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 موجز تنفيذي

قـام أعضاء البعثة الرفيعة املستوى املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور، املكلفني مبوجب مقرر جملس                 
 بتقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يف هذا الصدد، بإجناز     ٤/١٠١-حقـوق اإلنسـان دإ    

 يف جنيف، وأديس أبابا، وجنامينا، وأبيشي، ٢٠٠٧مارس / آذار٥   إىل ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٥برنامج عملهم يف الفترة من      
وخمـيمات الالجـئني يف شرق تشاد، حيث التقوا مبئات األشخاص املعنيني، واستعرضوا اآلالف من صفحات الوثائق،                 

 .نسانوأجروا تقييماً حلالة حقوق اإلنسان واالحتياجات يف هذا الصدد، وأعدوا تقرير البعثة إىل جملس حقوق اإل

وإذ أدركت البعثة أن توفري احلماية الفعالة للمدنيني يف دارفور هو املسألة املركزية املطروحة، وأن اإلطار  
األنسب لتناول هذه املسألة هو إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، فإهنا قررت اعتماد 

وإذ تؤكد البعثة أن السودان قد قبل هذه املسؤولية، فإهنا تشرع يف            . يةاملسؤولية عن توفري احلما   حتليل يستند إىل    
. تقييم احلالة يف دارفور، مشرية إىل األسباب التارخيية واالقتصادية والسياسية وغريها من األسباب املعقدة للصراع

 هلذا التمرد، أصبح املدنيون ومع نشأة التمرد املسلح يف املنطقة، وقيام احلكومة بتجنيد امليليشيات العميلة للتصدي
وقد تصرفت القوات احلكومية يف الكثري من األحيان بالتنسيق مع          . ميـثلون األهـداف والضـحايا الرئيسـيني       

وشاركت حركات املتمردين هي    . امليليشيا، مبا يف ذلك يف أعمال تشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان         /اجلـنجويد 
 .لسطو املسلح واألنشطة اإلجرامية توسعاً كبرياًوشهدت أعمال ا. األخرى يف هذه االنتهاكات

فقد ازدادت حركات التمرد . وباءت اجلهود العديدة اليت بذهلا اجملتمع الدويل هبدف إهناء الصراع بالفشل 
وحىت بعد التوقيع على اتفاق السالم لدارفور، تواصلت احلرب وازدادت حالة        . تفـرعاً وتواصـلت االنتهاكات    

 شخص، وما فتئ ٢٠٠ ٠٠٠ويعد املبعدون اليوم باملاليني، وقد تويف منهم ما ال يقل عن . وراًحقوق اإلنسان تده
وقد ازدادت األوضاع سوءاً بسبب التقلص املستمر يف حيز العمل . الصراع واالنتهاكات متتد عرب احلدود مع تشاد

وال يزال قتل املدنيني    . وحقوق اإلنسان اإلنسـاين، واالستهداف املتزايد للعناصر الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين           
وميارس االغتصاب والعنف اجلنسي على نطاق واسع . واسع االنتشار، مبا يف ذلك يف إطار هجمات واسعة النطاق

ومن املمارسات الشائعة أيضاً االعتقال واالحتجاز تعسفاً، وقمع املنشقني         . ويتواصل التعذيب . وبشكل منهجي 
وتفتقر آليات القضاء واملساءلة، إن وجدت، إىل املوارد        . عسفية على احلريات السياسية   السياسيني، وفرض قيود ت   

وتعج املنطقة بالسالح، وهذا من شأنه أن يزيد يف إضعاف سيادة . الكافية، فضالً عن أهنا تابعة سياسياً وغري فعالة
اجلنجويد، وغريهم من امليليشيات وحركات التمرد القانون، ومل يتم بعد اختاذ اإلجراءات اجملدية الالزمة لرتع سالح أفراد         

وتعاين منطقة دارفور منذ عهد بعيد من التهميش االقتصادي والتخلف، وقد أدى الصراع فيها إىل تفاقم حالة                 . وتسرحيهم
 . كما يسود فيها مناخ اإلفالت من العقاب مع تواصل االنتهاكات والتجاوزات دومنا رادع. الفقر

مع الدويل، من جهته، عرب األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، فقدم املساعدة يف اجملاالت             وقـد تدخل اجملت    
الدبلوماسية واإلنسانية واإلمنائية ويف جمال حقوق اإلنسان، غري أن األغلبية الساحقة لتوصياته ظلت دون تنفيذ من 

ساسية الالزمة لتحسني حالة حقوق     والشروط األ . جانـب احلكومة، وال بد من ضمان احلماية الفعالة للمدنيني         
 استئناف التقدم حنو إحالل السالم،     ) ٢(تعزيز احلماية، و  ) ١: (اإلنسـان يف دارفـور مـتعددة وتشمل ما يلي         

وضع برامج ملعاجلة   ) ٥(التشدد يف مساءلة مرتكيب االنتهاكات، و     ) ٤(توسـيع حـيز العمل اإلنساين، و      ) ٣(و
الالزمة لضمان تنفيذ التوصيات املقدمة من هيئات حقوق اإلنسان الرمسية؛          بذل اجلهود   ) ٦(األسباب اجلذرية، و  

وهلذه األغراض، تقدم البعثة جمموعة من التوصيات احملددة بشأن . تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان) ٧(و
 . دويلما يلزم اختاذه من إجراءات من جانب جملس حقوق اإلنسان، واحلكومة، وحركات التمرد، واجملتمع ال
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ ٢٣-١ ....................................................................مقدمة -أوالً 
 ٥ ٢٥-١ ............................................البعثة الرفيعة املستوى -ألف  
 ٥ ١ .....................................................الوالية -١  
 ٥ ٢ ...................................أعضاء البعثة وموظفوها -٢  
 ٥ ٧-٣ .............................االختصاصات وأساليب العمل -٣  
 ٦ ١٢-٨ ....................................تعاون حكومة السودان -٤  
 ٧ ١٨-١٣ ..............................................برنامج العمل -٥  
 ٧ ١٥-١٣ .........................................راتاملشاو )أ(   
 ٨ ١٧-١٦ ....................الزيارات امليدانية يف شرق تشاد )ب(   
 ٨ ١٨ ...............................استعراض املستندات )ج(   
 ٨ ٢٣-١٩ .......................................املسؤولية عن توفري احلماية -باء  

 ١٠ ٢٩-٢٤ ........................................استعراض احلالة يف اإلقليم: دارفور -ثانياً 
 ١٠ ٢٧-٢٤ ....................................موجز تاريخ النـزاع وأسبابه -ألف  
 ١١ ٢٩-٢٨ ................................................طبيعة رد احلكومة -باء  

 ١١ ٣٧-٣٠ .........اتفاق السالم لدارفور والعنف الذي أعقبه واملسؤولية عن احلماية -ثالثاً 
 ١٤ ٤٣-٣٨ .............................تدابري السودان املتعلقة باملسؤولية عن احلماية -رابعاً 

 ١٦ ٤٥-٤٤ ..........استمرار التشريد والتدخل يف أعمال املساعدة اإلنسانية -ألف  
 ١٦ ٥١-٤٦ ..................................................املساءلة والعدل -باء  
 ١٨ ٥٣-٥٢ .......................................................امليليشيات -جيم  
 ١٨ ٥٦-٥٤ ........................احلقوق اإلمنائية واالقتصادية واالجتماعية -دال  
 ١٩ ٥٧ ...............................................جتاوزات املتمردين -هاء  

 ١٩ ٦٧-٥٨ .........................................مسؤولية اجملتمع الدويل يف احلماية -خامساً 
 ١٩ ٦٣-٥٨ ..................................اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة -ألف  
 ٢١ ٦٦-٦٤ ................................ألفريقياجلهود اليت يبذهلا االحتاد ا -باء  
 ٢٢ ٦٧ ....احلالة الراهنة: مسؤولية اجملتمع الدويل يف محاية شعب دارفور -جيم  
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 الصفحة ـراتـالفق 

 ٢٢ ٧٥-٦٨ ........................................................تقدير االحتياجات -سادساً 
 ٢٥ ٧٦ ........................................................النتائج والتوصيات -سابعاً 

 ٢٥ ٧٦ ............................................................النتائج -ألف  
 ٢٦ ٧٧ ........................................................التوصيات -باء  
 ٢٦  ....................... جملس حقوق اإلنسانتوصيات إىل -١  
 ٢٦  ............................توصيات إىل حكومة السودان -٢  
 ٢٧  .........توصيات إىل حركة املتمردين املسلحة يف دارفور -٣  
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  مقدمة-أوالً 

  البعثة الرفيعة املستوى-ألف 

  الوالية-١

، ٢٠٠٦مرب ديس/ كانون األول١٣اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف دورته االستثنائية الرابعة املعقودة يف          -١
 بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، الذي قرر مبوجبه إيفاد بعثة رفيعة             ٤/١٠١-بإمجـاع أعضـائه املقرر دإ     

تقييم حالة حقوق اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يف هذا الصدد وتقدمي تقرير             "املستوى تتمثل مهمتها يف     
 ". ٢٠٠٧أبريل / نيسان٥مارس إىل / آذار١٢ة من إىل اجمللس يف دورته الرابعة املقرر عقدها يف الفتر

  أعضاء البعثة وموظفوها-٢

، أعلن رئيس جملس حقوق اإلنسان، السفري لويس ألفونسو دي ألبا، ٢٠٠٧يناير  / كـانون الثاين   ٢٦يف   -٢
مس واألعضاء املكلفون بأداء مهامهم بصفتهم الشخصية، هم الربوفيسورة جودي ويليا         . عن قائمة أعضاء البعثة   

، والربوفيسور برتران رامشاران، واألونرابل السيد مارت نوت، وسعادة )رئيسة البعثة(الفائزة جبائزة نوبل للسالم 
السفري مكارم ويبيسونو، وسعادة السفري باتريس توندا، فضالً عن املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف                

، انسحب سعادة السفري مكارم ويبيسونو من البعثة، ٢٠٠٧اير  فرب/ شباط ١٤ويف  . السودان، الدكتورة سيما مسر   
وقد تلقت البعثة الرفيعة املستوى الدعم من فريق ُمراِفق يتألف من           . ومل يشـارك بالـتايل يف إعداد هذا التقرير        

مفوضية ويود أعضاء البعثة أن يعربوا عن تقديرهم ألعضاء أمانة . موظفني عينتهم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان
 . األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملا أظهروه من حرفية عالية وتفاٍن من أجل إجناح البعثة

  االختصاصات وأساليب العمل-٣

فرباير يف جنيف، اعتمدت فيه اختصاصاهتا اليت تركز على         / شباط ٥عقدت البعثة الرفيعة املستوى اجتماعاً يف        -٣
لة حقوق اإلنسان يف دارفور، وحاجات السودان يف هذا الصدد، وتقدمي تقرير إىل اجمللس              تقييم حا "مهمتنا املتمثلة يف    
ويتوفر كم  . وقد قررنا أن تقييم احلالة ال يتطلب إيفاد بعثة لتقصي احلقائق بشأن حقوق اإلنسان             ". يف دورتـه الرابعة   

 إىل  ٢٠٠٣الدويل يف دارفور منذ بداية عام       هائل من املستندات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين          
لذلك، قررنا أن جنمع ألغراض التقييم أكثر ما ميكن من معلومات حول احلالة الراهنة من أكرب عدد ممكن                  . يومنا هذا 
 . وقد رمنا بذلك أن نقدم رؤيتنا اجلماعية املستنرية عن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور. من املصادر

م حاجات السودان فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف دارفور يشمل حاجات حكومة             وفهمـنا أن تقيي    -٤
وأشرنا إىل . السودان، واجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية املتأثرة، علماً أن احلكومة هي املسؤول األول عن محايتهم

ى تنفيذه تنفيذاً كامالً، ودعا أن مقرر جملس حقوق اإلنسان رحب بالتوقيع على اتفاق السالم لدارفور، وحث عل
وقد مت  . األطـراف الـيت مل توقع عليه إىل القيام بذلك، كما دعا مجيع األطراف إىل االلتزام بوقف إطالق النار                  

لذلك، قررنا أن نركز يف تقييمنا . ٢٠٠٦مايو / أيار٥، مث مت توقيعه يف ٢٠٠٥التفاوض بشأن هذا االتفاق يف عام 
 . ٢٠٠٧مارس / إىل آذار٢٠٠٥يناير /رة من كانون الثاينبصورة رئيسية على الفت
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. فرباير لبدء التخطيط لعملنا والشروع يف املشاورات/ شباط٩ إىل ٥وقد اجتمعنا يف جنيف يف الفترة من  -٥
ويف . وخـالل وجودنا يف جنيف، استشرنا عدداً من املنظمات واألفراد وقمنا باستعراض املستندات ذات الصلة              

فرباير، على أن   / شباط ٢١ إىل   ١٠يط لربناجمنا، قررنا أن يكون العمل خارج جنيف يف الفترة من            إطـار التخط  
 . مارس بغية صياغة التقرير/ آذار٢فرباير إىل / شباط٢٦نلتقي جمدداً يف جنيف يف الفترة من 

وأديس أبابا  ولـدى النظر يف برنامج السفر، قررنا أن نعطي األولوية لزيارة كل من اخلرطوم ودارفور                 -٦
ويف اخلرطوم، سعينا إىل االلتقاء بكبار املسؤولني يف احلكومة، وموظفي األمم املتحدة وبعثة االحتاد              . وشرق تشاد 

ويف دارفور، اعتزمنا اللقاء بالضحايا والشهود واألطراف       . األفـريقي يف السـودان، وممـثلني عن اجملتمع املدين         
ر االحتاد األفريقي، طلبنا االجتماع مع كبار مسؤويل االحتاد األفريقي،          ويف أديس أبابا، حيث يوجد مق     . الرئيسية

وأخرياً، ونظراً ألن مئات اآلالف من سكان       . نظـراً للـدور احليوي الذي يؤديه االحتاد يف معاجلة أزمة دارفور           
مهية مبكان أن يقوم   دارفور يقيمون اآلن يف خميمات الالجئني ويف جمتمعات حملية يف شرق تشاد، اعتربنا أنه من األ               

بعض أعضاء بعثتنا بزيارة هذه املناطق أيضاً لاللتقاء مباشرة مع الشهود والضحايا، الذين وفدوا بأعداد غفرية من   
واعتربنا أن هذا اخليار هو األنسب نظراً للوضع األمين اخلطر يف دارفور، ولتوفر             . دارفـور خالل الفترة األخرية    
 .  والضحايا املقيمني يف تشاد واحلديث معهم حبريةفرص أكثر لاللتقاء مع الشهود

وقـررنا أن نضمن تقريرنا إىل جملس حقوق اإلنسان تقييماً للحالة وتقييماً لالحتياجات، باإلضافة إىل                -٧
توصيات حمددة إىل اجمللس، وإىل حكومة السودان، واملتمردين، واجملتمع الدويل بوقف انتهاكات حقوق اإلنسان              

 .اناة الشديدة اليت يكابدها شعب دارفوروختفيف املع

  تعاون حكومة السودان -٤

، بتعاون حكومة السودان مع املقررة اخلاصة املعنية        ٤/١٠١-رحب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره دإ       -٨
مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته،        "حبالة حقوق اإلنسان يف السودان، ودعا احلكومة إىل         

ومما ُيؤسف له أن السلطات السودانية مل متنح أعضاء البعثة  ". مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانو
 .تأشريات دخول إىل السودان

يناير، الفرصة / كانون الثاين٣٠ و٢٩وأتـاح مؤمتـر قمة االحتاد األفريقي، املعقود يف أديس أبابا يومي           -٩
 مون ملناقشة موضوع البعثة الرفيعة املستوى مع الرئيس البشري الذي أكد          -ان كي   لألمـني العام لألمم املتحدة ب     

 . لـه التزامه الشخصي بتعاون بلده مع البعثة املنشأة تعاوناً كامالً

. وقدمـت البعثة يف جنيف طلبات للحصول على تأشريات دخول إىل كل من السودان وإثيوبيا وتشاد                -١٠
 ١٠وانطلقت رحلتنا كما هو مقرر يف       . صوص تأشريات الدخول إىل السودان    وسرعان ما ظهرت الصعوبات خب    

فرباير بالسفر إىل أديس أبابا ملواصلة برنامج عملنا، وكان حيدونا األمل بأن تتكلل اجلهود املبذولة من أجلنا /شباط
 .يس أبابابالنجاح وحنصل على تأشريات الدخول إىل السودان خالل اضطالعنا جبزء الربنامج اخلاص بأد

، مل نكن قد    )وفقاً لربنامج عملنا  (فـرباير، وهو التاريخ احملدد لبدء عملنا يف السودان          / شـباط  ١٤ويف   -١١
ومع . ونتيجة هلذا التأخري املتواصل، واجهت بعثتنا صعوبات لوجستية وختطيطية كبرية. حصلنا على التأشريات بعد
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ة للحصول على التأشريات قبل أن نستعيض عن تذاكر السفر          ذلك، وبروح من التعاون، قمنا مبحاولة فاشلة أخري       
 . إىل السودان بأخرى إىل تشاد بعد ظهر اليوم نفسه

 ١٤يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٦ حماولة على مدى فترة العشرين يوماً من         ١٢وعموماً، قمنا مبا يزيد على       -١٢
 التأشريات واحلصول على تعاون حكومة       يف جنـيف، وأديس أبابا، واخلرطوم الستالم       ٢٠٠٧فـرباير   /شـباط 

وعند عودتنا إىل جنيف أبدينا استعدادنا املتواصل لتقدمي التعاون، والتمسنا عقد جلسات إعالمية مع              . السـودان 
 . مسؤولني من احلكومة للحصول على معلومات منهم، ولكن دون جدوى

  برنامج العمل-٥

 املشاورات )أ( 

 مشاورة مع ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة، وعدد من كبار موظفي ٣٠لى أجرينا يف جنيف ما يزيد ع -١٣
األمم املتحدة السابقني يف السودان، وجلنة الصليب األمحر الدولية، ومنظمات دولية ودارفورية حلقوق اإلنسان،              

حثني يف شؤون وممـثلني عـن منظمات حقوق اإلنسان يف دارفور، واملنظمات اإلنسانية الدولية، باإلضافة إىل با            
واجتمعت البعثة أيضاً مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ورئيس جملس حقوق اإلنسان واملدير التنفيذي . دارفور

كما أجرينا  . لبعـثة التحقـيق يف دارفـور وموظفني آخرين من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان               
. إلياسون، واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي، سليم أمحد سليم       مناقشات مع املبعوث اخلاص لألمم املتحدة، يان        

 مرات مع السفري السوداين يف جنيف، وسفراء من بلدان االحتاد األفريقي، ومنسق           ٣كمـا الـتقى أعضاء البعثة       
 . االحتاد األورويب وممثلني آخرين عن االحتاد، وممثلني عن جمموعة بلدان أوروبا الشرقية

با، عقدنا جلسة إعالمية مع مسؤولني من االحتاد األفريقي، يقودهم مفوض االحتاد األفريقي ويف أديس أبا -١٤
. كما حصلنا على معلومات من بعثة األمم املتحدة يف السودان حول أنشطة أفراد اجليش والشرطة. للسالم واألمن

والتقت البعثة الرفيعة   . ق اإلنسان وتكلمنا مع أفراد من دارفور مبن فيهم واٍل سابق ورئيس منظمة دارفورية حلقو            
املسـتوى مـع األمـني التنفيذي بالنيابة للجنة االقتصادية ألفريقيا، مث مع ممثلني عن الفريق العامل التابع للجنة                   
االقتصـادية األفريقية املعين بدارفور، ومع أحد أعضاء فريق خرباء األمم املتحدة يف جلنة اجلزاءات التابعة جمللس                 

 .  تسىن للجنة أيضاً التشاور مطوالً مع نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف السودانوقد. األمن

وبعد الوصول إىل جنامينا، التقى أعضاء البعثة مع فريق األمم املتحدة القطري، ومع ممثلني عن حركات                 -١٥
 وناقشت البعثة أيضاً حالة سليمان جاموس       .التمرد، مبا فيها حركة العدل واملساواة وأمانة جبهة اخلالص الوطين         

ويف أبيشي، أجرينا أيضاً مناقشات عديدة مع ممثلني عن منظمة األمم املتحدة للطفولة             . مـع بعض املدافعني عنه    
، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، يعملون يف جمال تقدمي )اليونيسيف(

ل من الالجئني من دارفور والتشاديني املشردين نتيجة عمليات التوغل اليت تقوم هبا امليليشيات              املسـاعدة إىل ك   
 . انطالقاً من دارفور
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 الزيارات امليدانية يف شرق تشاد )ب( 

ويف خميم غاغا لالجئني، قدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقيادة املخيم إحاطة إعالمية عامة  -١٦
 ، ٢٠٠٥مايو  /وُيؤوي هذا املخيم، الذي افُتتح يف أيار      . ضـع الالجئني يف شرق تشاد ويف خميم غاغا بالذات         تناولـت و  

ويفد إىل هذا املخيم الجئون جدد كل       .  الجئ من دارفور، وصل معظمهم خالل السنة املاضية        ١٣ ٠٠٠مـا يزيد على     
فرقة، فاجتمع فريق أول مع شرحية من الالجئني املقيمني وعقب هذا االجتماع االستهاليل، توزعت البعثة على ثالثة أ    . يوم

واستمع . يف املخيم، واجتمع فريق ثاٍن مع الجئني أُخضعوا للتعذيب، يف حني اجتمع فريق ثالث مع جمموعة من الالجئات        
 . أعضاء البعثة مباشرة إىل روايات عن االنتهاكات اليت يتعرض هلا املقيمون يف املخيم

 شخص، عقد أعضاء ٢٩ ٠٠٠، وُيؤوي ما يزيد على ٢٠٠٥مايو /جيينغ، الذي افُتِتح يف أيارويف خميم بر -١٧
وتوزعت البعثة مرة أخرى على ثالثة .  من قادة املخيم واملقيمني فيه من الرجال والنساء٧٠البعثة جلسة عامة مع 

لفريق الثاين مع ضحايا العنف من      أفرقة، فاجتمع الفريق األول مع جمموعة مؤلفة من حنو ثالثني امرأة، واجتمع ا            
واستمعت البعثة مرة أخرى إىل روايات      . الرجال، يف حني اجتمع الفريق الثالث مع شرحية من املقيمني يف املخيم           

 .مفصلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبكة يف دارفور

 استعراض املستندات )ج( 

ات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة واالحتاد األفريقي،         تلقـت البعثة الرفيعة املستوى جمموعة من املستند        -١٨
كمـا حصلت على مستندات إضافية من أطراف كثرية التقت هبا البعثة وتبادلت معها الرسائل، مبا فيها وكاالت حقوق                   

 .رفق الرابعولالطالع على القائمة الكاملة باملستندات، انظر امل. اإلنسان واإلغاثة اإلنسانية ومنظمات غري حكومية

  املسؤولية عن توفري احلماية�باء 

، أعلن اجملتمع الدويل، وفاًء لاللتزامات      ٢٠٠٥سبتمرب  /يف قرار بارز اعتمده مؤمتر القمة العاملي يف أيلول         -١٩
ن وأعل. اليت أخذهتا الدول األطراف مبوجب ميثاق األمم املتحدة، أنه يتبىن رمسياً مبدأ املسؤولية عن توفري احلماية               

بذلك أن على كل دولة أن تتوىل مسؤولية محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم املرتكبة                 
ضـد اإلنسـانية، والتطهري العرقي، وأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان احلماية                  

ولدى تقييمنا .  هذه احلماية أو غري راغبة يف القيام بذلكالفعالة، إذا تبني أن دولة من الدول غري قادرة على توفري
حلالـة حقـوق اإلنسان يف دارفور وحاجات السودان يف هذا الصدد، وكذلك عند صياغة توصياتنا، اعتربنا أن                  

 .مسألة توفري احلماية الفعالة للمدنيني يف دارفور هي أهم املسائل املطروحة

خلتامية ملؤمتر القمة العاملي، معلناً بذلك قبوله الصريح ملسؤوليته عن توفري           وأيد السودان اعتماد الوثيقة ا     -٢٠
وبالتصديق على العديد من املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون         . )١(احلمايـة والتزامه بالعمل وفقاً لذلك     

                                                      

 الذي يؤكد من ١٦٧٤، اعتمد جملس األمن القرار   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨ويف تـاريخ الحـق هو        )١(
. سؤولية عن توفري احلماية بشأن امل٢٠٠٥ من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام ١٣٩ و١٣٨جديد أحكام الفقرتني 

إهناء ظاهرة اإلفالت من    "وإذ يدين القرار انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، فإنه يؤكد أيضاً على أن               
للتصدي لالعتداءات اليت ُترتكب ضد املدنيني يف حالة الصراع املسلح، ومنع حدوث مثل هذه              " العقـاب أمر أساسي   
 .تقبلاالعتداءات يف املس
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لتوقيع على معاهدات أخرى، دون وبا. )٢(اإلنساين، قبل السودان أيضاً التزامات قانونية حمددة تدعم هذه املسؤولية
إمتام إجراء التصديق عليها، يبقى السودان ملزماً قانوناً باالمتناع عن القيام بأي أفعال من شأهنا أن تتعارض مع                  

 .)٣(أهداف تلك املعاهدات ومقاصدها

، ٢٠٠٤ه يولي/ففي متوز. كمـا يعكس توقيع السودان على اتفاقات سياسية عديدة قبوله هلذه املسؤولية   -٢١
وخـالل زيارة قام هبا األمني العام لألمم املتحدة إىل السودان، مت التوقيع على بيان مشترك بني احلكومة واألمم                   

ويتضـمن هـذا البيان عدداً من االلتزامات املتعلقة مبسؤولية احلكومة عن محاية سكان البلد وحياهتم      . املـتحدة 
. )٤(لك باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حقوق اإلنسانورفـاههم، وال سـيما خالل صراع مسلح داخلي، وذ    

جيش حترير شعب السودان يف     /وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن اتفاق السالم الشامل الذي وقعته احلكومة مع حركة           
ويشتمل اتفاق دارفور للسالم  . ، عدداً من األحكام املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان       ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاين   ٩

 .  على جزء حمدد خاص حبقوق اإلنسان٢٠٠٦مايو / أيار٥املؤرخ 

ويتضـمن الدستور السوداين االنتقايل وثيقة حقوق تضمن معظم احلقوق الواردة يف املعاهدات الدولية               -٢٢
مثل اتفاقية  (حلقـوق اإلنسـان، مبا فيها احلقوق الواردة يف الصكوك الدولية اليت مل يدخل السودان طرفاً فيها                  

 . وينص الدستور أيضاً على إنشاء مفوضية وطنية حلقوق اإلنسان تعمل وفقاً ألحكامه). تعذيبمناهضة ال

وفـيما يـتعلق باخلطط والسياسات الوطنية، تستند خطة احلكومة إلعادة االستقرار إىل دارفور ومحاية                -٢٣
وتتضمن هذه اخلطة   . يذهإىل اتفاق السالم لدارفور واجلدول الزمين احملدد لتنف       ) ٢٠٠٦أغسطس  /آب(املدنـيني   

عـدداً من العناصر املتصلة حبقوق اإلنسان، باإلضافة إىل عدد من األهداف احملددة، واألنشطة، وتدابري التنفيذ،                
وتنص خطة العمل الوطنية    . )٥(وتوقيت وشروط اإلجراءات املطلوب اختاذها من األمم املتحدة والشركاء اآلخرين         

أيضاً على جمموعة من اإلجراءات احملددة اآلجال ) ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(ور إلهناء العنف ضد النساء يف دارف
 . اليت عهد بتنفيذها إىل خمتلف الوزارات

                                                      

تشمل هذه املعاهدات العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق        )٢(
االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية حقوق الطفل؛    

 .١٩٤٩فاقيات جنيف األربع لعام وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ وات

تشـمل هـذه املعـاهدات اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          )٣(
 .الالإنسانية أو املهينة، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

دارفور، وااللتزام باختاذ تدابري من هذه االلتزامات إهناء القيود املفروضة على مجيع األنشطة اإلنسانية يف  )٤(
ملموسـة إلهناء اإلفالت من العقاب، والشروع فوراً يف التحقيق يف مجيع انتهاكات وقف إطالق النار، وتوفري املوارد                  

، وتنفيذ التوصيات اليت ستنبثق عنها، وضمان حماكمة مجيع األشخاص          )جلنة حتقيق مستقلة  (الكافـية هلـذه التحقيقات      
كاب انتهاكات حلقوق اإلنسان دون تأخري، واإلذن بنشر مراقبني لرصد حالة حقوق اإلنسان، وإنشاء نظام     املتهمني بارت 

كما وافقت  . عـادٍل حيترم التقاليد احمللية ويسمح لضحايا االعتداءات من النساء بتوجيه التهم إىل املسؤولني املزعومني              
رام يف مجيع املناطق اليت يوجد فيها املشردون داخلياً، ويف املناطق احلكومة على نشر قوة أمنية قوية وجديرة بالثقة واالحت

 .املعرضة للهجمات، وتدريب أفراد هذه القوة يف جمال قانون حقوق اإلنسان ومساءلتهم عن مراعاة هذا القانون

 واملتضمنة للرسالة املوجهة من األمني ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧ املؤرخة   S/2006/665انظـر الوثيقة     )٥(
 . إىل رئيس جملس األمن واليت ُيحيل فيها خطة حكومة السودان إلعادة االستقرار ومحاية املدنيني يف دارفورالعام 
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 استعراض احلالة يف اإلقليم:  دارفور-ثانياً 

  موجز تاريخ النـزاع وأسبابه-ألف 

ات بني فئات قبلية على األراضي فقد شهد تاريخ اإلقليم نشوب نزاع. أسباب النـزاع يف دارفور معقدة -٢٤
ولكن اخلرطوم حاولت   . )٦(أو املـياه أو املواشـي، غري أن هذه النـزاعات كانت تسوى بآليات قبلية تقليدية              

التحديث يف السبعينات من القرن املاضي فأخذت يف جانب من جوانب تلك احملاولة بعدد من التغيريات اإلدارية                 
فقد قُّسم إقليم دارفور يف البداية إىل ثالث واليات فتجزأت السلطة اجلماعية            . الـيت بدأت ُتضعف تلك اآلليات     

مث عّينت اخلرطوم مسؤولني ُجدداً أُنيطت هبم صالحيات تنفيذية وقضائية على مستوى الوالية،             . للفـئات القبلية  
يالء اعتبار للقيادة التقليدية    كما عّينت قادة على املستوى احمللي باالستناد إىل الوالء إىل احلكومة املركزية دون إ             

ورغم استمرار اللجوء إىل اآلليات التقليدية ضعفت بنية هذه اآلليات ضعفاً           . الـيت تعـترف هبا اجملتمعات احمللية      
 .شديداً يف الوقت ذاته الذي شهد تشويه عالقات القوة بني الفئات

فاف عن حركات تنقل ضخمة للناس،      ويف سـبعينات ومثانينات القرن املاضي أسفر تزايد التصحر واجل          -٢٥
ونظراً إىل . من تشاد وليبيا وموريتانيا" قادمون ُجدداً"فتحركت فئات من الرّحل إىل عمق املناطق اجلنوبية ودخل 

وزادت حدة النـزاع . قضايا ندرة املياه وغريها من املوارد يف دارفور ذاهتا مالت العالقات ميالً أكرب إىل النـزاع
لدى تشكيل جمموعات الدفاع وامليليشيات القروية ولدى تدفق األسلحة الفردية واألسلحة اخلفيفة إىل زيادة كبرية 

 .وقبيل انتهاء عقد الثمانينات كان معظم النـزاع قائماً بني قبيلة الفور وقبائل الرّحل. املنطقة

أن احلكومة املركزية متّيز وإضافة إىل ما دار من صراعات على األراضي واملوارد، شعرت شعوب دارفور ب -٢٦
فقد استبعدت بوجه عام عن اخلدمات االجتماعية اليت ُتقدمها الدولة يف العادة مثل التعليم              . ضـدها وهتمشـها   

أما حماوالت احلكومة للتوسط يف     . والـرعاية الطبـية األساسية ومل يكن هلا صوت سياسي مسموع يف اخلرطوم            
ن نتائج طويلة األمد، مما عزز التصور بأن اخلرطوم ليست مستعدة أو هي             النـزاعات القبلية القائمة فلم تسفر ع     

                                                      

رغم أن سكان دارفور يتألفون من عشرات اجملموعات اإلثنية والقبائل فإهنم يعتنقون مجيعاً الدين اإلسالمي                )٦(
وتعيش .  مسألة أساسية وملكيتها حبسب التقاليد ملكية مشاعية       وتعترب األرض يف دارفور   . ويتكـلمون اللغة العربية فيما بينهم     

ومن هذه املواطن موطن الفور حول جبل مرة، وموطن         . القبائل الرئيسية يف موطن هلا تعترف به القبائل األخرى ويدعى داراً          
ور حول مدينة اجلنينة وإىل     ويقع موطن قبيلة املساليت أيضاً يف غرب دارف       . الزغاوة يف أجزاء من غرب دارفور ومشال دارفور       

. وأما قبيلة الرزيقات، وهي أكرب وأقوى القبائل العربية، فتوجد يف معظمها يف األجزاء اجلنوبية من جنوب دارفور. اجلنوب منها
. وتعـيش بعـض اجملموعات أساساً عيشاً مستقراً تعتمد فيه على الزراعة، وتعتمد بعض اجملموعات أيضاً على رعاية املواشي                  

ناك جمموعات أخرى أغلبها من العرب هي جمموعات من الرحل وشبه الرحل الذين ميرون تقليدياً عرب مواطن قبلية أخرى                   وه
وتعرف قبائل العرب الرحل يف مشال جبل مرة باسم األبالة، وتضم التعايشة،            . عـند تنقـلها مع قطعاهنا من اجلمال واملواشي        
وبعض . وأما القبائل العربية اجلنوبية املستقرة فيشار إليها جمتمعة باسم البقارة         . واهلبانـية، وبـين هلـبة، واحملاميد، وغريهم       

وهذه التشكيالت القبلية املعقدة تزداد     . اجملموعات القبلية هي من األبالة يف بعض أجزاء دارفور، ومن البقارة يف أجزاء أخرى             
 .تعقيداً بعد أجيال من التزاوج والعالقات األخرى بني القبائل
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بل قامت احلكومة بعكس ذلك متاماً، فعندما اشتد        . عاجزة عن محاية الدارفوريني أو عن معاجلة حاجاهتم األعم        
 . قائمة أخذت احلكومة جتند امليليشيات جتنيداً زاد يف تفاقم االنقسامات ال١٩٩٨-١٩٩٥القتال يف الفترة 

 جمموعتان متمردتان مها    ٢٠٠٢-٢٠٠١وانطالقـاً من هذا النـزاع والتهميش بدأت تتشكل يف الفترة            -٢٧
جيش حترير السودان وحركة العدالة واملساواة، وقد جاء أعضاؤمها بصورة رئيسية من جمموعات الدفاع              /حركة
ومما يثري االهتمام أهنما تدعوان إىل . قبيلة الزغاوةوجاء معظم املتمردين من قبيلة الفور وقبيلة املساليت و    . القروية

وبدأت قوات املتمردين هتاجم الشرطة     . املساواة والعدالة جلميع السودانيني وليس جملرد رعاية مصاحل قبيلة ضيقة         
 .٢٠٠٣، وتسارعت وترية هذه اهلجمات يف عام ٢٠٠٢احلكومية وأهدافاً عسكرية حكومية يف أواخر عام 

  رد احلكومة طبيعة-باء 

وإذ كان الكثري من قوات حكومة      . مل تكـن احلكومـة مستعدة لشدة هجمات املتمردين أو لنجاحاهتا           -٢٨
اخلرطوم مشغوالً يف حرهبا الطويلة مع اجليش الشعيب لتحرير السودان يف جنوب السودان، شعرت أيضاً بالقلق ألن 

ك جلأت احلكومة إىل جتنيد ميليشيات تعمل بالوكالة        ولذل. الكـثري من جنود اجليش السوداين كانوا من دارفور        
وأما أفراد القبائل العربية الذين جندوا      . عنها وواصلت هي استغالل التوترات القائمة واملستمرة بني فئات القبائل         

دم للقتال إىل جانب احلكومة يف عملياهتا اليت تشنها ملكافحة التمرد فقد عرفوا باسم اجلنجويد، وهي كلمة ُتستخ    
 .يف دارفور للداللة على رجل مسلح يركب حصاناً أو مجالً

أَمـا هجمـات اجلـنجويد اليت ُتشن يف بعض األحيان باالشتراك مع القوات احلكومية الربية واجلوية                  -٢٩
م فتستهدف يف املقام األول السكان املدنيني يف دارفور، وُتركّز خباصة على اجملموعات القبلية اليت ينتمي إليها معظ

فقد مسعنا يف خميمّي الالجئني عن هجمات مشتركة من هذا النوع ضد املدنيني، وكذلك يف مناقشاتنا                . املتمردين
وقد ُدّمرت قرى، وسرقت مواشي أو      . وتتعرض النساء واألطفال والرجال للقتل دون متييز      . مع عدد من املراقبني   

ن السكان، وذلك يف حماولة تستهدف فيما تستهدفه قُتلت، وأُتلفت حماصيل، وشردت بالقوة جمموعات بأكملها م
وعلى سبيل التحديد، شاع بشكل منتظم االغتصاب واالعتداء        . حـرمان مجاعات املتمردين من الدعم واملوارد      

 .)٧(اجلنسي، فّدب الرعب يف نفوس النساء وتفككت األسر واجملتمعات احمللية

 ه واملسؤولية عن احلماية اتفاق السالم لدارفور والعنف الذي أعقب-ثالثاً 

سبتمرب من ذلك العام، وقّعت احلكومة      / أيلول ٣، ويف   ٢٠٠٣بـدأت حمـاوالت حل النـزاع يف عام          -٣٠
وجاء يف تقرير قدم إىل جملس السلم واألمن باالحتاد         . جـيش حترير السودان اتفاقاً لوقف إطالق النار       /وحـركة 

سبتمرب توقف معظم القتال بني احلكومة      /نار املربم يف أيلول   يف أعقاب اتفاق وقف إطالق ال     : "األفـريقي ما يلي   

                                                      

  ٢٠٠٥فرباير  /تقريـر جلـنة التحقـيق الدولـية بشـأن دارفور، املؤرخ شباط            : نظـر مصـادر مـنها     ا )٧(
)S/2005/60(            ؛ وتقريـر اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان)E/CN.4/2005/11(     ؛ وتقرير املقررة اخلاصة املعنية

 ) ٢٠٠٥(١٥٩١ي فريق اخلرباء املنشأ عمالً بقرار جملس األمن         ؛ وتقرير )E/CN.4/2006/111(حبالـة حقوق اإلنسان يف السودان       
)S/2006/65; S/2006/795(والتقارير الدورية املقدمة من املفوضة السامية عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان ،. 
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فقد استهدفت ميليشيا ُتسمى    . غري أن العنف أشد حدة ضد السكان املدنيني       . جـيش حترير السودان   /وحـركة 
 . )٨("جيش حترير السودان وحركة العدالة والسالم/اجلنجويد املدنيني عمداً باعتبارهم مصدر دعم حلركة

أبريل / نيسان ٨ويف  . مر العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان، استمرت حماوالت وقف النـزاع        وفيما است  -٣١
جيش حترير السودان، وحركة العدل والسالم اتفاقاً لوقف إطالق النار ألسباب /، وقعت احلكومة، وحركة٢٠٠٤

ودعا اتفاق . يف دارفورإنسـانية ووقعوا كذلك بروتوكوالت لذلك االتفاق تتعلق ببدء تقدمي املساعدة اإلنسانية          
وقـف إطالق النار إىل إنشاء جلنة لوقف إطالق النار تتوىل رصد وقف األعمال احلربية مدعومة ببعثة مراقبة من                   

ووجهت نداءات إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل لتقدمي الدعم للجنة وقف إطالق النار بغية            . االحتـاد األفريقي  
 .)٩(إطالق النار من قبل األطراف املتحاربةلوقف " ضمان االمتثال الدقيق"

ويف أعقـاب ذلـك ُبذلت جهود من أجل السالم يف دارفور يف أديس أبابا ويف أبوجا توسطها االحتاد                    -٣٢
ولكن بالرغم من ذلك ازداد العنف من جديد يف دارفور عندما           . األفـريقي وشارك فيها مجيع أطراف النـزاع      

ويف اجلولة السابعة من املفاوضات،     . كاسب عسكرية متنحها ميزة يف احملادثات     سعت مجيع األطراف إىل حتقيق م     
، ولكن التوقيع اقتصر على احلكومة وعلى فصيل واحد هو          ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥وقـع اتفاق السالم لدارفور يف       

ودان فلم  وأما الفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد وهو جيش حترير الس         ) فصيل ميين ميناوي  (حركة حترير السودان    
 .يوقع على االتفاق، كما مل يوقعه ممثل حركة العدل والسالم

فقد انشق الفصيالن املتمردان    . وقـد تدهـور الوضع األمين يف املنطقة منذ توقيع اتفاق السالم لدارفور             -٣٣
اق السالم  ورغم أن األعمال احلربية قلّت كثرياً بني الطرفني املوقعني على اتف          . اللـذان مل يوقعـا عـلى االتفاق       

. )١٠(لدارفور، اشتد القتال بني الطرفني املوقعني وبني املعارضني لالتفاق فتصاعد انتهاك اتفاقات وقف إطالق النار
وهذه الفصائل اليت حاولت االجتماع والتوصل إىل مواقف مشتركة تدعو إىل جتديد اجلهود الرامية إىل طرح اتفاق 

ومنذ التوقيع على . )١١(فاً للهجوم والقصف على أيدى قوات احلكومةالسالم لدارفور ملفاوضات جديدة وقعت هد
اتفـاق السالم لدارفور زادت انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت يرتكبها أطراف النـزاع               

 .وزادت أيضاً أعمال اللصوصية بقوة السالح وغري ذلك من األنشطة اجلنائية. كافة

                                                      

تقرير رئيس اللجنة املعنية "، ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣الدورة اخلامسة جمللس السلم واألمن، أديس أبابا،  )٨(
 .٢، صفحة PSC/PR/2(V)، )"أزمة دارفور(احلالة يف السودان ب

، بالغ جملس السلم واألمن، ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣الدورة اخلامسة جمللس السلم واألمن، أديس أبابا،  )٩(
PSC/PR/Comm. (V). 

، S/2007/104جملس األمن باألمم املتحدة، التقرير الشهري لألمني العام عن دارفور، : انظر وثائق منها )١٠(
، تقرير رئيس   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٨ جمللس السلم واألمن املعقودة يف       ٦٣، واجللسة   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣املؤرخ  

 .١١، صفحة PSC/MIN/2(LXIII)اللجنة املعنية باحلالة يف دارفور، 

، )٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣ املؤرخ   S/2007/104(جملـس األمن، التقرير الشهري لألمني العام عن دارفور           )١١(
 .٣١، الفقرة ٧صفحة 
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ن من منطقة غرب دارفور بالسودان عند نشوب القتال يف تلك املنطقة يف أوائل عام               وبـدأ الناس يهربو    -٣٤
 مليون  ١,٦ سوداين وشرد حنو     ٢٠٠ ٠٠٠، فر عرب احلدود إىل تشاد اجملاورة حنو         ٢٠٠٤ويف هناية عام    . ٢٠٠٣

 فقد أسفر عن ظهور     أما الوضع األمين املتدهور منذ التوقيع على اتفاق السالم لدارفور         . سوداين يف داخل دارفور   
عشرات اآلالف من املشردين اجلدد، فبلغ إمجايل عدد املشردين يف دارفور اآلن أكثر من مليوين مشرد، وأُضيف                 

 .)١٢( الجئ ينضم إليهم يومياً الجئون ُجددا٣٠ً ٠٠٠إىل املشردين يف املخيمات يف تشاد 

األعمال االنتقالية اليت يقوم هبا املتمردون والقوات وأمـا اهلجمـات اليت يشنها اجلنجويد عرب احلدود يف تشاد و          -٣٥
 يف  ٣٠ ٠٠٠التشـادية فقـد أسـفرت عن زيادة كبرية يف عدد التشاديني املشردين داخلياً، إذ ارتفع عددهم من حنو                    

 يف  وتأثري هذا النـزاع يزداد اليوم أيضاً     . )١٣( يف هناية تلك السنة    ١١٣ ٠٠٠ إىل أكثر من     ٢٠٠٦يونيه من عام    /حزيران
وإذا مل ُيحل النـزاع يف دارفور حالً جمدياً ومنصفاً جيلب السالم واألمن لشعب اإلقليم أمكن               . مجهورية أفريقيا الوسطى  

 مون إىل تشكيل قوة -وقد دعا األمني العام لألمم املتحدة بان كي      . لذلـك الـنـزاع أن ميتد امتداداً متزايداً يف املنطقة         
 .مع هذين البلدينحلفظ السالم على طول احلدود 

وختضـع املعونـة اإلنسانية منذ بدء النـزاع لقيود مستمرة تفرضها احلكومة يف شكل تأخري يف إصدار                 -٣٦
التأشريات، وأُذون السفر إىل دارفور، وأُذون السفر اليومي مبغادرة عواصم واليات دارفور، ورخص الوقود للسفر 

تمر يف العنف منذ التوقيع على اتفاق السالم لدارفور أدى إىل تشديد ولكن التصاعد السريع واملس. يف أحناء دارفور
القيود اليت تواجه وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجني إليها حاجة ماسة، وتوقفت هذه املساعدة كلياً                

 .)١٤(ألشهر األخريةوأثّرت أيضاً أعمال جمموعات املتمردين على تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ا. يف بعض املناطق

 كانون  ١٧ويف  . وشـهدت األشـهر املاضـية زيادة مثرية يف عدد اهلجمات على الوكاالت اإلنسانية              -٣٧
 وكالة من وكاالت األمم املتحدة اليت لديها        ١٤، انطلقت مبادرة غري مسبوقة عندما قامت        ٢٠٠٧يناير  /الـثاين 

                                                      

جلسات إحاطة للبعثة الرفيعة املستوى عقدهتا مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق               )١٢(
يقدر عدد األشخاص املشردين حالياً مبليوين شخص يف مشال وجنوب "؛ ٢٠٠٧فرباير /الشؤون اإلنسانية يف جنيف وأبيشي، شباط

ويف غرب دارفور وحده، حيث تتخذ      .  فروا بسبب القتال الذي جرى يف األشهر الستة املاضية         ٢٥٠ ٠٠٠وغرب دارفور، منهم    
 ". شخص٧٠٠ ٠٠٠أفرقة مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني القاعدة األساسية ألعماهلا، يقدر عدد املشردين ب  

يناير / لشؤون الالجئني يف كانون الثاين     انظر املذكرة اإلعالمية الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية         )١٣(
رغم تضاؤل القتال بني اجليش التشادي وقوات املعارضة، يستمر النـزاع بني اجملموعات اإلثنية يف األجزاء اجلنوبية                "،  ٢٠٠٧

ات  تشادي من بيوهتم جراء هجم     ١٠ ٠٠٠وقد شرد أكثر من     . الشرقية من البالد قرب احلدود مع إقليم دارفور يف السودان         
 قرية،  ٢٠ آخرون مما يزيد على      ١٠ ٠٠٠عـرب احلـدود شنها على ما يزعم أفراد ميليشيا اجلنجويد يف منطقة بوروتا، وفر                

وحالة انعدام األمن هذه تشكل     .  كيلو مترات إىل الشمال من قوز بيضه       ٨ويتجمعون اآلن يف بلدة قصريي اليت تقع على بعد          
 .www.unhcr.org، انظر "ني اليت تؤوي آالف السودانيني الفارين من دارفوراآلن خطراً مباشراً على خميمات الالجئ

، ١، العدد   ٣، اجمللد   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١-١استعراض احلالة اإلنسانية يف السودان،      : انظر )١٤(
: مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، وتـرد عـلى اإلنترنـت خارطة الوصول إىل املساعدة اإلنسانية يف دارفور                    

www.unsudan.ig.org. 
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 عامالً من   ١٢مقتل  : وأشارت هذه الوكاالت إىل   . ئةعملـيات يف دارفور بإصدار بيان مشترك عن احلالة الطار         
العـاملني يف جمال تقدمي املعونة يف األشهر الستة املاضية، وهذا عدد يفوق عدد الذين قتلوا يف السنتني السابقتني؛           

 جممعاً للمنظمات غري احلكومية ولألمم املتحدة؛ وإجبار أكثر         ٣٠وهجوم جمموعات مسلحة هجوماً مباشراً على       
 مرة من أماكن خمتلفة يف مجيع أحناء واليات دارفور          ٣١ عامل من العاملني يف جمال املعونة على الرحيل          ٤٠٠ من

ووقعت أيضاً ثالثة اعتداءات جنسية . الثالث يف مناطق ختضع لسيطرة احلكومة ولسيطرة املتمردين على حّد سواء
 على يد   ٢٠٠٦سبتمرب  /ع أوهلا يف أيلول   عـلى عـامالت يف جمـال اإلغاثـة يف األشـهر اخلمسة املاضية، وق              

جناح ميين ميناوي،   / على يد جيش حترير السودان     ٢٠٠٦ديسمرب  /امليليشيا، وثانيها يف كانون األول    /اجلـنجويد 
 .)١٥( على يد الشرطة احلكومية وعناصر األمن القومي٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩والثالث يف 

 سؤولية عن احلماية تدابري السودان املتعلقة بامل-رابعاً 

أكد الشهود والضحايا واملراقبون الذين حتدثنا إليهم، وكذلك وثائق األمم املتحدة وغريها من الوثائق اليت  -٣٨
 ٢٠٠٥وقد زاد العنف منذ أواخر عام       . رجعنا إليها، أن قتل املدنيني يف دارفور ما زال مستمراً على نطاق واسع            

ووقعت هجمات عديدة واسعة النطاق على جمتمعات مدنية يف أثناء . )١٦(٢٠٠٧وظل مستمراً بال هوادة يف  عام  
ويتـبني مـن وصف هذه اهلجمات أن التكتيكات املستخدمة فيها شبيهة شبهاً وثيقاً بتلك اليت       . هـذه الفـترة   

 التنسيق يف) ١: (، إذ اتسمت مبا يلي٢٠٠٤ ويف عام ٢٠٠٣اسُتخدمت يف ذروة احلرب يف دارفور يف أواخر عام 
وعدم مراعاة مبادئ التمييز    ) ٢(العملـيات بـني القـوات املسلحة السودانية وامليليشيا اليت تدعمها احلكومة،             

ورغم عدم . وارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل) ٣(والتناسب، 
 قتيل مدين كنتيجة مباشرة للرتاع أو جراء        ٢٠٠ ٠٠٠ توفر أرقام دقيقة، تشري تقديرات األمم املتحدة إىل وقوع        

 .تأثريه الذي يؤدي إىل تالشي فرص احلصول على الرعاية الصحية والغذاء وغري ذلك من مستلزمات احلياة

وينتشر االغتصاب والعنف اجلنسي على نطاق واسع يف مجيع أحناء دارفور، مبا يف ذلك حاالت االغتصاب  -٣٩
 تقارير عن العنف اجلنسي أيضاً يف اهلجمات اليت وقعت يف أثناء ٢٠٠٦مايو /منذ شهر أيارووردت . )١٧(اجلماعي

ورغم معرفة السلطات معرفة جيدة بأمناط اغتصاب النساء يف خميمات املشردين داخلياً، مل             . القتال داخل القبيلة  
 أو التحقيق يف ما أُبلغ عنه من تبذل هذه السلطات إال القليل من اجلهد للتقليل من خطر وقوع حاالت االغتصاب

وتبني من رصد جهاز القضاء اجلنائي يف السنتني املاضيتني أنه مل جير التحقيق أو املالحقة إال يف عدد                  . حـاالت 
ووصول حاالت االغتصاب إىل القضاء     . ضـئيل جـداً من حاالت االغتصاب قياساً على عدد احلاالت اليت تقع            

                                                      

 .املرجع نفسه )١٥(

، S/2007/104جملس األمن باألمم املتحدة، التقرير الشهري لألمني العام عن دارفور، : انظر وثائق منها )١٦(
 .٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣املؤرخ 

، التقارير )S/2005/60(فرباير /تقرير جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور املؤرخ شباط: انظر وثائق منها )١٧(
رية املقدمة من املفوض السامي عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان مبا يف ذلك وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل                   الدو

 .http://www.ohchr.org/english/countries/sd/periodic_report.htm) ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩(القضاء 
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ان تعقيداً بفعل عوامل ثقافية ومؤسسية، منها أحكام القانون اجلنائي اليت جتمع            ومالحقة مرتكيب االغتصاب يزداد   
 .)١٩(وتتعرض النساء لالعتداء أيضاً يف خميمات الالجئني وحوهلا يف تشاد. )١٨(بني االغتصاب والزنا يف املادة ذاهتا

ويذكر أن األفراد   . كوميةاالعتقال واالحتجاز التعسفيان يف دارفور مستمران على أيدي قوات األمن احل           -٤٠
الذين يستهدفون يضمون حمامني، وقادة جمتمعات حملية، وآخرين ممن يعملون يف جمال حقوق اإلنسان وسودانيني               
يعملون يف منظمات دولية أو يعتربون متعاونني تعاوناً وثيقاً مع اجملتمع الدويل، وأفراد ينتمون إىل اإلثنيات الغالبة                 

، استهدفت ٢٠٠٦مايو /ومنذ شهر أيار. ردين، وسودانيني يبدون آراًء سياسية معارضة    يف خمـتلف مجاعات املتم    
أما السودانيون الذين يعملون على حنو وثيق . قوات األمن أيضاً األفراد الذين يعارضون علناً اتفاق السالم لدارفور

ة إىل اهتامات بأهنم يشجعون على مع األشخاص املشردين داخلياً فيستهدفون أيضاً، وذلك باالستناد يف أحيان كثري
 .إثارة االستياء الشعيب واملشاعر املعادية للحكومة

فقد .  موجة اعتقاالت يف صفوف الدارفوريني يف اخلرطوم٢٠٠٦سبتمرب /وشهدت الفترة منذ شهر أيلول -٤١
حافيون وطالب   دارفورياً هم مدرسون ورجال أعمال وص      ٣٠اعتقل أفراد الشرطة واألمن القومي ما يزيد على         

جامعيون معظمهم من أبناء قبيلة الفور، وقبيلة املساليت، وقبيلة الزغاوة، وذلك على ما يزعم للتحقيق يف جرمية                 
ويشري حمتجزون سابقون إىل أن التحقيق يف مقتله يستخدم ذريعة العتقال من . قتل احملرر الصحفي البارز حممد طه

 حمتجزاً لعدم توفر    ١٣وقد أُفرج حىت اآلن عن      . ت التمرد يف دارفور   ُيـنظر إليهم باعتبارهم ذوي صالت حبركا      
وال يزال ثالثة آخرون قيد االحتجاز دون . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٩األدلـة، أُفرج عن آخر ثالثة منهم يف       

 .)٢٠( شخصاً آخر١٩توجيه ُتهم إليهم، بينما وجهت هتمة القتل إىل 

واألشد . اق واسع على حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، واالجتماع       تفـرض القـيود التعسفية على نط       -٤٢
تعرضاً لإلساءة على أيدي أجهزة األمن احلكومية هم املدافعون عن حقوق اإلنسان، واحملامون، والزعماء احملليون، 

                                                      

يعد مرتكباً جرمية االغتصاب من يواقع : " يف السودان١٩٩١من القانون اجلنائي لعام    ) ١(١٤٩املادة   )١٨(
 ".زىنً أو لواطاً دون رضاه"شخصاً 

ويف أثناء اجتماعنا مع    . لقد استغربنا استغراباً شديداً لدى مساعنا روايات عن االغتصاب روهتا الضحايا           )١٩(
  ١٧ و ١٥من هؤالء مخسة نساء أعمارهن      .  حاالت اغتصاب  ٩ برجيينغ علمنا بوقوع ما جمموعه        امـرأة يف خميم    ٣٠حنـو   

واغتصبت امرأة أخرى .  على التوايل، وقد وصفت هؤالء اغتصاهبن اغتصاباً مجاعياً يف اعتداءات على قراهن٤٥ و٢١ و٢٠و
، وتعرضت أخرى لالغتصاب من قبل أربعة تشاديني أثناء حماولتها العودة إىل قريتها جللب بعض احلاجات اليت تركتها هناك

.  سنة من عمرها فقد كانت متزوجة ولديها مثانية أوالد         ٤٥أما املرأة البالغة    . عندما غادرت خميم الالجئني حبثاً عن احلطب      
عندما أما حاالت االغتصاب األربع األخرى فقد وصفتها امرأة قالت لنا إنه            . وعـندما عـلم زوجها باالغتصاب طلّقها      

أما املرأة اليت . وألقيت امرأة مسنة يف النار وأحرقت حىت املوت    . تعرضت قريتها للهجوم طوقها املهامجون وثالثة نساء أخر       
. أبلغتـنا هبذه الرواية فقد تعرضت للضرب، فيما تعرضت أصغر اثنتني منهن لالغتصاب املتكرر، وقد قتل زوج إحداهن                  

وقالت مجيع النساء، . منذئذ" باملرض"وأصيبت هي " تويف على الفور"دما ولد اجلنني وأصبحت حامالً جراء االغتصاب، وعن
وعندما التقينا ألول مرة بوجهاء املخيم تكلم       . باسـتثناء إحداهن اليت اغتصبت يف تشاد، إن املعتدين كانوا من اجلنجويد           

 ".كنهم فعل ذلك باسم اإلسالم؟اغتصاب النساء خصوصاً، كيف مي: "وقال. أحدهم عن اغتصاب اجلنجويد للنساء
 . يف السودان١٩٩١ من القانون اجلنائي لسنة ١٣٠املادة  )٢٠(
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وثّقت األمم  وقد  . واملعارضـون السياسيون الذين ُيعربون عن مشاعر القلق أو الذين يبدون آراًء تنتقد احلكومة             
املتحدة العديد من احلاالت اليت يتعرض فيها الناس للمضايقة، واالعتقال، واالحتجاز، واالعتداء البدين إلعراهبم              

ومن هؤالء الضحايا أعضاء املنظمات غري احلكومية، وصحفيون،        . عـن مشاعر القلق إزاء حالة حقوق اإلنسان       
 .دى مسؤولني حكوميني آخرينوالناس الذين يتقدمون بشكاوى لدى الشرطة أو ل

وتلقـت البعـثة رفيعة املستوى أيضاً معلومات موثوقة بشأن قيام األمن القومي واملخابرات العسكرية                -٤٣
أما األساليب املستخدمة . مبمارسة التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية واملهينة يف أثناء اهلجمات ويف معاملة احملتجزين

اط والضرب بالعصي وأعقاب البنادق، والتعريض للشمس لفترات طويلة، والتجويع،          يف ذلك فمنها اجللد بالسي    
ويبقى كثري من احملتجزين قيد االحتجاز      . والصـدمات الكهربائية، واحلرق بالشمع الساخن أو البالستيك املذاب        

 .دون هتمة ممنوعني من االتصال أو تلقي االتصال أو االتصال مبحاٍم

  والتدخل يف أعمال املساعدة اإلنسانية استمرار التشريد-ألف 

ووفقاً لألمم املتحدة، بلغ عدد املشردين داخلياً       . أسفرت اهلجمات املستمرة عن نزوح مجاعي للمدنيني       -٤٤
، وبذلك يبلغ إمجايل عدد األشخاص املشردين       ٢٠٠٧يناير  / ُمشرد يف دارفور يف كانون الثاين      ٢٥ ٠٠٠اجلـدد   

 الجئ من دارفور    ٢٣٣ ٠٠٠وقد علمنا بوجود    . ص يف واليات دارفور الثالث    داخلـياً أكـثر من مليوين شخ      
وتستضيف . يقـيمون حالياً يف شرق تشاد ويتلقون خدمات من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني              

ا الوسطى  وإضافة إىل تشاد، تعاين مجهورية أفريقي     . جمتمعات حملية على طول احلدود الكثري من الالجئني اآلخرين        
 .)٢١(أيضاً من آثار النـزاع يف دارفور اليت طاولتها

 زاد عدد اهلجمات اليت يتعرض هلا العاملون يف اجملال اإلنساين، وكذلك            ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف أثناء الفترة     -٤٥
ال تزال و. العراقيل اليت توضع يف سبيل املعونة اإلنسانية والتدخل يف أعماهلا من قبل احلكومة وامليليشيات املسلحة    

احلالـة اإلنسانية يف دارفور حرجة، وشهدت السنة املاضية تسارع تضييق جمال العمل اإلنساين وتوصيل املعونة                
وتدهور توصيل املعونة اإلنسانية تدهوراً بلغ مستوى أسوأ من املستوى الذي . اإلنسانية يف واليات دارفور الثالث

ويف األشهر  . يف عدد الناس الذين يعتمدون على املعونة اإلنسانية       ، حىت برغم الزيادة اهلائلة      ٢٠٠٤بلغـه يف عام     
. ، جتاوز عدد القتلى من العاملني يف جمال اإلغاثة عددهم يف السنتني السابقتني معاً             ٢٠٠٦الستة األخرية من عام     
 ٤٣٠ مركبة من مركبات العمل اإلنساين، وانتقل        ٢٩ وحده، اخُتطفت    ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف شهر كانون األول   

 .عامالً من العاملني يف اجملال اإلنساين يف واليات دارفور الثالث

  املساءلة والعدل-باء 

رغم أن نظام القضاء الوطين يف السودان يعترب رمسياً نظاماً عامالً يشمل اختصاصه جرائم حقوق اإلنسان  -٤٦
ويوجد نقص شديد يف عدد القضاة . املرتكبة يف دارفور، مل تتمكن احملاكم من حل انتهاكات حقوق اإلنسان هناك

ورغم وجود عدد قليل من احلاالت االستثنائية اليت اهتمت فيها احملاكم احمللية مسؤولني يف الدولة . وموظفي القضاء
                                                      

 .٢٠٠٧يناير /مذكرة إعالمية من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن احلالة اإلنسانية يف تشاد، كانون الثاين )٢١(
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بالـتورط يف جرائم تتصل بالرتاع، ال يستطيع نظام القضاء ككل أو ال يريد متابعة اإلجراءات القضائية أو منع                   
ذا األمر تعقيداً بفعل الغياب العام لالستقاللية واملوارد، وسوء جتهيز قوة الشرطة، والتشريعات اهلجمات، ويزداد ه

 .اليت حتمي مسؤويل الدولة من املقاضاة اجلنائية

ويف وجـه االنـتقاد الدويل املتزايد لغياب حكم القانون، والقضاء الرتيه، وآليات التصدي لإلفالت من        -٤٧
، أنشأت ما ال يقل     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وبني عامي   . ت حكومة السودان عدداً من املبادرات     العقاب يف دارفور، أعلن   

عـن مخس هيئات قضائية وشبه قضائية خمتصة بضمان املساءلة عن جرائم انتهاك حقوق اإلنسان يف املنطقة اليت                  
 اخلطرية والشائعة   ومل تسفر هذه اهليئات حىت اآلن إال عن نتائج حمدودة يف معاجلة االنتهاكات            . مزقـتها احلرب  

 .املرتكبة يف دارفور

 ٢٠٠٤مايو /وأوىل هذه اهليئات اللجنة القومية للتحقيق اليت أنشأها رئيس مجهورية السودان يف شهر أيار -٤٨
وقد التأمت هذه اهليئة . للتحقـيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة على أيدي اجلماعات املسلحة يف دارفور       

ولكن يبدو أن .  شاهداً، وقامت بعدد من الزيارات إىل دارفور٢٨ مرة واستمعت إىل ٦٥ من على ما ُيذكر أكثر
 .)٢٢(يف عدد من احلوادث احملددة" مزيد من التحقيقات"هذه اهليئة مل تتجاوز يف عملها التوصية بإجراء 

.  على املدنيني  وأنشئت يف دارفور جلان حتقيق خاصة استجابة حلوادث من حوادث االعتداءات املسلحة            -٤٩
ويف . ومل تسفر هذه املبادرات عن أي إجراء ذي معىن من حيث تعويض الضحايا أو مساءلة مرتكيب تلك األفعال             

يوليه، أنشأ وزير العدل مبرسوم خاص جلان مكافحة االغتصاب للتحقيق يف مسألة االغتصاب والعنف              /شهر متوز 
. )٢٣(جتر اللجنة حىت اآلن أي حتقيق حمدد أو تنظر يف أي حالة حمددةووفقاً ألقوال املراقبني، مل . اجلنسي يف دارفور

ورغم . وهناك هيئة أخرى ُتعرف باسم وحدة مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، أنشئت يف إطار وزارة العدل
ال حقوق  الترحيب بإنشاء هذه الوحدة كخطوة إجيابية يف البداية، إال أهنا مل حتقق على ما ُيذكر يف جرائم يف جم                  

 .اإلنسان، وتعرضت النتقادات تعتربها وحدة غري فّعالة

أما أكرب حماولة قامت هبا حكومة السودان إلجياد آلية للمساءلة بعناصر قضائية تقليدية فهي إنشاء احملكمة  -٥٠
داية فقد أنشئت هذه احملكمة مبرسوم صادر عن رئيس القضاة وتشكلت يف الب           . اجلنائـية اخلاصة بأحداث دارفور    

كفريق مؤلف من ثالثة قضاة، واختذت من مدينة الفاشر مقراً هلا ولكنها ُمنحت صالحية التنقل إىل أي مكان تراه 
وُمنحت اختصاصاً واسع النطاق يشمل مجيع اجلرائم اليت ينص عليها القانون اجلنائي السوداين، وأية هتم               . مناسباً

تقرير جلنة التحقيق، ويف أي اهتامات توجه عمالً بأي قانون آخر،           تتعلق بالتحقيقات يف االنتهاكات املذكورة يف       
، أنشأ رئيس القضاة حمكمتني جنائيتني خاصتني أخريني ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ويف . يقرره رئيس القضاة

ضيف يف هذه احلالة يف نياال واجلنينة، وُمنحتا االختصاص ذاته الذي ُمنحته احملكمة اجلنائية اخلاصة األوىل، غري أنه أُ

                                                      

 ٢٧،  ICC-02/05م  رق. جلنة التحقيق الدولية، تقرير مكتب النائب العام، احلالة يف دارفور بالسودان           )٢٢(
 .٢٠٠٧فرباير /شباط

 .املرجع نفسه )٢٣(
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وتضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية اخلاصة ألحداث دارفور أيضاً أحكاماً صرحية . القانون اإلنساين الدويل
 .بشأن حق املراقبني من االحتاد األفريقي أو غريه من اهليئات حبضور جلسات احملكمة

قاً للمراقبني، مل تنظر هذه احملكمة إال يف تسع ووف. وكانت فعالية هذه احملكمة حمدودة يف أحسن األحوال -٥١
أما القضية التاسعة فنظرت فيها نظرة      . وأصدرت احملكمة أحكاماً يف مثان منها     . )٢٤(قضايا معروفة عرضت عليها   

ومل تكن إال واحدة من هذه القضايا تتعلق بأنواع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان             . أولية مث ردهتا فيما بعد    
 على  ٢٠٠٥أكتوبر  / احلرب اليت اتسم هبا النـزاع يف دارفور، وهي قضية هجوٍم وقع يف تشرين األول              وقوانـني 

أما الرجال الذين . ومل يدن أحد باملشاركة يف شن هذا اهلجوم، أو يعترب مسؤوالً عنه. )٢٥(التاما يف جنوب دارفور
ووفقاً . متلكات يف موقع اهلجوم بعد وقوعه     اهتمـوا بصـدد هذا اهلجوم فلم جتدهم احملكمة مذنبني إال بسرقة امل            

ملراقـبني على علم باألمر، مل تتناول احملكمة اجلنائية اخلاصة أيضاً موضوع املسؤولية اجلنائية لكبار املسؤولني يف                 
وأدانت احملكمة عشرة مسؤولني يف     . فلم توجه التهم قط إال ملسؤول كبري واحد بّرأته احملكمة         . دارفور والسودان 

 . ولة كلهم من صغار املسؤولنيالد

  امليليشيات-جيم 

إن َمـن قابلـناهم من شهود وضحايا ومراقبني قد أكدوا تكراراً اشتراك القوات احلكومية وامليليشيات              -٥٢
واتفاق السالم لدارفور يقتضي من احلكومة تنفيذ خطة        . املسلحة يف شن هجمات على أهداف مدنية يف دارفور        

ومن املفترض أن توضع خطة مرحلية حتقيقاً لذلك . نجويد وغريها من امليليشيات ونزع سالحهالتحييد ميليشيا اجل
 .هذا املطلب ما زال حىت اآلن غري منفٍَّذ إىل حٍد كبري. موضع التنفيذ حتت إشراف االحتاد األفريقي

رب أراضي دارفور دون إن األسلحة ما زالت تتدفق حبرية، وما زالت امليليشيات املدججة بالسالح تعمل ع -٥٣
وإن الضـحايا والشـهود الذين التقت هبم البعثة تكراراً قد أشاروا إىل أن تزويد احلكومة ميليشيا        . )٢٦(عقـاب 

اجلنجويد وغريها من امليليشيات باألسلحة هو أحد أهم العوامل اليت تؤدي إىل حاالت التوتر وأعمال العنف بني                 
 .الفئات واجلماعات القبلية

 قوق اإلمنائية واالقتصادية واالجتماعية احل-دال 

إن مظاهـر التفاوت الصارخة بني منطقة البلد الوسطى ومناطقه األخرى، ومنها دارفور، والسياسات               -٥٤
فالفئات املتمردة  . اإلمنائية غري املتوازنة قد أوجدت اقتصاداً ثنائياً يف البلد، ُمَشكِّلةً أحد األسباب اجلذرية للرتاع             

                                                      

 .أربع يف نياال، وثالث يف الفاشر، واثنتان يف اجلنينة )٢٤(

مثل القتل اجلماعي للمدنيني، وشيوع إحراق القرى، واالغتصاب املنتظم، وغري ذلك من اجلرائم اليت               )٢٥(
 .وثَّقتها جلنة التحقيق الدولية

 رصد تنفيذ أحكام اتفاق السالم لدارفور، مبا يف ذلك أحكامه           تـتوىل بعثة األمم املتحدة يف السودان       )٢٦(
اليت  The DPA Monitorاملتعلقة برتع السالح، علماً بأن البعثة املذكورة تنشر تقارير شهرية عن هذه املسائل يف نشرة 

 .www.unmis.org ميكن االطالع عليها يف
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ما انفكت تشري إىل ما يشوب توزيع الثروة ) مبا فيها تلك اليت مل توقع على اتفاق السالم لدارفور       (ت  وامليليشـيا 
الوطنـية واملوارد العامة من أوجه تفاوت بوصفها إحدى التظلمات الرئيسية هلذه اجلماعات وعامالً من العوامل                

 .املسببة للرتاع يف البلد

طَب النشاط االقتصادي، فإن املناطق النائية، كدارفور، مل تستفد من أية           وبيـنما ُتّعدُّ املنطقة الوسطى قُ      -٥٥
ويف . أنشـطة ُتذكـر يف جمال التنمية االقتصادية، أو من أية إعادة توزيع للدخل، مبا يف ذلك من عائدات النفط                   

ة، واستمرار التصحر،   الوقت ذاته، فإن عوامل حملية كاملنافسة بني اجلماعات والقبائل على األراضي واملوارد املائي            
 .وتدهور البيئة، قد أسهمت يف زيادة النـزاع بني الفئات يف دارفور

ومما زاد هذه التفاوتات القدمية العهد تفاقماً وتعقيداً أن عواقب نزاع دارفور قد أسفرت عن اضطراب                 -٥٦
وإضافة إىل ذلك،   . يف دارفور النظم الغذائية واهنيار سبل كسب الرزق وتعطل اخلدمات األساسية احملدودة أصالً            

فـإن الـتهجري على نطاق واسع والتدمري اهلائل للقرى واملمتلكات واألراضي قد زاد من مشقة حتصيل القوت                  
وإن انعدام األمن، واخلسائر اليت حلقت بالبىن التحتية املادية، واخنفاض النشاط االقتصادي، واستفحال    . والـرزق 

دات وما أسفر عنه ذلك من هشاشة يف األوضاع، هي عوامل أسهمت مجيعها اإلنفاق العسكري، وخسارة املوجو
وبات شعب دارفور يواجه اليوم أزمة إنسانية خطرية، يزيدها تفاقماً تعويق . يف حالة حرجة من احلرمان يف اإلقليم

 .املساعدات اإلنسانية وَتقَلُّص عام يف حيز العمل اإلنساين

  جتازوات املتمردين-هاء 

.  ما يرتكبه املتمردون من جتاوزات يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ما زالت مستمرة أيضاً               إن -٥٧
فقـد اسـتهدف املـتمردون املسلحون املدنيني يف غاراهتم، كما أُفيد عن قيام قوات املتمردين بأفعال اغتصاب                  

. ناطق يف حالة حرجة إىل حد كبري      وتعذيـب وأُبلـغ عن اعتدائهم على قوافل املعونات، واضعني سكان هذه امل            
وكـثري من االنتهاكات اليت يرتكبها املتمردون تتصل بتشرذم فصائلهم واالقتتال فيما بينها، الذي نشب أوالً يف                 

 يف مشال دارفور مث زاده تفاقماً ازدياد أعمال النهب والسلب اليت استخدم قُطّاع ٢٠٠٦أبريل /مارس ونيسان/آذار
 .ملسلحون العنَف فيها مستغلني حالة الفوضى السائدةالطرق اإلجراميون ا

  مسؤولية اجملتمع الدويل يف احلماية-خامساً 

  اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة-ألف 

. مـا بـرح جملس األمن التابع لألمم املتحدة ُيحاط علماً باستمرار بتطورات احلالة منذ اندالع األزمة                 -٥٨
 الذي يدعو إىل إنشاء جلنة حتقيق دولية بشأن دارفور          ١٥٦٤ القرار   ٢٠٠٤بتمرب  س/ أيلول ١٨واعتمد اجمللس يف    

واضطلعت اللجنة بعملها يف . تتوىل التحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
رجعي، الذي أكدت فيه     تقريرها امل  ٢٠٠٥يناير  / وقدمت يف كانون الثاين    ٢٠٠٤األشهر الثالثة األخرية من عام      

أن احلكومة واجلنجويد مسؤوالن عن انتهاكات خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،         
وهي انتهاكات يعاقب عليها القانون الدويل بوصفها جرائم، وقد ُتشكل جرائم ضد اإلنسانية نظراً التساع نطاقها 

جنة أدلة موثوقة على أن قوات املتمردين التابعة حلركة العدل واملساواة وجيش كما وجدت الل. ولطابعها املنهجي
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ولئن مل تكن هذه االنتهاكات ، حتريـر السودان مسؤولة عن انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين        
 . واسعة االنتشار أو منهجية، فإنه ميكن اعتبارها جرائم حرب

 ٢٤ (١٥٩٠فالقرار  . ٢٠٠٥مارس  /ثة قرارات أساسية إضافية يف آذار     كمـا أصـدر جملس األمن ثال       -٥٩
، وإن مل يكن موجهاً إىل دارفور، قد نص على إنشاء بعثة األمم املتحدة يف السودان وأذن بنشر ما                   )مارس  /آذار

م، اليت  من األفراد العسكريني، إضافة إىل عنصر مدين، من أجل عملية األمم املتحدة لدعم السل١٠ ٠٠٠يصل إىل 
تتوىل دعم اتفاق السالم الشامل، وذلك برصد تنفيذه والتحقيق يف حاالت اإلخالل به ومراقبة حركة اجلماعات                

فرض حظراً  ) مارس/ آذار ٢٩ (١٥٩١والقرار  . )٢٧(املسـلحة وضـمان تواجد واف لفعاليات حقوق اإلنسان        
يواصلون اإلخالل بالتزامات إهناء الرتاع     لألسلحة على مجيع األطراف يف دارفور ونص على حظر السفر على َمن             

) مارس/ آذار٣١ (١٥٩٣أما القرار ). يتوىل فريق اخلرباء التابع جمللس األمن حتديد هويتهم(اهتم وعلى جتميد حساب
ين يف دارفور، مبن    فأحال احلالة يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية، متيحاً هلا استجواب مرتكيب اجلرائم املزعوم             

 .فيهم َمن حتدد جلنة التحقيق الدولية هويتهم، واختاذ إجراءات حبقهم

، الذي أكد فيه    ١٧٠٦، أصدر جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار         ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٣١ويف   -٦٠
اجمللـس مـن جديد وعلى حنو صريح عناصَر مسؤولية احلماية على حنو ما ترد يف الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية                    

، وخلُص إىل أن احلالة يف السودان تشكل خطراً يهدد السلم واألمن الدوليني، وقرر نشر قوة ٢٠٠٥املعقودة عام 
دولية حلفظ السلم ُتسند إليها مبقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة والية جتيز استخدام القوة من أجل                  

 .محاية املدنيني

لألمم املتحدة كانت حتاول أيضاً أثناء هذه الفترة مساعدة احلكومة ومثـة وكاالت أخرى وهيئات تابعة       -٦١
، شرعت مفوضية األمم املتحدة السامية ٢٠٠١مارس /ففي آذار. على النهوض مبسؤوليتها يف محاية شعوب دارفور

ت إقامة حلقـوق اإلنسان يف برنامج مع احلكومة للتعاون التقين يف جمال حقوق اإلنسان، َتَضمَّن مشاريع يف جماال       
ويف الفترة  . العدل واإلصالح التشريعي والتوعية حبقوق اإلنسان وبناء القدرات يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي            

مايو / أيار٧ويف . ، أوفدت املفوضية بعثة لتقصي احلقائق إىل تشاد ودارفور    ٢٠٠٤مايو  /أبريل إىل أيار  /من نيسان 
وقد أوصت البعثة . لس األمن على ما خلُصت إليه البعثة من نتائج، أطلع مفوض حقوق اإلنسان بالنيابة جم٢٠٠٤

وأكدت الضرورة امللحة إليفاد موظفني من      ) انظر أعاله (يف تقريرها بإنشاء جلنة دولية للتحقيق يف احلالة اجلارية          
أغسطس /ويف وقت الحق، قامت املفوضية يف آب      . األمـم املتحدة إىل دارفور ملراقبة حالة حقوق اإلنسان فيها         

، تصدياً منها لألزمة يف دارفور، بإيفاد فريق من مراقيب حقوق اإلنسان إىل اخلرطوم ودارفور لدعم جهود          ٢٠٠٤
وإثر استحداث بعثة األمم املتحدة يف . احلمايـة يف دارفور ورصد كل حالة من احلاالت واإلبالغ عنها ومتابعتها     

ملفوضية يف جمال التعاون التقين يف الوحدة املعنية حبقوق          إدماج أنشطة ا   ٢٠٠٥يونيه  /السـودان، مت يف حزيـران     
 .اإلنسان التابعة لبعثة األمم املتحدة يف السودان

                                                      

ون حقوق اإلنسان يف دارفور القيام بعمليات الرصد اليومية، والتحقيق فيما يرد من             يتوىل موظفو شؤ   )٢٧(
تقاريـر عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وإجراء مقابالت مع ضحاياها والشاهدين عليها، ومتابعة حاالهتا مع السلطات                

 . مزيد من االنتهاكاتوتقدمي توصيات بشأن ما ينبغي اختاذه من إجراءات تصحيحية منعاً الرتكاب. احمللية
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وقدمت األمم املتحدة أيضاً مساعدة تقنية فيما يتعلق بوضع اتفاق السالم الشامل موضع التنفيذ، األمر                -٦٢
ت جديدة وبناء القدرات بدرجة ال ُيستهان هبا  الـذي يتطلب إجراء إصالحات شاملة يف اإلدارة وإنشاء مؤسسا         

هذه اإلصالحات، إذا ما أُجنزت، من شأهنا أن تسهم يف حتقيق ال مركزية فعالة              . عـلى مجيع مستويات احلكومة    
وتوزيع املوارد توزيعاً عادالً، األمر الذي سيشكل بدوره عناصر هامة لتسوية طويلة األجل للرتاع الدائر يف دارفور 

 . ينشب يف مناطق أخرى من البلد من نزاعاتوملا قد

جلنة ١٩٩٣ومن بني اجلهود األخرى املبذولة يف إطار األمم املتحدة يف هذا اجملال إجراء خاص اختذته منذ عام                   -٦٣
وقام املقرر اخلاص بزيارات    . حقوق اإلنسان وَخلَفُها جملس حقوق اإلنسان وكُرس حلالة حقوق اإلنسان يف السودان           

جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، مع توصيات       / وقدم تقارير عن احلالة إىل كل من جلنة حقوق اإلنسان          ميدانـية 
جملس حقوق اإلنسان /وإضافة إىل الوالية القطرية املسندة إىل جلنة. باختـاذ إجـراءات لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

قلون معنيون مبجاالت مواضيعية معينة ذات صلة       مقررون خاصون وخرباء مست   ١٩٩٤بشـأن السودان، قام منذ عام       
 كما أن هيئات األمم املتحدة      )٢٨(باألزمة يف دارفور بزيارات إىل األقليم لتقصي احلقائق فيه، قدموا إثرها توصيات عدة            

 .)٢٩(املعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان قدمت إىل السودان توصيات ال ُتحصى يف هذا الشأن

 اليت يبذهلا االحتاد األفريقي اجلهود -باء 

، إىل  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٥طلـب جملـس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، يف بالغه الصادر يف               -٦٤
مفوضية االحتاد األفريقي املعنية باحلالة يف دارفور اختاذ كل ما تراه ضرورياً من خطوات لضمان رصد تنفيذ اتفاق 

 رصداً فعاالً من خالل نشر بعثة مراقبة        ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨نسانية املربم يف    وقـف إطالق النار لألغراض اإل     
 .)٣٠(ُيرافقها عنصر مدين، وإن دعت الضرورة، جهاز محاية، لدعم عمل جلنة وقف إطالق النار

، اتفق جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي على تعزيز بعثة           ٢٠٠٤أكـتوبر   /ويف تشـرين األول    -٦٥
ـ  فأُسندت إىل البعثة مهام إضافية لتحسني احلالة األمنية يف دارفور واإلشراف على            . اد األفريقي يف السودان   االحت

محاية املدنيني الذين جتدهم البعثة معرضني خلطر       "ومشلت تلك املهام    . عودة الالجئني والنازحني إىل ديارهم بأمان     
                                                      

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وممثل األمني العام                )٢٨(
املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واخلبري املستقل                

 .www.ohchr.orgانظر . ن يف السوداناملعين حبالة حقوق اإلنسا

 عن قلقها من أن الغالبية الكبرية من        ٢٠٠٢عـلى سـبيل املثال، أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام             )٢٩(
ألويل  عقب صدور التقرير ا(CRC/C/15/Add.6) ١٩٩٣أكتوبر /اهلواجس املطروحة والتوصيات املعتمدة يف تشرين األول

) الربوتوكول االختياري(وإن جلنة حقوق الطفل .  بشأن هذه القضية مل تعالَج معاجلة كافية(CRC/C/3/Add.3)للسودان 
 باستعراض التقارير الدورية للسودان وما يترتب على هذا البلد من ٢٠٠٧واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ستقومان يف عام 

 .التزامات مبقتضى تلك الصكوك

)٣٠( African Union, Peace and Security Council, Communiqué of the Solemn Launching of the 

Tenth Meeting of the Peace and Security Council, (PSC/AHG/Comm.(X)), 25 May 2004 .] االحتاد األفريقي، جملس
 ].٢٠٠٤مايو / أيار٢٥، السلم واألمن، بالغ االفتتاح الرمسي لالجتماع العاشر جمللس السلم واألمن
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ا، مع العلم بأن محاية السكان املدنيني هي مسؤولية حكومة          ماثل ويف اجلوار املباشر يف حدود إمكانياهتا وقدراهت       
َمن (حلماية احملتِطبات   /ومن بني مبادرات احلماية اإلجيابية تسيري دوريات وقائية، ودوريات مرافقة         . )٣١("السودان

ناصر ، ونشر وحدات البعثة منعاً لالعتداءات، والتوسط وتسوية املنازعات، ونشر ع          )َيقُمـَن جبمع حطب الوقود    
ومنذ تصاعد موجة العنف، مل يعد الكثري من        . الشرطة املدنية التابعة للبعثة، والعمل على مكافحة جتنيد األطفال        

 .هذه التدابري ُيطبق

، ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ووافـق جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، يف بالغه املؤرخ      -٦٦
ءات، قوامها ثالثة مراحل، تتخذها األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف            على جمموعة متكاملة من اإلجرا    

وتوفر املرحلة األوىل جمموعة متكاملة من . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١السودان، كما مدد فترة والية البعثة حىت 
واملرحلة الثانية . ملادية احليويةتدابري الدعم البسيط، تطبق بعدد قليل من مستشاري األمم املتحدة وبعض اُألصول ا

قوامها جمموعة من تدابري الدعم الشديد يتم القيام هبا بواسطة عدد من القدرات التمكينية احلامسة األمهية، من بينها 
 مـن األفـراد العسـكريني وعدد من املوظفني املدنيني، لتأدية مهام فنية متصلة بتنفيذ اتفاق السالم يف                 ٢ ٢٥٠

وعند إعداد هذا . ملرحلة الثالثة، فتكون عملية مشتركة متاماً بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة أمـا ا  . دارفـور 
 .التقرير، كانت املرحلة األوىل قد أُجنزت، واملرحلة الثانية على وشك أن تبدأ

: مسؤولية اجملتمع الدويل يف محاية شعب دارفور       -جيم 
 احلالة الراهنة

وعارضت حكومة السودان . يتها، مل تكن وافية لضمان محاية فعالة على األرضهـذه اخلطوات، مع أمه    -٦٧
وبعد جهود  . ، وقاومـت مقاومة شديدة نشر قوة لألمم املتحدة حلفظ السلم يف دارفور            ١٧٠٦علـناً القـرار     

النهج ، إتاحة اجملال لتطبيق     ٢٠٠٦نوفمرب  /دبلوماسـية مضـنية، قبلت اخلرطوم، يف أديس أبابا يف تشرين الثاين           
، بعد استمرار املنازعة فترة قاربت اخلمس سنوات، وبعد         ٢٠٠٧مارس  /إال أنه، يف آذار   . املشترك الثالثي املراحل  

ثـالث سنوات من إعراب جملس األمن التابع لألمم املتحدة ألول مرة عن قلقه بشأن األزمة يف دارفور، ما زال                    
إن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان     . ترتيبجيـري التباحـث مـع حكومـة السودان بشأن تفاصيل هذا ال            

 .واخلروقات اجلسيمة ألحكام القانون اإلنساين ما زالت مستمرة يف أحناء اإلقليم

  تقدير االحتياجات-سادساً 

فما فتئ اإلقليم يعاين إمهاالً . إن احلاجات املاسة إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف دارفور عديدة وعميقة -٦٨
ومظاهر التخلف جلية عرب كامل القطاعات      .  مقارنةً باخلرطوم، مركز البلد السياسي واإلداري واإلمنائي       وهتميشاً

وحاالت العجز الدميقراطي واسعة االنتشار وطويلة العهد، واملؤسسات العامة القائمة          . االقتصـادية واالجتماعية  
واملنازعات املستمرة واجلارية أفضت باحلالة     . يمقُطعت عنها الُسُبل، وباتت ال حتظى باملصداقية لدى سكان اإلقل         

 وهذا أمر -السيئة أصالً إىل التردي، ما زاد املؤسسات العامة َوهناً وشّوه آليات احلكم التقليدية احليوية، مبا فيها 
                                                      

)٣١( African Union, Peace and Security Council, Communiqué, (PSC/PR/Comm. (XVII)), 20 

October 2004. 
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املنازعات إن تأكيد املطالب والفصل يف    .  اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات بني القبائل بالوسائل السلمية        -هام  
ُعْد يتم بصفة رئيسية من خالل احملاكم أو الوزارات أو اجملالس، بل بواسطة امليليشيات املسلحة                    يف دارفـور مل َي

والتحديات اليت يواجهها   ، ومستوى السلم واالستقرار الضروري من أجل التنمية معدوم       . وقُطّاع الطُُرق والعنف  
وكثريون آخرون مصابون إصابات . قد فر املاليني من البشر ومات اآلالفو. اإلقليم يف جمال املوارد البشرية هائلة

وخالصة القول، فإن دارفور اليت مزقتها احلرب تفتقر، شأهنا شأن معظم مناطق البلد، إىل أبسط املقومات                . بالغة
 .ةاألساسية لسيادة القانون واحلكم الدميقراطي واإلحقاق التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعي

إن التحديات اإلمنائية الطويلة األجل اليت تواجهها املنطقة، مبا فيها التحديات املتصلة بالتصدي لألسباب               -٦٩
واستعراض الوثائق األساسية، ومنها تقرير بعثة التقييم املشتركة وتقرير جلنة التحقيق، يكشف . اجلذرية، هي هائلة

وتفاوتات إقليمية ال ُيستهان هبا، ومعدالت فقر أعلى كثرياً من          عـن َتَدّنـي الثقة بالسلطات واخلدمات العامة،         
املتوسط، ومؤشرات تنمية بشرية أدىن كثرياً منها يف مناطق أخرى من البلد، وارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض، 

ائية وعـدم كفايـة اخلدمات الصحية، وارتفاع معدالت سوء التغذية، وتدين أعداد اُألَسر ذات اإلمدادات الغذ               
 .الوافية، وانعدام عام إلمكانية االحتكام إىل القضاء

وأول هذه االحتياجات، وقد . وقد أجرت البعثة استقصاًء وتقديراً ألكثر االحتياجات إحلاحيةً يف دارفور -٧٠
 وهذا  .أكدها كل َمن التقينا هبم تقريباً، ويتكرر ذكرها فيما مجعناه يف وثائق، هي ضرورة تأمني احلماية الفعالة                

يعـين بالنسبة إىل معظم َمن حتدثنا إليهم نشر قوة مشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي عرب إقليم دارفور                   
وينبغي . احلماية يف اإلقليم  /تكـون كبرية وقوية ومزودة باملوارد الكافية وُتسند إليها والية عريضة حلفظ السلم            

ألمم املتحدة يف السودان واليت تتوىل رصد حقوق اإلنسان وتدعمها حالياً تكميل هذه القوة بالوحدة التابعة لبعثة ا
وينبغي أن ترافق هذه القوة كذلك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املقترح           . املفوضـة السـامية حلقوق اإلنسان     

مدهتا األمم إنشـاؤها، حيـث يـنص عليه الدستور الوطين االنتقايل، وينبغي أن يتم وفقاً ملبادئ باريس اليت اعت        
وسـيتطلب إنشاء اللجنة املذكورة مشاورات عريضة ميسَّرة، ومشورة ومساعدة فنية، ودعماً مادياً             . املـتحدة 

 .لوضعها موضع التشغيل وشروعها يف أعماهلا األوىل

انية ومل يعتقد أٌي ممن التقينا هبم بإمك. ثانياً، إن السلم هو من بني أكثر احتياجات شعب دارفور إحلاحيةً -٧١
لكن مسألة استئناف . تسوية النـزاع بالوسائل العسكرية، ومجيعهم أكدوا ضرورة حل األزمة عن طريق التفاوض

وقد أصرت احلكومة على توقيع اتفاقية السالم لدارفور كما هي دون تغيري            . مفاوضـات السلم مسألة حساسة    
 مجيع أطراف النـزاع اجلاري يف هذه       ومعظـم اآلخرين دعوا إىل استئناف مفاوضات السلم وإشراك        . صـيغتها 
من بينهم ممثلو جبهة اخلالص     (إن َمن اجتمعنا هبم من ممثلي حركات الثوار غري املوقِّعة على االتفاق             . املفاوضات

وكذلك َمن قابلناهم يف تشاد من الجئني قد أكدوا أن اتفاق السالم لدارفور،             ) الوطنية وحركة العدال واملساواة   
ودعوا إىل عقد اجتماع إضايف يف أبوجا ملعاجلة القضايا         . ة، ال يلّبي احتياجاهتم وتطلعاهتم تلبية وافية      بصيغته احلالي 

وعندما أحلّينا على . الـيت يرون أنه مل تتم تسويتها، ومن بينها تقاسم السلطة ومشاطرة الثروة وتعويض الضحايا            
وا آراءهم بشأن اتفاق السالم، أخربونا أهنم يعتقدون        ممثلي جبهة اخلالص الوطنية وحركة العدل واملساواة أن ُيبد        

، ولكن،  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٥أن السالم بات قاب قوسني أو أدىن، حيث مت التوقيع على إعالن املبادئ األول يف                
مع استمرار جوالت احملادثات املختلفة، قالوا إن الوسطاء الدوليني قد باتوا يشعرون باإلحباط لطول الوقت الذي 
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وأشاروا إىل  . تغرقه معاجلة القضايا املعلّقة يف املفاوضات، وإن اتفاق السالم قد فُِرض عليهم يف اجلولة السابعة              تس
أوجـه التـباين بـني هذا األمر من جهة واملفاوضات الطويلة واحلساسة بني احلكومة واحلركة الشعبية لتحرير                  

برام اتفاق السالم الشامل مع اجلنوب، من اجلهة        اجلـيش الشعيب لتحرير السودان، اليت أسفرت عن إ        /السـودان 
كما قيل لنا إنه، . وأكدوا أنه، إن مل ُتستأنف احملادثات، سيظل السلم بعيد املنال بالنسبة لشعب دارفور. األخرى

بغية تسوية حالة حقوق اإلنسان يف دارفور، ال بد ألية مفاوضات من قبيل مفاوضات أبوجا املستأَنفة أن تشمل                  
اجلهات ذات املصلحة، مبا يف ذلك مجيع القوات املقاِتلة، واجملتمع املدين، واملدافعون عن حقوق اإلنسان،               مجـيع   

 .وأفراد بارزون، والنساء واجلمعيات النسائية

ثالـثاً، مـع أن اجملتمع الدويل ما برح سخّياً يف دعمه للمساعدة اإلنسانية املقدمة إىل شعب دارفور، فإن عملية              -٧٢
هـذه املعونة بشكل فعال تصاِدف عقبات كبرية، بإعاقة إمكانية احلصول على هذه املساعدات، واالعتداء على                إيصـال   

ودارفور اليوم حباجة ماسة إىل توسيع نطاق إمكانية        . موظفي املساعدة اإلنسانية، واحلد من نطاق العمل اإلنساين عموماً        
 أمواالً معوناتية فحسب، بل أيضاً إرادة سياسية من جانب          احلصـول عـلى املساعدة اإلنسانية، وهي حاجة ال تتطلب         

ويف الوقت ذاته، سيلزم دعم متواصل من . احلكومات وخمتلف اجلماعات املسلحة يف دارفور من أجل إتاحة هذه اإلمكانية  
د تأمني املساعدة اإلنسانية    اجلهات املاحنة يف هذه األزمة، اليت ُتعّد واحدة من أسوأ األزمات اإلنسانية يف العامل، إذا ما أُري                

 .)٣٢( مليار دوالر١,٢، واليت ُتقدَّر بزهاء ٢٠٠٧اليت حيتاجها السودان لعام 

وقد . رابعـاً، يف إقليم يسوده ويتفشى فيه اإلفالت من العقاب، مثة حاجة حيوية إىل املساءلة يف دارفور                 -٧٣
بأن تبدأ أطراف النـزاع يف دارفور يف تفهُّم أن         اختـذت احملكمـة اجلنائية الدولية مؤخراً إجراءات تبعث األمل           

االنـتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان واخلروقات اجلسيمة للقانون اإلنساين ستترتب عليها آثار مباشرة بالنسبة              
ويف . وعليه، فإن دعم عملية احملكمة اجلنائية الدولية هو أمر جوهري من أجل حتسني احلالة على األرض. ملرتكبيها

ـ  ٢٧ ، طلب املدعي العام إىل قضاة اإلجراءات التمهيدية إصدار أمر باملثول أمام احملكمة إىل        ٢٠٠٧فرباير  /باط ش
املدعو أمحد هارون، الذي كان يتوىل حقيبة وزير الدولة للشؤون الداخلية أثناء الفترة اليت بلغ فيها النـزاع يف                  

ر الدولة للشؤون اإلنسانية؛ كما صدر أمر إحضار        ، وهو يتوىل حالياً حقيبة وزي     )٢٠٠٤-٢٠٠٣(دارفور أوَجه   
هبذا اإلجراء الذي اختذته    . حبق املدعو علي حممد علي عبد الرمحن، وهو قائد ميليشيا ُيعَرف أيضاً بعلي كوَشيب             

تعني بيد أن مثة قدراً أكرب كثرياً من العمل ما زال ي. احملكمة اجلنائية الدولية، بدأ درع اإلفالت من العقاب ُيختَرق
وحاملا يتم إنشاء قوة محاية فعالة، يتوّجب بدء العمل على وضع برنامج شامل للعدالة االنتقالية واملساءلة                . إجنازه

وجيب أن يبدأ هذا املشروع بعملية تشاورية يف مجيع أحناء دارفور، ميكن بواسطتها االستماع إىل آراء                . والوفاق
وسيكون الدعم املايل والتقين والتيسريي     . عدالة االنتقالية املناسبة  ورغـبات مجيع الفئات املتضررة بشأن صيغة ال       

 .املقدَّم من اجملتمع الدويل أمراً حاسم األمهية من أجل حتقيق هذه الغايات

خامساً، عندما ُتنشأ قوة احلماية، ينبغي العمل على معاجلة األسباب اجلذرية للرتاع يف دارفور والتصدي                -٧٤
ومن مث، سيلزم دعم دويل يكرَّس إلقامة ُنظُم محاية      . يم من جتاوزات يف جمال حقوق اإلنسان      ملـا يرتكب يف اإلقل    

                                                      

 يف عليه االطالع ميكن( Sudan Consolidated Appeal: Work-plan 2007انظـر األمـم املـتحدة،     )٣٢(
www.reliefweb.int.( 
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وجيب أن تكون . ومن األمهية بالقدر ذاته إقامة تعاون إمنائي قائم على حقوق اإلنسان عرب مجيع القطاعات. وطنية
 ومتكينية وقائمة على املعايري الدولية هـذه املعونـة قائمة على املشاركة وخاضعة للمساءلة وشفافة وغري متييزية،    

حلقوق اإلنسان وموّجهة حنو بناء قدرة شعب دارفور على املطالبة حبقوقه وعلى إحقاقها، وحنو بناء قدرة املوظفني 
وسيكون . وسيلزم إيالء أقصى االهتمام جلهاز القضاء وهيئات تسوية املنازعات        . الرمسيني على الوفاء مبسؤولياهتم   

 .ي نزع السالح بشكل مدروس وسريع، وكذلك تسريح املقاتلني وإعادة إدماجهممن اجلوهر

وأخـرياً، قامت البعثة جبمع وتصنيف قائمة كاملة بالتوصيات العديدة الداعية إىل اختاذ إجراءات عالجية واليت                 -٧٥
، ومن بينها املقررون اخلاصون املختلفون، قدمتها أثناء الفترة املستعَرضة آليات األمم املتحدة املختلفة املعنية حبقوق اإلنسان    

واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات رصد االمتثال ملعاهدات حقوق اإلنسان، وجلنة التحقيق، مع تسليط األضواء               
وكثري من هذه التوصيات ُتقدِّم     . )٣٣(من أهم هذه التوصيات بإدراجها يف قائمة إرشادية       ) ١١٥(على مائة ومخس عشرة     

هذه التوصيات،  . والغالبية العظمى منها مل ُتنفَّذ بعد     . هات حمددة بشأن اإلجراءات الواجب اختاذها لتحسني احلالة       توجـي 
باالقـتران مع مشاورات واسعة ُتجرى يف دارفور والنتائج املستخلَصة يف تقييم ُمَحدَّث مشترك بني األمم املتحدة والبنك                  

 . مفيد هدفه تلبية احتياجات دارفور يف جمال حقوق اإلنسانالدويل، قد تشكل األساس لربنامج مساعدة

  النتائج والتوصيات-سابعاً 

  النتائج-ألف 

ختلص البعثة رفيعة املستوى إىل أن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور ما زالت خطرة، واالحتياجات اخلاصة  -٧٦
. وخروقات جسيمة للقانون اإلنساين الدويلوتتصف احلالة بانتهاكات خطرية ومنتظمة حلقوق اإلنسان . هبا كبرية

والنمط الرئيسي هو محلة عنيفة ملكافحة . وما زالت جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية مستمرة يف أحناء اإلقليم
كما أن . امليليشيات، تستهدف املدنيني يف معظم احلاالت/الـتمرد شّنتها حكومة السودان بالتنسيق مع اجلنجويد     

وعلى .  ُمدانة بارتكاب جتاوزات خطرية يف جمال حقوق اإلنسان وانتهاكات جسيمة للقانون اإلنساينقوات الثوار
قّر بوجوب أن تراعى أثناء املنازعات املسلحة الداخلية معايري حقوق اإلنسان والقانون  أطراف النـزاع كافة أن ُت

ولئن كانت قد اتُِّخذت خطوات . ل هبذه املعايريليس مربِّراً مقبوالً لإلخال" ضباب احلرب"اإلنساين السارية، وأن 
هامة من ِقَبل اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، فإن هذه اخلطوات قد واجهت مقاومة                  

لفعالة ومن بني االحتياجات اليت حّددهتا البعثة توفري احلماية الفورية وا         . ومعوِّقات كبرية، ومل تكن وافية أو فعالة      
للمدنـيني، واجلنوح جمدداً إىل السلم، وتوسيع نطاق املساعدة اإلنسانية، وزيادة مساءلة املرتِكبني، والعمل على               
معاجلـة األسباب اجلذرية، وتعويض الضحايا وإنصافهم على حنو واف، وبذل جهود متضافرة لتنفيذ التوصيات               

وختلص البعثة كذلك إىل أن حكومة      . معنية حبقوق اإلنسان  الكـثرية القائمة اليت تقدمت هبا هيئات دولية رمسية          
اً يف محاية سكان دارفور من اجلرائم الدولية املرَتكَبة ضدهم على نطاق كبري، وأن  السودان قد أخفقت إخفاقاً جلّي

تمع ومن مث، فإن االلتزام الرمسي من جانب اجمل       . احلكومـة قامت هي نفسها بتنظيم هذه اجلرائم واملشاركة فيها         
َولّي   . قد بات التزاماً واضحاً وُمِلّحاًمسؤوليته يف احلمايةالدويل بَت

                                                      

)٣٣( HLM-Darfur, Compilation of Recommendations for the Government of the Sudan، شباط /
 .األمانة ملفات يف عليه االطالع ميكن ،٢٠٠٧ فرباير
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  التوصيات-باء 

  توصيات إىل جملس حقوق اإلنسان-١

ينـبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يظل على اطالع باحلالة يف دارفور، وأن ُيعرب عن أسفه                 )أ( -٧٧
تها يف محاية املدنيني، وأن يدين االنتهاكات املستمرة، وأن         لتقاعس احلكومة تقاعساً بيِّناً عن النهوض مبسؤولي      

بطرق منها إجراءات تتخذها احملكمة اجلنائية      (يدعـو إىل محايـة املدنيني محايةً فعالةً منها ومساءلِة مركتبيها            
 .وتعويض ضحاياها وإنصافهم) الدولية

رصد حالة حقوق اإلنسان يف     ينـبغي جمللس حقوق اإلنسان أن يضع إجراًء أو آلية ُتكرَّس ل            )ب( 
َنفَّذ متاماً بعُد من توصيات صادرة عن آليات وتقارير األمم املتحدة املعنية     دارفور، ولقياس درجة تنفيذ ما مل ُي

من بينها اإلجراءات اخلاصة، وهيئات رصد االمتثال للمعاهدات، وتقرير جلنة التحقيق،           (حبقـوق اإلنسـان     
، ولتقدمي تقارير منتظمة إىل ) اإلنسان، وغريها من التوصيات ذات الصلة    وتقاريـر املفوضـة السامية حلقوق     

وينبغي هلذه اآللية أن تعمل بالتعاون الوثيق مع املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان،                . اجمللس
 .الذي ينبغي متديد فترة واليته حسب االقتضاء

 إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف السودان،      ينـبغي جمللـس حقوق اإلنسان أن يدعو إىل         )ج( 
تتصف باملصداقية وتكون مستقلة ويتم إنشاؤها وفقاً ملبادئ باريس ومبقتضى أحكام الدستور الوطين االنتقايل، 

 .مع تكليفها باملهام وتزويدها باملوارد والقدرات الالزمة ملعاجلة احلالة اخلطرية يف دارفور

 سودان توصيات إىل حكومة ال- ٢

ينـبغي حلكومة السودان أن تتعاون تعاوناً تاماً على نشر القوة املقتَرحة املشتَركة بني األمم                )د( 
وينبغي هلا أن تعمل على إزالة كل ما . احلماية دون مزيد من اإلبطاء/املـتحدة واالحتاد األفريقي حلفظ السلم  

اً صارماً بقرار الوقف االختياري للقيود      يعـترض وصـول املساعدة اإلنسانية من عقبات، وأن تتقيد تقييد          
املفروضـة عـلى عملـيات املساعدة اإلنسانية يف دارفور، وأن متتثل كذلك ألحكام اتفاق مركز القوات                  

وينبغي هلا أن تكفل إمكانية تنقُّل املوظفني املكلفني برصد حقوق اإلنسان حبرية وحترُّكهم بسالمة،              . حبذافريها
صول موظفي شؤون حقوق اإلنسان يف بعثة األمم املتحدة يف السودان وموظفي جلنة         وأن ُتَيسِّـر إمكانـية و     

وينبغي هلا كذلك أن تتعاون تعاوناً تاماً مع احملكمة         . الصـليب األمحـر الدولية إىل مجيع املعتقلني والسجناء        
 .اجلنائية الدولية

ن الدويل حلقوق اإلنسان    ينـبغي حلكومـة السودان أن تفي بكامل التزاماهتا مبوجب القانو            )ه( 
والقانون اإلنساين الدويل، وكذلك مبا تعّهدت به طوعاً بتوقيعها االتفاقات السياسية املتصلة بالرتاع يف دارفور 

، وأن تنفِّذ متاماً ما مل تنفِّذه بعُد من توصيات كثرية )اتفـاق السالم الشامل واتفاق السالم لدارفور وغريمها       (
وينبغي للسودان أن يكفَّ عن . التحقيق التابعة لألمم املتحدة واملعنية حبقوق اإلنسان    مقدمة من آليات وجلان     

امليليشيات، وأن َيمضي قُدماً /استهداف املدنيني يف دارفور، وأن يوقف كل ما يقدمه من دعم لقوات اجلنجويد
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رتِكبني وتيسري عودة   وينبغي لـه مساءلة امل   . يف نـزع سالح هذه القوات وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم         
 .الالجئني والنازحني بسالمة، وضمان تعويض الضحايا وإنصافهم

ينبغي حلكومة السودان أن تدفع قُُدماً يف عملية مواءمة مجيع القوانني والسياسات مع أحكام               )و( 
 وطنية حلقوق   وينبغي هلا أن تعمل على إنشاء جلنة      . الدستور الوطين االنتقايل ومعايري حقوق اإلنسان الدولية      

اإلنسـان يف السـودان تتصـف باملصداقية واالستقاللية ويتم إنشاؤها وفقاً ملبادئ باريس ومبقتضى أحكام                
. الدسـتور الوطين االنتقايل، مع ختصيص املوارد وتكريس القدرات الالزمة ملعاجلة احلالة اخلطرية يف دارفور              

شريعية الضرورية إلرساء الدميقراطية وإجراء انتخابات وينبغي هلا أن تواصل استحداث اُألطُر واملؤسسات الت
وينبغي هلا أيضاً أن تتحرك صوب وضع سياسات وبرامج منصفة وعادلة لوضع هناية لعقود من               . حرة ونزيهة 

 .التمييز ضد شعب دارفور وهتميشهم اقتصادياً وسياسياً وثقافياً

ين للسلم وحقوق اإلنسان يف السودان ينبغي حلكومة السودان أن تتعاون على عقد مؤمتر وط )ز( 
وبلـورة رؤيـة مشتركة له، مبشاركة األحزاب السياسية واجلمعيات النسائية واملدافعني عن حقوق اإلنسان    

وينبغي لألمم  . وممثلي اجملتمعات احمللية وزعماء القبائل وشرائح عريضة من اجملتمع املدين من مجيع أحناء البلد             
 .قي دعم وتيسري انعقاد هذا املؤمتراملتحدة واالحتاد األفري

  توصيات إىل حركات املتمردين املسلحة يف دارفور-٣

ينـبغي جلمـيع حركات املتمردين املسلحة العاملة يف دارفور وحوهلا أن تتقيد تقيُّداً صارماً        )ح( 
أن تتخذ كل ما    مبقتضـيات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل وأن حتترمها كامل االحترام، و            

يلزم من إجراءات لتمييز أفرادها متييزاً واضحاً عن السكان املدنيني، وأن تكف عن جتنيد مقاتلني من خميمات    
َنقُّل موظفي              النازحني والالجئني، وأن توقف مجيع الغارات ضد األهداف املدنية واإلنسانية، وأن تكفل حرية َت

 وينبغي جلميع حركات املتمردين أن تتعاون حبسن نية على السعي إىل            .املساعدة اإلنسانية وَتَحرُِّكهم بسالمة   
 .حتقيق السلم

  توصيات إىل اجملتمع الدويل-٤

ينـبغي جمللس األمن أن يتخذ مزيداً من اإلجراءات العاجلة لضمان محاية السكان املدنيني يف        )ط( 
احلماية، /تحدة واالحتاد األفريقي حلفظ السلم دارفور محاية فعالة، بطرق منها نشر القوة املشتركة بني األمم امل          

وينبغي تنفيذ مجيع القرارات    . والـتعاون التام مع احملكمة اجلنائية الدولية وتقدمي الدعم الكامل هلا يف عملها            
الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة وعن جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي تنفيذاً تاماً،                

 . فيها القرارات املتصلة حبظر السفر وجتميد األموال واألصول واملوارد االقتصادية ملرتِكيب االنتهاكاتمبا

ينـبغي للجمعـية العامة لألمم املتحدة أن تطلب إعداد قائمة بالشركات األجنبية اليت تؤثر       )ي( 
وإضافة إىل ذلك، ينبغي    . ثها دورياً وينبغي نشر القائمة وحتدي   . تأثرياً ضاراً يف حالة حقوق اإلنسان يف دارفور       

للجمعية العامة أن تطلب إىل مجيع مؤسسات األمم املتحدة ومكاتبها أن متتنع عن إبرام صفقات جتارية مع أيٍّ 
 .من الشركات اليت يتم حتديدها
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ينبغي للدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تقدم على سبيل االستعجال متويالً ودعماً وافيني               )ك( 
لمجموعة املتكاملة من تدابري الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل بعثة االحتاد األفريقي يف السودان، ولنشر           ل

احلماية املقترح إنشاؤها، ولنشر أعداد وافية      /القوة املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي حلفظ السلم        
ياجات دارفور املستمرة يف جمال املساعدة اإلنسانية، وإلنشاء من املراقبني الدوليني حلقوق اإلنسان، ولتلبية احت

كما . جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تتصف باملصداقية واالستقاللية، ولربنامج تعويض ضحايا دارفور وإنصافهم           
ينبغي للدول األعضاء أن تكون مستعدة ملقاضاة َمن ُيشتَبه بارتكاهبم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف                

 .فور بتطبيق مبدأ الوالية القضائية العاملية يف حماكم وطنية خارج السوداندار

ينبغي للمجتمع الدويل أن يتَّبع هنجاً موحداً متاماً يف معاجلة احلالة يف دارفور، ويف دعم اجلهود  )ل( 
 عملية اتفاق   املشـتركة اليت يبذهلا مبعوثو األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، ويف التحرك صوب توسيع نطاق             

وجيب إيالء اهتمام . السلم لدارفور، لتشمل مجيع األطراف املتحاربة، فضالً عن ممثلي اجملتمع املدين يف دارفور
 .خاص إلشراك املرأة واملنظمات النسائية يف هذه العملية على مجيع مستوياهتا

وق اإلنسان وبلورة   ينبغي للمجتمع الدويل أن يدعو إىل عقد مؤمتر وطين بشأن السلم وحق            )م( 
 .أعاله) ز(نظرة مشتركة للسودان، وأن يدعم عقد هذا املؤمتر وييسِّره، على النحو املقترح يف الفقرة الفرعية 

ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظِّم مؤمتراً إقليمياً، ُيعقد برعاية األمم املتحدة واالحتاد األفريقي              )ن( 
ا من الدول املعنية، لبحث قضية صون وتعزيز السلم وحقوق اإلنسان وتشارك فيه مجيع الدول اجملاورة وغريه

 .يف اإلقليم
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ANNEXES 

Annex I 

DECISION ADOPTED BY THE HUMAN RIGHTS COUNCIL AT ITS  
FOURTH SPECIAL SESSION 

S-4/101.  Situation of human rights in Darfur 

 At its 4th meeting, on 13 December 2006, the Human Rights Council decided, without a 
vote, to adopt the following text: 

 “The Human Rights Council, 

 �1. Expresses its concern regarding the seriousness of the human rights and 
humanitarian situation in Darfur; 

 �2. Welcomes the signing of the Darfur Peace Agreement, urges its full implementation, 
and calls upon parties who have not signed it to do so, and upon all parties to observe the ceasefire; 

 �3. Welcomes the cooperation established by the Government of the Sudan with the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan and calls upon the Government to 
continue and intensify its cooperation with the Human Rights Council, its mechanisms, and the 
Office of the High Commissioner for Human Rights; 

 �4. Decides to dispatch a High-Level Mission to assess the human rights situation in 
Darfur and the needs of the Sudan in this regard, comprising five highly qualified persons, to be 
appointed by the President of the Human Rights Council following consultation with the members 
of the Council; as well as the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan; 

 �5. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for 
Human Rights to provide all administrative, technical and logistical assistance required to enable 
the High-Level Mission to fulfil its mandate promptly and efficiently, in coordination with the 
President of the Human Rights Council and also requests the latter to consult as appropriate with 
the concerned country; 

 �6. Requests the High-Level Mission to report to the Council at its fourth session.” 
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Annex II 

TERMS OF REFERENCE OF THE HIGH-LEVEL MISSION TO DARFUR 

On 13 December 2006, at its Fourth Special Session, the Human Rights Council adopted 
decision S-4/101 on the situation of human rights in Darfur, in which it decided to dispatch a High-
Level Mission to assess the human rights situation in Darfur and the needs of the Sudan in this 
regard, and to report to the Council at its fourth session.   

In accordance with the decision of the Human Rights Council, the High-Level Mission 
comprises five highly qualified persons, appointed by the President of the Council, as well as the 
Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan.  It is thus composed of Professor 
Jody Williams (Head of Mission), Professor Bertrand Ramcharan (Member), Honourable Mart Nutt 
(Member), H.E. Ambassador Makarim Wibisono, (Member), H.E. Ambassador Patrice Tonda, 
(Member), and Dr. Sima Samar, (Special Rapporteur).  Pursuant to paragraph 5 of the same 
resolution, the Mission will be supported and accompanied by a team of qualified staff appointed 
by the High Commissioner for Human Rights.  

The Mission will conduct its work inside and outside of the Sudan between 5 February and 
15 March 2007, and thereafter will report to the fourth session of the Human Rights Council.  

The High-Level Mission Members and staff shall enjoy the privileges and immunities 
accorded to them by the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 
the United Nations Charter, and other applicable agreements.  
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Annex III 

HIGH-LEVEL MISSION ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN DARFUR 

Programme of Work 

Geneva Programme (1) 

Sunday 4/2 

             Arrival in Geneva 

Monday 5/2       

09.00-10.00 Introductions and briefings at Palais des Nations  

10.00-1015  Head of HLM Secretariat (Introduction, overview) 

10.15-11.00 OHCHR, Sudan Desk (briefing on Sudan & Darfur) 

11.00-11.10 OHCHR, (Administrative matters) 

14.30–15.30 Geneva Institute for Human Rights  

16.00-16.15 OHCHR, Executive Director, Commission of Inquiry for Darfur  

16.15-16.30 OHCHR Gender and Women’s Human Rights Unit   

16.30-16.45 OHCHR Special Procedures Unit  

17.00-18.00 UN Special Advisor on Prevention of Genocide  

18.15 -18.45 Meeting with High Commissioner for Human Rights  

Head of the mission:  meting with the Ambassador of Sudan in Geneva 

Tuesday 6/2     

09.00-10.00 Human Rights Watch  

10.00-11.00 Amnesty International  

11.00-11.30 UNICEF   

11.30-12.30 OCHA  
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Wednesday 7/2       

 09.30-10.00 Norwegian Refugee Council  

10.00-11.00 Darfur Relief and Documentation Centre  

11.30-12.30 Mission consultations 

14.00-15.00 President of the Human Rights Council  

15.00-16.00 Mission consultations  

16.30-17.00 International Centre for Transitional Justice   

17.00-18.00 UNHCR  

Head of the mission:  meting with the Ambassador of Sudan in Geneva 

Thursday 8/2      

09.00-10.00 ICRC President and delegates 

14.00-14.45 International Crisis Group  

14.45-15.45 European Union Presidency  

16.00-17.00 African Union  

Head of the mission:  meting with the Ambassador of Sudan in Geneva. 

Friday 9/2   

09.30-10.00 Consultations, academic researchers on Darfur 

10.00-10.30 Pre-deployment Security Briefing  

10.30-11.00 Mission consultations  

11.00-11.45 Former UN Resident Coordinator in Sudan  

11.45-12.45 Press briefing  

14.00-15.00 Representatives of 6 international humanitarian organizations  

15.00-17.00 Mission consultations  
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Saturday 10/2      

06.50/07.00 Departure for Addis Ababa  

Addis Ababa Programme  

Saturday, 10/2 

21.05/21.55 Arrival in Addis Ababa 

Sunday, 11/2 

Mission consultations 

Monday, 12/2 

09.00-10.15 Mission Consultations  

10.15-11.15 Meeting with former Governor of Darfur 

11.15-12.30 Senior Officials of the African Union Peace and Security Team 

15.00-16.00 African Union Military Briefing 

16.00-17.00 Consultations, academic researchers on Darfur 

17.00-17.30 Consultations, academic researchers on Darfur 

Tuesday, 13/2 

09.00-10.15 Mission Consultations  

10.15-11.30 Acting SRSG for Sudan and UNMIS representatives 

12.00-12.15 ECA Deputy Executive Secretary  

12.15-13.30 Representatives of ECA Working Group on Darfur 

Wednesday, 14/2 

A.m.  Mission consultations 

16.00-17.00 Sudanese Organization Against Torture 

Thursday 15/2 

 Travel to Chad 
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Chad Programme 

Friday, 16/2 

09.30-10.30 Working session  

10.30-12.00 HLM preparations on research/interview techniques while in camps 

14.00-15.00 Representatives of Suleiman Jamous 

15.00-16.00 JEM and NRF representatives 

16.00-19.00 Mission consultations 

Saturday, 17/2 

08.00  Depart from N’Djamena Airport to Abeche 

09.30  Arrival in Abeche and transfer to Gaga Refugee Camp 

11.30-14.30 Interviews with refugees from Darfur 

14.30-16.00 Return to Abeche 

16.00-19.30 Mission consultations  

Sunday, 18/2 

08.30  Depart for Farchana area 

09.00-15.00 Interviews with refugees in Breidjing camp 

15.00  Depart camp for Abeche 

16.00-18.00 Meeting with UNHCR Protection staff in Abeche 

18.00-19.30 UNICEF  

Monday, 19/2 

09.30  Depart Abeche Airport for N’Djamena 

11.30  Arrival in N’Djamena 

15.00-17.00 Meeting with the UN Country Team 

17.00-20.00 Mission consultations 

00.00  Departure for Geneva 
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Tuesday, 20/2 

Arrival in Geneva 

Geneva Programme (2) 

Wednesday, 21/2 – Friday, 23/2 

Data compilation and review  

Monday, 26/2 

Reconvening of Mission members in Geneva 

Consultations and report writing 

Tuesday, 27/2 

Consultations and report writing 

Wednesday 28/2 

Consultations and report writing 

Teleconference with Mr Suleiman Jamous 

Thursday, 1/3 

Consultations and report writing 

UN Special Envoy Eliasson and AU Special Envoy Salim  

Friday, 2/3 

Consultation and report writing 
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Annex IV 

LIST OF KEY DOCUMENTS CONSULTED 

United Nations Documents 

1. OHCHR, Compilation of obligations and commitments by the Sudan on Darfur, 2007 

2. OHCHR, Compilation of recommendations made to the Sudan on Darfur, 2007 

3. OHCHR, Third Periodic report on the Human Rights Situation in Sudan, April 2006 

4. OHCHR, Fourth Periodic Report on the Human Rights Situation in Sudan, July 2006 

5. OHCHR, Sixth Periodic Report on the Human Rights Situation in Sudan, November 2006 

6. OHCHR, Fifth Periodic Report on the Human Rights Situation in Sudan, October 2006 

7. OHCHR, Report of the commission on Human Right on the situation of human rights in Darfur 
region of the Sudan, E/CN.4/2005/3, May 2004 

8. OHCHR, Briefing Paper for the Human Rights Council special session on the human rights 
situation in Darfur, December 2006 

9. OHCHR, Briefing note for the High Level Mission on the status of Darfur-specific 
recommendations made by UN Special Procedures, February 2007 

10. United Nations, Monthly reports of the Secretary-General on Darfur (15 reports between April, 
2005 and February, 2007)  

11. United Nations, Monthly reports of the Secretary-General on the Sudan (10 reports between 
April 2005 and February 2007) 

12. United Nations, Reports of the Secretary-General on the Sudan pursuant to paragraphs 6, 13 
and 16 of Security Council resolution 1556(2004), paragraph 15 of resolution 1564  (2004) and 
paragraph 17 of resolution 1574 (2004) (S/2005/10   (January 2005 to December 2006)  

13. United Nations, Reports of the Special Rapporteur on the human rights situation in the Sudan, 
E/CN.4/2006/111, January 2006 and A/61/469, September 2006 

14. United Nations, Report of the Representative of the Secretary-General on the human rights of 
internally displaced persons - Mission to Sudan, E/CN.4/2006/71/Add.6, February 2006 

15. United Nations, Letter from Mr. Juan E. Mendez, Special Adviser to the Secretary-General on 
the Prevention of Genocide addressed to the President of the Human Rights Council, A/HRC/S-
4/3, December 2006 
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16. United Nations, Letter from Ms. Sima Samar, Special Rapporteur on the situation of human 
rights in the Sudan, addressed to the President of the Human Rights Council, A/HRC/S-4/4,  
December 2006 

17. United Nations, Report of the Secretary-General on Sudan, S/2005/579, September,2005 

18. United Nations, Report of the Secretary-General on United Nations assistance to the African 
Union Mission in the Sudan S/2005/285, May 2005 

19. Letter from Mr. Antonio Cassese, former Chairperson of the International Commission of 
Inquiry on Darfur addressed to the President of the Human Rights Council, 7 December 2006 

20. United Nations, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Sudan 
S/2006/662, August 2006 

21. United Nations, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the Sudan, 
S/2006/665, August 2006 

22. Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-
General, 25 January 2005 

23. United Nations Security Council resolutions (1679/2006),1706/2006, 1709/2006, 1713/2006, 
1714/2006 

24. United Nations, Reports of the Panel of Experts established pursuant to paragraph 3 of 
resolution 1591 (2005) concerning the Sudan, S/2006/65, January 2006, S/2006/250 of April 
2006, and S/2006/795 of October 2006 

25. Report of the Secretary –General on Chad and the central African Republic (S/2006/1019), 2 
Dec.2006) 

26. UN Economic Commission for Africa, Causes and background to the conflict in Darfur 
Region- Background paper prepared for presentation to the Consultative Meeting of African 
Parliamentarians on Darfur  

27. UNMIS Human Rights Section, Briefing paper to the HLM, February 2007 

28. UNMIS Political Affairs Section, Briefing paper for the High Level Mission, February 2007 

29. UNMIS Child Protection Unit, Note for HLM on children in Darfur, February 2007 

30. OCHA, Geneva and field briefings to the High Level Mission to Darfur, February 2007 

31. UNHCR, Geneva and field briefings to the High Level Mission to Darfur, February 2007 
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32. UNICEF, Geneva and field briefings for the High Level Mission to Darfur, February 2007 

33. OCHA, OCHA Briefing Book on Chad 

Peace Agreements and related materials 

34. Comprehensive Peace Agreement, 20 July 2002 

35. Darfur Peace Agreement, 5 May 2006 

36. UNMIS, CPA Monitor, 2006 (October, November and December issues) 

37. UNMIS, DPA Monitor, 2006 (October, November and December issues)  

International Criminal Court (ICC) 

38. Statement by the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council, 
December 2006 

39. Fourth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council, 
December 2006 

40. Fifth report of the Prosecutor to the Assembly of State Parties, December 2006 

Materials produced by the Government of Sudan 

41. Salient facts about Darfur, Sudanese Government, 2006  

African Union documents 

42. AU, Report of the Chairperson of the Commission on the situation in Darfur to the Peace and 
Security Council, Sep. 06 

43. AU, Communiqué of the 66th meeting of the Peace and Security Council to the UN Security 
Council, Nov. 06 

44. AU- led joint assessment mission: 10-20 December 2005, the African Union and the Conflict in 
the Darfur Region of the Sudan- Meetings of the PSC, Addis Ababa, 2004-2006 

------ 

 


