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 مجلس حقوق اإلنسان
 ثالثة والثالثونال الدورة
 من جدول األعمال 3البند 

 وحماية جميع حقوق اإلنساان  المدنياة والسياةاية واصادياا يةتعزيز 
 واصجدماعية والثقافية  بما في ذلك الحق في الدنمية

المقارر الاااا المعناي باااثر السالتي للدادابير القسارية اصن را يااة تقريار   
 في الدمدع بحقوق اإلنسان  عن بعثده إلى السو ان

 مذكرة من اامانة  
برر حت ل رر  لس حقرر  إلنررن  ارةررراحت تن خلرر  اعنرر أل ا ررا  اع رر  برراأل    ماةرر األ تتشرر   

الرررقل لقترردابق النررر خل  اية  ااخلرر    التمتررس ننررن  ارةررراحت عررن  خلاألتررن ال   رر  لس الرررنااحت   
 قرررد مرررا عقررر  اعنررر أل ا رررا   خلررراألن وألكررر   .2015تشررر خلن ال/رررارب ةن م   30 لس 23ال رررمن مرررن 

 النر خل  اية  ااخل   ال ي ت  هاا اول وو حمنعا  من الدول  من و   لرقل التدابق عق ن تنطني
( A/HRC/30/45عقر  اقنرن  الرر ي إلرداقا اعنرر أل ا را    تن خل خلرن لس حقرر  إلنرن  ارةررراحت  

 (.A/70/345ولس اجلم    ال ام   
 اقونم ني ال    ر  وخالل تقك ال خلاألن  التن  اعن أل ا ا  بطائ   وال   من اعرؤولني 

 اعرتنى وألجال األعمال واألكاامي ني ومم/ق  وكاي  األمم اعتحدن واجملتمس اعدرب.
و  قذا التن خلر   خلنردا اعنر أل ا را  ار  عامر  عرن التردابق النرر خل  اية  ااخلر  اع  وهر   

ا  األا  اعط وإل  ع اجلر  عق  الرنااحت وو  قا   التمتس ننن  ارةراحت األلال    مث خلرت  ض 
بقررداحت الالتحرردخلا  تا  الةررق . وعقرر  ولرراو تلررك  خلنجررن اعنرر أل ا ررا  تن رر اتن لس الرررنااحت و 

. وخلنمح األخذ برنا  تردأل   رلءرا  وو حاب اعةقح  اآلخ خلنومنظنم  األمم اعتحدن  ةدألاع
لتمترس ننرن  ارةرراحت. و  النقر  األ ر    ا وشرد التدابق النر خل  اية  ااخل   بد اً بتقرك الر ي  را

ة ررررن  باموررراحت اعوقررر  بالنيخلررر  وحت خلررررت دا الدبقنمالررر   ا اائررر  لت ررررق قنرررنا  ايتةرررال برررني 
 من وج  بنا  وأله   مشمك . والبقد اعرتاد  اعةدأل بقداحت
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المقارر الاااا المعناي باااثر السالتي للدادابير القسارية اصن را يااة تقريار   
   *اإلنسان  عن بعثده إلى السو انفي الدمدع بحقوق 

 مقدمة –أوصا  
قررراا اعنررر أل ا رررا  اع ررر  بررراأل   الررررقل لقتررردابق النرررر خل  اية  ااخلررر    التمترررس ننرررن   -1

تشررر خلن  30لس  23ارةرررراحت  الرررر د لاألخلررر  اجل ائررر ي  ب خلررراألن أل  ررر  لس الررررنااحت   ال رررمن مرررن 
نعر  لتن  م األ   الرقل لقتدابق النر خل  اية  ااخل  ال ي ت  هراا اول وو حم 2015ال/ارب ةن م  

 من الدول عق  وألض الناقس. 
وخالل تقك ال خلاألن  التن  اعن أل ا ا  بنائب ألئ   اجلمانألخل   وو خلر  ا األج ر   وو خلر   -2

ال دل  وو خل  اعال   والت ط ط ايقتةرااي  وو خلر  الةرناع   وو خلر  الرن ط والءرا   وو خلر  الةرح   
ويخلرررر  لبن رررر  التحت رررر  واعنا ررررال    وو خلرررر  ال/نا رررر   وو خلرررر  ال مرررر  وار ررررالح ارااألي  وو خلرررر  ا

ا  طنا  وو خل  الدول  لالتةاي . والتن  اعن أل ا ا  وخلضاً مبرؤولني كباأل   و األا  التجاألن  
والننرررر   والت قرررر م والت قرررر م ال رررراة  واعررررناألا اعائ رررر   والطرررر   واجلرررررنأل  والضررررماحت ايجتمرررراع .  

ن مرررن فتقررر  األإلررر اب الر الررر   واق كرررا  التنررر  بررر ئ   اجملقررر  الرررنط  وعررردا مرررن النررراا كمرررا
وعضرررا  مررررن اع نهررر   الننم رررر  قنرررن  ارةررررراحت ومرررس أل لررررا  ايجتماع ررر . وعنررررد اجتماعررراً مررررس 

ا  طرنا  ألاوخل  والرمنا  وم ك واجملق  النط  لاعؤلرا  النطن   اعرؤول  عن مش وع اجل خل ن  
 وم ك  الةمغ ال  يب.    طاحت ال/دي الج لا  طنا لق الج باألش   والطب الننوي  وم ك  ل

و رحاب ال مر  الررناارب وعرن حقر   يلااووج ى اعن أل ا ا  مشاوألا  مس مم/قني  -3
األعمرررال األم خلوررر  الررررناارب. والتنررر  وخلضررراً مبم/قرررني عرررن منظمرررا  اجملتمرررس اعررردرب وعرررن الررراا 

 ةنابا  عمال الرنااحت  وخب ا  ووكاامي ني. 
باعنرررا اعنرر م لألمررم اعتحرردن   ا  طررنا ومم/قرر  وكرراي  كررذلك    التنرر  اعنرر أل ا رراو  -٤

دول لرراألمررم اعتحرردن األخرر ى اع ن رر . لهررا   لس تلررك  وجرر ى مشرراوألا  مررس مم/قررني ابقنمالرر ني 
منظما  لقق م  . ومل خلتمون من ايجتماع مرس مم/ر  مم/ق  و  تنيواألم خلومن ووألوبا وآل ا وو  خلن ا 

اع قنمررا  اعت قنرر  بالترردابق النررر خل  اية  ااخلرر     غررق وحت خلو رر    ا  طررناالنيخلررا  اعتحرردن األم
عقر  الب /رر  الدائمر  لقنيخلرا  اعتحردن لرردى ُع هر  الر ي اذرذ ا النيخلرا  اعتحردن هررد الررنااحت 

  ووالررر  الب /ررر  برررب ا الت ق نرررا  موترررب األمرررم اعتحررردن   جن ررر  مرررن وجررر  تةرررح   النقرررائس
 .2016متن  خلنل ن  22 واعالإلظا  بش هنا  

وعرا قدمترن مرن اعرم طرنال ال خلراألن.  لن وخل  ب اعن أل ا ا  عن امتناةن قونم  الرنااحت لدعن ا  -5
 كما خلشو  اعنرا اعن م لألمم اعتحدن   ا  طنا ومنظ  ن عق  ت اوهنم ومراعد م الن مني.

__________ 

 خلُ مم بالقء  ال ي ُقدا هبا وبال  ب    نط. *
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 لمحة عامة عن الددابير القسرية السارية ضد السو ان  -ثانياا  
عننبررا   ااضررس الرررنااحت إلال رراً ألةررناع فتق رر  مررن ال ننبررا  الدول رر   ولحت كرراحت ب ضررخي -6

 را  قرذ   خلر ا   مرا خلقر   ةطا  ويخل  اعنر أل ا را . و بالتاة   هاا حق  األمن  وي تندألج 
عرررن اقالررر  ال اقنررر . وت تررر  ال ننبرررا  األخررر ى ال ننبرررا  با رررا  مرررن وجررر  تنرررد   رررنألن كامقررر  

اع  وهرر  عقرر  الرررنااحت ترردابق قررر خل  اة  ااخلرر . وعقرر  الرر غم مررن وحت النيخلررا  اعتحرردن األم خلو رر  
وكنرردا  ررا مررن   هررا م ظماررا  خلُطبقررا قررذ  ال ننبررا    واقررس األمرر  ايلرراا األوألويب وعرردا مررن 

  بقداحت وخ ى وال ي  را ت رامال  مرس   ي تنجد ى الاعؤلرا  اعال   واعؤلرا  التجاألخل  األخ
 30جلررررر ا ا  الررررر ي طبنتارررررا و األن مال ررررر  النيخلرررررا  اعتحررررردن األم خلو ررررر    االنيخلرررررا  اعتحررررردن. و 

ل ردا تن رد  بالتشر خل ا  األم خلو ر  ( BNP Paribas اعة   ال  ةر   عق  201٤إل خل احت خلنة ن 
قرد كراحت الررنااحت  مرن خرالل تردوخل  تشر خل ا  ااخق ر    اعت قن  بالتدابق النرر خل  اية  ااخلر  هرد

وةت جرر  لررذلك  خيضررس الرررنااحت اآلحت  .(1 عقرر  الشرر كا  التجرراألخلني لقرررنااحت ررا و رر  م/رربط لهررا  
مج رررس شررر ائ  الررررواحت   عقررر لرررقل  رررا و ررر   نورررم الناقرررس لتررردابق قرررر خل  اة  ااخلررر  عاع ررر  وشرررامق 

واع هرر   وبرراألخل ووللررك الررذخلن خل رراةنحت مررن  لرر ما األهرر   مناررا  م/رر  النرررا  واألط ررال ي
 الرو ي والر طاحت(.

 عقوبات مجلس اامن -لفأ 
. و  200٤و 1996 رررررررر ض حقرررررررر  األمررررررررن عننبررررررررا  عقرررررررر  الرررررررررنااحت   عررررررررام   -٧

الب /ررا   مررنظ  ( ذ  ضرراً ل رردا ومرررتنى 1996 10٤٤   رر ض اجملقرر    قرر األ  1996 عرراا
   وق ررررررنااً وو ألقابرررررر  عقرررررر  إل كرررررر  اعررررررنظ ني اعتبنررررررني. الدبقنمالرررررر   واع اكرررررر  الننةررررررق   الرررررررنااة 

وخلضرراً ق ررنااً عقرر  لرر   وعضررا  اقونمرر  الرررنااة   واعرررؤولني اقوررنم ني وو رر اا النررنا   و رر ض
اعررررررقح  الرررررررنااة  . كمرررررا اعررررررا اجملقرررررر  مج رررررس اعنظمررررررا  الدول رررررر  وارقق م ررررر  لس عرررررردا عنررررررد 

( 1996 10٧0    ض اجملق    ق األ  1996  الرنااحت. و  وق  يإلا   عاا  مؤمت  وي
إلظرررر اً لقطررررقاحت عقرررر  الطررررائ ا  اعرررررجق    الرررررنااحت وو الرررر ي متقواررررا وو ترررررت ج قا وو تشررررءقاا 
ا طررنا اجلنخلرر  الرررنااة   وو إلونمرر  الرررنااحت وو الرررقطا  ال امرر  الرررنااة   وو جاررا  وخرر ى 

ال ننبرررا  الدبقنمالررر   ( 2001 13٧2  ولءررر  اجملقررر    قررر األ  2001تنرررنب عنارررا. و  عررراا 
  .(2 وإلظ  الطقاحت

__________ 

ميورررن ايطرررالع عقررر  ةرررل ات رررا  التررررنخل  برررني موترررب م اقبررر  األ رررنل األجنب ررر  الترررابس لرررن األن مال ررر  النيخلرررا  اعتحررردن  (1 
    اعنقس التاة:   201٤إل خل احت خلنة ن  30  اعؤألخ BNP Paribasاألم خلو   ومة   

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20140630_bnp_settlement.pdf. 
 (.www.sanctionsapp.com متاح   اعنقس التاة:  Graduate Institute Geneva, SanctionsAppاةظ   (2 
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ووخلضررراً   (3  ررر ض إلظررر  لأللرررقح  عقررر  الررررنااحتبحقررر  األمرررن  بررردو  200٤و  عررراا  -٨
اذررررات ترررردابق وخرررر ى )رررردان األقرررردا   مررررن قب رررر   رررر ض إلظرررر  الررررر   و م ررررد األ ررررنل عقرررر  ب

 م  نني(.  و  اا
جلن  حق  األمن اعنش ن وعد ا و  النق  اقاه   خلندألج وألب   و  اا عق  النائم  ال ي  -9

( اعت قرررا بالررررنااحت  وقرررم: ا نررراحت مرررن كبررراأل الضرررباا   النرررنا  2005 1591عمررراًل برررالن األ 
اعرررقح  الرررنااة    وإلررد ا متناعررد(  وألئرر   قب قرر  وعضررن وقرردا   إلرر ب ل الرر . وي خلنرردألج 

 .  النق  ال اقنالنائم  ك احت عق   وي

 اامريكية المدحدة الوصيات فرضدها الدي اصن را ية القسرية الددابير -باء 
ت رر ض النيخلررا  اعتحرردن األم خلو رر  إلررن اآلحت وكرر  ةظرراا لق ننبررا  عقرر  الرررنااحت    -10

اع  وهرر  عقرر     وبنرر  النيخلررا  اعتحرردن عقرر  ال ننبررا  ايقتةررااخل 199٧منررذ عرراا  ال ررامل. 
الرررنااحت مبنجررب قرراةنحت الةررالإل ا  ايقتةررااخل    إلرراي  الطررناألم الدول رر . وتشررم  األ  ررال 

"مبا   اا اعم ارألقاب  ولج ا ا ا   التدابق اعت ذن ل الا  إلونم  الرنااحتاً ال ي كاة  لبب
ك    ت شر  اةتااكرا  الدوة"  و"اعراع  ال ام   لس  ع ع  التن األ اقونما  اجملاوألن  واعشراأل 

 اعترررنخ  مرررنا رررد  النارررائ   خلتم/ررر عوترررب م اقبررر  األ رررنل األجنب رر   اً وو نررر .إلنررن  ارةرررراحت"
 . (٤ "تء ق الرقنك"  ال ننبا  

  عنررردما و ررردأل 199٧وقرررد بررردو "ب ةرررام " ال ننبرررا  اع  وهررر  عقررر  الررررنااحت   عررراا  -11
عقرررر  الرررررنااحت  شررررامالً اً  األخلرررراً إلظرررر    الررررذي  رررر ض 1306٧الرررر ئ   كق نتررررنحت األمرررر  التن  ررررذي 

  ولررررررس الرررررر ئ   بررررررنا ةطررررررا  ال ننبررررررا    األمرررررر  2006و ررررررنل اقونمرررررر . و  عرررررراا  ومجررررررد
  الررذي الررتاد  اعشرراألكني   النرر اع   ااأل ررنأل. و  وقرر  يإلررا مررن تلررك 13٤00 التن  ررذي

نرنب الررنااحت جلونمر  ارقق م ر  اق  الذي الت/ىن 13٤12ال اا  و دأل ال ئ   األم  التن  ذي 
  هررراا ةظررراا ال ننبرررا . و  وعنرررراب خلوب رررا اعنررراطا اع  نررر  مرررن م ظرررم إلررراي  اقظررر  الررر ي 

  وتحت موتررب م اقبرر  األ ررنل األجنب رر  مبماأللرر  2011الررتنالل جنررنب الرررنااحت   متن  خلنل ررن 
   مج س األةشط  اعتةق  بالن ط والةناعا  البموك ماوخل    جننب الررنااحت  الر ي كاةر  )ظرنألن

الننرررر  ال رررراب  لقررررررقس والتوننلنج ررررا وا رررردما  عررررر  الرررررنااحت لس جنررررنب الررررررنااحت كمررررا وتحت ب
  .(5 منن وو

__________ 

 (2005 1591و (2005 1590( و200٤ 156٤( و200٤ 1556اةظررررررررررررررررررر  قررررررررررررررررررر األا  حقررررررررررررررررررر  األمرررررررررررررررررررن  (3 
( 2006 1٧13( و2006 1٧06( و2006 16٧2و (2006 1665( و2005 1651و (2005 1593و
( 2012 2035( و2011 19٨2و (2010 19٤5و (2009 1٨91( و200٨ 1٨٤1و( 200٧ 1٧٧9و
 (.2015 2200و (201٤ 213٨( و2013 2091و

 ٤) Office of Foreign Assets Control, Effectiveness of U.S. Economic Sanctions with respect to 

Sudan: report to Congress  2009  كاةنحت ال/ارب خلناخل  p. 7. 
 5) Office of Foreign Assets Control, Sudan sanctions program  5 2013ةن م   ربال/ا تش خلن. 
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وتشرم  وقرم التردابق النرر خل  اية  ااخلر  اعت رذن هرد الررنااحت  م رد ممتقورا  إلونمرر   -12
   مُجقرد13٤12و 1306٧ ني. وعماًل باألم خلن التن  ذخلعق  البقد الرنااحت  و  ض إلظ   األي

مج ررس مررا لرردى إلونمرر  الرررنااحت مررن ممتقوررا  ومنررا س م تبطرر  باعمتقوررا . كمررا خل رر ض األمرر احت 
 ما خلق :عق    مس ب ا ايلت/نا ا   التن  ذخلاحت إلظ اً 

 التقاا الرقس وو ا دما  من و   لناارب  
  تةدخل  شر ل   النيخلرا  اعتحردن لررقس وو توننلنج را وو خردما  وو لعراان

  (6 خلا  اعتحدن لس الرنااحتتةدخل    ا من الني
 التوننلنج را  ت رق ش ل   النيخلرا  اعتحردن لتةردخل  وو لعراان تةردخل  الررقس وو

  وو ا دما  من الرنااحت لس وي جا  وو من وي مواحت لس الرنااحت
  اعم وي مؤلر   رناع   من وج  لب اا ش ل   النيخلا  اعتحدن ألي عند

    الرنااحت  وو وي مش وع إلونم   وو  األخل  وو عام 
   مرررررن  شررررر ل   النيخلرررررا  اعتحررررردن ائتماةرررررا  وو قررررر وض وو متدخلررررردقا لةرررررا

  إلونم  الرنااحت
  منن الرنااحت وو  لسب ا اع امال  اعتةق  بشحن البضائس 
 برررالن ط وو الةرررناعا    رررق   ررراوشررر ا    النيخلرررا  اعتحررردن   خلارررا م رررامال   وي

 .الءا  البموك م ائ     الرنااحت  مبا   تلك خدما  إلننل الن ط ووةاب ب الن ط وو
لها   لس تلك  تطبا النيخلرا  اعتحردن عننبرا  )ردان األقردا  هرد و ر اا وك اةرا   -13

اا الررررذخلن حت قرررذ  الترررردابق ترررر ي عقرررر  األ ررر  ألخلُ تررر  وهنرررم لررررا نا   النررر اع   منطنرررر  ااأل رررنأل. و 
تردابق لتن  رذ مب/اب  (   اهنا ت ت  2005 1591إلدا م جلن  حق  األمن اعنش ن عماًل بالن األ 

قررر األا  حقررر  األمرررن  ولررر   تررردابق قرررر خل  اة  ااخلررر . ومرررس تلرررك   ررردأل ارشررراألن لس وحت األمررر  
تشراوأل مرس خينل و خل  اعال     النيخلرا  اعتحردن  رالإل   وحت خلضر    ب رد ال 13٤00التن  ذي 

 :وهنم  ت و خل  ا األج    و ا  األش ا  الذخلن خلُ 
 خلشوقنحت  دخلداً ل مق   الرالا   ااأل نأل   و( 
 خلشوقنحت  دخلداً لاللتن األ   ااأل نأل واعنطن    ب( 
 مرؤولنحت عن لقنك متة  بالن اع   ااأل نأل خلنتاك الناةنحت الدوة   ج( 

__________ 

مرناطن مرن مرناط  النيخلرا  وي ‘ ش ل   النيخلا  اعتحردن‘  "خل   مةطق  13٤12لألم  التن  ذي اً و ن (6 
اعتحررردن  وو وي وجنرررل منررر م اائرررم  وو وي ك ررراحت مرررنظم مبنجرررب قرررناةني النيخلرررا  اعتحررردن وو وي ويخلررر  قضرررائ   

 .ااخ  النيخلا  اعتحدن  مبا   تلك ال  وع األجنب  (  وو وي ش ل منجنا   النيخلا  اعتحدن"
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  لر ا  النر اع  وو باألعضرا  البشر خل  باق ان خلتة مرؤولنحت عن لقنك شن س   ا( 
   ااأل نأل 
قرررامنا بشرررو  مباشررر  وو غرررق مباشررر  بتنألخلرررد وو ب رررس وو ةنررر  ولرررقح  وو وعتررردن  (ق  

 تا   ق   وو بتند  وي مراعدن وو مشنألن وو تدألخلب متة  باألةشط  ال رو خل  لس:
  الرنااحت إلونم  '1'
  إل ك  ج ش ل خل  الرنااحت '2'
  إل ك  ال دل واعراوان '3'
 مجاع  اجلنجنخلد   '٤'
وي شرر ل خل مرر    ويخلررا  رررال ااأل ررنأل وو جنررنب ااأل ررنأل وو غرر ب ااأل ررنأل  '5'

  لنا  كاحت )األباً وو ك اةاً غق إلونم  وو   ااً 
  ال ررررررررو خل  ا جنم ررررررر    منطنررررررر  ااأل رررررررنأل لطرررررررائ اا مررررررررؤولنحت عرررررررن لق رررررررا  و( 

 وجنائاا  و 
وو ال عاخلررر  وو الررردعم اعررراة وو اعرررااي وو التوننلرررنج  قررردمنا اعرررراعدن اعااخلررر     ( 

لق اً وو خدما  ااعم  لس األةشط  اعب ن    ال ن ا  ال  ع   مرن  و( لس  و( وعرال  وو وي  وو
 عماًل هبذا األم    ا نش ل خلشاأل لل ن وو خلندألج 

 ا رررنجارررا  ذضرررس عقو ررر  وو م اقبررر  وي شررر ل خلشررراأل لل رررن وو خلنررردألج  خلشررروقنحت  ح( 
 عمالً هبذا األم   وو ت م  وو تدع  ال م  لةاقن وو ة اب  عنن  لناً  بشو  مباش  وو غق مباش .

"بشرررو  مررررتن " لرررقطا  النيخلرررا  اعتحررردن عمرررالً بررراألم   اررراومبرررا وحت لهرررا   األ رررا    خل -1٤
قنراك ألمرن. و    اهنا ت تر  تردابق قرر خل  اة  ااخلر  ألهنرا ل رر  بتوق ر  مرن حقر  ا13٤00التن  ذي 

عقر  قنائمررن  ألجنب ر موترب م اقبر  األ ررنل ا مواألجار الررذخلنالو اةرا  واأل ر اا عشرر ا   عقر  مرا خلبردو
 اعت قن  بال عاخلا ااداخلن واألش ا  اعمننعني بة   خا    واعنلنم  بالم "ااأل نأل" وو "الرنااحت". 

ي خل  هررن ةظرراا ال ننبررا  /ىن وةررناع م  نرر  مررن األةشررط  واع ررامال  مررن اقظرر  الررذرررت  وتُ  -15
ن  اعررناا اعرر اا مناررا الت   رر  مررن م اةرران النرراو  عقرر  لررب   اع/ررال  واألوامرر  التن  ذخلرر   م/رر  م رر

 اارررررت/ىن وخلضرررراً مررررن إلرررراي  اقظرررر  والقررررنائ  التنظ م رررر  الررررتق الءررررذا  واعالبرررر  وو األاوخلرررر (. وخلُ 
   األخل  وو غق  األخل   وبءا م قنما  وو مناا لعالم   من الرنااحت وتةدخل قا لل ن  لنا  كاة

لس تلررك  تُ  رر  مررن م ظررم ال ننبررا  الرر ي ت  هرراا  لهررا  النظرر  عررن شرروقاا وو ولرر ق  ةنقاررا. 
النيخلا  اعتحدن "مناطا م  ن " من الرنااحت  تضم لدخلداً ويخلر  جنرنب ك ا راحت  جبرال الننبر ( 

ارا الر ي ت   ارا النيخلرا  اعتحردن  رنأل وب را منراطا ا  طرنا وإلنال أل وويخل  الن   األ أل  ووب   واا
ب هنا مناطا "مامش ". ومتن  و األن مال   النيخلا  اعتحدن "ألخةاً عام " كرذلك تررم  لإلرداقا 

 عناط  النيخلا  اعتحدن بتةدخل  اعنتجا  الءذائ    ذ  "اعناطا اع  ن " و ا ش وا )دان. 
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لررررنااحت  و ررردأل  و األن مال ررر  النيخلرررا  وب رررد ال خلررراألن الررر ي قررراا هبرررا اعنررر أل ا رررا  لس ا -16
اعتحرردن  بالتشرراوأل والتنررر ا مررس و األة ا األج رر  والتجرراألن  ت خ ةرراً عامرراً م رردًي خلرررم  بتةرردخل  

لعاان تةدخل  م دا  وب ح ا  وخدما  م  ن  خا   بايتةاي  الش ة   لس الررنااحت   وو
 . 2016شباا   اخل   1٨من تباألاً اع

 القسرية اصن را ية الدي فرضدها  ول ومنظمات أخرىالددابير  -جيم 
 كندا -١ 

بارها   لس التدابق ااق   لتن  ذ ال ننبا  ال ي   هاا حق  األمن  تطبا كنردا إلال راً  -1٧
الرررنااحت "ألااً عقرر  اوأل إلونمرر  االرررنااحت   الرر ي ترررتاد عرردااً مررن الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  

وتشررم  تقررك الترردابق  .(٧   الن اعررا  الرر ي خلشررادقا البقررد  واعمرراً لر الرر  كنرردا   تلررك البقررد"
الررردعم التجررراألي  م/ررر  متنخلررر  الةرررااألا  ووةشرررط  تنم ررر  التجررراألن وايلرررت/ماأل   ا إلجرررب خررردم

  .(٨ والت اوحت ارمنائ  بني اقونمتني

 روبياصتحا  ااو  -٢ 
ي خل ررر ض ايلررراا األوألويب وي تررردابق قرررر خل  اة  ااخلررر  عقررر  الررررنااحت   النقررر  اقررراة   -1٨

ا ر  عقر  عردا مرن الردول  ألقنراً بالت  اهراا عقر   ررما  ا  نعقر  الر غم مرن وةرن خل ر ض عننباتر
بق منتظم  وت دخلقاا إلررب ايقتضرا  و نراً لقتطرنألا  الر ي ترؤ     األقردا  اع قنر  و  ال ر  التردا

ومس تلك   احت الش كا  ال ي خلنجد من قا   ايلاا األوألويب ولدخلاا عالقا   األخل   .(9 ت ذناع
مرررس النيخلرررا  اعتحررردن تقتررر ا بشرررو  مناجررر  بالتررردابق النرررر خل  اية  ااخلررر  الررر ي   هرررتاا النيخلرررا  

 اعتحدن عق  الرنااحت. 
قتةررااخل  مررس عرردا مررن اول شرر   وخلت رراوض ايلرراا األوألويب إلال رراً عقرر  ات ررا  شرر اك  ا -19

و  خلن ا  مبا   اا الرنااحت. وي ت رم  قرذ  اجملمنعر  مرن الردول باةطبرا  النراةنحت ااقر  األم خلور  
اعت قررا بالترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  عقرر  الشرر كا  األوألوب رر   ب ررد وحت ايلرراا األوألويب مل خلرررتطس 

 ما   النطاع اعة    بربب لقامتارا عق اا  وي ل  ه  محاخل  الش كا  من غ اما  ه م  
عالقرررا   األخلررر  مرررس شررر كا  لرررنااة ني. و  مرررا خلت قرررا بال ننبرررا   ي خلن رررذ ايلررراا األوألويب أل  ررراً 

( والن األا  الالإلن  تا  الةرق   الر ي ترنل عقر  إلظر  2005 1591لنى ق األ حق  األمن 
نقرررا" الرررذخلن إلرررداقم اجملقررر   وإلظررر  الرررر   و م رررد و رررنل ب رررا األ ررر اا "اع/رررقخلن لق لرررقح األ

إلظررر  الرررر   الرررذي  ي خلت قررراوتلرررك مرررن خرررالل  رررونك النررراةنحت األوألويب. و  النقررر  الررر اقن  
__________ 

 ٧) Embassy of Canada to Sudan, Canada-Sudan relations  13  2015 وب خل /راحتة. 
 ٨) Global Affairs Canada, Canadian Sanctions related to Sudan  12016 وب خل /راحتة  ٨. 

    European Union External Action, Common Foreign and Security Policy, sanctions policyاةظر   (9 
 .http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htmاعنقس التاة: 
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والذي مينس اخنل األ  اا اعدألج  و ا قم   النائم  لس وألاه  الردول  - خلن ذ  ايلاا األوألويب
  النائمرر   واألجررتام  الررذخلن و م ررد األ ررنل لي برراأل  اا األألب رر - األعضررا    ررن وو عبررنألقم  ررا

 (.2005 1591جلن  حق  األمن اعنش ن عماًل بالن األ 

 الدول ااخرى -٣ 
مررن خررالل الررت  اض اع قنمررا  اع تنإلرر  اعةرردأل بشرر حت الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  الرر ي  -20

مررررن  " األك/رررر  ةشرررراطاً   تطب ناررررا  إلرررردا اعنرررر أل ا ررررا  عرررردااً كبررررقاً ةرررردألبقررررداحت اعال  هررررتاا "
الشرر كا  مررن م ظررم البقررداحت   ال ررامل  غررق النيخلررا  اعتحرردن األم خلو رر  وكنرردا(  مبررا   اررا الرردول 

األعضا    حق  الت اوحت ا ق جر  ومةر   الةرني  الر ي تر  ا الن را  بالت امارا مبنجرب    ال  ب
خطابررا   لالرررنااحت. وقررذا وهررس م اررنا لتا كرراحت األمرر  خيرر الرر ي خلةرردألقاخطابررا  ايعتمرراا 

اعتمررراا بررردويألا  النيخلرررا  اعتحررردن  لونرررن وقررر  وهرررنإلاً عنررردما خلورررنحت ا رررس اعبرررالغ برررال مال  
قررذ  اقالرر  اعؤلرر   بالضرر وألن عرررن اعتمرراا وإلورراا قاةنة رر  مررن وجرر  تطب رررا  جماألخرر ى. وي تررن

هرراا الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  عقرر  الرررنااحت  برر  قرر  ةت جرر  ت ررااي ال ننبررا  الوبررقن الرر ي ت   
 نقرر ابالنرررب  لس مج ررس اعةرراأل    كا رر  وملررا  ال ررامل ال ررن  والرر ااعو األن مال رر  النيخلررا  اعتحرردن. 

يأل مررن بالخلررني او  6.٤غ امر  قرردألقا   هرر  عق ررن  الررذي  ُ BNP Paribasقضراخلا كرر  مررن مةر   
 ٧٨٧غ امرر  قرردألقا   هرر  عق ررنالررذي  ُ  Crédit Agricole  ومةرر   اويألا  النيخلررا  اعتحرردن

اويأل.  مق ررراأل 1.٤5غ امرر  قرردألقا   هرر  عق ررنالررذي  ُ  Commerzbankق ررنحت اويأل  ومةرر   م
اعةررراأل  شررر نأل م ررر ا بامواة ررر  ت  هررراا لرررذلك. ومسمررر  ايلررراا األوألويب أل  ررراً  ظرررمولررردى م 

الش كا  ال ي خلنجد من قا   ووألوبا من آ األ التطب ا اعتجاو  لقحردوا ارقق م ر  لقتشر خل ا  الر ي 
مال ر  النيخلرا   و األنلونرن مل خلرن   اقماخلر  عةراأل ن عنردما   هر  عق ارا   (10 قد  الر اعتمدقا ب

. (11 اعتحدن عننبا  رج ائاا م امال  مس بقداحت وو ك اةا  ذضس ل ننبا  النيخلا  اعتحردن
وةررت  عررن تلررك ت مرر م الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  الرر ي   هررتاا النيخلررا  اعتحرردن   البداخلرر  عقرر  

واى لس قررد تلررك إلررن وحت تجاألخلرر    النيخلررا  اعتحرردن. الةررا  اع ررس الشرر كا  الدول رر  تا  مج
باتر  شر كا  تتحاشر  ايقرماحت بالررنااحت      إللتقك التدابق إلاي  من ار  اا   ايمت/ال

 قاةنة   وو مش وع .  ةدألإلن   ما خيل ال مق ا  ال ي خل ت قا بقد اع

__________ 

  الرر ي لمرر  مررن 1996تشرر خلن ال/ررارب ةن م   22اعؤألخرر    96 2٧٧1يئحرر  اجملقرر   اجملقرر  األوألويب( ألقررم  (10 
آ رراأل التطب ررا اعتجرراو  لقحرردوا ارقق م رر  لقتشرر خل ا  الرر ي خل تمرردقا بقررد  الرر   وارجرر ا ا  النائمرر  عقرر  تقررك 

,Burton Blocking Statute of the -Huberاةظرر  و   وو النامجرر  عناررا. التشرر خل ا “The Helms Jürgen

European.Fordham International Law Journal, vol. 20, 1996, pp. 699-716,”Union 

 Pierre-Emmanuel Dupont and Régis Bismuth, “ThedoubtfullegalityofUSاةظر  عقر  لرب   اع/رال  (11 

extraterritorial sanctions applied to European financial institutions” Revue internationale des 

services financiers / International Review of Financial Services, vol. 1, 2015, pp. 104-108. 
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حقاااوق اإلنساااان  فااايسااالتي للدااادابير القسااارية اصن را ياااة تقيااايم ااثااار ال -ثالثاا  
 السو ان في
ت لررر  اعنررر أل ا رررا  و نرررا  لعرررداا  خلاألترررن و ررر اغتن  رررذا التن خلررر  ل ررردا وجرررنا م قنمرررا   -21

ت ج ررر    نرررد لرررتَّمإلنرررن  ارةرررراحت   الررررنااحت.   )دَّ ررر  عرررن و ررر  التررردابق النرررر خل  اية  ااخلررر  
التنم ررر     ن   م قنمرررا  ق مررر   ألحت مةررر  لرررايلتنةرررا  الرررنط  لأللررر  اع  شررر    الرررذي كررراحت 

 األ  خلن  مل خلتمون من ا س لنخلال  اع نة  لس الرنااحت ألغ اض لج ا  ايلتنةا . 
د الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  الرر ي ترررتاد  الرررنااحت التجرراألن وعررال   تن قرر وم/قمررا وُوهرر  -22

ت/ماأل   البقررد  ممررا  رر  الرررواحت عقرر  مناجارر  لرردخلا  قائقرر    مررا خيررل متررت ام ننررن  وايلرر
ارةرررراحت. ولقترررردابق النرررر خل  و رررر  عقررر  اقررررا   الةرررح  و  مرررررتنى م  شررر  يئررررا  واقررررا   

 واقا   الت ق م واقا   التنم  . الءذا  
 ردما  الةررح   األشرد تضرر ألاً وحت عنا رر  ا الرناألان وقرد عقررم اعنر أل ا ررا  مرن التنرراألخل  -23

ق  وإلدا  ايلتجاب  لقطناألم واألوبل   بربب اة داا القناإلا  واألاوخل  لقنقاخلر  وال رالج مرن 
اة رررداا اعرررراعدن القنجررررت   والررردعم التنررر   واي تنررراأل لس اع ررردا   خلشرررو األمررر اض اع دخلررر . و 

طررررل حرررر ا وم/قرررر  قق قرررر  عقرررر  اقالررررنب   وال نا رررر  الال مرررر  لقتشرررر  ل ال لرررر ام الطب رررر  وإلررررن ا
 الرنااحت.  ااناجاخلالتحدخلا  ال ي 

الررررنااحت الرررت/نا ا  وتررر اخ ل عامررر  لةرررا   الررر ي تررررتاد وخلشرررم  ةظررراا ال ننبرررا   -2٤
اع ررامال   عدميرر  اجلرردوى عنررد إلظرر  ارع ررا ا  تةررب ومررس تلررك   قطرراع  الةررح  وال ألاعرر  

 .اعال   مس النظاا اعة     الرنااحت
 رررر    اقررررا   الت قرررر م. عقرررر اً وخلضرررر الرررر ي ت  هرررراا النيخلررررا  اعتحرررردن ل ننبررررا اتررررؤ   و  -25

وحت م ااقررررا مررررن الب /رررر  الدائمرررر  لقرررررنااحت م قنمررررا  اعنرررر أل ا ررررا    تقنرررر  2016آتاأل مرررراألو 
الر ي مرن شر هنا    التوننلنج راغققرا مرن اعناطنني مس مرنحت مرن  ر   اعرن  الدألالر   وال ح را  و 

 .ت قم ولدخل/االقت ق م والاعناألا اع ةة   لرني
مرن )ر وا  حت الررنااحتألاأل   الرقل لقتدابق النر خل    إلال  اقرا   التنم ر    جق وخلت -26

ال ئ ررررر    م/رررر  الوا بررررا   نطاعررررا التوننلنج ررررا اعتندمرررر  وقطررررس الء رررراأل  ممررررا واى لس ترررردقنأل ال
ك ررررا ن ايلتوشررررا    قررررااألن عقرررر   خلرررراانغررررق الدولرررر   وةت جرررر  تلررررك  باترررر والنررررر   والررررن ط. 

وايلرررررت  اج والتو خلررررر   األمررررر  الرررررذي واى بررررردوأل  لس األت ررررراع ولررررر األ اعرررررناا واع ررررردا  واآلي  
 اعرت دم    عمق ا  الت دخلن.

     ر  ووالتدابق النر خل  اية  ااخلر  لس ت راقم الردخلنحت ا األج ر   وا تلك   ضاًل عن و  -2٧
األت رراع م رردي  ال نرر   مررن مث  رراع توررال   اع  شرر  و األتلرر   عررن اعشرراألخلس ارمنائ رر   ممررا ولجنررا  

 األلنا  اعال   ال اع  . الت ام  مسقدألن الدول  عق    ضاًل عن تننخلا
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مج ررس الشر كا  الرررنااة ني ات را اعنر أل ا ررا    وج اقرراوخرالل مشراوألا  والرر   النطرا   -2٨
والر ي بن ر  اوحت تاد  الررنااحت  اعذكنألخلن عق  عدا   ال ر  التردابق النرر خل  اية  ااخلر  الر ي ترر

 )تناقا. م اج  ه وألن أل  اا وو  عق   و تن خلباً  عاماً  20عدن تء ق 
  ننبرا القجرن  لس الإلال راً  خلت ااى و  قذا الةدا   دأل ارشاألن لس وحت حق  األمن -29

  لررقل غررق منةررنا عقرر  شرر ائ  قامرر  مررن الرررواحت   مررا تررر   عنررن مررن و ررالشررامق    هررن  
ال شرنائ   تردابق جر ا  النرن  ارةرراحت األ ر  اار حت الرذي خلقحرا ن وبرالنظ  لس لبقداحت اعررتاد  .ا

 ررب وحت ترررتاد  قطاعررا  خلقجرر  لس عننبررا  اجملقرر   و ررب الشررامق   اعمتبرر  عقرر  ال ننبررا  
 )داخلن ممن "خل/قوحت النقا".)دان وو وش ا  

هنرا ألااخل  الر ي تررتاد  الررنااحت قرذا اي را   ولألل   مل تتبس التدابق النر خل  اية    -30
 عقمرراً برر حتتءررق الررر ا  الررداخق    وي تو رر  مررستطبررا منررذ وك/رر  مررن عنرردخلن مررن الرر من  اوحت 

 عن إلالتن ال اقن .فتق   متاماً  199٧البقد   عاا  ال إل
الررررنااحت  إلرررن ب رررد تنق رررس ات رررا  الررررالا الشرررام     عقررر مل تتءرررق التررردابق اعطبنررر  و  -31
 .تنقبا  غ خلب و   التدابق  شادو  النق  ة رن   بداخل  اقناأل النط   وي منذ  2005 عاا
وقر  شردن ب رد   قر  لرب   اع/رال  و رب  قرذا األ ر   التردابق اية  ااخلر   خلتنقب و ر  وألمبا -32
  و  مرا ب رد .ةت جر  تلرك اعناألا اعتاإل  لقحونم   خلاانو   وعناب اكتشا  الن ط  2000 عاا

  اعائر  مرن عائردا  الرن ط   وعنراب اة ةرال جنرنب  ٧5الدولر   احتوشرد عنرد  نرداأل ر   با 
 ررر ض البقرررد اعةررردأل  و ررر  التررردابق وشرررد قررررنن عنررردماوو رررب  واخن ررراض ولررر األ الرررن ط.  الررررنااحت

  Commmerzbankومةر    BNP Paribas   ومةر  Crédit Agricoleجر ا ا  عقر  مةر   
  .لس عنع  ق نا وواى

خرراةا عقرر  ايقتةرراا وعقرر  اع ررامال  اعال رر  الرررنااة   عررن إلةرراأل  ولرر   كرر  تلرركو  -33
ج ا  ت ط   م ظم ال القا  اعال   لق امل ا األج  مس الرنااحت    النق  الذي كاحت   ن النهس 

 مرررن األ ررر  الررررقل لقتررردابق اعت رررذن هرررد الررر غمعقررر  عقررر  الةرررمنا  اً الرررداخق    الررررنااحت قرررااأل 
 ت األض مس األقدا  اع قن .خلو   التدابق النر خل  اعطبن  البقد. ولذا   احت 

اً  لررقب اً ترر  ق    ي تررؤ  ووظارر   اقنررائا عقرر  وألض الناقررس وحت الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر -3٤
ت م ررا   ررربب وخلضرراً خلتاعررناطنني األب خلررا   ممررا   وو وي خنبرر   برر  برراألإل ى  رررؤولنياع اً  كبررق 

الررررن    نلررر قرررد تو  ا ظرررا .ال جرررنن   تن خلرررس الررردخ  ااخررر  اجملتمرررس الررررناارب و  مرررا برررني اا
ظارررنأل وبرررذلك  ُشرررجقس  اع اقبررر  ال   ررر  لقم رررامال  اعال ررر .عرررن الدولررر     إلرررني ذقررر الررررناا   

 . موناأللا  غق الناةنة   اعجملمنع  متننع  من اعم ض    َّ ماقتةاا منا   
التمتررس ننررن    تن رر م األ رر  الرررقل لقترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  لتا كرراحت مررن اعموررن و  -35

ي لرب    رن  و  ر  واهر  األالةرح   إل ر   قطاعب ا النطاعا   م/     ارةراحت   الرنااحت
ح ماحت من إلنرن  لق مب  ل عن األلباب األخ ى تلك األ  لدخلد مدى   ب قد خلونحت من األ
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اقالررر  برررربب الرررتم األ ت ج ررر  ايلتنةرررا  الرررنط   ت اقمررر وقرررد    قطاعرررا  وخررر ى. ارةرررراحت
ب رررا البقرررداحت اعاملررر  لس اعنررر أل   واشرررتو .2009منرررذ عررراا   جرررخلني مل ذلأللررر  اع  شررر    الررر

ن ألةررتطقبررا  اعؤلرررا  اعال رر  الدول رر  ع الرررنااحتعرردا الررتجاب  قررن تلررك لرربب وحت مررن ا را  
لرررراو النةررررنأل   الر الرررر  قررررن باألإلنررررن  ارةررررراحت خل خلررررد وحت خلبررررنيق وحت لرررربب اق مرررراحت مررررن  ي

التحن نررا   اتضرر  وحت مةرر   التنم رر  األ  خلنرر   وبايلررتناا لس م خلررد مررنمررس تلررك  و  الداخق رر .
الن ررنا  لوررن لتنةررا لالمجررس الب اةررا  مررن قجررنلتني ال/اة رر  وال/ال/رر  لقررد خةررل ب ررا التمنخلرر  

اعةرر   مررن   الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  اع  وهرر  عقرر  الرررنااحت من رر ةت جرر  التحررنخلال عقرر  
عقرر  ومررنال  لس ايعتمرااو خلر  اعال رر  اهررط  و  هناخلرر  اعطرا    التةر     األمررنال   ا  طرنا.

 قش وع   ايلتنةا .لالطناألم   اع  اة   النطن   
ي برررد مرررن   الررررنااحت  ال ا ني الرررربب   والرررتالتم  ررر  بررر إلرررنلتجنرررب ترررر    الننررراا ول -36

 .مالإلظا  وك/  ت ة الً  لها    وتند  األالا لج ا  

 مالحظات  
عرا  ررا مررن ةظرر اً كرر  وعرال   كمرا تُ   الشررامق ل ننبرا  حقرر  األمرن القجررن  لس اخلتجنرب  -3٧

تررردابق ال مبرررا وحتو  إلرررال ي قررراخل ي وال ررر ا . م/قمرررا تبرررني  التمترررس ننرررن  ارةرررراحت    آ ررراأل كاأل  ررر  
مماأللررا    تتبررس اهنررا مل  طررابس عرراع  وشررام تترررم بالنررر خل  اية  ااخلرر  الرر ي ترررتاد  الرررنااحت 

الترردابق اع  وهرر  عقرر  الرررنااحت آخرر  حمنعرر    تشررو و  الناقررس  .   قررذا الةرردا األمررن حقرر 
 ال اقن.  النق  ي ت ال تطبا عق  اعرتنى الدوة ال ي من قذ  التدابق  كبقن
اقنرررررن  األك/ررررر   رررررق  بتن ررررر م شررررر ع   التررررردابق  تشرررررم و  قررررراةنحت إلنرررررن  ارةرررررراحت   -3٨

الءررررذا  واعقررررب   خلشررررم واقررررا   مرررررتنى م  شرررر  يئررررا  مبررررا   (12 ايقتةررررااخل  اقررررا   اق رررران
وعقر  الر غم  .(15 واقرا   الةرح   (1٤ واقا   التح أل من اجلرنع  (13 خل  الطب   عاواعرون وال

 نرد ي تنطبا عق  الةح  والت ق م وال ألاعر    ننبا  النيخلا  اعتحدن األم خلو   وحت الااعا  من 
اقررا   الت قررر م . كمررا ترر  َّ  قرررانا   الطب رر  وت مرردااا ترر  قاً عم نررراً   لخلةررال ارو رر   ال ننبررا  

وكراحت  قدخل/ر .اقةنل عقر  ال ح را  والتوننلنج را  ا اة داا لمواة  بتجم د اعبااي  اعان   و 
اقةررراأل ال  قررر  و ررر  لرررقل عقررر  اقرررا    ةت جررر   ال ألاعررر  قطررراع ارةتررراج وارةتاج ررر   يخن ررراض

ء رراأل الاقررا   اق رران واقررا   الةررح  باة ررداا لمواة رر  اقةررنل عقرر  قطررس كمررا ترر     الءررذا .
أل  رراً   ذضرسالر غم مررن وحت النطاعرا  اعترر   ن ي وعقرر  اعننررذن لقح ران. واع ردا  ق نرراققالال مر  ل

__________ 

 .1  ال ن ن 6اان باقنن  اعدة   والر ال    اعال اد الدوة ا ا    و 3ارعالحت ال اع  قنن  ارةراحت  اعاان  (12 
ال ارد الردوة ا را  براقنن  ايقتةرااخل  وايجتماع ر    و 1  ال ن ن 25ارعالحت ال اع  قنن  ارةراحت  اعاان  (13 

 .1ال ن ن   11وال/نا     اعاان 

 .2ال ن ن   11اعاان ال اد الدوة ا ا  باقنن  ايقتةااخل  وايجتماع   وال/نا      (1٤ 

برراقنن  ايقتةررااخل  وايجتماع رر  وال/نا  رر  بشرر حت ال القرر  بررني ( لقجنرر  اع ن رر  199٧ ٨اةظرر  الت ق ررا ال رراا ألقررم  (15 
 .3  ال ن ن (E/C.12/1997/8  ال ننبا  ايقتةااخل  واإلماا اقنن  ايقتةااخل  وايجتماع   وال/نا   
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 لس الرتحال  تن  رذ  ايمت/رال اعرنألاخلن  مبالءر الننر  و تؤاي الن نا اعال   والن رنا عقر  قحةاأل  ل
  و رب  الررنااحت وإلرد البقرداحت النق قرر    قورذاو  .ررم  هبرا النيخلرا  اعتحردنتايلرت/نا ا  الر ي 

نتجارررا خلي  نحت األاوخلرر  الال مرر  ل الجررألالررررو ي   لنرراو برررببالرر ي مررا  ال ميرررن    اررا اال ررامل 
النيخلرا  اعتحردن   أل رس قرذ   نظ ت خلنبء  وحت  لذلك .  اقةاأل ال  ق  احتشاألكخللنى بقدخلن  

 ارمدااا  ارةراة    مبا   تلك األاوخل  واألغذخل . ال ي ت  ااقناج  
اقةنل عق  م دا  ال رالج باألشر     باة داا لمواة  اقا   الةح  اً وقد ت    وخلض -39

 عراان قرذ  اع ردا وال ردا اعطقرنب مرن    اعائ  مرن إلراي  الرر طاحت. ٧0   ال ي ي بد مناا
 30ومبرا وحت الررنااحت بقرد خلبقرغ عردا لرواةن   ةررم وألبس وإلدا  لو  مق رنحت و  الث  قن ما بني

لقترررردابق النررررر خل  اً ظرررر  ةلوررررن  وإلرررردن عقرررر  األقرررر . 100مق ررررنحت ةرررررم   خلنبءرررر  وحت توررررنحت لدخلررررن 
وعرالون عقر  تلرك   ي ت م . وإلدا  وألبسمناا لنى مثارب وإلدا   البقد قك تمي اية  ااخل   ي

  طرر ا  ررالج ل نراك لق "( وإلرردا 60 "الونبالرر  اً النإلرردا  اعرررت دم  إلال ر  نرد إلقرر  )ر 
وي ميورن ال /رنأل عقر  قرذا النرنع  اآل راأل اجلاةب ر . لد مرنو    األوألاا عق  ملن و ض ال ي ترتاد

 تقنرر  إلرراي  الرر طاحت اجلدخلرردن وبالورراا خلتررىن ل/قرر   الرررنااحت.   وي موراحت نإلرردا  مرن ال
م كرر  ا  طررنا لق ررالج و   بررربب اةنطاعررن وو عرردا تررنا   .لمررا وتلررك باألشرر     الرررق م ال ررالج

عقررر  اةنطررراع  -وخررر ى م اكررر  عالج ررر  اً وخلرررد ا وخلضررر -  قُررردم  والررر  والطرررب النرررنوي باألشررر  
مرررن  ي اشرررُمخل  ي  الررراآل   مرررا خيرررلاعرررراعدن التنن ررر  واعرررناا ارشررر اع    و قطرررس الء ررراأل   تنألخلرررد

وم خلو رر . وإلرررب تنرردخل ا  اع كرر  اعررذكنأل   رراو   شرر كا  امتقوتاررا   مررا ب ررد  شرر كا  ووألوب رر 
  الرررذي اق رررانالنامجررر  عرررن إلظررر  تةررردخل  وو ةنررر  قرررذ  اع ررردا  الال مررر  رةنرررات  انن رررإلررراي  ال

لس  199٧ مرررن عررراااعمتررردن ال رررمن  خرررالل اع تبطررر  برررنشررر كا  األجنب ررر  الو  ةررردألبقرررد اعال   هرررن
وعقرر  غرر األ و ررد كررنةء و النيخلررا   النرررا . ا    رر ن   م ظماررإلالرر  ٨ 000  201٤ عرراا

برررايلت اا الرررذي  نولعجابرر تنالبقررد   الررررابا  وعرر ب اعنررر أل ا رررا  عررن اقشررر ي  األذاعتحرردن الررر
  ا  طررنا اً متطررنأل اً وةشرر   مبردخ ا ا ا ا رر  م كر    وخةررائ   لرنااة     ال ررالج باألشر  تبدخلرن 

وقرر  اآللرر   جنرر ال للومخلركمررن شر ك   منةرنج اا لر اع كرر  ب وقررد ُ وقا قرذا  ل رالج لرر طاحت ال/ردي.
اً شرا   1٨عردن بر حت اع كر  كرا    بقرغ اعنر أل ا را   الررنااحت. ووُ النإل دن اعترن  ن مرن قرذا النرنع 

بررربب  ترررق ماا األ ررا اعررنأل  الرر ي   آللررلء رراأل الاقةررنل عقرر  قطررس  مررن وجرر  2013ب ررد عرراا 
ال ررالج قبرر   عرردا تررن  بررربب   ررناالررر طاحت تن ال دخلررد مررن م هرر  ت  ررد التنرراألخل  برر حت اقةرراأل. و 

 قطس الء األ. اقةنل عق  ارتحت بترق م
اةتشررراأل اعالألخلرررا  ةت جررر   ت ااخلارررا كررراحت مرررن اعمورررنخررررائ    األألواح  ولرررجق  وخلضررراً  -٤0

وررن مرررمنإلاً هبررا مل خل( SWIFT  والبقااأللرر ا والق شررماة ا  ألحت التحررنخلال  عرر  ةظرراا لررنخل  
خطر  لاللرت اان مرن  مرؤقالً   خلورنحت الرنااحت ملألال ناقق والقناإلا   و لتقاا من وج  الد س ي

 رارب وقرم مةردأل لقتمنخلر     الر ي تشرو ألئ   النيخلا  اعتحدن لقطناألم رغا   اعةابني بارخلد 
 ب د الةندو  ال اع  عوا ح  ارخلد  والر  واعالألخلا.

http://www.arabdict.com/en/english-arabic/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.arabdict.com/en/english-arabic/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
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التقاا قطس الء األ الال مر  لقم ردا   لمواة  ل دا اً ةظ  اً  اقا   التنم   وخلضوقد ت     -٤1
كاحت عردا اقرا ال  اً   عام 20 نب   .األلال    م/  النطاألا  والطائ ا  وم كبا  النن  ال ي

عقرررر  الرررر غم مررررن و   201٤  عرررراا و  إلا قرررر . ٤0 000الةررررءقن اعتاإلرررر  لقرررررواحت   ا  طررررنا 
 رءقن برربب   إلا ق 12 000لنى م  خلبا مناا ق د ا دمل الرواحت  عدا  ايألت اع الوبق  

. و  الناقرس  ممرا الً  وه اً  اجل األا  واعض ا    النطاع ال ألاع  وتشادعدا تنا   قطس الء األ. 
ايلررت/ماألا  األجنب رر   الررذي ألاع م ررد التحررنخلال  اعال رر   بررربب اً ت ن ررداقالرر  ال امرر   ا ااا 

اعت قنررر  ميورررن لرررداا اعرررد نعا  وي  .دوىعدميررر  جررر مج رررس م اخلرررا ايلرررت/نا ا  ارةرررراة   ج ررر و 
جنب رر  األ مقر  بالالن رنا اع  وهرر  عقر  التحررنخلال  برربب   نخلرر  اعر توحت هبررابامردااا  ال نراقق اق

مررررن الرررررنااحت. وب ررررد وحت  نررررد الرررررنااحت إلةرررر  كبررررقن مررررن إلنررررنل الررررن ط عنررررد اة ةررررال جنررررنب 
الررت  اج  خلال  لس  خلرراان خ رراوالتحررن الن ررنا اع  وهرر  عقرر  اعررراعدن التنن رر  وا  الرررنااحت  
مل خلرررتطس   لس تلررك وبارهررا   .  اعائرر  10ارمجال رر  لس  طاقرر   اعائرر  مررن ال 30الررن ط مررن 

جدخلرردن موتشرر   لأللررباب ة ررراا.    اعائرر  مررن آبرراأل ة ررط 66الررت  اج الررن ط مررن الرررنااحت 
الت داا و   عق   لق ننبا   لةتاج البن خلن   احت  ُترت دا   اعائ  من الن ط ٧0 ةرب  وحت اومب

 النن  ووغ اض وخ ى. ألغ اضذا النقنا  الناو 
. إل ر  ي ميورن تقب ر  ايإلت اجرا  اقا   اقةرنل عقر  م را  الشر ب اع منةر وقُرنقض  -٤2

  الن ررر مرررن بررربب اهن ررراأل مضررر ا  لرررحب اع ررا  مرررن اآلبررراأل و األلالرر   مرررن اع رررا    ال ا رررم  
 .اع ا ف وةا  اعناا الو م ائ   الال م  لتنن    بب عدا تنا  وبر
التبرراطؤ   النطاعررا  ارةتاج رر  بررربب اي تنرراأل لس قطررس  جرر ا اقررا   ال مرر  وقُرررنقض  -٤3

 الء األ والة اة .
منلقرررد   تن  رررذ مشررر وع  وبرررا  قنررراك خطررر  عقررر   اقرررا   التنم ررر  بشرررو  خطرررق.وقُررررنقض  -٤٤

مق رررنحت  ٨50 وبن مررر  لمجال ررر  قررردألقام ءررراواا  600 قررردأل  نرررات  لمجررراةبم ررر  قطاقررر  ال حل إل رررني
 ررر   خلررررت  د مرررن و    الوا برررا . ةنرررل وشرررد  األمررر  الرررذي قرررد خلرررؤاي لس   بنألترررنااحتاويأل 

م رردل   وقررد ت اجررس إلال رراً   اعائرر  مررن اعنررا ل 3٤ قرر مررا خل خلررد ققرر اًل ع اقةررنل عقرر  الوا بررا 
  اعائرر  بررربب  5  اعائرر    بداخلرر  النرر حت  لس  22 اا بنرررب   قرردكرراحت   يذ  الرربالوا بررا الرر بط 

الررر ي نطررراألا   الشررربو   تنق ررر وباع/ررر    اعرررراعدن التنن ررر  وقطرررس الء ررراأل.اي تنررراأل لس اع ررردا  و 
اي تنراأل   برربب ا  اعائر  مرن قاط ا ر ٧0جن ال منتنأل  وجن ال للومخلك إلناة ش ك ي  ن   

حت   اعنراطا النائ ر  ع خلرد مرن ال  لر   ن الررواحت اا ومروخلت ر ض  قطس الء األ واعراعدن التنن ر . لس
. مررن الءررذا  وو ار نرر   األلالرر    لررنا  كاةررمرردااا  ار النقرر  الررذي ت ت ررس   ررن ولرر األ  

خلرررقم  ومل .اقررد مناررالس  قررذ  اقالرر    التررنت ا  ارقق م رر  الرر ي  ررد  اجلاررنا اقال رر تررراقم و 
 طرنا اجلنخلر  الررنااة   لت ُمن   من الطقاحت ال ش  طائ ا  التاب   لق النن  اجلني من اقةاأل 

 ما مض .ش ك  طقاحت مننتج     ال ي كاة  
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 ٤6و ررب  خل ررارب منررن الررذي   ال نرر   خلراانخطرر  بررربب   اقررا   الت قرر م وخلضرراً وبرا   -٤5
 .عقرر  البقررد اع رر وض لس اقةرراألأللرراو وخل رر ى تلررك با 2009  عرراا    اعائرر  مررن الرررواحت

 بقرررغ اعنررر أل ا رررا  بررر حت ال نامررر  اعررررا     قرررذ  اقالررر  قررر  ووًي  اقررر ب   ب رررا اعنررراطا ووُ 
و ال/ررراً   نرررداحت   وتررر اي ا  اكررر  األلالررر  و اة ررراً  اة رررداا اقماخلررر  ايجتماع ررر  اع ررررنألن التوق ررر   

   رر ن   ايةنطرراع عررن الدألالرر م رردي  ومررا  . جرر ا  الترردابق النررر خل  اية  ااخلرر   رر   ال مرر
   50.1  اعائر  و 36.5برني مرا ال  ب      ا  األعق    اعنطنعاماً   12ألط ال إلن لن ا

   حمررررنع األط رررال اعننط ررررني عررررن الدألالرررر  بقررررغإل رررر    ع ررر ( ال ال م خلرررر   لرررر إلرررررب الاعائررر   
 .(16 مالخلني ط    ال   وك/  من 2010 عاا
قرر  ال ح ررا  عةررنل  م ررد التبررااي  واة ررداا لمواة رر  اقواى و  الت قرر م اجلررام     -٤6

مبااي     لطاأل  ا األج وو إلن    تدألخلباوألا  اقدخل/   واعشاألك     اعتننع  والتوننلنج ا 
   ر   ارم ال/نا ر  مرن الشرباب الررناارب لس إل ماحت ع  ارةمة   وايشماك   حال  عقم    

ةطبررراع بررر حت جررر اًل كررراماًل مرررن ايالشرررباب   الررررنااحت  اعررررتم ال ررردا     ط ولررر والنررر م الء ب ررر .
 باتنا هحاخلا أللباب خاألج  عن لألاا م.األب خلا  ش ا  األ

بربب اقظ  اع  وض عق  ةن  التحرنخلال  مرن و ر اا ولر قم  كباأل الرنإلنن   وتت     -٤٧
 .الذخلن خل  شنحت   ا األج

وبررقن   ولرر األ اع رردا  الرر ي ال خلرراان بالإلنررن  األشرر ا  توي ارعاقرر   وترر     وخلضرراً  -٤٨
عناررا  م/رر  الو الرر  اعتح كرر   بررربب اقاجرر  لس التحاخلرر  عقرر  الن ررنا عررن ط خلررا  ررم غررىن  ي

 .القجن  لس عدا من النلطا  لش ا  اع دا  اعذكنألن
و  ررا  النرررا  و نررا  ع عرردا األت ررا ا خلتبررني مررن /قمرروتترر    إلنررن  اعرر ون   عرردن حرراي   م -٤9

 .الطب   األلال   مدااا النيان بربب اي تناأل لس ار
  عقر  لرب   اع/ررال  ومناررا إلنرن  الط ر  بررربب اي تنراأل لس اع ردا  األلالر  وتتر     -50

 .ا دج ال هس إلاهنا 
اعرررناألا  ترررن وت اجرررسال ألاعررر  ولةتاج  النطررراعاقرررا   الءرررذا  جررر ا  اخن ررراض لةتررراج وتررر     -51

 ر  الررقل بةررنألن خلتجقرر  األو  عقر  متطقبررا  ارةتراج اعررتنألان.اع ر وض قةرراأل ااق ناة ر  ةت جر  
اعضر ا  واجلر األا  اعررت دم    ال ألاعر   والنراط ا  ار رال الر ي تنجرد   ارا خا     إلالر  

النهرررس وخل/رررق  بن ررر  وملرررا  الررررنااحت.بشررربو  الرررروك اقدخلدخلررر  الررر ي تررر بط اعنطنررر   اعشرررءَّق  عقررر 
  ب كمقرررننطنررر  لرررق  غرررذا  لقبقرررد اع قرررد   ررر  مرررن خرررا   ألحت مشررر وع اجل خلررر نشرررو  باأللررر  

بشرررررو  خطرررررق   إلالررررر  مةررررراةس وخلضررررراً اقرررررا   الءرررررذا  وقُررررررنقض  .ب مترررررن لشررررر   و  خلن رررررا وألمبرررررا
مدخلنرر  ترتضرر   وعررداااً كبررقن مررن الالجلررني اع ررن خلن   وقرر    كرررال اعنجررنان األغذخلرر    ا رر 

__________ 

 ا  طررررررنا  ال نة ررررررر    تشرررررر خلن  التن خلرررررر  النطرررررر ي إلررررررنل األط ررررررال خرررررراألج اعدأللرررررر الرررررررنااحت: و األن الت قرررررر م   (16 
 (.201٤األول وكتنب  
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 عقررر  ارغرررال  برررربب اي تنرراأل لس قطرررس الء ررراأل اعررررتنألان. الررر ي ُوجرر  لرر ما مرررن لألخلمخلرررا(   وي
 عرران الاخرر    اً خطررقاً ق اقةررنل عقرر  القناإلررا  واألاوخلرر  لقماشرر   ترر  لمواة رر  ا ا رردو رر  اة كمررا

وةت جر  تلرك  قُرررنقض   اعائر  مرن الشرر ب الررناارب.  ٤0الررذخلن مي/قرنحت  مرن لرواحت ال خلر  وغرققم
و  هررن  . عقر  اعاشرر   الررنااة   ذخلن خل تمرردوحتاقرا   الءررذا  لررواحت الرررنااحت والردول اجملرراوألن الر

 N2Africaمشر وع  قررنااحت باعشراألك    اع إلقر  ال/اة ر  مرنل ي خُلررم قذ  الظ و   مرن اعؤلر  و
واع ارررد الررردوة لبحرررنث  Wageningen مؤلرررر تن رررذ  متنلرررن مؤلرررر  ب ررر  ومق نررردا غ رررت  و  الرررذي

اعرر األعني وال عررران ال إلررر  مررن خرررالل ت وخلررردقم   رررءاأل اعشرر وع لس متورررنيقرررذا وخلارررد   .(1٧ اعاشرر  
ت  خلررر  اقرررا   وكررراحت مرررن شرر ةن وحت خلورررنحت مشررر وعاً م/ال رراً للناإلرررا  اق ناةررا .   و األ رردن اعالئمرررب

 .  مج س وملا  البقداعنتش خلن رن  التءذخل  وةنل التءذخل  ل والتةديالءذا    الرنااحت  
 عن غق   مبن   ام النرا  واألط ال  ال لا  األشد  ن اً وه  اً قن  بو  الرنااحت   -52

لس إلررد كبررق بتقررك  كبرراأل اعرررؤولني  إلررني مل خلترر      لترردابق النررر خل  اية  ااخلرر  وهرر األ ا قةررد(
مرن  1ال نر ن عقر  تن  رذ  اعرذكنألن و ر قتدابق التدابق  إلرب اعما ا م قم وة رام. ولذا   احت ل

ا ررا   مررن ال اررد الرردوة 12و 11مررن ارعررالحت ال رراع  قنررن  ارةررراحت  واعررااتني  25اعرراان 
 .باقنن  ايقتةااخل  وايجتماع   وال/نا   

القجن  اع ن   باقنن  ايقتةااخل  وايجتماع   وال/نا  ر     ت ق نارا ال راا وقد خقة   -53
عننبرا  عند تةم م ةظراا  اع  م اعان تام   ب وحت تُ  (  لس وحت إلنن  ارةراحت199٧ ٨ألقم 

الو رراحت عقرر  خلنبءرر  ايهررطالع بال  ررد ال  ررال طررنال  ررمن تطب ررا ال ننبررا   ووحت ووةررن   منالررب
تررر اا باذرررات خطرررنا   بةرررنألن   اخلررر  وعرررن ط خلرررا اعرررراعدن لاي ننبرررا   ررر ض الالرررذي خلا ررراألج  

وي م اةران غرق م اجلر  ةااي والتن   من وجر  والت اوحت الدول ني  ي ل ما عق  الة  دخلن ايقت
 .متنالب  تت  ض  ا ال لا  الض       البقد اعرتاد 

وي تن رررر م شررررام  قالرررر  إلنررررن  ارةررررراحت   الرررررنااحت لس هنرررر  تي وخلنبءرررر  وحت خلرررررتند  -5٤
و  قرذا الةردا  خلنردا اعنر أل  لرنا .إلرد عقر  األلرباب الداخق ر  وا األج ر  عقر   خل ك مراألخلن  

 واةا . ناألانا  التن  ا  الا 

 الدوصيات -رابعاا  
  الموجهة إلى حكومة السو ان -لفأ 

الدوصاايات  دناااولاعدمااا  خري ااة  ريااق لبيوصااي المقاارر الااااا حكومااة السااو ان  -55
الدي ادمها الاتير المسدقل المعني بحالة حقاوق اإلنساان فاي الساو ان الاوار ة فاي تقريار  

 .(A/HRC/30/60) ٢0١5المقدم إلى مجلس حقوق اإلنسان في عام 
__________ 

 .www.n2africa.orgاةظ   (1٧ 
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لدااادابير القسااارية اصن را ياااة الداااي تسااادهد  الساااو ان الااادالم ل الرفاااع ولكاااي يدسااانى -56
جمياع يد اق التلد  من الضارور  أن  الدي يزخر بهابداعية وإ الق العنان للقدرات التشرية اإل

الزعماااء السااو انيين علااى الدحاادا بيااوت واحااد علااى اليااعيدين اإلاليمااي والاادولي. و ااذا 
  بدأتااه الحكومااة  وفقاااا ذالحااوار الااو ني الاا ه  يجاام مواصاالةقااي؛ ولدحقفااي المدناااول ااد  

 بشانن 5٣9اافريقاي فاي جلساده  واامن الداابع لالتحاا م مجلس السل أصدر الذ   مقررلل
ذلاك  لسو ان وجنوب السو ان  وتوةيع ن اقالمعني باأنش ة فريق الدن يذ الرفيع المسدوى 

 ليشمل جميع ااحزاب والحركات السياةية السو انية النش ة   ون اةدثناء.الحوار 
ريااء  ةاواء ااباا را  مراعاة خ ورة أثر الددابير القسرية اصن را ية على حياة بو  -5٧

الحيااول علااى العقااااير المنقااذة نعاادام إمكانيااة صاا بحكاام القااانون أو بحكاام الوااااع  نظاار 
المقاارر الااااا  الالزمااة للعااالك الكيميااالي للساار ان   يوصاايللحياااة أو اااراء ا ااع ال يااار 

ماان أجاال اةاادعرال الحالااة باادخول التلااد  ريااق ماان الاتااراء ال تيااين يساامل لالسااو ان باانن 
 . أ نا  66يمكن اتااذ ا على ال ور  انظر ال قرة لحياة تدابير منقذة لواادراح 

  الدوصيات الموجهة إلى التلد الميدر -باء 
اا أن تكون الددابير القسرية اصن را ية الدي تسادهد  الساو ان محادو ة زمنيانت ي ي -5٨
تجرياه تقيايم إلاى اا اةادنا و واضاحة  ال ادا  لألالساو ان  حسم تحقياقاا تدريجيأن تُل ى و 

الساو ان ب المدعلقاة بقارارات مجلاس اامان  ريق الاتاراء المنشان عماالا ل آلية مناةتة مماثلة
الداي إلى مدابعة مان  اذا القتيال بعثاة تقياي الحقاالق  اد  عتو  .تقديم مقدرحات من أجل

تومساون فاي بقياا ة برناي أربعة أعضاء من كاون ر  الوصياات المدحادة وفد من  اض لع بها
 .العقوباتتقييم أثر من أجل  ٢0١5الثاني/نوفمتر  تشرين

 مان الممكان أن يشامل نظر فيما إذا كانيبنن التلد الميدر ويوصي المقرر الااا  -59
 إثيوبيا المجاورة.إلى كما  و الحال بالنستة اا   أيض السو ان ةافريقيامتا رة ال ااة ن اق 

الةاادثناءات أو اإلع اااءات الدااي الد عياال الكاماال لباا ويوصااي المقاارر الااااا أيضاا -60
وبعا    المندجاات الزراعياةو تجاارة الياما العرباي  اا  وافق عليها التلد الميدر فيما ي

علاااى  وكاااذلك فيماااا ياااا  إمكانياااة الحياااول بشاااكل محااادو المنقاااذة للحيااااة   عقااااايرال
برفااع القيااو  الم روضااة علااى اااحن  ااذ  الساالع  أن يقداارن ذلااكاا يمكاان أيضااالترمجيااات. و 

 يديل بها من تحويالت مالية. وما
 فايالنظر في زيا ة عد  اصةدثناءات بكذلك  ويوصي المقرر الااا التلد الميدر -61

الدااي تساااعد علااى المندجااات   علااى ةااتيل المثااال  لكااي تشاامل االمااة المندجااات المحظااورة
غيار  فاي الياحة و الكامال والثابات الحقوق ااةاةاية للماوا نين  بماا فاي ذلاك الحاق صون 
 حقوق في ا اعات أةاةية أخرى  مثل الزراعة والدعليم وتكنولوجيا المعلومات.من ال
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مااان الساااو انيين  إرةاااال الدحاااويالت المالياااةالحظااار الم ااارول علاااى وينت اااي رفاااع  -62
 المقيماين فاي الساو ان السكان وتحويالتالمقيمين في الاارك إلى أةر م في السو ان  

 مع  عماا مدسقوةيكون  ذا اإلجراء  .ليمهم في الااركتع م الذين يدابعون إلى أفرا  أةر 
مان االماة الميدر لقرار فراة العمل المعنية بااإلجراءات المالياة بشانن رفاع الساو ان  تلدال

السو ان من االمة الادول الراعياة لهر ااب  الداي  رفعإلى اا ؤ   أيضيويمكن أن   المرااتة
 .تماماا  مادل ةفي ظل ظرو  اا عام ٢٣ منذ إليها أضيف

المعااامالت ب الدحااويالت المدعلقااة نعاااا وعااالوة علااى ذلااك  يمكاان رفااع القيااو  تاادريجي -63
 حقوق اإلنسان ااةاةية. بن ميدها التال ة من أجل ك الةالوار ات المعدر  باا الدجارية  بدء

 نظار فاي إمكانياة رفاع الدادابير القساريةيويوصي المقرر الااا التلد الميدر بانن  -6٤
 .اصن را ية المداذة بموجم أمر تن يذ   ثم تلك الدي اعدمدتها الهيئة الدشريعية

  الدوصيات الموجهة إلى منظومة اامم المدحدة -جيم 
بالدشاااور مااع  أن ترةاال  م ّوضااية ااماام المدحاادة السااامية لحقااوق اإلنساااننت اي لي -65

مااااان اا  اليونيسااااايف   فريقااااا اامااااام المدحااااادة لل  ولاااااة منظماااااةمنظماااااة الياااااحة العالمياااااة و 
لدحقااق ماان لالمناعااة فااي اا خياااليأ  ااال و لألاا ااورام و تيتاافااي اا أخيااالييضاام اخياااليين ا

المعلومات الدي ادمها المقرر الااا في  ذا الدقرير بشنن ااثر المدمر للددابير القسارية 
خااا أثار  ويمكن لل ريق أن يؤكاد بشاكل .اصن را ية على الادمات اليحية في السو ان

مرضااى الساار ان جااراء  الوفيااات فااي صاا و ارت اااع عااد   مثلمااا يشااهد علااى ذلااكالداادابير 
 عاااان الساااار ان معاااادات الكشاااافالااصااااة ب الحيااااول علااااى ا ااااع ال يااااار انعاااادام إمكانيااااة

 لألمهااتالالزماة اا وياة اصفدقاار إلاى وفيات الرضع والوفياات الن اةاية بساتم و   هوعالج
 .ا يارةالااوبئاة عان لكشف ا  ومرافق الادكلأل  ال الالزم  في فدرة اإلنجاب  والعالك

ويمكاان لل ريااق تقاادير عااد  اارواح الدااي يمكاان إنقاذ ااا ماان خااالل ضاامان إمكانيااة اااراء 
  وإمكانياة لقلاقلمثيرة لمجاصت االوا ع ال يار المديلة ب اا وية ااةاةية من مدا اتاإل

يظال المعنية فاي االماة الاصةادثناءاتال   السلع يمكن إ راك وفي حين .احنها و فع ثمنها
ويدعو المقرر الاااا الم وضاية الساامية لحقاوق  .للمشاكلاا مثير اا احنها و فع ثمنها أمر 

 برناااما اامام المدحاادة اإلنماالي مسااؤوصا إلااى  عام توصاايده الداي مؤ ا ااا أن يكاون اإلنساان 
 .ةالو ني موالاا ثمنها من دفععن اراء  ذ  السلع الدي يُ 

منظمااة ااماام المدحاادة للدربيااة    بمساااعدةلم وضااية السااامية لحقااوق اإلنسااانل ينت اايو  -66
 راةااة عاان أوجااه الالاال فااي المجاااصت أن تجاار  واليونيساايف    والعلاام والثقافااة  اليونسااكو
 أةاتاب الداي ااد تُعازى إلاىالحق في الدعلايم  و  اا فيةلتياا ر ينثت أثرتالدعليمية في السو ان الدي 

إعاادا   راةااة عاان ويناادرك  أةااتاب  اخليااة.وكااذلك إلااى الداادابير القساارية اصن را يااة  ب مدياالة
 ااةتاب الداخلية ضمن وصية الاتير المسدقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في السو ان.
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ويرحم المقرر الااا بات ااق  عام المشادريات المتارم باين حكوماة الساو ان وبرنااما  -6٧
  ويقضاااي بااانن يدك ااال ٢0١6لاااذ  أصاااتل نافاااذاا فاااي آذار/ماااار  اامااام المدحااادة اإلنماااالي ا

الترناااما بديسااير وصااول المرضااى السااو انيين إلااى اا ويااة عاان  ريااق تا ااي العرااياال المياارفية 
والقادرة علاى مكافحاة ااوبئاة  وتاوافر  الرا نة  ب ية ضمان توجيه اإلمدا ت ال تية و فع ثمنها 

ويرى المقرر الاااا أن ثماة إمكانياة لدوةايع ن ااق نظاام  .ا ع ال يار الالزمة للمعدات الحيوية
المشدريات المذكور تادريجياا ليشامل اإلمادا ات ااخارى الداي تديحهاا اإلع ااءات الياا رة مان 

 الوصيات المدحدة وغير ذلك من السلع حسم الدقدم المحرز في تسوية المسالل العالقة. 
لدعاااون لمنظومااة ااماام المدحاادة متااا رة  ت لااق باانناا ويوصااي المقاارر الااااا أيضاا -6٨

الدقنااي فااي إ ااار الم وضااية السااامية لحقااوق اإلنسااان وغير ااا ماان الهيئااات ذات الياالة فااي 
ل ن يااامم المدحدة العاملة في السو ان من أجل وضع بارامدرات لديسير تقييم الدور الم

الحاااصت الدااي  يشااملمااا الدمدااع بحقااوق اإلنسااان  ب فاايللدادابير القساارية اصن را يااة وأثر ااا 
اامااام المدحااادة   اااذ  المتاااا رة إلاااى عقااادويمكااان أن ت ضاااي  .مدعاااد ة أةاااتابعااازى إلاااى ت
دقياايم لفااي وضااع منهجيااة  ممااا اااد يساااعدإعاادا   راةااة إفرا يااة  ماان أجاال جدماااع ختااراء ص

 .ااثر في التلدان المسدهدفة ااخرى

 مجدمع الدوليوالين أصحاب الميلحة اآلخر الموجهة إلى الدوصيات  - ال 
تثتت الدجربة في السو ان أن ااثر السالتي للدادابير القسارية اصن را ياة علاى حقاوق  -69

اإلنسااان لل ئااات اافقاار وااضااعف ماان السااكان  ااو أفاادح ممااا كااان يرومااه التلااد المياادر  
حيااأ أن العديااد ماان اإلع اااءات اإلنسااانية الدااي أصاادر ا  ااذا التلااد ص تاازال غياار فعالااة جزلياااا 

تم عرااياال الدن يااذ الرليسااية أو ال رعيااة أو بسااتم إفاارال المؤةسااات الماليااة الدوليااة فااي بساا
اصمدثااال خشااية الدعاارل ل رامااات ماليااة ضااامة  مثلمااا كااان حااال بعاا  الميااار  ااوروبيااة 

 الدي كانت لديها عالاات تجارية مع السو ان. 
بسويسارا  عان  رياق مشااورات ويوصي المقرر الااا بدنظيم مؤتمر  ولي في بازل  -٧0

  فااي بلجيكااا SWIFTبااين مياار  الدسااويات الدوليااة  ُيشاارا فيهااا أيضاااا مؤةسااة ةااوي ت  
وجمياااع المياااار  وخ اااول الشاااحن الدولياااة الرليساااية المهدماااة ب ااماااة عالااااات تجارياااة ماااع 
السااو ان  ومكداام مرااتااة ااصااول ااجنتيااة لااوزارة ماليااة الوصيااات المدحاادة بياا ة مراااام  

ويكون  د   ذا الدجمع تحار  ماا تن او  مشاركة مجلس ااعمال السو اني اامريكي. وب
عليه اإلع اءات من إمكانات وةتل تعزياز فعاليدهاا ومعالجاة مشاكلة الاصمدثاال الم ارلال الداي 

   تكتل عن غير ايٍد العالاات بين السو ان والعالم الاارجي.
النظر فااي بااوالمجدمااع الاادولي  يوصااي المقاارر الااااا أصااحاب المياالحة اآلخاارين -٧1

لاام ي دااإمكانيااة إاااراا اآلليااات الدوليااة ماان أجاال إعااا ة  يكلااة الااديون الاارجيااة للسااو ان  ال
اااكل تعويضااات عاان فااي هيكلااة الإعااا ة أن تاانتي اا تحملهااا. ويمكاان أيضاا يعااد ماان الممكاان



A/HRC/33/48/Add.1 

19 GE.16-13515 

حقااااواهم ب العااااا يين اااااااادمدااااع اابالداااادابير القساااارية اصن را يااااة  ألحقدهاااااااضاااارار الدااااي 
 اتالدعويضاص ااك فاي أن اإلنسانية ااةاةية منذ أكثر من عقدين من الازمن؛ وفاي الواااع  

أن يداااذ ددجاوز الاديون الاارجيااة للدولاة. وفااي  اذا السااياق  ينت اي ةاا تجاةعان الاسااالر النا
اا   وفقاجناوب الساو انإجراءات  اخلية من أجل تعزيز تنسيق الجهاو  ماع التلد المسدهد  

أاار و   5٣9واامن الدابع لالتحا  اافريقي في جلسده م   مجلس السلأصدر لذ  ا لمقررل
فيااه إلااى الاادعم الااذ  أعرباات عنااه الجمعيااة العامااة لالتحااا  وتنييااد المجلااس للاانها المشاادرا 

الشاااامل المعناااي باااالدا يف وفرياااق الدن ياااذ الرفياااع المسااادوى   لساااو ان  وجناااوب الساااو انل
 السو ان و عم الدنمية في جنوب السو ان. تسدهد الدي عقوبات للديون  ورفع ال

 مان الناحياة السياةاية لكان الدادابير القسارية اصن را ياة ةاهل فرل وتتين الدجربة أن -٧2
حياأ تياتل   بحالاهاا عمار    ف نهاا تنخاذ ذ  الددابير  رلوعندما تُ  بكثير.أصعم أمر  رفعها

الدادابير  تشاجع  اذ تلاد المسادهد   وفاي ال تلاد الميادر.الالسياةاة الحزبياة فاي  جزءاا من
أاااكال مادل ااة ماان الدجااارة غياار الدهرياام وغساال اامااوال و بعلااى تنميااة ااديااا  مااواز يز  اار 

 إ امة الوضع الرا ن. ص رغتة لديها ةوىناتة جديدة تالق جميع  ذ  اامور   و المشروعة
  كاااان مااان ذعااان الواااااع الااا اصن ياااالإلاااى اا الدااادابير القسااارية اصن را ياااة أيضاااوتنااازع  -٧3

 ماان أجاالغياار فعالااة فااي الدشااجيع علااى ت يياار السياةااات أن تعالجااه. وتيااتل الم داارل أصااالا 
تدرتاام عليهااا فااي وااااع ااماار تكاااليف با ظااة وآثااار ةاالتية فيمااا اا وأخياار  تعزيااز حقااوق اإلنسااان؛

 را ياة فارل تادابير اسارية انيشاكل وفاي  اذا الياد    ن ساها. حقاوق اإلنساانبالدمداع يا  
 .الحالة السالدة في السو ان اليوم ليس اةدثناءا و  عكسية.ندالا  عملية ذاتفي نهاية الم ا  

الااذ  أن تكااون  نااا  ريقااة أفضاال لدعزياز الهااد    ص بااد المقاارر الاااا فاي رأ و  -٧٤
: تعزيز حقوق اإلنساان فاي الساو ان. أص و و التلد الميدر والتلد المسدهد  أعلنه كل من

 مسااالل القيااور فااي  ااذا المجااال الهااام إلااى أةااتاب  اخليااة ماان الممكاان أن يُعاازى وبمااا أن 
 الداادابير القساارية اصن را يااة   يقداارح  فااي الوااات ن سااه خارجيااةأخاارى الحوكمااة  و مدعلقااة ب

الميادر  و التلادممثلا يشاارا فيهاا  بلوماةاية  ا لاةعملياة المقرر الااا أن تع ى ااولوياة ل
المساادهد   والاتياار المساادقل المعنااي بحالااة حقااوق اإلنسااان فااي السااو ان   التلاادممثلااو و 

والمقاااارر الااااااا المعنااااي بااااااثر الساااالتي للداااادابير القساااارية اصن را يااااة فااااي الدمدااااع بحقااااوق 
لدوصايات المقدماة أعاال . ا مان أجال تنااول غير رةميأةا  تجريتي اإلنسان  لدكون بمثابة 

المياااادر والتلااااد التلااااد ر فااااي بناااااء الثقااااة بااااين مساااااعدة كميساااالوالمقاااارر الااااااا مساااادعد ل
 ن اق الدوافق بينهما.أن توةع اادراح الايارات الدي من اننها من خالل المسدهد   

    


