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يف  االستفتاء الذي أجري ناء علىيف أفريقيا، ب 54دولة ال، سيصبح جنوب السودان 2011 متوز/يوليو 9يف 

فتاء، املنصوص السلمي لالست سا على املشعب جنوب السودان التهنئة ويستحق . يناير/كانون الثاين من العام احلايل
 إلهناء احلرب األهلية الطويلة يف السودان. 2005عليه يف اتفاق السالم الشامل عام 

 
سوف و طويلة والتخلف الشديد. الهلية األرب احلمن إ ثها السودان اجلديدة حتدايت هائلة، مع جنوب تواجه مجهو ية و 

من جل والتعاون طويلة األاملستمرة ساعدة الدولية املتلقي ابلكثري من احلقوق األساسية  للوفاءيكون من الضرو ي 
فو ية اليت العديد من اخلطوات ال أن تتخذ عليها ميكن وينبغي مجهو ية اجلنوبواالستثما . ولكن  اجلهات املاحنةجانب 

 تحارام وتعييي واماية تحقوق شعبها.ال تعتمد على املساعدات طويلة األجل ال
 

امها حبقوق اإلنسان على مجهو ية جنوب السودان إلثبات التي  مان  ايتس ووتش"و"هيو منظمة العفو الدولية وحتث 
 ولوية األ أمر يكتسي صفةاختاذ إجراءات يف اجملاالت التالية ك
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 . حماسبة قوات األمن1
 

مصرع مئات  عن كانون الثاين/ومجاعات املعا ضة املسلحة منذ يناير ""اجليش الشعيب لتحرير السودانالقتال بني أسفر 
، وجونقلي الوتحدة النيل و أعايل والايت آالف شخص يف 10تشريد أكثر من عن أطفال، و اء و نساملدنيني، مبن فيهم 

إلنسان قوق اخطرية للقانون الدويل حل انتهاكات عن نيمسؤولجنود اجليش الشعيب  وكانلألمم املتحدة.  وفقاً 
تدمري للمنازل قانوين للمدنيني و عن أعمال قتل غري  هذا القتال، مبا يف ذلك إابنلقانون اإلنساين الدويل وانتهاكات ل

 واملمتلكات املدنية.



 جنوب شرطة وما زال جهازانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان أثناء عمليات إنفاذ القانون.  اجلنود أيضاً ويرتكب 
ويتم . وإىل االنتشا  على حنو كاف، يف صفوفه إىل تحد كبري األمية والتد يب وتتفشىملعدات ايفتقر إىل السودان 

الشرطة، ولكن بدالً من الذي ختلفه فراغ يف معظم األتحيان مللء ال "الشعيب لتحرير السوداناستدعاء قوات "اجليش 
، مبا يف ذلك القتل دون وجه تحق، اجلنود املييد من االنتهاكات ضد املدنينييرتكب  ،التمسك بسيادة القانون

 اجملتمع قسراً.يف سالح النيع لعند القيام بعمليات ال سيما و ، والسلب الضرب، والنهبو 
 

إفالت قوات للتصدي لظاهرة  تدابري ملموسةعرب اختاذ ابلتيامها حبماية املدنيني  أن تفي إن على دولة جنوب السودان
  لنحو التايلالنطاق على ا ةالواسعاألمن من العقاب 

 

قوق اإلنسان طبيق القانون الدويل حلاتحارام وتالرتب العسكرية واجلنود العاديني ابلتياماهتم يف ضمان معرفة  •
أمام حمكمة مستقلة توفر كامل  ومقاضاهتممساءلة العسكريني عن االنتهاكات، و والقانون اإلنساين الدويل؛ 
 ."السياسيةو ملدنية ادويل اخلاص ابحلقوق العهد ال"من  14الضماانت الوا دة يف املادة 

 

 الشرطة، وضمان اإلشراف املدين على مجيع قوات للقيام مبهام جنوب السودان جيشاالمتناع عن استخدام  •
 األمن وقوات إنفاذ القانون.

 

مان أن ؛ وضمبهامها لالضطالعشرطة مبا فيه الكفاية ال قوات تسريع اجلهود الرامية إىل تد يب وجتهيي ونشر •
للمساءلة عن انتهاكات تحقوق  وخيضعون ويطبقوهنا، ابملعايري الدولية للعمل الشرطي ضباط الشرطة على علم

الدويل  العهد"من  14حماكمات أمام حمكمة مستقلة توفر كامل الضماانت الوا دة يف املادة يف اإلنسان 
 .اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"

 
 كوين اجلمعيات والتجمع السلميمحاية حرية التعبري وت. 2
 

على مضايقة واعتقال  التابعة جلنوب السودانقوات األمن أقدمت يف السودان،  2010 نيسان/خالل انتخاابت أبريل
يف ن وأعضاء صحفيو  مبن فيهم، "احلركة الشعبية لتحرير السودان" احلاكمة ونيعا ض مأهن الذين اعتقدت األشخاص

 توثيق تحاالتنظمة العفو الدولية وم "هيومن  ايتس ووتش" ت، واصل2011يف عام و . هم، وابتحتجاز تحياب املعا ضةأ
 للحكومة. مالصحفيني بسبب انتقاده وابعتقال واتحتجازتعسفاً  مبضايقة األشخاصفيها أفراد األمن  قام

 

عات املعا ضة جبما أن هلم صالتعتقال أشخاص يشتبه يف ابأفراد األمن  تحيث قام، من القمع وقد ظهر منط جديد
 األتحياب بينما تحّدت احلكومة من مشا كة مناخ التعصب السياسي،  تفاقم يف ما أسهم. بشكل تعسفي املسلحة

 السياسية املعا ضة يف صياغة الدستو  اجلديد.
 

إثبات التيامها ابحلقوق املدنية جنوب السودان إىل  مجهو ية ووتش"  ايتس و"هيومنمنظمة العفو الدولية وتدعو 
 اإلجراءات امللموسة التالية  عرب السياسية واحلرايتو 
 



التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، مبا يف ذلك العضوية يف  حبريةالتيام احلكومة  على علناً  التأكيد •
 أي تحيب سياسي.

 

عبية لتحرير الش وضع تحد لالعتقاالت التعسفية، واتحتجاز الصحفيني والنشطاء واملعا ضني السياسيني للحركة •
 اإلفراج عن املعتقلني أو توجيه االهتام هلم جبرمية جنائية معارف هبا.و احلاكمة. السودان 

 

وسائل  وسن قانون يعترب. للمعايري املقبولة دولياً  وفقاً  واحلرية اإلعالميةتحرية التعبري  كفلت إعالميةسن قوانني  •
 قلة.سلطة بث عامة مستإلعالم اليت تسيطر عليها الدولة ا

 
 . مراجعة االعتقاالت وتقليص القضااي املرتاكمة3
 

النظام القضائي بصو ة عامة، والنامجة عن نقص املوظفني املؤهلني يف أدت أوجه القصو  يف قد ات إنفاذ القوانني و 
ت خطرية واالعتماد على القانون العريف، إىل تفاقم ظاهرة اإلفالت من العقاب عما يرتكب من جرائم وتسببت ابنتهاكا

مان  ايتس ووتش" وتشمل هذه االنتهاكات اليت قامت منظمة العفو الدولية و"هيو حلقوق اإلنسان يف تطبيق العدالة. 
قبض واعتقال تعسفية، وعدم توافر املساعدة والعون القانونيني، وطول فارات التوقيف السابقة على بتوثيقها تحاالت 

ابالكتظاظ الشديد، وخراب املباين، وعدم كفاية الطعام والدواء يف زانزين  احملاكمة، وسوء ظروف االعتقال اليت اتسمت
 الشرطة وسجون املقاطعات والسجون العامة. 

 

حيتجيون سوية مع الكبا ، ما يضع األطفال أمام  وكثرياً ما تحوكم األطفال ابعتبا هم  اشدين، ويف معظم مراكي االعتقال
 ي. وال تتوافر سوى فرص شحيحة للتعليم  ابلنسبة لألطفال احملتجيين، ماشديد أبن يتعرضوا لالعتداء اجلنسخطر 

داث يكفل لألتح 2008ون فارة إلعادة التأهيل. ومع أن قانون الطفل لسنة جيعل من تحبسهم عقوبة عوضاً عن أن يك
ع القانون، فإن معظم م اشتباكهمابري احلمائية، مبا يف ذلك اماية األطفال أثناء فارة طيفاً وافياً من احلقوق والتد

 اخلطوات الالزمة لتوفري هذه التدابري احلمائية ظل تحرباً على و ق. 
 

ويقبع يف السجون العديد من األشخاص املرضى عقلياً، مع أن تحبسهم على أساس مرضهم أمر خمالف للقانون، سواء 
مات الطبية املناسبة ملعاجلتهم، أكان ذلك من أجل "امايتهم" أو من أجل "اماية اآلخرين". وتفتقر السجون للخد

 وليس مثة نظام لاللتيام الطوعي، بينما يسهم تحبسهم يف االكتظاظ الشديد للسجون. 
 

وابلنظر إىل انتهاكات تحقوق اإلنسان الفعلية واحملتملة يف إطا  نظام القضاء اجلنائي، فإن منظمة العفو الدولية 
سودان إىل اختاذ اخلطوات الفو ية التالية ملراجعة مجيع تحاالت و"هيومان  ايتس ووتش" تدعوان مجهو ية جنوب ال

 االعتقال وتقليص ما تراكم على مر األايم من ملفات قضائية واحلد من االكتظاظ الشديد يف السجون 
 
 

ميع عمليات االعتقال على جلمراجعة قانونية إجراء ينبغي للسلطة القضائية، وطبقاً لسلطتها الدستو ية،  •
 -وعلى فارات ال تتجاوز ثالثة أشهر. وينبغي للهيئة املتابعة لذلك أن أتمر ابإلفراج عن املعتقلني و يأساس د

 إذا مل يكن هناك أساس قانوين ملواصلة اتحتجازهم.  –وال سيما األتحداث 
 



ذات  ا من األجهية احلكوميةوغريمه الرعاية االجتماعية والنوع والطفل ووزا ة ضمان أن تضع وزا ة العدل •
الصلة خططاً إلنشاء نظام لقضاء األتحداث حبسب التصو  املوجود يف قانون الطفل، مبا يف ذلك إجياد بدائل 

 للسجن. 

 

ينبغي أن تضع وزا ات الصحة والعدل، واهليئات احلكومية األخرى ذات الصلة، وبصو ة مستعجلة، خطة  •
لعالج األشخاص املريضني عقلياً وضمان نقلهم خا ج أماكن االتحتجاز يف السجون، نظراً لعدم وجود أساس 

 قانوين التحتجازهم. 
 
 . فرض حظر فوري على تنفيذ أحكام اإلعدام4
 

ع( الدستو  االنتقايل جلمهو ية جنوب السودان على ضرو ة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام انفذة "يف احلاالت ينص )مشرو 
، أقدمت سلطات جنوب السودان على إعدام ما ال 2007اخلطرية للغاية طبقاً للقانون". ومنذ يناير/كانون الثاين 

دام، مبن فيهم بعض األتحداث، تنفيذ األتحكام شخصاً، بينما ينتظر عشرات من احملكوم عليهم ابإلع 12يقل عن 
 الصاد ة ضدهم. 

 

إن "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية" ينص على جواز فرض عقوبة اإلعدام فقط على اجلرائم األشد 
إلغاء عقوبة  خطو ة، وفقط بعد التقيد الصا م مبقتضيات العملية القانونية الواجبة. وتتجه الدول على حنو متيايد حنو

اإلعدام ابلتماشي مع "الربوتوكول االختيا ي الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"، 
وابالتساق مع احلق يف احلياة. وتشمل الدول األفريقية اليت ألغت عقوبة اإلعدام أنغوال وبو وندي وجي  الرأس األخضر 

غينيا بيساو ومو يشيوس وموزمبيق وانميبيا و واندا وساوتومي وبرنسيب والسنعال وجي  وكوت ديفوا  وجيبويت والغابون و 
 سيشل وجنوب أفريقيا وتوغو. 

 

إلجراءات الواجبة بصو ة اتمة، فإن فرض أعلى معايري الضماانت اليت تستدعيها ا ويف مجيع البلدان اليت ال ميكن كفالة
فو ية حلقوق اإلنسان. وميكن ألوجه القصو  الفعلية واحملتملة لنظام  تحظر على تنفيذ أتحكام اإلعدام يعترب أولوية

القضاء اجلنائي يف جنوب السودان أن تؤدي، وهي تؤدي ابلفعل، إىل خروقات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف 
 لحق يف احلياة. وللقاسية والالإنسانية واملهينة، ذلك للحق يف حماكمة عادلة، وللحق يف عدم اإلخضاع للعقوبة ا

 
وإبعالهنا فرض تحظر  مسي على تنفيذ أتحكام اإلعدام، متهيداً إللغاء العقوبة، فإن احلكومة اجلديدة سوف تبنيّن ميياهتا 

ومن شأن فرض احلظر  اه العاملي املتصاعد حنو اإللغاء.القيادية ابلعالقة مع مسألة عقوبة اإلعدام ابالتساق مع االجت
 بعد خيا اهتم لالستئناف.  إلعدام أن يتالىف خطر إعدام أبرايء، مبا يف ذلك ابلنسبة من مل يستوفواعلى تنفيذ أتحكام ا

 
 ويف هذا الصدد،  تدعو منظمة العفو الدولية و"هيومان  ايتس ووتش" مجهو ية جنوب السودان إىل ما يلي  

 

 عدام يف هناية املطاف؛إعالن تحظر  مسي على تنفيذ أتحكام اإلعدام متهيداً إللغاء عقوبة اإل •
 

 ختفيف مجيع أتحكام اإلعدام اليت صد ت؛ •



حتفظات، على "الربوتوكول االختيا ي الثاين  لضرو ية لضمان التصديق سريعاً، ودون تسجيلاختاذ اخلطوات ا •
 للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"، املتعلق إبلغاء عقوبة اإلعدام.

  
 ساء والفتيات. محاية حقوق الن5

 

من قبيل حترمي  –على الرغم من أن العديد من القوانني األساسية جلنوب السودان تتضمن تدابري امائية للنساء والفتيات 
أن احلكومة اند اً ما كانت قاد ة على إنفاذها. إال  –االغتصاب واالعتداء اجلنسي والسماح للمرأة بتملك األ اضي 

و ة  وتينية من احلق يف اختيا  اليوج أو يف متلك العقا  أو و اثته، وخيضعن ملما سات من رمن بصفالنساء والفتيات حيُ 
أشكال متنوعة من العنف ستعمال الفتيات يف سداد الديون، إضافة إىل قبيل اليجيات القسرية واملبكرة، وو اثة اليوجة، وا

 األسري. 
 

ل عن تحقوقهن مبقتضى القانون؛ فنسبة األمية يف القلي ويف خمتلف أ جاء اجلنوب، ال تعرف النساء والفتيات سوى
صومات ابملئة. وال يتمتعن إال بقْد  ضئيل من فرص االنتصاف، تحيث تتم تسوية معظم اخل 80تييد على  صفوفهن

يي. تستند إىل سياسات تقوم على التميو التقليدية، اليت تطبق عادات وتقاليد متيي ضد املرأة،  والنياعات من قبل احملاكم
 ويفتقر قادة اجملتمع احمللي والسلطات التقليدية اليت تطبق هذه األعراف أيضاً إىل الوعي حبقوق املرأة وبكيفية إتحقاقها. 

 
وتدعو منظمة العفو الدولية و"هيومان  ايتس ووتش" مجهو ية جنوب السودان إىل أن تبنيّن التيامها بتعييي تحقوق النساء 

 اختاذ التدابري التالية فو اً والفتيات وامايتها عن طريق 
 

اإلعالن على املأل عن عدم نيتها التساهل أبية صو ة من الصو  مع عادة اليواج املبكر والقسري، ووضع  •
 ة.اتيجية وطنية للتصدي هلذه املشكلاسار 

 

م على اإلعالن على املأل عن عدم نيتها التساهل أبية صو ة من الصو  بشأن العنف اجلنسي والعنف القائ •
 اساراتيجية وطنية للتصدي هلذه املشكلة. جنس املرأة، ووضع 

 

التصديق على "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييي ضد املرأة" وعلى "بروتوكول تحقوق املرأة يف أفريقيا  •
صياغة  امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب" )بروتوكول مابوتو(، واستخدامهما كمرشد هلا يف

 الدستو  اجلديد وغريه من القوانني بغرض تعييي املساواة بني اجلنسني. 
 

بشأن احلقوق تسريع وترية الربامج الرامية إىل تثقيف الرجال والنساء واألطفال، وكذلك السلطات التقليدية،  •
سودان. وضمان أن ختصص القانونية للنساء والفتيات مبقتضى القوانني السودانية والدولية النافذة يف جنوب ال
 وزا ة الشؤون االجتماعية والنوع موا د كافية ألنشطة تعييي واماية هذه احلقوق. 
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مجيع  السودان دولة طرف يف الوقت الراهن يف عدة معاهدات حلقوق اإلنسان، مبا فيها "االتفاقية الدولية للقضاء على
اسية"؛ و"اتفاقية تحقوق الطفل"، مبا يف ذلك أشكال التفرقة العنصرية"؛ و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسي



"الربوتوكول االختيا ي التفاقية تحقوق الطفل املعين مبشا كة األطفال يف النياع املسلح"؛ و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق 
فية". والسودان دولة طرف كذلك يف "امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب" )امليثاق االقتصادية واالجتماعية والثقا

 األفريقي(. 
 

وينبغي أن ينشئ جنوب السودان إطا اً صلباً حلقوق اإلنسان بضمان استمرا  االنضمام هلذه االتفاقيات، والتصديق 
 شمل هذه  على املعاهدات اإلقليمية والدولية األخرى حلقوق اإلنسان. وت

 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وكذلك  •
 الربوتوكول االختيا ي امللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب؛

 

 ق األفريقي حلقوق و فاهية الطفل؛امليثا •
 

 رين وأفراد أسرهم؛االتفاقية الدولية حلماية تحقوق مجيع العمال املهاج •
 

 االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •
 

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •
 

نظام  وما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي بشأن إنشاء احملكمة  •
 لشعوب. األفريقية حلقوق اإلنسان وا

 
 وتدعو منظمة العفو الدولية و"هيومان  ايتس ووتش" مجهو ية جنوب السودان كذلك إىل ما يلي  

 

سوف تواصل االلتيام مبا و ثته عن السودان كدولة طرف يف معاهدات اإلعالن  مسياً لدى استقالهلا أبهنا  •
 وايف األتحكام يف املستقبل قانوانً  والدستو  الدائم تحقوق اإلنسان؛ وضمان أن يتضمن الدستو  االنتقايل

 بشأن احلقوق يتماشى مع التيامات تحقوق اإلنسان الدولية هذه. 

 

اختاذ اخلطوات الضرو ية لضمان التصديق على وجه السرعة، ودون تسجيل حتفظات، على املعاهدات  •
امليثاق األفريقي حلقوق و هبا؛  اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيا ي امللحقمبا فيها املد جة أعاله، 
االتفاقية الدولية ، و واالتفاقية الدولية حلماية تحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و فاهية الطفل

نظام  وما و ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ولية، والربوتوكول امللحق ابمليثاق األفريقي بشأن إنشاء احملكمة األفريقية األساسي للمحكمة اجلنائية الد

 حلقوق اإلنسان والشعوب. 
 

تقوية اإلطا  الدويل حلقوق اإلنسان يف جنوب السودان ابإلعالن صراتحة أن احلقوق واحلرايت املنصوص  •
 قانونية. عليها يف الدستو  االنتقايل ميكن أن توضع موضع النفاذ يف احملاكم ال

 


