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                جملس حقوق اإلنسان
                          الدورة االستثنائية الرابعة

     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢

  موجهة مـن السيد أنطونيو كاسيسي، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٧رسالة مؤرخة 
 نة التحقيق الدولية بشأن دارفور، إىل رئيس جملس حقوق اإلنسانالرئيس السابق للج

                                                            ً                                       تابعت ببالغ االهتمام املناقشات اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان مؤخراً بشأن حالة حقوق اإلنسان يف                
  .                                                        دارفور، وأحيي قرار اجمللس عقد دورة استثنائية مدهتا يوم واحد

        ، واليت   )    ٢٠٠٤ (    ١٥٦٤          ً                       أنشئت عمالً بقرار جملس األمن                                                        إن جلـنة التحقـيق الدولية بشأن دارفور، اليت         
ّ                     ، ضّمنت تقريرها إىل األمني     ٢٠٠٥      يناير  /                     إىل غاية كانون الثاين    ٢٠٠٤       أكتوبر  /   ُ                           رأسُتها يف الفترة من تشرين األول    

          واختذ جملس    .                                                                                                   العـام جمموعة توصيات ترمي إىل إهناء االنتهاكات اجلارية يف دارفور وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة              
  .                                                               األمن خطوة تارخيية بإحالة الوضع يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية

                                                                                           ولكن االعتداءات العنيفة على املدنيني يف دارفور مل تنقطع منذ ذلك احلني، حىت إن بعض التقارير يفيد أن  
                 نسان فرصة الختاذ                                                وتتيح هذه الدورة االستثنائية جمللس حقوق اإل        .     ٢٠٠٤                                         الوضع اآلن أسوأ مما كان عليه يف عام         

ُ                         إجـراءات لصاحل الضحايا وضمان التنفيذ الكامل لتوصيات جلنة التحقيق، وال سيما التوصيات اليت ُوجهت إىل                                                                                                     
                                                                           ً                وأود أن أؤكد بوجه خاص على التوصيات اليت تطلب إىل احلكومة اختاذ تدابري حمددة، وفقاً                 .                 حكومـة السودان  

                                                                 د حلالة اإلفالت من العقاب اليت يستفيد منها مرتكبو اجلرائم يف                                                         ملعايري حقوق اإلنسان الدولية، من أجل وضع ح       
  .    ُ                        ً     ً                                      ولو ُنفذت تلك التوصيات تنفيذاً فعاالً ألتاحت ختفيف معاناة الضحايا يف دارفور  .       دارفور

                                                                                                       وستعلمون أن االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة هي مثرة حتقيق متعمق استغرق ثالثة أشهر وقام به                 
                                                                                          مسة مبساندة أمانة وفريق حبث قانوين وفريق حتقيق مؤلف من حمققني وخرباء يف الطب الشرعي                                أعضاء اللجنة اخل  

                              وقد مكث فريق التحقيق يف دارفور   .                                                          وحمللني عسكريني وحمققني متخصصني يف جمال العنف القائم على نوع اجلنس
                            ت اللجنة أثناء وجودها يف         وعقد  .     ٢٠٠٥       يناير   /                   إىل كانون الثاين       ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                طـوال الفترة من تشرين الثاين     

                                                                                                         السـودان اجتماعات مطولة مع ممثلي احلكومة وحكام واليات دارفور وغريهم من كبار املسؤولني يف العاصمة                
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                                                       القوات املسلحة والشرطة، وقادة قوات التمرد، وزعماء           من              ومع أفراد                                         وعلى مستوى احملافظات واملستوى احمللي،      
     وبنت   .                                                        االنتهاكات، واملنظمات غري احلكومية، وممثلي األمم املتحدة             وشهود             ، وضحايا                         ً   القبائل، واملشردين داخلياً  

  .                                                          اللجنة استنتاجاهتا على حتليل مفصل جلميع الوقائع املعروضة عليها

                                                                                                     ويف هذا الصدد، أود التطرق إىل مسألة الصالت القائمة بني حكومة السودان وامليليشيات، وهي مسألة                
                                                   وهذه الصالت موثقة بالتفصيل يف خمتلف فروع تقرير          .                 لس حقوق اإلنسان                                   حظيت باهتمام خاص يف مناقشات جم     

                                                                                                       وأغتنم هذه الفرصة لتوجيه انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل األحكام ذات الصلة من التقرير، وال سيما                  .         اللجـنة 
                                      ، ومجـيع فـروع الـتقرير املتعلقة           ٢٤٠    و    ١٨٨    و    ١٨٥    و    ١٢٦-   ١٠٦    و   ٩٩-  ٩٨    و   ٨٦    و   ٦٩-  ٦٧           الفقـرات   

  .           قائعية حمددة            باستنتاجات و

  :                                                                                 وأوجه انتباهكم بوجه خاص إىل املقتطفات الرئيسية التالية من تقرير جلنة التحقيق الدولية 

   :             أو اخلاضعة هلا /                                           فيما خيص مليشيات اجلنجويد املدعومة من احلكومة و -

    دود             يف اإلطار احمل̀        اجلنجويد̀                           ً                                       مجعـت اللجنة مواد أساسية جداً ترى أهنا توفر سندا الستعمال مصطلح      "
                          ً     ً                                                                      لواليـة اللجنة، بوصفه مصطلحاً عاماً لوصف املليشيات العربية العاملة حتت إمرة السلطات احلكومية               

ـ     ٍ                                                        منها، أو بتواطؤ معها أو بتغاٍض منها، واليت تنتفع من اإلفالت من العقاب عن                م                       السـودانية، أو بدع                              
  ؛ )  ٩٩       الفقرة    " (      أعماهلا

  :                                وفيما خيص تنظيم امليليشيات وهيكلها -

                                                                                        لجـنة وجـود ثالث فئات رئيسية للجنجويد، تتحدد كلها حبسب تصنيفات انتساهبا حلكومة                      تـبني ل   "
                                                                                          وتندرج حتت الفئة األوىل املليشيات اليت تنتسب إىل احلكومة بصورة فضفاضة ال أكثر وتتلقى                .        السودان

  .     قبلي                                 ً                             ويعتقد أن هذه املليشيات تعمل أساساً حتت عباءة التنظيم ال           .                                    مـن الدولـة أسلحة ولوازم أخرى      
                                                                                                         ويعتقد أهنا تشن هجمات بإيعاز من سلطات الدولة، إال أن اللجنة تطرق إليها شك بأن هذه املليشيات                 

  ؛ )   ١٠٦       الفقرة    " (           ً                                                 تعمل أحياناً بوازع من نفسها فتقوم بعمليات هنب صغرية لفائدهتا هي

                  النظامية، ومن                                                                                            وتندرج حتت الفئة الثانية مليشيات ذات أبنية تنظيمية شبه عسكرية تتوازى مع القوات             "
                             وقد تكون بعض هذه املليشيات حتت   .                    واجملاهدين والفرسان̀              القوة الضاربة̀                       ضمنها مجاعات تعرف باسم 

                    ويعتقد أن مليشيات     .                                                                                  إمرة ضباط من اجليش النظامي ولكنها ختضع يف الوقت نفسه لكبار زعماء القبائل            
  ؛ )   ١٠٧       الفقرة    " (                األسس القانونية                                                    ً    هذه الفئة تعمل وفق تشكيل قيادي حمدد ولكنها تفتقر متاماً إىل

                                                                                           ويندرج حتت الفئة الثالثة من املليشيات أفراد قوات الدفاع الشعيب وخمابرات احلدود، وكلتامها هلا أساس  "
   "                                                             وحتارب قوات الدفاع الشعيب إىل جانب القوات املسلحة النظامية        .                                   تشـريعي مـن القـانون السوداين      

  ؛ )   ١٠٨       الفقرة  (

  :                         قائمة بني املليشيات والدولة                 وفيما خيص الصالت ال -
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              وتكشف العالقة    .                                                                                ثبـت للجنة وجود صالت واضحة بني الدولة واملليشيات من الفئات الثالث مجيعها             "
                                                                                             الوثـيقة بني املليشيات وقوات الدفاع الشعيب، اليت هي مؤسسة حكومية منشأة بقانون، عن وجود صلة       

                                                ىل ذلك، فاملليشيات بفئاهتا الثالث تتلقى أسلحة                  وباإلضافة إ   .                                          قويـة بـني املليشيات والدولة يف جمملها       
                                                                                            ولوازم اعتيادية من الذخائر، يقوم بتوزيعها عليها اجليش وكبار املسؤولني املدنيني على مستوى احملليات، 

  ؛ )   ١١١       الفقرة    " (           ً                                                     وحيدث أحياناً أن تقوم قوات الدفاع الشعيب بتقدميها إىل املليشيات األخرى

  )     ٢٠٠٤ (    ١٥٥٦                   من قرار جملس األمن   ١٦     إىل   ١٣   و ٦           ً            العام، عمالً بالفقرات                      ويف تقرير مقدم من األمني "
                 ً                                     احلكومـة أقرت أيضاً بأن املليشيات اخلاضعة لنفوذها        ̀             ، ورد أن        ٢٠٠٤         أغسـطس    /     آب   ٣٠         املـؤرخ   

                                                                             ً           ال تقتصر على تلك اليت كانت تدخل يف السابق يف عداد قوات الدفاع الشعيب، بل تشمل أيضاً املليشيات 
                       ويعين هذا أن االلتزام      .                                 ً                                 إطار تلك القوات واليت ارتبطت الحقاً هبا أو جندت للخدمة فيها                         الواقعة خارج   

  " ̀                                                                                                  بـرتع السـالح يشري يف آن واحد إىل قوات الدفاع الشعيب وإىل املليشيات اليت عملت باالرتباط هبا                 
  ؛ )   ١١٤       الفقرة  (

  :                                                         وفيما خيص املسؤولية القانونية عن األعمال اليت يرتكبها اجلنجويد -

                                                                                                الذين يشري إليهم معظم الضحايا يف الصراع القائم هم مليشيات عربية تغري على قرى هؤالء                ̀        اجلنجويد̀  "
                  ً             وهذه املليشيات كثرياً ما تعمل مع   .                                                            الضحايا ممتطني اخليول أو اجلمال، يقتلون وينهبون وحيرقون ويغتصبون
                                    هبا شهود يصفون الدعم الذي تقدمه                                            ً                                 احلكومـة وبتأييد منها، كما هو ثابت دائماً من اإلفادات اليت يديل             

                                                                                                   قـوات احلكومة أثناء اهلجمات، ومن األمناط الواضحة ألنواع اهلجمات اليت جرت عرب دارفور على مدى                
           ورمبا تقوم    .                                                                                               عـام، ومن املواد اليت مجعتها اللجنة عن دور احلكومة يف جتنيد املليشيات وتسليحها وتدريبها              

                                                           كومة، بالعمل وحدها مستقلة عن احلكومة فتستغل جو الفوضى العام                    ً              بعض املليشيات أحياناً، كما تزعم احل
  ؛ )   ١٢١       الفقرة    " (                                                                الذي يسوده اإلفالت من العقوبة وتعتدي وتنهب وحترق وتدمر وتغتصب وتقتل

                        ً                                                                                 واللجـنة على ثقة، استناداً إىل حتقيقاهتا، من أن األكثرية الكبرية للهجمات اليت شنتها املليشيات على                 "
                                                         وترى اللجنة أن املليشيات، يف بعض احلاالت احملدودة، تصرفت         .                  اء موظفي الدولة                     قـرى قد جرت برض    

      ً                                                                                                  أحياناً خارج نطاق السيطرة املباشرة حلكومة السودان ودون أن تتلقى أوامر من موظفي الدولة لإلتيان               
   مع  و  .                                                                      ويف هذه الظروف، ال يتحمل املسؤولية عن اجلرائم سوى مرتكيب اجلرائم وحدهم       .              هبذه التصرفات 

                                                                                                       ذلك، فعندما ميكن إثبات حتريض احلكومة هلذه املليشيات من أجل االعتداء على قبائل معينة، أو إثبات                
                           إن احلكومة تتحمل املسؤولية ̀  ١̀   :                                                              تزويد احلكومة هلا باألسلحة وبالدعم املايل واللوجيسيت، جيوز القول    

                                 اك للقانون الدويل حلقوق اإلنسان                 عن أي انته    )                                             إزاء سـائر الدول األعضاء يف اجملتمع الدويل        (           الدولـية   
                                                                  جتوز مساءلة موظفي احلكومة ذوي الصلة مساءلة جنائية، على ضوء            ̀  ٢̀                             ترتكـبه املليشيات، وكذلك     

   عن                    رتكبها املليشيات و   ت     اليت         إلنساين                                                                   الظروف احملددة لكل حالة، عن التحريض على انتهاكات القانون ا         
   ).   ١٢٥       الفقرة    " (                        املساعدة واحلض على ارتكاهبا
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                                                                                           ويرد املزيد من التفاصيل عن الصالت القائمة بني احلكومة واملليشيات يف فروع التقرير املتعلقة مبا خلصت  
                                                                                                                 إلـيه اللجنة من استنتاجات وقائعية وقانونية بشأن انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين               

   ).   ٤١٨     إىل    ١٨٢        الفقرات  (      الدويل 

                                              ً                           ير جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور سيشكل أساساً ملداوالت جملس حقوق                                        وإين لعـلى ثقة من أن تقر       
  .                                                                       لذا، أرجو تعميم هذه الرسالة على أعضاء ومراقيب جملس حقوق اإلنسان            .                                     اإلنسـان يف هذه الدورة االستثنائية     

  .                                                 وأبقى حتت تصرف اجمللس إن احتجتم إىل أية مساعدة إضافية

               أنطونيو كاسيسي  :     توقيع 

                                                                انون الدويل، جامعة فلورنسا؛ والقاضي الرئيس السابق للمحكمة                  أستاذ الق  
                                                                         اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ والرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية 
                                                              بشأن دارفور؛ واخلبري املستقل لرصد كفاءة عمل احملكمة اخلاصة لسرياليون

- - - - - 


