
A/62/354  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
24 September 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
111007    111007    07-51428 (A) 

*0751428* 

 الدورة الثانية والستون
 من جدول األعمال) ج (٧٠البند 

حـاالت  : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
ــة مــن     ــارير املقدم ــسان والتق حقــوق اإلن

   املقررين واملمثلني اخلاصني
 حالة حقوق اإلنسان يف السودان  

 
 *مذكرة من األمني العام  

 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـررة اخلاصـة املعنيـة                    

 ٥/١حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، سيما َسَمر، املقّدم وفقا لقرار جملـس حقـوق اإلنـسان                 
بنـاء املؤسـسات يف إطـار جملـس حقـوق اإلنـسان             ” واملعنون   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨خ  املؤر

، الذي قـرر فيـه اجمللـس متديـد الواليـة إىل حـني نظـر اجمللـس فيـه حـسب                       “التابع لألمم املتحدة  
 .برنامج عمله السنوي

 

د انقـضاء املوعـد النـهائي لتقدميـه لكـي      قدِّم تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان بعـ        * 
 .يتضمن أحدث املستجدات
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 تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السودان  
 

 موجز 
لتقرير حتليل لوضع حقوق اإلنسان يف الـسودان، خاصـة مـن زاويـة مقومـات          يف هذا ا   

احلقـوق املتـصلة    (؛ واحلريـات    )احلقـوق املتعلقـة بالغـذاء والتغذيـة واملـسائل ذات الـصلة            (احلياة  
ــة    ــسانية والعدال ــة اإلن ــرد واملعامل ــأمن الف ــالالجئني  (؛ واللجــوء )ب ــصلة ب ــوق املت ملتمــسي /احلق

احلقــوق املتعلقــة مبــسؤولية (؛ واملــسؤولية )ق املتعلقــة بفئــات معّينــةاحلقــو(؛ والــضعف )اللجــوء
 ).سلطات الدولة عن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وباملساءلة يف هذا اخلصوص

ــن       ــدة مـ ــرة املمتـ ــر الفتـ ــذا التقريـ ــي هـ ــسطس / آب١ويغطـ /  آب٣١ إىل ٢٠٠٦أغـ
ــشأن  . ٢٠٠٧ أغـــسطس ــة بـ ــررة اخلاصـ ــتنتاجات املقـ ــسودان يف ويتـــضمن اسـ ــها يف الـ  مهمتـ

وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، أعـرب جملـس حقـوق اإلنـسان عـن بـالغ              . ٢٠٠٧يوليه  /متوز
قلقــه إزاء حالــة حقــوق اإلنــسان يف دارفــور، واختــذ عــددا مــن املبــادرات، منــها عقــد جلــسة    
 خاصة للمجلس عن دارفور، وإيفاد بعثة رفيعـة املـستوى إىل دارفـور و، مـؤخرا، إنـشاء فريـق             
معين بدارفور للعمل مع حكومة السودان على تعزيز التنفيـذ الفعـال للتوصـيات الـيت صـدرت                  

ويف ضـوء مـشاركة املقـررة اخلاصـة يف هـذه اهليئـات وتركيـز                . سابقا يف جمال حقوق اإلنـسان     
عزمـت املقـررة اخلاصـة علـى تركيـز مهمتـها علـى أجـزاء                فقـد   اجمللس على احلالـة يف دارفـور،        

.  وإن محايـة حقـوق اإلنـسان يف الـسودان ال تـزال تطـرح حتـديا هـائال            ،هـذا . أخرى من البلـد   
كمــا أحــرز بعــض التقــدم البطــيء خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ال ســيما بالنــسبة لــصياغة  

بعـد  مشاريع قوانني جديدة وإصدار األوامر ورسم السياسات اجلديدة؛ غـري أن ذلـك مل يـؤثر             
. شواغل اليت أبرزها تقرير العام املاضي كما هي بعد مـرور عـام          زال كثري من ال    فما. ةيف احلال 

وعلــى الــرغم مــن إمكانيــة التحــول الــدميقراطي وحالــة التفــاؤل الــيت خلقهــا الدســتور الــوطين   
 .املؤقت وشرعة احلقوق، فإن انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية متواصلة

ميش واالســتغالل يف مجيــع وأفــادت املقــررة بظهــور أمنــاط مــشتركة مــن الظلــم والتــه  
. ويظـل اإلفـالت مـن العقـاب أيـضا مـن دواعـي القلـق الـشديد يف مجيـع املنـاطق           . أحنـاء الـبالد  

ــق         ــسودان إىل التحقي ــوب ال ــة جن ــة وحكوم ــة الوحــدة الوطني ــررة اخلاصــة حكوم ــدعو املق وت
نــة بــشفافية يف مجيــع التقــارير الــيت تــرد بــشأن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان، وإتاحــة تقــارير جل   

وحتث السلطات علـى    . التحقيقات للجمهور، وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وتعزيز سيادة القانون        
 .التعاون التام مع احملكمة اجلنائية الدولية
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وختاما، تعرب املقــــررة اخلاصــــة عـن قلقهـا، والبلـد يـستعد إلجـراء انتخابـات فـــي                    
ــام  ــات   ٢٠٠٩ع ــوق واحلري ــع احلــايل للحق ــوة    ، إزاء القم ــرط للق ــتخدام املف ــية واالس  األساس

. واالعتقال واالحتجاز التعسفيني للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان وأعـضاء املعارضـة الـسياسية             
وحتث احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان وعلـى ضـمان متتـع                 

 .مجيع أهايل السودان حبقوقهم وحرياهتم األساسية
 
 



A/62/354
 

4 07-51428 
 

 وياتاحملت
الصفحةالفقرات 

.مقدمة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٥-١
. احلالـــــة العامـــة -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٥٧-٦

.اإلطار القانوين الدويل  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٧-٦
.اإلطار الوطين واملؤسسات واإلصالحات الوطنية  -بــاء    . . . . . . . . . . .١٥٧-٩

.مشال السودان  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٧١٠-١٦
.دارفور  -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٥١٧-٣٨

.شرق السودان  -سا خام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٨١٩-٤٦
.املناطق االنتقالية  -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٥٢٠-٤٩

.جنوب السودان  -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٠٢١-٥٦
.االستنتاجات  -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٨٦٢٧-٨١
.التوصيات  -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٨٧٢٨
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 مقدمة -أوال  
أنــشأت جلنــة حقــوق اإلنــسان واليــة املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف      - ١
وطُلـب  ، وعيِّنـت سـيما َسـَمر لتـويل مهـام املقـرر اخلـاص             ٢٠٠٥/٨٢لسودان مبوجب قرارها    ا

إليهـــا رصـــد حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف الـــسودان وتقـــدمي تقريـــر إىل جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان  
 املــؤرخ ٥/١وقــرر اجمللــس، مبوجــب قــراره  . واجلمعيــة العامــة) حقــوق اإلنــسان اآلن جملــس(

ــه /حزيــران ١٨ ــابع لألمــم    ”نــون املعو ٢٠٠٧يوني ــاء مؤســسات جملــس حقــوق اإلنــسان الت بن
 .، أن جيدد الوالية حىت حلول تاريخ ينظر فيه اجمللس يف الوالية وفقا لربنامج عمله“املتحدة

وخالل الفترة قيد االستعراض، أعرب جملس حقوق اإلنسان عن بالغ قلقـه إزاء حالـة                - ٢
، ُعقــدت جلــسة خاصــة ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٣ويف . حقــوق اإلنــسان يف دارفــور

جمللس حقوق اإلنسان عن دارفور، اختـذ فيهـا قـرار يـدعو إىل إرسـال بعثـة رفيعـة املـستوى إىل                       
وكانـت املقـررة اخلاصـة    . دارفور لتقييم حقوق اإلنسان واحتياجـات الـسودان يف هـذا الـصدد         

ء احلــظ، مــن الــسفر إىل إالّ أن هــذه البعثــة مل تــتمكن، لــسو. عــضوا يف البعثــة الرفيعــة املــستوى
غـري أهنـا سـافرت    . فرباير نظرا لعدم إصدار تأشريات سفر جلميع أفراد الفريق/دارفور يف شباط  

إىل أديس أبابا لعقد اجتماعات مع االحتاد األفريقي وإىل تشاد لالجتماع بالجئني مـن دارفـور          
 .)١(مارس/اروقدمت البعثة الرفيعة املستوى تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذ

وإذ حييط جملس حقوق اإلنسان علما بـالتقرير ونتائجـه، فقـد قـرر تعـيني فريـق خـرباء                     - ٣
للعمل مع حكومة السودان على تعزيز التنفيذ الفعال للتوصـيات الـيت صـدرت سـابقا يف جمـال                   

وحـضر الفريـق جمموعـة مـن        . وترأست املقررة اخلاصة الفريق املعـين بـدارفور       . حقوق اإلنسان 
وصـــيات ذات األولويـــة يف جمـــاالت محايـــة املـــدنيني واملـــساءلة والعدالـــة وإمكانيـــة إيـــصال   الت

املساعدات اإلنسانية كخطـة عمـل لزيـادة محايـة حقـوق اإلنـسان يف دارفـور، مـع تـوفري إطـار                      
 وآلــت احلكومــة علــى نفــسها تنفيــذ كــثري مــن    .)٢(زمــين للتنفيــذ ومؤشــرات لقيــاس االمتثــال  

. ق يتطلع إىل تلقـي معلومـات عـن اختـاذ إجـراءات وعـن حتـسُّن احلالـة                  التوصيات كما أن الفري   
/ وسوف يقدم الفريق استكماله األول حلالة تنفيـذ توصـيات جملـس حقـوق اإلنـسان يف أيلـول                  

وإن املقــررة اخلاصــة . ديــسمرب/ والتقريــر اخلتــامي إىل اجمللــس يف كــانون األول ٢٠٠٧ســبتمرب 

__________ 
تقريــر البعثــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة حبالــة حقــوق اإلنــسان يف دارفــور املقــدم مبقتــضى مقــرر جملــس حقــوق   )١( 

 .S-4/101 (A/HRC/4/80)اإلنسان 
ــرار جملــس حقــوق          )٢(  ــق اخلــرباء املكلّــف مبوجــب ق ــذي أعــّده فري ــور ال ــسان يف دارف ــة حقــوق اإلن ــر حال تقري

 .(A/HRC/5/6) ٤/٨ اإلنسان
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جراءات من أجل تنفيذ التوصيات حبيـث تتحـسن احلالـة           تشجع احلكومة على أن تبادر باختاذ إ      
 .يف دارفور ويتمكن الناس هناك من التمتع حبقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية كاملة

أغـــسطس / إىل آب٢٠٠٦أغـــسطس /ويغطـــي هـــذا التقريـــر الفتـــرة املمتـــدة مـــن آب - ٤
يوليـه  /يف متـوز إىل الـسودان  الرابعـة   وفيه النتائج اليت متخضت عن زيارة املقررة اخلاصة   ٢٠٠٧
وخالل تلـك الزيـارة، كـان تركيزهـا علـى دارفـور أقـل يف ضـوء عملـها اجلـاري مـع                 . ٢٠٠٧

الفريق املعين بدارفور، وهكذا زادت التركيز على التطورات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان احلاصـلة                
ــدليف أجــزاء أخــرى مــن ا  ــة     . بل ــر الدول ــوزير العــدل، ووزي ــشؤون ففــي اخلرطــوم، التقــت ب لل

الداخليــة، وممثــل القــوات املــسلحة الــسودانية يف اتفاقــات الــسالم، ومقــرر اجمللــس االستــشاري 
حلقــوق اإلنــسان، ومفــوض الــشؤون اإلنــسانية، ورئــيس وحــدة مكافحــة العنــف ضــد النــساء   

ــة الثالثيــة جملموعــات الــدعم    ــة (واألطفــال، واللجن ــوزارة الــشؤون اخلارجي ، ورئــيس )التابعــة ل
انونية للسلطة اإلقليمية املؤقتة لدارفور، وممـثلني للمجتمـع املـدين، وممـثلني لألحـزاب       اإلدارة الق 

وزارت أيـضا املوقـع الـذي ُنقـل إليـه خمـّيم             . السياسية، وممثلني لبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان        
ويف الفاشر بشمال دارفـور، التقـت باحملـافظ وغـريه مـن املـسؤولني               . دار السالم بوالية اجلزيرة   

ويف جوبـا، التقـت   . احملليني وممثلي البعثة األفريقية يف السودان وبعثة األمم املتحدة يف الـسودان       
مبمثلــي حكومــة جنــوب الــسودان، ووزيــر الــشؤون القانونيــة والتنميــة الدســتورية، واملستــشار  
الرئاســي املعــين بالــشؤون اجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان، ووزيــر شــؤون اجلــيش الــشعيب لتحريــر 

ان، وممثلي مفوضـية حقـوق اإلنـسان يف جنـوب الـسودان، واجملتمـع املـدين وبعثـة األمـم                     السود
واو، التقت مبمثلي اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة                ويف. املتحدة يف السودان  

ــسودان    ــم املتحــدة يف ال ــة األم ــيط احلــضري     . وبعث ــوزير التخط ــت ب ــادقلي، التق ممــثِّال (ويف ك
يس وأعضاء جلنة حقوق اإلنـسان التـابع للمجلـس التـشريعي للواليـة، والنائـب                ورئ) للمحافظ

 .العام لوالية جنوب كردفان، وممثلي اجملتمع املدين ومسؤولني باألمم املتحدة
 أن تتوّجـــه بالـــشكر إىل حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، واللجنـــة  اصـــةوتـــود املقـــررة اخل - ٥

ا ملهمتـها يف    ومة جنوب الـسودان علـى تيـسريمه       األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وإىل حك     
تـشكر عناصـر حقـوق اإلنـسان يف بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان علـى                    وتود أيضا أن    . البلد

دعمهم هلا كما تود أن تشكر مجيع األشخاص الذين خصصوا وقتـهم إلعالمهـا حبالـة حقـوق                  
نـسان الـذين حكـوا هلـا        اإلنسان يف البلد، وعلى وجه اخلـصوص ضـحايا انتـهاكات حقـوق اإل             

وتشيد بالعمل الذي قـام بـه املـدافعون الوطنيـون عـن حقـوق اإلنـسان يف             . قصصهم الشخصية 
السودان والوكاالت الدولية من أجل تعزيز محاية حقـوق اإلنـسان وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية           

 .إىل السكان املستضعفني احملتاجني
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  احلالة العامة - ثانيا 
 انوين الدويلاإلطار الق - ألف 

الـسودان طـرف يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والعهـد الــدويل           - ٦
 الربوتوكـولني   كـال اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقـوق الطفـل و          

ــة     ــة الدولي ــوق الطفــل واالتفاقي ــة حق ــاريني التفاقي ــز    االختي ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل  للق
 ١٩٢٦العنــصري، واتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا واتفاقيــة الــرق لعــام   

والــسودان طــرف متعاقــد ســام يف    . ريقــي حلقــوق اإلنــسان وحقــوق الــشعوب    امليثــاق األفو
انـضم إىل الربوتوكـولني اإلضــافيني   قـد   و١٩٤٩أغــسطس / آب١٢اتفاقيـات جنيـف املؤرخـة    

ــات جنيــف يف  ــامالتفاقي ــى   وهــو.٢٠٠٦  ع ــع عل ــن     موقّ ــذيب وغــريه م ــة مناهــضة التع اتفاقي
 وعلــى نظــام رومــا األساســي    ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة     

 ملـزم   بذلك فإنه و. للمحكمة اجلنائية الدولية، كما وقع هذه السنة على اتفاقية حقوق املعاقني          
 . شأهنا تعطيل موضوع وهدف هذه الصكوكأيضا باالمتناع عن اإلتيان بأعمال من

 بأنـه   املقررة اخلاصـة ، أبلغ اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار  - ٧
 بـصدد التـصديق علـى        الـسودان  أنبمناهضة التعذيب و  اتفاقية   السودان على    يصدقأن  أوصى  

أن السودان مل يصدق علـى  ومما يؤسف له  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 .٢٠٠٧أغسطس / آب شهرحىتني لصكمن هذين اأي 
 حالـة حقـوق اإلنـسان يف الـسودان مـن            ت استعرضـ  ،وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      - ٨

جانب جلنة حقوق الطفل مبوجب الربوتوكـول االختيـاري بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف           
 يف ،وشــددت اللجنتــان . جلنــة حقــوق اإلنــسانن قبــلومــالــدعارة ويف إنتــاج املــواد اإلباحيــة، 

 مــن حيــث  مثــة حاجــة إىل إحــراز تقــدم يف الــسودانت علــى أنــه مــا زالــ،مالحظاهتمــا اخلتاميــة
لتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب، ومحاية حقوق النـساء واألطفـال، وحتديـد الـسن املناسـبة                 ا

دم الـسودان أيـضا تقريـره املرحلـي الثالـث         وقـ  .لمعـايري الدوليـة   ل طبقالتحمل املسؤولية اجلنائية    
 الثانيـة واألربعـني   قوق الشعوب الستعراضه يف الـدورة       إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وح     

 .٢٠٠٧نوفمرب /للجنة اليت ستعقد يف تشرين الثاين
 

 اإلطار الوطين واملؤسسات واإلصالحات الوطنية - باء 
 . التقريـر موضـع ة العمـل الـشاملة خـالل الفتـرة      إحراز بعـض التقـدم يف تنفيـذ خطـ    مت - ٩

وفيما يتعلق باإلطار القانوين الوطين، ووفقا للمعلومات اليت قدمها اجمللس االستشاري حلقـوق             
 وهـو اآلن يف جملـس الـوزراء أو يف اجلمعيـة الوطنيـة                مهـم  اإلنسان، فقـد صـيغ مـشروع قـانون        
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 قانونـا بـشأن القـوات املـسلحة         اهـذ تـضمن   يو .أكتـوبر /الستعراضه خـالل دورة تـشرين األول      
جمللس االستشاري حلقوق اإلنـسان، فـإن مـشروع القـانون           ا وحسب .واألمن الوطين والشرطة  

 يتضمن فصال عن القانون اإلنـساين الـدويل مـع اإلشـارة             ٢٠٠٧ بالقوات املسلحة لعام     اخلاص
 دالفرديـة وال يـشمل أفـرا       إىل محاية املدنيني واملمتلكات املدنية، ويؤكد علـى املـسؤولية            احتديد

ن املفوضية القومية ملراجعـة الدسـتور أجـرت مـشاورات مـع             إوقيل   .القوات املسلحة باحلصانة  
 مـشروع قـانون   حـول املفوضـية  تلـك  األحزاب الـسياسية واجلماعـات األخـرى غـري املمثلـة يف         

 . غــري أن أحــدث مــشروع للقــانون غــري متــاح للجمهــور  .٢٠٠٧يوليــه /تخابــات يف متــوزاالن
 انتقادات من جانـب     حمل )٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦( قانون األحزاب السياسية اجلديد      كان وقد

 ويقتـضي أن تـسجل  وينص القـانون علـى إنـشاء جملـس لألحـزاب الـسياسية        .أحزاب املعارضة
 ينـشأ  أنـه مل  ومبـا  . القـانون سـن ذلـك  من تاريخ بدءا  يوما ٩٠يف اجمللس خالل  مجيع األحزاب
 يفألحـزاب االمتثـال لطلـب الـوارد يف القـانون املتعلـق بالتـسجيل         تعذر على افقداجمللس بعد،  

ــا ٩٠ غــضون ــسان ( يوم ــول ني ــل /حبل ــن األحــزاب     ).٢٠٠٧أبري ــإن الكــثري م ــة، ف ويف احلقيق
ــسياسية قــد ســجل قبــل     .أخــرىلتــسجيل مــرة  ل هــذا القــانون، وال يــرى ضــرورة   أن يــسنال

 .تسجيل األحـزاب  صحة   املسائل املتعلقة ب    يوضح لكيتعديل  الوهكذا، فقد حيتاج القانون إىل      
 مجيع األطراف املعنية على كفالة انسجام القانون اجلديد مـع التزامـات             وتشجع املقررة اخلاصة  

 يتطلـب  األمـر     إن .السودان مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدسـتور الـوطين املؤقـت           
 ةمـ ائقجامعـة وتـشاركية   ة وحيصـر عمليـة   التكـون إجراء استعراض شامل للدستور، وينبغـي أن   

ك اجملتمـع   يـ لمت ومنحهـا الـشرعية و     حتريكهاعلى مشاركة خمتلف أصحاب املصلحة وذلك بغية        
 .موراألزمام 
 قبلـت  ،فعلـى سـبيل املثـال    .ىلدسـتورية تنـاول بعـض القـضايا الكـرب     وبدأت احملكمـة ا  - ١٠

منظمـة قـانون العمـل الطـوعي      قـضية ُرفعـت فيمـا خيـص     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٦احملكمة يف   
 اجلمعيـة الوطنيـة   وقـد سـنت   . أول حتـد دسـتوري مبوجـب قـانون احلقـوق        ين، بوصـفها  واإلنسا

 الــسلطات الواســعة الــيت للجــدل بــسببثبــت أنــه مــثري  و٢٠٠٦فربايــر / شــباط٢١لقــانون يف ا
. امج املنظمــات واملوافقــة علــى الــربقلــم احملكمــة ومفــوض العــون اإلنــساين يف تــسجيل ل خيوهلــا
املقــرر قلــق  وي.فيمــا يتعلــق بدســتورية القــانون  قــرارمل ُيتخــذ أي ،٢٠٠٧يوليــه / متــوزوحبلــول

لوصـول إىل هـذه   يقتضي رمسا عاليا وفيه تقييـد كـبري ل       احملكمة   إىلأية شكوى     تقدمي اخلاص أن 
  .اآللية القضائية

ــررة اخلاصــة وأُبلغــت - ١١ ــة       املق ــورات اإلجيابي ــن التط ــدد م ــن حــدوث ع ــها ع ــثال،من  ، م
والـيت  ،  ٢٠٠٧ مـارس / الـيت وضـعت يف آذار      ،سياسات السودان الوطنية اجلديدة لتمكني املرأة     

وبعـد أن أثـارت      .استئصال التقاليد الضارة وتطبيق القوانني اليت حتمـي حقـوق املـرأة           ترمي إىل   
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 مـن  أعـضاء  يف حـق  انتـهاكات حقـوق اإلنـسان    املخـاوف مـن  بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان      
بــني يف فتــرة مــا و. ٢٠٠٦  عــام اتــصال يفطَ الــشرطة ضــابماعــات املــشردة، عــّين مفــوُضاجل

التابعــة  حقــوق اإلنــسان ة جلنــت، عقــد٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األولوأكتــوبر /تــشرين األول
بعثة األمم املتحدة يف السودان اجتماعات دورية ونظمت عددا من الزيارات املشتركة ملراكـز             ل

 معلومـات عـن مـزاعم بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان ولطلـب        صول علـى منها للحالشرطة سعياً   
وبعد انقطـاع هـذه االجتماعـات لفتـرة اسـتمرت       .هذا اخلصوصيف اختاذ إجراءات تصحيحية 

ــة أشــهر  ــه /يف متــوز نفتؤأهنــا اســت ســرت املقــررة اخلاصــة إذ علمــت    ،ثالث قــد و. ٢٠٠٧يولي
ــة اخلرطــوم   ــسان،اعتمــدت والي ــل / يف ني ــادئ ،٢٠٠٧أبري ــشأن   مب ــة ب ــوطني توجيهي ــادة ت  إع

فريـق املعــين  الوصـدر عـدد مـن األوامــر عمـال بتوصـيات      . الـسكان اسـتنادا إىل املعـايري الدوليــة   
، الـذي أصـدره املـدير       ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ٣١ املؤرخ   ٥٩/٢٠٠٧بدارفور، مبا فيها األمر رقم      

لـسودان، واألمـر    تيسري عمـل مـوظفي األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف ا               لشرطة بشأن لالعام  
 الــذي أصــدره املــدير العــام للــشرطة بــشأن   ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١ املــؤرخ ٥٨/٢٠٠٧رقــم 
 الــذي ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١ املــؤرخ ٥٧/٢٠٠٧احملتجــزين والــسجناء واألمــر رقــم   معاملــة

وأبلـغ   .فع احلـصانة عـن أفـراد الـشرطة        رل  املتخذة جراءاتأصدره املدير العام للشرطة بشأن اإل     
مـرتكيب انتـهاكات حقـوق اإلنـسان        أن  بـ   املقـررة اخلاصـة     االستـشاري حلقـوق اإلنـسان      اجمللس

 احملكمـة اجلنائيـة يف شـرق        أحيال علـى  ن يف املخابرات    للعدالة واستشهد بقضية شرطييْ   يقدمون  
وتلقـت   .حمتجـز لـدى الـشرطة     وهـو   تعـذيب معتقـل حـىت املـوت         عنـهما مـن     زعـم   ملا  اخلرطوم  

 كـان جيـري التحقيـق أو      ،ل واغتـصاب وسـرقة وسـطو يف دارفـور         أيضا معلومات عن قضايا قت    
 مبـا فـيهم أعـضاء مـن     اجلنـاة يف بعض احلاالت دعاوى ضد     قد ُرفعت   استكمل التحقيق فيها، و   

  . السودانيةالتحالفاملخابرات احلدودية وقوات 
ويقوم كل من اجمللـس االستـشاري حلقـوق اإلنـسان واجمللـس القـومي لرعايـة الطفولـة                   - ١٢
قُدمت أمثلة عن قضايا أُلغـي فيهـا   (رصد حقوق الطفل وقد تدخال يف قضايا عقوبتها اإلعدام        ب

 إلصــالحياتحلمايــة حقــوق األطفــال يف الــسجون واو، )حكــم اإلعــدام بــسبب ســن املتــهمني
 .ومحاية املشردين داخليا يف اخلرطوم

ت يف مـزاعم    وقدم اجمللس االستشاري حلقـوق اإلنـسان معلومـات عـن آخـر التحقيقـا               - ١٣
يوليـه جلمـع املعلومـات العامـة     / متـوز مـستهل وُشكلت جلنـة برملانيـة يف    . حلقوق اإلنسانانتهاك

هـذا الـشأن يف دورة      يف  الوطنيـة    اجلمعيـة  املتعلقة ببناء سد يف منطقة كَْجبـار وتقـدمي تقريـر إىل           
لتحقيـق  قصد ا لية  لوالية الشما لعام  الدعي  املوأنشئت جلنة حتقيق برئاسة      .أكتوبر/األولتشرين  

بنـاء  على  ألهايل  ا أثناء احتجاج قوات األمن   من طرف   يونيه  /يف مقتل أربعة مدنيني يف حزيران     
نـه أعـاده إىل جلنـة التحقيـق وقيـل           وقدمت اللجنة تقريرها السري إىل وزير العدل، غري أ         .السد

املقـررة اخلاصـة    بلغُتوأُ . بعض الثغرات غري احملددة يف التحقيق اللجنةسدكي تن ذلك كان لإ
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 وزير العدل فيما يتعلق مبحاولة التخريب الـيت جـرت     أيضا من جانب  تحقيق أنشئت   للأن جلنة   
واحلــرص  علــى إعــالن نتــائج التحقيــق املتحــاورين معهــا تشــجعقــد و. ٢٠٠٧يوليــه /يف متــوز

 .حد اآلنإىل مل حيصل ما  وهذا .معاقبة املسؤولنيعلى 
، اجتماعهــا الثــاين يف قوميــةاملــسلمني يف العاصــمة الحقــوق غــري  محايــة وعقــدت جلنــة - ١٤
 تنشأ اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان وجلنـة االنتخابـات وجلنـة                ينتظر أن و. ٢٠٠٧يوليه  /متوز

 التحـضري  قيـد  أن القـوانني التمكينيـة ملـشروع إنـشاء اللجـان       املقررة اخلاصـة وأُبلغت .األراضي
د مـــــن جديـــــد يف تـــــشرين ة الـــــيت ســـــتنعقتم مناقـــــشتها رمسيـــــا يف اجلمعيـــــة الوطنيـــــتوســــ 
 .٢٠٠٧ أكتوبر/األول
اتفــاق الــسالم  هامــة مــن أقــسام إال أن . بعــض التقــدمحــرز، فقــد أُوقــصارى القــول - ١٥

ــشامل ــسودان يفمــن شــأهنا أن حتــسن ســجل   ال  حقــوق اإلنــسان مل ُتنفــذ وبالنتيجــة،    جمــال ال
 . ضعيفاالبلد يظلهذا  اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان يف جعل مما
 

 مشال السودان -ثالثا  
يف مشال السودان، رغم احتماالت التحول الدميقراطي والتفاؤل النـاجم عـن الدسـتور               - ١٦

 .الوطين املؤقت وشرعة احلقوق، استمرت انتهاكات احلقوق السياسية واملدنية
 بنـاء سـدين   ، أو تضررت بالفعل، نتيجـة   روإن انتهاكات حقوق الطوائف اليت ستتضر      - ١٧

كــبريين للطاقــة الكهرمائيــة يف مــنطقيت مــروى وكجبــار يف مشــال وادي النيــل بالــسودان أثنــاء    
وقـــد بينـــت احلادثتـــان األخريتـــان، اللتـــان وقعتـــا يف . الـــسنتني املاضـــيتني لـــشاهد علـــى ذلـــك

يونيه يف منطقة كجبار، حدوث جمموعة متنوعة مـن انتـهاكات حقـوق    /أبريل وحزيران /نيسان
وإن معظـم الـسخط    .  املرتكبة ضد األهايل الذين يعارضون بناء الـسد يف تلـك املنطقـة             اإلنسان

مــردة إىل االدعــاءات بــأن الــسلطات املــسؤولية عــن ختطــيط الــسد مل تستــشر اجملتمعــات احملليــة 
خمـاوف هـؤالء األهـايل      ولقـد تعاظمـت     . ٢٠٠٦ينبغي عند إحيائها خلطط الـسد يف عـام           كما

 .)٣(لناس يف منطقة مروى بسبب مشروع سد منفصلنتيجة ما حدث من قبل ل
__________ 

وبفعـل بنـاء الـسد غمـرت امليـاه أراض جبـوار        .  نـسمة  ٥٥ ٠٠٠اقتضى مشروع مروى إعادة توطني حـوايل         )٣( 
 عائلـة علـى مغـادرة منازهلـا         ٣ ٠٠٠، وقيل إن ذلك قـد أجـرب مـا يقـرب مـن               ٢٠٠٦أغسطس  /النيل يف آب  

. ومـأوى أو عنايـة طبيـة      ولقـد أسـفر هـذا الفيـضان عـن تـرك املتـضررين بـدون غـذاء                   . خالل األسابيع التالية  
وذُكـر أن حـوايل     . وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض األراضي اليت أعيد التوطني فيها كانت غـري مناسـبة بـاملرة                

 اجملتمعــات واشــتكى ممثلــو. عنــد األقــاربضــطرت إىل طلــب املــأوى  أســرة مل ختــصص هلــا مــساكن وا٨٠٠ُ
 مما يشري إىل أن احلكومـة       ،الري يف منطقة إعادة التوطني    احمللية أيضا من رداءة نوعية التربة وعدم فعالية نظام          

قد أخفقـت يف الوفـاء بوعودهـا بتـوفري بـىن حتتيـة وخـدمات مناسـبة يف منطقـة إعـادة التـوطني، وأخفقـت يف              
 .تسديد كامل التعويضات املتفق عليها بشأن األصول املفقودة
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أبريـل، وجبــوار قريــة سـابو مبنطقــة كجبــار، أصـيب مــدنيان جبــراح    /ويف أواخـر نيــسان  - ١٨
بسبب طلقات رصاص أثناء االشتباكات مع الشرطة اليت كانـت تـسعى إىل تفريـق االحتجـاج        

 رجـل وامـرأة مـسرية    ٥٠٠ يونيه، بدأ حـوايل / حزيران ١٣ويف  . الواسع النطاق على بناء السد    
وقبــل وصــوهلم إىل ســابو . احتجــاج مــن بلــدة جــدي لتــسليم مــذكرة إىل الــسلطات يف ســابو  

 فردا من قوات األمن، مبا يف ذلك الشرطة، الغازات املـسيلة للـدموع ضـد         ٤٠استخدم حوايل   
مـارهم  ووفقا للتقارير، فقد قتل أربعـة رجـال تتـراوح أع    . احلشود، مث استخدموا الذخرية احلية    

ــن  ــصدر   ٤٥ إىل ١٨مـ ــرأس أو الـ ــاص يف الـ ــات الرصـ ــابتهم بطلقـ ــد إصـ ــنة بعـ ــل .  سـ ن إوقيـ
 .شخصا آخر قد أصابتهم طلقات الرصاص ١١
ــوطين     - ١٩ ــشرطة واألمــن ال  شخــصا يف ٢٦ويف أعقــاب االحتجاجــات، اعتقــل ضــباط ال

ــوطين معظمهــم يف احلــب       ــاز األمــن واملخــابرات ال ــار ويف اخلرطــوم حيتجــز جه ــة كجب س منطق
.  صحفيني يف حـبس انفـرادي فيمـا يتـصل بـاإلبالغ عـن هـذه احلالـة                  ٦ومت اعتقال   . االنفرادي

ومت اإلبــالغ منذئــذ عــن املزيــد مــن االعتقــاالت واالحتجــازات للقــائمني باحلملــة والناشــطني     
ومت اإلفــراج عنــهم مجيعــا، غــري أن الــبعض حيــاكمون  . االجتمــاعيني مــن جانــب ذلــك اجلهــاز 

 .حتجاجية بناء على هتم جنائية قد تؤدي هبم إىل سجنهمبسبب األنشطة اال
ومثة شاغل آخر يتمثل يف استخدام القـوة املفـرط مـن جانـب الـشرطة وسـوء الـسلوك                 - ٢٠

أثناء املدامهات للبحـث عـن أمـاكن صـنع الكحـول يف خميمـات املـشردين داخليـا واملـستقطنني                     
از األموال من أفراد اجلماعـات املـشردة        وُيعد ابتز . ومناطق إعادة التوطني يف ضواحي اخلرطوم     

ــالتوقيف مــن املمارســات املتكــررة   وعــادة مــا تــصادر املمتلكــات اخلاصــة،   . الــذين ُيهــددون ب
ــانون    ممــا ــا يف الق ــصوص عليه ــا اإلجــراءات املن ــهك أحيان ــيس يف   . ينت ــون ل ــا أن مــن يعتقل كم

در األحكـام علـيهم     وسعهم، يف الغالب، االتصال مبستـشار قـانوين وكـثريا مـا حيـاكمون وتـص               
وعـالوة علـى ذلـك،      . يف غضون ساعات من اعتقاهلم، مما ينـال مـن حقهـم يف الـدفاع الفّعـال                

 حيكم عليهم بالسجن ملدة تقل عن شهر واحـد ال حيـق             نفالذي: هناك حقوق استئناف حمدودة   
، يف خمــيم ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٤وأثنــاء غــارة مــن غــارات الــشرطة، يف يــوم . هلــم االســتئناف

 . خطريةسالم للمشردين داخليا يف أم درمان، قُتل رجل واحد وأصيب آخر جبروحال
مـن واملخـابرات الـوطين اعتقـال واحتجـاز النـاس بـدون توجيـه هتـم                  ألويواصل جهاز ا   - ٢١

إليهم، وُيحتجز األفـراد، يف بعـض احلـاالت، يف حـبس انفـرادي لفتـرات طويلـة، ممـا يعرضـهم                      
، أعلنت وزارة الداخلية أنه قد مت اعتقـال عـدة           ٢٠٠٧يوليه  /وز مت ١٤ويف  . خلطر سوء املعاملة  

ومـن هـؤالء    . يف اخلرطـوم  “ التآمر خللق الفوضى  ”يوليه بناء على شبهة     / متوز ١٣أشخاص يف   
مبــارك الفاضــل املهــدي، زعــيم فــصيل تــابع حلــزب األمــة لإلصــالح والتجديــد، وعبــد اجلليــل   
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مؤكـد مـن األشـخاص اآلخـرين، وقيـل إن جلّهـم         الباشا، األمني العام هلذا احلزب، وعدد غـري         
. اجلــيش الــسابقني الــذين ُســرحوا ألســباب سياســية يف أوائــل التــسعيناتومــن ضــباط الــشرطة 

 حممـود حـسنني، نائـب رئـيس احلـزب االحتـادي             يواعتقل ضباط األمن الـوطين، يف البدايـة علـ         
واعُتقـل مـرة    . دة سـاعات  يوليه ولكن أُفـرج عنـه بـدون اهتـام بعـد عـ             / متوز ١٤الدميقراطي، يف   

أغــسطس، عنــدما مســح / آب١٥أغــسطس واحتجــز يف حــبس انفــرادي حــىت  / آب١ثانيــة يف 
 .ألسرته بزيارته

ووفقــا للبيانــات الرمسيــة الــيت أدىل هبــا وزيــر العــدل والــيت نقلتــها وســائط اإلعــالم يف      - ٢٢
.  خيـضع لـسلطته  أغسطس، أُحيل التحقيق يف االنقالب املزعوم إىل فريق حتقيـق قـضائي       /آب ٩

وســتؤدي االنتــهاكات املبّينــة أعــاله، وال ســيما انعــدام االتــصال العاجــل مبستــشار قــانوين، إىل 
ولقـد تلقـت املقـررة اخلاصـة ادعـاءات تفيـد أن ضـباط               . املساس حبق املتهمني يف حماكمة عادلة     

بـضلوعهم  جهاز األمن عذبوا أو أساءوا معاملة بعض املعـتقلني بغيـة إجبـارهم علـى االعتـراف                 
وينتــابين القلــق بــشأن االنتــهاكات، وذلــك يف ضــوء جــسامة االهتامــات . يف االنقــالب املزعــوم

املوجهة للمدعى عليهم واليت ينبغي التحقيـق فيهـا حتقيقـا شـامال ومـستقال، مـع صـون حقـوق                
 .املدعى عليهم

 عــضوا ومنتــسبا يف جــيش ٩٥واعتقلــت قــوات احلكومــة، يف حادثــة أخــرى، حــوايل   - ٢٣
وجـرت االعتقـاالت يف إطـار       . ميين ميناوي، مبن فيهم أربعة نساء، يف اخلرطوم       /رير السودان حت

مـن جـيش حتريـر    ( بـني الفـصيل   ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢٤حادث إطـالق النـار الـذي وقـع يـوم            
وأُبلـغ  . وقـوات أمـن حكومـة الـسودان يف منطقـة أم درمـان بـاخلرطوم               ) ميين مينـاوي  /السودان

 . من الشرطة وتسعة من أفراد جيش حترير السودان أثناء املواجهةعن مقتل ثالثة مسؤولني
ناوي يف حـبس تـابع للدولـة        ي م ىمينِ/واحتجز بعض املنتسبني إىل جيش حترير السودان       - ٢٤

وأُفيـد عـن وقـوع      . وتعرضوا لسوء املعاملة الـيت يفتـرض أهنـا كانـت شـديدة إىل حـد التعـذيب                 
ــد بعــض امل   ــدة مت أثناءهــا هتدي ــأهنم ســيقتلون حــاالت عدي ن أعــضاء الــشرطة  إوقيــل . عــتقلني ب

ــهم       ــوا إىل مركــز الــشرطة ضــربا جعل ــذين ُنقل ومــسؤولون آخــرون يف األمــن ضــربوا بعــض ال
وأُفيــد أنــه قــد تكّــرر ضــرب . يفقــدون الــوعي، وُعلــم أن آخــرين قــد هــددوا بــالعنف اجلنــسي 

اء إطـالق النـار أو نتيجـة        واشتكى العديد مـن املـصابني جبـروح أثنـ         . االستجواباملعتقلني أثناء   
هنـم، وهـم رهـن االعتقـال، مل حيـصلوا علـى       أاالعتقاالت أو أثناء احلبس مـن    سوء املعاملة أثناء    

وُنقـل معتقلـون آخـرون أصـيبوا جبـروح خطـرية            . العناية الطبية املناسبة رغم أهنم طلبوها مـرارا       
 .لال بعد عدة أيام من االعتقاإإىل املستشفى، غري أن ذلك مل حيدث 
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مــيين مينــاوي /ومت تــشكيل جلنــة للتحقيــق يف االشــتباكات بــني جــيش حتريــر الــسودان  - ٢٥
وُرفع بعـد أسـبوعني تقريـر إىل        . ٢٠٠٧أبريل  /وقوات األمن مبوجب مرسوم رئاسي يف نيسان      

وأخفقت حماكمة مخسة من أعـضاء      . وظل التقرير مصنفا سريا   . الرئيس يتضمن نتائج التحقيق   
ميين ميناوي متـهمني بقتـل ثالثـة مـن ضـباط الـشرطة يف إثبـات ظـروف                   /جيش حترير السودان  
ونظـرا النعـدام األدلـة، فقـد أفرجـت احملكمـة عـن مخـسة مـن املتـهمني إذ                     . قتل رجال الـشرطة   

غري أن أربعة منهم حكم عليهم لتهم جنائيـة ثانويـة تتـصل بتهمـة إعاقـة                 . برأهتم من هتمة القتل   
ومل يفـتح أي حتقيـق يف   . م عليهم بالـسجن ملـدة سـتة أشـهر     الشرطة عن القيام بواجباهتا؛ وحك    

 .ميين ميناوي/مقتل تسعة من أفراد جيش حترير السودان
ــول   - ٢٦ ــذ أواســط أيل ــل ٢٠٠٦ســبتمرب /ومن ــن أصــول    ٣٩، اعتق ــل م ــى األق  شخــصا عل

دارفوريــة يف اخلرطــوم مــن جانــب ضــباط الــشرطة واألمــن الــوطين يف إطــار التحقيــق يف مقتــل  
ــه، حمـــ   ــد طـ ــل يف        حممـ ــذي قُتـ ــة، والـ ــة العربيـ ــصدر باللغـ ــيت تـ ــة الـ ــاق اليوميـ ــدة الوفـ رر جريـ

فربايــر يف / شــباط٢٨وبــدأت احملاكمـة بــشأن جرميــة القتـل هــذه يف   . ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلـول  ٦
 شخـــصا ٧٣ هوكُـــشف أثنـــاء احملاكمـــة عـــن اعتقـــال مـــا جمموعـــ. حمكمـــة حبـــري، بـــاخلرطوم

 ٢٠٠٦ديـسمرب   /هم بني كانون األول   مدون اهتا وأُفرج عن معظمهم ب   . يتصل جبرمية القتل   فيما
ويف . وُحــوكم تــسعة عــشر دارفوريــا فيمــا يتعلــق جبرميــة القتــل  . ٢٠٠٧ينــاير /وكــانون الثــاين

ــضية      ٢٠٠٧أغــسطس /أواخــر آب ــهمني وشــطبت الق ــن املت ــسعة م ــة عــن ت ، أفرجــت احملكم
 . أشخاص ما زالوا حياكمون١٠املوجهة ضدهم لنقص األدلة، غري أن 

اور املقررة اخلاصة شديد القلـق مـن جـّراء االدعـاءات العديـدة الـيت تلقتـها بـشأن                ويس - ٢٧
انتهاكات حقوق سابقة للمحاكمة وسوء معاملة الكثري من املعتقلني، الـذين مت اإلفـراج عنـهم                

وقـد ُحـبس معظـم املعـتقلني حبـسا انفراديـا            . والذين ال يزالون رهن االعتقال، على حد سـواء        
واحتجز البعض بدون اهتامهم لفتـرات تـصل إىل   . م ملدة تصل إىل ثالثة أشهر  يف البداية، بعضه  

ــدارفوريني    . أربعــة أشــهر ونــصف مث أُطلــق ســراحهم   ــة مــن ال ــبني، يف الواقــع، أن ثالث ولقــد ت
 م اعتقلوا فيما يتصل بـالتحقيق يف جرميـة القتـل، أهنـ            ماملرموقني، الذين كان يعتقد يف البداية أهن      

ماعـات املتمـردة الـيت مل تؤيـد اتفـاق سـالم دارفـور، غـري أهنـم ظلـوا رهـن                       اسُتجوبوا بـشأن اجل   
ــدة شــهر آخــر    ــدون اهتــام مل ــوم     و. االعتقــال ب ــدون اهتــام، ي ــة املطــاف، ب ــهم، يف هناي ــرج عن أُف

 .، بعد مضي ستة أشهر على االعتقال٢٠٠٧مارس /آذار ٢٨
ب وغــريه مــن ســوء  ولقــد بلــغ املقــررة اخلاصــة أن املعــتقلني تعرضــوا ألســاليب تعــذي    - ٢٨

املعاملة مشلت تعليقهم من السقف مـن األذرع أو الـرجلني وضـرهبم ضـربا مربحـا علـى أجـزاء               
ولقـد كـان بعـض املـدّعى        . وُيهـدد الـبعض باعتقـال قريبـاهتم واغتـصاهبن         . خمتلفة من أجسامهم  
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عليهم يف حالة صحية بدنية ونفسية سيئة أيضا؛ فلم يقـدر الـبعض علـى الوقـوف بـدون إسـناد        
وبلـغ املقـررة اخلاصـة أيـضا        . أنفسهم وحيمل الـبعض عالمـات واضـحة علـى الـضرب واحلـرق             

تقارير تفيد بأنه قد مت ارتـشاء مـدّعى علـيهم أو الـضغط علـيهم لتجـرمي معـتقلني آخـرين، وأن                       
البعض قد قدم اعترافات انتزعـت منـهم حتـت التعـذيب أو غـريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية                       

 .نةوالالإنسانية واملهي
على إثر االضطرابات اليت عرفتها اجلامعات يف اخلرطوم، ألقى ضـباط األمـن الـوطين               و - ٢٩

 يف احلــبس ووضـعوهم  ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ١٢  و١١  و١٠القـبض علـى ثالثـة رجـال أيــام     
. اهتـام دون  بـ ، مث أفرجوا عنـهم      مكشوف عنه  ساعة يف مكان غري      ٣٦  و ١٢االنفرادي ملا بني    

وقـد  .  إىل مجاعـة معارضـة صـغرية ُتـدعى حـزب املـؤمتر الـسوداين            كلـهم  نوكان الرجال ينتمو  
ــة مجــيعهم   ــل إن الثالث ــهم قي ــال،  عــذِّبوا وأســيئت معاملت ــاء االعتق ــربوا  أثن ضــربا مربحــا  إذ ُض

 . الوطينجهاز األمن واملخابراتبل ضباط ا من ِقوورفس
 ضـة علـى حريـة التعـبري       وما زالت وسائل اإلعالم يف اخلرطـوم تعـاين مـن القيـود املفرو              - ٣٠

 احلظـر علـى املعلومـات العامـة،         ويف شـكل  . وذلك عن طريق الرقابة اليت متارس حـسب احلالـة         
نـه منـذ منتـصف      أ  مفادهـا   تقـارير  وصلت املقـررة اخلاصـة    ولقد  . واستخدام التشريعات اجلنائية  

ع  يــزورون بانتظــام العديــد مــن مطــاب جهــاز األمــن واملخــابرات الــوطين أغــسطس وممثلــو /آب
  هـؤالء   مناسـبات، قيـل إن     عـدة ويف  .  آخـر إصـداراهتا    ملعاينةومكاتب الصحف الوطنية العربية     

 قبـل    أو االستعاضـة عنـها      حبذف مقاالت أو أعمـدة صـحفية مـن ألـواح الطباعـة             أمرواضباط  ال
 علـى   الـساعات األوىل مـن الـصباح، أقـدم اجلهـاز املـذكور          أغـسطس، يف  / آب ٢٠ويف  . الطبع

ويف اليــوم املــوايل، ويف .  مــن املطبعــةرأي الــشعبدد األخــري لــصحيفة حجــز مجيــع نــسخ العــ 
 حبذف مخس مقاالت من عدد ذلك اليوم وردا على رفـض املـدير،     اجلهازاملطبعة أيضا، أمرت    

مل ُيـــسمح مـــن جديـــد بنـــشر صـــحيفة أغـــسطس، / آب٢٢ويف . فةيمل ُيـــسمح بنـــشر الـــصح
 حـذفت  بعـض املقـاالت الـيت     غطـت وقـد .  ألواح الطباعـة مـن املطبعـة       وصودرت الشعب رأي

خطـط إرهـايب مزعـوم، يف حـني         مب فيمـا يتـصل   املؤمتر الصحفي األويل الذي عقده وزير العـدل         
 رأي  يف جريـدة   صـحفي وهـو    جماهـد عبـد اهللا،       الحتجـاز عربت مقاالت أخـرى عـن انتقادهـا         

الت حتـدثت مقـا   و . ملـدة شـهرين    ، اإلدارة الوطنيـة لالسـتخبارات واألمـن       مـن جانـب   ،  الشعب
أغـسطس،  / آب ٢٥  و ٢٣  و ٢١ويف  . أخرى عن الشكاوى من التضييق على حرية الصحافة       

افة وأمـرت حبـذف      مطبعـة صـحيفة الـصح      جهـاز األمـن واملخـابرات الـوطين       زارت عناصر من    
ن املقـاالت  أ وعلـم .  إخبارية، مت تعويضها مبقاالت من أعداد سـابقة     مواد ثالث مقاالت وسبع  

ــات عــن املخطــط   ــسفارة     أوردت معلوم ــال يف ال ــائم باألعم ــوم وعــن طــرد الق  اإلرهــايب املزع
 . االحتاد األورويب مندوبيةالكندية ورئيس
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املقـررة اخلاصـة     وقـد توصـلت   . طر الترهيب واالعتقـال    يزال الصحفيون عرضة خل    وال - ٣١
بتقــارير تفيــد أن مــا ال يقــل عــن تــسعة صــحفيني عــاملني يف صــحف يوميــة عربيــة قــد اعتقلــوا 

ويـسرها أن تالحـظ أن بعـض        . ، ملـا ينقلونـه مـن أخبـار        ٢٠٠٦أغسطس  /، منذ آب  واحتجزوا
، أمـرت   ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٦ويف  . احملاكم قد بدأت تتحرك ضد ذلك االعتقـال واالحتجـاز         

 وهـي مـن    إصدار صـحيفة الـسوداين،       إىل أجل غري مسمى   نيابة الصحافة واملطبوعات أن يعلق      
.  ألواح طباعة عدد ذلك اليـوم مـن دار النـشر           تصادر، وأن    الصادرة بالعربية   الرئيسية اليوميات

، ألقت الشرطة القبض على حمرر صحيفة السوداين حمجوب عـروة،           ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٧ويف  
وعلى الكاتب الـصحفي عـصمان مرغـاين، للتحقيـق معهمـا علـى إثـر شـكاية متعلقـة بالقـذف               

 وكان عـصمان مرغـاين قـد نـشر     .مايو ضد الصحيفة والكاتب/ أيار١١قدمها وزير العدل يف  
. احملـاكم  تنظـر فيهـا       األمـوال  لغـسل  باستقالة الوزير يف سـياق قـضية         ا يطالب فيه  قبلئذ افتتاحية 

وقـد أُطلـق سـراح      . “ونشر أخبـار زائفـة    ” هتم منها القذف     ن ووجهت هلما،  واعتقل الصحفيا 
 . حماكمتهما أمام حمكمة اخلرطوم مشال اجلنائيةإىل حنيالصحفيني 

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة للعـام           ١٣٠ اجلريدة بنـاء علـى املـادة         وقف صدور مت  و - ٣٢
 والـصحة   ذات الصلة بالسلم  ”، يف القضايا     سلطات واسعة للمدعي العام    ، الذي خيول  ١٩٩١
إليـه بـالكف عـن      أو إصـدار األمـر       ، ملصادرة أشياء ميلكها من ُيتـهم بارتكـاب جـرم          “العمومية

غـري  . رض هذا اإلجراء يف سياق شكوى القذف اليت قدمها وزير العـدل           فُوقد  . مجيع األنشطة 
ســتمرار صــدور صــحيفة ال كيــف ميكــنأن أمــر التوقيــف الــذي أصــدره املــدعي العــام مل يــبني  

 .الصحة العمومية وأ السلم أن يهدد السوداين
 ١٣٠رة أن املـادة     مايو، نقضت إحـدى احملـاكم أمـر املـدعي العـام، مقـرَ             / أيار ٢١ويف   - ٣٣
ــف    ال ــر بوقـ ــدار األمـ ــصلح إلصـ ــصحيفة تـ ــدور الـ ــادت .  صـ ــسوداينوعـ ــصدور يف الـ  إىل الـ
 كانـت  :٢٠٠٧ يف عـام  الـسوداين  فيهـا  تغلـق وكانت هذه هي املرة الثانية الـيت   . مايو/أيار ٢٣

 أمـر مـن احملكمـة مينـع نـشر مـواد صـحفية               خمالفـة فربايـر بعـد     /قد أوقفت ليـوم واحـد يف شـباط        
وقـد تعـرض االسـتناد إىل املـادة         .  حممد طه   احملرر الصحفي املرموق   ة مبقتل تتناول القضية املتعلق  

ــسياسيني    مــن أجــل وقــف  ١٣٠ ــاعلني ال ــصحفيني والف ــل ال ــاد واســع مــن قب ــصحيفة النتق .  ال
بنائـــب الـــرئيس علـــي عـــصمان طـــه يف  وحـــسب تقـــارير صـــحفية، التقـــى جملـــس الـــصحافة  

 شـكوى رفعهـا     كمـا أن  . د الـصحافة   ضـ  ١٣٠مايو وحثه على إهنـاء اسـتخدام املـادة          /أيار ٢٠
 ضـد الـصحافة     ١٣٠تخدام املادة   حمامو صحيفة السوداين أمام احملكمة الدستورية للطعن يف اس        

 . ما زالت عالقةككل
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ــام   - ٣٤ ــع العـ ــذ مطلـ ــة  ٢٠٠٧ومنـ ــات العامـ ــن املعلومـ ــد مـ ــشر العديـ ــر نـ ــي . ، مت حظـ ففـ
مـستقلة متعلقـة بقـضية مقتـل        فرباير، أمرت إحدى احملاكم حبظر نشر أي أخبار صحفية          /شباط

وعللت احملكمة قرارها بأن نشر أخبـار صـحفية مـن شـأنه أن يـؤثر يف سـري                   . املرموق حممد طه  
مـا إذا كـان بإمكـان التحقيـق الــذي     ع شـفهيا  استفــسرواالعدالـة؛ وكـان بعـض الـصحفيني قـد      

كـشف الـدافع     أن ي  - اخلرطـوم    ويطغى فيه التركيز على اجلالية الدارفوريـة يف        -جتريه الشرطة   
وقـد مت إثـر احتجاجـات متواصـلة مـن قبـل       . احلقيقي لقتـل حمـرر الـصحيفة ومـن يكـون اجلـاين            

 .العديد من الصحف رفع احلظر الذي فرضته احملكمة على نشر املعلومات العامة
 مجيـع رؤسـاء حتريـر الـصحف بعـدم            إىل مارس، أصدر وزير العدل تعليمات    /ويف آذار  - ٣٥

 فـرض   ،مـايو /أيـار  ٢٣ ويف   .اكمات املتعلقة باجلرائم املرتكبـة يف دارفـور        أخبار عن احمل   ةنشر أي 
نــشر تقــارير صــحفية عــن ) جملــس الــصحافة(اجمللــس الــوطين للــصحافة واملطبوعــات الــصحفية 
 أصـدر املــدعي العــام  ،يوليــه/ متـوز ١٨ويف . أنـشطة اجلماعــات املتمـردة يف دارفــور وتــصرحياهتا  

فية متعلقــة باحملــاوالت التخريبيــة املزعومــة أو التحقيــق حظــرا عامــا علــى نــشر أي تقــارير صــح
عـرض للـسجن    يل بـاحلظر     معلن لعدم اإلضرار بـسري العدالـة؛ وكـل مـن خيـ             اجلاري، يف مسعى  

 أصـدر املـدعي العـام بواليـة         ،يونيه/ حزيران ٢٤ويف  .  من القانون اجلنائي   ١١٥بناء على املادة    
 بعمـل جلنـة التقـصي يف أحـداث منطقـة كجبـار              الشمال حظرا علـى املعلومـات العامـة املتعلقـة         

 .وباألحداث اليت سبقتها
، ميكـن اسـتخدام القـوانني       اإلعـالم   وسـائط   علـى   هـذه  باإلضافة إىل حاالت التـضييق    و - ٣٦

 يتــضمن العديــد مــن ٢٠٠٤فقــانون الــصحافة واملطبوعــات للعــام . لفــرض قيــود عليهــااحملليــة 
 وال يـنص علـى ضـمانات واضـحة حلمايـة حريـة              قـاد األحكام اليت ميكن استخدامها لقمع االنت     

  مــن الــصعب القيــود والــشكليات الــيت جتعــلشــىتويفــرض القــانون أيــضا . لإلعالمــينيالتعــبري 
ويشرف على تطبيق القانون جملس الصحافة، وهـو        .  إعالم جديدة على الساحة    وسائطظهور  

ما أن بعـضا مـن أحكـام القـوانني          ك. هيئة ُينظر إليها عموما على أهنا تفتقر إىل احلياد السياسي         
 حريـة   للحـد مـن    أيـضا    اسـتخدمت األخرى، كالقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، قد        

 .الصحافة
فـرغم اخـتالف املالبـسات احمليطـة بكـل          .  حتـديا  نوما زالت العدالة واملـساءلة تـشكال       - ٣٧

نـها هـو عـدم مـساءلة احلكومـة      واحدة من االنتهاكات املذكورة أعاله، فإن القاسم املـشترك بي    
حتقيقــات، لكــن ت احلكومــة فعــال أحــداث ســد كجبــار ومــروي، أجــر وخبــصوص. ملرتكبيهــا

 الرجــلويف حالــة . بــسبب التعــّدي توجــه أي هتمــة أنــه ملُيعلــن للعمــوم عــن نتائجهــا، كمــا  مل
 يف خمـيم الـسالم لالجـئني        ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٤اآلخـر الـذي أصـيب جبـروح يف          و قُتـل الذي  
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غـري أن ممـثلني     .  أم ال   أي حتقيـق رمسـي     ال ُيعرف مـا إذا جـرى      واملشردين داخليا يف أم درمان،      
دة اجملتمـع   طقـة كردفـان اجلنوبيـة هـم بـصدد مـسان           عن احلركة الشعبية لتحرير الـسودان مـن من        

وإنـه ملـن النـادر أن يـتم تقـدمي           . احمللي لرفـع دعـوى قـضائية ضـد الـشرطة بـشأن حـادث القتـل                
 احلــاالت الــيت ومل ُيحــاكم أحــد علــى أي مــن. عــذيب أو ســوء املعاملــة إىل القــضاءمــرتكيب الت

 . بعض تلك احلاالت، يف الواقع،بل إن احلكومة أنكرتيورد هذا التقرير تفاصيلها، 
 

 دارفور -رابعا  
ــور      - ٣٨ ــة دارف ــسان يف منطق ــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلن ــا فتئــت حتــدث انت ــشكل . م وت

جــيش حتريــر   يا جــل حــاالت القتــل غــري املــشروع، وإن كــان       هجمــات احلكومــة وامليليــش   
ويف مجيـع واليـات دارفـور       .  يف َنْجوة من اللوم    واملتمردين ليسو  جمموعة ميين ميناوي  /السودان

جيــري االعتقــال واالحتجــاز غــري القــانونيني، كمــا تــتم حــاالت اخلطــف والتعــذيب     الــثالث، 
 وبدرجـة أقـل مـن قبـل     بـل حكومـة الـسودان،    واألنواع األخرى من سوء املعاملة لألفراد مـن ق        

 .وال تزال النساء والفتيات يعتدى عليهن جنسيا ويغتصنب. جمموعات املتمردين
 كان أكثر من مليوين شـخص قـد ُشـرِّدوا بـسبب الـصراع،             ،  ٢٠٠٧يوليه  /وحىت متوز  - ٣٩

.  ماليــني شــخص يف دارفــور يتلقــون املــساعدة اإلنــسانية ٦  ماليــني مــن بــني٤كمــا أن قرابــة 
واسـعة االنتـشار عـن احـتالل األراضـي           حمشورون يف خميمات، فهناك تقـارير        وحيث أن الناس  
. عودة السكان حمدودة جدا كما أن الـرتوح مـا زال مـستمرا    وإن إمكانات   .بالقرى املهجورة 

 مـن املـشردين داخليـا اجلـدد         ٢ ٧٠٠ شـر إىل مدينـة الفا   ،  ٢٠٠٧يونيـه   /، يف حزيـران   وقد قـدم  
ويف جنـوب دارفـور، أدى انعـدام األمـن          . انعدام األمن يف املناطق الشرقية من جبل َمرَّه       بسبب  

  إىل أكثـر مـن   ٢٠٠٧مـارس  / يف آذار١٣ ٠٠٠الـسالم مـن    ازدياد عدد السكان يف خمـيم      إىل
 .)٤(يوليه/ املشردين داخليا يف أوائل متوز من٣٣ ٠٠٠
، تعمـل   ٢٠٠٧نما تدخل دارفور عامها اخلامس من الصراع املسلح يف أواخر عام            وبي - ٤٠

مــن املتمــردين وقطــاع الطــرق يف ون املواليــة للحكومــة واملقــاتلشيات يــالقــوات احلكوميــة وامليل
 أصيب نظام إقامـة العـدل يف دارفـور بـضعف شـديد              لقد. حالة عامة من اخلروج على القانون     

لعقــاب ورداءة نظــام إنفــاذ القــانون ونقــص املــوظفني واملــوارد يف  بــسبب ثقافــة اإلفــالت مــن ا
 .السلك القضائي ويف مكتب املدعي العام وانعدام اإلرادة السياسية

العديد مـن جلـان التحقيـق للنظـر يف        ومنذ نشوب الصراع، أعلنت احلكومة عن إنشاء         - ٤١
 خطـرية حلقـوق اإلنـسان       انتـهاكات  جتري تلك اللجان حتقيقات فعلية يف        وال. هجمات حمددة 

__________ 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٤ة يف السودان بتاريخ اإلحاطة اإلعالمية للصحافة من قبل بعثة األمم املتحد )٤( 
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فمـثال، أعلنـت احلكومـة    . ، كما أن نتائجها مل تعلـن أبـدا علـى املـأل              والقانون اإلنساين الدويل  
/ تـشرين الثـاين   (عن إنشاء جلنة للتحري يف أمور منها األحـداث الـيت وقعـت يف حمليـة الـِضعني                   

 ويف شـعرييه    )٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول  ( ويف املنـاطق خـارج جبـل مـون           )٢٠٠٦نوفمرب  
ــارس /آذار( ــا )٢٠٠٦م ــشرين األول( ويف تام ــوبر /ت ــارو وجــوزميين  )٢٠٠٥أكت  ويف آرو ش
كــانون ( ويف محــاده وبــرام )٢٠٠٥أبريــل /نيــسان(خــور أَبَّــِشي ويف ) ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول(

 ).٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول(ويف مارال ولََبدو ) ٢٠٠٥يناير /الثاين
ن أة املتعلقة بالصراع يف دارفور هي احملاكم اجلنائية اخلاصة بـش          أبرز آليات املساءل  وإن   - ٤٢

يونيـه  / حزيـران ٧ يف  صـادر األحداث يف دارفور، اليت أنشأها رئيس القـضاء الـسوداين مبرسـوم         
 أن احملــاكم وأشــار عــدد مــن البيانــات العامــة الــيت أدلــت هبــا احلكومــة الــسودانية إىل  . ٢٠٠٥

 دارفـور أنـشئت للتعامـل مـع اجلـرائم اجلنائيـة الرئيـسية الـيت             ن األحـداث يف   اجلنائية اخلاصة بشأ  
جـرائم حـرب أو جـرائم     تلك الواليات من منطقة دارفور، واليت ميكن وصفها بأهنا      حدثت يف 

 .وقـد ُعرضـت ، حـىت تارخيـه، تـسع قـضايا فقـط أمـام احملـاكم اجلنائيـة اخلاصـة               . ضد اإلنسانية 
 مثـل   ،املتـورطني يف أنـشطة غـري متعلقـة بالـصراع          تـسعة مـن املـدنيني        متهما   ٣١وكان من بني    
وال تتعلـق سـوى واحـدة       .  للسالح أو القتـل العمـد      االمتالك غري املشروع   وأ ،السرقة املسلحة 

اخلطرية اليت ارُتِكبـت    من القضايا املعروضة أمام احملاكم اجلنائية اخلاصة هبجوم يتصف باجلرائم           
 علـى  ٢٠٠٥الذي حدث يف عـام   (يتعلق باهلجومولكن الرجال املتهمني فيما    . خالل الصراع 

ومل تثبت إدانـة أحـد      . هأدينوا بسرقة ممتلكات مبوقع اهلجوم بعد حدوث      ) تاما يف جنوب دارفور   
 .جبرمية احلرب أو جبرمية ضد اإلنسانية

وقد أُمهل أمر مسؤولية القيادة وحتميل املسؤولني ذوي الرتب الرفيعة املسؤولية إمهـاال              - ٤٣
وأدانـت  . تربئته من التهمة  ، لكنه متت    أُتهِم مسؤول واحد فقط من ذوي الرتب الرفيعة       و. تاما

ومـن بـني    .  املوظفني، إال أهنـم كـانون مجيعـا مـن ذوي الرتـب الـدنيا               احملاكم اخلاصة عشرة من   
 تــويف نتيجــة  ســنة١٣أولئــك أديــن اثنــان مــن ضــباط املخــابرات العــسكرية بقتــل طفــل عمــره  

بيـد أن عقوبتـهم بالـسجن ملـدة سـنتني أُلغيـت مبوجـب مرسـوم عفـو             . جازللتعذيب أثناء االحت  
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١١رئاسي صدر بتاريخ 

أعـوان  فقـد متـت مقاضـاة       . بالكامل يف دارفور  ومن الواضح أن العدالة ليست مفتقدة        - ٤٤
، ففــي مدينــة اجلنينــة بغــرب دارفــور. نتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسانال وحماكمتــهم الدولــة

أُعلمت املقـررة اخلاصـة بـثالث قـضايا أُديـن فيهـا موظفـون حكوميـون، وصـدر علـيهم حكـم                       
وعـالوة علـى    . وهذه حاالت نـادرة بـالنظر لنطـاق املـشكلة         . ٢٠٠٦بتهمة االغتصاب يف عام     

ذلك، مل تأت اإلدانات إال بعد عدد غري مقبول من تأجيالت احملاكمات، اليت غالبا مـا تكـون                  
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ويستدل من هذه احلاالت أن املـساءلة، وإن كانـت        . ور املتهم أمام احملكمة   راجعة إىل عدم ظه   
نـه، مـن دون     أهـذه القـضايا أيـضا علـى         وتـربهن   . حتدث يف ظل ظروف استثنائية، فهـي ممكنـة        

ــضائي    ــام الق ــضاة واحملــامون  (إصــرار النظ ــد الق ــة    )وبالتحدي ــوان احلكوم ، فمــن احملتمــل أن أع
 .وا حىت هنايتها أبدااملدانون مل يكونوا أبدا ليحاكم

لمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة مبوجــب قــرار أحيــل الوضــع يف دارفــور إىل املــدعي العــام لو - ٤٥
وبعـد سـنتني مـن التحقيقـات        . ٢٠٠٥مارس  /آذار ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣جملس األمن   

 ٢٠٠٧أبريـل  /نيـسان  ٢٧حملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بتـاريخ     با، أصدرت الغرفة االبتدائيـة    اجلنائية
ــر ــي كــشيب   أوام ــال أمحــد هــارون وعل ــسودان    .  باعتق ــة ال ــررة اخلاصــة أن حكوم ــق املق ويقل

م املوجهـة  َهعلـى املـستوى الـوطين، يف الـتُ    تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية كمـا مل حتقـق،          مل
 .املتهمني، وهي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ضد

 
 شرق السودان -خامسا  

يوليــه / الــسالم بــني حكومــة الوحــدة الوطنيــة وجبهــة الــشرق يف متــوز بــدأت حمادثــات - ٤٦
ــشرين األول   ٢٠٠٦ ــسودان يف ت ــع اتفــاق ســالم شــرق ال ــوبر /، وُوقِّ  وكــان هــذا  .٢٠٠٦أكت

اتفـاق الـسالم    اتفاق الـسالم الثالـث الـذي توقعـه حكومـة الـسودان يف أقـل مـن سـنتني عقـب                       
 وهو مصمم، يف شكله وبنيتـه، علـى منـط           .واتفاق سالم دارفور   الشامل بني الشمال واجلنوب   

 وحيتــوي علــى بعــض أجــزاء االتفاقــات الــسابقة، ولكنــه يف العمــوم أكثــر إهبامــا وأقــل إلزامــا،   
 .تصرحيات عامة بدون حتديد مواعيد هنائية أو كيفيات للتنفيذ

وحبسب احملاورين الذين التقت هبم املقررة اخلاصـة، فـإن اتفـاق سـالم شـرق الـسودان                  - ٤٧
يعاجل األسـباب اجلذريـة للـصراع وال يقـدم تنـازالت جوهريـة للـسكان املهمـشني يف شـرق                     ال  

ــسودان ــا . ال ــة        كم ــق العدال ــك تطبي ــا يف ذل ــشرق، مب ــة ال ــسية جلبه ــب الرئي ــق املطال ــه ال حيق أن
كمــا أنــه .  بــورت ســودان الــيت حــدثت يف٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٩خيــص مذحبــة  فيمــا
علــى وجــه اضــي وتعــويض الــسكان املعــاد توطينــهم واملــشردون،   يعــاجل مــسألة حيــازة األر  ال

 .اخلصوص مبيناء بشائر واملنطقة احلرة بالبحر األمحر
ولقد أَبلغت املقررة اخلاصة عن الوضع يف املنطقة يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامـة              - ٤٨

ضـحايا املذحبـة يف     ويساورها قلق عميق ألن     ) ٤٤-٣٩، الفقرات   A/61/469(يف السنة املاضية    
ــالوا حقهــم بعــد   ــة ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٨وأنــشأت احلكومــة يف . بــورت ســودان مل ين  جلن

 .حد فيما يتعلق بتلك األحداث بعدأنتائجها مل تنشر بعد، ومل حياكم بيد أن . حتقيق
 



A/62/354
 

20 07-51428 
 

 املناطق االنتقالية -سادسا  
لقــد  و.ة النيــل األزرقتــشتمل املنــاطق االنتقاليــة علــى جنــوب كردفــان و أبيــي وواليــ  - ٤٩

 عندما التحق العديد من السكان غـري العـرب          كانت هذه الواليات مسرحا للقتال أثناء احلرب      
ــسودان     ــر ال ــشعيب لتحري ــاجليش ال ــسودان ب ــسودان   /يف وســط ال ــر ال ــشعبية لتحري  -احلركــة ال

 والنيــل األزرق إىل جانــب اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودانوحاربــت واليتــا جنــوب كردفــان 
ات الــسالم وحــصلتا علــى اتفاقــات اجلنــوب أثنــاء مفاوضـ إبـان احلــرب، غــري أهنمــا فُُـصلتا عــن   

، إال أن الوضــع وجنــوب كردفــان والنيــل األزرق مهــا واليتــان مشاليتــان  . ترضــي مطالبــهما ال
 .يتعلق بوالية أبيي ينتظر استعراضه فيما
قلب وغري قابل للتنبـؤ ألن      وإن الوضع األمين هادئ نسبيا، ولكنه يف بعض األحيان مت          - ٥٠

فاخلــصومات القدميــة العهــد بــني اجملموعــات  . املــسببات األساســية للعنــف مــا زالــت موجــودة 
 مـا زالـت موجـودة كمـا أن االشـتباكات            - واليت شجعت األطراف خـالل الـصراع         -القبلية  

 .تقع حول األرض واملياه واملواشي، وقد نتجت عنها حوادث قتل متفرقة
ارة املـوارد البـشرية ببعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان حـاالت سـوء املعاملـة           إدووثقت   - ٥١

 الـسلطات   اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان وُعرضـت تلـك احلـاالت علـى              من طرق    والتعذيب
ــصة ــه    . املخت ــدُخل اجلهــاز العــسكري وعــدم احترام ــى وجــه   كمــا أن ت ــانون، وعل ــسيادة الق ل

كمـا أن  . جرائم يساهم يف اإلفـالت مـن العقـاب    متورطني يف اخلصوص حينما يكون أعضاؤه 
ــهاكات        مزجيــا مــن انعــدام القــدرة وعــدم االهتمــام واخلــوف مــن التحقيــق يف مثــل هــذه االنت

والسلطات القـضائية يزيـد مـن تفـاقم هـذا           والتعديات على حقوق اإلنسان من جانب الشرطة        
 . الوضع
.  نظـامني قـضائيني متـوازيني      اتبـاع وتواجه إقامـة العـدل حتـديات هائلـة، حيـث جيـري               - ٥٢

احلركـة الـشعبية    /فاهليئات القضائية يف املناطق اليت يسيطر عليها اجليش الشعيب لتحرير السودان          
 فـال توجـد     ،أمـا يف أبيـي    . هلتحرير السودان ما زالت مدجمة يف جنوب الـسودان وتطبـق قوانينـ            

وإن . مـة بلديـة غـري رمسيـة    عرفيـة وحمك / فقـط حمـاكم تقليديـة   منا توجدوإهياكل قضائية رمسية،  
املناطق االنتقالية بكاملها سيئة التجهيز وينقصها القـضاة املؤهلـون         على نطاق   اهلياكل القضائية   

ملعاجلـة   مبادرة   ويف. احلركة الشعبية لتحرير السودان   /اجليش الشعيب لتحرير السودان   يف مناطق   
درجـة الـدنيا يف منـاطق اجلـيش         هذا الوضع، أصبح املعاونون القانونيون يعملون كقـضاة مـن ال          

ــسودان  ــر ال ــشعيب لتحري ــات     . ال ــى عواصــم الوالي ــة مقــصورة عل ــساعدة القانوني وأصــبحت امل
ــة  ــة عالي ــوب         . وبتكلف ــل جن ــن قب ــة م ــة جماني ــساعدة قانوني ــة، م ــة العملي ــن الناحي ــوفر، م وال ت

ــة لتــسو    . الــسودان ــذا، وألســباب عديــدة أخــرى، أصــبح النــاس يــستعينون باآلليــات القبلي ية ل
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واملمارســات باملعــايري وال تتماشــى جوانــب عديــدة مــن القــوانني التقليديــة العرفيــة  . النـــزاعات
أمر معتـاد جـدا يف املنطقـة        فاالحتجاز الطويل األمد    .  خيص حقوق املرأة   سيما فيما  الدولية، ال 

 ويـساهم انعـدام املـدعني     . اليت يسيطر عليها  اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان جبنـوب كردفـان             
 .العامني والقضاة يف هذا الوضع

فتـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث ميـارس          . وإن انتهاكات حقوق املرأة مـدعاة للقلـق        - ٥٣
.  الرتاعــات العائليــةوتوضــع املــرأة رهــن االحتجــاز بتهمــة الزنــا أو بــسبب . نطــاق واســععلــى 
 .ةزال الزواج باإلكراه ميارس على نطاق كبري يف املناطق االنتقالي وما
أثنــاء احلــرب يعــودون مــن  غفــرية مــن الــذين هــاجروا ويف الوقــت احلــايل، فــإن أعــدادا - ٥٤

وتــشكل األلغــام األرضــية ووجــود  . البلــدان اجملــاورة وأيــضا مــن منــاطق أخــرى مــن الــسودان  
 قـضية   وبينمـا يعـود النـاس إىل ديـارهم، تظـل          .  خطرا كبريا على العائدين    الذخائر غري املنفجرة  

 واخلــصومات القبليــة فــاألرض،. تلكــات حتــديا ينبغــي علــى الــسلطات معاجلتــه  األراضــي واملم
ويف الوقـت الـراهن، تبـت       . القدمية وانتـشار األسـلحة خلـيط متفجـر ومـصدر لعـدم االسـتقرار              

 .احملاكم العرفية يف الرتاعات على األراضي
ــة       - ٥٥ ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــع ب ــصور خطــري يف التمت ــشائع وجــود ق  يف ومــن ال

 بـشكل مناسـب     وحيث أن سلطات الدولة غـري قـادرة علـى تـأمني احلـصول             . املناطق االنتقالية 
على احلقوق األساسـية، فإهنـا تعتمـد علـى منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة                      

وقـد مت أيـضا   . الدولية أشد ما يكون االعتماد يف توفري اخلـدمات األساسـية كالـصحة والتعلـيم         
وينبغـي علـى   . عن تشريد السكان من جراء األنشطة اليت تقـوم هبـا الـشركات النفطيـة       اإلبالغ  

هــذه  التعامــل مــع ،لدســتور القــومي االنتقــايلاهليئــة الوطنيــة للبتــرول، مبجــرد إنــشائها عمــال با 
 كثري مـن    كما تسببت الفيضانات األخرية يف والية النيل األزرق يف إحداث         . الشواغل وغريها 

 . والطالب بدون مدارسىحيث تركت السكان بدون مأونية التحتية التدمري يف الب
 

 جنوب السودان -سابعا  
ع رئــيس حكومــة جنــوب الــسودان قــانون اعتمــاد الدســتور    يف جنــوب الــسودان وقَّــ  - ٥٦

ــسودان يف    ــوب ال ــت جلن ــانون األول٢املؤق ــسمرب / ك ــشريعية   . ٢٠٠٥دي ــة الت ــرت اجلمعي وأق
املوقعــان ثبــات وقــانون األحكــام العامــة وتفــسري القــوانني،   قــانون اإلةدونــمجلنــوب الــسودان 

 .٢٠٠٦أكتوبر / يف تشرين األولالعتمادمها
 ،٢٠٠٧مـايو   /ح الدورة الثالثة للجمعية التشريعية جلنوب السودان يف أيـار         اافتتلدى  و - ٥٧

إعـادة تأهيـل الـبىن    : أبرز رئيس حكومة جنـوب الـسودان مخـس أولويـات حلكومتـه، أال وهـي          
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 وتعزيـز املؤسـسات     ؛ وتنويـع االقتـصاد    ؛ وتوفري اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية       ؛حتية املادية الت
 . واألمنة الرشيدةكموالعامة واحل

 بــشأن القــانون هــا األول، أصــدرت احملكمــة العليــا تعميم٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٢ويف  - ٥٨
ن جهـاز القـضاء     ويطلـب التعمـيم مـ     ). ١/٢٠٧التعمـيم القـضائي     (املنطبق يف جنوب السودان     

 ضـمن أراضـي جنـوب الـسودان         دعاوىتطبيق القـوانني احلاليـة للـسودان اجلديـد يف مجيـع الـ             ”
دعاوى مـا يتعلـق بالـ   في على جهاز القضاء،  بوجي. ذئ أو بعد  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٠الناشئة يف   

ــة نــشواجلديــد أن يطبــق قــوانني الــسودان  ”، “ئــذالــيت نــشأت قبل  يف أراض دعوى الــءيف حال
 لسيطرة احلركة الـشعبية لتحريـر الـسودان والقـوانني الوطنيـة ذات الـصلة يف األراضـي                   خاضعة

 .“اليت تسيطر عليها حكومة السودان
وال تزال الكثري مـن مـسودات القـوانني مرهونـة بتـراكم أعبـاء العمـل الكـثرية ويعـزى                      - ٥٩

الـشؤون القانونيـة    ذلك إىل القدرات احملدودة الستعراض مشاريع مسودات القـوانني يف وزارة            
وهي إما مطروحـة علـى      قطعت سبعة قوانني شوط العملية الصياغية       ولقد  . والتنمية الدستورية 

: وهــذه القــوانني هــي. تــشريعية أو يف مراحــل اإلقــرار النهائيــة لــدى جملــس الــوزراء  ال يــةمعاجل
ة والقـانون اجلنـائي     ، والقوانني التقليدي  ١٩٧٤ القانون اجلنائي لعام     استنادا إىل (القانون اجلنائي   

ــسودان   ــر ال ــشعبية لتحري ــسودان  /للحركــة ال ــر ال ــشعيب لتحري ــة اإلجــراءات  ؛)اجلــيش ال  ومدون
 ؛ وقــانون الطفــل؛جــراءات املدنيــةاإل ومدونــة ؛اجلنائيــة، وجــدول مدونــة اإلجــراءات اجلنائيــة  

ع وضـ وزارة الـشؤون القانونيـة و     قـانون تنظـيم      و غرف القـضاة؛   وقانون   ؛وقانون جهاز القضاء  
وجتري كذلك صياغة مسودة قانون هيئة الشرطة جلنوب السودان وقانون الـسجون            . الدستور

 .جلنوب السودان
 جمموعة أخرى من مسودات القوانني اليت تنص على اإلنـشاء القـانوين للجنـة            صيغتو - ٦٠

وهـي  . جملـس الـوزراء  أحيلـت إىل  مبوجب اتفاق السالم الشامل يف جنوب الـسودان و  املفوضة  
 قوانني بشأن جلنة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج؛ وجلنـة مكافحـة                  ات مسود تشمل

الفــساد؛ وجلنــة الــسالم؛ واللجنــة املعنيــة بتعــداد الــسكان واإلحــصاءات والتقييمــات؛ وقــانون    
قــانون جلنــة حقــوق اإلنــسان أمــا . مظــامل املــوظفني؛ واللجنــة املعنيــة بقــدامى احملــاربني املعــوقني

 مــن غــري مدرجــة يف هــذه اجملموعــة فهــي خلدمــة العامــة وقــانون جلنــة األراضــي  وقــانون جلنــة ا
 .املسودات

 لـة  نظـرا لق   هااستعراضـ يتـأخر    القـوانني إىل اجلمعيـة التـشريعية         ات وصـول مـسود    بعدو - ٦١
 .ة يف جمال سن القواننيدراياملمارسة وال
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: القلـق حلالية بعض    بصيغته ا  ٢٠٠٧ثري مسودة قانون الشرطة جلنوب السودان لعام        تو - ٦٢
بالنسبة لألعمال اإلجرامية الـيت ترتكبـها الـشرطة         اختصاص قضائي خاص    إىل  حتديدا  شري  ت اأهن

تـسعى  إذ  و. وال ينص على آليات لتناول الشكاوى اليت يقدمها األهايل بـشأن سـلوك الـشرطة              
يش التحريـر   ن اجلنود الـسابقني مـن جـ        تعيِّ فإهنا ،شرطة جنوب السودان إىل زيادة عدد أفرادها      
مـن املهـم   و. أشـهر  ثالثـة حمـدودة مـدهتا     متكاملـة   الشعيب السوداين وتـزودهم بـدورات تدريبيـة         

تقــدمي املــساعدة إلعــادة توجيــه املقــاتلني الــسابقني املــدربني علــى احلــرب ألداء أدوار الــشرطة    
وبغيــة مــساعدة شــرطة جنــوب الــسودان، يتواجــد ضــباط شــرطة األمــم املتحــدة يف   . اجلديــدة

قـسم  إن  و. يـة ربامج التدريب الـ  الشرطة احمللية إلسداء املشورة بشأن املهـام اليوميـة وتنفيـذ             فقمرا
هيئــات الــشرطة يف مــا بــرح يــشرك  حقــوق اإلنــسان التــابع لبعثــة األمــم املتحــدة يف الــسودان   

اجلنوب وممثلي اجملتمع املـدين وشـرطة األمـم املتحـدة وغريهـم مـن اجلهـات املعنيـة الرئيـسية يف                      
 .ة إعداد دليل تدريب بشأن حقوق اإلنسان خمصص للشرطةعملي
ــة     - ٦٣ ــانون حتــديات هائل ــاذ الق ــا  ،وتواجــه وكــاالت إنف ــث أهن ــورد   حي ــدة وامل ــة الع . قليل
غـري  حتجـاز   الـيت ترتكبـها الـشرطة يف شـكل اال         االعتداءات  بشأن  مستمرة  البالغات  أن   كماو

بـضرب  رجـال الـشرطة     دى قيام    املثال، أ  ويف واو، على سبيل   . القانوين واملطول وسوء املعاملة   
 نقل الضحية إىل املستشفى يف حالة خطرية، وأسفر يف حالة أخرى عـن الوفـاة              إىل  امرأة  وجلد  
 . بعد فيما
 ،وت طالـــب واحـــد وجـــرح ثالثـــة مبـــطلبـــة اجلامعـــة يف ملكـــال  لوانتـــهت مظـــاهرة  - ٦٤

 مكتـب   فـتح و. ملتظـاهرين أطلقت قوات األمن الرصاص يف حماولة منـها للـسيطرة علـى ا             عندما
اسـتخدام القــوة  مـن حـاالت   ويف حادثـة أخــرى  . القـضية هـذه  تحقيــق يف بـاب ال املـدعي العـام   

عنـدما حـاولوا عبـور حـاجز        ضـربا مؤملـا     املفرط، وقع هذه املرة يف واو، ضـرب اجلنـود الطلبـة             
ذلــك الــشرطة يف مل حتقــق و.  نقــل العديــد مــن الطلبــة إىل املستــشفىإىل ذلــك فــضىوأ. طــاليب
 .يقدم الطلبة أي شكوى خوفا من االنتقام ومل
ا بــوج، اعتقلــت الــشرطة يف جوبــا رئــيس حتريــر جريــدة ٢٠٠٧أغــسطس / آب٧ويف  - ٦٥

لـشراء  مة ضّخمـ  وذكـر أن ذلـك حـدث فيمـا يتعلـق مبقـال بـشأن أسـعار         The Citizenاملواطن 
 حيـث أنـه   فـرج عـن الـصحفي   وأُ. مركبات من جانب كبار مسؤويل حكومة جنوب السودان  

 . أمر بالتوقيفصدرمل ي
مـن رجـال الـشرطة يف     اثـنني   وتعرض رجل متهم بالسرقة للـضرب املـربح مـن جانـب              - ٦٦

 مكتظة يف مركـز الـشرطة ومل حيـصل علـى العـالج              احتجازووضع يف زنزانة    . واو عند اعتقاله  
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ولقــد صــدرت مــذكرات توقيــف ضــد ضــابطي  . ووجــد ميتــا بعــد عــدة أيــام . الطــيب جلراحــه
 .ثننيالشرطة اال

يف كل من مباين الشرطة ويف الـسجون الـيت تـديرها الدولـة بعيـدة            حتجاز  وظروف اال  - ٦٧
 بالسجناء والبىن التحتيـة واملرافـق غـري         تغصفالسجون  . كل البعد عن االمتثال للمعايري الدولية     

ــة       ــا علــى العناي ــار، وال حيــصل املرضــى عقلي  مناســبة إىل حــد كــبري ويــسجن الــصغار مــع الكب
ــ ــاهتم      ُيحتجــز ة وـاملناسب ــرات تتجــاوز عقوب ــسجناء لفت ــن ال ــم أُديجــزء كــبري م ــإن ه ويف . وان

ــك، ــإن      رمبي ــسجون، ف ــة يف ال ــسلطات ونظــرا لظــروف االحتجــاز املقلق ــل تنظــر ال يف التعجي
قـد وقّعـت حكومـة      لو. ة االستعراض القـانوين لقـضايا املوجـودين يف احلـبس االحتيـاطي            ــبعملي

مـايو  / يف أيـار ،مج األمم املتحدة اإلمنائي وبعثة األمم املتحدة يف السودان      جنوب السودان وبرنا  
ومت التوصـل أيـضا إىل اتفـاق لوضـع          . إصـالح الـسجون   تنـاول مـسألة      مذكرة تفاهم ل   ،٢٠٠٧

يربـو   مـا بدأ تـدريب    غضون ذلك،   ويف  . مستشارين فنيني مبرافق السجون يف املستقبل القريب      
لعمـل يف هيئـة     نتـدبني ل  ش التحريـر الـشعيب الـسوداين امل       ود جـي  نـ ق من ج  ساب جندي   ٥٠٠على  

 .سجون جنوب السودان
هكـذا،  . ت حكومة جنوب السودان املزيد من اجلهود فيمـا يتعلـق بإقامـة العـدل              بذلو - ٦٨

مــن  ٢٠٠أكثــر مــن ُعلــم أن مت مــؤخرا تعــيني رئــيس احملكمــة العليــا جلنــوب الــسودان ونائبــه و
ويعـد ذلـك أمـرا إجيابيـا        .  قـد ُعينـوا     للواليـات اجلنوبيـة    نيعـام ال دعنياملـ  و نيقانونيال ينستشارامل

. إقامـة العـدل  جـديا  عرقـل  قـد  حيث أن االفتقار إىل املدعني العامني، خاصة يف املناطق النائية،           
 مئات قـضايا أولئـك الـذين يقبعـون يف           النظر يف  نشئت حماكم متنقلة بغية التصدي للتأخر يف      وأُ

 وجيري حاليـا يف واليـة الـبحريات   .  كثري منهم لفترات مطولةُحبسن احلبس االحتياطي، والذي  
إقامــة العــدل هائلــة عــن املــسؤولني طروحــة علــى  التحــديات املإنو. اســتعراض هــذه احلــاالت

 قانون العـريف  الن  والزعماء احمللي فيها  طبق  ينة يف مناطق    دوتطبيق القوانني امل  يفترض فيهم   حيث  
وال يتماشى الكـثري مـن هـذه املمارسـات التقليديـة        . واسع النطاق واملمارسات التقليدية تطبيقا    

ــة ومــع القــوانني الــسودانية   ل حتــديا رئيــسيا ظوال شــك أن هــذا األمــر ســي . مــع املعــايري الدولي
 .حلكومة جنوب السودان

ــرام  إقامــة العــدل و جــهوتوا - ٦٩ ــدخل  ســيادة القــانون املزيــد مــن التحــديات   احت بــسبب ت
كمـا أن   . لعسكريني وإساءة استعماهلم للسلطة اللذين كثريا ما يبلّغ عنـهما         املوظفني املدنيني وا  

ال تغـذي ارتيـاب     وهذه احلالة   .  اعتقال املدنيني شائعة   ةحاالت قيام أفراد اجليش مبمارسة سلط     
اإلفـالت  أيـضا   تـشجع   إهنـا    بـل    ،السلطات واملؤسسات احلكوميـة وحـسب     احلايل من   السكان  

 .لقانون على نطاق واسعسيادة اوازدراء من العقاب 
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 حيث يتم جتاهـل القـوانني الدوليـة         ،حقوق املرأة يف جنوب السودان    كثريا ما تنتهك    و - ٧٠
متتـع املـرأة    علـى   منـه،    ٢٠مبوجـب اجلـزء     الـسودان،    وينص الدستور املؤقت جلنـوب       .والوطنية

العرفيــة رســات قــوانني واملماالوال تــزال .  مبــا فيهــا احلــق يف ملكيــة العقــارات واإلرثهــاقوقحب
وممـا يزيـد الطـني بلـة، عـدم اتـضاح أي القـوانني تطبـق                 . إال أنه ال محاية حلقـوق النـساء        ،قائمة

 . االختصاص القضائي للنظر يف قضايا معينةومىت وأين تطبق وأي حمكمة هلا 
علـى  إمكانيـة حـصول املـرأة    ة؛ فمألوفـ وحاالت الزواج املبكر والقـسري هـي حـاالت      - ٧١

ــة ومنعدمــة؛ وتعتقــل  ملمتلكــات األراضــي أو ا ــتظم  قليل ــساء بــشكل من ــها باســبألالن ــا  من الزن
ــاء علــى طلــب األســرة   - مــن أفــراد األســرة  ن غريهــاأعمــال يرتكبــه أو  يف بعــض األحيــان بن

، مبــا يف ذلــك  معتــاد أيــضاالعنــف ضــد املــرأةإن و.  وديــون األســرةهــردفــع املوعــدم  - نفــسها
 مـشاركة املـرأة     عـد وت. إلنـصاف ال توجد أي آليات فعالة ل     وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث،     

اختــاذ  رغــم األحكــام الدســتورية الــيت تطالــب ب    ةحمــدودمــشاركة يف مناصــب صــنع القــرار   
ورغـم  . ىند كحـد أ    يف املائة  ٢٥تمثيل املرأة يف املؤسسات احلكومية بنسبة       براءات إجيابية و  ـإج

ــسا     ــات النـ ــت بعـــض اجملموعـ ــة، نظمـ ــصورة احلالكـ ــذه الـ ــات  هـ ــكلن رابطـ ــسهن وشـ ئية أنفـ
 .اجلنوب يف
حلركة الشعبية لتحرير السودان يف احلكومة وكـذلك        الذي حتتله ا  ر املركز املهيمن    ثاوأ - ٧٢

األصــوات واألحـــزاب الــسياسية األخـــرى يف   املخــاوف عنـــد  فيمــا يتعلـــق بوســائط اإلعـــالم   
 ،ةـة املقبلــــــيخابتيف ضــوء الفتــرة االنال بــل إن حــاالت هــذه املخــاوف تبــدو أوضــح . اجلنــوب

معيـات وممارسـة احلقـوق الـسياسية     اجلعندما سيصبح احترام حريـة التعـبري والتجمـع وتـشكيل         
 . على احملك

 حيـث   ،ويسري النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خبطـى بطيئـة للغايـة            - ٧٣
ــة والتحــويالت مــن حكومــة جنــوب الــسودان إىل الواليــ   أن  بعيــدة عــن ات خمصــصات امليزاني

تــأثري علــى تقــدمي اخلــدمات األساســية مثــل الــصحة   أميــا ويــؤثر هــذا الــسيناريو  . مثاليــةكوهنــا 
ــاه، وي  ــيم واملي ــن  والتعل ــال م ــسودان و  ن ــوب ال ــة جن ــصداقية حكوم ــسالم  مكاســبم ــاق ال  اتف

اخلدمات األساسية معدالت وفيـات النفـاس ووفيـات األطفـال           ترتب على نقص    وال ي . الشامل
. والتـهاب الـسحايا   امليـاه مثـل الكـولريا       املنتقلة ب ىل تفشي األوبئة    إأيضا  نه يؤدي   وحسب، بل إ  

البلـدان  يف الوقـت الـذي تعلـن فيـه     مـشروعات التنميـة وإعـادة اإلعمـار اهلامـة           وينتظر أن تنفـذ     
 .  عن تربعاهتااملاحنة
النفط يف املنــاطق الغنيــة بــ قطنــون ولئــك الــذين يألة يعيــشاألحــوال املولقــد تــدهورت  - ٧٤

ــزال لحيــث  ــي  ال ي ــضرر البيئ ــه  ل ــسبب في ــذي تت ــشركات  ال ــار  هــذه ال ــة آث إن و. ســلبيةالنفطي
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الئـم النـاجم عـن تلـوث امليـاه فيـه خطـر كـبري علـى صـحة النـاس                    التخلص من النفايات غـري امل     
جمــرى امليــاه ري الطــرق ممــا غَّــلبنــاء  األراضــي واملمتلكــات انتزعــتو. يف تلــك املنــاطقوعيــشهم 

وهنـاك ادعـاءات بانتـهاك هـذه الـشركات      . والزراعـة واقـب وخيمـة علـى الرعـي         وكانت لـه ع   
 .ملشكلةعاجلة القوانني العمل بدون وجود آليات فعالة مل

 ني املـسؤول  كمـا أن   .على احملك أيضا يف اجلنـوب     موضوعة  وحقوق امللكية واألراضي     - ٧٥
 منطقـة ووليـانج، بـالقرب مـن          هدم املنـازل يف    إنو. ريةقسبتنفيذ عمليات إخالء    أمروا    نياحمللي

ــا، و  ــة جوب ــسري  مدين ـــ اإلخــالء الق ــار أســرة يف ٢٨٥ل ــايو /أي ــب اجلــيش   ٢٠٠٧م ــن جان  م
مـشاورة   إخطـار سـابق أو  قد مت يف غـري  اإلخالء القسري  علم أن   و. دليل على ذلك  لوالشرطة  

ة أن جلنـ إذ علمـت   ، ويـسر املقـررة اخلاصـة   رغم تقدمي بعض التعويضات  ،  أو توفري سكن بديل   
 فـع ويبـدو أن الـضحايا علـى اسـتعداد لر         . حقوق اإلنسان جلنوب الـسودان تتـابع هـذه القـضية          

احلق يف بــفيمــا يتعلــق املنطبــق القــانون االلتبــاس أيــضا خبــصوص  ويــسود . ىل احملــاكمإالقــضية 
مشال حبر الغزال حيـث يـرفض القـضاة         يف األرياف، كالشأن يف والية      األراضي واملمتلكات، و  

واملمتلكـات يف    حقـوق ملكيـة األراضـي        صبحوستـ . األراضـي حول حيـازة    عات  يف نزا الفصل  
 . هممطالبأيضا عند عودة الناس إىل قراهم األصلية والبدء يف تقدمي خطر 
 وال يتعني تقدمي اخلـدمات      .وتتواصل العودة الطوعية للجنوبيني يف مجيع أرجاء املنطقة        - ٧٦

ترتب عـن   وسـت . فـرص العمـل   م أيضا إتاحة    لزاألساسية من أجل جذب العائدين وحسب بل ي       
 .ةادم يف ضوء تعداد السكان املقبل واالنتخابات القةهمم تحركة السكان هذه تأثريا

يـثري   ممـا و. بالنسبة للعائدين وملعيـشة النـاس يف اجلنـوب        حامسة  ألمن يف املنطقة أمهية     لو - ٧٧
وال تـزال االشـتباكات   . ملـها  بأكيف املنطقـة  املوجـودة   كميات األسلحة الكبرية    املخاوف  أحد  
زعم أن رجـال قبيلـة      ويُـ .  فيما يتعلق بنقاط املياه واألراضي واملواشي تؤثر علـى املنطقـة           ،القبلية

نـساء  خاصـة ال  مـدنيا، و أربعـة ومخـسني  لوالية االستوائية الشرقية قتلـوا      باا يف مدينة بودي     سوبت
ر استجابة حمدودة أولية مـن جانـب        وعلى إث . ٢٠٠٧مايو  /أيار يف   ،اقطفال من قبيلة ديدين   األو

كــشف بعــد عــن ومل ُي. الــسلطات احملليــة، أنــشأت احلكومــة جلنــة خمصــصة للتحقيــق يف القتــل  
اإلعـالن عـن هـذه    بـشدة  شجع أن املقـررة اخلاصـة تـ   و. النتائج اليت توصـلت إليهـا هـذه اللجنـة        

 .النتائج ومساءلة اجلناة
اســبة مــن جانــب احلكومــة، حيــث أن   عتــرب إنــشاء جلــان خمصــصة اســتجابة غــري من  يو - ٧٨

 .تعديهملمشتبه يف تتلوها أية جهود ملقاضاة لية وال ننتائجها غري عل
وقد قتـل الكـثريون،     . ستلزم إعادة اإلعمار  وكما حيدث يف أي جمتمع مزقته احلروب،         - ٧٩

ويف هــذا . املنطقــة أي فــرص لتطــوير أنفــسهمنــادرا مــا تركــت ملــن بقــوا يف وهــرب آخــرون و
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ولقــد أخــذت بعــض .  ضــئيلة اجملتمــع املــدين للتطــور واالزدهــاراتمنظمــ، فــإن فرصــة الــسياق
منظمــات هنــاك يف اجلنــوب و. الــسالم ويــستتباجملتمــع املــدين يف تنظــيم أنفــسها بــبطء فئــات 

وأسـهمت  مقررا هلا   اخلرطوم  تتخذ من   ولقد أنشأ اجلنوبيون منظمات     . مرتبطة جبماعات دينية  
 . مبوجب معاهداتةنشأة للهيئات امليف السابق يف تقارير بديل

 رئــــيس حكومــــة جنــــوب الــــسودان،  صــــدر، أ٢٠٠٦أكتــــوبر / األولتــــشرينويف  - ٨٠
ــسيد ــسان جلنــوب    يقــضي ســلفا كــري، مرســوما   ال ــة حقــوق اإلن بتعــيني مخــسة أعــضاء يف جلن

. لجنـة يف جنـوب الـسودان      ال واليـة ومهـام      تحديـد  سن تـشريع ل    ، حىت اآلن  ،ومل يتم . السودان
قرت هذه اللجنة خطتـها االسـتراتيجية   أو. قدما يف جمال التخطيط الداخلي مضت  اهليئة   بيد أن 

بنــاء قــدرات : وتــشمل اخلطــة مخــسة أهــداف مباشــرة، هــي. ٢٠٠٦نــوفمرب / الثــاينتــشرينيف 
 ثقيـف تلمؤسسية فعالة وكفؤة لتشجيع ومحاية حقوق اإلنسان؛ ووضع برنامج شـامل وفعـال ل             

 الـضحايا؛ نوب الـسودان؛ وإنـشاء آليـة فعالـة للـشكاوى ومحايـة              حقوق اإلنسان يف ج   يف جمال   
 يف ُعمـــمولقـــد . ؛ ووضـــع نظـــام إبـــالغيف جمـــال حقـــوق اإلنـــسانوضـــمان الرصـــد الفعـــال 

ويتـضمن هـذا     .يف جنـوب الـسودان    لتمكني اللجنة   جديد  تشريع   مشروع   ٢٠٠٧ه  ــيولي/متوز
إن املقـررة   و. اإلداريـة واملاليـة   تفاصيل سلطات اللجنة ومهامهـا وهيكلـها وأحكامهـا          املشروع  

ــشريع التأكــد مــن  املــسؤولني علــى  اخلاصــة حتــث   ــة   أن الت ــأن تكــون اللجن التمكــيين يــضمن ب
، وإن مل يعتمـد حـىت       أنـه أن أالحظ   ويسرين  . ة متشيا مع مبادئ باريس    يمؤسسة مستقلة وتعدد  

عــض قــضايا  فــإن جلنــة حقــوق اإلنــسان يف جنــوب الــسودان تنظــر بالفعــل يف ب  ،التــشريعاآلن 
 .حقوق اإلنسان

 
 االستنتاجات -ثامنا  

 .ما زالت محاية حقوق اإلنسان يف السودان متثل حتديا هائال - ٨١
ــهاكا شــنيعا      - ٨٢ ــة األطــراف حقــوق اإلنــسان انت . تظــل دارفــور منطقــة تنتــهك فيهــا كاف
ــا ــصاب        وم ــزاز واالغت ــاوى واالبت ــرض األت ــذيب وف ــال التعــسفي والتع ــات االعتق زالــت عملي
ولقــد أحــرز بعــض التقــدم علــى الواجهــة الــسياسية، غــري أن إمكانــات الترقــي هــذه  . تواصــلةم
ــا ــق   م ــها مل يتحق ــة     . زال الكــثري من ــني حكوم ــع ب ــاق املوق ــررة اخلاصــة ترحــب باالتف وأن املق

السودان، مـن جهـة، واألمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي، مـن اجلهـة األخـرى، وباعتمـاد قـرار                       
، الذي أذن بتسيري العملية املختلطـة،       ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١يف  ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩جملس األمن   

إال أن محايـة املـدنيني تقـع مـسؤوليتها     . مما سيساعد ال حمالة يف محاية حقوق اإلنسان للمـدنيني      
 .على عاتق دولة السودان أوال، وهي ال تزال غري كافية
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كمــا يتواصــل انتــهاك  . هاإن حقــوق اإلنــسان ُتنتــهك باســتمرار يف أرجــاء الــبالد كلــ   - ٨٣
ويتــواىل اســتهداف . احلقــوق األساســية، مبــا يف ذلــك حريــة التعــبري وحريــة تكــوين اجلمعيــات  

األحزاب الـسياسية املعارضـة والـصحافيني والطلبـة واملـشردين داخليـا وزعمـاء القبائـل بـسبب                   
عــام وهــذا يــدعو إىل القلــق علــى حنــو خــاص والبلــد يــستعد إلجــراء انتخابــات يف   . أنــشطتهم
وغالبا ما يتعرض املعتقلـون     . زالت أجهزة األمن تعتقل املدنيني وحتتجزهم تعسفاً       وما. ٢٠٠٩

 .للتعذيب وسوء املعاملة وُيحرمون من احلصول على اخلدمات القانونية
وقــد أنــشئ العديــد مــن جلــان  . ومــا زالــت العدالــة واملــساءلة تــشكالن حتــديا رئيــسيا   - ٨٤

دوث انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان يف مشــال وجنــوب  التحقيــق علــى إثــر ادعــاءات حبــ 
وحـسب املعلومـات املـستقاة، مل تـتم     . السودان، غري أن نتـائج التحقيقـات مل ُتكـشف للعمـوم           

 .مقاضاة أي من اجلناة
وما زال جنـوب الـسودان تنقـصها املـوارد والتجهيـزات واإلصـالح التـشريعي وإنفـاذ                   - ٨٥

وإىل ذلك، ال وجود آلليات يتعامـل هبـا مـع    . دالة فيه ضعيفةالقوانني، وتظل خدمات إقامة الع    
 .تعدد القوانني يف البلد

. أمــا عمليــة النــهوض بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة فتــسري بــبطء شــديد - ٨٦
ــا ــصدرا لالضــطراب        وم ــشكل م ــهميش ي ــشفافية والت ــدم ال ــساد وع ــر والف ــشراء الفق زال است

ويعرقل هذا الوضع جديا تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة          . ع أحناء البلد  السياسي واالستياء يف مجي   
 .األساسية كالصحة والرعاية والتعليم وإمدادات املياه، ال سيما يف جنوب السودان

 
 التوصيات -تاسعا  

 :توصي املقررة اخلاصة باآليت - ٨٧
 :أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية مبا يلي ‘١’ 
ــوانني   )أ(    ــة الق ــشامل والدســتور    مراجع ــسالم ال ــاق ال ــا التف وفق

وينبغـي إعـارة االهتمـام فـورا        . الوطين املؤقت ومعايري حقوق اإلنسان الدولية     
ملراجعة قانون األمن الوطين وقانون القوات املسلحة وقـانون الـشرطة وقـانون          

كما ينبغـي إجـراء مـشاورات مـع     . االنتخابات وغريها من القوانني الضرورية   
 ة، مبا يف ذلك اجلماعات النسائية، ضمانا حلقوق املرأة؛الفئات املعني

وتسريع تنفيذ اتفاق الـسالم الـشامل وإنـشاء اللجـان املتبقيـة             )ب(   
املنــصوص عليهــا يف اتفــاق الــسالم الــشامل، مثــل اللجنــة االنتخابيــة واللجنــة   
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وجيـب أن   . العقارية، وعلى وجـه اخلـصوص اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             
الية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مـع مبـادئ بـاريس وأن ُتـضمن              تتماشى و 

 هلا االستقاللية وُتَزود بالتمويل الالزم لضمان فعاليتها؛
وتـــشجيع نـــزع ســـالح امليليـــشيات واجملموعـــات املـــسلحة    )ج(   

األخرى يف الـسودان بأكملـه وتـسريح أفرادهـا وإعـادة إدمـاجهم، كـي تتـهيأ           
ــة بالــشعب إ  ىل ممارســة حقوقــه الــسياسية حتــسبا لالنتخابــات   الظــروف املؤدي

 القادمة؛
ومحاية السالمة البدنية وحريـة التنقـل يف البلـد بإجيـاد قـوات               )د(   

شرطة تتحلى باملصداقية والكفاءة واملهنيـة وعـدد كـاف مـن املـدعني العـامني                
وعدالة قويـة؛ ووضـع إجـراءات تـدقيق صـارمة وفقـا للقـانون الـدويل حلقـوق              

ــسانية     اإلنــسان د ــوأ املــسؤولني عــن جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلن رءا لتب
 مراكز السلطة؛

والتحقيـــق بـــشفافية يف مجيـــع التقـــارير املتعلقـــة بانتـــهاكات   )هـ(   
حقوق اإلنسان، وإشهار تقارير جلنة التحقيق وتقدمي اجلناة إىل العدالـة، إهنـاء             

 لثقافة اإلفالت من العقاب، وإرساء لسلطة القانون؛
وكفالة الـسالمة البدنيـة وحقـوق اإلنـسان جلميـع املعـتقلني،              )و(   

ــارة      ــة زي ــة وإمكاني ــة واخلــدمات الطبي ــة القانوني ــة حــصوهلم علــى املعون وكفال
 كما ينبغي إيالء عناية خاصة للمعتقلني من نساء وأطفال؛. هبمأقار

والتعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية واجملتمـع الـدويل        )ز(   
 عتقال املتهمني جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية؛ال

وكفالــة التمتــع جبميــع احلريــات للــصحافيني واملــدافعني عــن   )ح(   
 حقوق اإلنسان ونشطاء اجملتمعات احمللية وأعضاء األحزاب السياسية؛

والتصديق على مـا تبقـى مـن صـكوك دوليـة حلمايـة حقـوق                 )ط(   
اء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة اإلنــسان، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة القــض

واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                  
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين        و الالإنسانية أو املهينة  

  واحملكمة اجلنائية الدولية؛وأفراد أسرهم
 :يليأن تقوم الفصائل املتحاربة مبا  ‘٢’ 
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احترام واجباهتا اليت يفرضها القانون الدويل حلقوق اإلنـسان          )أ(   
 والقانون الدويل اإلنساين، ال سيما يف ما يتعلق حبماية املدنيني؛

وتيسري تقـدمي املـساعدات اإلنـسانية مـن قبـل األمـم املتحـدة                )ب(   
 ؛)احملتاجني(والوكاالت األخرى 

ــوات حفــ    )ج(    ــع ق ــل م ــاون الكام ــم   والتع ــة لألم ــسالم التابع ظ ال
املتحــدة واالحتــاد األفريقــي حلمايــة الــسكان املــدنيني ودعــم العمليــة الــسياسية 

 دارفور؛ إلجياد حل سلمي للصراع الدائر يف
 :أن تقوم حكومة جنوب السودان مبا يلي ‘٣’ 
تسريع عملية إصالح القوانني، وفقا التفاق الـسالم الـشامل           )أ(   

 ومعايري حقوق اإلنـسان الدوليـة، والعمـل علـى أن      ولدستور جنوب السودان  
ُيدرب، القيمون على إنفاذ القانون ويزودوا باإلمكانيات الـيت يـستطيعون هبـا             

 مزاولة مهامهم بفعالية؛
وتــسريع نــزع ســالح املقــاتلني الــسابقني وأفــراد اجملموعــات   )ب(   

جنـوب  املسلحة األخـرى وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم سـعيا إىل حتقيـق أمـن                 
 السودان؛

ــة    )ج(    ومنـــع تـــدخل اجلـــيش الـــشعيب لتحريـــر الـــسودان يف إقامـ
 العدالة، وال سيما يف عمل الشرطة والقضاء؛ وتوفري التدريب املهين هلما؛

وتــسريع وتــرية التنميــة بتقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة ألفــراد    )د(   
رص الــشعب، وخــصوصا للعائــدين واجملموعــات الــضعيفة األخــرى؛ وإجيــاد فــ

 العمل للشباب والنساء املعيلني لألسر؛
ويف الوقــت الــذي تعــرب فيــه عــن تقــديرها إلنــشاء جلنــة         )هـ(   

حقوق اإلنسان يف جنوب السودان، فـإن املقـررة اخلاصـة تـود التـشديد علـى                 
اإلنــسان وفقــا ملبــادئ بــاريس،    أمهيــة ســن القــانون املتعلــق بلجنــة حقــوق      

 .فعاليةيكفي من التمويل لسري العمل ب ومبا
 :أن يقوم اجملتمع الدويل مبا يلي ‘٤’ 
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مواصلة تقدمي الدعم املايل والتقين حلكومة الوحـدة الوطنيـة،           )أ(   
ــاء        وال ــشامل وبن ــسالم ال ــاق ال ــذ اتف ــسودان، لتنفي ــوب ال ــة جن ســيما حلكوم

 دميقراطية حلماية حقوق اإلنسان واملساواة بني املواطنني؛ مؤسسات وطنية
ــرار  )ب(    ــم ق ــضي بإحــداث القــوة      ودع ــذي يق ــم املتحــدة ال  األم

املختلطــة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة دعمــا سياســيا وماليــا حلمايــة  
 حقوق اإلنسان للمدنيني يف دارفور ووضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب؛

ودعم وتيـسري العمليـة الـسياسية إلهنـاء الـصراع يف دارفـور،               )ج(   
اكات حقــوق اإلنــسان مــرة أخــرى باســم األمــن أو   دون إيــذاء ضــحايا انتــه 

 السالم؛
ومــــساندة حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة وحكومــــة جنــــوب  )د(   

السودان يف إرساء سـيادة القـانون وتـشجيع االنتقـال الـدميقراطي علـى أسـس          
 املساواة وحقوق اإلنسان؛ واحلد من الفقر؛

 :أن تقوم األمم املتحدة مبا يلي ‘٥’ 
ــدو  )أ(    ــام ب ــدنيني      القي ــة امل ــال محاي ــتباقا يف جم ــر اس ر يكــون أكث

واحتــرام حقــوق اإلنــسان؛ كمــا ينبغــي توســيع واليــة بعثــة حفــظ الــسالم يف   
 السودان توسعيا كبريا؛

العمــــل علــــى وضــــمان املــــساءلة والعدالــــة يف الــــسودان؛ و )ب(   
 حيصل عفو عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية؛ أال

نـيني حبقـوق اإلنـسان مـن مـستوى رفيـع            وتعيني مـوظفني مع    )ج(   
لإلعانــة علــى تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــسودان، وال ســيما إلنــشاء النظــام  

 القضائي جلنوب السودان وتدريب املالك القانوين؛
وينبغي تقدمي دعم خاص من مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق      )د(   
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