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:المقدمة

يخصفيمااألخيرةسنواتاألربعخاللاالنتهاكاتمنلمجموعةالسودانتعرضت
والمسلحين،لهاالمواليةالجنجويدوقواتاألمنقواتيدعلىوذلك،األمنفيالحق

فيالمزمناألمنانعداممنحالةفيتسببالذيالقبليالعنفوأخيرًا،المجهولين
االنتهاكاتأنإلىاألخيرةسنواتاألربعفياإليجابيةالتطوراتمنبالرغم،السودان
2005لعامالسوداندستورأنمنالرغمعلىوذلك،لألمنالمتدنيالوضععكست
أنتنصالتيالشخصيةالحرية"الحقوقوثيقة"الثانيالبابفي29المادةتضمن
يجوزوال،الحبسأوللقبضأحدإخضاعيجوزوال،واألمانالحريةفيالحقشخصلكل

وكذلك1.القانونيحددهاإلجراءاتووفقًاألسبابإالتقييدهاأوحريتهمنحرمانه
2019.2السودانفياالنتقاليالدستوروثيقةفي24المادة

:األمنفيالحقيخصفيمااإليجابيةالتطورات

التطوراتبعضإحداثمنالطرفالدولةبهقامتماللسالمماعتمؤسسةتؤيد
عملياتهافي2016فيجزئيًاالسودانحكومةنجاحفيتمثلتالتياإليجابية
فصيل/السودانتحريرجيشعملياتمنطقةمنالحدفيوالبريةالجويةالعسكرية

أصدرفيما،مرةجبلسفوحفيقواعدهمنالعديدمنمقاتليهبطردالواحدعبد
المسلحةالحركةأفرادمن259عنبالعفو2017مارس8فيقرارًاالسودانرئيس
66العددهذاوشمل،دارفورفيالحكوميةالقواتمعالقتالأثناءأسرهمتمالذين
.دارفورفيباإلعدامعليهممحكوممقاتالً

،2005عامالصادرالسوداندستور1 https://bit.ly/2NVlMrg
،2019يوليو13،السودانفياالنتقاليالدستورلوثيقةالكاملالنص2 https://bit.ly/3jh5c0L
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وأغلبيةالسودانفياالنتقاليةالحكومةبينسالماتفاقتوقيعالتطورات؛أبرزبينومن
وتجاوزاتوانتهاكاتالمعاناةإلنهاءرئيسيةكخطوةالبالدفيالمسلحةالجماعات

وافقوقد،الماضيةالعقودمدىعلىالسودانيالشعبعلىالواقعةاإلنسانحقوق
آلياتوإنشاء،دارفورفيالمرتكبةبالجرائمخاصةجنائيةمحكمةإنشاءعلىاألطراف
.الدوليةالجنائيةالمحكمةمعوالتعاون،والمصالحةاالنتقاليةللعدالة

جوبافيالمسلحةالجماعاتمنوتحالفالحكومةوقعتهالذيالسالماتفاقويشمل
تقاسم،السلطةتقاسم،األراضيملكية،األمنيةالترتيبات،2020أغسطس31في

الجماعتينتتشجعأنويؤمل،والمصالحةوالمساءلة،الالجئينعودة،الثروة
،نهائياتفاقفيالمشاركةعلىبعدالسالماتفاقإلىتنضمالماللتينالمسلحتين

اإلصالحاتمنسلسلةبعد،السودانفيإيجابيتطورأحدثهذاالسالماتفاقويعد
.2020يوليوفيالقانونية 3

)كوشيبعلي(الرحمنعبدعليمحمدعليدارفورميليشيازعيمعلىالقبضتم
جمهوريةفيللسلطاتاستسلمأنبعدالدوليةالجنائيةالمحكمةلدىواحتجازه
إلىوتسليمهاعليهاالقبضتمالتياألولىالرئيسيةالشخصيةوهو،الوسطىإفريقيا

واالغتصابالقتلعملياتمنالعديدعنوالمسؤولة،الدوليةالجنائيةالمحكمة
المواليةالجنجويدلميليشياتقائدًاكانعندماوقعتالتيالجرائممنوغيرهاوالنهب
4للحكومة

لهاتعرضالتيلالنتهاكاتبالنسبةقليلةالتطوراتهذهأنترىماعتمؤسسةأنإال
لهاتعرضتالتيلالنتهاكاترصديليوفيما،األمنفيالحقيخصفيماالسودان
:الماضيةونصفسنواتاألربعخاللالسودان

باألمنيتعلقفيمااالنتهاكاتمنعددأكبرسجلقددارفورإقليمأنإلىاإلشارةيجدر
عامةنظرةإلقاءخاللمنذلكمالحظةويمكن،الماضيةسنواتاألربعمدارعلى
منمنطقةكلفيالمسجلينللضحايااإلجماليالعددحصرتمحيث،2016لعام

3 ohchr, Bachelet welcomes Sudan peace deal, urges accountability, GENEVA (1 September 2020),
https://bit.ly/39GNL6q
4 Michelle Bachelet, Surrender of Sudanese militia leader Ali Kushayb into ICC custody “extremely significant”,
OHCHR, Geneva, 9 June 2020, https://bit.ly/2MszvFM
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معدلأعلىبهاالتيالمنطقةباعتبارهدارفوروسطمع،الخمسدارفورمناطق
عناإلبالغتمدارفورشرقوفي،شخصًا1318قتلحادثة292عناإلبالغتم،للضحايا

حادثة284عناإلبالغتمدارفورشمالفيأما،شخصًا62مقتلعنأسفرتحادثة40
مقتلعنأسفرتحادثة184عناإلبالغتمدارفورجنوبوفي،شخصًا347فيهاقتل
5.شخصًا136مقتلعنأسفرتحادثة73عناإلبالغتمدارفورغربفي،شخصًا351

،مرةجبلمنطقةعلىدارفورفيالمسلحةوالجماعاتالحكومةبينالنزاعاقتصر
،األراضيمنجيوبعلىالسيطرةالواحدعبد/السودانتحريرجيشواصلحيث
واسعةعسكريةهجماتشنوتم،المدنيينمنكبيرةأعدادنزوحإلىالقتالأدى

بمجموعةجويقصفوشنالسودانيةالمسلحةالقواتقبلمنمرةجبلفيالنطاق
.أرض-جوأسلحةمنمتنوعة

،دارفوروسطفيحادثة35وقع،2017عاممناألولللربعالعنفحوادثيخصفيما
57،دارفورشرق7فيقتلحالة46معحادثًا15و،شخصًا67مقتلعنأسفرمما

حادثة17ودارفورجنوبفي9قتلحادثة15،دارفورشمالفيقتيال47ًمعحادثة
6.دارفورغربفيشخصا16ًفيهاقتل

:السودانيةالحكومةقواتهجمات:أوالا

تسعةدارفوروسطبواليةنيرتيتيفي2016خاللالسودانيةالحكومةقواتقتلت
ثقيلةأسلحةباستخدامالمدنيينعلىعشوائيًاهجومًاشنتحينما،بالبنادقمدنيين
،خطيرةبجروحآخرين60وأصيب،المنطقةفيميتًاجنديعلىالعثوربعدوخفيفة
نيرتيتيأسواقفيتجاريةمحالتواقتحمتمدنيةممتلكاتالحكوميةالقواتنهبت

.الهجومخاللشخصًا15الحكوميةالقواتاعتقلتكما،والجنوبيةالشمالية

الجويةالعسكريةعملياتهافيجزئيًاالسودانحكومةنجحتقدأنهمنوبالرغم
بطردالواحدعبدفصيل/السودانتحريرجيشعملياتمنطقةمنالحدفيوالبرية
تحريرجيشواصلذلكومع،مرةجبلسفوحفيقواعدهمنالعديدمنمقاتليه

20175فبرايرACLED(،9(المسلحالنزاعوموقعاألحداثبياناتلمشروعوفقًاللحوادثتحديث:2016عام،السودان

http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1486727170_2016ysudan-en.pdf
،2017يونيوACLED(،22(المسلحالنزاعوموقعاألحداثبياناتلمشروعوفقًاللحوادثتحديث:2017األولالربع،السودان6

http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498551881_2017q1sudan-en.pdf
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،سورتونيمنقريبةمناطقفيتواجدهبجيوباالحتفاظالواحدعبدفصيل/السودان
الجبليالجزءعلىالسودانيةالمسلحةالقواتاستيالءدونوحال،دارفورشمال

،قولوجنوب،نيرتيتيشرقمنطقةسيماوال،دارفوروسطفيمرةجبلمنالرئيسي
.وجولوروكيرووبين

خاللمتكرربشكلالكيماويةاألسلحةالسودانيةالحكوميةالقواتاستخدمتكما
بينمرةجبلفيكيميائيًاهجومًا30عنيقلالماوقعحيث،مرةجبلفيالهجمات

التعرضنتيجة،حتفهملقواشخصًا250إلى200أنيقدر،2016وسبتمبريناير
.الكيميائيةاألسلحةلعوامل

،بهاالمرتبطةوالمليشياتالسريعالدعمقواتفيهابماالحكوميةالقواتوقامت
يوليوبينالواقعةالفترةفيمرةجبلفيقرية45عنيقلالماوتدميربتخريب

6,000أناإلنسانيةالشؤونلتنسيقالمتحدةاألمممكتبوقدَّر،2019وفبراير2018
الفترةخاللداخليًاللنازحين"عُطاش"مخيمإلىوصلواالجُددداخليًاالنازحينمن

فيمرةجبلشرقمنداخليًاالنازحينلألشخاصاإلجماليالعددرفعمما،نفسها
العنفبسببنزحوا،2020مايو26بحلولشخص10,300حواليإلىعطاشمخيم

.المجاورةتشادفيكالجئينيعيشونمنهمالعديدوظل،دارفورفياألمنيةوالتوترات

واالحتجازاالعتقال2019لعامالدستوريواإلعالناالنتقاليالوطنيالدستورويحظر
ذلكومع،عليهمالقبضعندإليهمالموجهةبالتهماألفرادإخطارويطلبانالتعسفيين
األولىالقليلةاألشهرخاللواسعنطاقعلىالتعسفيواالحتجازاالعتقاالتانتشرت

األمنجهازقبلمنباالعتقالسمحوالذي،البشيرنظامظلفي2020من
أربعةإلىتصللمدةتهمةدونواالحتجازتوقيفأوامردونالوطنيوالمخابرات

أفرجتماكثيرًا،ساعة24إلىالفترةهذهتخفيضوتم،الشهرونصفأشهر
فياحتجزتهملكنها،األوليةاحتجازهمفتراتتنتهيعندماالمحتجزينعنالسلطات

األمنجهازقام،2020مناألولىالقليلةاألشهروخالل،إضافيةلفترةالتالياليوم
والمتظاهرينالسياسيينللمعارضينتعسفيباحتجاز،الوطنيوالمخابرات
.والمهنيينوالطالبوالصحفييناإلنسانحقوقعنوالمدافعين



بأعيرةإصابتهبعد،2019أكتوبر29فيعامًا57عبدولبكرأبوإبراهيمالشيخقُتل
،مزرعتهفيعامًا40الخضرعبدبكرأبوإيديشقيقهوأصيب،صدرهفينارية

الشيخكان،السريعالدعمقواتقبلمنلهجومالضحاياتعرضوردماوبحسب
شنقالمنطقةفيللنازحينشدادمعسكرفيالكبيرالمسجدفيالقادةأحدإبراهيم
.دارفورشمالالفاسترمنبالقربتوباي

أصيبحيثبالعنفدارفوربجنوبنياالفيللنازحينمظاهرةانتهت2019مايو7في
دارفورجنوبفي2019سبتمبر25وفي7.الشرطةبنيرانمنهماثنان،متظاهرينعدة
مخيمفيشغبأعمالأدت،داخليًانازحًاطالبًاالسريعالدعمقواتقتلتأنبعد

8الشرطةقواتيدعلىأخرينمتظاهرينأربعةمقتلإلىميرشنغ

المجموعاتأعضاءأراضييحتلونللحكومةالمواليةالجنجويدميليشياأفرادظل
16الـالسنواتمدىعلىوطنهممنطردهمتمالذينوالزغاوةوالمساليتالعرقية
.الجنسيالعنفارتكابطريقعنذلكفيبما،عادواأوبقوامنواضطهاد،الماضية

:المدنيينعلىالمسلحةالجماعاتهجمات:ثانيًا

تسجيلتم،2017-2016عاميخاللدارفورفيواللصوصيةالجرائمحوادثازدادت
العصاباتواستغلت،وفاةحالة853مجموعهمامعجنائيةحادثة2402مجموعهما

العقابمنواإلفالتالقانونسيادةضعفالمسلحينوالبدووالمليشياتاإلجرامية
علىاالعتداءمثل،الجرائممنمختلفةأشكاالًارتكبوا،دارفورفياألمنيوالفراغ
المسلحوالسطوواالغتصابوالقتلوالسرقةوالسطووالمشردينالمدنيين

.واالبتزازواالختطاف

قريةفييبنىكانمسجدفيالنارالميليشياترجالأضرم2018ديسمبر4في
منعتهمآخريننازحينأنحينفي،النازحينلعودةرفضًادارفور؛شمالكتمبمحلية

.نانغيدوقريةإلىالعودةمنالميليشيات

هجماتتصاعدمندارفوربشمالكتممحليةفيالنازحيناشتك2019فبرايرفي
مجموعة2019مارسوفي،والبساتينالحدائقفيمواشيهمعلىاعتدواالذينالرعاة

7 ACLED, Regional Overview: Africa 7 May 2019, 7 May 2019 https://bit.ly/3jaktjM
8 ALCED, Regional Overview: Africa 25 September 2019, 25 September 2019 https://bit.ly/3pPffg8
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الجماليمتطونآخرونرعاةكانبينماسياراتخمسيقودونكانواالرعاةمن
أنهازعمواأوفقدوهاأشياءعنبحثًاكسابمخيممنالشماليالجزءاقتحمواوالخيول
يتملمإذاالمخيمبإحراقوهددوا،امرأةبينهم،أشخاصعدةضربوا،منهممسروقة
.متعلقاتهماسترداد

مطارشرقيعرفةفيأردماتامخيممننازحينستةمسلحينهاجم2019مارسفي
،للنازحينالحميرتجرهاعرباتلسرقةمحاولتهمفيالمهاجمينعرقلةتم،الجنينة
وأصاب،آخراناثنانوجرحمنهمثالثةوقتلواالمسلحينالعرباتأصحابتصدى

ثالثةوخطفواسيارتينفيالمسلحينعادوقد،العرباتأصحابمناثنينالمسلحون
.أردماتامعسكرقربأشخاص

منمجموعةيدعلىدارفورشمالطويلةمحليةفيرجالاقتل2019أبريلفي
،الفورعلىوقتلوهداغوعلىالنارأطلقوا،رعاةأنهميُعتقد،المجهولينالمسلحين

بجروحدارفوربشمالكبكابيةمخيماتمننازحتينامرأتينأصيبت،2019يونيووفي
.األرضملكيةبحجةالمزارععلىالعسكريةشبهالميليشياتشنتهاهجماتجراء

،دارفورشمالكتمشمالللنازحينكسابمخيمفيهجوموقع2019يوليووفي
مزرعتهيرعىكانبينمامسلحينرعاةبرصاصخطيرةبجروححسينالهاديوأصيب
للنازحينزمزممخيمغادرواشخصا67نحو2019أغسطسوفي،كولوقريةقرب

،أرضهملزراعةدليكأبوإلىللتوجهدارفورشمالعاصمةالفاشرمدينةمنبالقرب
.منطقةفيمجهولونمسلحةقواتقبلمنكثيفنارإلطالقتعرضوابعدما

مسلحينرعاةأربعةيدعلىمزرعتهمافيوابنتهنازحرجلقُتل،2019أكتوبر31في
فيالسريعالدعمبقواتالجناةيرتبط،عسكريةمالبسويرتدونالجماليمتطون
طويلةمحليةعنكيلومترات7تبعدالتيجلباكأمشرق،جبلقاسيعجاجةأممحلية
.الفاشردارفورشمالمنبالقرب

،توبايبشنقلالفاشرمنبالقربنساءخمسعلىاالعتداءتم،2019أكتوبر28في
،الزراعةمنعودتهنأثناءللنازحينشدادمخيممنكيلومترينبعدعلى،دارفورشمال
وهىالضحاياإحدىتعرضت،الجماليمتطونورعاةمسلحةمليشياتالهجومنفذ
وسرقورأسهاظهرهاعلىوعصىبسالحللضربعامًا50محمداللهعبدزهرة



9.ممتلكاتهاوجميعحمارهاالمهاجمون

إلىقريضةمنتوجههمأثناءنازحينثالثةاعترضوامسلحينخمسة2019أكتوبروفي
حاول،قريضةغربيكيلومتراتخمسةبعدعلى،نبغايمنطقةفيمزارعهم

،تسليمهارفضواالثالثةالرجاللكن،الحميرتجرهاالتيعرباتهممصادرةالمهاجمون
آدمإدريسوجرحواالفورعلىرجبوقتلواالنارإطالقإلىالمسلحيندفعمما

.عيسىوالطيب

دارفوربجنوبقريضةفيعبدوسمخيممننازحمزارعأصيب2019أكتوبر22
أفادأيامبضعةبعد،وحصانهمالهمنمجهولونمسلحونسرقهعندماخطيرةبجروح
مناواشيمنبالقربهجومفيآخروأصابواأخًاقتلوامسلحينأننفسهالمصدر
10.للنازحينشدادمخيمسكانمنالشقيقانكانحيث

مسلحونشنههجومفيالعشراتوجرحشخصًا60منأكثرقُتل2020يوليوفي
قبيلةمنأفرادًامسلحيناستهدفحيث،السودانفيدارفورغرببواليةقريةعلى

مسلح500نحووأن،المحليةالسوقمنوجزءالمنازلوحرقبنهبوقاموا،المساليت
عاصمة،الجنينةمدينةمنكيلومترًا48مسافةعلىالواقعة،"مستيري"قريةهاجموا
التي،األمنيةالحوادثسالسلأحدثمنواحدةالحادثةهذهكانت،دارفورغربوالية
،والمنازلالقرىمنالعديدحرقعنكذلكأسفرتوالتي،يوليوخاللعنهااإلبالغتم

11.التحتيةالبنيةوتضررالتجاريةوالمحالاألسواقونهب

:القبليالعنفعنالناتجةاألمنيةالتوترات:ثالثًا

خلفتدارفورجنوبعاصمةنياالقربللنازحينكالمامعسكرداخلاشتباكاتوقعت
أسفرت12.المخيمداخلالنازحينمنمجموعتينبيناالشتباكاتاندلعت،قتيالا14
شخصًا17وإصابة،إنسانيميدانيعاملبينهمشخصًا16مقتلعنالمواجهاتهذه

9 Darfur Network for Monitoring and Documentation, Human rights violations against farmers and civilians by
armed militias in the Darfur region, Undated [Last accessed: 8 January 2020] https://bit.ly/39JDbeU
10 Radio Dabanga, Horse thieves kill villager in South Darfur, 30 October 2019 https://bit.ly/3arPnAh

،2020تموز/يوليو27،قواتنشرتعتزمالسودانيةوالحكومةبالواليةهجومفي"القتلىعشرات":دارفورغرب،سيبيبي11
https://bbc.in/3apD9IA

12 Radio Dabanga, 14 dead as South Darfur displaced clash in Kalma camp, 17 April 2019 https://bit.ly/2Lcfq5R
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13.داخليًاالنازحينمنكبيرعددوإصابة

وردحيث،2020أغسطسيوليوفيالسودانشرقفيالقبليالعنفأحداثاندلعت
النوبةقبائلبين،وكسالبورتسودانمدينتيفيوأصيبواقتلوااألشخاصعشراتأن

التجولحظرمنالرغموعلى،والهداندواعامرالبنيقبيلتيبينوكذلك،عامروالبني
25منذكسالفياألمنلقواتالمكثفواالنتشاربالواليةاألمنيةاللجنةفرضتهالذي

رئيسوأصدر،أغسطس27و26فيالقبليالعنفأحداثتجددتفقد،أغسطس
الوجودتعزيزإلىفيهدعا،كسالفيالضحاياألهاليبيانًا،آغسطس27فيالوزراء
14.المنطقةفيوالشرطياألمني

يواجهونهاالتيوالتحديات،مزريةظروففيمطولنزوحفيالكثيرونيعيش
و16في،األراضيعلىوالنزاعاتاألمنانعدامبسببسيماال،دائمةحلوللتحقيق

والمساليتالعربالبدوبيناشتباكاتإلىالطائفيالعنفأدى،2021يناير17
وتشريدشخصًا217وإصابةشخصًا163مقتلودارفورغربفيالعربغيرالعرقيين
تضررت،داخليًاللمشردينزاروأبوكريندينجمخيميعلىأثرمما،شخص50.000

.المدنيةالممتلكات

محليةفيوالفالتةالرزيقاتمجتمعاتبيناالشتباكاتأدت،2021يناير18في
ونزوح70منأكثرأصيب،شخصًا72مقتلإلى،وردحسبما،دارفوربجنوبالجريدة
الطائفيالعنفأحداثمنمميتتينحادثتينأيضًاالعامهذاشهد15.عائلة100حوالي
مقتلعناألنباءأفادت،2021يناير17-16،واألحدالسبتبين،ينايرخاللدارفورفي

المساليتقبيلةمنمسلحينبيناشتباكاتفيبجروح215وإصابةشخصا160ً
مقتلبعد،دارفورغربفيداخليًاللنازحينكريندينجمخيمحولالعربيةوالتجمعات

منمسلحونفتح،المساليتمنرجليدعلىقتلأنهيُزعم،عربيقبليزعيم
وأشعلواالمخيمفيالمساليتمنومعظمهمالنازحينعلىالنارالعربيالمجتمع

13 UNAMID, UNAMID condemns violence confrontations in Kalma IDP camp in South Darfur, 21 April 2019
https://bit.ly/39FByyU
14 ohchr, Bachelet welcomes Sudan peace deal, urges accountability, GENEVA (1 September 2020),
https://bit.ly/39GNL6q
15 ohchr, Sudan: UN experts call for enhanced protection of civilians, including internally displaced, in Darfur,
GENEVA (1 February 2021) https://bit.ly/3asqhkP
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غربوالياتخذهاالتياإلجراءاتمنالرغموعلى،المالجئمنالعديدفيالنار
منمسلحينبينعنيفةاشتباكاتاندلعت،السبتيومالوضععلىللسيطرةدارفور
النيرانأُضرمتكما،جماعينزوحإلىأيضًاأدىمما،المنطقةفياألحديومالجانبين

16.مجاورةقريةفي

فيآخرون73وأصيبشخصًا72قُتل،يناير18االثنينيوم،منفصلةحادثةوفي
وقبيلةالفالتةقبيلةمنمسلحينبيناشتباكاتبعددارفوربجنوبقريضةمحلية

الرزيقاتقبيلةمنسنوات10العمرمنيبلغصبيمقتلعنالحادثاندلع،الرزيقات
قبيلةبهاتطالبأرضإلىالعبورإلىجمالهعنبحثهأدىأنبعد،2021يناير17في
وتبادل،فالتةقريةعلىهجومًاالرزيقاتمنمسلحونشن،التالياليومفي،فالتة

17.ونزوحوجرحىقتلىسقوطإلىأدىمما،النارإطالقالجانبان

:التوصيات

بمااإلنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتمؤسسةتوصي،ذكرهسبقماعلىوبناء
:يلي

فيالطعنفياألشخاصحقعلىتنصموادالسودانيالقانونيتضمنأنيجب-1
.المحكمةأماماحتجازهمأواعتقالهمقانونية

لمنعوذلك،حدةعلىمقاطعةكلفيبسيادتهاالهتمامالقانونإنفاذجهاتعلى-2
القانونسيادةضعفالمسلحينوالبدووالمليشياتاإلجراميةالعصاباتاستغالل
.األمنيوالفراغالعقابمنواإلفالت

وراصدةمراقبةباعتبارهاالمدنيالمجتمعمؤسساتمعالتعاونالحكومةعلى-3
اتصراعالاحتواءيخصفيمابتوصياتهاوالعمل،السودانفياألمنيةللتوترات

.ةمسلحالاتنزاعوالةعرقيال
جنائيةجرائمأومعاملةسوءأيمنالمدنيينلحمايةمناسبةضماناتوضعيجب-4

قوانيينالتشريعيةالسلطةسنطريقعنوذلك،القانونإنفاذوكاالتأفراديرتكبها
16 ohchr, Press briefing notes on Sudan – Darfur, Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights:
Ravina Shamdasani Location: Geneva Date: 22 January 2021, https://bit.ly/2YDdExR
17 ohchr, Press briefing notes on Sudan – Darfur, Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights:
Ravina Shamdasani Location: Geneva Date: 22 January 2021, https://bit.ly/2YDdExR
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.األمنورجالالتنفيذيةالسلطةأفرادانتهاكاتوقفشأنهامن
والتحقيقاإلنسانحقوقانتهاكاتبرصدالمكلفةوالكياناتالقضاءيكونأنيجب-5

.التنفيذيةالسلطةعنمستقلةفيها

.ممكنوقتأقربفيوذويهموالمصابينالمتضرريناألشخاصتعويضيجب-6


