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  الوصول إىل القضاء من اجلنسي العنف ضحايا متكني
   حلقوق اإلنسان باألمم املتحدةتقرير املفوض السامي
  م2005 يوليو 29

  
  ملخص
  

مبناسبة زيارة األمني العام ا  مشتركابيانم، 2004 يوليو 3يف  ،األمم املتحدةو حكومة السودان تأصدر
دان على نفسها  حكومة السوبني التعهدات اليت أخذهتامن و. لألمم املتحدة، السيد كويف عنان، للسودان

 مجيع األطراف واجملموعات تقدمي يف مجيع االنتهاكات اليت حتدث يف دارفور وريالتح يف البيان املشترك
عادل حيترم التزمت حكومة السودان بتأسيس نظام كما . فوراًللقضاء املتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان 

   .املشتبه فيهميه االهتام ضد ن النساء املعتدى عليهن بتوجالعادات احمللية وميكِّ
  

 بشأن إجراء رك، مدى التزام السودان بتعهداتهالذي أُعّد بعد عام من صدور البيان املشتويقيم هذا التقرير 
  .يف دارفور ووضع هناية هلذا العنف اجلنسي لعنف ومعاقبة جرائم ارياتالتح

  
 مايو  ابتداًء منخاصةًلعنف اجلنسي يف دارفور، ت فيما يتعلق باوقد اختذت احلكومة بعض اخلطوا

 قدمتو ،سس على النوع يف جنوب دارفوراملؤَّ جلنة حكومية بشأن العنف لت حيث شكّ،م2005
السابق وإنه ملن .  القانون على إجراء التحرياتاألجهزة املختصة بتنفيذاملساعدة الفنية لتحسني قدرة 

 تشري إىل أن احلكومة ، غري أهنا العنف اجلنسي يف دارفوراخنافضهذه اإلجراءات على أثر م  أن يقّيألوانه
  . يف معاجلة هذا األمرقد بدأت 

  
شركت حكومة السودان يف وأوضوع العنف اجلنسي تحدة يف السودان اهتماما كبريا مل بعثة األمم املأولت

وقد . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلمايةلفرعية مجيع املستويات من خالل آلية التنفيذ املشتركة وجلاهنا ا
عمل املمثل و.  للجان الفرعيةاالجتماعات األخريةي موضوع العنف اجلنسي أمهية قصوى يف أجندة عِطأُ

 إىل مواضيع إطالع جملس األمن على التطورات بشأن هذا املوضوع إضافةًاخلاص لألمني العام على 
  . حقوق اإلنسان األخرى
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 أجهزة تنفيذيف هذه العناصر أعضاء أفراد وبعض .  يف دارفوراالغتصاَبس متاِر عناصر مسلحة مازالتو

تقدمي هذه هنا إما غري قادرة أو غري راغبة يف وهنا تربز احلكومة على إ. املسلحة القواتالقانون ويف 
ويظل اجلميع . العدالة، فإن معظم مرتكيب هذه اجلرائم مل يقدموا إىل يوموحىت هذا ال. العناصر للمحاكمة

أحداث يف دارفور وما إذا يف اليت ُشكلت حديثا للنظر  عنه احملكمة اجلنائية اخلاصة ستسفربانتظار ما 
  .  جرمية العنف اجلنسيّعالةستعاجل بطريقة فكانت 

  
 عن غنلّفمعظم النساء ال يب.  إىل القانون متنع ضحايا هذه اجلرائم من اللجوءومازالت هناك عوائق رئيسية

 بالغات لعدم وجود على حترير شجعهن ليس هناك ماينهمث إ . منهن خوفا من االنتقاموادثهذه احل
بعض مراكز الشرطة تسجيل شكاوى العنف اجلنسي أو التحري وترفض . تعويض جلرائم العنف اجلنسي

ما وعادة . ها يف التحري فيجبٍدضباط الشرطة ال يسعون وحىت عندما تسجل هذه البالغات، فإن . فيها
 العسكريني ومسئويل األمن يف القضايا  املسئولني املمنوحة ألفراد قوات األمن وتدخلُ احلصانةُلعطِّت

 . يف احلالهاشطببصورة كبرية أو تؤدي إىل القضايا هذه يف  نظَرالاملتورط فيها أفراد قوات األمن 
 

 ويفهم ختحماولة وواليت تتسم بالالمباالة نسيالعنف اجلاليت تنتهجها السلطات حنو ضحايا  عاملةُامل وتشكل
مع جب عجز عن االلتزام باإلجراء املتعلقد أدى ال وق. املتهمني بالعنف اجلنسيحماسبة الرئيسي أمام العائَق

وأكرب . إنكار حق الضحايا يف االحتفاظ بسرية األمرإىل من ضحايا جرائم العنف اجلنسي البينات الطبية 
األطباء التابعون للحكومة من أُخذت عنوة للعيادة حىت يتمكن  الضحية اليت  حالةدليل على ذلك

الذي ) 8(فيما عدا األونيك اجلنائي رقم  ،م تقارير طبية وافية للمحاكمقَدمل ُتعلى ذلك، عالوة . فحصها
جرمية للمحاكمة بسبب ارتكاب  التقدمي تساعد علىل ،متاما مدى اإلصابة ال يوضح يف أغلب األحيان

يواجهون أنفسهم س احملكمة، فإن ضحايا االغتصاب أماموحيث ال تثبت جرمية االغتصاب . االغتصاب
  .هتما جنائية

  
وقد . والشهود لسحب االهتامالضحايا ط على تضغ والدعاوىالسودانية عموما هذه وتنفي السلطات 

 هملتهديد بعد تقدمي، كما تعرضوا ل"معلومات غري صحيحة"تعرض الضحايا والشهود للسجن لتقدميهم 
وقد أُلقي . خويفهذا التملثل  وطنية ودولية إنسانية تعرضت منظماتوقد . بالغات عن العنف اجلنسي

 على إثر هتما تترتب عليها عقوبة املوتحدى املنظمات الدولية اإلنسانية وُوجهت إليه القبض على مدير إ
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كليا بعد ت التهم طوقد أُسق. بت يف دارفوررتِك جرمية اغتصاب ا500ُ فيه أوردتنشر املنظمة تقريرا 
  .املمثل اخلاص لألمني العام لدى احلكومة توسط

  
مبدى املشكلة والختاذ خطوات وحىت يتثىن وضع هناية للعنف اجلنسي، حتتاج احلكومة السودانية لالعتراف 

موثوق هبا وآنية يات  عندما يكون هناك حترفقط. لوضع هناية حلالة اإلفالت من القانون يف دارفورجادة 
مرتكيب جرائم العنف اجلنسي للمحاكمة فيستضح ملرتكيب هذه اجلرائم، مبا فيهم أفراد وعندما يقدم 

 بعد فرت لن تغأن العنف اجلنسي جرمية ،والية للحكومةاملليشيات امل القانون وقوات األمن وتنفيذأجهزة 
  .ومن يقف جبانبهمايا وضع هناية للسجن والتحرش وختويف الضحالبد أن ت. اآلن

  
. بعينهاحاالت عموما ومن العنف اجلنسي ظاهرة ن السلطات ميسلط هذا التقرير الضوء على موقف و

، إال أنه، وحىت يف إجتاه دعاوى العنف اجلنسيوتشري النتائج إىل أنه فيما اختذت احلكومة بعض اخلطوات 
اوى العنف اجلنسي ولوضع هناية حلالة اإلفالت  يف دعن التحرك جبدية إلجراء حتٍر فاعلعتارخيه، عجزت 

ويعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فرصة لدفع اجلهود ووضع .  يف منعهامبا يساهممن العقوبة 
التزامات احلكومة مع للتقاضي مبا يتفق اإلصالحات الالزمة ملعاجلة العنف اجلنسي وللسماح للنساء 

  . بالقانون الدويل
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  ةـمقدم
  
وحركة جيش حترير السودان /احلركات املتمردة، خنص بالذكر حركة نشب نزاع مسلح بني .1
ويف رد على ظهور التمرد، فقد شنت . م2003 العام دل واملساوة، وحكومة السودان يف مطلعالع

هجمات منظمة وعلى نطاق واسع على حكومة السودان واملليشيات التابعة هلا واليت تعرف باجلنجويد 
 . م يدعمون اجملموعات املتمردةاملدنيني الذين يعتقد أهن

 
بقرار من األمني العام يف  بشأن دارفور اليت أُنشأت ورد تقرير اللجنة الدولية لتقصي احلقائقأ .2

الفظائع اليت ) S/2005/60) (2004 (1564م بناء على قرار جملس األمن رقم 2004أكتوبر 
بانتهاكات حقوق ، فيما يتعلق تارخيهحىت وثيقة األكثر صحة، الميثل هذا التقرير . دارفورأُرتكبت يف 

وقد خلصت اللجنة إىل أن حكومة . اإلنسان والقانون اإلنساين اليت حدثت يف دارفور يف العامني السابقني
كالمها مسئولني عن االنتهاكات املنظمة والواسعة لقانون حقوق اإلنسان الدويل السودان واجلنجويد 

وجدت اللجنة، على وجه . ضد اإلنسانيةواجلرائم رب احلتبلغ مبلغ جرائم واليت والقانون اإلنساين الدويل 
 والتعذيب ،شنت هجمات بغري متييز استهدفت قتل املدنينياخلصوص، أن قوات احلكومة ومليشياهتا 

 إىل ودفع السكان ، والنهب، أخرى من العنف اجلنسيوأنواع ، واالغتصاب، وهدم القرى،واخلطف
جيش حترير السودان وحركة العدل /حركةذلك توصلت اللجنة إىل أن أفراد ك. الرتوح من ديارهم

تبلغ مبلغ جرائم واملساوة قد ارتكبوا انتهاكات فظيعة حلقوق اإلنسان الدولية ولقانون حقوق اإلنسان 
 .رباحل
 
 وبالفعل قام. ور إىل احملكمة اجلنائية الدوليةأوصت اللجنة بان حييل جملس األمن الوضع يف دارف .3

م، أعلن رمسيا 2005 يونيو 6ويف ). 2005 (1593 مارس يف قراره رقم 31جملس األمن بذلك يف 
 .  رمسي بشأن الوضع يف دارفورسيبدأ حتٍرباحملكمة اجلنائية الدولية بأنه املدعي 

 
ذان لفقد اخنفض القتل والرتوح ال.  أبعادا خمتلفة يف دارفور الرتاعأخذ، 2005ومنذ مطلع العام  .4

 فقد سجلت حاالت معدودة من اهلجمات ضد املدنيني .كانا مسة العامني األولني من الرتاعطقة واملنعّما 
 نازح، أي ما 1.800.000ويقدر، حاليا، عدد النازحني داخليا حبواىل . م2005بني يناير ويونيو 
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. اء دارفورالتجمعات السكانية يف املدن يف مجيع أحناملعسكرات ويسكنون يعادل ثلث سكان دارفور، 
 .الدولة اجملاورة تشاد من سكان دارفور جلأوا إىل 300.00 باإلضافة

 
هتا منذ يناير انظمتها احلكومة بطائروال توجد هناك بالغات مؤكدة عن هجمات جوية  .5

معارك بني جلت ويف نقس الوقت، فقد تزايدت االنشقاقات بني اجملموعات املتمردة، فقد ُس. م2005
 جيش حترير السودان وانفصل بعض قادة التمرد والتحقوا/ حركةة وبنيواملساوافصائل حركة العدل 

وادث النهب حلوأدى تشرذم اجملموعات املتمردة ملزيد من التدهور األمين يف دارفور و. جبانب احلكومة
 . املنظمات اإلنسانية الدولية والوطنيةاليت مشلت أيضا والسلب 

 
ن مع بعثة االحتاد األفريقي يف السودان، احلماية واملساعدة فيما قدم اجملتمع الدويل، بالتعاو .6

 يف غياب للهجمات ولالعتداءت األخرى عرضةًللنازحني داخل املعسكرات وحوهلا، يظل النازحون 
 .1اجملتمع الدويل

 
حلقوق اإلنسان ) املكلف(ولية لتقرير املفوض السامي بناء على التوصيات األ .7
)E/CN.4/2005/3(،م، وقعت احلكومة واألمم 2004ة األمني العام يف يونيو ويوليو  وعقب زيار

". شر مراقبني حلقوق اإلنسانالسماح بن"ت مبقتضاه احلكومة على  يوليو، التزم3املتحدة بيانا مشتركا يف 
كتب املفوض السامي مب العاملنييا بأربعة من ضباط حقوق اإلنسان  مبدئُبعثم، 2004ويف أغسطس 
ويف . مث زاد هذا العدد بصور منتظمة يف الشهور التالية. دارفوراألمم املتحدة  إىل نسان بحلقوق اإل

 أُِحلقم، 2005أعقاب تشكيل بعثة  األمم املتحدة بالسودان بقرار صدر من جملس األمن يف مارس 
مم إدارة حقوق اإلنسان ببعثة األبضباط حقوق اإلنسان التابعون ملكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان 

 ضابطا من ضباط حقوق اإلنسان يف أربع 45ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان قد ُنشر بالفعل . املتحدة
. ستيعاب املزيد منهمال العمل متواصل ومازال. اجلنينة وزالنجي بدارفورمكاتب للبعثة بالفاشر ونياال و

 65  إىل األمم املتحدة،طوعي متباإلضافة إىلومن املتوقع أن يصل العدد النهائي لضباط حقوق اإلنسان، 
 . م2005ضابطا بنهاية أغسطس 

 

                                                 
حسب املعلومات اليت أوردهتا وكاالت إنسانية، فإن طواف مراقيب االحتاد األفريقي والشرطة املدنية على طول مسارات مجع احلطب قد  1

   .م2005أدت إىل اخنفاض التحرش بالنساء والفتيات منذ مارس 
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تفويض إدارة حقوق اإلنسان ببعثة األمم ) 2005(1590وقد أورد قرار جملس األمن رقم  .8
 لضباط حقوق اإلنسان من  وجود كاٍف مبجمل من األشياء منها التأكد مناملتحدة بالسودان حيث نادى

ويف الوقت . للتعزيز حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني ومراقبة النشاطاتحيث العدد واخلربة داخل البعثة 
م، فإن إدارة 2005وحبلول يوليو . احلاضر، تركزت األنظار حول وضع حقوق اإلنسان يف دارفور

 .حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة ستمد نشاطاهتا إىل أجزاء أخرى يف السودان، خاصة يف جنوبه
 
فبمقتضى . املراقبة لضباط حقوق اإلنسان يف دارفور على البيان املشترك نشاطات  تأسستوقد .9

. فالت من العقوبةالقيام خبطوات حقيقية لوقف حالة اإل) أ: (هذا البيان، التزمت حكومة السودان باآليت
 احلاالت اليت عرضتها األمم املتحدة واالحتاد وتشمل تلك فوري بشأن االنتهاكات، إجراء حتٍر) ب(
نشات مبوجب مرسوم رئاسي أُتوفري املوارد الالزمة حىت تتمكن جلنة التحقيق املستقلة اليت ) ج. (ريقياألف

ضمان تقدمي األفراد ) د(. م من القيام بعملها وضمان تنفيذ توصياهتا تنفيذا كامال2004يف مايو 
شر مراقيب حقوق اإلنسان السماح بن) هـ. (واجملموعات املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان إىل العدالة فورا

تقدمي الشكاوى ضد ب تعرضن لالعتداءتأسيس نظام عادل حيترم العادات احمللية ويسمح للنساء الالئي ) و(
، دعا حكومة ) 2004(1556يف إطار ترحيب جملس األمن بالبيان املشترك يف قراره رقم . املتهمني

 . نالسودان بالوفاء بالتزاماهتا اليت تعهدت هبا يف البيا
 

ويف إطار هذا التفويض، فإن إدارة حقوق اإلنسان ببعثة األمم املتحدة تتحرى يف انتهاكات  .10
ويشمل . حقوق اإلنسان يف دارفور وتراقب وترقع تقاريرها يف هذا الشأن بصورة موضوعية وغري متحيزة

 ،التعذيبو ،ئي والقتل العشوا،عملها التحري يف القتل غري القانوين، والقتل خارج النظام القضائي
 ويشمل والعنف اجلنسي ،و احلبس التعسفى والسجن، واملعاملة القاسية غري اإلنسانية أو املذلة أو العقوبة

كذلك اإلدارة بإجراءات تصحيحية وتوصي . االغتصاب، والتحرش والتهديد وختويف املنظمات الطوعية
د النيابة والقضاء املسئولني عن احملاسبة يف تراقب قوات الشرطة وأفرا، كما أهنا كومة السودانتقوم هبا ح

حيثما يكون ممكنا، يزور و. املستوى احمللي أو القوميذلك  حقوق اإلنسان سواء كان على انتهاكحالة 
التعرض للمعاملة وكزين على قانونية االعتقال ضباط حقوق اإلنسان املعتقالت ملتابعة حاالت بعينها مّر

كذلك يعمل ضباط حقوق اإلنسان مع بعثة االحتاد األفريقي فيما يتعلق . أو تعذيب املعتقلني/والسيئة 
وفيما يستمرون يف مهمتهم الرئيسية وهي مراقبة ورفع التقارير، سيبدأ ضباط . بنشاطات حقوق اإلنسان

 .حقوق اإلنسان يف تنفيذ برامج تعاون فين وبرامج بناء القدرات
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لسودانية بواجباهتا احمللية والدولية والتزامها مبا قطعته على حيلل التقرير احلايل مدى وفاء احلكومة ا .11
 .نفسها لضمان وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل العدالة

 
 العنف اجلنسي ونزاع دارفور: خلفية )1(

  
تصدت حكومة السودان بشدة الهتامات االغتصاب املنظم واملنتشر على نطاق واسع وأشكال  .12

 توقفبان الرتاع يف دارفور، لكن الواقع هو أنه وبالرغم من العنف اجلنسي األخرى اليت ارتكبت إ
، بصفة أسبوعية، ضباط سجل وي.2  االغتصاب مازال مستمراأن، إالّ اهلجمات املوسعة ضد املدنيني

ظن أهنم أفراد من حقوق اإلنسان يف دارفور حاالت جديدة من االغتصاب يرتكبها رجال مسلحون ُي
 . القانون واجلنجويدجهزة تنفيذوأالقوات املسلحة احلكومية 

 
العنف اجلنسي مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون الدويل اإلنساين اللذين مينع  .13

 من أفعال العنف ضد النساء اليت اًووفق القانون الدويل العريف، فإن عدد. حيكمان السلوك أثناء احلرب
 اجلنسي، عال االغتصاب، واالختطاف، واالستعبادفوتشمل هذه األ. يرتكبها أطراف الرتاع تشكل تعذيبا

 ومظاهر العنف اجلسدي والفعل الفاضح، ،واإلكراه على الزواج، واإلكراه على احلمل، والتشويه اجلنسي
ويعد االغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى اليت يرتكبها احملاربون أثناء الرتاعات املسلحة . األخرى

 .جرائم حرب
 

العنف اجلنسى للمحاكمة بوصفها جرائم مبوجب النظم األساسية للمحكمة وخضعت أفعال  .14
اندا واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرائم رو) ICTY (السابقة جرائم يوغسالفيا بشأناجلنائية الدولية 

)ICTR .( وقد ركز اختصاص هاتني احملكمتني على اعتبار االغتصاب جرمية من جرائم احلرب وجرمية
وأقرت هاتان احملكمتان أن أفعال العنف اجلنسي متثل تعذيبا ومعاملة غري إنسانية ويف بعض . انيةضد اإلنس

 . األحيان إبادة مجاعية
 

                                                 
ملعلومات اليت مجعتها اللجنة وحتققت فيها أن االغتصاب إنه من الواضح من ا: "كما ذكرت جلنة تقصي احلقائق الدولية يف تقريرها  2

 S/2005/60". (واألشكال األخرى للعنف اجلنسي الذي ارتكبه اجلنجويد وجنود احلكومة يف دارفور كان على نطاق واسع ومنظم
  ).360الفقرة 
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تصاب كما هو منصوص عليه يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإن جرمية االغو .15
 ولتحصل على لتجنب األذىا مارسة اجلنس معهمب فيها الضحية تشمل مجيع احلاالت اليت تسمح

وعندما يرتكب العنف اجلنسي بصورة .  حقها يف الرفضحيرمها منضروريات احلياة أو ألي سبب آخر 
منظمة أوعلى نطاق واسع أو بوصفه جزءا من هجوم واسع النطاق ومنظم يستهدف به املدنيني، فهو يعد 

ناصر اإلبادة اجلماعية، املسلحة عنصرا من عوقد يعد اغتصاب النساء يف الرتاعات . جرمية ضد اإلنسانية
 . يف ميثاق منع جرمية اإلبادة اجلماعية وعقوبتهاكما ُعرف

 
ووفق معايري حقوق اإلنسان الدولية، فإن من واجب حكومة السودان أن تبذل أقصى ما ميكن  .16

 العادل والفّعالصول على التعويض ملنع أفعال العنف اجلنسي والتحري فيها وعقوبتها وأن تساعد يف احل
ذا واجبا على ويكون ه.  املساعدة الطبية لضحايا العنف اجلنسيوتشملوتقدمي املساعدة املختصة 

من اإلعالن بشأن القضاء على ) ج (4املادة (فراد اتركبها أهذه األفعال أو الدولة  احلكومة سواء ارتكبت
 . ناحرةأو جمموعات مسلحة أو فصائل مت) محيع أشكال العنف ضد النساء

 
 أشكال االغتصاب يف دارفور )2(

  
االغتصاب واألشكال " الدولية يف دارفور خلصت إىل أن تقصي احلقائقكر آنفا، فإن جلنة كما ذُ .17
ها اجلنجويد وجنود احلكومة يف دارفور كانت منظمة وعلى نطاق خرى من العنف اجلنسي اليت ارتكباأل

فباإلضافة إىل الصدمة اليت تنتج . لناجني منها وعلى أسرهموهلذه االنتهاكات تبعاهتا العديدة على ا". واسع
من االغتصاب نفسه، فاالعتداء اجلنسي قد يؤدي إىل إصابة جسدية خطرية، واحلمل اجلربي واملرض 

 .والوفاة ونبذ اجملمتع للضحايا
 

 ذأجهزة تنفيومازالت العناصر املسلحة يف دارفور ترتكب العنف اجلنسي، وبعض منهم أفراد يف  .18
وحىت هذا .  أو غري راغبة يف ذلكحماسبتهم وتبدو احلكومة إما غري قادرة على .القانون والقوات املسلحة

التاريخ، مل يقدم معظم مرتكيب هذه اجلرائم للعدالة وما زالت األنظار متجهة حنو ما إذا كانت احملكمة 
 .  هذه اجلرمية بفعاليةاجلنائية اخلاصة اليت ُشكلت حديثا للتحقيق يف أحداث دارفور ستعاجل
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غري أن .  يف دارفورباختالف املنطقة املعنيةردود أفعال السلطات ولعنف اجلنسي حتتلف أشكال ا .19
 . كشف عنها هذا التقرير العنف اجلنسيرميةهناك مسات مشتركة جل

 
 يف معسكرات النازحني النساء والفتيات الالئي يسكنَّحسب إفادات ضباط حقوق اإلنسان فإن  .20
سئولني عن امل تتحالف مع بعض هذه املعسكرات قواٌت حترس. معظم ضحايا العنف اجلنسيشكلن ي

أو عندما ) القش( الوقود أو احلشائشالضحايا جلمع  رج  عندما خترتكب معظم احلوادثوُت. نزوحهم
 نيرتكب جمموعات مسلحة تتحرك على اجلمال أو احلصوت. بني املدن الرئيسية يف دارفور ا بريتنقلن

. عدد من النساء والفتيات معا االغتصاب اجلماعي لكذلكومن الشائع . معظم حاالت االغتصاب
.  للضرب ويف حاالت قليلة للقتلعرضّنيددن بالقتل ويه وعادة ما 3 للشتمتعرض الضحايا لألهانة ووت

 وأجهزةت احلكومة ويف معظم احلاالت اليت مت التعرف فيها على مرتكيب هذه اجلرمية كانوا أفرادا من قوا
 .القانون ومليشيات موالية للحكومةتنفيذ 

  
سلطات خوفا من  ال يتوجهون يف العادة للميثلوهنويف معظم احلاالت، فإن الضحايا ومن  .21

ويف احلاالت اليت جلأت فيها . االنتقام أو نظرا لعدم جدوى التبليغ إذ ال يوجد تعويض عن العنف اجلنسي
 ضباط حقوق اإلنسان أن السلطات عجزت عن تقدمي معظم مرتكيب العنف الضحية للعدالة، فقد الحظ

 الضحية ملزيد من األذى تعريضبيف بعض األحيان  الوضع بل أن السلطات أدت إىل تفاقماجلنسي للعدالة 
 . بإهانتها والتعامل غري املسئول معها

 
دارفور نسبة للوضع ونظرا ألن ضباط حقوق اإلنسان يعملون يف بعض املناطق دون غريها يف  .22

وحىت يف . األمين غري املستقر، فإنه ال ُيبلغ عن مجيع حاالت العنف اجلنسي حىت لبعثة األمم املتحدة
فهذا التقرير .  من حاالت العنف اجلنسي ال ُتوثقااملناطق اليت يوجد فيها ضباط حقوق اإلنسان، فإن عدد

يركز التحليل .  دارفور يف فترة إعداد التقريرحاالت االغتصاب اليت ارتكبت يفمن ال حيتوي على عدد 
عنف اجلنسي اليت تابعها للعلى تقييم ملوقف السلطات من الظاهرة وحلاالت فردية، على وجه اخلصوص، 

وخلصت النتائج إىل أنه وبالرغم من أن احلكومة .  ضباط حقوق اإلنسان وأبلغت بشأهنا السلطات
ف اجلنسي، إالّ أهنا وحىت تاريخ هذا التقرير عجزت عن التحري اختذت بعض اخلطوات إجتاه دعاوى العن

                                                 
  .ة واإلثنيةوشتائم أخرى تتعلق بالعرق، والقبيل" نوبة"و" زرقة"و" عبيد"باأللقاب املهينة مثل   3
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الفاعل يف دعاوى العنف اجلنسي وحالة اإلفالت من العقوبة حبيث يقود ذلك إىل املسامهة يف منع الظاهرة 
 . من احلدوث

 
 غرب دارفور  ) أ(

  
 حادثة 39، راقب ضباط حقوق اإلنسان 2005 ومايو 2004بني أغسطس يف الفترة ما  .23
ويتراوح . نصف هذه احلوادث أكثر من ضحيةيضم و.  حماولة لالغتصاب واالعتداء البدين82ب واغتصا

فيما بلغت .  عاما12 و5 حادث ما بني 15وبلغت أعمار الضحايا يف .  عاما60 و7عمر الضحايا بني 
 ويوصف مرتكيب هذه.  عاما18 حالة، فاق عمر الضحايا 50ويف .  عاما18 و12 حالة ما بني 17يف 

اجلرمية يف معظم احلاالت بأهنم رجال مسلحون يرتدون الكاكي أو أفرادا من مليشيات تابعة للحكومة 
ويف معظم احلاالت، ترتكب اجلرائم يف أطراف معسكرات النازحني عندما خترج . يكونوا ملثمنيعادة ما 

 . ق الرزللحصول على الستخدامه يف نشاطات شائشالنساء والفتيات جللب الوقود واحل
 

 من اإلبالغ عن اجلرائم  الضحايا قد تعرضن للتخويف ملنعهن مناوتفيد البالغات بأن عدد .24
 39 ضحية من ضمن 16فلم تقدم :  الثقة يف السلطاتفقادهننبسبب  قد أحجم عن التبليغ  منهنوبعضا

 وسجل. يرغنب يف اللجوء إىل القضاء حقوق اإلنسان شكاوى لدى الشرطة والضحية تابعها ضباط
 حالة، اُودعت البالغات يف 18ويف .  حاالت6وكيل النيابة يف غرب دارفور البالغات ضد جمهولني يف 

ورفضت الشرطة تقدمي معلومات بشأن هذه احلاالت وأنكرت . مركز الشرطة ومل يتخذ فيها أي إجراء
حري يف الشكوى  حاالت، رفضت الشرطة أو وكيل النيابة التويف مثاين. هذه احلاالت يف سجالهتاوجود 

خضع مرتكيب اجلرائم للمحاكمة وأُدينوا وُحكم عليهم فقط يف . بالرغم من وجود بينة طبية قاطعة
 .ومتثلت احلاالت يف اغتصاب صبية يافعني لفتيات قُصر. حالتني

  
 مشال دارفور  ) ب(

  
، راقب ضباط حقوق اإلنسان يف مشال 2005 ويونيو 2004بني أغسطس ويف الفترة ما  .25

ويف .  ضحية29 حالة اغتصاب واغتصاب مجاعي وحماوالت لالغتصاب بلغ ضحاياها 20اىل دارفور حو
 .ذه اجلرائم اُرتكبت بالقرب من معسكرات اجليشمعظم احلاالت، فإن ه
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 حالة كان هناك أكثر من مرتكب 11ويف سبع حاالت كان هناك أكثر من ضحية ويف  .26
 12 و5س حاالت، تراوح عمر الضحية ما بني ويف مخ. ومعظم الضحايا من الفتيات القصر. للجرمية
 حاالت جتاوز عمر الضحايا 10 عاما ويف 18 و12 حالة تراوح عمر الضحايا ما بني 14ويف . عاما
 حاالت 7ويف . من القوات املسلحة جمهولني اً اجلرائم أفرادويف تسع حاالت كان مرتكبو.  عاما18

 . الشرطةمن   من اجليش أوا اجلرائم إما أفرادكان مرتكبو
 

شكاوى لدى توجد .  تقدمي شكوىرطة السماح للضحايا أو من ميثلوهنويف حالتني رفضت الش .27
من هذه القضايا مازال  مثاين.  ضحية17عدد ضحاياها   فيما يتعلق بأحدى عشرة حالة بلغالشرطة

ويف . عدالة، قدم جمرم واحد فقط للوريف مشال دارفُرصدت  حالة 20ومن ضمن . التحري فيها جاريا
 سنوات وُحكم عليه خبمس 7، أُدين ضابط شرطة جبرمية اغتصاب طفل يبلغ من العمر 2005مايو 

 .ومل تتحصل الضحية على تعويض.  جلدة100سنوات سجن و
  

  جنوب دارفور) ج(
  

م، تلقى ضباط حقوق اإلنسان معلومات 2005 يونيو 30 و2004بني أكتوبر يف الفترة ما و .28
وسجل أعلى رقم لالغتصاب إبان اهلجمات .  ضحية119سي بلغ ضحاياها  حالة عنف جن27عن 

 ضحية من 17 حالة حيث كان فيها 51ورصد ضباط حقوق اإلنسان ). قرية محادى(على القرى 
وكان من بني الضحايا صيب قاصر يبلغ من .  عاما17 و11الفتيات القصر الالئي تتراوح أعمارهن بني 

رائم خارج  معظم اجلتوحدث.  عاما40 و18ار النساء الضحايا ما بني وتراوحت أعم.  عاما14العمر 
ن هذه احلاالت حدثت يف وثالث م. معسكرات النازحني عند خروج النساء جللب احلطب واحلشائش

 عسكري غري سجنويف حالة حدث اغتصاب يف . ات عامة ختللها النهب والسلب على مركبأثناء هجوم
 حالة كان املرتكبون 21ويف . كيب اجلرائم من اجليش والشرطةويف ست حاالت كان مرت. رمسي

 ).جنجويد( من املليشيات املوالية للحكومة جمهولني اأشخاص
  

 النعدام ، يف حماضرهم،وهم يعزون السبب.  حالة، رفضت الشرطة تسجيل البالغات13ويف  .29
ائم للشرطة إما خوفا من  حالة، مل يبلغ الضحايا عن اجلر14ويف .  بعد إجراء الفحص الطيبالدليل

 . االنتقام أو لعدم ثقتهم يف كفاءة حتري الشرطة أو احلصول على تعويض حبكم قضائي
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ويف . فقط ست حاالت إىل احملكمةوصلت  حالة تابعها ضباط حقوق اإلنسان، 51ومن بني  .30
يهما خبمس سنوات ففي احلالة األوىل، أُدين رجلني من الشرطة وُحكم عل. حالتني، أُدين مرتكيب اجلرائم

سجن الرتكاهبم جرمية االغتصاب ويف احلالة الثانية كان مرتكيب اجلرمية احد أفراد اجليش وآخر من 
بدال عن التهمة بعقوبة الفعل املنايف لألخالق  من القانون اجلنائي 151الشرطة وأُدينا مبوجب املادة 

 جلدة ومت جتريدمها من 80ن لعام ونصف وُحكم على املتهمني االثنني بالسج. األساسية وهي االغتصاب
 قيد النظر يف احملكمة؛ أول ومازالت هناك حالتان. من احلالتني ومل مينح أي تعويض يف أٍي. وظيفتهما

 يوليو 12يف فيها حكما  أن يصدر أمام احملكمة اجلنائية الوطنية والثانية من املتوقع ُنظر فيهاهذه احلالتني 
ويف . التحري نظرا ألن مرتكبيها جمهولون والشرطة وهي قيد املدعيدي وهناك حالة بني ي. 2005

مجيع احلاالت، يظن أن مرتكيب هذه اجلرائم هم أفراد من القوات املسلحة أو جهاز تنفيذ القانون 
 . ومليشيات موالية للحكومة) الشرطة(
  

 القضاءب تتعلقعقبات  )3(
  

الذين يتعرضون ن ها الضحايا اآلخروعقبات اليت يواج العنف اجلنسي نفس الحايايواجه ض .31
 من هذه اجلرائم اليت ةواحدوال وحقيقة . النتهاكات القوات احلكومية واملليشيات املوالية هلا يف دارفور

ارتكبت على نطاق واسع ضد املدنيني إبان الرتاع يف دارفور مت التحري فيها أو معاقبة مرتكبيها حىت 
، عند تقدمي املذنبني نك، فإن ضحايا العنف اجلنسي يواجهوعالوة على ذل. تاريخ هذا التقرير

فبدال .  ويف ممارسة القانونسري القضاء نتيجة للتحيز الذي ميارس على أساس النوع يف  حتٍد،للمحاكمة
، فإن القانون واملمارسات القضائية املتحيزة تعرض الناجني من ضحايا هنتعويض وعن توفري احلماية هلن

 .زيد من الضررالعنف اجلنسي مل
 

 التحري يف اجلرائم وضبط مرتكبيها، فإنه مل حسنيوبالرغم من أن احلكومة اختذت خطوات لت .32
توضع استراتيجية شاملة ملنع جرائم العنف اجلنسي ولتحقيق األمن ملن يعيشون داخل معسكرات النازحني 

 .يف دارفور
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  تتعلق بالقانون عقبات )أ(
 

دق بعد على ميثاق القضاء على مجيع أشكال التمييز الة اليت مل تص الدول القليالسودان هو أحد .33
كما أهنا مل تصادق على بروتوكول امليثاق األفريقي بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا وامليثاق ضد . ضد املرأة

حلقوق ي بشأن اوالسودان طرف يف امليثاق العامل. التعذيب واملعاملة القاسية غري اإلنسانية واملذلة والعقوبة
 وامليثاق بشأن حقوق ؛ وامليثاق العاملي بشأن احلقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافيةاملدنية والسياسية؛

. نظام روما األساسيووقع السودان كذلك على . وامليثاق األفريقي بشأن حقوق اإلنسان ،الطفل
لق مبنع التمييز على  فيما يتعوحتتوي مجيع هذه االتفاقات الدولية بشأن حقوق اإلنسان أحكاما عامة

وبعضها حيتوي . القانون تضمن تكافوء الفرص يف احلصول على احلماية يف ظلأساس النوع، كما أهنا 
على سبيل املثال امليثاق بشأن حقوق الطفل يطلب من الدول األطراف .  ملنع العنف اجلنسيعلى أحكام

 ).34املادة (االعتداء اجلنسي من مجيع أشكال االستغالل وبصفة خاصة محاية الطفل 
 

، 1991 لعام جلنائيقانون االوحسب القانون السوداين فإن جرمية االغتصاب كما وردت يف  .34
وال . 4التصال اجلنسي بدون رضاء الضحيةويعرف االغتصاب بأنه ا. خالقتقع حتت جرائم الشرف واأل

 االغتصاب عندما يكونو. الضحيةيؤخذ بعامل الرضاء حني يكون ملرتكب الفعل وصاية أو سلطة على 
 10 جلدة واحلكم بالسجن ملدة ال تتجاوز 100وعقوبة االغتصاب . جرمية خطريةزنا أو لواطا، فيعترب 

وإذا تعذر إثبات ). 149املادة (وإذا شكل االغتصاب جرمية زنا أو لواط، فعقوبته املوت . سنوات
يف القانون " نايف لآلدابالفعل امل"رف ويّع". آلدابمناٍف لفعل "االغتصاب، فيعاقب اجملرم على ارتكابه 

 . 5)151املادة (اجلنائي على أنه أي فعل خيدش احلياء أو أي فعل جنسي ال يبلغ حد الزنا أو اللواط 
 

 تواجه ضحية االغتصاب فقد ،تقف أمام التبليغ عن جرائم اجلنسوهناك عقبات قانونية بعينها  .35
عندما توصف اجلرمية  ضحايا للمرة الثانية يصبحننف اجلنسي من النساء ضحايا العف .نفسها عقوبة املوت

                                                 
وعن طريق معلومة خطأ حيث يعلم  أشخص حتت تأثري) أ(صدر من :  وال يعترب رضاء إذا،، يعىن الرضاُء القبول149حسب املادة  4

شخص غري قادر على فهم ) ج(من شخص مل يصل سن الرشد ) ب(أن الرضاء كان نتيجة إكراه أو خطأ ب الفعل الذي يرتكبالشخص 
  . هلذا الفعل بسبب اضطراب عقلي أو نفسيطبيعة أو تبعات قبوله 

  
 أو دون على املألكب اجلرمية وحيث ترت. دة ال تتجاوز العام أو الغرامة جلدة أو السجن مل40جاوز العقوبة ، قد ال تت151وفق املادة  5

  . جلدة أو السجن ملدة ال تتجاوز العامني أو الغرامة80رضاء الضحية، ال تتجاوز العقوبة 
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فإذا .  الزنا بني الرجل واملرأةنتيجة الختالف البينة املطلوبة إلثبات جرمية زنا إليها على أهنااليت تعرضن 
 حني يف. يها عقوبة الزناحبلت امرأة غري متزوجة ومل تستطع إثبات واقعة االغتصاب، فيمكن أن تطبق عل

 . 6)146املادة ( إثبات واقعة الزنا على الرجل تتطلب االعتراف أو شهادة أربعة شهود أن
 

ويعترب غياب عنصر الرضاء، بصفة خاصة، بوصفه بينة تثبت جرمية االغتصاب عقبة كؤود أما  .36
 فاالغتصاب ميكن أن يرتكب دون ممارسة قوة بدنية حني تكون الضحية قد. سري العدالة يف دارفور

وحىت يف حالة وجود . ها الرتاع للتهديد أو نتيجة الستخدام القوة أو للظروف القاهرة اليت ولّدرضخت
 . بينة مادية على االغتصاب، فإهنا ختتفي بسرعة قبل مالحظتها وتسجيلها

 
فخالفا ملا حيدث يف . عالوة على ذلك، ميثل اإلجراء اجلنائي املتخذ جلمع البينة الطبية مشكلة .37

يقوم مقام البينة ) 8(األخرى، حيث ميكن تقدمي تقرير طيب للمحكمة، فأن األورنيك اجلنائي الدول 
فقط يف مراكز الشرطة وبعض املستشفيات واملراكز الطبية فيقف ذلك ) 8(ويستخرج أورنيك . الطبية

حيتوي ) 8 (باإلضافة إىل ذلك، فأورنيك. صول على األورنيك لتأييد إفادهتنحائال بني الضحايا وبني احل
أو نزيف، أو وجود  عذريتها، من وقت فريبما إذا كانت الضحية قد فقدت (على معلومات حمدودة 

ويف معظم احلاالت، فإن اإلصابة .  الطبيب منتقرير طيب شاملعلى األورنيك توي وال حي). سائل منوي
انظر أسفله اجلدل (الغتصاب ومل جيمع الدليل الالزم الذي يساعد يف احلكم يف جرمية ابأكملها مل تسجل 

 )).8(حول األورنيك اجلنائي 
 

ءات، حسب الضرورة، لضمان والبد للحكومة من مراجعة القوانني والقواعد التنظيمية واإلجرا .38
ومتشيا مع املعايري الدولية والقانون .  يف توفري احلماية ضد العنف اجلنسي ومعاجلة هذا األمرفعاليتها

ذه اجلرائم وظروف الرتاع املسلح يف دارفور، فإنه يوصى بأن تقوم البينة يف هذه الدويل، ونظرا لطبيعة ه

                                                 
والزنا وفق الشريعة اإلسالمية كما هي واردة ). 145املادة  (ني الرجل واملرأة دون زواج ودون إكراهالزنا بأهنا االتصال اجلنسي بتعرف   6

شهادة ) ب. (قبل التنفيذيف حالة الرجوع عنه االعتراف أمام حمكمة قضائية إال ) أ: (ميكن إثباهتا باألدلة اآلتية1993يف قانون اإلثبات، 
 يف حني ترفض هي أن تقسم لتكذيب الزوج بأهنا ارتكبت الزنا أن يقسم) د(احلمل يف حالة املرأة غري املتزوجة ) ج. (هود ذكورأربعة ش
فإذا كان . وختتلف العقوبات باختالف الوضع االجتماعي ملرتكيب الزنا واملنطقة اليت أتوا منها؛ من الواليات الشمالية ام اجلنوبية. ذلك

والرجل غري املتزوج الذي يرتكب هذه اجلرمية .  جلدة100وإذا كان غري متزوج فاجللد . زوج، تكون العقوبة القتل رمجامرتكب الزنا مت
 من الواليات اجلنوبية، فالعقوبة ثالتة أعوام قوبة مرتكيب هذه اجلرمية املتزوجنيوبالنسبة لع.  لعام باإلضافة إىل اجللدبالنفيجيوز أن يعاقب 

  ).146املادة (
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ويعاقب مرتكيب هذه اجلرائم مبا يتناسب مع حجم اجلرمية . 7اجلرائم أكثر ما تقوم على شهادة الضحية
 . ة وعقوبتهاواملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، خاصة تلك املتعلقة باملعاملة القاسية غري اإلنسانية واملذل

 
تطبيقه يعرضا ضحايا العنف اجلنسي طريقة وتوضح احلاالت التالية كيف أن القانون السوداين و .39

 :ملزيد من األذى
 يف مشال دارفور باغتصاب امرأتني معسكر للجيش جنود من 4، اُهتم 2005ففي يناير  -

ة للمدعي واعترف اجلنود األربع بارتكاهبم اجلرمي.  أعوام10وفتاة تبلغ من العمر 
. طبيعة التهم اجلنائيةية إىل للمدعي املدين يف الفاشر نسبة للت القضالعسكري وحوِّ

أمواال   برضاء النساء وأهنم قد دفعوا هلنوهناك غّير اجلنود أقواهلم فذكروا أن ذلك مت
ومل تطلب شهادة الضحايا وبالرغم من أحدى الضحايا قاصرا، فقد عّدل . مقابل ذلك
ويف أبريل، رفع العمدة شكوى . ين التهمة من جرمية اغتصاب إىل زنااملدعي املد

للمحكمة اجلنائية بشأن عدم صحة اإلجراء املتخذ وعجز احملكمة عن مساع شهادة 
كتب املدعي  لذلك، أرجع القاضي القضية إىل مواستجابةً. الضحايا أو أي من الشهود

وحسب إفادة املدعي، . لشهودإلجراء مزيد من التحريات وجلمع شهادة الضحايا وا
وذكر . حِضر الضحايا والشهود إىل الفاشرفإن احملكمة مل تعقد بعد ألن العمدة مل ُي

العمدة أنه مل يتمكن من إحضارهم نسبة للوضع األمين واحتمال اعتقال الرجال الذين 
 .جيش حترير السودان/يأتون إىل الفاشر من منطقة تقع حتت سيطرة حركة

  
. رفور، اُتهمت امرأة جبرمية الزنا وحماولة القتل لتركها طفلها الرضيعويف غرب دا -

 حني هاجم قريتها جمموعة من 2004وحدث احلمل نتيجة الغتصاهبا يف مطلع عام 
. ويزعم أن نفس اجملموعة قد قتلت زوجها وأحد أقربائها. املليشيات املوالية للحكومة

ائية االبتدائية عدم االستمرار يف القضية على ويف اجللسة األويل، قرر قاضى احملكمة اجلن
وأهم شاهد يف هذه . تصبتأن الشاكية قد اغب ممثل الدفاع على إثر إفادة ،أهنا جرمية زنا

                                                 
 اليت تنص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةبينات من قواعد إجراءات و) 2 (96انظر املادة   7
جيعلها ختاف من تعرضت للتهديد أو كان هلا سبب ) أ(يف حالة االعتداء اجلنسي، اليقبل الرضاء حجة للدفاع، إذا كانت الضحية : "على
 شخص آخرهناك فهناك من املنطق ما يدعو لالعتقاد بأن الضحية إذا مل ترضخ، ) ب( النفسي أو قهرالأو  احلبس، عرضها للعنف، أوت

  .تخويفسيتعرض للتهديد أو ال
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ويف .  املليشيا القريةت والدة الضحية واليت كانت موجودة حينما هامجالقضية هو
عم االغتصاب، قرر القاضي لسة الثانية، بعد أقل من أسبوع من األمر بالتحري يف مزااجل

 يؤيد مزاعم االغتصاب، الغيا ألم قائال بأنه ال يوجد دليل كافرفض مساع شهادة ا
ومل يعط حمامو الضحية الفرصة . رمية زناعدهلا جل حديثا وُرفعتبذلك القضية اليت 

ل بعد أن وضعت مالذي أُك) 8(لتقدمي أي نوع من البينات، مبا يف ذلك األورنيك 
وأشار األورنيك إىل وجود آثار على معصم الضحية وطعنات على . ولودهاالضحية م

واستأنف حمامي الدفاع هذا القرار لثالثة . قدمها وفقداهنا السمع نتيجة لالعتداء عليها
عة اإلسالمية انعدام األحكام القانونية يف قانون اإلجراءات اجلنائية ويف الشري) أ: (أسباب

إلغاء قضية االغتصاب دون االستماع ملزيد ) ب. (هادة األم إىل شاليت ترفض االستماع
ويف .  صلة بالقضيةليست بذاتتضمني مواضيع تتلعق مباضي الضحية ) ج. (من البينات

، ُحكم على الضحية بستة شهور سجن لتركها طفلها وأُطلق سراحها 2005يونيو 
يد ممارسة اجلنس دون وأُسقطت دعوى الزنا وقُبل دفاعها لتأي. على أن ختضع للمراقبة

وحسب املعلومات املتحصل عليها، مل يكن هناك حتري لتحديد مرتكيب . رضائها
 .االغتصاب املزعوم

  
  العجز عن إجراء حتٍر فاعٍل) ب(

  
 عن تنفيذ القانون عن التحري يف الشكاوى بفعالية وعن مجع املعلومات عامة ما يعجز املسئولون .40

وهم عادة ما يدعون أن . القضايالمحكمة أن تصدر حكما عادال يف الكافية اليت على أساسها ميكن ل
وهم ال جيرون حتري . البالغات ضد جمهولنيحترير حماكمة مرتكيب هذه اجلرائم مستحيال بسبب أن 

ويؤدي انعدام إطار زمين مناسب حيدد زمن . لتغطية ما نقص من معلومات يف شهادة الضحايا والشهود
ويف كثري من احلاالت تستمر التحريات لعدة أشهر بدون اختاذ .  يف التحريللتباطؤ بدء التحريات وهنايتها

 .  القضيةيفإجراء 
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تحريات يف الوتوضح القضية التالية أنه رغما عن أن قانون اإلجراءات اجلنائية ينص على إجراء  .41
 :، إالّ إنه ويف عدد من القضايا االغتصاب مل يتخذ إجراء سريع وفاعل8وقتها

 عاما يف مشال 14، سجل اعتداء سبعة جنود على فتاة تبلغ من العمر 2004سبتمرب يف  -
رطة غري أن الش. وقد أبلغ شاهد أسرة الضحية فقامت بتبليغ الشرطة فورا. دارفور

نقلت .  بدعوى أن البالغ جاء يف وقت متأخر من الليلرفضت قبول البالغ وإجراء حتٍر
 يف جرمية لذي أصدر أمرا للشرطة بإجراء حتٍرابة ااألسرة الضحية إىل مكتب وكيل الني

وحىت تاريخ هذا التقرير، مل تتخذ الشرطة أي إجراء للتحري يف اجلرمية . االغتصاب
 . بالرغم من الطلبات املتكررة هبذا الشأن

  
 وترويع السطات احمللية ت الضحايا وأقربائهن للسجن والتحرش هبنويف بعض احلاالت، تعرض .42
 : التبليغ عن هذه اجلرائمهن حملاولتهلم

لية للحكومة بضرب ، قام ثالثة رجال مسلحني من املليشيات املوا2005يف فرباير  -
لشرطة نسبة  ااذكرت الشقيقتان بأهنما مل يبلغو.  يف غرب دارفورواغتصاب شقيقتني

احدى هاتني .  له عندما ذهبا للتبليغ عن جرمية اغتصاب سابقةللتحرش الذي تعرضا
وعندما أبلغت . ا مليشيا موالية للحكومة أثناء هجوم على قريتهام اغتصبتهالفتاتني

ا بالرغم من اإلصابات اجلسدية ا بالكذب ومل يقبلوا شكوامهالشرطة، اهتمومهالضحيتان 
  .اماليت كانت عليه

 مليشيا موالية للحكومة فتاتني تتراوح ت، ويف جنوب دارفور، اغتصب2005يف فرباير  -
أسرتيهما باحلادث حيث قامت وقد أبلغت الضحيتان .  عاما13 و12رهن بني أعما

 فاحتجزته. وذهب الشيخ ليبلغ الشرطة عن احلادث. االسرتان بتبليغ شيخ القرية
تدخل ضباط حقوق اإلنسان وأُطلق سراح الشيخ . علومات كاذبةلتروجيه مالشرطة 

بض على الشيخ، رفضت ويف أعقاب إلقاء الق. بكفالة بعد أسبوعني امضامها يف احلبس

                                                 
ستجواب،  االبعد رفع حماضرفورا على الضابط املسئول عن القضية بأن ، تنص 1991من قانون اإلجراءات اجلنائية، ) 1) (48(املادة   8

يتخذ اخلطوات الالزمة للبحث عن املشتبه ) ب (بغرض االستجواب لوقائع يذهب إىل مكان ا أن)أ: ( حيث تتطلب طبيعة اجلرمية ذلك،
، لفحص اجلثة او اإلصابة اخلطرية  يف حالة القضية اليت تتعلق الوفاة،يتخذ اخلطوات الالزمة الستدعاء الطبيب الكفء) ج(فيهم وإحضارهم 

 بالوفاة أو  ذلك، وأن يطلع أقرب أقرباء الضحية األمراملصاب ألقرب مستشفى، عندما يتطلب أو الشخص  نقل اجلثةشخص املصاب أوأو ال
  . أقوال األقرباء يف حمضر االستجوابأن يسجل وباإلصابة
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الفتاتان تقدمي شكوى خوفا من انتقام الشرطة بالرغم من التقرير الطيب الذي يؤيد 
 . ادعوامه

 
 قضية قانونية لصاحل  رفعحد من ذلك لتصل ألبعد التحريات يف جرمية االغتصاب تذهبومل  .43

طة ووكالء النيابة إىل  الشر يف الشكوى لضبط مرتكبيها، فقد آثرتفبدال عن التحري الوايف. الضحايا
 عن تنفيذ والبد أن يفهم املسئولون. لضحاياارفض دعاوى االغتصاب بعد إجراء الفحص الطيب على 

القانون أنه ليس من مسئولية الطبيب الفصل فيما إذا كانت الضحية قد تعرضت لالغتصاب أم ال، وإمنا 
عدم إىل استنتاج وجود إصابة ال يفضي ن عدم ينات وإهي مسئولية احملكمة أن تنظر فيها بناء على ب

 :وجود اغتصاب
 جمموعة من اجلنود أربع نساء أثناء مجعهم حطب الوقود ت، اغتصب2005 أبريل 1يف  -

) أو عم( مساء، نقل خال 10حواىل يف .  يف مشال دارفورمعسكر للجيشبالقرب من 
 من مث نقلن. كربصحبة عدد من العمد ملركز الشرطة يف املعساملصابات حدى الضحايا إ

 من تقدمي شكوى بناء وُمنعن. ي لتقدمي شكوى باالغتصاببعد ملركز الشرطة الرئيس
 .ورفضت الشرطة كذلك حترير بالغ باالعتداء البدين. على الفحص الطيب

  
. تقدمت بشكوى للشرطةف، اغتصبت امرأة يف غرب دارفور 2005 مارس 14ويف  -

أة كانت متزوجة وأم لستة أطفال، فقد ومبا أن املر. شهد احلادث نساء أخريات
خلصت الشرطة إىل أن الفحص الطيب ال يؤيد دعوى االغتصاب وأن القضية ميكن أن 

ومل تتخذ الشرطة أي خطوات أخرى للتحري يف . تسقط لعدم توفر الدليل الكايف
 . القضية

 
ويف أبريل . كبيهه لضبط مرتقضايا  عن منع العنف اجلنسي أو التحري يفعاجزة الشرطة ماتزالو .44

، تظاهر سكان معسكر النازحني يف مشال دارفور مطالبني بقدر أكرب من األمن واحلماية 2005ومايو 
 .بعد أن رفضت الشرطة التحري يف عدد من قضايا االغتصاب
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 لضحاياا وتعويض العجز عن تقدمي مرتكيب اجلرائم للعدالة وعقاهبم  ) ج(
  

ور يرتكبها من يعملون لصاحل احلكومة أو أفراد من كثري من حاالت العنف اجلنسي يف دارف .45
اجليش أو الشرطة يتمتعون حبصانة ضد التقدمي للمحاكمة عن اجلرائم اليت يرتكبوها أثناء أدائهم واجبهم 

 التحريات أثناءعالوة على ذلك، عادة ما يتستر املسئولون احلكوميون على ضباط األمن . الوظيفي
ما يتبعها من  التحريات وتشترط يفواإلجراءات املتبعة حاليا . راء حتر جاد عن إجبتقاعصهم اتواحملاكم

وعادة . ذن من األجهزة التنفيذية املسئولة عن سلوكهماخلصولَ على إأفراد قوات األمن تتعلق بحماكمات 
 يوقف هذا وعامة ما. ما الجيد طلب املدعي بسحب حصانة هؤالء األفراد استجابة أو يقابل بالرفض

وبغض النظر عن وضع املتهم، فالبد . خص عن العمل يف حالة احلصول على إذن لتقدميه للمحاكمةالش
 عجز الدولة عن حماكمة إن.  واملسائلةشموليةأن تتفق إجراءات التحري والتقدمي للمحاكمة مع معايري ال

 .  للمواطنني توفري احلمايةهو عجز عناملسئولني عن العنف اجلنسي ومعاقبتهم 
 

اك عقبات إدراية وقانونية حتول دون التحري اجلنائي وتقدمي أفراد الشرطة واجليش وهن .46
ي ال يتخذ أي إجراء جنائي ضد أ: "من قانون قوات الشرطة على اآليت 46تنص املادة . للمحاكمة

".  يفوضهمنوزير الداخلية أو من جلرمية ارتكبها أثناء تأديته واجبه الوظيفي دون أذن ..ضابط شرطة 
 بشأن حماكمة أفراد القوات املسلحة باإلشارة إىل قانون القوات املسلحة 3/1995واملنشور اجلنائي رقم 

 ينص على أنه عندما يكون املتهم فردا من افراد القوات املسلحة، ترفع احملكمة اجلنائية تقريرا 1986لعام 
 لطة العسكرية احمللية بإجراء حتٍرن مث تقوم الس وم،)19املادة (طة العسكرية احمللية عن القضية إىل السل

نظر القضية يف حمكمة عسكرية،  مل توافق احملكمة اجلنائية على وإذا. فوراورفع تقرير للمحكمة اجلنائية 
ويف . للحصول على موافقته فيما يتعلق بنظر احملكمة اجلنائية للقضيةفالبد من تقدمي طلب لرئيس القضاء 

ومما يثري القلق . وضعهم الوظيفيبسبب هذا اإلجراء للمجرمني باهلرب من العدالة مسح  بعض احلاالت،
 عن العمل، اإليقافمثل  أيضا هو أن يف كثري من احلاالت ويف أثناء التحريات، ال تتخذ إجراءات رمسية ،

 .ضد املتهم
 يف البصات من قافلةً من الرجال املسلحني جمموعةٌ ت، هامج2004 ديسمرب 20ويف  -

إىل  نياال من عاما متجهة 16 فتاة تبلغ من العمر البصاتكان يف أحد . نوب دارفورج
 يف إصالحية لألحداث يف جرمية حتت حراسة شرطي لقضاء عقوبة عامني سجٍنالفاشر 

مثانية من املهامجني كانوا . اغتصبها واحد من الذين هامجوا القافلة. تتعلق باملخدرات
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 واالثنني االخرين من استخبارات احلدود وهي وحدة من أفراد يف قوات الدفاع الشعيب
 يناير، ويف أعقاب هذا احلادث، أعادت 10ويف . وحدات االستخبارات العسكرية

حمكمة االستئناف النظر يف عقوبة العامني ضد الفتاة وقررت قبول الفترة اليت قضتها 
 .الفتاة على أهنا كافية وأطلقت سراحها

  
 بدأت حماكمة قضية اغتصاب يف احملكمة اجلنائية اخلاصة بشأن ،2005 فرباير 19ويف  -

 ي فرباير، حولت القضية إىل حمكمة عسكرية بطلب من حمام20ويف . أحداث دارفور
الدفاع الذي ذكر أن املتهمني هم افراد من القوات املسلحة وبذلك يشملهم املنشور 

ب استئناف ضد أمر  الدفاع طلي مارس، قدم حمام6ويف . 3/1995اجلنائي رقم 
 يونيو، 2ويف . التحويل مؤيدا موقفه بأن املتهمني مل يكونوا يف اخلدمة يف تاريخ احلادث

 أن املتهمني أفراد يف اجليش التنبيه إىلأُعيدت القضية إىل احملكمة اخلاصة اجلنائية بعد 
ة اجلنائية  يونيو، قرر رئيس القضاء أن احملكم12ويف . والجيب أن يعاملوا هبذه الطريقة

يونيو عقدت اجللسة األويل 18ويف . خمتصةاخلاصة بشأن األحداث يف دارفور 
 .للمحكمة

 
 جلمع احلطب  أربعة جنود فتاتني وامرأة خرجن، اغتصب2005 فرباير 13ويف  -

ومنعت الشرطة الضحايا من تقدمي بالغ .  يف مشال دارفورمعسكر للجيشبالقرب من 
رر البالغ على ، وُح)8األورنيك (دليل يف الفحص الطيب لاجبرمية االغتصاب لعدم توفر 

 2وبعثت الشرطة خبطاب للمستشار القانوين العسكري يف . فعل مناٍف لآلدابأنه 
وحسب املعلومات . مارس تطلب فيه مثول املشتبه فيهم لطابور حىت يتعرف عليهم

.  أخرىجراءاتإ أي تعرف على املشتبهني ومل تتخذ الشرطة لل طابورُينظماملتوفرة، مل 
 مايو قدم احملامي يف هذه القضية عريضة لوكيل النيابة زاعما أن ضابط الشرطة 4ويف 

 . وحىت يونيو، مل حترز القضية أي تقدم. املسئول مل يتخذ أي إجراء يف التحري
 

ر، ّصوعندما يعقد طابور التعرف على املشتبه فيهم، حيضر ضحايا االغتصاب، مبا يف ذلك القُ .47
، الشئ ن التعرف على مرتكيب اجلرمية يف غياب أي محاية هلنطلب منهمها لوجه مع املشتبه فيهم وُيوج
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ستطع يت رصدها ضباط حقوق اإلنسان، مل تويف معظم احلاالت ال.  للترويع واالنتقامالذي يعرضهن
 :ضحايا التعرف على من اعتدوا عليهنال

 معسكر للجيشالقرب من ، اغتصب رجل يرتدي زي عسكري ب2005 يونيو 3يف  -
 أسرةُ الضحيِة اليوم التايل نقلت يفو.  عاما يف مشال دارفور13فتاة تبلغ من العمر 

ونتيجة لالغتصاب كان هناك جرح بني املهبل والشرج مما .  للمستشفى للعالجاملصابةَ
وذكر . ومت التبليغ عن احلادث يف مركز الشرطة. استلزم خياطة اجلرح بثمانية غرز

ن مكتب املدعي، واجليش  يتكون من ممثلني مذهب وفد يونيو 4 النيابة بأنه يف رئيس
موقع احلادث مع الضحية وأجروا إىل  من الشرطة وبعثة االحتاد األفريقي وفريق حتٍر
ُدعي مجيع اجلنود . املكان واملناخظروف مل جيدوا أي دليل فعزوا اإلصابة إىل . حتريات

ومل تستطع . للتعرف على املشتبه فيهمة إىل طابور يف معسكرات اجليش يف املنطق
ومل متنح الشرطة الطبيب الذي عاجل الضحية . الضحية من التعرف على مرتكيب اجلرمية

وعليه فقد فُقد دليل قيم كان ميكن معدات جلمع الدليل ) 8(وأكمل األورنيك اجلنائي 
ط املنطقة حول مكان وظلت الشرطة متش. أن يساعد يف التعرف على مرتكيب اجلرمية

ل وِّومبا إن املتهمني من اجليش فقد ُح. يب اجلرميةاحلادث ومازالت تبحث عن مرتك
التحري فيها إىل االستخبارات العسكرية اليت حتاول اآلن التعرف على اجلنود الذين 

  .  يف اخلدمة يف معسكر اجليش يف يوم اهلجومواكان
  

  أساس النوع يف سري القضاءالوصول إىل احملاكم والتمييز على ) د(
  

يواجه ضحايا العنف اجلنسي، مثلهم مثل ضحايا كثري من اجلرائم صعوبات يف الوصول إىل  .48
ويعترب انعدام احلماية بالنسبة للضحايا والشهود عامال .  حماكم يف بعض املناطقلعدم وجودالقضاء نظرا 

قام يعد عامال مينع الضحايا من التبليغ عن وكما ذكر سابقا فإن اخلوف من االنت. آخر يعوق سري العدالة
عالوة على ذلك، فليس هناك خدمات خاصة لدعم الضحايا مثل . اجلرمية والبحث عن العدالة والتعويض

 . املساعدة القضائية وتقدمي املشورة النفسية واالجتماعية
 

.  العدالةويعاين النساء كذلك من عقبات أخرى تتمثل يف التمييز علىأساس النوع يف سري .49
فالتمييز على أساس النوع واجلهل بطبيعة جرائم اجلنس، خاصة الصدمة اليت تتولد من اغتصاب الضحية، 
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حتدد الطريقة اليت جترى هبا احملاكمات والقرارات الناشئة عنها والعقوبة مبا يؤدي إىل خفض معدالت 
 . العنف اجلنسي

 
.  على النساء يف اثبات حاالت االغتصابويتحيز النظام القضائي لصاحل الرجال ويوقع عبئا .50

ويعامل ضحايا العنف اجلنسي عادة بطريقة خمتلفة عن تلك اليت خيضع هلا ضحايا اجلرائم األخرى نتيجة 
للحذر الذي يتعامل به القضاء يف هذه احلاالت حيث يطلب تأييد شهادة الضحية بالرغم من قوة 

 اعتبار أن ضحايا العنف اجلنسي، وأغلبهم من النساء، وتنطوي هذه املمارسة القضائية على. الشهادة
عبئا على ضحايا العنف و ا متييزياوهذا السلوك النمطي وهذا املنطق ميثالن حاجز. ليسوا أهال للثقة

 .اجلنسي
 

 : القضاءفيما يتعلق بسريومتثل احلاالت التالية أمثلة على التمييز على أساس النوع  .51
 يونيو، أُدين 7ويف .  من جنوب دارفور فتاتنينود، اغتصب ج2005 مايو 2يف  -

بدال عن ) قانون اجلنائيال من 151املادة  (بعقوبة الفعل املنايف لآلداباملتهمون 
إلثبات جرمية وذكر القاضي بأنه مل جيد الدليل الكايف ). 149املادة (االغتصاب 

قانون اإلثبات؛  من 77املادة  اإلسالمية والشريعةاالغتصاب وبرر ذلك  مستندا على 
وقد اهتم كذلك بالتقرير . إلثبات جرمية االغتصاب البد من توفر شهادة أربعة شهود

وذكر . الذي مل يفصل هنائيا يف ما إذا كان هناك اغتصاب) 8األورنيك  (للقضيةالطيب 
طيب التقرير ال فقط بناًء على 149القاضي كذلك بأنه ال ميكنه إدنة املتهم حتت املادة 

 حممكة يف من احملامني والقضاة وذكر عدٌد.  حيصل عى شهادة األربعة شهوددون أن
 حيث إن 149االستئناف لضباط حقوق اإلنسان بأن القاضي قد أساء فهم املادة 

 مستقلتان عن بعضهما البعض ولكل منهما قواعد 151 و149اجلرائم حتت املادة 
 . إثبات خاصة هبا

  
 هجوم على بصجال مسلحون ثالث نساء يف  رة، اغتصب مخس2005 فرباير 8يف  -

 350 من البصتكونت اجملموعة اليت هامجت .  راكبا يف جنوب دارفور30حيمل 
والبعض منهم كان . ا عسكريارجل مسلح على ظهر اخليول واجلمال يرتدون لباس

وقد أيد الفحص الطيب دعوى . رت شكوى مبركز الشرطةر فرباير ُح9ويف ويف . ملثما
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 مرتكيب اجلرمية، واحدا) رجل( ضحايا احلادث  فرباير، شاهد أحُد10 يف .االغتصاب
وأُلقي القبض على املشتبه فيه . وهو فرد من أفراد استخبارات احلدود، يف سوق املواشي

 مارس، 9يف . وهناك تعرف عليه شهود آخرون. وسطوأُخذ إىل مركز الشرطة األ
 12نائية باالستماع لشهادة أربعة من بني كمة يف احملكمة اجلزئية اجلابدأت جلسات احمل

وتعرف شهود عيان على املشتبه فيه أثناء اجللسات، وكانوا قد تعرفوا عليه أيضا . شاهدا
وكانت قد تعرفت الضحايا الثالثة كذلك على املشتبه فيه وإن مل . مرتني أثناء التحقيق

من التهم األخرى املتعلقة ووجهت إليه هتمة االغتصاب وعدد . ميثلوا بعد أمام احملكمة
ويف . تلقى الشهود عددا من التهديدات حىت قبل أن تصل القضية إىل احملكمة. باحلادث

وعموما، يبدو أن . حالة واحدة على األقل، كان هناك هتديد من ضابط الشرطة
ونتيجة . التهديدات تصدر من أفراد من نفس املليشيا املسلحة اليت ينتمي إليها املتهم

 ابريل، 10يف . ديدات، فقد عجز الشهود عن حضور عدد من جلسات احملكمةللته
 مايو 23وإُجلت احملكمة حىت . ُنقل القضاة املسئولون عن القضية من جنوب دارفور

عندما ُعني قاضي من احملكمة اجلنائية اخلاصة بشأن أحداث دارفور بصفة مؤقتة للنظر يف 
ويدعي .  اجلرمية اآلخرينتعرف على مرتكيبري فيما يتعلق بالوتوقف التح. القضية

ويف منتصف . املتحري أن مرتكيب اجلرمية اآلخرين جمهولون وعليه فلم يستمر التحري
يونيو، ُحولت القضية من احملكمة اجلزئية اجلنائية إىل احملكمة اليت ُشكلت حديثا وهي 

 .احملكمة اجلنائية اخلاصة
 

 اجلنائية الدولية، الذي وقع عليه السودان، املعايري الدولية ويعرف نظام روما األساسي يف احملكمة .52
وهو ال ينشد فقط محاية الضحايا بل .  من املواضيع اإلجرائيةاويتناول عدد. حملاكمة جرائم العنف اجلنسي

ويتطلب هذا تعيني قضاة ومدعني ذوي . أيضا إنصافهم وإنصاف الشهود يف إطار احملكمة اجلنائية الدولية
. تأسيس وحدة للضحية والشاهدباإلضافة إىل اصة فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة والطفل خربة خ

 القواعد احلد وحتدد.  إلثبات جرائم العنف اجلنسيووُضعت كذلك القواعد اليت تتناول البينات الالزم
ق جبرائم العنف األدىن من املعايري الدولية لضمان عدم التمييز واملساواة بني الضحايا والشهود فيما يتعل

 ضوء العقبات العديدة اليت علىو. اجلنسي يف حالة اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
يواجهها الضحايا عند التعامل مع النظام القضائي يف دارفور كما وضح سابقا، يوصى باختاذ إجراءات 

لضحية والشاهد، ميكنها أن توفر سبل احلماية وحدة ا تأسيس مماثلة يف احملاكم يف دارفور، مبا يف ذلك
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 مقابلاملشورة واملساعدة املالئمة للشهود والضحايا وكل من يتعرضون للخطر تقدمي والترتيبات األمنية و
 .شهادهتمإدالئهم ب

 
ويف غياب احملاكم يف بعض املناطق، ميكن أن تستخدم إجراءات قانونية أخرى مثل احملاكم  .53

 :قضاء الرمسيالتقليدية بديال لل
اُغتصبت احدمها وقُتلت بعد . ، ُهومجت امرأتان يف مشال درافور2005 مايو 6يف  -

تعرفت الضحية اليت جنت على املشتبه . ذلك ومتكنت األخرى من اهلرب بعد اغتصاهبا
االجتماع الشرطة  تحضر.  مايو، اجتمع جملس القرية ملناقشة احلادث18ويف . فيه

 أُدين املشبته فيه وقد.  املشتبه فيهوممثل عن أسرةسرة الضحية عن أممثل باإلضافة إىل 
ومل تتخذ إجراءات جنائية أخرى .  دينار ألسرة الضحية600000كم عليه بدفع وُح

 . ضد املتهم
  

هبذا القدر من وبالرغم من أن القانون يسمح بالتسوية بني األسر، إالّ إن التعامل مع قضايا  .54
، من أن ينصفوا ومن د حيرم الضحايا، خاصة اإلناث منهنقضاء الرمسي ق دون اللجوء إىل الاخلطورة

 .احلصول على حماكمة عادلة علنية
  

   البينة القضائيةاحلصول علىعالج الطيب وال): 8( األورنيك اجلنائي بشأناجلدل  )4(
  

ويوضح أنه ). 8(يتناول هذا اجلزء من التقرير تاريخ اجلدل الذي دار حول األورنيك اجلنائي  .55
رغما عن التغيريات الرمسية اليت طرأت على اإلجراء اجلنائي الذي يضمن حق الضحية يف سرية العالج 
الطيب، إالّ إن بعض العناصر استمرت يف جتاهل هذا اإلجراء وتعريض األطباء واملساعدين الطبيني 

 .والضحايا للتهديد والترويع
 

َج أورنيك البينة الطبية يف حاالت ل منوذويستلزم القانون السوداين أن ميأل طبيب مسّج .56
) 8(ويهدف األورنيك اجلنائي . االغتصاب وبعض اجلرائم اخلطرية األخرى من حنو القتل واالعتداء البدين

ويتطلب قانون اإلجراءات اجلنائية أن تتخذ . لتأكيد أن العناصر املطلوبة يف البينة قد ُمجعت أثناء التحري
لة اجلرمية املتعلقة باملوت وباإلصابة البالغة الستدعاء طبيب مؤهل لفحص الشرطة اخلطوات الالزمة يف حا
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على ذلك، البد أن )). ج)(1(48املادة (نقلها إىل أقرب مستشفى /اجلثة أو الشخص املصاب ونقله
) 8(على األورنيك اجلنائي رقم ) مبا يف ذلك االغتصاب(حيصل مجيع الضحايا الذين تعرضوا إلصابة بالغة 

 . رطة بغرض الفحص الطيب وليقوم مقام البينةمن الش
 

، واستجابة ملا أثري من أن هذا اإلجراء مينع الضحايا يف دارفور من احلصول على 2004يف  .57
وباإلشارة إىل . 2004 أغسطس 11 بتاريخ 1/2004العالج، أصدر وزير العدل املنشور اجلنائي رقم 
البد فنما يكون هناك حاجة عاجلة للمساعدة الطبية، حي: "الظروف يف درافور، ينص املنشور على األيت

 األورنيك اجلنائي لعالجه مبستشفي حكومي دون أن يشترط إكمالللمريض إلنقاذ حياته ومن توفريها 
 ليوضح 2004 ديسمرب 11 بتاريخ 2/2004وُعدل هذا املنشور وصدر آخر حيمل الرقم )". 8(رقم 

 على أن اإلجراءات الطبية البد من 2/2004ر اجلنائي رقم وينص املنشو. جيب اختاذهاإلجراء الذي 
. قبل حتويل القضية إىل احملاكمة) 8(وجيب أن ميأل األورنيك . اختاذها دون التقيد مبتطلبات الفحص الطيب

 .كما مسح للمستشفيات اخلاصة اليت تعترف هبا وزارة الصحة بتقدمي املساعدة الطبية
 

مة السودانية وبني األمم املتحدة لتعميم املنشور اجلنائي رقم وشكلت بعثة مشتركة بني احلكو .58
ال وعملت البعثة على شرح أن على مجيع العاملني يف اجمل. 2005 مارس 24 و21يف دارفور بني ) 8(

 وزارة الصحة، اليت تعترف هبا اخلاصة أو دوليني، يف املستشفيات احلكومية الطيب سواء كانوا سودانيني أو
  مصرٌحومع ذلك جيب أن ميأل األورنيك طبيٌب). 8(الج دون التقيد باألورنيك اجلنائي رقم أن تتيح الع

 . له بذلك يف مرحلة الحقة يف حالة أن حررت شكوى يف احملكمة
 

 يف 5( أو يتبع ملنظمة طوعية حملية ا خاصا طبياصرحت وزارة الصحة لتسعة وعشرين مركز .59
بإجراء الفصح الطيب، ذلك باإلضافة إىل )  غرب دارفور يف9 يف جنوب دارفور و15مشال دارفور و

): 8(والبد أن تتوفر الشروط التالية يف األشخاص املصرح هلم مبأل أورنيك . املراكز الطبية احلكومية
جل يف اجمللس الطيب تدريب بعد إكمال اجلامعة، مّسمن ال شهرا 16ل االتخرج من كلية طبية، أكم

 . السوداين
 

صحة أن األطباء األجانب مل تتوفر فيهم شروط الطبيب املصرح له باستخراج ذكرت وزارة ال .60
 فإذا ُسمح ،عالوة على ذلك، ذكرت أن األورنيك وثيقة قانونية تستخدم يف التحريات اجلنائية. األورنيك
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من لألطباء األجانب باستخراج األورنيك وغادروا البالد قبل أن حتال القضية إىل احملكمة، فيكون عندها 
 . املستحيل االستماع لشهادهتم أثناء سري العملية القضائية

 
مازال البعثة اليت أرسلت لدرافور، وبالرغم من املنشورات اجلنائية، وبالرغم من غري أنه،  .61

وقد حاول .  عقبة أمام احلصول على العالج بدال عن تسهيل التحري يف االغتصابيشكل) 8(األورنيك 
وأن فقط ) 8(رطة اإلصرار على تقدمي املساعدة الطبية بعد حترير أورنيك بعض من املسئولني يف الش

ورفض يف بعض . األطباء املخولني مبأل األورنيك مسموح هلم مبنح الرعاية الطبية لضحايا االغتصاب
أحد ويف حالة معينة، نقل . احلاالت معاجلة ضحية اعتداء جنسي قبل احلصول أوال على األورنيك

ومن . عنوة من املركز الطيب ومحلها إيل طبيب مسجل ملأل األورنيك ضحيةً تنفذ القانون زةالعاملني بأجه
غري الواضح ما إذا كان السبب وراء عدم االلتزام باإلجراء اجلنائي يرجع للجهل باملنشور أو خوفا من أن 

 وزارة العدل توضيحا ويف هذا اإلطار، من املتوقع أن تصدر. تقع عليهم املسئولية لعدم تبليغهم السلطات
 .2005آخر يف يوليو 

 
ميثل عقبة أمام سرية العالج ويرون أن من حق ) 8( الطبية أن أورنيك ويعترب العاملون يف املراكز .62

وردت أجهزة تنفيذ القانون بأن . الضحايا أن مينحوا الفرصة الختيار املكان الذين سيتلقون فيه العالج
بد من التحري فيها وأن الفحص الطيب جزء مهم يف التحري اجلنائي العنف اجلنسي يعد جرمية خطرية ال

وذكرت احلكومة أن ضحايا العنف .  ساعة فإن معلومات قيمة ميكن أن تفقد72وإذا مل جير يف خالل 
اجلنسي ال ميألون األورنيك فعندما حيبلون نتيجة لالعتداء عليهم، لن يكون لديهم دليل إلثبات واقعة 

والتطبيق الصارم لإلجراءات الذي اشتمل على نقل الشرطة عنوة .  إدانتهم بعقوبة الزنااالغتصاب وميكن
الضحايا قد أدى لضحايا العنف اجلنسي خارج املركز الطيب حىت يعيد فحصهم طبيب مسجل دون رضاء 

وتظهر املشكلة بطريقة أكثر .  ودل على اجلهل باحتياجات ضحية العنف اجلنسيإىل انتهاك حقوقهن
 : وحا يف جنوب دارفوروض

 يف  عاما17فتاة تبلغ من العمر جمموعة من األشخاص  ت، اغتصب2005بنهاية مارس  -
وعندما ذهبت لعيادة تتبع ملنظمة طوعية حملية لطلب املساعدة الطبية . جنوب دارفور

تدخلت عدد من اجلهات الرمسية دون رضاء الضحية منتهكني بذلك حقها يف االحتفاظ 
 الشرطة العيادة وأصروا على تقدمي الضحية للعالج قبل اقتحمت.  الطيببسرية الفحص

وعادوا فيما بعد يف نفس . وبدأوا بطرح أسئلة على الضحية) 8(أن يكتمل أورنيك 
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.  ضابط شرطة، وأسعاف وثالثة أطباء من وزارة الصحة الوالئية20-15اليوم بصحبة 
وأساء أفراد من قوات . لتعليميوأعيد فحص الضحية وترحيلها إىل مستشفى نياال ا

األمن الوطين إليها يف املستشفى وطلبوا منها التوقف عن الكذب مدعية أهنا اغتصب يف 
وبعد أن أمضت يومني يف املستشفى، نقلتها . زناالارتكبت يف حقيقة األمر حني إهنا 

. ملستشفىالشرطة إىل مركز شرطة نياال واستجوبتها ملدة أربع ساعات قبل إعادهتا إىل ا
ضمت . شكل وايل جنوب دارفور، استجابة هلذا احلادث، جلنة للتحري يف احلادث

وقد اهتمت الشرطة . اللجنة ثالثة أطباء من وزارة الصحة الوالئية كانوا قد فحصوها
 مايو نشرت الصحيفة 30ويف . 9الطبيبني الذين عاجلا الضحية بإعطاء معلومات كاذبة

نظمة للالطيب تقرير الفقد نشرت : قاال بشأن القضية مSudan Visionالسودانية 
ظهر وقد . الطوعية بأكمله باإلضافة إىل تقرير مستشفى نياال التعليمي بشأن القضية

املقال أن القضية جزءا من جمهود دويل لفربكة وذكر . بوضوح اسم وصور الضحية
 . دعاوى اغتصاب كاذبة لتشويه مسعة احلكومة السودانية

  
 من مزيدا الضحية ميكن جتنيبوحىت . لضحيةا ملصلحة اجلدل الدائر حول اإلجراء وجيب حسم .63

وجيب .  حقوق الضحية اإلنسانية يف إطار اجلهود املبذولة للتعامل مع األمر قانونياراعىاألذى، جيب أن ت
 عاملونوجيب أن يقوم ال. ية الطبيةعلى السلطات احترام حق الضحية يف االحتفاظ بسرية العالج والرعا

 مأل األورنيك ( اإلجراءاتواحلرص علىيف املراكز الطبية بتوعية الضحايا حبقهم يف اللجوء إىل القضاء 
ومن املهم توضيح أن قبول الضحية .  حىت يستطيعوا اختاذ ما يناسبهم من قرار يف ذاك الوقت))8(رقم 

إذا قررت الضحية اللجوء إىل و. للجوء إىل القضاء أو رفضها لذلك لن يؤثر يف حصوهلا على العالج
وإرساهلا إىل )  ساعة72ويفضل يف خالل (القضاء برضائها، فالبد من مأل األورنيك ومجع البينة القضائية 

 .السلطات املختصة الستعماهلا يف القضية
 

 والكادر الطيباحلبس والترويع والتحرش بضباط حقوق اإلنسان  )5(
 

                                                 
 كذلكة ملوظف حكومي وهو يعلم أهنا من يعطي معلومات خاطئ): إعطاء معلوما خاطئة( من قانون اإلجراءات اجلنائية 97وتنص املادة   9

  .هذا املوظف أو إجباره على القيام بفعل معني، يعاقب بالسجن ملدة ال تتجاوز العام أو بالغرامة أو باالثنني معابغرض تضليل 
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عل احلكومة عنيفا اجتاه التقارير اليت تفيد باستمرار كما ذكر آنفا يف هذا التقرير، كان رد ف .64
واستعمل املتورطون يف جرائم االغتصاب استراتيجيات خمتلفة . ارتكاب جرمية االغتصاب يف درافور

حيلولة دون للتغطية جرائمهم وإلسكات الضحايا باللجوء يف بعض األحيان إىل خلق جو من الترهيب ل
وقد بلغت حساسية السلطات اجتاه دعاوى االغتصاب والعنف . الجع  علىالضحاياوحصول اإلبالغ و

 الذين يعملون واملدافعون عن حقوق اإلنساناجلنسي احلد الذي أصبح يتعرض فيه ضحايا العنف اجلنسي 
 : هبملصاق هتم جنائية ه اجلرائم إلبراز حجم املشكلة إلعلى توثيق هذ
 يف اخلرطوم بسبب - هولندا-حدودمايو، أُلقي القبض على مدير أطباء بال 30ويف  -

واهتم بالتجسس وبترويج معلومات . تقرير عن االغتصاب، مث أُطلق سراحه بكفالة
 مايو، 31ويف . ض هتمة التجسس لعقوبة اإلعدام يف السودانوتعرِّ. كاذبة تزعزع األمن

ألقت السلطات القبض على منسق أطباء بال حدود يف جنوب دارفور ووجهت إليه 
. يف الصحف السودانيةاملنظمة وسبق القبض عليه هتديد . تهم وُحول إىل اخلرطومنفس ال

  . 2005 يونيو 20ونتيجة للضغط الدويل املكثف، أسقطت احلكومة التهم يف 
  

وتلقى العديد من التقارير عن الترويع والتحرش ضد ضباط حقوق اإلنسان والعاملني يف اجملال  .65
 يعترب انتهاكا والكادر الطيبد والترويع والتحرش بضباط حقوق اإلنسان وأي فعل للتهدي. الطيب االهتمام

 . للقانون الدويل ويشكل عائقا كبريا امام وصول الضحايا للعدالة
  

 رد فعل احلكومة اجتاه العنف اجلنسي )6(
  

شكلت وزارة العدل جلان قضائية وطنية للتحري يف دعاوى االغتصاب يف دارفور يف يوليو  .66
ت اللجان سلطة إجراء التحريات، وتوجيه التهم، وعقد احملاكمات ومتابعة سري نحوقد ُم. 2004

وأكملت اللجان عملها بعد ثالثة أسابيع ورفعت تقاريرها لوزارة العدل بواسطة . القضايا يف احملكمة
وقد ضمنت اللجنة الوطنية للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان .  حلقوق اإلنساناالستشارياجمللس 
.  اليت خلصت إليها اللجان القضائية يف تقريرها ارتكبتها جمموعات مسلحة يف والية دارفور النتائَجاليت

 عشرة من أفراد من بينهمويفيد التقرير إىل أن حتريات اللجنة القضائية الوطنية أدانت عدد من األشخاص 
غري إن جلنة التحقيق . اكمةوقد رفعت وزارة العدل عنهم احلصانة حىت يقدموا إىل احمل. القوات املسلحة

اللجان املختصة باالغتصاب مل توضح "الدولية انتقدت تشكيل اللجان ومنهاج عملها موضحة أن 
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 االغتصاب يف دارفور، كما أهنا مل حتقق شرط رميةاألسس اليت اعتمدت عليها يف نتائجها فيما يتعلق جب
 الفقرة s/2005/60(اإلنسان وحماسبة مرتكبيها حقوق انتهاكات بالتحري يف القضايا اخلطرية املتعلقة 

487 .( 
 

ُشكلت جلنة والئية حملاربة العنف ضد املرأة يف جنوب دارفور مبنشور صادر من وايل جنوب  .67
شارك يف اللجنة بصفة . 2005مارس 30 ُعدل يف 2005 مارس 6 بتاريخ 17دارفور حيمل الرقم 

 املتحدة وبعثة االحتاد األفريقي ومكتب تنسيق الشؤون مراقب كل من إدارة حقوق اإلنسان ببعثة األمم
. اإلنسانية وصندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية

حتليل املشكالت املتعلقة بالتحري يف قضايا العنف اجلنسي وحماكمة تلك ) 1: (وأهداف اللجنة تتمثل يف
حتديد سبل تطوير أداء السلطات ) 3. (لقضايا اليت حيوهلا املدعي للمحاكم القضائيةمتابعة ا) 2. (اجلرائم

حتديد عدد القضايا اليت أحيلت للمحكمة وعدد القضايا اليت حصل فيها ) 4. (احلكومية املختصة ومتابعته
ف اجلنسي نع حدوث العنمل مناهجوضع ) 5. (على قرار باإلدانة وتلك اليت حصل فيها على قرار بالتربئة

). 8(ضمان حصول الضحايا على العالج وفق املنشور اجلنائي املعدل رقم ) 6. (ناهجومتابعة هذه امل
 أن السلطات تتبع منهجا يؤدي التأكد من) 8. ( ومتابعة احلاالت اليت مل يلتزم فيها باإلجراءاستالم) 7(

ومل حيضر ممثلي . نفسية وقانونيةإىل خلق بيئة آمنة تدعم الضحايا وتضمن حصوهلم على خدمات صحية و
 أبدواو.  وإن  حتسن حضورهم يف شهر يونيو2005احلكومة اجتماعات اللجنة يف ابريل ومايو 
غري إنه، يظل على اللجنة . واملنشور املعدل) 8 (باألورنيكموافقتهم الشفيه على بعض األمور اليت تتعلق 

حدوث العنف اجلنسي ووضع هناية لإلفالت من فعل الكثري حىت يكون هلا تأثري ملحوظ على تقليل 
 .عقوبة العنف اجلنسي يف دافور

 
، رصد ضباط حقوق اإلنسان عددا من مظاهر التطور اإلجيايب على املستوى 2005ومنذ مايو  .68

وبالرغم من أن .  املبذولة ملعاجلة اإلفالت من القانون يف جرائم العنف اجلنسيباجلهوداحمللي فيما يتعلق 
 هناك مؤشرات بأن السلطات قد اختذت بعض اخلطوات ملنع انتهاك اإلجراءات مل تقيم بعد، إالّ أن فعالية

 .حماكمة املذنبنيحقوق اإلنسان ولضمان 
 

 2005وقد زارت اللجنة األمنية لشمال دارفور قادة عسكريني حول الفاشر بنهاية مايو  .69
ودعى الوفد القادة العسكريني للسيطرة . ود فيها جنمتهم اليت ارتكبت إلطالعهم بأن عدد من اجلرائم
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وحىت يتثىن حل مشكلة التعرف على . على جنودهم والتأكد من توقفهم عن ارتكاب مزيد من اجلرائم
، صدر  للشرطة أو اجليشم ال ينتمونمرتكيب اجلرائم، ألن عددا منهم كان يرتدي زي رمسي يف حني أهن

 يدعوهم إىل التركيزالشرطة العسكرية واألمن وطات احمللية،  السلُعمم على 2005أمرا يف بداية يونيو 
ويفيد األمر بأن أي شخص يرتدي زيا رمسيا وليس عضوا . على األحكام ذات الصلة من القانون اجلنائي

 . للمحاكمةة أو اجليش يلقى القبض عليه ويقدميف الشرط
 

الشرطة ووزارة العدل، ُشكل ، ويف أعقاب قرار اختذه وزير الداخلية، ومدير 2005ويف مايو  .70
ُنشر يف مجيع واليات دارفور لتقدمي اخلربة ولتأسيس إدارات للتحري اجلنائي متاثل وفريق حتري جنائي 

. ونظم فريق مقدمة تدريبا للشرطة قبل وصول فرق التحري اجلنائي لدارفور. املوجودة حاليا يف اخلرطوم
نائي من ضباط خبربات خمتلفة مثل التحري اجلنائي، تتكون فرق التحري اجل.  مستمرا التدريبومازال

 ع فرُقوستوزِّ. عامل مع موقع اجلرميةتوال) البصمات(ومجع البينة القضائية واختبارها، واهلوية الشخصية 
.  جلمع البينات لتستعمل يف قضايا االغتصاب برضاء الضحايامعداتالتحري اجلنائي على األطباء 

ف فرق وتكلَّ.  اليت مجعها الفرق ملعمل باخلرطوم لتحليل احلمض النوويوسترسل البينات القضائية
 .  تقدماجيرز فيهاالتحري اجلنائي بالتركيز كليا على التحريات مبا يف ذلك مراجعة القضايا اليت مل 

 
 حيث أدى ذلك إىلعالوة على ذلك، أُعيد نشر قضاة ووكالء نيابة يف مدن يف مشال دارفور  .71
واستدعي قضاة ووكالء . ضحايا اجلرائم مبا فيها جرمية العنف اجلنسي إىل العدالة  فرص وصولنيسحت

إىل احلضور إىل الفاشر حفاظا على ) أم كدادة، وكتم، وكبكابية ومليط(نيابة من أربع مدن حول الفاشر 
وحيد . اويف يونيو، تقرر أن ُينشر قضاة يف أربع مدن، كما ُنشر وكالء نيابة ملدينتني منهم. سالمتهم

متركز القضاة ووكالء النيابة يف عاصمة الوالية من وصول الضحايا إىل العدالة يف املناطق احمليطة 
 .بالعاصمة

 
. 2005 يونيو 7 احملكمة اجلنائية اخلاصة بشأن األحداث يف دارفور يف  العدلشكّل وزير .72

وأول قضية . ضية فقط ق12  مل تعرض أمامها إالّحسب إفادات رئيس احملكمةووبالرغم من ذلك، 
 من أفراد قوات الدفاع الشعيب واثنني ةتتعلق بثمانيو 2005 يونيو 18 يف  كانتُعرضت على احملكمة

 عاما أثناء هجوم على 16 فتاة تبلغ من العمر اغتصاب من التهم من بينها ُوجهت إليهم عددمن اجليش 
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جبلسة احملكمة يف صباح تب املدعي حية وحماموها ومكوقد أُبلغت الض. 200410 ديسمرب 20 يف بصني
 إالّ أن. جللسة إىل اليوم التايل وطلبوا تأجيل اوقت كاٍفويأسف احملامون ألهنم مل يبلغوا قبل .  يونيو18

"  دقائق فقطقبل مخسحىت ولو كان "اإلبالغ  لبهم حمتجا بأهنا حمكمة خاصة وأنرفض طرئيس القضاء 
 . ضية احتجاجا على ذلكوانسحب احملامون من الق .يعترب كافيا

 
 مرتكيب جرمية االغتصاب  اليت رصدها ضباط حقوق اإلنسان، ُعرضويف عدد قليل من القضايا .73

إذا العنف اجلنسي  رائمجمرتكيب وميثل هذا بارقة أمل يف معاقبة . على احملكمة وعقوبوا علي جرميتهم
 .اإلرادة السياسية الالزمة توفرت

 يف جنوب دارفور اثنني من رجال الشرطة الغتصاهبم ، أدانت حمكمة2005 مايو 5يف  -
وُحكم عليهم بالسجن مدة مخسة أعوام . 2005 فرباير 17امرأة أثناء عملهم يف 

 . قرابة باملتحريصلة ضحية  سريعا ألن للفيها أن القضية قد ُحكمويقال .  جلدة100و
  

يون ومنظمات حقوق اإلنسان واألكادميوتعمل املنظمات النسوية احمللية، واملنظمات احمللية  .74
 وتقدمي خمتلف اخلدمات لضحايا العنف اجلنسيالوطنية جبد لرفع الوعي حبقوق املرأة وبناء القدارت 

مهنة (وقد نظمت املنظمات احمللية النسوية املنابر جلمع القطاعات ذات الصلة .  املساعدة القانونيةوتشمل
. ملناقشة سبل منع العنف اجلنسي والتعامل معه يف دارفور) مالقانون، الطب، أجهزة تنفيذ القانون واإلعال
وتنادي اجملموعات األخرى . اخلريففصل اع السياسات يف ّنوخلصت املنابر إىل توصيات سترفع إىل ُص

 . بإصالح القانون ملعاجلة التمييز على أساس النوع
  

 مالحظات )7(
  

االت العنف اجلنسي، إالّ أن طوات للتحري يف عدد من حوبالرغم من احلكومة قد اختذت خ .75
ونتيجة لذلك، . هم يف منعهايث تس اإلفالت من العقوبة حبت تظل غري كافية لوضع هناية حلالةهذه اخلطوا

 .غتصاب الفتيات والنساءالغ كل أسبوع عن حاالت جديدة بلُّي

                                                 
دنية إىل العسكرية يف كمة امللتحويل القضية من احمل هم أزاء حماولة السلطات العسكريةضباط حقوق اإلنسان وعربوا عن قلقتابع القضية   10

  . سابقوقت 
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فاعلة عامة عن التحري يف الشكاوى بصورة بصورة  يف أجهزة تنفيذ القانونويعجز املسئولون  .76

. وعن مجع املعلومات الكافية اليت على أساسها ميكن أن تعقد حمكمة ويصدر حكم عادل يف كل قضية
 .تعطيل اختاذ إجراءات حقيقية بشأهناالتحريات وهنايتها مبا أدي إىل وال يوجد إطار زمين حيدد بداية 

 
واإلجراءات . طة اجلرائم أفرادا يف قوات اجليش والشريكون مرتكبوويف عدد من احلاالت،  .77

 إذن من األجهزة تستلزم احلصول علىقوات األمن املتعلقة باكمة احمل التحري واليت تتبع يف حالةاحلالية 
ه الفئة بالرفض أو  املدعي بسحب احلصانة من هذوعادة ما يقابل طلب. التنفيذية املسئولة عن سلوكهم

د أفراد أحيف حالة احلصول على إذن مبحاكمة وأقصى ما ميكن أن يتخذ وبنفس الطريقة، . عدم الرد عليه
أن تتوفر فيهما فإن التحري واحملاكمة جيب ومهما يكن وضع املتهم، . العملهو إيقافه عن هذه الفئة 

 .نفس معايري الشمولية واحملاسبة
 

واليتحمس األشخاص للتبليغ يف حوداث العنف اجلنسي أو لإلدالء بشهادهتم نظرا النعدام الثقة  .78
 .شرطة والنظام القضائي وخوفا من االنتقاميف ال

  
 توصيات )8(

  
 تستجيب للمطالب اخلاصة للتحري وعقد احملاكمات وإصدار معينةهناك حاجة إلجراءات  .79

يف قضايا االغتصاب واألشكال األخرى للعنف اجلنسي لضمان عدم تعريض الضحايا من النساء األحكام 
والبد . ملعاملة أجهزة القضاء والشرطةنتيجة وأ اعتبارا للنوع نتيجة للقوانني اليت ال تعطيملزيد من األذى 

هذه القضايا وأن التحري  اخلربة للتعامل مع مثل ما يكفي منتحرين كالء النيابة من التأكد من أن للملو
 .لصدمات أخرى توفر على الضحايا وأسرهم التعرضريقة جيري بط

 
عويض من خالل كني الضحايا من احلصول على تموالبد من تقوية اآلليات القضائية واإلدارية لت .80

وعملية مراجعة ويتيح التوقيع على اتفاق السالم الشامل . إجراءات سريعة وعادلة وغري مكلفة ومتاحة
 إجراءات تتفق مع املعايري فرض احلماية الشاملة حلقوق املرأة وييوفرالدستور فرصة لتأسيس إطار قانوين 
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وتشمل املعايري الدولية إجراءات . الصحيح مع جرائم العنف اجلنسي وضحاياهاليت تضمن التعامل الدولية 
 . ماية يف اثناء احملاكمة وتأسيس وحدات للضحية والشاهد لتقدم خدمات لدعم الضحايااحل
 

وحىت يتثىن وضع هناية للعنف اجلنسي، فإن حكومة السودان حتتاج لالعتراف حبجم املشكلة  .81
. وضع هناية حلالة اإلفالت من القانون الذي يغذي العنف اجلنسي يف دارفورلواختاذ اخلطوات الالزمة 

املوثوق فيها واليت جترى يف أواهنا التحريات بعد سوف يتضح ملرتكيب جرائم العنف اجلنسي من و
والبد أن توضع هناية . جرمية لن تغتفر بعد اآلنواحملاكمات اآلمنة لقضايا العنف اجلنسي بأن االغتصاب 

 .س والترويع والتحرش الذي ميارس ضد ضحايا العنف اجلنسي ومن يدعموهنمللحب
  

 توصيات حلكومة السودان  ) أ(
  

 :ترفع التوصيات التالية حلكومة السودان .82
أو الرد على حادث من احترام رغبات الضحية وحقوقها وكرامتها عند اختاذ ما يلزم ملنع  •

 .حوادث العنف اجلنسي
ملتحيز يف مجيع بالغات العنف اجلنسي للتعرف على املسئولني التحري السريع والشامل وغري ا •

قانون أو جمموعات يف أجهزة تنفيذ المن العاملني فرد عنها وحماكمتهم، سواء أن ارتكب اجلرمية 
 .آخرونمسلحة أو 

جراءات أمنية وتقدم احلماية واإل إجراءات لتتيحتأسيس وحدات للضحية والشاهد باحملاكم  •
تستلزم توفري األمن دة املناسبة أثناء التحري واحملاكمة وأي مرحلة الحقة املشورة واملساع
 .للضحايا والشهود

يف قضايا انتهاكات للعاملني بالدولة ضد التقدمي للمحاكمة ح احلصانة اإلجراءات اليت متنإلغاء  •
 . حقوق اإلنسان مثل االغتصاب

ء التحري واحملاكمة ضد أي متهم يعمل أثنا) الوقف عن العملمن حنو (اختاذ اخلطوات التأديبية  •
 .يف أجهزة تنفيذ القانون والقوات املسلحة

تدريب الشرطة  ووكالء النيابة واألجهزة القضائية والكادر الطيب فيما يتعلق بعالج ضحايا  •
 .ويف إجراء التحريات اجلنائية ومجع البينة القضائيةالعنف اجلنسي 
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التعامل الطيب مع ضحايا االغتصاب لضمان مجع البينة اعد الكادر الطيب على قووتدريب األطباء  •
 . وحفظ كرامة الضحاياالطبية الالزمة 

 .بيئة آمنة تدعم الضحايا يف حبثهم على اخلدمات الطبية والقانونيةخلق  •
ولتوعية الضحايا حبقوقهم يف احلصول على تعويض من خالل تنظيم محلة لرفع الوعي بني العامة  •

 .آليات القضاء
كومة مراجعة ب اتفاق السالم الشامل، تراجع احليف إطار عمل مفوضية اإلصالح القانوين مبوجو •

 .شاملة اإلطار القانوين احلايل املتعلق جبرائم اجلنس لضمان فاعليته يف حماكمة العنف اجلنسي
 تعريض ضحاياالبينة املطلوبة يف جرمية الزنا إللغاء التمييز على أساس النوع وملنع تعديل  •

 . جبرمية الزنا حملاكمتهن اغتصاهبناالغتصاب الالئي حيبلن نتيجة 
ضمان أن العقوبة اليت تفرض على مرتكيب اجلرائم والتعويض الذي حيصل عليه الضحايا يتناسب  •

مع حجم اجلرمية واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، خاصة تلك املتعلقة باملعاملة القاسية غري 
 . اإلنسانية واملذلة

 
جيب على حكومة الوحدة الوطنية أن تلتزم حبقوق اإلنسان مبصادقتها على امليثاق ضد التعذيب  .83

 والعقوبة، وميثاق إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول واملعاملة القاسية غري اإلنسانية واملذلة
لحة وبروتوكول امليثاق االختياري يف ميثاق حقوق الطفل بشأن استخدام األطفال يف الرتاعات املس

 .نسان وحقوق املرأة يف أفريقيااألفريقي بشأن حقوق األ
  

  جتمع الدويلتوصيات للم  ) ب(
 :البد للمجتمع الدويل من .84

تقدمي املساعدة حلكومة السودان إلعادة هيكلة قوات الشرطة وتدريبها وتأسيس قضاء  •
 .عالية وعدالةله من املوارد الالزمة ملباشرة عمله بف ،مستقل كفء وغري متحيز

توفري التدريب لوكالء النيابة والقضاة واملوظفني اآلخرين يف التعامل مع قضايا  •
مبا يتفق مع املعايري احلالية للقانون الدويل االغتصاب وأشكال العنف اجلنسي األخرى 

واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا خاصة نظام روما األساسي باحملكمة اجلنائية الدولية 
 . كمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةواحمل
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توفري التدريب للعاملني يف أجهزة تنفيذ القانون والقوات املسلحة وحقوق اإلنسان  •
 .الدولية والقانون اإلنساين وحقوق املرأة

بالتحريات اجلنائية فيما يتعلق للعاملني يف أجهزة تنفيذ القانون تقدمي املساعدة الفنية  •
  .لقضائيةومجع البينة ا


