
  بسم اهللا و الوطن
  أبيي–جمعية حقوق االنسان 

  
  تقرير لمجلس حقوق االنسان  

  الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل
   

  المعلومات االساسية: اوال
  

   نطاق االلتزامات الدولية واالقلمية والمحلية -الف
سالم الشامل الموقع الإنتهاآات وخرقات حكومة السودان للمواثيق الدولية لحقوق االنسان واتفاقية 

والدستور  بين حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان في آينيا 2005في العام 
 على ان 3 /27التي نصت صراحة في المادة  خاصة وثيقة الحقوق 2005القومي االنتقالي لسنة 

  جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها جمهورية السودان جزءا من الدستور 
  
  االطار الدستوري و التشريعي -باء

 ان العهد الدولي للحقوق الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وآذلك االعالن العالمي لحقوق 
قوات الشرطة واالمن الوطني والقوات المسلحة االنسان ينبغي ترسيخها واالعتراف بها من قبل 

دية من التعذيب وحرية الحرآة و التنقل السودانية خاصة الحقوق االساسية المتعلقة السالمة  الجس
  . وحق الحياة وآذالك الحقوق العودة االمنة و الكرامة للنازحيين والعائديين

  
  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان: ثانيا

  
  حق الفرد في الحياة والحرية واالمان علي شخصة -الف

 يوليو 21متمرآزة في منطقة نياما في  ال31قامت القوات المسلحة السودانية الواء  -1
 سنة في طريقها عائدة من 14 بإغتصاب الطفلة أبوك مدود شول البالغة من العمر 2010

  .الخرطوم الي ابييي 
 18 بتاريخ طني و االستخبارات التابعة للقوات المسلحة السودانيةقامت افراد االمن الو -2

:  بالضرب المواطنين االتية اسمائهم في منطقة لفة تمساح بنهب وتعذييب2010اآتوبر 
بلبل دينق منجلوال و قوت مليك دينق ولين اطيان لين وهم في طريقهم الى ابييي بواسطة 

مبو احمدين رقيب اول جهاز االمن وابراهيم مرآز عريف جهاز االمن ابراهيم شي
 .وأزهري مرآز وآيل عريف جهاز االمن 

 للقوات المسلحة السودانية في منطقة خرسانة  قامت قوة تابعة2010 اآتوبر 18بتاريخ  -3
 .بنهب ممتلكات المواطن رانق منيل رانق

اقام المدعو رحمة عبدالرحمن النور نائب رئيس إدارة منطقة  ابييي بالتنسيق مع  -4
مليشيات المسيرية اوالد آامل التي ينتمي لها بشن هجوم مسلح علي منطقة مريال اشاك 

 الى مقتل مواطن يعمل بتشيد مستوصف  مما ادى 2010 مارس 30يوم 
قام قائد القوات المشترآة التابع للقوات المسلحة السودانية العقيد محمود ابو سارة وهو  -5

 بشن 2008 قبل احداث مايو 31من ابناء قبيلة المسيرية الذين آانوا يعملون في الكتيبة 



تل المواطن ابيج  مما ادى الى مق2010 يونيو 12هجوم علي منطقة مكير ابيور يوم 
 نيوك اتيم

قام المدعو آباشي التوم آباشي عضو مجلس تشريعي منطقة ابيي بالتنسيق مع مجموعة  -6
 مما 2010 يوليو 5من مليشيات المسيرية بشن هجوم مسلح علي منطقة تاج اللي في يوم 

) شول دينق شان ج)ينق مدود ميواي بد )أ: ادى الى مقتل ثمانية من المواطنين  وهم
ملوال شول )  خاتر يير شر تا)ينق  حد شول اآواي)جمعة فيين لوال ه)ينق آوال ددور ال

 .اقويل اياج داو) قاي ذ
 بشن هجوم علي منقطة اآاي مما 2010 يونيو 28قامت مليشات قبيلة المسيرية بتاريخ  -7

 .ادى الى مقتل المواطن شول منجول شول ونهب عدد آبير من االبقار و االغنام
و احمد محمد هارون والي والية جنوب آردفان و المدعو مهدي بابو نمر بعقد قام المدع -8

اجتماع بمدينة المجلد مع ابناء قبيلة المسيرية بعد فشل المحادثات بين الحلومة السودانية 
 2010 سبتمر 24و الحرآة الشعبية لتحرير السودان في الواليات المتحدة االمريكية يوم 

بالتخطيط لشن هجوم وإعاقة حرآة قوافل العائدين في طريقهم الي ابيي مما تسبب علي 
 اآتوبر 18االعتداء بالضرب علي مواطنين ونهب اموالهم في منطقة نياما بتاريخ 

2010. 
  قام المدعو احمد محمد هارون والي والية جنوب آردفان باتصال هاتفي بقصد التنسيق  -9

كر قائد القوات المشترآة التابعة للحكومة السودانية و العقيد مع العقيد احمد محمد اب
محجوب عبداهللا مدير جهاز االمن بشن هجوم علي الجيش الشعبي لتحرير السودان 

 الي اصابة التابعة للقوات المشترآة في ابيي وآذلك هجوم علي سوق ابيي مما ادى
 .المواطن احمد علي فضل

 
   االقليات والشعوب االصلية-باء

ان منطقة ابيي هي معروفة تاريخيا موطن لقبائل دينكا نقوك التسع وآذلك ماآدته قرار محكمة 
 اال ان الحكومة السودانية انكرت 2009 يوليو 22التحكيم الدولية الخاص بالنزاع ابيي الصادر 

حقوق السكان االصليين وعملت علي ازحتهم وتوطيين ومستوطنيين جدد علي اراضي دينكا 
   :ا يلي امثلة لذلكيمنقوك ف
رار محكمة التحكيم الدائم عدم تنفيذ حكومة السودان بترسيم حدود ابييي التي تم حسمها بق -1

  .2009 يوليو 22بالهاي في يوم 
عملت الحكومة السودان علي جلب و توطين قبلية المسيرية داخل قبائل دينكا نقوك  -2

 .التسعة آما جاءت قرار محكمة التحكيم الدولية
لقبيلة المسيرية وثكنات للقوات المسلحة حكومة السودان بإنشاء قري نموزجية قامت  -3

 . داخل حدود واراضي منطقة ابييي31الكتيبة 
 .تم فتح معسكرات لتدريب مليشيات الدفاع الشعبي في اراضي منطقة ابييي -4
بيك م )ب" قولي"النقر)اقامة الحكومة السودانية بتشيد المباني الثابتة في ثالثة مناطق أ -5

 ".ام الخير "ريانق ود اطيق ) ج" ابوغزالة"نقوك
  

  التوصيات
   

  السيد رئيس المجلس واعضاؤها المؤقرون
  السالم عليكم ورحمة اهللا

 نوصي لسيادتكم بتوصياتنا بعد رصدنا للمعلومات من قبل جمعيعتنا وشهودنا لالنتهاآات 
اتها المذآورة نرجوا من دان ومليشيوخروقات التي تم ارتكابها من قبل الحكومة السو



مجلسكم المقر ان تجدوا تقاريرنا نظرة بعين الرحمة واالعتبار آما نثق من مجسلكم الموقر 
  .ان تضع هذه المعلومات موضع التنفيذ 

السيد الرئيس المجلس واعضاءها نكرر مطالبتنا بتحقيق المجلس الموقر التي نشأ المجلس 
  .حقوق االنسان من اجلة

لسكم برقابة علي الحكومة السودانية في مجال حقوق االنسان وخلق حاليات آما نناشد مج
وايضا نناشد بدعم مجلسكم منظمات محلية و اقليمية ماديا رقابة الدولية واالقليمية والمحلية 

وتدريب منظمات المحلية علي اسلوب رقابة بواسطة اجهزة متطورة لتحقيق اهدافهم 
آما نناشد مجلسكم بتنفيذ امر قبض علي المتهمين في جرائم المنشودة في المواقع انتهاآات 

 محمد هارون وعلي االباده الجماعية في دارفور وعلي راسهم عمر البشير و احمد
  : نوصي باالتي .يبعبدالرحمن آوش

  2005 مايو 14تعويض المواطنين الذين تضررفي احداث  -1
شعب حقوقهم القانونية  الساالسراع في تنفيذ تكوين مفوضية استفاء ابيي ليمار -2

 والدستورية 
 المناطق المذآوره اعالة الى العدالة تقديم مزتكبي الجزائم في  -3
 31ايقاف االنتهكات التي تحدث للعائدين في طريقهم الي ابيي وتقديم افراد الكتيبة  -4

 .رطين للمحاآمة والمت
 
 
 
  

  التوقيعات 
  أبيي–جمعية حقوق االنسان 

  :عنهم
  

                                         الوظيفة                          التوقيع االسم            
  تير الشئؤن االجتماعيةمنيل بيونق                             سكر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                  الختم  


