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 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة تنفيذ
 " اإلنسانقوقح جملس "املعنون

     ّ   املكل ف اخلرباء عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور أعده فريق تقرير
 املقررة اخلاصة املعنية حبالة برئاسةمبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان، 

 والذي يتألف من املمثلة اخلاصة لألمني العام السودانحقوق اإلنسان يف 
اص املعين حباالت اإلعدام  واملقرر اخلاملسلحة،املعنية باألطفال والرتاعات 

 واملمثلة اخلاصة لألمني      ً تعسفا ،خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو 
 األمني العام املعين وممثلالعام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، 

  التعذيب، مبسألة                           ً                   حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا ، واملقرر اخلاص املعين 
 .*ملعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبهواملقررة اخلاصة ا       
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 موجز

     ١٠١ / ٤-     دإ      املقرر        متابعة    (" ٨ / ٤                   جملس حقوق اإلنسان                   مبوجب قرار       لصادر                  على التفويض ا       بناء  
                                  دورتـه االستثنائيـة الرابعـة      يف                                    الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان           ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣       املؤرخ  

              مبهمته املتمثلة   )  "          فريق اخلرباء " (            كلفني بواليات   امل              فريق السبعة      اضطلع  ،   ")                      حقوق اإلنسان يف دارفور    حالة "        واملعنون 
        وجلنة         اإلنسان،                                  بدارفور اليت اعتمدها جملس حقوق                                                      وتعزيز تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة              الفعالة            يف املتابعة   

            ً                        اإلنسان، فضالً عن االضطالع مبهمـة           حبقوق                 ً                                             حقوق اإلنسان سابقاً وغريمها من مؤسسات األمم املتحدة املعنية          
                                                             عن آليات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان، مع مراعاة                 الصادرة                                           التشجيع على تنفيذ التوصيات ذات الصلة       

  .        اإلنسان    حقوق                                                                واحلفاظ على االتساق بني هذه التوصيات واإلسهام يف الرصد امليداين حلالة       سودان،  ال         احتياجات 

  ،  ٨ / ٤                                                              وناقش الفريق يف االجتماع األول وضع منهجية لتنفيذ القرار            .        جنيف  يف                         فريق اخلرباء اجتماعني         وعقد 
            وباإلضافة إىل   .                  اجملاالت ذات األولوية                         يتعلق حبقوق اإلنسان وحدد     فيما                                ً  واستعرض مجيع التوصيات املوجودة أصالً 

    كما   .       دارفور                                                                                  باختيار وتوليف عدد من التوصيات اليت من شأهنا حتسني حالة حقوق اإلنسان يف                     الفريق           ذلك، قام   
                                     واملتوسط، املقصود هبما مدة زمنية           القصري       جلني                                                                   أبرز الفريق اخلطوات اليت ينبغي أن تتخذ لتنفيذ التوصيات يف األ          

                                                        الثاين، استعرض فريق اخلرباء الرد املقدم من حكومة السودان،        االجتماع   ويف   .      ً             شهراً على التوايل  ١٢        أشهر و ٣   من 
ِ                                                 مع وفد وزاري مشترك قِدم من اخلرطوم واختذ قرارات بشأن ما مت التوصل إليه        مشاورات      وأجرى              استنتاجات   من                     
   .        وتوصيات

                                         حالة حقوق اإلنسان يف دارفور اليت أعرب                                     تأكيد دواعي القلق بشأن                استنتاجاته                   فريق اخلرباء يف          ويكرر 
           التوصيات     تأخري                                            وحيث الفريق حكومة السودان على أن تنفذ من دون   .  ٨ / ٤   ره  ا                  حقوق اإلنسان يف قر   جملس     عنها 

   .       الفريق                  األخرى اليت قدمها         التوصيات                                                            اليت تعهدت بتطبيقها وأن تواصل احلوار مع فريق اخلرباء بشأن تنفيذ 

                 بإجراء استعراض                                           ً  املتعلقة حبقوق اإلنسان، يوصي فريق اخلرباء أيضاً        التوصيات   يذ               من مستوى تنف       وللتحقق 
                حقوق اإلنسان      جملس                                                              هذا التقرير، على أن تقدم نتائج االستعراض املذكور إىل                إصدار                    أشهر من تاريخ         ثالثة     بعد  

  .               يف دورته السابعة

                                   مبا يف ذلك املفوضية السامية حلقوق                                    األمم املتحدة ذات الصلة،            ووكاالت                             يدعو فريق اخلرباء هيئات         كما 
              تقدمي األموال   إىل                                                                      الدعم واملساعدة التقنية الالزمني لتنفيذ هذه التوصيات، ودعا اجلهات املاحنة     تقدمي           اإلنسان، إىل 

   .                           هلذا الدعم واملساعدة التقنية
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٤ ٣-١ ...........................................................الوالية -   ً أوال  

 ٤ ٤ ..........................................................العضوية -     ً ثانيا  

 ٤ ١٠-٥ ..........................................................املنهجية -      ًثالثا 

 ٥ ١٤-١١ .............................دراسة التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان -     ً رابعا  

 ٦ ٢٧-١٥ .....................................املشاورات مع حكومة السودان -     ً خامسا  

 ٨ ٣٢-٢٨ ........................................املشاورات مع اجملتمع الدويل -     ً سادسا  

 ٩ ٣٦-٣٣ ......................................املشاورات مع االحتاد األفريقي -     ً سابعا  

 ١٠ ٤٢-٣٧ ......................................................االستنتاجات -     ً ثامنا  

 ١١ ٤٣ ........................................................لتوصياتا -     ً تاسعا  

 املرفقات

                                                   رباء إىل حكومة السودان لتنفيذ قرار جملس حقـوق           اخل                                   جمموعة التوصيات املقدمة من فريق       -    األول
      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣          املؤرخ      ١٠١ / ٤-                 متابعة املقرر دإ   "           املعنون    ٨ / ٤        اإلنسان  

           حالة حقوق  ̀     ون                                                                         الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه االستثنائيـة الرابعة واملعن         
   ١٢ ........................................................... "̀                اإلنسان يف دارفور

 تذييل املرفق األول 

 List of the relevant sources for recommendations on Darfur, as adopted by 
the Human Rights Council, the former Commission on Human Rights and 

other United Nations human rights institutions............................ ٢٤ 

                                                                                الرد علي التوصيات املقدمة من فريق اخلرباء إىل حكومة السودان لتنفيذ قرار جملـس         - ين    الثا
           كـانون     ١٣            املـؤرخ       ١٠١ / ٤-                     متابعـة املقـرر دإ     "           املعنون    ٨ / ٤              حقوق اإلنسان   

                                                         الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة     ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول
   ٣٢ ..................................... "`    رفور                     حالة حقوق اإلنسان يف دا`        واملعنون 
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 الوالية -    ًأوال 
                                                            إزاء االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف       العميق                   من اإلحساس بالقلق       ً انطالقاً - ١

   ٨ / ٤             ، القـرار        ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠                                                                   اعتمد جملس حقوق اإلنسان بتوافق اآلراء يف دورته الرابعة، يف                   دارفور،
                                الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣        املؤرخ    ١٠١ / ٤-               متابعة املقرر دإ "     بشأن 

   ). "̀                  اإلنسان يف دارفور    حقوق     حالة ̀                                  دورته االستثنائية الرابعة واملعنون 

     مع      للعمل "                     سبعة من مكلفني بواليات            لفريق من                   عقد اجتماع     ٨ / ٤       قراره                         جملس حقوق اإلنسان يف          وقرر - ٢
                                                                حقوق اإلنسان يف االحتاد األفريقي والتشاور على حنو وثيق مع                آليات           ناسبة من                                  حكومة السودان ومع اآلليات امل    

                                                                      لضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات          ،                 بني الدارفوريني          والتشاور     وار               رئيس عملية احل  
         األمـم        مؤسسات        غريمها من                                                     ً            اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً، و              بدارفور         املتعلقة  

                                اليت قدمتها آليات أخرى من           الصلة                      تنفيذ التوصيات ذات         على         تشجيع    لل                                        املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان ، وكذلك       
                                                      تؤخذ يف االعتبار احتياجات السودان يف هذا الصدد، ولضمان   أن                                          آليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، على 

   ). ٧       الفقرة    ( "                                     ً املسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياً   و         التوصيات،              االتساق بني هذه 

                        تقدمي تقرير إىل الدورة       ")            فريق اخلرباء   ("                                                   حقوق اإلنسان إىل فريق السبعة املكلفني بواليات            جملس      وطلب - ٣
  .        للمجلس      اخلامسة

 العضوية -      ًثانيا 
     من       ويتألف                        لسودان، السيدة سيما مسر،                                         املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف ا      اخلرباء       فريق       تترأس - ٤

          اخلـاص         واملقرر                 كوماراسوامي،        رادهيكا        السيدة                                                                املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة،         
               ً                                           موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب آلتسون، واملمثلة اخلاصة لألمني         بإجراءات                                املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو 

                    حبقـوق اإلنـسان         املعين                                                                             حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيدة هينا جيالين، وممثل األمني العام                 عنية  امل       العام  
                                                 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             مبسألة               ً                                              للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالني، واملقرر اخلاص املعين         

           وأسـبابه                                                        فاك، واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة                              السيد مانفريد نو          املهينة،                             القاسية أو الالإنسانية أو     
ّ    املفّوضة                                        ويتلقى فريق اخلرباء الدعم من أمانة عينتها   .                            وعواقبه، السيدة ياكني إرتورك   .                     السامية حلقوق اإلنسان   

 املنهجية -      ًثالثا 
     مايو  /      أيار  ٢٥     إىل   ٢٣  ن         أبريل وم /        نيسان   ٢٧       إىل     ٢٤                                           اخلرباء اجتماعني يف جنيف يف الفترة من             فريق     عقد - ٥

ِ                                         واعُتِمدت يف االجتماع األول اختصاصات فريق         .     ٢٠٠٧ ُ                         وُعني السيد فالتر كالني            اخلرباء     ُ           وتركـزت    .      ً   مقـرراً  
                                  ومت التوصل إىل تفاهم مـشترك            مهام؛                                         ، وأساليب تنفيذه وما يتصل بذلك من         ٨ / ٤                             املناقشات على تفسري القرار     

  .   ذلك                                        خبصوص الوالية ومنهجية إجنازها واالتفاق على

     يف           مـشاورات                                                                                الثاين، استعرض فريق اخلرباء التعليقات املقدمة من حكومة السودان، وأجرى                   االجتماع    ويف - ٦
ِ                                    جنيف مع وفد وزاري مشترك قِدم من اخلرطوم واختذ قرارات بشأن ما مت     .                            إليه من استنتاجات وتوصيات      التوصل                         
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  :                  على املعايري التالية                                       حتقيق األهداف املنشودة، اتفق فريق اخلرباء     سبيل    ويف - ٧

                                                  مع حكومة السودان والشركاء املعنيني يف اجملتمع الدويل؛         بالشفافية                             التعاون والعمل بطريقة تتسم      إقامة  ) أ ( 

           السابقة؛        التوصيات                            العقبات اليت حتول دون تنفيذ     حتديد  ) ب ( 

ـ            اخلطوات                                  التوصيات حبسب األولوية وحتديد           ترتيب  ) ج (         جلـني          وس يف األ                                 املمكنة اليت هلا تأثري ملم
         للضحايا؛                      القصري واملتوسط بالنسبة 

  .                               معايري التنفيذ على املستوى العملي /     خطوات                           على املستوى التقين مع حتديد      العمل  ) د ( 

         اخلـرباء                                                                   إىل ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات القائمة، قام فريـق                 بوضوح        يشري    ٨ / ٤           القرار     أن     ومبا   - ٨
                                            اعتمدها جملس حقوق اإلنسان، وجلنة حقوق اإلنسان    اليت                  ت املتعلقة بدارفور                                  بالتايل باستعراض القرارات والتوصيا

        فريق    من   ُ                             وخلُص إىل أن القرار ال يطلب         .                                              وآليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان           هيئات     ً             سابقاً وغريمها من    
                     امليداين حلالة حقـوق                 يف الرصد         تساهم                                                                        اخلرباء االضطالع بأية أنشطة لتقصي احلقائق، إال أن توصياته ينبغي أن            

                                 ً                             بعثة األمم املتحدة يف السودان، وفقاً ملا طلبه جملس حقـوق             ذلك                                              اإلنسان من جانب مجيع اجلهات املعنية، مبا يف         
  . ٨ / ٤        قراره   من   ٨                اإلنسان يف الفقرة 

                                         ُ  ّ               جوانب من بعض أو مجيع التوصيات القائمة قد ُنفّذت، فإنه        تكون    أن        احتمال                      يدرك فريق اخلرباء           وبينما - ٩
          والقانون                                        خطورة االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان       "         إزاء    ٨ / ٤  ُ                        أُعرب عنه يف القرار          الذي                    الحظ القلق العميق     ي

                                     والعاملني يف اجملال اإلنساين، وكذلك            املدنيني                                                                  اإلنساين الدويل يف دارفور، مبا فيها اهلجمات املسلحة على السكان           
                                                   اره، وخباصة العنف الذي يستهدف النساء والفتيات، وعدم              العنف وانتش        واستمرار                          تدمري القرى على نطاق واسع، 

                      إىل التركيز علـى             واملستمرة     ً                                                  ، فضالً عن توافق اآلراء يف اجمللس بشأن احلاجة املاسة            "              هذه اجلرائم       مرتكيب   َ      مساَءلة  
      اء أن                     وعليه، أراد فريق اخلرب  .           يف دارفور      اإلنسان                                              تنفيذ التوصيات القائمة من أجل تعزيز حالة حقوق     على       تشجيع   ال

                     ً                                                       املستقبل، وليس تقييماً لألوضاع السابقة واألنشطة اليت قامت هبا حكومـة              إىل                                  تكون مهمته مبثابة ممارسة تتطلع      
  .                             سبيل تنفيذ التوصيات القائمة يف        السودان 

                     أطـول ال تنـدرج يف        زمنية                                                                 فريق اخلرباء على فهم أن التوصيات اليت يتطلب تنفيذها الفعلي مدة        وأمجع -  ١٠
                                           التوصيات األخرى ذات احملتـوى املتعلـق             جمموعة                                                يف هذه املرحلة، إال أن هذه التوصيات، وكذلك                     نطاق عمله   

                                                                    آليات األمم املتحدة واليت تتجاوز النطاق املباشر لوالية فريـق             ِ   خمتِلف                                        حبقوق اإلنسان املقدمة بشأن دارفور من       
  .               ً ، تظل صاحلة متاماً ٨ / ٤         القرار     مبوجب      احملددة       اخلرباء 

  التوصيات املتعلقة حبقوق اإلنساندراسة -      ًرابعا 
ُ                          إىل الوثائق اليت ُدرست مبوجب القرار               ً استناداً -  ١١ ُ                  ، حدد فريق اخلرباء جماالت ذات أولوية ُجمعـت يف           ٨ / ٤                                                  

  :         التالية     األربع                             مصفوفة تتضمن الفئات الرئيسية 
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          العنـف؛          ساء من                                                ً                       اإلنسان؛ مبا يف ذلك محاية املدنيني واملشردين داخلياً؛ ومحاية الن              حقوق      محاية  ) أ ( 
               والتعـذيب؛    ؛                     التعسفي، واالختفاء          واالحتجاز                                          ؛ واحلماية من اإلعدام بإجراءات موجزة،                   والرتع املسلح          واألطفال  

               حقوق اإلنسان؛  عن                                     ومحاية الشهود والضحايا؛ ومحاية املدافعني 
      ايقات                    اإلنـساين مـن املـض        يدان                                             اإلنسانية؛ مبا يف ذلك محاية العاملني يف امل        ات      املساعد      وصول  ) ب ( 

                                 وصول إىل املدنيني، مبن فيهم املشردون؛  ال        وتيسري         واهلجمات؛
       العدل؛ و         املساءلة  ) ج ( 
  .          التوصيات     تنفيذ     رصد  ) د ( 

                                                 جمال من اجملاالت ذات األولوية، ميكن أن تؤدي،            لكل                                              فريق اخلرباء باختيار وتوليف عدة توصيات            وقام -  ١٢
                                         ويف ذات الوقت، حدد فريق اخلرباء خطوات ينبغي   .      لواقع                  اإلنسان على أرض ا    حقوق    ُ  ّ                  إذا ُنفّذت، إىل حتسني حالة 

                        ومن أجل تيسري التنفيذ،     ذلك،          وعالوة على   .                                                        لتنفيذ التوصيات ميكن أن تعترب مؤشرات على اكتمال التنفيذ      اختاذها
   .                                                                عدد من التوصيات ذات النطاق العام لتكون مبثابة خطوات عملية مستقلة ُ            أُعيدت صياغة 

                                  ّ                       لتنفيذ كل واحدة من التوصيات اليت صّنفها حبـسب إمكانيـة           املطلوبة                           اء بتقييم املدة الزمنية                      قام فريق اخلرب      كما -  ١٣
                     ومع أن الفريق يقر      .       التوايل     ً         شهراً على      ١٢          أشهر و   ٣                                ، املراد هبما فترة زمنية من        "      املتوسط "    و  "     القصري "          يف األجلني          تنفيذها  

                                                        الواردة يف هذه الفئة هي إما قابلة للتنفيذ على           ه                   القائل بأن توصيات         الرأي                                    ً                  بأن فترة الثالثة أشهر تعترب قصرية نسبياً، فهو مع          
  .                          مع أهنا جزء من عملية أطول     القصري    جل                                    تتعلق خبطوات أولية ميكن أن تتخذ يف األ   إما و  )                   حنو، اإلعالنات العامة   (     الفور

  ُ            وأُرسـلت إىل     .     مايو / ر      أيا  ٢                       إىل حكومة السودان يف       )                          املرفق األول هلذا التقرير    (                     مصفوفة التوصيات      ُ    وقُدمت -  ١٤
     ودعا    ).                         انظر تذييل املرفق األول    (                  هبذه التوصيات         الصلة                                 مايو قائمة تتضمن املصادر ذات       /       أيار   ١٤                   حكومة السودان يف    

      أن     ميكن                                                    ً      ً                          التعليق على إمكانية تطبيق التوصيات وطلب منها تقييماً أولياً للمسامهة اليت               إىل                             فريق اخلرباء حكومة السودان     
  .                                          تعوق تنفيذ كل واحدة من التوصـيات          اليت                                                         دويل، من حيث املساعدة التقنية، لتيسري تذليل العقبات                          يقدمها اجملتمع ال  

   ).           املرفق الثاين   (                                             تضمن تقييم متطلباهتا املتعلقة بتنفيذ التوصيات    ً خطياً                            ً  مايو، قدمت حكومة السودان رداً  /      أيار  ١٨   ويف 

  مع حكومة السوداناملشاورات -      ًخامسا 
                                               بطريقة تتسم بالشفافية والتعاون من خالل إطالعها        السودان                      رباء إىل العمل مع حكومة              سعى فريق اخل   لقد -  ١٥

                                                                   فريق اخلرباء اعتراف احلكومة باملشاكل اخلطرية اليت تواجه حقوق اإلنسان يف       والحظ  .                        باستمرار على املستجدات  
   .  ٨ / ٤         القرار      أهداف   يق                                                               وباحلاجة املاسة إىل معاجلتها، ورغبتها الصرحية يف التعاون من أجل حتق      دارفور

         أبريـل،   /          نيـسان    ١٨                                السودان الدائمة جبنيـف يف           بعثة       مع          ً   متهيدياً                          ً      أمانة فريق اخلرباء اجتماعاً         وعقدت -  ١٦
   .                                     أبريل من أجل تعريفهم بعمل فريق اخلرباء /       نيسان  ٢٣            الدائمة يف       البعثة                               واجتمعت رئيسة فريق اخلرباء مبمثلي 

                                                    السودان لدى األمم املتحدة يف جنيف كان على اتصال مع        حلكومة           ل الدائم                               أشار اخلرباء إىل أن املمث           وبينما -  ١٧
     ظهر                                                       أبريل، فإنه مل يتمكن من االجتماع بالفريق حىت بعد           /        نيسان   ٢٣                 الذي بدأ يف           األسبوع                       األمانة والرئيسة خالل    

            املسؤول عن -  ة         اخلارجي      للشؤون            ُ                                            أبريل، حيث أُجريت مشاورات أولية عرب اهلاتف مع وزير الدولة  /       نيسان  ٢٦     يوم
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                تقوم بدراسة          السودان                                                  وتعهد وزير الدولة بتشكيل جلنة يف إطار حكومة           .                     املوجود يف اخلرطوم   -           اإلنسان     حقوق
ّ                             التوصيات اليت مجعها فريق اخلرباء وتيّسر االتصاالت يف جنيف،                                              مايو، بني وفد وزاري مشترك مـن        /       أيار   ٢٤   يف                                

  .                     اخلرطوم وبني فريق اخلرباء

                                                    املشترك وممثلني من بعثة السودان الدائمة لـدي                الوزاري                                   مايو، اجتمع فريق اخلرباء بالوفد       /       أيار   ٢٤    ويف -  ١٨
                                                                         من االجتماع مناقشة مصفوفة التوصيات اليت أعدها فريق اخلرباء والرد                الغرض      وكان    .  )١ (                     األمم املتحدة يف جنيف   

   .                                                           احلكومة بشأن وضع استراتيجية لتنفيذ هذه التوصيات بشكل فعال  من       املقدمة 

        وتقاربت   .                                                                                          وكانت املشاورات بني فريق اخلرباء وحكومة السودان مفتوحة وصرحية وحققت قدرا من التقدم             -  ١٩
                         بشأن مـسائل أخـرى      -               ً      أو تباينت متاماً     -                                                                        وجهات النظر بشأن عدد من املسائل، بينما تقاربت بدرجة بدرجة أقل            

   .                    تستوجب مواصلة احلوار

                                                             من التوصيات مع أن اخلطوات احملددة اليت سـوف تتخـذها                                                 ووافقت حكومة السودان على عدد كبري      -  ٢٠
                                                                      وطلب الوفد تعديل اجلدول الزمين للتنفيذ واقترح أن تكـون فتـرة              .                                        لتنفيذها مل تكن واضحة يف بعض األحيان      

                                                     وعالوة على ذلك، رأت حكومة السودان أن التوصيات ال ينبغي   .             ً              ستة أشهر بدالً من ثالثة أشهر  "           األجل القصري "
  .                                                                إىل عمليات تقييم وقائع ال توافق احلكومة عليها، أو عفا عليها الزمن        أن تستند

    ّ                                                         يكلّف فريق اخلرباء بالعمل على تنفيذ التوصيات القائمة وال يطلب  ٨ / ٤                                 إن فريق اخلرباء، إذ يعترب أن القرار  -  ٢١
                            فق عليها أو تعتربها قدمية                                                                                                منه القيام بتقصي احلقائق، دعا حكومة السودان إىل أن تبني بوضوح التوصيات اليت ال توا              

                                                                                                           وعالوة على ذلك، أشار فريق اخلرباء إىل طلب السودان املتعلق بتمديد اإلطار الزمين بالنـسبة للتوصـيات                   .      العهد
                                                                                                       قصرية األجل إىل ستة أشهر، لكنه كرر التأكيد على أنه يعترب فترة الثالثة أشهر كافية ألن غالبية التوصيات ال يتطلب 

  .                                                              ً ارية مطولة أو موارد إضافية، وهناك توصيات أخرى ميكن تنفيذها فوراً                 تطبيقها عمليات إد

                                                                                                وأثناء التشاور مع حكومة السودان، ومع مالحظة التعهدات والتطورات اإلجيابية املتعلقة باجلوانب ذات الصلة  -  ٢٢
                           قيح بعض القوانني، واحلاجة                                                                                            حبماية املدنيني، والتدابري املتخذة للتصدي للعنف ضد النساء وتوفري احلماية لألطفال، وتن           

                                                                                                               إىل زيادة عدد املدعني العامني يف دارفور بغية توسيع وجودهم امليداين، واآلليات املمكنة لرصد تنفيذ التوصيات بصورة          
                 كما رحب فريـق      .                                                                              ً               مشتركة، شدد فريق اخلرباء على أن هذه التعهدات جيب حتديدها يف شكل إجراءات حمددة زمنياً              

   .                                                                        ة بالرد على مجيع الرسائل املعلقة املقدمة من اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان                 اخلرباء بتعهد احلكوم

                                                      

                                                             السيد عبد الدائم زمراوي، وضم يف عضويته كل من مفوض                 العدل،                                       الوفد الوزاري املشترك نائب وزير         أس  تر  ) ١ (
              االستـشاري       اجمللس                                                                              حسبو حممد عبد الرمحن، والعميد حسن حامد حممد من وزارة الدفاع، وعضو                     الدكتور                    املساعدة اإلنسانية،   

                                                      التابعة لوزارة العدل، الدكتورة عطيات مـصطفى،               والنساء       ألطفال                                                            السوداين حلقوق اإلنسان ومديرة إدارة مكافحة العنف ضد ا        
           الدائمة         السودان                          كما ضم الوفد من بعثة        .   طه  .                                                حلقوق اإلنسان، الدكتور عبد املنعم عثمان م              السوداين                       ومقرر اجمللس االستشاري    

                                  رة املفوضة، السيدة رمحـة صـاحل                   حممد، والوزي   .     ف    دهب                       الدائم السفري عمر          املمثل                                          لدى األمم املتحدة يف جنيف كل من نائب         
   ).         سكرتري ثاين (                 ، والسيد حممد حسن  )         سكرتري ثاين (            إقبال حممد        والسيدة                             العبيد، واملستشار صالح املبارك، 
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  ،     ٢٠٠٧      مارس /    آذار                                                                                   وأشار فريق اخلرباء إىل البيان املشترك بشأن وصول املساعدات اإلنسانية الصادر يف              -  ٢٣
                         ملستفيدين منه، الـيت ال                                                                                               لكنه كرر التأكيد على أن وجود اتفاق أو قانون غري كاف يف حد ذاته لكفالة حقوق ا                

                                           ويف ذات الوقت، أشار فريـق اخلـرباء إىل أن        .                                                               ميكن قياسها إال من خالل التحسن الذي يطرأ على أرض الواقع          
                                                                                                                  حكومة السودان، على الرغم من موافقتها على أمهية تنفيذ البيان املشترك ومحاية العاملني يف امليدان اإلنـساين،                 

                                                         كما أشار فريق اخلرباء إىل عدم موافقة احلكومـة علـى             .                   ً   داحة الوضع ميدانياً                                   تعترض على حتليل فريق اخلرباء لف     
                                                                                                               التوصية املتعلقة حبماية العاملني يف امليدان اإلنساين ومحاية وصول املساعدات اإلنسانية، وكذلك التوصية املتعلقة              

                          أعطت تطمينـات بـأن                                                                                         بتمكني مراقيب حقوق اإلنسان من القيام بزيارات مفاجئة إىل أماكن االحتجاز، لكنها           
  .                                                                          الزيارات إىل أماكن االحتجاز سيسمح هبا عند تقدمي اإلشعار الالزم إىل السلطات املختصة

                                                       ً                                                وعارض الوفد السوداين فرضية أن حكومة السودان ملزمة قانوناً بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ألن احلكومـة    -  ٢٤
             كما أوضـحت     .                                                        يع االدعاءات املتعلقة جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية                                                      تقول إن حماكمها الوطنية قامت بالتحقيق يف مج       

  .                                                                                             احلكومة أهنا حتيل املشتبه هبم إىل احملكمة عندما توجد أدلة تثبت مثل هذه االدعاءات وتدفع تعويضات للضحايا

          اء علـى                                                                                                كما أوضحت حكومة السودان موقفها املتعلق باالنضمام إىل اتفاقيات دولية مثل اتفاقية القض             -  ٢٥
                         العقوبـة القاسـية أو                                                              اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو                                          مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و     

           وعلى الرغم   .                                                                             والربوتوكول امللحق هبا، ويرد ذلك أيضا ضمن التوصيات الواردة يف املصفوفة                               الالإنسانية أو املهينة  
                                                              بدأ التصديق على هذه االتفاقيات، وأهنا تنظر بالتأكيـد يف                                                             من زعم حكومة السودان أهنا ال تعارض من حيث امل         

                                         تتعهد بالتصديق عليها يف غضون اإلطـار                           غري قادرة على أن                                                      االنضمام إليها مع بعض التحفظات، فإن احلكومة        
    نتج                                                                                               الزمين املوصى به بسبب ادعاء احلاجة إىل إشاعة الوعي يف اجملتمع غري قادرة على أن عدم قدرهتا على توقع ما ي

   .                                                         عن اإلجراءات التشريعية الضرورية للتصديق على هذه االتفاقيات

                                                                                                      وخالصة القول إن فريق اخلرباء الحظ مع االرتياح الرغبة اليت أعربت عنها احلكومة يف اختاذ خطوات من                  -  ٢٦
   ؛  ٤- ١- ١   ؛   ١- ١- ١  :                                                                                                   أجل اإلنفاذ اجلزئي أو التام للتوصيات التالية الواردة يف املصفوفة املرفقة أو مواصلة إنفاذها             

  ؛  ٤- ٤- ١  ؛  ٣- ٤- ١  ؛  ١- ٤- ١  ؛  ٣- ٣- ١  ؛  ٢- ٣- ١  ؛  ١- ٣- ١   ؛   ٤- ٢- ١   ؛   ٣- ٢- ١   ؛   ٢- ٢- ١   ؛   ١- ٢- ١   ؛   ٥- ١- ١
  ؛  ٥- ٣  ؛  ٤- ٣  ؛  ٢- ٣  ؛  ١- ٣  ؛  ٣- ٢- ٢  ؛  ٤- ١- ٢  ؛  ٣- ١- ٢  ؛  ٢- ١- ٢  ؛  ١- ١- ٢  ؛  ٢- ٦- ١  ؛  ١- ٦- ١  ؛  ١- ٥- ١
  . ٧- ٤  ؛  ٦- ٤  ؛  ٥- ٤

                   ت األخرى، ويوصـي                                                                                    ويؤيد فريق اخلرباء الرأي الذي يفيد بوجود جمال لتقارب املواقف بشأن التوصيا            -  ٢٧
   .                                                       بالتايل باستمرار احلوار مع حكومة السودان بشأن هذه املسائل

  املشاورات مع اجملتمع الدويل-      ًسادسا 
                                                             ، ولكفالة الشفافية أيضا، قام فريق اخلرباء يف العديد من املناسبات  ٨ / ٤     ً                           تيسرياً للفهم املشترك لروح القرار  -  ٢٨

  . ٨ / ٤                            ُ                         دويل يف جنيف على التقدم الذي أُحرز يف سبيل تنفيذ القرار                                 بإطالع الشركاء املعنيني من اجملتمع ال

                                                                                             أبريل، عقدت السيدة سيما مسر اجتماعات متهيدية مع ممثلي بعثة السودان الدائمة يف جنيف،               /        نيسان   ٢٣    ويف   -  ٢٩
   .     نسان                                                                                       ورئيس جملس حقوق اإلنسان، واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وكبار موظفي املفوضية السامية حلقوق اإل
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                                                                  أبريل، أجرى فريق اخلرباء سلسلة من املشاورات مع ممثلي الـسلك            /        نيسان   ٢٧    و   ٢٤                  وخالل الفترة بني     -  ٣٠
                                                                                                                 الدبلوماسي، مبن فيهم سفراء أملانيا واجلزائر ورومانيا وغانا ومصر، فضال عن املراقب الدائم لالحتاد األفريقـي                

                      ومل يتمكن سفريا الصني      .                            لمجموعة اإلقليمية األفريقية   ل  "                اللجنة الثالثية  "                                 وسفريي املغرب وموريشيوس بوصفهم     
                                                  وأعرب ممثلو السلك الدبلوماسي عن دعمهم وقدموا         .                                                         وجنوب أفريقيا من االجتماع على الفور مع فريق اخلرباء        

   .                                     مقترحات قيمة بالنسبة لعمل فريق اخلرباء

                                   اقشة أساليب العمل وتبادل اآلراء                                                                       واجتمع فريق اخلرباء يف عدة مناسبات برئيس جملس حقوق اإلنسان ملن           -  ٣١
  .                                                                                  ُ    بشأن النهج اجلديد الذي وضعه اجمللس، وأطلع مكتب جملس حقوق اإلنسان مرتني على التقدم الذي أُحرز

                                                                                                وتلقى فريق اخلرباء معلومات من بعثة األمم املتحدة يف السودان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة           -  ٣٢
                                                                   سكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم                                    ، وصندوق األمم املتحدة لل     )         اليونيسيف (

                                                                                                 املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، كما أجرى الفريق مشاورات، مباشرة وعرب اهلاتف، بشأن دارفور مع املنظمات 
              ا، وكذلك مع                                                                                                   غري احلكومية ذات الطابع الدويل، واملنظمات السودانية غري احلكومية اليت تتخذ من جنيف مقرا هل              

                                                            وقدم احملاورون معلومات قيمة عن الوضع يف دارفور وجمـاالت            .                               مبن فيهم خرباء من السودان     -              خرباء مستقلني   
   .                                                                      االهتمام ذات األولوية، وكذلك عن العقبات اليت تعوق تنفيذ التوصيات القائمة

  املشاورات مع االحتاد األفريقي-      ًسابعا 
    وإذ   .                                                               أن يعمل فريق اخلرباء مع االحتاد األفريقي وآلياته املعنية حبقوق اإلنسان      ً      حتديداً إىل  ٨ / ٤            يدعو القرار  -  ٣٣

                                                                                                 يضع فريق اخلرباء يف االعتبار الدور اهلام لالحتاد األفريقي يف إطار عملية أبوجا للسالم وضرورة قيام مجيع أطراف 
                                   وتنفيذه، فإنه يرى أن هذه االتصاالت                               ّ                                 الرتاع، مبا يف ذلك األطراف غري املوقّعة، باالنضمام إىل اتفاق سالم دارفور

                                                                             وأجرى فريق اخلرباء حمادثات يف ثالث مناسبات مع املراقب الدائم لالحتاد األفريقي يف جنيف،   .                تتسم بأمهية خاصة
   .                                                                          للمجموعة اإلقليمية األفريقية وأطلعهم على املستجدات حبضور بعثة السودان الدائمة  "               اللجنة الثالثية "        إىل جانب 

                                                                                                 بدأ فريق اخلرباء إجراء اتصاالت مع أمانة وآليات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛ ويف                   كما   -  ٣٤
                                                                                                     أبريل، قام املقرر اخلاص املعين بالالجئني واملشردين يف أفريقيا بإجراء حوار عرب اهلاتف مـع فريـق                  /        نيسان   ٢٧

                                           ماع يف باجنول بني رئيسة فريق اخلرباء وبني                                                                    وعلى الرغم من تعذر وضع اخلطط األولية املتعلقة بعقد اجت           .      اخلرباء
ُ                     اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، ُعقد يف أديس أبابا يف                                    مايو اجتماع متابعة بني ممثل األمـني   /      أيار  ١١                                     

                                      ً                                                                      العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وبني املقرر اخلاص للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املعين               
                          ً                    مايو، قدم فريق اخلرباء بياناً يف اجللسة االفتتاحية  /      أيار  ١٦   ويف   .                      ً                     لالجئني واملشردين داخلياً واملهاجرين يف أفريقيا  با

                                                                                                             للدورة احلادية واألربعني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يؤكد فيه على ضرورة تعميق التعاون بشأن               
   .                        ت اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان                                        دارفور بني آليات اللجنة األفريقية واإلجراءا

      ُ  ّ                                                                                     مايو، ُنظّم حوار عرب اهلاتف بني فريق اخلرباء وبني املقررة اخلاصة املعنية حبقوق املـرأة يف                 /       أيار   ٢٣    ويف   -  ٣٥
                                                                                                     أفريقيا، وأحد أعضاء الفريق العامل املعين باملبادئ التوجيهية جلزيرة روبن، واملقرر اخلاص املعين بأوضاع االحتجاز 

                                                                                             أفريقيا، واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلـاص املعـين بـالالجئني                           والسجون يف   
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               ً                                                                                        واملشردين داخلياً واملهاجرين يف أفريقيا، واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري، التابعني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
                                                 رات هو تبادل اآلراء بشأن سبل وأساليب تنفيذ القرار                    وكان الغرض من املشاو  .             ً               والشعوب، فضالً عن أمني اللجنة

                                                                                                   وأعرب املكلفون بواليات يف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب عن دعمهم لعمل فريق اخلـرباء                 .  ٨ / ٤
   .  ٨ / ٤                                                  وتعهدوا مبواصلة تعاوهنم مع اآللية املنشأة مبوجب القرار 

                ويأسـف فريـق      .   يني      دارفور      بني ال       شاور     الت      وار و  حل                                                  كما جرى االتصال يف عدة مناسبات برئيس عملية ا         -  ٣٦
                                                                                              اخلرباء لعدم التمكن بعد من إجراء مشاورات رمسية ألن االحتاد األفريقي لـم يأذن حىت اآلن بإجراء اتصاالت من 

   .                 وبني فريق اخلرباء  يني      دارفور     بني ال                                        هذا القبيل بني رئيس عملية احلوار والتشاور 

  االستنتاجات-      ًثامنا 
                             ، إزاء فداحـة انتـهاكات       ٨ / ٤                                                            فريق اخلرباء اجمللس دواعي القلق اليت أعرب عنها يف قراره                  يشاطر   -  ٣٧

َ                     عدم مساَءلة مرتكيب هذه اجلرائم                                                      ً     حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اجلارية يف دارفور، فضالً عن          .   

             يتيح حلكومة  ٨ / ٤  ر                                                                    ويعتقد فريق اخلرباء أن النهج الذي اختاره جملس حقوق اإلنسان من خالل القرا -  ٣٨
  .                                                ً                              السودان فرصة إظهار تعهدها حبماية حقوق اإلنسان وفقاً اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل

                                                                                     ويرحب فريق اخلرباء بالتعهد الذي أعربت عنه حكومة السودان بالعمل مع اجمللس واألمم املتحدة من  -  ٣٩
     ّ                                        ويذكّر بأن املمارسة احلالية ميكن أن تكون نقطة                               ً                      أجل تنفيذ التوصيات املوجودة أصالً املتعلقة حبقوق اإلنسان،

                                              وعلى الرغم من األمهية احليوية اليت تتسم هبا تعهدات   .                                           انطالق فقط حنو حتسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور
   .                      ُ                                                           احلكومة والتدابري اليت اُتخذت، فإن حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع هي املقياس ألي حتسن

                                                                                        يربز فريق اخلرباء أمهية العمل الذي قام به مراقبو حقوق اإلنسان من بعثة األمـم                               ويف هذا الصدد،   -  ٤٠
                                                                                            املتحدة يف السودان وغريهم من اجلهات الفاعلة امليدانية، ويكرر التأكيد على أن مراقيب حقوق اإلنسان جيب 

                        يع األماكن اليت يوجد فيها    ُ                                                                          أن ُيتاح هلم الوصول التام ومن دون عقبات إىل مجيع املناطق املعنية، مبا يف ذلك مج      
                           ً                                  ُ                                        أشخاص حمرومون من حريتهم، فضالً عن االطالع على حماضر التحقيقات، وأن ُيسمح هلم مبقابلة الـضحايا                

  .                   واحملتجزين على انفراد

                                                                                        ويرحب فريق اخلرباء بفرصة التعاون مع اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لالحتاد األفريقي، مبا يف  -  ٤١
                                                                                   األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وعملية احلوار والتشاور بني الدارفوريني، ويكرر التأكيـد              ذلك اللجنة  

  . ٨ / ٤                                                                على أمهية إشراك هذه اآلليات بصورة تامة يف العملية املذكورة يف القرار 

ـ     -  ٤٢   م     ّ                                                                                    ويذكّر فريق اخلرباء بأنه جيب على مجيع أطراف الرتاع الوفاء بتعهداهتا وتنفيذ مجيع توصيات األم
                  ً                                                                                          املتحدة املوجودة أصالً فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ويدعو مجيع اجلهات الفاعلة املعنية إىل أن تعاجل بـصورة                 
                                                                                                 شاملة، يف إطار تنفيذ اتفاق أبوجا للسالم وغريه من احملافل املالئمة، مجيع العقبات اليت تعوق حتـسني حالـة      

  .                    حقوق اإلنسان يف دارفور
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  التوصيات-      ًتاسعا 
  :                                 فريق اخلرباء جملس حقوق اإلنسان مبا يلي     يوصي  -  ٤٣

                              ّ                                                           أن حيث حكومة السودان على أن تنفّذ، من دون تأخري، توصيات فريق اخلرباء اليت تعهدت                 ) أ ( 
   ؛  )      أعاله  ٢٦       الفقرة  (         بتطبيقها 

                                                                                 أن يطلب إىل فريق اخلرباء مواصلة حواره مع حكومة السودان بـشأن تنفيـذ التوصـيات         ) ب ( 
     يق؛                     األخرى املقدمة من الفر

                                                                                  أن يطلب إىل فريق اخلرباء وغريه من اجلهات الفاعلة تقدمي املساعدة إىل حكومة الـسودان،         ) ج ( 
                                                                                             عند طلبها بغية استكمال وضع خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات، مع مراعاة طابعها القصري واملتوسط األمد؛

ـ             ) د (                        ية الـسامية حلقـوق                                                                        أن يدعو هيئات ووكاالت األمم املتحدة املعنية، مبا يف ذلك املفوض
                                                                          اإلنسان، إىل تقدمي الدعم واملساعدة التقنية بالقدر الالزم لتنفيذ هذه التوصيات؛ 

                                                                                             أن يدعو اجلهات املاحنة إىل تقدمي األموال هلذا الدعم واملساعدة التقنية، على أساس تقيـيم                 )   ه ( 
            االحتياجات؛ 

                                        ر على تقدمي هذا التقريـر إىل جملـس                                                                أن يطلب إىل فريق اخلرباء القيام بعد مرور ثالثة أشه           ) و ( 
                                                                                                       حقوق اإلنسان باستعراض مستوى تنفيذ هذه التوصيات، وذلك بالتعاون التام مـع حكومـة الـسودان،                
                                                                                                وبالتشاور مع اآلليات املناسبة يف االحتاد األفريقي املعنية حبقوق اإلنسان وبعد التشاور مع رئيس عملية احلوار 

  .                                                                    تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التالية النتهاء فترة األشهر الثالثة                             والتشاور بني الدارفوريني، وتقدمي
                                                                                                           وينبغي أن يتضمن هذا االستعراض النظر يف املعلومات الواردة من حكومة السودان، وبعثة األمم املتحدة يف                

             األفريقـي                                                                                          السودان، ووكاالت وبرامج وآليات حقوق اإلنسان األخرى يف األمم املتحدة، وكذلك االحتـاد            
                                                                                                        وآلياته املعنية حبقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف جمال حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين يف               

         دارفور؛ 

                                                                                         أن يكرر دعوة مجيع أطراف الرتاع إىل وقف كل أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيـز                  ) ز ( 
                         ً                     كبار السن واملشردين داخلياً، والعـاملني يف                                                                بشكل خاص على النساء واجملموعات الضعيفة مثل األطفال و        

                امليدان اإلنساين؛ 

                                                                                        أن يدعو حكومة السودان إىل أن تكفل التحقيق على النحو الواجب يف مجيع االدعـاءات                 ) ح ( 
                     ثبت مـسؤوليتهم إىل     ت                      وتقدمي األشخاص الذين                                                                املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،        

  .        السرعة         على وجه       العدالة
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 املرفقات
 املرفق األول

 متابعة املقرر" املعنون ٤/٨رباء إىل حكومة السودان لتنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان اخلجمموعة التوصيات املقدمة من فريق 
ده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة ـ الذي اعتم٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤/١٠١-دإ

 "`حالة حقوق اإلنسان يف دارفور`ون واملعن

  محاية حقوق اإلنسان-١
                                     ً محاية املدنيني، مبن فيهم املشردون داخليا ١-١

 
 املؤشر اإلطار الزمين التوصية

 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                                                                           إصدار وإنفاذ أوامر واضحة موجهة إىل القوات املـسلحة وأي ميليـشيات خاضـعة       ١-١-١
                     مبا يف ذلك األراضـي      (                                                    كومة حيظر مبوجبها جعل املدنيني أو األعيان املدنية                   لسيطرة احل 

             مبا يف ذلك حرق  (    ً                                  هدفاً للهجمات أو شن هجمات عشوائية        )                           املزروعة والثروة احليوانية  
                                                   ؛ وتشري إىل أن هذه اهلجمات ميكن أن تشكل جرائم           )                           القرى وعمليات القصف اجلوي   

                                             فيهم، مبن فيهم األشـخاص املنوطـة هبـم                                                حرب وجرائم ضد اإلنسانية وأن املشتبه     
                                    َّ                                             مسؤولية قيادية، سيخضعون للتحقيق ويقدَّمون إىل العدالة، وأن مجيـع احلـصانات            

  . ُ   َ سُترفَع

                                           األوامر الصادرة واليت مت نشرها على نطاق                  األجل القصري
     واسع

               َّ                         عدد اهلجمات املبلَّغ عنها والـيت ميكـن        
ــة أو أي  ــوات احلكومي ــا إىل الق                                     عزوه

   .    يفة           ميليشيات حل

 

                                                                                     بدء تنفيذ خطة للسيطرة على امليليشيات ونزع سالحها، بالتعاون مع األمم املتحـدة              ٢-١-١
           ً                                            وينبغي أيضاً اختاذ اإلجراءات للسيطرة على قوات األمن          .                              والبعثة األفريقية يف السودان   

                                                                           مثل قوات الدفاع الشعيب، وحرس املخابرات احلدودية، وشرطة االحتياطي املركـزي،      
ّ        وضمان التحّري عن     .                                                  شعبية، أو شرطة اهلجانة وختفيض حجم هذه القوات                  والشرطة ال            

                                                                               أعضاء هذه املؤسسات الستبعاد األعضاء الذين ارتكبوا انتهاكات خطـرية حلقـوق            
  .                         اإلنسان وتقدميهم إىل العدالة

             اخلطة املنشورة           األجل القصري
          َّ                               اإلجراء املتَّخذ للسيطرة على امليليـشيات      

          قـوات                               ونزع سالحها وللسيطرة علـى    
                                       الدفاع الشعيب وحرس املخابرات احلدودية     
                                     وشرطة االحتياطي املركـزي والـشرطة      
                                        الشعبية أو شـرطة اهلجانـة، وختفـيض        

  .     حجمها

 

                                                                                  اختاذ مجيع التدابري الالزمة لدرء خطر اهلجمات على املدنيني ومنع هـذه اهلجمـات               ٣-١-١
ّ                                   والتدخُّل حلماية السكان املعّرضني للهجمات يف مجيع املنـاطق                              اخلاضـعة لـسيطرة          ُّ                  

  .      احلكومة

                                                   عدد اهلجمات اليت مت شنها على املدنيني أو األعيان                    األجل القصري
                                     املدنية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة

                                                اإلجراء الفعلي املتخذ لدرء خطر اهلجمات علـى        
                                           املدنيني ومنعها وحلماية السكان املعرضني للهجمات
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  .                                                يد القسري والطوعي لألطفال يف اجلماعات املسلحة                                     إنفاذ احلظر املفروض على التجن     ٤-١-١
  .                     َّ                وتسجيل مجيع احلاالت املبلَّغ عنها ومتابعتها

                َّ      عدد احلاالت املبلَّغ عنها           األجل القصري

                                                                                   إنشاء دوريات منتظمة وفعالة للشرطة من أجل محاية السكان املعرضني يف دارفـور،              ٥-١-١
                                        ذلك حول خميمـات وقـرى املـشردين                                                       بدعم من البعثة األفريقية يف السودان، مبا يف       

                                                                            وينبغي أن تتم عملية تقييم االحتياجات لتحديد األولويات مبشاركة اجملتمـع             .       ً داخلياً
  .                                                                  احمللي املعين لتحديد أجنع استراتيجية للحماية يف هذه املناطق واالتفاق بشأهنا

                        ً               عدد خميمات املشردين داخلياً وغريهم من                  األجل املتوسط
                       الـيت اسـتفادت مـن                 َّ     السكان املعرَّضني   

                           الدوريات املنتظمة والفعالة 
                                       االخنفاض يف عدد اهلجمات يف املناطق اليت       

                تغطيها الدوريات

 

 

                       محاية النساء من العنف ٢- ١

 املؤشر اإلطار الزمين التوصية 
 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

        وتقـدمي    .              ملرأة للجمهور                                                          إتاحة خطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة العنف ضد ا        ١-٢-١
  .                 تقرير عن التنفيذ 

              اخلطة املنشورة،           األجل القصري
              مستوى التنفيذ

 

                                        ً                                   االعتراف حبدوث العنف ضد املرأة وإدانته علناً والتأكيد من جديد على أنه لـن      ٢-٢-١
                    ً                                                            يكون هناك هتاون مطلقاً إزاء هذه اجلرائم وأنه سيجري اختاذ إجراءات سـريعة             

ّ               للتحّري عن مرتكبيها    .                                            وحتديد هويتهم وحماكمتهم وتقدمي تعويض إىل الضحايا    

                                           البيانات العامة الصادرة وعدم التراجـع                 األجل القصري
  .            عنها بعد ذلك

              َّ                          عدد احلاالت املبلَّغ عنها واليت أعقبـها       
                                   إجراء مالئم يثبت إخالص احلكومة يف      
                                    مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق      
                                    التحري عن مرتكيب اجلرائم وحماكمتهم     

  .            تقدمي التعويض و

 

                                                                                     العمل بالتشاور مع أفراد اجملتمع احمللي، مبن فيهم النساء، على إنشاء أو استئناف             ٣-٢-١
ّ           ً دوريات حطب الوقود اخلاصة مبخيمات وقرى املشّردين داخلياً                                        .  

ّ           ً              عدد خميمات املشّردين داخلياً املستفيدة                األجل القصري              
                                     من دوريات حطب الوقـود املنتظمـة       

         والفعالة
                  َ  َ         ض يف عدد اهلجمات املرَتكَبـة           االخنفا

               ّ                          ضد النساء واملبلّغ عنها يف املناطق الـيت      
                تغطيها الدوريات
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                                                                            جعل خطط العمل اخلاصة باللجان احلكومية ملكافحة العنف ضد املرأة، والـيت            ٤-٢-١
  .                                                      تشتمل على أهداف وغايات وأطر زمنية واضحة، متاحة للجمهور

       تاحـة                               خطط عمل اللجان احلكومية امل               األجل القصري
  .     ً        فعلياً للجمهور

 

                                                                           إصدار تعليمات واضحة مبفعول فوري إىل مجيع السلطات، مبا يف ذلك القوات             ٥-٢-١
                                                                       املسلحة، وأي ميليشيات خاضعة لسيطرة احلكومة تشري إىل حظر االغتـصاب           
                                                                           وغريه من أشكال العنف اجلنسي؛ وإىل أن هذه األشكال ميكن أن تشكل جرائم             

                                                 وأن املشتبه فيهم، مبن فيهم األشخاص املنوطة هبم                                    حرب وجرائم ضد اإلنسانية؛     
                                     َّ                                       مسؤوليات قيادية، سيخضعون للتحقيـق ويقـدَّمون إىل العدالـة وأن مجيـع             

  .                                         ونشر هذه التعليمات وتوزيعها على نطاق واسع  .          ُ    احلصانات سُترفع

                                      التعليمات الصادرة واملنـشورة علـى                 األجل القصري
  .         نطاق واسع

  ىل                                    عدد احلوادث اليت ميكـن عزوهـا إ       
                                     السلطات احلكومية أو أي ميليـشيات      

                     خاضعة لسيطرة احلكومة 

 

                                                                            ضمان حصول مجيع النساء الاليت تعرضن للعنف اجلنسي على الرعاية الطبيـة،            ٦-٢-١
     ونشر   .                                                                       بصرف النظر عن اختيارهن إبالغ الشرطة حبالتهن أو عدم قيامهن بذلك          

                     ب القانون اجلنـائي                  الصادر مبوج   ٢                                              وتعزيز االمتثال لقواعد تطبيق التعميم رقم       
                                                   وتكليف اللجان احلكومية مبهمة رصد االمتثال وتقدمي         .                        والذي يلغي هذا الشرط   

  .                تقارير علنية عنه

                                    عدد حاالت عدم االمتثـال لقواعـد             مستمر
                  الصادر مبوجـب     ٢                     تطبيق التعميم رقم    

               القانون اجلنائي

 

َ       ً                                   نشر ضابطات شرطة تدربَن خصيصاً للتعامل مع ضحايا العنف اجل         ٧-٢-١             نسي وغـريه                       
  .                                من أشكال العنف ضد املرأة يف دارفور

                                                                        ضمان حصول مجيع موظفي التحقيق على األقل على تدريب خـاص بكيفيـة             
  .                         معاجلة حاالت العنف ضد املرأة

                      ّ             عدد ضابطات الشرطة املدّربات الاليت                 األجل املتوسط
                               ً مت نشرهن يف خميمات املشردين داخلياً

 

                                                    ايل ملعاجلة أوجه القصور وضمان فعاليتـه يف منـع                                     استعراض اإلطار القانوين احل   ٨-٢-١
  .                                 جرائم العنف اجلنسي وحماكمة مرتكبيها

        حبيـث      ١٩٩١                            من القانون اجلنائي لسنة       ١٤٩                                تعديل تعريف االغتصاب يف املاد      
ُ                                                                            ُيكفل عدم وجود روابط تربطه بالشروط املوضوعية أو شروط اإلثبات املتعلقـة          

  .                بالزنا أو اللواط
                                                              اجلنائية على حنو يكفل عدم جواز اعتبار ادعـاء ضـحية                              إصالح قانون األدلة  

   ).    ١٩٩١                         من القانون اجلنائي لسنة    ١٤٥      املادة  (               ً        االغتصاب اعترافاً بالزنا 
 

      ١٩٩١                               إصالح القانون اجلنائي لـسنة                  األجل املتوسط
   .                            وغريه من التشريعات ذات الصلة

                                    عدد احملاكمات املتعلقـة باالغتـصاب      
ـ         د                                  واألحكام املالئمـة الـصادرة ض

                             مرتكبيها واجلرب املمنوح للضحايا
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                                                                                التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكـول            ٩-٢-١
  .                                                            امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا

                                           التصديق الفعلي على اتفاقية القضاء على                  األجل املتوسط
            رأة وعلـى                              مجيع أشكال التمييز ضد امل    

          الربوتوكول

 

 

                      األطفال والرتاع املسلح ٣- ١

 املؤشر اإلطار الزمين التوصية 
 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                                                                              إنشاء وحدات معنية بنوع اجلنس والطفل داخل الشرطة الوطنيـة يف دارفـور             ١-٣-١
  .                                         وتزويدها باملوارد الكافية على سبيل األولوية

                                 ات املعنية بنوع اجلنس والطفـل           الوحد           األجل القصري
                                         املنشأة داخل الشرطة الوطنية واملـزودة      

                باملوارد بالكامل

 

                                                                                    القيام باعتماد تشريع وطين حلماية الطفل يف الوقت املناسب، وضمان تنفيـذ هـذا              ٢-٣-١
  .       التشريع

                            َ  َ                                                 ضمان التحقيق يف االنتهاكات املرَتكَبة ضد األطفال وحماكمة مرتكبيهـا بـصرامة            
  .                                                           ً تصدي للشعور باإلفالت من العقاب على هذه االنتهاكات السائد حالياً          ومنهجية لل

                              اعتماد تشريع وطين حلماية األطفال            األجل املتوسط
                      َ  َ            عدد حاالت االنتهاكات املرَتكَبة ضـد      
                                        األطفال اليت مت التحقيق فيها وحماكمـة       

         مرتكبيها

 

                    اية املناسبة يف جمـال         ُّ                                               ضمان متتُّع جلان نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج بالدر    ٣-٣-١
                                                                               محاية الطفل، وضمان االتصال الفعال بالوزارات املختصة مثـل وزارة الرعايـة           

             ِّ                                 وينبغي أن ييسِّر اجمللس القومي لتنسيق نـزع          .                                االجتماعية وشؤون املرأة والطفل   
  .                                                         السالح والتسريح وإعادة الدمج إشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

                            املالئمة حلمايـة الطفـل                    توافر الدراية             األجل املتوسط
                                    داخل جلان نزع الـسالح والتـسريح       

             وإعادة الدمج

 

 

                                                                        احلماية من اإلعدام بإجراءات موجزة، واالحتجاز التعسفي، واالختفاء، والتعذيب ٤- ١

 املؤشر اإلطار الزمين التوصية 
 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

ّ       إصدار وإنفاذ تعليمات واضحة موّجهة    ١-٤-١                                                      إىل وكاالت إنفاذ القوانني والقوات املـسلحة وأي                                      
                                                                                     ميليشيات خاضعة لسيطرة احلكومة، تشري إىل أن اإلعدام بإجراءات مـوجزة واالحتجـاز             
                                                                                           التعسفي واالختفاء القسري أو غري الطوعي والتعذيب مجيعها أمور غري قانونية ولن يكـون              

                                 رائم ضد اإلنسانية، وأن املشتبه                                                               هناك هتاون بشأهنا؛ وأهنا ميكن أن تشكل جرائم حرب أو ج          
  .                         َّ                                ُ    فيهم سيخضعون للتحقيق ويقدَّمون إىل العدالة وأن مجيع احلصانات سُترفع

                                      التعليمات الصادرة واملنـشورة علـى                 األجل القصري
          نطاق واسع

               َّ                       عدد احلوادث املبلَّغ عنها واليت ميكـن       
                عزوها إىل احلكومة
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   .                                 االمتناع عن احتجاز أي شخص مع عزله  ٢- ٤- ١
  .                              الق مجيع أماكن االحتجاز غري الرمسية  إغ

                                                                                 ضمان مثول مجيع األشخاص، مبن فيهم املدنيون الذين حتتجزهم املخابرات العـسكرية            
  .                                                                  واألمن الوطين أمام جهة قضائية فور إلقاء القبض عليهم وبانتظام بعد ذلك

                                    ّ                                  ضمان االحتفاظ بقوائم كاملة ودقيقة وحمّدثة بالكامل وميكن االطـالع عليهـا     
  .                  ُ                اء احملتجزين وإطالع أُسر احملتجزين عليها   بأمس

  .                                          االمتناع عن احتجاز املدنيني يف املنشآت العسكرية

                                     عدم وجود حاالت أبلـغ فيهـا عـن                   األجل القصري
                                    احتجاز أشخاص يف أماكن سـرية أو       

               عن عزل احملتجزين
               ّ                توافر قوائم حمّدثة بأمساء احملتجزين

 

                                   نح احملتجزين مجيع الضمانات املنصوص                                           إصدار وإنفاذ تعليمات واضحة تقضي مب       ٣- ٤- ١
                                                                      عليها يف القانون الدويل لضمان احتجازهم بصورة قانونيـة وحـصوهلم علـى      

                                                               ويشمل هذا إخطار احملتجزين بأسباب توقيفهم فور إلقاء القبض           .             حماكمة عادلة 
                              ٍ                                                  عليهم، والسماح هلم باالتصال مبحامٍ فور إلقاء القبض عليهم، وباالتصال بأفراد           

  .           ً                 باملثول فوراً أمام سلطة قضائية ُ       أُسرهم، و

                                      التعليمات الصادرة واملنـشورة علـى                 األجل القصري
          نطاق واسع

                                   عدد حـاالت احلرمـان مـن هـذه         
         الضمانات

 

                                                ً                   ضمان اإلصالح املؤسسي والتشريعي جلهاز األمن الوطين وفقـاً التفـاق            ٤-٤-١
                        وينبغي على وجه اخلصوص      .                                          السالم الشامل والدستوري القومي االنتقايل    

    ٣٣    و   ٣١         املادتان   (                                                      تعديل السلطات الواسعة املتعلقة بالتوقيف واالحتجاز       
  .                          وإنشاء آلية لإلشراف القضائي  )                    من قانون األمن الوطين

                                                                     ينبغي أال متنح قوانني الطوارئ وكاالت األمن سلطات واسعة للتوقيـف           
  .                                 وتقييد حرية احلركة والتجمع والتعبري

           التفـاق                       ً    إصالح األمن الوطين وفقاً               األجل املتوسط
  .            السالم الشامل

                    إلغاء قوانني الطوارئ
                                   عدد عمليات املـضايقة والتوقيـف      
                               واالحتجاز اليت قام هبا األمن الوطين

 

                                    التصديق علـى اتفاقيـة مناهـضة                   األجل املتوسط  .                                  التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب٥-٤-١
        التعذيب

 

 

                       محاية الشهود والضحايا ٥- ١

 
 املؤشر اإلطار الزمين التوصية

 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                                                                         ضمان وصول مراقيب حقوق اإلنسان حبرية وبال عـائق إىل شـهود وضـحايا              ١-٥-١
                                                                         انتهاكات حقوق اإلنسان، وضمان عدم تعرض الشهود والضحايا ألي عنف أو           
                                                                             أعمال انتقامية أو مضايقة بسبب تعاوهنم مع مراقيب حقوق اإلنسان؛ وضـمان            

                                                                         ع التدابري الالزمة واملمكنة حلماية الشهود والضحايا من أعمال العنـف                   اختاذ مجي 
  .                                                  واألعمال االنتقامية واملضايقة اليت تقوم هبا أطراف ثالثة

                        ُ         عدد حاالت عدم االمتثال املُبلغ عنها           األجل القصري
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  محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان٦-١

 
 املؤشر اإلطار الزمين التوصية

 :ناحتياجات السودا
 انظر املرفق الثاين

                                                                        عدم تعريض املدافعني عن حقوق اإلنسان لالحتجاز التعسفي واإليذاء اجلسدي          ١-٦-١
                                                                         واملضايقة كوسيلة إلسكات انتقاداهتم النتهاكات حقوق اإلنـسان يف إقلـيم           

  .                                      دارفور وتقدمي املساعدة القانونية للضحايا

              ُ        عدد احلاالت املُبلغ عنها           األجل القصري

                                                                               اء القيود املنصوص عليها يف قوانني الصحافة الوطنية واليت ميكن استخدامها يف               إلغ٢-٦-١
                                                                           هتديد عمل واستقالل الصحفيني القائمني بالدفاع عن حقوق اإلنسان ومواءمـة           
                                                                               هذه القوانني مع الدستور االنتقايل، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             

  .         ة التطبيق                                       والسياسية وغريه من املعايري الدولية الواجب

               ً                       إمتام اإلصالح وفقاً للدستور االنتقـايل                 األجل القصري
                                      والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
                                         والسياسية وغريه من املعـايري الدوليـة       

  .               الواجبة التطبيق
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  وصول املساعدات اإلنسانية-٢

  محاية العاملني يف امليدان اإلنساين من املضايقات واهلجمات١-٢

 
 املؤشر اإلطار الزمين التوصية

 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                                                                               إعالن مساندة دور العاملني يف امليدان اإلنساين يف توفري املساعدة إلنقاذ السكان            ١-١-٢
   .       املعرضني

                                       صدور اإلعالن؛ وعدم التراجع عنه فيما                 األجل القصري
    بعد

 

                     ُ                تقدمي املساعدة الذين أُرغموا على                                                 معاونة منظمات املساعدة والعاملني يف ميدان     ٢-١-٢
  .                                                           وقف أعماهلم على العودة إىل مناطق عملهم وضمان سالمتهم عند عودهتم

                                     عدد العاملني يف ميدان تقدمي املـساعدة               األجل القصري
                  املسموح هلم بالعودة

 

                                                                               عدم استخدام أي عالمات للسيارات أو الطائرات ميكن أن متنع التمييـز بـني              ٣-١-٢
  .                                 نسانية والعمليات العسكرية احلكومية           العمليات اإل

                ُ                      عدم وجود حوادث ُمبلغ عنها من هذا                  األجل القصري
      النوع

 

                                                                         عدم تعريض العاملني يف امليدان اإلنساين لالحتجاز التعسفي واألذى اجلـسدي           ٤-١-٢
                             َّ              وإصدار تعليمات خطية واضـحة توجَّـه إىل          .                             واالعتداءات اجلنسية واملضايقة  

                                                   تويات، مبا يف ذلك اجليش وأي ميليـشيات خاضـعة                                السلطات على مجيع املس   
                                              ونشر هذه التعليمات وتوزيعها علـى نطـاق          .                              لسيطرة احلكومة يف هذا الشأن    

  .    واسع

                                       التعليمات املنشورة واملوزعة على نطاق                األجل القصري
  .    واسع

                                     عدد حوادث املضايقة أو اهلجمات على      
                           ُ        العاملني يف امليدان اإلنساين املُبلغ عنها

 

 سري الوصول إىل املدنيني، مبن فيهم املشردون تي  ٢-٢
 

 املؤشر اإلطار الزمين التوصية
 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                                                                                  احترام وتنفيذ كامل االتفاق املتعلق مبركز القوات، واتفاق وقف القيود املفروضة           ١-٢-٢
           ، والبيان      ٢٠٠٤                                                                على العمل اإلنساين يف دارفور، املربم مع األمم املتحدة يف عام            

                                                                            املشترك بني حكومة السودان ونائب املمثل اخلاص لألمني العام بـشأن تيـسري             
  .    ٢٠٠٧                               األنشطة اإلنسانية يف دارفور يف عام 

                   األجل القصري واألجل   
       املتوسط

                                     عدد حاالت عدم االمتثال لاللتزامـات      
        املقدمة 

 

                  لـيس يف املخيمـات                                                        ضمان وصول العاملني يف ميدان تقدمي املساعدة إىل الناس      ٢-٢-٢
  .            ً                                                    فحسب بل أيضاً يف القرى النائية اليت حرمها القتال من إمدادات املساعدة

                                     نسبة املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة                 األجل املتوسط
                                    واحملظورة على املنظمـات اإلنـسانية      

        الدولية

 

                 حبيـث ال يفـرض       ٢٠٠٦                                                إصالح قانون تنظيم العمل اإلنساين والتطوعي لسنة     ٣-٢-٢
                                                                        على عمل اجملموعات عن طريق متطلبات إجرائية ال داعي هلـا ووضـع                   ً قيوداً

                                                                             تعاريف ضيقة ملهام املنظمات اإلنسانية، وعدم اإلشراف القضائي على القرارات          
  .                                                     اليت تتخذها وزارة الشؤون اإلنسانية ومفوضية العمل اإلنساين

               ً                       إمتام اإلصالح وفقاً للدستور االنتقـايل                  األجل املتوسط
                        املتحدة بشأن املـدافعني                 وإعالن األمم   

                                       عن حقوق اإلنسان واملعـايري الدوليـة       
  .               األخرى ذات الصلة
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  املساءلة والعدل-٣
 املؤشر اإلطار الزمين التوصية 

 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                        ً                                                    إجراء حتقيقات شاملة، وفقاً للمعايري الدولية ذات الـصلة، يف مجيـع حـاالت            ١-٣
                                   ُ                         سان وخمالفات القانون اإلنساين الدويل املُبلغ عنها، مبـا يف                             انتهاكات حقوق اإلن  

                                                                             ذلك االدعاءات اليت تشري إىل التعذيب والعنف ضد املرأة واالحتجاز التعـسفي            
                                                                           والقتل، ويشمل ذلك احلوادث اليت قدمت املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان            

  :                                                 تقارير علنية عنها، وعلى وجه اخلصوص يف احلاالت التالية
          ُ                                                        جمات اليت ُشنت على منطقة بلبل يف جنـوب دارفـور يف كـانون                اهل  �

                                       وشارك فيها حرس املخابرات احلدودية          ٢٠٠٧      مارس   /       آذار -       يناير   /     الثاين
  .                 وقوات حكومية أخرى

          ُ                                                       جمات اليت ُشنت على قرية دريبات ومثاين قرى أخرى علـى طـول               اهل  �
  رب       ديـسم  /                     ُ                                      الطريق الذي يربط بني كُتر ودريبات يف أواخر كانون األول         

  .                                         مبشاركة القوات احلكومية وامليليشيات احلليفة    ٢٠٠٦
  .    ٢٠٠٦       أكتوبر  /                                                  قتل املدنيني يف منطقة برام يف جنوب دارفور يف تشرين األول  �
    ً                              رجالً من قبيلة املساليت الـيت         ١٩                ما ال يقل عن                         عمليات القبض على      �

                  وقام هبا جنود        ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                      وقعت يف جرييدا جبنوب دارفور يف أيلول      
                                                                    اعد اخلاص للرئيس ورئيس سلطة دارفور اإلقليمية االنتقاليـة مـين              املس

  .     مناوي
          أكتـوبر  /             تـشرين األول      ٢٩                                        اهلجمات على القرى احمليطة جببل مون يف          �

                                                               وعدم قيام القوات املسلحة السودانية مبنـع اهلجـوم أو محايـة           ٢٠٠٦
  .                     السكان يف أثناء اهلجمات

                           ت املنظمات غري احلكومية يف      ُ             ُشنت على جممعا          اليت                        عملية إنفاذ القانون    �
    ٢٠             ُ                          يف نياال حيث أُلقي القـبض علـى              ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ١٩

     ً                                                                 موظفاً باألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والبعثـة األفريقيـة يف           
                                                                السودان، وتعرضوا لألذى اجلسدي واللفظي، ومشـل ذلـك حـالتني           

  .             لالعتداء اجلنسي
 

                عدد التحقيقات؛     قصري       األجل ال
             عدد احملاكمات؛

                 عدد أحكام اإلدانة
                                    عدد مرتكيب اجلـرائم الـذين متـت        
                                     حماكمتهم، وخباصة أولئك املنوطة هبـم      

                مسؤوليات قيادية
                     ُ    نتائج جلان التحقيق املُعلنة

                                      عدد الضحايا الـذين حـصلوا علـى        
         ُ           تعويض وأُعيد تأهيلهم
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                         حركة حترير السودان على       يف            مناوي     مين                               اهلجوم الذي شنته قوات فصيل        �
           كـانون     ١٨                                                     أربع جممعات للمنظمات غري احلكوميـة يف جرييـدا يف           

   ٧            ُ                سيارة وحيث ُيـدعى أن         ١٢                 حيث مت سرقة         ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول
  .                                           أشخاص من العاملني يف ميدان املساعدة قد اغتصبوا

   ات                                                                            توفري معلومات عن التحقيقات الشاملة والشفافة اليت متـت بـشأن ادعـاء            
                                                                               التعذيب اليت أبلغ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة هبـا، وال سـيما            

  E/CN.4/2006/6/Add.1                                         االدعــــاءات الــــواردة يف التقريــــرين 
  .A/HRC/4/33/Add.1 و

  .                                                          إعالن نتائج جلان التحقيق يف احلاالت اليت مت فيها إنشاء هذه اللجان
                                   اصة ضـد أولئـك املنوطـة هبـم                                                  اختاذ إجراء قانوين ضد مرتكيب اجلرائم وخب      

  .                              وينبغي رفع احلصانات يف هذه احلاالت  .                مسؤوليات قيادية
                                                                     اختاذ اإلجراء التأدييب املالئم ضد موظفي الشرطة وغريهم من املـوظفني الـذين    

  .                                                     يقصرون يف أداء مسؤوليتهم الرئيسية املتعلقة حبماية املدنيني
  .                                   توفري التعويض وإعادة التأهيل للضحايا

                                ة ملوظفي الدولة حتمـيهم مـن                                                   ضمان عدم وجود قوانني توفر حصانات قانوني       ٢-٣
        مـن     ٣٣                                                                 عواقب انتهاكهم حقوق االنسان؛ وعلى وجه اخلصوص، إلغاء املادة          

    ٤٦             ، واملـادة     )                        احلصانة اجلنائية واملدنية     (    ١٩٩٩                                قانون قوات األمن الوطين لسنة      
                                          حصانة الشرطة يف أثناء تأديـة العمـل           (    ١٩٩٩                               من قانون قوات الشرطة لسنة      

   ).     الرمسي
                                               ً     ً         حلصانة سارية، ينبغي أن تصدر السلطات املسؤولة رفعاً شامالً                           ما دامت قوانني ا   

                                                                    للحصانات فيما يتعلق جبرائم احلرب واجلرائم اليت تنطوي على تعذيب، وعنـف   
                                                                           ضد املرأة، واحتجاز تعسفي، واختفاء قسري وتعسفي وقتـل خـارج نطـاق             

  .                                             القضاء يف دارفور أو فيما يتعلق باحلالة يف دارفور

                                     احلصانات القانونية ألفراد القوات          إلغاء           األجل القصري
        املسلحة 

                  رفع شامل للحصانات

 

                                                                                   التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية اليت كلفها جملس األمن بـالتحقيق يف              ٣-٣
  .                 ُ                              اجلرائم الدولية املُرتكبة يف دارفور وحماكمة مرتكبيها

       ُ                                عدد من ُيدعى أهنم ارتكبـوا جـرائم                   األجل القصري
ـ                          ور ومت تـسليمهم إىل                     دولية يف دارف

                      احملكمة اجلنائية الدولية
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                                                                                بدء استعراض مدى اتفاق التشريعات احمللية مع الدستور القومي االنتقايل وشرعة             ٤- ٣
                                                                          احلقوق، ومواءمة القوانني مع التزامات السودان مبوجب القانون الدويل حلقـوق       

  .      اإلنسان
                  الـوطين وقـانون                                                            الشروع يف إصالح قانوين يشمل بصورة خاصة قانون األمن          

  .                                          الشرطة وقوانني الطوارئ وقانون القوات املسلحة

           األجل القصري
            األجل املتوسط

                             ً          عدد القوانني اليت مت إصـالحها وفقـاً        
                          للقانون الدويل حلقوق اإلنسان

 

                    وضمان توافر أعداد     .                                                       ضمان األداء الفعال آلليات اإلشراف القضائي والتشريعي        ٥- ٣
                                                       زودين باملوارد واملدربني للوفاء مبتطلبات العدالـة يف                                    كافية من املدعني العامني امل    

   .                   واليات دارفور الثالث
                                                                            ضمان حصول جهاز إنفاذ القوانني والقضاء يف دارفور على التمويـل الكـايف،          

  .             ً                                         وإصالحهما وفقاً للمعايري الدولية، وتزويدمها باملوظفني الفنيني

       وعـدد    .                               توافر آليات قضائية وإشرافية               األجل املتوسط
                                    دعني العـامني املـزودين بـاملوارد         امل

  .                                   واملدربني يف واليات دارفور الـثالث     
                                        وعدد أفراد الشرطة املزودين بـاملوارد      

                  واملدربني يف دارفور 
         ُ                            اإلجراء املُتخذ إلصالح جهـاز إنفـاذ       
  .                    ً                القوانني والقضاء وفقاً للمعايري الدولية
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  رصد تنفيذ التوصيات-٤

 املؤشر اإلطار الزمين التوصية 
 :احتياجات السودان
 انظر املرفق الثاين

                                                                             إنشاء حمفل وطين حلقوق اإلنسان يتيح ألعضاء اجملتمع الدويل املعنـيني، مبـا يف                ١- ٤
                                                                              ذلك األمم املتحدة، واحلكومة إجراء مناقشة مفتوحة بشأن القضايا والـشواغل           

      حلكومة                                                                     واالجتاهات والتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلجراءات اليت اختذهتا ا        
  .                                                         بشأن حاالت حمددة وبصورة أعم لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور

                                     إنشاء احملفل الوطين حلقـوق اإلنـسان                  األجل القصري
             وأداؤه لعمله

 

                                                                        منح مراقيب حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة حرية االطالع على سجالت             ٢- ٤
                      على انفراد، وإطالعهـم                                                  التحقيقات، والسماح هلم بإجراء مقابالت مع الضحايا  

  .     ً                                   شهرياً على األقل على التقدم احملرز يف كل حتقيق

                                   حصول مراقيب حقوق اإلنسان التابعني                األجل القصري
                                    لألمم املتحدة على حرية االطالع على      
                                   سجالت التحقيق، ومتكنهم من مقابلة     
                                     الضحايا على انفراد، وحصوهلم علـى      
                                         تقارير شهرية عن التقدم احملرز يف كـل        

  .    حالة

 

                                                                              منح مراقيب حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة حرية الوصول بال عـائق إىل               ٣- ٤
                                                                        مجيع احملتجزين يف دارفور أو يف أحناء أخرى من السودان فيمـا يتعلـق بـرتاع       

                  وإصدار بيان عام     .                                                            دارفور، مبا يف ذلك منشآت األمن الوطين والقواعد العسكرية        
                                       أمر خطي إىل مجيع الـسلطات بإتاحـة                                             مبنح حرية الوصول بال عائق وإرسال       

  .      الوصول

                        ُ        عدد حاالت عدم الوصول املُبلغ عنها           األجل القصري

  )                            سواء الدائمة أو املخصـصة     (                                               إصدار دعوة دائمة جلميع آليات حقوق اإلنسان          ٤- ٤
                                                                                   التابعة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي للتحقيق بشأن احلالة يف دارفور ومنح هذه            

   .                            صول بال عائق إىل إقليم دارفور               اآلليات حرية الو
                                                                             الرد على مجيع البالغات املتعلقة باحلاالت اليت ترسلها اإلجراءات اخلاصة لألمم           

  .                املتحدة إىل احلكومة

                                       منح الدعوة الدائمـة، وعـدم وضـع                   األجل القصري
                                         العراقيل بعد ذلك أمام حرية الوصـول       

  .       بال عائق
                   عدد الردود الواردة

 

                                                   ق وتسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان وضمان وصول املـدافعني        ُ          إنشاء ُنظم لتوثي   ٥- ٤
  .                              عن حقوق اإلنسان إىل هذه املعلومات

                                                                           ضمان األداء الفعال ملراكز التوثيق املوجودة يف وحـدات حقـوق اإلنـسان             
  .                                                             بوزارات الداخلية والدفاع والرعاية االجتماعية وغريها من الوزارات

                لتوثيق بفعالية         ُ                إقامة الُنظم وعمل مراكز ا            األجل املتوسط
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                                                                                  التعاون مع األمم املتحدة يف تقييم أداء اللجان احلكومية ملكافحة العنـف ضـد                ٦- ٤
  .                           ً                           املرأة، وتنفيذ خطط عملها فضالً عن تنفيذ خطة العمل الوطنية

                      إجراء التقييم وإعالنه            األجل املتوسط

             هـا واليـة                                           ً                          إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس ومنح           ٧- ٤
  .                                          حمددة وموارد وقدرة على معاجلة احلالة يف دارفور

                                        إنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقـوق                 األجل القصري
  .           ً            اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

 

                                                                            التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن              ٨- ٤
  .        املهينة                                                ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

                              التصديق الفعلي على الربوتوكول            األجل املتوسط
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 تذييل املرفق األول
List of the relevant sources for recommendations on Darfur, as adopted by the 

Human Rights Council, the former Commission on Human Rights 
and other United Nations human rights institutions 

1. HUMAN RIGHTS PROTECTION 
 

1.1 Protection of the civilian population, including IDPs 

1.1.1 • Human Rights Council Resolution .4/8  - 4 

• Commission on Human Rights Resolution 2005/82 Situation of Human Rights 
in the Sudan para. 2(b) 

• Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 
Rights in the Sudan- 3(d) 

• Commission on Human Rights Resolution  2004/128- Situation of Human 
Rights in the Sudan- 9 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 21, para. 85 (a) (i) 

• Report of the Representative of the Secretary-General on the human rights of 
internally displaced persons, Mission to Darfur, E/CN.4/2005/8, para. 41 

• Report of the Special Rapporteur on  Extrajudicial, Summary or Arbitrary 
Executions Ms. Asma Jahangir, e 2005 7/add2 para. 59 Mission to Sudan 

 
1.1.2 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan-4(b),(c) and 2(c) 

• Commission on Human Rights Resolution 2004/128- Situation of Human 
Rights in the Sudan 5 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b), (v) 

• Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and 
follow-up to the World Conference on Human Rights, Situation of human 
rights in the Darfur region of the Sudan, E/CN.4/2005/3 (7 May 2004), para. 
102. 

 
1.1.3 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan-2 (b) , 4 (d) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (v)  
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• Report of the Representative of the Secretary-General on the human rights of 
internally displaced persons, Mission to Darfur, E/CN.4/2005/8, para. 41 

 
1.1.4 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan-3(i) 

• S/2006/662; Report of the Secretary-General on children and armed conflict 
in the Sudan (17 August 2006), para. 57 

 
1.1.5 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan-4(e) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (v)   

• Fifth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, Killings of 
civilians by militia in Buram locality, South Darfur (6 October 2006), para. 27 

 
  

1.2 Protection of Women against Violence 
 

1.2.1 • Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para. 9 

 
1.2.2 

 

• Commission on Human Rights 2005/82- Situation of Human Rights in the 
Sudan- 2 (b), 3 (d) 

• OHCHR, Sexual violence during attacks on villages in East Jebel Marra, 
Darfur (6 April 2007) 

 
1.2.3 • Commission on Human Rights 2005/82- Situation of Human Rights in the 

Sudan- 4 (e) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 
Sudan (11 January 2006), (E/CN.4/2006/111) para. 81 

 
1.2.4 • Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan report to 

the General Assembly (20 September 2006) A/61/469, p. 22 para. 85(b) (vii)  
 

1.2.5 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 
Rights in the Sudan-3(d) and 4(b) 

•  Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (a) (i)   

• OHCHR, Sexual violence during attacks on villages in East Jebel Marra, 
Darfur (6 April 2007) 

 
1.2.6 

 

• Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para. 9 
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1.2.7• Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human Rights in 
the Sudan -3(d)  

• Fifth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, Killings of 
civilians by militia in Buram locality, South Darfur (6 October 2006), para. 27 

• Statement by the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 
Sudan 27/10/05 (A/60/STAT/SAMAR) 

 

1.2.8• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 
20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (iii) (vii)  

• Fourth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, Deepening 
crisis in Darfur two months after the Darfur Peace Agreement: an assessment (26 
July 2006) pg. 19  

 
1.2.9• Commission on Human Rights 2001/18 - Situation of Human Rights in the Sudan 

• Commission on Human Rights 2002/16 - Situation of Human Rights in the Sudan 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 
20 September 2006- A/61/469 page 2٣, para. 85 (b)    

• Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, Yakin Ertürk, Mission to the Darfur region of the Sudan, 
E/CN.4/2005/72/Add.5 (23) 

 

1.3 Children and Armed Conflict  

1.3.1• Commission on Human Rights, Resolution 2005/82 para. 3 

• Report: 20 April 2007 – SRSG on Children and Armed Conflict 
 

1.3.2 • Commission on Human Rights, Resolution 2005/82 para. 3(i) 

• Report: 20 April 2007 – SRSG on Children and Armed Conflict 

• Committee on the Rights of the Child,   CRC/C/15/ADD. 9 October 2002- 190 - 
page 3 11.a- 15.b 

Committee on the Rights of the Child,  CRC/C/15/ADD. 9 October 2002- 190 - 
page 15- 60(a); 60(g) 

1.3.3• Commission on Human Rights, Resolution 2005/82 para. 3 

• Report: 20 April 2007 – SRSG on Children and Armed Conflict 
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1.4 Protection against  Summary Executions, Arbitrary Detention, Disappearances, Torture 
 

1.4.1 • Commission on Human Rights Resolution, Situation of human rights in the Sudan 
E/CN.4/2005/82, para. 4(b) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 
20 September 2006- A/61/469 page 21, para. 85 (a) (i)  

• Report of the Special Rapporteur Extrajudicial, summary or arbitrary executions, 
Ms. Asma Jahangir, Mission to the Sudan, 6 August 2004 (E/CN.4/2005/7/Add.2), 
para. 60 

 
1.4.2 • OHCHR, Enforced Disappearance of Massalit men arrested in South Darfur 

(6 April 2007) 

• Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of human 
rights in SudanE/CN.4/2005/11; (28 Feb 2005) para. 66 

• Statement of the Special Rapporteur on the situation on human rights in the 
Sudan, 27/10/05 (A/60/STAT/SAMAR) 

 

1.4.3 • Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of human 
rights in Sudan E/CN.4/2005/11; (28 Feb 2005) para. 63,64 

 
1.4.4 • Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 

20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (i)(iii)  

• Fourth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, Deepening 
crisis in Darfur two months after the Darfur Peace Agreement: an assessment (26 
July 2006) pg. 20  

 
1.4.5 • Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of human 

rights in Sudan E/CN.4/2005/11; (28 Feb 2005) para. 70 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan, 
11 January 2006, E/CN.4/2006/111, para. 81 

• Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of human 
rights in Sudan E/CN.4/2005/11; (28 Feb 2005) para. 72 

 
  

1.5 Protection of Witnesses & Victims 
 

1.5.1 • Human Rights Council  decision s-4/101 (13/12/06)-3 

• Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human Rights in 
the Sudan-3.(c), 3(g),4(b),4(g),4(h) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 
20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (i) 
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• Statement of Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan, 27/10/05 
(A/60/STAT/SAMAR) 

 

 
1.6 Protection of Human Rights Defenders 

 
1.6.1• Commission on Human Rights Resolution  2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan-,4 (b),(g) and (h) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (i)  

• Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United 
Nations Secretary-General (25 January 2005) 

• Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para.10 

 
1.6.2• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 

Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (iii)  

• Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United 
Nations Secretary-General (25 January 2005) 

• Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para.10 

• Fourth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, 
Deepening crisis in Darfur two months after the Darfur Peace Agreement: an 
assessment (26 July 2006) pg. 20 

  
 

2. HUMANITARIAN ACCESS 
 

2.1 Protection of humanitarian workers from harassment and attack 
 

2.1.1• Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 
Rights in the Sudan-3 (c) and (g) 

 
2.1.2• Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan-3 (c) and (l) 
 

2.1.3• Commission on Human Rights Resolution, Situation of human rights in the 
Sudan, E/CN.4/2005/82, para. 3(c) 

 
2.1.4• HRC res. 4/8 Follow up to decision S-4/101 of 13 December 2006 -4. 

Commission on Human Rights res. 2005/82- Situation of Human Rights in the 
Sudan-3(l) 
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• Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and follow-
up to the World Conference on Human Rights, Situation of human rights in the 
Darfur region of the Sudan, E/CN.4/2005/3 (7 May 2004), para. 98. 

 
 

2.2 Facilitating access to civilians, including those displaced 
 

2.2.1 • Commission on Human Rights Resolution, Situation of human rights in the 
Sudan E/CN.4/2005/82, para. 3(c) 

 
2.2.2 • Commission on Human Rights Resolution, Situation of human rights in the 

Sudan, E/CN.4/2005/82, para. 3(c, g), 4 (e) 

• Report of the Representative of the Secretary-General on the human rights of 
internally displaced persons, E/CN.4/2006/71 Add 6; (13 Feb. 2006) para. 71 (a) 

 
2.2.3 • Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 

Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (i) (iii)  

• Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para.10 

 
 

3. ACCOUNTABILITY AND JUSTICE 
 

3.1 • Human Rights Council  decision S-4/101 situation of human rights in Darfur -3 

• Commission on Human Rights 2005/82- Situation of Human Rights in the 
Sudan- 4 (b ) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (x)  

• Special Rapporteur on torture,  E/CN.4/2006/6/Add.1, and A/HRC/4/33/Add.1 

• Fourth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, 
Deepening crisis in Darfur two months after the Darfur Peace Agreement: an 
assessment (26 July 2006) pg. 19 

• Fifth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, Killings of 
civilians by militia in Buram locality, South Darfur (6 October 2006), para. 27 

• Sixth periodic report of the High Commissioner for Human Right, 29 October 
2006: Attack on Villages around the Jebel Moon Area (3 November 2006), para. 9 

 
3.2 • Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of 

human rights in Sudan E/CN.4/2005/11; (28 Feb 2005) para. 67 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (iii) 
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3.3 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human Rights in 
the Sudan- 3 (f), 4 (b) 

• Report of the Special Rapporteur  on the situation of Human Rights in the  
Sudan to the General Assembly, 20 September 2006 A-61 469, p.22 para. 85 (b) 

• Fourth periodic report of the High Commissioner for Human Rights, Deepening 
crisis in Darfur two months after the Darfur Peace Agreement: an assessment (26 
July 2006) 

 
3.4 • Commission on Human Rights 2001/18- Situation of Human Rights in the Sudan 

• Commission on Human Rights 2002/16- Situation of Human Rights in the Sudan 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan-
(11 January 2006), (E/CN.4/2006/111) para.81 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 
20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (iii) 

• Second Periodic Report of the High Commissioner for Human Rights on the 
Human Rights Situation in the Sudan (27 January 2006)  pg 5 

• Statement of Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan, 
27/10/05 (A/60/STAT/SAMAR) 

 
3.5 • Commission on Human Rights 2005/82- Situation of Human Rights in the 

Sudan- 4, 9 (e), (g),(h) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the Sudan- 
20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (v) 

• Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United 
Nations Secretary-General (25 January 2005) 

 
 

4. MONITORING OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS 
 

4.1 • Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para.7 

 
4.2 • Commission on Human Rights Resolution 2005/82- Situation of Human 

Rights in the Sudan- 3 (g) 

• Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006) 

 
4.3 • Commission on Human Rights Resolution, Situation of human rights in the 

Sudan E/CN.4/2005/82, para. 3(h) 
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• Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United 
Nations Secretary-General (25 January 2005) 

• Statement of Special Rapporteur on the situation of human rights in the 
Sudan, 27/10/05 (A/60/STAT/SAMAR) 

 

4.4 • Commission on Human Rights Resolution, Situation of human rights in the 
Sudan E/CN.4/2005/82, para. 3 

• HRC decision s-4/101 situation of human rights in Darfur -4 
 

4.5 • Compilation of developments for the situation of human rights defenders 
since 2000 (E/CN.4/2006/95/add.5), para. 1495) 

 

4.6 • Commission on Human Rights Resolution, 2005/82 para.2 (b) and 3(d) 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 
Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 22, para. 85 (b) (vii) 

• Third periodic report of the High Commissioner for Human Rights on the 
human rights situation in the Sudan (April 2006), para. 9 

 

4.7 • Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 
Sudan to the General Assembly A/61/469 (20 Sept 2006); para. 85, (xii) 

• Committee on the Rights of the Child- CRC/C/15/ADD. 9 October 2002- 190 -  
page 4- 17.a. 

 
4.8 • Report of the Special Rapporteur on the situation of Human Rights in the 

Sudan- 20 September 2006- A/61/469 page 23, para. 85 (b) (xiii) 

• Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of 
human rights in SudanE/CN.4/2005/11 (28 Feb 2005) para. 70 

• Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the 
Sudan, 11 January 2006, E/CN.4/2006/111, para. 81 

• Report of Emmanuel Akwei Addo, independent expert on the situation of 
human rights in SudanE/CN.4/2005/11 (28 Feb 2005) para. 72 
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 املرفق الثاين

 ٤/٨ت املقدمة من فريق اخلرباء إىل حكومة السودان لتنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان الرد علي التوصيا
  حقوقجملس  الذي اعتمده٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤/١٠١-متابعة املقرر دإ"املعنون 

 "`حالة حقوق اإلنسان يف دارفور`اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة واملعنون 
  اإلنسان محاية حقوق-١

                                    ً محاية املدنيني مبن فيهم املشردون داخليا ١-١

 اإلجراء       الفقرة
اإلطار الزمين
 احتياجات السودان املناسب

                                                                              تؤكد حكومة السودان االلتزام بكل ما من شأنه أن يكفل املزيد من احلماية              ١- ١- ١
  .                                   للمواطنني وتقرير واحترام حقوق اإلنسان

                                        دنيني ميثل اعتداء على احلياة والكرامة                                          أي شكل من أشكال االعتداء على امل      
               من دسـتور      ٢٩    و   ٢٨                                                 اإلنسانية وهي حقوق مصانة وحممية مبوجب املادتني        

    ً                                         فضالً عن احلماية اجلنائية مبوجب القـانون            ٢٠٠٥         لعام                   السودان االنتقايل 
                                                كما أن هذا االعتداء ميكن أن يشكل  جرمية              ١٩٩١                       اجلنائي السوداين لعام    
                                                     نسانية أو جرمية إبادة مجاعية حسب قانون القـوات                              حرب أو جرمية ضد اإل    

                                               ً           الذي أودع للهيئة التشريعية خالل هذا األسبوع بديالً             ٢٠٠٧              املسلحة لعام   
                                           مث إن محاية املـدنيني واردة يف منـهج              ١٩٨٦                              لقانون القوات املسلحة لعام     

                                                                         القانون الدويل اإلنساين التدرييب للقوات املسلحة ولكافة املستويات التدريبية   
  :                                            ولتعزيز هذه احلماية صدرت عدة قرارات رئاسية هي

                                             ترغب حكومة السودان يف احلصول على الـدعم                   األجل القصري
  :                زم يف اجملاالت اآلتية   الال
                                                  املساعدة يف إتاحة ثالثني فرصة للتـدريب          - ١

        محاية  -                                        اخلارجي يف جمال القانون الدويل اإلنساين       
  .      املدنيني

                                                      عقد دورة داخلية ملائة من الضباط يف اجملال           - ٢
                                                       ذاته وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية الـسودانية        

  .                    للقانون الدويل اإلنساين
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                                                     القاضي بفتح مراكز للشرطة مبعـسكرات النـازحني           ١١                      القرار رقم      - ١
  ؛ )    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٤ (                                   وتعزيز إجراءات األمن  بواليات دارفور 

                                                         القاضي بتقدمي املساعدات الالزمة للجان وحدة املراقبة         ٣                      القرار رقم      - ٢
  ؛ )    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٤ (         األفريقية 

                                                 القاضي بنشر القوات املسلحة وقوات الشرطة واألجهزة  ٤                      القرار رقم      - ٣
   ٤ (                                                               األمنية بواليات دارفور لبسط األمن ومحاية املواطنني واملمتلكات بدارفور 

  ؛ )    ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز
                                                      القاضي بتسهيل أعمال تقصي احلقائق حول اعتداءات          ١٥                      القرار رقم      - ٤

   ٤ (                                            ة بواسطة اجملموعات املسلحة بواليـات دارفـور                         حقوق اإلنسان املرتكب  
  ؛ )    ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز
                                                     القاضي بتسهيل حركة عمل املراقبني مـن االحتـاد            ١٦                      القرار رقم      - ٥

   ).    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٤ (                        األفريقي لوقف إطالق النار 
         ً                                                                 وتأكيداً للمنهج السابق املذكور أعاله تصدر اجلهات املختصة بالقوات           -

                                                   ً  توجيهات حتظر مبوجبها جعل املدنيني أو األعيان املدنية هدفاً               املسلحة أوامر و
  .                    ُ   ِّ                     للهجمات العسكرية ، وُتعرِّض مرتكبيها للمساءلة

  .                                                                      مت تشكيل جلان حتقيق حققت يف القذف اخلطأ ومت تعويض الـضحايا             -
  .                              تلتزم الدولة باتباع النهج نفسه
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                                                                          جعية القانونية املعتمدة من قبل االحتاد اإلفريقي وحكومة السودان واألمم             املر ٢- ١- ١
  :                                            املتحدة كمراقب لتنفيذ خطط نزع سالح املليشيات هي

  ؛    ٢٠٠٤      أبريل  /                  اتفاق اجنمينا نيسان  ) أ (
  ؛    ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ٨                                     قرار قمة االحتاد اإلفريقي بأديس أبابا يف   ) ب (
           تـشرين    ٩              بـدارفور                                           بروتوكول أبوجا لتحسني الوضـع األمـين        ) ج (

  ؛    ٢٠٠٤      نوفمرب  /     الثاين
  .    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار ٥                       اتفاق سالم دارفور أبوجا   ) د (

                                                                           ومبوجب هذه الصكوك مت إنشاء جلنة مشتركة بني االحتاد اإلفريقـي واحلكومـة             
                                                                              واحلركات املوقعة على اتفاق السالم وقد قامت احلكومة بتسليم خطتـها لـرتع             

                                             ب القيد الزمين الوارد بربوتوكول الترتيبات                                       سالح املليشيات لالحتاد األفريقي حس    
                                           ويقدم وفد السودان تلك اخلطة لفريق اخلـرباء      ٢٠٠٦      يونيه  /         حزيران  ٧           األمنية يف   

  .                           ً                                    يف اجتماعه معهم ويقدم تقريراً آخر مبا مت تنفيذه منها وما يتم تنفيذه
       ً                                                                   وإمعاناً من احلكومة يف حسن النية فقد شرعت بالفعل يف تفكيك عدد من              

ٍ               حلراسة املشتركة مع االحتاد األفريقي يف مدينة كاس ونزع عدٍد من                   مراكز ا                                                    
                                                                            قطع السالح والذخائر من املواطنني وقد أشار إىل ذلك السيد ألفـا عمـر              
                                                                         كوناري رئيس مفوضية االحتاد األفريقي يف تقريره أمام جملس السلم واألمن           

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٠               األفريقي يف جلسة 

                     ئل نقل مبواصفات عالية         وسا-           األجل املتوسط
                  أجهزة اتصال-
                              بناء قدرات ملنفذي  نزع السالح-
                متويل مادي-

                                                  إن ما يعرقل تنفيذ اخلطة من قبل االحتاد اإلفريقـي      
                                                ضعف التمويل وعدم التزام املاحنني وتعنت بعـض        
                                             احلركات غري املوقعة ورفضها لالنضمام التفـاق       

          إلقليم من           ً                              السالم فضالً عن استمرار تدفق السالح ل      
                              وهلذا فإن حكومـة الـسودان        .                بعض دول اجلوار  

  .                                  تطلب من اجملتمع الدويل تنفيذ هذه اخلطة

                                                        استمرار وتفعيل الدوريات املشتركة مع االحتاد األفريقي - ٣- ١- ١
                                     التصدي ألي هجمات تستهدف املدنيني -
                                         تأمني طرق النقل بواليات دارفور الثالث-

                    ً                    ت االحتاد األفريقي وفقاً لالحتياجات اليت              دعم قوا            األجل املتوسط
  .     حيددها
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                                                   ً                           سن التكليف يف القانون السوداين هي الثامنة عشرة ومتاشياً مع هذا النـهج              ٤- ١- ١
                                                                 فقد وقع السودان وصادق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق 

         لـدى                                                           ً          الطفل املتعلق مبنع إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وأودع صكاً         
                                                                             الوديع حدد مبوجبه سن التجنيد بالثامنة عشرة كما مت النص على ذلـك يف              

       َّ                              كما جرَّم جتنيد شخص دون ذلك العمر      ١٤                                 قانون القوات املسلحة يف املادة      
             وتتأكد حكومة   .                من القانون ذاته  )  ٢ (   ١٨٢                            وشدد العقاب عليه مبوجب املادة 
  .                           السودان من تنفيذ هذه النصوص

 .      أعاله د                                          لقوات املسلحة السودانية ملتابعة وتنفيذ ما ور                    وهنالك آليات تابعة ل

                   ً                           ستقدم احلكومة مشروعاً بالدعم املطلـوب مـن                   األجل القصري
  :                    اجملتمع الدويل فيما يلي

                        أجهزة اتصال حديثة-
                 بناء قدرات-
                   أجهزة حاسوب -
                                  أجهزة تصوير وطابعات وناسخات-
      املركز                                                 إنشاء شبكات لربط الوحدات الوالئية ب        -

                                               يف واليات دارفور الثالث خاصـة وغريهـا مـن          
  .             واليات السودان

                                                                       ستسعى حكومة السودان إلجناح العمل املشترك مع االحتاد األفريقي وتفعيل           ٥- ١- ١
                                                                               اآللية اليت تعمل على التعاون والتنسيق بني الشرطة وبعثة االحتاد األفريقي يف            

               وتعمل حكومـة     .            ية املواطنني                                              جمال حفظ األمن واختاذ التدابري الوقائية ومحا      
                                                                            السودان بالتعاون مع االحتاد األفريقي إلنشاء الشرطة اجملتمعية وذلك لتعزيز          

       وذلـك    .                                                             األمن الداخلي للمعسكرات ومحاية الدوائر اخلارجية للمعسكرات      
      ً                                                                           إنفاذاً ملذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة الداخلية السودانية وبعثـة االحتـاد            

  .       األفريقي

                          ً     ً               ستقدم حكومة السودان مشروعاً مفـصالً لـدعم            توسط       األجل امل
  :                             اجملتمع الدويل هلا يف تقدمي ما يلي 

                 وسائل نقل -
                   وسائل اتصال -
  .                                  تدريب العاملني ورفع الكفاءات -

                       محاية النساء من العنف  ٢- ١
  .                                      ستعمل احلكومة على طبع اخلطة وتوزيعها- ١ ١- ٢- ١

  .                       قات العمل للتعريف باخلطة                   ً         ستعقد احلكومة عدداً من حل- ٢
                                                حتتاج حكومة السودان إىل دعم اجملتمع الدويل يف                    األجل القصري

  :           تقدمي ما يلي
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  .                                                 ستقوم احلكومة بنشر اخلطة عرب وسائل اإلعالم املختلفة- ٣ 
     يف   ٨                                املتعلق بـالنموذج الرمسـي        ٢                                      أصدر وزير العدل املنشور رقم        - ٤

                                حق الضحايا يف العـالج دون                     والذي يكفل      ٢٠٠٤        أكتوبر   /           تشرين األول 
                       وستسعى حكومة السودان    .             من الشرطة   ٨                               استيفاء شروط النموذج الرمسي     

  .                                            لضمان حتقق االلتزام بذلك املنشور على أرض الواقع
   ٢                                                                 وعقدت ثالث حلقات عمل للتوعية وشرح مضمون املنشور رقم            - ٥

    وات                    وتعقد احلكومة نـد     .     ٢٠٠٦      مايو   /                                   يف نياال والفاشر، واجلنينة يف أيار     
  .                                                 مماثلة يف املدن والقرى الرئيسية يف واليات دارفور الثالث

                                                                        ستسعى حكومة السودان لتفعيل اللجان النسائية للتقصي يف حوادث           - ٦
                               ً                            ً         االغتصاب بواليات دارفور الثالث بناًء على أمر وزير العدل وإنفاذاً للمادة

       املتحدة                                                               من االتفاق املوقع بني حكومة السودان واألمني العام لألمم            ٦- ٢
          وتكونت      ١٩٩١                                       من قانون اإلجراءات اجلنائية لعام         ٢٠        ً             واستناداً إىل املادة    

  .                                                            هذه اللجان من ممثل لكل من السلطة القضائية وزارة العدل والشرطة
         كانون    ١١       إىل     ١٠                                                      مت عقد حلقة عمل يف والية  جنوب دارفور من             - ٧

             ودان وكـان                                              بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف الس           ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول
       ً                                                   مشاركاً من الشرطة واألمن والنيابة ووزارة الرعايـة           ٦٢              عدد املشاركني   

                                                                       االجتماعية والقوات املسلحة واحملـامني والقيـادات الدينيـة واإلعـالم           
                          عقدت حلقة عمل بوالية      ا                                           ومنظمات اجملتمع املدين واهليئات القضائية كم     

            شارك فيها     ٢٠٠٥        ديسمرب   ١٨     إىل   ١٧                     اجلنينة يف الفترة من -          غرب دارفور
                                                                          ممثلون عن بعثة األمم املتحدة واملنظمات الطوعية الدولية ومنظمات اجملتمع          
                                                                     املدين ومفوضية العون اإلنساين وستقوم حكومة السودان بتنظيم حلقـات         

  .                               عمل مماثلة يف واليات دارفور الثالثة

                     الطباعة والنشر- 
                                  تدريب األطباء بشأن الربوتوكول-
                         متويل اخلطة اإلعالمية -
                                                    تدريب خمتلف الفئات املعنية مبـسألة العنـف        -
                                                 أطباء، شرطة، موظفو إنفاذ القانون واملنظمـات        (

  )       الدولية
                                                        متويل مشاريع تدريبية، وبناء القدرات وتطوير         -

           يات دارفور                 مهارات املرأة يف وال
                                                بناء قدرات منظمات اجملتمع املـدين ملـساعدة         -

               النساء واألطفال
                                                      توسيع مظلة نشر اخلطة عرب أكرب عـدد مـن             -

                            صحف وحلقات عمل وإنترنـت       :             وسائل اإلعالم 
  ت                                             وبرامج إذاعية وتلفيزيونية حملية وعاملية ومطبوعا

                                                         امليزانية املطلوبة كدعم من اجملتمع الدويل تقدر          -
                                     ة ومخسني ألف دوالر يف كـل واليـات                بسبعمائ
  .       السودان
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                                                                           مت حتضري عدد من احللقات الدراسية يف االحتفال بـاليوم العـاملي               - ٨
               وتتعهد احلكومة    .     ٢٠٠٥        يوم يف     ١٦                                         فحة العنف ضد املرأة يف محلة ال         ملكا

  .                                       بتنفيذ حلقات مماثلة يف واليات دارفور الثالث
             مت فيه إعالن     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨                        عقد مؤمتر صحفي يوم - ٩

                                                                         خطة الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة حبضور وزير العدل شارك فيه عدد            
                                        ومبا أن تلك اخلطة ال تزال واجبة النفاذ فإن   .     نباء                  من الصحف ووكاالت األ

           ومرفق خطة    .                                                             حكومة السودان تتعهد باالستمرار يف تنفيذها وبفاعلية تامة       
  .                                                 الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة يف واليات دارفور الثالث

         تشرين    ٢٢                                                                  مت تسجيل برنامج تلفيزيوين لقناة النيل األزرق بتاريخ            -  ١٠
  .                           بشأن موضوع العنف ضد املرأة  ٠٥  ٢٠      نوفمرب  /     الثاين
        مبركز      ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩                                  عقدت حلقة عمل بتاريخ        -  ١١

  .                                          عبد اجمليد إمام بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة
  .    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠                                مت عمل برنامج إذاعي بتاريخ -  ١٢
           ع صـندوق                                                                 حلقة عمل نظمتها أكادميية السودان لعلوم االتصال م          -  ١٣

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠                          األمم املتحدة للسكان بتاريخ 
  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٨     إىل  ٧                                         حلقة عمل يف والية دارفور يف الفترة من -  ١٤
      ٢٠٠٦         نـوفمرب    /               تشرين الثاين    ٢٣       إىل     ١٨                               وعقدت يف الفترة من        -  ١٥

  .                                         حلقة عمل للقيادات العليا لوالية غرب دارفور
                                                             حكومة السودان بتوعية التالميذ والتلميذات يف املدارس يف                       ستقوم   -  ١٦

                  بواليـة غـرب      ة         اإلذاعي  ت                                            واليات دارفور الثالث وعقد عدد من اللقاءا      
  .      دارفور
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          تـشرين    ٢٥                                                   عقدت حلقة عمل بوالية غرب دارفور يف الفترة من   -  ١٧
                         للقيـادات املتوسـطة         ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٥           نوفمرب إىل    /     الثاين

  .                     فراد الشرطة من النساء        وتدريب أ
  .              جامعة زالنجي-                                   مت لقاء تنويري يف معسكر أبو ذر -  ١٨
  .                                         يوم مفتوح باإلذاعة يف والية غرب دارفور-  ١٩
                                                       احمللية لغرب دارفور مت فيه استضافة دوائر الشرطة          ة                       لقاء يف اإلذاع     -  ٢٠

      العنف                                                               والنيابة للتوعية بكيفية الوصول إىل أجهزة العدالة عند حدوث جرمية 
  .              مبدينة زالنجي    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٣            وذلك بتاريخ 

                                                              مت إعداد دليل معاجلة حاالت االغتصاب بالتعاون مع وزارة الصحة -  ٢١
                                   وستقوم احلكومة بتوزيعه وشرحه علـى     .                             وصندوق األمم املتحدة للسكان   

  .                              أوسع نطاق يف واليات دارفور الثالث
       أكتوبر  /              يف تشرين األول                      من منظمات اجملتمع املدين  ٤٥                      مت تدريب       -  ٢٢

  .                               ً               وستستمر احلكومة يف ذلك النهج وفقاً ملا ورد يف اخلطة  .     ٢٠٠٦
                                                                     عرضت خطة العنف ضد املرأة يف بروكسل بالتعاون مع صندوق             -  ٢٣

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /                           األمم املتحدة للسكان يف حزيران
                                                                       تدريب منظمات اجملتمع املدين على تقدمي الدعم الفين واالجتماعي            -  ٢٤

  . ب        لالغتصا     والطيب
                                                                 كونت جلنة إعالمية تضم مسؤولني عن أجهزة اإلعالم وبعثة األمم       -  ٢٥

                                                                    املتحدة يف السودان وصندوق األمم املتحدة للسكان وضعت خطة إعالمية          
  .    ٢٠٠٧                               حكومية ووالئية طموحة لتنفيذها يف 

  .                                              مت إنشاء مكتب حتري نسائي بوالية جنوب دارفور-  ٢٦
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  .                             النازحات يف جلنة العنف ضد املرأة                      مت إضافة ممثلني عن -  ٢٧
                                                                      مت نشر اخلطة عرب عدة مؤمترات صحفية بواسطة رئـيس وحـدة               -  ٢٨

                                                                    مكافحة العنف ضد املرأة ونشر اإلعالن عن اخلطة عرب مـؤمتر صـحفي             
   .                                 بواسطة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان

                                                                   ستواصل حكومة السودان كل هذه األنشطة وستكثفها حىت حتقق اخلطـة           
  .         يها كاملة    مرام

                                                                            تؤكد احلكومة االلتزام باستمرار سياسة مكافحة العنف ضد املـرأة             - ١  ٢- ٢- ١
                 تعويض الـضحايا     .                                                   وإدانته وحماكمة مرتكبيه وذلك من خالل إعالن عام       

  .    ً                    وفقاً لإلجراءات القانونية
     يف   ٨      مسـي                             املتعلق بـالنموذج الر     ٢                                      أصدر وزير العدل املنشور رقم        - ٢

                                             والذي يكفل حق الضحايا يف العـالج دون             ٢٠٠٤        أكتوبر   /           تشرين األول 
        مـن    ٨           ذج الرمسي    ١                                                     اختاذ إجراءات قانونية ادعائية الستيفاء شروط النمو      

                                                         وستتأكد حكومة السودان من تنفيذ هذا املنشور على أرض الواقع   .       الشرطة
  .                                          والتوعية به لدى املسؤولني واملواطنني واملواطنات

                                                               عى حكومة السودان لتفعيل اللجان النسائية للتقصي يف حوادث                    تس   - ٣
                               ً                            ً          االغتصاب بواليات دارفور الثالث بناًء على أمر وزير العدل وإنفاذاً للمادة 

                                                                       من االتفاق املوقع بني حكومة السودان و األمني العام لألمم املتحدة             ٦- ٢
         وقـد     ٩١  ١٩                                         من قانون اإلجراءات اجلنائية لعـام          ٢٠        ً             واستناداً إىل املادة    

                                                                          تكونت هذه اللجان من ممثل لكل من السلطة القـضائية وزارة العـدل              
  .        والشرطة 

 

                                      ة السودان الدعم من اجملتمع الـدويل                 تطلب حكوم           األجل القصري
  :               يف اجملاالت التالية

                            وسائل نقل عالية اجلودة-
                   أجهزة اتصاالت-
                   بناء القدرات-
                  أجهزة حاسوب-
                      إنشاء شبكات ربط-
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             مت فيه إعالن     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨                        عقد مؤمتر صحفي يوم - ٤
                                                                       خطة الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة حبضور وزير العدل ومبشاركة عدد           

  .                      من الصحف ووكاالت األنباء
                                                                             ستقوم حكومة السودان بتفعيل العمل املشترك مع االحتاد األفريقي وخلق آلية             ٣- ٢- ١

                                                  ق بني الشرطة وبعثة االحتاد اإلفريقي يف جمال حفظ                                     لتعمل على التعاون والتنسي   
                                                                           األمن واختاذ التدابري الوقائية ومحاية املواطنني، وقد مت وضـع خطـة لتـأمني          
                                                                         معسكرات النازحني بأن يكون األمن الداخلي للمعسكرات للشرطة السودانية         

    ذلك                                                                 وتقوم بعثة االحتاد األفريقي بتأمني ومحاية الدوائر اخلارجية للمعسكرات و
                                                                                   إنفاذا ملذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة الداخلية الـسودانية وبعثـة االحتـاد             

            وللتخلص من    .                                                    وسيقدم وفد السودان تلك اخلطة إىل الفريق العامل         .        األفريقي
                                                                      حاجة النساء إىل اخلروج جلمع احلطب وضعت احلكومة خطة لتقدمي مواقـد            

  .                              الغاز مبعسكرات النازحني لكل األسر

                                               ترجو حكومة السودان دعم اجملتمع الدويل يف تقدمي                األجل القصري
                                               مواقد غاز بعدد األسـر املوجـودة مبعـسكرات         

     ٣٠٠     ٠٠٠        حـوايل    (                          النازحني وجتمعات القرويني    
  .           بصفه مبدئية  )     موقد

                       مت فيه إعالن خطـة          ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                               عقد مؤمتر صحفي يوم        - ١  ٤- ٢- ١
                                                 ضور السيد وزير العدل وشارك فيه عـدد مـن                                             الدولة ملكافحة العنف ضد املرأة حب     

  .                                             وستواصل حكومة السودان تنوير املواطنني بتلك اخلطة  .                    الصحف ووكاالت األنباء
           تـشرين     ٢٥                                                               مت عقد حلقة عمل بوالية غرب دارفور يف الفترة من              - ٢

                        للقيادات الوسيطة بغرض     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٥         نوفمرب إىل  /     الثاين
                                               وستواصل احلكومة عقد حلقات عمـل مماثلـة يف           .                    تدريب شرطة النساء  

  .             الواليات الثالث
  .                                                      وضع خطط عمل اللجان الوالئية ونشرها عرب وسائل اإلعالم- ٣
  .                                               تكوين فريق عامل لتقييم عمل اللجان الوالئية- ٤

           األجل القصري
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                                                  ُ                     كل ما ذكر يف التوصية نصت عليه القوانني الـسودانية، وسُيـضمن يف               ٥- ٢- ١
  .                               هات اليت ستصدر يف شأن محاية املدنيني      التوجي

                                                   حتتاج حكومة السودان إىل املساعدة التاليـة مـن                   األجل القصري
  :                                      اجملتمع الدويل من أجل حتسني اجلهود اليت تبذهلا

                    دورات تدريبية-
                   بناء القدرات-
                  أجهزة حاسوب-

ـ           ٦- ٢- ١             شور وزيـر         ً                                       ً             تبسيطاً لإلجراءات يف جمال عالج ضحايا العنف وإنفاذاً ملن
                                          ستتأكد حكومة السودان من تنفيذ ما صدر من     ٢٠٠٤       لعام  ٢          العدل رقم 

                                                                       توجيه لألقسام بإسعاف ضحايا العنف يف املراكز الصحية دون املطالبـة           
            ً                                      جنائي تسهيالً لإلجراءات ولسرعة إسـعاف اجملـين          ٨                 بالنموذج الرمسي   

  .     عليها
             تصاب وتوزيعه                                                ستقوم احلكومة بطباعة مرشد للعالج السريري حلاالت االغ

  .                                       على األطباء وتدريبهم عليه يف واليات دارفور

                              إنشاء مركز للعالج النفسي-           األجل املتوسط
                                             تــدريب األخــصائيني الطبــيني والبــاحثني -

          االجتماعيني
                                                   تكلفة طباعة املرشد وتـدريب األخـصائيني          -

           ألف دوالر   ٥٠٠
                                                         يعتمد الوفاء هبذه التوصية على تقدمي التمويل          -
              اجملتمع الدويل  من

                                                                        ستستمر حكومة السودان يف نشر الشرطة النسائية يف دارفور للعمـل يف              ٧- ٢- ١
  .            جماالت التحقيق

  :                    منها اآلن املوجود كاأليت
  :                     والية مشال دارفور- ١

  .               معسكر للنازحني  ٢٠         هبا عدد  ٥            وعدد احملليات 
  :     ً             فرداً يعملن كاأليت  ٨٦                         تبلغ قوة الشرطة النسائية 

                                                  حتتاج حكومة السودان إىل دعم اجملتمع الدويل فيما                   األجل املتوسط
  :   يلي
                                                    إتاحة للتدريب يف جمال التحـري للـشرطة           -

  .     سائية     ً                فرداً من الشرطة الن ٤ .              النسائية لعدد 
                    أجهزة حواسيب -
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  .                              شرطية يعملن يف األعمال املكتبية  ١٧  :  ة  رط               رئاسة الش-
  .                                       شرطية يعملن يف احلراسات واألعمال املكتبية  ١٧  :                  حملية الفاشر-
   .                                شرطيات يعملن يف األعمال املكتبية ٤  :                    حملية أم كدادة-
  .                شرطية عمل مكتيب ١  :               حملية كتم-
                               منهن يف األعمال املكتبيـة       ٢٠                شرطية تعمل      ٣٣  :                        مستشفى الشرطة    -

  .                         يعملن يف جمال الطب امليداين  ١٣     وعدد 
  :        املعسكرات

  .                  شرطيات عمل ميداين ٤  :                    معسكر أبو شوك-
  .                شرطيتا عمل ميداين  :                  معسكر السالم-
  .                  شرطيات عمل ميداين ٤  :                 معسكر زمزم-

  :                     والية غرب دارفور- ٢
        شرطية   ٢٣         شرطية،   ٤٠                      قوة الشرطة النسائية   ٢٨                            عدد املعسكرات بالوالية  -
  .  ٢٧                                                          عملن يف مستشفى الشرطة وبقية الشرطيات يعملن عمل ميداين عددهن  ي
  :                    والية جنوب دارفور- ٣
       ً                                   معسكراً تعمل هبا شرطة نسائية قوامها         ٢٥                                 عدد املعسكرات بالوالية       -
   .       ضابط  ١٣             شرطية وعدد   ١٢
                                        شرطية كما يوجد بكل معـسكر مـن            ١٧٠                               قوة الشرطة بالوالية       -

   .                   يعملن يف جمال التحري         شرطيات  ٦             املعسكرات عدد 
                                                                               أصدرت وزارة الداخلية أوامر لزيادة عدد الشرطة النسائية يف دارفور           -

  .                  لتعمل يف جمال التحري
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                                                                               فيما يتصل باإلطار القانوين جلرائم العنف ضد املرأة ترجو حكومة السودان أن              ٨- ٢- ١
               وال يوجد ربط بني   .     ١٩٩١           َّ                                   توضح أهنا جمرَّمة وفق نصوص القانون اجلنائي لعام    

                                                                              املادة اليت تتحدث عن االغتصاب وتلك اليت تتحدث عن الزنا واللواط واالدعاء            
  .                                                                    لالغتصاب هو شبهة حتول دون توقيع العقوبة احلدية املقررة للزنـا                   بالتعرض  

     وسوف   .                                                                      والتطبيق السليم والفاعل للقانون حيول دون الربط بني هاتني املادتني         
  .                                                          تقوم حكومة السودان بشرح هذه املواد للمواطنني بالوسائل املتاحة
  .       ة بشأهنا                                                         نقترح عقد حلقة عمل مشتركة للخرباء لدراسة هذه املواد والتوصي

  :                                           ترجو حكومة السودان دعم اجملتمع الدويل فيما يلي           األجل املتوسط
                                                      التدريب الفاعل للموظفني يف اجملال القـانوين          -

                                                  العديل والقضائي وموظفي إنفاذ القانون من شرطة       
                                                  وغريها على املعايري الدولية واإلقليميـة اخلاصـة        

  ن                                                     بالعدالة اجلنائية والتطبيق السليم لنصوص القـانو      
  .                               اجلنائي والقوانني األخرى ذات الصلة

  .                               دعم تنظيم حلقة عمل للخرباء-
                                                                                    تؤكد حكومة السودان أن التصديق على اتفاقية ما أو عدمه، هو شأن سيادي ختتص                ٩- ٢- ١

                                                                                إال أننا وىف سبيل إتاحة املعلومات بشأن ما مت اختاذه من إجراءات نذكر أنه                .           به الدولة 
                                                              ل للتوعية ببنود االتفاقية وإقناع القطاعـات الفاعلـة يف                                      عقد العديد من حلقات العم    

                                                                                    اجملتمع باختاذ موقف إجيايب منها، وال تزال تلك األنشطة مستمرة وهنالك اتفاق بـني              
               قسم حقـوق    -                                                               اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة يف السودان          

  .    ٢٠٠٧                                اإلنسان لتنفيذ عمل مشترك خالل عام 

                حلقات عمل- ط          األجل املتوس
                             برامج إذاعية تلفزيونيه-
              مطبوعات-

                      األطفال والرتاع املسلح  ٣- ١
                   بوالية اخلرطـوم     ف                                                           مت إنشاء وحدة محاية األسرة والطفل بالتعاون مع اليونيسي          ١- ٣- ١

                                                          وذلك لتقدمي احلماية للنساء واألطفال وقد مت تدريب ضباط           )                الشرطة اجملتمعية  (
                                                           النسائية باألردن على كيفية التعامل مع ضحايا العنف                                من الرجال ومن الشرطة   

                                                                             سواء من النساء أو األطفال ومحاية حقوق املرأة والطفل وتلقـي البالغـات             
  .                      ومباشرة إجراءات التحري

                                                                                  هناك خطط مستقبلية قصرية املدى لنقل هذه التجربة إيل بقية الواليـات               -
                       جيهـات واألوامـر إىل                                                       وبالذات واليات دارفور الثالث بل وقد صدرت التو       

  .                                                                        مدراء شرطة الواليات بإنشاء وحدات شرطة خاصة حبماية األسرة والطفـل          

  :                 الدويل هلا فيما يلي                              تقترح حكومة السودان دعم اجملتمع            األجل املتوسط
                                              ً             تكثيف تدريب الضباط من الرجال والنساء داخلياً          -

   .        ً                                  وخارجياً على التحري والتحقيق يف جرائم العنف
                                                           تقدمي الدعم إلنشاء حلقات دراسـية ودورات عـن            -

ـ             ل                                                      الضمانات وحقوق النساء واألطفال يف مرحلة مـا قب
       احملاكمة
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  .                                                   وسيقدم وفد السودان هذه اخلطط املستقبلية إىل فريق اخلرباء
  .                                                                ستقوم احلكومة مبتابعة وإنشاء تلك الوحدات بواليات دارفور الثالث-

  :   يلي                             ترجو حكومة السودان اإلفادة مبا   ٢- ٣- ١
          وعلـى       ١٩٩٠                                                           صادق السودان على اتفاقية حقوق الطفل يف عام            - ١

                                                                        الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق مبنع إشـراك          
                               وبروتوكول بشأن منع بيـع          ٢٠٠٥                                   األطفال يف النـزاعات املسلحة عام      

  .    ٢٠٠٤                                           األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اخلليعة عام 
            يف وثيقـة      ٢٠٠٥                                    تور مجهورية السودان االنتقـايل لعـام                نص دس  - ٢

                                             على أن حتمي الدولة حقوق الطفل كما وردت          )  ٥ (  ٣٢                 احلقوق يف املادة    
  .                                                    يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية اليت صادق عليها السودان

                                    والذي حيتوي على كافة الضمانات          ٢٠٠٤                                 صدر قانون الطفل عام        - ٣
  .                       لدولية حلماية حقوق الطفل                        املنصوص عليها يف املواثيق ا

                                                                      مشروع  قانون الطفل اجلديد والذي سيقدمه وفد حكومة السودان         - ٤
                                                            ً               يعرف الطفل بأنه كل إنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشرة وحيتوي أيـضاً             
                                                                      على الضمانات الدولية حلماية حقوق الطفل ويؤكد على رعاية األطفال          

                       أجهزة عدليـة خاصـة                                                   ذوي االحتياجات اخلاصة كما يركز على إنشاء        
  .                                              باألطفال من شرطة وادعاء وحمكمة وأنظمتها الداخلية

                                                                                  جملس رعاية الطفولة هو اآللية املعنية بوضع السياسات واخلطـط اخلاصـة               - ٥
  .        بالطفولة

                                                                    ستسعى حكومة السودان للتحقيق يف االنتهاكات املرتكبة ضد األطفـال          
  .                              وحماكمة مرتكبيها بصرامة ومنهجية

                                                    تدريب أفراد الـشرطة العاملـة يف هـذا اجملـال                      األجل املتوسط
  .                            وإطالعهم على جتارب الدول األخرى
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                                                                        مث إنشاء مفوضية مشال السودان لرتع السالح والتسريح وإعـادة             - ١  ٣- ٣- ١
                      وسيقدمه الوفد إىل        ٢٠٠٦         لعام    ٥          ً                          الدمج وفقاً للمرسوم اجلمهوري رقم      

  .          فريق العمل

                              أنشأ اجمللس القومي لتنسيق         ٢٠٠٥         لعام    ٤                               املرسوم اجلمهوري رقم       - ٢
  .                               نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج

  .                                                   وزارة الرعاية االجتماعية هي عضو يف اجلهازين أعاله- ٣

                                                                           مت إعداد سياسية مشتركة حلكومة الوحدة الوطنية فيمـا يتعلـق              - ٤
  .                                                                  بإصالح أوضاع األطفال اجلنود واملنفصلني عن أسرهم يف فترة احلـرب          

                                                   سودان للتحقق من تنفيذ تلك السياسة يف واليـات                          وستسعى حكومة ال  
  .           ً دارفور أيضاً

              ومراعاة لذوي    )        بنات -      أوالد   (                               ً            مت حتديد عمليات اإلدماج جنسانياً         - ٥
   ).              األطفال املعاقون (                االحتياجات اخلاصة 

                         ً      ً                                            مت حتديد اليونيسيف شريكاً دولياً يف تنفيذ برنامج املفوضية وذلك             - ٦
  .    ً                 وفقاً لنص اتفاق السالم

                    مليون دينار من     ١     ٩٧٠     ٠٠٠                                          مت احلصول على متويل جزئي مببلغ          - ٧
  .                                اليونيسيف للعمل التحضريي األول فقط

                                                   التزام وكاالت األمم املتحدة واملاحنني مـن          - ١           األجل املتوسط
                                                 الدول بدعم برامج نزع السالح والتسريح وإعادة       

  .                              الدمج يف إطار تطبيق اتفاق السالم

                       التعاون مع املنظمـات                                تقدمي دعم لوجسيت ب      - ٢
                                              غري احلكومية لنقل األطفال املسرحني واملنفـصلني       

  .               إلدماجهم يف اجملتمع

                                                إنشاء نظام معلومات إدارية لتسجيل األطفال   - ٣
                                                املنفصلني ووضع معايري حتافظ على سرية املعلومات       

  .                   اخلاصة باألطفال اجلنود

                                                       جتهيز ومتابعة لتقدمي رعاية بديلـة مؤقتـة           - ٤
                                      ري لألطفال اللذين ال ميكـن إعـادهتم                 كملجأ أخ 

   ).            األسر البديلة (                مباشرة إىل ذويهم 

                                                   تقدمي عون فين وبنـاء قـدرات لألعـضاء            - ٥
  .                           احلكوميني املعنيني بإعادة الدمج

                                                       إنشاء برنامج تعليمي عاجل وغري رمسي يف املواقع          - ٦
                                                     اجلغرافية وبتركيز على األطفـال املنفـصلني وتقـدمي         

  .                   دارس ومراكز التدريب                  حقائب مدرسية إىل امل
                       ، واالختفاء، والتعذيب ي                                                احلماية من اإلعدام بإجراءات موجزة، واالحتجاز التعسف  ٤- ١
                                                                          تؤكد حكومة السودان التزامها باختاذ كل اخلطوات الـيت تكفـل              - ١  ١- ٤- ١

  .                                    محاية املواطنني وتعزيز محاية حقوق اإلنسان
         التدريب            األجل القصري
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                        جرى عليه العمل هو                                                       إن احلصانات إجرائية وليست موضوعية، ما        - ٢
ُ                                         رفع احلصانة مىت ما ُوجدت البينة املبدئية اليت تربر توجيه التهمة                  .  

  .                                           تؤكد حكومة السودان استمرار العمل  هبذا النهج
  .                                                                 ألي متضرر احلق يف اللجوء إىل احملكمة الدستورية وقرارها هنائي يف هذا الشأن

              وستتأكد حكومة   .  ة          السوداني                                بالتوصية من أفعال جمرم بالقوانني د        كل ما ور
  .                 السودان من تنفيذه

                                                                           إن االعتقال مبوجب قانون قوات األمن الوطين خيضع لرقابة النيابة             - ١  ٢- ٤- ١
                                                                      العامة ممثلة يف وكيل النيابة املختص والذي حدده القانون بدرجة مستشار      

                 مدد وفتـرات                                                                 عام يعينه وزير العدل والذي يتفقد أحوال املعتقلني ملراعاة        
  .                                                     االعتقال مبوجب القانون واستالمه أي شكوى مبوجب ذلك إن وجدت

                                                     ً                         وختضع املعتقالت للرقابة القضائية حيث حدد القانون قاضياً يعني بواسطة            - ٢
                                                    ً                            احملكمة الدستورية ميكن أن يلجأ الشخص املعتقل إليه متظلماً من أمر اعتقاله،            

 ً                                اً بعد الوقـوف علـى أسـباب                                                     وجيوز لذلك القاضي أن يصدر ما يراه مناسب       
                                                                         االعتقال كما يكون للقاضي املختص أيضا حق تفتيش احلراسـات وتفقـدها            
                                                                              ملراعاة ضوابط االعتقال، كما يتم احتفاظ بقوائم املعـتقلني كاملـة مبكتـب             
                                                                            استعالمات اجلهاز وذلك ملد أو تأكيد معلومات االعتقال عند استفسار أسرة            

  .               باألسرة أو حماميه                              املعتقل ولترتيب الزيارات اخلاصة 
  .                               ال توجد أماكن احتجاز غري رمسية- ٣
                                                                              أماكن االحتجاز معلومة والدليل على ذلك أهنا ختضع لرقابة النيابة             - ٤

  .       والقضاء

                                                   دورات تدريبية يف جمال معايري ومبادئ حقوق      -           األجل القصري
  .      اإلنسان

  .                                      دورات يف جمال القانون الدويل اإلنساين-
  .                   هيل قضاة حمكمة اجلهاز               دورات لتأ-
  .                                     مكتبة قانونية مطبوعة وإلكترونية-
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                    من قـانون قـوات       )  ١ (  ٣٢                                                   هذا البند من البنود األوىل لنص املادة           - ١  ٣- ٤- ١
                                                                    األمن الوطين واليت أوجبت إبالغ الشخص املعتقل باألسـباب الداعيـة           

   وض                                                           العتقاله وهذه املادة أفردت عدة فقرات حلفظ حقوق املوقوف أو املقب
                                                                          عليه أو املعتقل منها احلق يف إبالغ أسرته باإلضافة ملا لـه من حقـوق              

 .    ١٩٩٦                                                       منصوص عليها يف الئحة تنظيم معاملة املعتقلني جبهاز األمن لعام 
ُ                                 ُيسمح للشخص املوقوف أو املقبوض      (         على أن     )  ٢ (  ٣٢                     تنص املادة      - ٢

    مات                                كما مت إنشاء مكتـب لالسـتعال             .....)                            أو املعتقل باالتصال بأسرته   
  .                                        كواجهة معروفة ملساعدة املواطن يف استفساراته

                                                                             فيما يتعلق حبق املعتقلني يف تلقي زيارات منظمـة يف إطـار مـن                 - ٣
                                                                   اخلصوصية بواسطة أسرهم وحماميهم، وبالرغم من عدم وجود نص صريح          
                                                                يف قانون قوات األمن الوطين أو بالئحة تنظيم معاملة املعتقلني جبهاز األمن 

                                                ً               أن الواقع والتجربة العملية يتيحان للمعتقلني عدداً مـن               إال     ١٩٩٦      لعام  
                                                                        الزيارات األسبوعية يف نطاق األسرة واألهل كما يتيح للمعتقل مقابلـة           
                                                                        حماميه إذا كان ذلك ال يضر بسري التحقيقات األمنية كما مت إدخال حق             
 .                                                            املعتقل يف تلقي الزيارات ضمن مشروع قانون قوات األمن الوطين اجلديد

  .                               دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان        القصري     األجل

                                                                             جند بأن مجيع دول العامل لديها قـوانني حلمايـة أمنـها الـوطين                 - ١  ٤- ٤- ١
  .          واستقرارها

                                  ً      ً                                       انتهج قانون قوات األمن الوطين هنجاً معتدالً بني مفهومني قـصد منـه                - ٢
  .     اجملتمع                      أي بني حق الضرر ومصلحة   ،                                 املوازنة بني إشاعة احلرية وحفظ األمن

                                                                   أخضعت صالحيات جهاز األمن يف اإليقاف واالحتجاز للرقابـة            - ٣
                               ً                                 القضائية، حيث حدد القانون قاضياً يعني بواسطة احملكمة الدستورية ميكن 
                                ً                                   أن يلجأ الشخص املعتقل إليه متظلماً من أمر اعتقاله، وجيوز لذلك القاضي 

                 مل مبشاركة خرباء                                عقد حلقات دراسية وحلقات ع               األجل املتوسط
                                              لالطالع على جتارب الدول األخـرى و املعـايري         

  .       الدولية
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ـ                         ال كمـا أن                          ً                                      أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب االعتق
                                                                  القانون حدد مدة قصوى لإليقاف واالحتجاز حيث جعل لكـل عـضو            
                                                              حيدده مدير جهاز األمن سلطة اعتقال أي شخص ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام 
                                                                    بغرض االستجواب والتحري مع بيان االهتام فإذا مل تكف فترة الثالثة أيام     

        تـضيات                                                             الستجواب الشخص املعتقل أعطى القانون ملدير اجلهاز وفق مق        
                                                        ً              األمن الوطين سلطة جتديد اعتقال الشخص ملدة ال تتجاوز ثالثني يومـاً            
                       ً                                               أخرى وذلك إذا كان متهماً بارتكاب جرمية ضد الدولـة وقامـت يف             

                                                اشترط يف هذه احلالة إبـالغ وكيـل النيابـة            .                         مواجهته دالئل أو بينات   
                                                                 املختص والذي حدده القانون بدرجة مستشار عام يعينه وزير العدل، كما

                                                                     جيوز جمللس األمن مد فترة االعتقال ملدة ال تتجاوز شهرين آخرين إذا رفع        
                                                                            إليه مدير اجلهاز أي حالة يرى فيها لدواعي األمن متديد فترة االعتقـال             

  .                     أكثر مما هو منصوص عليه
                                                                         عندما ميارس اجلهاز سلطة االعتقال فانه ميارسها وفـق ضـوابط              - ٤

                              صر االعتقاالت عادة يف األنشطة                                          صارمة ومشددة حمددة يف القانون وتنح     
  .                                    املهددة ألمن وسالمة الدولة بصورة أساسية

                                                                           وجند يف هناية األمر بأن جهاز األمن حتكمه عدة آليات للمراقبـة               - ٥
  :                                                      وفيها الذاتية والقضائية والتشريعية وذلك عرب اجلهات اآلتية

                    وكيل النيابة املختص؛    )    أ (
              القاضي املختص؛    )    ب (
           من القومي؛      جملس األ    )    ج (
                     مكتب استعالمات اجلهاز؛    )    د (
            حمكمة اجلهاز؛    )      ه (
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                              جلنة الدفاع واألمن باجمللس الوطين؛    )    و (
        القضاء؛    )    ز (
  .                         ديوان املظامل واحلسبة العامة    )    ح (

  .                                                          خيضع قانون األمن الوطين للمراجعة على ضوء اتفاق السالم والدستور
                                                            ٌ                   تؤكد حكومة السودان أن التصديق على اتفاقية ما أو عدمه، هو شأنٌ سيادي               ٥- ٤- ١

                                                                                  ختتص به الدولة إال أننا وىف سبيل إتاحة املعلومات للجنة نذكر أن الدراسـات              
                               ىل اجلهات املختصة بقصد تبنيها                                                   القانونية حول االتفاقية قد اكتملت ورفعت إ      

  .                                               ومن مث استكمال اإلجراءات التشريعية اخلاصة بالتصديق

                                              تطلب حكومة السودان مساعدة اجملتمع الدويل يف                  األجل املتوسط
                                 تنظيم حلقات دراسية بشأن االتفاقية

                       محاية الشهود والضحايا  ٥  - ١
                   نصوص واضحة حلماية           على       ١٩٩١                                      حيتوي قانون اإلجراءات اجلنائية لعام        ١- ٥- ١

                                                                       الشهود وضمان عدم تعرضهم ألي عنف أو أعمال انتقامية أو مـضايقة            
ـ              ع                                                                      بسبب اإلدالء بشهاداهتم أثناء التحريات واحملاكمة وليس هنالك ما مين

                                                                 ضمان وصول مراقيب حقوق اإلنسان إىل الشهود وضحايا االنتـهاكات          
  .                حبرية وبدون عوائق

                                    ومراقيب حقوق اإلنسان يف واليـات                                             هنالك آلية مكونة من أعضاء النيابة     
  .                                                   دارفور الثالث حلل أي مشكلة جتابه عمل مراقيب حقوق اإلنسان

                                بناء قدرات ألعضاء النيابة -           األجل القصري
                              أجهزة اتصال عالية اجلودة-
                                       حتديد التدرج اهلرمي يف رفع التقارير-
                                                 التزام احلياد والرتاهة والشفافية وذلك من خالل -

                                التقارير على احلكومة السودانية   عرض

                              محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان  ٦- ١
  .                           ً                  ال يتم اعتقال أي شخص إال وفقاً للقانون والدستور  ١- ٦- ١

                                                                      ال يتم القبض على أي شخص إال بسبب ارتكابه جلرمية يـنص عليهـا               
                                                                 القانون ويتم اختاذ اإلجراءات القانونية يف مواجهة أي متهم مبوجب قانون 

                                             والذي يكفل احلق ألي متهم أو مشتبه به             ١٩٩١                       جراءات اجلنائية لعام      اإل

                                                 تدريب أجهزة إنفاذ القانون حول معايري حقـوق                   األجل القصري 
  .      اإلنسان
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         وستـسعى    .                                                          يف أن يستأنف أي قرار صادر ضده بكافة مراحل التقاضي         
  .                                                حكومة السودان للتحقق من تنفيذ القانون يف هذا اجملال

  :       الدستور  ٢- ٦- ١
     يف      ٢٠٠٥                                                من دستور مجهورية السودان االنتقايل لعـام           ٣٩            نصت املادة   

                       بقـانون الـصحافة      د      ال يوج   .                                        وثيقة احلقوق على حرية التعبري واإلعالم     
  .                                               واملطبوعات الصحفية أي تقييد حلرية الصحفي والصحافة

  :          على ما يلي  )  ١ (  ٢٨          نصت املادة 
             يـؤثر يف                                                      يتمتع الصحفي حبق عدم التعرض ألي فعل غري مشروع            )    أ (

   .                                             عدالة أو نزاهته أو التزاماته بواجباته املهنية
  .                           محاية مصادر معلوماته الصحفية    )    ب (
                                                            عدم تعرضه للمسؤولية عند نقله للمعلومات أو تعبريه عن الرأي إال     )    ج (

   .     ً               وفقاً ألحكام القانون
                                                             أقرت املقررة اخلاصة حلقوق اإلنسان يف السودان حبدوث تقدم واضح -

  .                     حرية الصحافة والنشر     يف جمال
ُ  ِّ                                                                       ُوجِّهت للمقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي               -    

  .                                           والتعبري الدعوة لزيارة السودان يف العام املاضي

                                                عرض القانون لنقاش عام يف حلقة عمل جتمع كل                    األجل املتوسط
                                                 املهتمني بالقانون باإلضافة إىل األجهزة احلكوميـة       

  .            اجملتمع املدين                 ذات الصلة ومنظمات

                الوصول اإلنساين - ٢
                                                   محاية العاملني يف امليدان اإلنساين من املضايقة واالعتداء  ١- ٢
                                               مت توقيع بيان مشترك بني حكومة الـسودان             ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٢٨        بتاريخ    ١- ١- ٢

                                                                              واألمم املتحدة بشأن تسهيل األنشطة اإلنسانية بدارفور مت فيه التأكيد علـى            
               مطبوعات ونشرات           األجل القصري
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                                                        ً مل لكل التدابري اخلاصة بتسهيل ومساندة العمل اإلنساين وتأكيداً              التطبيق الكا 
                         ال سيما فيما يتـصل          ٢٠٠٤                                                  لاللتزام يف البيان املشترك الذي مت توقيعه عام         

  .                                                         بإجراءات املسار السريع يف توصيل املساعدات اإلنسانية للمتأثرين
          ق االتفاق                                                                 ومت إنشاء جلنة رفيعة املستوى مشتركة بني اجلانبني ملتابعة تطبي         

   ).                             وسيقدم الوفد نص البيان املشترك (            بصورة شهرية 
                                                            اإلنسانية يف السودان حمكوم بالقوانني واللوائح اليت تضعها        ت           عمل املنظما   ٢- ١- ٢

                                                                      الدولة يف هذا اخلصوص شأن كل البلدان األخرى ورغم جتاوز العديد من           
                                          ه القوانني إال أن مفوضية العون اإلنساين                                       املنظمات العاملة يف السودان هلذ    

  .                                                                      مل تلجأ إللغاء تسجيلها أو طردها وهناك العديد من هذه احلاالت املوثقة       
  .                   ً        ً              وسيقدم الوفد تنويراً تفصيلياً يف هذا الشأن

            إصدار نشرات           األجل القصري

  :                          املركبات والطائرات العسكرية  ٣- ١- ٢
                                عاملية من حيـث متييـز لـون                                                    تلتزم القوات املسلحة باملعايري العسكرية ال     

                                                                       مركباهتا وطائراهتا ومعداهتا العسكرية والطائرات ذات اللون األبيض هي         
                                             ً                          طائرات النقل واإلخالء الطيب وال ميكن أن يستقيم عقالً أن حتمل شـارة             
                                                    ً                   أي منظمة أممية أو غري حكومية الن ذلك يعترب جرمية حرب وفقاً لـنص              

  .    ٢٠٠٧    عام                           من قانون القوات املسلحة ل   ١٥٩      املادة 

                    إصدار نشرات وإعالنات           األجل القصري

                                                                     ال توجد ميليشيات ختضع لسيطرة القوات املسلحة خبالف الدفاع            - ١  ٤- ١- ٢
  .                     الشعيب والشرطة الشعبية

                                                                              تلتزم احلكومة بالقوانني الوطنية والدولية وال تقوم بـأي أعمـال              - ٢
               تهاكات تقوم هبا                                                تعسفية ضد العاملني يف احلقل اإلنساين، غري أن معظم االن

  .                                        احلركات املتمردة غري املوقعة على اتفاق أبوجا

                                                      تدريب األفراد العاملني يف جمال إنفاذ القانون  على                    األجل القصري
  .                 معايري حقوق اإلنسان



 

 

A
/H

R
C

/5/6 
P

age 52 

                                                                                 أما احلركات املوقعة على اتفاق أبوجا فهناك مفوضية مشتركة للترتيبات األمنية           
                                                                             تتوىل تنفيذ وتطبيق بنود اتفاق أبوجا ذات الصلة وقد أصدرت هذه احلركات            

  .                 اين وعدم التعرض له            ً       ً                             املوقعة بياناً مشتركاً تتعهد فيه باحترام العمل اإلنس
                                                                      وتتوىل هذه املفوضية مهمة نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج وليست          

   .                                       هنالك مليشيات ختضع لسيطرة القوات املسلحة
                                        ً       ً                        االعتداء على العاملني يف احلقل اإلنساين ظل هنجاً مـستمراً للمتمـردين            

    م يف                                                              وفيما يتصل باجلانب احلكومي فهناك جلنة تنسيقية رفيعة املستوى تض   
                                                                      عضويتها مفوض العون اإلنساين وممثلني عن املنظمات الدولية العاملة يف          
                                                                      الشأن اإلنساين باإلضافة إىل آخرين وتـضطلع هـذه اللجنـة بكافـة             
                                                                       الصالحيات اليت متكنها من تسهيل العمل اإلنساين بكل جوانبه ومتابعـة           

         وسـتدعم    .                                                      كل املخالفات اليت ترتكب يف هذا اخلـصوص إن وجـدت          
  .                             لسودان هذه اللجنة وتفعل دورها       حكومة ا

                                         تيسري الوصول إىل املدنيني، مبن فيهم املشردون  ٢- ٢
                                                       من البيان املشترك بني حكومة السودان واألمم املتحـدة يف     ٧              مبوجب الفقرة     ١- ٢- ٢

                                                          ن جلنة رفيعة املستوى مشتركة بني اجلانبني ملراقبـة تطبيـق                  ، مت تكوي      ٢٠٠٧
                                                                     وتتكون رئاسة اللجنة من كل من وزير الشؤون اإلنـسانية ونائـب              .       البيان

                                                                          املمثل اخلاص لألمني العام واملمثل املقيم للشؤون اإلنسانية وعضوية ممـثلني           
                   وسـتتابع حكومـة      .                                                   رفيعي املستوى من اجلهات ذات الصلة من اجلـانبني        

  .                                                             ودان بالتعاون مع األمم املتحدة عمل هذه اللجنة وستزيد من تفعيلها   الس

                                  تنظيم حلقات دراسية وإصدار منشورات           األجل املتوسط

                      ً                                                مت تقدمي تسهيالت كبرية جداً للعاملني يف اجملال اإلنساين يف جمال التأشرية              ٢- ٢- ٢
   ٢     ٥٠٠                                                       والعمل واحلركة يف دارفور ويستفيد من هذه التسهيالت أكثر من 

  .                             فرد من األجانب العاملني بدارفور

                    ً                    حكومة السودان تفـصيالً للمـساعدات            ستقدم           األجل املتوسط
  :                               املطلوبة من اجملتمع الدويل فيما يلي
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                                                                 بلغت التغطية للمتأثرين يف واليات دارفور حسب تقرير برنامج األغذيـة   
  .         يف املائة  ٩٨       نسبة     ٢٠٠٧      فرباير  /             العاملي يف شباط

                                                                  يف املائة اليت مل يتم تغطيتها فهي متمركزة يف واليـة مشـال               ٢           أما نسبة   
                        ت غري املوقعة على اتفـاق                                            دارفور بسبب االعتداءات اليت تقوم هبا احلركا   

                                                               سالم دارفور حسب ما ورد يف التقرير املشترك بني برنامج األغذية العاملي 
                                                                      ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف ووزارة الـصحة ووزارة الـشؤون          

                                      وستسعى حكومة السودان للوصول هلـذه        .     ٢٠٠٧                     اإلنسانية الصادر يف    
  .                     النسبة املئوية املتبقية

                 وسائل نقل؛-
                   أجهزة اتصال؛-

                                                                          القانون احلايل متت إجازته عقب مشاورات واسعة النطاق أخذت يف االعتبـار             ٣- ٢- ٢
                                                                         املالحظات اليت أبدهتا املنظمات واجلهات ذات الصلة والذي مت مبوجبه تسجيل           

  .                                   منظمة دوليـة عقـب إقـراره          ٢٥٠                            منظمة وطنية وأكثر من       ٢     ٠٦٣     عدد  
  .                        اخلاصة بكشف مصادر التمويل  )  ٢ ( ٧                            االعتراض املذكور يتعلق باملادة 

                                               عقد حلقة عمل ملناقشة القانون ومـدى حـسن                    األجل املتوسط
  .      تنفيذه

                 املساءلة والعدل - ٣
      ١٤٧٧      رقم                                                    فيما يتعلق باهلجمات اليت شنت على منطقة بلبل مت فتح بالغ  ١- ٣

     ١٣٩    و    ١٣٠                              قسم نياال وسط حتت املواد           ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣١        بتاريخ  
  .    ١٩٩١                         من القانون اجلنائي لعام    ١٧٥ و

                                                                              فيما خيص اهلجوم على قبيلة املساليت من قبل حركة أركو مناوي فتحت بالغات             
  .    ٢٠٠٦                                                     يف كل من نياال وأبلغ االحتاد األفريقي يف قريضة يف رمضان عام 

   د                                                   خارج سيطرة احلكومة وتقع حتت سيطرة عبد الواح                          تقع منطقة دريبات  
                                                    وحسب املعلومات املوجودة لدينا يبدو أنه صراع بني احلركات   .        حممد نور

  .                     غري املوقعة التفاق أبوجا

            األجل القصري 



 

 

A
/H

R
C

/5/6 
P

age 54 

                                                               متت احلوادث مبنطقة برام بواسطة إحدى احلركات غري املوقعـة التفـاق      
   .     اهها                                                  أبوجا حتت قيادة صديق وقد اختذت احلكومة بعض اإلجراءات جت

                                                                 القبض على موظفني من األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة وبعثـة       
      من     ١٥٤    و   ٧٨    و   ٧٧           ً                          مت القبض بناًء على خمالفتهم املواد         .               االحتاد األفريقي 

                             ً        ومت إطالق سراحهم بالضمانة فوراً          ١٩٩١                                القانون اجلنائي السوداين لعام     
               ني حبيازة وشرب             املتعلقت   ٧٨    و   ٧٧                                      وأجريت حماكمات فيما يتعلق باملادتني      

          لعـدم      ١٥٤                                                           اخلمر واإلزعاج العام ومل يتم حماكمة املتهمني مبوجب املادة          
  .                                 تسليم أحد املتهمني حبجة متتعه باحلصانة

  .                                                                    خيلو قانون القوات املسلحة من أي حصانة ألفـراد القـوات املـسلحة           ٢- ٣
           ينظم اختاذ                                                  ال ينص على أي حصانة للفئات املذكورة بل            ٩٥ / ٣         واملنشور  

  .                                                   اإلجراءات يف مواجهة منسويب القوات املسلحة والدفاع الشعيب
                                                                      احلصانة املنصوص عليها يف قانون األمن الوطين والشرطة حصانة إجرائية          
                                                                          ومقيدة بشرط أن يكون الفعل أثناء أداء العمل الرمسي وميكـن رفعهـا             

  . ي                                                      وحماكمة مرتكب اجلرمية مىت اتضح أن الفعل غري متصل بعمله الرمس
  .                                                     متت حماكمة عدد من أفراد القوات النظامية بعد رفع حصانتهم

                                                                        قرارات احلصانة خاضعة للرقابة القضائية بواسطة احملكمة الدستورية كما         
  .                                                       أن طلب رفع احلصانة يصدر من النيابة العامة أو املدعى العام

  .                                       عقد حلقات دراسية وحلقات عمل حول احلصانات           األجل القصري
  .       العاملني             تدريب األفراد 

  :                                       يتمثل املوقف القانوين حلكومة السودان يف اآليت  ٣- ٣
  .                                                       ال ميلك جملس األمن سلطة اإلحالة مبوجب ميثاق األمم املتحدة- ١
                             ينص على أن اجمللس يدرك أن        )     ٢٠٠٥   (    ١٥٩٣                               قرار جملس األمن رقم        - ٢

  .  مة                                                             الدول غري املوقعة على نظام روما األساسي غري ملزمة بالتعاون مع احملك

  



 

 

A
/H

R
C

/5/6 
P

age 55 

  .                   ً                       السودان ليس طرفاً يف نظام روما األساسي- ٣
        ً                                    ً                                   إمياناً مببدأ املساءلة عن األفعال اجملرمة وحتقيقاً للعدالة فقد قامـت              - ٤

                                                                       حكومة السودان بتشكيل جلنة وطنية لتقصى احلقائق حول الوقائع املدعى          
                     من ضمن توصـيات     -                                                  ارتكاهبا، وقد أوصت اللجنة يف تقريرها النهائي        

                             مت تشكيل جلنة التحقيق وخلصت إىل   .                        إنشاء جلنة حتقيق قضائي       ب -      أخرى  
                                                                           وجود بينات تربر توجيه اهتام لعدد من املشتبه هبم يف عدد من الوقـائع              
                                                              وصدرت أوامر بالقبض على املتهمني، ومت إنفاذ أوامر القبض وقررت جلنة 

       تقـدم    .                                                                التحقيق إحالة الدعوى بعد اكتمال التحقيق فيهـا للمحكمـة         
                                                         باستئناف ضد قرار توجيه هتم ضدهم، واألمر اآلن بـني يـدي                املتهمون  

  .                            السلطات املختصة بنظر االستئناف
                                                                         ستستمر اجلهات العدلية بالسودان يف متابعة اإلجـراءات بقـصد             - ٥

  .                                  ضمان مثول املشتبه فيهم أمام العدالة
                                                                          قانون األمن الوطين من ضمن القوانني اليت يشملها التعديل لتتماشى مـع              ٤- ٣

  .               وهذا قيد اإلجراء  .     ٢٠٠٥                     الدستور االنتقايل لعام 
                                                                         بدأت عملية التشريعات السارية تتواءم مع الدستور االنتقايل وقد كونت          

  .                                         جلنة مشكلة للنظر يف هذا اإلجراء بوزارة العدل

  .                           عقد حلقات دراسية وحلقات عمل           األجل املتوسط

                       الكايف من القـضاة                                                            تعمل اهليئة القضائية ووزارة العدل على إتاحة العدد         ٥- ٣
                                                                          ووكالء النيابة بدارفور وقد بلغ عدد وكالء النيابة يف واليات دارفـور            

          يف غرب     ١٠                    يف مشال دارفور،      ٧  :      ً                       وكيالً وفق التوزيع التايل      ٢٢       الثالث  
                                     وستسعى حكومة السودان لضمان األداء       .                   يف جنوب دارفور    ٥         دارفور و 

  .                         الفعال هلم للقيام بواجباهتم

       ً                                      دم الحقاً بربنامج تفصيلي لبنـاء القـدرات            سنتق           األجل املتوسط
  .                 والكفاءة والتمويل

                                                     زيادة عدد وكالء النيابة يف والية دارفور لتغطيـة         
  .      احملليات
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                     رصد تنفيذ التوصيات - ٤
                                                                      يتم التنسيق يف جمال حقوق اإلنسان بني األمم املتحدة واجملتمع الـدويل              ١- ٤

                           لدول املاحنة، وحكومة السودان    ًً                                 ممثالًً يف بعثة األمم املتحدة يف السودان وا
                                                                 ممثلة يف اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان والذي يضم يف عضويته كل           
                                  ً                         اجلهات احلكومية ذات الصلة وكذلك عدداً من املنظمات غري احلكومية، 
                                                                         يف إطار ملتقى دوري آللية تسمى آلية التنفيذ املشتركة الفرعية وتبحث           

                                  اإلنسان مبا فيها الشواغل اخلاصـة                                          اآللية كل املسائل ذات الصلة حبقوق       
 .                                     وستتابع حكومة السودان تفعيل هذه اآللية  .                    بشأن حاالت االنتهاكات

                                                   تفعيل دور مراقيب حقوق اإلنـسان وذلـك           - ١            األجل املستمر
                                                    بالعمل بصورة فعالة مع حكومة السودان عرب تبادل        

  .                                      التقارير ومناقشتها بطريقة حمايدة وشفافة

       السماح   .                                        قوق اإلنسان للضحايا ليست مقيدة بأي قانون              مقابلة مراقيب ح  ٢- ٤
                                                        ً  للمراقبني باإلطالع على سجالت التحقيقات غري مسموح به وذلك منعاً 
                                                                      للتأثري على سري التحري والعدالة وفيما يتصل بإجراءات التقاضي فهـي        
                                                               علنية وجيوز ألي شخص حضورها إال إذا رأت احملكمـة، وألسـباب            

  .    اءات                      حتددها، ضرورة سرية اإلجر

            األجل القصري

                                                                          متت تلبية كل طلبات املقابالت السابقة للمحتجزين بشأن الوضع يف دارفور             ٣- ٤
                   ً                                                         دون أي اعتراض ووفقاً للضوابط املوضوعية اليت تتمثل يف اإلخطار املسبق من            
                                                                       مكتب األمم املتحدة لتحديد الزمن وهوية الشخص أو األشخاص القـائمني           

  .                 دان يف هذه السياسة                  وستستمر حكومة السو  .         بالزيارة

            األجل القصري

                                                                          مل حيدث حلكومة السودان أن رفضت التعاون مع أي آلية من آليات حقوق                ٤- ٤
                                                                           اإلنسان الدائمة أو املخصصة وتشهد على هذا التعاون كل قرارات ومقررات           
                                                                          وتقارير آليات حقوق اإلنسان اخلاصة بالوضع يف دارفـور فقـد تعاونـت             

                                               ثات واللجان الدولية وكذلك  بعثـة تقـصى                                     حكومة السودان مع كل البع    
  .                                                 احلقائق التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

            األجل القصري
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                                                                        يشهد على تعاون السودان الزيارات اليت قام هبا كل املقررين اخلاصـني            
  .                                                         واملواضعيني واخلرباء وممثلي األمني العام والبعثات اخلاصة واملراقبني

                                     اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف                                        وتشهد على هذا التعاون املقررة      
  .                                     السودان ومقرر الفريق السيد فالتر كالني

               ً                                                        جيري العمل حالياً على إنشاء املفوضية الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان            ٥- ٤
      ٢٠٠٥   ً                                                               بناًء على نص اتفاق السالم الشامل والدستور االنتقـايل لعـام            

                                ت يف إعداد قانونـه مؤسـسات                                         وعلى هنج مبادئ باريس والذي سامه     
                                                                      اجملتمع املدين بكافة شرائحه مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان وقد           

                     وميكن هلذه املفوضـية      .               ً     ً                           قطع العمل شوطاً كبرياً يف إجازة هذا القانون       
                        ً     وسيقدم وفد السودان تفصيالً مبا   .                                 االضطالع باملهام اليت أوردهتا التوصية

  .     فوضية                    عملية إنشاء تلك امل    إليه     وصلت 

                                       ً           ترجو حكومة السودان دعم هذه املفوضية وفقـاً                    األجل املتوسط
                                               لكشف االحتياجات التفصيلي الذي سيقدمه الوفد      

  :    ً        شامالً ما يلي
                    أجهزة حاسوب-
                    أجهزة اتصاالت -
                      إنشاء شبكات ربط-

                                                                       من أهداف وحدة مكافحة العنف ضد املرأة التعاون الوثيق مع األمـم              ٦- ٤
                                                               نظمات العاملية والوطنية العاملة يف اجملال يف تنفيـذ اخلطـة                      املتحدة وامل 

  ُ                                 وأُنشئت جلان والئية ملكافحة العنف       .                                  الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة    
                                                            ضد املرأة بواليات دارفور الثالث ومن أعضائها مؤسسات األمم املتحدة 

  .                                      وستضمن حكومة السودان فاعلية تلك اللجان  .                    ومراقبو األمم املتحدة

                 وسائل نقل -         ل املتوسط   األج
                   أجهزة اتصال -
                   أجهزة حاسوب -
              طابعات -
                   ماسحات ضوئية-
                  أجهزة تصوير-

    .      أعاله ٥- ٤                        مت الرد على هذه الفقرة يف   ٧- ٤
  .                حلقات عمل وندوات            األجل املتوسط  .                                                          ينطبق عليه الرد ذاته الوارد بشأن االنضمام لالتفاقيات الدولية  ٨- ٤

----- 


