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  مقدمة
 والية املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان يف         ٢٠٠٥/٨٢أنشأت جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها         - ١

وطُلب إىل املقررة اخلاصة رصد حالة حقوق اإلنسان . وُعّينت السيدة سيما مسر لالضطالع هبذه الوالية. السودان
 ٦/٣٤وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قـراره        . يف السودان وتقدمي تقارير هبذا الشأن إىل اللجنة واجلمعية العامة         

  .٢٠٠٥/٨٢متديد والية املقررة اخلاصة لفترة سنة واحدة وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان 

فعالة لتنفيذ ما تبقى مـن التوصـيات        التابعة  أن تكفل املقررة اخلاصة امل     ٦/٣٤وطلب اجمللس يف قراره       - ٢
فريـق   (٤/٨ املكلف مبوجب قرار اجمللس      التقرير األول لفريق اخلرباء   القصرية األجل واملتوسطة األجل احملددة يف       

 إجراء حوار صريح وبّناء مع حكومة السودان، على أن تضع يف اعتبارها ، وأن تعزز تنفيذها، عن طريق)٢()اخلرباء
رها إىل اجمللس يف وردود احلكومة عليه، وأن تدرج معلومات يف هذا الصدد يف تقري )٣(التقرير النهائي لفريق اخلرباء

  .وتتضمن اإلضافة امللحقة هبذا التقرير معلومات هبذا الصدد. دورته التاسعة

ـ  حـىت اآلن     إزاء عدم القيـام   عن قلقه بصفة خاصة      ٧/١٦اجمللس يف قراره     وأعرب  - ٣ ساءلة مـرتكيب   مب
ارفور عـن اجلـرائم الـيت       االنتهاكات اجلسيمة السابقة واجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف د          

 هلذه املسألة بإجراء حتقيق شـامل يف مجيـع مـزاعم            التعجيل بالتصدي  حكومة السودان على     ارتكبوها، وحثّ 
 على وجه   إىل العدالة  مرتكيب هذه االنتهاكات     بتقدمي وذلك   ،انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل     

االستجابة لطلبـها   والتعاون الكامل مع املقررة اخلاصة      لى مواصلة   حكومة السودان ع  اجمللس   حثّكما  . السرعة
  . زيارة مجيع أجزاء السودان، وتزويدها جبميع املعلومات الضرورية لتمكينها من إجناز واليتها بصورة أكثر فعالية

قّدم إىل الدورة السابعة     وُيحّدث التقرير امل   ٢٠٠٨يوليه  /يناير إىل متوز  /ويغطي هذا التقرير الفترة من كانون الثاين        - ٤
كما ترد فيه استنتاجات الزيارتني اللتني قامت هبما املقررة اخلاصـة إىل            . )٤(٢٠٠٨مارس  /جمللس حقوق اإلنسان يف آذار    

، ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١يونيه إىل   / حزيران ٢٩ ومن   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠فرباير إىل   / شباط ٢٨السودان يف الفترة من     
  .على التوايل

 املقررة اخلاصة أثناء الزيارة اليت قامت هبا إىل السودان هذا العام على احلالة يف مشال السودان وشرق                  وركزت  - ٥
وقامت بزيارة سجن كوبر يف اخلرطوم وأجرت مقابالت مع ثالث جمموعات من األشخاص عـن               . السودان ودارفور 

ة اغتيال أحد طـالب جامعـة النـيلني يف          املتهمون جبرمي : ظروف اعتقاهلم واحتجازهم وحماكمتهم، واجملموعات هي     
؛ واملتهمون الذين ُحكم عليهم بعقوبة اإلعدام يف قضية اغتيال احملرر الصحفي حممد طه؛ واملتهمون ٢٠٠٧ فرباير/شباط

.  سنة ٢٠ إىل   ١٠ الذين ُحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح من         ٢٠٠٤بالتخطيط للقيام بانقالب عسكري يف عام       
خلاصة أثناء زيارهتا الثانية إىل البلد على احلالة يف مشال السودان، ودارفور، واملناطق اخلاضعة للحكم               وركزت املقررة ا  

   .االنتقايل وجنوب السودان
                                                       

)٢( A/HRC/5/6. 

)٣( A/HRC/6/19. 

)٤( A/HRC/7/22. 
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وتود املقررة اخلاصة اإلعراب عن شكرها حلكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان على تعاوهنما   - ٦
ا تود اإلعراب عن شكرها جلميع حماوريها ونظرائها على ما قدموه مـن             كم. معها أثناء الزيارات اليت قامت هبا     

وإىل بعض املسؤولني واملؤسسات  )٥(وتعرب عن أسفها لعدم السماح هلا بالوصول إىل الوالية الشمالية. إسهامات
وتعرب عـن   .  بوصفها ضرورية إلجناز واليتها    )٦(هنا قد أبدت رغبتها يف القيام بتلك الزيارات       إيف اخلرطوم، إذ    

إزاء رفض حكومة السودان إصدار تأشرية دخول ملوظف حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الذي              اً  أسفها أيض 
  . ٢٠٠٨يونيه /ُعّين ملساعدة املقررة اخلاصة يف إجناز واليتها، إذ مل يتمكن من مرافقتها إىل السودان يف حزيران

حدة الوطنية على املعلومات اليت قدمتها بشأن اإلجراءات        وتعرب املقررة اخلاصة عن شكرها حلكومة الو        - ٧
  . اليت اُتخذت لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان يف دارفور

لعملية املختلطـة لالحتـاد     وتود املقررة اخلاصة اإلعراب عن شكرها لبعثة األمم املتحدة يف السودان ول             - ٨
 ولألقسام املعنية حبقوق اإلنسان، على ما قدموه من دعم، كما تعـرب عـن           دارفور األفريقي واألمم املتحدة يف   

وتعرب عـن   . شكرها جلميع األشخاص الذين تفضلوا بتزويدها مبعلومات عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان            
ة تعزيز ومحاية   إشادهتا باملدافعني الوطنيني عن حقوق اإلنسان وباهليئات الدولية على عملهم الشاق يف جمال زياد             

   .حقوق اإلنسان وتقدمي املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني

                                                       
مارس /خططت املقررة اخلاصة للقيام بزيارة مدهتا ثالثة أيام إىل الوالية الشمالية أثناء زيارهتا للسودان يف آذار                )٥(

ومع أن برنامج الزيارة قد ُنّسق بعناية مع احلكومة         . تأثرة بسد مروي وسد كجبار    ، وذلك لتقييم حالة اجملتمعات احمللية امل      ٢٠٠٨
وقامت األمم املتحدة بإعطاء الترخيص األمين، إال أن احلكومة سحبت اإلذن بالسفر إىل الوالية الشمالية يف اليوم السابق لبـدء                    

ألسباب اليت قُدمت هي أن الدوائر األمنية الحظت وجود تعبئة وكانت ا. الزيارة، وذلك بناء على مشورة اللجنة األمنية يف الوالية
ومت اعتقال اثنني مـن األجانـب       .  عن وجود ممثلني عن أحزاب سياسية ومراقبني أجانب        يف املناطق املتأثرة مبشروع السد، فضالً     

 السودان من الوصول إىل املنطقة منذ وُمنع املسؤولون عن حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة يف       . وترحيلهم من الوالية الشمالية   
  .٢٠٠٦أغسطس /آب

 . ووحدة تنفيذ السدجهاز املخابرات واألمن الوطين  )٦(
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  احلالة العامة -  أوالً
  اإلطار القانوين الدويل -  ألف

وكان من املقرر أن يقدم تقريره . )٧(السودان هو دولة طرف يف عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - ٩
، وكـان املوعـد     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣٠دية واالجتماعية والثقافية يف     الدوري الثاين إىل جلنة احلقوق االقتصا     

وعالوة على التقارير الواجب تقدميها مبوجب . ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠األخري لتقدمي تقريره الدوري الثالث هو 
قرير متابعة ، ت٢٠٠٨أغسطس / آب١العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ُيتوقع أن ُيقّدم يف 

أما التقارير الدورية من الثاين عشر إىل       . ٢٠٠٧املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان املقدمة يف عام          
 ٢٠السادس عشر اليت تأخر تقدميها للجنة القضاء على التمييز العنصري، فكان حيني موعد تقدميها كل سنتني منذ 

ر الذي يقدم للجنة حقوق الطفل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية ، كما أن التقري٢٠٠٢أبريل عام /نيسان
  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٦حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة فكان من املتوقع تقدميه يف 

 ، نظم قسم حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان،  ٢٠٠٨يوليه  /يونيه ومتوز /ويف حزيران   - ١٠
بالتعاون مع اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان التابع حلكومة السودان، ووزارة الشؤون القانونيـة والتطـوير               

 عن االلتزامات املتعلقة بالتنفيذ والتبليغ مبوجب املعاهدات الدوليـة          الدستوري، حلقات عمل يف اخلرطوم وجوباً     
خاص للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         وأُعطي اهتمام   . حلقوق اإلنسان اليت صّدق عليها السودان     

إىل قرار حكومة السودان الصريح املتعلق باستكمال تقريرها بـشأن تنفيـذ هـذه              اً  واالجتماعية والثقافية، نظر  
املعاهدات اليت صّدق عليها السودان، بغية دفع النقاش بشأن مدلوالت هذا           اً  وتناولت حلقة العمل أيض   . املعاهدة
  .صت حلقة العمل إىل وضع قائمة توصيات بشأن هذه املسألةوخل. التصديق

  اإلطار الوطين واملؤسسات واإلصالحات الوطنية -  باء

وفيما يتعلق  . لقد حتقق بعض التقدم يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل خالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير                - ١١
 من  ٥٩ ا اللجنة التشريعية يف اجمللس الوطين، اعتمد اجمللس       للمعلومات اليت قدمته  اً  باإلطار القانوين الوطين، ووفق   

ومن القوانني اليت اعُتمدت .  كما مت عرض مشاريع قوانني أخرى٢٠٠٨يوليه /مشاريع القوانني اجلديدة حىت متوز 
ركة املشت) العسكرية(قانون القوات املسلحة، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون االنتخابات، وقانون الوحدات           

  . املدجمة، وقانون قوات الشرطة وقانون األحزاب السياسية

                                                       
تشمل هذه الصكوك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 )٧(

 االختياريني، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها    
 والربوتوكـولني اإلضـافيني،    ١٩٤٩ املتعلقة مبنع اإلبادة اجلماعية، واتفاقيات جنيف لعام         ١٩٢٦التمييز العنصري، واتفاقية عام     

قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب  من الدول املوقعة على اتفاوالسودان هو أيضاً. وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
 بإحالة اتفاقيـة    وقام مؤخراً . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية             

 . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الربملان للتصديق عليه
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ـ        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٧واعُتمد قانون االنتخابات يف       - ١٢  ١٤يف  اً   ووقعه رئيس اجلمهوريـة ليـصبح قانون
 يف املائة من املقاعد للتمثيل النسيب لكي ٤٠للمعلومات اليت اسُتِلمت، ُيخصص القانون اً ووفق. ٢٠٠٨يوليه /متوز
 يف املائة من املقاعد للدوائر االنتخابيـة        ٦٠تسىن متثيل األحزاب الصغرية واجملموعات اإلقليمية بصورة أفضل؛ و        ي

وينص القانون  . املنافسة على مقاعد أخرى   اً  بأن بإمكاهنن أيض  اً   يف املائة من املقاعد للنساء، علم      ٢٥اجلغرافية؛ و 
  .على تشكيل جلنة انتخاباتاً أيض

جهاز املخابرات واألمن الوطين، واملتعلقة     قوانني اليت مل ُتعّدل أو ُتعتمد القوانني اليت حتكم          ومن ضمن ال    - ١٣
وأوضحت احلكومة أن هذه القوانني ختضع ملشاورات مكثفة ومن املقرر . بإنشاء املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان 

وقد أُبلغت املقررة اخلاصة    . ٢٠٠٨أكتوبر  /ولأن يعتمدها اجمللس الوطين يف دورته القادمة اليت تبدأ يف تشرين األ           
وحتـث  . أثناء البعثات السابقة اليت قامت هبا إىل السودان بأن هذه القوانني سوف ُتعتمد، غري أن ذلك مل حيدث                 

  . املقررة اخلاصة السلطات على إعطاء األولوية هلذه القوانني بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد

 اليت قُّدمت إىل جملس     ٢٠٠٤إلصالح القانوين من النسخة املعدلة واملنقحة من قانون الطفل لعام           وفرغت جلنة ا    - ١٤
وتالحظ املقررة اخلاصة بسرور أن مشروع القانون ُيعّرف الطفل على أنه الـشخص             . الوزراء ملراجعتها مث املوافقة عليها    

يف القانون  اً  معياراً لتعريف الطفل، على حنو ما كان معتمد        "عالمات البلوغ "الذي مل يبلغ سن الثامنة عشرة، ويلغي اختاذ         
 عاماً، وخيصص أحد املواد     ١٨كما أنه حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، ويرفع سن املسؤولية اجلنائية إىل             . السابق

وسائل اً  أيضويتناول مشروع القانون بإسهاب     . حملاكمات األحداث، كما ينص على إنشاء إدعاء خاص وحماكم خاصة         
  . اإلصالح وإعادة التأهيل ويعطي ضمانات أفضل لألطفال املعوقني

 وتباينت ردود األفعال إىل حد كبري يف خمتلف أرجاء البلد بشأن اإلحصاء اخلامس للسكان يف السودان                  - ١٥
شتكى ابينما  اً  ، إذ يرى البعض أنه كان ناجح      ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦أبريل إىل   / نيسان ٢٢الذي جرى يف الفترة من      

وتواصلت عملية اإلحصاء السكاين يف دارفور على الرغم من         . البعض اآلخر من تدين متثيل بعض عناصر السكان       
. معارضة مجيع اجلهات غري املوقعة على اتفاق سالم دارفور وفصيل مين مناوي التابع حلركة جيش حترير السودان    

مة عملية التعداد، وذلك على الرغم من حماوالت األمم املتحدة          يف عدد من املخيمات مبقاو    اً  وقام املشردون داخلي  
واجملتمع الدويل للخروج من املأزق، ومل يتمكن موظفو التعداد من الوصول إىل مناطق غرب دارفـور املتامخـة                  

 يف ٨٥وذكر مسؤولون حكوميون أن عملية اإلحصاء غطت . للحدود التشادية بسبب حالة انعدام األمن السائدة
وأعلن اجمللس الوطين للسكان أنه سُيقّدر عـدد        .  يف املائة من مشال وجنوب دارفور      ٩٠ئة من غرب دارفور و    املا

   .١٩٩٣األشخاص الذين مل يصلهم موظفو التعداد على أساس نتائج إحصاء عام 

هام  املتعلق باعتماد اتفاق     ١٤٦، أصدر الرئيس البشري املرسوم اجلمهوري       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٨ويف    - ١٦
وتنفيذ اً  خارطة الطريق لعودة املشردين داخلي    "بني حزب املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان بعنوان          

الترتيبات األمنية، وعودة املشردين    : وكانت النقاط الرئيسية األربع اليت ُسلّط عليها الضوء هي        . "بروتوكول أبيي 
 متابعة للمرسـوم حتـدد      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٥وصدرت يف   . ائيداخلياً، وإنشاء إدارة مؤقتة والتحكيم النه     

وحتدد خارطة الطريق احلدود اجلغرافية لإلدارة املؤقتة على خارطة متفـق عليهـا             . طرائق تشكيل اإلدارة املؤقتة   
ـ    اً  خاصاً  كما أهنا تعطي منطقة أبيي اإلدارية وضع      . ١٤٦ومرفقة باملرسوم    نص جيعلها تابعة لرئاسة اجلمهورية وت
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. على إنشاء جملس أبيي التنفيذي، وجلنة أبيي األمنية، وجملس منطقة أبيي، وحتدد كيفية متويـل هـذه اجلهـات               
  . ويتوقف بدء نفاذ هذا االتفاق املؤقت على معرفة نتيجة عملية التحكيم النهائية

ل احملاكمـات   قانون أصو وأعلن رئيس اجمللس التشريعي جلنوب السودان أن اجمللس وافق على مشروع              - ١٧
، ومشروع قانون جملس البحوث جلنوب السودان، ومشروع القانون املتعلق باألمر املؤقت اخلاص بضريبة              املدنية

الدخل الشخصي، ومشروع قانون االعتمادات، ومشروع قانون اهليئة القضائية، ومشروع قانون جملس اخلدمـة              
  .وانني نافذةالقضائية، ومشروع قانون معهد كوش، وقد أصبحت مجيعها ق

وبإجياز، حدث بعض التقدم، إال أن هناك الكثري من جوانب اتفاق السالم الشامل املتعلقة بتعزيز سجل                  - ١٨
   .حقوق اإلنسان يف السودان اليت مل ُتنفّذ، وهو ما يؤدي إىل أن يظل اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان ضعيفاً

   احلالة العامة حلقوق اإلنسان-  جيم

تتناول املقررة اخلاصة بإجياز يف هذا التقرير أهم األحداث اليت وقعت، حبسب األقاليم، خالل الفترة اليت                  - ١٩
  .يشملها االستعراض

  مشال السودان -  ثانياً
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٠اهلجوم الذي شنته حركة العدل واملساواة يف  -  ألف

وقد أعرب . اة الدارفورية بشن هجوم على اخلرطوم، قامت حركة العدل واملساو٢٠٠٨مايو / أيار١٠يف   - ٢٠
وأدى . األمني العام لألمم املتحدة عن إدانته للهجوم وأبدى قلقه إزاء تأثريه احملتمل على حياة وممتلكات املدنيني               

. اينالقتال الذي دار يف مدينة أمدرمان إىل قيام الطرفني بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنس
  . وانطوى رد احلكومة خالل األسابيع اليت تلت اهلجوم على انتهاكات خطرية للحقوق املدنية والسياسية

واختذت . يف سن احلادية عشرة   اً  جنود  واتضح أن حركة العدل واملساواة قد أشركت يف اهلجوم أطفاالً           - ٢١
. ول إىل األطفال املقاتلني الذين جرى اعتقاهلميستحق اإلشادة وهو السماح ملراقبني مستقلني بالوصاً احلكومة قرار

مع ما توصلت إليه احلكومة مـن نتـائج   اً  وينبغي أن ُيعامل هؤالء األطفال على أهنم ضحايا للرتاع، وذلك متشي          
 ويشمل ذلك حماولة العثور على أسر هؤالء األطفال وكفالة عدم           .اًمفادها أن هؤالء األطفال قد مت جتنيدهم قسر       

وكـان  . مالحقة القضائية بسبب مشاركتهم يف اهلجوم، بل تسرحيهم وإعادة دجمهم التام يف اجملتمـع             تعرضهم لل 
 إال أن األطفال خضعوا ملقابالت متكررة أجرهتا اً،إجيابياً السماح ملراقبني دوليني بالوصول إىل هؤالء األطفال تطور

دوليني، وأعضاء املنظمات الدوليـة، ويبـدو أن        معهم طائفة من اجلهات الفاعلة كاحملققني اجلنائيني، وصحفيني         
كما اسـُتغل هـؤالء األطفـال    . السلطات مل تنظر إىل احتمال أن يتسبب ذلك يف إصابتهم بالصدمة من جديد   
وكان ينبغي للسلطات اختاذ كافة . كشهود أساسيني يف احملكمة اليت قامت مبحاكمة مقاتلي حركة العدل واملساواة

تكون اإلجراءات مالئمة لألطفال، وعدم الكشف عن هوياهتم لكي ال تعرضـهم أو تعـرض               التدابري لكفالة أن    
   .أسرهم خلطر االنتقام
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وخالل األيام اليت تلت اهلجوم، نشرت احلكومة صور وأمساء بعض من ُيزعم أهنم من األطفال املقاتلني الذين                   - ٢٢
   .ىل تقويض اجلهود املستقبلية إلعادة إدماجهموقد يؤدي نشر صور األطفال وتفاصيل هوياهتم إ. جرى اعتقاهلم

احُتجِـزوا يف منـشأة     طفال٩٠ً، ُسمح للمقررة اخلاصة الوصول إىل حوايل      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١ويف    - ٢٣
للمصادر احلكومية، كان مجيع هؤالء األطفال      اً  ووفق. مشال شرق اخلرطوم  اً   كيلومتر ٩٠تدريب تقع على مسافة     

وكانت الزيارة حبضور أعضاء من املفوضية السامية لشؤون        . عُتقلوا بعد اهلجوم على أمدرمان    من املقاتلني الذين ا   
  .  أهنم يتلقون رعاية جيدةاوكانت ظروف اعتقال األطفال جيدة وبد. الالجئني

 وذكـر   .واعُتقل األطفال يف عزلة عن العامل اخلارجي ملدة ثالثة أسابيع قبل السماح ملراقبني دوليني مبقابلتـهم                 -٢٤
األطفال أهنم كانوا حمتجزين لعدة أيام مع البالغني يف حظرية ختزين كبرية مل يتمكنوا من حتديد موقعها قبـل نقلـهم إىل                      

. وقالوا إن ظروف االعتقال يف ذلك املكان كانت قاسية لكنهم مل يقدموا املزيد مـن التفاصـيل       . مركز احتجاز منفصل  
ين مع املتهمني البالغني بعد نقل غالبية األطفال إىل مركز االحتجاز املنفصل، وقد وهناك أكثر من عشرة أطفال بقوا حمتجز  

وأُعفي سبعة منهم مـن اإلجـراءات       . وجهت إليهم، شأهنم شأن البالغني، اهتامات جنائية تتعلق باهلجوم على أمدرمان          
وليه صدر حكم باإلعدام حبـق متـهم        ي/ متوز ٣١ويف  . القضائية خالل مراحل خمتلفة من احملاكمة، على أساس أهنم قُّصر         

  . ُيعتقد أنه يف السادسة عشرة؛ وذُكر أن القاضي رفض خضوع املتهم للفحص الطيب بغية حتديد عمره

فقد مجعت املقررة اخلاصة العديد من التقارير املتعلقة        . ومل يقتصر استخدام األطفال اجلنود على هجوم أمدرمان         -٢٥
بلت أثناء زياراهتا بعض األطفال اجلنود الذين جندهتم خمتلف الفصائل، مبا يف ذلك القوات              باستخدام األطفال اجلنود، وقا   

واألمر املشّجع هو أن املفوضية احلكومية املعنية برتع األسلحة والتسريح من اخلدمة العسكرية وإعادة              . املسلحة السودانية 
خدام األطفال اجلنود، وتقوم بتنفيذ برامج إعـادة اإلدمـاج   اإلدماج ال تزال نشطة للغاية يف محلتها املناهضة لتجنيد واست     

  . ، ومع شركاء دوليني آخرين)اليونيسيف(بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة 

 وهناك تقارير عن قيام مقـاتلني مـن         .اً مدني ٣٤وتقول احلكومة إن القتال يف أمدرمان أدى إىل مقتل            - ٢٦
ب انتهاكات خطرية مبا يف ذلك استهداف املدنيني، والنريان العشوائية، واالستخدام غري املتناسب             اجلانبني بارتكا 

  .للقوة وإعدام جرحى وأسرى العدو

  االعتقال واالحتجاز التعسفيان -  باء

لألرقام الـصادرة عـن     اً  ووفق. مايو بإجراء العديد من االعتقاالت    / أيار ١٠تصدت احلكومة ألحداث      - ٢٧
وقالت مصادر  . مث إطالق سراحهم  اً   شخص ٤٨١شهدت منطقة اخلرطوم عقب اهلجوم مباشرة اعتقال        الشرطة،  

أخرى إن املئات من املدنيني اعتِقلوا بصورة تعسفية واحُتجزوا عقب اهلجمات دون توجيـه اهتامـات إلـيهم،                  
يوليه، أي بعد مرور شهرين /ة متوزويف هناي. ُيزعم أهنم من املقاتلني  طفال٩٠ًباإلضافة إىل اعتقال مقاتلني وحوايل 

 شخص ُيخشى أهنم ال يزالون رهن االحتجاز لدى جهـاز املخـابرات             ٥٠٠ونصف على وقوع اهلجوم، هناك      
واألمن الوطين وال ُيعرف مكان احتجازهم، ومل تقدم السلطات أي معلومات حمددة لذوي املعتقلني أو للعاملني                

. ادر اليت تتحدث عن أعداد أكرب من احملتجزين بسبب هـذا اهلجـوم     وهناك بعض املص  . يف جمال حقوق اإلنسان   
ومن . وُيذكر أن من بني احملتجزين ناشطون يف جمال حقوق اإلنسان، وصحافيون، وأفراد من أسر املتهمني، ونساء
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الحتجاز املستحيل التحقق بدقة من عدد احملتجزين ألن األمم املتحدة مل ُيسمح هلا حىت اآلن الوصول إىل أماكن ا                 
ويبدو أن غالبية احملتجزين هم من ذوي األصول الدارفورية، ومثة أدلة موثوقة تدعو إىل االعتقاد بأن                . يف اخلرطوم 

  .الكثريين منهم اعُتقلوا على أساس االنتماء اإلثين

ة ومثة مزاعم بالتعرض للتعـذيب، وإسـاء      . وجاء يف التقارير أن احملتجزين وضعوا يف احلبس االنفرادي          - ٢٨
. املعاملة واالحتجاز يف ظروف الإنسانية، وتتحدث بعض املصادر حىت عن حدوث وفيـات أثنـاء االحتجـاز                

ورفضت احلكومة طلب املقررة اخلاصة زيارة احملتجزين اآلخرين خالف األطفال املقاتلني، وذكرت احلكومة أن              
الـسياسة الراسـخة   "نات مفادهـا أن  وأعطت وزارة العدل تطمي. احملتجزين ميكنهم فقط مقابلة حماميي الدفاع    

، كما أعرب اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان عن رغبتـه يف           "للحكومة هي عدم تعرض أي شخص للتعذيب      
ومع ذلك، مل تقدم أية     . القيام، بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة يف السودان، مبتابعة أية إدعاءات تتعلق بالتعذيب            

ومن واجب املقررة اخلاصة أن تعرب عن بالغ القلق . ضوا لالختفاء القسري شخص تعر٥٠٠معلومات عن حوايل 
كما حتث اجمللس االستشاري حلقوق     . إزاء سالمة احملتجزين، وحتث احلكومة على إجراء حتقيق يف إدعاءات التعذيب          

   .املتحدة يف السوداناإلنسان على الرد على الرسائل املقدمة هبذا الشأن من مدير قسم حقوق اإلنسان يف بعثة األمم 

جبرائم جنائية ذات   اً  تقريباً   شخص ٦٤وباإلضافة إىل احملتجزين دون توجيه اهتامات إليهم، مت توجيه اهتامات ضد              -٢٩
. ٢٠٠١مايو، وقُدموا إىل حماكم خاصة أُنشئت مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام / أيار١٠صلة مبشاركتهم يف هجوم 

وهناك عدة تقارير عن هذه احملاكمات تؤكد مـا         . يت ُيحاكم فيها أشخاص مبوجب هذا القانون      وهذه هي املرة األوىل ال    
ومشل ذلك التقييد املفروض إىل حد كبري       . يشوهبا من عدم اتساق مع املعايري القانونية الدولية للمحاكمة حسب األصول          

 ينبغي بإدعاءات التعـذيب الـيت يقـدمها         كمااً  على وصول حماميي الدفاع إىل موكليهم، ورفض احملاكم اإلحاطة علم         
كما أن هذه احملاكم تعمل وفقاً للوائح داخلية حمدد وضعها رئيس القضاء بالتشاور             . املتهمون، وعدم إجراء حتقيق بشأهنا    

 توفرها  وتكون هلذه األوامر اإلدارية األسبقية على قوانني ُسّنت بواسطة الربملان، مبا يف ذلك احلماية اليت              . مع وزير العدل  
وينبغي للحكومة أن تراعي بدقة مسألة احملاكمة حسب األصول، وال سيما بالنسبة للمتـهمني              . من احملاكمة غري العادلة   

  . جبرائم خطرية الذين يواجهون عقوبات قاسية أو عقوبة اإلعدام

اً كم ح ٣٠، أصدرت ثالث من حماكم مكافحة اإلرهاب اخلمس         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ و ٢٩ويف يومي     - ٣٠
ومت التوصل إىل هذه األحكام     . مايو على أمدرمان  / أيار ١٠باإلعدام على أشخاص أُدينوا باملشاركة يف هجمات        

إىل اعترافات قال املتهمون إهنم اُْجبِروا على اإلدالء هبا حتت التعذيب أو إساءة املعاملـة،           اً  بصورة أساسية استناد  
امة األخرى اليت استندت إليها األحكام شهادات أدىل هبـا بعـض     ومن العناصر اهل  . وقاموا بسحبها أمام احملكمة   

كانوا  وذكر األطفال أمام احملكمة أهنم تعرفوا على املتهمني ألهنم. األطفال احملتجزين بزعم مشاركتهم يف اهلجمات
 من  ٢٨حبق   أحكاماً  ومن املتوقع أن تصدر قريب    . وسوف يقوم حمامو الدفاع بالطعن يف احلكم      . من بني املهامجني  

  . املتهمني اآلخرين، وُينتظر إجراء املزيد من احملاكمات بعد انتهاء جولة احملاكمات الراهنة

. مايو/ أيار ١٠وُيزعم أن جهاز املخابرات واألمن الوطين نفّذ العديد من االعتقاالت ذات الصلة هبجوم                - ٣١
 الذي يتعارض مع ضـمانات حقـوق        ٢٠٠١م  وهذا األمر يعزز أوجه القلق إزاء قانون قوات األمن الوطين لعا          

وعلى الرغم من التقدم    . اإلنسان الواردة يف الدستور الوطين املؤقت، ومع معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان           
إىل األحكام الواردة يف الدستور املؤقت ويف اتفاق السالم الشامل، فإن           اً  احملرز يف تعديل القوانني األخرى استناد     
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وصدرت تطمينات من أعضاء جلنة حقوق اإلنسان واللجنة التشريعية يف         .  األمن الوطين مل ُيعدل بعد     قانون قوات 
اجمللس الوطين مفادها أن هذا القانون سيكون حمور تركيز الدورة الربملانية القادمـة الـيت سـتبدأ يف تـشرين                    

عن إحساسهم بأن اً ضاء أعربوا أيضومع ذلك، يساور املقررة اخلاصة القلق ألن بعض األع. ٢٠٠٨أكتوبر /األول
مايو أثبتت أن جهاز األمن الوطين ال ميكن تقييده وأن جهاز املخابرات واألمن الوطين ال ميكن      / أيار ١٠هجمات  

  .حصر دوره يف مجع املعلومات االستخبارية على حنو ما ينص اتفاق السالم الشامل

 / أيار١٠ يقوم بصورة معتادة، خبالف تصديه هلجمات ومثة أدلة على أن جهاز املخابرات واألمن الوطين     - ٣٢
ـ . مايو املذكورة أعاله، باللجوء إىل االعتقال واالحتجاز التعسفيني ضد املعارضني السياسيني           للتقـارير  اً  ووفق

ما يتعرض أشخاص للتوقيف واالحتجاز، دون إبداء األسباب، على يد عمالء للجهاز ال ُتعـرف               اً  الواردة، كثري 
 ويف بعض احلاالت بقي احملتجزون لعدة شهور من دون توجيه هتمة أو الوصول إىل حمـام أو االتـصال                    .هويتهم
ويف كثري من األحيان يضع جهاز املخابرات احملتجزين يف أماكن غري معروفة، وُيزعم أن هناك مرافـق                 . بأسرهم

ات السياسية واملعارضة من مجيع أحناء ويقول أعضاء العديد من اجملموع. احتجاز سرية يف بنايات سكنية أو مكتبية
عن تعرض من لديهم  البلد إهنم تعرضوا لالعتقال بواسطة جهاز املخابرات بسبب أنشطتهم السياسية العامة، فضالً

  .عالقات هبذه اجملموعات إىل االعتقال

االحتجـاز  وجهاز االستخبارات واألمن هو ليس السلطة احلكومية الوحيدة املسؤولة عن االعتقـال و              - ٣٣
وذُكر قيام الشرطة يف العديد من املناسبات باحتجاز أشخاص من دون الشروع يف إجراء املراجعـة                . التعسفيني

إىل أدلة حمدودة للغاية اً بإجراء اعتقاالت استناداً كما اُتهمت الشرطة أيض.  ساعة٢٤القضائية املطلوبة يف غضون 
  .حتجاز املادي ضرورياً يف القضية املعنيةمبعرفة ما إذا كان االاً وعدم االهتمام كثري

  حرية التعبري -  جيم

مايو هي اليت أدت    / أيار ١٠لقد زاد تشديد القيود املفروضة على حرية التعبري، ومن األرجح أن أحداث               - ٣٤
وذكرت وسائط اإلعالم، ومنظمات غري حكومية، ومدافعون عن حقوق اإلنسان تزايـد            . إىل تفاقم هذه القيود   

مـايو،  / أيار١٤ويف . قات والرقابة من جانب احلكومة، وال سيما بواسطة جهاز املخابرات واألمن الوطين   املضاي
 اليت تصدر باللغة العربية وصادروا ممتلكاهتا ألوانعلى سبيل املثال، قام رجال جهاز املخابرات بتفتيش مقر صحيفة 

ة ومنعها من الصدور كان مزاعم مفادها أن        وذكر أن سبب مدامهة الصحيف    . وأوقفوا صدورها حىت إشعار آخر    
يتحدث عن مزاعم إسقاط طائرة عسكرية        صحيفة ألوان كشفت معلومات عسكرية حساسة عندما نشرت مقاالً        

كما أن السلطات قامت باسـتدعاء      . سودانية بواسطة حركة العدل واملساواة أثناء هجوم احلركة على اخلرطوم         
وذكر بعض هؤالء تعرضهم ملعاملة . رى إثر اعتراضهم على عملية الرقابة   واعتقال صحفيني يعملون يف صحف أخ     

  . سيئة أثناء تلك االعتقاالت، مبا يف ذلك تلقيهم هتديدات بالقتل وتعرضهم لإلهانة

  /كما تواصلت الرقابة املعتادة للصحف بواسطة جهاز املخابرات، اليت أُعيـد العمـل هبـا يف شـباط                   - ٣٥
 رجال اجلهاز على مكاتب الصحف يف املساء قبل صدورها بغية مراجعة احملتويـات              ، حيث يتردد  ٢٠٠٨فرباير  

وهناك عدة صحف تصدر باللغة العربية قاومت بشدة حماولـة          . واحتمال تقييد نشرها حبذف أو تعديل املقاالت      
ف ورفضت مثان صـح   . بنسخ من الصحف كل مساء    اً  إجبار رؤساء التحرير على تزويد جهاز املخابرات مقدم       
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واحتجاجاً على ذلك، دعـت     . االنصياع هلذا اإلجراء اجلديد، مما أدى إىل منع صدور ثالث منها بصورة مؤقتة            
 إىل عقد مؤمتر صحفي، وهو ما تسبب يف منعها مرة ثانية من الصدور عندما حاولت تغطية أجراس احلريةصحيفة 

طاف، وافق جهاز املخابرات على وقف املطالبة مبوافاته ويف هناية امل. وقائع املؤمتر يف عددها الصادر يف اليوم التايل
  . بنسخ مقدماً، بيد أنه استأنف زيارته الليلية ملقار الصحف

، فمن الضروري مبكان كفالة     ٢٠٠٩ومبا أن السودان يتأهب لالنتخابات العامة املزمع تنظيمها يف عام             - ٣٦
وعقب . تشكيل اجلمعيات والتجمع والتنقل يف مجيع أحناء البلدواحترام احلريات األساسية املتمثلة يف حرية التعبري و

  . وتتسم بالرتاهةاً على إنشاء جلنة انتخابات مستقلة حقاً إجازة قانون االنتخابات اجلديد، يعّول كثري

  العدالة واملساءلة -  دال

التحديات أمام محاية حقوق    ال يزال االفتقار إىل العدالة واملساءلة فيما يتصل باجلرائم اخلطرية من أكرب               - ٣٧
وما أكثر األحداث اليت مل تتمكن فيها احلكومة من مساءلة مرتكيب انتـهاكات حقـوق               . اإلنسان يف السودان  

وحىت يف احلاالت اليت ُتقّدم فيها ادعاءات يف غاية اخلطـورة وجيـدة             . اإلنسان والقانون الدويل حلقوق اإلنسان    
  . ت مبعايري مناسبة أو ال ُيعلن عنها أو تشهد املماطلة لعدة أشهر أو سنواتالتوثيق، ال ُتجرى يف العادة حتقيقا

وتناولت املقررة اخلاصة يف تقريرها األخري عدد من حاالت قُتل فيها مـدنيون ومل تـشهد مالحقـات               - ٣٨
  واستخدمت فيها قوات األمن القـوة الفتاكـة لقمـع        ٢٠٠٧قضائية، مبا يف ذلك األحداث اليت وقعت يف عام          

. )٨(االحتجاجات اليت اندلعت ضد إنشاء سد إلنتاج الطاقة املائية يف منطقة كجبار، مما أدى إىل قتل أربعة مدنيني
. هبذا الشأناً وذكرت احلكومة أن التحقيقات يف تلك األحداث ما زالت جارية وأن وزارة الداخلية ستتلقى تقرير

حداث كجبار، تتطلب وقتاً بسبب عدد األشخاص املشاركني وتقول احلكومة إن التحقيقات، مثل تلك املتعلقة بأ
وتشعر املقررة اخلاصة بقلق عميق إزاء عدم إحراز . "يف املستقبل القريب"فيها، بيد أن احلكومة تأمل يف استكماهلا 

  . تقدم يف حتديد املسؤولني عن أحداث القتل والشروع يف اإلجراءات اجلنائية

  شرق السودان -  ثالثاً
. ، قامت املقررة اخلاصة بأول زيارة هلا إىل مدينة بورتسودان يف والية البحر األمحر٢٠٠٨مارس / آذاريف  - ٣٩

 ٢٩ يف   )٩( من املدنيني وإصابة آخرين أثناء مظاهرة سلمية وقعت يف بورتسودان          ٢٢وأجرت حتريات بشأن مقتل     
شباب إىل احلكومة احمللية يطـالبون      وقد وقعت تلك األحداث عقب مذكرة قدمها ال       . ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

عن املطالبة مبناصب ذات ثقـل        فيها بتوفري فرص العمل وتقاسم الثروة الناجتة عن مناجم الذهب وامليناء، فضالً           
وقد أثارت املقررة اخلاصة هذه القضية عدة مرات مع السلطات وشعرت بالسرور ملنحها الفرصة لزيارة            . سياسي

وطلبت احلصول على معلومات عـن سـري التحقيقـات    . يد من املعلومات يف هذا الصدداإلقليم بغية جتميع املز   
ومقاضاة اجلناة، وتلقت معلومات مفادها أن القوات اخلاصة اليت أُرسلت إىل مدينة بورتسودان للتعامـل مـع                 

                                                       
 .١٩-١٧قرات  الفA/62/354 و٣٠-٢٦الفقرات  A/HRC/7/22انظر  )٨(

 .٥٥ الفقرة A/HRC/7/22 و٤٨ الفقرة A/62/354، ٤٤-٣٩ الفقرات A/61/469للمزيد من املعلومات انظر  )٩(
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. ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٨كما أن احلكومة شكلت جلنة حتقيق يف        . االضطرابات استخدمت القوة الفتاكة بصورة مفرطة     
وكان من بني أعضاء اللجنة قاض من اخلرطوم وآخر من بورتسودان، وعضو من جهاز املخابرات، وعضو مـن                  

وقامت اللجنة بإجراء دراسة . الشرطة، وعضو من مكتب النائب العام، وأحد املسؤولني من اإلدارة األهلية احمللية         
كما تلقت إفادات الشهود واإلفادات . ستقبل القتلى واجلرحىاستقصائية ملنطقة األحداث وزيارة املستشفى الذي ا

وقُّدم التقرير إىل السلطات، بيد . اليت أدىل هبا الكثري من األشخاص خالل فترة التحقيق اليت استمرت لشهر واحد    
 تسوية  أما اإلجراء الوحيد الذي اُتخذ بعد انتهاء التحقيقات فكان الشروع يف          . أن نتائجه مل تنشر بصورة علنية     

.  أسـرة ٢٢ من أسر القتلى البالغ عددها ١٦  ل‘ الديات‘ودفعت احلكومة . ‘الديات‘ التعويضات عن طريق دفع  
وتعرض الكثريون من ذوي الضحايا للتهديدات والتخويف بـسبب         . ‘الديات‘ورفضت ست من األسر استالم      

ة معلومات عن نتائج التحقيقات بعد مرور ثالث ومل تتلق األسر أي. استمرارهم يف املطالبة بإقامة العدل يف القضية
ودعت املقررة اخلاصة احلكومة إىل نشر النتـائج الـيت          . سنوات على األحداث ومل ُيقّدم أي شخص إىل العدالة        

  . توصلت إليها جلنة التحقيق وتقدمي اجلناة إىل العدالة دون املزيد من التأخري

 جهاز املخابرات ال يزال ميارس التحـرش بـاملواطنني وانتـهاك       وتلقت املقررة اخلاصة تقارير تفيد بأن       - ٤٠
. حقوقهم عن طريق االعتقال واالحتجاز التعسفيني، والتعذيب وإساءة املعاملة وإساءة استغالل السلطة بشكل عام

 طالب بالتجمع لتنظـيم مظـاهرة سـلمية يف          ٣٠٠، قام   ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢١ملعلومات وردت يف    اً  ووفق
  . ٢٠٠٥، فُهددوا بأهنم سُيقتلون إذا مل يتفرقوا، مثلما حدث يف عام بورتسودان

والتنمية هي من املطالب اجلوهرية األخرى لسكان شرق السودان، وخباصة يف جماالت الصحة، والتعليم،                - ٤١
التـهميش  وقد عاىن اإلقليم الشرقي، وال سيما والية البحر األمحر ووالية كسال، من  . وتوفري فرص العمل واملياه   

ل غري  ئابوالبجا هم من الق   . االقتصادي والسياسي لسنوات طويلة، وهو ما أدى إىل انتشار الفقر على حنو واسع            
العربية اليت تتحدث لغتها اخلاصة هبا؛ ويتمكن بعضهم من قراءة أو كتابة اللغة العربية، بيد أهنم يضطرون ملزاولة                  

البجا  ض بعض اجملموعات اإلثنية للتمييز، وهي على وجه التحديد        ووردت تقارير مفادها تعر   . مهن متدنية األجر  
  .واهلوسا والفالتة واملساليت

  دارفور -  رابعاً
اختذت احلكومة بعض اخلطوات األولية لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املتعلقة بدارفور ومعاجلة الـشواغل                - ٤٢

 ١ويف   خية ملساعدة احلكومة يف هذه املـساعي؛      وقدمت احلكومة السويسرية تربعات س    . املتصلة حبقوق اإلنسان  
واألمثلـة علـى    . يوليه، أُطلق يف مدينة الفاشر املشروع التعاون التقين السويسري لدعم تنفيذ التوصـيات            /متوز

اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة تشمل زيادة عدد رجال الشرطة الذين ُنِشروا يف دارفور، باإلضافة إىل عشرات من  
وعالوة على . تعزيز أنشطة اللجان احلكومية املعنية مبناهضة العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس        الشرطيات، و 

ذلك، فإن اهتام ومقاضاة ومعاقبة العديد من رجال القوات النظامية الذين اُتهموا وأُدينوا جبرمية االغتصاب يرسل                
حتـديث املعلومـات      حلية الصادرة عن احلكومة، فضالً    أما التقارير املر  . رسالة قوية إىل اجلناة واجملتمعات احمللية     

  . الواردة من أرض الواقع بشأن تنفيذ توصيات فريق اخلرباء فهي موثقة بالتفصيل يف تذييل هذا التقرير
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وقد أدى القتال الذي تشارك فيه قوات احلكومة السودانية وفصائل موقعة وأخرى غري موقعة على اتفاق سالم                   -٤٣
 واجلماعات املسلحة األخرى، إىل وقوع إصابات يف صفوف املدنيني، وتدمري املمتلكات املدنية             ٢٠٠٦ عام   دارفور املربم 

على نطاق واسع، مبا يف ذلك املساكن واألسواق، وفقدان أسباب كسب العيش، والرتوح اجلماعي للمجتمعات احملليـة                 
ويتواصـل يف   . على اجملال اإلنساين وأمن السكان املدنيني     اً  بوباإلضافة إىل ذلك، فإن تفاقم انعدام األمن يؤثر سل        . املتأثرة

مجيع أحناء دارفور، بال هوادة، العنف واإليذاء اجلنسي للنساء واألطفال بواسطة أشخاص تابعني أو غري تـابعني للدولـة                 
ولة ال تقوم   فالد: وتسود ثقافة اإلفالت من العقاب    . وآخرين يتصرفون بصفتهم الشخصية كجماعات اإلجرام واللصوص      
  .بالتحقيق مع مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقتهم ومعاقبتهم

وعلى الرغم من االنتهاكات املتكررة التفاق سالم دارفور من جانب مجيع أطراف الرتاع، فإن جلنة وقف   - ٤٤
ن اللجنـة   إذ  إطالق النار ال تزال غري قادرة على التحقيق يف حوادث االنتهاكات ورصدها على أساس رمسي، إ               

ومن املسائل اخلطرة اليت ال تزال      . املشتركة مل جتتمع بعد بغية املوافقة على هيكل جديد للجنة وقف إطالق النار            
مستمرة عدم قيام أطراف الرتاع حبماية املدنيني من القتال، وعدم التمييز بني املقاتلني واملدنيني، وعدم اسـتخدام     

   .كات والعمليات العسكريةالقوة املتناسبة فقط خالل االشتبا

وهناك العديد من التقارير عن قيام القوات احلكومية بشن غارات جوية أدت إىل وقوع عدد كبري من اإلصابات                    - ٤٥
سروج يف غرب    ومشلت ذلك الغارات اليت استهدفت املدنيني يف سرف جداد، وسربا، وسيليا، وأبو           . يف صفوف املدنيني  

، إضافة إىل قصف عدد من القرى يف مشـال دارفـور            )١٠(٢٠٠٨فرباير  /يناير وشباط /ايندارفور خالل شهري كانون الث    
أبريل أو الذي استهدف قرية بن بيسار وقرية شقيق كـارو           / نيسان ٢٩كاهلجوم اجلوي الذي استهدف قرية حليف يوم        

 آخرين  ٣٠وإصابة  اً  ي مدن ١٩مايو وحده يف مقتل     /وقد تسببت هذه اهلجمات خالل شهر أيار      . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٤يوم  
ويبـدو أن غالبيـة القنابـل    . كما ُدمرت خالل اهلجمات أشياء ال غىن عنها لبقاء اجملتمعات احمللية        . بينهم نساء وأطفال  

وتـبني  . سقطت على مناطق مأهولة بالسكان املدنيني، كالتفجريات اليت وقعت بالقرب من منشاة املياه، ومدرسة وسوق  
 وأن تأثريها على اجملتمعات احمللية مل يكن متناسباً مع أيـة ميـزة              اً،ف تلك القرى كان عشوائي    املعلومات املتاحة أن قص   

  .  للضربات اجلويةعسكرية حيتمل حتقيقها نتيجة

. ٢٠٠٨يوليه  /ووقعت إحدى وعشرون عملية قصف جوي خالل األسابيع الثالثة األوىل من شهر متوز              - ٤٦
وذُكـر أن   .  باستخدام طائرات أنتينوف ومقاتالت من طـراز مـيج         ونفّذت حكومة السودان الضربات اجلوية    

بينهم مخـس نـساء     اً   شخص ١٢اهلجمات وقعت ضد مناطق قريبة من اجملتمعات احمللية املدنية وتسببت يف قتل             
  . املزارع واملواشياً  وخصوصاً،وتلقت األمم املتحدة تقارير إضافية تفيد بتدمري ممتلكات للمدنيني أيض. وطفالن

  

                                                       
لالطالع على التفاصيل انظر التقرير الدوري التاسع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق  )١٠(

 :الويب واملتاح على موقع ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠اإلنسان يف السودان املؤرخ 
 aspx.SDperiodicReports/Pages/AfricaRegion/Countries/EN/org.ohchr.www://http. 
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ومن األمثلة األخرى املثرية للقلق بشأن وقوع هجوم مباشر ضد أهداف مدنية، هجـوم شـرطة االحتيـاط            - ٤٧
فعندما ُعثر على أحـد     . مايو على مدينة الطويلة الذي أدى إىل فرار السكان من املدينة بالكامل           / أيار ١٢املركزي يف   

لمشردين داخلياً، قام أفراد الشرطة بالرد على تلك احلادثة ل‘ رواندا‘رجال شرطة االحتياط املركزي مقتوالً داخل خميم  
‘ روانـدا ‘ من سكان مدينة الطويلة وسكان خميم        ٢٠ ٠٠٠وقد أُجرب حوايل    . بإحراق وهنب األكواخ وتدمري السوق    

 وقـدم ممثلـو     .٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢على الفرار من املنطقة، ومل ترجع غالبيتهم إىل املنطقة حىت           اً  للمشردين داخلي 
ومل ُيتخذ أي إجـراء     . اجملتمع احمللي شكاوى بشأن عمليات القتل والعنف واالغتصاب اليت وقعت خالل اهلجوم           

  . ملساءلة اجلناة وإقامة العدل

 املدنيون يعانون من عمليات العنف واالعتداءات من جانب مجاعات املتمردين املوقعـة وغـري         لوال يزا   - ٤٨
بالقرب من كافود شعرت    ‘ ماريو‘وخالل زيارة املقررة اخلاصة إىل قرى       . الم على السواء  املوقعة على اتفاق الس   

فاالشتباكات املسلحة بني الفصلني املوقعني على اتفاق السالم، . بقلق عميق للغاية عندما شاهدت مثاالً جيسد ذلك
اً إىل تدمري القرى بالكامل تقريباإلرادة احلرة، أدت /جناح مين مناوي وجيش حترير السودان/جيش حترير السودان

اإلمـام   من القرويني، مبن فيهم ١٣وتسببت االشتباكات يف مقتل . مايو، مبا يف ذلك إحراق املسجد  / أيار ٢١يف  
  ). انظر تذييل هذا التقرير(، وجرح مثانية آخرين واملؤذن

فصيل مين مناوي، أجرت املقررة     /ويف جريدة، الواقعة يف جنوب دارفور وهي حتت سيطرة جيش حترير السودان             - ٤٩
 بعـد   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٩من املساليت اعتقلهم فصيل مين مناوي مث اختفوا يف             رجالً ١٩    باخلاصة حتريات تتعلق    

، ُعثر على مقربة مجاعية تضم رفات بعض        ٢٠٠٦أكتوبر  /ويف تشرين األول  . قيام مجاعة مسلحة بشن هجوم على جريدة      
ودعت املقررة اخلاصة احلكومة إىل إجراء حتقيق، وإبالغ أسر الضحايا مبصري أقربائهم، وتقدمي             . وااألشخاص الذين اعُتِقل  

  . ومل تتلق املقررة اخلاصة أي رد حىت اآلن. مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة

اء ما يرون أنه عجز وأعربت العديد من اجملتمعات احمللية وحماورون آخرون يف دارفور عن قلقهم العميق إز  - ٥٠
بعثة األمم املتحدة يف السودان عن توفري احلماية للسكان املدنيني من الرتاع واألحداث كتلك اليت وقعت يف مدينة 

يوليه الذي أدى إىل / متوز٨ويف الوقت نفسه، فإن هجوم يوم . الطويلة وهي على مقربة من أحد معسكرات البعثة
تابعني للبعثة أظهر بصورة مأساوية املخاطر اليت تواجه أفراد األمم املتحـدة            مقتل سبعة من جنود حفظ السالم ال      

ما، واليت ال تزال تواجـه املـصاعب        اً  إن توقعات السكان من هذه البعثة حديثة العهد نوع        . أثناء تأدية مهمتهم  
 املتحدة املوجودون علـى  املتعلقة مبسائل االنتشار، قد تكون كبرية بشكل غري واقعي وغالباً ما يفتقر أفراد األمم     

وللمحافظة على ثقة ودعم السكان،     . األرض إىل املوارد والدعم للتدخل بالقوة اليت تكفلها الوالية املمنوحة هلم          
من الضروري أن تقدم احلكومة السودانية واجملتمع الدويل دعمهما غري املشروط لتسريع وإكمال انتشار قـوات                

فراد واملعدات حىت تتمكن بفعالية من إجناز واليتها األساسية املتمثلـة يف محايـة        البعثة وكفالة تزويدها التام باأل    
  . وجيب أن تقترن هبذا الدعم أنشطة فعالة إلذكاء الوعي بني اجملتمعات احمللية. املدنيني

ألمن بشكل عام   من تفاقم انعدام ا   اً  وخبالف االنتهاكات اليت ترتكبها األطراف املتنازعة، يعاين الدارفوريون أيض          - ٥١
، يتبني أن   ٢٠٠٧ بالفترة نفسها من عام      ٢٠٠٨ومبقارنة إحصاءات مطلع عام     . وما نتج عنه من تقلص للمجال اإلنساين      

؛ وزادت  ٢٠٠٨ إىل مثانيـة يف عـام        ٢٠٠٧قتل العاملني يف اجملال اإلنساين قد ارتفع من واحد يف تلك الفترة من عام               
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اين ـل اإلنـس  ـ؛ وقفزت عمليات اختطاف العاملني يف احلق      ٥١ إىل   ٢٣نسانية من   االعتداءات املسلحة على املرافق اإل    
  .١٠٣ إىل ٤٥ن ـم

لتفاقم انعدام األمن وأثره على     اً  ورمبا تكون زيادة اختطاف املركبات يف دارفور هي املثال األكثر جتسيد            - ٥٢
 مركبة تابعـة    ١٣٥ هذه احلوادث إىل فقدان       أدت دلألرقام اليت أوردهتا األمم املتحدة، فق     اً  ووفق. اجملال اإلنساين 

وهذا الـرقم مياثـل   . ٢٠٠٨لوكاالت إنسانية ومنظمات غري حكومية خالل الشهور الستة األوىل فقط من عام   
وكنتيجة مباشرة لذلك، اضطر .  مركبة١٣٩ وهي ٢٠٠٧العدد الكلي جملموع املركبات اليت فقدت يف عام اً تقريب

 ويف حني ال ميكـن      .اًلى سبيل املثال، إىل خفض احلصص اليت يوزعها إىل النصف تقريب          برنامج الغذاء العاملي، ع   
واقعياً أن ُينتظر من احلكومة أن متنع مجيع حاالت اختطاف املركبات، مثة تقارير مثرية للقلق تفيد بأن اسـتجابة                   

  .السلطات املعنية بطيئة للغاية وغري فعالة

ل دون حتسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور انتشار عدم إقامة العـدل             ومن العقبات الرئيسية اليت حتو      - ٥٣
ويتضح ذلك جلياً من عدم متابعة . وعدم مساءلة مرتكيب االنتهاكات وما يترتب على ذلك من إفالت من العقاب

يتضح بصورة و. األحداث مثل تلك اليت وقعت يف الطويلة ومل جير التحقيق فيها لتحديد اجلناة وتقدميهم إىل العدالة
جيدة للغاية انتشار اإلفالت من العقاب وتأثرياته السلبية عند النظر يف مسألة العنف اجلنسي والقائم على نـوع                  

  .اجلنس وغريه من االنتهاكات اخلطرية اليت حيظرها القانون الدويل

على نطاق واسع،   اً  منتشرمن الرتاع يف دارفور وال يزال       اً  ويشكل العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس جزء         - ٥٤
فالعنف املتصل بالرتاع ضد النـساء      . وذلك على الرغم من قيام احلكومة باختاذ عدة خطوات مشجعة ملعاجلة هذه القضية            

وبـالرغم مـن    . والفتيات يشمل االغتصاب، واالغتصاب اجلماعي، وحماولة االغتصاب، واالعتداءات اخلطرية والضرب         
لقائم على نوع اجلنس، فإن غالبية حاالت العنف اجلنسي ال ُيبلّغ عنها، والسبب الرئيسي              زيادة حاالت العنف اجلنسي وا    

وفضلت الضحايا يف العديد من املرات عدم تقـدمي شـكاوى ألن            . هو خشية الوصمة االجتماعية املرتبطة باالغتصاب     
  ). ذييل املرفق هبذا التقريرانظر الت(الشرطة ال تستطيع اختاذ، أو لن تتخذ، اإلجراءات املالئمة ضد اجلناة 

  مناطق احلكم االنتقايل -  خامساً
، تصاعدت التوترات السياسية يف منطقة أبيي وتطورت إىل ٢٠٠٨مايو / أيار٢٠ إىل ١٤خالل الفترة من   - ٥٥

م اشتباكات عنيفة وقتال ضار بني القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان، ويتلقى كالمها الدع
. وكان للقتال انعكاسات خطرية على السكان املدنيني يف املدينة واملناطق اجملاورة هلا           . من مجاعات مدنية مسلحة   

وتقّدر بعثة األمم املتحدة يف السودان عدد      . وقد تعرضت مناطق كبرية من املدنية للتدمري الكامل واحلرق والنهب         
وتقـّدر الوكـاالت    . )١١( كوخا ٢ ٠٠٥ وسلّم   اً، كوخ ٤ ٣٧٩األكواخ اليت ُحرقت أثناء القتال وبعده حبوايل        

وحتدث شهود العيان والضحايا .  شخص٥٠ ٠٠٠العاملة يف اجملال اإلنساين عدد الذين ُشّردوا من املنطقة حبوايل           
  . عن وقوع انتهاكات خطرية للغاية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

                                                       
 .٢٠ الفقرة ،S/2008/485تقرير األمني العام عن السودان،  )١١(
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حة بني القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير الـسودان          ومن الراجح أن االشتباكات املسل      - ٥٦
اندلعت يف مدينة أبيي يف اليوم التايل حلادثة أقدمت فيها عناصر الشرطة التابعة للجيش الشعيب على قتل رقيب يف               

بقني يف  وذُكر أن القوات املسلحة السودانية كانت مدعومة من أعضاء سـا          . مايو/ أيار ١٣القوات املسلحة يوم    
حركة وحدة جنوب السودان الذين مت دجمهم يف القوات املسلحة، ومدنيني مسلحني من قبيلة املسريية، يف حـني                  

ورد أن اً عنيف وشهدت األيام الستة الالحقة قتاالً. تلقى اجليش الشعيب الدعم من مدنيني مسلحني من قبيلة الدينكا
مايو متكنت  / أيار ٢٠ويف  .  ثقيلة وقنابل صاروخية ومدافع هاون     األطراف املقاتلة استخدمت فيه دبابات ومدفعية     

القوات املسلحة السودانية، اليت فرضت سيطرهتا العسكرية الكاملة على مدينة أبيي، من صد هجوم قامـت بـه             
   .قوات اجليش الشعيب لتحرير السودان

 املدينة مل يكن بـسبب القتـال        لشهادات شهود العيان، فإن الدمار الذي حلق بأجزاء كبرية من         اً  ووفق  - ٥٧
نتيجة لعمليات هنب وحرق منازل املدنيني واملمتلكات األخرى، مبا يف ذلك املعسكرات            اً  فحسب، بل كان أيض   

وذكر شهود العيان أهنم شاهدوا رجال القوات املسلحة السودانية    . التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية     
وحدثت عمليات النهب اليت    . السودان وهم يشاركون يف عمليات احلرق والنهب      ورجال اجليش الشعيب لتحرير     

إىل أن اجلـيش    اً  مايو بواسطة رجال القوات املسلحة السودانية وقبيلة املسريية، نظر        / أيار ١٦من  اً  وقعت اعتبار 
لحة من صد هجوم مايو عقب متكُن القوات املس/ أيار٢٠واستمرت عمليات النهب بعد . الشعيب مل يعد يف املدينة

وذكر الشهود أهنم شـاهدوا     . حاول اجليش الشعيب شنه من خارج املدينة، مث توقفت العمليات العدائية الرئيسية           
كمـا أن   . ختزين املمتلكات اليت ُنهبت داخل معسكر اللواء احلادي والثالثني التابع للقوات املسلحة الـسودانية             

ا يف عدة مرات قيام أفراد من القوات املسلحة باحلرق املنازل، مثلمـا             املراقبني العسكريني لألمم املتحدة شاهدو    
مايو عندما شاهد أحد املراقبني العسكريني قيام أحد رجال القوات املسلحة يقوم، وهو على              / أيار ١٦حدث يف   

 التبليغ عن ومت. وعمليات النهب عادة ما يصاحبها العنف. ظهر محار، بإضرام النريان يف العديد من منازل املدنيني
العديد من احلاالت اليت قام فيها هنابون باالعتداء على كبار السن واملعوقني الذين مل يتمكنوا من الفرار من املدينة 

وعلى سبيل املثال، قالت امرأة كبرية يف السن كانت طرحية الفـراش أثنـاء             . فأحلقوا هبم إصابات بالغة اخلطورة    
كانت تعتقد أهنم من رجال حركة وحدة جنوب السودان لكنهم عندما عثروا            اهلجوم إن مسلحني دخلوا مرتهلا و     

  .عليها اهنالوا عليها بالضرب إىل أن فقدت الوعي

 جثـة  ٣٤، منـها  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٦ جثة حىت ٦٨وبلغ عدد اجلثث اليت مت جتميعها من مدينة أبيي       - ٥٨
عديد من الوفيات حدثت نتيجة االستخدام العـشوائي   ن ال إوقال شهود العيان    . ملدنيني والعديد من جثث النساء    

للقوة، والعنف املصاحب لعمليات النهب، أما أكثر مما يثري القلق فهو القتل املتعمد أو اإلعدامات الـيت طالـت             
وكان اجلنـاة يف غالبيـة      . عشرات املدنيني وإعدام أحد املقاتلني كان قد فقد القدرة على القتال بسبب إصابته            

املبلغ عنها من رجال القوات املسلحة السودانية والقوات املتحالفة معها، على الرغم من توجيه االهتامات األحداث 
خلطورة االدعاءات، جيب على حكومة الوحدة الوطنية أن تتخذ إجراءات اً ونظر. إىل اجليش الشعيب وأنصارهاً أيض

  .القيام بنشر التقرير الذي سيتوصل إليهفورية وأن تدعم إجراء حتقيق متعمق ومستقل لتقصي احلقائق، و
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خارطة طريـق   (وقد حتقق بعض التقدم باجتاه معاجلة هذه القضايا كجزء من االتفاق السياسي اجلدير باإلشادة                 -٥٩
وإىل جانب االتفاق على انسحاب مجيع عناصر القـوات املـسلحة           . يوليه لرتع فتيل األزمة   / متوز ٨الذي أُبرم يف    ) أبيي

على أن ُيحيال الرتاع األساسي املعلق     اً  شعيب والقوات املتحالفة مع كل منهما من منطقة أبيي، اتفق الطرفان أيض           واجليش ال 
كما أدى االتفاق إىل بدء اللجنة العسكرية       . بشأن نتائج جلنة حدود أبيي إىل حمكمة التحكيم الدائمة يف الهاي للبت فيه            

وباإلضافة إىل  . ار يف إجراء حتقيق يتناول اجلوانب العسكرية ألحداث أبيي        املشتركة اليت أُنشئت مبوجب وقف إطالق الن      
العمل بصورة عاجلة على معاجلة الشرخ الذي حدث بني اجملتمعات احمللية لقبائل الـدينكا              اً  االتفاق السياسي، جيب أيض   

ومـع  . د جروح اجملتمعات احمللية   وجيب أن ُتتخذ خطوات، بعد إقامة العدل واملساءلة، لكفالة التصاحل وتضمي          . واملسريية
اقتراب موسم هجرة املسريية مع مواشيهم باجتاه هنر كري، ال بد من اختاذ خطوات على سبيل اإلحلـاح تكفـل احتـرام          

  . مسارات الرعي التقليدية وتراضي السكان احملليني من أجل جتنب وقوع املزيد من أعمال العنف

هم الشديد إزاء ما يرون أنه عجز األمم املتحدة عن محاية الـسكان         وأعرب العديد من احملاورين عن قلق       - ٦٠
حملدودية معداهتا اً فقوات األمم املتحدة، املكلفة بوالية مبوجب الفصل السادس، ونظر. املدنيني يف أبيي أثناء الرتاع

تتمكن من التـدخل    ومواردها، مل تكن لديها الوسائل الالزمة الحتواء جيشني كبريين لديهما أسلحة ثقيلة، ومل              
عن ذلك، قالت بعثة األمم املتحدة يف السودان إهنا حصرت عملها يف تـوفري املـأوى               وبدالً. بالقوة اليت تريدها  

ومن الضروري عقب أحداث أبيي أن تقـدم األمـم          . عن مناطق القتال  اً  للمدنيني ونقلهم إىل أماكن آمنة بعيد     
 بشأن كيفية قيام البعثة على وجه التحديد بتطبيق مسائل محايـة            املتحدة توجيهات أوضح وقابلة للتطبيق العملي     

وينبغي أن ُيعزز ذلك بتحسني قدرة      . املدنيني مبوجب الوالية املسندة إليها، وكيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع          
ماج األعمال وال بد من اختاذ تدابري إلد. البعثة على االنتشار السريع بغية دعم مستوى القوات يف النقاط الساخنة     

  . املدنية بصورة أفضل، مبا يف ذلك املتابعة الرفيعة املستوى مع السلطات املدنية والدبلوماسية العامة

ما توجد داخل والية ما النظم      اً  وكثري. وتواجه مناطق احلكم االنتقايل مشكالت خطرية فيما يتعلق بإقامة العدل           - ٦١
ففي جنوب كردفان على سبيل املثال، ال تستطيع احلكومة الرمسية          . اع املسلح الرمسية وهياكل حملية نشأت خالل فترة الرت      

هلا ممارسة سلطاهتا على املناطق اخلاضعة للجيش الشعيب لتحرير السودان، حيث   اً  للوالية اليت تتخذ من مدينة كادوقلي مقر      
وقد تسبب ذلك يف إعاقة إجـراء       . يقوم مسؤولون من احلركة الشعبية بإدارهتا وإقامة صالت وثيقة مع جنوب السودان           

كما أدى هذا الوضع إىل تشجيع اإلفالت       . الكثري من اإلصالحات القانونية والقضائية، وأسهم يف التوتر السياسي القائم         
من العقاب يف اجلرائم اجلنائية، إذ ميكن للجناة االنتقال ببساطة إىل املنطقة اخلاضعة لسيطرة اجلهة األخـرى مـن أجـل         

من حتقيق تقدم يف جهودمها الرامية إىل اً اتفاق السالم الشامل مؤخراً ويف هذا الصدد، فقد متكن طرف     . من العقوبة اإلفالت  
  . دمج الشرطة الوطنية والشرطة التابعة للحركة الشعبية يف جنوب كردفان

ل واحتجـاز   وقد تورطت القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب لتحرير السودان يف عمليات اعتقا             - ٦٢
وعلى سبيل املثال، قام رجال خمابرات القوات املسلحة يف         . املدنيني، وهو ما ال يدخل يف إطار واليتهما القانونية        

ومل تسع القوات املسلحة . ٢٠٠٨مايو / أيار٥يف اً  عام١٤كادوقلي جبنوب كردفان باعتقال صيب يبلغ من العمر 
واحُتجز . من مدع عام مدين قبل تنفيذ االعتقال      اً  نونية املطلوبة مسبق  على ما يبدو إىل احلصول على املوافقة القا       

الهتامه بسرقة بندقية رشاشة صغرية ومل ُيسلّم إىل الشرطة حىت عندما قامت السلطات املعنية              اً   يوم ٤٤الصيب ملدة   
اً  عام٥٥ن العمر أما اجليش الشعيب فقام باعتقال واحتجاز مساعد بيطري يبلغ م. بإرسال طلب رمسي هبذا الصدد
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وكان الشخص املعتقل . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨يف ) White Lake(من قبيلة احلوازمة يف منطقة وايت ليك 
يعمل يف هذه املنطقة منذ ست سنوات، وهي منطقة جتمع لقوات اجليش الشعيب عند خروجهـا مـن جنـوب                    

جيش الشعيب كان ذا صلة باعتقال جندي آخر مـن          وقيل إن استجوابه بواسطة املخابرات العسكرية لل      . كردفان
يناير، وُجِلد مـرة    / كانون الثاين  ٢٩ جلدة يف صباح يوم      ٢٥ويزعم أنه ُجِلد    . جنود القوات املسلحة السودانية   

 جنيه سوداين عنـدما     ٢ ٠٠٠وذكر الضحية أنه كانت حبوزته أدوية بقيمة        . أخرى بعد ثالثة أيام من استجوابه     
  .فرباير/ شباط١٢لم تلك األودية عندما أُفرج عنه يف أعُتِقل، ومل يتس

وباإلضافة إىل ذلك، فإن وجود السلطة القضائية يف املناطق النائية حمدود للغاية، مما جيعل السكان احملليني          - ٦٣
 ويف حني ميكـن أن    . على إقامة العدل بالطرق التقليدية والقائمة على قوانني عرفية        اً  يعتمدون بشكل كلي تقريب   

تنجح النظم التقليدية للعدالة يف تسوية العديد من الرتاعات احمللية واجلرائم اجلنائية البسيطة كسرقة نقود أو تدمري           
وال تزال هذه املـسألة مـن       . ممتلكات، فإن عمليات هذه النظم وقراراهتا قد تتعارض مع معايري حقوق اإلنسان           

والقرارات املتعلقة بقـانون املـرأة      .  لتعكس تغري سلوك اجملتمع    الشواغل على الرغم من أن القوانني العرفية تتغري       
ما متّيز ضد املرأة، كما أن احملاكم العرفية هي ليـست احملفـل             اً  واألحوال الشخصية، على وجه اخلصوص، غالب     

 بعض  ويف. املناسب للنظر يف الدعاوى اجلنائية ذات الطابع اخلطري، وخباصة قضايا االغتصاب أو اجلرائم اجلنسية             
باحترام كبري  اً  األجزاء من البلد، وال سيما يف جنوب السودان، ُبذلت اجلهود إلدماج هذه النظم اليت حتظى غالب               

. كجزء رمسي من النظام القضائي، وكفالة امتثاهلا، كجزء من هذه العملية، مع املعايري األساسية حلقوق اإلنسان               
للتعقيدات األخرى اليت تؤثر يف إقامة العـدل يف         اً   للغاية نظر  ومع ذلك، كانت املبادرات من هذا القبيل حمدودة       

  .مناطق احلكم االنتقايل

  جنوب السودان -  سادساً
من احملاورين يف جنوب السودان يظهرون التزامهم حبقوق اإلنسان، ولكن ينبغي حلكومة جنوب اً إن كثري  - ٦٤

 يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق ختصيص املوارد         السودان اعتماد هنج أكثر استباقية لتنفيذ جدول أعمال شامل        
فااللتزام اجلدير بالثناء لن جيدي     . للمؤسسات اليت تدعم حقوق اإلنسان، كاللجان املستقلة، والشرطة، والقضاء        

تتعلق حبقوق اإلنسان وهي  وهناك شواغل أساسية. إذا مل حيصل على الدعم املايل الذي يتطلب إرادة سياسيةاً نفع
عن الدور الذي يضطلع به اجليش الشعيب يف جمال   بانعدام األمن السائد وانتشار األسلحة النارية، فضالً    ذات صلة 

مسألة اإلفالت من العقاب بالنسبة ألفراد اجليش الشعيب، وإقامة العدل،          اً  ومن الشواغل أيض  . إنفاذ القانون املدين  
  . حلقوق االجتماعية واالقتصاديةوالظروف يف مراكز االحتجاز وعدم حتقيق تقدم يف إعمال ا

 ١٤٩أنشأت حكومة جنوب السودان جلنة حقوق اإلنسان جلنوب السودان كلجنة مستقلة مبوجب املادة   - ٦٥
ومنـذ  . من الدستور املؤقت جلنوب السودان ومنحتها والية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية             

يف االضطالع بدورها كآلية رصد مستقلة تعمل مع اً ملحوظاً لجنة تقدمالتقرير األخري للمقررة اخلاصة، حققت ال
وقـد ُنـشر تقريرهـا الـسنوي األول يف          . السلطات املختصة على تعزيز معايري حقوق اإلنسان وزيادة الوعي        

 كما أن الدعم الدويل القوي، مبـا يف         .اً وهي ختطط إىل توسيع وجودها خارج مدينة جوب        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
يف مواصلة هذه التطورات اإلجيابية، مما يؤدي إىل        اً  جوهرياً   املساعدة التقنية واملالية واللوجيستية، يؤدي دور      ذلك

 باعتمـاد وتوقيـع     ٢٠٠٨يوليه  /ومل تقم حكومة جنوب حىت متوز     . حتسني قدرات اللجنة وتوسيع نطاق عملها     
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 قوي حيدد دورها وصالحياهتا بوضـوح وفقـاً         ومن الضروري أن ُتدعم اللجنة بقانون     . القانون التنفيذي للجنة  
   .)١٢(ملبادئ باريس

ولقد قُتل كثري من الناس يف جنوب السودان نتيجة لالشتباكات احمللية املسلحة ومناخ انعـدام األمـن                   - ٦٦
ومن الشواغل األمنية اخلاصة استمرار وجود جيش الرب للمقاومة ومجاعات مسلحة أخرى يف منـاطق               . السائد

  . جنوب السودانكبرية من 

وعادة ما حتدث االشتباكات احمللية املسلحة بني القبائل بسبب نزاعات ذات صلة باألرض أو املواشي أو غـري                    - ٦٧
النتشار األسلحة وحمدودية تأثري برامج نزع األسلحة والتسريح من اخلدمة اً ونظر. ذلك من املوارد أو بسبب مسائل عائلية

ن احلكومة مل تتدخل يف الكثري من احلاالت أو مل تتخذ تدابري كافية حلماية حياة وممتلكات                العسكرية وإعادة اإلدماج، فإ   
 ويف مناسبات أخرى تدخلت احلكومة بقوة أدت إىل زيادة توتر األوضاع بدالً           . املتأثرين بالقتال داخل القبائل وفيما بينها     

ـ  ١/٢٠٠٨م ومثة قلق خاص هبذا الشأن يف ضوء أمر العمليات رق . من ختفيفها  ة جنـوب  ـ الصادر عن رئـيس حكوم
ـ            ٢٠٠٨مايو  /السودان يف أيار   ـ  ـ بشأن نزع أسلحة املدنيني، وقد يتسبب نزع السالح يف وقوع بع ف إذا مل   ـض العن

  . م بصورة طوعيةـيت

وعقب التوترات بني قرييت لوغوروين ولويل يف هياال، توريت، بسبب سرقة املواشي، أُرسـلت قـوات                  - ٦٨
وقام سكان قرية لوغـوروين بفـتح   .  إىل املنطقة حملاولة نزع أسلحة السكان ومنعهم من االشتباك        اجليش الشعيب 

النريان عن طريق اخلطأ على قوات اجليش الشعيب أثناء الليل عندما ظنوا أهنم من لصوص سرقة املاشية من قريـة                    
يش الشعيب عقـب املعركـة بـإجراءات        وقام اجل . وقُتل يف هذه املعركة العديد من القرويني ومثانية جنود        . لويل

وقال اجليش الشعيب إنه  . انتقامية، مبا يف ذلك حرق أكواخ القرويني، وُزعم أنه أعدم ثالثة من القرويني احملتجزين             
وجيب على حكومة جنوب السودان أن تكفل املساءلة . يوليه/للتحقيق يف األحداث بدأ عمله منذ متوزاً شكل جملس

   .سؤولني عن االنتهاكات، وأن تنشر التحقيقالكاملة جلميع امل

. كما تثري تلك األحداث دواعي قلق عامة تتعلق بدور اجليش الشعيب يف اإلنفاذ املزعوم للقانون املـدين                  - ٦٩
وتشكل تسريح اجليش الشعيب لتحرير السودان وإدماجه يف احلياة املدنية مسألة صعوبة ملؤسسات العدالة وإنفاذ               

كما أن إدماج اآلالف من أفراد اجليش الشعيب يف الشرطة وإدارة السجون يف .ة جنوب السودانالقانون يف حكوم 
لتنفيذ ذلك دون مراعاة للمهارات واألعداد املطلوبة أو مراعاة         اً  جنوب السودان قد تسبب يف ضغوط كبرية نظر       

ما حيتفظون برتبهم   اً   السابق غالب  وباإلضافة إىل ذلك، فإن أفراد اجليش الشعيب      . املصادر احملدودة هلذه املؤسسات   
على الوظائف العليا وعدم رضاء يف أوساط العاملني        اً  السابقة عند حتوهلم إىل اإلدارات اجلديدة مما يشكل ضغوط        

يف جنوب السودان العديد مـن التحـديات        اً  كما تواجه قوات الشرطة والسجون حديثة العهد نسبي       . احملترفني
  . ياكل األساسية والقدراتاإلضافية فيما يتعلق باهل

  

                                                       
 .٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة  )١٢(
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ومن أبرز مظاهر إشكاليات التحول حنو إنفاذ القانون املدين استمرار تدخل املسؤولني املدنيني والعسكريني                - ٧٠
مـارس فيهـا     وهناك العديد من التقارير اليت توضح بالتفصيل حاالت       . وإساءة استغالهلم للسلطة  ) بصفة خاصة (

على أن  ) ٥(١٥٤املادة   دنيني، مع أن الدستور املؤقت جلنوب السودان ينص يف        العسكريون سلطة االعتقال ضد امل    
إال إذا طلبت الـسلطات   القوات املسلحة يف جنوب السودان ليس هلا والية تتعلق بإنفاذ القانون والنظام الداخليني     "

  .ات ُشَرطّية، فهو بالتايل مينع اجليش الشعيب بوضوح من القيام بإجراء"املدنية ذلك إذا لزم األمر

ويتسبب انعـدام   . وال تفي باملعايري الدولية   اً  ومراكز االحتجاز واملرافق اإلصالحية يف حالة سيئة للغاية عموم          - ٧١
املوارد يف االكتظاظ، وسوء األحوال الصحية العامة وعدم توفري مرافق منفصلة لألطفال والنساء أو للمصابني بأمراض                

افق خمصصة للمصابني بأمراض عقلية، يوضع هؤالء يف سجون ال يتلقون فيهـا الرعايـة               لالفتقار إىل مر  اً  ونظر. عقلية
مـن  اً  يف احلبس االحتياطي وتشكل قضاياهم جزء     اً  كما أن الرتالء يف غالبية السجون نصفهم تقريب       . الصحية املالئمة 

تحدة يف السودان تـشجيع االسـتعراض       وحتاول بعثة األمم امل   . الكم اهلائل من القضايا املتأخرة اليت مل ينظر فيها بعد         
عن تذمر السجناء اً ، وقعت ثالثة اضطرابات يف السجون تعبري٢٠٠٧يناير /ومنذ كانون الثاين. القضائي املنتظم للقضايا

والسلطات مدركة هلذه املشاكل وللقضايا األكرب اليت تواجه النظام اإلصـالحي           . من فترات احلبس االحتياطي الطويلة    
وقد صدر دليل شامل عن حقوق اإلنسان يتناول االحتجاز والقـضايا اإلصـالحية             .  عازمة على معاجلتها   ويبدو أهنا 

لصيانة مرافق االحتجاز القائمة، غري أنه اً وهناك برنامج أيض. وُيخطط لتزويد كل العاملني يف جمال السجون بنسخة منه
  .وب السودان واجملتمع الدويليتقدم ببطء ويفتقر إىل األموال اليت تعهدت بدفعها حكومة جن

وغالبيـة  . وال تزال التقارير ترد عن إفالت أفراد اجليش الشعيب من العقاب على اجلرائم اليت يرتكبوهنا                - ٧٢
األحداث املبلغ عنها يف هذا الصدد هي حاالت اعتداء أو اغتصاب أو اعتقال تعسفي أو هتديد، وغري ذلك مـن                    

وتقول الشرطة إهنا ال تستطيع التحقيق يف احلاالت اليت يتورط فيهـا            .  عام مظاهر إساءة استغالل السلطة بشكل    
وقد اعترف اجليش الشعيب باملشكلة إىل حد       . عسكريون، ألهنم خيضعون للجيش الشعيب ونظام العدالة العسكري       

ي، علـى   كما جيري تعزيز نظام العدالة العسكر     . عن وسط املدن  اً  ما مث استجاب بنقل الثكنات العسكرية بعيد      
الرغم من أن اجليش الشعيب أقر بأن النجاح يف حتويل جيش كان ميارس حرب العصابات إىل قوة تتحلى باالنضباط 

  . وموارد كبريةاً واملهنية هو مسألة تتطلب وقت

وال تزال املمارسات التمييزية مستمرة ضد املرأة فيما يتعلق بالطالق، وحضانة األطفال وحقوق امللكية،                - ٧٣
وال يزال الزواج املبكر واإلكراه على الزواج ُيمارسان بـصورة          . ما حتكم لصاحل الزوج   اً  اكم التقليدية غالب  فاحمل

. معتادة يف مجيع أجزاء جنوب السودان، مما يؤدي إىل التسرب املدرسي، والوفاة أثناء الوالدة يف بعض احلـاالت      
.  على نطاق واسع، لكن ال ُيبلّغ عنه بصورة كاملة         وينتشر العنف املرتيل  . كما ُيمارس حىت اآلن توريث الزوجة     

وال تؤخذ القضية إىل حمكمة رئيس القبيلة أو حىت         . وال يزال العنف املرتيل ُيعد قضية أسرية تبقى يف إطار األسرة          
 ويف. وال يوجد تشريع حمدد للتصدي للعنف املرتيل وال توجد مراكز لإليواء. "خطرية"إىل الشرطة إال إذا أصبحت 

  . بعض األحيان ينتهي املطاف بالنساء يف السجن من أجل توفري احلماية هلن

وورد يف عدد من التقارير أن . وينتشر العنف اجلنسي يف جنوب السودان إال أنه ال ُيبلّغ عن مجيع احلاالت  - ٧٤
ويف مثل هذه   . شتركةاجلناة املزعومني كانوا من العسكريني التابعني للشرطة أو اجليش الشعيب أو من الوحدات امل             

. حتقيقات أو مالحقة خشية التعرض لعمليات انتقامية أو يتم بكل بساطة تأخري صدور األحكامُتجرى احلاالت ال 
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حلراسة بضائعهن يتعرضن للتحرش اجلنسي واالغتصاب،       والنساء الاليت يعملن يف التجارة ويبقني يف األسواق ليالً        
ومثة مشكلة أخرى هي رفض تقدمي الرعاية الطبيـة       . املطاعم واملقاهي ليالً  وكذلك بائعات الشاي والعامالت يف      

كما أن تلقي الرعاية الطبية السليمة والفحوصات       .  يف خمفر الشرطة   ٨للضحايا ما مل يقوموا بتعبئة النموذج رقم        
ني يف احلقل الطيب على كيفية  وال يتم تدريب العاملاً،ألن املرافق أو املعدات ال تتوفران دائماً املالئمة يشكالن حتدي

  . التعامل مع هذه احلاالت

وبالرغم من اجلهود امللحوظة اليت ُبذلت وحتقيق بعض التقدم، ال تزال هناك حتديات تواجه مسألة محاية                  - ٧٥
وال تزال املؤسسات تعمل جاهدة مبا لديها من موارد شحيحة، بشرية . وتعزيز حقوق اإلنسان يف جنوب السودان

وقامت أو تقوم العديد من هذه املؤسسات بإعادة النظر يف          .  على السواء، على معاجلة الكثري من املشاكل       ومادية
كما رحبت  . خططها وميزانياهتا وهياكلها وأطرها القانونية، وتضع االستراتيجيات املستقبلية واألولويات امللحة         

، مبا يف ذلك املقدمة من األمم املتحدة يف شكل دعم العديد منها واستفادت من املساعدة املقدمة من اجملتمع الدويل
ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات مستقبلية كبرية، فثمـة          . تقين ومايل، وتدريب، وهياكل أساسية ولوجستيات     

حاجة العتماد أو تعديل القوانني الرئيسية، وإلجياد آليات قابلة لالستمرار تكفل توفري احلماية املالئمة حلقـوق                
  . ن األساسية، وإلفشاء الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء جنوب السوداناإلنسا

  استنتاجات وتوصيات -  سابعاً
  استنتاجات -  ألف

بالرغم من بعض اخلطوات اليت اختذهتا حكومة السودان يف جمال إصالح القوانني، فإن حالـة حقـوق                   - ٧٦
وال تزال  . ن احملاورين يتحدثون عن تدهور عام يف البلد       اإلنسان على أرض الواقع ال تزال قامتة، حىت أن العديد م          

ووردت تقارير عن حدوث . انتهاكات حقوق اإلنسان وخروقات القانون اإلنساين ُترتكب بواسطة مجيع األطراف
انتهاكات خطرية ارتكبتها مجيع أطراف الرتاع يف إطار اهلجمات الربية واجلوية اليت شنتها القوات احلكومية ضد                

مـن أبنـاء    املئات  مايو؛ واعتقال   / أيار ١٠يني يف دارفور؛ وهجوم حركة العدل واملساواة على أمدرمان يف           املدن
؛ ووقوع العديد من األحداث اخلطرية يف دارفور، مبا يف ذلك هجوم قـوات               واحتجازهم بشكل تعسفي   دارفور

ي دار بني اجلماعات املتناحرة بالقرب      مايو على مدينة الطويلة، والقتال الذ     / أيار ١٢شرطة االحتياط املركزي يف     
مايو بني القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب /مايو؛ والقتال الذي وقع يف أبيي يف أيار/ أيار٢١من كفود يف 

 ٤لتحرير السودان؛ واالشتباكات اليت وقعت بني القرويني واجليش الشعيب يف توريت، شـرق االسـتوائية، يف                 
اجلوهري إجراء حتريات نزيهة وشاملة وتتسم بالشفافية للتحقيق يف اإلدعاءات وحتديد اجلناة            ومن  . يونيه/حزيران

وتكرر املقررة اخلاصة طلبها إىل حكومة الوحدة والوطنية وحكومة جنوب السودان نشر تقارير جلان . ومقاضاهتم
  . التحقيق من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز سيادة القانون

ايد الشواغل إزاء انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية يف خمتلف أحناء البلد وهي متجهة حنو تنظـيم                وتتز  - ٧٧
وخالل الفترة اليت يشملها االستعراض، انتشرت على نطاق واسع مزاعم حدوث عمليـات             . االنتخابات العامة 

  . حملاكمة العادلةاعتقال واحتجاز تعسفيني، وتعذيب، وحبس إنفرادي وانتهاكات خطرية للحق يف ا
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وال جتري حتقيقات علـى     . وال تزال مسألة اإلفالت من العقاب أحد الشواغل الرئيسية للمقررة اخلاصة            - ٧٨
، ةُيقدم مرتكبو اجلرائم اخلطري ومل. النحو الواجب يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان، كما ال تنشر االستنتاجات

وقامت املقررة اخلاصة يف عدة مناسبات بإثـارة        . حايا على تعويضات  كقتل املدنيني، إىل العدالة ومل حيصل الض      
  .العديد من احلاالت مع احلكومة السودانية، ومع ذلك، مل يتحقق تقدم حىت اآلن

وتشتمل تقارير وتوصيات املقررة اخلاصة على تقييمها للثغرات واحتياجات السودان من أجل تعزيز محاية   - ٧٩
قد شعرت بالسرور خالل زيارهتا إىل السودان عندما الحظت أن اهليئات والوكاالت            و. حقوق اإلنسان يف البلد   
، وبعثـة األمـم املتحـدة يف    العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور       التابعة لألمم املتحدة، و   

ة حلكومة السودان، مبساعدة من     السودان وغريمها من اجلهات العاملة يف السودان، يواصلون تقدمي املساعدة التقني          
كما واصلت . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بغية مساعدة احلكومة على تنفيذ التزاماهتا مبوجب القانون الدويل

  . اجلهات املاحنة تقدمي األموال للمساعدة التقنية من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف السودان

  توصياتال -  باء

اخلاصة جمدداً على مجيع التوصيات السابقة املتصلة حبقوق اإلنسان اليت مل ُتنفذ، والواردة تؤكد املقررة   - ٨٠
يف تقاريرها، ويف تقارير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وتقارير فريق اخلرباء املكلف مبوجب قرار جملـس           

  :وباإلضافة إىل ذلك توصي باآليت. ٤/٨حقوق اإلنسان 

  :حدة الوطنية مبا يليأن تقوم حكومة الو  )أ(

مواصلة وتكثيف اجلهود من أجل تنفيذ التوصيات اليت مجعها فريق اخلرباء، وفقـاً لألطـر                 ‘ ١‘
  ؛ )١٣(الزمنية واملؤشرات احملددة يف الوثيقة

  تسريع تنفيذ اتفاق السالم الشامل وإنشاء املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس؛  ‘٢‘

قوانني جلعلها متوافقة مع الدستور الوطين املؤقت واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛      مراجعة ال   ‘٣‘
  وينبغي إيالء األولوية يف االهتمام ملراجعة قانون املخابرات واألمن الوطين؛

التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب وضمان التحقيق على النحو الواجب يف مجيع مـزاعم                ‘٤‘
  والقانون اإلنساين الدويل، وإحالة اجلنـاة بـسرعة إىل القـضاء،       انتهاكات حقوق اإلنسان    

وبالنظر إىل خطورة املزاعم املتعلقة بأبيي، جيب علـى         . ال سيما من يتولون مسؤولية القيادة     
حكومة الوحدة الوطنية أن تتخذ إجراءات فورية وأن تدعم إجراء حتقيق متعمق ومـستقل              

  وصل إليه؛لتقصي احلقائق، ونشر التقرير الذي يت

                                                       
)١٣( A/HRC/5/6املرفق األول ،. 
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فريقي واألمم ألالتعاون الكامل مع بعثة األمم املتحدة يف السودان والعملية املختلطة لالحتاد ا    ‘٥‘
  املتحدة يف دارفور، وإزالة مجيع العقبات اليت قد تعوق العمليات اإلنسانية يف السودان؛ 

سني حالـة حقـوق     إجراء مشاورات بانتظام مع اجملتمع املدين بغية وضع استراتيجيات لتح           ‘٦‘
  .اإلنسان يف السودان

  :أن تقوم الفصائل املتحاربة مبا يلي  )ب(

ا القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ـيت يفرضهـاهتا الـاحترام واجب  ‘١‘
  ال سيما يف ما يتعلق حبماية املدنيني؛

عن حقوق اإلنـسان والعـاملون يف   ع اهلجمات ضد املدنيني، مبن فيهم املدافعون     ـإهناء مجي   ‘٢‘
  .اجملال اإلنساين

  :أن تقوم حكومة جنوب السودان مبا يلي  )ج(

كفالة توفري الوسائل واملوارد الكافية للمؤسسات املكلفة بإقامة العدل وسيادة القانون مـن           ‘١‘
أجل تيسري حدوث التحسن املطلوب فيما يتعلق بالوصول إىل العدالة، مبا يف ذلـك تقـدمي              

  مات املساعدة القانونية؛خد

كفالة توزيع ميزانيتها بالصورة املالئمة فيما بني القطاعات الرئيسية كـالتعليم، والـصحة،           ‘٢‘
عن املكاتب  واخلدمات االجتماعية، وإنفاذ القوانني واملؤسسات املعنية بسيادة القانون، فضالً

وب الـسودان، وكتـب     العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، ومفوضية حقوق اإلنسان يف جن         
   املسائل اجلنسانية؛/مستشار الرئيس حلقوق اإلنسان

تسريع عملية إصالح القوانني، وفقاً التفاق السالم الشامل، وللدسـتور املؤقـت جلنـوب        ‘٣‘
  السودان، واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

 يف عمـل الـشرطة      منع تدخل اجليش الشعيب لتحرير السودان يف إقامة العدالة، وال سيما            ‘٤‘
والقضاء؛ وتوفري التدريب املالئم ألفراد اجليش الشعيب السابقني الذين ُيدجمون يف مؤسسات            

  حكومة جنوب السودان؛

التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب، وضمان التحقيق على النحو الواجب يف مجيع مزاعم               ‘٥‘
مي اجلناة فوراً إىل العدالـة،      انتهاكات حقوق اإلنسان، ونشر نتائج اللجان املخصصة، وتقد       

  وتعويض الضحايا؛

  :أن يقوم اجملتمع الدويل مبا يلي  ) د(
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مواصلة تقدمي الدعم املايل والتقين حلكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، على              ‘١‘
أساس تقييم االحتياجات من أجل التنفيذ الكامل التفاق السالم الشامل وبناء مؤسـسات             

اطية حلماية حقوق اإلنسان واملساواة بني مجيع املواطنني يف الـسودان وحماربـة             وطنية دميقر 
  اإلفالت من العقاب؛

  .مواصلة العمل البناء مع حكومة السودان من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ‘٢‘

  :أن تقوم األمم املتحدة مبا يلي  )ه(

املتحدة يف الـسودان باختـاذ التـدابري        وبعثة األمم   ) يوناميد(كفالة قيام العملية املختلطة       ‘١‘
الضرورية، وفقاً لواليتيهما، حلماية املدنيني، واملبادرة بردع اهلجمات الـيت يتعـرض هلـا              

  املدنيون، ومنع انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

تقدمي الدعم واملساعدة التقنية حلكومة الوحدة الوطنية وحلكومة جنوب الـسودان، وفقـاً               ‘٢‘
  لتقييم االحتياجات، لتمكينهما من الوفاء بالتزاماهتما مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

ضمان استمرار جملس حقوق اإلنسان واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف التعاون بصورة              ‘٣‘
  . بناءة مع احلكومة واجملتمع املدين يف السودان من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 -  -  -  -  -  


