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 ملخص
  

 – قوات المتمردين على أم درمان  شنته2008أيار / مايو10هجوم في قامت السلطات السودانية إثر 
وتعرض .  باعتقال مئات الرجال والنساء واألطفال تعسفًا–إحدى بلدات العاصمة السودانية الخرطوم 

آما آثفت السلطات من رقابتها على وسائل اإلعالم ومن ". االختفاء"ذيب والكثيرون منهم للتع
  .مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان

  
 خلصت فيه إلى أنه على مدى األسابيع 2008أيار /وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقًا في مايو

  جهاز المخابرات والمساواة، قام المتمردون من حرآة العدالةعة التالية على الهجوم الذي شنهاألرب
األمن الوطني باعتقال مئات األشخاص تم توقيفهم من الحافالت وفي الطرقات أو أثناء تفتيش و

وغالبيتهم على ما يبدو من منطقة دارفور السودانية، مما يكشف عن نية تمييزية في . البيوت عشوائيًا
  .القبض عليهم

  
 شخص قيد االحتجاز 200م الوصول إلى أسماء أآثر من وأثناء تحقيقات هيومن رايتس ووتش ت

وقال . حاليًا، مع زعم بعض المحتجزين السابقين أن العدد اإلجمالي قد يربو على الثالثة أالف شخص
آيف قام األمن باستخدام التعذيب وأساء معاملة محتجزون تم اإلفراج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش 

ولم توفر . انية في السجون ومراآز االحتجازوضاع الالإنساألعن آذلك تحدثوا المحتجزين و
الحكومة السودانية في حاالت آثيرة أية معلومات عن هوية األشخاص المعتقلين أو أماآنهم أو 
  .االتهامات المنسوبة إليهم، وهي ممارسة ترقى إلى درجة اإلخفاء القسري في مخالفة للقانون الدولي

  
ورفع . أيار/ مايو10لصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان في أعقاب آما تزايدت وتيرة اضطهاد ا

ومنعت السلطات . األمن الوطني من درجة مراقبته لوسائل اإلعالم السودانية ومضايقته للصحفيين
 10الصحف من نشر أية موضوعات ترى فيها انتقادًا للحكومة، بما في ذلك دورها في أحداث 

االت الجارية، وآذلك أية موضوعات أخرى تعتبرها السلطات حساسة من أيار وفي حملة االعتق/مايو
  .الناحية السياسية

  
وتنطوي ممارسات الحكومة السودانية على انتهاآات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، الذي 

فاء سجناء، واالختيحظر االعتقال واالحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيرها من أشكال إساءة معاملة ال
تش الحكومة السودانية إلى وضع حد لتعذيب المحتجزين دعو هيومن رايتس ووآما ت. القسري

، وأن تطلق فورًا سراح آل المحتجزين الذين ال سند قانوني الحتجازهم أو أن وإساءة معاملتهم
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تتهمهم باتهامات يمكن محاآمتهم عليها، وأن تخطر األقارب بأماآن احتجاز األشخاص وأوضاعهم 
وهذه االتهامات يجب أن يخضعوا بموجبها للمحاآمة في محكمة تفي . االتهامات المنسوبة إليهمو

وعلى الحكومة أيضًا أن تكف عن فرض الرقابة على وسائل . بالمعايير الدولية للمحاآمة العادلة
آما تدعو هيومن رايتس ووتش . اإلعالم وعن مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان

الكشف عن أماآن آل المحتجزين، وأن مجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية من أجل ال
  .تنسب إليهم اتهامات على الفور وإال تخلي سبيلهم
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  منهج التقرير
  

، بما في 2008أيار / مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش في مايو30يستند هذا التقرير إلى أآثر من 
 حرآة هجومحتجزين المفرج عنهم وأقارب ألشخاص ال ُيعرف عنهم شيئًا إثر ذلك مقابالت مع الم

آما قابلت هيومن رايتس ووتش محامين ونشطاء . أيار على أم درمان/ مايو10العدالة والمساواة في 
وتم حجب أسماء األشخاص الذين تمت مقابلتهم أو تم تغييرها ألسباب . في المجتمع المدني وصحفيين

علومات التي تم استخالصها من هذه المقابالت تم التحقق منها واختبار صحتها بالمقارنة والم. أمنية
  .ى والمعلومات األخرى المتوفرة علنًابالمصادر األخر
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  التوصيات
  

 إلى حكومة السودان
  :االعتقال واالحتجاز التعسفيين

 ساعة 24ثر من إعداد سجل علني بأسماء األشخاص المحتجزين في أي موقع بالخرطوم ألآ •
على أن يشمل السجل تاريخ االعتقال . ، وهذا على وجه السرعة2008أيار / مايو8منذ 

. قيقوأماآن وتواريخ االحتجاز وتواريخ النقل  إلى مختلف مراآز االحتجاز أو مكاتب التح
تجزين بمكان احتجازه وأوضاع االحتجاز واالتهامات ويجب إخطار أقارب آل من المح

ليه، وأن توفر السجل علنًا لكل من يسعون للحصول على معلومات عن أماآن المنسوبة إ
  .األشخاص المحتجزين

اإلفراج الفوري عن آل المحتجزين الذين ال يوجد سند قانوني الحتجازهم، وإال ُتوجه إليهم  •
 .اتهامات يمكن محاسبتهم في المحاآم عليها

 أن بإمكان أقارب المحتجزين الكشف علنًا عن أماآن االحتجاز في الخرطوم وضمان •
المراقبين المستقلين لحقوق و والمحامين دخولها وآذلك الجهات اإلنسانية السودانية والدولية

 .اإلنسان
ضمان أن آل األشخاص المحتجزين يمكنهم ممارسة حقهم في الطعن في قانونية احتجازهم،  •

 .لية للمحاآمة العادلةوأن المتهمين يمثلون سريعًا أمام محكمة تتبع المعايير الدو
اتخاذ آل اإلجراءات المستطاعة، بما في ذلك إصدار أوامر عامة للشرطة والعاملين باألمن  •

ويجب ضمان أن سلطات االعتقال ُتسجل . بالكف عن حملة االعتقاالت واالحتجاز التعسفي
نًا ألسرة أوًال بأول اعتقال أي شخص والسند القانوني العتقاله، وتوفير هذه المعلومات عل

 .الشخص
يجب على الفور إجراء تحقيق آامل ومحايد في مزاعم االعتقال واالحتجاز التعسفيين من  •

نتائج هذا األمن الوطني في الخرطوم، مع اإلعالن على المأل عن جهاز المخابرات وقبل 
مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب اإلساءات والكشف علنًا عمن يتم و ويجب تأديب. التحقيق

 .وصل إلى تورطه واإلجراءت الُمتخذة ضدهالت
  

  المعاملة أثناء االحتجاز
يجب ضمان أن أوضاع االحتجاز تتفق مع المعايير الدنيا لألمم المتحدة لمعاملة السجناء،  •

قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين (منها تلك المعايير المتصلة باحتجاز األحداث 
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يارات للمتجزين من قبل المحامين والعاملين الطبيين وأفراد ، والسماح بالز)من حريتهم
  .األسرة

اإلدانة العلنية والواضحة لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء  •
ويجب اتخاذ آل اإلجراءات المطلوبة، بما في ذلك إصدار وتوزيع أوامر للشرطة . االحتجاز

 الفوري عن إساءة معاملة آل المحتجزين، سواء من والقوات المسلحة وعناصر األمن بالكف
أجل استخالص االعترافات أو االنتقام جراء الدعم المزعوم لجماعات المتمردين، أو ألي 

 .سبب آخر
التحقيق الفوري في آافة مزاعم المعاملة السيئة والتعذيب ومقتل األشخاص أثناء االحتجاز،  •

 واألمن المخابراتجهاز  آما يجب ضمان أن عناصر .على النحو المتفق مع المعايير الدولية
 والشرطة وغيرهم من المسؤولين الذين ُيكتشف تورطهم في اإلساءة أو وفاة الوطني

. المحتجزين، يخضعون إلجراءات تأديبية أو مقاضاة جنائية حسب ما تقتضي الحاجة
والحياد للتحقيق في ولتحقيق هذا، يجب التصريح بإنشاء لجنة تتمتع بالشفافية واالستقالل 
 .مزاعم اإلساءات الجسيمة بحق األشخاص المحتجزين من قبل المسؤولين

التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوآول االختيار، الذي يسمح للخبراء المستقلين  •
الدوليين بإجراء زيارات منتظمة ألماآن االحتجاز على أراضي الدول األطراف، وبتقييم 

 .تجاز والخروج بتوصيات من أجل التحسينأوضاع االح
 .التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري •

  
  معاملة األطفال الجنود السابقين

يجب التعاون مع اليونسيف والهيئات المعنية بحماية األطفال من أجل ضمان أن األطفال  •
المسلح يتم نقلهم إلى مراآز إعادة التأهيل وإعادة الذين تم استغاللهم للمشارآة في النزاع 

  .الدمج بالمجتمع
  

  حرية التعبير وتكوين الجمعيات
يجب فورًا الكف عن الرقابة غير القانونية على الصحف وغيرها من المنافذ اإلعالمية،  •

  .وآذلك اإلجراءات غير المشروعة األخرى على حرية التعبير
بة، بما في ذلك إصدار أوامر عامة لقوات األمن بالكف يجب اتخاذ آل اإلجراءات المطلو •

عن التحرش بالصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، مع التحقيق الفوري في آافة 
ويجب ضمان أن المسؤولين الذين يتضح مسؤوليتهم عن مثل . المزاعم بمثل هذه المضايقات

 .تهم جنائيًا حسب الحاجةهذه األعمال يتم تعريضهم إلجراءات تأديبية أو تتم مالحق
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  المحاآمة العادلة
يجب أن يتم محاآمة األشخاص الموجهة إليهم اتهامات يمكن محاآمتهم بموجبها، أمام محاآم  •

وتشمل هذا حقوق . مختصة ومستقلة ومحايدة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاآمة العادلة
 ُيمنح وقتًا آافيًا لتحضير الدفاع، وأن المدعى عليه في االتصال بالمحامي الذي يختاره، وأن

  .ال الشهود والنظر في أدلة الثبوتيحظى بفرصة اختبار وسؤ
  

إلى الدول األعضاء بمجلس األمن، واالتحاد األوروبي، واالتحاد األفريقي، وجامعة الدول العربية 
 والحكومات المعنية

ال واالحتجاز التعسفيين، يجب فورًا وعلنًا دعوة السودان إلى وقف آل عمليات االعتق •
واإلفراج فورًا عن آل المحتجزين الذين ليس ثمة سند قانوني الحتجازهم أو أن يتم توجيه 
اتهامات إليهم يمكن محاسبتهم عليها أمام المحكمة، ويجب إخطار العائالت بأماآن احتجاز 

عاملة المحتجزين، ووضع حد فورًا الستخدام آل أشكال التعذيب وغيره من ضروب الم
  .السيئة بحق المحتجزين

دعوة الحكومة السودانية علنًا إلى إجراء تحقيق شامل ويتمتع بالشفافية واالستقالل في  •
االنتهاآات الواقعة في الخرطوم، مع المراقبة الحثيثة لتقدم التحقيقات الحكومية والتحرك 

 .الفوري وبالقدر المالئم إزاء ما تتوصل إليه التحقيقات
مة السودانية سرًا وعلنًا إلى التنفيذ الفوري لكل التوصيات أعاله، وضمان أن دعوة الحكو •

يكون رد فعل السودان هو األساس في تقرير ما إذا آان ثمة حاجة للمزيد من التحرك 
 .الدولي

على الدول ذات النفوذ أن تدين علنًا االنتهاآات التي ارتكبتها القوات المسلحة وأن تدعو  •
 .صدي لهاالحكومة إلى الت

دعوة الحكومة السودانية إلى السماح لجماعات حقوق اإلنسان واإلعالم بشكل آامل ودون  •
 .أي إعاقة بأن تطلع على أوضاع السودان

  
 إلى حرآة العدالة والمساواة وأطراف النزاع األخرى

 عامًا، سواء الستخدامهم آمقاتلين أو طهاة 18يجب الكف فورًا عن تجنيد األشخاص أقل من  •
  .أو حمالين أو ُرسل أو حراس أو ألي أغراض عسكرية أخرى

 عامًا من آل القوات المسلحة، ونقلهم إلى أسرهم أو لهيئات 18يجب تسريح األطفال أقل من  •
 .حماية األطفال ذات الصلة
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اتباع اإلجراءات المالئمة لتأديب أي قادة محليين أو إقليميين قاموا بتجنيد أطفال آجنود أو ال  •
 . األطفال على الفوريسرحون

التعاون مع اليونسيف وغيرها من جهات الرقابة الوطنية والدولية من أجل ضمان االلتزام  •
مكتب تنسيق بوقف التجنيد والنشر للجنود األطفال، وإمداد منظمات دولية مثل اليونسيف و

رقلة والمفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بالكامل ودون عالشؤون اإلنسانية 
بالقدرة على االطالع على آل األجهزة والقوات العسكرية للتحقق من عدم استغاللها 

 .لألطفال، بما في ذلك السماح للمراقبين بإجراء عمليات تفتيش للمواقع
  

 إلى بعثة األمم المتحدة في السودان
طوم وفي النشر الفوري لمراقبي حقوق اإلنسان في آافة األماآن الخاصة باالحتجاز في الخر •

. األماآن األخرى بالسودان من أجل تسجيل المحتجزين ومراقبة أوضاعهم وأسلوب معاملتهم
ويجب الكتابة علنًا عن االنتهاآات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان فيما يخص احتجازهم 

  .واعتقالهم ومعاملتهم أثناء االحتجاز وحقهم في المحاآمة العادلة
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  خلفية
  

 قامت جماعة متمردة من دارفور، هي حرآة العدالة والمساواة، بشن هجوم 2008أيار / مايو10في 
وآانت هذه هي . مسلح على أم درمان، إحدى ثالث بلدات ُتشكل مجتمعة منطقة الخرطوم الكبرى

أول مرة تشتبك فيها قوات متمردين مع الحكومة بالقرب من العاصمة، في عالمة فارقة على تصعيد 
  .تعل منذ أآثر من خمسة أعوامنزاع دارفور المش

  
فقد وقعت مصادمات بين القوات الحكومية . ولم يتم هجوم حرآة العدالة والمساواة دون تحذير

 وأصدرت السلطات السودانية في 1أيار،/ مايو9 و8والمتمردين في شمال آردفان غربي السودان في 
لعدالة والمساواة ُتحضر لشن هجمات أيار بيانات للصحف السودانية مفادها أن قوات حرآة ا/ مايو9

 9 و8 ووضعت المخابرات الوطنية وقوات الشرطة حواجز على الطرق في 2.على الخرطوم
أيار لتفتيش السيارات للتحقق من عدم وجود أسلحة بها في العاصمة وفي أماآن أخرى شملت /مايو

 بينهم وبين حرآة العدالة شمال آردفان، وبدأت في اعتقال المعروفين أو المشتبهين بوجود صالت
أيار تحذيرًا لبعثة األمم / مايو9 وأصدرت السلطات في الخرطوم في 3.أيار/ مايو8والمساواة في 

المتحدة في السودان، وإلى هيئات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تحذرها من الهجمة 
  .الُمرتقبة

  
هرًا، وصل ما ُيقدر بألف مقاتل من حرآة العدالة أيار وتقريبًا في الساعة الثانية ظ/ مايو10وفي 

ودخلت قوات المتمردين إلى أم درمان .  عربة130 ة إلى أم درمان في طابور قوامه زهاءوالمساوا
وطبقًا للسكان المحليين، آان يمكن سماع . من الشمال عبر قاعدة وادي سيدنا العسكرية ومن الغرب

ويبدو أن األهداف األساسية لحرآة .  الساعة الرابعة عصرًانيران المدفعية غربي أم درمان حوالي
ومرآز شرطة األوسط في ) قرب قاعدة أم درمان العسكرية(العدالة والمساواة آان طريق أربعين 

واشتبكت قوات المتمردين بقوات . مرآز البلدة، حيث استولى المتمردون على عربات الشرطة
، وهي السوق الرئيسية، ومناطق سكنية في أم بادا، والثورة في عدة أماآن شملت سوق ليبياالحكومة 

  .والمهندسين

                                                      
 Opheera McDoom, “Darfur rebels, Sudanese army clash near: وآذلك. 2008أيار، /يو ما17 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  1

Khartoum,” Reuters 10على2008أيار / مايو ، :http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-
33511520080510?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true 2008حزيران / يونيو15 تمت الزيارة في.  

: ، على2008أيار / مايوSudanese army steps up security in the capital,” Sudan Tribune, 10:  انظر 2
http://sudantribune.com/spip.php?article27069 2008أيار / مايو10 تمت الزيارة في.  
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واستمر . وسرعان ما نشرت قوات الحكومة قواتها، بدعم من الدبابات والمروحيات في أم درمان
وقرابة الساعة . القتال الثقيل لعدة ساعات في أماآن منها السوق الشعبي وسوق ليبيا في أم درمان

دأت بعض قوات حرآة العدالة والمساواة تتحرك نحو جسر اإلنجاز لعبور النيل الخامسة مساًء ب
. األزرق من أم درمان إلى الخرطوم في محاولة ظاهرة لالستيالء على محطة التلفزيون في أم درمان

 ساعة في منطقة السوق 48وأوقفت القوات الحكومية المحاولتين، واستمر القتال المتقطع لمدة 
  .ابت وشارع الحرية في وسط الخرطومالعربي والجع

  
وطبقًا لما ورد في البيانات الحكومية فإن بعض المتمردين اخترقوا العاصمة ودخلوا منطقة سكنية في 

ودعت الحكومة في بيان تم بثه على التلفزيون الحكومي السكان المحليين إلى االتصال . ثياب مدنية
 125000 آما تم اإلعالن عن مكافأة بقيمة 4.همبرقم خاص إذا شاهدوا أي شخص مريب في منطقت

دوالر على شاشات التلفزيون لمن يتصل بالرقم الخاص ويدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على 
 وفور الهجوم 5. دوالر250000زعيم حرآة العدالة والمساواة، وتمت مضاعفتها فيما بعد لتبلغ 

 المدينة، وممن تم اعتقالهم عناصر من قوات حرآة تقريبًا، بدأت االعتقاالت الجماعية في شتى أرجاء
  .العدالة والمساواة

  
وقد ارتقى القتال في الخرطوم إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي بموجب تصنيف القانون 

وال تحظر قوانين الحرب على القوات العسكرية القتال في المناطق ). قوانين الحرب(اإلنساني الدولي 
ى أطراف النزاع أن يتخذوا آل المستطاع من إجراءات لتقليل الضرر الالحق الحضرية، لكن عل

والهجمات المحظورة هي تلك التي تستهدف المدنيين، وعشوائية الطابع، أو التي تلحق . بالمدنيين
وعلى الرغم من أن قوات المتمردين التي . ضررًا بالمدنيين ال يتناسب مع الميزة العسكرية المتحققة

 قتال ضد القوات المسلحة الحكومية ربما لم ترتكب بالضرورة انتهاآًا لقوانين الحرب، تنخرط في
  .فيمكن مقاضاتها النتهاآها القانون المحلي

  
أيار ضربت السلطات السودانية منع تجوال في المدينة من الخامسة / مايو10وإثر الهجوم األول في 

وظل . د منع التجوال فيما بعد إلى العاشرة صباحًامساًء حتى السادسة صباح اليوم التالي، وتم تمدي
  .أيار/ مايو12منع التجوال ساريًا في أم درمان حتى االثنين الموافق 

  

                                                      
: ، على2008أيار / مايوSudanese gov't announces crush of Darfur rebel infiltration into capital,” Xinhua, 10:  انظر 4

http://news.xinhuanet.com/english/2008-05/11/content_8143528.htm)  2008أيار / مايو12تمت الزيارة في .(  
: ، على2008أيار / مايوSudan offers 250 pounds mln reward for the arrest of JEM leader,” Sudan Tribune 11:   انظر 5

http://www.sudantribune.com/spip.php?article27090)  2008حزيران / يونيو15تمت الزيارة في .(  
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وظهرت على شاشات التلفزيون الحكومة جثث متفرقة في الشوارع، وآذلك مقابالت مع مقاتلين 
ير ببعض الممتلكات أثناء  ولحق التدم6.مأسورين يبدو أنهم تعرضوا للضرب، وآان بينهم أطفال

 مدنيًا 60ويبدو من تقارير شهود العيان أن أآثر من . الهجوم، ومنها مصنع وبعض المباني السكنية
  .قد القوا حتفهم أثناء القتال

  
وفي أعقاب القتال مباشرة، حاولت السلطات القبض على من تبقى من مقاتلي حرآة العدالة 

ن إلى استخدام الشرطة للقوة المميتة بشكل عشوائي ال ضرورة والمساواة، مما أدى في بعض األحيا
 11 عامًا لـ هيومن رايتس ووتش آيف أصابته الشرطة في 21وقال عامل يبلغ من العمر . له

  : أيار/مايو
  

وفي . آانت قوات الشرطة متواجدة بكثرة وتفتش أماآن متفرقة في السوق بحثًا عن الهاربين
مين على الطريق، ويبدو أنهما اضطرا لوضعهما هذا بسبب منع السوق آان يوجد رجلين نائ
عناصر الشرطة [وفي حوالي الثامنة والنصف صباحًا شاهدهما . التجوال من اليوم السابق

وراحت . وشرعوا في إطالق النار ففر الرجالن بحياتهما بالكاد] االحتياطية المرآزية
ر عشوائيًا من ثالثة عربات دوشكا ُمحملة تطلق النا] الشرطة االحتياطية المرآزية[عناصر 

وأخطئوا إصابة الرجلين الذين آانوا يحاولون إصابتهما، لكنهم تسببوا في . بالجنود واألسلحة
وأصبت بطلق ناري في ساقي ثم تم نقلي إلى . إلحاق اإلصابات بثالثة أشخاص وأنا منهم

وفي . ابات من أعيرة ناريةوفي المستشفى رأيت أشخاصًا آثيرين معرضين إلص. المستشفى
 10[ شخصًا غالبيتهم مصابين جراء أحداث السبت 15العنبر الذي آنت فيه رأيت 

  7].أيار/مايو
  

 الوضع في دارفور
وقد جاءت هجمة حرآة العدالة . بعد أآثر من خمسة أعوام من القتال، تظل دارفور تعج بالنزاعات

غربي دارفور، " الممر الشمالي"دين والحكومة في والمساواة إثر هجمات موسعة شنتها قوات المتمر
  .، وفي منطقة دارفور بالكامل التي تشهد النزاع القائم2008شباط / في فبراير8وفي جبل مون

  

                                                      
 http://www.youtube.com/watch?v=zT6nh4Rv8wE&NR=1: ، على2008أيار / مايو10ي لهجمة  تغطية التلفزيون الحكومي السودان 6
  ). 2008حزيران / يونيو5تمت الزيارة في (

  .2008أيار / مايو21 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  7
.  آيلومترًا شمال شرق العاصمة اإلقليمية الجنينة، وهي معقل لمتمردي دارفور منذ مطلع النزاع80جبلية تمتد لمسافة  جبل مون هو منطقة  8

  .المنطقة الواقعة بين الجنينة وجبل مون" الممر الشمالي"وتغطي منطقة 
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 شنت حرآة العدالة والمساواة 2008آانون الثاني / ويناير2007آانون األول /وفي ديسمبر
، وزعمت أنها حاصرت "الممر الشمالي "للمتمردين أآبر عملياتها العسكرية في غرب دارفور

شباط فاقمت محاولة انقالب في تشاد من النزاع القائم بين /وفي مطلع فبراير. عاصمة اإلقليم الجنينة
فمنذ فترة طويلة تتبادل السودان وتشاد االتهامات . الحكومة السودانية وحرآة العدالة والمساواة
ودعمت الحكومة السودانية . متمردين في الدولة األخرىبتأجيج الثورة عبر دعم آل من الطرفين لل

، 2008شباط / فبراير3 و2المتمردين التشاديين في محاولة االنقالب بالعاصمة التشادية نجامينا في 
 ومنهم عناصر آثيرة تربطها صالت – متمردي حرآة العدالة والمساواة مساعدةفيما تناقلت التقارير 
وفي أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة، . مة تشاد من أجل إجهاض االنقالبلحكو –أسرية وإثنية بتشاد 

، شنت الحكومة السعودية حملتها العسكرية الموسعة على الممر الشمالي 2008شباط /في فبراير
  9. مدنيًا120وجبل مون في سلسلة من الهجمات التي مات فيها أآثر من 

  
لدارفور واستمرت المصادمات بين القوات الحكومية واستمرت الحكومة السودانية في قصفها الجوي 

  .أيار على العاصمة/وحرآة العدالة والمساواة، لتبلغ ذروتها في هجمة الحرآة في مايو
  

 الرد الدولي
أدان المجتمع الدولي هجمة حرآة العدالة والمساواة باإلجماع، مع إبداء الترآيز على العواقب السلبية 

 11 وفي .فور باإلضافة إلى تقويض الجهود الدولية من أجل حل النزاعللهجمة على الوضع في دار
أيار أصدر االتحاد األفريقي بيانًا يدين فيه الهجمة ويدعو آافة األطراف إلى الكف عن استخدام /مايو
أيار أدان مجلس األمن بقوة هجمة المتمردين على العاصمة السودانية، لكنه حذر / مايو13وفي . القوة

وتكرر نفس النوع من الرد من مختلف الهيئات الدولية ودول مثل .  من االنتقام من المدنيينالخرطوم
آان رد المجتمع الدولي إال أنه بخالف إدانة الهجوم، . الواليات المتحدة وأعضاء االتحاد األوروبي

   .على حملة الحكومة السودانية ردًا باهتًا في أفضل الحاالت

                                                      
 They Shot at Us as We Fled”: Government Attacks on Civilians in West Darfur in“:  تقرير هيومن رايتس ووتش عن دارفور 9

February 2008”,13 و10، صفحة 2008نيسان / أبريل.  
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  حرآة العدالة والمساواةرد الحكومة على هجمات 
  

 االعتقال واالحتجاز التعسفيين
قامت السلطات السودانية في األسابيع التالية على هجوم حرآة العدالة والمساواة باعتقال مئات 

وتبين من مقابالت هيومن رايتس ووتش مع المحتجزين الُمفرج عنهم وأقارب الذين ما . األشخاص
 اسم ألشخاص احتجزتهم المخابرات 200د قائمة تبلغ أآثر من زالوا غير معروفين األماآن، وجو

وُيقدر بعض المحتجزين الُمفرج عنهم العدد اإلجمالي بما يتجاوز الثالثة آالف . أثناء هذه الفترة
واعتقل عناصر المخابرات رجاًال ونساء وأطفاًال في عمليات تفتيش للبيوت وفي وسائل . شخص

دى نقاط التفتيش التي نصبتها الشرطة وقوات األمن حول الخرطوم النقل العامة وفي الطرقات ول
  .وفي أرجائها

  
ويظهر من روايات السكان المحليين أن الغالبية العظمى من المحتجزين هم أشخاص من دارفور أو 
يبدو أنهم يتبعون الجماعات اإلثنية الخاصة بدارفور، وهي باألساس الزغاوة، التي ُتشكل غالبية 

  .آة العدالة والمساواةعناصر حر
  

 شخص 100 عامًا لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد أآثر من 45وقال شاهد عيان يبلغ من العمر 
يبدو أنهم باألساس من دارفور، يتم اصطحابهم من وسائل النقل العامة إلى عربات خاصة في نقاط 

  :التفتيش
  

فتيش أشاهد الكثيرين ُيقتادون  متر ولدى آل نقطة ت100 إلى 50آانت توجد نقطة تفتيش آل 
 ويجبرون على الجلوس على – حوالي مائة إجماًال –من وسائل النقل العامة والسيارات 

واألساس الوحيد العتقال هؤالء األشخاص هو أنه يبدو عليهم أنهم . األرض مرفوعي األيدي
  10.من دارفور، وليس أي دليل على أية جريمة ارتكبوها

  
 أشخاص مشتبه بأن ثمة صالت تربطهم بحزب المؤتمر الشعبي الُمعارض ومن بين الُمحتجزين

وقد تم اعتقال زعيم حزب المؤتمر حسن الترابي وعدد من عناصر . وبجماعات المتمردين بدارفور
لكن تم فيما بعد اإلفراج عن حسن الترابي، إال أن . أيار/ مايو12الحزب في الساعات األولى من يوم 

  .حتجزين ما زالت غير معروفةأماآن غالبية الُم

                                                      
  .2008أيار / مايو11 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  10
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ومن المعروف أن االعتقال واالحتجاز التعسفيين محظورين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 وُتعد االعتقاالت تعسفية إذا تم تنفيذها مثًال 11.المدنية والسياسية، الذي تعتبر السودان دولة طرف فيه
، أو إذا تمت في مخالفة لإلجراءات القانونية ألسباب تمييزية مثل االنتماء إلى جماعة إثنية ما

ويحق لهم مقابلة محامي .  ويجب إخطار األشخاص الذين يتم احتجازهم بأسباب االعتقال12.الُمتبعة
ويجب أن يوجه إليهم فورًا اتهامات أمام قاٍض أو أمام مسؤول قضائي . في أسرع وقت ممكن

 وإذا ُوجه إليهم اتهام فيحق لهم 13.هم أمام المحكمةمفوض، وأن يتمكنوا من الطعن في قانونية احتجاز
 وال يتم احتجاز األطفال إال 14.الحصول على محاآمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وُمحايدة

 وفي غالبية حاالت االحتجاز التي حققت فيها هيومن رايتس 15.آحل أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة
ومن تم احتجازهم قالوا لـ . باالحتجاز أي سند قانوني لالحتجازووتش، لم تقدم السلطات التي قامت 

هيومن رايتس ووتش إنهم اتهموا عمومًا بالمشارآة في هجوم حرآة العدالة والمساواة لكن دون 
  .تحديد مزاعم بعينها

  
 االختفاءات والحبس االنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي

لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتمكنوا من " المختفين"و قال العديد من أقارب األشخاص المعتقلين أ
  .الحصول على معلومات عن أماآن ذويهم، وأن السلطات رفضت االعتراف بأنهم رهن االحتجاز

  
وبموجب القانون الدولي، فإن االختفاء القسري هو ما يحدث حين تعتقل الحكومة أو تحتجز شخصًا، 

وباإلضافة إلى الحق في . أو تعترف بحرمانه من حريتهثم ترفض اإلفصاح عن مصيره أو مكانه 
الحرية، فإن االختفاء يثير القلق من وقوع التعذيب وغيرها من أشكال إساءة المعاملة، وآذلك القلق 

  16.على انتهاك الحق في الحياة

                                                      
، )2200A) xxI، قرار الجمعية العامة رقم 1966آانون األول / ديسمبر16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في  11

21 U.N. GAOR Supp (No. 16) at 52, U.N. Doc A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, 9، مادة 1976آذار / مارس23 دخل حيز النفاذ في .
  .1998صدق السودان على هذا العهد في 

ني أو إذا بدا منه أنه غير متناسب أو ُيعد االعتقال متعسفًا إذا آان غير قانو. 9 و2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة  12
 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentaryانظر . غير عادل أو تمييزي أو ال يمكن التنبؤ به

(N.P. Engel, 1993) 173 و172 صفحات.  
  .9 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة  13
  .14هد الدولي، مادة  الع 14
  ).ب (37 اتفاقية حقوق الطفل، مادة  15
االختفاء القسري يأخذ صورة القبض علي األشخاص " طبقًا لديباجة اإلعالن الخاص بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، فإن  16

أو مستوياتها  ظفين من مختلف فروع الحكومةحرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي مو واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو
 الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم

م، مما يجرد هؤالء االعتراف بحرمانهم من حريته ثم رفض الكشف عن مصير األشخاص المعنيين أو عن أماآن وجودهم أو رفض
 G.A. res. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) atإعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، ". األشخاص من حماية القانون



 

2008 حزيران/يونيوهيومن رايتس ووتش    15

  :وطبقًا إلحدى النساء
  

لبيت دون إلى ا] أيار/ مايو11في  [جهاز المخابرات واألمن الوطنيحضر عناصر من 
ثم حاولنا . ولم نعرف إلى أين يقتادوهم. أخيأخذوا زوجي واثنين من أبناء ... سابق إنذار

العثور عليهم، وذهبنا إلى عدة مراآز شرطة وسجون وقابلنا أشخاص آثيرين لكن لم يخبرنا 
  .أحد بأي شيء وما إذا آانوا محتجزين لديهم أم ال

  
 من سجن رأة لكي تحضر الصطحاب زوجها وابني األخأيار اتصلت السلطات بالم/ مايو17وفي 

  17.وآان الثالثة قد تعرضوا للضرب الُمبرح. عسكري في آراري شمالي أم درمان
  

وتم التقاط الكثيرين ممن تم احتجازهم من مواقع عامة، مثل وسائل المواصالت العامة ومن 
  .الطرقات، ولم يحظوا بأية فرصة إلخطار أقاربهم بما جرى لهم

  
  :وقال ُمحتجز سابق لـ هيومن رايتس ووتش

  
أيار في طريقي إلى العمل في السوق الشعبي في أم / مايو12آنت على متن حافلة في 

وآنت على متن .  الحافلةجهاز المخابرات واألمن الوطنيدرمان، حين أوقفت عناصر 
ين على متن وآنا الوحيد. فأمرنا ضابط المخابرات بأن ننزلالحافلة مع زميل من العمل 

وحين نظلنا سألونا عن بطاقات الهوية، ولم يكن معي أو معه بطاقة . الحافلة من دارفور
وظللت . وقال لنا عناصر المخابرات أن نستقل السيارة ونقلونا إلى مقر المخابرات. الهوية

  18.رهن االحتجاز ألآثر من أسبوع ولم يعرف أحد بمكاني
  

رب الذين حاولوا معرفة أماآن أقاربهم، فإن أشخاص آثيرين ظلوا وطبقًا للمحامين والنشطاء واألقا
وقال قريب ألحد المحتجزين ". مختفين"رهن الحبس االنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي أو ظلوا 

  :لـ هيومن رايتس ووتش
  

                                                                                                                                                              
207, U.N. Doc. A/47/49 (1992). . العامة لألمم وقد تم تبني االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري من جانب الجمعية

  .2007شباط / فبراير6، وهي مفتوحة للتوقيع منذ 2006آانون األول / ديسمبر20المتحدة في 
  .2008أيار / مايو20 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  17
  .2008أيار / مايو21 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  18
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ذهبنا إلى آل مراآز الشرطة والمخابرات في المدينة تقريبًا، وذهبنا إلى أم درمان والخرطوم 
اعتقلته ] جهاز المخابرات واألمن الوطني[أعرف أن . ال والخرطوم ولم يساعدنا أحدشم

  19.لكنهم يرفضون اإلفصاح عن أنهم احتجزوه
  

وتناقلت التقارير أن الحكومة نقلت عددًا غير معروف من المحتجزين إلى مواقع خارج الخرطوم، 
  .مثل شاندي شمالي العاصمة وبورسودان شرقي السودان

  
لمحتجزين بوسائل اإلعالم ومكتب المعلومات بالمخابرات في محاولة لمعرفة تصل أقارب وقد ا

 وخاطروا بالتعرض جهاز المخابرات واألمن الوطنيأماآنهم، وتعرضوا هم أنفسهم لمضايقات من 
وتم اعتقال عبد الشكور، وهو محامي ينتمي لجماعة الزغاوة اإلثنية، في مكتبه بأم درمان . لالعتقال

ولم تتمكن أسرته من الوصول إلى رد أو . أيار/ مايو14 قبل وحدة خاصة تابعة للمخابرات في من
ثم تم احتجاز شقيقه لثالث ساعات في .  عن مكانهجهاز المخابرات واألمن الوطنيمعلومات من 

 حين ذهب لمحاولة الحصول على معلومات عن جهاز المخابرات واألمن الوطنيمكتب معلومات 
  :وقالت زوجة عبد الشكور لـ هيومن رايتس ووتش. ورعبد الشك

  
جهاز مكتب معلومات [وحاولنا العثور عليه وذهبنا إلى . أير/ مايو14تم اعتقال زوجي يوم 

لمعرفة ماذا حدث له، لكنهم لم يخبرونا بأي شيء أو إن آان ] المخابرات واألمن الوطني
وفي . متكررة وفي آل مرة ال نلقى ردًاوذهبنا عدة مرات في محاوالت . محتجزًا لديهم حتى

جهاز عناصر [ مساًء، جاءت 11أيار حوالي الساعة / مايو17يوم السبت الموافق 
وآانوا في عربتين ومعهم ثالثة . إلى بيتنا دون أي سابق إنذار] المخابرات واألمن الوطني

وقفز أحد الجنود فوق الجدار على جانب ). من الجيش( جنديًا 15ط في ثياب مدنية وضبا
وأخذوا هاتفي الجوال واستجوبوا جميع من . البيت ودخلوا من المدخل األمامي والخلفي

وما زلنا ال نعرف أين مكان عبد الشكور أو ما تعرض ... بالبيت واتهمونا بأننا من المتمردين
  20.له
  

ت زبيدة زوجة عبد الشكور إلى هيومن رايتس ووتش، تعرضت هي نفسها لالعتقال من وبعدما تحدث
 في حوالي الساعة الثانية 2008حزيران / يونيو8ففي يوم . جهاز المخابرات واألمن الوطنيقبل 

 زبيدة وشقيقتها وطفلها البالغ من العمر تسعة جهاز المخابرات واألمن الوطنيظهرًا، اعتقل عناصر 
  .وحاولت األسرة معرفة أماآنهم بدورهم، لكن لم يلقوا أي رد من السلطات. أشهر

                                                      
  .2008أيار / مايو21 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  19
  .2008أيار / مايو20 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  20



 

2008 حزيران/يونيوهيومن رايتس ووتش    17

وتنص المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتعلقة باالحتجاز على أن على السلطات إخبار األقارب 
ال تسمح للمحتجزين باالتصال بأقاربهم إال عندما توشك على  السلطات  إال أن21.بأماآن المحتجزين

  .، بعد انقضاء أآثر من أسبوع على االحتجاز بالنسبة ألغلب األشخاصاإلفراج عنهم
  

 التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين واألوضاع الالإنسانية
  التعذيب

قال عدة محتجزين تم اإلفراج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب 
  .والمعاملة السيئة أثناء االحتجاز

  
ية المحتجزين إلى مرآز شرطة، وفي بعض الحاالت تنقلوا بين عدة مواقع، منها وتم اصطحاب غالب

  .مقار للمخابرات ومراآز احتجاز سري قبل النقل إلى سجن آراري العسكري
  

 جهاز المخابرات واألمن الوطنيوقال المحتجزين الُمفرج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر 
وأساليب أخرى " أوضاع ُمنهكة"ة وأجبروهم على اتخاذ ضربوهم ضربًا مبرحًا بقضبان معدني

  .للتعذيب آجزء من االستجواب
  

  : عامًا من جماعة الزغاوة اإلثنية لـ هيومن رايتس ووتش15وقال طالب يبلغ من العمر 
  

أيار في وقت متأخر من فترة ما بعد / مايو11تم اعتقالي في بيتي مع عمي وابن عمي في 
وهناك تعرضت للرآل والضرب .  مرآز شرطة المنطقة العاشرةوتم نقلنا إلى. الظهر

ثم أجبروني على الرآوع على رآبتي ووضع يدي على الحائط لمدة . بأنبوب مياه بالستيكي
هل أنت من : "وراحوا يهتفون. ساعة تقريبًا، وراحوا يضربوني على أخمص قدمي

حريك آتفي الذي تجمد ب لم أتمكن من توبعد الضر. واستمروا في ضربي" المتمردين؟
نقلونا بعد ساعة أو ساعتين إلى مرآز شرطة آخر ثم آخر . للغاية وغمرت الكدمات جسدي

  22. ثم إلى السجن العسكري في آراريجهاز المخابرات واألمن الوطنيقبل التوجه إلى مقر 
  

                                                      
من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، تم تبنيها ) أ (16 المبدأ  21

تم . والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء. 1988ول آانون األ/ ديسمبر9 في 43/173من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرار رقم 
، ووافق عليه المجلس 1955تبنيها في المؤتمر األول لألمم المتحدة بشأن الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين، تم عقده في جنيف في 

  .92، مبدأ رقم 1977أيار / مايو13 في (LXII) 2076، و1975تموز / يوليو31في ) XXIV (663االقتصادي واالجتماعي في قراره رقم 
  .2008أيار / مايو21 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  22
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ة وآان  عامًا ومن جماعة المساليت اإلثني25وقال لـ هيومن رايتس ووتش رجل يبلغ من العمر 
  :محتجزًا في سجن آراري العسكري ألآثر من أسبوع قبل اإلفراج عنه

  
جهاز المخابرات أيار دخلت قوة خاصة من / مايو11حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم 

وشرعوا في .  قوامها تسعة أشخاص في عربتين إلى البيت دون سابق إنذارواألمن الوطني
 وأوثقوا أيدينا إلى ظهورنا باستخدام حبل واقتادونا .ضربنا واستخدم بعضهم عصي لضربنا

.  ساعات10وما إن وصلنا حتى ربطوا أقدامنا وأيدينا بالحبال لمدة . إلى مرآز الشرطة
وسألونا عن أنواع األسلحة التي لدينا وإن آانت لنا صلة بحرآة العدالة والمساواة من بين 

  .واستمروا في ضربنا فيما ُآنا موثوقيناتهامات أخرى، دون انتظار لتلقي الردود مّنا 
  

  : عامًا من جماعة بيرجو سيليهاب اإلثنية قابلته هيومن رايتس ووتش22وقال رجل يبلغ من العمر 
  

تم نقل بعض األشخاص لالستجواب وتعرضوا للتعذيب، ولم يعد ] أيام االحتجاز الستة[أثناء 
 إجبار األشخاص على اتخاذ وضع وأحد األساليب الُمستخدمة للتعذيب آانت. بعضهم قط

  .التوازن على رآبتيهم ومرفقيهم على أرضية خرسانية في الشمس ولساعات
  

  األوضاع الالإنسانية لالحتجاز
قال األشخاص الُمحتجزين في السجن العسكري لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لالحتجاز في 

وفي أحد المباني آانت .  من عدة مبانيوتم وصف السجن على أنه ُمشكل. زنازين مكتظة للغاية
 شخص 200 مترًا وفي آل زنزانة 12 في 8المنطقة مقسمة إلى حوالي عشر زنازين مقاس آل منها 

. وال يوجد دورات مياه بالزنازين، بخالف بعض الدالء. دًا، في غياب أي مساحة ممكنة للرقاتقريب
يتلقون مياه بالمرة، وتبلغ درجة الحرارة في الخرطوم ويتلقى المحتجزين المياه مرة يوميًا وأحيانًا ال 

وأفاد السجناء . في أوقات النهار دائمًا ما يتجاوز األربعين درجة مئوية في هذا الوقت من العام
الُمفرج عنهم من آراري أنه في األيام التالية على الهجوم أصبحت نسبة وفاة المحتجزين قرابة اثنين 

 لهم، وبسبب األوضاع السيئة لالحتجاز هاز المخابرات واألمن الوطنيجيوميًا جراء ضرب عناصر 
  .وغياب الرعاية الطبية

  
  :وقال ُمحتجز تم اإلفراج عنه لـ هيومن رايتس ووتش

  
حوالي الساعة الخامسة والنصف مساًء، ولم يعطوني ] أيار/ مايو11[تم اعتقالي يوم األحد 

وحين ذهبنا لشرب الماء خر أحد .  الرابعة مساًءالمياه إال في اليوم التالي حوالي الساعة
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الرجال صريعًا بسبب العطش، وبعدها رأينا عدة أشخاص يموتون يوميًا بسبب تدهور 
  23.أوضاع االحتجاز

  
  : آان محتجزًا في السجن العسكري لستة أيام عامًا22وقال رجل يبلغ من العمر 

  
 نقص الطعام والمياه أو بسبب يموت آل يوم شخصين أو ثالثة أشخاص في السجن بسبب

آان يوجد رجل في زنزانتنا مصاب بعيار ناري في ساقه، لكنه لم يلق العالج وظل . التعذيب
  24.في السجن بإصابته

  
وُتشكل المعاملة التي وصفها شهود العيان تعذيبًا أو معاملة قاسية والإنسانية ومهينة، وهي محظورة 

  26. والدولي25بموجب القانونين السوداني
  

وبموجب القانون الدولي فإن على الحكومات التزام بالتحقيق في االنتهاآات الجسيمة لسالمة البدن 
 وهي الجهة المشرفة على –وقد ذآرت لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة . ومقاضاة المسؤولين عنها

على الحكومات  أن –التزام الدول األطراف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
باإلضافة إلى واجب حماية مواطنيها من مثل هذه االنتهاآات أن تحقق في االنتهاآات آلما وقعت وأن 

  27.تقاضي الجناة المسؤولين عن ارتكابها
  

ولم تحقق الحكومة السودانية مع أي من المسؤولين األمنيين أو رجال الشرطة جراء دورهم في 
اإلساءة إلى المحتجزين الذين تم اعتقالهم على صلة بهجوم حرآة التعذيب أو المعاملة السيئة أو 

  .العدالة والمساواة
  

                                                      
  .2008أيار / مايو21 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  23
  .2008أيار / مايو26 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  24
: ، على2005تموز /يوليو 10 الدستور الوطني االنتقالي لجمهورية السودان، تم تبنيه في  25

http://www.mpil.de/shared/data/pdf/inc_official_electronic_version.pdf 33 مادة.  
 على اتفاقية مناهضة – دون أن ُيصدق –وقع السودان . 6 مادة  انظر على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 26

انظر . وعدم قيام الحكومة بهذا تعرض لالنتقاد محليًا ودوليًا. التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 Human Rights Council Group of Experts report, “Sudan: Final report on the situation of human rights in Darfur prepared by the: مثًال

group of experts mandated by the Human Rights Council (A/HRC/6/19)على2007تشرين الثاني / نوفمبر ، :
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2007.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-79ST2K-full_report.pdf/$File/full_report.pdf 

  ). 2008حزيران / يونيو9تمت الزيارة في (
طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول .  من العهد2 على المادة 31م  لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رق 27

  .15 فقرة ,U.N. Doc. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6 (2004)األطراف بالعهد، 
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 احتجاز األطفال
وظهر على .  طفًال89أيار / مايو10طبقًا لبيانات الحكومة السودانية، آان بين الُمعتقلين إثر هجوم 

لة والمساواة، وغالبية أيار صور لمن قيل إنهم أسرى من حرآة العدا/ مايو11التلفزيون الحكومي في 
  . عامًا18من ظهروا على الشاشة بدا أنهم تعرضوا للضرب، وبدا أن بعضهم تحت سن 

  
 نشرت وحدة مكافحة اإلرهاب، وهي تتبع وزارة العدل، إعالنًا في صحيفة 2008أيار / مايو27وفي 

ن لدى السلطات أخبار اليوم تدعو فيه أسر الجنود األطفال بحرآة العدالة والمساواة المأسوري
 عامًا، 11 طفًال، بينهم من يبلغ من العمر حتى 86وشمل اإلعالن صور لـ . السودانية أن يذهبوا إليهم

 وليس من 28.مع أسمائهم بالكامل وتاريخ الميالد ومحل الميالد والعنوان واالنتماء اإلثني والجنسية
قال، مما يجعل محاولة بلوغ أسر المرجح أن أفراد أسر أو أقارب األطفال قد حضروا خشية االعت

 المحتجزين، 89وقد اطلعت اليونسيف على أوضاع األطفال الـ . هؤالء األطفال أآثر صعوبة
 عامًا، وأآدت أنهم بصحة جيدة وأدانت استخدام حرآة العدالة 17 و10وتتراوح أعمارهم بين 

امها للمقاتلين األطفال أثناء  وأنكرت حرآة العدالة والمساواة استخد29.والمساواة للجنود األطفال
  30.الهجوم

  
 أعوام قيد 8آما تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بأن ثمة أطفال آخرين تبلغ أعمار بعضهم 

  .االحتجاز، بما في ذلك في السجن العسكري في آراري
  

 عامًا الذي سبق أن آان محتجزًا في آراري لـ هيومن 15وقال طالب الزغاوة البالغ من العمر 
  :ايتس ووتشر
  

آان . آان في مراآز الشرطة أشخاص في نفس سني تقريبًا، وأيضًا في السجن العسكري
وآنت في .  أعوام8في السجن العسكري، وأصغرهم قد يبلغ من العمر ] طفًال [57يوجد 

  31.أيار/ مايو18وتم اإلفراج عني في ... نفس الزنزانة التي يوجد بها أشخاص بالغين
  

                                                      
  .3 و2، صفحة 2008أيار / مايو27أخبار اليوم، " إعالن جمهورية السودان، وزارة العدل، وحدة مكافحة اإلرهاب " 28
، 2008أيار / مايوUNICEF welcomes access to children held after justice and equality movement attack on Omdurman,” 31:  انظر 29
حزيران / يونيو15تمت الزيارة في  (http://reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7FAQEK?OpenDocument&rc=1&cc=sdn: على

2008.(  
  .2008حزيران / يونيو9 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  30
  .2008أيار / مايو21 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  31
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دة في اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر السودان دولة طرف فيها، تحمي األطفال تحت وثمة أحكام ُمحد
 وتنص اتفاقية 33. وتضمن لهم الحق في المحاآمة العادلة32 عامًا من االعتقال واالحتجاز التعسفيين18

حقوق الطفل على أن احتجاز األطفال يجب أن يكون حًال أخيرًا ويجب فرض حماية خاصة على 
  : المحتجزيناألطفال

  
بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطريقة  يعامل آل طفل محروم من حريته

يفصل آل طفل محروم من  وبوجه خاص، .األشخاص الذين بلغوا سنه تراعى احتياجات
ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في  حريته عن البالغين،

 اتصال مع أسرته عن طريق المراسالت والزيارات، إال في الظروف البقاء على
  34.االستثنائية

  
وعلى السودان التزام بإمداد أفراد األسر بالمعلومات الضرورية عن مكان احتجاز الطفل وعن 

  35.سالمته
  

آما أن السودان دولة طرف في البروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط األطفال 
 عامًا في النزاعات المسلحة، 18ويحظر البروتوآول مشارآة األطفال تحت . في النزاعات المسلحة

آل المساعدة المستطاعة من أجل تعافيهم البدني "ويطالب الحكومات بإمداد الجنود األطفال بـ 
النزاعات  والمبادئ واألدلة اإلرشادية المعنية باألطفال في 36".والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعيًا

، وهي مجموعة أدلة إرشادية دولية تم تبنيها في )مبادئ باريس(المسلحة أو الجماعات المسلحة 
 حكومة منها السودان، تقدم إرشادات عن اإلفراج والحماية وإعادة 58 من قبل 2007شباط /فبراير

ن في نزاعات وتنص مبادئ باريس أن األطفال المتورطي. دمج األطفال الذين تم استغاللهم آجنود
مسلحة أو جماعات مسلحة يجب أال تتم مقاضاتهم أو معاقبتهم أو تهديدهم بالمقاضاة أو العقاب لمجرد 

ونصت المبادئ على أن إخالء سبيل وحماية وإعادة دمج . عضويتهم في هذه القوات أو الجماعات
ة يجب أن تكون من األطفال المجندين على نحو غير قانوني أو الُمستغلين في النزاعات المسلح

                                                      
 ,G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp (No. 49) at 167، 1989تشرين الثاني / نوفمبر20 اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في  32

U.N. Doc. A/44/49 (1989), ب37، مادة 1990أيلول / سبتمبر2 دخلت حيز النفاذ في .  
  . د37 اتفاقية حقوق الطفل، مادة  33
  .  ج37 اتفاقية حقوق الطفل، مادة  34
  ).3 (9 اتفاقية حقوق الطفل، مادة  35
، 2000أيار / مايوG.A. res. 54/263 of 25اقية حقوق الطفل بشأن انخراط األطفال في النزاعات المسلحة،  البروتوآول االختياري التف 36

  ).3 (6، مادة 2002شباط / فبراير12ودخل حيز النفاذ في 
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األولويات طوال الوقت، دون قيد أو شرط، وأنه يجب إعادة غالبية األطفال إلى أسرهم ومجتمعاتهم 
  37.المحلية في أسرع وقت ممكن إثر اإلفراج عنهم

  
 المحاآمة العادلة

حزيران أن المحاآمات / يونيو9سبدرات في آلمة أمام البرلمان في أعلن وزير العدل عبد الباسط 
. وف تبدأ خالل أسبوع لمقاضاة بعض المتهمين بالمشارآة في هجمات حرآة العدالة والمساواةس

 مدعى 197 من الـ 57وفي آلمته، أوضح سبدرات أنه تم تشكيل خمس محاآم خاصة لمحاآمة أول 
  2001.38عليهم المحتجزين في الوقت الحالي، وهذا بموجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام 

  
  :ط بحقوق اإلنسان لـ هيومن رايتس ووتشوقال محام ناش

  
إال أننا ال . فإن المحاآمات حسب ما ُذآر ستبدأ خالل أقل من أسبوع] وزير العدل[طبقًا لبيان 

ولم نحصل حتى على أسماء المدعى . نعرف هيكلية المحاآم الخاصة أو من سيترأسها
  39.عليهم، وال نحن مسموح لنا بمقابلتهم

  
الزمة لضمان المحاآمة العادلة هو الحق في توافر ما يكفي من الوقت ومن بين المعايير ال

  40.والتسهيالت لتحضير المرء لدفاعه
 

  الرقابة على وسائل اإلعالم واضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان
إثر هجوم قوات حرآة العدالة والمساواة على العاصمة، راحت الحكومة السودانية تحاول قمع 

وقامت السلطات بمضايقة الصحفيين والمدافعين عن . ادات الموجهة لدور الحكومة أثناء الهجوماالنتق
  .حقوق اإلنسان

  
شباط /وحدثت زيادة ملحوظة في معدالت الرقابة منذ محاولة االنقالب في نجامينا بتشاد في فبراير

ى الصالت المزعومة إذ قامت الصحافة السودانية بتغطية االنقالب بشكل موسع، ورآزت عل. 2008

                                                      
، 2007انون الثاني آ/ يناير30، "مبادئ باريس" المبادئ واألدلة اإلرشادية الخاصة باألطفال في النزاعات المسلحة والجماعات المسلحة  37
حزيران / يونيو13تمت الزيارة في  (7.45 و3.11 فقرة ,http://www.unicef.org/protection/files/ParisPrinciples310107English.pdf: على

2008.(  
: ، على2008أيار / مايو10، الصحافة، " محاآم خاصة لمتمردي حرآة العدالة والمساواةتشكيل خمس: " انظر 38

http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=49764) 2008حزيران / يونيو11يارة في تمت الز .(  
  .2008حزيران / يونيو12 مقابلة سرية لـ هيومن رايتس ووتش،  39
  .25 و7 ب، والميثاق األفريقي، مادة 14.3 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة  40
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جهاز المخابرات واألمن   أغلق2008شباط / فبراير6وفي . للحكومة السودانية بمحاولة االنقالب
  . عدة صحف، وبدأت في مضايقة وتهديد المشتغلين باإلعالمالوطني

  
زي " تم تجميد بعض الصحف العربية واإلنجليزية، مثل السوداني و2008نيسان /وفي أبريل
 آما 41.خ المطبوعة منها، مما أصابها بخسارة مالية آبيرةت مصادرة بعض النسوتم" سيتيزينس

أعادت الحكومة العمل بموجب بعض اإلجراءات التي آانت مستخدمة قبل التوقيع على اتفاق السالم 
، إذ طلبت من الصحف إرسال نسخة من آل طبعة قبيل نشرها إلى القطاع 2005الشامل عام 

وال يمكن . لموافقة عليها قبل النشر، وخصصت مكتب للمخابرات لكل صحيفةاإلعالمي بالمخابرات ل
وبعض الموضوعات التي . للصحف تغطية الموضوعات التي تراها الحكومة حساسة ومثيرة للجدل

تعتبر حساسة هي دارفور وانتقاد المخابرات والقوات المسلحة والرئيس وأيبي والنقاش الدائر حول 
  .ال السودانمشروعات السدود في شم

  
ولم يعد بإمكان الصحف اآلن الكتابة بالكامل عن االعتقاالت . أيار ازدادت حدة الرقابة/ مايو10ومنذ 

، وهي على 2008أيار /التي وقعت في العاصمة أو عن االقتتال الذي وقع مؤخرًا في أيبي في مايو
ية بموجب اتفاق السالم الحدود الشمالية والجنوبية للسودان والتي حصلت على وضع إدارة ذات

 وهو األمر الذي وطبقًا لتقارير األمم المتحدة، أدى إلى تدمير المدينة ونزوح أآثر من 42الشامل،
  43. شخص50000

  
أيار بمداهمة مكتب صحيفة األلوان، وهي صحيفة يومية / مايو14وقامت السلطات السودانية في 

.  المعدات بها بموجب أوامر من المخابراتوتم إغالق مقر الحصيفة وصودرت آل. ناطقة بالعربية
. وجاء هذا إثر نشر مقالة زعمت المخابرات أنها حساسة الطابع وتفرض خطرًا على األمن الوطني

  44.أيار/ مايو10 بطيارها الروسي أثناء أحداث 29والمقالة متعلقة باختفاء طائرة مقاتلة طراز ميغ 

                                                      
 لضمان 2005قبيل التوقيع على اتفاق السالم الشامل عام  يعد هذا أسلوب إخضاع تكتيكي سبق أن استخدمته المخابرات السودانية آثيرًا  41

  .انصياع الصحف للرأي الحكومي
 قامت الحكومة السودانية التي يهيمن على مجرياتها حزب المؤتمر الوطني والمتمردون الجنوبيون، 2005آانون الثاني / يناير9 في  42

وأيبي، المنطقة الغنية .  عامًا بين الطرفين21ل وضع حدًا لحرب استمرت جيش تحرير السودان، بتوقيع اتفاق سالم شام/متمثلون في حرآة
وقد منح بروتوآول اتفاق نزاع . بالنفط على الحدود الشمالية الجنوبية للسودان، هي إحدى ثالثة مناطق متنازع عليها في اتفاق السالم الشامل

وقد قدمت . ، وهي لجنة إيبي الحدودية، قرارًا أخيرًا وُملزمًا بشأن حدود المنطقةأيبي وضع إدارة ذاتية لإلقليم إلى أن تقدم لجنة حدودية مستقلة
، لكن حزب المؤتمر الوطني رفض النتيجة، وهو الحزب الحاآم في الحكومة 2005تموز /اللجنة ما توصلت إليه من نتائج في يوليو

 الطرفين مما أدى إلى تدهور الوضع في أيبي ليصل إلى درجة وعدم تنفيذ البروتوآول الخاص بنزاع إيبي تسبب في خالف بين. المرآزية
  .2008أيار /حرآة تحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني، وقد وقع أغلب القتال في مايو/النزاعات بين جيش

 SUDAN: Fighting could hamper Abyei aid operation – UN,” The Integrated Regional Information Network (IRIN), 21:  انظر 43
  .2008حزيران / يونيو15 تمت الزيارة في http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78320: ، على2008أيار /مايو

: ، على2008أيار / مايوSudan newspaper closed for publishing report on missing fighter jet,” Sudan Tribune, 15“:  انظر 44
http://sudantribune.com/spip.php?article27169, (accessed June 7, 2008).وانظر  :“In latest censorship measures, intelligence agency 
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  :تس ووتشوقال رئيس تحرير صحيفة يومية لـ هيومن راي
  

أيار لم نتمكن حتى من إصدار صحفنا / مايو16في . هام أو حساسال يمكننا آتابة أي شيء 
  45آيف ُيفترض بنا أن نكتب عما يحدث في البالد إذن؟. ألنهم ألغوا الكثير منها

  
ويضطر صحفيون آثيرون إلى تفادي الكتابة عن قضايا تراها السلطات حساسة أو تنطوي على 

وتم استدعاء صحفي في صحيفة عربية من قبل . ال يواجهون االستدعاء أو االحتجازاالنتقاد، وإ
المخابرات بعد أن قام بإعادة تحميل مقاالت أمر مراقبو المخابرات بإزالتها من على موقع الصحيفة 

  .على اإلنترنت
  

. اءبدأوا االستجواب حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، واستغرق االستجواب حتى المس
 وثيقة، فيها إعالنات آثيرة، وأحدها فيه أنني لن أنشر 15وبعد االستجواب أعطوني حوالي 

أيار أو عما حدث / مايو10أي مقاالت على اإلنترنت بعد اآلن وأنني لن أآتب عن أحداث 
حوالي ] في اليوم التالي[وتم إخالء سبيلي دون توجيه اتهامات إلّي . بعدها لمدة ثالثة أسابيع

  46.اعة الثانية والنصف صباحًاالس
  

وتحدث لـ هيومن رايتس ووتش ناشط ضالع في الجهود الخاصة بتوفير الخدمات القانونية والمحاماة 
للمحتجزين، عن تحديات وصعوبات آثيرة تواجه المحامين والصحفيين وغيرهم من النشطاء الذين 

  .أجزاء أخرى من البالديحاولون إلقاء الضوء على الحملة التي تمت في العاصمة وفي 
  

حظينا بتغطية طيبة . أيار لإلعالن عن تأسيس اللجنة/ مايو24عقدنا مؤتمرًا صحفيًا في 
لكن القائمون بالمراقبة في . وحضور إعالمي جيد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي

المخابرات منعوا الصحف عن نشر أي معلومات عن المؤتمر الصحفي فلم يعرف أحد في 
السودان عنه وال يعرف اآلن الضحايا وأقاربهم أي شيء إضافي عما نريد أن نفعله 

  47.لمساعدتهم
 
  

                                                                                                                                                              
closes daily for indefinite period,” Reports Without Borders (RSF) 19على2008أيار / مايو ، :

http://www.rsf.org/print.php3?id_article=27070 2008حزيران / يونيو7 تمت الزيارة في.  
  .2008أيار /مايو 27 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  45
  .2008أيار / مايو21 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  46
  .2008أيار / مايو18 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  47
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 استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق اإلنسان
قال المدافعون عن حقوق اإلنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر أمنية تضايقهم وتهددهم، 

من رايتس ووتش قالوا إنهم يعيشون في رعب، ومن قابلتهم هيو. خاصة من ينتمون منهم لدارفور
  .وأن ثمة من يراقبهم ويراقب تحرآاتهم، وأن اتصاالتهم الهاتفية ُمسجلة

  
 عامًا لـ هيومن رايتس ووتش إنه ال يشعر باألمان في طريقه 26وقال ناشط حقوقي يبلغ من العمر 

  .فإلى بيته بعد أن تلقى عدة مكالمات تهديدية وتعرض لمحاولة اختطا
  

وفي الطريق ثمة جزء منعزل ولدى . بعد أن غادرت المكتب رآبت الحافلة إلى أم درمان
هذه المنطقة حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساًء أوقفت سيارتان الحافلة، واحدة من 

. وآان في السيارة األمامية ثالثة أشخاص وفي الخلفية اثنين. األمام واألخرى من الخلف
تقدم ثالثة منهم إلى الحافلة وقالوا للسائق أنهم يبحثون عن . ن جميعًا ثيابًا مدنيةوآانوا يرتدو

وسألوا الجميع عن بطاقات الهوية وحين أخرجت بطاقة الهوية الخاصة بي آان . هاربين
  .أحدهم واقفًا خارج الحافلة فاختطفها من يدي عبر النافذة

  
نعرف ماذا : وفي الخارج قالوا لي. نه ذلكثم أمروني بالخروج، وآنت الوحيد الذي طلبوا م

وعندها تقدم . وآان أحدهم ممسكًا بذراعي وأمروني بالرآوب في مقدمة السيارة... تفعل
وحين . ثالثة أو أربعة أشخاص من الحي مّنا وهم يظنون أن ثمة شجار على وشك النشوب

ولم يرغبوا . حدث هذا انتهزت الفرصة ورآضت، وخلفت ورائي حافظتي وأوراق الهوية
  !سنمسك بك: في مطاردتي علنًا وصاحوا

  
قالوا لي أن علّي إزالة آل مقاالتي . أيار/ مايو20وتلقيت مكالمة تهديدية أخرى يوم الثالثاء 

  48.وتعليقاتي التي نشرتها على اإلنترنت بشأن االعتقاالت الجارية وعن موضوعات أخرى

                                                      
  .2008أيار / مايو20 مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش،  48
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