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المقدمة
.1سياق البعثة
منننذ عام  2003ودارفور مشتعلة نتيجننة النزاعات المسننلح بيننن السننلطات السننودانية
وحركات المتمردينن  -بالدرجنة الولى ،جينش تحرينر السنودان/حركنة تحرينر السنودان
وحركننة العدالة والمسنناواة .وعلى الرغننم مننن اختلفهننا السننياسي ،واليديولوجنني،
والمذهننبي ،فإن كلتننا الحركتيننن تتقاسننمان جدول أعمال مشتركننة يتلخننص فنني إنهاء
تهميننش دارفور سننياسياً ،واجتماعياً ،واقتصننادياً ،وتمثيننل أوسننع لسننكان دارفور فنني
مؤسسات الحكومة المركزية ،وتقسيم أفضل للثروات.
وتقاتنل الحكومنة السنودانية المتمردينن مسنتندة على تارينخ التنافنس بينن الطوائف على
الراضني وموارد المياه فني المنطقنة .وقند بدأت الحكومنة فني تعبئة وتسنليح ميليشينا
محلينة تسنمى "الجنجويند" ،وينتمني غالبينة أعضائهنا للجماعات الثنينة "العربينة" (الرعاة
الرحنل) لمحاربنة المتمردينن الذينن هنم أسناسا ً منن قبائل الفور ،والزغاوه ،والمسناليت
(الرعاة والمزارعين المستقرين).
ويشكنل هذا الصنراع الخطينر انتهاكا ً لحقوق النسنان والقانون النسناني الدولي مننذ أن
بدأت الطراف المتحاربنة بشنن هجمات عشوائينة ضند المدنيينن .وتؤدي أعمال القتنل
والغتصناب ،والتعذينب ،والنهنب المنهجني ،وحرق القرى إلى هلك سنكان دارفور .وفني
التقرينر الصنادر فني الول منن شباط/فنبراير  2005عنن لجننة تقصني الحقائق الدولينة ،
والتني شكلهنا مجلس المنن التابنع للمنم المتحدة i،تنم ذكنر وقوع جرائم ضند النسنانية
ترتكبهنا الحكومنة السنودانية وميليشينا الجنجويند .أشارت اللجننة إلى أن عناصنر قوات
المتمردين "مذنبين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق النسان تشكل جرائم حرب".
فنني مننا يقارب الخمننس سنننوات مننن القتال ،لقننى مننا ل يقننل عننن مئتننا ألف شخننص
مصرعهم وتم إجبار ما يقارب المليوني شخص على النزوح ،واضطر ما يعادل المائتان
وخمسنين ألف سنوداني للجوء إلى تشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى .والهجمات التنى
وقعنت مؤخرا ً ضند الفراد العاملينن ضمنن المنظمات النسنانية وقوات التحاد الفريقني
التني وصنلت فني العام  2004تعوّق تقدينم المسناعدة إلى السنكان المدنيينن وتجعنل هذا
الوضع ،الذي تدعوه المم المتحدة بن "الكارثة انسانية" ،وضعا ً أسوأ.
وقنند تننم إحباط العدينند مننن محاولت تسننوية النزاع بسننبب عدم وجود رغبةأللطراف
المتحاربنة فني وضنع حند لعمال القتتال .وفني أيلول/سنبتمبر  ،2003وقّنعت الحكومنة
وجيننش تحريننر السننودان/حركننة تحريننر السننودان أول اتفاق لوقننف إطلق النار .وقام
الطرفان بالتوقينع على وقنف إطلق نار (إنسناني) ثان فني  8نيسنان/أبرينل  .2004وفني
 5أيار/مايننو  ،2006خلل السننلسلة السننابعة مننن المفاوضات بقيادة التحاد الفريقنني،
وق ّعت الحكومة اتفاق سلم مع الفصيل المتمرد "جيش تحرير السودان" التي يتزعمه
مينني مناوي ،إل أن الفصنيل بقيادة عبند الواحند (حركنة تحرينر السنودان) لم يوقنع اتفاق
السلم ،وكذلك لم تفعل حركة العدالة والمساواة.
وقرر مجلس السننلم والمننن التابننع للتحاد الفريقنني فنني بيانننه الصننحفي بتاريننخ 25
أيار/ماينو  ،2004إرسنال بعثنة مراقبنة تشمنل عنصنر مدنني واحند بالضافنة إلى وحدة
حماينة ،وقام بدعوة الجمينع لتخاذ التدابينر اللزمنة لضمان مراقبنة فعّالة لوقنف اطلق
النار النسناني .وقند أنشنأ مجلس السنلم والمنن التابنع للتحاد الفريقني فني تشرينن
الول/أكتوبر  ،2004بعثة موسعة ،وهي بعثة التحاد الفريقي في السودان ،وأسند إليها
صنلحيات أوسنع بغينة تحسنين الوضنع المنني فني دارفور وتأمينن عودة آمننة للجئينن
محدد هنو "حماينة المدنيينن المعرضينن للتهديند القائم فني
والنازحينن .وهدف البعثنة ال ُ
المناطنننق المجاورة مباشرة ،وهذا ضمنننن الموارد والقدرات المتاحنننة ،على أن يكون
واضحا ً أن حماية السكان المدنيين تقع على عاتق حكومة السودان".
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وجراء استمرار النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان وللحقوق النسانية الدولية ،وعلى
الرغنم منن اتفاق دارفور للسنلم ii،و نتيجنة لقصنور قدرات بعثنة التحاد الفريقني فني
خولت إياه من مسؤوليات وجراء نقص
السودان – بسبب عدم وضوح ولية البعثة وما ُ
العنصر البشري والمداد اللوجستي والخبرات – عن الحماية الفعالة للسكان المدنيين،
قام مجلس المنن التابنع للمنم المتحدة فني آب/أغسنطس  2006بالتصنريح بنشنر قوات
حفنظ السنلم التابعنة للمنم المتحدة iii.ورغنم ممانعتهنا الشديدة لهذا التدخنل ،خضعنت
الحكومة السودانية للضغط من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق النسان لقبول نشر
مختلطنة التابعنة للمنم المتحدة والتحاد الفريقني .إل أن الحكومنة السنودانية
القوات ال ُ
حاولت عرقلة عملينننة انتشار القوات منننن خلل الصنننرار على تموينننل بعثنننة التحاد
الفريقني فني السنودان (سنواء العنصنر اللوجسنتي أو إلحاق إضافات للموارد البشرينة
وكذلك الغاثنة النسنانية والمعدات اللزمنة للعمليات) ،وذلك قبنل نشنر القوات .وأخيراً،
وفنني  12حزيران/يونيننو  ،2007فنني اليوم الذي سننبق وصننول بعثننة الفدراليننة الدوليننة
لحقوق النسنان إلى شرقني تشاد ،جدد السنودان التفاق لقوات المنم المتحدة والتحاد
الفريقي.
إل أنه خلل الشهر الماضية امتدت مأساة دارفور إلى أبعد من حدودها إذ وصلت إلى
حد زعزعة الستقرار والوضع النساني فى شمال شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى
وفنني شرقنني تشاد .وقبننل بضعننة أسننابيع مننن وصننول بعثننة الفدراليننة الدوليننة لحقوق
النسننان ،قامننت فرنسننا ،فنني خضننم ؟ رتبكهننا جراء وجودهننا العسننكري فنني البلديننن،
باقتراح إنشاء قوة مشتركننة ضمننن إطار القيادة الجزئيننة للتحاد الوروبنني كمننا كان
الوضع في مقدونيا ،وفي كوسوفو ،وإيتوري.

iv

وبالضافننة إلى ذلك ،وردا ً على توصننيات لجنننة تقصنني الحقائق الدوليننة والمنظمات
الدوليننة غيننر الحكوميننة المهتمننة بحقوق النسننان ،وتحديدا ً الفدراليننة الدوليننة لحقوق
النسنان v،دعنا مجلس المنن المدعني العام للمحكمنة الجنائينة الدولينة فني آذار/مارس
 vi2005إلى فتح تحقيق عن الوضاع في دارفور .غير أنه ثبت فعليا ً أن استجابة حكومة
السننودان لمكافحننة إفلت مرتكننبي الجرائم الجسننيمة مننن العقاب مننن خلل إنشاء
المحاكنم الخاصنة والهيئات الخرى ،هني مسنألة غينر مجدينة ،وهذا منن حينث السنتعداد
والقدرة على تقديننم الجناة إلى العدالة .واسننتمرار رفننض حكومننة السننودان القسننري
للتعاون منع المحكمنة الجنائينة الدولينة أدى بمكتنب المدعني العام إلى الضطرار لجراء
التحقيق من خارج دارفور .وفي  3أيار/مايو  2007أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة
الجنائيننة الدوليننة أمرا ً بالقبننض على أحمنند محمنند هارون (أحمنند هارون) ،وزيننر الدولة
السننابق للشؤون الداخليننة الذي يشغننل حاليا ً منصننب وزيننر الشؤون النسننانية التابعننة
للحكومة السودانية وعلى علي محمد عبد الرحمن (السم المستعار علي قشيب) وهو
زعيننم ميليشيننا الجنجوينند والمتهميننن فنني  51قضيننة قتننل ،واغتصنناب ،وأعمال تعذيننب
مرتكبة بحق السكان المدنيين ،والتي تعتبر جرائم حرب
وغيرها من الجرائم الجسيمة ال ُ
وجرائم ضد النسانية .وأثناء زيارة الفدرالية الدولية لحقوق النسان إلى شرقي تشاد،
لم تكن السلطات السودانية قد قامت بتسليم هذين الشخصين إلى المحكمة الجنائية
الدولية.
وبعند خمنس سننوات منن التراخني النسنبي ،أبدى المجتمنع الدولي ،بمنا فنى ذلك الصنين
التي تربطها علقات اقتصادية وثيقة بالسودان ،الحرص على تسوية هذا الصراع .إل أن
حكومة الخرطوم  ،الركن الرئيسي في الصراع ،عملت على تأخير مسار التسوية عن
طريننق المراوغننة على مبدأ السننيادة الوطنيننة .ولم يعمننل التحاد الفريقنني -الذي أراد
اسنتخدام دارفور باعتبارهنا أول حالة اختبار له فنى تسنوية الصنراعات القليمينة  -على
تسهيل تنفيذ التدابير الرامية إلى حماية السكان المدنيين.
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وقنند تننم إرسننال بعثننة الفدراليننة الدوليننة لحقوق النسننان إلى شرقنني تشاد خلل هذا
السنياق والمضمون .ومنن الجدينر بالذكنر أن المنظمات الدولينة غينر الحكومينة ممنوعنة
فعليا ً من دخول دارفور من قبل سلطات الخرطوم.
.2أهداف البعثة وانتشارها
قام وفنند الفدراليننة الدوليننة لحقوق النسننان بزيارة تشاد فنني الفترة مننن  13إلى 23
حزيران/يونينو  2007وهذا لتقيينم أوضاع حقوق النسنان والحقوق النسنانية الدولينة فني
ة عنن طرينق شهادات اللجئينن السنودانيين الذينن وصنلوا
دارفور وشرقني تشاد ،خاصن ً
مؤخرا ً إلى المخيمات فني شرقني تشاد .وهدف البعثنة هنو الوصنول إلى توصنيات منن
ة فيمنا يتعلق
شأنهنا أن تسنهم فني عملينة إحياء السنلم فني دارفور والمنطقنة ،خاصن ً
بحماية المدنيين ،ومكافحة الفلت من العقاب ،والتقدم في المفاوضات السياسية نحو
إحراز اتفاقات السلم.
وقند اجتمنع وفند منن الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان ، ،منع العديند منن المسنئولين
بالحكومنة التشادينة وممثلي الوفود الدبلوماسنية و وكالت المنم المتحدة (انظنر أدناه
قائمنة الشخاص الذينن قابلتهنم البعثنة) .وذهنب الوفند إلى أبيشني ،البلدة الرئيسنية فني
منطقة أوداي ،ومنطقة أورا التي تقع على مسافة  900كيلو متر شرقي العاصمة .وزار
وفنند البعثننة مخيمات اللجئيننن فنني غاغننا ،وبريدجينننغ وفرشانا viiالقريبننة مننن الحدود
السنودانية .وأجرت البعثنة العديند منن اللقاءات فني المخيمات ،واجتمعنت بممثلينن عنن
المم المتحدة ومختلف المنظمات النسانية ،ووثقت أكثر من ثلثين شهادة للجئين من
الرجال والنساء على حد سواء.
وتتوجننه الفدراليننة الدوليننة لحقوق النسننان بالشكننر إلى السننلطات التشاديننة لتسننهيل
تراخيننص السننفر فنني جميننع أنحاء البلد وزيارة مخيمات اللجئيننن .كمننا تود الفدراليننة
الدولية لحقوق النسان أن تعرب عن شكرها لمكتب المفوضية السامية للمم المتحدة
لشؤون اللجئين ،وهذا لتسهيل المفوضية الزيارات داخل المخيمات.
.3تشكيل الوفد
تتألف بعثة الفدرالية الدولية لحقوق النسان من الخبراء التاليين:
−إيزوبيننل رنزولي ،عضننو مجلس إدارة المنظمننة السننودانية لمناهضننة التعذيننب،
المنظمننة العضننو فنني الفدراليننة الدوليننة لحقوق النسننان.عثمان حميدة ،القائم
بأعمال البعثة.
−محمنند أحمنند ،منسننق العمال فننى السننودان بمركننز القاهرة لدراسننات حقوق
النسان.
−ماركو سيفييود ،مدير مكتب أفريقيا للفدرالية الدولية لحقوق النسان.
−دلفيننن كيمنولوم دريننبى ،عضننو جمعيننة تشاد مننن أجننل حمايننة وصننيانة حقوق
النسان ،والمنظمة عضو في الفدرالية الدولية لحقوق النسان.
−مسنالباي تينيباي ،رئينس الرابطنة التشادينة لحقوق النسنان ،المنظمنة عضنو فني
الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان ،وممثنل اللجننة المشتركنة للتحاد الفريقني
لحقوق النسان.
−خضيننر محمنند تيجاننني ،رئيننس الرابطننة التشاديننة لحقوق النسننان فنني أوداي
وبلتين.
−يالديت بيغوتو أولتار ،مدير أنجمينا بي هيبدو.
.4الشخاص الذين اجتمعت بهم بعثة الفدرالية الدولية لحقوق النسان
 الدكتور كاسيري كوماكوي ،رئيس الوزراء ،ورئيس الحكومة التشادية. -فاطمة عيسى رمضان ،الوزيرة المسؤولة عن حقوق النسان.
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 دجيدا موسننى عثمان ،وزيننر الدولة للعلقات الخارجيننة ،والمسننؤول عننن التعاونالدولي.
 فرانسوا باراتو ،قنصل السفارة الفرنسية في تشاد. أن مايمان ،رئينس ومدينر العلقات الخارجينة فني المفوضينة السنامية للمنم المتحدةلشؤون اللجئين.
 أننا لورا سناكو ،مسنؤولة الحماينة فني أبيشني – تشاد ،المفوضينة السنامية لشؤوناللجئين.
 بيتير شميدت فان غيلدر ،عضو منظمة اليونيسيف. مباي-بارينم روتاغ ،رئينس مكتنب شؤون الرعاينة النسنانية الفريقينة (أفري-كينر) فنيأبيشي.
 مابيتال أم بابام ،رئيس ومدير مخيم غاغا ،الرعاية النسانية الفريقية (أفري-كير). هنري نتوننند نامويرا ،رئيننس الجمعيننة العبريننة لمسنناعدة المهاجريننن فنني بريدجينننغوتريغوين.
 أكثر من ثلثين لجئ بعضهم لم تدرج أسماءهم في هذا التقرير وذلك لسباب تتعلقبالسلمة.
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دارفور ل تزال مشتعلة :شهادات
تركزت الجهود الدبلوماسنية للمم المتحدة والتحاد الوروبي أثناء تواجد بعثنة الفدرالية
الدولية لحقوق النسان ،على كسب موافقة الحكومات السودانية ،والتشادية ،وحكومة
جمهورية أفريقيا الوسطى لنشر قوات دولية لحماية السكان المدنيين .ورغم هذا ،فإن
هذه المبادرات اليجابية لم يكن لها الثر الفوري في تأمين الستقرار في المنطقة .بل
على العكنس ،فوفقا ً لشهادات اللجئينن السنودانيين التني تنم جمعهنا خلل البعثنة ،فإن
وتيرة العننف فني دارفور تتصناعد .وفني الواقنع ،وخلل المرحلة الحرجنة منن التفاوض
الخاصننة بالعمننل على حننل النزاع ،تعمننل الطراف المتحاربننة على تصننعيد أنشطتهننا
العسنننكرية فننني أغلب الحالت ،وذلك بهدف كسنننب الثقنننل السنننياسي والقدرة على
المساومة في عملية السلم.
.1صسسسعوبة التوصسسسل إلى معلومات متعلقسسسة بالنتهاكات الجسسسسيمة لحقوق
النسان في دارفور
أصبح من الصعب للغاية منذ عام  2006إعداد قائمة كاملة تتضمن النتهاكات الجسيمة
لحقوق النسنان والقانون النسناني الدولي التني تنم ارتكابهنا ضند المدنيينن السنودانيين
خلل النزاع ،والذي يتأجنننج بتحرينننض منننن القوات الحكومينننة المدعومنننة بميليشيات
الجنجوينند ،ضنند المتمرديننن .وأحنند السننباب أن السننلطات فنني الخرطوم تحظننر على
المنظمات غيننر الحكوميننة الدوليننة المعنيننة بحقوق النسننان فعليا ً دخول دارفور .وقنند
أصنبح الوصنول إلى أماكنن النزاع صنعبا ً على المنظمات النسنانية بوتيرة متزايدة ،وهني
المنظمات التي يعاني أفرادها من انعدام المن المتزايد .وقد تم الحصول على التقارير
والمعلومات عن تزايد العنف في مناطق دارفور خلل الشهر القليلة الماضية بالساس
منن عدد صنغير منن المنظمات السنودانية غينر الحكومينة المسنتقلة التني تعمنل ميدانياً،
بالضافنة إلى عدد المحدود منن الوثائق التني تنم نشرهنا على المل منن قبنل بعثنة المنم
المتحدة في السودان ،وعلى إحصائيات المم المتحدة عن عدد الشخاص الذين نزحوا
بسبب النزاع .وكل هذه المعلومات تميل إلى ترجيح كفة حقيقة الغياب الموسع للمن
عن دارفور.
وقنند أكدت إحصنناءات المفوضيننة السننامية لشؤون اللجئيننن ومكتننب المننم المتحدة
لتنسيق الشؤون النسانية تجدد العنف في دارفور منذ النصف الثاني لعام " :2006نحن
ندرك أن مليوني شخص قد نزحوا في شمال وجنوب وغرب دارفور ،ومائتان وخمسين
ألفا ً منهنننم فروا منننن القتال خلل الشهنننر السنننت الماضينننة [تموز/يولينننو – كانون
viii
الول/ديسمبر ."]2006
وأبدى المينن العام للمنم المتحدة ،بان كني مون فني تقريره إلى مجلس المنن قلقنه
بشأن الوضنع العام فني دارفور عنن شهور تشرينن الثانني/نوفمنبر وكانون الول/ديسنمبر
 2006وكانون الثانني/يناينر  ،2007إذ قال" :القوات الحكومينة السنودانية المدعومنة منن
قوات ميليشينا مسنلحة ،قامنت بالشتباك منع القوات التني لم توقنع على اتفاق السنلم
ة في شمال وجنوب دارفور .وفي إطار ما تبذله من جهود مستمرة
في دارفور ،وخاص ً
لطرد المقاتليننن الذيننن لم يوقعوا على اتفاق السننلم ،تعمنند الحكومننة السننودانية إلى
اسننتخدام القصننف الجوي المكثننف على تلك القوات ،بمننا فنني ذلك الهداف المدنيننة.
ix
ة إلى استمرار التوتر على طول الحدود بين السودان وتشاد".
إضاف ً
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللجئين أن أكثر من  400عائلة – أي ما يعادل 1700
فرد – وصننلوا مننا بيننن آذار/مارس ونيسننان/أبريننل  2007إلى مخيننم حميديننا للنازحيننن.
وغالبيننة هؤلء الشخاص حضروا مننن منطقننة جبننل مره حيننث انعدام المننن خلل هذه
الفترة المحفوفة بالمخاطر ،وقد أصبح وصول العاملين في الغاثة النسانية أمرا ً شبه
x
مستحيلً.
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وندد رئينس اللجننة فني التحاد الفريقني والمينن العام للمنم المتحدة فني تقريرهمنا
بشأن القوات المختلطة في دارفور xiفي شهر حزيران/يونيو  2007بن "عمليات القصف
الجوي لشمال دارفور التي يقوم بها الجيش السوداني .كما قامت هذه القوات في 19
و  21و  23من نيسان/أبريل [ ]2007بقصف جيرا ،وأم الرأي ،وأنكا وحشاسبة .وفي 26
نيسان/أبريل ،قام ثلثمائة عنصر مسلح بمهاجمة مخيمات النازحين في أرغو ودبانيرا،
بالقرب منن طويلة فني شمال دارفور ،كمنا قاموا بعمليات نهنب ،واختطاف وغيرهنا منن
أعمال العنف".
وقامت فرق بعثنة المم المتحدة في السودان ومكتب تنسيق الشؤون النسانية التابع
للمننم المتحدة فنني يومنني  4و  5حزيران/يونيننو  2007بزيارة أم دخونننت ،وأفادت أن
المخينم تلقنى مائتني نازح وصنلوا منن أم دافوك خلل السنبوع السنابق .كمنا وصنلت
أربعون عائلة أخرى مننن نفننس القريننة فنني  5حزيران/يونيننو xii،مشيرة إلى أنهننم فروا
نتيجة "الهجمات التي تشنها الميليشيات العربية".
وفني تموز/يولينو  ،2007أفادت المنم المتحدة أن العننف فني دارفور أجنبر مائة وسنتون
ألف شخننص على ترك منازلهننم منننذ بدايننة العام .بالضافننة إلى ذلك ،قً نُتل أربعننة دار
فورييننن كانوا يعملون فنني منظمات إنسننانية ،كمننا تننم سننرقة أربننع وسننتون مركبننة
مسننتخدمة مننن قبننل هذه المنظمات ،ذلك إلى جانننب احتجاز مائة واثنيننن وثلثيننن مننن
ُ
العاملينن فني هذه المنظمات بصنورة مؤقتنة ،وتهديند الخرينن xiii.وأضاف مكتنب تنسنيق
الشؤون النسنانية أننه ومننذ كانون الثانني/يناينر  ،2007تنم نهنب واختفاء  35قافلة إغاثنة
إنسانية.
أيضا ً ثمنننة معلومات تتناول الهجمات الخيرة على قوات بعثنننة التحاد الفريقننني فننني
السنودان .ففني  5آذار/مارس  2007تنم قتنل ثلثنة جنود منن بعثنة التحاد الفريقني فني
السنودان عنند نقطنة مراقبنة جينش تحرينر السنودان بقيادة ميناوي فني جريدة .وفني 31
آذار/مارس  ،2007في شمال دارفور ،تم إصابة مروحية تحمل على متنها أحد كبار وفد
ة إلى نائب قائد قوة بعثة التحاد الفريقي في
بعثة التحاد الفريقي في السودان إضاف ً
السودان ،في منطقة (كورني( العامة التي يسيطر عليها فصيل عبد الواحد من حركة
تحرينر السنودان (حركنة تحرينر السنودان  -الواحند) .بالضافنة إلى ذلك ،لقنى خمسنة
عناصنر حفنظ سنلم منن بعثنة التحاد الفريقني فني السنودان مصنرعهم فنى هجوم شننه
جينش تحرينر السنودان  -ميناوي فني  1نيسنان/أبرينل أثناء حراسنة نقطنة المياه فني أم
مهاجمننة أثناء المعركننة وصننودرت
بارو ،شمالي دارفور .كمننا قُ نتل ثلثننة مننن القوات ال ُ
أسنلحتهم .وفني  10نيسنان/أبرينل ،توفني جندي منن بعثنة التحاد الفريقني فني السنودان
متأثرا ً بجراح أصيب بها بالقرب من سورتوني ،وبتاريخ  14نيسان/أبريل  ،2007بالقرب
مننن مقننر البعثننة ،تننم العثور على جثننة موظننف آخننر تابننع لبعثننة التحاد الفريقنني فنني
السودان ،وقد قتله مسلحون مجهولون أثناء عودته من عمله إلى منزله.
وفني تقريره الخينر أمام مجلس المنن بتارينخ  17تموز/يولينو  ،2007قام المينن العام
للمنم المتحدة بتقيينم حالة حقوق النسنان فني دارفور وصنرح بمنا يلي" :فني الشهنر
الخيرة ،اتسم الوضع المني العام في دارفور بالعنف المتواصل وانعدام المن .كما أن
طبيعة العنف وانعدام المن تختلف بين دول المنطقة الثلث .إذ يعاني غرب دارفور من
التوترات عننبر الحدود بيننن تشاد والسننودان ،بمننا فنني ذلك القتال المباشننر فنني أوائل
نيسان/أبريل .كما يتأثر شمال دارفور بشدة من جراء الصراع بين حكومة السودان في
ة في المناطق الواقعة شمال
دارفور والفصائل التي لم توقع على اتفاق السلم ،خاص ً
الفاشنر وفني جبنل مره ،فني حينن أن جنوب دارفور يعانني أيضا ً منن اسنتمرار الصنراع
القبلي نتيجنة لسنتمرار الهجمات العنيفنة" .xivوأضاف" :كمنا اسنتمرت انتهاكات حقوق
النسان بمختلف أشكالها خلل الفترة المشمولة بالتقرير .ومن بين المجالت الرئيسية
المثيرة للقلق ،كانت الغارات الجوية على القرى ،وهذا من طرف الطائرات الحكومية؛
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والهجمات ضد النازحين داخل المخيمات وحولها؛ والعنف الجنسي والعنف القائم على
مبدأ التمييز الجنسي ضد الفتيات والنساء".
.2استمرار النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان والقانون النساني الدولي
أ /شهادات اللجئين السودانيين الذين وصلوا حديثا ً إلى مخيمات تشاد
يُعتننبر معسننكر غاغا xvهننو أخننر معسننكر ُ
شينند شرقنني تشاد ،وهننو الوحينند الذي ل يزال
يواصنل تسنجيل وإيواء اللجئينن القادمينن حديثاً .ووفقا ً لحصناءات المفوضينة السنامية
ً xvi
لشؤون اللجئين ،بتاريخ  30نيسان/أبريل  ،2007يضم مخيم غاغا  15988لجئا.

مخيم غاغا للجئين السودانيين ،شرقي تشاد.

وتشينر هذه الحصناءات أيضا ً إلى أن  883لجئا ً وصنلوا بينن آذار/مارس ونيسنان/أبرينل،
وتننم تسننجيلهم فنني مخيننم غاغننا فنني نيسننان/أبريننل .إذ حضروا مننن البلدات التشاديننة
المتاخمنننة للحدود (المنطقنننة المحيطنننة ببوروتنننا) والقرى السنننودانية المجاورة لبيدا
وماستيري .ويعتبر ذلك مؤشرا ً لحقيقة انعدام المن ،مما اضطر السكان المدنيين في
دارفور إلى هجر منازلهم والفرار إلى تشاد.
ولدى وصول الوفد إلى مخيم غاغا في  18حزيران/يونيو  ،2007كان عشرات اللجئين
السنودانيين الذينن وصنلوا قبنل أكثنر منن شهنر ،أو بضعنة أيام فقنط ،منن وصنول بعثنة
الفدراليننة الدوليننة لحقوق النسننان يتجولون خارج حدود المخيننم بانتظار تسننجيلهم.
وكاننت المسننات ،والنسناء ،وحتنى الطفال الُرضنع ينتظرون تحنت قينظ درجات الحرارة
المرتفعة والتي تصل إلى خمسين درجة مئوية ،وهذا لتسجيل أسمائهم ،الجراء الشبه
بفتنح باب سنحري منن شأننه أن يسنمح لهنم بالولوج والسنتفادة منن التسنهيلت فني
المخينم منن قبينل المأوى الملئم والخدمات النسنانية الخرى .وقند أظهنر أحند اللجئينن
للوفنند طفله الرضيننع الذي ُولد قبننل يوم واحنند ،قائلً" :نطلب مسنناعدة الطباء ،لقنند
وصلت منذ خمس وعشرين يوما ً وما زلت لم يتم تسجيلي".
وقد استمع الوفد إلى شهادة اثنين من اللجئين الجدد.

xvii

(م .س :).متزوج وله طفل واحد .المجموعة الثنية :قبيلة المساليت.
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وقال مابيتال أم بابام ،مدينر المخينم الذي يعمنل لصنالح الرعاينة الفريقينة (أفري-كينر)،
للوفند إن خلل الشهنر القليلة الماضينة" :كان اللجئون يصنلون فني مجموعات تضنم منا
يقارب الثمانينن شخصناً .ويأتون سنيرا ً على القدام أو على ظهنر الحمينر .وقند طالبننا
بتوسيع المخيم لكي يتسنى لنا ضمهم إليه".
ب /النجاة من الصدمات النفسية والعنف
كان جميننع اللجئيننن الذيننن تحدثوا إلى الوفنند إمننا ضحايننا أو شهود عيان على الحوادث
الصنادمة .وقند قدم الجمينع شهادات متشابهنة ،مفادهنا أن المهاجمينن كانوا منن الرجال،
ووصنننلوا إلى القرى على ظهنننر البنننل أو الخيول ،وقاموا بعمليات القتنننل ،والتعذينننب
والغتصاب ،بالضافة إلى تدمير وحرق القرى ،ونهب أمتعة السكان.
وتختلف الشهادات حول العنف الجنسي باختلف العديد من العوامل ،ومنها مدة إقامة
ة إلى مسننتوى
الضحيننة فنني مخيننم اللجئيننن ،وخضوع الضحيننة للرعايننة الطبيننة ،إضاف ً
المشاركننة فنني هيئات ومؤسننسات المخيننم؛ كاللجان والكتننل النسننائية .وتحدث ممثلو
اللجان النسنائية فني مخينم بريدجيننغ باسنم نسناء المخينم ،فأكدوا على وجود عدد كنبير
من النساء اللواتي تعرضن للغتصاب والعنف الجنسي .ووصفوا هذه الحوادث بالمهينة
مذلة ،وأعربوا عن رغبتهم في إرساء المن والعدالة.
وال ُ
إل أنه حسب ما أشار إليه المسئول عن برنامج الدعم النفسي في مخيم بريدجينغ ،ما
زال العننف الجنسني وكنل منا يتعلق بالحياة الجنسنية يعتنبر منن المحرمات الجتماعينة
والثقافية في مجتمعات اللجئين .وهذا يفسر بصورة جزئية سبب تردد بعض النساء في
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الحديث عن العنف الذي تعرضن له .وقد تحدث إلى الوفد العديد من النساء في مخيم
غاغننا عمننا شاهدنننه مننن حالت وفاة لفراد أسننرهن ،وتكلمننت بعضهننن عننن عمليات
خطفهن من قبل المهاجمين.
وفنني إحدى الوقائع تننم اختطاف فتاة فنني مقتبننل العمننر لمدة ثلثننة أيام ثننم أُطلق
سنراحها .ولم تسنتطع تذكنر منا حدث خلل تلك اليام الثلثنة .وأوضحنت أن مختطفيهنا
أخبروها أنهم تعمدوا اختطافها لنها تبدو كأنها "عربية" ل "أفريقية".
وقالت امرأة أخرى فني سنن الشباب إنهنا كاننت ول تزال تشكنو منن كوابينس يطاردهنا
فيهنا عدد منن الرجال .وتعانني هذه الشابنة منن الصنداع وآلم فني صندرها .وأضافنت أنهنا
فقدت كنل قواهنا وتشعنر بالضعنف المسنتمر .ولدى وصنولها إلى مخينم غاغنا دخلت إلى
العيادة الصحية حيث قال لها الطباء إنها ل تعاني من أية إصابة ،وأعطوها بعض الدوية
التي لم تساعدها على تحسين صحتها ،على حد قولها.
وأوضنح رئينس برنامنج الدعنم النفسني أننه عندمنا تذهنب حالت كالمذكورة أعله إلى
العيادة الطبينة ،تتنم إحالة هاتنه النسنوة إلى مجموعات للمعالجنة النفسنية .إل أننه على
الرغننم مننن وجود برامننج التوعيننة والرشاد النفسنني والجتماعنني فنني المخيمات؛ فإن
عملينة الوصنول إلى ضحاينا الصندمات النفسنية تُعتنبر مهمنة شاقنة .وهناك عدة أسنباب
ة إلى النقنص فني
لهذا ،منهنا :حجنم مخيمات اللجئينن ،وخوف الضحينة منن العار ،إضاف ً
موظفنني الرعايننة الصننحية ،وعدم معرفننة الضحايننا بالثار السننيئة للصنندمات النفسننية
وتأثيرهننا على صننحة الفرد .وهذا هننو الوضننع بغننض النظننر عننن جنننس الفرد وأدوار
الجنسين .وقد وجد الكثير من الرجال الناجين من الصدمات النفسية جلسات المعالجة
النفسنية الجماعينة – التني تتنم فني ظنل الفصنل الجنسني الصنارم  -صنعبة للغاينة بسنبب
اضطرارهنم إلى التعامنل منع صندمة الحرب ومواجهنة أفكار ومرجعيات ذكوره تمنعهنم
من التعبير عن مشاعر اللم والقلق.
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نساء من رئيسات الكتل السكنية في مخيم بريدجينغ.

ويتعرض الطفال ،بوجننه خاص ،لصنندمات نفسننية جسننيمة إثننر مشاهدتهننم لنتهاكات
حقوق النسنان أو كونهنم هنم الضحاينا .وتقوم الوكالت النسنانية بتقدينم التعلينم وإنشاء
المدارس فني جمينع المخيمات وذلك منن أجنل تأمينن أجواء منن الحماينة والمان .وفنى
هذه الثناء تتم معالجة الطفال عن طريق اللعاب التي يقدمها برنامج الدعم النفسي
الذي أصبح بالفعل يعمل فوق طاقته.
وقام الطفال الذينن وصنلوا مؤخرا ً إلى مخينم غاغنا ،وتلقائياً ،برسنم لوحات تعنبر عنن
أفكارهنم الشخصنية عندمنا اسنتلموا القلم الملوننة والورق .وتشمنل اللوحات قصنف
المدنييننننن والطفال ،وخيالة مسننننلحين ببنادق يطلقون النار على القروييننننن؛ ومنازل
ة إلى هجمات المروحيات والدبابات.
مدمرة؛ إضاف ً
محترقة و ُ
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.3احتياجات الدارفوريين
أ /ملخص المطالب" :نريد حقوقنا والسلم والعدل"
خلل زيارة مخينم بريدجيننغ للجئينن السنودانيين ،نظنم الوفند جلسنة عمنل منع الرؤسناء
(رجال ً ونسناءً) منن ثلث وثلثينن كتلة سنكنية .وقام الوفند بتشجينع المشاركينن للتكلم
علنا ً قدر المكان عننن النزاع فنني دارفور ،وخصننوصا ً حول اقتراحاتهننم لتحقيننق تسننوية
سلمية ودائمة للنزاع القائم.
وأراد غالبيننة المشاركيننن (انظننر أدناه للطلع على الشهادات) البدء عننن طريننق إعادة
النظنر فني النتهاكات الجسنيمة لحقوق النسنان التني تعرضوا إليهنا أو التني شهدوهنا:
كالقتل ،والعنف الجنسي ،وعمليات النهب ،وحرق القرى.
وأكنند الجميننع أن الجنجوينند ارتكبوا النتهاكات بسننلوك إجرامنني مدعوم مننن سننلطات
الخرطوم ،بدل ً من أن يكون هدفهم الرئيسي حماية المواطن السوداني.
وأعرب جميع المشاركين عن حرصهم الشديد للعودة إلى بلدهم وقراهم ،والعودة إلى
جذورهم وزراعة أرض أجدادهم .كما أوضحوا أنه على الرغم من وجود القوات التابعة
للتحاد الفريقي؛ فل يزال إقليم دارفور معدوم المن؛ وأن العودة محفوفة بالمخاطر.
وشدّد المشاركون على الحاجننة الملحننة لسننتقدام قوات دوليننة تابعننة للمننم المتحدة،
باعتبارها الطريقة الوحيدة للقضاء على العنف .بالضافة إلى ذلك ،رأى المشاركون أن
مكافحنة الفلت منن العقاب هني عنصنر أسناسي فني بلوغ السنلم الدائم .فإذا كاننت
السنلطة القضائينة الوطنينة غينر مسنتقلة بمنا فينه الكفاينة ،فإنهنم يريدون العدالة الدولينة
التنني سنتستخدم لمتابعننة أكننبر عدد مننن مرتكننبي النتهاكات الخطيرة لحقوق النسننان
والقانون النساني الدولي قدر المكان.
ب /شهادات
مداخلة (س) :رئيس إحدى الكتل السكنية
.

"

.
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.
.
.
.
.
".

.
مداخلة (س) :رئيس إحدىالمربعات السكنية بالمعسكر
"
.
.
.
.
".
مداخلة (س) :رئيس إحدى المربعات السكنية بالمعسكر
"

.
.
.
.
.

.

.
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مداخلة (س) :عضوه في لجان المرأة في بريدجينغ
"لقند تمنت معاملتننا بطريقنة غينر عادلة .ول سنيما النسناء من ّنا .لقند تعرضننا للغتصناب
والترمل وفقدنا أطفالنا .إنني غير قادرة على وصف المذلة الذي عانينا منها .ونريد من
خل .نريند منن المنم المتحدة أن تكون حازمنة وتلحنق المجرمينن.
المنم المتحدة أن تتد ّن
ونحننن نطالب بالعدالة حتننى ولو اضطررنننا للنتظار خمسننمائة عام لمحاكمننة جميننع
م تدمير مجتمعنا ويجب إعادة بناؤه.
المجرمين .إننا نريد التعويض ،إذ ت ّ
ونريند العودة إلى بلدننا .إل أن أعمال العننف والغتصناب منا زالت مسنتمرة على الرغنم
من وجود قوات التحاد الفريقي ،لكن الوضاع تزداد تدهوراً".
مداخلة (س) :عضوه في لجان المرأة في بريدجينغ
"لم يكن للدارفوريين أية حقوق .ولم تكن المرأة متعلمة قط .والن يقتلون النساء...
إنهنم يغتصنبونهن أمام أزواجهنن وأطفالهنن .وقوات المنم المتحدة هني القوة الوحيدة
التني يمكنن أن تحميننا ،ونحنن بحاجنة للتعوينض .إنننا نعلم أننه ل يوجند أي تعوينض للحباء
الذينن فقدناهنم ،ولكنن ينبغني إعادة أبقارننا وماعزننا إليننا ،ونريند العودة إلى ديارننا .ولن
نحترم أنفسنا كنساء مجددا ً إل لدى عودتنا إلى".
مداخلة (س) :رئيس إحدى المربعات السكنية بالمعسكر
"
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.
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.
.
.

".
.4القوات المختلطة :ضرورية ولكن ل تكفي
فنني  31تموز/يوليننو  ،2007وبعنند أسننابيع قليلة مننن مهمننة الفدراليننة الدوليننة لحقوق
النسنان ،اتخنذ مجلس المنن القرار رقنم  )2007( 1769الذي سنمح – فني مرحلة أولينة
تسننتغرق  12شهرا ً  -بنشننر قوات مختلطننة مننن التحاد الفريقنني والمننم المتحدة فنني
دارفور xviii.وترتكنز المهمنة على الدعنم المبكنر والفعال لتنفينذ اتفاق السنلم فني دارفور
ونتائج المفاوضات بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة .ومن المقرر أن تتألف
القوة مننن حوالي عشريننن ألف عنصننر عسننكري ،بمننا فنني ذلك أربعننة آلف شرطنني.
وللقوات المختلطنننة الحننق الكامننل فنني اتخاذ جميننع "الجراءات الضروريننة" لمنننع
المسنلحين منن الهجمات ،وحماينة المدنيينن وأفراد البعثنة ،وضمان أمنن وحرينة تنقنل
العاملينن فني مجال المسناعدات النسنانية .ويجنب أن تنتقنل السنلطة منن بعثنة التحاد
الفريقي في السودان إلى القوات المختلطة في أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه
 31كانون الول/ديسمبر .2007
والقوات المختلطنة هني العنصنر العسنكري منن "ثلثنة" عناصنر إسنتراتيجية تقدّم بهنا
المينن العام للمنم المتحدة بان كني مون لمجلس المنن فني  12أيلول/سنبتمبر .2007
وتتضمن إستراتيجية المين العام أيضا ً عنصًر إنساني بهدف التسريع في عملية إيصال
ة إلى عنصننر
المعونات النسننانية مننن خلل منظمات المننم المتحدة النسننانية ،إضاف ً
سياسي يهدف إلى تسهيل محادثات السلم والتوصل إلى اتفاق سلم.
وقند أعلن المينن العام للمنم المتحدة أن الجولة الولى منن محادثات السنلم سنوف
تجري فني طرابلس بليبينا ،فني  27تشرينن الول/أكتوبر  .2007سنيقوم المبعوث الخاص
للمينن العام ،رئينس الجمعينة العامنة السنابق للمنم المتحدة ووزينر شؤون الخارجينة
السويدية السابق جان إلياسون ،بتسهيل وإدارة المحادثات بين الطراف .وفي حين أن
القوات المختلطنة ل تزال قيند التوزينع؛ شابنت المفاوضات السنياسية تصناعد القتال بينن
الطراف المتنازعنننة بهدف كسنننب النفوذ السنننياسي والقدرة على المسننناومة أثناء
محادثات السننلم .وكان هذا واضحا ً مننن خلل الشهادات التنني تننم جمعهننا أثناء زيارة
البعثننة التابعننة للفدراليننة الدوليننة لحقوق النسننان ومننن الهجمات الخيرة مننن جانننب
المتمرديننن والمنشقين xixوقصننف الحكومننة السننودانية لقريننة هاسننكانيتا xxوفنني الونننة
الخيرة قرينة مهاجريا .xxiوقند نفذت الهجمات على الرغنم منن قرار مجلس المنن رقنم
 1769الذي يدعنو لتفاقينة وقف إطلق النار الذي تعهدت السنلطات السودانية باللتزام
بننه خلل زيارة الميننن العام إلى السننودان فنني أيلول/سننبتمبر  .2007وترى الفدراليننة
الدوليننة لحقوق النسننان أن إنشاء نظام فعال لوقننف إطلق النار ،كمننا جاء فنني قرار
مجلس المنن  ،1769هنو شرط مسنبق لنجاح المفاوضات السنياسية .وينبغني أن تكون
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بدورهنا قند فتحنت لمشاركنة ممثلينن عنن المجتمنع المدنني ،والنازحينن ،واللجئينن ،منن
أجل أخذ تطلعاتهم وتوصياتهم بعين العتبار.
ة إلى ذلك ،وإلى جاننب إسنتراتجية «العناصنر» الثلثنة المعتمدة منن جاننب المنم
إضاف ً
المتحدة ،تدعو الفدرالية الدولية لحقوق النسان المجتمع الدولي لنتهاج عنصر «رابع»
ضروري وهننو مكافحننة الفلت مننن العقاب .وينبغنني أن تدرج المفاوضات السننياسية
ضمننن اتفاق السننلم إشارة صننريحة إلى موضوع محاربننة الفلت مننن العقاب على
الجرائم الجسنيمة التني تنم ارتكابهنا فني دارفور بالتعاون منع المحكمنة الجنائينة الدولينة.
ويجنب أن يتنم إدراج هذا العنصنر الرابنع وفقا ً للنن "تكامنل" منن حينث المبدأ النابنع منن
إحالة الوضع في دارفور من قبل مجلس المن xxiiإلى المحكمة الجنائية الدولية.
والشارة إلى الحاجننة لمكافحننة الفلت مننن العقاب فنني اتفاق السننلم هنني مننن أكثننر
المور أهمية بالنظر إلى الجناة الذين ل يزالون حتى الن يتمتعون بالفلت من العقاب.
وقند تيسنرت عملينة الفلت منن العقاب بسنبب مشاركنة الحكومنة السنودانية فني عدد
مننن الجرائم التنني تننم ارتكابهننا ضنند السننكان المدنييننن ،بالضافننة إلى افتقار النظام
القضائي للستقللية .وإطلق السلطات ليد القتلة تساهم في استمرار النتهاكات التي
ترتكننب ضنند السننكان المدنييننن .فقنند شكلت الحكومننة السننودانية عددا ً مننن الهيئات
القضائينة للتحقينق فني النتهاكات الجسنيمة لحقوق النسنان وملحقنة المسنئولين عنهنا
xxiii
صصة والمحكمة
أمام القضاء ،وهي اللجنة الوطنية للمساءلة ،واللجان الوطنية المتخ ّ
الجنائينة الخاصنة بالحداث فني دارفور xxiv.ولم تظهنر أينا منن هذه الهيئات السنتقللية
والمهنية ول تزال غير فعّالة في وضع حد للجرائم التي تم ارتكابها في المنطقة .وكان
عزوف السنلطات السنودانية عنن مكافحنة الفلت منن العقاب واضحا ً منن خلل رفضهنا
التعاون منع المحكمنة الجنائينة الدولينة .وحتنى هذا التارينخ ،منعنت السنلطات السنودانية
المدعنني العام للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة مننن التحقيننق فنني دارفور والخرطوم ،كمننا
رفضنت التعاون منع المحكمنة الجنائينة الدولينة ،إضافنة إلى نقنل أثنينن منن المشتبنه بهنم
اللذينن صندرت بحقهنم أوامنر قبنض دولينة فني نيسنان/أبرينل  .2007وممنا يزيند المور
تعقيداً ،ترشيح أحد المشتبه بهم ،أحمد هارون ،في الونة الخيرة لرئاسة لجنة التحقيق
xxv
بشأن انتهاكات حقوق النسان التي ارتكبت في دارفور.
وقد شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،لويس مورينو أوكامبو ،خلل زيارته
إلى مقر المم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر على أهمية مكافحة الفلت من العقاب
خلل عملية السلم ،وقال" :اليوم في دارفور ،ل يمكن أن يكون هناك حل سياسي ،أو
أمننني ،أو أي حننل إنسنناني طالمننا مجرمنني الحرب المزعوميننن ل يزالون طلقاء فنني
السنودان" .وندد أيضنا بصنمت المنم المتحدة بشأن ترشينح أحمند هارون ،وهنو الصنمت
الذي يقوّض مصداقية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس المن .وقام عدد من السفراء
في مجلس المن (من بلجيكا ،وبريطانيا ،وفرنسا) بإدانة ترشيح أحمد هارون ،وفي 21
أيلول/سبتمبر لحظ المين العام ،بان كي مون ،أن "العدل هو جزء من عملية السلم،
وينبغي أن يسيرا جنبا ً إلى جنب" وكرر هذا البيان في  7تشرين الول/أكتوبر  2007أثناء
اجتماعه برئيس الفدرالية الدولية لحقوق النسان.
إن الشروط اللزمنة لحماينة السنكان المدنيينن والسنلم المسنتدام فني دارفور ،وبالتالي
حمايننة المنطقننة فنني النطاق الوسننع ،تتمحور حول وقننف فعال وفوري لطلق النار،
ونشننر القوات المختلطننة بالكامننل ،بمننا فنني ذلك متابعننة المفاوضات السننياسية التنني
يدعمها المجتمع الدولي ،واللتزام بمكافحة الفلت من العقاب على الجرائم الجسيمة
التي تم ارتكابها في دارفور.
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.IIأسسسباب ونتائج امتداد الصسسراع مسسن دارفور إلى
شرقي تشاد
.1الحرية المطلقة للمتمردين على الحدود بين تشاد والسودان
امتدت مأسناة دارفور إلى جمينع أنحاء المنطقنة خلل الشهنر الثننا عشنر الخيرة؛ ممنا
زاد من تفاقم المخاطر المنية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وكان على الرئيس التشادي ،إدريس ديبي إتنو ،معايشة حركات التمرد ضد نظامه لعدة
سنننوات .وقنند نمننت هذه الحركات بقوة مننع نهايننة العام  2005مننع تزاينند الصننراع فنني
دارفور.
وفنني  18كانون الول/ديسننمبر  ،2005سننيطر متمردو التجمننع مننن أجننل الديمقراطيننة
والحرينة التشادينة على مديننة أدري الواقعنة على الحدود منع السنودان .عندمنا تنم قمنع
المهاجميننن ،وكأول رد على العمليننة ،وصننف محافننظ أدري المعدات العسننكرية التنني
صين تساعد
صين .وال ّ
صنعت المواد المستخدمة في ال ّ
صودرت من المتمردين ،وقالُ " :
السنودان ،والسنلطات السنودانية تسناعد المتمردينن" .xxviوذكنر الرئينس دينبي إتننو أن
بلده على "علقات متوترة مننع السننودان" ،وهننو السننبب وراء هذا الهجوم الذي يهدف
إلى زعزعنة السنتقرار فني بلده .وردا ً على ذلك ،نفنى الرئينس السنوداني عمنر البشينر
أي تورط للسودان في الهجوم واتهم السلطات التشادية بدعم المتمردين السودانيين
في تشاد.
ويدعنو التفاق المنبرم فني طرابلس فني  8شباط/فنبراير  ،2006الذي وقعتنه ك ٌ
ل منن
مر القذافني ،الطرفينن
مع ّن
السنلطات السنودانية والتشادينة ،فني ظنل وسناطة العقيند ُ
السننوداني والتشادي إلى "عدم دعننم المجموعات المتمردة ومنننع تسننللها بيننن حدود
الجانبين".
وفني  13نيسنان/أبرينل  ،2006وبالرغنم منن التفاق ،قام متمردو الجبهنة المتحدة منن
أجل التغيير بالتسلل من السودان وعبروا جمهورية أفريقيا الوسطى لشن هجوم على
أنجمينا .xxviiوبعنند انسننحاب المتمرديننن ،مدعوما ً بالتعاون العسننكري الفرنسنني ،أعلن
رئينس جمهورينة تشاد أمام قواتنه" :لقند أوضحتنم للرأي العام العالمني ،ولخوننة القضينة
xxviii
الوطنية ،رفضكم تسليم بلدكم للمرتزقة التي أرسل بهم البشير الخائن".
ووفقا ً للمراقنبين الدوليينن ،فإن المتمردينن التشاديينن تنم إعدادهنم جيدا ً بمديننة الجنيننة
(فنني السننودان) حيننث تلقوا علنا ً الدعننم مننن قوات الدفاع الشعننبي السننودانية  ،و
بمسنناعدة قوات الحتياط المركزي السننودانية  .كمننا يتلقون الدعننم اللّوجسننتي ،مننن
السننلحة والمدادات .وقامننت السننلطات التشاديننة بقطننع علقاتهننا الدبلوماسننية مننع
السودان لبعض الوقت.
وفني  21تشرينن الثانني/نوفمنبر  ،2006تنم دعوة كنل منن تشاد ،والسنودان ،وجمهورينة
أفريقينا الوسنطى ،وإريترينا ،إلى عقند اجتماع قمنة فني طرابلس بهدف إطلق مبادرة
ليبية للسلم .ولكن في  25تشرين الثاني/نوفمبر ،قامت الجماعات التشادية المتمردة
والتنني تتكون مننن تجمننع القوى الديمقراطيننة واتحاد القوى مننن أجننل الديمقراطيننة
والتنمية ،بالتسلل عبر الحدود السودانية ومهاجمة أبيشي ،عاصمة أقليم أوداي ،شرقي
تشاد .وفنني  28كانون الول/ديسننمبر ،أعلنننت جمهوريننة تشاد أنهننا فنني حالة حرب مننع
السنودان بدعوى أن السنلطات السنودانية قامنت بدعنم المتمردينن التشاديينن مجدداً.
وقامننت السننلطات التشاديننة بالنتقام فأرسننلت الجيننش التشادي إلى السننودان عدة
مرات ،ول سيما في  12كانون الول/ديسمبر في أرمنكول (غرب دارفور) مما أدّى إلى
تشريد المدنيين المحليين".
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ووفقا ً لتقرينر المنم المتحدة والتحاد الفريقني المشترك بتارينخ تموز/يولينو  ،2007فإن:
ة إلى وجود
"الهجمات عننبر الحدود ووجود المتمرديننن فنني تشاد ،غربنني دارفور ،إضاف ً
المتمردين السودانيين في شرقي تشاد تعتبر من السباب الرئيسية للتدهور الحاد في
ن مختلف المبادرات تواصل السعي ليجاد حل للمشكلة
الوضع المني ...وبالرغم من أ ّ
ً
بيننن تشاد والسننودان ،فل يزال انعدام المننن يشكننل خطرا على حياة المدنييننن على
xxix
جانبي الحدود المشتركة".
م توقيننع اتفاق ثان بيننن تشاد والسننودان فنني  3أيار/مايننو  2007فنني الرياض
وقنند ت ّنن
(المملكنة العربينة السنعودية) .ويدعنو هذا التفاق إلى الحترام المتبادل لسنيادة أراضني
البلدين والتزام كل البلدين بالمتناع عن دعم قوى المعارضة في البلد الخر.
والتقنى وفند التحاد الدولي لحقوق النسنان فني أنجميننا فني  22حزيران/يونينو 2007
بوزينر الدولة التشادي لشؤون الخارجينة الذي وردا ً على سنؤال الصنحفيين عنن الدعنم
الذي تقدمنه السنلطات التشادينة الحالينة للمتمردينن السنودانيين ،قال إن" :المور بينن
تشاد والسنودان أصنبحت طبيعينة .ول يمكنننا أن نسنمح لنفسننا بأن نعطني مأوى لقوات
معاديننة لجيراننننا .ووفقا ً لتفاقيات طرابلس والرياض ،يجننب أن يتننم نزع سننلح هذه
القوات ...وأضاف ،بمسنحة منن السنخرية" :إذا كان ل يزال هناك البعنض على الراضني
التشادية ،فهذا يعني أن الحدود مليئة بالثغرات .ولدى البعض عائلتهم في تشاد".
والتقنت رئيسنة وزراء تشاد ،الدكتورة كاسنيرة كومكوي ،الوفند فني اليوم نفسنه وألقنت
كلمنة مشابهنة" :إن الرئينس دينبي واضنح حول هذه المسنألة؛ فإمنا أن يغادر المتمردون
السننودانيون تشاد أو سننيتم نزع سننلحهم" .وشدّدت قائلة" :قلت للمتمرديننن ،إمننا أن
تجدوا حل ً أو تعودوا إلى بيوتكم".
ورغم إشارة البيانات السياسية إلى النية للمتثال للتفاقات الموقعة مع السودان ،فإن
الحقيقة مختلفة نوعا ً ؛ ففي شرقي تشاد ،شهد وفد الفدرالية الدولية لحقوق النسان
عدد كنبير منن المتمردينن السنودانيين المسنلحين تسنليحا ً جيداً ،الذينن تلقوا دعما ً منن
"التوروبورو" ،الميليشينا الدفاعينة التشادينة ،وكاننت تعمنل يدا ً بيند منع الجينش التشادي.
وكان تواجدهننم واضحا ً فنني إبيشنني وحول مخيمات اللجئيننن السننودانيين التنني زارهننا
الوفند .وقالت السنلطات التشادينة إنهنا تريند نزع سنلح المتمردينن السنودانيين ،ولكنن
هذا ،بوضوح ،لم يحدث بعد.
أمنا فني منا يخنص وجود المتمردينن التشاديينن فنى السنودان ،فقند أكدت رئيسنة الوزراء
التشاديننة أن المفاوضات تجري حاليا ً لن ن "ترحيلهننم إلى ديارهننم ،بالحوار ،ول شيننء إل
الحوار .فقننند سنننهّل الحوار عودة محمننند نور إلى دياره xxx.إن المتمردينننن التشاديينننن
يعملون ضد المؤسسات ل ثوّار ،والصراع هو صراع سياسي واجتماعي ل أيديولوجي".
وبعند المقابلة ،قام وفند الحكومنة التشادينة وزعماء منن المتمردين xxxiالمعادينن للرئينس
إدريس ديبي إتنو بإطلق المفاوضات xxxiiفي طرابلس.
ووفقنا لبعنض المصنادر ،وحتنى لو تلقنت الجماعات التشادينة المتمردة دعما ً أقنل منن
الخرطوم ،فهي ستظل قادرة على إزعاج سلطات أنجمينا" .ولكن مثلما اعتكف محمد
نور ،فعلى المتمردينن الخرينن فعنل الشينء نفسنه .لكنن ومنن الواضنح أن هذا لن يكون
من دون تكلفة والبنك الدولي قلق إزاء النفقات التي تفوق الميزانية" .
وعلوة على ذلك ،فإن فرنسنننا ،فننني إطار التحاد الوروبننني ،تدعنننم مفاوضات تشاد
الداخلينة السنياسية الرامينة لبلوغ اتفاق سنياسي دولي بينن جمينع الحزاب السنياسية.
والهدف منن ذلك هنو إجراء انتخابات تشريعينة يوافنق عليهنا جمينع الطراف بحلول عام
 .2009وقال دبلوماسني فرنسني لوفند الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان إننه وبمجرد
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تحقيننق هذا الهدف ،سننيصبح وجود تشاد السننياسي يتمتننع بننن "المصننداقية" وبالتالي
فسوف "يجعل المتمردين ضعفاء".
.2شرقي تشاد ...أرض أخرى للنزاع
صراع في
إلى جانب أعمال المتمردين على جانبي الحدود بين تشاد والسودان ،فإن ال ّ
دارفور يزيند منن حدّة التداعيات المأسناوية فني شرق تشاد حينث يسنيطر انعدام المنن.
وتقوم ميليشيننا الجنجوينند بعبور الحدود كلمننا أرادت وذلك بهدف القيام بهجمات عنيفننة
ضند المدنيينن التشاديينن والسنودانيين .كمنا أن تفاقنم التوتنر بينن الثنيات المختلفنة فني
تشاد وتحديدا ً بين "العرق العربي" و"العرق الفريقي" قد جاء نتيجة للنزاع.
أ /شهادات على غارات الجنجويد في تشاد
بدأت المفوضية السامية لشؤون اللجئين فى حزيران/يونيو  2006في تحذير المجتمع
الدولي مننن الهجمات المتكررة التنني يشنهننا الجنجوينند فنني تشاد" .أصننبحت هجمات
الجنجويند ضند التشاديينن أكثنر انتظاما ً وفتكا ً على مدى الشهنر الثلثنة الخيرة ،ولينس
ن هذا النمننط مننن العمال سننيتوقف ]...[ .وقامننت الميليشيات
ثمننة مننا يشيننر إلى أ ّنن
المسنلحة بسنرقة ثلثمائة وخمسنين رأسنا ً منن الماشينة منن قرينة جوز بيدا والتني تبعند
عشرينن كيلو مترا ً عنن غرب منطقنة كوكنو أنجراننا ( ،)...وفني  13نيسنان/أبرينل ،هاجنم
مئات مننن الجنجوينند قريننة دجوارا ،وذبحوا أكثننر مننن مائة رجننل ،كمننا سننرقوا مئات
الرؤوس من الماشية .إضافة إلى ذلك ،أصبحت قرية دجوارا التي تبعد ستين كيلو متراً
عنن الحدود السنودانية ،وغيرهنا منن القرى المحيطنة بهنا مقفرة )...( .وفني  1أيار/ماينو،
هاجمت مجموعة من  150رجل ً من الجنجويد رعاة ماشية بالقرب من الكوكو وسرقوا
xxxiii
 2000رأس ماشية وقتلوا خمسة أشخاص.
وقنند ازداد عدد الهجمات بشكننل ملحوظ خلل النصننف الول مننن عام  2007واضطننر
المدنيين التشاديينن إلى ترك منازلهم واضطنر كثينر من السودانيين الذين يعيشون في
تشاد للتسننجيل فنني مخيمات اللجئيننن .وكان غالبيننة السننودانيين قنند اسننتقروا قرب
الحدود ،على الجانب التشادي ،فرارا ً من هجمات الجنجويد في دارفور وهذا اعتبارا ً من
عام .2003
وقاد مبيتل أم بادام ،أحد مدراء مخيم غاغا ،وفد الفدرالية الدولية لحقوق النسان إلى
الكتلة السنكنية العاشرة حينث تنم إيواء القادمينن الجدد (يتألف كنل مخينم للجئينن منن
مستخدم في إدارة المخيمات .ويضم مخيم غاغا
كتل ،وهو نوع من التقسيم الداري ال ُ
ً
 14كتلة) .وكاننت هذه الكتلة تضنم  211امرأة و  99رجل .والتقنى الوفند حوالي عشرينن
شخصننا ً على انفراد أو ضمننن مجموعات( ،كانننت الغالبيننة مننن النسنناء) للسننتماع إلى
قصتهم.
شهادة (س) 28 :عاماً .قبيلة المساليت.
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وأخنبرت امرأة أخرى منن قرينة بورونغنا فني السنودان الوفند عنن هروبهنا إلى قرينة على
الحدود التشادينة بسنبب هجمات الجنجويند .وهناك شهدت قبنل ثلثنة أشهنر مقتنل زوجهنا
وشقيقهنا على يند 'مليشيات عربينة' .وفرت مرة أخرى ووصنلت إلى أدري ،أو حسنب
قولهنا "انتقلننا شيئا ً فشيئا ً آملينن بأن المور سنوف تهدأ ولكنن فني النهاينة نحنن الن هننا
في مخيم غاغا".

ب /تفاقم العنف الطائفي
منع اشتداد حدة النزاع فني دارفور عام  ،2005كثرت التداعيات فني القالينم المجاورة
شرقنني تشاد .وقنند نتننج عننن الدوافننع السننياسية والتوتننر بيننن الجنجوينند وقبائل الفور،
والزغاوة والمساليت الفريقية في السودان توترا ً بين "العرب" والفارقة في تشاد.
ووفقا ً للمفوضيننة السننامية لشؤون اللجئيننن ،فقنند نزح حوالي  63000تشادي بسننبب
النزاع الطائفني فني شرقني تشاد .وتواصنلت أعمال العننف خلل عام ( 2006وخصنوصاً
في النصف الثاني) من عام .2007
كمثال على ذلك ،فني أوائل تشرينن الثانني/نوفمنبر  ،2006هاجنم نحنو  200رجنل على
ظهنر الخينل قرى بانديكاو ،وبدينا ،ونيويينا ،وكيرفني ،وأغورتولو ،وأبنو غسنول ،ودجورلو،
وتامادجور ولوبيتيغ ،وأدت هذه الهجمات إلى نزوح ما يزيد عن  1000شخص إلى مخيم
النازحيننن فنني هابيننل ،الذي كان يسننتضيف  3500نازح تشادي .ويبدو أن هذه الهجمات
ً xxxiv
تسببت في مقتل ما ل يقل عن  220شخصا.
وسننجل مكتننب تنسننيق الشؤون النسننانية نزاعات طائفيننة مماثلة فنني آذار/مارس
ونيسنان/أبرينل  ،2007بالقرب منن جوز بيدا وفني أيار/ماينو  2007فني غيريدا ،وكوكنو -
أنغرانا ومابرون.
وفني بداينة تشرينن الول/أكتوبر  ،2007أدى النزاع بينن قبائل تامنا والزغاوة بالقرب منن
غيرلدا فني منطقنة وادي فيرا ،إلى مقتنل  20شخصناً .وأعلننت الحكومنة التشادينة حالة
الطوارئ لمدة  12يوماً.
ويؤكند على وقوع هذه الهجمات ،وصنول المزيند منن اللجئينن التشاديينن إلى دارفور،
ممنن يعتنبرون أنفسنهم منن أصنل "عربني" .وهنم يفرون منن انتقام الميليشينا التشادينة
من أصل أفريقي  -التوروبورو – الذين يدعمهم المتمردون السودانيون.

ج /إفلت تام من العقاب
فني تشاد تعتنبر حماينة السنكان المدنيينن ومكافحنة الفلت منن العقاب قضاينا ل تجند
مدربنة .وقند
الحنل بسنبب افتقار القوات العسنكرية والشرطنة إلى الموارد البشرينة ال ُ
أشار أحد اللجئين بأنه " :ل يستطيع الجيش التشادي أن يفعل شيئاً؛ كانوا في منطقة
أدري على بعد  80كيلو مترا ً من هنا".
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وفنني بعننض الحالت ،يشكننو القضاء مننن الفتقار إلى القدرات فنني المحاكننم المحليننة
وعدم اسننتقللية الشرطننة والجيننش .وتحدث الوفنند إلى أحمنند داوود شاري ،المدعنني
العام فني أبيشني ،والذي منا زال خاضعا ً للمراقبنة مننذ آذار/مارس  2007فني منطقنة
أوداي .وقند اغتننم فرصنة تواجده فني مؤتمنر حول العدالة للذهاب إلى أنجميننا .وأحضنر
زوجته وأطفاله وكل ممتلكاته ،وهو ل يريد العودة إلى أبيشي بسبب انعدام المن.
وبحسنننننننننننننب روايتنننننننننننننه" :
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ويسناهم إفلت مرتكنبي انتهاكات حقوق النسنان والنسنانية الدولينة منن العقاب بشكنل
تام في تشاد إلى حد كبير
في تزايد حالة انعدام المن في المنطقة.

صفحة FIDH / 26

دارفور وشرقي تشاد
"نريد المن ...ونريد العدالة"

د /العواقب :المزيد من اللجئين ،والمزيد من النازحين
ة إلى مسننألة الفلت مننن العقاب
أدى انعدام المننن فنني دارفور وشرقنني تشاد ،إضاف ً
السائدة ،إلى زيادة عدد اللجئين والنازحين في تشاد أكثر من أي وقت مضى.
وفي أيار/مايو  ،2006أفادت المفوضية السامية لشؤون اللجئين أن ما يقارب 200000
لجنئ سنوداني يعيشون فني  12مخيما ً فني شرقني تشاد .وفني  30نيسنان/أبرينل 2007
ة إلى منا يقارب  8000لجنئ غينر مسنجل ،أي منا يعادل
ارتفنع العدد إلى  227574إضاف ً
( 235574انظنر المرفنق رقنم  .)4وفني المخيمات التني تفقدهنا وفند الفدرالينة الدولينة
لحقوق النسنان ،كاننت الرقام على النحنو التالي 19318 :لجنئ فني فرشاننا ،و 15988
فني غاغنا ،و  29388فني بريدجيننغ .وكاننت أخنر مجموعنة منن اللجئينن التني وصنلت إلى
أحدث المخيمات ،أي غاغننا ،إمننا مننن السننودانيين الذيننن أتوا مباشرة ً مننن دارفور أو
السودانيين الذين فروا إلى تشاد في السنوات السابقة ،والن بسبب انعدام المن في
السودان ،وعلى الحدود التشادية ،فقد قرروا تسجيل أسمائهم في المخيم.
واستمرار تزايد عدد النازحين هو الظاهرة الكثنر إزعاجا ً خلل الشهر القليلة الماضية،
وهنننو الدلينننل على النتهاكات الجسنننيمة لحقوق النسنننان فننني شرقننني تشاد .ووفقاً
لحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللجئين ،تم إجبار  30000شخص على المغادرة
بحلول  30حزيران/يونينننو  .2006وقننند وصنننل هذا العدد إلى  112686فننني  31كانون
الول/ديسنمبر  ،2006و ( 167313انظنر المرفنق  )3بحلول أيار/ماينو  ،2007و 172659
بحلول  17حزيران/يونيو  .2007ويبدو أن هناك ما يقارب  100000نازح في دار سيل.
.3الوضاع النسانية والمنية محفوفتان بالمخاطر
أ /اللجئون السودانيون
في  30نيسان/أبريل  ،2007كان هناك  227574لجئ سودانى مسجل في اثني عشر
مخيم شرقي تشاد .و  ٪57منهم تقريبا ً من النساء .والغالبية العظمى من اللجئين هم
من قبائل المساليت والزغاوة ومجموعات الفور العرقية.
 .iالدارة والحياة اليومية
جمينع اللجئينن مسنجلين ومتواجدينن تحنت حماينة المفوضينة السنامية لشؤون اللجئينن
رغم إدارة عدد من المنظمات للمخيمات.
فعلى سننبيل المثال يخضننع مخيسم غاغسا لدارة الرعايننة الفريقيننة (أفري-كيننر) .وتننم
افتتاحنه فني العام  2005واسنتقبل أوّل اللجئينن خلل شهنر أيار/ماينو منن العام نفسنه.
وبحلول شهنر كانون الول/ديسنمبر منن العام  ،2005لم يتعد ّ عدد اللجئينن فني المخينم
الخمسننة آلف لجننئ .أمننا فنني كانون الول/ديسننمبرمن العام  2006فقنند ارتفننع عدد
اللجئيننن إلى اثنننا عشننر ألف لجننئ .واليوم ،وبحسننب إحصنناءات المفوضي ّ نة السننامية
لشؤون اللجئين ،يُقدَر عدد اللجئين داخل المخيم بخمسة عشر ألف وتسعمائة وثمان
وثمانون لجنئ .وتأتني زيادة العدد هذه نتيجنة وصنول اللجئينن السنودانيين منن دارفور
ومنن الجاننب التشادي منن الحدود هربا ً منن الوضنع المنني غينر المسنتقر .ومنن المتوقنع
أن يصل عدد اللجئين في مخيم غاغا إلى عشرين ألف لجئ ،وهو الحد القصى لسعة
المخيم؛ وتشكل قبيلة المساليت  ٪80من المقيمين في المخيم ،أما الباقون فهم من
هم من قبائل الزغاوة والفور.
كمنا أطلعننا ممثنل الرعاينة الفريقينة (أفري-كينر) فني إبيشني على صنلحيات منظمتنه.
"الرعاية الفريقية تعمل على توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على اللجئين ،إضافة
إلى إنشاء برنامج زراعي بسيط داخل المخيم كمصدر دخل وتعاون فيما بين الشركاء
الخرينن" .وهناك العديند منن الشركاء ،فنبرنامج الغذينة العالمني مسنؤول عنن الغذاء؛
والمفوضية السامية للمم المتحدة لشؤون اللجئين مسؤولة عن الخدمات الجتماعية
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ل سنيما التعلينم وذلك بالتعاون منع منظمنة المنم المتحدة للطفولة (اليونيسنيف) (هناك
ست مدارس ابتدائية لن  4800طالب) ،أما اللجنة الدولية للصليب الحمر فهي مسؤولة
عنن لم شمنل السنرة .وتشكنل اللّجننة الوطنينة لسنتقبال وإعادة اللجئينن قسنما ًَ ضمنن
وزارة الداخلينة وهني مسنؤولة عنن ضبنط المنن ،وتتولى المفوضينة السنامية لشؤون
اللجئين حماية اللجئين.
مشيدة على بعنند  3كيلومترات مننن المخيننم
ويتضمننن نظام تأميننن المياه محطننة ضننخ ُ
لسنتخراج المياه منن البار وتوزيعهنا ضمنن أقسنام المخينم .كمنا يضنم المخينم سنوقاً،
وحقل ً لزراعة الخضراوات ،إضافة إلى عدد من مذابح الحيوانات.

مخيم غاغا 15988 :لجئا ً سودانياً

ويضم مخيم فرشانا  19318لجئا ً (ما يُعادل  5180أسرة ،غالبيتهم من المساليت .وتم
إنشاء هذا المخينم فني كانون الثانني/يناينر عام  2004منن قبنل منظمنة الغاثنة والتنمينة
الكاثوليكية تحت رعاية اللجنة الوطنية لستقبال وإعادة اللجئين .وحتى اليوم لم يقرر
أي منن المقيمينن فني المخينم ( ٪56منن النسناء) العودة إلى السنودان .اجتمنع الوفند
بممثلي اللجنننة الوطنيننة الذيننن أوضحوا أن اختلل التوازن بيننن الجنسننين ناتننج عننن أن
"الرجال إما لقوا حتفهم ،أو لنهم يقاتلون على الجبهة ،أو كونهم ما زالوا لدى الحدود".
ة
وتهتنم منظمنة الغاثنة والتنمينة الكاثوليكينة بتوزينع المواد الغذائينة وغينر الغذائينة ،إضاف ً
إلى المياه في المخيم ( 3من  4آبار صالحة للستخدام ويمكن أن ت ُستخدم لضخ المياه
إلى المخيننم) .وتعتننني المنظمننة أيضا ً بالبنيننة التحتيننة العامننة ،والتعليننم ،وجمننع وتوزيننع
الحطب وكل ما له علقة بالزراعة والنتاج الحيواني.
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لجئون سودانيون في مخيم فرشانا.

وتدينر منظمنة كينر الدولينة مخينم بريدجينسغ ( 29388لجئاً 54،6 ،فني المائة منهنم منن
النسنناء) .وقنند أثار النموذج التعليمنني المقترح فنني هذا المخيننم اهتمام وفنند الفدراليننة
الدولينة لحقوق النسنان .إذ أفاد أبنو بكنر أكارم ،المسنؤول عنن التعلينم ،وفند الفدرالينة
بأنه "لدينا الن  43دور حضانة وسبعة مدارس ابتدائية .ول يوجد مدارس ثانوية ،ولدينا
معلماً .بعضهنننم يمتلك المؤهلت اللزمنننة والبعنننض الخنننر ل يمتلك
 8642طالبا ً و ُ 133
ً
سنوى الشهادات .ويكسنبون  25دولرا ً أمريكيا ً شهرياً .ولكنل طالب دفتنر واحند لجمينع
المواد ويتشارك كتاب مدرسننني واحننند منننع خمسنننة طلب آخرينننن .الطلب يتعلمون
الرياضيات ،واللغنة العربينة ،والدراسنات السنلمية ،والقضاينا البيئينة ،والقتصناد المنزلي
(السنننة الخامسننة) ،وقواعنند السننلمة والمننن (السنننة السننادسة) ،والعلوم (السنننة
السابعة) ،والمفردات السلمية والدينن ،الدرا سات القرآنية المتقدمنة (السننة الثامننة)،
والنجليزية .وفي نهاية السنة الثامنة ،يحضر الطلب نفس الختبار المقدم في الجنينيا
(السودان) .في العام الماضي ،تقدم  30طالبا ً للختبار ونجح  12منهم بينهم  10فتيان.
وقنند حضننر هؤلء الطلب المرحلة الثانويننة هذا العام .وهننم يدرسننون الدب العربنني
وقواعنند اللغننة العربيننة ،والرياضيات ،والنجليزيننة ،والزراعننة ،والفيزياء ،والتكنولوجيننا
الحديثة ،والهندسة .وللسف توقفت الفتاتان عن الدراسة بسبب الزواج".
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مدرسة ابتدائية في مخيم بريدجينغ.

 .iiالمشاكل المنية
خلل عام  ،2005وقّعت المفوضية السامية لشؤون اللجئين والحكومة التشادية مذكرة
جنند لكنل 1000
تفاهنم بشأن حماينة اللجئينن .وتننص المذكرة على تواجند عنصنر منن ال ُ
لجئ ،وذلك للمحافظة على الطابع المدني والنساني للمخيمات.
ولحظ وفد الفدرالية أن النساء بشكل خاص يتأثرن بغياب المن في المخيمات .وكما
أوضنح ممثنل اللجننة الوطنينة فني مخينم فرشاننا وغيره منن الموظفينن العاملينن فني
المجال النساني ،فإن النساء كثيرا ً ما يتعرضن للعنف والتمييز داخل المجتمع والسرة.
وتم تسجيل العديد من حالت العنف المنزلي في مخيمات اللجئين .فالرجال يضربون
زوجاتهننم ،والخوة يهاجمون أخواتهننم ،وخصننوصا ً فنني حالت 'الحمننل الجباري' .كمننا
تسننجل المنظمات النسننانية العدينند مننن حالت الزواج المبكننر أو القسننري ،وحالت
ة إلى ذلك ،يتخلى بعنض الرجال المتعددي الزوجات عنن بعنض زوجاتهنم،
الختان .إضاف ً
ويتركونهننن بمفردهننن لرعايننة الطفال وغيرهننم مننن أعضاء السننرة ،فنني حالت نزوح
أعداد كبيرة من السكان.
كمنا تنم تسنجيل حوادث اغتصناب يرتكبهنا بعنض المعلمينن منن المخينم ضند طلبهنم ،بمنا
في ذلك الفتيات اللتي تتراوح أعمارهن بين  8و 10سنوات.
ة إلى ذلك ،يتعرض اللجئون للعتداء مننننن قبننننل الشخاص المتواجديننننن خارج
إضاف ً
المخيم.
ووفقا ً لممثنل منظمنة الرعاينة الفريقينة (أفري-كينر) التني تدينر مخينم غاغنا" :ي ُنسمح
للجئينن بمغادرة المخينم إذا حصنلوا على إذن منن اللجننة الوطنينة ،ولكنن ل ي ُنسمح لهنم
بالبتعاد أكثر من  5كيلومترات عن المخيم .وغالبا ً ما تكون مغادرة المخيم خطرة جداً.
وتتعرض ب عض اللجئات للتحرش الجنسي حين يخرجن لجمع الحطب وغالبا ً ما تنشب
إشكالت بين اللجئين والسكان المحليين ،إذ ل توجد عدالة في تشاد".
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كمنا تنم تسنجيل بعنض الشهادات عنن حواجنز طرينق تقيمهنا بعنض العصنابات المحلينة
لسرقة ممتلكات اللجئين عند خروجهم من المخيم.
وتحدث جميع ممثلي المنظمات النسانية في المخيمات عن تصاعد التوتر بين اللجئين
والسكان المحليين .ويشعر السكان بالظلم ،فهم يستضيفون اللجئين السودانيين في
أراضيهم ول يتلقون المساعدات النسانية على قدم المساواة ،على الرغم من حالتهم
غيننر المسننتقرة .فمثل ً منطقنة أوداي فقيرة للغايننة .ونتيجنة لبرنامننج المسناعدة ،تفوق
قدرة اللجئين الشرائية قدرة السكان المحليين أحياناً .وتبدو السعار في السواق في
زيادة مستمرة .ولتجنب التمييز ضد اللجئين من قبل السكان المحليين ،وبالتالي تجنب
التوتننر بيننن هاتيننن الطائفتيننن ،تقوم المفوضيننة السننامية لشؤون اللجئيننن والمنظمات
النسانية الخرى بوضع برامج إنمائية لجميع سكان المنطقة.
وأطلعنت رئيسنة الوزراء التشادينة ،الدكتورة كاسنيري كوماكوي الوفند على أننه" :منن
المهنم أن ننظنر فني مشكلة اللجئينن والنازحينن منن وجهنة نظنر 'تنموينة' ،بعبارة أخرى،
يجنب أن نعترف بأن للسنكان المحليينن الحنق فني الحصنول على المسناعدات النسنانية
عينها لتجنب أيّ أزمة اجتماعية .ويجب أن تكون مساعدات المجتمع الدولي في مجال
المياه ،والرعايننة الصننحية ،والتعليننم والمننن يجننب موجهننة إلى عموم سننكان شرقنني
تشاد" .كما أضافت رئيسة الوزراء" :اعتبارا ً من الن يتعين علينا أن نقر باستحالة عودة
جميع اللجئين السودانيين إلى بلدهم .وعلينا مساعدة من قرر البقاء منهم هنا في أن
يشعر كأنه في دياره .ومن هنا ضرورة المساعدات المنظمة وليس الظرفية .ويتوجب
على برنامج المم المتحدة للتنمية أن ينسق هذا العمل".
وانعدام المنن هنو أيضا ً نتيجنة تحركات التشاديينن والمتمردينن السنودانيين والميليشيات
فني المخيمات والمناطنق المحيطنة بهنا .فخلل زيارة الوفند إلى مخينم بريدجيننغ ،على
سبيل المثال ،رأينا بعض الشخاص من التوروبورو على بضعة أمتار من مدخل المخيم.
وعلى وجنننه التحديننند ،يجنننند المتمردون الدارفوريون بالقوة العديننند منننن اللجئينننن
صر (صغار السن )  .وفي  16أيار/مايو
المتواجدون فى شرقي تشاد  ،بما في ذلك الق ُ ّ
 2007أعلنت xxxvالمفوضيننة السننامية لشؤون اللجئيننن أنننه خلل شهننر آذار/مارس تننم
تجنيند  4700منن الرجال والفتيان بالقوة ،أو طوعاً ،فني مخيمات اللجئينن السنودانيين
فني بريدجيننغ وتريغينن .وخلل شهنر نيسنان/أبرينل ،و كان مخينم جوز عمنر أيضا ً مكاناً
مكثف .وصرح الشباب اللجئون الذين تمكنوا من العودة إلى المخيمات أنهم
للتجنيد ال ُ
قنند اقتيدوا إلى معسننكرات تدريبيننة على طول الحدود بيننن السننودان وتشاد وتعلموا
تنظيننف السننلحة .وقنند تعرض للضرب كننل مننن رفننض .أمننا الذيننن فروا عائديننن إلى
xxxvi
المخيمات فيخشون من أن تعود الجماعات المتمردة وتتعرف عليهم.
ب /النازحون
فني وقنت نشنر هذا التقرينر وبحسنب المفوضينة السنامية لحقوق النسنان نزح أكثنر منن
 170000شخنص إلى شرقني تشاد بسنبب النزاع القليمني .ويعينش هؤلء النازحون فني
حوالي  15موقعاً ،والغلبيننة (أكثننر مننن  100000شخننص) متواجدون فنني مقاطعننة دار
سيل .ومن المفترض أن يكون النازحين تحت حماية الحكومة التشادية التي خصصت
عام  2007أربعة مليين فرنك أفريقي لهذا الغرض.
 .iالكارثة النسانية
ً
تُعتبر حالة النازحين النسانية سيئة جدا .إذ يتم توزيع الطعام كل ثلثة أشهر ،ول توجد
مياه صننالحة للشرب فنني معظننم الماكننن .وفنني بعننض الحالت ،ل توفننر المسنناعدات
النسانية سوى  5لترات من المياه للشخص الواحد ،فى حين أن المعدل اللزم هو 20
لتراً .ويتننم توزيننع أغطيننة القماش على النازحيننن؛ وفنني الكثيننر مننن الحيان ل يكفنني
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الخشننب الموجود لبناء المباننني المؤقتننة .ويكاد تعليننم الطفال يكون مسننتحيل ً إل إذا
تمكنوا مننن الذهاب إلى المدارس فنني مخيمات اللجئيننن القريبننة .ول يملك النازحون
أرا ضٍن صنالحة للزراعنة .وفني عام  2006حاول الكثيرون الوصنول إلى أرضيهنم لزراعتهنا
خلل موسنم المطار ،لكنن الحالة المنينة المتدهورة منعتهنم منن الوصنول .وتدفنع حالة
عدم السننتقرار هؤلء الشخاص إلى التنقننل المسننتمر ،المننر الذي يجعننل مسنناعدتهم
ة إلى ذلك ،يمنننع الوضننع المننني فنني شرقنني تشاد ،ل سننيما
عمليننة صننعبة جداً .إضاف ً
بالقرب من بلدة أدري ،المنظمات النسانية من الوصول إلى أماكن تواجد النازحين.
ووفقا ً لمنظمننة أطباء بل حدود ،فقنند أكدت دراسننة "وبائيننة" أن طفل ً واحدا ً مننن أصننل
خمسة أطفال يعاني من سوء التغذية في مكان تواجد النازحين في موقع جوز بيدا.
كمنا حذرت منظمنة أطباء بل حدود المجتمنع الدولي منن أن موسنم المطار (الذي يبدأ
فني تموز/يولينو) سنوف يزيند بشكنل كنبير منن عدد ضحاينا الملرينا والسنهال وأن خطنة
طوارئ مكتنب تنسنيق الشؤون النسنانية التني ُوضعنت فني نيسنان/أبرينل  2007ليسنت
ة فيمنا يتعلق بالغذاء وإمدادات المياه .وتحتاج المفوضينة السنامية لشؤون
كافينة ،خاصن ً
محددة.
ال
الحتياجات
لتقييم
النازحين
عن
مستوفاة
بيانات
اللجئين إلى
ُ
xxxvii

 .iiغياب المن
ً
يواجنه النازحون أيضا مشكلة غياب المنن .ولينس هناك آلينة محددة لحمايتهنم ولم يتنم
التفاق على أينة مذكرة تفاهنم رسنمية منن أجنل حمايتهنم ،مثنل مذكرة حماينة اللجئينن.
وفنني أغلب الحيان يتننم تجنينند الرجال والطفال بالكراه فنني المجموعات المسننلحة،
ة في ميليشيا التوروبورو التشادية .وتدعي بعض المصادر أن الجيش التشادي قام
خاص ً
ً
بتجنيد بعض الطفال .يوبدو أن الجراء المعتمد هو نفسه دائما :المجموعات المسلحة
تتفاوض منع رؤسناء القرى والزعماء الدينيينن حول تنظينم التجنيند فني مقابنل الحماينة.
وفني بعنض الحيان تدفنع الجماعات المسنلحة المال للسنر مقابنل تسنليم أولدهنم .كمنا
أن بعننض التقاريننر تفينند اختطاف بعننض الفتيات كنني يتزوجهننن القادة العسننكريين أو
يستغلوهن جنسياً.
كمنا تبلغ اليونيسنيف عنن بعنض حالت العننف الجنسني داخنل أماكنن تواجند النازحينن.
وصرح ممثل ميداني لليونيسيف أن" :المشكلة هي أن النازحين ل يعرفون حقوقهم ول
يرفعون شكاوى للتنديد بانتهاكات حقوقهم النسانية".
.4حاجة ملحة لنشر القوة المشتركة
إن الوضع في شرقي تشاد غير آمن على الطلق بالنسبة للجئين والنازحين والسكان
المحليينن وموظفني المنم المتحدة والمنظمات النسنانية .ونشنر قوات المنم المتحدة
والتحاد الفريقني المختلطنة فني دارفور يسنهم كثيرا ً فنى جعنل الوضنع فني تشاد أكثنر
اسنتقراراً ،ول سنيما اننه يمننع توغنل قوات الجنجويند .وان كان منن الممكنن ان ننسنب
المشاكننل المنيننة فني تشاد إلى أسننباب داخليننة نتجننت أو تفاقمنت بسنبب النزاع فنني
دارفور ،مثنل القتال بينن الجينش التشادي والمتمردينن ،والحسناسيات العرقينة .وتعنج
المنطقة بالسلحة ،والسلطات المحلية التشادية غير قادرة على التعامل مع المشكلة
المنينة ،و تكاد سلطة الدولة تكون غير موجودة في هذه الم ساحات الشاسعة .ووفقاً
لبعض المراقبين ،فإن الجيش التشادي "مشتت تماما ً ويعجز عن تأمين حاجة السكان
المدنيين إلى الحماية ،كما يفلت مرتكبو النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان إفلتا ً تاماً
من العقاب".
مشترك" في
وقد قام مجلس المن منذ آب/أغسطس  2006بالدعوة إلى نشر "تواجد ُ
شرقي تشاد.
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وفي تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006وافق الرئيس إدريس ديبي إتنو على فكرة نشر قوة
دولينة فني شرقني تشاد ولكننه أصنر على أن تكون مؤلفنة منن شرطنة مدنينة .وفني 1
آذار/مارس  ،2007تشاد أكدت رفضهنا لتواجند لي قوة عسنكرية دولينة لحفنظ السنلم
على طول الحدود بينن تشاد والسنودان .وفنى اجتماع ع ُنقد فنى أنجميننا منع أربنع سنفراء
لدول أعضاء في مجلس المن (الوليات المتحدة ،ورو سيا ،والصين ،وتشاد) ،أكد نائب
وزير الخارجية التشادي ،دجيدا موسى عتمان على رغبة تشاد في نشر "قوات مدنية"
مؤلفنة منن عناصنر العسنكر و الشرطنة لحماينة مخيمات اللجئينن السنودانيين والنازحينن
والمنظمات النسانية الناشطة".
وأخيراً ،وفني  12حزيران/يونينو ،أصنبح إدرينس دينبي إتننو أكثنر مروننة وتقبل ً لنشنر قوات
دولية عسكرية/شرطية في شرقي تشاد.
وفني أعقاب هذا القبول ،اتخنذ مجلس المنن فني  26أيلول/سنبتمبر  2007القرار رقنم
 )2007( 1778الذي سننمح بتشكيننل قوات مشتركننة فنني شرقنني تشاد وشمال شرق
جمهوريننة أفريقيننا الوسننطى ،وهذه القوات مسننؤولة عننن حمايننة اللجئيننن والنازحيننن
ة إلى تأميننن بيئة ملئمننة لحمايننة حقوق
والسننكان المدنييننن المعرضيننن للخطننر ،إضاف ً
النسان وسيادة القانون.
ويسننمح القرار بنشننر بعثننة تابعننة المننم المتحدة فنني جمهوريننة أفريقيننا الوسننطى
(مينوكرات  ) MINURCAT -التني تتألف منن  300شرطني ،و  50عنصنرا ً منن المدنيينن
والعسننكريين مسننئولين عننن المسنناعدة فنني إيجاد عوامننل تسنناهم فنني تأميننن حمايننة
اللجئين السودانيين في تشاد ،والنازحين والسكان المدنيين ومسئولين أيضا ً عن دعم
الشرطة التشادية من أجل الحماية النسانية .فضل ً عن أن البعثة التابعة للمم المتحدة
مكلفة بالمساهمة في مراقبة وتعزيز وحماية حقوق النسان ،وبشكل خاص لمكافحة
أجواء الفلت من العقاب ، .يسمح ايضا َ القرار القرار الصادر من مجلس المن للتحاد
الوروبي بنشر قوة مؤلفة من عسكريين ،تهدف إلى حماية السكان المدنيين في تشاد
وجمهورينة أفريقينا الوسنطى ،وتسنهيل وصنول المسناعدات النسنانية وحماينة العاملينن
بالمم المتحدة.
وترحنب الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان بهذا القرار فني ضوء الحاجنة الماسنة لحماينة
السنكان المدنيينن وتدعنو حكومات تشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى إلى تسنهيل نشنر
القوات المشتركة بشكل سريع وفعال.
و يلفننت النتباه انننه مننن الضروري وجود عنصننر حقوق النسننان فنني هذه القوة وذلك
للمسنناهمة فنني تأميننن سننيادة القانون على أسنناس احترام حقوق النسننان ومكافحننة
الفلت من العقاب في البلد المعنية .ووجهة نظر الفدرالية الدولية لحقوق النسان أنه
يجب تمييز عنصر حقوق النسان في القوة المشتركة عن المنظمات النسانية العاملة
في هذه البلدان وذلك لزيادة التأثير والفاعلية.
وترى الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان أن محادثات السنلم يجنب ان تكون منع جمينع
المتمردين  ،طبقا ً للقانون الدولي ،فضل ً عن المفاوضات السياسية بين الحزب الحاكم
والمعارضة بغية إيجاد حل طويل المد لسلم مستدام فى المنطقة.
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استنتاجات وتوصيات
يخلص هذا التقرير إلى أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل
التوصننل إلى حننل سننلمي للصننراع فنني دارفور؛ فإن انتهاكات القانون الدولي لحقوق
النسان والقانون النساني مستمرة إن لم تكن في تزايد .لذلك ،فإن شهادات اللجئين
الذيننن وصننلوا حديثا ً إلى تشاد الشرقيننة مفيدة .ومننا زال المدنيون يهربون مننن قصننف
ة إلى ذلك ،فإن ميليشيات الجنجوينند المدعومننة
الحكومننة وهجمات المتمرديننن .إضاف ً
مننن الحكومننة تواصننل ارتكاب الجرائم الخطيرة ضنند المدنييننن ،مننع الفلت التام مننن
العقاب ،سنننواء داخنننل دارفور أو عنننبر الحدود التشادينننة ،منننن عمليات العدام دون
محاكمات إلى التعذيننب والغتصنناب والنهننب .وقنند أدى النزاع فنني دارفور إلى تفاقننم
العنف الطائفي في تشاد.
وخلل الفترة التنني سننبقت مفاوضات السننلم التنني كان مننن المقرر أن تبدأ فنني 27
تشرينن الول/أكتوبر  2007فني ليبينا بوسناطة المنم المتحدة ،ازداد العننف ،وكان كنل
محارب يزينند نشاطننه العسننكري فنني محاولة لكسننب النفوذ السننياسي خلل
طرف ُ
محادثات السلم.
وتؤكند النتائج التني توصنل إليهنا التقرينر أن حالة انعدام المنن الراهننة تسنهم فني تفاقنم
الزمة النسانية الحادة .فقد تم إخراج نحو  2مليون نسمة من ديارهم في دارفور ولجأ
 235000منهم إلى تشاد المجاورة .ويقدم هذا التقرير عرضا ً عن الظروف الجتماعية،
والمنينة والقتصنادية بالغنة القسنوة التني يواجههنا اللجئون منن دارفور .وأخيراً ،تمكننت
البعثنة منن رؤينة عواقنب تحوينل النزاع فني دارفور إلى نزاع إقليمني .إذ أدت هجمات
ميليشيات الجنجويد عبر الحدود شرقي تشاد والعنف الطائفي إلى نزوح نحو 170000
من التشاديين الذين يواجهون قلة الدعم من قبل السلطات التشادية.
وتدخلت كل من المم المتحدة ،والتحاد الفريقي ،وجيش التحاد الوروبي ،والشرطة
والقوة النسنانية فني المنطقنة وذلك اسنتجابة مهمنة لمشاعنر القلق التني أعرب عنهنا
هذا التقرير .إذ أنه رغم غياب رد الفعل خلل السنوات الخيرة وما أدى إليه من إسهام
فنني تدهور أوضاع النزاع؛ فان المجتمننع الدولي يبدو الن مسننتجيبا ً لواجبننه لحمايننة
السكان المدنيين الذين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق النسان .وفي ضوء انعدام
المنن فنى المنطقنة ،ينبغني على المجتمنع الدولي أن يوفنر التموينل الكافني والموارد
اللزمة على وجه السرعة من أجل النتشار السريع لهذه القوات .وفى الوقت نفسه،
يتوجب على حكومتي السودان وتشاد تسهيل انتشارها.
بيد أن التواجد الدولي العسكري ووجود الشرطة فقط ليسا كافيين لضمان الحماية .إذ
يجنب أن يسنتكمل تواجدهمنا بحنل سنياسي للصنراعات فني المنطقنة .وهننا أيضاً ،ينبغني
على المجتمع الدولي ،والتحاد الفريقي وجامعة الدول العربية على وجه الخصوص ،أن
يقوموا بأداء دور هام يتمثل في التأكيد على مشاركة جميع الطراف في المفاوضات.
وفني حالة دارفور ،يجنب أن تتنم المفاوضات اسنتنادا ً إلى وقنف فعال لطلق النار كمنا
يحدده قرار مجلس المننن  . )2007( 1769ويجننب أن تبنننى المفاوضات بيننن الحكومننة
والمتمردين وفقا ً للقانون الدولي.
وعلى وجنه التحديند ،تدعنو الفيدرالينة الدولينة لحقوق النسنان جمينع الطراف إلى عدم
اسنتخدام أي منن أشكال الحصنانة أو العفنو إزاء أخطنر الجرائم وفقا ً للنظام السناسي
للمحكمنة الجنائينة الدولينة ،وإل سنيكون منن المحتمنل تأجينج الرغبنة فني الثأر بدل ً منن
عملية مصالحة وطنية .والكفاح ضد الفلت من العقاب هو أمر أساسي لتعزيز سيادة
القانون والتوصل إلى سلم مستدام.
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وتعطي الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي أمل ً للشعوب التي تعاني من الصراع الذي
كان منسيا ً لفترة طويلة ،ويجب أل تخيب هذه المال.

توصيات الفدرالية الدولية لحقوق النسان
فيمسسا يتعلق بالحاجسسة الملحسسة لحمايسسة السسسكان المدنييسسن واحترام حقوق
النسان في دارفور
سن نظام فعال لوقف إطلق النار ووقف جميع الهجمات ضد السكانالمدنييننن ،والمنظمات النسننانية ،وقوات بعثننة التحاد الفريقنني فنني
السودان ،وهذا وفقا ً لقرار مجلس المن .)2007( 1769
اللتزام بخريطة الطريق من أجل العملية السياسية في دارفور والتيقام بإعدادهننا التحاد الفريقنني بالشتراك مننع المننم المتحدة فنني 8
حزيران/يونيو .2007
التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق شامل للسلم.إخلء المفاوضات السننياسية مننن أشكال الحصننانة والعفننو لمرتكننبيأخطننننننر الجرائم فنننننني دارفور وفقا ً للقانون الدولي ،تحديدا ً النظام
الساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تسننننهيل النتشار الفوري لقوات المننننم المتحدة والتحاد الفريقننننيالمشتركة وفقا ً لقرار مجلس المن .)2007( 1769
التقينند باتفاقيات طرابلس والرياض والتفاقات بيننن السننودان وتشادبوقنف الدعنم للمتمردينن التشاديينن فني السنودان ووضنع برنامنج لنزع
السلح.
وقف جميع أشكال الدعم لميليشيات الجنجويد ،ونزع سلحهم ،وطرحبرنامج لعادة الدماج الجتماعي.
تسهيل حركة المنظمات النسانية.السماح لمنظمات حقوق النسان غير الحكومية بالوصول إلى دارفور.احترام إعلن الجمعيننة العموميننة للمننم المتحدة لعام  1998المتعلقبالمدافعين عن حقوق النسان.
تسهيل عودة اللجئين السودانيين والشخاص النازحين.وضع برامج لعادة التوطين والتعويض للجئين.اتخاذ جميننع التدابيننر الفعالة لمكافحننة الفلت مننن العقاب لخطننرالجرائم عبر المحاكم الوطنية وفقا ً لمبدأ التكامل المنصوص عليه في
النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
التعاون الكامنل منع جمينع خدمات المحكمنة الجنائينة الدولينة ،ول سنيماعنن طرينق نقنل المشتبنه بهنم الذينن صندرت مذكرات توقينف دولينة
بحقهم في  27نيسان/أبريل .2007
التصديق على النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه.التنفينذ الكامنل لتوصنيات مجموعنة الخنبراء حول دارفور التني أنشأهنامجلس المم المتحدة لحقوق النسان.
تقدينم تقارينر دورينة عنن أوضاع حقوق النسنان فني دارفور واحترامجميع الطراف لمفاوضات السلم.
دعنم المدعني العام للمحكمنة الجنائينة الدولينة الذي تنم إحالة قضينةدارفور إليه.
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تضمين المفاوضات السياسية و توصيات المجتمع المدني السوداني ،و بشكل محدد قضايا اللجئين والنازحين ،و المرأة.
توفير المساعدات المالية والموارد البشرية اللزمة للقوات المشتركةفي أقرب وقت ممكن ليتمكنوا من تنفيذ مهامهم.
دعم المفاوضات السياسية بين السلطات السودانية والمتمردين.التعبير علنا ً عن موقف حازم:
يستنكر النتهاكات الخطيرة لحقوق النسان والقانون الدولي النسانيفي دارفور.
يطالب سننلطات الخرطوم بمحاكمننة مرتكننبي أخطننر الجرائم ،وذلكبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛
 دعم القوة المشتركة.تجديد ولية المقرر الخاص في السودان.النظنر فني معاقبنة أي طرف منن أطراف النزاع فني حال التسنبب فنيعرقلة المفاوضات السياسية.
الصننننرار على مسننننار العدالة لحلل السننننلم فنننني دارفور وتشادوجمهورية أفريقيا الوسطى.التأكيد على تطبيق القرار  ،1593بما فيه
واجب تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية.
النظنر فورا ً فني الوضنع المقلق فني شمال شرقني جمهورينة أفريقيناالوسننطى حيننث يتننم ارتكاب انتهاكات جسننيمة لحقوق النسننان فنني
الصراع بين جيش جمهورية أفريقيا الوسطى والمتمردين.
وفيمسسا يتعلق بالحاجسسة الملحسسة لحمايسسة السسسكان المدنييسسن واحترام حقوق
النسان في تشاد
 سن نظام فعال لوقف إطلق النار ووقف جميع الهجمات ضد السكانالمدنيين والمنظمات النسانية.
تعزينز المفاوضات للتوصنل فني أقرب وقنت ممكنن إلى حنل سنلميفعال وشامل للصراع ،وفقا ً للقانون الدولي.
اللتزام باتفاقيات طرابلس والرياض بينن السنودان وتشاد بوقنف كنلالدعم للمتمردين السودانيين في تشاد وإعداد برنامج نزع السلح.
نزع سلح الميليشيات.حماية المدنيين في شرق تشاد وتقديم الدعم النساني للنازحين.مواصنلة المفاوضات منع جمينع الحزاب السنياسية بهدف التفاق علىإجراء انتخابات تشريعينة اسنتنادا ً إلى الشروط الواردة فني المادة 25
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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تسننهيل النتشار السننريع للقوة المشتركننة واللتزام بمكافحننة الفلتمنن العقاب لمرتكنبي أخطنر الجرائم ،ومتابعنة الجهود المبذولة سنعياً
لتحقيق التسوية السياسية للصراعات مع المتمردين.
توفير الدعم المالي والموارد البشرية اللزمة لنشر العناصر الوروبيةمن القوة المشتركة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى في أقرب
وقننت ممكننن ووفننق قرار مجلس المننن رقننم  )2007( 1778لتتمكننن
القوة من تنفيذ مهامها وحماية السكان المدنيين والنازحين.
ضمان الحياد ،فنني ضوء التواجنند العسننكري الفرنسنني ،ضمننن إطاراتفاق تعاون عسكري ،في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
توفيننر الموارد الماديننة والبشريننة اللزمننة لبعثننة المننم المتحدة فننيجمهورية أفريقيا الوسطى (مينوركات) لتنفيذ مهامها في أقرب وقت
ة فيمنا يتعلق بحقوق النسنان وسنيادة القانون ،بالتعاون
ممكنن ،وخاصن ً
مع منظمات محلية ومستقلة للدفاع عن حقوق النسان.
التعاون منع المحكمنة الجنائينة الدولينة ،ل سنيما منن أجنل تنفينذ أوامنرالتوقيف التي أصدرتها المحكمة.
(
تقدينم تقارينر دورينة عامنة عنن حقوق النسنان والوضنع النسناني فنيالمنطقة.
دعنم عمنل المدعني العام للمحكمنة الجنائينة الدولينة التني تمنت إحالةملفنني دارفور وجمهوريننة أفريقيننا الوسننطى إليهننا ،وذلك مننن أجننل
المسناهمة فني مكافحنة الفلت منن العقاب لمرتكنبي أخطنر الجرائم
في المنطقة.
مواصلة الهتمام الفعلي بحقوق النسان والحالة النسانية في دارفوروتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
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المرفق  - 1قرار مجلس المن )2007( 1769
قرار مجلس المسسن  )2007( 1769الذي اتخذه مجلس المسسن فسسي جلسسسته
 ،5727المعقودة في  31تموز/يوليه 2007
وإذ يقرر أن الحالة فننني دارفور بالسنننودان ،ل تزال تشك ّنننل تهديدا ً للسنننلم والمنننن
الدوليين،
 ،منن أجنل دعنم القيام فني وقنت مبكنر وعلى نحنو فعال بتنفينذ اتفاق سنلم
-١
دارفور ونتيجنة المفاوضات المتوقنع إجراؤهنا وفقنا للفقرة  ،١٨أن يعطني إذننه وتكليفنه
بأن تنشننأ لفترة أوليننة مدتها  ١٢شهراً ،عمليننة مختلطننة بيننن التحاد الفريقنني والمننم
المتحدة فني دارفور( ،بعثنة المنم المتحدة والتحاد الفريقني فني دارفور) ،على النحنو
المنبيّن فني هذا القرار ،وعمل ً بتقرينر المينن العام ورئينس مفوضينة التحاد الفريقني
أن تكون وليننة هذه البعثننة على النحننو
المؤرخ  ٥حزيران/يونيننه ،٢٠٠٧
المبين في الفقرتين  ٥٤و  ٥٥من تقرير المين العام ورئيس مفوضية التحاد الفريقي،
المؤرخ  ٥حزيران/يونيه ٢٠٠٧؛
أن تتكون بعثننة المننم المتحدة والتحاد الفريقنني فنني دارفور ،التنني تشمننل
-٢
أفرادًا منن بعثنة التحاد الفريقني فني السنودان ومنن مجموعتني الدعنم الخفينف والدعنم
الثقيننل  ١٩مننن الفراد العسننكريين ،بمننن فيهننم  ٣٦٠مراقب ًنا عسننكريًا التابعتيننن للمننم
ما من المدنيين يشمل
المتحدة  ،من  360مراقبا ً عسكريا ً وضابط اتصال ،وعنصرا ً ملئ ً
عددا ً يصنل إلى  3 ٧٧٢منن أفراد الشرطنة و  ١٩وحدة شرطنة مشكّلة تتكون كنل منهنا
من عدد يصل إلى  ١٤٠فردًا؛
بتعييننن رودولف أدادا ممثل خاصننا مشتركننا بيننن التحاد الفريقنني والمننم
-٣
المينننن العام إلى البدء فوًرا
المتحدة لدارفور ،ومارتنننن أغواي قائدا للقوة ،
بنشنر هياكنل القيادة والتحكنم ،والنظنم الضرورينة لكفالة تحقينق عملينة سنلسة لنقنل
السننلطة مننن بعثننة التحاد الفريقنني فنني السننودان إلى بعثننة المننم المتحدة والتحاد
الفريقي في دارفور؛
جمينع الطراف إلى أن تيسنر على وجنه السنرعة النشنر الكامنل لمجموعتني
-٤
الدعم الخفيف والدعم الثقيل المقدمتين من المم المتحدة إلى بعثة التحاد الفريقي
فني السنودان ،والنشطنة التحضيرينة لبعثنة المنم المتحدة والتحاد الفريقني فني دارفنو
الدول العضاء إلى النتهاء مننن تقديننم إسننهاماتها إلى البعثننة ،فنني
ر،
ما مننن اتخاذ هذا القرار ،ويدعننو الميننن العام ورئيننس مفوضيننة التحاد
يو
٣٠
غضون
ًنن
الفريقي إلى التفاق على التشكيل النهائي للعنصر العسكري للبعثة في غضون الفترة
نفسها؛
-٥

:

(أ) تقوم بعثة المم المتحدة والتحاد الفريقي في دارفور ،في موعد ل يتجاوز تشرين
الول/أكتوبر  ، ٢٠٠٧بإنشاء قدرة تشغيليننة أوليننة لقيادة الركان ،تشمننل هياكننل الدارة
والقيادة والتحكنم الضرورينة التني سنيتم منن خللهنا تنفينذ النشطنة التشغيلينة ،وتقوم
بوضع الترتيبات المالية اللزمة لتغطية تكاليف القوات بالنسبة لجميع الفراد الذين يتم
نشرهم في بعثة التحاد الفريقي في السودان؛
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(ب) تقوم بعثة المم المتحدة والتحاد الفريقي في دارفور ،في تشرين الول/أكتو بر
 ٢٠٠٧باسننتكمال السننتعدادات اللزمننة لتولي سننلطة القيادة التنفيذيننة على مجموعننة
الدعنم الخفينف والفراد المنتشرينن حالينا لدى بعثنة التحاد الفريقني فني السنودان ومنا
قند يتنم نشره منن مجموعنة الدعنم الثقينل وأفراد البعثنة المختلطنة بحلول ذلك التارينخ،
حتى تصبح قادرة فور انتقال السلطة إليها بموجب الفقرة الفرعية (ج) أدناه ،على أداء
المهام المنوطة بها بموجب وليتها ،وذلك بقدر ما تتيحه مواردها وقدراتها؛
(ج) تنتقل السلطة إلى البعثة من بعثة التحاد الفريقي في السودان في أقرب وقت
ممكنن ،وفني موعند ل يتجاوز  ٣١كانون الول/ديسنمبر  ، ٢٠٠٧بعند أن تكون قند أكملت
جمينع المهام المتبقينة اللزمنة التني تتينح لهنا تنفينذ جمينع عناصنر وليتهنا ،منن أجنل بلوغ
القدرة التشغيلية الكاملة والقوام الكامل للقوات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك؛
إلى ال ميننن العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس خلل  ٣٠يومننا مننن اتخاذ ،
-٦
هذا القرار ،وكل  ٣٠يوما بعد ذلك ،عن حالة تنفيذ البعثة للخطوات المحددة في الفقرة
 ٥بمنا فني ذلك حالة الترتيبات المالينة واللوجسنتية والدارينة لدى البعثنة ،وعنن مدى منا
أحرزته البعثة من تقدم نحو تحقيق قدرتها التشغيلية الكاملة؛
أن تكون هناك وحدة فنننني القيادة والتحكننننم ،وهذا يعننننني ،وفقننننا للمبادئ
-٧
أن توفنر المنم
السناسية لحفنظ السنلم ،وجود تسنلسل قيادي واحند،
فني هذا السنياق إلى نتائج
المتحدة هياكنل القيادة والتحكنم وأن توفنر الدعنم ،
مشاورات أدينس أبابنا الرفيعنة المسنتوى بشأن الحالة فني دارفور التني عقدت فني ١٦
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦؛
أن يكون تشكيننل وإدارة القوات والفراد على النحننو المنصننوص عليننه فنني
-٨
الفقرات  ١١٣إلى  ١١٥مننن تقريننر الميننن العام ورئيننس مفوضيننة التحاد الفريقنني
إلى المينننن العام أن يبدأ ،دون إبطاء ،اتخاذ
المؤرخ  ٥حزيران/يونينننه ، ٢٠٠٧
الترتيبات العملية لنشر بعثة المم المتحدة والتحاد الفريقي في دارفور ،بما في ذلك
تقديننم توصننيات إلى الجمعيننة العامننة بشأن آليات التمويننل والدارة الماليننة والرقابننة
الفعالة؛
أن تقوم البعثننة برصنند وجود أي أس لحننة أو مننا يتصننل بها مننن أعتدة فنني
-٩
دارفور بشكنل ينتهنك التفاقات والتدابينر المفروضنة  u1576بموجنب الفقرتينن  ٧و ٨
من القرار )2004(١٥٥٦؛
بالدول العضاء كافًنننة أن تيسنننر انتقال جمينننع الفراد ،وكذلك المعدات
- ١٠
والمؤن والمدادات وغيرها من السلع ،إلى السودان بحرية وبسرعة ودون عوائق ،بما
في ذلك انتقال المركبات وقطع الغيار التي يكون استخدامها مقصورا في دارفور على
البعثة؛
على الحاجنة الماسنة إلى تعبئة الدعنم المالي واللوجسنتي وأشكال الدعنم
- ١١
بالدول العضاء
الخرى المطلوبنننة لبعثنننة التحاد الفريقنني فننني السنننودان،
والمنظمات القليمية أن تقدم لها الم زيد من المساعدة لتتيح  ،على وجه الخصوص ،
النشنر المبكنر لكتيبتينن إضافيتينن خلل مرحلة النتقال إلى بعثنة المنم المتحدة والتحاد
الفريقي في دارفور؛
إعادة القوام المأذون بنه لبعثنة المنم المتحدة فني السنودان إلى مسنتواه
- ١٢
المحدد فني القرار  )2005( 1590عنند نقنل السنلطة منن بعثنة التحاد الفريقني فني
السودان إلى بعثة المم المتحدة والتحاد الفريقي في دارفور عمل بالفقرة ( ٥ج)؛
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بجمينع أطراف الصنراع فني دارفور أن توقنف فورا جمينع أعمال القتال وأن
- ١٣
تلتزم بوقف متواصل ودائم لطلق النار؛
بأن توقف على الفور أعمال القتال والهجمات على بعثة التحاد الفريقي
- ١٤
فني السنودان وعلى الفراد المدنيينن ووكالت العمال النسنانية وموظفيهنا وأصنولها،
بأن تتعاون أطراف الصننراع كافننة مننع بعثننة التحاد
وقوافننل الغاثننة،
الفريقننني فننني السنننودان والفراد المدنيينننن ووكالت العمال النسنننانية وموظفيهنننا
وأصنولها ،وقوافنل الغاثنة ،وأن تقدم كنل المسناعدات اللزمنة لنشنر مجموعتني الدعنم
الخفينف والدعنم الثقينل لدى بعثنة المنم المتحدة والتحاد الفريقني فني دارفور وبعثنة
التحاد الفريقي في السودان؛
بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة:
- ١٥
أن يأذن لبعثنة المنم المتحدة والتحاد الفريقني فني دارفور بأن تتخنذ جمينع
(أ)
الجراءات اللزمة في مناطق انتشار قواتها ،حسبما تراه في حدود قدراتها ،من أجل:
" "1حمايننة أفرادهننا ومرافقهننا ومنشآتها ومعداتها ،وكفالة أمننن وحريننة تنقننل أفرادهننا
والعاملين في المجال النساني التابعين لها،
" "2دعننم تنفيننذ اتفاق سننلم دارفور فنني وقننت مبكننر وعلى نحننو فعال ،ومنننع تعطيننل
تنفيذه ومنع شن الهجمات المسلحة ،وحماينة المدنيين دون مساس بمسؤولية حكومة
السودان؛
إلى الميننن العام أن يننبرم ،خلل  ٣٠يومننا ،بالتشاور مننع رئيننس مفوضيننة
(ب)
التحاد الفريقنني وحكومننة السننودان ،اتفاقننا لمركننز القوات فيمننا يتعلق ببعثننة المننم
المتحدة والتحاد الفريقني فني دارفور ،منع مراعاة قرار الجمعينة العامنة  58/82بشأن
نطاق الحمايننة القانونيننة بموجننب التفاقيننة المتعلقننة بسننلمة موظفنني المننم المتحدة
والفراد المرتبطينن بها وقرار الجمعينة العامنة  133/61بشأن سنلمة وأمنن العاملينن
أن
فنني مجال تقديننم المسنناعدة النسننانية وحمايننة موظفنني المننم المتحدة،
يجري ،بصننورة مؤقتننة ،ريثمننا يتننم إبرام ذلك التفاق ،تطننبيق اتفاق مركننز القوات
النموذجنني المؤرخ  ٩تشريننن الول/أكتوبر  )A/45/594( ١٩٩٠فيمننا يتعلق بأفراد البعثننة
العاملين في ذلك البلد؛
إلى المينن العام أن يتخنذ التدابينر الضرورينة لتحقينق المتثال الفعلي فني
- ١٦
البعثنة لسنياسة المنم المتحدة بعدم التسنامح مطلقنا إزاء السنتغلل واليذاء الجنسنيين،
بمننا فنني ذلك وضننع اسننتراتيجيات وآليات ملئمننة لمنننع جميننع أشكال سننوء السننلوك
وتحديدهنا وردعهنا ،بمنا فيهنا السنتغلل وا ليذاء الجنسنيان ،وتعزينز تدرينب الفراد لمننع
وقوع أي سنوء سنلوك وضمان المتثال التام لمدوننة قواعند سنلوك المنم المتحدة ،وأن
يتخننذ كذلك جميننع الجراءات الضروريننة وفقننا لنشرة الميننن العام المتعلقننة بالتدابيننر
البلدان
الخاصة بالحماية من الستغلل وأن يُبقي مجلس المن على علم بذلك ،
المسناهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائينة ملئمنة بمنا فني ذلك تدريبات التوعينة فني
مرحلة منا قبنل نشنر القوات ،وتدريبات التوعينة لمرحلة منا بعند النشنر بالنسنبة للقوات
التني نشرت سنابقا تحنت إمرة التحاد الفريقني ،واتخاذ الجراءات التأديبينة وغيرهنا منن
الجراءات لضمان المساءلة التامة في حالت إتيان أفراد قواتها هذا السلوك؛
بجميننع الطراف المعنيننة ضمان توفيننر الحمايننة للطفال لدى تنفيننذ اتفاق
- ١٧
إلى المينن العام أن يكفنل اسنتمرار رصند حالة الطفال والبلغ
سنلم دارفور،
عنها ،واستمرار الحوار مع أطراف النزاع فيما يتعلق بوضع خطط عمل مقترنة بحدود
زمنينة لوضنع حند لتجنيند الجنود الطفال واسنتعمالهم وغينر ذلك منن النتهاكات المرتكبنة
ضد الطفال؛
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أنننه ل يمكننن أن يكون هناك حننل عسننكري للصننراع الدائر فنني دارفور،
- ١٨
باللتزام الذي أعربننت عنننه حكومننة السننودان وبعننض الطراف الخرى فنني
الصراع ،بالدخول في محادثات وفي العملية السياسية بوساطة المبعوث الخاص للمم
المتحدة إلى دارفور والمبعوث الخاص للتحاد الفريقنننني إلى دارفور اللذيننننن يحظيان
بتأييند المجلس الكامنل ،وبموجنب المواعيند النهائينة المحددة فني خريطنة الطرينق التني
بجميع الطراف الخرى
إلى قيام هذه الطراف بعمل ذلك،
قدماها،
جميع الطراف ول سيما الحركات غير
في الصراع أن تتصرف على النحو ذاته،
الموقعة ،على النتهاء من العمال التحضيرية لهذه المحادثات؛
بالتوقينع على البلغ المشترك بينن حكومنة السنودان والمنم المتحدة بشأن
- ١٩
إلى تنفيذه بالكامل وإلى أن تكفل جميع
تيسير النشطة النسانية في دارفور ،
الطراف ،وفقننا لحكام القانون الدولي ذات الصننلة ،الوصننول الكامننل والمننن ودون
معوقات لفراد الغاثة إلى جميع المحتاجين  ،وإيصال المساعدة النسانية ،ل سيما إلى
المشردين داخليا واللجئين؛
 - ٢٠يؤكسد الحاجنة إلى التركينز ،حسنب القتضاء ،على القيام بمبادرات إنمائينة تحقنق
مكاسننب السننلم على أرض الواقننع فنني دارفور ،بمننا فنني ذلك ،بوجننه خاص ،إكمال
العمال التحضيرية اللزمة لعادة التعمير والتنمية وعودة المشردين داخليا إلى قراهم
والتعويض واتخاذ الترتيبات المنية المناسبة؛
إلى المينن العام أن يقدم إلى المجلس كنل  ٩٠يومنا منن اتخاذ هذا القرار،
- ٢١
على الكثنر ،تقريرا عمنا يُحرز منن تقدم بشأن المسنائل التالينة ،وتقريرا فورينا حسنب
القتضاء عن أي عقبات تعترضها:
(أ) تنفينذ مجموعتني الدعنم الخفينف والدعنم الثقينل وبعثنة المنم المتحدة والتحاد
الفريقي في دارفور؛
(ب) تنفيذ البلغ المشترك بين حكومة السودان والمم المتحدة بشأن تيسير النشطة
النسانية في دارفور؛
(ج) العملية السياسية؛
(د) تنفيننذ اتفاق سننلم دارفور وامتثال الطراف للتزاماتها الدوليننة والتزاماتها بموجننب
التفاقات ذات الصلة ؛
(ه) وقف إطلق النار ،والحالة على أرض الواقع في دارفور؛
أطراف الصنراع فني دارفور بالوفاء بتعهداتها الدولينة والتزاماتها بموجنب
- ٢٢
التفاقات ذات الصلة ،وبموجب هذا القرار وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة؛
إلى تقريري المينننن العام المؤرخينننن  ٢٢كانون الول /ديسنننمبر ( ٢٠٠٦

- ٢٣
)S/2007/97
و  ٢٣شباط/فبراير ) S /2006/1019( ٢٠٠٧اللذين يعرضان التفاصيل المتعلقة بضرورة
تحسننين أمننن المدنييننن فنني منطقتنني شرق تشاد وشمال شرق جمهوريننة أفريقيننا
إلى أن يُقدم المين
لدعم هذا المسعى ،
الوسطى،
العام تقريرا عنن المشاورات التني أجرهنا مؤخرا منع حكومتني تشاد وجمهورينة أفريقينا
الوسطى ؛
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على تصنميمه على أن تتحسنن الحالة فني دارفور بشكنل ملموس ليتسننى
- ٢٤
للمجلس النظننر ،فنني الوقننت المناسننب وحسننب القتضاء ،ومننع مراعاة التوصننيات
المقدمننة مننن الميننن العام ورئيننس التحاد الفريقنني ،فنني تخفيننض حجننم بعثننة المننم
المتحدة والتحاد الفريقي في دارفور ،وإنهائها في نهاية المطاف؛
- ٢٥

إبقاء المسألة قيد نظره.

.1
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المرفق  - 2قرار مجلس المن )2007( 1778
القرار  )2007( 1778الذي اتخذه مجلس المسن فسي جلسسته  ،5748المعقودة
في  25أيلول/سبتمبر 2007
أن الحالة فنني منطقننة الحدود بيننن السننودان
.1
وتشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى تشكنل تهديدا للسنلم
والمن الدوليين،
على إنشاء وجود متعدد البعاد في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وفقا
-١
للفقرات منن  ٢إلى  ٦أدناه وبالتشاور منع سنلطات تشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى،
بغرض المسناعدة فني تهيئة ظروف أمنينة مواتينة لعودة اللجئينن والمشردينن بصنورة
طوعيننة وآمنننة ودائمننة ،بطرق مننن بينهننا المشاركننة فنني حمايننة اللجئيننن والمشرديننن
والمدنيينن المعرضينن للخطنر ،منن خلل تيسنير تقدينم المسناعدة النسنانية فني شرق
تشاد وشمال شرق جمهورينننة أفريقينننا الوسنننطى ،وتهيئة الظروف المواتينننة لتعمينننر
المنطقتين المذكورتين وتحقيق تنميتهما القتصادية والجتماعية؛
أن يشمننل الوجود المتعدد البعاد  ،لمدة سنننة واحدة ،بعثننة للمننم المتحدة
-٢
فنني جمهوريننة أفريقيننا الوسننطى وتشاد واسننمها المختصننر فنني جميننع اللغات هننو (
 )MINURCATيعهد إليها بالتنسيق مع فريق المم المتحدة القطري ،بالولية التالية في
شرق تشاد وشمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى:

(أ) اختيار عناصننر الشرطننة التشاديننة المعنيننة بالحمايننة النسننانية  ،المشار إليهننا فنني
الفقرة  ،٥وتدريبهم وإسداء المشورة إليهم ،وتسهيل تقديم الدعم لهم؛
(ب) إجراء التصالت مع الجيش الوطني ،والدرك وقوات الشرطة ،والحرس الوطني،
والسنلطات القضائينة و مسنؤولي السنجون فني تشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى منن
أجل السهام في تهيئة بيئة أكثر أمنا؛
(ج) إجراء التصالت مع الحكومة التشادية ،ومفوضية المم المتحدة لشؤون اللجئين،
دعمننا لجهودهمننا الراميننة إلى نقننل مخيمات اللجئيننن القريبننة مننن الحدود ،وتقديننم
المسننناعدة اللوجسنننتية لتحقينننق ذلك الغرض إلى مفوضينننة المنننم المتحدة لشؤون
اللجئين ،في حدود الموارد المتاحة وعلى أساس استرداد التكاليف؛
(د) إجراء اتصننالت وثيقننة مننع الحكومننة السننودانية والتحاد الفريقنني وبعثننة التحاد
الفريقي في السودان ،وعملية التحاد الفريقي والمم المتحدة المختلطة في دارفور
التي ستخلفها ،ومكتب المم المتحدة لدعم بناء السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى،
و القوات المتعددة الجنسننيات التابعننة للجماعننة القتصننادية والنقديننة لوسننط أفريقيننا،
وتجمنننع السننناحل والصنننحراء ،لتبادل المعلومات حول الخطار الجديدة التننني تحدق
بالنشطة النسانية في المنطقة؛

(ه) السنهام فني رصند وتعزينز وحماينة حقوق النسنان  ،منع إيلء اهتمام خاص بالعننف
الجنسني والجنسناني ،وتوصنية السنلطات المختصنة بالجراءات التني يتعينن اتخاذهنا فني
هذا الشأن بهدف مكافحة ظاهرة الفلت من العقاب؛
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(و) تقدينم الدعنم ،قدر المسنتطاع ،للجهود الرامينة إلى تعزينز قدرات حكومتني تشاد
وجمهورينة أفريقينا الوسنطى والمجتمنع المدنني عنن طرينق التدرينب فني مجال المعايينر
الدولينة لحقوق النسنان  ،وللجهود الرامينة إلى وضنع حند لتجنيند الطفال واسنتخدامهم
من جانب الجماعات المسلحة؛
(ز) مسناعدة حكومتني تشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى  ،بغنض النظنر عنن الولينة
الممنوحة لمكتب المم المتحدة لدعم بناء السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى ،على
تعزينز سنيادة القانون ،بطرق منن بينهنا دعنم اسنتقللية الهيئة القضائينة وتعزينز النظام
القانوني ،بالتنسيق الوثيق مع وكالت المم المتحدة؛
أن تضننم بعثننة المننم المتحدة فنني جمهوريننة أفريقيننا الوسننطى وتشاد عددا
-٣
أقصاه  ٣٠٠شرطي و  ٥٠ضابط اتصال عسكري وعددا مناسبا من الموظفين المدنيين؛
إلى المين العام وحكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى السراع بإبرام
-٤
اتفاقات لمركننز القوات فنني مننا يتعلق ببعثننة المننم المتحدة فنني جمهوريننة أفريقيننا
الوسنطى وتشاد بمراعاة قرار الجمعينة العامننة  59/47بشأن نطاق الحماينة القانونينة
بموجنب التفاقينة المتعلقنة بسنلمة موظفني المنم المتحند ة والفراد المرتبطينن بها،
وقرار الجمعينة العامنة  60/42بشأن البروتوكول الختياري للتفاقينة المتعلقنة بسنلمة
موظفني المنم المتحدة والفراد المرتبطينن بهنا وقرار الجمعينة العامنة  61/133بشأن
سنلمة وأمنن العاملينن فني مجال تقدينم المسناعدة النسنانية وحماينة موظفني المنم
إلى أن اتفاق مركز القوات النموذجي المؤرخ  ٩تشرين الول/أكتوبر
المتحدة،
 )A/45/594( 1990سنوف يطبنق مؤقتنا ريثمنا يتنم إبرام اتفاق مركنز القوات منع أحند
البلدين؛
مفهوم الشرطنة المشار إلينه فني تقرينر المينن العام ،بمنا فني ذلك الحكام
-٥
المتعلقنة بإنشاء الشرطنة التشادينة المعنينة بالحماينة النسنانية ،التني سنتُكرس حصنرا
لحفننظ القانون والنظام فنني مخيمات اللجئيننن ومواقننع المشرديننن داخليننا والمدن
الرئيسنية فني المناطنق المجاورة ،والمسناعدة فني كفالة تنفينذ النشطنة النسنانية فني
حكومننة تشاد  ،فنني هذا الصنندد ،على إنشاء الشرطننة التشاديننة
شرق تشاد،
على وجود حاجنة ملحنة لتقدينم الدعنم اللوجسنتي
المعنينة بالحماينة النسنانية،
والمالي لها ،ويطلب إلى المين العام حشد جهود الدول العضاء والمؤسسات المانحة
لهذا الغرض؛
-٦

بموجب الفصل السابع من ميثاق المم المتحدة،

للتحاد الوروبني ،بأن ينشنر عملينة يشار إليهنا فني منا بعند بنن ("عملينة التحاد
(أ)
الوروبي") ،لمدة عام واحد من تاريخ إعلن التحاد الوروبي بالتشاور مع المين العام
عن توفير القدرة العملياتية المبدئية لها ،بهدف دعم العناصر المشار إليها في الفقرات
الذن لهذه العملينة باتخاذ جمينع التدابينر اللزمنة ،قدر المسنتطاع،
منن  ٢إلى ،٤
وفني حدود منطقنة عملياتها فني شرق تشاد وشمال شرق جمهورينة أفريقينا الوسنطى،
لداء المهام التالية ،وفقا للترتيبات التي سيتفق عليها التحاد الوروبي والمم المتحدة،
بالتنسيق مع حكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى:
" "1السهام في حماية المدنيين المعرضين للخطر ،ل سيما اللجئون والمشردون؛
" "2تيسننير تقديننم المسنناعدة النسننانية  ،وحريننة تنقننل العامليننن فنني مجال تقديننم
المسناعدة النسنانية ،عنن طرينق المسناعدة على تحسنين الوضاع المنينة فني منطقنة
العمليات؛
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" "3السنهام فني حماينة موظفني المنم المتحدة ومرافقهنا ومنشآتها ومعداتها ،وضمان
أمن وحرية تنقل موظفيها والفراد المرتبطين بها؛
لعملية التحاد الوروبي ،في نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية
(ب)
أ ،باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق فض الشتباك على نحو منظم ،بطرق من بينها
أداء المهام المذكورة في الفقرة الفرعية(أ) وفي حدود القدرات المتبقية لديها؛
التحاد الوروبنني ،بحسننب مننا تقتضيننه احتياجات التنفيننذ السننليم للوليننة
-٧
المنوطننة بعمليتننه ،إلى أن يشارك فنني أنشطننة التنسننيق والدعننم المشار إليهننا فنني
الفقرات (٢ب) إلى ( 2د)؛
عملية التحاد الوروبني إلى اتخاذ جمينع التدابير الملئمنة فورا لكمال قدرتها
-٨
إلى المينن العام التنسنيق الوثينق منع
على العمنل بكامنل طاقتهنا التشغيلينة،
التحاد الوروبنني ،خاصننة فنني مننا يتعلق بالترتيبات اللزمننة لضمان الحمايننة المناسننبة
لموظفنني المننم المتحدة ومرافقهننا ومنشآتها ومعداتها ،وكفالة حريننة تنقننل موظفيهننا
والفراد المرتبطين بها؛
إلى التحاد الوروبنني والميننن العام وحكوم تنني تشاد وجمهوريننة أفريقيننا
-٩
الوسنطى التعاون الوثينق طوال فترة نشنر عملينة التحاد الوروبني ولغاينة إتمام مرحلة
فك الرتباط؛
إلى المينن العام أن يقدم إلينه تقريرا بعند إجراء منا يلزم منن مشاورات منع
- ١٠
حكومنة كنل منن تشاد وجمهورينة أفريقينا الوسنطى ،وذلك فني غضون سنتة أشهنر منن
التارينخ المذكور فني الفقرة الفرعينة(أ) منن الفقرة  ،٦عنن الترتيبات المتعلقنة بمتابعنة
عملية التحاد الوروبي التي تقرر نشرها لمدة سنة واحدة ،بما في ذلك إمكانية إنشاء
إلى أن المننم المتحدة
عمليننة تابعننة للمننم المتحدة حسننب تطورات الوضننع،
والتحاد الوروبي سيقومان ،تحقيقا لهذا الغرض ،بإجراء تقييم للحتياجات قبل الموعد
المذكور؛
حكومتنني تشاد وجمهوريننة أفريقيننا الوسننطى والتحاد الوروبنني إلى إبرام
- ١١
اتفاقات مركز القوات بأسرع ما يمكنن في ما يتعلق بالعملينة المشار إليها في الفقرة
٦؛
إلى التحاد الوروبي أن يقدم تقريرا إلى مجلس المن ،في منتصف الفترة
- ١٢
المذكورة فنني الفقرة الفرعيننة(أ) مننن الفقرة  ٦أعله وكذلك فنني نهايتهننا ،عننن كيفيننة
اضطلع عملية التحاد الوروبي بوليتها؛
بجمينع الطراف التعاون التام فني نشنر بعثنة المنم المتحدة فني جمهورينة
- ١٣
أفريقيننا الوسننطى وتشاد وعملياتها وكذلك عمليننة التحاد الوروبنني ،بطرق مننن بينهننا
ضمان أمن وحرية تنقل موظفيهما والفراد المرتبطين بهما؛
جميننع الدول العضاء ،خاصننة الدول المتاخمننة لتشاد وجمهوريننة أفريقيننا
- ١٤
الوسطى ،على أن تيسر ،دونما عائق أو تأخير ،انتقال جميع الفراد المتجهين إلى بعثة
المننم المتحدة فنني جمهوريننة أفريقيننا الوسننطى وتشاد وعمليننة التحاد الوروبنني إلى
البلديننن المذكوريننن  ،وكذلك تسننليم جميننع المعدات والمؤن والمدادات وغيرهننا مننن
السنلع ،بمنا فني ذلك المركبات وقطنع الغيار ،الموجهنة إلى بعثنة المنم المتحدة وعملينة
التحاد الوروبي؛
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حكومات السننودان وتشاد وجمهوريننة أفريقيننا الوسننطى على ضمان عدم
- ١٥
اسننتخدام أراضيهننا لتقويننض سننيادة الدول الخرى والتعاون الفعال بغيننة تنفيننذ اتفاق
طرابلس وغيره من التفاقات الرامية إلى ضمان المن على طول حدودها المشتركة؛
السننلطات والجهات السننياسية المعنيننة فنني تشاد وجمهوريننة أفريقيننا
- ١٦
الوسطى على مواصلة جهودها للمصالحة الوطنية ،مع احترام الطر الدستورية؛
التزام جمينننع الطراف بالتنفينننذ التام لقواعننند ومبادئ القانون
- ١٧
النسناني الدولي ،ل سنيما المتعلقنة منهنا بحماينة العاملينن فني مجال تقدينم المسناعدة
إلى جميننع الطراف المعنيننة تيسننير وصننول أولئك العامليننن
النسننانية،
فورا وبكننل حريننة ودونمننا عائق إلى جميننع الشخاص المحتاجيننن إلى مسنناعدة ،وفقننا
للقانون الدولي الساري؛
بالتدابير التي اتخذتها سلطات تشاد فعل لوضع حد لتجنيد واستخدام
- ١٨
على مواصننلة التعاون مننع هيئات
الطفال مننن قبننل الجماعات المسننلحة،
جمينع الطراف المعنينة إلى ضمان حماينة
المنم المتحدة ،خاصنة اليونيسنيف،
الطفال؛
الجهات المانحنة أن تضاعنف جهودهنا منن أجنل سند الحتياجات النسنانية
- ١٩
والتعميرية والنمائية لتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى؛
إلى المينننن العام أن يبقينننه على علم بترتيبات التصنننال المذكورة فننني
- ٢٠
الفقرات ( ٢ب) إلى (٢د) مننن المنطوق أعله ،وأن يقدم تقاريننر منتظمننة عننن الحالة
المنينة والنسنانية ،بمنا فني ذلك تحركات اللجئينن والمشردينن داخلينا ،فني شرق تشاد
وشمال شرق جمهورينة أفريقينا الوسنطى والمنطقنة ،وعنن التقدم المحرز فني تحقينق
الهدف المتمثنل فني المسناعدة فني تهيئة ظروف أمنينة مواتينة للعودة الطوعينة المننة
والدائمنة للجئينن والمشردينن ،وتنفينذ ولينة بعثنة المنم المتحدة فني جمهورينة أفريقينا
الوسطى وتشاد  ،وأن يقدم إليه تقريرا عن تلك المسألة كل ثلثة أشهر؛
- ٢١

إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
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المرفسسق  – 3خريطسسة :أماكسسن تواجسسد النازحيسسن فسسي شرقسسي
تشاد/تقدير عدد النازحين داخليا ً في المواقع

السودان

عدد النازحين التقريبي حسب الموقع
إحصاء المفوضية السامية لحقوق النسان ،أيار/مايو 2007
غوندو
كيكيركي
أدري
غونغور
جوز باغا
ألشا
أبدي
أدي
حويش
جوز بيدا
كيرفي
كوكو -أنغرانا
دوغدور
داغوسا
ميشاغوي
أوري-كاسوني
إيداتر
أردو ،بدين ،الكوك
إيريديمي
المجموع
طولوم

2 500
70 8
400 4
517 9
904 15
856 5
856 5
543 9
043 8
800 35
192 2
754 36
500 27
600
499
592 1
887 4
313 167

تشاد

خريطسةبرك
أم
تواجسد مخيمات النازحيسن السسودانيين فسي
المرفسق – 4
مايل
السودانيون في شرقي تشاد
شرقي تشاد/اللجئون
كونونغو
الجنينيا
الفاشير

فرشانا
أدري

غاغا

أبيشي

بريدجينغ
تريغوين

نيال
جوز بيدا
جوز عمر

دجبلFIDH / 47
صفحة

مخيم
بلدة

دارفور وشرقي تشاد
"نريد المن ...ونريد العدالة"

اللجئون السودانيون في شرقي تشاد
المكان
مقاطعة إنيدي إست (بهاي)
مخيم أوري-كاسوني
مقاطعة كوبي (إريبا)
مخيم إرديمي
مخيم طولوم
مخيم (أم نبك)
مقاطعة دار-تاما
مخيم كونونغو
مخيم مايل
مقاطعة أسونغا (أدري)
مخيم فرشانا
مخيم بريدجينغ
مخيم تريغوين
مقاطعة أورا (أبيشي)
مخيم غاغا
مقاطعة دار-سيل (جوز بيدا)
مخيم دجبل
مخيم جوز عمر
المجموع
المجموع ،إضافسسة إلى عدد تقريسسبي للجئيسسن
غير المسجلين

اللجئين المسجلين
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26 786
17 617
22 610
16 693
13 483
15 782
19 318
29 388
15 255
15 988
15 208
19 446
227 574
235 574
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الفدرالية الدولية لحقوق النسان تمثل  155منظمة
النسان
باكستان – لجنة حقوق النسان في باكستان
لحقوقالنسان
اليونان – الرابطة الهيلينية لحقوق
ألبانيسسسسسسسا  -المجموعسسسسسسسة اللبانيسسسسسسسة لحقوق النسسسسسسسسان

الجزائر  -الرابطسسة الجزائريسسة للدفاع عسسن حقوق النسسسان
الجزائر  -الرابطسسسسسسسسة الجزائريسسسسسسسسة لحقوق النسسسسسسسسسان
ألمانيسسسسسسسسا – الرابطسسسسسسسسة الدوليسسسسسسسسة لحقوق النسسسسسسسسسان
الرجنتيسسسن  --مركسسسز الدراسسسسات القانونيسسسة والجتماعيسسسة
الرجنتيسسسسسسسسسسسسسن – مجلس العمسسسسسسسسسسسسسل القانونسسسسسسسسسسسسسي
الرجنتيسن  --رابطسة الرجنتيسن للدفاع عسن حقوق النسسان
أرمينيا  --معهد المجتمع المدني
النمسسسسسسسا – الرابطسسسسسسة النمسسسسسسساوية لحقوق النسسسسسسسان
اذربيجان  --مركسسسسسسسسسسسز اذربيجان لحقوق النسسسسسسسسسسسسان
البحريسسسسسسسن  --مركسسسسسسسز البحريسسسسسسسن لحقوق النسسسسسسسسان
البحريسسسسسسن  --مجتمسسسسسسع البحريسسسسسسن لحقوق النسسسسسسسان
بنغلدش odhikar --
بيلروسسسسسسسسسسسسسيا  --مركسسسسسسسسسسسسز حقوق النسسسسسسسسسسسسسان
بلجيكس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  --رابطةحقوق النسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان
بلجيكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا – رابطةحقوق النسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان
بنيسسسسسسسن – الرابطسسسسسسسة الدفاع عسسسسسسسن حقوق النسسسسسسسسان
بوتان  --المنتدى الشعبي لحقوق النسان في بوتان
بوليفيسسسسا – التجمسسسسع الدائم لحقوق النسسسسسان فسسسسي بوليفيسسسسا
بوتسسسوانا  --مركسسز بوتسسسوانا مسسن أجسسل حقوق النسسسان
البرازيسسسسسسسسسسسسسل  --مركسسسسسسسسسسسسسز العدالة العالميسسسسسسسسسسسسسة
البرازيسسسسسسل – الحركسسسسسسة الدوليسسسسسسة لحقوق النسسسسسسسان
بوركينسا  --حركسة بوركينسا فاسسو لحقوق النسسان والشعوب
بوروندي – رابطسسسسسسسسسسسة بوروندي لحقوق النسسسسسسسسسسسسان
كمبوديسا  --الرابطسة الكامبوديسة للدفاع عسن حقوق النسسسان
كمبوديسسا  --الجمعيسسة الكمبوديسسة لحقوق النسسسان والتنميسسة
الكاميرون  --الرابطسسسسسة الكاميرونيسسسسسة لحقوق النسسسسسسان
الكاميرون  --مقرحقوق النسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسان
كندا  --رابطسسسسسسسسسسسسسسسسسة حقوق وحريات كيبيسسسسسسسسسسسسسسسسسك
شيلي – منظمسسسسة تعزيسسسسز والدفاع عسسسسن حقوق الشعسسسسب
الصسسسسسسسسسين  --حقوق النسسسسسسسسسسان فسسسسسسسسسي الصسسسسسسسسسين
كولومبيسسسسسسسسسا – المنظمسسسسسسسسسة النسسسسسسسسسسائية الشعبيسسسسسسسسسة
كولومبيا – المجلس الدائم للدفاع عن حقوق النسان
كولومبيسسسسسسسسسسسسسسسسا – رابطسسسسسسسسسسسسسسسسة المحاميسسسسسسسسسسسسسسسسن
كولومبيسسا  --المعهسسد اللتينسسي المريكسسي للخدمات القانونيسسة
البديلة
الكونغسسسسسسسو  --المرصسسسسسسسد الكونغولي لحقوق النسسسسسسسسان
كوسسسسسسسسستاريكا  --رابطسسسسسسسسة الخدمات للدعسسسسسسسسم العمالي
سسسسسساحل العاج  --حركسسسسسة كوت ديفوار لحقوق النسسسسسسان
سسسسساحل العاج  --الرابطسسسسة اليفواريسسسسة لحقوق النسسسسسان
كرواتيسسسسسسسا  --اللجنسسسسسسسة المدنيسسسسسسسة لحقوق النسسسسسسسسان
كوبا  --اللجنة الكوبية لحقوق النسان والمصالحة الوطنية
جيبوتسسسسسسسي  --رابطسسسسسسسة جيبوتسسسسسسسي لحقوق النسسسسسسسسان
الكوادور  --مركسسز الدراسسسات القتصسسادية والجتماعيسسة
الكوادور  --لجنسسسسسسسسسسة الكوادور لحقوق النسسسسسسسسسسسان
الكوادور  --المنظمةالقليمية لحقوق النسان
مصر  --المنظمة المصرية لحقوق النسان
مصر  --رابطة حقوق النسان لمساعدة المساجين
السلفادور  --لجنة حقوق النسان في السلفادور
إسبانيا  --منظمةحقوق النسان
إسبانيا – فدرالية منظمات تعزيز والدفاع لحقوق النسان
أثيوبيه  --المجلس الثيوبي لحقوق النسان
أوروبا  --الرابطة الوروبية للدفاع عن حقوق النسان
فنلندا --الرابطة الفنلندية لحقوق النسان
فرنسا  --رابطة حقوق النسان والمواطن
جورجيا  --مركز حقوق النسان

غواتيمال – مركز العمل القانوني وحقوق النسان
غواتيمال --لجنة غواتيمال لحقوق النسان
غينيا  --منظمة غينيا للدفاع عن حقوق النسان
غينيا  -بيساو – رابطة غينيا لحقوق النسان
هايتي – لجنة المحامين لحترام الحريات الشخصية
هايتي  --مركز حقوق النسان
هايتي  --الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق النسان
الهند – مبادرة حقوق النسان لتقسيم الثروات
إيران – مركز المدافعين عن حقوق النسان
إيران – الرابطة اليرانية للدفاع عن حقوق النسان
العراق  --الشبكة العراقية لحقوق النسان والثقافة والتنمية
إيرلندا  --لجنة إقامة العدالة
إيرلندا  --المجلس اليرلندي للحريات المدنية
إسرائيل  --عدالة
إسرائيل – منظمة الحقوق المدنية في إسرائيل
إسرائيل – B’TSELEM
إسرائيل  --اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل
إيطاليا –الرابطة اليطالية لحقوق النسان
إيطاليا  --إتحاد حماية حقوق النسان
الردن  --مركز عمان لدراسات حقوق النسان
الردن – الهيئة الردنية لحقوق النسان
كينيسسسسسسسسسسسسا – لجنسسسسسسسسسسسسة كينيسسسسسسسسسسسسا لحقوق النسسسسسسسسسسسسسان
قرغيستان --اللجنة القيرغيزيه لحقوق النسان
كوسوفو  --مجلس الدفاع عن حقوق النسان والحريات
لوس  --حركة لوس لحقوق النسان
لبنان – منظمة حقوق النسان الفلسطينية
لبنان  --مؤسسة حقوق النسان في لبنان
لتوانيا—رابطة لتوانيا لحقوق النسان
لبنان – الرابطة اللبنانية لحقوق النسان
ليبريا – منظمة ليبيريا لحقوق النسان
ليبيا  --الرابطة الليبية لحقوق النسان
لتوانيا – الرابطة اللتوانية لحقوق النسان
ماليزيا – منظمة حقوق النسان في ماليزيا
مالي  --رابطة مالي لحقوق النسان
مالطا –منظمة مالطا لحقوق النسان
المغرب  --المنظمة المغربية لحقوق النسان
المغرب –الجمعية المغربية لحقوق النسان
موريتانيا –المنظمة الموريتانية لحقوق النسان
المكسيك  --اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق النسان
المكسيك – الرابطة المكسيكية للدفاع عن حقوق النسان
مولدوفا –رابطة الدفاع عن حقوق النسان في مولدوفا
موزامبيق – رابطة الموزانبيق لحقوق النسان
هولندا –رابطة حقوق النسان
نيكاراغوا  --مركز نيكاراغوا لحقوق النسان
نيجيريا –المنظمة النيجيرية للحريات المدنية
النيجر – منظمة الحريات المدنية
كاليدونيا الجديدة  --رابطة حقوق النسان في كاليدونيا الجديدة
الراضسسي الفلسسسطينية المحتلة – مركسسز رام ال لدراسسسات حقوق
النسان
الراضى الفلسطينية المحتلة  --الحق
الراضى الفلسطينية المحتلة  --المركز الفلسطيني لحقوق النسان

بنما – مركز التدريب الجتماعي
بيرو – جمعية حقوق النسان
بيرو  --مركز مساعدة العمال
الفلبين  --التحالف الفلبيني للمدافعين عن حقوق النسان
بولينيزيا  --الرابطة البولينازية لحقوق النسان
البرتغال – معهد دراسة المجتمع المدني
 – RDCالمنظمة الفريقية لحقوق النسان
 -- RDCمجموعة لوتس
 -- RDCرابطة الناخبين
جمهورية إفريقيا الوسطى :رابطة جمهورية إفريقيا الوسطى لحقوق
النسان
جمهوريسسة إفريقيسسا الوسسسطى – جمعيسسة التعاطسسف وتنميسسة العائلت
المحرومة
جمهورية الدومينيكان -اللجنة الوطنية لحقوق النسان
جمهورية تشيكيا – رابطة حقوق النسان
رومانيا  --رابطة الدفاع عن حقوق النسان
روسيا  --سيتيزنز ووتش
روسيا – مركز بحوث موسكو لحقوق النسان
رواندا – جمعية الدفاع عن حقوق النسان والحريات العامة
رواندا – تجمع رابطات الدفاع عن حقوق النسان
رواندا  --الرابطة الرواندية لتعزيز والدفاع عن حقوق النسان
السنغال – اللقاءالفريقي للدفاع عن حقوق النسان
السنغال  --المنظمة الوطنية لحقوق النسان
صربيا  --مركز تطوير مفهوم السلم والديمقراطية
السودان --منظمة السودان لحقوق النسان
السودان  --منظمة السودان المناهضة للتعذيب
سويسرا  --الرابطة السويسرية لحقوق النسان
سوريا  --مركز دمشق لدراسات حقوق النسان
سوريا – لجنة الدفاع عن حقوق النسان في سوريا
تايوان  --التحالف التايواني لحقوق النسان
تنزانيا  --مركز القانون وحقوق النسان
تشاد – جمعية تشاد لتعزيز حقوق النسان والدفاع عنها
تشاد  --رابطة تشاد لحقوق النسان
تايلند  --إتحاد الحرية المدنية
توغو  --رابطة توغو لحقوق النسان
تونس  --رابطة تونس للنساء الديموقراطيات
تونس --المجلس الوطني للحريات في تونس
تونس  --الرابطة التونسية لحقوق النسان
تركيا – منظمة حقوق النسان التركية
تركيا –  / Insan haklari dernegiأنقرة
تركيا  / Insan haklari dernegi --ديار بكر
أوغندا  --مؤسسة مبادرة حقوق النسان
المملكة المتحدة  --الحرية
الوليات المتحدة المريكية  --مركز الحقوق الدستورية
أوزبكستان – منظمة حقوق النسان في اوزبكستان
أوزبكستان – منظمة المساعدة القانونية
فيتنام  --لجنة حقوق النسان :العمل من أجل الديمقراطية في فيتنام
اليمن – مركز تدريب حقوق النسان والمعلومات
اليمن  --منتدى اللخوات العربيات لحقوق النسان
زمبابوي  --جمعية حقوق النسان

الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان هني منظمنة دولينة غينر حكومينة مكرسنة للدفاع عنن
حقوق النسننان فنني العالم كمننا حددهننا العلن العالمنني لحقوق النسننان عام .1948
تأسنست الفدرالينة عام  ،1922وتضنم  155منظمنة وطنيننة فني جمينع المناطنق .حتنى
اليوم ،أجرت الفدرالينة الدولينة لحقوق النسنان أكثنر منن ألف بعثنة دراسنية ،وقضائينة،
وسيطة وتدريبية في أكثر من مائة بلد.
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