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 ملخص
أيار /جعة الدولية العاملية ألوضاع السودان املزمع إجراؤها يف مايوذا التقرير لتقديمه يف إطار املراه تم إعداد

لمراجعة الدورية السابقة لدورة التقيم منظمة العفو الدولية تنفيذ التوصيات التي طرحت يف  وفيه. 2016
 أن السودان قد رفض عددا من التوصيات املهمة، وأنه لم يطبق التوصيات التي قبل بها، ومنها مشرية إىلالعاملية، 
والتعذيب وغريه من صور  والحرية الدينيةحقوق املرأة وحرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات ب ما يتعلق

  .املعاملة السيئة

الوطنية إىل قوة مسلحة نظامية بال  واملخابراتاألمن  جهازوتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن تحول 
ية واالستخدام املفرط للقوة ة عن االعتقاالت التعسفلكونها مسئو ضائي وال محاسبة عن االنتهاكات، إرشاف ق

وال زالت  .الصحفيني ونشطاء املجتمع املدني والطالبضد  والتضيق عىل الناس، بما فيها تلك االنتهاكات املوجهة
عترب ترك اإلسالم العتناق ديانة أخرى جريمة عقوبتها التي ت ةالسوداني القواننيمهدرة يف ظل  الحرية الدينية

  .اإلعدام

وقد نزح اآلالف من ديارهم جراء الرصاعات يف دارفور وغريها من املناطق، ويتعرض هؤالء لالنتهاك من جانب 
  .كافة أطراف الرصاع

 امل مععتطرح منظمة العفو الدولية عىل الحكومة السودانية عددا من التوصيات للتخري من التقرير ويف الجزء األ 
  .املخاوف املتعلقة بحقوق اإلنسان هذه

  

  متابعة المراجعة السابقة
، وافق السودان عىل التوقيع 2011من بني التوصيات التي قدمت إىل السودان خالل مراجعة أوضاعه عام 

واتفاقية مناهضة التعذيب  1االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي،واملصادقة عىل كل من 
واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز  2وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق وبروتوكول حقوق  3وكول االختياري امللحق بها،والربوت ضد املرأة
                                                      

، 2011تموز /يوليو 11السودان،  –مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل بشأن املراجعة الدولية العاملية   1
A/HRC/18/16 فرنسا( 21-84، )إكوادور( 7-83، )أسبانيا( 6-83، التوصيات.(  

2  A/HRC/18/16 21-84، )الياأسرت ( 14-83، )إكوادور( 7-83، )أسبانيا( 6-83، )الربازيل( 5-83، التوصيات 
  ).فرنسا(

3  A/HRC/18/16 يج و النر ( 9-83، )ماليزيا( 8-83، )إكوادور( 7-83، )أسبانيا( 6-83، )الربازيل( 5-83، التوصيات
  ). أسرتاليا( 14-83، )أوروغواي( 13-83، )جمهورية كوريا( 12-83، )فنلندا( 11- 83، )وبلجيكا
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 5،الصحافة واملطبوعات وقانون العمل الطوعي واإلنساني نكما تعهد السودان بإصالح قانو  4.اإلنسان والشعوب
  6".سوف تحظى بالتزامنا من حيث التنفيذ... التوصيات التي نقبلها"تعهد طواعية بأن و 

كما وافق السودان عىل احرتام حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات وعىل السماح للمدافعني عن حقوق 
إال . قانون حقوق اإلنسان الدويلاتفاقا مع اإلنسان واملعارضني السياسيني والصحفيني بالتعبري عن آرائهم بحرية 

لتقرير لم يقم بتنفيذ الكثري من هذه التوصيات، بل أن منظمة العفو الدولية يؤسفها أن السودان حتى تاريخ هذا ا
ع حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات وإلقاء القبض عىل املعارضني السياسيني بصورة مإنه واصل ق
وال يزال الصحفيون يتعرضون للمضايقات ويف بعض  ،وال تزال الصحف معرضة لإلغالق والرقابة. تعسفية

   7.يصبحون عرضة للتعذيب أو غريه من صور سوء املعاملةاألحيان للقبض عليهم حيث 

  اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
لم يصادق السودان حتى اآلن عىل بعض املعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية 
  .املرأة، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم

  الدستور الوطني االنتقالي

فإن جميع الحريات التي تكفلها املواثيق  8من دستور جمهورية السودان الوطني االنتقايل،) 3( 27طبقا للمادة 
الحقوق يف الدستور  وثيقةالتي تعترب دولة السودان طرفا فيها تمثل جزءا ال يتجزأ من  الدولية لحقوق اإلنسان

 وال وثيقةال هذه ىف املضمنة والحريات الحقوق الترشيعات تنظم"كما تنص املادة عىل أن . الوطني االنتقايل
 هالتابعة لألم املتحدة إىل أن، أشارت لجنة حقوق اإلنسان 2014آب /ولكن يف أغسطس ".و تنتقص منهاأ تصادرها

، فإن الحقوق التي يكفلها العهد لم يتم 2005من الدستور الوطني االنتقايل لعام  27عىل الرغم من املادة "... 
وضوح الكما أعربت اللجنة عن قلقها من عدم ". االعرتاف بها بعد، ولم تفعل تفعيال كامال يف إطار القانون الوطني

القوانني الوطنية التي تتعارض معه، بما يف ذلك الضوابط املتعلقة باألحوال  أماماألولوية بتمتع العهد بشأن 
                                                      

4  A/HRC/18/16 النمسا( 17-84، التوصية.(  
تقرير الفريق العامل بشأن املراجعة الدولية ، 2011أيار /مايو 10تاريخ بمجلس حقوق اإلنسان، االجتماع الرابع عرش  5

  ).A/HRC/18/16(العاملية 
، 2011أيلول /سبتمرب 16السودان، ملحق،  –مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الفريق العامل بشأن املراجعة الدولية العاملية   6

A/HRC/18/16/Add.1 10، فقرة.  
: رقم الوثيقة(حرية التعبري وتكوين الجمعيات يف ظل هجمة غري مسبوقة : القمع املتجذر -السودان : منظمة العفو الدولية  7

AFR 54/1364/2015.(  
  .2005تموز /ي االنتقايل لجمهورية السودان يف يوليوبدأ رسيان الدستور الوطن  8
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  9.الشخصية وقانون األرسة وقانون العقوبات

  جهاز األمن والمخابرات الوطني

صالحيات واسعة لجهاز األمن واملخابرات الوطني للقبض عىل األفراد  2010يمنح قانون األمن الوطني لعام 
أربعة أشهر حتى  االعتقال فرتة يوما، كما يخول مجلس األمن الوطني صالحية مد 45واعتقالهم ملدة تصل إىل 

وال توجد خالل هذه الفرتة من االعتقال أي رقابة قضائية، األمر الذي يزيد من مخاطر تعرض . ونصف الشهر
وإضافة إىل ذلك، يمنح . منهم" االعرتافات"اع نتز ااملعتقلني للتعذيب أو غريه من صور سوء املعاملة، بما يف ذلك 

من اإلجراءات  غريهاقانون األمن الوطني عمالء جهاز األمن واملخابرات الوطني حصانة من املالحقة القضائي أو 
  .أي انتهاكات ترتكب يف أثناء تأدية عملهم بية بشأنالتأدي

من الدستور االنتقايل  151يف املادة  مثري للجدلوافق الربملان السوداني عىل تعديل ، 2015انون الثاني ك/ويف يناير
يكون جهاز األمن الوطني قوة " أن عىل التعديل ينصحيث  ؛املخابرات الوطنيو بخصوص تنظيم دول جهاز األمن 

مكافحة املهددات السياسية نظامية مهمتها رعاية األمن الوطني الداخيل والخارجي، كما يعمل جهاز األمن عىل 
هذا التعديل من شأنه أن يحول و  ".والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية كافة واإلرهاب والجرائم العابرة للوطنية

اك يف العمليات العسكرية، فضال عما تتمتع الوطني إىل قوة مسلحة نظامية تستطيع االشتب واملخابراتجهاز األمن 
  .عتقالصالحيات القبض واال  به من

  السودانباللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

وترحب منظمة العفو الدولية . الحكومة السودانية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف السودان شكلت 2012يف عام 
توافق مع مبادئ باريس، يكل اللجنة وصالحياتها ينبغي أن يأن ه إال من جانب الحكومة،اإليجابية بهذه الخطوة 
عىل الشفافية والتشاور يف التعيينات،  ةحيث كفاية التمويل واالستقاللية الحقيقية واتباع إجراءات قائم خاصة من

  .وفعالية التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف كافة أنحاء السودان

                                                      

، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف ضوء املادة )2014آب /أغسطس 19( 111ان، الجلسة لجنة حقوق اإلنس  9
  .7، فقرة )CCPR/C/SDN/4(من العهد  40
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تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
  على أرض الواقع

  قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات

واملخابرات الوطني التضييق عىل وسائل اإلعالم املطبوعة والرقابة عليها، بما يف ذلك املصادرة يواصل جهاز األمن 
، تكررت مصادرة الطبعات املختلفة لثماني عرشة صحيفة، وبحلول نهاية 2014ففي عام . التعسفية للمطبوعات

 20عرض ما ال يقل عن ، ت2015ويف عام  10.مرة 52العام كانت السلطات قد قامت بعملية مصادرة الصحف 
   11.صحفيا 21ا قامت الرشطة وأجهزة األمن باستجواب صحيفة ملصادرة مطبوعاتها، بينم

 ، تم إغالق خمس2012كانون األول /ففي ديسمرب. كما تزايد القمع الذي يتعرض له املجتمع املدني السوداني
ساملة ملصادر "مركز إغالق  2014حزيران /منظمات من منظمات املجتمع املدني السوداني، وأعقبها يف يونيو

، أغلق جهاز األمن واملخابرات الوطني ثالثة من منظمات املجتمع 2015كانون الثاني /ويف يناير "ودراسات املرأة
ز محمود محمد طه الثقايف واملنتدى املدني املدني بحجة أنها خرقت رخص التسجيل املستخرجة لها، وهي مرك

  12.واتحاد الكتاب السودانيني القومي

  القبض التعسفي واستخدام القوة المفرطة

ارتكب جهاز األمن واملخابرات الوطني العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل القبض عىل النشطاء السياسيني 
وكثريا ما تقوم السلطات أيضا بإلقاء القبض عىل كبار زعماء  .واعتقالهم عىل نحو تعسفي دون اتهام أو محاكمة

  .املعارضة

 الشخصيات األمن واملخابرات الوطني بالقبض عىل عدد من  ، قام جهاز2013كانون الثاني /يف يناير
  13.ازهم بدون توجيه اتهام إليهم، بحجة عقد اجتماعات غري مرشوعة خارج البالدالسياسية املعارضة واحتج

 تم إلقاء القبض عىل ثالثة من كبار زعماء األحزاب 2014آب /حزيران وأغسطس/أيار ويونيو/يف مايو ،
                                                      

  ).POL 10/0001/2015: رقم الوثيقة(حالة حقوق اإلنسان يف العالم : 2015-2014تقرير منظمة العفو الدولية   10
: رقم الوثيقة(حرية التعبري وتكوين الجمعيات يف ظل هجمة غري مسبوقة : القمع املتجذر -السودان : منظمة العفو الدولية  11

AFR 54/1364/2015.(  
: رقم الوثيقة(حرية التعبري وتكوين الجمعيات يف ظل هجمة غري مسبوقة : القمع املتجذر -السودان : منظمة العفو الدولية  12

AFR 54/1364/2015.(  
باديرين، . مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الخبري املستقل عن أوضاع حقوق اإلنسان يف السودان، ماشود إيه  13

A/HRC/24/31 ،18 2013أيلول /سبتمرب.  
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السوداني ونائبته مريم الصادق املهدي،  القوميالسياسية واحتجازهم، وهم الصادق املهدي زعيم حزب األمة 
  14.وإبراهيم الشيخ زعيم حزب املؤتمر السوداني

  ألقى جهاز األمن واملخابرات الوطني القبض عىل كل من 2014كانون األول /ديسمرب 7و 6يف يومي ،
رئيس تحالف قوى ، وهما ناشطان يف مجال حقوق اإلنسان، وعىل فاروق أبو عيىس العقارأمني مكي مدني وفرح .د

  15.الهوتأييدهم " نداء السودان"اتفاقية ، وذلك بسبب توقيعهم عىل اإلجماع الوطني

  .كما تواصل قوات األمن استخدام القوة املفرطة لتفريق التظاهرات والتجمعات الطالبية

  أشخاص، معظمهم من طلبة املدارس الثانوية، عندما  10، قتل ما ال يقل عن 2012تموز /يوليو 31يف
رتفاع أسعار الوقود اسكرية النار خالل تظاهرة نظمت احتجاجا عىل فتحت أجهزة األمن والرشطة شبه الع
  .وتكاليف املعيشة يف نياال بدارفور

  طالب دارفوريني من طالب جامعة  ة، عثر عىل جثث أربع2012كانون األول /ديسمرب 7و 6يف يومي
قد ألقوا  الوطني األمن واملخابراتجهاز وكان ضباط  .ةقناة مائية قرب الجامعيف  ملقاةالجزيرة يف ود مدني، 

وأفادت األنباء أن الجثث كانت تحمل آثار الرضب . األربعة يف أعقاب تظاهرات وقعت بالجامعةالقبض عىل الطالب 
   16.مما يوحي بتعرض أصحابها للتعذيب أو سوء املعاملة

  حكومة بتخفيض الدعم ، اندلعت التظاهرات يف عدد من املدن بسبب قيام ال2013أيلول /سبتمرب 23يف
شبه  ت الوطني وقوات االحتياط املركزيالرشطة وجهاز األمن واملخابرالجأت أجهزة األمن، ومن بينها ف عىل الوقود؛

لحظة انطالق التظاهرات، بما يف ذلك استخدام  رضورة أو بصورة مفرطة من ماالعسكرية، إىل استخدام القوة دون
حالة وفاة  185والسالم  العدالةاسات وقد وثقت منظمة العفو الدولية واملركز األفريقي لدر . الذخرية الحية

  17.للقوة املفرطة ضد املتظاهرين الجيش السودانيمتعلقة باستخدام 

  الحرية الدينية

 العتناقن املسيحية وغريها من الديانات سمح للشعب السوداني بالتحول عي يالسودان القانونعىل الرغم من أن 
اإلسالم وتدعم هذا التحول، فإنها تعترب قيام السودانيني املسلمني بالدعوة لإلسالم جريمة يعاقب عليها بالجلد، 

  .بينما تعترب التحول عن اإلسالم العتناق أي دين آخر ردة عقوبتها اإلعدام

  .الحرية الدينية يف السودان نطاق واسع إىل جانب انتهاكويسود قمع غري املسلمني واألقليات املسلمة عىل 

                                                      

  ).AFR 54/019/2014: رقم الوثيقة( بدون تهمةارضة عة، تحرك عاجل، اعتقال أحد زعماء امليمنظمة العفو الدول  14
أريستيدي نونونيس،  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الخبري املستقل عن أوضاع حقوق اإلنسان يف السودان،  15

A/HRC/20/60 ،28 2015آب /أغسطس.  
  ).POL 10/001/2013: رقم الوثيقة(حالة حقوق اإلنسان يف العالم : 2013 لعام تقرير منظمة العفو الدولية  16
عتقال ال استخدام القوة وا: استخدام مفرط ومميت: منظمة العفو الدولية واملركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم  17

  ).AFR 54/020/2014: رقم الوثيقة(التعسفي والتعذيب ضد املتظاهرين يف السودان 
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 واحتجزت  ،وحكم عليها باإلعدامالزنا والردة  تيبتهم، أدينت مريم يحيى إبراهيم 2013آب /يف أغسطس
 23يف وقد أفرج عنها . باألغاللمكبلة  بينما كانت طفلتها الثانيةحيث وضعت يف سجن أم درمان هي وإبنها 

ستئناف الحكم الصادر ضدها يف أعقاب ضجة عاملية حول اال  إحدى محاكملغت بعد أن أ 2014حزيران /يونيو
  .قضيتها

  2014كانون األول /حتجزتهما يف ديسمرباملسيحيني وا القساوسةألقت السلطات القبض عىل اثنني من 
من بينها واتهم القسان بثماني تهم . بسبب ممارستهما املرشوعة لشعائر دينهما 2015كانون الثاني /ويناير

إىل جانب ست تهم  وتقويض النظام الدستوري وهما تهمتان عقوبتهما املوت، السودانية عىل الدولةشن الحرب 
 5وقد حكم عىل االثنني بالسجن مع احتساب فرتة الحبس االحتياطي فأفرج عنهما يف . وبتها الجلدقأخرى ع
   2015.18آب /غسطس

 طالبة مسيحية واحتجازهن يف  12ض عىل كما وثقت منظمة العفو الدولية قيام رشطة النظام العام بالقب
" فاضحزي "وقد أطلق رساح اثنتني منهن، إال أن العرش الباقيات اتهمن بارتداء . 2015حزيران /يونيو 25

وقد أفرج عن ثمانية من الفتيات . ، وهو جرم عقوبته الجلد1991من القانون الجنائي لعام  152بموجب املادة 
الصادر ألغت محكمة االستئناف الحكم  ثم. اتان الباقيتان الحكم الصادر ضدهمافيما بعد بينما استأنفت الفت

  2015.19ترشين الثاني /وأسقطت التهمة يف أكتوبربحقهما 

  الصراع المسلح

يمتد نطاق انتهاكات حقوق اإلنسان يف السودان من مناطق الرصاع إىل االنقضاض عىل املعارضة السياسية السلمية 
بصورة واضحة يف حالة النشطاء املنتمني إىل  يمتزجان من العمليات ويالحظ أن هذين النوعني. يف بقية أنحاء البالد

  .دارفور ومناطق الرصاع األخرى يف السودان

توصية تتعلق بالرصاع يف دارفور إىل جانب خمس  13، تلقى السودان 2011املراجعة الدولية العاملية عام فخالل 
ولكن بعد بضعة أسابيع، وتحديدا  20.توصيات تحث السودان عىل الحفاظ عىل السالم طبقا التفاق السالم الشامل

 2يف  أربعة أشهرن يف جنوب كردفان، وبعد حزيرا/يونيو 6، ويف أبيي اندلع الرصاع يف منطقة ،ارأي/مايو 20يف 
  .أيلول يف النيل األزرق/سبتمرب

                                                      

فراج رتة الحبس االحتياطي، واإل ف الحكم بسجن قسني مع احتساب: معلومات إضافية –منظمة العفو الدولية، السودان   18
  ).AFR 54/2237/2015: رقم الوثيقة( 2015آب /أغسطس 6القس إيات مايكل والقس بيرت يان، : عنهما

رقم (إطالق رساح ثماني فتيات، بينما تظل فتاة أخرى معرضة للجلد : منظمة العفو الدولية، تحرك عاجل، السودان  19
، فاضحارتداء زي  بتهمةمسيحيات معرضات للجلد  10: ظمة العفو الدولية، السودان؛ من)AFR 54/2302/2015: الوثيقة

  .2015تموز /يوليو 12
20  A/HRC/18/16 جمهوريا كوريا الديمقراطية ( 55- 83، )زيمبابوي( 54-83، )اململكة املتحدة( 53-83، التوصيات

 72-83، )قطر( 61-83، )موريتانيا( 60-83، )أوروغواي( 59-83، )أسبانيا( 58-83، )كندا( 57-83، )الشعبية
 6-84، )الكويت( 51-83، )كويتال( 157-83، )النرويج( 126- 83، )النمسا( 125-83، )سوريا( 118-83، )إيطاليا(
  ). جيبوتي( 1-84، )سنغافورة( 19-83، )الصومال( 7-84، )الصومال(



 اإلنسان لحقوق املزرية األوضاع استمرار: السودان 
 2016 أيار/مايو املتحدة، باألمم العاملية الدورية املراجعة إىل املقدم الدولية العفو منظمة تقرير

 2016 شباط/فرباير  الـدولية العـفـو منظمة  AFR 54/3532/2016: الوثيقة رقم

11 

إىل نزوح أكثر من نصف مليون  يف السنوات األخرية جنوب كردفان والنيل األزرق قد أدىوكان الرصاع يف دارفور و 
وال تزال انتهاكات القانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدويل ترتكب من جانب . نزوحا قرسيامن السكان 

يرزحون تحت وال يزال املدنيون يف كل هذه املناطق الثالثة  من العقاب، كافة أطراف الرصاع مع إفالت مرتكبيها
 الجيش السودانيشنها ي يالعشوائي والهجمات الربية الت عديدة عن القصف الجوي وردت أنباءوقد . القتال نري

. وامليليشيات املوالية للحكومة يف املناطق املدنية، مما يؤدي إىل مقتل وإصابة الكثريين وإىل تدمري املنشآت املدنية
مر الذي يؤدي إىل تدهور ، األ جميعاتقديم املعونات اإلنسانية يف املناطق الثالثة  تعرقلوال تزال الحكومة السودانية 

  .تدهورا رسيعافيها األوضاع اإلنسانية 

  جنوب كردفان والنيل األزرق

يتواصل الرصاع املسلح يف جنوب كردفان والنيل األزرق بني الجيش السوداني وجماعة املعارضة املسلحة املعروفة 
أكدت ة منظمة العفو الدوليويف تقرير صدر مؤخرا عن . شمال السودان/باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان

 قام كما 21.جرائم حرب ضد السكان املدنيني يف جنوب كردفان ارتكبتبصورة قاطعة أن القوات الحكومية املنظمة 
موقعا عرب  60قنبلة عىل  374 سقاطإب 2015نيسان /كانون الثاني وأبريل/الجيش السوداني فيما بني يناير

من بينها مستشفيات  ،منشأة صحية 26، قصف الجيش السوداني 2011ومنذ عام  22.حاء جنوب كردفانأن
 1.2 يعمالن لخدمة سكان املنطقة البالغ تعدادهم وال يوجد حاليا سوى مستشفيني. صحيةوعيادات ووحدات 

 .مليون نسمة

جئني مما أدى إىل خروج موجات من الال  2011أيلول /فقد اندلعت الحرب يف سبتمرب ،أما يف والية النيل األزرق
ألف  134حاليا أن هناك نحو  باألمم املتحدة وتقدر مفوضية شئون الالجئني. ثيوبياالسودان وإالفارين إىل جنوب 

فريقي لدراسات العدالة املركز األ  صادر عنوطبقا لتقرير  23.ق يف جنوب السوداننيل األزر ال والية الجئ من
 اقرس  "اإلنجسانا"أبناء قبيلة توطني إلعادة حملة شاملة  2015نيسان /فقد شنت الحكومة منذ أبريل والسالم،

لحركة الشعبية لتحرير ا(هم متعاطفون مع املعارضة املسلحة رق أصال ويشتبه يف أنوهم من أهايل النيل األز 
 نواحإىل  "باو" ناحيةبقرسا من ديارهم " املشتبه فيهم"وقد تم نقل هؤالء القرويني . )شمال السودان/السودان

  24.أخرى يف الوالية حيث ال يجدون لهم جذورا وال يشء يربطهم بالحياة فيها

  

                                                      

سنوات من الهجمات التي ال تهدأ عىل املدنيني يف والية جنوب كردفان  لنا أهمية؟ أربع تأليس: منظمة العفو الدولية  21
  ).AFR 54/2162/2015 :رقم الوثيقة(بالسودان 

سنوات من الهجمات التي ال تهدأ عىل املدنيني يف والية جنوب كردفان  ت لنا أهمية؟ أربعأليس: منظمة العفو الدولية  22
  ).AFR 54/2162/2015: رقم الوثيقة(بالسودان 

  :2015تموز /يوليو 31آخر تحديث ملفوضية شئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة يف   23

http://data.unhcr.org/SouthSudan/region.php?id=25&country=251  
الهجمات عىل املدنيني من جانب الجيش السوداني والحركة الشعبية  :تقرير املركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم  24

  :2015يار أ/مايو 1األزرق، لنيل يف ا شمال السودان/لتحرير السودان

nile/-blue-in-north-movement-liberation-peoples-sudanese-and-forces-armed-sudanese-by-civilians-on-http://www.acjps.org/attacks  
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  دارفور

وعىل الرغم من تراجع القتال واسع النطاق بني القوات الحكومية . دخلت الحرب يف دارفور عامها الثالث عرش
إىل جانب  ت املحلية،املجتمعاوعمليات قطع طريق وعنف بني  متفرقة والجماعات املسلحة فال تزال هناك صدامات

القتال يف   بأنألمم املتحدة ا وتفيد أرقام 25.حرية الحركة والحريات السياسية يف شتى أنحاء دارفور عىلقيود ال
منذ أن بلغ القتال  بمفردهأخرى  عامأكثر من أي "ألف شخص، أي  450إىل نزوح أدى  2014دارفور يف عام 

 2.5وصل عدد النازحني الداخليني يف دارفور إىل ف 26،ألف شخص 223، نزح 2015ويف عام  ".2004 يفأوجه 
    27.مليون إجماال

 2014ملكافحة التمرد عامي  قاسيتنيمما ترتب عليه شن حملتني  28وقد قامت الحكومة بنرش قوات للدعم الرسيع،
ل ونهبها واغتصاب القرويني ورضبهم ع بمهاجمة املدنيني وإحراق املناز ، حيث قامت قوات الدعم الرسي2015و

وخالل كلتا الحملتني تلقت قوات الدعم الرسيع دعما جويا . وقتل عدد غري معروف من املدنيني دون وجه حق
  .وغريها من الجماعات شبه العسكرية وامليليشياتالتابعة للجيش السوداني قوات الربية الوحاربت إىل جانب 

اإلفالت من العقاب واملحاسبة يف دارفور لعام "ألمم املتحدة املعنون بانسان وقد أشار تقرير مفوضية حقوق اإل 
بواعث القلق  أحدعجز آليات املحاسبة أسهم يف خلق مناخ اإلفالت من العقاب الذي ال يزال "إىل أن ، "2014

  29".الرئيسية يف دارفور

هاجمت القرى ف" ف الحاسميالص"الحكومة السودانية من جديد عملية  شنت، 2014كانون األول /ويف ديسمرب
، وصفت لجنة 2015كانون الثاني /يناير 19 صدر يف ويف تقرير. الواقعة يف جبل مرة ورشق جبل مرة جوا وبرا

ت املحلية واملجتمعا عقاب جماعي للقرى"املعنية بالسودان االسرتاتيجية الحكومية يف دارفور بأنها  األممية الخرباء
هذه االسرتاتيجية تؤدي إىل  ، وقالت إن"ي منها أو تعمل انطالقا منهان جماعات املعارضة املسلحة تأتالتي يعتقد أ

جماعات مع  املبارش االشتباك" ، من جراء"خلق الظروف التي تدفعها لذلكنزوح هذه املجتمعات املحلية قرسا أو ت"
                                                      

مجلس حقوق اإلنسان، تقرير الخبري املستقل عن أوضاع حقوق اإلنسان يف السودان، أريستيدي نونونيس،   25
A/HRC/20/60 ،28 2015آب /أغسطس.  

، اندلع قتال ضار بني جيش تحرير السودان والجيش السوداني يف منطقة 2016شباط /كانون الثاني وفرباير/يف يناير  26
، 6السودان، نرشة املعونات اإلنسانية، العدد : مكتب تنسيق املساعدات اإلنسانية. ألف شخص 37جبل مرة مما أدى إىل نزوح 

  .2016شباط /ايرفرب  1-7
األوضاع اإلنسانية : أمن دارفور: 2015آذار /مارس 17مني العام لشئون عمليات حفظ السالم، األ  مساعدهريف الدسوس،   27
  ":بدرجة كبرية تدهورت"

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50355#.Vq9YY7KLSUk  
 عام تتألف يف معظمها من ميليشيات سابقة أنشئت يف منتصفو جهاز األمن واملخابرات الوطني،  يرتأسهاقوة حكومية   28

2013.  
  .2015آب /، أغسطس2014عقاب واملحاسبة يف دارفور لعام تقرير اإلفالت من ال :ضية حقوق اإلنسان باألمم املتحدةمفو   29
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   30".القصف الجويعن طريق متى أمكن تحديد مواقعها، بما يف ذلك  ]املتمردين املسلحني[

  

توصيات للتحرك من جانب الدولة 
  موضع المراجعة

  :تدعو منظمة العفو الدولية حكومة السودان إىل ما ييل

  :اإلطار املعياري واملؤسيس

 املرأة، واتفاقية مناهضة شكال التمييز ضد ات عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أتحفظ أي املصادقة دون
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكوالت االختيارية امللحقة 

  .باالتفاقيتني

 من دستور  151بشأن املادة  2015كانون الثاني /إلغاء التعديل الدستوري الذي طرحه الربملان يف يناير
، والذي يحول جهاز األمن واملخابرات الوطني إىل قوة مسلحة لها 2005ن االنتقايل لعام جمهورية السودا

  .صالحية القبض واالعتقال

  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بالسودان

  وتوفري التمويل الكايف لها وضمان  مبادئ باريس،باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بالسودان  التزامضمان
ينها من التحقيق عىل نحو فعال يف كالشفافية والتشاور لتم من ساسالتعيني عىل أفيها قيام إجراءات و استقاللها 

  .علناعنها  واإلبالغانتهاكات حقوق اإلنسان يف شتى أنحاء السودان 

  قمع حرية التعبري وتكوين الجمعيات

  وقانون العمل الطوعي  2009وقانون الصحافة واملطبوعات لعام  2010تعديل قانون األمن الوطني لعام
أي نصوص تقيد  عىل هذه القوانني تحتويلضمان أال  1991والقانون الجنائي لعام  2006واإلنساني لعام 

  .دونما داع الحق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات

 القبضوعدم  لتضييق عىل النشطاء السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفينيصور ا كافة إلغاء 
  .تعسفيعليهم عىل نحو 

                                                      

من نائب رئيس لجنة مجلس األمن املشكلة بناء عىل القرار  2015كانون الثاني /يناير 16مجلس األمن، خطاب بتاريخ   30
  :2015كانون الثاني /يناير 19بخصوص السودان واملوجه إىل رئيس مجلس األمن، ) 2005( 1591

.S/2015/31http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=   
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  ب سوء املعاملة حظرا رصيحا يف القوانني الوطنية وعىل مستوى التطبيقحظر التعذيب وغريه من رضو، 
  .وإدراج تعريف واضح وشامل للتعذيب يف القوانني الوطنية اتفاقا مع املعايري الدولية

  القبض التعسفي واالستخدام املفرط للقوة

 القبضوعدم  صور التضييق عىل النشطاء السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني كافة إلغاء 
  .تعسفيعليهم عىل نحو 

  ب سوء املعاملة حظرا رصيحا يف القوانني الوطنية وعىل مستوى التطبيقرضو حظر التعذيب وغريه من، 
  .وإدراج تعريف واضح وشامل للتعذيب يف القوانني الوطنية اتفاقا مع املعايري الدولية

 حالة االفالت من العقاب التي تتمتع بها قوات األمن املسئولة عن قتل العرشات من املتظاهرين يف ل وضح حد
، بما يف ذلك فتح تحقيق عام مستقل يف حاالت القتل 2013يلول أ/دن األخرى يف السودان يف سبتمرباملالخرطوم و 

 .املسئولني عنهااألشخاص وضمان محاسبة 

  الحرية الدينية

 أنواعمن  ذلك وبرت األطراف وغري العقاب البدني، بما يف ذلك الجلدتسمح بفرض  إلغاء كافة القوانني التي 
  .العقوبات القاسية مثل الرجم

  وإلغاء تجريم الردة1991مراجعة قانون العقوبات لعام ،.  

  الرصاعات املسلحة

  هداف املدنية، إىل جانب جميع أعمال القصف الجوي واأل  الهجمات املوجهة إىل املدنيني لجميعاإليقاف الفوري
  .ق ودارفوركردفان والنيل األزر ائية يف جنوب العشوائي وغريها من الهجمات العسكرية العشو 

  إىل جميع مناطق جنوب كردفان والنيل األزرق  قيدالسماح بتوصيل املعونات اإلنسانية املستقلة دون
وداررفور بغرض توفري الغذاء والخدمات الصحية ودعم التعليم وغريها من املعونات املوجهة للمدنيني املضارين 

  .من الرصاع

  ومحايدة وفعالة عىل الفور يف كافة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني فتح تحقيقات مستقلة
  .الدويل لتقديم املشتبه يف مسئوليتهم الجنائية عنها إىل العدالة
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  ملحق
للمزيد من المعلومات يمكن االطالع على وثائق منظمة العفو الدولية 

  31:التالي

خطاب مشرتك للمنظمات غري  –الوضع الخطري يف السودان يدعو إلجراء حاسم : مجلس حقوق اإلنسان ‐
  ).AFR 54/2425/2015: رقم الوثيقة(الحكومية 

أليست لنا أهمية؟ أربع سنوات من الهجمات التي ال تهدأ عىل املدنيني يف والية جنوب كردفان بالسودان  ‐
  ).AFR 54/2162/2015: رقم الوثيقة(

 AFR: رقم الوثيقة( ةغري مسبوق هجمةحرية التعبري وتكوين الجمعيات يف ظل : ع املتجذرالقم ‐
54/1364/2015.(  

رقم (استخدام القوة واالعتقال التعسفي والتعذيب ضد املتظاهرين يف السودان : مميتاستخدام مفرط و  ‐
  ).AFR 54/020/2014: الوثيقة

  ).AFR 54/011/2014: رقم الوثيقة(لهجوم يف جنوبي كردفان يتعرضون لمدنيون  ‐
رقم (املدنيني يف وسط دارفور  عىلتأثري العنف بني املجتمعات املحلية : نتحمل أكثر من ذلكنعد لم  ‐

  ).AFR 54/002/2014: الوثيقة
 AFR: رقم الوثيقة(جرائم الحرب يف والية النيل األزرق بالسودان : لم يكن لدينا وقت لندفنهم ‐

54/011/2013.(  
: رقم الوثيقة(االنتهاكات ال تزال قائمة عىل نطاق واسع يف دارفور : بعد مرور عرش سنوات ‐

54/007/2013.(  
  ).AFR 54/009/2013: رقم الوثيقة(أزمة ال نهاية لها يف جنوبي كردفان يف معرتك مدنيون  ‐
الهجمات العشوائية والقبض التعسفي يسترشيان يف جنوبي : مدنيون سودانيون يف خضم األزمة ‐

  ).AFR 54/051/2012: رقم الوثيقة(كردفان 
: رقم الوثيقة(الجئو السودان يف جنوب السودان : نستطيع الفرار من القنابل ولكن ليس من الجوع ‐

AFR 65/001/2012.(  
  ).AF 54/035/2012: رقم الوثيقة(لجنائي ا القانونإلغوا الرجم وأصلحوا  ‐
إمدادات السالح تتواصل عىل الرغم من االنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان : ال نهاية للعنف يف دارفور ‐

  ).54/007/2012: رقم الوثيقة(
  ).AFR 54/041/2011: رقم الوثيقة(الدمار والخراب يف أبيي  ‐
  ).AFR 54/020/2011: رقم الوثيقة(استمرار انعدام األمن يف حياة النازحني يف جنوبي كردفان  ‐
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