -57
.  ملئون ط    2,2في العالم من األط ال غئر الملتحقئن بالمدار ، حئث يبلغ عددهم ما ال يق  عن  نسدددددبة

اسدددددُتهدف  أو ت دددددّرر  أو احُتّل  ألغراض  وقد ت اقم الويدددددع بسدددددبد إغالق المدار  نتيجة النزاا، إذ أنها  
وسدددددددددددّل  فريق .  ( 95) حاد في الموارد تعم ، كان  تعاني من نقد والمدار ، حتى عندما كان . عسدددددددددددكرية

 . ( 96) 19-األمم المتحدة القطري ال وا على انقطاا الدراسة بسبد اائحة كوفئد

حكومة على يددددددددددمان التحقئق في وشددددددددددّجع ال ريق العام  المعني باألط ال في النزاا المسددددددددددل  ال -58
 .  ( 97) ا  القانون الدولي اإلنسانيالهجما  على المدار  ومحاسبة المسنولئن عن انته

وأوصددددد  الئونسدددددكو ب ن ينظر انو  السدددددودان في يدددددمان حق الجميع في التعليم داخ  اإلقليم  -59
لمدة سددددنة على األق ،  ًا وإلزامي ًا  الوطني بمواد الدسددددتور، وب ن ينظر في اع  التعليم قب  االبتدائي مجاني 

د التعليم المجاني إلى  من ثماني سنوا ، وب ن يعدِّل تاريعه ليحدد سن الزواج الدنيا   سنة بدالً   12وب ن ُيمدِّ
ًا  وأوصددددى فريق األمم المتحدة القطري ب ن ي ددددمن انو  السددددودان تعليم.  ( 98) عاماً  18في ًا صددددريحًا تحديد
ًا كافي   تمويالً ًا واألط ال في المجتمعا  الرعوية، وب ن ي ددمن أي دد لل تيا   سدديماال ًا،  ومنصدد  وشددامالً ًا ائد

 . ( 99) في المائة 20و 15لقطاا التعليم تتراو  نسبته بئن  

 حقوق أشخاص محددين أو ف ات محددة -دال 

 ( 100) النساء -1 

الجنسددددددددددي، بما في ذلك أبلغ  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددددددان في انو  السددددددددددودان ب ن العنف  -60
صدددا  واالغتصدددا  الجماعي واالختطاف واالسدددتبباد الجنسدددي والتادددويه الجنسدددي والتعذيد الجنسدددي، االغت 

، وتكّرر  في النزاعا   2013هي ممارسددددددددا  طبع  باددددددددك  متسددددددددق النزاا في انو  السددددددددودان منذ عام  
يما ي للسدكان المدنئئن، وال سد وعلى الصدعئد المحلي، أسد ر  االشدتباتا  المسدلحة عن نزو  اماع. المحلية

 .  ( 101) النساا وال تيا 

وأعرب  اللجنة عن قلقها إ اا اسددتمرار ممارسددة تحوي  النسدداا إلى سددلع باعتبارهن غنائم النزاعا    -61
المحليدة، مع السددددددددددددددمدا  للقوا  الحكوميدة والمئليادددددددددددددديدا  المواليدة لهدا، وقوا  الجندا  المعدارض من الحركدة  

بالنهد   .( لحة )تاددددددددددك  من أشددددددددددكال  التعويض ن وغئرها من الجماعا  المسدددددددددد الاددددددددددعبية لتحرير السددددددددددودا
وهكذا،  . واختطاف النسدددددددداا واغتصددددددددابهن وإابارهن على االسددددددددتبباد الجنسددددددددي والزواج القسددددددددري  والسددددددددلد
العنف الجنسددددددددددي المتصدددددددددد  بالنزاا في انو  السددددددددددودان يتجذر في العنف الهيكلي للنزاا واالقتصدددددددددداد  فءن

 .  ( 102) السياسي المحلي

بما يلي: ويددددددع برنامن تعوي ددددددا  منق  لتلبية احتيااا  ال ددددددحايا وأوصدددددد  اللجنة الحكومة  -62
العاالة، بطرق منها الدعم الطبي والن سدددي االاتماعي، مع التركئز على العنف الجنسدددي المتصددد  بالنزاا  

ماورة حول دور المحاتم وتعزيز المساالة عنه  وإنااا لجنة إلاراا هذت المساالة  وتكليع اللجنة بتقديم ال
ة والعسددكرية في مقايدداة مرتكبي العنف الجنسددي المتصدد  بالنزاا، وحول اسددتراتيجية شدداملة للتحقئق المحلي 

 .( 103) والمالحقة الق ائية

وحّث األمئن العام اميع األطراف على امتثال األحكام التي تحظر اسدددددددددت دام العنف الجنسدددددددددي،  -63
المدنئئن وتيسددئر وصددول المسدداعدا    ق وقف األعمال القتالية وحمايةعلى النحو المنصددوص عليه في ات ا
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ودعا إلى محاتمة اميع مرتكبي العنف الجنسي، بغض النظر  . وفي االت اق المنا   2017اإلنسانية لعام 
 .( 104) عن رتبتهم، واإلفراج ال وري واآلمن عن اميع النساا واألط ال الم تط ئن

عنف الجنسدددددددي والعنف القائم ن ب ن اإلفال  من العقا  على الوأفاد  م ويدددددددية شدددددددنون الالاائ  -64
على نوا الجنس كان له، إلى ااند ال يارا  المحدودة لكسددددد البيش، أثر سددددلبي، ال سدددديما على النسدددداا  
. وال تيا ، اللواتي تعرض بع دددددهن لالسدددددتغالل الجنسدددددي وايدددددُطررن إلى ممارسدددددة الجنس من أا  البقاا

ن الجرائم الجنسددية والجنسددانية لمنع العنف انو  السددودان قوانئن محددة بادد   وأوصدد  الم ويددية ب ن يعتمد
 . ( 105) القائم على نوا الجنس والتصدي له على نحو أف  

وأوصدددد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددان في انو  السددددودان ب ن تق ددددي الحكومة بسددددرعة على  -65
ن ت دمن التحقئق وتمنعها، وب ن تعالن األسدبا  الكامنة وراا ذلك، وب ًا قسدري ًا الممارسدا  التي تادّك   واا

 .  ( 106) في حاال  الزواج القسري وتقايي المتورطئن فئها

ب ن تكم  الحكومة بسددددددرعة عملية إعداد السددددددياسددددددة الجنسددددددانية الوطنية، ًا وأوصدددددد  اللجنة أي دددددد  -66
النتقالي وشدرعة الحقوق به التي ت دمن المسداواة يادم  ات اذ تدابئر لتن ئذ أحكام المسداواة في الدسدتور ا بما

 . ( 107) مرأة والرا بئن ال

المحر    -67 التقددددددم  الرغم من  تزال، على  المرأة في األحزا  ال  تمثئليدددددة  بددددد ن  العدددددام  وأفددددداد األمئن 
. يتعلق بالتعئئنا  الحكومية في الواليا  وعلى المسدددددددتول المحلي، دون الحصدددددددد الم صدددددددصدددددددة لها فيما
الت اق المنا  بالنسبة لجميع في المائة المنصوص علئها في ا  35 على التقئد بحصة الددددددددددددددد األحزا    وحث

 . ( 108) منسسا  الحكومة

 ( 109) األطفال -2 

أفداد مكتدد الممثد  ال داص لألمئن العدام المعني بداألط دال والنزاا المسددددددددددددددل  بد نده على الرغم من  -68
الترااع الملحوظ في االنتهاتا  الجسددددددددددددديمة يدددددددددددددد األط ال عقد توميع االت اق المناددددددددددددد ، التزال ُترتكد 

عدادة إدمداج وأفئدد بد ن إ .  ( 110) من اميع أطراف النزاا، بمدا فئهدا قوا  األمن الحكوميدةانتهداتدا  اسدددددددددددددديمدة  
في خ ض عدد ًا مهم  م تلف الجماعا  المسدددددددلحة في قوا  الدفاا الادددددددعبي لجنو  السدددددددودان كان عامالً 

مية، وأعر  األمئن العام عن قلقه ألن أطراف النزاا، بما فئها قوا  األمن الحكو .  ( 111) األط ال المت ددررين
 . ( 112) تواص  ارتكا  انتهاتا  اسيمة يد األط ال

  30إلى    2018تمو /يوليده   1حدالدة انتهدا  في ال ترة من   708وتد تدّد  األمم المتحددة من حددوف   -69
والتجنئد واالسددددددت دام يظالن ياددددددكالن  .  ( 113) ط الً  618وقد كان من بئن يددددددحاياها . 2020حزيران/يونيه  

ل العنف هما القت  والتادددددددددددويه واالختطاف واالغتصدددددددددددا  وغئرت من أشدددددددددددكاويلئ ًا، أتثر االنتهاتا  انتادددددددددددار 
، كان  2019وأفاد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في انو  السودان ب نه حتى تمو /يوليه  .  ( 114) الجنسي

ألف ط   ما  الوا من رطئن في قوا  الدفاا الادعبي لجنو  السدودان واماعا    19ثمة اعتقاد ب ن حوالي  
كما أن مسددائ  ايا  .  ( 115) 2017مبر لمسددلحة، وب ن هذا العدد لم يتغئر منذ كانون األول/ديسدد المعاريددة ا

في المائة  75وكان نحو  .  ( 116) دوافع لتجنئد األط ال واسدت دامهمًا األمن وال قر وانعدام ال رص شدّكل  أي د 
 . ( 117) من حاال  القت  والتاويه ناامة عن المت جرا  من م ل ا  الحر 

ا المسددل  الحكومة إلى االسددتثمار في ئن العام وال ريق العام  المعني باألط ال في النزا ودعا األم -70
وشدجع ال ريق  .  ( 118) عمليا  نزا السدال  والتسدري  وإعادة اإلدماج وإصدال  قطاا األمن واهود إ الة األلغام

 دال على المددل العدامد  الحكومدة على التركئز على فرص إعدادة اإلدمداج وإعدادة التد هئد  المسددددددددددددددتددامدة لألط
ول إلى برامن الرعاية الصددحية والدعم الن سددي االاتماعي والتعليم، الطوي ، بما في ذلك تكافن فرص الوصدد 
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والعم  مع المجتمعا  المحلية لتجند وصدددددددمهم، وتيسدددددددئر عودتهم، والتقلئ  إلى أدنى حد ممكن من إعادة 
االغتصدددددددددددا  وغئرت من أشدددددددددددكال العنف ودعا األمئن العام الحكومة إلى ويدددددددددددع حد لجرائم .  ( 119) تجنئدهم

ل، بطرق منها تعزيز اإلطار القانوني، وإناداا محكمة مت صدصدة لمقايداة المتورطئن الجنسدي يدد األط ا
 . ( 120) في الجرائم الجنسية والجنسانية، وتوفئر ال دما  والتعوي ا  وسب  اإلنصاف للناائن

ال والنزاا المسدددددددددل  أن الجنا  المعارض وذكر مكتد الممث  ال اص لألمئن العام المعني باألط  -71
في الحركة الاددددعبية/الجيش الاددددعبي لتحرير السددددودان هو أول مرتكد لالنتهاتا  الجسدددديمة يددددد األط ال،  

لجنو   تليه قوا  الدفاا الاددددددددددعبي لجنو  السددددددددددودان، وابهة ال الص الوطني، واها  الاددددددددددرطة الوطنية 
  .( 121) السودان، والقوا  الموالية للجنرال أوشان

خطة عم    2020شددددددددددباط/فبراير  7ب ن الحكومة وقع  في  ًا  وأفاد مكتد الممث  ال اص أي دددددددددد  -72
. شدداملة مع األمم المتحدة لوقف ومنع اميع االنتهاتا  ال طئرة المرتكبة يددد األط ال في انو  السددودان

أخرل في االت اق سدديمة السددتة المرتكبة يددد األط ال، وقد أقّرتها أطراف  وال طة تاددم  ك  االنتهاتا  الج
وفي حئن ُنّ ذ  بعض أحكام ال طة، مث  إنادداا لجان رقابة، ال تزال أحكام أخرل، بما فئها تجريم .  المنق 

 . ( 122) االنتهاتا  الجسيمة الستة وويع إارااا  للاكاول، معلقة

ألمئن  وحث ا. ( 123) تن ئذ خطة العم  الااملة وويع مئزانية لذلكودعا األمئن العام الحكومة إلى  -73
وقد حّث ال ريق العدام  المعني  .  ( 124) العدام الحكومة على معدالجدة اإلفال  من العقدا  ومحداسددددددددددددددبدة المدذنبئن

باألط ال والنزاا المسدددددددددددددل  على ويدددددددددددددع حد لإلفال  من العقا  من خالل يدددددددددددددمان تقديم اميع مرتكبي  
طراف في خطة العم  الاداملة التزام األًا والحظ أي د .    بسدرعة إلى العدالة ومسداالتهماالنتهاتا  والتجاو ا

بالتحقئق في االنتهاتا  الجسددددديمة السدددددتة وتجريم االنتهاتا  وتعزيز الوحدا  المت صدددددصدددددة داخ  الجها   
 .  ( 125) الق ائي للتحقئق مع المتورطئن في االنتهاتا  ومقاياتهم ومحاتمتهم

المرتب  بالنزاا  اللجنة أن مهر الزواا  في سدددددددددياق انعدام األمن االقتصدددددددددادي والماديوالحظ    -74
وشددددّجع  اللجنُة الحكومة على ات اذ خطوا  فاعلة من أا  الوفاا بالتزامها .  أدل إلى  يادة  واج األط ال

 . ( 126) 2030بءنهاا  واج األط ال بحلول عام 

 ( 127) األشخاص ذوو اإل اقة -3 

إلى ًا والوصدم، مادئر األمم المتحدة القطري ب ن األط ال ذوي اإلعاقة يتعريدون للتمئئز    أفاد فريق -75
 . ( 128) النقد الاديد في ال دما  والهيات  األساسية والمرافق الال مة لهذت ال اة

 ( 129) الم اجرون والالج ون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -4 

ردوا  -76 الحظ  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددان في انو  السددودان أن ماا  اآلالف من المدنئئن شددُ
وأفاد  م ويدية شدنون الالاائن ب ن انو  السدودان يظّ  يمث  أتبر أ مة . ( 130) لفي دانا بسدبد العنف وا

النددا حئن ملئون شدددددددددددددد د وعدددد    2,2نزو  في أفريقيددا، حئددث يبلغ عدددد الالاائن من انو  السددددددددددددددودان  
 .  ( 131) ملئون  6,1 اً داخلي 

بالقر  من الحدود   اال سيموالحظ  م ويية شنون الالاائن أن السياق العام لحماية الالاائن، و  -77
بواود أعداد كبئرة من المسدددلحئن والمقاتلئن، وما يرتب  بذلك من تحديا  ًا مع السدددودان، ال يزال يت ثر سدددلب 

وأوصددددد   .  في مواقع الالاائن ال سددددديمان والتجنئد الطوعي والقسدددددري، و تتعلق باألمن المادي وسددددديادة القانو 
تلئن والمسدلحئن واألسدلحة في مواقع الالاائن من خالل  الم ويدية ب ن يقّلد انو  السدودان من عدد المقا

 . ( 132) عمليا  تماي  أولية ومستمرة في إطار شراتة بئن السلطا  الوطنية والمحلية
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إلى مناطقهم األصدددددددلية  ًا  عادوا تلقائي ًا ملئون مادددددددرد داخلي  1,3الم ويدددددددية أن أتثر من والحظ    -78
عا  المحلية إلى مناطقها األصددلية، فهر  من اديد ماددات   ومع عودة المجتم. أماتن إقامتهم المعتادة أو

 .  ( 133) السكن وملكية األرايي والممتلكا  بسبد الدمار وفقدان الوثائق واالحتالل غئر القانوني

ر الحكومة إعمال حق  -79 وأوصدددددددد  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسددددددددان في انو  السددددددددودان ب ن تيسددددددددّ
وأوصد  ب ن يقوم انو  السدودان بما يلي: اإلسدراا  .  ( 134) ة إلى الوطنفي العودًا الالاائن والمادردين داخلي 

األفريقي لحماية الماددردين  لت ددمئنه معايئر من ات امية االتحاد ًا بمرااعة قانون األشدد اص الماددردين داخلي 
ا   في أفريقيا ومسداعدتهم  وتعزيز الصدلة بئن البعد اإلنسداني والسدالم والتنمية لتهئاة الظروف من أًا داخلي 

في عملية بناا السددالم  وتن ئذ  ًا عودة وإدماج آمنئن ومسددتدامئن  ويددمان مادداركة الاددبا  الماددردين داخلي 
 . ( 135) 2020توصيا  منتمر الحوار الوطني لعام 

  ديمو الجنسية -5 

أفاد  م ويدددددية شدددددنون الالاائن ب ن انعدام الجنسدددددية ناام عن عدة عوام ، منها خالفة الدول،   -80
نا  القانونية لمنع حرمان األط ال من الجنسددددددددددية، وايا  نظام وطني لتسددددددددددجئ  الموالئد، وايا  ال ددددددددددما

 .  ( 136) ويعف تحديد الهوية الوطنية

في قانون الجنسية يجئز من  ًا يمان  وأوص  م ويية شنون الالاائن ب ن يدرج انو  السودان -81
ذلك عديمي الجنسدية، وب ن ين ذ قانون الجنسدية لألط ال الذين يولدون في اإلقليم والذين يصدبحون من غئر  

  وب ن يدرج أسدددددالة حول الجنسدددددية ( 137) ، وال سددددديما فيما يتعلق بتسدددددجئ  الموالئد2018السدددددج  المدني لعام 
وب ن يعتمد   لتحديد عدد األش اص غئر محددي الجنسية 2022ي لعام  وانعدام الجنسية في التعداد السكان 

   2018ال المدنية من أا  تن ئذ قانون السدددددددددددج  المدني لعام  لوائ  التسدددددددددددجئ  المدني وإحصدددددددددددااا  األحو 
د مئزانية لتوفئر وثائق الجنسدية ويدمان التدريد  وب ن يعطي األولوية للمجموعا  المعريدة   وب ن ي صدّ

 .  ( 138) ئدون ومجموعا  األقليا اجنسية، بمن فئها السكان العابرون للحدود والالااون العل طر انعدام ال
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