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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

نسان يف السودان، الـسيد     تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإل          
  حممد شندي عثمان

  موجز    
عمالً هذا التقرير ُيقّدم اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان   

 والية اخلبري املـستقل     متديد الذي قرر مبوجبه     ١٥/٢٧بقرار جملس حقوق اإلنسان     
 ٦/٣٥و ٦/٣٤ وقـرارات اجمللـس      ٢٠٠٥/٨٢وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنـسان       

/ أيلـول  ويشمل هذا التقرير الفترة من       .١٤/١١٧، وقرار اجمللس    ٩/١٧ و ٧/١٦و
  .٢٠١١يونيه / إىل حزيران٢٠١٠سبتمرب 
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  مقدمة  - أوالً
أنشأ جملس حقوق اإلنسان والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف                -١

أن يـضطلع اخلـبري املـستقل بواليـة         كما قرر اجمللس    . ١١/١٠ قراره   مبوجب السودان
 يف   ورد سـابقاً   وفقاً ملـا  ومسؤوليات املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان          

، وقرر اجمللس متديد والية اخلبري املـستقل        ٩/١٧ و ٧/١٦ و ٦/٣٥ و ٦/٣٤قرارات اجمللس   
  .  تقرير إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرةلفترة سنة واحدة وطلب منه تقدمي

 .٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠ إىل   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ١ هذا التقرير الفترة من      ويشمل  -٢
وامتثاالً ملدونة قواعد سلوك املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، مت إطالع            

ـ لتقرير بغية منحه  على مسودة هذا ا   وحكومة جنوب السودان    حكومة السودان    ا فرصـة   م
  .للتعليق على مالحظات واستنتاجات اخلبري املستقل

ويستند التقرير إىل املعلومات اليت أُتيحت للخبري املستقل خالل زيارته للسودان يف              -٣
، ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨إىل   مايو/ أيار ٣١ ومن   ،٢٠١١مارس  / آذار ١٣ إىل   ٦الفترة من   

قاها من حكومة السودان، وبعثة األمم املتحـدة يف الـسودان،            عن املعلومات اليت تل    فضالً
 لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، ومن مصادر أخـرى تـشمل              املختلطة والعملية

  . وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة العاملة يف السودان
ب الـسودان    وحكومة جنو  السودانويود اخلبري املستقل توجيه الشكر إىل حكومة          -٤

وبعثة األمم املتحدة يف السودان والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور             
والبعثات الدبلوماسية ومنظمات اجملتمع املـدين      ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف السودان       
  . على تعاوهنم واملساعدة القّيمة اليت قدموها

  ة يف السودانالتطورات الرئيسي  - ثانياً  
، وفقاً ملا هو مقرر مبوجب اتفـاق الـسالم      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٩يف  لقد مت     -٥

وقبـل تنظـيم ذلـك    . تقرير مصري جنوب السودان   الشامل، تنظيم االستفتاء التارخيي على      
االستفتاء، أدىل مسؤولون حكوميون بعدد من التصرحيات التحريضية بشأن مصري اجلنوبيني           

 إىل اجلنوب   منهمالف  اآل نزحونتيجة لذلك،   .  يف حالة تصويتهم لصاحل االنفصال     يف الشمال 
ومع ذلك، وعدت احلكومة قبل أسبوع من تنظيم االستفتاء         . خوفاً من تعرضهم لالستهداف   

  .دولة جديدةوإنشاء  االنفصال إذا قررمبواصلة اإلسهام يف تنمية جنوب السودان 
ت مفوضية االستفتاء النتائج الرمسية اليت أكـدت        ، أعلن ٢٠١١فرباير  / شباط ٢ويف    -٦

ويف اليوم نفسه، أصدر الرئيس     .  يف املائة من الناخبني لصاحل االنفصال      ٩٨تصويت أكثر من    
وبالرغم من اندالع عمليات عنـف يف      . السوداين مرسوماً يؤكد قبول حكومته لتلك النتائج      



A/HRC/18/40 

GE.11-15539 4 

 سلمية بشكل عام واعتـرف اجملتمـع   املناطق احلدودية خالل فترة التصويت، كانت العملية     
  .الدويل حبريتها ومصداقيتها، واعترب أهنا تعكس بصدق إرادة مواطين جنوب السودان

وعقب االستفتاء، أدت موجة السخط العام ضد عدد من احلكومـات يف الـشرق            -٧
 األوسط ومشال أفريقيا إىل تشجيع الطالب والناشطني السياسيني واجلهات الفاعلة يف جمـال            

حقوق اإلنسان إىل املطالبة بإصالحات سياسية وتشكيل حكومة يف اخلرطوم تشمل كافـة             
وجرى اعتقـال   . وقد تصدت الشرطة السودانية وقوات األمن للمظاهرات      . القوى السياسية 

تعرض بعضهم إلصابات أثنـاء عمليـة       هم صحفيني ومعارضني، و    شخصاً بين  ٧٠أكثر من   
 عدد غـري    بقيومع ذلك،   . ين منهم دون توجيه اهتامات    وأُطلق سراح الكثري  . االحتجاجات

 لتقارير األمم املتحـدة، تعـرض    وفقاًو.  االحتجاجات  انتهاء لفترة بعد قيد االحتجاز   معلوم  
  .بعض احملتجزين للتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة أثناء االحتجاز

لسالم الشامل، مل حيقـق      يف إطار تنفيذ اتفاق ا      هاماً ويف حني شكل االستفتاء حدثاً      -٨
 يف تسوية املسائل العالقة املتبقية، مبا يف ذلك االستفتاء على            كبرياً أي من طريف االتفاق تقدماً    

منطقة أبيي وترسيم احلدود وترتيبات املواطنة وتقسيم الثروة والديون بني الطرفني والترتيبات            
على تقرير مـصري    ستفتاء  االزامن مع   وكان من املقرر تنظيم استفتاء منطقة أبيي بالت       . األمنية

.  اجلنوب أم تبقى مع الشمال     جنوب السودان لتحديد ما إذا كانت هذه املنطقة ستنضم إىل         
لعدم اتفاق الطرفني بشأن مسائل أساسية مثل حتديد األشـخاص           يل االستفتاء نظراً  تأجومت  

تصويت يف تـصاعد    وتسبب تأجيل ال  . الذين حيق هلم التصويت، وتشكيل مفوضية االستفتاء      
عمليات العنف بني خمتلف اجملموعات اإلثنية يف املنطقة، وبني القوات املـسلحة الـسودانية              
واجليش الشعيب لتحرير السودان، مما أدى إىل قيام القوات املسلحة السودانية باحتالل أبيي يف              

  . مايو ونزوح مجيع سكان املدينة/أيار
جنوب كردفان اهلامة بني القـوات املـسلحة    كما اندلعت عمليات عنف يف والية         -٩

بعد االنتخابات املتنازع عليها بشأن اختيـار وايل        وذلك  واحلركة الشعبية، قطاع الشمال،     
 ةوتدهور الوضع بشكل كبري مع قيام القـوات املـسلح         . ٢٠١١مايو  /الوالية يف بداية أيار   

وتـسببت  . مة الواليةبعمليات قصف جوي ملواقع اجليش الشعيب حول مدينة كادوقلي عاص         
وما زالت القوات املسلحة متنع وصول .  نسمة٧٣ ٠٠٠العمليات العدائية يف نزوح أكثر من  

  .املعونات اإلنسانية إىل املناطق املتأثرة بعمليات العنف، بذريعة الشواغل األمنية
  مئات املـدنيني   إىل مقتل  عمليات العنف فيما بني القبائل يف جنوب السودان          وأدت  -١٠

عالوة على أن القتال اشتدت ضراوته بني اجليش الشعيب واملليـشيات           . منذ انتهاء االستفتاء  
          املئات ونـزوح أكثـر     مقتلاملتمردة يف والية جونقلي والوحدة وأعايل النيل، مما أدى إىل           

  . التهديدات اخلطرية اليت ال تزال تواجه املواطننيأن تزدادومن املتوقع .  مدين٣٠ ٠٠٠من 
، استمر تدهور الوضع األمين يف دارفور بسبب        ٢٠١٠ديسمرب  /ومنذ كانون األول    -١١

كثري من املـدنيني    وتعرض   .مية واجلماعات املسلحة  شدة القتال بني القوات املسلحة احلكو     
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 ومل تتمكن قوات العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة من           .للتشريد بسبب القتال  
 العديد من املناطق املتأثرة بالقتال، بالرغم من واليتها املتمثلة يف محاية املـدنيني              الوصول إىل 

وتسببت السلطات احلكومية واملتمردون مراراً يف إعاقة قيام قوات حفـظ           . املعرضني للخطر 
   .السالم والوكاالت اإلنسانية بتقدمي املعونة إىل اجملموعات الضعيفة املتأثرة

 حالة السودان يف إطار آلية االستعراض الدوري الـشامل التابعـة      وقد مت استعراض    -١٢
ومثة تطورات إجيابية لوحظت يف العرض املقدم       . ٢٠١١مايو  /جمللس حقوق اإلنسان يف أيار    

 مثل إجراء   ٢٠٠٥من احلكومة مشلت تنفيذ اجلوانب الرئيسية من اتفاق السالم الشامل لعام            
وبالرغم من  . ح االستفتاء على مصري جنوب السودان     ، وجنا ٢٠١٠االنتخابات العامة يف عام     

 من الشواغل واملسائل أثناء عملية االستعراض، مبـا يف          جنازات، أثارت الوفود عدداً   إلهذه ا 
ذلك استمرار تطبيق القوانني التمييزية ضد املرأة، والعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلـنس              

، والرقابة املفروضة علـى اإلعـالم،       )سودانالسائد يف مناطق الرتاع يف دارفور وجنوب ال       (
 ١٦٠ومت اقتراح أكثر مـن      . واالعتقال التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني      

توصية العتمادها من جانب حكومة السودان تتراوح من إنشاء مفوضية وطنيـة حلقـوق              
  . التابع للدولةالوطين اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس، إىل إصالح جهاز األمن واملخابرات

وعلقت حكومة السودان عمل منتديات حقوق اإلنسان يف اخلرطوم ودارفور، اليت             -١٣
كانت مبثابة آلية مفيدة لتبادل املعلومات واحلوار بشأن حقوق اإلنسان بني احلكومة واألمم             

ـ         . املتحدة والشركاء الدوليني   ستقل إىل  ومل ُتعقد تلك املنتديات منذ التقرير السابق للخبري امل
وذكرت احلكومة أهنا بصدد تقييم فعاليـة       . ٢٠١٠سبتمرب  /جملس حقوق اإلنسان يف أيلول    

ويف دارفـور، مت   . املنتديات كوسيلة للحوار البناء، وأعربت عن أملها يف اسـتئنافها قريبـاً           
الترحيب بإنشاء منتديات فرعية حلقوق اإلنسان يف مشال وغرب دارفور كخطوة إجيابية حنو             

ون بني العملية املختلطة والسلطات احمللية، بيد أن املنتدى الفرعي لغرب دارفـور هـو               التعا
  . تعليق عمل منتدى مشال دارفوروحده الذي عمل بنجاح، يف حني مت مراراً

، أطلقت األمم املتحدة، بالتعاون مع السلك       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف    -١٤
وسـيعكف هـذا    . قوق اإلنسان يف جنوب السودان    الدبلوماسي واجملتمع املدين، منتدى حل    

املنتدى على حتديد استراتيجيات التصدي للتحديات املتصلة حبقوق اإلنـسان يف جنـوب             
وطلب جملـس حقـوق     . السودان، مبا يف ذلك الدعوة وتقدمي الدعم ألنشطة بناء القدرات         

ك املكلف بالواليـة يف     ، الذي أنشأ والية اخلبري املستقل، أن يشار       ١٠/١١اإلنسان يف قراره    
   .املنتديات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف السودان

  مشال السودان  - ثالثاً  
لقد حقق السودان بعض التقدم اجلدير باملالحظة يف جمال تعزيـز ومحايـة حقـوق                 -١٥

اإلنسان، مبا يف ذلك دعم احلقوق واحلريات السياسية أثناء االستفتاء على تقرير مصري جنوب               
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وبالرغم من أن الفترة السابقة للتسجيل قد شهدت إلقاء خطب سياسـية هتديديـة              . السودان
وتصرحيات حتريضية من جانب مسؤولني يف حزب املؤمتر الوطين احلاكم ضد اجلنوبيني الـذين              
يعيشون يف الشمال، فإن عملية االستفتاء لقيت بشكل عام استحسان اجملتمع الدويل بوصـفها              

 من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان جهوداً جبارة لضمان           كالً وبذلت. جنازاً كبرياً إ
كما باتت  . أن تكون عملية االستفتاء، اليت متت املوافقة على نتائجها، سلمية وتتسم باملصداقية           

حكومة السودان تتعامل بصورة أوسع مع مؤسسات األمم املتحدة املعنية حبقـوق اإلنـسان،              
  .٢٠١١مايو /ستعراض الدوري الشامل اليت جرت يف أياروشاركت بفعالية يف عملية اال

جنازات املذكورة آنفاً، ال يزال السودان يواجه حتديات كبرية يف جمال  إلوبالرغم من ا    -١٦
حقوق اإلنسان من حيث كفالة احلقوق األساسية، وخباصة حق الفرد يف احلريـة واألمـن،              

ال تزال احلكومة متمسكة بإتاحة املزيـد مـن     و. واحلق يف حرية التعبري، وفعالية إقامة العدل      
وبالرغم من حسن النوايا الذي صاحب جناح       . اجملال السياسي لإلعمال التام حلقوق اإلنسان     

عملية االستفتاء على مصري جنوب السودان، ال يوجد حوار هادف ومنتظم بني احلكومـة              
  .ومنظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

وكانت حاالت االعتقال التعسفي من ِقبل جهاز األمن واملخابرات الـوطين مـن               -١٧
وال يزال اجلهاز يعتقل وحيتجز األشخاص      . الشواغل الرئيسية خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

ومثة ادعاءات  .  حىت من الزيارات األسرية    لفترات طويلة دون توجيه اهتامات وحيرمهم أحياناً      
بس االنفرادي والتعذيب وغري ذلك من ضروب إساءة معاملة احملتجزين على           بشأن ممارسة احل  

وخالل الزيارتني اللتني قام هبما اخلبري املستقل إىل الـسودان يف الفتـرة             . أيدي أفراد اجلهاز  
  .املشمولة بالتقرير، ُرفضت طلباته املتكررة ملقابلة املدير العام جلهاز األمن واملخابرات

، ٢٠١٠نـوفمرب   /أكتوبر وبداية تشرين الثاين   /ة من هناية تشرين األول    وخالل الفتر   -١٨
الوطين جمموعة من الناشطني يف جمال حقوق اإلنـسان مـن            اعتقل جهاز األمن واملخابرات   

ومل توجه اهتامات   . ، ومت وضعهم يف احلبس االنفرادي     )دبنغا(دارفور يعملون يف حمطة إذاعية      
وأُفرج عن  . ام أو فرصة لالعتراض على قانونية احتجازهم      إىل احملتجزين ومل حيصلوا على حم     

.  وبقي مخسة رهن االحتجاز    ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢١ و ١٣تسعة منهم يف الفترة بني      
وأخرب أحد املفرج عنهم مراقيب حقوق اإلنسان بأنه تعرض للضرب من ِقبل أفراد جهاز األمن               

 أُعيد اعتقال أربعة من الناشـطني، بينمـا       فرباير،/ شباط ١٣ويف  . خالل جلسات االستجواب  
، منها ١٩٩١خيضع ستة آخرون للمحاكمة على عدد من اجلرائم مبوجب قانون العقوبات لعام       

   .ثالث جرائم ُيعاقب عليها باإلعدام
وعقب املظاهرات اليت جرى تنظيمها يف اخلرطوم ومناطق أخرى من مشال السودان              -١٩

 عمليـة   ١٠٠ وثّقت بعثة األمم املتحدة يف السودان أكثر من          ،٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  
اعتقال من ِقبل جهاز األمن واملخابرات الوطين، ومت اإلفراج عن غالبية احملتجزين يف اليـوم               

فرباير دون أن   / حمتجزاً رهن االحتجاز حىت هناية شباط      ٣٠ومع ذلك، بقي أكثر من      . نفسه
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نهم أهنم تعرضوا ملعاملة سيئة أثناء احتجازهم لـدى         وذكر الكثريون م  . توجه إليهم اهتامات  
وخالل الفترة نفسها، وقعت العديد من االعتقاالت اليت استهدفت صـحفيني           . جهاز األمن 

واعتقلت الشرطة ستة صحفيني يعملـون يف       . وأشخاص آخرين يعملون يف وسائل اإلعالم     
فرباير / شباط ٢حدثت يف   و. صحف حملية وصحفي آخر يعمل مراسالً لشبكة إعالمية أجنبية        

موجة ثانية من االعتقاالت، حيث اعتقل جهاز األمن واملخابرات مثانية صـحفيني وتـسعة              
ومت اإلفراج عـن غالبيـة      . موظفني يعملون لصحيفة ذات صلة باحلزب الشيوعي السوداين       

  .املعتقلني، إال أن بعضهم بقي رهن االحتجاز لفترة طويلة
، اعتقل جهاز األمن واملخـابرات الـدكتور        ٢٠١١يناير  /ويف منتصف كانون الثاين     -٢٠

وجاءت تلك  . حسن الترايب، زعيم حزب املؤمتر الشعيب املعارض، مع تسعة من أعضاء احلزب           
االعتقاالت عقب تصرحياته بأن احلكومة قد تواجه انتفاضة شعبية على غرار ما تشهده بعـض               

ومت اإلفراج عـن    .  إجراء إصالحات سياسية   البلدان العربية إذا استمرت يف مقاومة الدعوة إىل       
  . مايو دون أن توجه إليهم اهتامات على اإلطالق/هؤالء األشخاص العشرة يف أيار

، اعتقل جهاز األمن واملخابرات الوطين رجالً ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٤ويف   -٢١
ئية تطالب بوضع حد يف الستني من العمر ملشاركته يف تنظيم مظاهرة يف اخلرطوم جملموعة نسا 

ووضع الرجل يف احلبس االنفرادي ومل ُيمـنح        . الستخدام قوانني النظام العام بصورة متييزية     
  . حق االتصال مبحام أو بأقاربه قبل اإلفراج عنه

ووردت تقـارير   . ومت تقييد حرية التعبري وحرية التجمع طوال الفترة املشمولة بالتقرير           -٢٢
نظمات غري احلكومية، ومدافعني عن حقوق اإلنسان بشأن تزايد         من عدة شبكات إعالمية، وم    

فعلى سـبيل   . عمليات التحرش والرقابة، وال سيما من جانب جهاز األمن واملخابرات الوطين          
 باقتحام مكاتب اثنتني من الصحف      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩املثال، قام وكالء اجلهاز يف      

رية والصحافة، وطلبوا من احملررين عدم توزيع الطبعـات  اليت تصدر يف اخلرطوم مها أجراس احل   
 ٢٢ومت يف يومي    . اليومية للصحيفتني دون موافقة اجلهاز، مما أدى إىل وقف عملهما ملدة يومني           

 اليت تصدر Khartoum Monitor إيقاف صحيفة أخرى هي ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣و
  ". وس نقص املناعة البشريةالدين وفري"يف اخلرطوم بسبب نشر مقال بعنوان 

وأُبلغ اخلبري املستقل أثناء الزيارة األوىل اليت قام هبا إىل السودان بأن وزارة العـدل                 -٢٣
عينت مدعياً عاماً خاصاً ملراقبة عمليات االحتجاز اليت ينفذها جهاز األمـن واملخـابرات              

يتمتع به جهاز األمـن مـن       ومع ذلك، ال يزال اخلبري املستقل يشعر بالقلق إزاء ما           . الوطين
وأشار إىل انعدام الرقابـة القـضائية علـى عمليـات االعتقـال             . سلطات تقديرية واسعة  

واالحتجاز، وإىل اإلطار القانوين الراهن جلهاز األمن الذي ال يتضمن مبادئ حقوق اإلنسان             
حريـة   ٢٠٠٥لعام  ويكفل الدستور الوطين االنتقايل      .بصورة شاملة  واحترام سيادة القانون  

وعالوة على ذلك، فإن اتفاق السالم      . التعبري وعدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني     
استـشارية وتنحـصر يف مجـع       " على أن والية جهاز األمن الوطين        الشامل ينص صراحةً  
  ".املعلومات وحتليلها



A/HRC/18/40 

GE.11-15539 8 

ـ    ٢ ٠٠٠ومثة مالحظة اجيابية تتمثل يف إطالق سراح أكثر من            -٢٥ رائم  من املدانني جب
 بغية احلد من اكتظـاظ      ٢٠١٠أغسطس  /صغرية كانوا حمتجزين يف سجن اخلرطوم يف آب       

وقـد  . السجن، وكان ذلك مبوجب توصية من جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس الوطين           
زارت هذه اللجنة السجون وخلصت إىل أن االكتظاظ ناجم عن وجود عدد كـبري مـن                

وكانت غالبية هؤالء من مـواطين      .  جرمية تصنيع اخلمور   املدانني جبرائم صغرية، مبن يف ذلك     
  .جنوب السودان الذين طُبقت عليهم أحكام الشريعة دون وجه حق لكوهنم غري مسلمني

  املناطق ذات الصفة االنتقالية  - رابعاً  

  أبيي  - ألف  
م ال يزال الوضع املستقبلي ملنطقة أبيي يشكل التحدي األكرب أمام تنفيذ اتفاق السال              -٢٦

وكان من املقرر وفقاً لالتفاق تنظيم استفتاء يف هذه املنطقة الصغرية الغنية بـالنفط              . الشامل
الواقعة على احلدود بني الشمال واجلنوب بالتزامن مع االستفتاء على تقرير مـصري جنـوب           

 للخالف بشأن أهلية املشاركة يف التصويت وتشكيل مفوضية االستفتاء، مل           ونظراً. السودان
وينص االتفاق على منح حق التصويت لقبيلة دينكا نغوك         . كل اللجنة ومل ُينظم االستفتاء    ُتش
وطلبت احلكومة السودانية اعتبار أفراد     ". للمواطنني السودانيني اآلخرين املقيمني يف املنطقة     "و

مـع  واجت. الُرّحل، الذين ميضون ستة أشهر من السنة يف أبيي، من املقيمني فيها   قبيلة املسريية 
اخلبري املستقل أثناء زيارته الثانية بزعماء قبيلة املسريية املقيمني يف اخلرطوم وناقش تظلمـاهتم              

ومن ناحية أخرى، متسكت احلركـة الـشعبية        . فيما يتعلق حبقهم يف التنقل إىل منطقة أبيي       
ي منحهم  بوجهة النظر اليت مفادها أن املسريية يقيمون يف أبيي لفترة قصرية من السنة وال ينبغ              

  .حق التصويت يف االستفتاء
تضح أن استفتاء أبيي لن ُينظم مثلما هو مقرر، فعـززت           اوبدأ التوتر يشتد عندما       -٢٧

وقبل . القوات املسلحة السودانية واجليش الشعيب وجودمها يف املنطقة حتسباً لوقوع اشتباكات          
ية وشرطة أبيـي يف عـدة       تنظيم استفتاء جنوب السودان، اندلع القتال بني مليشيات املسري        

مواقع من املنطقة، مما أدى إىل وقوع إصابات يف صفوف الطرفني ونزوح أعداد كبرية مـن                
 ١٣وجرى حوار بوساطة من األمم املتحدة أدى إىل توقيع اتفاقني يف كادوقلي يف              . املدنيني

لـسماح  ونص االتفاقان على نزع أسلحة الطرفني املتنـاحرين وا        . يناير/ كانون الثاين  ١٧و
ملواطين جنوب السودان العائدين من الشمال حبرية املرور عرب أبيي، وضمان حقوق الرعـي              

كما نص االتفاق على انـسحاب وحـدة        . أبيي" مسار"بصورة حمدودة لقبيلة املسريية عرب      
شرطة أبيي واستبداهلا بكتيبتني من الوحدات املشتركة املكونة من القوات املسلحة واجلـيش             

لتزم الطرفان بسحب قواهتما العسكرية من املنطقة، لكنـهما اسـتمرا يف تعزيـز      وا. الشعيب
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وجودمها العسكري يف املنطقة، مما أدى إىل وقوع املزيد من االشتباكات مشلت مهامجة قافلة              
  . من أفرادها١١مايو ومقتل / أيار١تابعة للقوات املسلحة يف 

ق كادوقلي عندما نصب كميناً وقعت      مايو، انتهك اجليش الشعيب اتفا    / أيار ١٩ويف    -٢٨
فيه قافلة لألمم املتحدة مرافقة لوحدات من القوات املشتركة التابعـة للقـوات املـسلحة               

 ٢١ويف  .  مـن جنودهـا قُتلـوا يف اهلجـوم         ٢٢وقالت احلكومة السودانية إن     . السودانية
ق أدى إىل مايو، ردت القوات املسلحة السودانية بشن هجوم جوي وبري واسع النطـا          /أيار

وقُصفت العديد من القرى يف املنطقة أثنـاء اهلجـوم الـذي            . قيامها باحتالل منطقة أبيي   
وُجرِح اثنان من قوات حفظ الـسالم       . اسُتخدمت فيه املدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات     

التابعة لبعثة األمم املتحدة يف السودان عندما تعرض معسكر البعثة لعدة قـذائف أطلقتـها               
        ومتكن معظم سكان املدينة من اهلروب قبل اهلجـوم، وُيعتقـد           . قوات املسلحة السودانية  ال

 من سكان أبيي فروا منها إىل عدة مناطق يف جنوب السودان منها قرى أغوك ١١٠ ٠٠٠أن 
واختذت احلكومة الـسودانية  . وتورايل يف مشال وغرب واليات حبر الغزال والوحدة ووآراب     

وُزعم أن أفراداً من قبيلة املسريية هامجوا مدينة أبيـي،          .  اجلانب حبل إدارة أبيي    قراراً أحادي 
  .بدعم من القوات املسلحة السودانية، وقاموا بعمليات حرق وهنب

وحدثت عمليات هنب وحرق للممتلكات واسعة النطاق أثناء اهلجوم على أبيـي،              -٢٩
نسانية، ومثة تقارير عن انتـهاكات      وقد طالت تلك العمليات ممتلكات خاصة بالوكاالت اإل       

واسعة النطاق حلقوق اإلنسان ارتكبها أفراد قبيلة املسريية وقوات الدفاع الـشعيب التابعـة              
 ونظراً. للحكومة مشلت القتل واالغتصاب وغري ذلك من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية    

م املتحدة يف السودان من التحقـق       حملدودية إمكانية الوصول إىل املنطقة، مل تتمكن بعثة األم        
أثناء  ومتكن اخلبري املستقل من الوصول إىل املنطقة      . من غالبية التقارير املتعلقة بتلك األحداث     

زيارته الثانية إىل السودان، لكن طلبه زيارة أبيي نفسها قد ُرفض، لكنه متكن مع ذلك مـن                 
تعرضوا للضرب الشديد على    إجراء مقابالت مع بعض سكان أبيي، حيث ذكر بعضهم أهنم           

أيدي أفراد مليشيات املسريية وقوات الدفاع الشعيب بعد تعرضهم لالعتقال واالحتجاز لدى            
ومدينة أبيي يف الوقت احلاضر خالية متاماً من مجيع السكان وقد           . القوات املسلحة السودانية  

  .انسحبت منها كافة املنظمات اإلنسانية
عت احلكومة واحلركة الشعبية اتفاقاً بشأن اختاذ ترتيبات        يونيه، وق / حزيران ٢٠ويف    -٣٠

وينص االتفاق على انسحاب القوات املـسلحة وقـوات اجلـيش          . مؤقتة إلدارة وأمن أبيي   
ووافق جملـس  . ثيويبإلالشعيب من أبيي، وعلى القيام فوراً بنشر قوات أمن مؤقتة من اجليش ا        

الذي أنشأ مبوجبه قوات األمن املؤقتـة       ) ٢٠١١(١٩٩٠األمن على االتفاق واعتمد القرار      
ومن املتوقع أن تقوم هذه الوحدة مبراقبة       . التابعة لألمم املتحدة يف منطقة أبيي ملدة ستة أشهر        

إعادة نشر القوات خارج منطقة أبيي والتحقق من ذلك، بغية تـوفري احلمايـة للمـدنيني                
  .ةاملعرضني ألعمال العنف، وتيسري وصول املساعدات اإلنساني
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  جنوب كردفان  - باء  
جنوب كردفان هي والية حدودية بني مشال وجنوب السودان تسكنها جمموعـات              -٣١

ومنذ انتـهاء  . كبرية من قبائل النوبة وقبيليت احلوازمة واملسريية، ومها من قبائل العرب الرّحل 
  .احلرب، أصبح كثريون من أبناء النوبة يؤيدون بقوة اجليش الشعيب لتحرير السودان

ومبوجب اتفاق السالم الشامل، كان من املزمع إجراء املشورة الشعبية يف واليـيت               -٣٢
جنوب كردفان والنيل األزرق لتحديد ما إذا كان االتفاق قـد حقـق تطلعـات سـكان                

واملشورة الشعبية ال متـنح هـاتني     . الواليتني، ولتسوية أية مسائل عالقة بشأن تنفيذ االتفاق       
املصري، بل متنح اجملتمعات احمللية فرصة معاجلة التظلمات والتطلعات اليت          الواليتني حق تقرير    

وسـتبقى  . دفعتهم إىل محل السالح ضد حكومة السودان ومل تتم تلبيتها يف إطار االتفـاق             
 من السودان بصرف النظر عن نتيجة املشورة الشعبية لكنهما قد حتصالن على           الواليتان جزءاً 

التفاق عملية املشورة الشعبية مبهمة إىل حد ما من حيث مضموهنا           وترك ا . بعض االستقاللية 
ومت إرجاء عملية املشورة الشعبية يف جنوب كردفان للسماح         . وكيفية ضمان تنفيذ نتائجها   

بإجراء االنتخابات اخلاصة باختيار حاكم الوالية اليت مل ُتنظّم يف إطار االنتخابات العامة يف               
  . طريف االتفاق بشأن نتيجة تعداد السكان بسبب االختالف بني٢٠١٠عام 
 تنظيم االنتخابات املتعلقة باختيار وايل جنوب كردفان واالنتخابـات          وجرى أخرياً   -٣٣

وبالرغم من التـوترات الـسابقة      . ٢٠١١مايو/ أيار ٤ إىل   ٢التشريعية للوالية يف الفترة من      
التابعة ملركز كـارتر، وهـي      لالنتخابات، متت عملية التصويت بسالم ورأت بعثة املراقبة         

بيد أن احلركة   . املنظمة األجنبية الوحيدة اليت راقبت تلك االنتخابات، أهنا اتسمت باملصداقية         
مايو، قبل إعالن النتيجة، مدعية وقوع خمالفات / أيار١٠الشعبية انسحبت من االنتخابات يف    

ت فوز املرشح أمحد هـارون      مايو، أعلنت املفوضية الوطنية لالنتخابا    / أيار ١٥ويف  . وتزوير
  .بفارق بسيط

مايو، أمر الرئيس السوداين حبل الوحدات العـسكرية املـشتركة يف           / أيار ٢٣ويف    -٣٤
والييت جنوب كردفان والنيل األزرق، وأُبلغت احلركة الشعبية بأنه ينبغي نزع أسلحة قواهتا             

  .١٩٥٦يف الواليتني أو انسحاب تلك القوات خلف حدود عام 
، ذُكر أن القوات املسلحة السودانية بدأت بقفل مجيع         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٥ ويف  -٣٥

ومن مثّ، بدأ القتال الذي تقول القوات املـسلحة         . الطرق الرئيسية املؤدية إىل مدينة كادوقلي     
إن قوات اجليش الشعيب بادرت به عندما اقتحمت أحد خمافر الـشرطة لالسـتيالء علـى                

 احلركة الشعبية القوات املسلحة بأهنا حاولت بالقوة نزع سالح          وباملقابل، اهتمت . األسلحة
يونيه، بدأت القـوات  / حزيران٨ويف  . وحدات اجليش الشعيب العاملة يف الوحدات املشتركة      

املسلحة عمليات قصف جوي وشنت هجوما بريا ضد مواقع احلركة الشعبية يف كـادوقلي              
وتدهورت األوضـاع بـصورة     . رى جماورة وتلودي واملناطق القريبة منهما ويف حمليات أخ      
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سريعة عندما كثفت القوات املسلحة هجماهتا الربية اليت استهدفت عـدة منـاطق مشلـت               
وجلأ الكثري من املـدنيني إىل      . كادوقلي والدلنج ورشاد وهيبان وكودا وأم دورين وتلودي       

. يطـة بكـادوقلي   جبال النوبة، ووصل اجلرحى من املدنيني إىل املستشفيات يف املناطق احمل          
ووردت تقارير عن وقوع إصابات بني املدنيني يف كادوقلي وأم دورين وأم سريديبا وهيبان              

كما ذُكر أن بعض املدنيني ظلوا عالقني يف بعض احملليات بـسبب            . وكودا والدلنج وسالرا  
   .احلواجز اليت أُقيمت على الطرق من جانب القوات املسلحة وقوات اجليش الشعيب

، حيث امتد القتـال مـن   ٢٠١١يونيه / حزيران٩تمر تدهور األوضاع األمنية منذ    واس  -٣٦
. كادوقلي إىل حمليات أخرى وتواصلت عمليات القصف اجلوي من جانب القـوات املـسلحة             

وتسبب الرتاع يف التـشريد اجلمـاعي       . وتعذر الوصول إىل غالبية املناطق املتأثرة بأعمال العنف       
 ٧٣ ٠٠٠ألمم املتحدة أن القتال أدى إىل نزوح ما ال يقل عن            للسكان، حيث ذكرت مصادر ا    

ومنعت حكومة السودان الدخول إىل املناطق املتأثرة حبجة وجود أسباب أمنية، ممـا             . نسمة
   .أدى إىل عدم وصول املنظمات اإلنسانية إىل احملتاجني لتلك املساعدات

خطرية حلقوق اإلنسان من جانب ومثة ادعاءات، منذ اندالع الرتاع، بوقوع انتهاكات          -٣٧
الطرفني، مبا يف ذلك حدوث إعدامات خارج نطاق القضاء استهدفت أبناء النوبـة التـابعني               

ومع ذلك، فإن الكـثري     . للجيش الشعيب، وتفتيش املنازل، وعمليات اعتقال واحتجاز تعسفيني       
  .جزاء الواليةمن هذه االدعاءات ال ميكن التحقق منها نظرا ملنع الوصول إىل غالبية أ

وذُكر أن عمليات القصف اجلوي اليومي اليت استهدفت العديد من املدن والقـرى               -٣٨
كما ذكر أن القصف    . اليت يقطنها النوبة ال تزال توقع خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكات          

اجلوي أعاق توصيل املساعدات اإلنسانية بسبب تدمري بعض املدرجات الـيت تـستخدمها             
  . إلغاثةمنظمات ا

 ادعاءات بوقوع عمليات اختطاف أو اختفاء استهدفت األشخاص على    وهناك أيضاً   -٣٩
أساس االنتماء اإلثين، وإعدامات خارج نطاق القضاء استهدفت أبناء قبيلة النوبة ومن ُيشتبه             

اجليش الشعيب أو االرتباط هبما، وغالبية هؤالء مـن أبنـاء           /يف تعاطفهم مع احلركة الشعبية    
كما ُزعم أن القوات املـسلحة نفّـذت        . وال توجد أرقام حمددة ميكن التحقق منها      . بةالنو

اجلـيش  /عمليات اعتقال واحتجاز تعسفيني ألشخاص ُيشتبه يف تعاطفهم مع احلركة الشعبية          
  . الشعيب أو االرتباط هبما

 من القوات املسلحة واجليش الشعيب بزرع حقول ألغـام مـضادة            وُيدعى قيام كالً    -٤٠
ويشري تقريـر   . لألفراد يف كادوقلي واملناطق احمليطة هبا، مما أدى إىل وقوع قتلى من املدنيني            

   .أويل لألمم املتحدة أن أكثر من ثلث مدينة كادوقلي به ألغام أرضية أو ذخائر غري منفجرة
وطوال فترة الرتاع يف جنوب كردفان، جتاهلت القوات املسلحة وقـوات الـدفاع               -٤١

الشعيب وشرطة االحتياط املركزي االمتيازات واحلصانات املمنوحة ألفراد بعثة األمم املتحدة           
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 عن االتفاقيات الدولية اليت     يف السودان الواردة يف االتفاق املربم مع حكومة السودان، فضالً         
يونيه، ذُكر  / حزيران ٧ففي  . وقع عليها السودان بشأن وضع موظفي ومنشآت األمم املتحدة        

 أحد املوظفني احملليني لبعثة األمم املتحدة أُصيب بعيار ناري يف الرجل عنـدما كـان يف                 أن
كما مت  . طريقه إىل موقع تابع للبعثة، حيث أطلق النار عليه أحد عناصر قوات الدفاع الشعيب             

  .اعتقال سبعة من املوظفني احملليني التابعني للبعثة فور اندالع عمليات العنف
حلال بالنسبة ألبيي، الحظ اخلبري املستقل صعوبة التحقق بصورة مستقلة          ومثلما هو ا    -٤٢

من العديد من االدعاءات املتعلقة بوقوع انتهاكات فظيعة حلقـوق اإلنـسان يف جنـوب               
ومثة حاجة إىل حتقيقات شاملة يف األوضاع       . كردفان، وذلك بسبب منع الوصول إىل الوالية      

كومة السماح بوصول مراقيب حقـوق اإلنـسان        يف أبيي وجنوب كردفان، وجيب على احل      
  .والعاملني يف اجملال اإلنساين

  جنوب السودان  - خامساً 
ومما ال شك فيه أن     . ، أصبح جنوب السودان دولة مستقلة     ٢٠١١يوليه  / متوز ٩ويف    -٤٣

 من التحديات تتراوح من تعزيز االستقرار الـسياسي     هائالً هذه الدولة اجلديدة ستواجه كماً    
 علـى   وسيكون لزامـاً  . واصلة اإلصالحات الدميقراطية وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      إىل م 

احلكومة معاجلة املسائل العالقة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعزيز املساءلة ووضـع               
 شواغل رئيسية تتعلق بعـدم      وهناك أيضاً . حد لثقافة اإلفالت من العقاب والعنف يف املنطقة       

دربة وسلطات معنية بإنفاذ القوانني، واستمرار العنف فيما بـني القبائـل            توفر قوات أمن م   
   . الستمرار انتهاكات حقوق اإلنسانوضعف هياكل الدولة، مما يشكل أساساً

وال يزال العنف فيما بني القبائل يوقع خسائر يف األرواح واملمتلكـات يف مجيـع                 -٤٤
جمهولون مسلحون غـارة لـسرقة       فّذ، ن ٢٠١١مايو  / أيار ٢٢ويف  . مناطق جنوب السودان  
مايو، أجرت  / أيار ٢ويف  .  طفالً يف حملية الفون يف والية الوحدة       ١٧املواشي أدت إىل مقتل     

بعثة األمم املتحدة حتقيقات بشأن ادعاءات تتعلق حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان أثنـاء             
وذُكر أن  . والية البحريات القتال الذي وقع بني قبيليت دينكا غوك ودينكا أغار يف رومبيك، ب           

ويف والية جونقلي، اشتد الرتاع التقليدي      . تسعة أشخاص قُتلوا أثناء القتال بينهم أربع نساء       
أبريل يف حملية بيبور، مما أدى إىل فقدان املزيد من        /بني قبيليت نوير لو واملوريل يف أواخر نيسان       

عهم عندما اندلع الـرتاع بـني        لقوا مصر   شخصاً ٦٠وذكرت احمللية أن أكثر من      . األرواح
ووردت تقارير عن فقدان عدد     . أبريل/ نيسان ٢٠ و ١٨القبيلتني املتحاربتني خالل الفترة بني      

ووفقاً إلحصائيات واردة من جلنة أمن الدولة،       . مل ميكن التحقق منه من األطفال بعد القتال       
      ثالثة األوىل مـن     شخص مصرعهم يف الرتاع القبلي خالل األشهر ال        ١ ٠٠٠لقي أكثر من    

. وال يزال اإلفالت من العقاب وعدم املساءلة يؤديان إىل استمرار دورة العنف           . ٢٠١١عام  
   .ومل تتمكن احلكومة حىت اآلن من تقدمي أي من اجلناة إىل العدالة
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ولقي املئات من املدنيني، بينهم نساء وأطفال، حتفهم يف خضم القتال بني اجلـيش                -٤٥
، وثّقت بعثة   ٢٠١١يناير  /ومنذ تنظيم االستفتاء يف كانون الثاين     . ليشيات املتمردة الشعيب وامل 

األمم املتحدة يف السودان انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان وقعت يف إطـار هـذه               
وميكن أن ُتعزى عمليات العنف إىل األحداث اليت وقعت عقب انتخابات           . العمليات القتالية 

دما اختلف العديد من اجلنراالت السابقني يف احلركة الـشعبية مـع             عن ٢٠١٠أبريل  /نيسان
 ضد   عسكرياً احلكومة بسبب مزاعم تتعلق بتزوير االنتخابات وشكلوا مليشيات بدأت مترداً         

ويف حني كان معظم الضحايا من العسكريني التابعني للطـرفني، فقـد مت             . احلركة الشعبية 
وارتكب اجليش  . هنم على صلة باجملموعات املتمردة    استهداف عدد كبري من املدنيني بشبهة أ      

الشعيب واملليشيات األخرى انتهاكات حلقوق اإلنسان مشلت حرق القرى والقتل العـشوائي            
للمدنيني مبن فيهم النساء واألطفال، باإلضافة إىل وقوع عمليات هنب واغتـصاب وعنـف              

، ذكرت بعثة   ٢٠١١أبريل  /يسانيناير إىل ن  /ويف الفترة من كانون الثاين    . جنسي ضد النساء  
 مدين قُتلوا خالل القتال يف منطقة جـونقلي ويف واليـة     ١ ٠٠٠األمم املتحدة أن أكثر من      

وأُجرب عشرات اآلالف على الفرار من قراهم ومل تتمكن املنظمات اإلنسانية من            . أعايل النيل 
   .الوصول إىل الكثريين منهم

ورة منهجية يف جو يسوده اإلفالت مـن        واستمرت انتهاكات حقوق اإلنسان بص      -٤٦
العقاب، حيث ارتكبت قوات األمن التابعة جلنوب السودان أسوأ أشكال االنتهاكات بصورة    

وقُدمت العديد من التقارير عن انتهاكات حلقوق اإلنسان من جانب قوات اجليش            . متكررة
فيني وحـاالت   الشعيب مشلت إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز واعتقال تعس         

وخالل عمليات االسـتفتاء، كانـت معظـم        . عنف جنسي وعنف قائم على نوع اجلنس      
كمـا  . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وثقتها بعثة األمم املتحدة منسوبة إىل اجليش الـشعيب      

ترتكب قوات الشرطة التابعة جلنوب السودان انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف سـياق             
وال تزال قوات الشرطة هذه سيئة التدريب والتجهيز وتضم كثرياً من          . اننيعمليات إنفاذ القو  

ويف . أفراد املليشيات وأفراد اجليش الشعيب السابقني بينهم الكثريين من األميني وغري املؤهلني           
، أسفر حتقيق يف عمليات مركز تدريب الشرطة الوحيد يف جنوب           ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

لرجاف القريبة من جوبا، عن مزاعم بشأن تعرض املتدربني النتـهاكات  السودان، يف مدينة ا  
خطرية حلقوق اإلنسان مشلت إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب واغتـصاب            

كما كشف التحقيق عن ممارسات تدريب تعكس توجهـات حـرب           . إنسانية ومعاملة ال 
أبريل، أنـشأت حكومـة     /ان نيس ٨ويف  . العصابات اليت كانت تستخدمها احلركة الشعبية     

وال بد من إعالن    . جنوب السودان جلنة إلجراء حتقيقات تتسم باملصداقية يف تلك االدعاءات         
  . نتائج هذه التحقيقات وتقدمي اجلناة املزعومني إىل العدالة

وباإلضافة إىل انعدام األمن العام والعنف املتواصل، فإن جلنوب الـسودان قـدرات         -٤٧
فضعف القدرات يف جمال إنفـاذ  .  جمال إقامة العدل من خالل النظام الرمسي    حمدودة حالياً يف  

القوانني والنقص احلاد يف املوظفني املؤهلني يف قطاع العدل أديا إىل تفشي اإلفـالت مـن                
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وال يزال االحتجاز غري القانوين لفترات طويلـة وعمليـات          . العقاب على اجلرائم املرتكبة   
وهناك عدد كبري من األشخاص الذين يتعرضـون        . اغل الرئيسية االحتجاز التعسفي من الشو   

لالحتجاز لفترات طويلة دون أمر قانوين، وغالبا ما يكون االحتجاز يف زنزانـات مكتظـة               
ويف والييت البحريات وحبر الغزال، الحظت بعثة األمم املتحـدة يف الـسودان أن        . ومتهالكة

وبـالرغم مـن    . احتجازهم دون سند قانوين   أكثر من نصف احملتجزين رهن احملاكمة ُيمدد        
انعدام احملاكمة حسب األصول، يسمح القانون اجلنائي جلنوب الـسودان بتطبيـق عقوبـة              

ويف ملكال، بوالية أعايل النيل، مت إعدام أحد        . اإلعدام، وقد مت بالتأكيد تنفيذ عمليات إعدام      
م إملامه بالقراءة والكتابة    أكتوبر مع أن سلطات السجن أكدت عد      /السجناء يف تشرين األول   

ومن بني السجناء األربعة الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام يف مشال           . ومل ميثله حمام أثناء احملاكمة    
   .، هناك واحد فقط حصل على متثيل قانوين٢٠١٠سبتمرب /حبر الغزال يف أيلول

تـصلة  وال تزال دواعي القلق قائمة بشأن استمرار انتهاكات حقـوق اإلنـسان امل              -٤٨
ويف إطار العنف القبلي، ال تزال هنـاك ممارسـات          . بالتمييز ضد النساء يف جنوب السودان     

واسعة النطاق للعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس، وزجيات قسرية وخطـف للنـساء              
 تسوية اجلرائم اخلطرية املرتكبة ضد النساء عن طريق نظـام العدالـة             وتتم أحياناً . واألطفال

ويف .  ما تطبق معايري عرفية متييزية تركز على املصاحلة أكثر من املـساءلة            يت غالباً التقليدية ال 
والية غرب االستوائية، أُطلق بكفالة سراح رجل أقدم على اغتصاب ابنيت زوجته القاصرتني             

كما أطلقت الشرطة سراح رجل قتـل       . بعد موافقته على دفع تعويض ألسرة اجملين عليهما       
  .ألسرتني على التسوية خارج نطاق احملكمةزوجته، بعد اتفاق ا

  دارفور  - سادساً 
بعد مرور حوايل مثاين سنوات على الرتاع يف دارفور، طرأ تغري كبري على اِحلـراك                 -٤٩

        ومـع ذلـك،   . السياسي وحدث تراجع كبري يف حدة العنف املتصل بالتمرد وحماربة التمرد          
 للقلق مع استمرار القتـال وانتـهاكات حقـوق          ال تزال حالة حقوق اإلنسان مسألة مثرية      

وال يزال مئـات اآلالف مـن       . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من جانب أطراف الرتاع       
املدنيني يعانون من تأثري الرتاع املسلح املتمثل يف التعرض هلجمات مباشرة والتشرد وحمدودية             

  .الوصول إىل املساعدات اإلنسانية
  كـبرياً ، شهد الوضع األمين يف دارفور تـدهوراً       ٢٠١٠ديسمرب  /ولويف كانون األ    -٥٠

واندلع القتـال بعـد تـوتر       . نتيجة لتجدد القتال بني القوات احلكومية واحلركات املسلحة       
العالقات بني احلكومة وجيش حترير السودان، جناح ميين ميناوي، وهو اجملموعة املتمـردة             

وبدأ القتال بني اجلانبني يف شنقل طوباي ودار        . مةالوحيدة اليت وقعت اتفاق سالم مع احلكو      
ديـسمرب  /السالم يف مشال دارفور ويف خور أبشي يف جنوب دارفور يف بداية كانون األول              

كما اندلع القتال بني القوات املسلحة      . ٢٠١١فرباير  /يناير وشباط /واستمر حىت كانون الثاين   
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واستمر القتال بصورة . هتا تقريبا يف دار السالمالسودانية وحركة التحرير والعدالة يف الفترة ذا     
متقطعة ومشل هجمات برية شنها جنود ومليشيات ومتمردون، كما وقعت عمليات قصف            

  . جوي من جانب القوات املسلحة
ووردت أنباء عن حدوث عمليات قصف جوي استهدفت العديد من القـرى يف                -٥١

وال يبـدو أن    . ٢٠١١فرباير  / يف شباط  مشال دارفور مشلت أم شيشة وسورتوين ووادي مرة       
 مدين ُشردوا بسبب القتال، وأقام أكثر       ٤٠ ٠٠٠تلك العمليات استهدفت املدنيني، غري أن       

 منهم يف مالجئ مؤقتة حول موقع لفريق بعثة األمم املتحدة يف خور أبـشي               ١٥ ٠٠٠من  
 زمزم للمشردين   ونزح الباقون مشاالً إىل معسكر    . حيث قدمت هلم البعثة مساعدات حمدودة     

واملدنيون الذين فـروا إىل     . داخلياً القريب من الفاشر وإىل منطقة الطويلة مشال غرب الفاشر         
 من القتال ال يزالون يواجهون انعدام األمن وعدم كفايـة املـواد             معسكرات النازحني هرباً  

وهنـاك  . ألرضالغذائية وإمدادات املياه واالفتقار للحقوق األساسية مثل التعليم واملأوى وا         
كثريون من املشردين اجلدد الذين ينتظرون لعدة أسباب احلصول على مـساعدة إنـسانية              

وعالوة على ذلك، فإن وجود املسلحني حول بعض املعـسكرات أدي إىل تقييـد              . كاملة
  .حركة سكان املعسكرات وحقوقهم األخرى

عـات املتمـردين    كما ال يزال املدنيون يواجهون العنف واهلجمات من جانب مجا           -٥٢
، قامت مجاعة مسلحة مل ُتعـرف       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢ويف  . واملليشيات التابعة للحكومة  

 ٣٠هويتها بشن هجوم على سوق يف قرية تربات يف مشال دارفور أدى إىل مقتل أكثر مـن                  
ومنعت القوات املسلحة السودانية واجلماعات املسلحة فريقا من بعثة األمم املتحـدة            . مدنياً

أكتوبر، شكلت احلكومة جلنـة     /ويف تشرين األول  . ن الوصول إىل املنطقة لتقييم األوضاع     م
وقامت اللجنة بزيارتني إىل الطويلة، إال أنه مل حتدد حىت اليوم مسؤولية            . للتحقيق يف احلادثة  

ويف شنقل طوباية، وردت تقارير عن مقتل مدنيني يف الفترة بـني            . أية جهة عن تلك احلادثة    
 عندما وقعت اشتباكات بني أفراد مجاعة حملية مـن          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣مايو و /ر أيا ٣١

وأكدت حتقيقات أجرهتـا بعثـة األمـم     . قبيلة الزغاوة وجمموعة من مليشيا مل حتدد هويتها       
املتحدة مقتل أربعة أفراد على األقل من قبيلة الزغاوة عندما حاولوا استعادة مواشيهم الـيت               

  .وشكل حاكم الوالية جلنة للتحقيق يف مالبسات القتال وحاالت القتل. شياسرقها أفراد امللي
ويف إشارة إجيابية، حدث تراجع كبري يف أعمال العنف فيما بني اجملموعات احملليـة                -٥٣

وقد ُيعزى ذلك إىل    . واهلجمات اليت تستهدف بعثة األمم املتحدة والعاملني يف اجملال اإلنساين         
سكري والشرطي للبعثة واجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز املصاحلة بني          تزايد قوة الوجود الع   

خدمات األمم املتحـدة    وقد مت بسالم إطالق سراح ثالثة من أفراد أطقم          . اجملتمعات احمللية 
 بعد اختطافهم ملدة مخسة أشهر تقريباً، وكانوا آخر األسرى  للنقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية   

ومع ذلك، هناك العديد من حوادث اهلجوم اليت تـستهدف          . ال اإلنساين من العاملني يف اجمل   
أفراد قوات حفظ السالم التابعني لبعثة األمم املتحدة يف السودان والعاملني يف اجملال اإلنساين،       
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، قُتل شرطي تـابع لبعثـة   ٢٠١١أبريل / نيسان ٥ويف  . وقد تسبب هجومان يف وقوع قتلى     
         جهة غري معلومة بالقرب من مدينة كُُتم يف مشـال دارفـور،             األمم املتحدة يف كمني نصبته    

يونيه، أُصيب أحد أفراد قوة حفظ السالم التابعة للبعثة إصابة قاتلة عنـدما             / حزيران ٣٠ويف  
  .وقع يف كمني نصبه جمهولون يف مدينة اجلنينة بغرب دارفور

ب فرض حالة الطـوارئ يف      وال يزال التمتع باحلقوق واحلريات األساسية مقيد بسب         -٥٤
، وقانون الطوارئ ومحاية    ٢٠١٠دارفور، وتطبيق قانون جهاز األمن واملخابرات الوطين لعام         

وال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان ُترتكب بصورة أساسية، يف ظل  .١٩٩٧األمن العام لعام    
ـ         سكرية اإلفالت من العقاب، من ِقبل جهاز األمن واملخـابرات الـوطين واملخـابرات الع

وجيري بصورة روتينية اعتقال من ينتقدون احلكومة حيـث يوضـعون رهـن             . السودانية
ويف . االحتجاز لفترات طويلة دون رقابة قضائية ويتعرضون أحيانا للتعذيب وإساءة املعاملـة    

، قام جهاز األمن الوطين واملخابرات باعتقال واحتجاز اثنني من      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
.  معسكر أبوشوك بسبب مشاركتهم يف اجتماع مع وفد زائر من جملس األمـن             النازحني يف 

 /وأُعيد اعتقال أحدهم يف تـشرين الثـاين       . ومت إطالق سراحهم الحقا دون توجيه اهتامات      
 /ومت اعتقال اثنني من املوظفني التابعني للعملية املختلطة يف نيـسان          . نوفمرب مث أُطلق سراحه   

 جنوب ومشال دارفور واحُتجزوا لعدة أسابيع دون توجيـه أي            يف ٢٠١١مايو  /أبريل وأيار 
ويف مشال دارفور، ال يزال أربعة من النازحني الذين اعُتقلوا بعد مقتل زعيم حملـي               . اهتامات

  . ٢٠٠٩أغسطس /وزوجته يف معسكر أبوشوك رهن االحتجاز منذ توقيفهم يف آب
ن الشواغل اخلطرية يف دارفـور      وال يزال العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس م          -٥٥

وال يزال انتشار اإلفـالت مـن       . بالرغم من التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة هذا األمر        
وهناك الكثري من حوادث العنـف      . العقاب يؤدي إىل متهيد السبيل ألعمال العنف اجلنسي       

صاب، وخوفاً مـن أعمـال      اجلنسي اليت ال ُيبلّغ عنها جتنباً للوصم االجتماعي املرتبط باالغت         
. االنتقام وبسبب عدم ثقة الضحايا يف قيام الشرطة بالتحقيق واملالحقة القضائية الفعالة للجناة

وعالوة على ذلك، تفتقر الشرطة إىل القدرة على متابعة حاالت العنف اجلنسي والتحقيـق              
من هذه التحـديات،    وبالرغم  . فيها يف املناطق اخلاضعة لتأثري أو سيطرة اجلماعات املسلحة        

اختذت احلكومة عددا من اخلطوات اإلجيابية ملكافحة العنف اجلنسي والقـائم علـى نـوع               
ويف مشال دارفور، زادت احلكومة إىل حد كبري عدد الشرطيات احملققـات، كمـا              . اجلنس

قامت يف غرب وجنوب دارفور بوضع هؤالء احملققات يف وحدات محاية الطفولة واألمومـة              
  .لشرطة من أجل التعامل مع حاالت العنف ضد املرأةالتابعة ل

وتواجه عملية سالم دارفور حتديات كبرية نظرا لعدم املشاركة الفاعلة من جانـب               -٥٦
" وساطة دارفور "، جنحت مساعي    ٢٠١١مايو  /ويف أيار . بعض احلركات املسلحة األساسية   

 إىل توافق آراء عام بشأن      يف عقد مؤمتر ضم مجيع أصحاب املصلحة يف دارفور بغية التوصل          
واقترحت األمم املتحدة   . التحديات املستقبلية وتعزيز مشاركة اجملتمع املدين يف عملية السالم        



A/HRC/18/40 

17 GE.11-15539 

واالحتاد األفريقي إهناء عملية سالم الدوحة ودعوة مجيع أصحاب املصلحة إىل مواصلة عملية             
ه العملية اجلديدة الـيت     وهذ. السالم من خالل عملية سياسية تضم أطراف الرتاع يف دارفور         

تتوالها العملية املختلطة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، ينبغي أن تدعو إىل هتيئة بيئة متكـن         
وأعربت احلكومة عن عزمهـا علـى       . من محاية احلقوق السياسية واملدنية جلميع املشاركني      

 بـضمان مـصداقية   وقف العمل بقوانني الطوارئ السارية يف دارفور كدليل على التزامهـا        
مارس أهنا ستمضي قدماً يف تنفيـذ       /ويف هذه األثناء، أعلنت احلكومة يف بداية آذار       . العملية

قرارها املتعلق بتنظيم استفتاء بشأن الوضع اإلداري لدارفور، وهو القرار الذي وجد معارضة             
  .قوية من جانب احلركات املسلحة

  اخلالصة  - سابعاً  
جنـازاً  إظيم االستفتاء على تقرير مصري جنوب السودان شكل        مما ال شك فيه أن تن       -٥٧
ويشيد اخلبري املستقل باجلهود الكبرية اليت بذلتها حكومة السودان وحكومة جنوب           . كبرياً

وبانفصال جنوب السودان، أصـبح     . السودان لضمان مصداقية وسالمة عملية االستفتاء     
ة التعددية والتسامح والتوجه حنو عملية      التحدي األول أمام حكومة السودان هو تعزيز ثقاف       

إن . دميقراطية أوسع مشوالً ومشاركة وشفافية يكون هلا تأثري مباشر على حقوق اإلنـسان            
إعمال احلقوق واحلريات األساسية، مبا يف ذلك حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، يـشكل             

من اخلطوات اإلجيابية الـيت  وبالرغم . حتدياً كبرياً للسودان يف سياق حتوله حنو حقبة جديدة     
اُتخذت يف جمال إصالح القوانني، مثة شواغل متنامية إزاء انتشار تواجد جهاز األمن وتأثري              

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،      . ذلك على ممارسة احلقوق املدنية والسياسية يف البلد       
ين بعمليـات   وردت ادعاءات على نطاق واسع بشأن قيام جهاز األمن واملخابرات الـوط           

   .اعتقال واحتجاز تعسفيني، وممارسة التعذيب واحلبس االنفرادي
كما يود اخلبري املستقل اإلشارة إىل التحديات اهلائلة اليت تواجه جنوب السودان              -٥٨

فاألولوية األساسية للحركة الـشعبية هـي       . يوليه/ متوز ٩الذي أصبح دولة جديدة يف      
 حكومة مسؤولة وخاضعة للمساءلة تعمل علـى        تسريع التحول من حركة عسكرية إىل     
ومثة شواغل خطرية ال تزال قائمـة تتمثـل يف          . احترام ومحاية احلقوق األساسية للشعب    

عمليات العنف اليت وقعت عقب االستفتاء، وخباصة يف والييت أعايل النيـل وجـونقلي              
ويواجـه  . عقابواالنتهاكات املنهجية واملتواصلة حلقوق اإلنسان يف ظل اإلفالت من ال         

ومن احملتمل استمرار أمناط العنف احمللي والقبلي       . املدنيون هتديدات كبرية قابلة لالزدياد    
السائدة منذ أمد بعيد ما مل تتخذ حكومة جنوب السودان تدابري ملموسة حلماية املدنيني               
ومعاجلة تفشي اإلفالت من العقاب الذي يشكل السبب الرئيسي للرتاعات يف جنـوب             

  .دانالسو
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وال تزال حالة حقوق اإلنسان تتسم باهلشاشة يف دارفور مع اسـتمرار القتـال                -٥٩
وال يـزال   . وانتهاكات أطراف الرتاع لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل        

مئات اآلالف من املدنيني يعانون من آثار الرتاع املسلح جراء تعرضهم للهجمات املباشرة      
وعالوة على ذلك، تسبب التأثري . احلصول على املساعدات اإلنسانيةوالتشريد وحمدودية 

املزدوج الناجم عن تطبيق قوانني الطوارئ واألمن إىل حد كبري يف إعاقة التمتع باحلقوق              
  .واحلريات األساسية يف اإلقليم

ويشعر اخلبري املستقل بقلق بالغ إزاء الوضع يف جنوب كردفان ومنطقة أبيي الذي               -٦٠
 احلاجة إىل إجراء حوار سياسي بصورة فورية بني طريف اتفاق السالم الشامل وجتديـد               يبّين

ويف أبيي، الحـظ اخلـبري      . التزامهما مبعاجلة املسائل العالقة اليت تواجه الشمال واجلنوب       
. ٢٠١١مـايو   /املستقل جبذع التدمري الكامل الذي حلق باملدينة منذ اندالع القتال يف أيار           

اآلالف من السكان الذين ال يتوفر هلم حالياً سوى قـدر ضـئيل مـن               فقد نزح مئات    
ويف جنوب كردفان، حيث تدهورت األوضاع بشدة منذ اندالع         . املساعدات اإلنسانية 

يونيه، فإن الشاغل األساسي هو توفري اإلغاثة واألمن        /العمليات العدائية يف بداية حزيران    
وعالوة على ذلك، مثة قلق بـالغ إزاء        . تاليةللمدنيني الذين أصبحوا رهينة للعمليات الق     

كما يشكل  . ادعاءات تتعلق بتعرض مدنيني لعمليات اختطاف واعتقال واحتجاز وإعدام        
 إحدى الشواغل   ٢٠١١يوليه  / متوز ٩انسحاب بعثة األمم املتحدة من السودان املقرر يف         

  . فيما يتعلق باستمرار مراقبة األوضاع ووصول املساعدات اإلنسانية

  التوصيات  - ثامناً  
يكرر اخلبري املستقل التشديد على كافة التوصيات السابقة اليت مل ُتنفّذ، مبـا يف                -٦١

ذلك التوصيات الواردة يف تقريره األول إىل جملس حقوق اإلنسان وتلك الـيت قـدمها               
سلفه، املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، وفريـق اخلـرباء املعـين               

  :ويقدم اخلبري املستقل، على وجه اخلصوص، التوصيات التالية. ارفوربد

  حكومة السودان  - ألف  
ينبغي حلكومة السودان مواصلة عملية مراجعة القوانني الوطنية ملواءمتـها مـع              -٦٢

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، واختاذ تدابري ملموسة إلصالح جوانب اإلطار التشريعي           
ويـتعني إعطـاء    . ارض مع ممارسة احلقوق السياسية واملدنية واحلريـات       الراهن اليت تتع  

األولوية على وجه اخلصوص لسحب الصالحيات املمنوحة جلهاز األمـن واملخـابرات            
الوطين، مبا يف ذلك صالحيات االعتقال واالحتجاز، على أن يـضطلع اجلهـاز بـدور               

  .استشاري وجبمع املعلومات
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لة التحقيق على النحو الواجب يف ادعاءات انتهاكات        ويتعني على احلكومة كفا     -٦٣
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وسرعة تقدمي اجلناة إىل العدالـة، وال سـيما              

  . األشخاص الذين لديهم مسؤوليات قيادية
 كفالة أن املدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف اجملال          أيضاًوينبغي للحكومة     -٦٤

       املعارضني السياسيني والصحفيني وغريهم من أعضاء منظمات اجملتمع املـدين          اإلنساين و 
ال يتعرضون، بسبب عملهم أو أفكارهم أم جتمعهم بشكل سلمي، للتهديد أو االعتقـال       

  . أو إساءة املعاملة أو التعذيب على أيدي وكالء الدولة
حقوق اإلنـسان والقـانون     ويتعني على احلكومة كفالة أن حتترم قواهتا املسلحة           -٦٥

  . اإلنساين الدويل، وأن توفر احلماية للمدنيني يف مجيع األوقات
كما ينبغي للحكومة أن تكفل إجراء حوار مفتوح مع حكومة جنوب الـسودان          -٦٦

ملعاجلة املسائل اليت مل ُتحسم فيما يتعلق باتفاق السالم الشامل، مبا يف ذلك مسألة ترتيبات      
 احلدود، واملشورة الشعبية يف والييت جنوب كردفان والنيـل األزرق،           املواطنة، وترسيم 

   .واستفتاء أبيي، وتقاسم الثروة
ة دون معوقـات    يوأخرياً، ينبغي للحكومة أن تكفل وصول مجيع املنظمات اإلنسان          -٦٧

   .حىت تتمكن من إيصال املساعدات املطلوبة إىل السكان املشردين بسبب القتال يف دارفور

  حكومة جنوب السودان  - باء  
ينبغي حلكومة جنوب السودان معاجلة مسألة اإلفالت من العقاب عـن طريـق               -٦٨

كفالة التحقيق الشامل يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات من  
كما ينبغي أن   . جانب احلركة الشعبية، وشرطة جنوب السودان والدوائر األمنية األخرى        

   .ن نتائج هذه التحقيقات وسرعة تقدمي اجلناة إىل العدالة وتعويض الضحاياتكفل إعال
ويتعني على حكومة جنوب السودان العمل مع حكومة مجهورية السودان ملعاجلة             -٦٩

املسائل املعلقة فيما خيص اتفاق السالم الشامل، مبا يف ذلك ترتيبات املواطنة، وترسـيم              
   .ة الشعبية يف والييت جنوب كردفان والنيل األزرقاحلدود، واستفتاء أبيي، واملشور

ويتعني على حكومة جنوب السودان كفالة توفري الوسـائل واملـوارد املالئمـة              -٧٠
للمؤسسات املعنية بإقامة العدل وسيادة القانون، مبا يف ذلك توفري خـدمات املـساعدة              

  .القانونية
ة بصورة مالئمة بني القطاعـات      كما ينبغي للحكومة كفالة توزيع ميزانية الدول        -٧١

الرئيسية مثل التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية واملؤسسات املعنية بإنفاذ القـوانني           
   .وفرض سيادة القانون، فضال عن املؤسسات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان
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وينبغي حلكومة جنوب السودان التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الرئيسية           -٧٢
ال حقوق اإلنسان، واعتماد عملية تشاركية وشـاملة لوضـع الدسـتور الـدائم              يف جم 

  . املستقبلي جلنوب السودان

  اجملتمع الدويل  - جيم  
ينبغي للمجتمع الدويل مواصلة تقدمي الدعم التقين واملـايل حلكومـة الـسودان               -٧٣

  .اإلنسانوحكومة جنوب السودان من أجل بناء مؤسسات وطنية دميقراطية حلماية حقوق 
وينبغي للمجتمع الدويل مواصلة تقدمي الدعم واملشاركة يف منتـديات حقـوق              -٧٤

اإلنسان بغية تيسري إقامة شراكة قوية بني احلكومة واألمم املتحدة والـشركاء الـدوليني     
  .واجملتمع املدين ملعاجلة الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان

 التركيز على احلالة يف السودان إىل أن ويتعني على جملس حقوق اإلنسان مواصلة     -٧٥
يتم حتقيق تقدم كبري يف تنفيذ مجيع التوصيات املقدمة من اخلبري املستقل، واملقرر اخلـاص            
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، وفريق اخلرباء املعين بدارفور، وحىت يتأكد اجمللس     

  . سودانمن إحراز حتسن ملموس بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ال
 للتحديات اهلائلة اليت يواجها طرفا اتفاق السالم الشامل يف جمال حقـوق             ونظراً  -٧٦

اإلنسان، مبا يف ذلك التأثريات املباشرة للمسائل املعلقة املتصلة حبقوق اإلنـسان، وغـري     
ذلك من الشواغل اخلطرية املتعلقة حبقوق اإلنسان بسبب األحداث يف أبيـي وجنـوب              

خلبري املستقل جملس حقوق اإلنسان مبراقبة األوضاع عن كثب علـى           كردفان، يوصي ا  
  .أرض الواقع من أجل كفالة إنشاء آليات مالئمة تضمن احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان

  األمم املتحدة  - دال  
 للوالية املمنوحة هلا    ينبغي للعملية املختلطة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وفقاً         -٧٧

س باملسؤوليات األساسية امللقاة على عاتق سلطات الدولة، أن تتخذ التدابري           ودون املسا 
الضرورية حلماية املدنيني، وردع العمليات اليت تستهدف املدنيني، ومنع انتهاكات حقوق           

  . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
 الـسودان   وينبغي لألمم املتحدة مواصلة تقدمي الدعم التقين وغري التقين حلكومة           -٧٨

 لالحتياجات اليت يتم تقييمهـا، وينبغـي علـى وجـه     وفقاًوحكومة جنوب السودان،    
اخلصوص أن توفر التدريب والدعم يف جمال حقوق اإلنسان للمؤسسات املعنية بإنفـاذ             

 .القوانني وفرض سيادة القانون، مبا يف ذلك احملاكم العرفية يف مجيع أحناء السودان
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  توصيات أخرى  - هاء  
فيما يتعلق جبنوب كردفان، يدعو اخلبري املستقل أطراف الرتاع إىل االتفاق فوراً              -٧٩

على وقف العدائيات، بغية هتيئة بيئة تقود إىل تسوية اخلالفات، والـشروع يف إجـراء               
  .مفاوضات وحوار لتلبية احتياجات وتطلعات خمتِلف اجملموعات اإلثنية

ن مبسؤولياهتا جتاه محاية املدنيني من العنف،       ويذكّر اخلبري املستقل حكومة السودا      -٨٠
والكف عن أية أفعال تعرض حياة املدنيني للخطر، وحماسبة املسؤولني عن انتهاك القانون             

  .اإلنساين الدويل
ويدعو اخلبري املستقل األطراف إىل متكني األمم املتحدة من الوصول دون عقبات              -٨١

  .فإىل مجيع املناطق املتأثرة بأعمال العن
ويدعو اخلبري املستقل أطراف الرتاع إىل السماح بوصول املنظمـات اإلنـسانية           -٨٢

دون عقبات حىت تتمكن من إيصال املساعدات احليوية إىل احملتاجني وكفالة إنشاء ممـر              
  .آمن لعبور املدنيني

ويدعو اخلبري املستقل جملس حقوق اإلنسان إىل طلب إجراء حتقيق مستقل يتسم              -٨٣
قية يف مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان خالل الـرتاع يف جنـوب    باملصدا

  . كردفان، بغية تقدمي اجلناة إىل العدالة
وجيب على حكومة السودان واحلركة الشعبية كفالة اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة             -٨٤

  . لتهيئة بيئة متكن من عودة سكان أبيي طواعية إىل ديارهم
بري املستقل حكومة السودان واحلركة الشعبية مبسؤولياهتما املتعلقـة         ويذكر اخل   -٨٥

حبماية املدنيني من العنف، وبالكف عن األفعال اليت قد تعرض حياة املـدنيني للخطـر،               
  .وحماسبة من ينتهكون القانون اإلنساين الدويل

دون ويدعو اخلبري املستقل حكومة السودان إىل السماح بوصول األمم املتحدة             -٨٦
   .عقبات إىل مجيع املناطق اليت تأثرت بالرتاع يف أبيي

وجيب على حكومة السودان وحكومة جنوب السودان اسـتئناف املفاوضـات             -٨٧
لتسوية خالفاهتما بشأن استفتاء أبيي، مبا يف ذلك القيام على وجـه الـسرعة بتـشكيل             

ر واملفاوضات، من   مفوضية استفتاء أبيي واختاذ خطوات ملموسة للحد، عن طريق احلوا         
  . التوتر بني الدينكا واملسريية

        


