
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.07-14190    230907    230907 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٤البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

وفقاً  اخلرباءان يف دارفور أعده فريق      عن حالة حقوق اإلنس   مؤقت   تقرير
 والذي َترأَُسه ،  ٤/٨قرار جملس حقوق اإلنسان     ب للواليـة املسندة إليه   

 من املمثلة واملؤلف السوداناملقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف 
 واملقرر اخلاص   املسلحة،اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات       

 تعسفاً،ت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو         املعـين حبـاال   
واملمـثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،           

 األمـني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر          وممـثل 
  التعذيـب، واملقـررة اخلاصـة املعنية مبسألة       مبسـألة اخلـاص املعـين     

 )١(العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه                    

 موجز

باملهمة املكلف هبا وفقاً ") فريق اخلرباء"يشار إليه فيما بعد بعبارة (اضطلع فريق السبعة املكلفني بواليات  
 كانون  ١٣ املؤرخ   ٤/١٠١-متابعة املقرر دإ   ("٤/٨للواليـة الـيت أسـندها إليه جملس حقوق اإلنسان بقراره            

حالة حقوق  ` الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة واملعنون            ٢٠٠٦ديسـمرب   /األول
، واملتمثلة يف ضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة            ")`اإلنسـان يف دارفـور    

، وجلنة حقوق اإلنسان وغريمها     ")اجمللس"بارة  يشار إليه فيما بعد بع    (بدارفور اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان       
من مؤسسات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، فضالً عن املهمة املتمثلة يف تشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت 
وضـعتها آلـيات األمم املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان، واضعاً يف اعتباره احتياجات السودان وضمان                

                                                      

 .مل يتم حترير مرفقات هذا التقرير من ِقَبل وحدة حترير الوثائق يف مكتب األمم املتحدة جبنيف )١(
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ويستعرض فريق اخلرباء يف هذا . هذه التوصيات واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان على األرضاالتساق بني  
التقرير املؤقت ما تبذله حكومة السودان من جهود يف سبيل وضع توصيات فريق اخلرباء موضع التنفيذ، علماً بأن 

يقدم فريق اخلرباء تقريراً ختامياً إىل      عمليات التنفيذ جيب أن جتري على حنو مستمر ومتواصل، وأن من املقرر أن              
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ املعتمد يف ١/٣/اجمللس يف دورته القادمة على النحو املطلوب يف قرار اجمللس إ ت

وعقـد فريق اخلرباء، يف إطار عملية االستعراض اليت جيريها، اجتماعاً يف جنيف للنظر يف مدى استجابة                  
على وجه اخلصوص، لتحديد مدى التقدم احملرز، فضالً عن حتديد أوجه القصور اليت حكومة السودان لتوصياته، و

جمموعة التوصيات املقدمة من فريق اخلرباء إىل حكومة السودان         "وحتمل التوصيات العنوان    . ما زال يلزم معاجلتها   
 حقوق اإلنسان يف دارفور ، وهي ترد يف مرفق تقرير فريق اخلرباء عن حالة"٤/٨لتنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان 

)A/HRC/5/6 .(              ويف الوثيقة املذكورة، بيَّن فريق اخلرباء بشكل حمدد وبأوضح العبارات وأدقها ما ينبغي حلكومة
وعالوة على ذلك، شرح الفريق ما يتعني . السـودان أن تـتخذه من إجراءات تنفيذاً لكل توصية من التوصيات         

وقد انكبَّت حكومة   . ت موضع التنفيذ على األجلني القصري واملتوسط      اختاذه من خطوات من أجل وضع التوصيا      
السودان على تنفيذ هذه التوصيات وعملت على موافاة فريق اخلرباء بتقارير بشأن ما تضمنته جمموعة توصياته من 

 يف  ويـتوجه فريق اخلرباء بالشكر إىل احلكومة على اجتماعها به وعلى ما أبدته من تعاون متواصل               . مؤشـرات 
 .موافاته مبعلومات بروح من احلوار البناء

ويؤكد فريق اخلرباء ما ينهض به من دور يف تقييم التدابري اليت تتخذها حكومة السودان يف سبيل تنفيذ ما  
وسيوايف اجمللس بشرح وحتليل مفصلني قدر اإلمكان عن حالة وضع توصياته موضع التنفيذ     . تقدم به من توصيات   

وألسباب عدة، قرر الفريق عدم تقدمي تقييم       . ٢٠٠٧ديسمرب  /مي املقرر تقدميه يف كانون األول     يف تقريـره اخلتا   
وأهم من كل ذلك، فهو يرغب . مفصل لألوضاع الراهنة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات حمددة يف هذا التقرير املؤقت

 سبيل االستجابة لتوصياته    أن يتـيح حلكومـة السودان أقصى فترة ممكنة من الوقت كيما تضطلع مببادرات على              
وإضافة إىل ذلك، فإن . وتوافيه بتقارير عما تتخذه من تدابري يف هذا الشأن وعما قد يكون لتلك التدابري من وقع              

فريق اخلرباء ما زال حريصاً على تلقي أكرب قدر ممكن من املعلومات املفصلة من مجيع املصادر ذات الصلة، كيما                   
 .ثر تفصيالً عن احلالة على األرضتتكون لديه فكرة أوضح وأك

غـري أن فـريق اخلرباء، استناداً إىل ما ورده حىت اآلن من معلومات، خيلص إىل أنه، على الرغم من أن                      
. توصيات معينة قد ُوضعت موضع التنفيذ جزئياً، فليس بإمكانه القول إهنا قد أحدثت أثراً واضحاً على األرض                

اختذت خطوات أوىل صوب التنفيذ يف بعض احلاالت، بينما يف حاالت أخرى، وفيما يتعلق بتوصيات أخرى، فقد 
ويأسف فريق اخلرباء ألن احلكومة مل تتناول إطالقاً توصيات معينة قصرية      . مل توضع التوصيات موضع التنفيذ بعد     

 فريق اخلرباء   ويؤكد. األجل، أو ألنه، يف بعض احلاالت، كانت املعلومات املقدمة ال متت بصلة بتلك التوصيات             
جمـدداً أن املعيار النهائي ملدى وضع احلكومة توصيات الفريق موضع التنفيذ جيب أن يكون حدوث أوجه حتسن            

 .حمددة يف حالة حقوق اإلنسان على األرض يف دارفور

فوضية ويوجه فريق اخلرباء جمدداً دعوته السابقة جلميع هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية، مبا فيها امل               
السامية حلقوق اإلنسان، ملوافاة حكومة السودان مبا يلزمها من دعم ومساعدة تقنية ملساعدهتا على وضع توصيات 

 .فريق اخلرباء موضع التنفيذ، ويشجع اجلهات املاحنة على مواصلة توفري موارد مالية يف هذا الشأن
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 ١٠  ..........................................................)سبتمرب/ أيلول-يوليه /متوز( 

 ٣٠  .)جملس حقوق اإلنسان( فريق اخلرباء -ذ الربنامج قصري األجل تقرير مرحلي عن تنفي -الثاين 
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 مقدمة

 إزاء االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف          العميق بالقلق   الشعور من   انطالقاً -١
 ٤/٨لقرار  ، ا ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ يف دورته الرابعة، يف      دون تصويت  اعتمد جملس حقوق اإلنسان      دارفـور، 

 الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤/١٠١-متابعة املقرر دإ"بشأن 
 ."` اإلنسان يف دارفورحقوقحالة `دورته االستثنائية الرابعة واملعنون 

 حكومة   مع للعمل"سبعة من مكلفني بواليات     لفريق من    اجتماع   عقَد،  ٤/٨ قراره يف   ،لـس اجمل وقـرر  -٢
 حقوق اإلنسان يف االحتاد األفريقي والتشاور على حنو وثيق مع رئيس            آلياتالسـودان ومع اآلليات املناسبة من       

 لضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات والتوصيات املتعلقة ، بني الدارفورينيوالتشاور وارعملية احل
 األمم املتحدة املعنية    مؤسساتوجلنة حقوق اإلنسان وغريمها من       اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان       بدارفـور 

 اليت قدمتها آليات أخرى من آليات األمم        الصلةتنفيذ التوصيات ذات    على  تشجيع  للحبقوق اإلنسان ، وكذلك     
  تؤخذ يف االعتبار احتياجات السودان يف هذا الصدد، ولضمان االتساقأناملـتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، على     

 ).٧الفقرة  (" واملسامهة يف رصد حالة حقوق اإلنسان ميدانياًالتوصيات،بني هذه 

 ويتألف ؛رَمرة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، السيدة سيما سَ      املقرِّاخلرباء   فريق تترأسو -٣
 واملقرر ؛ كوماراسواميرادهيكا لسيدةامن املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة، الفريق 

 واملمثلة اخلاصة   آلسنت؛ موجزة أو تعسفاً، السيد فيليب       بإجراءاتاخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو        
 حبقوق اإلنسان املعين وممثل األمني العام ؛ حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، السيدة هينا جياليناملعنيةلألمني العام 

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة        مبسألة واملقرر اخلاص املعين     ؛شردين داخلياً، السيد فالتر كالني    للم
 وأسبابه واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة         ؛د نوفاك  السيد مانفرِ  املهينة،القاسـية أو الالإنسانية أو      

وإن ختدمي فريق اخلرباء قد قام به، بصفة .  كالني مقرراً لفريق اخلرباء ويعمل السيد.وعواقبه، السيدة ياكني إرتورك
رئيسية، كل من وحدة أفريقيا التابعة لفرع بناء القدرات يف املفوضية، وموظفو فرع اإلجراءات اخلاصة املساعدون 

 .للسبعة املكلفني بواليات يف اجمللس واملكونني لفريق اخلرباء، فضالً عن منسق

 فريق اخلرباء باملهام املكلف هبا واملتمثلة يف ضمان املتابعة الفعالة والتشجيع على تنفيذ القرارات               ويذكِّر -٤
 .والتوصيات املتعلقة بدارفور يف عملية قوامها التيسري والتحاور مع حكومة السودان

وأعرب الفريق . ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٣يف ) A/HRC/5/6(وقدم فريق اخلرباء تقريره األول إىل اجمللس         -٥
جمـدداً يف ذلـك التقرير عما يساوره من قلق بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، وهي اهلواجس اليت أبداها                    

؛ وحدد اجملاالت اليت ينبغي أن حتظى باألولوية يف التنفيذ؛ وأورد عدداً من التوصيات احملددة       ٤/٨اجمللس يف قراره    
و املتوسط واليت تتصف بأمهية خاصة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان   اليت يتعني تنفيذها على األجل القصري أ      

يف دارفور؛ وحث حكومة السودان على املبادرة إىل تنفيذ ما تعهدت بتنفيذه من توصيات، وعلى مواصلة حوارها 
زمنية حمددة وأُرفقت بالتقرير جمموعة من التوصيات، من بينها أطر . مع فريق اخلرباء بشأن تنفيذ توصياته األخرى

 .ومؤشرات معينة لتقييم عملية التنفيذ
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فريق اخلرباء مواصلة عمله ملدة ستة أشهر وتقدمي إضافة حتديثية       "، إىل   ١/٣/وطلب اجمللس، يف قراره إ ت      -٦
ه ويقدَّم هذا التقرير املؤقت ومرفقا".  وتقرير هنائي إىل دورة اجمللس التالية٢٠٠٧سبتمرب /إىل دورة اجمللس يف أيلول

 .وفقاً لذلك القرار

 وحـافظ فريق اخلرباء، لدى إعداده هذا التقرير املؤقت، على النهج الذي اتَّبعه يف عمله سابقاً، وقوامه                  -٧
 :ما يلي

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

 ات اليت حتول دون تنفيذ التوصيات السابقة؛حتديد العقب )ب( 

التفريق بني التوصيات قصرية األجل والتوصيات متوسطة األجل، بغية مساعدة حكومة السودان     )ج( 
موضع التنفيذ الكامل وعلى إبقاء ضحايا      ) A/HRC/5/6(عـلى وضع التوصيات احملددة يف مرفق تقريرها األول          

وق اإلنسان يف صدارة االهتمامات، والعمل على التقليل من هذه االنتهاكات           االنـتهاكات السابقة واجلارية حلق    
 .مستقبالً

  األنشطة-أوالً 

، بتشجيع القيِّمني على ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠قامت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف  -٨
يتها وفريق اخلرباء على تزويدها مبعلومات      وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية العاملة يف دارفور على مساعدة مفوض         

 .عن مدى تنفيذ التوصيات إلدراجها يف هذا التقرير املؤقت

خطة اجمللس  " وثيقة عنواهنا    ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٤وأحالـت حكومـة السـودان إىل فريق اخلرباء يف            -٩
)". سبتمرب/ أيلول -يوليه  /وزمت(االستشـاري حلقوق اإلنسان لتنفيذ توصيات جلنة اخلرباء يف املدى قصري األجل             

قائمة مبجموعة من احللقات الدراسية والتدريبية واألنشطة األخرى، ) املرفق األول(وتتضمن خطة العمل املذكورة 
 .وحتدد االحتياجات املالية حلكومة السودان من أجل تنفيذها

 مرحلياً عن تنفيذ    ، قدمـت حكومـة السودان إىل فريق اخلرباء تقريراً         ٢٠٠٧أغسـطس   / آب ٢١ويف   -١٠
 .، وما زالت ترد معلومات تكميلية عن ذلك)املرفق الثاين(التوصيات قصرية األجل 

.  الستعراض حالة التنفيذ   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩ إىل   ١٧واجتمع فريق اخلرباء يف جنيف يف الفترة من          -١١
مثلني من البعثة الدائمة للسودان لدى سبتمرب، اجتمع الفريق بوفد وزاري مشترك رفيع املستوى ومب/ أيلول١٨ويف 

مكتب األمم املتحدة يف جنيف لتدارس اجملاالت اليت أُحرز فيها تقدم، والعقبات املصاَدفة، واجملاالت اليت تتطلب                
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سبتمرب، اجتمع الفريق من أجل اإلحاطة علماً مبا قدمته احلكومة من           / أيلول ١٩ويف  . )٢(اهتمام احلكومة العاجل  
خر املستجدات يف هذا الشأن وملواصلة التدارس بشأن ما ينبغي للحكومة اختاذه من تدابري لوضع               معلومات عن آ  

 .توصيات الفريق موضع التنفيذ التام

وإضـافة إىل ذلـك، ما برحت املفوضية تسعى ناشطة، نيابة عن فريق اخلرباء، إىل إشراك آليات االحتاد     -١٢
لعملية، واستشارت يف هذا الشأن رئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار       األفـريقي املعنية حبقوق اإلنسان يف هذه ا       

 رسالة من اللجنة األفريقية     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧وتلقى فريق اخلرباء يف     . والتشـاور بني األطراف يف دارفور     
طاليب اللجوء  حلقـوق اإلنسان والشعوب، أعلمته فيها أن املفوض السيد هبام توم نياندوغا، املقرر اخلاص املعين ب               

واجتمع الفريق يف   . والالجـئني واملشردين داخلياً واملهاجرين يف أفريقيا، قد ُعيِّن جهةً للتنسيق مع فريق اخلرباء             
، حيث تبادال اآلراء واملعلومات وتعّهدا بالتعاون معاً ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩جنيف باملفوض السيد نياندوغا يف 

 .مستقبالً

اء عن تقديره حلكومة السودان على تعاوهنا املمتاز أثناء الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير؛ وُيعرب فريق اخلرب -١٣
وعلى ما بذلته من مساٍع يف سبيل وضع التوصيات املقدمة من فريق اخلرباء موضع التنفيذ، وعلى موافاهتا الفريق                  

 والبّناء للغاية الذي أجراه مع الوفد الوزاري        بالردود والتقارير املطلوبة ويف الوقت املطلوب؛ وعلى احلوار املنفتح        
 .املشترك الرفيع املستوى واملمثلني من البعثة الدائمة للسودان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

، ووكاالت األمم املتحدة يف نيويورك      )أمنيس(كمـا يشكر فريق اخلرباء بعثة األمم املتحدة يف السودان            -١٤
خرى، ومن بينها املنظمات غري احلكومية، اليت قدمت معلومات عن احلالة الراهنة   وجنـيف، ومجـيع اجلهات األ     

 ).، املرفق األولA/HRC/5/6(لتنفيذ التوصيات وفقاً للُمَهل الزمنية واملؤشرات اليت حّددها فريق اخلرباء 

  حالة تنفيذ التوصيات قصرية األجل-ثانياً 

، ما برح يعمل مع حكومة السودان على (A/HRC/5/6)ق إىل اجمللس إن فريق اخلرباء، عمالً بتقريره الساب -١٥
مواصـلة إجراء حتسينات يف حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وعلى زيادة هذه التحسينات، وذلك وفقاً جملاالت                 

 :االهتمام األربعة الرئيسية التالية

 ،العنف ومحاية النساء من     ،ياً مبا يف ذلك محاية املدنيني واملشردين داخل       ، اإلنسان حقوق محايـة  )أ( 
 ، والتعذيب، التعسفي، واالختفاءواالحتجاز واحلماية من اإلعدام بإجراءات موجزة،    والرتاع املسلح، واألطفـال   

  حقوق اإلنسان؛عن ومحاية املدافعني ،ومحاية الشهود والضحايا

                                                      

ترأس الوفد الوزاري املشترك نائب وزير العدل، السيد عبد الدائم زمراوي؛ وضم الوفد يف عضويته                )٢(
طه، ومفوض املساعدة   .  املنعم عثمان م   كـل مـن مقـرر اجمللس االستشاري السوداين حلقوق اإلنسان، الدكتور عبد            

كما ضم الوفد السفري السيد . اإلنسانية، الدكتور حسبو حممد عبد الرمحن؛ والعميد حسن حامد حممد، من وزارة الدفاع
ابراهيم مريغين ابراهيم حممد خري، املمثل الدائم؛ والسيدة رمحة صاحل العبيد، وزير مفوض؛ والسيدة إقبال إسحاق حممد                 

 .مني، سكرتري ثاٍن، من البعثة الدائمة للسودان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفاأل
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اإلنساين من املضايقات يدان  اإلنسـانية؛ مبا يف ذلك محاية العاملني يف امل       اتاملسـاعد  وصـول  )ب( 
 وصول إىل املدنيني، مبن فيهم املشردون؛ال وتيسري واالعتداءات،

 العدل؛و املساءلة )ج( 

 . التوصياتتنفيذ رصد )د( 

، نظر الفريق يف املعلومات     )، املرفق A/HRC/5/6(وبغية تقييم احلالة الراهنة لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء          -١٦
، كما  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٨ودان، إما كتابةً أو شفوياً، أثناء االجتماع املنعقد يف          الـيت وافته هبا حكومة الس     

املرفق (وقدمت احلكومة معلومات مستِجدَّة أُدِرجت مبرفق هذا التقرير         . نظـر يف ما ورده من معلومات أخرى       
 ).الثاين

إلبالغ عن آخر ما استجد يف األنشطة       وإن فـريق اخلرباء، انسجاماً مع املهمة املسَندة إليه واملتمثلة يف ا            -١٧
. اجلارية، ينوِّه بوجود تفاوتات معّينة بني املعلومات املقدمة من حكومة السودان وتلك الواردة من مصادر أخرى             

ويتعني على فريق اخلرباء أن يعتمد على جمموعة متنوعة من املصادر للبت يف ما إذا حدثت حتسينات حقيقية نتيجة 
وإن ما ورد حىت اآلن من معلومات من احلكومة ومصادر أخرى، من بينها بعثة األمم               . ن تدابري ملـا قد اُتِخذ م    

وغريها من هيئات األمم املتحدة، وآليات االحتاد األفريقي املناسبة املعنية حبقوق           ) أمنيس(املـتحدة يف السـودان      
 دارفور، مل ُتِتح لفريق اخلرباء موافاة       اإلنسـان، ورئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار والتشاور بني األطراف يف           

اجمللس بأي تقييم موضوعي وُمجٍد للحالة الراهنة لتنفيذ التوصيات اليت وضعها فريق اخلرباء وملا ُيتوقَّع أن ُيحِدثه                 
 .هذا التنفيذ من أثر يف احلالة الفعلية حلقوق اإلنسان على األرض

ليل وافيني قدر اإلمكان حلالة تنفيذ التوصيات يف تقريره         وإن فـريق اخلـرباء سيوايف اجمللس بشرح وحت         -١٨
وألسباب عدة، قرر فريق اخلرباء أالّ يقدِّم بعُد تقييماً         . ٢٠٠٧ديسمرب  /اخلـتامي املقـرر تقدميه يف كانون األول       

ة السودان وعلى األخّص، يرغب الفريق يف أن يتيح حلكوم. مفّصالً للحالة الراهنة ألوضاع تنفيذ التوصيات احملدَّدة
أكرب فترة ممكنة من الوقت للشروع يف مبادرات استجابةً لتوصياته وملوافاته بتقارير عن تلك التدابري وما قد يكون 

وإضافة إىل ذلك، ما فتئ الفريق حريصاً على احلصول على معلومات مفّصلة قدر اإلمكان من مجيع                . هلا من آثار  
وسيبذل يف هذا الشأن    .  أوضح وأكثر تفصيالً عن احلالة على األرض       املصادر ذات الصلة كيما تتكّون لديه رؤية      

جهوداً حثيثة يف سبيل احلصول على معلومات مفيدة مث الشروع يف حتليلها يف غضون الفترة الزمنية احملدودة للغاية 
 .املتاحة له قبل أن يتعني عليه تقدمي تقريره النهائي

  النتائج والتوصيات-ثالثاً 

 اخلرباء، إذ يضع يف اعتباره ما تواجهه حكومة السودان من حتديات، يرحب بالتزامها جمدداً               إن فريق  -١٩
بـالعمل مـع اجمللس ومع األمم املتحدة على وضع التوصيات املقدمة أصالً يف ميدان حقوق اإلنسان موضع     

 .تاح أثناء الفترة املستعَرضةوهو يقدِّر حملاوريه ما أبدوه من درجة رفيعة من التعاون واملرونة واالنف. التنفيذ
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. يرحـب فريق اخلرباء باجلهود اليت بذلتها حكومة السودان يف مواصلة تنفيذ توصياته قصرية األجل               -٢٠
وخيلص إىل أنه بالرغم من أن بعض التوصيات نفذت بشكل جزئي، فهو يف وضع ال يسمح لـه باإلبالغ عن                  

صيات األخرى، اختذت خطوات أوىل صوب التنفيذ، يف حني         وفيما يتعلق بالتو  . حدوث أثر واضح يف امليدان    
ويأسف فريق اخلرباء ألن    . ال تـزال هـناك توصيات أخرى باقية، على األقل يف الوقت الراهن، دون تنفيذ              

احلكومة مل تعاجل بعض التوصيات قصرية األجل على اإلطالق أو، يف حاالت أخرى، مل تكن املعلومات املوفرة                 
ويكرر فريق اخلرباء أن املقياس النهائي لقيام احلكومة بتنفيذ التوصيات اليت مجعها . توصياتذات صلة هبذه ال  

 .الفريق هو حتقيق حتسينات ملموسة يف حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع يف دارفور

ت اليت  ويـدرك فريق اخلرباء الفترة الزمنية القصرية املتاحة للحكومة يف إطار واليته لتنفيذ التوصيا              -٢١
وباإلضافة إىل ذلك، فإن ديناميات الصراع مصحوبة . مجعها الفريق وكذلك مواردها املالية واإلنسانية احملدودة

ومع ذلك، يكرر   . بالزيادة يف عدد اجلهات الفاعلة املسلحة ميكن أن جتعل من الصعب تنفيذ بعض التوصيات             
ن معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان يف دارفور معاجلة أنه ال ميكن التذرع هبذه العوامل بوصفها عقبات حتول دو

 .فعالة

ويكـرر فريق اخلرباء اإلعراب عن قلقه إزاء التقارير اليت تفيد باستمرار حدوث انتهاكات خطرية                -٢٢
ويشدد على أنه يتوجب على مجيع . للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان من جانب شىت أطراف النـزاع

زاع بالتقيد بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل وبذل قصارى جهودها للتقيد جبميع التوصيات األطراف يف النـ
املتعلقة حبقوق اإلنسان الصادرة عن هيئات األمم املتحدة املختلفة، فضالً عن العمل يف إطار اتفاق سالم أبوجا 

 .ملخاطر يف دارفوروغري ذلك من احملافل املناسبة، ملعاجلة حالة حقوق اإلنسان احملفوفة با

ويشدد فريق اخلرباء على أمهية العمل الذي يضطلع به مراقبو حقوق اإلنسان من بعثة األمم املتحدة                 -٢٣
يف السـودان وغريهـم من اجلهات الفاعلة يف امليدان ويكرر أنه يتعني على احلكومة أن تتيح ملراقيب حقوق                   

ناطق يف دارفور، مبا يف ذلك مجيع األماكن اليت يوجد فيها اإلنسان الوصول التام ومن دون عقبات إىل مجيع امل
 .أشخاص حمرومون من حريتهم، وأن تسمح هلم مبقابلة الضحايا واألشخاص احملرومني من حريتهم على انفراد

وُيعـرب فريق اخلرباء عن أمله يف احلصول على معلومات تتصل باإلعداد بتقريره املقبل من حكومة                 -٢٤
ت حقوق اإلنسان املناسبة التابعة لالحتاد األفريقي ورئيس جلنة اإلبالغ عن عملية احلوار             السـودان، وآلـيا   

والتشـاور بـني األطراف يف دارفور، وبعثة األمم املتحدة يف السودان، وغريهم من وكاالت األمم املتحدة،             
قوق اإلنسان والعمل   وبرامج وآليات حقوق اإلنسان، فضالً عن اجلهات الفاعلة األخرى العاملة يف جمال ح            

 .اإلنساين يف دارفور

 :ويوصي فريق اخلرباء بأن يقوم جملس حقوق اإلنسان مبا يلي -٢٥

أن حيث حكومة السودان على مواصلة وتكثيف جهودها لتنفيذ، دومنا تأخري، التوصيات اليت  )أ( 
 ؛)A/HRC/5/6(مجعها فريق اخلرباء وفقاً لألطر الزمنية واملؤشرات احملددة 
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أن يدعـو حكومة السودان إىل التصدي لإلفالت من العقاب وضمان التحقيق على النحو               )ب( 
الواجب يف مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وتقدمي مرتكيب هذه  

 األفعال إىل العدالة على وجه السرعة؛

وقف كل أعمال العنف ضد املدنيني، مع التركيز        أن يكرر دعوة مجيع أطراف النـزاع إىل         )ج( 
بشـكل خاص على النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملشردين داخلياً، فضالً عن               

 العاملني يف اجملال اإلنساين؛ 

أن يدعـو هيـئات ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها املفوضية السامية حلقوق                )د( 
 أن تقدم للسودان الدعم واملساعدة التقنية، ووفقاً لالحتياجات املقدرة، بغية تنفيذ هذه التوصيات؛اإلنسان، 

أن يدعـو اجلهات املاحنة إىل تقدمي األموال هلذا الدعم واملساعدة التقنية، على أساس تقييم                 )ه( 
 .االحتياجات
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 املرفق األول

 يات خطة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان لتنفيذ توص
 )سبتمرب/ أيلول-يوليه /متوز(فريق اخلرباء قصرية األجل 

 )شعبة حقوق اإلنسان( اجمللس االستشاري -١

  جنيه٦٠ ٠٠٠
نثريات حلقة  + إجيـار القاعة    

استحقاقات احملاضرين  + العمل  
+ تذاكر سفرهم وإقامتهم    + 

ــية  ــبات + أدوات مكتب وج
+ إعالم  + غذائية ملدة يومني    

 .سفر املشاركني

ــطس /آب أغســ
 )يومني(

القضـاة، أعضـاء النيابة،      ٦٠
 .احملامون

تعزيـز اإلملام والوعي بأمهية استقالل      
ونـزاهة املهـن القانونية بغية كفالة       
سـيادة القـانون واحلمايـة الفعالة       
للحقوق واحلريات األساسية، وإطالع 
املشـاركني عـلى القواعد واملبادئ      
القانونية الدولية واإلقليمية اليت حتكم     

 .ذه املهنه

حلقـة عمل عن استقالل     
ونـزاهة القضاء واملدعني    

 .العامني واحملامني

١ 

  جنيه٨٠ ٠٠٠
نثريات حلقة  + إجيـار القاعة    

استحقاقات احملاضرين  + العمل  
+ تذاكر سفرهم وإقامتهم    + 

ــية  ــبات + أدوات مكتب وج
+ إعالم  + غذائية ملدة يومني    

 .سفر املشاركني

ثالثة (أغسطس  /آب
 )أيام

ضـباط الشرطة، القضاة،     ٨٠
 .أعضاء النيابة، احملامون

إطالع املشاركني على  املعايري الدولية      
القائمـة فيما يتعلق باحلق يف احلرية       
واألمــان وبــيان طبــيعة الــتدابري 
واإلجـراءات الواجب اختاذها لصيانة    
ــتقلني أو  حقــوق األشــخاص املع
احملتجزين، وإشاعة الوعي بني الشرطة     

بة واحملامني بدورهم   والقضـاة والنيا  
األساسـي يف إنفـاذ حكم القانون       

 .وإنفاذ قواعد احملاكمة العادلة

احلق يف  : دورة تدريبية عن  
 االحتجاز  -حماكمة عادلة   

ــابق  واالعـــتقال السـ
ــرحلة  ــلمحاكمة إىل م ل

 .احلكم النهائي

٢ 

نثريات حلقة  + إجيـار القاعة    
استحقاقات احملاضرين  + العمل  

+ متهم  تذاكر سفرهم وإقا  + 

)يومني(سبتمرب /أيلول ضـباط الشـرطة وجهاز      ٦٠
 .األمن والقضاء والنيابة

. اهلدف دفع جهود االنضمام لالتفاقية    
السعي إىل توفري محاية مناسبة للجميع      

 .من التعذيب وغريه

حلقـة عن اتفاقية مناهضة     
 وغريه من ضروب    التعذيب

 .املعاملة الالإنسانية

٣ 
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ــية  ــبات + أدوات مكتب وج

+ إعالم  + غذائية ملدة يومني    
 .سفر املشاركني

زيـادة معـارف وخربات املرشحني       املستشارون القانونيون ٤ - -
العـاملني يف وظـائف تتصل بتعزيز       

 .حقوق اإلنسان ومحايتها

منح دراسية يف جمال حقوق     
 ).ماجستري/دبلوم(اإلنسان 

٤ 

١٠ ٠٠٠ 
نثريات حلقة  + إجيـار القاعة    

اضرين استحقاقات احمل + العمل  
+ تذاكر سفرهم وإقامتهم    + 

ــية  ــبات + أدوات مكتب وج
+ إعالم  + غذائية ملدة يومني    

 .سفر املشاركني

ــالء وزارات،  ١٥ سبتمرب/أيلول وزراء، وك
مستشارون، حمامون، قضاة   
حمكمـة عليا، ضباط أمن     

 .وشرطة

تـبادل اآلراء واخلـربات واملعارف      
اهلادفـة إىل تنشيط األفكار وإدراك      

املرتـبطة بـتعزيز حقوق     املشـاكل   
 .اإلنسان ومحايتها

حلقـة عمـل عن قضايا      
 .حقوق اإلنسان

٥ 

٢٠ ٠٠٠ 
نثريات حلقة  + إجيـار القاعة    

استحقاقات احملاضرين  + العمل
+ تذاكر سفرهم وإقامتهم    + 

ــية  ــبات + أدوات مكتب وج
+ إعالم  + غذائية ملدة يومني    

 .سفر املشاركني

ــيون؛ ٣٠ أغسطس /آب ــارون برملان  مستش
 .حمامون

العمـل على إجياد مؤسسات وطنية      
فاعلـة ومسـتقلة تعمل على تعزيز       

 .حقوق اإلنسان

حلقة عمل عن املؤسسات    
الوطنـية يف جمـال حقوق      

 .اإلنسان

٦ 
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age 12  

 )شعبة املرأة( اجمللس االستشاري -٢

       

قانونيون؛ قضاة؛ حمامون؛    ١١٠ يوليه /متوز ٤٠٠ ٠٠٠
ممثلون للجهات احلكومية   

ــنظمات ذات ا ــلة؛ م لص
 .اجملتمع املدين

حلقــة دراســية ملناقشــة  االنضمام إىل الربوتوكول
 امليــثاق بــروتوكول

األفريقي حلقوق اإلنسان  
والشعوب بشأن حقوق   
ــيا،   ــرأة يف أفريق امل
بالتعاون مع احتاد املرأة    
ووحدة حقوق اإلنسان   
ببعـثة األمم املتحدة يف     

 .السودان

١ 

القانون من النساء   مـنفذو    ٤٠ أغسطس /آب ٤٠٠ ٠٠٠
 .وأجهزة العدالة

لنشـر الوعي حبقوق اإلنسان عموماً      
 .وحقوق املرأة خاصة

حلقـة عمل تدريبية حول     
حقوق اإلنسان بالتعاون مع    
مكتـب حقـوق اإلنسان     

 .التابع لوفد األمم املتحدة

٢ 

اجلهـات احلكومية ذات     ١٠٠ سبتمرب /أيلول ٧٠٠ ٠٠٠
الصـلة؛ قضـاة؛ حمامون؛     

 .مع مدينمنظمات جمت

مكافحـة العنف ضد املرأة والوقوف      
على مدى مواءمة القانون مع املعايري      

 .الدولية اخلاصة باملرأة

العـنف ضـد املـرأة بني       
القوانـني الوطنية والدولية    
واإلقليمـية بالـتعاون مع     
صـندوق األمـم املتحدة     

 .لألنشطة السكانية

٣ 
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 )شعبة الطفل( اجمللس االستشاري -٣

قضاء ووكالء نيابة شرطة     ٥٠ التعاون مع وزارة العملب  جنيه١٠ ٠٠٠
 .مبختلف الوحدات

 نشر الوعي باالتفاقيات الدولية؛)  أ(

التطبـيق وضمان مواءمتها مع     )  ب(
 .التشريعات الوطنية ذات الصلة

حلقـة عمـل عن اتفاقية      
حقـوق الطفـل واتفاقيتا     

 ١٨٢ و ١٣٨منظمة العمل   
ــد األدىن  بشـــأن احلـ

ن حظر  باالستخدام، وبشأ 
.أسوأ أشكال عمل األطفال

١ 

جلنة املرأة والطفل باجمللس     ١٠ ٠٠٠
 الوطنية

  أعضاء يف الربملان؛-١ ٥٠

. منظمات اجملتمع املدين-٢
إلقـاء املـزيد من الضوء على       )  أ(

القانون على ضوء املستجدات وحماولة     
 سد الثغرات؛

 ٢٠٠٤املقارنة بني قانون عام     )  ب(
 .٢٠٠٦ومشروع القانون لعام 

حلقة عمل عن قانون الطفل 
ــام   ومشــروع ٢٠٠٤لع

 ٢٠٠٦القانون لعام 

٢ 

القـوات النظامية مبختلف     ٥٠ مفوضية نزع السالح ١٠ ٠٠٠
 .وحداهتم

 تعزيـز ومحاية حقوق األطفال       -١
 وإدماجهم يف اجملتمع؛

 نشر الوعي مبخاطر جتنيد األطفال      -٢
 .وأثره على صحة ونفسية األطفال

ريح حلقـة عمـل عن تس     
األطفـال اجلـنود، نزع     
سالحهم وإعادة إدماجهم   

 .يف اجملتمع

٣ 
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 )شعبة التقارير الدولية( اجمللس االستشاري -٤

       
املستشــارون القانونــيون  ١٥ أغسطس /آب  جنيه٢٠ ٠٠٠

ــداد  ــاركون يف إع واملش
الـتقارير مـن الوزارات     

 .املختلفة

تدريب املشاركني على إعداد التقارير     
فقـاً ألحكام املعاهدات    الدوريـة و  

املختلفة، وتعريفهم باملبادئ التوجيهية    
الصـادرة ملسـاعدة الدول يف هذا       

 .الشأن

دورة تدريبـية بشأن إعداد     
الـتقارير املقدمـة هليئات     
املعـاهدات بالـتعاون مع     
مركـز اخلـرطوم حلقوق     

 .اإلنسان

١ 

املستشـارون واملشاركون    ١٥ سبتمرب /أيلول  جنيه٢٠ ٠٠٠
 . التقارير وتقدميهايف إعداد

تزويد املشاركني باملهارات األساسية    
ــتقارير واحملاضــرات  يف عــرض ال

 .واملهارات اللغوية الشفوية وكتابة

دورة تدريبـية يف مهارات     
.العرض والتفاوض والكتابة

٢ 

 )شعبة العدالة اجلنائية( اجمللس االستشاري -٥

وكـالء النيابات؛ القضاة؛     ٢٥ أغسطس /آب ٢٠ ٠٠٠
 .حملامونا

رفـع وعي األجهزة العدلية باملعايري      
 .الدولية للعدالة اجلنائية

دورة تدريبية بشأن املعايري    
 .الدولية للعدالة اجلنائية

١ 

رفـع وعـي القضاة باملعايري الدولية        .القضاة؛ وكالء النيابة ٢٥ أغسطس /آب ٢٥ ٠٠٠
 .للعدالة اجلنائية

دورة تدريبـية بشأن معايري     
ائية يف مرحلة   العدالـة اجلن  

 .احملاكمة

٢ 

؛ )الشرطة(منتدى القانون    ٢٥ سبتمرب /أيلول ٢٥ ٠٠٠
 األمن؛ القضاء العسكري

ضـمان مواءمة املمارسة الوطنية مع      
املعـايري الوطنـية والدولـية للعدالة       

 .اجلنائية

دورة تدريبـية بشأن معايري     
العدالة اجلنائية يف مرحلة ما     

 .قبل احملاكمة

٣ 

يولـــيه، /متـــوز ١٠ ٠٠٠
/أغسـطس، أيلول  /آب

 .سبتمرب

توفري عدد ألف نسخة    
مطبوعة وإلكترونيـة  
مـن دلـيل التدريب     
اخلاص حبقوق اإلنسان   

 .يف جمال إقامة العدل

وكـالء النيابات؛ القضاة؛    
 .منفذو القانون؛ احملامون

مواكـبة املستجدات دولياً وإقليمياً     
وربـط املمارسـة الوطنية باملعايري       

 .وليةاإلقليمية والد

رصد توافر املصادر القانونية    
املطبوعة واإللكترونية ذات   
الصــلة وتوزيعهــا عــلى 

 .اجلهات املختصة

٤ 
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ــوز ١٠ ٠٠٠ ــيه، آب/مت /يول

سبتمرب /أغسطس، أيلول 
٢٠٠٧ 

اإلدارة العامــة للســجون  
واإلصالح، النيابات؛ أقسام  

 .الشرطة

الوقـوف عـلى واقع طبيعة اجلرائم       
 .ومعدالت تزايدها وآثارها

توفـري اإلحصاءات اخلاصة    
ــتقلني   ــبالغات واملع بال

 .والسجناء

٥ 

ــوز  ــيه، آب/مت /يول
سبتمرب /أغسطس، أيلول 

٢٠٠٧ 

ــانوين،   ــون الق إدارة الع
 .السجون

ضـمان متـتع املـتهمني واملدانني       
باملسـاعدة القانونية وبإمكانية تقدمي     

 .الشكاوى

الـتعاون مع اجلهات ذات     
الصـلة يف تقدمي املساعدة     

 .نونية للمتهمنيالقا

٦ 

/أغسـطس، أيلول  /آب ١٠ ٠٠٠
 ٢٠٠٧سبتمرب 

الوقـوف عـلى متتع كافة املهتمني        .أقسام الشرطة، السجون 
 .واملدانني بضمانات العدالة اجلنائية

تنظـيم زيارات للسجون    
واحلراســات وتقــدمي  
املالحظات والتوصيات اليت   

 .تساعد جتويد األداء

٧ 
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age 16  

 ) القانون اإلنساين الدويلشعبة ( اجمللس االستشاري -٦
       

 منظمات  - حمامون   - مستشارون   -قضاة   ٦٠ أغسطس /خالل شهر آب  جنيه١٠ ٠٠٠
 شرحية اإلعالميني وقوات    -جمـتمع مدين    

 .نظامية

النشـر والتوعية بالقانون    
 .اإلنساين الدويل

حلقة عمل حول مبادئ القانون     
 .اإلنساين الدويل

١ 

سبتمرب /خالل شهر أيلول ٤٠ ٠٠٠   مشاركاً؛٢٠:  القوات النظامية-١ ٦٠
 املـنظمات العامـة يف جمـال القانون      -٢

  منظمة؛٢٠: اإلنساين الدويل
 -قضاة ( القانونـيون مبختلف جماالهتم   -٣

 .أساتذة جامعة) مستشارون

أسـبوع القانون اإلنساين الدويل      .التوعية والنشر
بالـتعاون مـع اللجـنة الدولية       

 .للصليب األمحر

٢ 

 )شعبة حرية الرأي والتعبري( اجمللس االستشاري -٧

       
 - ورؤساء التحرير    - النـيابة    -القضـاة    ٤٠ )يومان(سبتمرب /أيلول ٥٠ ٠٠٠

 . جملس الصحافة-الصحفيون 
مجـيع اجلهات ذات الصلة     
للوصـول إىل فهم مشترك     

 .ومناقشة املعوقات

حلقـة عمـل عـن الصحافة       
 .والصحفيني

١ 



 A
/H

R
C

/6/7
P

age 17  
 : العنف ضد املرأةوحدة مكافحة

      

/ حزيران ١٤مت التنفـيذ يف       
 .٢٠٠٧يونيه 

زيادة الوعي باخلطة وتفعيلها على     
 .املستوى الوطين

حلقـة عمل قومية لتفعيل خطة العمل       
ملكافحـة العنف ضد املرأة يف دارفور       
على حسب موجهات قرار جملس األمن 

 بالتنسـيق مـع الوحدة املعنية       ١٣٢٥
 .ة األمم املتحدةبنوع اجلنس ببعث

١ 

 تكلفة حلقة العمل الواحدة 

 إجيار القاعة�   ١ ٠٠٠

 نثريات حلقة العمل�   ٢ ٠٠٠

 ١ ٢x٠٠٠ -استحقاق احملاضرين �   ٢ ٠٠٠

 أدوات مكتبية�   ١ ٠٠٠

 -إعاشـة ملـدة يومـني للمشاركني        �   ٤ ٠٠٠
٢x٢٠x١٠٠ 

 ترحيل داخلي�   ٢ ٠٠٠

 إعالم�   ١ ٠٠٠

 سكرتارية�   ١ ٠٠٠

 مصروفات غري مرئية�   ١ ٠٠٠

 جمموع تكلفة حلقة العمل الواحدة�   ١٥ ٠٠٠

 ١٥ ٣x٠٠٠ - حلقات عمل ٣تكلفة �   ٤٥ ٠٠٠

سبتمرب / أيلول -يوليه  /متـوز 
ــياال، : ٢٠٠٧ ــر، ن الفاش
 .اجلنينة

زيـادة الوعـي باخلطة القومية      
ملكافحـة العـنف وتفعيلها على      
مسـتوى الواليات ووضع خطط     

 .والئية

 حلقـات عمل للتنوير وتفعيل خطة       ٣
العمـل ملكافحـة العـنف ضد املرأة        

 :بدارفور
 )مشال دارفور( الفاشر -١
 )جنوب دارفور( نياال -٢
 ).غرب دارفور( اجلنينة -٣

٢ 
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age 18  

حماضرين من اخلرطوم   ) ٢(ترحيل عدد   �   ٥ ٢٨٠
تذاكر سفر ذهاب : نينةإىل نياال، الفاشر، اجل

 ٣x٨٨٠ ٢x -وإياب 

سـكن وإعاشـة ملدة ثالثة أيام يف كل         �   ٤ ٥٠٠
 ٢x٣x٣x٢٥٠ -والية لعدد شخصني 

 أدوات مكتبية�   ٣ ٠٠٠

 اجملموع املرحلي�   ١٢ ٦٨٠

 ٤٥ ٠٠٠+١٢ ٧٨٠ -اجملموع الكلي �   ٦٧ ٧٨٠

    

دولة بتنفيذ خطة   تأكـيد التزام ال    ٢٠٠٧يوليه /متوز  
العمل القومية ملكافحة العنف ضد     

 .املرأة بدارفور

اإلعالن عن االلتزام بتنفيذ خطة العمل      
القومـية ملكافحـة العنف ضد املرأة       

 .بدارفور من خالل منرب عام

٣ 

 سبتمرب؛ / أيلول-يوليه /متوز  
 .املركز والواليات

زيادة الوعي باخلطة وخاصة على     
 مستوى احملليات

 نشرة عن اخلطة    ٣ ٥٠٠عة عدد   طـبا 
 :ونشرها يف املركز والواليات

  نشرة لكل والية١ ٠٠٠
  نشرة للمركز٥٠٠

٤ 

 مت وضع اخلطة  
التنفيذ على املستوى القومي    
وواليـات مشـال وغرب     

 وجنوب دارفور
سبتمرب / أيلول -يوليه  /متـوز 
٢٠٠٧: 

زيـادة الوعي باخلطة على مجيع      
ف املستويات وكيفية مكافحة العن   

 ضد املرأة؛
زيادة الوعي حول املفاهيم اخلاصة    
بالعـنف ضـد املـرأة إحصائياً       

 ونوعياً؛

ئل اإلعالم  وضع خطة إعالمية عرب وسا    
املختلفة على املستوى القومي وواليات     

).مرفق اخلطة اإلعالمية(دارفور الثالثة 

٥ 
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٣٦ ٠٠٠ 
٣٢ ٠٠٠ 

 ١٨x٢ ٠٠٠ حلقة بدارفور ٢
 ٨x٤ ٠٠٠ - حلقات قومية ٤

بـرامج خمتصة بالتلفزيون يف     
جمـال املرأة وقضايا العنف     

 ٦أسـبوعياً ملدة ساعة عدد      
 حلقات؛

  فيلم تسجيل قصري؛٢ ٨x٢ ٠٠٠ - فيلم ٢ ١٦ ٠٠٠
٧ ٥٠٠ ١٥ ٠٠٠xحلقـة عمـل للعاملني      ٢ ٢ 

 :باإلعالم عن قضايا العنف
 ٢٠حلقة العمل األوىل لعدد     

  أيام؛٤خمرجاً ملدة 
 ٢٠حلقة العمل الثانية لعدد     

  أيام؛٤ممثالً مسرحياً ملدة 
٢ ٥٠٠ ٥ ٠٠٠x٢ 

 
١٠٤ ٠٠٠ 

 
 :اجملموع الكلي

حبـوث ميدانية عن مفاهيم     
العـنف واملعـرفة املختصة     

 حبث  ٢عدد  : ضـايا املرأة  بق
واحـد باخلـرطوم وواحد     

 بدارفور

معـرفة أنـواع العنف وكيفية      
مكافحة ومساعدة ضحايا العنف    

 قانونياً، اجتماعياً، نفسياً؛
تصـحيح املفاهـيم اخلاطئة عن      
العـنف يف السودان وخاصة بني      

 .اجملتمعات الدولية

  

 من اخلرباء لزيارة الواليات     ٢تذاكـر لعدد     ٥ ٢٨٠
 ٣x٣x٨٨٠ -الثالث 

٢x١٠٠x٣ -الترحيل الداخلي للمحليات     ١ ٨٠٠
x٣ 

 ٢x٣x٣x٥٠٠ -استحقاق احملاضرين  ٩ ٠٠٠

-يـام يف كل حملية       أ ٣اإلعاشـة ملـدة      ١٣ ٥٠٠
٢x٣x٣x٣x٢٥٠ 

 سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز

 واليات دارفور الثالثة

) ٢(التـنوير مبنشور وزير العدل      
وكيفـية االلـتزام مبـا جاء فيه        

الـتعويض القـانوين لضـحايا    و
 :االغتصاب

التنوير مبواقع املراكز الصحية    �  
اليت تتواجد هبا االستمارة رقم     

 ؛)٨(

 حلقـات عمـل تدريبية      ٩أقامـت   
 :بواليات دارفور

  حلقات عمل يف مشال دارفور ٣ 

  كتم؛- مليط -ات كبكابية حملي

  حلقات عمل يف غرب دارفور٣

  ترياتين؛- جبيل -حمليات زالنجي 

٦ 
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 ١X٣X٣ ٠٠٠ -أدوات مكتبية  ٩ ٠٠٠

 ٢X٣X٣ -إعالم  ١ ٨٠٠

 ٢ ٣X٣X٠٠٠ - حلقات عمل ٩نثريات  ١٨ ٠٠٠

 اجملموع ٧٤ ٥٨٠

تنوير العاملني باحلقل الصحي    �   
 مث  -مبنشـور وزيـر العدل      

العمل على تشجيع النازحني    
 للمطالبة باحلقوق القانونية؛

العمـل عـلى أمهـية توفري       �  
ــم  ــتمارة رقـ ) ٨(االسـ

سـتهدفون منهم الشرطة؛    امل
ــاء   ــاء القض ــال ونس رج
والقانونــيون؛ اإلعالمــيون؛ 
الـنازحون والقيادات األهلية    
العـاملون يف احلقل الصحي؛     
ــريقي؛  ــاد األف ــثلو االحت مم
منظمات اجملتمع املدين الوطنية    

 .والعاملية

  حلقات عمل يف جنوب دارفور ٣

 .  الضعني- كاس -حمليات نياال 

 

 ١x٣ ٠٠٠ - أدوات مكتبية -١ ٣ ٠٠٠
 ١x٣ ٠٠٠ - ترحيل داخلي -٢ ٣ ٠٠٠

 x٣ ٥ ٠٠٠ برامج إعالمية -٣ ١٥ ٠٠٠

 ٤x٣ ٠٠٠-صقات وبوستر  طبع مل-٤ ١٢ ٠٠٠
 ٤x٣ ٠٠٠- جوائز للفائزين -٥ ١٢ ٠٠٠

سبتمرب/ أيلول-يوليه/متـوز
يف واليـات دارفور الثالث     

 :مدارس األساس
 معلومـات أثناء طابور     -١

 الصباح يف مدارس األساس؛
ــال  -٢ ــابقات أطف  مس

املـدارس يف املعلومات عن     
العـنف وأنواعـه وكيفية     

زيـادة وعـي التالميذ باملشكلة      
وكيفية مكافحتها ودور التالميذ    

 .يف احلملة

بـرامج توعـية عن العنف ضد املرأة
والطفل وكيفية مكافحته يف املدارس يف      

 :واليات دارفور
كت، : مشـال دارفور يف حملية    )  أ  (

 كبكابية، الفاشر؛
نياال، : جـنوب دارفور حملية   )  ب  (

 الصعني، كاس؛
زالنجي،:غـرب دارفور حملية) ج  (

٧ 
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احلمايـة من خالل أجهزة      اجملموع ٤٥ ٠٠٠

 اإلعالم؛
 املدارس الثانوية حماضرة    -٣

صـباحية وتوجـيه بعض     
األسئلة وتقدمي بعض اجلوائز    

 للفائزين؛
 توزيع ملصقات وبوستر    -٤

 .دارسلتوضع يف امل

 .مكجر، كرينك 
 :عدد مدارس األساس

 مدارس أوالد يف ٤ مـدارس بنات و  ٤
 . كل حملية

 :عدد املدارس الثانوية
 مدرسة بنني لكل    ٢ مدرسة بنات و   ٢

 .حملية

 

 ٢x٣ ٥٠٠إجيار القاعة  ٧ ٥٠٠
 ٢x٣ ٥٠٠-مواد مكتبية  ١٦ ٥٠٠
 ٣x٣ ٠٠٠ -اإلعالم والتوثيق  ٩ ٠٠٠
 ٤x٣ ٠٠٠-احملاضرين ومقدمي األوراق  ١٢ ٠٠٠
 ٥x٣ ٠٠٠-ترحيل داخلي  ١٥ ٠٠٠
 اجملموع  ٦٠ ٠٠٠

 حلقات عمل يف    ٣إقامـة   
واليات دارفور الثالث ملدة    

 -يوليه  / متـوز  - أيـام    ٥
 سبتمرب /أيلول

 .واليات دارفور

زيادة عدد العامالت يف منظمات     
دربات على  اجملـتمع املـدين امل    

 .مستوى احملليات والقرى

 من العامالت   ٢٧٠تدريـب عـدد     
مبنظمات اجملتمع املدين مبحليات دارفور     
عـلى الدعـم النفسـي واالجتماعي       

 :والصحي لضحايا االغتصاب
 مـتدربة مـن حملـيات مشال        �٩٠  

 دارفور؛
 مـتدربة مـن حمليات غرب       �٩٠  

 دارفور؛
 مـتدربة مـن حمليات جنوب       �٩٠  

 .دارفور

٨ 

اسـتحقاقات الفريق القومي عن االجتماع       ١ ٢٠٠
 ١٢X١٠٠ -الدوري 

 ١x٣ ٠٠٠-وطباعة أدوات مكتبية  ٣ ٠٠٠
 ١x٣ ٠٠٠ -سكرتارية  ٣ ٠٠٠
 اجملموع ٧ ٢٠٠

تكويـن فريق عمل قومي من العاملني        تقييم عمل اللجان وتفعليها رب سبتم/ أيلول-يوليه /متوز
بالدولـة واألمـم املتحدة واملنظمات      

 ١٢الطوعـية الوطنية والعاملية حوايل      
عضواً ليقوم بزيارات ميدانية لواليات     
دارفـور الـثالث لتقييم عمل اللجان       

. أشهر ملتابعة سري العمل٣وجيتمع كل 

٩ 

 شخص للثالث   ١٢تذاكـر سـفر لعدد       ١ ٦٨٠
 ٨٨٠x١٢x٣ -واليات 

تقييم عمل اللجان وتفعيلها ملتابعة      سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز
تنفيذ اخلطة وتفعيل العمل املشترك 

زيـارات لواليـات دارفـور الثالث       
 .بواسطة الفريق القومي

١٠ 
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- أيام يف كل والية ٣مع سكن وإعاشة ملدة     ٢٧ ٠٠٠
١٢x٢٥٠x٣x٣ 

 ٢x٣ ٠٠٠ -ترحيل داخلي  ٦ ٠٠٠
 اجملموع ٦٤ ٦٨٠

مـن خالل تفعيل عمل اللجان       
خطط مستقبلية  املشتركة ووضع   

 .هلم ونشرها عرب وسائل اإلعالم

  

ــول-أغســطس /آب / أيل
 سبتمرب 

نة تذاكـر سفر من اخلرطوم إىل نياال اجلني        ٧ ٩٢٠
 ٨٨٠x٣x٣ - ٣والفاشر لعدد 

 -ترحـيل داخلي للمتدربني من احملليات        ١٢ ٠٠٠
١٢٠x١٠٠ 

 أيام يف كل    ٣إعاشة وسكن للمدربني ملدة      ٦ ٧٥٠
 ٣x٣x٣x٢٥٠ -والية 

 - أيام   ٣إعاشـة وسـكن للمتدربني ملدة        ٣٦ ٠٠٠
١٢٠x٣x١٠٠ 

 ٢x٣ ٠٠٠ -أدوات مكتبية  ٦ ٠٠٠
 ٥٠٠x٣x٣ -سكرتارية  ٤ ٥٠٠
 ٣x٣x٣ ٠٠٠ -نثريات الورش  ٢٧ ٠٠٠
 اجملموع  ١١٠ ١٧٠

 حلقات عمل ٣عقد حلقات 
 أيام يف نياال، الفاشر     ٣ملدة  

 شرطية  ٤٠واجلنينة لتدريب   
 .من كل والية من احملليات

تدريـب الشـرطة النسائية على      
القانون الدويل وحقوق اإلنسان     
والعمـل مع ضحايا االغتصاب     

 .وأعمال التحري

 حلقات عمل يف كل من نياال،       ٣عقد  
 من  ١٢٠الفاشر، اجلنينة لتدريب عدد     

الشـرطة النسائية بالتنسيق مع وزارة      
 . شرطية من كل والية٤٠ة، الداخلي

١١ 

إعـداد كتيـب دليل العالج السريري       �   ١٠ ٠٠٠
 حلاالت ضحاي االغتصاب 

 نسخة لكل   ٢٠٠ نسخة،   ٦٠٠طباعة  �   ٦٠ ٠٠٠
 ٦٠٠x١٠٠ -والية 

 سبتمرب / أيلول- يوليه/متوز
 إعداد الكتيب�  
 طباعة الكتيب�  

توثـيق البـيانات الطبية حلاالت      
االغتصـاب وحفظها حلفظ حق     
املرأة يف املطالبة بالتعويض القانوين  
 يف أي وقت وتوفري البيانات الطبية

 .لذلك

طـباعة دليل العالج السريري حلاالت      
االغتصاب يف كتيب وتوزيعه وتدريب     
األطـباء يف واليات دارفور عليه وفقاً       

 .لربوتوكول منظمة الصحة العاملية

١٢ 
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 ٧ طبيباً يف كل والية ملدة       ٢٠تدريـب   �   

٢٠x٣x٧x -مال الكتب   أيام على استع  
٢٠٠ 

 ٢x٣x٣٠٠٠ -استحقاقات املدربني �   ١٨ ٠٠٠
ترحـيل اخلرطوم نياال، الفشر، اجلنينة      �   ٥ ٢٨٠

 ٢x٣x٨٨٠ - من املدربني ٢لعدد 
٢x٧x٣x٢٥٠ -إعاشة وسكن املدربني �   ١٠ ٥٠٠
١٢٠x٧x٥٠ -إعاشة وسكن املتدربني �   ٤٢ ٠٠٠
 موعاجمل ١٢٤ ٧٨٠

 طبيباً من كل    ٢٠تدريب  �  
واليـة عـلى استعمال     
كتيـب دلـيل العالج     
الســريري حلــاالت  

 .االغتصاب

   

 وزارة الداخلية

تـنوير قـوات الشرطة مبهام       لكل قوات الشرطة - مت التنفيذ -
ــان  ــوق اإلنس ــراقيب حق م
وضـرورة التعاون معهم ومنع     

 .التعذيب للمدنيني

 ١ .منشورات) ٣(إصدار 

لتطوير الوحدة بتمثيل الدعم يف  وحدة محاية األسرة - سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز ٢٠ ٠٠٠
حاسوب وبروجكتر  أجهـزة   

 .وكامريات فيديو

دعـم وحـدة محايـة األسرة       
 .والطفل

٢ 

 شرطة نسائية) ٢٦( أغسطس / آب-يوليه /متوز ٥٠ ٠٠٠
 رجال شرطة) ٢٦(

 الشرطة النسائية) ١(
 رجال الشرطة احملققني) ٢(

تأهـيل احملققـني من ضباط      
ــة   ــف لكاف ــباط الص وض

 .الواليات

دورة تدريبـية متقدمة يف جمال      
يف جرائم العنف ضد    الـتحري   

 .املرأة وجرائم االغتصاب

٣ 
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ــرطة ) ١٥٠( سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز ١٠٠ ٠٠٠ شـ
 نسائية

تـويل قضايا العنف ضد املرأة       الشرطة النسائية 
ــرائم  ــيق يف جـ والتحقـ

 .االغتصاب

زيـادة عـدد الشرطة النسائية      
 .باملعسكرات

٤ 

 سائيةشرطة ن) ٣٠( سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز ٥٠ ٠٠٠
 رجال شرطة) ٣٠(

 شرطة نسائية) ١(
 رجال شرطة) ٢(

تأهيل احملققني العاملني بوحدة    
 .محاية األسرة لكافة الواليات

دورة تدريبية يف جمال التحقيق يف      
جـرائم االعـتداء على األطفال      
وكيفـية الـتعامل مع الضحايا      

 .والتأهيل النفسي واالجتماعي

٥ 

 الشرطة النسائية؛٢٠ رب سبتم/ أيلول-يوليه /متوز ٥٠ ٠٠٠
  رجال الشرطة٥٠

  الشرطة النسائية؛-١
  رجال الشرطة-٢

كيفية التعامل مع املدنيني أثناء     
 .النـزاعات والكوارث

دورة تدريبـية يف جمـال محاية       
ــنـزاعات  ــناء ال ــيني أث املدن

 .والكوارث

٦ 

  الشرطة النسائية؛-١ - سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز ٢٠٠ ٠٠٠
 الشرطة رجال -٢

إنشـاء مراكز للشرطة اجملتمعية      .حفظ األمن مبشاركة املدنيني
 .بواليات دارفور

٧ 

 الشرطة النسائية؛٥٠ سبتمرب / أيلول-يوليه /متوز ١٠٠ ٠٠٠
  رجال الشرطة٥٠

  الشرطة النسائية؛-١
  رجال الشرطة-٢

تأهيل أفراد الشرطة وتدريبهم    
 .على أعمال الشرطة اجملتمعية

 يف جمال الشرطة    دورة تدريبـية  
 .اجملتمعية

٨ 

 :وزارة الشؤون اإلنسانية

 مت التنفيذ

 

 مت التنفيذ

 

 مت التنفيذ

 ٣٠زيـارة مشـال دارفور      
 ؛٢٠٠٧مايو /أيار

 ٣٠زيـارة جنوب دارفور     
 ؛٢٠٠٧مايو /أيار

 ٤زيــارة غــرب دارفــور 
 ٢٠٠٧يوليه /متوز

 السلطات الوالئية؛)  أ(  فرد٦٠

األمــم املــتحدة  ) ب(
 والوكاالت املتخصصة؛

 األجنبية  املـنظمات )  ج(
 العاملة يف اجملال اإلنساين؛

املــنظمات الطوعــية )  د(

م الفهم بالبيان املشترك    تعمي �
 ؛٢٠٠٧أبريل /نيسان

 وتنوير كافة األطراف به؛ �

 وتســهيل كافــة تفعــيل �
 العمليات اإلنسانية؛

تعزيـز التنسـيق والتعاون      �

 -١-١-٢الفقرة 

تفعـيل اللجـنة املشـتركة بني       
 .احلكومة واألمم املتحدة

١ 
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 - نياال   -زيـارة الفاشـر     
ــوز ــنة مت ــيه /اجلني  -يول

 ٢٠٠٧أغسطس /آب

 األجنبية؛

 .احلركات املناوئة )  ه(

املشـترك بني اللجنة العليا     
ئية واللجان  والسلطات الوال 

 الوالئية؛

تسـهيل عمـل املنظمات      �
 واألمم املتحدة؛

تأكـيد إجـراءات املسار      �
 .عالسري

إرسال جمموعة عمل قانونية      أغسطس / آب-يوليه /متوز 
للــنظر يف احلصــانات  

 .املختلفة

 تأكـيد التزام الدولة حبماية      -١
املــنظمات الطوعــية وإتاحــة 
 الفرصة هلا عرب البيان املشترك؛

تأكـيد وتبسيط إجراءات     -٢
عمل املنظمات من قبل احلكومة؛

دعـوة اجلهـات احلاملــة    -٣
يات ضد  للسـالح لوقف العدائ   

 .املدنيني وعمال املساعدات

 -١-٤-٢الفقرة 

االلتزام بالقوانني الوطنية والدولية    
مع عدم القيام بأي عمل تعسفي      

 .ضد املنظمات الطوعية

٢ 

 مت التنفيذ  
 -يونــيه /حزيــران
ــوز ــيه /مت  -يول

ــطس /آب أغســ
 )يوم االثنني(أسبوعياً 

 - نياال   -زيـارة الفاشـر     
 -يوليه  / متـوز  -اجلنيـنة   

 .٢٠٠٧أغسطس /آب
اجتماعات اللجنة العليا كل    

 .شهر
اجـتماعات اللجـنة الفنية     
للعـون اإلنسـاين أسبوعياً     

 )يوم االثنني(

 :مت تشكيل اللجنة بقرار
 ملـتابعة تنفيذ اخلطة وتفعيل      -١

العمل املشترك من خالل تفعيل     
 اللجان الفنية الوالئية؛

ــياً عــلى -٢  الوقــوف ميدان
ب العمل  املشاكل املتعلقة بانسيا  

 امليداين والعمل على حلها؛
 تفعـيل جلان العمل الفنية      -٣

مـتابعة اللجـنة العليا لواليات      
 .دارفور الثالثة النسياب اإلغاثة

٣ 
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عـلى املستوى الوالئي واحمللي     
 ومعاجلة احلاالت العالقة؛

 تنفـيذ متطلـبات املسار      -٤
 .السريع

ــطس /آب ٦٠ ٠٠٠  -أغســــ
 سبتمرب /أيلول

النيابات؛ العـدل؛ وكالء     
القضـــاء؛ اخلارجـــية؛ 
ــؤون  ــيني؛ الش الدبلوماس
اإلنسانية؛ الشرطة والقوات   

 .املسلحة

احلصـانات املختلفة للعاملني يف     
 .جمال اإلعانة

 : ورش عمل يف٣إقامة 
  مشال دارفور؛-١
  جنوب دارفور؛-٢
 . غرب دارفور-٣

٤- 

 :كرميمت ت اليوم الوطين للتطوع  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١١ مت التنفيذ
ــال حــدود  - ــباء ب أط

 الفرنسية؛
ــال حــدود  - ــباء ب أط

 السويسرية؛
ــال حــدود  - ــباء ب أط

 البلجيكية؛
 األمم املتحدة؛ -
 اهلالل األمحر السوداين؛ -
القطاع اخلاص ممثل يف     -

 شركة النحلة؛
خطـــاب رئـــيس  -

اجلمهوريـة كما أصدر    
مراسيم مجهورية بتكرمي   

 منظمة دولية وطنية    ١٥
عتراف وهذا يدل على ا   

 .الدولة بدور املنظمات

 تقوية التنسيق والفهم املشترك؛
خلـق الـتجانس بني احلكومة      

 .واألمم املتحدة
 مثن دور املنظمات بالسودان     -١

وخاصـة دارفور والذي جعل     
 .املؤشرات اإلنسانية مستقرة

 كمـا وجه بكل التعزيزات      -٢
 .اإلنسانية بدارفور

 -٥ .اليوم الوطين للتطوع
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 : واملخابرات الوطينجهاز األمن

االلـتزام بتمتع الشخص املعتقل      كل العضوية كل العضوية أغسطس /آب -
بكافة حقوقه املنصوص عليها يف     

 .الدستور والقانون

إصـدار منشـور بكافة حقوق      
 .الشخص املعتقل

١- 

التأكـيد عـلى خضوع عضو       كل العضوية كل العضوية يوليه /متوز -
حال اجلهاز لإلجراءات القانونية    

جتاوزه للسلطات املمنوحة له أو  
حال عدم ارتباط الفعل املنسوب     

 .بالعمل الرمسي

مـد اجمللس االستشاري حلقوق     
اإلنسـان وبصـورة دورية بكل      

 .احملاكمات ضد عضوية اجلهز

٢- 

نشـر ثقافـة حقوق اإلنسان       كل العضوية كل العضوية سبتمرب /أيلول  جنيه١٥ ٠٠٠
سط والقانون الدويل اإلنساين و   

عضوية اجلهاز وذلك عرب تناول     
 :املوضوعات التالية

 :اإلطار القانوين -١
املفاهـيم األساسية للقانون     -

 الدويل؛
 قانون حقوق اإلنسان؛  -
 .القانون اإلنساين  -
املسـؤوليات األساســية يف   -٢

 :إنفاذ القانون
 منع اجلرمية والتحري عنها؛ -
 .حفظ النظام العام -

إعـداد مـنهج تدرييب لقانوين      
حقوق اإلنسان والقانون الدويل    

 .اإلنساين

٣- 
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اسية يف  الصـالحيات األس   -٣
 إنفاذ القانون

 القبض؛ -
 االحتجاز؛ -
 اسـتخدام القـوة واألسلحة      -

 .النارية
الفـئات احلساسة يف إنفاذ      -٤

 :القانون
 النساء؛ -
 األحداث؛ -
 الضحايا؛ -
.الالجئون واملشردون داخلياً -
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 :عوزارة الدفا

  قادة وحدات؛-١  ضابط٥٠ ٢٠٠٧أغسطس /آب ٥٠ ٠٠٠
مستشارون قانونيون   -٢

 .عسكريون

نشـر ثقافـة حقوق اإلنسان      
 .العسكريني

دورة تدريبـية حملـية يف حقوق       
اإلنسـان بالـتعاون مع اجمللس      

 .االستشاري

١ 

  قادة وحدات؛-١  ضابط٤٠ ٢٠٠٧أغسطس /آب ٤٠ ٠٠٠
 مستشارون قانونيون   -٢

 .عسكريون

يـر الوعي بالقانون الدويل     تطو
 .اإلنساين ونشر ثقافته

دورة تدريبـية حملية يف القانون      
الـدويل اإلنسـاين بالتعاون مع      

 .اللجنة الوطنية

٢ 

قـادة القـوات الرتب       ضابط٥٠ ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٥٠ ٠٠٠
 الوسيطة

التوسـع يف نشـر ثقافة حقوق      
ــدويل  ــانون ال اإلنســان والق

 .اإلنساين

ــية حم ــول دورة تدريب ــية ح ل
اإلجـراءات اخلاصـة بالتسريح     

 .وإعادة الدمج واألطفال اجلنود

٣- 

 ضـابط لكل دورة     ٣ ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٧٥ ٠٠٠
  ضابط١٥ -

.ضباط القضاء العسكري تطويـر الوعي بالقانون الدويل     
 .اإلنساين وحقوق اإلنسان

دورة تدريبـية مبعهد سان رميو      
بإيطالـيا أو معهـد ستراسبورغ    

 .بفرنسا

٤- 
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 املرفق الثاين

 اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان

 )جملس حقوق اإلنسان( فريق اخلرباء -تقرير مرحلي عن تنفيذ الربنامج قصري األجل 

 محاية املدنيني، مبن فيهم املشردون داخلياً ١-١ 

ملدنيني، مبا يف مت إعداد مسودة أوامر ألفراد القوات املسلحة حتظر االعتداء بأي شكل من األشكال على ا               
ومتت مراجعة املسودة . ذلك التعذيب والعنف ضد املرأة، مع تأكيد رفع احلصانة وتقدمي مرتكيب اجلرائم للمحاكمة

 .بواسطة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، ورفعت إىل قيادة القوات املسلحة للتوقيع

هيل أعمال مراقيب حقوق اإلنسان     مت إعـداد مسـودة أخرى بأمر يصدر من قيادة القوات املسلحة لتس             
 .وأعمال جلان مراقبة وقف إطالق النار التابعة لقوات االحتاد األفريقي

مت إجـازة قـانون قوات الشعب املسلحة بواسطة جملس الوزراء والذي حيوي فصالً كامالً عن مبادئ                  
 يفرق بني احلماية يف الرتاعات الدولية       القـانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك محاية املدنيني واألعيان املدنية، وال           

 .والرتاعات الداخلية، كما نص على املسؤولية الفردية يف حالة ارتكاب انتهاكات وإحالة مرتكبيها إىل القضاء

، دورة  )السودان(تقـيم اللجـنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، بالتعاون مع منظمة الصليب األمحر               
 Joint(ون اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني واملسؤولية الفردية، وذلك للقوات املشتركة أساسية على مبادئ القان

Integrated Units (٢٦ ضابطاً يف الفترة من ٣٠والدستور االنتقايل، تستهدف  املكونة مبوجب اتفاقية مشاكوس 
 . مبقر القوة املشتركة٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩إىل 

أغسطس هلجوم من جمموعة / آب١ من مساء يوم ٤ الساعة     تصـدت القـوات املسلحة يف        ٣-١-١ 
على مدينة عديلة، أدى إىل االعتداء على املواطنني وممتلكاهتم، مما أدخل       ) الوحدة(تسـمى حبركة حترير السودان      

 . شهيداً يف صفوف القوات املسلحة١١الرعب يف نفوس املواطنني، وأجربهتا على االنسحاب بعد أن سقط 

ات املسلحة والشرطة تأمني طرق النقل واملسارات داخل واليات دارفور من خالل حمطات             تواِصل القو  
 :ثابتة ودوريات متحركة

 :مراكز املراقبة والتفتيش

 حمطة شقرة؛ )أ( 

 حمطة دونكي شطة؛ )ب( 

 حمطة اوم؛ )ج( 
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 حمطة ترتور عجبو؛ )د( 

 حمطة شنقل طوباي؛  )ه( 

 حمطة الكومة؛ )ز( 

 ساي؛حمطة أم دري )و( 

 .حمطة أم عطاش )ح( 

 :الدوريات املتحركة

 دورية تأمني طريق الفاشر الكومة أم كدادة؛ )أ( 

 دورية تأمني طريق الفاشر نياال؛ )ب( 

 دورية تأمني طريق الفاشر كتم؛ )ج( 

 دورية تأمني طريق الفاشر مليط؛ )د( 

 . دورية تأمني طريق الفاشر كبكابية  )ه( 

مت إخطار بعثة األمم املتحدة ومراقيب      .  حادث قرية مريشنق برئاسة وكيل نيابة      مت تكويـن جلنة حتقيق يف      
 .حقوق اإلنسان باإلقليم مبتابعة إجراءات جلنة التحقيق

 :التعويضات

مت تكويـن جلـنة من القوات املسلحة لتقدير اخلسائر الناجتة عن القصف اخلطأ ملنطقة العرائس حملية أم                   
مخسة وثالثون مليون ومائة وأربعة ومخسون الف       ) ٣٥ ١٥٤ ٦٥٣(مت حتديد مبلغ    وقد  . كـدادة، مشال دارفور   

 ٥(واملوتى  )  أشخاص ٤(وزعت على فئات اجلرحى     . وسـتمائة وثالثـة ومخسـون دينار لتعويض املتضررين        
 مت توزيع الدفعة الثالثة واألخرية ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢، ويف ) شخص٤٦(والذين تضررت ممتلكاهتم ) أشخاص

 . من التعويضات

    مفوضية نزع السالح٤-١-١ 

وقد مت توزيعها على عدد .  مليون٤ جراراً بكامل ملحقاهتا بقيمة ٨٥ُجهزت مفوضية نزع السالح بعدد  
 .من املناطق الستغالهلا يف إطار برامج إعادة الدمج

إىل أسرهم يف مدينة واو،  طفالً ١٦، كما أُعيد ) طفال١٥٠ً(وُحصر عدد األطفال اجلنود يف منطقة أبيي  
 . طفالً يف مدينة بانتيو٢٤و
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 طفالً، ويف منطقة كسال    ) ٢٢٧(وُحصـر عدد األطفال اجلنود يف منطقة الكرمك بوالية النيل األزرق             

 .طفالً) ٨٥٧(طفالً، ويف منطقة شعريية شرق جبل مرة ) ٢٤(طفالً، ويف القضارف ) ٢٧٠(

وقعة بني وزارة الداخلية السودانية وبعثة االحتاد األفريقي، ُوضعت            إنفاذاً ملذكرة التفاهم امل      ٥-١-١ 
خطة لتأمني معسكرات النازحني تتوىل مبوجبها الشرطة السودانية التأمني الداخلي للمعسكرات وتقوم بعثة االحتاد 

  :األفريقي بتأمني ومحاية الدوائر اخلارجية للمعسكرات، حيث يتواجد ب

 معسكراً للنازحني؛) ٢٠( من الرتب األخرى لتأمني ٦ ٣٥٣بطاً و ضا١٤٢: مشال دارفور � 

 معسكراً للنازحني؛) ٢٥( من الرتب األخرى لتأمني ٦ ١٤٨ ضابطاً و١١٩: جنوب دارفور � 

 .معسكراً للنازحني) ٢٨( من الرتب األخرى لتأمني ٥ ٤١٣ ضابطاً و١١٤: غرب دارفور � 

 أية حوادث تعكر    ٢٠٠٧ومل تشهد املعسكرات يف العام      . اهلدوءتتميز احلالة األمنية لكافة املعسكرات ب      
 .صفو األمن

 محاية النساء من العنف ٢-١ 

 يؤكد عزم الدولة على تطبيق خطة مكافحة العنف ضد املرأة وذلك            )مرفق(أُعـدت مسودة إعالن هام       
كانية، وباإلشارة إىل قرارات    بالـتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف السودان وصندوق األمم املتحدة لألنشطة الس            

 .أغسطس يف وسائط اإلعالم املختلفة/ آب١٨جملس األمن، وسُتنشر املسودة يف يوم 

وأُعـدت خطـط قصرية األجل للجان مكافحة العنف بالواليات الثالث، كما قُدم التمويل الالزم هلذه     
 .اخلطط

 للشرطة بشأن مكافحة العنف ضد       ُعقدت حلقة عمل يف املقر الرئيسي      ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ١٤ويف   
املرأة بالتعاون مع وحدة الشؤون اجلنسانية باألمم املتحدة إلعادة تأكيد االلتزام بتنفيذ خطة العمل ملكافحة العنف 

 .اخلاص باملرأة واألمن والطفل) ٢٠٠٠(١٣٢٥ضد املرأة يف دارفور وفقاً ألحكام قرار جملس األمن رقم 

اون مع قسم حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة بالسودان واالحتاد العام           وُعقـدت حلقـة دراسية بالتع      
 بشأن بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب         ٢٠٠٧يوليه  /  متوز ١٧للمرأة السودانية يف    

توكول والدستور  وقُدمت خالل احللقة الدراسية ورقة حتليلية تقارن بني مواد الربو         . بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا    
وكان اهلدف األساسي منها هو إشراك منظمات اجملتمع املدين يف اختاذ قرار التوقيع . والقوانني الوطنية يف السودان

 .وقد قُدِّمت توصية هبذا الشأن. على هذا الربوتوكول واالنضمام إليه

معايري (ان وإنفاذ القانون ويقيم اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان حلقة عمل تدريبية حول حقوق اإلنس 
حقوق اإلنسان يف القوانني الوطنية، مسؤوليات الشرطة يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، مبادئ حقوق اإلنسان 

 بالتعاون مع مكتب حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة ووحدة مكافحة العنف ضد             )اخلاصة بقضايا ضبط األمن   
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  مبقر الشرطة،   ٢٠٠٧أغسـطس   /  آب ٣٠-٢٩م يف الفـترة مـن       وتسـتهدف احللقـة، الـيت تقـا       . املـرأة 
 .من النساء العامالت يف احلقل الشرطي) ٤٠(

وتشري مسودة منشور القوات املسلحة إىل التجرمي القانوين جلرائم العنف ضد املرأة، مبا فيها االغتصاب،                
 .وإىل تقدمي مرتكيب تلك اجلرائم للمحاكمة

 ).مرفق(ريق تقييم عمل جلان العنف ضد النساء يف دارفور وأُعدت مسودة عن اختصاصات ف 

وال تزال الدوريات املشتركة مع االحتاد األفريقي مستمرة حول معسكرات النازحني حلماية النساء الاليت       
 .جيلنب حطب الوقود

 على  واليت مل تعرض على املقرر اخلاص وال٢٠٠٥ومرفق طيه بعض األحكام الصادرة عن احملاكم يف سنة  
 .٢٠٠٦جملس حقوق اإلنسان، وكذلك بعض األحكام الصادرة يف 

 األطفال والرتاعات املسلحة ٣-١ 

 : نورد األمثلة التالية حول احلماية القانونية لألطفال 

 حكماً باإلعدام على املتهمني عبد الرمحن زكريا و أمحد عبد ٢٠٠٧مايو / أيار٣أصدرت حمكمة نياال يف  
 احلكم باإلعدام لعدم    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٠وألغت حمكمة االستئناف يف     .  القتل والنهب  اهللا سـليمان بتهمة   

 .بلوغ املتهمني سن الثامنة عشر عند ارتكاب اجلرمية، وأمرت بوضعهما يف إصالحية

، قضت حمكمة األزهري اجلنائية، املختصة مبحاكمة  ٢٠٠٦مارس  /  آذار ٢٠ويف جلسة عادية عقدت يف       
قضية سوبا اليت ُهوجم فيها مركز للشرطة حيث قُتل ستة عشر شرطياً، بتحويل ثالثة من املتهمني                املـتهمني يف    

 .القّصر إىل حمكمة األحداث

 اإلقليم الشرقي حكماً باإلعدام على املواطنة فاطمة -وأصدرت حمكمة جنايات دوكة العامة بالقضارف  
 من املستندات القانونية أهنا قاصر، فقد خاطب اجمللس         وحيث تبني ). القتل العمد  (١٣٠آدم حيـي مبوجب املادة      

 .االستشاري إدارة املساعدة القانونية طالباً املوافقة على التقدم بطعن إىل احملكمة الدستورية إللغاء احلكم

) القتل العمد  (١٣٠وأدانت حمكمة جنايات الدمازين العامة املواطن جنم الدين قسم السيد مبوجب املادة              
واستأنف حمامي املدان احلكم حبجة أن املواطن املذكور لـم يبلغ الثامنة عشر عند             . علـيه باإلعدام  وحكمـت   

وبناًء على . و أمرت حمكمة االستئناف بإجراء فحص طيب ملعرفة سن املدان وقت ارتكاب اجلرمية. ارتكاب اجلرمية
وتقدم، إثر ذلك، حمامي املدان بطعن إىل       . نتـيجة الفحص أيدت اإلدانة والعقوبة، وأيدهتما كذلك احملكمة العليا         

 . وقد أبدى ثالثة قضاة من مخسة رأيهم كتابة. احملكمة الدستورية، وما زالت الدعوى قيد النظر أمامها
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 حول قضاء األحداث، بالتعاون مع منظمة املراقب ٢٠٠٧يونيه /حزيران٢٧-٢٦وُعقدت حلقة عمل يف  

اجلنسانية باألمم املتحدة، استهدفت القضاة ووكالء النيابات، حيث حضر الدويل حلقوق األطفال ووحدة الشؤون 
 . مشاركا٥٠ًالتدريب 

 حلقة عمل حول تسريح األطفال اجلنود، بالتعاون مع     ٢٠٠٧سبتمرب  /ويقيم اجمللس االستشاري يف أيلول     
ومبشاركة ودعم من منظمة وزارة الدفاع، ومفوضية نزع السالح وإعادة الدمج، واجمللس القومي لرعاية الطفولة، 

 . من القوات املشتركة٣٠ شخصاً من القوات النظامية و٣٠اليونيسيف، تستهدف 

ووقف .  فتاة١٣ طفالً منهم ٦٣وقام اجمللس االستشاري بزيارة إىل إصالحية اجلريف لألطفال اليت تضم     
. وح ما بني السرقة والقتل واالغتصاب     اجمللس على تدابري اإلصالح وعلى اجلنح اليت ارتكبها األطفال، واليت تترا          

كما تلقى األطفال تنويراً بوحدة     . وقدم اجمللس االستشاري املساعدة بتعيني أخصائي اجتماعي للعمل باإلصالحية        
 .الطفل املنشأة يف إدارة املساعدة القانونية، واليت تقدم املساعدة يف جمال قضايا القاصرين

مع مكتب املعتمد مبحلية كرري حمافظة أم درمان بزيارة مدينة الفتح         وقـام اجمللس االستشاري بالتعاون       
ونظر اجمللس يف مسألة توفري .  أسرة٣٠ ٠٠٠مشـال أم درمان للوقوف على أوضاع األطفال النازحني اليت تضم          

 .اخلدمات األساسية لتلك األسر

 الربكة مبحلية شرق النيل يف يوم كما شارك اجمللس، من خالل جلنة معاجلة أوضاع النازحني، بزيارة ملدينة 
  أمن - صحة -تعليم  ( للوقوف على مدى توفري اخلدمات األساسية اليت تقدم لألطفال           ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٣
 .وقّيم اجمللس األوضاع ورفع التوصيات إىل اجلهات املختصة).  مياه-

 ف والتعذيباحلماية من اإلعدام بإجراءات موجزة، واالحتجاز التعسفي، واالختطا ٤-١ 

بشأن تنظيم إجراءات منح اإلذن ملقاضاة ) مرفق (٥٧/٢٠٠٧أصدر املدير العام لقوات الشرطة األمر رقم  
 : تضمن القواعد اآلتية،أفراد الشرطة

تـتوىل الوحدة اليت يتبع هلا ضابط الشرطة املعين التحقيق يف اجلرمية اليت يرتكبها بصورة مستقلة    -
 لنيابة، وذلك للتأكد من وجود بينة مبدئية يف مواجهته؛عن التحقيق الذي جتريه ا

ينبغي لإلدارة العامة للشؤون القانونية رفع مذكرة بتوصية حمددة ملنح اإلذن ليمثل أمام احملاكم               -
 العادية بعد استيفاء اجلوانب القانونية وفقاً لالختصاص؛

 أمام حمكمة شرطة خمتصة مع مراعاة ميثل املتهم الشرطي، يف حالة عدم اختصاص احملاكم العادية، -
 إخطار وزارة العدل والشاكي؛

عـلى مديـر اإلدارة العامة للشؤون القانونية مراعاة استيفاء الشاكي حلقوقه يف رفع الدعوى                -
 .واالستئناف أمام حماكم الشرطة
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 ،زين والرتالءبشأن معاملة احملتج) مرفق (٥٨/٢٠٠٧كذلك أصدر املدير العام لقوات الشرطة األمر رقم       
 :تضمن ما يلي

. ُيحظر إخضاع املدنيني واحملتجزين يف مراكز الشرطة ألي نوع من أنواع االعتداء أو التعذيب              -
وينبغي معاملة احملتجزين وفقاً للقانون الذي كفل هلم احلق يف مقابلة ذويهم وحماميهم، ومتشياً مع 

 مبدأ املتهم بريء حىت تثبت إدانته؛

 ارة العامة للسجون معاملة الرتالء مبا حيفظ حقوقهم وحيقق اإلصالح والتأهيل؛جيب على اإلد -

جيـب على مديري الوحدات تنوير وتذكري قوات الشرطة يف خمتلف أرجاء السودان بالقواعد               -
 .املذكورة أعاله للعلم والعمل مبوجبه

تسهيل عمل املراقبني   بشأن  ) مرفق (٥٩/٢٠٠٧كمـا أصـدر املديـر العام لقوات الشرطة األمر رقم             
 :الدوليني، وتضمن ما يلي

جيب على مديري الشرطة بالواليات مراعاة احلصانات املمنوحة ألفراد بعثة األمم املتحدة الذين              -
 عليهم، باملقابل، احترام كافة القوانني واللوائح احمللية املنظمة لعملهم؛

ة العاملني يف الشرطة وتنويرهم مبهام جيـب عـلى اإلدارة العامـة للشؤون القانونية إبالغ كاف      -
 املراقبني الدوليني حلقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات؛

أعـد جهاز األمن مسودة راجعها اجمللس االستشاري تقرر حق احملتجزين يف االتصال بأسرهم               -
ون لألذى  وإخبارهم مبكان تواجدهم، واحلق يف أال ُيحتجزون يف أماكن غري معلومة، أو يتعرض            

ورفعت املسودة إىل مدير    . اجلسدي أو العقلي أو للتعذيب، واحلق يف السماح ألسرهم بزيارهتم         
 اجلهاز من أجل إقرارها؛

 حماضرة قانونية ١٤ ُعقدت ست دورات تدريبية للعاملني يف جهاز األمن تضمنت ٢٠٠٧يف عام  -
 على الضمانات أثناء االعتقال عـن مـبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين بالتركيز   

  ضابطاً؛١٢٠أُقيمت الدورات مبباين معهد التدريب جبهاز األمن وحضرها . وحقوق املعتقلني

التوصية اليت رفعها اجمللس االستشاري     ) املكون من الوزارات السيادية   (أجـاز القطاع السيادي      -
 حلقوق اإلنسان بشأن االنضمام التفاقية مناهضة التعذيب؛

ناًء على االتفاق اخلاص حبقوق غري املسلمني الذي أُبرم يف العاصمة اخلرطوم بني مفوضية غري               ب -
 شخص، معظمهم من الواليات اجلنوبية، ٨٠٠املسـلمني واهليـئة القضائية، أُفرج عما يقارب    
وتعهدت املفوضية باالتصال حبكومة اجلنوب . حمكوم عليهم أو متهمني يف قضايا االجتار باخلمور

 .توفري سبل كسب العيش املناسبة هلمل
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 محاية الشهود ٥-١ 

 ألقت سلطات األمن القبض على السيد مبارك الفاضل وآخرين بتهم تتصل            ٢٠٠٧يوليه  / متـوز  ١٣يف   
بالتخريب وتقويض احلكم بعد ثالثة أيام كّون السيد وزير العدل جلنة للتحقيق، وأُحيل املتهمون إىل احلجز حتت                 

و مبوجب ذلك أمرت جلنة التحقيق باعتقال السياسي املعارض علي حممود حسنني وجمموعة من أفراد               . عامةسلطة النيابة ال  
وقد أدىل . القـوات املسلحة العاملني باخلدمة أو املتقاعدين والذين وردت أمساؤهم يف إفادات الشهود الذين مت استجواهبم  

 : أبرز فيها اآليت٢٠٠٧أغسطس / آب١٢ السيد وزير العدل بتصرحيات صحفية بشأن هذا املوضوع يف

 منهم وفُتح ٨ مشتبهاً وبعد التحريات األولية وجهت التهمة إىل ٣٣تسـلمت النـيابة العامة        -
، )االتفاق اجلنائي (٢٤، )االشتراك (٢١ مبقتضى املواد ١٣٨/٢٠٠٧ضدهم البالغ اجلنائي رقم    

إثارة احلرب ضد    (٥١،  )وريتقويض النظام الدست   (٥٠،  )املعاونـة  (٢٦،  )الـتحريض  (٢٥
استعمال  (٦٠،  )التحريض على التمرد   (٥٨،  )دخول وتصوير املناطق العسكرية    (٥٧،  )الدولة

 من قانون   ٢٦ و ١٨، واملادتني   ١٩٩١من القانون اجلنائي لسنة     ) الـزي واإلشارات العسكرية   
  من قانون مكافحة اإلرهاب؛٦ و٥األسلحة والذخرية واملادتني 

  أن املتهمني يعاملون معاملة ممتازة؛أكد الوزير -

.  ُسمح ألسرة السيد مبارك الفاضل بزيارته بسجن كوبر        ٢٠٠٧أغسـطس   / آب ١٤يف يـوم      -
 وجرى يف األيام التالية الترتيب ألسريت السيد علي حممود حسنني وعبد اجلليل الباشا لزيارهتما؛

بيان املراد إذاعته عقب جناح احملاولة      كمـا ُعثر على مستندات مؤيدة للتهم املوجهة من بينها ال           -
االنقالبية خبط أحد املتهمني، كما ُعثر أيضاً على بعض األسلحة وقنابل يدوية وشرائح هواتف              

 .نقالة

واُلقـي القبض على عدد من األشخاص على خلفية االضطرابات والشغب الذي صاحب بدء عمليات                
وقد تلقى املتهمون زيارة من أسرهم . ١٩٩٩من القومي لعام ومت ذلك مبوجب قانون جهاز األ. إنشاء سد كجبار
 .ومن نقابة احملامني

 املساعدة اإلنسانية ومحاية النازحني 

 عن تفعيل سياسة املسار السريع، وذلك يف إعالن مشترك مع األمم            ٢٠٠٧مارس  /أعلنت الدولة يف آذار    
 .املتحدة وقعه السيد وزير الدولة بوزارة اخلارجية

 آلية ملراقبة تدفق املساعدة اإلنسانية بناًء على اإلعالن املشترك          ٢٠٠٧مارس  /ُتحدثت يف آذار  كمـا اس   
 والثانية يف ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٣-٢١وقامت اآللية بزيارتني لواليات دارفور األوىل يف الفترة . املشار إليه أعاله

وأسفر ذلك عن إزالة    . وعية األجنبية كما عقدت ستة اجتماعات مع املنظمات الط      . ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣٠-٢٩
 . كافة العقبات ميدانياً
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، حيث أعرب السيد رئيس اجلمهورية ٢٠٠٧يونيه / حزيران١١وأُقيم االحتفال السنوي بيوم التطوع يف  
 يف الكلمة اليت ألقاها باملناسبة عن تقدير السودان لدور املاحنني واملنظمات الطوعية يف حتسني املوقف اإلنساين يف                

 .دارفور

) ٢٠٠٧ لسنة ١٦٨مبوجب القرار اجلمهوري رقم  (ومـنح السيد رئيس اجلمهورية يف اليوم الوطين للتطوع    
مكتب األمم املتحدة خلدمات مكافحة األلغام      (وسـام اإلجنـاز لعـدد من املنظمات الطوعية الوطنية واألجنبية            

، ومنظمة أطباء بال حدود، ومجعية  Murdi Relief Developmentبالسـودان، ومنظمة موردي لإلغاثة والتنمية 
 ).اهلالل األمحر السوداين، ومنظمة اجلذور للتنمية

وفـيما يتصـل بتهيئة مناطق العودة الطوعية تقوم احلكومة بإعادة تأهيل القرى ببناء مؤسسات التعليم                 
 .والصحة واألمن على غرار قرييت كلمندو ودريج النموذجيتني

  نازح لقراهم، من بينهم     ٢٧٢ ٦٩٦ة لتيسري عودة النازحني الطوعية عن عودة        وأمثرت مساعي احلكوم   
) ٤٦ ٨٤٦(، ) قرية٣١(يف والية مشال دارفور ) ٧٥ ٠٦٢(، و) قرية٤٤(يف والية جنوب دارفور ) ١٥٠ ٧٨٨(

 ). قرية١٢٧(يف والية غرب دارفور 

 جداول العودة الطوعية التلقائية بالواليات الثالث) مرفق( 
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 رية السودانمجهو

 وزارة الداخلية
 رئاسة قوات الشرطة

 ٢/أ/١٧: الرقم

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١: التاريخ

 ٥٧/٢٠٠٧أمر املدير العام رقم 

إلجراءات منح اإلذن        ) ٧٧(مبوجـب السلطات املخولة يل حتت املادة          من قانون قوات الشرطة وتنظيماً 
قاضاة الشرطي وتأكيداً ملنع إضفاء احلصانة على مرتكيب        ملقاضاة أفراد الشرطة، وحىت نضمن سرعة اإلجراء يف م        

 :اجلرائم اليت تتطلب اإلذن أُصدر األمر اآليت

 تنظم إجراءات منح اإلذن

جيـب على الوحدة اليت يتبع هلا الشرطي املعين إجراء حتقيق يف اجلرمية اليت يرتكبها بصورة مستقلة عن                   -١
 .التحقيق الذي جتريه النيابة العامة

جـرد تسـلُّم وزارة العدل طلب منح اإلذن ُتحال إجراءات التحقيق لإلدارة العامة للشؤون القانونية                مب -٢
 . مبدئية يف مواجهة الشرطيةللتأكد من وجود بين

تقوم اإلدارة العامة للشؤون القانونية برفع مذكرة بتوصية حمددة ملنح اإلذن ليحاكم أمام احملاكم العادية                -٣
 .انب القانونية وفقاً لالختصاص أو ُيقدم حملكمة شرطة خمتصة يف حالة عدم توافر ذلكبعد استيفاء اجلو

يف حالـة عـدم املوافقة على منح اإلذن لالختصاص ميثل الشرطي أمام حمكمة شرطة خمتصة مع مراعاة                   -٤
 .إخطار وزارة العدل والشاكي

الشاكي حلقوقه يف رفع الدعوى واالستئناف عـلى مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية مراعاة استيفاء           -٥
 .أمام حماكم الشرطة

ُيعـد تقرير شهري عن القضايا اليت فصلت فيها حماكم الشرطة لعدم منح اإلذن، وُتخطر وزارة العدل                  -٦
 .بنتيجة احملاكمة

 .للعلم والعمل مبوجبه -٧

 .٢٠٠٧يوليه سنة/صدر حتت توقيعي يف اليوم احلادي والعشرين من شهر متوز 

 فريـق أول شرطــة  ):توقيع(        
 حمجوب حسن سعـد          
 مدير عام قوات الشرطة          
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 مجهورية السودان
 وزارة الداخلية

 رئاسة قوات الشرطة

 ٢/أ/١٧: الرقم

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١: التاريخ

 ٥٩/٢٠٠٧أمر املدير العام رقم 

 تسهيل عمل املراقبني الدوليني

 آخذين يف االعتبار    ١٩٩٩من قانون قوات الشرطة لسنة      ) ٧٧(ات املخولة يل حتت املادة      مبوجب السلط  
االتفاق بني حكومة السودان واألمم املتحدة بشأن وضع بعثة األمم املتحدة يف السودان، وتنويراً ملنسويب الشرطة                

 :اون معهم، أصدر األمر اآليت نصهمبهام وعمل املراقبني الدوليني حلقوق اإلنسان، وتسهيالً ألداء مهامهم والتع

جيـب على مديري الشرطة بالواليات أخذ العلم بأن على أفراد بعثة األمم املتحدة احترام كافة القوانني                  -١
 .واللوائح احمللية املنظمة لعملهم، مع مراعاة احلصانات املمنوحة هلم مبوجب املعاهدات

بالغ كافة منسويب الشرطة وتنويرهم مبهام املراقبني الدوليني        جيب على اإلدارة العامة للشؤون القانونية إ       -٢
 .حلقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ هذه التعليمات

 .٢٠٠٧يوليه سنة /صدر حتت توقيعي يف اليوم الثالث والعشرين من شهر متوز 

 فريق أول شرطــة  ):توقيع(        
 حمجوب حسن سعـد          
 رطةمدير عام قوات الش          

- - - - - 

 


