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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 10 البند
  القدرات وبناء التقنية المساعدة

  السودان في اإلنسان حقوق بحالة المعني المستقل الخبير تقرير  
 مذكرة من األمانة  

أن حتيررإ  جم س ررو  اررسا اتنررران تا ارر  ا بررين اارررتاإ اا رر   الرر  برراألمانرر  تتشرر    
بارررررر ار س ررررررو  أرارررررررتيد نسنسذرررررر   الرررررر   أ عررررررد عمرررررر ا الررررررريد  اررررررسا اتنررررررران   الرررررررس ان  

حلال   اسا اتنران   الرس ان خ ل الفرتة اامتردة  ه ا التا ا  تاييماا ادِّم وا .30/22 ناألم
  مع الرتكيز بشرلإ أذاذر  ع رر رر ورة 2016اسليه / جم متسز 2015أكتسب  /من تش ان األول

ت زارررز  ارررسا اتنرررران وىااتضرررا ع رررر أر  السايرررع وتنفيررر  التسررررياب الرررسار ة   التا اررر  الرررراب  
ااارررردم  جم ا  ررررو. و  هرررر ا التا ارررر   اررررسجز ا بررررين اارررررتاإ  (A/HRC/30/60)ل خبررررين اارررررتاإ 

احللسمرر  واا ذررراب الس نيرر  حلاررسا   الب ررد واتنرراول ا تياجرراب  الررح  رردؤخ مرر خ اا التطررسراب 
  واارردم تسررررياب وبنرررال الارردراب ااررراعدة التانيرر   سررال  اتنررران  ومنامرراب ا تمررع ااررردي

 حلسمرر  وا تمررع الرردوك واحل كرراب ااررر ح    الرررس ان بقيرر  ت زاررز الارردراب   ميرردان  اررسا ل
 اتنران وحترني  ال   اسا اتنران   الرس ان.
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 مقدمة -أولا  
  ولا  ا بين اارتاإ اا    ال   اسا 30/22  اسا اتنران    ي ارهجّد  س و  -1

و  ررم منرره مساررر   عم رره مررع احللسمرر  مررن أجررإ تايرريم  الرر  أخرر    اتنررران   الرررس ان ذررن ا 
 اسا اتنران والتحار  منضرا واتبر ن عنضرا بقير  تاردا تسررياب بشرأن اارراعدة التانير  وبنرال 

 ادم جم ا بين اارتاإ أن ا الادراب ا اجل  مرأل   اسا اتنران   الب د. و  م ا  و أاضاا 
 .   ورته الثالث  والث ؤني جم ا  و تا ا اا 
 زاررررر ان/  جم  2015أكترررررسب  /األول دة مرررررن تشررررر انواقطررررر  هررررر ا التا اررررر  الفررررررتة اامتررررر -2

حلالرر   اررسا اتنررران   الرررس ان خرر ل الفرررتة  اارررتاإ تاييمرراا  واارردم فيرره ا بررين   .2016 اسنيرره
ااشررمسل  بررالتا ا   مررع الرتكيررز بشررلإ أذاذرر  ع ررر ررر ورة ت زاررز  اررسا اتنررران وىااتضررا ع ررر 

 ااادم  جم ا  و. (A/HRC/30/60)أر  السايع وتنفي  التسرياب السار ة   تا ا ه الراب  
 خبررين اارررتاإ خرر ل زاارترره  جم الرررس ان  تيحررخ لوارررتند التا ارر   جم اا  سمرراب الررح أ   -3

فضرر ا عررن اا  سمرراب الررح يرردمتضا  لسمرر  الرررس ان وال م يرر  ااخت طرر  ل حتررا  األف اارر  واألمررم 
ااتحدة    ارفسر )ب ث  اسناميد( ومصا ر أخ    مبا   ذلك مناماب ا تمع ااردي  ووكرالب 

 ضاب اااةح . ع وة ع ر اجل الرس ان  األمم ااتحدة ورنا ااضا وب اسضا ال ام    
وا  ب ا بين اارتاإ عن امتنانه حللسم  الرس ان ع ر  عسهتا وت اوهنرا مرع السلار  الرح  -4

ح له بالسرسل  جم مجيع األماكن واا ذراب الح أع ب عن رغبته   زاارهتا  ميث ضا. وا كد أنه ُس 
  الجتماع مهم. و جم مجيع اار ولني ال ان أع ب عن رغبته  

واتارردم ا بررين اارررتاإ بالشررل  أاضرراا  جم ملتررم اانررر  ااارريم لقمررم ااتحرردة  ومنررر   -5
  وب نرراما األمررم ااتحرردة اتوررائ   ووكررالب األمررم ب ثرر  اسناميرردالشرر ون اتنررراني    ا   ررسم  و 

الرر ك الدب سماذرر   ااتحردة األخرر    ومنامراب اتغاؤرر  الدولير  ال ام رر    الررس ان  وأعضررال 
    سماب.مدوه بااه ااراعدة وأال ان يدمسا لومناماب ا تمع اادي  وذائ  اجلماعاب واألف ا  

 عملالمنهجية وال -ثانياا  
 14 زاررارة وا رردة  جم الرررس ان خرر ل الفرررتة ييررد الذررت  ا   مررنبا بررين اارررتاإ يررام  -6
وكرررا ي     ولارررر  جنرررسب ك  فرررران  والفاشرررر  ارررد زار ا   ررررسم ف .2016 أب اررررإ/نيرررران 28  جم
ابررخ   ولارر  دررال  ارفررسر  والضرر ني   ولارر  شرر ا  ارفررسر وولارر  اجلزارر ة. والتاررر مررع كبررار تو 

اارررر ولني احللرررسميني  واانرررر  اااررريم لقمرررم ااتحررردة  ومنرررر  الشررر ون اتنرررراني   و ث رررني عرررن 
مررن الررر ك الدب سماذرر   ومنامرراب ا تمررع  األمررم ااتحرردة ووكررالب اتغاؤرر  الدوليرر   وأعضررال

 ارررررر   واألوذرررراة األكا مييرررر   ومررررداف ني عررررن  اررررسا اارياذرررري  ال ررررزاب األاارررردي  وزعمررررال 
اتنرران  وسمسعرراب مضنير  ويرراوران  خر ان  وت اررر م  سمراب مسؤسيرر  عرن احلالرر  ال امر  حلاررسا 

 اتنران   الرس ان.
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مررررع كبررررار ااررررر ولني واذرررر   النطرررراا و  ا   ررررسم  أجرررر   ا بررررين اارررررتاإ منايشرررراب  -7
ال رردل  ووزارر  الدولرر  سزارة احللررسميني  مبررن فرريضم وزارر  الدولرر  ل شرر ون ا ارجيرر   ووزارر  الدولرر  لرر

ن  وال دارررررد مرررررن الس رررررداب س الرررررر ط  الاضرررررائي   وب اررررراني ساااليررررر   ورئررررريو الاضررررراة و ث رررررسزارة لررررر
مارررر ر ا  ررررو الذتشررررار  حلاررررسا اتنررررران بالنيابرررر   ه   ررررأخمت ررررف الررررسزاراب. و  ااتخصصرررر  مررررن

ع ررر  الرر   اررسا اتنررران   الب ررد  وأعرر ب عررن ارتيا رره ل رر  و  ااادمرر  ع ررر  ا  ررو وأعضررال  
منايشاب ر حي  وبنالة مع ااردا  اارر ول عرن التردرام وبنرال أج   ب ض اارائإ الح أؤارها. و 

حلاسا اتنران  اافسري  الاسمي مع رئيو ا   وحت  ألمن وااخاب اب الس  الادراب   جضاز ا
ا   ررسم  ورئرريو    امنياحملررمفسررري  ال ررسن اتنررراي وف اارره  وأعضررال ناابرر  ورئرريو  وأعضررائضا 

جام ر  مردا  نااب  الصحفيني الرس انيني وأعضرائضا  وشربل  الصرحفيني ااررتا ني الررس انيني  و 
ذررات هتا الررر ان أ   ررسه ع رررر  رائضررم بشرررأن  الرر   ارررسا اتنررران   الررررس ان. ا   ررسم وكبرررار أ
ااررتاإ كر لك اانترد  اات  ر  برأؤ  التردابين الارر ا  النف ا ار  ع رر التمترع  ارسا  و ض  ا برين  

اتنررران  واجتمررع مرررع  ث رر  منامررراب ا تمررع اارردي واارررداف ني عررن  ارررسا اتنررران وررررحااا 
 أاضراا  والتارر .نران  ويد أ   ه ب ضضم ع رر جتاربره الشخصري  مهر ا الشرأنانتضاكاب  اسا ات

 و ث رررس األف ااررر   التنميررر  ومصررر   األف ااررر  الحترررا  ذلرررك   مبرررا الدب سماذررر   الرررر ك بأعضرررال
الب ررد.     اتنررران  اررسا  الرر  عررن يّيمرر  اا ارررر    يررد أمرردوه مب  سمرراب الرياذرري  األ ررزاب

 كما زار ذجسن ال جال والنرال   أم  رمان   يد أ   ع ع ر ظ و  ال تجاز. 
و  دال  ارفسر  اجتمع ا بين اارتاإ مع ال ئيو التنفي   ل ر ط  اتي يمي  لردارفسر   -8

مرررر ول جل ائم اا تلبررر     ارفرررسر  و اا ررر  بررراونائرررم واك ولاررر  درررال  ارفرررسر  وااررردع  ا رررا  
اتنررررراي   دررررال  ارفررررسر وف اارررره  و ثررررإ اافسررررري  الاسميرررر  حلاررررسا اتنررررران   مفسررررري  ال ررررسن

ومررسظف  ب ثرر  اسناميررد ووكررالب األمررم ااتحرردة   دررال  ارفررسر. كمررا زار خمرريم زمررزم ل مشرر  ان 
 ابخ. ت   يد ت ار م  سماب عن ظ و  م يش  ذلان الا ا  النمسذجي     اخ ياا 

ولارر  شرر ا  ارفررسر وف اارره   واك اارررتاإ اجتماعرراب مررع و  شرر ا  ارفررسر  عاررد ا بررين -9
ب ث  اسناميد و ث   مناماب ا تمع اادي. كما زار خمريم خرسر عمرين الر    ر وكوك لك مع م

 ارتضيف لجئني من جنسب الرس ان.
و  جنرررسب ك  فررران  التارررر ا برررين ااررررتاإ مرررع ذررر طاب السلاررر   مبرررن فررريضم واك ولاررر   -10

ا تم اب احمل ي . وزار زعمال ن  والر طاب الاضائي  و س  فان والف ا  التابع له  والرباانيجنسب ك  
  ولارر  اجلزارر ة   يررد اذررتمع  جم   ا رر  عررن أؤرر  الترردابين الاررر ا  النف ا ارر  ع ررر يطرراع أاضرراا 
   اانطا .  صحالو   الزراع
  2016اسنيرره / نرررا    زارر ان  التاررر ا بررين اارررتاإ  خرر ل مضمرر  يا ترره  جم فوأخرريناا  -11

مررررررع  ث رررررر    كرررررراب اا ارررررررر  ااررررررر ح   مبررررررا فيضررررررا   كرررررر  ال رررررردل وااررررررراواة  وجرررررري  حت ارررررر  
وجضراب    رخ فصريإ عبرد السا رد  الرح  - فصيإ مي  مناو   و  ك  حت ا  الرس ان/الرس ان

 نا ها   عم ي  الر م و ال   اسا اتنران    ارفسر.
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 حدثت مؤخراا  التيالتطورات  -ثالثاا  
با  احلسار الس   التطسر الرياذ  ال ئير    الرس ان خ ل الفرتة ااشمسل  برالتا ا .  -12

    2015أكترسب  /تشر ان األول 10فاد افتتح ال ئيو البشرين مر مت  احلرسار الرس   الرداخ     
مرر  الاررسم   ماا  رر  مررن فئرر  كبررينة مررن أ ررزاب اا ارررر  ال ئيررري   مبررا   ذلررك  ررزب األ خضررم

عرررن احل كررراب اارررر ح  الررررس اني   واحلرررزب الشررريسع  الررررس اي  و رررزب اترررر   ا ن  فضررر ا 
فصرريإ ميرر  منرراو   و  كرر   - ال ئيررري   مبررا فيضررا   كرر  ال رردل وااررراواة  وجرري  حت ارر  الرررس ان

 فصيإ عبد السا د.  - حت ا  الرس ان
  أكرد مرر ولسن 2016 عراميرران/أب اإ نوخ ل زارارة ا برين ااررتاإ  جم الررس ان    -13

 لسميسن كبار أن احللسمر  ذتساررإ احلرسار الرس   بشرلإ ف رال باعتبراره وذري   لتحررني  الر  
أكم ررخ ال جرران الف عيرر  الرررخ  احلاررسا الرياذرري  والجتماعيرر  و اررسا اتنررران   الب ررد. ويررد

وتسرإ ااشراركسن . 2016فرباا  /شباة 28مخ تسرياهتا   ا مت  احلسار الس   اانايشاب ويد  
 جم تساف    ا رال بشأن عد  من اارائإ  مبا   ذلك هسا  الرس ان واابا ئ التسجيضي  اات  ا  

 ار  أنره مرا زال ات رني  جر ال  رسار ب م ي  الذت  ا  النتاالي . ومع ذلك  فاد رأ  الف ا  اا
  ب يرداا مساتير بيئر  ذرت مإ ع رر هتيئر  احللسمر  أن برترساف  الضرماناب ال زمر  ب   رهناا و   ها  

 عن الرتهيم وعم ياب التسييف وال تجاز الت رفي . 
واررردعس ا برررين ااررررتاإ احللسمررر   جم هتيئررر  بيئررر  مساتيررر  حلرررسار و ررر   ررر  ونزاررره  وررررمان  -14

 مشارك  مجيع أرحاب ااص ح  مشارك ا ف ال  بقي  ت زاز الر م وااصاحل    الرس ان. 
  شنخ  لسم  الرس ان عم ي  عرل ا  كرب  ررد 2016اناا  /كانسن الثاي  14و   -15

فصرريإ عبررد السا ررد   منطارر  جبررإ مرر ة    ارفررسر  متضمرر    كرر   -   كرر  حت ارر  الرررس انمسايررع 
التم   بالنضم ومضامج  اادنيني وال رل اني والاسافإ التجارا    اانطار . وأعر ب ا برين ااررتاإ 

 دو  انتضاكاب حلاسا اتنرران وجتراوزاب مزاعم اع ع ر اادنيني   ظإ نز    من أؤ  العن الا
مايمرني ازالرسن مرا مردي  ألرف 20اتنراي. وأشار  جم أن ما ل ااإ عرن الدوك خطينة ل اانسن 
اردعس هرس خارج مسيع ف ا  ب ث  اسناميد   منطا  ذسرتسي بسلا  دال  ارفرسر. و     مأو  م يت

ر طاب الرس اني   الح تتحمإ اار ولي  ال ئيري  عن ىاا   اسا اتنرران    ارفرسر  ومجيرع ال
أ رر ا  النررزاع األخرر    جم ا رررتام  اررسا الرررلان اارردنيني  مبررا   ذلررك عررن   ارر  ا رراذ ترردابين 

 اذتبايي  من أجإ ر ع اهلجماب رد اادنيني. 
ضس  الح تب هلا ب ث  اسناميد والحترا  األف اار   باجل أشا  ا بين اارتاإكم ش   جيايب  و  -16

و لسمرر  يطرر  وشرر كال  خرر ون مررن أجررإ ت زاررز احلررسار الرياذرر  بررني  لسمرر  الرررس ان و  كرراب 
اا اررر  اارر ح      رار وؤيار  الدو ر  ل رر م    ارفرسر. ور رم بتسييرع  لسمر  الرررس ان   

اررر  ال امررر   جم  هنرررال النزاعررراب    ارفرررسر خار ررر  الط   اتفررراا   2016مرررار  /أ ارررو أبابرررا    ذار
اارتاإ احل كاب اار ح  ع ر وررع مصراش شر م  وجنسب ك  فان والنيإ األزرا. وحيد ا بين  



A/HRC/33/65 

GE.16-13095 6 

وتسييع اتفاا خار   الط ار  مرن أجرإ حتاير  الرر م والذرتا ار   ردارة الهتماماب الرس ان 
   الرس ان. 

ف عررر  ل مفسرررري  الاسميررر  حلارررسا اتنررررران   ور رررم ا برررين ااررررتاإ ببنشرررال ملتررررم  -17
س نيرر  الاب اا ذررراب ت زاررز يرردر رررسب بسرررفضا خطررسة  جيابيرر   2016فرباارر  / ارفررسر   شررباة

حلارررسا اتنرررران ع رررر الايرررام ب ررررد  ارررسا اتنرررران واتبررر ن عنضرررا   منطاررر   ارفرررسر. واررردعس 
ع وجس هرررا وأنشرررطتضا   تسذررريمرررن أجرررإ  مفسرررري  ل لسمررر  الررررس ان  جم تاررردا الررردعم الررر زم 

 ولااب  ارفسر األربع األخ  . 
  لتحداررررد السررررررع 2016أب اررررإ /نيررررران 13 جم  11جرررر   اذررررتفتال   الفرررررتة مرررررن أ  و  -18

 ي يميرررر  وا رررردة    ارة  أو ات ار  لرررردارفسر. وكرررران الختيررررار بررررني ناررررام السلارررراب ا مررررو احلرررراك 
  ااائرررر  مررررن  97.27أب اررررإ  أع نررررخ مفسررررري  اذررررتفتال  ارفررررسر أن /نيررررران 14لرررردارفسر. و  

ولاررراب. ويرررام  مخرررومرررن االسنررر  ات اراررر  احلاليررر   ابارررال  ارفرررسر   تشرررلي تض النررراخبني اختررراروا
 الذتفتال. س ااب م ايبسن من الحتا  األف اا  وجام   الدول ال  بي  مب ايب  

 وق اإلنسانالتحديات الرئيسية في مجال حق -رابعاا  
 وأع ب عن  ال سار بنّ ببج ال  ضاالتزامانفتا  احللسم  و أي  ا بين اارتاإ خ ل زاارته ب -19
الرح أؤارهرا     وهر  التحردااب التحدااب الح ل تزال يائم    سرال  ارسا اتنرران زال  هي ا

رتلبخ النتضاكاب الح ا  التحدااب  ه هخ ود  .م احللسم  مب اجلتضا ب دتا   لرّماتا ا ه الراب  و 
  2013ذربتمرب /رفع الدعم عن احمل ويراب   أا رسل  رع ا تجاجاا الح ج ب خ ل ااااه اب 

ع ررررر الصررررحاف   ومضررررااا  ااررررداف ني عررررن  اررررسا اتنررررران وتا رررريص أنشررررط  ااف وررررر  ال يابرررر  و 
عرن عم يراب اعتارال الناشرطني  مناماب ا تمرع ااردي  وفر   الايرس  ع رر   ار  الردان  فضر ا 

  من الط ب وا تجازهم.

 /انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت خالل المظاهرات التي جرت في أيلول -ألف 
 2013سبتمبر 

أؤرررار ا برررين ااررررتاإ مرررع الرررر طاب الررررس اني      رررار متاب ررر  زاارتررره األخرررينة وتا اررر ه   -20
اب   يرع رر رفرع الردعم عرن احمل و  ا تجاجراا وي رخ  الرحمرأل  رحااا وأذ  رحااا اااراه اب 

مجيع أةحال  ج ب    فع الدعم عن احمل ويابمااه اب  تت    ب وذك  أن .2013 ذبتمرب/أا سل
 جم  ترررر   و ج  ررررر   جم عم يرررراب   رررر ا نررررار أوي ررررخ يت ررررر و      وهررررس مررررا أولارررر  ا   ررررسم

ويررد  عررا ا تمررع الرردوك  جم  جررازهم.عررن تسييررف ال داررد مررن ااتارراه ان وا توأذررف  مت لرراب  اا
  ج ال حتاي  شامإ   انتضاكاب  اسا اتنران الح وي خ أؤنال ااااه اب. 
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هرر ه لضررحااا مررن  لسمرر  الرررس ان عم يرر  الت ررساض اجلارارر  عررن وأ ب ررا ا بررين اارررتاإ  -21
   . ومع ذلك  فاد شجع الر طاب ع ر رمان  ج ال حتاي  يضائ  مررتاإاحلسا   وأذ هم
اسا اتنران  وتاردا اارر ولني عرن هر ه احلرسا   األخ   حلنتضاكاب خمت ف الأعمال الاتإ و 

 جم ال دالرر . فرراتف ب مررن ال ارراب ع ررر انتضاكرراب  اررسا اتنررران مررن شررأنه أن اب ررد ب ذررال  
 وااس  ذيا ة الاانسن. النا خا ئ   جم الضحااا واجلناة وعمسم 

 الصحافة على الرقابة -باء 
لامررع   ارر  التضرريي  عم يرراب ال داررد مررن   مت تنفيرر  2015تشرر ان األول/أكتررسب  منرر   -22

الصحاف  ووذائإ اتع م د خ ف   ال ياب  ع ر ال داد من الصحف و غ يضا بشرلإ م يرخ 
  اذتدعال منرال عبرد ا   2015أكتسب  /تش ان األول 12  الرس ان. و  ه ا الصد   مت   

وجررس  عررن ا تمررال ماررال بشررأن الرياذرر   واذررتجسمها رررباة جضرراز األمررن  الصررحفي    ج ارردة
رجرررال األمرررن ررررحيفح التيرررار ررررا ر تناررريم الدولررر  اتذررر مي    ال ررر اا والشرررام   الررررس ان. و 

 /كررررررررررانسن األول  14 اضمررررررررررا   غ  يبررررررررررإ 2015 ارررررررررررمرب /كررررررررررانسن األول  13والصرررررررررريح    
  .2015  ارمرب
دعر جضررراز األمرررن وااخررراب اب الرررس   رييررر  الزاكررر     اذرررت2016مرررار  / ذار 1و   -23

ناابررر    الفررررا  ااررراك عرررن الصرررحفي    ج اررردة الررر أ  ال رررام  ل ذرررتجساب عارررم نشررر  مارررال 
  رررا ر جضرراز األمررن وااخرراب اب الررس   2016مررااس /ال مررال. وخرر ل األذرربسع الثرراي مررن أاررار

اليسمي  اارتا   ألذباب سضسل . و جز رباة جضاز األمن النرخ ااطبسع  من  اجل ادةرحيف  
وباترررراف   جم ذلررررك  يامررررخ الشرررر     .2016مررررااس /أاررررار 13و 12و 10و 9الصرررحيف  أاررررام 

  .ورباة جضاز األمن باذتجساب الصحفيني ومضاااتضم
حللرسميني بسررفضا وا ردة وأؤار ا بين اارتاإ هر ه ااررأل    منايشراته مرع اارر ولني ا -24

مررن الشررساغإ ااشرر وع  الررح ات ررني ع ررر احللسمرر  الهتمررام مهررا. و  هرر ا الصررد   ا  ررم ا بررين 
  الر   ُسرح لصرحيف  التيرار باذرتئنا  2016مرااس /أارار 1با ار احمللم  الدذرتسرا  الصرا ر   

 أنشطتضا. وادعس احللسم   جم هتيئ  بيئ  تفض   جم رحاف    ة ومرتا  . 

مضاااايقة المااادافعين عااان حقاااوق اإلنساااان وتقلااايج أن اااطة منظماااات المجتمااا   -جيم 
 المدني

تضريي  ع رر أنشرط  منامراب ا تمرع الخ ل الفرتة ييد الذت  ا   وارر خ احللسمر   -25
 اادي. 
   اهررم جضرراز األمررن وااخرراب اب الررس   م كررز ا   ررسم 2016فرباارر  /شررباة 29فرر  ف -26

لبشرر ا   وهررس   ررد  منامرراب ا تمررع اارردي  ورررا ر تررر   هساتررف ناالرر   ل ترردرام والتنميرر  ا
ومخر   ساذيم يمسل   وك لك اانشسراب وذبسراب ال    السريي  وغينها من وؤرائ  االترم. 
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ااررداف ني عررن  اررسا اتنررران الرر ان كررانسا أعضررال ذررف  و  أعارراب اادا،رر   رررس رب جررسازاب 
 .  اا كز
  ا ذرررت دع  اارررداف سن عرررن  ارررسا 2016مرررار  / ذار 13و 3و  الفررررتة اامتررردة برررني  -27

اتنرررران والناشرررطسن اا تبطرررسن بررراا كز  جم ملترررم جضررراز األمرررن وااخررراب اب الرررس     ا   رررسم 
ان مت اذرررتدعا هم عرررن أنشررط  اانامررر  وع يتضرررا  وا ذررتجسب مجيرررع األفررر ا  الرر . يررد ا ذرررتجسبسا

   ن ل ذررررررتنارة والتنميرررررر  البشرررررر ا   وهررررررس منامرررررر  أغ اتضررررررا احللسمرررررر  يررررررر اا مب كررررررز ا ررررررامت عرررررردل
ذرررتدع  ااررردا  ومررردافع  خررر  عرررن  ارررسا اتنرررران واهتمرررا و  أعاررراب اادا،ررر   ا   .2012 عرررام

 بارتلاب ج ائم جنائي . 
 ث ر  مرن    أرب ر ا 2016مرار  /وباتراف   جم ذلك  اعرت  مر ولسن أمنيسن    ذار -28
اارردي الرررس اي   مطررار ا   ررسم الرردوك كررانسا    رر ااضم  جم جنيررف   يررد كرران مررن  تمررع ا

فب رررد  .(1)اااررر ر أن اشررراركسا   اجتماعررراب مرررا يبرررإ  ورة الذرررت  ا  الررردور  الشرررامإ ل ررررس ان
ع مررسا بسجررس   ارر  ع ررر ذررف هم. التررم اهلجرر ة  مت تررسييفضم وأ   م اررداع أمت ررتضم وتارردا جررسازاهت

ب قرررسا برررأن اتاررردمسا  جم يررررم اا  سمررراب والتحايررر    ماررر  جضررراز األمرررن وأ   مهتوررررس رب جرررسازا
بينضم وبني الرف   جم  وااخاب اب الس   ل حصسل ع ر مزاد من اا  سماب. ويد  ال ه ا ف  ا 

 جنيف حلضسر اجتماعاب ما يبإ  ورة الذت  ا .
سازاب  جم اارداف ني اجلر  عرا ة   م ا برين ااررتاإ بار ار الرر طاب الررس اني و   ني ر  ر -29

الرررف  ع ررر الررريدة ذسذررن تفيررد بررأن  ارر  عررن  اررسا اتنررران  أعرر ب عررن ي ارره مررن مررزاعم 
ا مرع األمرم ااتحردة و ث يضرا مر رن الشرسااا والرريد م اوار  شردا  كران بردافع النتارام مرن ت اوهن

 امإ.  اسا اتنران  مبا   ذلك الذت  ا  الدور  الشيدان و لياهتا   م
عرررن ي اررره مرررن  اررر  الررررف  ع رررر الرررريدان يمرررد رررراش  وأعررر ب ا برررين ااررررتاإ أاضررراا  -30

مررن أنشررط   اررسا اتنررران ال اميرر   جم احلررد مررن  وررردا  اسذررف  الرر   ابرردو أنرره جررال انتاامرراا 
 .اامارذ  ااش وع  حلاضم     ا  ال أ  والت بين

 رسار هرا   برني غيراب وع ر ال غم من احلسار الرس   ااررتم   ل رخل ا برين ااررتاإ  -31
احللسمرر  وا تمررع اارردي مررن أجررإ ت زاررز  اررسا اتنررران وىااتضررا   الرررس ان. وشررد  ع ررر أن 
عمررإ ااررداف ني عررن  اررسا اتنررران أمرر   يررس  وأن الترردابين ال اميرر   جم  ررسافضم أو مضرراااتضم 

ا   ذلك مشاركتضم   عم ي  الذت  ا  الدور  الشرامإ  تب رد ع رر الا ر  بربم عم ضم  مب
بأنشرطتضم   ايرام احللسم  ل مداف ني عرن  ارسا اتنرران بالُسا  الشداد. وشد  ع ر ر ورة 
 بيئ  مفتس   و من  ومأمسن .

__________ 

 تنميرر   وم اوارر  شرردا   رئرريو شرربل   اررسا اتنررران ل ات  ر  األمرر  برسذررن  رررن الشررسااا  مرردا ة مج يرر  أُسررال (1)
واارردافع عررن  اررسا اتنررران  وررردا  اسذررف  رئرريو جلنرر  واا سنرر  الاانسنيرر   وفيصررإ يمررد ررراش  الصررحف  

 .التضامن الرس اي
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 الجمعيات تكوين حرية على المفروضة القيود -دال 
 الردان   ار  ع رر ييرس  وفر   اعتارال  رالب ويرسع نع م  سماب اارتاإ ت ار ا بين -32
لارررر  الارررربض   ا   ررررسم   أ  2015نررررسفمرب /تشرررر ان الثرررراي 3و 2. ففرررر  اا تاررررد   الرررررس ان أو

ل م  سمراب الرسار ة   هتمرسا برال  ة. ووفاراا مرن الاصر   وا   3  مبرا   ذلرك اا ذرس اني مسا نراا  27 ع ر
لإلذرر م ات ررار  مررع  اا ال  ييرر   اّتب ررسن تفرررين  سمسعرر  اهلسذررامررن هررم و   شررخا األهرر لل فرربن 

 .من  لسم  الرس ان  مس دعاا الطائف  ااضيمن 
  ّصررر  أف جرررخ يلمررر  ا   رررسم اجلنائيررر  عرررن الا  2015نرررسفمرب /تشررر ان الثررراي 30و   -33

كرررانسن   9و   .الث ؤررر  الررر ان كرررانسا يتجرررزان مرررع البرررالقني  شررر اط  أن ات ضررردوا  ضرررسر احملاكمررر 
ؤنررران  اررررمرب  أف جرررخ احمللمررر  عرررن اؤنرررني مرررن األفررر ا  برررربم عررردم كفااررر  األ لررر . أمرررا ال/األول

 .2015 ارمرب /كانسن األول  14ف ج عنضم بلفال    ااتباسن فاد أ   بالقاا وعش ون 
  ألاررر جضرراز األمررن وااخرراب اب الررس   الارربض 2015 ارررمرب /كررانسن األول  13و   -34

ذررا راتررا  زعرريم احل كرر  الط بيرر  ااررريحي  ورئرريو ملتررم ب ثرر  ع ررر الاررو تي هررسن نسغسذرر  كا
 ذررتجساب مرر اب عدارردة بشررأن أجنرر  لخضررع ذ كرر  أنرره دررال. و   ا   ررسم اللنيررر  اتلي يرر  

 ارمرب  ألار جضراز /كانسن األول  18م ه    ؤيسبيا والرس ان. و  بدعس  الجتماع مريح  
األمن وااخاب اب الس   الابض ع ر اؤنني من يراوذ  كنير  ااريح الرس اني   ،ا الارو كرسة 

ور. ويررد ادررال  رئرريو الف ارر  ال امررإ التررابع ل ب ثرر    ب داترره والاررو  رررن عبررد الرر  يم كررس   ترر
سمراب الرسار ة  بار  ل م   ومرع ذلرك  ووفاراا  . اررمرب/كرانسن األول  21أ ف ج عن الاو دال   

 .و   م من التصال بأذ ته وياميه ور يتجزاا االاو ت
وأؤررار ا برررين اارررتاإ هررر ه الشررساغإ مرررع الررر طاب الررررس اني  ذاب الصرر    الرررح أب قتررره  -35

  ليصررإ ا مررسع  جم أرب رر  يراوذرر  م تا ررني لررد  بسجررس  يريرررني  خرر ان رهررن ال تجرراز أاضرراا 
  . وأرررررا  رررررباة األمررررن أن الاضررررااا أ  ي ررررخ  جم الررررر طاب جضرررراز األمررررن وااخرررراب اب الررررس 

 الاضائي  الح اهتمخ الاراوذ  اا نيني جب ائم جنائي . 
فيمرررا ات  ررر  مبحاكمررر   و رررق ويرررخ كتابررر  هررر ا التا اررر   ت ات ررر  ا برررين ااررررتاإ تأكيرررداا  -36

عا ل  واتج الاب  الر طاب الرس اني   جم التأكد من أن احل    ياكم هس ادعس الاراوذ . و 
الاانسني  الساجب  مضمسن هل لل الاراوذ . وشد  ع ر أن احللسم  ااع ع يضا الترزام بت زارز احلر  

مرن ال ضرد الردوك  18لفسل    ذرتسر الررس ان و  اارا ة ع ر النحس اا    ا  الدان واا تاد 
 . فيه  د الرس ان   فاا ا   ا ا  باحلاسا اادني  والرياذي   ال  

 ب الناشطين في الخرطومحالة الطال -هاء 
 ارفررسر مررن  ي رريم   اعتا ررخ الشرر    تررر    رر ب 2015أكتررسب  /تشرر ان األول 26   -37

اتخرر ل    خهتمررسا بااشررارك    أعمررال شررقم ترررببشرراركسا   اعتصررام ذرر م    ا   ررسم وا  
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 14 د ؤ ؤ  أاام من ال تجاز. و  اتزعاج ال ام. ويد أ ف ج عنضم بلفال  ب ؤارة الر م ال ام و ب
  اعتاررإ جضرراز األمررن وااخرراب اب الررس   مانيرر   رر ب مررن جام رر  2015نررسفمرب /تشرر ان الثرراي

الارر  ن اللرر ا   أم  رمرران  مبررا   ذلررك أرب رر   رر ب    ارفررسر  برردعس  ااشررارك    اعتصررام 
أكتسب . وكان الط ب حيتجرسن ع رر ير ار  لقرال /تش ان األول 26و 25اسم  ام   اجلذ م    

رجررال الشررر    اذرررتخدم  ارفررسر. و مررن  ي ررريم اتعفررال مررن  فرررع ال ذررسم الدراذررري  ل طرر ب اجلرررد  
 ؛ وأريم ب ض ااتااه ان جب و .لتف ا  العتصام ورباة األمن القاز ااريإ ل دمسع واهل اواب

جام ررر  ا   ررسم  ون هتمرر  ب رررد  رر ب   تجررز مخرررر  ناشررطني مررنو   الرر  أخرر    ا   -38
  مرتشررررررفر  2016أب اررررررإ /نيررررررران 13اعررررررتا ضم جضرررررراز األمررررررن وااخرررررراب اب الررررررس      أن

 جم اارتشفر. وأؤار ا بين ااررتاإ  هلم ج حياا  لقذنان. وكان الط ب يد رافاسا رداااا  ا   سم
مررررأل  الطررر ب  مرررع الرررر طاب الررررس اني  2016أب ارررإ /خررر ل زاارتررره  جم الررررس ان   نيرررران

ا مرررر  الررر ان ل ازالرررسن رهرررن ال تجررراز. وأ ب رررا برررأن الاضررري  ذرررتحال  جم الرررر طاب الاضرررائي  
 21و 19   ضمعرررن  جم يررر ار الرررر طاب الررررس اني  اتفررر اج   ااختصررر  ل محاكمررر . وأشرررار ل اررراا 

 .ب لكر م و  2016اسنيه / زا ان
 البراب   5  مرنضم  البراا  27ع رر  وألار جضاز األمن وااخاب اب الس   الابض أاضاا  -39

أب ارإ    /نيرران 11شاركسا   ال تجاجاب   جام ر  ا   رسم. وبردأ الطر ب ال تجراج   
 14 رق   ذلرك أعااب تارارا  أفرا ب برأن احللسمر  ت ترزم بيرع ب رض مبراي اجلام ر   واذرتم وا 

 /نيران 16 ون تسجيه أ  هتم  هلم   الط ب الرب   وال ش ان أب اإ. ومت اتف اج عن /نيران
 .2016أب اإ 

 النزاعب أثرةانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان في المناطق المت -واو 
جضرراب سرررضا لنزاعرراب ااررر ح  الرح    ا كبريناا   تزااررداا  الفرررتة ااشرمسل  بررالتا ا شرضدب  -40

منطارر  جبررإ مرر ة    ارفررسر   لسميرر  وغررين  لسميرر  ع ررر  ررد ذررسال. فرر  اررزال النررزاع الرردائ    
انتضاكرررراب تررررربم   والاتررررال   ولاررررح جنررررسب ك  فرررران والنيررررإ األزرا والشررررتباكاب الاب يرررر  ا

 جريم  حلاسا اتنران والاانسن الدوك اتنراي وتش اد اادنيني ع ر نطاا واذع.

 دارفور -1 
لاتررال بررني اد يرفررسر بتصرر خرر ل الفرررتة ااشررمسل  بررالتا ا   اترررمخ احلالرر  األمنيرر     او  -41

فصريإ عبرد السا رد. وأعر ب ا برين ااررتاإ عرن الا ر   - الاساب احللسمي  و  ك  حت ار  الررس ان
من ا ؤار الضارة ل نزاع ع ر ااردنيني   ظرإ مرزاعم بسجرس  انتضاكراب حلارسا اتنرران وجتراوزاب 

واختطرا   ضرا وتردمين الار   و  ي  مبا   ذلك الاترإ ال شرسائ   خطينة ل اانسن الدوك اتنراي
 عن تش اد اادنيني ع ر نطاا واذع.   فض ا ع يضنال نف اجلنر   ارذ  و النرال 
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ألررف شررخص مررن ااشرر  ان  80ل م  سمرراب الررسار ة  فاررد مت اتبرر ن عررن وجررس   ووفارراا  -42
تاررارا  . وأفررا ب ال2016  مجيررع أةحررال  ارفررسر خرر ل األشررض  ا مررر  األوجم مررن عررام   ررداثاا 
ألف شخص مشر    ررا   وللرن األمرم ااتحردة ت ترتملن مرن التحار  مرن  142بسجس   أاضاا 

ه ه األريام بربم عدم  ملاني  السررسل  جم اانرا   ااتضر رة. ويرد لمرخ القالبير  ال امرر مرن 
 عن الشتباكاب الاب ي .  عن النزاع الدائ    جبإ م ة  فض ا  2016التش اد   عام  الب 

لا رر    يررد تب ررد ع ررر اتررزال  اررسا اتنررران واحلالرر  اتنررراني    شرر ا  ارفررسر ومررا  -43
ا  ررز  الاتررإ وتشرر اد ااررردنيني  جم الشررتباكاب الاب يرر . وخرر ل الفررررتة ااشررمسل  بررالتا ا   ل رررخل 

ذرررر ي  اااشرررري  بررررربم بررررني الابائررررإ  ضرررراا بررررين اارررررتاإ مررررع الا رررر  أن  جررررم الشررررتباكاب ونطاي
  وكرر لك األمرر   غررين مررربسييررد ب ررا مرررتسااب  ررر ااررسار  الطبي يرر    شرر ا  ارفررسر والررريط ة ع

 رتخدمضا اااات سن.ابالنرب   جم األذ ح  ااتطسرة الح 
تررردابين اتط رررم ا ررراذ واررر   ا برررين ااررررتاإ أن التسررررإ  جم  رررإ مررررتدام هلررر ه ااشرررل    -44

جيررردة  ى ررر تناررريم و   اررراب   اانطاررر لتصرررد  لاررراه ة اتفررر ب مرررن ال ا اذرررتبايي  بقيررر ع جيررر  
ذرر مي  لنررزع ذرر   اارردنيني. وارردعس احللسمرر   جم ا رراذ الترردابين ال زمرر  لت زاررز اارررالل  اتعرردا  و 

الاانسن الدوك اتنراي   ولا  ش ا  ارفسر و  أةحرال جتاوزاب عن انتضاكاب  اسا اتنران و 
  .أخ   من  ارفسر

   الرح تتحمرإ اارر ولي  ال ئيرري  عرن ىاار   ارسا اتنرران وادعس الر طاب الررس اني -45
    ارفسر  ومجيع أ  ا  النزاع األخ    جم ا رتام  اسا الرلان اادنيني. 

  اخ ياا  ااش  ان  ال  (أ) 
  درال  ارفرسر   يرد أعر ب الررلان  زار ا بين اارتاإ خمريم زمرزم ل مشر  ان  اخ يراا  -46

رراعدة ع رر حترررني اللفي ر  باانارص القر ال ويدو ار  فرر   اكترراب ااضراراب مرن عرن ي اضرم 
ف   احلياة  مبا   ذلك األنشط  اادرة ل ردخإ ل مر أة. وباترراف   جم ذلرك  فربن احلالر  األمنير  

تفشرر  ااررر حني و وجررس  ال داررد مررن لا رر  بررربم تب ررد ع ررر ا اخررإ وخررارج ااخيمرراب ل تررزال 
 .اانطا اتج ام   

نرال من خميم زمزم وي خ   سا   اغتصاب ترع زال وأع ب ا بين اارتاإ عن الا    -47
. وتفيد اا  سماب السار ة بأن ه ه احلسا   وي رخ عنردما كانرخ النررسة 2016أب اإ /  نيران

احللسمررر  وب ثررر   لررررم الررر زا. واررردعس ا برررين ااررررتاإ أاضررراا ل   أنشرررط  رررر نْي خرررارج ااخررريم ا  
ذلرك عرن هتيئ  بيئ   من  ومأمسنر   تم راب ااشر  ان  و بال مإ ع ر السفال بالتزامضما  اسناميد  جم

  اررر  تسذررريع نطررراا الررردورااب األمنيررر   اخرررإ اانرررا   الزراعيررر  و سهلرررا ناررر اا أل،يتضرررا احلاُسررر    
 حتاي  األمن الق ائ .

بشرأن لررس اني  وت ار ا بين اارتاإ م  سمراب عرن بيانراب عامر  أ لرخ مهرا الرر طاب ا -48
  ااشرررر  ان  اخ يرررراا أخرررر ه ورّ ه مررررع و غرررر ا ااخيمرررراب    ارفررررسر. و   عررررس ة ااشرررر  ان  اخ يرررراا 
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 هم   ااسافارر  ع ررر هرر ا الارر ار. فاررد كرران رأاضررم أن األمررن وال دالرر  ليرررا مضررمسنني ترر    ل ررخل 
  ياة جدادة.  لب د    منا اضم األر ي  أو   أماكن أخ   لبد

الاررر و  وترررسفين عرررن هتيئررر  الرررر طاب الررررس اني  اارررر ولي  ال ئيرررري  تتحمرررإ و   رررني  -49
 جم  ارارهم أو أمراكنضم األرر ي    مرن ال رس ة  سعراا  ن ااش  ان  اخ ياا ملّ السذائإ ااساتي  الح ذت  

انبقررر  ل رررر طاب أن تبررر ل يصرررار  جضررردها لضرررمان ااشرررارك  اللام ررر  لقشرررخا  ااشررر  ان   
  هتم أو  عا ة تس ينضم أو  عا ة   ماجضم و  ارة ذلك.  س لتخطيط ال

ل مبرررا ئ التسجيضيررر  اات  اررر  بالتشررر   الرررداخ   جيرررم أن  وفاررراا  ربز ا برررين ااررررتاإ أنرررهوا ررر -50
   العتبررار ال ئيررر  الررهرر  وا تياجرراهتم ومصرراحلضم  لررسن  اررسا األشررخا  ااشرر  ان  اخ يرراا ت

   ي اراهتررا اات  ارر  برربغ ا خميمرراب ااشرر  ان  اخ يرراا اسّجرره كافرر  ذياذرراب الررر طاب الرررس اني  و 
 . ارفسر

 التحدااب الح ت رت  ذ ع   اصال ااراعدة اتنراني   جم احملتاجني )ب( 
م ارني شرخص    اجر   جم اارراعدة  3.3تفيد التاارا  أن  ارفسر ترتضريف  رساك  -51

ملترررررم تنرررررري  الشررررر ون  جم  اذرررررتنا اا م يرررررسن شرررررخص   ااخيمررررراب   1.6اتنرررررراني   مرررررنضم 
اتنراني . ومع ذلك  تسارإ احللسم  الضقط من أجرإ تا ريص  ور ا تمرع اتنرراي الردوك   

ما ت رتخدم تأشيناب الدخسل وجتداد تر اخيص اتيامر  ل حرد مرن ال مرإ اتنرراي   الب د. فلثيناا 
مرررا ترررزال  رررراف   جم ذلرررك و  ب رررض احلرررالب كسذررري   لطررر   ال رررام ني   ا رررال اتنرررراي. وبات

و رردار  السررسل ومتنرع عنضرا  السكرالب اتنرراني ع رر حت كراب  تف   ييرس اا الر طاب الرس اني  
اتنرراني     ارفرسر ل سكرالب وهرس مرا أ    جم اافرا  مطر     الاردراب التشرقي ي   .التصاراح

 و  منا   أخ   من الرس ان.
ب ثرر  اسناميررد و لسكررالب اتنررراني  الرررما  بسرررسل ا جم وارردعس ا بررين اارررتاإ احللسمرر   -52
 . اصال ااراعداب اتنراني   جم اادنيني احملتاجنيمن أجإ ييد  ون 

 واجلنرايال نف اجلنر    )ج(  
مررن الشررساغإ ا طررينة    ارفررسر خرر ل الفرررتة ااشررمسل   واجلنرررايال نررف اجلنررر  ظررإ  -53

انرتا  بيئر  تفر ب مرن ال اراب اارزال ومرا هتا احللسم  ل تصرد  لره. بالتا ا  رغم التدابين الح ا  
وهنرا  اللثرين مرن  رسا   ال نرف اجلنرر  الرح ل ا ب ّرا  ل نرف اجلنرر .مساتي  لرتلاب أعمرال ا

عنضا جتنباا ل سرم الجتماع  اا تبط بالغتصاب  وخسفراا مرن أعمرال النتارام وبرربم عردم ؤار  
 .لاضائ  ببج ال حتايااب ف ال  ومااراة اجلناةالضحااا   ييام الناام ا

مررن ا طررساب اتجيابيرر  الافحرر  ال نررف  ورغررم هرر ه التحرردااب  ا رر ب احللسمرر  عررد اا  -54
ررررأل  . و  هررر ا الصرررد   ا  رررم ا برررين ااررررتاإ بت يرررني مررردع خرررا  م ررر  مبنرررراياجلنرررر  واجل

يرردرة اجلضرراز  التطررسر  ا ررزز هرر ا ال نررف رررد اارر أة   ولارر  دررال  ارفررسر. واأمررإ ااارر ر ا ررا  أن 
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الاضائ  ع ر التصد  حلالب ال نف رد اا أة. وأع ب ا بين اارتاإ عرن ذر وره ا  فر  أنره مت 
ل مرن اجلضرس  منطا   ارفسر خ ل الفرتة ااشمسل  بالتا ا  كجز   مجيع أةحال  اا مد ع عامّ  20نش  

الرررح تبررر هلا الرررر طاب الررررس اني  لتحررررني السررررسل  جم ال دالررر . بيرررد أن ب ضرررضم مضرررط  ل  مرررإ 
من ااا   بربم ان دام ااسار  اللافي  واحلال  األمني  ااتا ب    منا   انتشارهم. وادعس  انط ياا 

بسذرائإ كافير    هم  رداثاا ا بين اارتاإ  لسم  الرس ان  جم تزواد اادعني ال رامني الر ان مت نشر
 ل رط ع بساجباهتم بف الي . 

  ال  ال جئني من جنسب الرس ان   ش ا  ارفسر ) ( 
  2016اسنيررررره /ل م  سمررررراب الرررررسار ة  اذتضرررررا  الررررررس ان   رررررق بدااررررر   زاررررر ان وفارررراا  -55

خررسر يم  جم خمرر ألررف لجرر  مررن جنررسب الرررس ان. ويررد جلررأ غالبيرر  السافرردان  ررداثاا  232  ررساك
جئرررني مرررن جنرررسب عمررر  برررالا ب مرررن الضررر ني   شررر ا  ارفرررسر. وتشرررين التارررارا   جم أن عرررد  ال 

 .2016اسنيه / زا ان 12   29 713الرس ان   ذلك ااخيم ب ا 
ال جئررررني مررررن جنررررسب  وا  ررررم ا بررررين اارررررتاإ بارررر ار الررررر طاب الرررررس اني  اذتضرررراف    -56

الار و  اا يشري  احملفسفر  بااخرا   الرح  زال وره الرس ان   الب د. ومع ذلك  ل ازال الا ر  اررا
 اكرررز  ارررسال خرررسر عمررر    الضررر ني عررردم وجرررس  مخمررريم خررر ل زاارتررره  جم ل رررخل يرررد و  ترررساجضضم.

واذتمع  جم   ا   عرن التحردااب األخر    مبرا   ذلرك نارص اايراه واألغ ار    مناذب  ل جئني
 .تسزارع اايراه ومرر ا يضنارراة ل طرسارئ وت كيرم  اكرز  اررسال لبنرال ممرررا   واأل وار   وعردم وجرس  

 .بناإ ااخيم  جم مسيع جداد ازال تسفين الت  يم وا دماب األخ   م هسناا وما 
وارردعس ا بررين اارررتاإ  لسمرر  الرررس ان وا تمررع الرردوك  جم تارردا ااررراعدة اتنررراني   -57

 ال زم  هل لل ال جئني.

 جنوب كردفان والنيل األزرق -2 
برررني الارررساب اارررر ح  الررررس اني  واحل كررر  الشررر بي  لتح اررر    الرباررراا رررار  أ   اذرررتئنا   -58

يطراع الشرمال   ولارح جنرسب ك  فران والنيرإ األزرا  ومرا تب ضرا مرن يصرف جرس   -الرس ان 
حلالررر  األمنيررر      اع رررر ااررردنيني  جم تررردهسر ذررر اع  مرررن الارررساب احللسميررر  ويصرررف  وهجمررراب  

. وتفيد التاارا  بأن هر ه اهلجمراب أذرف ب عرن ذراسة 2016اناا  /  كانسن الثاياانطاتني من
وغينهرا مرن   ااساشر يترإ و   احملارريإ تر   و   وتدمين اانازل  يت ر وج  ر   رفس  اادنيني

  الل مرك   ولارماا  ر  هر   ل تاارا  السار ة  فبن أشد اانا   تضر راا  . ووفااا اادني اامت لاب 
 .هيبان و لم    جنسب ك  فاناا  تا النيإ األزرا وم

أذرررررر ة  476وأفرررررا ب مفسررررررري  ال رررررسن اتنررررررراي   ولاررررر  النيررررررإ األزرا برررررأن  ررررررساك  -59
الل مررك خرر ل يا مرر  مررن الرردمازان ي يرر  ( وررر خ  جم مسايررع خمت فرر    تا ابرراا  نرررم  2 380)

 ألرف مررن ااشرر  ان  اخ يرراا  47هنررا  ةحررس  جم أن  . وأشررارب التارارا  أاضرراا 2016 أب اررإ /نيرران
ألررف مشرر    545احملتراجني   اانررا   ا ارر   لررريط ة احللسمرر    ولار  النيررإ األزرا. وهنرا  
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 كر  احل را  مت اتب ن عنضم   منا   جنسب ك  فان والنيإ األزرا الرح ترريط  ع يضرا   اخ ياا 
 يطاع الشمال.  -الش بي  لتح ا  الرس ان 

مررع ل ا رر      فرربن احلالرر  اتنررراني  أررربحخ أكثرر  مرردعاةا ا أن ال نررف ل اررزال يائمرراا ومبرر -60
النررال ل ذريما زاا ة التش   وان دام األمن الق ائ . وأرغم ا س  من الاصرف اجلرس  ااردنيني  

اجلضررراب الفاع ررر  اتنرررراني  وررررسل  اصررر مواأل فرررال  ع رررر الفررر ار مرررن  ارررارهم  جم مسايرررع  منررر  
التناذم وا رتام اابا ئ اتنراني   احللسم  مبدأ  ا رتام د  ا بين اارتاإ ع ر ر ورة  ليضا. واش

 .يساب ااتم  ان   اانطاتنيمع   ب    ارهتا احلو اسا اتنران األخ     
 و  ه ا الصد   ر م ا بين اارتاإ ببع ن  لسم  الرس ان من جانم وا د ويرف   -61

برربع ن  . ور ررم أاضرراا 2016اسنيرره / زارر ان 18أرب رر  أشررض  ابترردال مررن  ي رر  األعمررال ال دائيرر  
أشرض    جنرسب ك  فران والنيرإ  اجلبض  الثسرا  الرس اني  ويف     ا النار من جانم وا د ذت   

. وحيد ا بين اارتاإ احل كراب اارر ح  ع رر وررع مصراش 2016أب اإ /نيران 28األزرا   
امرراب وتسييررع اتفررراا خار رر  الط ارر  مرررن أجررإ حتايرر  الرررر م رة الهتماشرر م الرررس ان   ررررد
 والذتا ار   الرس ان.

 تقييم الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان  -خامساا  
عرررن  زارررارة ا برررين ااررررتاإ  جم الررررس ان   رررم مرررن احللسمررر  أن تاررردم لررره تا اررر اا  خررر ل -62

 2015ذرررربتمرب /الصررررا ر   أا ررررسلتنفيرررر  التسرررررياب الررررسار ة   تا ارررر ه لا طررررساب الررررح ا رررر هتا 
(A/HRC/30/60) ورغم أن احللسم  ت تادم ه ا التا ا   ل خل ا بين اارتاإ ب رض ا طرساب .

اتجيابيرر   مبررا   ذلررك تسييررع احللسمرر  ع ررر اتفرراا خار رر  الط ارر  ال امرر   جم  هنررال النزاعرراب   
سررري  الاسمير  حلاررسا اتنررران  ارفرسر وجنررسب ك  فران والنيررإ األزرا  و نشرال ملتررم ف عر  ل مف

  مجيررع أةحررال  ارفررسر  كجررزل مررن اجلضررس  الررح تبرر هلا الررر طاب  اا مرردع  عاّمرر 20   ارفررسر ونشرر  
الرس اني  لتحرني السرسل  جم ال دال . وباتراف   جم ذلك  ت سارإ احللسم  الت اون مرع  ليراب 

كخ بنشررراة   الررردورة الثانيررر  مرررن  اررسا اتنرررران  مبرررا   ذلرررك اال رررف بالسلاررر  احلاليررر   وشرررار 
 .2016مااس /الذت  ا  الدور  الشامإ   أاار

م ام التسرياب ااادمر    التا ار  األخرين ل خبرين ااررتاإ بايخ ورغم ه ه ا طساب   -63
خرر ل الفرررتة ااشررمسل  بررالتا ا . وأشررار ا بررين اارررتاإ  جم أن الرررس ان  ون تنفيرر   جم  ررد كبررين 

تررررزال عم يرررر  التحررررسل ومررررا اررررزال اساجرررره ال داررررد مررررن التحرررردااب   سررررال  اررررسا اتنررررران.  مررررا
مثرإ يرانسن   ات رار الارانسيجسانم فب ض  .تترم باهلشاش  بشلإ عام   الرس ان الدميا ا  

تزال ما األمن الس   والاانسن اجلنائ   والتش ا اب ااسازا  ا ار  بدارفسر  مثإ يسانني الطسارئ  
تضرك احلارسا واحل اراب األذاذري . وتاردمخ عم ير  مسالمر  الارسانني الس نير  مرع مبرا ئ  ارسا ت ن

ايرس  مف ورر  ع رر احلارسا اادنير  لترزال امرا اتنران الدولي  برستينة بطيئر . وباترراف   جم ذلرك  
 عرن   ار  والرياذي  واحل      ا  الت بين واحل    تلسان اجلم يراب والتجمرع الرر م   فضر ا 
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مرررررع ااطالرررررم ااتزااررررردة لفئررررراب اا اررررررر  الرياذررررري  الررررررس اني  الصرررررحاف . وت ام رررررخ الرررررر طاب 
مبررا   ذلررك بترردابين يم ير   ومنامراب ا تمررع ااردي والطرر ب اانا ارر  باترر  اب الدميا ا يرر  

ارزال اتفر ب مرن ال اراب ومرا  .وال تجاز ع ر اد جضاز األمن وااخاب اب الس   بالعتاال
 ثإ مشل   متجد ة.مي

اذرررتم ار تطبيررر  عاسبررر  اتعررردام خررر ل الفررررتة مرررن  وشررر   ا برررين ااررررتاإ برررالا   أاضررراا  -64
ااشرررمسل  برررالتا ا   ل ذررريما ع رررر أعضرررال احل كررراب اارررر ح     ارفرررسر  مبرررا فيضرررا   كررر  ال ررردل 

جلنررر   أنأشرررار  جم فصررريإ ميررر  منررراو . و  هررر ا الصرررد    - واارررراواة وجررري  حت اررر  الررررس ان
انبقرر  بأنره    م  ااهترا ا تامير  بشرأن التا ار  الردور  ال ابرع ل ررس ان  ارسا اتنرران أوررخ

 رس ان النا     لقال عاسب  اتعدام والنضمام  جم الربوتسكسل الختيار  الثاي اا حر  بال ضرد ل
)انارررررررر  الررررررردوك ا رررررررا  بررررررراحلاسا اادنيررررررر  والرياذررررررري   اهلرررررررا    جم  لقرررررررال عاسبررررررر  اتعررررررردام 

CCPR/C/SDN/CO/4 15  الفا ة).  
ا بررين اارررتاإ أن الرردفاع ل ررخل و  سررال احلاررسا اليتصررا ا  والثاافيرر  والجتماعيرر    -65

  ااائرر  مررن سمررسع اايزانيرر    78    تسزاررع اايزانيرر  الس نيرر   إثِّررمتوالشرر    والاطاعرراب األمنيرر  
 لسمررر  اررردعس   ااائررر  فارررط خمصصررر  ل زراعررر  والصرررح  والصرررناع  والت  ررريم. و  7 بنررررب ماارنررر  

الرررس ان  جم اعتمرررا  هنرررا ك ررر   زال التنميررر  وورررع اذررررتاتيجي  و نيررر  حلمااررر  الاطاعررراب اانتجررر  
 جم م اجلرر  األذررباب اجل راررر  ترر    عررن اذرررتاتيجي  جدارردة ل حرررد مررن الفارر   وتطسا هررا  فضرر ا 

 د.ألوجه التفاوب   الب 
وخ ل ه ه الزاارة  أكردب احللسمر  األؤر  الرر   ل تردابين الارر ا  النف ا ار  ع رر متترع  -66

و  هررر ا الصررررد   اتط رررع ا بررررين  .شررر م الررررس ان  اررررسا اتنرررران و عرررخ  جم رفررررع ال اسبررراب
الررر   ذررريادمه  جم س رررو  ارررسا اتنرررران اااررر ر   (A/HRC/33/48/Add.1)ااررررتاإ  جم التا اررر  

 رر  برراألؤ  الررر   ل ترردابين الاررر ا  النف ا ارر  ع ررر التمتررع  اررسا اتنررران الرر   يررام ا ررا  اا
  .بب ثته األوجم  جم الرس ان خ ل الفرتة ااشمسل  بالتا ا 

 المساعدة التقنية وبناء القدرات -سادساا  
ب أررحاكد خمت ف   أ2016أب اإ /خ ل زاارة ا بين اارتاإ  جم الرس ان   نيران -67

ررر ورة تارردا ااررراعدة التانيرر  وبنررال الارردراب ل م ذررراب ااخت فرر   احللسميرر   سررد اا ااصرر ح  
مررن وااخرراب اب الررس   منضررا وغررين احللسميرر   مبررا   ذلررك الشرر    والررر ط  الاضررائي  وجضرراز األ

 . اسا اتنرانال ام     سال ناماب غين احللسمي  ااو 
ووكرالب األمرم ااتحردة اسناميرد  مرع ب ثر خ ل اجتماعاتره  ع ماا ا بين اارتاإ  يط وأ   -68

ب ض التمساإ ااسجره  جم اهليئراب احللسمير  ال ئيرري  واانامراب بأن وأعضال الر ك الدب سماذ  
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تارردا ااررراعدة التانيرر  وأنشررط  بنررال الارردراب الررح وبررأن غررين احللسميرر  اررأل مررن الرردول اااةحرر   
 تادمضا خمت ف وكالب األمم ااتحدة وب ث  اسناميد ذيرتم .

و  هرر ا الصررد   ذرراهم ب نرراما األمررم ااتحرردة اتوررائ  ببنررال يرردراب اافسررري  الاسميرر   -69
  اسا اتنران وورع   اااات اات  ا من أجإ ترسا  حلاسا اتنران وجلن  الشلاو  التاب   هلا 

مجيررررع اا ا ررررإ اتج ائيرررر  ارررررار اتنرررراول شررررامإ  لررررسائح  اخ يرررر  جدارررردة ل جنرررر  الشررررلاو  و ليررررإ  
ع ررر  ل  شررخص   الرررس ان  10أ   ررع أكثرر  مررن يررد و  اات  ارر   اررسا اتنررران. و االشررل

  . ور اافسري  وولاتضا  مع الرتكيز بسجه خا  ع ر  ج الاب الشلاو 
الربنرراما ااشرررت  لررريا ة الاررانسن  ذتسارررإ ب ثرر  اسناميررد ال مررإ مررع  لسمرر   و    ررار -70

الرس ان لدعم تف يرإ  ليراب ال دالر  النتاالير  مثرإ مفسرري  ال دالر  واحلايار  وااصراحل  واحمللمر  
ا ار  جل ائم  ارفسر من خ ل تسفين ااراعدة التانير  وال سجررتي . وباترراف   جم ذلرك  ذرتاسم 

ناميررد برردعم اابررا راب ال اميرر   جم ت زاررز ذرريا ة الاررانسن والمتثررال ل اررسانني الدوليرر  وأفضررإ ب ثرر  اس 
  منرررا   جت ابيررر  بصرررسرة ف الررر  ذ رررر   ال دالررر  اجلنائيررر   عرررا ة  رذرررال اامارذررراب  مبرررا   ذلرررك 

 .رئيري  وحترني التنري  بني اجلضاب الفاع     سال ال دال  اجلنائي 
تاررردا الررردعم ااررراك والتاررر  ستمرررع ااررراةحني  جم مسارررر    سرررد اا ااررررتاإ ا برررين اررردعس و  -71
وهررس . لسمرر  الرررس ان وا تمررع اارردي مررن أجررإ رررمان بنررال الارردراب   سررال  اررسا اتنرررانحل

أمر  رر ور  الت اون بني احللسم  والدول اااةحر  واألمرم ااتحردة من رو  وجس  بأن  ا تاد جازماا 
 ارسا اتنرران   الب رد. ولر لك فبنره اشرجع احللسمر  ع رر تيررين عمرإ  من أجإ حترني  ال 

التأشريناب   مرنح وتناإ ب ث  اسناميد ووكالب األمم ااتحدة   الرس ان  ون ييد  مبا   ذلك 
مررررن ااينرررال. واررر   ا برررين ااررررتاإ أن وجرررس  هرررر ه شرررحناهتا السيرررخ ااناذرررم اسظفيضرررا و خررر اج 

   الرس ان. اا كبين  د  فارياا من شأنه أن حي   السكالب وعم ضا بف الي 

 الستنتاجات والتوصيات  -سابعاا  
حقااوق اإلنسااان خااالل  جااالرغام الخطااوات التااي اتخااذتها حكومااة الساودان فااي م -72

تاازال هناااد تحااديات رئيسااية فااي مااا الفتارة الم اامولة بااالتقرير  لحاار الخبياار المسااتقل أناا  
ويبقاى رعماال   للحكوماة أن تتخاذ رجاراءات لمعالجتهاامجال في الساودان  وينبياي هذا ال

الحقاااوق والحرياااات األساساااية  بماااا فاااي رلاااو حرياااة التعبيااار وتكاااوين الجمعياااات وحرياااة 
فااي السااودان  ورغاام الحااوار الااوطني الجااار   هناااد دوناا  تحااديات جسااام    أمااراا الصااحافة

تاأثير علاى ممارساة جهااز األمان والمخاابرات الاوطني وماا لهاا مان من تصارفات قلق متزايد 
الحقوق المدنية والسياسية في البلد  وخالل الفترة الم مولة باالتقرير  كانات هنااد تقاارير  

   جهازهذا الانفراد  يرتكبها  احتجازو  اعتقال تعسفي تاليعم عن للياية كثيرة
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تزال حالة حقوق اإلنسان تتسم باله اشة فاي دارفاور وجناوب كردفاان والنيال وما  -73
جمي  من م  استمرار القتال وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  األزرق 

الناجمة يزال مئات اآللف من المدنيين يعانون من آثار النزاع المسلح وما   أطراف النزاع
وماا الهجمات المباشرة والت رد ومحدودية فرص الحصول على المسااعدة اإلنساانية  عن 

دون م ااااركة بعاااك الحركاااات المسااالحة مااان تااازال عملياااة الساااالم تواجااا  تحاااديات كبيااارة 
 الرئيسية م اركة ن طة  

كافااااة  مجاااادداا الخبياااار المسااااتقل ؤكااااد رلااااى تقييماااا  وتقاااادير  للوضاااا   ي واسااااتناداا  -74
نفذ  بما في رلو تلاو الاواردة فاي تقريار  األول المقادم ولم ت   التوصيات التي قدمها سابقاا 

وعلاااى وجااا    بوليااااتالساااابقين المقدماااة مااان المكلفاااين و لاااس حقاااوق اإلنساااان رلاااى مج
  الخصوص  يقدم الخبير المستقل التوصيات التالية

 حكومة السودان -ألف 
 :يدعو الخبير المستقل حكومة السودان رلى القيام بما يلي -75

 وقاوعكفالة التحقيق على النحو الواجب في جمي  الدعااءات المتعلقاة ب )أ( 
 وتقديم الجناة رلى العدالة على وج  السرعة؛  حقوق اإلنسان والقانون الدوليل انتهاكات
الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان والقاااانون  لمعاااايير  اقاااوات األمااان احتااارام  الاااةكف )ب( 

 الدولي اإلنساني وحماية المدنيين في جمي  األوقات؛
للمعااايير الدوليااة بييااة المتثاال عمليااة اساتعرال القااوانين الوطنياة مواصالة  )ج( 

تاادابير ملموسااة إلصااالب جوانااب اإلطااار القااانوني الحااالي التااي اتخااار لحقااوق اإلنسااان و 
تخااااالف ممارسااااة الحقااااوق المدنيااااة والسياسااااية والحريااااات األساسااااية  وينبيااااي علااااى وجاااا  
الخصااوص ماانح األولويااة لسااحب ساالطات رنفااار القااانون  بمااا فااي رلااو ساالطة العتقااال 

 جهاز األمن والمخابرات الوطني؛يد جاز  من والحت
وصااول المساااعدات اإلنسااانية دون عوائااق رلااى جمياا  المنظمااات كفالااة  ) ( 

دتهم النزاعات اإلنسانية حتى تتمكن من تقديم المساعدة الالزمة رلى األشخاص الذين شر  
 في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق؛ 

اإلنساااااان والصاااااحفيين والمعارضاااااين  لمااااادافعين عااااان حقاااااوقكفالاااااة أن ا (ه) 
لتخوياف ل يتعرضاون ل السياسيين والطاالب وغيارهم مان عناصار المجتما  المادني الفاعلاة

بساابب ماان قلباال عناصاار أماان الدولااة أو العتقااال والحتجاااز أو سااوء المعاملااة أو التعااذيب 
   ةسلميبصورة  همعملهم أو آرائهم أو تجمع
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 المجتم  الدولي -باء 
  :الخبير المستقل المجتم  الدولي رلى القيام بما يلييدعو  -76

مواصااالة تزوياااد حكوماااة الساااودان بالااادعم التقناااي والماااالي مااان أجااال بنااااء  )أ( 
 المؤسسات الديمقراطية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في البلد؛

 ماااا  اإلنسااااان حقااااوق مياااادان فاااي التقنااااي التعاااااون برنااااام  دعاااام مواصااالة (ب) 
تقنااااي ال للتعاااااون برنااااام  بوضاااا  أيضاااااا  والقيااااام اإلنسااااان  لحقااااوق الست ااااار  المجلااااس

 لحقوق اإلنسان؛ قوميةللمفوضية ال
مواصاالة دعاام اسااتمرار وجااود بعثااة يوناميااد فااي دارفااور عاان طريااق تزوياادها  )ج( 

 بالموارد الالزمة لحماية السكان المدنيين والحقوق األساسية؛
دائماة ما  الجهاات الفاعلاة فااي  مواصالة الجهاود الرامياة رلاى رقاماة شااراكة ) ( 

 مجال حقوق اإلنسان في السودان 

 حركات المعارضة المسلحة  -جيم 
 :يدعو الخبير المستقل حركات المعارضة المسلحة رلى القيام بما يلي -77

حماية المدنيين من العنف  والكاف عان أياة أفعاال تعارل حيااة المادنيين  )أ( 
  ؛د حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيللخطر  ومحاسبة المسؤولين عن انتها

الهتمامااات والم ااااركة فاااي  صااادارةوضاا  مصااالحة شاااعب السااودان فاااي  )ب( 
 لماان أجااالمفاوضااات والحااوار ماا  حكومااة السااودان والتوقياا  علااى اتفاااق خارطااة الطريااق 

 تحقيق السالم والستقرار في البلد 
    


