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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
   ٢٠١١مايو / أيار١٣- ٢جنيف، 

) ج(١٥وق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلق        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ** *السودان    

 إىل عمليـة    املعنيـة هات  اجل  من ٢٢هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . )١(االستعراض الدوري الشامل  

 يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           وال. جملس حقوق اإلنسان  
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل 

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات          . بادعاءات حمدَّدة 
أمـا  . صوص األصلية دون تغـيري    الواردة يف التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على الن        

االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل        
وتتاح على املوقع الشبكي . عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها     

ـ            ات للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيـع املعلوم
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي              . الواردة

  .أربع سنوات
  

__________ 

 .إىل أقسام الترمجة يف األمم املتحدةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا   *  
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  **  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
أوصت منظمة العفو الدولية بأن يصدق السودان على اتفاقية القـضاء علـى مجيـع                 -١

أة والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛ وعلى بروتوكول امليثاق األفريقي         أشكال التمييز ضد املر   
حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا؛ والربوتوكول االختياري الثاين للعهد            
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            

سية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن              أو العقوبة القا  
  . )٢( من االتفاقية٣٢ و٣١االختفاء القسري، واملوافقة على اختصاصات اللجنة مبوجب املادتني 

 بأن يصدق السودان    املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء      أوصى  و  -٢
قوق اإلنسان اليت مل يصبح طرفاً فيها بعد، وهي تشمل الربوتوكول           على الصكوك الدولية حل   

االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكـول           
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ الربوتوكول االختيـاري الثـاين       

ملدنية والسياسية؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         للعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا    
  . )٣(ضد املرأة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 بأن يوقع السودان ويصدق على اتفاقية القضاء علـى          ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٣
وقدمت الورقة  . )٤(ية مناهضة التعذيب  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبأن يصدق على اتفاق        

 بالتوقيع والتصديق على اتفاقية     ٣كما أوصت الورقة املشتركة     . )٥( توصية مماثلة  ٩املشتركة  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع إبداء حتفظات على مواد االتفاقية املنافية للقيم               

  . )٦(واملبادئ السودانية

   والتشريعياإلطار الدستوري  - باء  
أوضح مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق أن الدستور االنتقايل جلمهوريـة الـسودان              -٤

وأوصت الورقتـان   . )٨( ودعا إىل مواءمة مجيع القوانني معها      )٧(يتضمن شرعة حقوق شاملة   
 مبراجعة مجيع القوانني وفقاً للدستور االنتقايل واملعاهدات الـيت أصـبح            ٩ و   ٧املشتركتان  
 بإجراء مراجعة شاملة لعمليـة صـياغة     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠( طرفاً فيها  السودان

  . )١١(القوانني وتعديلها
 إىل إجراء حوار عام ومشاورات مع اجملتمع املدين واخلرباء بغية           ٢ودعت الورقة املشتركة      -٥

  . )١٢(تور املستقبليحتديد اجملاالت واآلليات الالزمة حلماية حقوق اإلنسان بفعالية يف إطار الدس
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وفيما يتصل بشمال السودان، أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بـأن جتـري               -٦
حكومة الوحدة الوطنية، على وجه السرعة، إصالحات حقيقية لقانون األمن الوطين وفقـاً             

  .)١٣(التفاق السالم الشامل والتزامات السودان الدولية
لقانوين لإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب       أن التعريف ا   ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٧

 وغريه مـن    ٢٠٠٧واجلرائم ضد اإلنسانية على حنو ما ورد يف قانون القوات املسلحة لعام             
وأوصـت بـإجراء    . )١٤(التشريعات ذات الصلة ال يتسق مع التعريفات املعترف هبا دوليـاً          

  . )١٥(تعديالت تشريعية تنص على املساءلة الفعلية
 إىل ضرورة حث السودان     كز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء      املروأشار    -٨

وبّين مركز دراسات اجملتمع أن حمادثات      . )١٦(على تعزيز واستكمال اتفاقات السالم املنظر إبرامها      
وأوصى األطراف بإهناء العنف يف دارفور والتوصل إىل        . )١٧(السالم اجلارية يف الدوحة بطيئة نسبياً     

وأوصت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان بأن تتخذ حكومـة الوحـدة           . )١٨(الم شامل اتفاق س 
  . )١٩(الوطنية املزيد من اإلجراءات اإلجيابية يف التعامل مع الرتاع يف دارفور

إىل إهنـاء الـرتاع يف دارفـور    ) Jubilee Campaign(ودعت منظمة محلة اليوبيل   -٩
وأوصـت  . نفاذ احلماية ووقف العنف يف إقليم دارفور      واالمتثال التفاق مركز القوات بغية إ     

  .  )٢٠(بالطرق السلمية" املتمردين"هذه املنظمة السودان بالسعي على تسوية املشكالت مع 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
ـ ٧ذكرت الورقة املشتركة    -١٠ د  أن الدستور االنتقايل ينص على إنشاء ست جلان لرص

حقوق اإلنسان وتلقي الشكاوى بشأن االنتهاكات املزعومة، غري أن هذه اللجان مل ُتنـشأ              
وأوصت الورقة بضرورة إنشاء هذه املؤسسات وختصيص املوارد املالية هلا وااللتزام           . )٢١(بعد

  .)٢٢(بإشراك اجملتمع املدين يف عملها
نوب السودان غري متوافقة  أن مفوضية حقوق اإلنسان جل٨وذكرت الورقة املشتركة   -١١

  . )٢٣(مع مبادئ باريس

  تدابري السياسة العامة  - دال  
 أن حكومة الوحدة الوطنية ليست لديها برامج حمددة         ١أوضحت الورقة املشتركة      -١٢

  . )٢٤(لأليتام بالرغم من وجود متويل حكومي هلذا اجملال
ت عامة ومبادئ توجيهيـة      أنه ينبغي وضع إطار سياسا     ٦وجاء يف الورقة املشتركة       -١٣

لتهيئة وصون البيئة اليت توفر احلماية للشرائح االجتماعية الضعيفة، وإنشاء آلية متابعة لرصد             
  .)٢٥(حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  ءات اخلاصةالتعاون مع اإلجرا    
ذكرت منظمة العفو الدولية أن اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان   -١٤

 وأوصت بأن يواصل    )٢٦(هو اجلهة الوحيدة املكلفة بتقدمي عرض شامل حلالة حقوق اإلنسان         
  . )٢٧ (السودان التعاون معه

        الزيـارة املقدمـة يف     وبّينت منظمة العفو الدولية أن الـسودان جتاهـل طلبـات              -١٥
.  من الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي           ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  

وأوصت املنظمة السودان باملوافقة دون تأخري على طلبات الزيارة، اليت مل يرد عليها، املقدمة              
  . )٢٨( االختفاء القسريمن اإلجراءات اخلاصة، وال سيما طلبات الفريق العامل املعين حباالت

أحكام القـانون   ، مع مراعاة    تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       - باء  
  اإلنساين الدويل السارية

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 مـن   ١٥٢ و ١٥١ أن املادتني املتعلقتني بالنظام العام       ٥أوضحت الورقة املشتركة      -١٦

. )٢٩( غري متسقتني وتنطويان على إهانة للمرأة ومتييـز ضـدها          ،١٩٩١القانون اجلنائي لعام    
وذكرت منظمة العفو الدولية أن هاتني املادتني تتسمان بالغموض وأن شرطة النظام العـام              

". الفاضح أو املنايف لألخـالق    "لديها سلطة تقديرية واسعة النطاق لتحديد الزي أو السلوك          
يق يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبـها         وأوصت املنظمة بإلغاء املادتني والتحق    

  . )٣٠(أفراد شرطة النظام العام
 أن الفتيات، على عكس الفتيان، ال حيصلن على نصيب          ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٧

 أن األرامل ُيحرمن من وراثة ممتلكات       ٨وجاء يف الورقة املشتركة     . )٣١(من مال الوالد املتوىف   
  .)٣٢(ماألزواج بعد وفاهت

وأعربت املنظمة الدولية حلقوق األقليات عن قلقها إزاء تصريح أدىل به وزير اإلعالم            -١٨
يف حكومة الوحدة الوطنية وبثته وسائل اإلعالم الرمسية مفاده أن املواطنني املنحـدرين مـن            
جنوب السودان ستسقط عنهم حقوق املواطنة يف الشمال إذا جاءت نتيجة االستفتاء لصاحل             

 مليون من اجلنـوبيني يعيـشون يف الـشمال، وأن           ١,٥وأكدت املنظمة أن    . )٣٣(نفصالاال
وأوصت املنظمـة  . )٣٤(الكثريين منهم ال تربطهم عالقات وجدانية أو عملية جبنوب السودان       
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حكومة الوحدة الوطنية بعدم اختاذ أية إجراءات إلسقاط املواطنة عن اجلنـوبيني يف حالـة               
  . )٣٥( اجلنوبالتصويت لصاحل انفصال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 من الدستور االنتقايل الوطين متنع احلكم     ٣٦ إىل أن املادة     ٥أشارت الورقة املشتركة      -١٩

باإلعدام على من هم دون الثامنة عشرة، ولكنها مل تستثن األطفال من هذه العقوبة يف حالة                
  .)٣٦(نهب املسلح، مبا فيها ال"اجلرائم احلدّية"

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل حاالت موثقة ُنفّذت فيها أحكـام باإلعـدام،                -٢٠
؛ وختفيف مجيع أحكـام اإلعـدام الـيت         )٣٧(وأوصت بالوقف الفوري لتنفيذ هذه األحكام     

  .)٣٩(؛ واملنع الصريح لصدور أحكام اإلعدام حبق القاصرين)٣٨(صدرت إىل أحكام بالسجن
كز دارفور لإلغاثة والتوثيق أن قوات األمن السودانية متارس التعذيب على           وذكر مر   -٢١

نطاق واسع يف سياق الرتاع املسلح يف دارفور، ومورس التعذيب بصورة مكثفة عقب اهلجوم   
  . )٤٠(٢٠٠٨مايو /الذي شنته حركة العدل واملساواة على اخلرطوم يف أيار

جمات اليت اسـتهدفت مـدنيني يف       وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل اهل        -٢٢
وأوصت بوقف مجيع   . )٤١(، مما يشكل خرقاً للقانون اإلنساين الدويل      ٢٠١٠دارفور يف عام    

اهلجمات املتعمدة والعشوائية اليت تستهدف املدنيني يف دارفور، وبوضع حـد لالنتـهاكات           
  . )٤٢(األخرى للقانون اإلنساين الدويل؛ كما أوصت مبالحقة اجلناة

 مينح جهاز األمن    ٢٠١٠ذكرت منظمة العفو الدولية أن قانون األمن الوطين لعام          و  -٢٣
وُيسمح لعمالء هـذا    . )٤٣(واملخابرات الوطين سلطات واسعة لالعتقال واالحتجاز والتفتيش      

اجلهاز احتجاز األشخاص لفترة تصل إىل أربعة أشهر ونصف دون مراقبة قضائية، مما يتـيح               
هاكات حلقوق اإلنسان كالتعذيب وإساءة املعاملة، وميكنـهم مـن        هلم الفرصة الرتكاب انت   

كما أشارت منظمة العفو إىل أن قانون األمن الوطين يكفل          . )٤٤(باإلكراه انتزاع االعترافات 
حصانة عمالء اجلهاز من املالحقة القضائية واإلجراءات التأديبية فيما يتعلق جبميع األفعـال             

وأوصت املنظمة بإبطال قانون األمن الوطين وإجراء       . )٤٥( عملهم اليت تقع أثناء قيامهم بتأدية    
إصالحات مؤسسية وتشريعية جلهاز األمن واملخابرات بغية تقليص سلطاته املتعلقة باعتقـال            
واحتجاز األشخاص، وإنشاء آلية للمراقبة القضائية؛ كما أوصـت املنظمـة برفـع مجيـع        

 ٤وأوصت الورقة املـشتركة     . )٤٦(تعاونون معهم احلصانات اليت يتمتع هبا عمالء اجلهاز وامل      
  .)٤٧(جبملة أمور منها التعويض املناسب للضحايا

وأشارت منظمة العفو الدولية أن جهاز األمن واملخابرات استمر يف القيام باعتقاالت   -٢٤
ويتعرض احملتجـزون للتعـذيب     . تعسفية يف دارفور ووضع األشخاص يف احلبس االنفرادي       

املة، وال سيما األشخاص املشتبه يف انتمائهم إىل اجلماعات املعارضة املـسلحة،            وإساءة املع 
  . )٤٨(واملشردون داخلياً
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 أن جهاز األمن واملخابرات ميارس التهديد وإساءة املعاملة         ٤وبّينت الورقة املشتركة      -٢٥
. )٤٩(ينبصورة منهجية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني يف منظمات اجملتمع املد            

  . )٥٠(وتوصي بوضع حد لعمليات االنتقام اليت تستهدف هؤالء األشخاص
وفيما يتعلق جبنوب السودان، ذكرت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان أن العمليـة       -٢٦

 شهدت قيام قوات األمن بعمليات واسعة النطاق مشلت         ٢٠١٠االنتخابية اليت جرت يف عام      
وإساءة املعاملة اليت استهدفت املعارضـني للحركـة        التهديد واالعتقال التعسفي واالحتجاز     
وأوصت املنظمة بتدريب اجلنود يف جمـال معـايري         . الشعبية ومراقيب االنتخابات والناخبني   

حقوق اإلنسان واطالعهم على أهنم سيخضعون للمساءلة إذا ما أقـدموا علـى ارتكـاب               
  . )٥١(انتهاكات حلقوق اإلنسان

رضة للخطر إن تزايد العنف القبلي يف جنوب الـسودان          وقالت مجعية الشعوب املع     -٢٧
يهدد االستقرار، وإن اجليش الشعيب لتحرير السودان مل يتمكن من توفري احلمايـة الكافيـة               

 أن الرتاعات القبليـة تـستهدف النـساء         ٣وذكرت الورقة املشتركة    . )٥٢(للسكان املدنيني 
وأوصت اجلمعيـة مبعاجلـة     . )٥٣(صواألطفال وتتسبب يف مقتل وتشريد العديد من األشخا       

األسباب احلقيقية هلذه الرتاعات؛ وختصيص املزيد من التمويل وزيادة الدعم املقـدم لـرتع              
سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛ وإيالء مزيد من االهتمام لدراسة انتشار 

؛ وتنظـيم   )٥٤(سلم واألمن ظاهرة الكراهية يف جنوب وغرب السودان وتأثريها املدمر على ال         
  . )٥٥(مؤمتر سالم هبدف تسوية الرتاعات القبلية

 تشري إىل ١٩٩١ من القانون اجلنائي لعام ١٤٩ أن املادة ٢وجاء يف الورقة املشتركة   -٢٨
الزنا يف تعريفها لالغتصاب، مما يؤدي إىل التباس بشأن األدلة املطلوبة للمالحقـة القـضائية    

الحقة جبرمية الزنا يف احلاالت الـيت يتعـذر فيهـا إثبـات تعرضـها        وتواجه املرأة خطر امل   
، "االغتصاب الزوجي "وتشري الورقة أيضا إىل أن القوانني السودانية ال ُتجّرم          . )٥٦(لالغتصاب

تـشويه األعـضاء التناسـلية    /وهو ضرب من التحرش اجلنسي، أو بعض أنواع استئـصال  
ت تشريعية ينبغي أن تشمل تعـديل تعريـف         وأوصت الورقة بإجراء إصالحا   . )٥٧(لإلناث

وباملثل، أوصـت   . )٥٨(االغتصاب وجترمي االغتصاب الزوجي ومجيع أشكال العنف اجلنسي       
 مـن   ١٤٩ و ١٤٥منظمة التضامن املسيحي العاملي مبراجعة التشريعات، وخباصة املـادتني          

  . )٥٩(القانون اجلنائي
اسـتمرار مـشكلة االغتـصاب يف       وأشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل         -٢٩

ند خروج النساء مـن املعـسكرات   معسكرات املشردين داخلياً يف دارفور، وعادة ما يقع ع       
وقد اختفت إىل حد كبري آليات إحالـة النـساء          . )٦٠(ع احلطب من أجل إعداد الطعام     جلم

مشلـت   ةضحايا االغتصاب إىل مراكز الرعاية الطبية، كما أن املنظمات اليت طردهتا احلكوم           
وأوصت هـذه املنظمـة   . )٦١(مجيع املنظمات اليت لديها إمكانيات طبية كبرية يف هذا اجملال         
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السودان بأن يضع حداً لإلفالت من العقاب عن طريق اختاذ إجراءات قوية ملعاقبة مـرتكيب               
  .  )٦٢(جرائم االغتصاب

ملان السوداين  وفيما يتصل بشمال السودان، ذكرت منظمة التضامن املسيحي أن الرب           -٣٠
 بأن تتضمن املعاقبة على الزنا تطبيق حـد الـرجم علـى             ٢٠١٠أغسطس  /طالب يف آب  

وذكرت منظمـة التـضامن     . )٦٤(، والتشجيع على الزواج املبكر وتعدد الزوجات      )٦٣(الزنا
 من العهـد الـدويل اخلـاص        ٧املسيحي أن عقوبة اجللد وعقوبة الزنا تتعارضان مع املادة          

 والسياسية، كما أن التشجيع على الزواج املبكر قد يشكل انتهاكاً من جانب             باحلقوق املدنية 
وأوصت املنظمة بأن تكون ممارسـات      . )٦٥(السودان اللتزاماته مبوجب اتفاقية حقوق الطفل     

وتشريعات السودان املتعلقة بالنساء واألطفال متوافقة مـع التزاماتـه مبوجـب القـانون              
  . )٦٦(الدويل
، اليت حتظـر    "مشروع قانون الطفل  " من   ١٣ أن املادة    ٥رقة املشتركة   وورد يف الو    -٣١

وُتجّرم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، قد ُسِحبت قبل اعتمـاد القـانون بـالرغم مـن                
االستراتيجية اليت اعتمدها السودان يف هذا اجملال والتزاماته الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة            

 ٢٠٠٩فربايـر   /وقالت منظمة محلة اليوبيل أنه مت يف شباط       . )٦٧(مارسةبالقضاء على هذه امل   
وهو واحد من ثالثة أنواع من اخلتان يتمثل يف إزالة جـزء مـن   " ختان السنة للبنات"تقنني  
، وأوصت بإلغاء هذا القانون والقضاء على هذه املمارسة عن طريق التوعية مبضارها            )٦٨(البظر

  . )٧٠(٣ووردت وصية مماثلة يف الورقة املشتركة . )٦٩(وتثقيف اجملتمعات احمللية
ومع اإلشارة إىل تزايد العنف اجلنساين يف جنوب السودان والتقارير الـواردة عـن               -٣٢

، أوصت منظمة التضامن املسيحي     )٧١(زيادة اإليذاء اجلسدي للنساء واألطفال يف إطار األسر       
  . )٧٢(ة واملواطنني بشأن العنف اجلنساينالعاملي بزيادة اجلهود لتوعية وتثقيف رجال الشرط

 طفالً يف اهلجوم الذي شنته حركة العـدل         ٨٩ إشراك   ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٣٣
 على العاصمة، وقالت إن على األطراف املتناحرة الكف عن جتنيد           ٢٠٠٨واملساواة يف عام    

  .  )٧٣(األطفال واستخدام األطفال اجلنود
 إىل أن هذا النوع ملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفالاملبادرة العا وأشارت    -٣٤

، بيد أنه مشروع يف مشال السودان سـواء         )٧٤(من العقوبة حمظور صراحة يف جنوب السودان      
العقوبات "ويف حني حيظر قانون الطفل . )٧٥(أكان ذلك يف إطار األسرة أو املؤسسات العقابية

  .)٧٦(سودان، فهو ال حيظر صراحةً مجيع أشكال العقوبة البدنيةيف املدارس يف مشال ال" القاسية
 أن يف مشال السودان عدد كبري من األيتام الذين يعيشون ٨وجاء يف الورقة املشتركة      -٣٥

يف الشوارع ويتعرضون للضرب على أيدي رجال الشرطة كلما مت التبليغ عن سـرقات أو               
رضون لإليذاء واالغتصاب وال يتلقـون أيـة        وغالبية هؤالء األطفال يتع   . )٧٧(عمليات سطو 
  . )٧٨(رعاية طبية
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن املدنيني يف دارفور غالباً ما يتعرضون هلجمـات مـن                 -٣٦

ار مركز دارفـور لإلغاثـة      وأش. )٧٩(بينها عمليات قصف جوي من جانب القوات احلكومية       
 ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١١ و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٠والتوثيق إىل صدور مرسومني رئاسيني يف       

، ومت  ١٩٨٦ وقانون القوات املـسلحة لعـام        ١٩٩١ قانون اإلجراءات اجلنائية لعام      لتعديل
جلرائم مبوجب ذلك عفو رجال الشرطة واألمن والقوات املسلحة من املسؤولية اجلنائية عن ا            

ونتيجة لذلك، أوضح املركز أن انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف           . اليت ارُتكبت يف دارفور   
  . )٨٠(دارفور قد ارُتكب يف ظل إفالت تام من العقاب

وذكرت منظمة العفو الدولية أن األشخاص الثالثة الذين صدرت ضدهم مذكرات             -٣٧
وأوصت منظمة العفو الدولية    . )٨١(نتوقيف من حمكمة اجلنايات الدولية ال يزالون يف السودا        

ومنظمة رصد حقوق اإلنسان بأن يتعاون السودان مع احملكمة الدوليـة وينفّـذ مـذكرات       
  . )٨٢(التوقيف الصادرة عن احملكمة

 ١٩٨٩وأشار مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق إىل أن منطقة دارفور ختضع منذ عـام         -٣٨
وقوات األمن من املساءلة فيما يتعلق بانتـهاكات        لقانون الطوارئ الذي يعفي أفراد اجليش       

  . )٨٣(حقوق اإلنسان
 أن الدستور االنتقايل جلنوب الـسودان يـنص علـى           ٨وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٩

استقالل اجلهاز القضائي، غري أن القضاء ال يتسم باالستقاللية وال تزال احلكومة تتدخل يف              
 إىل أن استـشراء     ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٤(كماإلدانات واألحكام الصادرة عن احملا    

الفساد يف أوساط العاملني يف اجلهاز القضائي واحملسوبية يف تعيني القضاة يؤديان إىل زيـادة               
  . )٨٥(تقويض استقالل القضاء

       من قـانون األدلـة اجلنائيـة        ١٠وأشار مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق إىل املادة          -٤٠
كمـا  . )٨٦( وذكر أن احملاكم ال ترفض األدلة املتحصل عليها بطرق غري قانونية        ،١٩٩٣لعام  

 اليت تـسمح بقبـول األدلـة        ١٩٩١ من قانون اإلجراءات اجلنائية لعام       ٢٠٦تناول املادة   
واالعترافات املنتزعة بواسطة التعذيب، وقال إن هذه املمارسات يدعمها قانون األمن الوطين            

  .)٨٧()قانون الطوارئ (١٩٩٧ السالمة العامة لعام وقانون الطوارئ ومحاية
وفيما يتصل بشمال السودان، أوضح مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق أنه مت إنـشاء               -٤١

أربع حماكم خاصة حملاربة اإلرهاب بغرض حماكمة املتهمني باملشاركة يف اهلجوم الذي شنته             
اللوائح الداخلية هلذه احملاكم ال تتسق      وقال املركز إن    . حركة العدل واملساواة على اخلرطوم    

. مع املعايري العاملية حلقوق اإلنسان وال تفي باملعايري الدنيا للعدالة يف القانون العريف والـدويل            
وُيمنع املتهمون من تقدمي طلبات للمثول أمام احملاكم، كما يرفض القضاة بصورة منهجيـة              

مني خيتاروهنم، كما يرفضون التحقيق يف مـزاعم  طلبات املتهمني للتشاور على انفراد مع احملا     
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وأعربت مجعية الشعوب املعرضة للخطر عن دواعـي        . )٨٨(التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة   
   .)٨٩(قلق مماثلة

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حكومة الوحدة الوطنية مل ُتالحق املسؤولني              -٤٢
وأضـافت أن التوصـيات     . )٩٠(ئم يف دارفور  عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغريها من اجلرا      

 مل ُتنفّذ، كما أن الوعود      الفريق الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعين بدارفور       املقدمة من   
بالتحقيق يف أخطر اجلرائم اليت وقعت يف دارفور ومالحقة مرتكبيها مل تؤد إىل أية مالحقـات                

       ملعرضة للخطـر إن التعهـدات الـيت قُطعـت يف           وقالت مجعية الشعوب ا   . )٩١(قضائية جادة 
 بتقدمي مليشيات اجلنجويد إىل العدالة بسبب االنتهاكات اجلماعية حلقوق اإلنسان           ٢٠٠٤عام  

مل تتحقق، بل مت على النقيض من ذلك إدماج هذه املليشيات يف قوات الدفاع الشعيب املعترف                
أضافت اجلمعية أن حكومة السودان جتاهلت      و. )٩٢(هبا رمسياً ويف صفوف قوات حرس احلدود      

   .)٩٣(مذكرة التوقيف الصادرة من حمكمة اجلنايات الدولية ضد أحد قادة اجلنجويد
وأوضح مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق أن إجراءات احملاكم اجلنائيـة اخلاصـة يف               -٤٣

وأشارت منظمة العفـو    . )٩٤(دارفور ال توفر احلد األدىن من معايري العدالة واحملاكمة العادلة         
الدولية إىل حدوث الكثري من االعتقاالت التعسفية ووضع احملتجزين يف احلبس االنفـرادي              

  . ٢٠٠٦ودون توجيه اهتامات عقب إعالن حالة الطوارئ يف والية مشال دارفـور يف عـام               
تجزين حتت  ومل ُتنشأ بعد احملاكم اخلاصة اليت تنص عليها أحكام قانون الطوارئ، مما حيرم احمل             

وأوصت منظمة العفو الدولية مبثـول مجيـع        . )٩٥(طائلة هذا القانون من الوصول إىل العدالة      
احملتجزين أمام قاض على وجه السرعة إلعادة النظر يف مشروعية وظروف االحتجاز ومنحهم    
احلق يف االعتراض أمام حمكمة على مشروعية هذا االحتجاز؛ كما أوصت بضرورة االمتثال             

ارم للمعايري الدولية املتعلقة باحملاكمة العادلة، على أن يشمل ذلك اجلرائم الـيت ُيعاقـب         الص
  . )٩٦(عليها باإلعدام

وذكرت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن القوات املسلحة السودانية منعت قوات             -٤٤
طربات بغية  حفظ السالم املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي من الوصول إىل قرية             

  . )٩٧(٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢ مدنياً يف ٥٧التحقيق يف مذحبة أدت إىل قتل حوايل 
 إىل عدم املساواة أمام القانون ألن القانون ُيطبق بطريقة          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥

. )٩٨(تكون لفائدة األطراف األقوى اقتصادياً واملوظفني احلكوميني وكبار القادة العـسكريني         
ضافت أن احملاكم ال تقبل طلبات التطليق اليت تقدمها النساء، وُتحال مثل هذه القضايا إىل               وأ

  .)٩٩(الزعماء احملليني الذين مييلون غالباً إىل إصدار أحكام تكون يف مصلحة الرجال
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
            ٨القـانون    (١٩٩١لعـام    أن القـانون اجلنـائي       ٧ذكرت الورقة املـشتركة       -٤٦

والقانون اجلنائي الذي اعتمدته حكومة جنوب السودان يفرضـان عقوبـات           ،  )١٩٩١لعام  
وتوصـي  . )١٠٠(جنائية على بعض أشكال األنشطة اجلنسية اليت تتم بالتراضي بني الراشـدين           

نسان، وذلك عن طريق    الورقة السودان مبواءمة تشريعاته مع التزاماته الدولية يف جمال حقوق اإل          
   .)١٠١(إبطال مجيع األحكام اليت ُتجرم املمارسات اجلنسية اليت تتم بالتراضي بني الراشدين

 أن النساء الشابات ال يؤخذ رأيهن يف أغلب األحيان          ٦وأوضحت الورقة املشتركة      -٤٧
وأشـارت  .  اختاذ هذه القرارات   بشأن الزواج أو اختيار األزواج ألن اآلباء ينوبون عنهن يف         

الورقة إىل أن زواج الفتيات الصغريات شائع يف السودان بالرغم من أن هـذا النـوع مـن                  
  . )١٠٢( قد ُمنع منذ عقودالزجيات

  حرية التنقل   -٥  
 أن حرية التنقل وممارسـة      ١٠فيما يتعلق بوالية البحر األمحر، جاء يف الورقة املشتركة            -٤٨

. )١٠٣(السياسية، على النحو املكفول يف الدسـتور االنتقـايل، قـد انُتهِكـت            احلقوق املدنية و  
   .)١٠٤(وأوضحت أن التدابري اليت اُتخذت عند فرض حالة الطوارئ بقيت بعد رفع حالة الطوارئ

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٦  
  مة واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة العا

ذكرت املنظمة الدولية حلقوق األقليات أن اتفاقية السالم الشامل نصت على اختـاذ            -٤٩
خطوات قانونية متنع تطبيق الشريعة اإلسالمية على غري املسلمني يف مشال السودان، بيـد أن               

ضعون ألحكام  مجيع السودانيني يف الشمال، مبن فيهم املسيحيون وأتباع الديانات األفريقية خي          
وأشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل التزايد الـسريع يف الـضغوط            . )١٠٥(الشريعة

وأعربت عن قلقها من أن الردة      . )١٠٦(االجتماعية اليت تواجه املسيحيني بسبب تطبيق الشريعة      
 وأوصت املنظمة حكومة الوحدة الوطنية    . ١٩٩١تشكل جرمية مبوجب القانون اجلنائي لعام       

باستثناء غري املسلمني من أحكام الشريعة اإلسالمية؛ وكفالة إعمال احلق يف حريـة الـدين               
واملعتقد؛ وكفالة عدم التمييز ضد األقليات الدينية أو ممارسة القمع خالل فتـرة مـا بعـد                 
االستفتاء؛ وإبطال قانون الردة؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين               

كما أوصت بوضع تشريع يكفل احلق التام يف حرية الدين للجميع يف مشـال              . )١٠٧(قدواملعت
  . )١٠٨(السودان، مع اإلشارة إىل استثناء غري املسلمني من تطبيق أحكام الشريعة

وأشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل زيادة التضييق على األصوات املعارضة             -٥٠
لك عن طريق ممارسات تشمل املراقبة الـصارمة للـصحافة          للحكومة يف مشال السودان، وذ    

، قام عمالء جهاز    ٢٠١٠أغسطس  /مايو وآب /وخالل الفترة بني أيار   . )١٠٩(ووسائل اإلعالم 
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األمن الوطين واملخابرات بزيارات يومية إىل دور طباعة الصحف هبدف حذف املقاالت اليت             
التمـاس  كومة حرية التعبري وحريـة      وأوصت املنظمة بأن تكفل احل    .  )١١٠(تتسم باحلساسية 

  . )١١١(خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين
 منح اجمللـس    ٢٠٠٩وصرحت منظمة العفو الدولية بأن قانون الصحافة واملطبوعات لعام            -٥١

ة ، وأوصت املنظمة حكوم   )١١٢(الوطين للصحافة سلطات تنظيمية واسعة على الصحف والصحفيني       
    .)١١٣(السودان بتعديل هذا القانون وفقاً اللتزاماهتا وتعهداهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حزب املؤمتر الوطين يواصل سيطرته على              -٥٢
اجمللس الوطين للصحافة ويستخدمه ألغراض سياسية، وأن اجمللس قد استدعى عـدداً مـن              

وتناولت الورقة  . )١١٤(ب مقاالت تتعلق بدارفور والعدالة الدولية واالنتخابات      الصحفيني بسب 
 مسألة تعرض الصحفيني لالعتقال بصورة متواترة وقيام احلكومة بإغالق وسائط           ١املشتركة  

  .  )١١٥(اإلعالم اليت ال تبث برامج تتسق مع سياسات احلكومة
فو الدولية أن الصحفيني تعرضـوا،      وفيما يتعلق جبنوب السودان، ذكرت منظمة الع        -٥٣

وذكـرت  . )١١٦(قبل وأثناء االنتخابات، لعمليات ختويف ومضايقات واعتقاالت واحتجاز       
مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن صحفيني من جنوب السودان يعملون يف وسائط إعـالم              
 تابعة للدولة احُتجِزوا ألكثر من أسبوع بعد رفضهم املشاركة يف حفـل تنـصيب رئـيس               

والحظت اجلمعية أن صحافيني بارزين جرى اعتقاهلم بعـد         . )١١٧(حكومة جنوب السودان  
وأوضحت منظمـة رصـد حقـوق       . )١١٨(٢٠١٠أبريل  /االنتخابات اليت ُنظمت يف نيسان    

اإلنسان ومنظمة التضامن املسيحي العاملي أن جنوب السودان مل يضع بعد اإلطار القـانوين              
أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بوضع قوانني لوسـائط         و. )١١٩(لتنظيم وسائط اإلعالم  

  .)١٢٠( التعبري وفقاً للمعايري الدوليةحريةاإلعالم تؤدي إىل محاية 
 أن جهاز املخابرات يف والية البحر األمحر منع جمموعة ١٠وجاء يف الورقة املشتركة    -٥٤

اجلهاز سلطة تسجيل   وأوصت بأال ُيمنح هذا     . من احملامني من تسجيل مركز حلقوق اإلنسان      
  .)١٢١(منظمات اجملتمع املدين

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن قوات األمن يف مشال الـسودان اسـتخدمت                -٥٥
كما . )١٢٢(٢٠١٠القوة املفرطة لقمع التجمعات السلمية اليت نظمتها املعارضة قبل انتخابات عام            

  .  )١٢٣(اخيص لتنظيم التجمعات أو فضهاورد أن قوات األمن متنع حرية التجمع برفض إصدار التر
 وقوع العديد من املخالفات املتمثلة يف حرمان نـاخبني          ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٥٦

من اإلدالء بأصواهتم يف االنتخابات الرئاسية والربملانية، وقال املراقبون إن عمليـة االقتـراع              
  .)١٢٤(كانت دون املعايري الدولية لالنتخابات احلرة الرتيهة

وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إىل أن عملية تزوير االنتخابات يف مشـال               -٥٧
الت حلمالسودان أدت إىل إلغاء جزء من نتائج االنتخابات، كما تعرض املرشحون املستقلون 
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وذكرت أن الكثريين من سكان     . )١٢٥(هتديد من جانب مسؤولني من مشال وجنوب السودان       
  . )١٢٦( يف االنتخابات بسبب انعدام األمندارفور مل يشاركوا

 أن حكومة جنوب السودان عززت جهودهـا لزيـادة        ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٥٨
 اإلجيابية، على النحـو     اإلجراءاتمشاركة املرأة يف اختاذ القرار، ولكن تأجل تطبيق سياسة          

  .)١٢٧(املنصوص عليه يف اتفاقية السالم الشامل
  . )١٢٨( ومركز دراسات اجملتمع بيانات وتوصيات بشأن االستفتاء٤املشتركة وقدمت الورقة   -٥٩

  اتيةواحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  - ٧  
 أن أجور النساء العامالت أقل من األجور اليت حيـصل           ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦٠

وقالـت إن   . )١٢٩(يـات عليها الرجال الذين يشغلون وظائف مماثلة وأهنن حيرمن مـن الترق          
  .)١٣٠(السلطات يف والية غرب حبر الغزال هتمش النساء املتعلمات

 إىل أن عددا ال حصر له من األطفال، غالبيتـهم دون            ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٦١
بينما " طواعية"فغادر البعض   . الرابعة عشرة، تركوا أسرهم حبثاً عن العمل يف املدن واألسواق         

وحيصل بعض األطفال على العمـل يف  . ر ضحية للمتاجرين باأليدي العاملة  وقع البعض اآلخ  
  . )١٣١(فنادق صغرية حيث ُيثقل كاهلهم بالعمل مقابل أجور زهيدة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
مـم  ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان منع املنظمات اإلنسانية ووكاالت تابعة لأل            -٦٢

حرم هذه اجملموعات السكانية مـن      وتأثرين بالرتاع   املتحدة من الوصول إىل السكان املدنيني امل      
فقد ُمنعت منظمات إنسانية من الوصول إىل املدنيني املتأثرين باهلجمـات           . )١٣٢(العون اإلنساين 

وأوصت املنظمة بأن تـسمح   . )١٣٣(٢٠١٠اليت طالت معظم أجزاء شرق جبل مرة خالل عام          
ومة الوحدة الوطنية بوصول املعونات اإلنسانية إىل مجيع السكان احملتـاجني، وأن متتثـل              حك

لالتفاقات القائمة بشأن عمل منظمات العون اإلنساين يف السودان، مبا يف ذلك متكني املنظمات            
املنظمـة الدوليـة   وقـدمت  . )١٣٤(اإلنسانية من تنفيذ الربامج املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلماية      

قوق األقليات توصيات مماثلة، وال سيما فيما يتعلق بإعمال احلق يف الغـذاء للمجموعـات               حل
 بطرد املنظمات غري احلكومية   ٢٠٠٩مارس  /املتأثرة بالرتاع يف دارفور بعد قيام احلكومة يف آذار        

  . )١٣٥(العاملة يف جمال اإلغاثة ووقف عمل منظمات اإلغاثة احمللية
، )١٣٦( إن مرافق الصحة العامة ال تستويف املعـايري املطلوبـة   ١كة  وقالت الورقة املشتر    -٦٣

فهي ال تقدم اخلدمات الصحية املالئمة ألهنا غري قادرة على تشخيص األمراض بصورة جيـدة               
اإليـدز  /والحظت زيادة اإلصابة بفريوس نقص املناعة     . وتفتقر إىل العدد الكايف من املمرضني     
   .)١٣٧(ات لكفالة القدرة على تشخيص اإلصابة هبذا املرضوأوصت بتوفري معدات يف املستوصف
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 إىل عدم كفاية تقدمي املعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة         ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
 أن املدرسة الوحيدة للقابالت يف والية غرب        ١وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٣٨(اإلجنابية واألمومة 

 اإلنفـاق    تـدّني  ٥وتناولت الورقة املشتركة    . )١٣٩(قص التمويل حبر الغزال قد أُغلقت بسبب ن     
  . )١٤١( يف املائة من إمجايل الناتج احمللي١٥ وأوصت بزيادته إىل )١٤٠(احلكومي على الصحة

 عدم كفاية املرافق الصحية يف والية البحـر األمحـر           ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -٦٥
وأوصت جبملة أمور منها    . )١٤٢(ني واملعدات واألدوية  وافتقار املراكز الصحية املوجودة للعامل    

زيادة عدد األطباء وغريهم من املوظفني الطبيني؛ وبتوفري التدريب للقابالت؛ وبإنشاء مراكز            
  . )١٤٣(صحية جديدة لتقدمي الرعاية للنساء واألطفال يف جمال التغذية

فهناك حاجـة   . بحر األمحر  إىل نقص املياه يف والية ال      ١٠وأشارت الورقة املشتركة      -٦٦
  . )١٤٤(إىل حفر آبار جديدة وصيانة اآلبار املوجودة

املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات    وفيما يتعلق بالوضع يف دارفور، أشار         -٦٧
 عن اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنـسان        ٢٠٠٩مايو  / إىل القرار الصادر يف أيار     اإلخالء

أن السودان مل يثبت أنه توقف عن عمليات اإلخالء القسري أو هـدم             والشعوب الذي بّين    
املساكن ومل يتخذ خطوات حلماية الضحايا من اهلجمات وعمليـات القـصف املتواصـلة              

وأوصى املركز السودان بإعادة تأهيل اهلياكـل       . )١٤٥(واهلجمات اليت تشنها مليشيا اجلنجويد    
  . )١٤٦(وراألساسية االقتصادية واالجتماعية يف دارف

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية   -٩  
من الدستور االنتقايل تكفل احلق     ) ٢(و) ١(٤٤ أن املادة    ١ الورقة املشتركة    ذكرت  -٦٨

وبالرغم من وجـود    . يف التعليم جلميع املواطنني دون متييز، والتعليم االبتدائي إلزامي وجماين         
 حكومة الوحدة الوطنية غري قادرة على تلبية مجيع املتطلبـات           برامج إلعمال هذا احلق، فإن    

  . )١٤٧(اإلداريةوُيلزم الطلبات بتحمل النفقات 
 إىل أن اآلباء يفضلون إرسال األبناء إىل املدارس وإبقاء          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٩

 أن البنات ُيحرمن    ٦ وجاء يف الورقة املشتركة   . )١٤٨(البنات يف البيوت للقيام باألعباء املرتلية     
وذكـرت  . )١٤٩( عن التقاليـد   ختلّيهنهن يؤدي إىل    ممن التعليم نظراً العتقاد اآلباء بأن تعلي      

  . )١٥٠( أن البنات يتوقفن عن الدراسة عند وصول سن البلوغ١الورقة املشتركة 
.  نقص املدارس واملعلمني يف واليـة البحـر األمحـر   ١٠وتناولت الورقة املشتركة      -٧٠
  . )١٥١(صت بتحسني اهلياكل األساسية للتعليم، مبا يف ذلك مدارس التعليم املهينوأو
 أن احلق يف التعليم يتأثر عن طريق تنميط الطالب الذين ُيعتقد            ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧١

 يف املائة من الطـالب اجلنـوبيني        ٩٠وأشارت إىل أن    . أهنم يؤيدون اجلماعات املعارضة للحكومة    
    .)١٥٢( مل ُيستوعبوا يف اجلامعات٢٠١٠سوا المتحانات الشهادة الثانوية يف عام الذين جل
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 نقص املعلمني يف املناطق الريفية، عالوة على اكتظـاظ          ١وتناولت الورقة املشتركة      -٧٢
 طالب يف الصف، مما جيعل من العـسري         ٢٠٠الفصول حيث يصل عدد الطالب أحياناً إىل        

كما يسري بعض الطالب ملسافات . الطالب ومواظبتهم على احلضور   على املعلمني متابعة أداء     
  . )١٥٣(طويلة للوصول إىل املدارس

 أن جنوب السودان يستخدم منهجني دراسـيني مهـا          ١وذكرت الورقة املشتركة      -٧٣
وهذا املنهج األخري تستخدم فيه اللغة اإلنكليزية       . املنهج السوداين ومنهج بلدان شرق أفريقيا     

بوا على التدريس باللغة العربية وال ميكنـهم        علمني يف والية غرب حبر الغزال قد ُدرِِّ       مع أن امل  
وأوصت الورقة بضرورة أن يضع السودان منهجا يستند إىل         . )١٥٤(تدريس هذا املنهج اجلديد   

  . )١٥٥(املنهجني وإعداد املعلمني للتدريس باللغتني العربية واإلنكليزية

  صليوناألقليات والسكان األ  -١٠  
ذكرت املنظمة الدولية حلقوق األقليات أن احلركة الشعبية لتحرير السودان متهمة باختاذ              -٧٤

هنج تفضيلي بني اجملموعات اإلثنية خالل عمليات إحالل السالم ونزع السالح، فهي قاسـية يف               
  . )١٥٦(التعامل مع جمموعات إثنية بعينها، مما يؤدي إىل وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان

وأعربت املنظمة الدولية حلقوق األقليات عن قلقها إزاء قيـام حكومـة جنـوب                -٧٥
وذكـرت  . من األراضي يف والية جونقلي لشركات أجنبية      ٢ كلم ١٦ ٨٠٠السودان بتأجري   

أن األراضي املذكورة تقطنها جمموعات إثنية لديها ملكية مجاعية أو عرفيـة دون سـندات               
مة بأن تقوم مفوضية األراضي يف جنوب السودان بالتحقيق         وأوصت املنظ . )١٥٧(ملكية رمسية 

 بـأراض يف هذه املسألة بغية تعويض اجملموعات السكانية واألفراد الذين صودرت أراضيهم            
  . )١٥٨(أخرى مساوية القيمة

  املشردون داخلياً  -١١  
إىل إىل أن معسكرات املشردين داخلياً يف دارفور تفتقر          ٣أشارت الورقة املشتركة      -٧٦

وأعربت منظمـة   . )١٥٩(اخلدمات األساسية كالسكن الالئق واملاء واملدارس واملرافق الصحية       
اليت اعتمدهتا حكومة   " اإلستراتيجية اجلديدة لدارفور  "التضامن املسيحي العاملي عن قلقها إزاء       

ويل اجلهود الوحدة الوطنية وتشري فيها ضمناً إىل انتهاء األزمة اإلنسانية يف دارفور وإمكانية حت
ووصفت املنظمة هذا النهج بأنه خطري نظراً لوجود حاجة . )١٦٠(من اجملال اإلنساين إىل التنمية  
  . )١٦١(إىل املزيد من العون اإلنساين

وذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أن الوضع اإلنساين يف دارفـور ال يـزال                -٧٧
يون نسمة، كما أن عمليات اإلغاثـة مل         مل ٢,٧خطرياً حيث يتجاوز عدد املشردين داخلياً       

  .)١٦٢(٢٠٠٩مارس / قوهتا منذ طرد املنظمات اإلنسانية يف آذاردرتست
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وأعربت منظمة التضامن املسيحي عن قلقها إزاء إصرار حكومة الوحدة الوطنيـة              -٧٨
ون على إعادة النازحني إىل قراهم، ال سيما بعد طرد املوظفني األساسيني التابعني ملفوضية شؤ     

وذكـرت الورقـة    . )١٦٣(الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمة الدولية للهجرة       
 أن الوضع اإلنساين يف معسكرات املشردين داخلياً، وخباصة يف دارفور، شـهد             ٤املشتركة  

وقالت املنظمة الدولية حلقوق األقليـات إن       . تدهوراً خطرياً بسبب طرد املنظمات اإلنسانية     
  . )١٦٤(نظمات اإلنسانية أضر كثرياً بإعمال احلق يف الغذاء للمشردين داخلياًطرد امل
وذكرت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن السلطات السودانية مل تقدم مبادرة موثوقة              -٧٩

تكفل العودة اآلمنة لألشخاص الذين يعيشون يف معسكرات املشردين داخلياً يف دارفـور ويف              
 ودعت اجلمعية إىل حتسني الوضع األمين للسكان املدنيني وتوفري احلمايـة            .أحد البلدان اجملاورة  

   .)١٦٥(هلم، ومن شأن ذلك السماح بالعودة الطوعية للنازحني وإعادة توطينهم بسالم يف قراهم

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
  .ال ينطبق

   تزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات واالل  -  رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
 توصـية يف        ٤٥ذكرت منظمة العفو الدولية أن فريق اخلرباء املعين بدارفور قـدم              -٨٠

وأوصت بأن يواصـل    . )١٦٦( قيد التنفيذ  ٣٠ منها بانتظار التنفيذ و    ١١ال تزال    ٢٠٠٧عام  
  . )١٦٧(السودان تنفيذ هذه التوصيات

 إىل أن السودان رفض تنفيذ التوصيات املقدمة من عدد          ٤رقة املشتركة   وأشارت الو   -٨١
من هيئات األمم املتحدة، مبا يف ذلك العديد من التوصيات اليت ّمجعها فريق اخلرباء الـسابق                

  .)١٦٨(املعين بدارفور التابع جمللس حقوق اإلنسان

  بناء القدرات واملساعدة التقنية    
  .ال ينطبق

Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council.  Two asterisks denote a 
national human rights institution with “A” status). 
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