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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
   ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢جنيف، 

 السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفوضية       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  *السودان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
ة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحد   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعـي يف    . ة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          بصور

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             

لتقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن             وملا كان هذا ا   
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق /التصديق على معاهدة ما و
  .اإلنسان

__________ 

 .تأخر تقدميه  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -الً أو  

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

   )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام أو 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز      

  العنصري 
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٧مارس / آذار١٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٨٦مارس / آذار١٨

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  والسياسية

الشكاوى املتبادلة بني الـدول       ال ُيوجد  ١٩٨٦مارس / آذار١٨
  ال ):٤١املادة (

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أغسطس / آب٣  اتفاقية حقوق الطفل
التفاقية حقوق  الربوتوكول االختياري   

الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       
  الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجـب      ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٦
   عاما١٨ً: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
بغـاء  األطفـال و   الطفل املتعلق ببيع  
   يف املواد اإلباحيةماألطفال واستغالهل

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٢

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية 
حقوق تفاقية  الالربوتوكول االختياري   
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٤
  نعم): ٧و

، والربوتوكـول   املدنية والـسياسية   امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق        األول الربوتوكول االختياري :  طرفاً فيها  السودان معاهدات ليس 
قتـصادية  االامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق       الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        االختياري  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         ،  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ،)٣(واالجتماعية والثقافية 
ولية حلماية  التفاقية الد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، ا      ،)١٩٨٦توقيع فقط،   (التمييز ضد املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب       
  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  ة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكم

  ال  )٤(بروتوكول بارلريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤، باستثناء اتفاقييت عام نعم  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٦(اإلضافية امللحقة هبا
  ، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالثنعم

  ٨٧نعم، عدا االتفاقية رقم   )٧(مة العمل الدوليةاالتفاقيات األساسية ملنظ
  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، ذكّرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مجيع أطراف الـرتاع يف           ٢٠٠٩يف عام     -١
دارفور بأن القانون اإلنساين الدويل ملزم جلميع األطراف احلكومية وغري احلكومية، ودعت             

  . )٨(مجيع األطراف إىل احترام ما عليها من التزامات، وخباصة فيما يتعلق حبماية املدنيني
، دعا الفريق العامل املعين مبسألة االختفاء القسري أو غري الطـوعي            ٢٠٠٩ويف عام     -٢

 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري          السودان إىل التوقيع على     
  .)٩(٣٢ و٣١يها واالعتراف باالختصاصات احملددة للجنة مبوجب املادتني والتصديق عل

، أوصت جلنة حقوق الطفل السودان بأن ينظر السودان يف التصديق           ٢٠١٠ويف عام     -٣
على الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقيـة            

ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري       القضاء على مجيع أشكال التمييز      
الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري          

 بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية       ١٩٥٤التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية عام      
كما أوصت اللجنة السودان بالتـصديق      . )١٠(انعدام اجلنسية خفض حاالت    بشأن   ١٩٦١عام  
، وتعديل قوانينه بغيـة التـصديق علـى         )١١(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     على  

  .)١٢(بروتوكول بالريمو

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء   
ائص ، أشارت بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل أن بعـض خـص            ٢٠١٠يف عام     -٤

 ومـع الدسـتور     ٢٠٠٥القوانني احمللية ال تتسق مع اتفاقية السالم الشامل املربمة يف عـام             
ومن أهم هذه القوانني    . الدولية ، وتتعارض بالتايل مع التزامات السودان     ٢٠٠٥االنتقايل لعام   

، وقانون العمل   ٢٠٠٩، وقانون الصحافة واملطبوعات لعام      ٢٠١٠قانون األمن الوطين لعام     
، والقـانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ٢٠٠٦وعي واإلنـساين لعـام      الط
   .)١٤(٢٠١٠وقدم األمني العام تعليقات مماثلة يف عام . )١٣(١٩٩١ لعام
، قسم حقوق اإلنسان يف بعثـة       )٢٠٠٥(١٥٩٠لّف جملس األمن، بقراره رقم      وك  -٥

ما كلّف اجمللس،   ، ك )١٥(لسالم الشامل األمم املتحدة يف السودان باملساعدة يف تنفيذ اتفاقية ا        
، البعثة املختلطة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف دارفـور  )٢٠٠٨(١٧٦٩بقراره رقم  

باملسامهة يف جهود تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دارفور واملساعدة يف تنفيذ اتفاق سـالم          
  .)١٦(دارفور وأية اتفاقات الحقة

  والبنية األساسية حلقوق اإلنسان املؤسسياإلطار   -جيم   
ذكرت بعثة األمم املتحدة يف السودان أن اجمللس الوطين أجـاز يف             ،٢٠١٠يف عام     -٦

ومع . )١٧( القانون املتعلق بإنشاء مفوضية وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
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 حلقـوق   ، مل تكن لدى السودان مؤسسة وطنية      ٢٠١٠ديسمرب  /ذلك، وحىت كانون األول   
اإلنسان معتمدة من ِقبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق             

  . )١٨(اإلنسان

  تدابري السياسة العامة  -دال   
، ومع اإلحاطة علماً بأن السودان اعتمد خطتني وطنيتني للتـصدي           ٢٠١٠يف عام     -٧

على ممارسـة تـشويه األعـضاء       والقضاء  ) ٢٠١١-٢٠٠٧(للعنف ضد النساء واألطفال     
، أوصت جلنة حقوق الطفل، على حنو ما بينته منظمـة           )٢٠١٨-٢٠٠٧(التناسلية لإلناث   

، بأن يضع السودان خطة عمل وطنية إلعمال حقوق الطفل واعتماد هنج كلي        )١٩(اليونيسيف
  .)٢٠(إلعمال هذه احلقوق وتنفيذ االتفاقية

حقوق اإلنسان يف السودان إىل تنظـيم منتـديني         وأشار اخلبري املستقل املعين حبالة        -٨
ة إشراك احلكومة يف حـوار   بغي٢٠١٠فرباير /حلقوق اإلنسان يف اخلرطوم ودارفور يف شباط      

وشكل املنتديان آلية مفيدة لتبادل املعلومات وإجراء حوار لتناول         . ن حقوق اإلنسان  بناء بشأ 
  .)٢١(الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان

   حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعزيزتع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  

 )٢٢(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  قدم وُنظر فيه

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
 العنصري

الثاين عشر  ير اجلامع للتقريرين    التقر  ٢٠٠١مارس /آذار ٢٠٠٠
والثالث عشر تأخر تقدميه منذ عام      

الرابـع عـشر     ان التقرير .٢٠٠٢
ا منذ  موالسادس عشر تأخر تقدميه   

  على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٤عامي 
ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التقريران الثـاين والثالـث تـأخر        – ٢٠٠٠أغسطس /آب ١٩٩٨
ــامي  ــذ ع ــدميهما من  ٢٠٠٣تق

  على التوايل٢٠٠٨و
ــشرين   ٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٠٠٦ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ــدم يف ت قُ

 ٢٠٠٩أكتوبر /األول
 يف  الرابـع  موعد تقدمي التقرير     كان
 ٢٠١٠عام 

أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٨ جلنة حقوق الطفل
٢٠١٠ 

ين اخلـامس  حيل موعد تقدمي التقرير   
 ٢٠١٥عام  يف والسادس
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 )٢٢(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  قدم وُنظر فيه

ــل   ــوق الطف ــة حق  -جلن
الربوتوكول االختياري للجنـة    
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

أكتـوبر  /تشرين األول  ٢٠٠٦
٢٠١٠ 

حيل موعد تقدمي التقريـر اجلـامع         
للتقريرين اخلامس والسادس يف عام     

٢٠١٥  

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
ق الطفـل   االختياري للجنة حقو  

املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء       
األطفال واستغالل األطفـال يف     

 املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقريـر اجلـامع          ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٠٠٦
للتقريرين اخلامس والسادس يف عـام      

٢٠١٥  

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص    
 ذوي اإلعاقة

 التقريـر األويل يف     حيل موعد تقدمي     
 ٢٠١١عام 

   مع اإلجراءات اخلاصةالتعاون  -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

تـشرين  (ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً             آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 
  ؛)٢٣()٢٠٠٥أكتوبر /األول

مـارس  /آذار(املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف الـسودان           
 /شـباط ،  ٢٠٠٧أغـسطس   / آب -يوليه  /، متوز ٢٠٠٦أغسطس  /وآب

 -مـايو   /، أيـار  ٢٠٠٨يوليه  / متوز -يونيه  /مارس وحزيران / آذار -فرباير  
؛ واخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف   )٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 .)٢٤()٢٠١٠فرباير / شباط-يناير /كانون الثاين(السودان 
  ؛ )٢٠٠٦(املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري  بدأ زيارات اتفق عليها من حيث امل

 ).٢٠٠٩(ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً 
  ؛)٢٠٠٦(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء  زيارات طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

  ؛)٢٠٠٨(املقرر اخلاص املعين مبسألة العنصرية 
 ٢٠٠٨(لعامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي          الفريق ا 

  ؛)٢٠٠٩و
  ؛)٢٠٠٨(املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للرق 

اخلبري املستقل املعين باحلصول على مياه الشرب اآلمنة وخدمات الصرف          
 ).٢٠١٠(الصحي 

 . تقديرهم حلكومة السودانأعرب عدد من املكلفني بواليات عن التعاون أثناء البعثات/التيسري
  متابعة الزيارات

وردت احلكومة  .  رسالة ٧٣خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت       الردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاجلة
 . منها١٣على 

ياناً أرسـلها مكلفـون      استب ٢٦ استبيانات من أصل     ٣رّد السودان على     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٢٥(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -٣
 ُيمثل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف السودان قسم حقوق اإلنسان يف كل من               -٩

 املتحدة واالحتاد    والعملية املختلطة لألمم   ،السودانيف  بعثة األمم املتحدة    : بعثيت حفظ السالم  
ويقوم هذان القسمان برصد وتقصي حالة حقوق اإلنسان وإعـداد       . )٢٦(األفريقي يف دارفور  

 يف اإلدالء بالبيانـات     ويساهم القسمان أيـضاً    .التقارير، فضالً عن أنشطة الدعوة واحلماية     
صة التابعة  وغريها من جهود الدعوة اليت تضطلع هبا املفوضية السامية وآليات اإلجراءات اخلا           

جمللس حقوق اإلنسان، إضافة إىل تقدمي الدعم للزيارات اليت يقوم هبا املكلفـون بواليـات               
اإلجراءات اخلاصة، وتنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات واملؤسسات اليت تستهدف موظفي            

   .)٢٧(الدولة واملؤسسات احلكومية والربملانيني والطالب ومنظمات اجملتمع املدين

نفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين           ت  -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أشارت بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل اجلهود املبذولة لتعزيـز            ٢٠١٠يف عام     -١٠

رأة مشاركة تامة يف العملية      مبشاركة امل  ٢٠٠٩ومسحت انتخابات عام    . إعمال حقوق املرأة  
ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من التحديات املتمثلة يف القوانني التمييزية املتعلقة             . السياسية

حبضانة األطفال والطالق وحقوق امللكية، فضالً عن املعايري الثقافية والتقليدية السائدة منـذ             
اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف        ومت التعبري عن شواغل مماثلة من جانب        . )٢٨(أمد بعيد 

  .)٢٩(٢٠٠٨، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان يف عام ٢٠٠٧ عام
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا إزاء تفـاوت الظـروف             ٢٠١٠ويف عام     -١١

ء اجلنوب  االقتصادية بني املناطق يف مشال السودان وجنوبه، وإزاء التمييز الذي يتعرض له أبنا            
وأوصت اللجنة السودان باختاذ كافة . وغري املسلمني يف مجيع املناطق، فضالً عن التمييز اإلثين     

  . )٣٠(التدابري للقضاء على التفاوت االقتصادي والتباين بني األقاليم
، أعربت جلنة حقوق الطفل، علـى حنـو مـا أوردتـه منظمـة            ٢٠١٠ويف عام     -١٢

أن األمهات غري املتزوجات واألطفال املولودين خارج إطـار         ، عن قلقها من     )٣١(اليونيسيف
الزوجية يتعرضون للتمييز االجتماعي، وأوصت بأن يتخذ السودان خطوات فعلية للتـصدي            

  . )٣٢(هلذا التمييز
، حثّت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان السلطات       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٦ويف    -١٣

حترام حقوق املواطنني قبل وأثناء وبعد االستفتاء على مصري         يف مشال السودان وجنوبه على ا     
جنوب السودان، فاحلقوق املتعلقة باملواطنة والسكن واحترام حقوق األقليات اإلثنية والدينية           

   .)٣٣(جيب أن ُتحترم بصرف النظر عن نتيجة االستفتاء
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ار األمني العام إىل أن تطبيق عقوبة اإلعدام يف مشال الـسودان            ، أش ٢٠١٠يف عام     -١٤

وجنوبه ال يزال مسألة مثرية للقلق، وال سيما عندما ال يكون من هم بانتظار تنفيذ عقوبـة                 
كما أشار إىل وجود مثانية أطفال بانتظـار        . اإلعدام قد حصلوا على حمامني أثناء احملاكمات      

ال السودان، بالرغم من التأكيدات اليت قدمتها احلكومة إىل         تنفيذ عقوبة اإلعدام حبقهم يف مش     
فربايـر  / شباط ١٠ويف  . )٣٤(املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف الرتاعات املسلحة        

، أرسل اثنان من املقررين اخلاصني نداًء عاجالً إىل احلكومة، متابعة لرسائل قـدموها      ٢٠١٠
لعام إزاء استمرار السودان يف فرض عقوبـة اإلعـدام علـى            يف السابق، للتعبري عن القلق ا     

، حثت جلنـة     أيضاً ٢٠١٠ويف عام   . )٣٦(وقد ردت احلكومة على تلك الرسائل     . )٣٥(أطفال
حقوق الطفل السودان على ضمان عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام يف األطفال، مبا يف ذلك عندما               

دال أحكام اإلعدام الـيت صـدرت حبـق         ، واستب "احلدّية"يتعلق األمر بالقصاص أو اجلرائم      
وأُثريت دواعي قلق مماثلة من جانب      . )٣٧(أشخاص دون الثامنة عشرة بعقوبات بديلة مناسبة      

، واخلـبري   ٢٠١٠، ومنظمة اليونيسيف يف عام      ٢٠٠٧اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام       
 بتقييد عدد اجلـرائم     كما أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     . )٣٨(٢٠١٠املستقل يف عام    

   .)٣٩(اليت ُيعاقب عليها باإلعدام
 ٣٨٣وقام الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي بإحالـة        -١٥

، كرر الفريق   ٢٠٠٩ويف عام   .  مل ُيبت فيها بعد    ١٧٤رسالة إىل احلكومة منذ إنشائه، منها       
لسودانية للقيام بزيارة قطرية من أجل مساعدة       طلبه بأن توجه إليه دعوة من احلكومة ا       العامل  

   .)٤٠( حالة مل يبت فيها بعد١٧٤احلكومة على احليلولة دون وقوع حاالت اختفاء وتوضيح 
 إزاء خطـورة    قلقـه عن عميـق    جملس حقوق اإلنسان    عرب  ، أ ٢٠٠٧ويف عام     -١٦

، مبا فيها اهلجمـات     االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف دارفور        
املسلحة على السكان املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين، وكذلك تدمري القرى على نطاق             

وعـدم  واسع، واستمرار العنف وانتشاره، وخباصة العنف الذي يستهدف النساء والفتيات،           
  .)٤١(مساَءلة مرتكيب هذه اجلرائم

وق اإلنسان انتشار ممارسـة التعـذيب       ، الحظت اللجنة املعنية حبق    ٢٠٠٧ويف عام     -١٧
، ورد يف تقرير صدر عن املفوضة السامية أن         ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٢(ومرافق االحتجاز السري  

العديد من املناطق يف السودان تشهد اعتقاالت تعسفية وعمليات احتجاز واسعة النطـاق،             
، مبا يف ذلك التعـذيب      وغالباً ما يقترن ذلك باملزيد من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان         

وغريه من ضروب إساءة املعاملة على أيدي رجال االستخبارات والشرطة والقوات املسلحة،            
 إىل  وأشار التقرير أيـضاً   . )٤٣(وكذلك من جانب اجليش الشعيب لتحرير السودان يف اجلنوب        

لعامني والربملانيني  أمثلة إجيابية تتمثل يف اإلجراءات الفعالة اليت اختذها بعض القضاة واملدعني ا           
  . )٤٤(للتصدي لعمليات االحتجاز التعسفي
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  املدنيني إزاء استمرار تعرض  عن قلقها   حقوق الطفل   جلنة   تعرب، أ ٢٠١٠ويف عام     -١٨
وتشعر اللجنة بالقلق   . للقتل والتشويه والتشريد من مساكنهم بسبب الرتاع املسلح يف دارفور         

ملليشيات الـيت   من جانب ا    العشوائي للقوة ضدهم   إزاء تعمد استهداف املدنيني واالستخدام    
أعرب اخلبري و. احلكومية ومن جانب اجلماعات املسلحة أيضاًاألمن قوات تدعمها احلكومة و  

وأكدت اللجنة مجلة أمور منها مسؤولية الـسودان املتعلقـة          . )٤٥(املستقل عن شواغل مماثلة   
، أشـارت التقـارير     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ي  ويف عام  .)٤٦(بتوفري احلماية واإلغاثة داخل أراضيه    

الصادرة عن املفوضة السامية إىل شواغل مماثلة بشأن مسؤولية السودان املتعلقة بتوفري احلماية، 
  .)٤٧(يمن الشخصاألحق الفرد يف احلياة ووخباصة 

، ذكر اخلبري املستقل أن جهاز املخابرات واألمن الوطين واملخابرات          ٢٠١٠ويف عام     -١٩
عن معظم حاالت التعذيب وإساءة     املسؤولتان  ودانية مها السلطتان احلكوميتان     العسكرية الس 

  . )٤٨(املعاملة واالحتجاز التعسفي يف دارفور
ووجد يف مجيع   . زار اخلبري املستقل السجون يف جوبا وأويل وواو       ،  ٢٠١٠ويف عام     -٢٠

وب الـسودان كلـه     ال يوجد يف جن   أشار إىل أنه    و. احلاالت أن املرافق تعاين من االكتظاظ     
مستشفى لألمراض العقلية، ويتم حبس األشخاص املختلني عقلياً يف السجون حفاظاً علـى             

  . )٤٩(أمنهم وسالمة اجملتمع
 إزاء زيادة الرتاعات احمللية واالشتباكات بـني  هاقلقوأعربت جلنة حقوق الطفل عن       -٢١

. ال سيما األطفـال والنـساء     القبائل يف جنوب السودان، اليت تتميز باستهداف املدنيني، و        
. ات قتالية يف املنطقـة     بقلق عميق من أن جيش الرب للمقاومة ال يزال يشن عملي           تشعرو
كفل مالحقة مرتكيب   ي مل   السودان اللجنة بقلق أن مناخ عدم االستقرار يتفاقم ألن          تالحظو

سـلحة  انتهاكات حقوق اإلنسان والسيطرة على انتشار األسلحة الصغرية وغريها مـن األ           
  .)٥٠(واحملافظة على القانون والنظام

يف اخلرطـوم   االنتهاكات املـستمرة    ، أشار اخلبري املستقل إىل أن       ٢٠١٠عام  ويف    -٢٢
 مـن  ١٥٢املادة ف. من الشواغل الرئيسية  ال تزال   بسبب عدم عدالة تطبيق قانون النظام العام        

 وتوصـي   "ة وغري األخالقية  األعمال الفاضح " جترم دون حتديد     ١٩٩١القانون اجلنائي لعام    
 نساء معظمهن غـري     علىوتقوم شرطة النظام العام بتطبيق هذا احلكم        . بفرض عقوبة بدنية  

مسلمات، وذلك دون مراعاة التفاق السالم الشامل وحظر الدستور االنتقايل لتطبيق الشريعة         
قوق اإلنسان أن   اعتربت اللجنة املعنية حب    ،٢٠٠٧عام  ويف  . )٥١(اإلسالمية على غري املسلمني   

  . )٥٢(إنسانية ومهينة العقوبة البدنية، مبا يف ذلك اجللد وقطع األطراف، ال
وذكر اخلبري املستقل أن العنف اجلنسي، وال سيما ضد النساء والفتيات املـشردات               -٢٣

وأشار مع ذلك إىل بعض التطـورات       . )٥٣(داخلياً، ال يزال يشكل مصدراً للقلق يف دارفور       
اربة العنف اجلنساين، مبا يف ذلك توعية بعض املوظفني القضائيني بفداحة جـرائم             اإلجيابية حمل 

  . )٥٤(العنف اجلنسي وتأثريها على الضحايا
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، بعث ثالثة من املقررين اخلاصني رسالة إىل احلكومة         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧ويف    -٢٤
وع قانون الطفل وجترمي     من مشر  ١٣يطلبون منها إعادة النظر يف قرارها املتعلق حبذف املادة          

. )٥٥(مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف كل من قانون الطفل والقانون اجلنائي            
، طلبت جلنة حقوق الطفل من السودان اعتماد تـشريع علـى املـستوى              ٢٠١٠ويف عام   

زيز برامج  االحتادي حيظر هذه املمارسة صراحةً وكفالة تنفيذ هذا التشريع فعلياً، فضالً عن تع            
وقُدمت توصيات مماثلة من جانب اللجنة      . )٥٦(التثقيف والتوعية باآلثار الضارة هلذه املمارسة     

  . )٥٧(٢٠١٠ ومنظمة اليونيسيف يف عام ٢٠٠٧املعنية حبقوق اإلنسان يف عام 
جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية ، أشارت منظمة اليونيسيف و    ٢٠١٠ويف عام     -٢٥

 وجلنة حقوق الطفل إىل أن      )جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (تفاقيات والتوصيات   بتطبيق اال 
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن يتخـذ       . )٥٨(القوات املسلحة ال تزال تقوم بتجنيد األطفال      

السودان تدابري فعالة ملنع جتنيد األطفال من جانب القوات املسلحة الـسودانية واجلماعـات     
كفالة أن تكون مجيع الرموز العسكرية والكتيبات وقواعـد االشـتباك         ، و املسلحة التابعة هلا  

 املتعلـق بإشـراك     متوافقة مع أحكام الربوتوكول االختياري    وغريها من األوامر العسكرية     
، واختاذ خطوات فعالة للقضاء على التجنيـد اإلجبـاري          )٥٩(األطفال يف الرتاعات املسلحة   

ات املسلحة، مبا فيها حركة العدل واملساواة واجليش        لألطفال واختطافهم من جانب اجلماع    
الشعيب لتحرير السودان وجيش الرب، وكفالة مساعدة الضحايا على التعايف البدين والنفسي            

، باإلضافة إىل حتديد أولويات تقدمي املساعدة لألطفال املقاتلني        )٦٠(وإعادة إدماجهم يف اجملتمع   
 الرعاية الطبية للفتيـات الـاليت عملـن يف صـفوف            الذين مت تسرحيهم، مبا يف ذلك تقدمي      

  . )٦١(اجلماعات املسلحة وتعرضن للعنف اجلنسي
إزاء انتشار عمل األطفال حيث     ، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق       ٢٠١٠ويف عام     -٢٦

 يف املصانع وكخدم منازل ويف قطاع الزراعة ويف جماالت االقتـصاد غـري              هميعمل كثري من  
خطف األطفال الستغالهلم يف العمل القـسري،       القلق إزاء   عن  نة   اللج تأعربكما  . الرمسي

وتوصـي  . )٦٢(يف ذلك االستعباد اجلنسي، وإزاء اإلفالت من العقاب السائد حبكم الواقع           مبا
 األطفال مـن التعـرض للعمـل        اختاذ تدابري تشريعية وغري تشريعية حلماية     اللجنة السودان ب  

ليصهم، ومعاجلة جذور مشكلة االسـتغالل االقتـصادي         واختاذ خطوات فعلية لتخ    القسري
، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة عـن شـواغل            ٢٠١٠ويف عام    .)٦٣(لألطفال
   .)٦٤(مماثلة
، أعربت جلنة حقوق الطفل ومنظمة اليونيسيف عن قلقهمـا إزاء           ٢٠١٠ويف عام     -٢٧

يف املـدارس واملنـازل واحملـاكم       انتشار العقوبة البدنية، وخباصة اجللد والضرب بالعصي،        
وحثت جلنة حقوق الطفل بأن يتخذ السودان مجيع التدابري الضرورية للقضاء           . )٦٥(والسجون

على ممارسة العقوبة البدنية والعمل على تعزيز أشكال إجيابية وغري عنيفة وتشاركية لتربيـة              
  . )٦٦(األطفال
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 الشوارع، أوصت جلنـة حقـوق   وفيما يتعلق باألطفال الذين يعملون ويعيشون يف    -٢٨
الطفل بأن يعاجل السودان مجلة أمور منها جذور هذه الظاهرة ومحاية هؤالء األطفـال مـن                
العنف، كالعنف اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، وكفالة عدم معاملتهم كجناة وعدم            

طفال تعرضهم للعنف على أيدي رجال الشرطة أو احتجازهم، وضمان اإلفراج عن مجيع األ            
الذين أُرسلوا إىل معسكرات مقفولة أو أي مرافق احتجاز أخرى، وتيسري مل مشلـهم مـع                

  .)٦٧(أسرهم، إذا أمكن

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
، أشارت املفوضة السامية إىل أن حدوث حتـول يف  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٦يف    -٢٩

جحة يقتضي تعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايري الدولية اليت تنظم العدالـة            السودان بصورة نا  
. واملساواة، وإهناء اإلفالت من العقاب وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلكم الـدميقراطي           

، قدمت بعثة ٢٠١٠ويف عام . )٦٨(كما يقتضي ذلك استمرار الدعم من جانب اجملتمع الدويل
  . )٦٩(ن توصيات مماثلةاألمم املتحدة يف السودا

 ُتجّرم بالفعل   ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن القوانني يف السودان        ٢٠١٠ويف عام     -٣٠
ومدعيها وأوصت السودان بالتعاون التام مع احملكمة        .)٧٠(التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية    

  . )٧١(ا الشأنهبذ) ٢٠٠٥(١٥٩٣ما عمالً بقرار جملس األمن  وتقدمي الدعم الالزم هلالعام
، أثار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري        ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣١

اُتهِموا بارتكـاب جـرائم   " الفور" رجال ينتمون إىل قبيلة ١٠أسئلة خطرية تتعلق مبحاكمة   
قتل، وذكرت اللجنة أنه ال ميكن ألي نظام قضائي األخذ باعترافات انُتزعت عـن طريـق                

  . )٧٢(التعذيب، وال ميكن أن يصدر حكم باإلعدام استناداً إىل مثل هذه االعترافات
، أشارت بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل التحـدي املتمثـل يف             ٢٠١٠ويف عام     -٣٢

، الذي يسمح باستخدام االعترافات املتحـصل       ١٩٩٣استمرار استخدام قانون األدلة لعام      
، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ٢٠٠٧ويف عام . )٧٣( احملاكمعليها باإلكراه كأدلة أمام  

 ٧بأن مينع السودان االحتجاج أمام احملاكم باعترافات مت احلصول عليها بطريقة خمالفة للمادة              
  .)٧٤(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 الطفل على املـستوى     ، ذكرت منظمة اليونيسيف أن أحكام قانون      ٢٠١٠ويف عام     -٣٣
االحتادي واملتعلق جبنوب السودان تنص على العدالة اإلصالحية لألحداث اجلـاحنني، إال أن             

، وال توجـد    )يف اخلرطوم (فهناك حمكمة واحدة فقط لألحداث      . هذه األحكام مل ُتنفّذ بعد    
 يتلقـوا   إصالحيات خارج اخلرطوم، كما أن احملامني والقضاة وموظفي احملاكم التقليدية مل          

وال يزال األطفال ميثلون أمـام حمـاكم الكبـار          . التدريب الكايف يف جمال قضاء األحداث     
  . )٧٥(وحيتجزون مع أشخاص بالغني
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، أشارت بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل وقوع انتهاكات خطرية ٢٠١٠ويف عام   -٣٤
 االنتهاكات بسبب عدم وحدث العديد من هذه  . لضمانات احملاكمة العادلة يف مشال السودان     

مالءمة اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وبصفة خاصة قانون األمن الوطين              
وقدم األمـني العـام توصـيات       . )٧٦(١٩٩١ وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام      ٢٠١٠لعام  
  . )٧٧(مماثلة
 حتديات كبرية يف    وذكرت بعثة األمم املتحدة يف السودان أن جنوب السودان يواجه           -٣٥

فاجلهود املبذولة لتحسني قطاع العدل واجهتها مـشكلة اإلمكانيـات،          . جمال إقامة العدل  
سيما املوارد البشرية واهلياكل األساسية املتمثلة يف عدم كفاية دور احملـاكم والقـضاة               وال

جنـوب  وقدم اخلبري املستقل تعليقات مماثلة وذكر أن معظم سـكان           . )٧٨(واملدعني العامني 
. السودان يعتمدون على حماكم تقليدية تعمل على إقامة العدل وفقاً ملعايري وممارسات عرفية            

بيد أن تعامل احملاكم التقليدية مع اجلرائم اخلطرية يؤدي غالباً إىل وقوع انتهاكات حلقـوق               
  .)٧٩(اإلنسان، مبا يف ذلك سجن النساء الاليت يرفضن الزجيات القسرية اليت يرتبها اآلباء

 أن ضعف مؤسـسات     ٢٠١٠وفيما يتعلق بدارفور، الحظ اخلبري املستقل يف عام           -٣٦
. إنفاذ القوانني وسيادة القانون، وخباصة خارج املراكز احلضرية، يعوق الوصول إىل العدالـة            

كما الحظ أن قسم حقوق اإلنسان التابع للبعثة املختلطة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي              
لتعاون مع إدارة السجون يف السودان، برناجماً لتدريب املوظفني القانونيني يف واليات        ينظم، با 

وأضاف أن الرتاع يف دارفور اتسم بانتـشار        . )٨٠(دارفور الثالث يف جمال املساعدة القانونية     
وذكر أن آليات املـساءلة     . اإلفالت من العقاب على ممارسات العنف اليت استهدفت مدنيني        

ليت أنشأهتا احلكومة ملواجهة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلـك احملـاكم اخلاصـة               املتعددة ا 
فقـانون  . )٨١(لدارفور، ثبت أهنا غري مالئمة وغري فعالة يف تقدمي اجلناة املزعومني إىل العدالة            

 ال يزال نافذاً يف دارفور، حيث ال تزال حالة الطوارئ           ١٩٩٧الطوارئ والسالمة العامة لعام     
وهذا القانون مينح حكام واليات دارفور سلطة تقديرية واسعة النطاق فيما يتعلق            . مفروضة

وفيما يتعلق بالعاملني يف جمال     . )٨٢(باالعتقاالت واالحتجاز، وال توجد مراجعة قضائية فعلية      
 بأن  ٢٠١٠العون اإلنساين وأفراد قوات حفظ السالم، قُدمت توصيات إىل السودان يف عام             

لة تكفل احترام مجيع أطراف الرتاع يف دارفور هلؤالء األشخاص وفقاً للقانون            يتخذ تدابري فعا  
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، وضمان التحقيق يف مجيع االعتداءات اليت يتعرضون            

  . )٨٣(هلا وتقدمي اجلناة إىل العدالة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
ت جلنة حقوق الطفل السودان بأن يكفل عملياً جمانية وإلزامية          ، أوص ٢٠١٠يف عام     -٣٧

 علـى   وحدات تسجيل متنقلـة   تسجيل املواليد، وإنشاء مرافق لتسجيل املواليد، مبا يف ذلك          
 للتشجيع على تـسجيل     تنظيم محالت توعية  ، و املستوى احمللي ويف اجملتمعات احمللية والقرى     

  . )٨٤(املواليد
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 الطفل السودان على اعتماد تشريع احتادي حيظر صـراحةً          كما حثت جلنة حقوق     -٣٨
الزواج املبكر واإلكراه على الزواج الذي قد ينطوي غالباً على عناصر تشكل ضرباً من بيـع    

أو بغاء األطفال، وكفالة تطبيق هذه التشريعات عملياً وتعزيز بـرامج التثقيـف             /األطفال و 
وقُدمت توصيات مماثلة من جانب اللجنـة       . )٨٥(والتوعية مبا هلذه املمارسات من آثار ضارة      

  .)٨٦(٢٠١٠ ومنظمة اليونيسيف يف عام ٢٠٠٧املعنية حبقوق اإلنسان يف عام 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 ١٩٩١للجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن القانون اجلنائي لعام         ، ذكرت ا  ٢٠٠٧يف عام     -٣٩
 من العهد   ١٨ُيجّرم الردة وأوصت اللجنة السودان بإلغاء هذا احلكم نظراً لتعارضه مع املادة             

    .)٨٧(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ن األمـن   ، ذكرت بعثة األمم املتحدة يف السودان أن تطبيق قـانو          ٢٠١٠ويف عام     -٤٠

 ١٩٩١ والقانون اجلنائي لعام     ٢٠٠٩ وقانون الصحافة واملطبوعات لعام      ٢٠١٠الوطين لعام   
. حال باستمرار دون إعمال احلق يف حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي            

ومشلت اجملموعات املستهدفة الصحافيني والسياسيني املعارضني وجمموعات طالبيـة وأبنـاء           
، كما سبق وأن أشارت إليه اللجنـة املعنيـة          وذكرت بعثة األمم املتحدة أيضاً     .)٨٨(دارفور

، أن املدافعني عن حقوق اإلنـسان العـاملني يف مشـال            )٨٩(٢٠٠٧ يف عام    حبقوق اإلنسان 
أو /السودان يتعرضون لالعتقال واالحتجاز التعسفيني، مما اضطر البعض إىل ترك وظائفهم و           

وأضافت أن قانون الصحافة ليس لديـه تـأثري يف جنـوب            . )٩٠(نالفرار إىل خارج السودا   
السودان إال أن احلقوق واحلريات السياسية، وخباصة حرية التعبري، تتعرض للتقييد بـصورة             

 يف جنوب السودان من جانب السلطات احمللية، وذلك عن طريق هتديد وسائل             تعسفية أيضاً 
  .)٩١(اإلعالم أو اعتقال الصحفيني

 اخلبري املستقل إىل استمرار تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان العـاملني يف             وأشار  -٤١
دارفور للتهديد واملضايقات من جانب جهاز املخابرات واألمن الوطين، وتعرضهم لالعتقال           

   .)٩٢(التعسفي يف بعض األحيان
ر ، أعرب اخلبري املستقل عن قلقه إزاء استمرا       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف    -٤٢

 من الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيني منذ         ١١احلبس االنفرادي الذي يتعرض له      
، وقد يكون العتقاهلم صلة     ٢٠١٠نوفمرب  / بداية تشرين الثاين   -أكتوبر  /أواخر تشرين األول  

ودعا احلكومة إىل احترام التزاماهتا الدوليـة،       . بأنشطتهم يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان      
وأكد أنه ال يـزال     . فوراً ذلك تقدمي هؤالء األشخاص إىل حمكمة أو إطالق سراحهم        مبا يف   

يشعر بالقلق إزاء األوضاع املتزايدة الصعوبة اليت يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنـسان يف              
   .)٩٣(مجيع أحناء البلد
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على  انتخابات عامة    ٢٠١٠أبريل  /وذكر اخلبري املستقل أن السودان نظّم يف نيسان         -٤٣
 ٢٤ وهي أول انتخابات تعددية ينظمها البلد منذ         -مجيع املستويات الوطنية والوالئية واحمللية      

وأشار إىل أن االنتخابات واجهت سلسلة من املشكالت التقنية والعملية واللوجـستية           . عاماً
ن إال أن عملية االقتراع كانت منظمة وسلمية ومتت يف بيئة مستقرة أمنياً، ومع ذلك ذكـر أ   

سجلت عدداً من األحداث اليت مت فيها تقييـد ممارسـة           بعثة األمم املتحدة يف السودان قد       
 قبل  احلقوق السياسية واملدنية واحلريات عن طريق التخويف واملضايقة واالعتقال واالحتجاز         

، بعث أربعة من املكلفني بواليات      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧ويف  . )٩٤(وأثناء االنتخابات 
. راءات اخلاصة رسالة إىل احلكومة بشأن اعتقال واحتجاز أنصار املرشحني املـستقلني           اإلج

    وأُعرب عن القلق من أن تكون عمليات االعتقال واالحتجاز واسـتخدام القـوة املفرطـة              
لتفريق املظاهرات السلمية جزءاً من حماولة حجر حرية الرأي والتعبري والتجمـع الـسلمي              

  . )٩٦(وقد ردت احلكومة على تلك الرسالة. )٩٥(العامةواملشاركة يف الشؤون 
وأشار األمني العام إىل أن السلطات الواسعة املمنوحة جلهاز املخـابرات واألمـن               -٤٤

  . )٩٧(الوطين واملخابرات العسكرية ال تزال تقّيد املمارسة التامة للحقوق السياسية يف دارفور

  اتيةؤعادلة وماحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل   -٦  
، ذكرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن أعضاء نقابات العمال           ٢٠٠٩يف عام     -٤٥

   .)٩٨(يتعرضون للمضايقات والتخويف واالعتقاالت التعسفية واالحتجاز والتعذيب

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 أن معدالت   ٢٠١٢-٢٠٠٩ساعدة اإلمنائية للفترة    بّين إطار عمل األمم املتحدة للم       -٤٦

ويف . )٩٩( يف املائة من سـكان جنـوب الـسودان         ٩٠الفقر ال تزال مرتفعة للغاية وتطال       
، أشارت بعثة األمم املتحدة يف السودان إىل أن التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية            ٢٠١٠ عام

لذين ال ميكنهم احلـصول علـى       واالجتماعية والثقافية ال يزال بعيداً عن متناول الكثريين ا        
وأعرب األمني العام واخلبري املستقل عن      . )١٠٠(اخلدمات األساسية مثل املاء والصرف الصحي     

 باختاذ تدابري   ٢٠١٠ويف هذا الصدد، أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام          . )١٠١(شواغل مماثلة 
ي، وخباصـة يف    فعالة لكفالة توفري مياه الشرب اآلمنة والوصول إىل خدمات الصرف الصح          

    .)١٠٢(املناطق الريفية النائية
، أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن طول فترة الرتاع قد تسبب            ٢٠١٠ويف عام     -٤٧

ويف . )١٠٣(يف تعطيل النظام الصحي وأن الكثري من املرافق الصحية ُدمرت أو حباجة إىل صيانة             
ة يف املناطق الريفية يف مجيع أحناء       ، ذكرت منظمة اليونيسيف أن نظام الصح       أيضاً ٢٠١٠عام  

فمرافق الصحة األولية واملستشفيات الريفيـة تفتقـر إىل         . السودان حباجة إىل اهتمام عاجل    
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن دواعي      . )١٠٤(العاملني الطبيني وإىل املعدات الطبية األساسية     

وقدمت اللجنة  . )١٠٥(ل املبكر قلق مماثلة إزاء ارتفاع معدالت وفيات األطفال وحاالت احلم        
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جمموعة توصيات منها أن يتخذ السودان تدابري فعالة لتحسني الوصول إىل الرعاية الطبيـة،              
وخباصة يف املناطق النائية، وإعادة بناء اهلياكل األساسية الصحية يف دارفور وجنوب السودان؛   

الالزم لقطاع الصحة وتوفري    وكفالة تقدمي اخلدمات الطبية مبعايري مالئمة وختصيص التمويل         
موظفني طبيني أكفاء، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية النائية؛ والنظر، كتدبري مؤقت، يف إنشاء               

  .)١٠٦(شبكة من الوحدات الصحية املتنقلة يف مناطق الرتاع

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية  -٨  

يف أن حالة التعليم األساسي ختتلف بشكل       ، ذكرت منظمة اليونيس   ٢٠١٠يف عام     -٤٨
وإلزامية وينص دستور السودان االنتقايل وقانون الطفل على جمانية . كبري من منطقة إىل أخرى

بـسبب   ومع ذلك، يتعذر فعلياً على كثري من األطفال االلتحاق باملـدارس          . التعليم األساسي 
الذي طال   ونظراً للرتاع . تحقن باملدارس رسوم الدراسة، عالوة على أن الكثري من الفتيات ال يل         

احلصول على   أمده واستمرار عدم االستقرار، فقد ُحرم معظم األطفال يف جنوب السودان من           
ويف دارفور، تتوفر لألطفال الذين يعيشون يف الريـف أو يف           . )١٠٧(التعليم االبتدائي أو املتوسط   

وهناك أعـداد   . املتوسط البتدائي أو معسكرات الالجئني فرص حمدودة للحصول على التعليم ا       
وأعربت جلنـة حقـوق   . )١٠٨(كبرية من األطفال الذين مل يلتحقوا باملدارس يف شرق السودان   

املخصـصة للتعلـيم     والحظت منظمة اليونيسيف أن امليزانية    . )١٠٩(الطفل على شواغل مماثلة   
 األساسية للتعليم والـنقص     متدنية للغاية، مما يؤدي إىل نقص املدرسني األكفاء وسوء اهلياكل         

  . )١١١(وأثار اخلبري املستقل شواغل مماثلة. )١١٠(املستمر يف اإلمدادات واملعدات التعليمية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -٩  
 ال يتضمن   ١٩٧٤، ذكرت منظمة اليونيسيف أن قانون اللجوء لعام         ٢٠١٠يف عام     -٤٩

 الالجئ لألطفال، كما أنه ال يتناول االحتياجات اخلاصة إجراءات حمددة تتعلق بتحديد مركز 
وعالوة على ذلـك، ونظـراً لـسياسة        . هلؤالء األطفال وجوانب الضعف اليت يعانون منها      

السودان اليت تطلب من مجيع ملتمسي اللجوء والالجئني العيش يف معسكرات، فإن ذلك حيد            
الطبية وغـري ذلـك مـن اخلـدمات         من فرصة األطفال يف احلصول على التعليم والرعاية         

وأُثريت دواعي قلق مماثلة من جانب اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف              . )١١٢(األساسية
  . )١١٣(٢٠١٠ وجلنة حقوق الطفل يف عام ٢٠٠٧ عام

  املشردون داخلياً   -١٠  
، ذكرت بعثة األمم املتحدة يف السودان أن املشردين داخلياً والفقراء           ٢٠١٠يف عام     -٥٠

املنـاطق  "الذين يعيشون يف املناطق احلضرية يف خمتلف أحناء والية اخلرطـوم، وخباصـة يف               
، غالبيتهم من املشردين داخلياً من أبناء جنوب السودان ودارفور وجبـال            "احلضرية الناشئة 

وُسجلت حاالت إخالء قسري يف     . النوبة، ويتعرض هؤالء لإلخالء القسري من وقت آلخر       
  .)١١٤(سودان، وخباصة يف جوبا وملكال وأويل والدمازينأجزاء أخرى من ال
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حنو مليوين شخص من املـشردين داخليـاً         أن   ٢٠١٠وذكر اخلبري املستقل يف عام        -٥١
ويواجـه  .  بالرغم من تراجع العنف    يعيشون يف خميمات يف واليات دارفور الثالث      يزالون   ال

يشية سيئة يفتقرون فيها إىل اإلمدادات      سكان املخيمات أوضاعاً أمنية صعبة للغاية وظروفاً مع       
وُيمنع رجال  . والطعام ومياه الشرب، عالوة على عدم التمتع باحلقوق االجتماعية األساسية         

الشرطة احلكومية من الدخول إىل بعض املعسكرات وال توجد مؤسسة مكلفة بتوفري األمـن           
  . )١١٥(وإقامة العدل

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
، أعربت بعثة األمم املتحدة يف السودان عن قلقها إزاء إنشاء حماكم            ٢٠١٠يف عام     -٥٢

وذكرت البعثة أن املقرر اخلاص السابق املعين حبالة        . خاصة، مبا فيها حماكم مكافحة اإلرهاب     
وخـالل ثـالث    .  عن قلقه إزاء عمل هذه احملاكم      حقوق اإلنسان يف السودان أعرب أيضاً     

، أصدرت هذه احملـاكم أحكامـاً       ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨ يف الفترة من     جوالت من احملاكمات  
وذكر املقرر اخلاص أن هذه احملاكم تعمل وفقاً ملعايري إجرائية          .  أشخاص ١٠٦باإلعدام حبق   

حيددها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل، وهذه املعايري هلا األسبقية على القوانني الـيت          
  . )١١٦( توفرها من احملاكمة غري العادلةجييزها الربملان واحلماية اليت

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود   -ثالثاً   
، ذكرت منظمة الصحة العاملية أن التحدي األكرب أمام السودان هو           ٢٠١٠يف عام     -٥٣

  . )١١٧(ضرورة االستمرار يف تلبية االحتياجات اإلنسانية للماليني من املتأثرين بالرتاع املسلح

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
 الصادر عن فريق اخلرباء املعين بدارفور، الذي أنـشأه          ٢٠٠٧التقرير اخلتامي لعام      -٥٤

 لضمان املتابعة والتنفيذ الفعـالني للقـرارات        ٢٠٠٧مارس  /جملس حقوق اإلنسان يف آذار    
وبالطبع، . احلالية بشأن دارفور، ذكر أن القليل من التوصيات قد ُنفّذ بشكل تام           والتوصيات  

مل ُتنفّذ العديد من التوصيات اليت كان من املمكن تنفيذها يف غضون ثالثة أشهر دون احلاجة                
إىل عمليات إدارية مطولة أو موارد إضافية، وكانت احلكومة السودانية قد حددت أولويات             

وقُدمت تعليقات مماثلة من جانب املقرر اخلاص       . )١١٨(وصيات يف األمد القصري   لتنفيذ هذه الت  
  . )١٢٠(٢٠٠٩ واملفوضة السامية يف عام ،)١١٩(٢٠٠٨يف عام 
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، ذكرت منظمة اليونيسيف أنه يتعني على حكومة الوحدة الوطنيـة           ٢٠١٠يف عام     -٥٥
رة عن جلنة حقوق الطفل،     وحكومة جنوب السودان التنفيذ التام للمالحظات اخلتامية الصاد       

. فضالً عن توصيات الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفال يف الرتاعات املـسلحة             
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للجيش الشعيب لتحرير السودان أن ُينفّذ، على الوجه األكمـل،              

    .)١٢١( اليت التزم فيها بتسريح األطفال من صفوفه٢٠٠٩خطة عمل عام 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
، أوصى تقرير املفوضة السامية بأن يلـتمس الـسودان          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عامي     -٥٦

  . )١٢٢(املساعدة من اجملتمع الدويل بغية تعزيز قدرته على محاية حقوق اإلنسان
ساعدة ، طلبت جلنة حقوق الطفل من السودان االستفادة من وسائل امل          ٢٠١٠ويف عام     -٥٧

  .)١٢٣(التقنية اليت طورها فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث
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