
   

 

 

 

  والواقع الك�م

  الوضع في دارفور

 

إذ $ توجد مشك ت . حتى دارفور، يمكن أن تقول إن أغلب مناطقھا آمنة"

  ".والحياة طبيعية جداً 

  20081تشرين ا7ول /أكتوبر 9الرئيس السوداني عمر البشير،  -

  

لى مدني إ 23000، اضطر أكثر من 2008 كانون الثاني/منذ يناير"

والكثيرون منھم فروا إلى . عدل نحو ألف شخص يومياً الفرار من العنف بم

مخيمات مزدحمة قريبة من بلدات كبيرة أو في بعض الحا$ت سعوا للجوء 

ومع استمرار الھجمات التي . في الصحراء إلى أن تھدأ المصادمات

استھدفت المنظمات اMنسانية في التزايد، فإن الحوادث العنيفة التي لحقت 

 2008غوث اMنساني في الشھور الثمانية ا7ولى من عام بالقائمين على ال

  ".2007فاقت بالفعل إجمالي ما تم تسجيله من ھجمات مثيلة في عام 

تشرين ا7ول /أكتوبر 17ا7مين العام لTمم المتحدة بان كي مون،  -
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  ملخص

  

أحال مجلس ا7من 7ول مرة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية  2005آذار /مارس 31في 

ا بصدد الوضع في دارفور في توقيف لھ أوامروأصدرت المحكمة أول . الدولية للتحقيق فيه

، بحق الوزير أحمد ھارون، وضد علي كوشيب، أحد زعماء الجنجويد، جراء 2007نيسان /أبريل

 2003دورھما القيادي في سلسلة من الھجمات التي استھدفت المدنيين غربي دارفور في عامي 

الجنائية الدولية، إ$ أن السلطات السودانية رفضت من البداية التعاون مع المحكمة . 2004و

وبد$ً من ھذا تمت ترقية أحمد ھارون إلى منصب وزير الدولة . ورفضت اعتقال وتسليم المشتبھين

  .للشؤون اMنسانية

  

أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن سعيه $ستصدار أمر  2008تموز /يوليو 14وفي 

وقائع بجرائم الحرب  10بشير، بناء على توقيف ثالث، وھذه المرة بحق الرئيس السوداني عمر ال

وھذه المرة وبد$ً من مجرد تجاھل المحكمة الجنائية . وجرائم ضد اMنسانية وأعمال اMبادة الجماعية

إذ . ة دبلوماسية موسعة Mقناع مجلس ا7من بتجميد التحقيقاتدولية، شنت الحكومة السودانية حملال

منشئ للمحكمة الجنائية الدولية، يحق لمجلس ا7من با7مم من نظام روما ال 16أن بموجب المادة 

  .المتحدة، بواسطة إصدار قرار، أن يأمر بھذا التجميد لفترة عام قابلة للتجديد

  

ومنذ إصدار المدعي العام للطلب، بذلت الحكومة السودانية الكثير من الوقت والجھد في محاولة 

في العدالة وتحقيق الس م في دارفور، وزعمت أن الوضع  Mقناع المجتمع الدولي باستعدادھا للتعاون

إ$ أن أفعال الحكومة على ا7رض تكشف عن واقع . تجميد للقضية صدورھناك قد تحسن، على أمل 

  .مختلف تماماً يواجه الناس في دارفور

  

ان استمرار انعدام ا7مان لدى السك: ويركز ھذا التقرير على أربعة محاور لTزمة في دارفور

المدنيين، والوضع اMنساني، والعدالة والمحاسبة وانتشار قوة ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة 

ويُوضح التقرير المسافة ما بين ك م الحكومة السودانية عن ). UNAMID(المختلطة في دارفور 

  .الموضوع وواقع ا7مر في كل من المحاور أع ه

  

الة بعثة ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفور، وحتى ولم يتم إحراز تقدم ملموس سوى في ح

في ھذا الصدد فإن التزامات الحكومة السودانية ما زالت لم تُختبر على ضوء تاريخھا الطويل من 



 

 

وقد تدھور الوضع اMنساني وحالة انعدام ا7مان إلى حد كبير منذ بدأ السودان . عدم الوفاء بالوعود

  .تحقيقات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةفي مسعاه لتجميد ال

  

ويستمر النزاع المسلح بين الحكومة السودانية وجماعات المتمردين في دارفور ب  ھوادة، مع وقوع 

أعلنت  2008تشرين الثاني /نوفمبر 12وفي . إساءات بحق المدنيين من جانب جميع ا7طراف

شروط Mط ق النار، لكن ھذه النقطة بدورھا تُعد الحكومة السودانية عن وقف أحادي الجانب غير م

تشرين الثاني زعمت مصادر من المتمردين بأن /نوفمبر 14وفي . ك ماً أكثر منھا فع ً حقيقياً 

وأنكرت الحكومة في بادئ ا7مر وقوع أي حوادث . شمالي دارفوركوربيا القوات الحكومية قصفت 

وعلى مدار اليومين التاليين ظھرت أيضاً . مع العصابات لكنھا سرعان ما زعمت بأن ھذا كان صداماً 

القريبة في شمال دارفور، وعن مصادمات جديدة مع قوات كتوم منطقة لتقارير عن قصف الحكومة 

وليس من المعروف إن كانت ثمة إصابات لحقت . غربي دارفورتينى المتمردين حول منطقة 

قي وا7مم المتحدة في دارفور وحتى كتابة ھذا التقرير من لم تتمكن بعثة ا$تحاد ا7فريبالمدنيين، إذ 

  .إجراء تحقيقھا

  

وھذه الوقائع ھي مجرد أحدث ما وقع ضمن سلسلة من المصادمات والھجمات التي شنتھا الحكومة 

وفي . تموز للخطر/السودانية وتستمر في تعريض حياة المدنيين في شتى أنحاء دارفور منذ يوليو

حكومية من قصفھا في شمال دارفور، مما عرض المدنيين في سائر القوات الت أيلول كثف/سبتمبر

تشرين ا7ول، في جنوب دارفور، ھاجمت القوات السودانية /وفي أكتوبر. أرجاء المنطقة للخطر

قرية أثناء عمليات على قوات المتمردين قرب مھاجرية، وقُتل  12والميليشيات الموالية لھا أكثر من 

  .مدنياً  40 فيھا أكثر من

  

وأسفر انعدام ا7مان والقتال بين القوات الحكومية والمتمردين والمتمردين السابقين عن تشريد زھاء 

مما رفع إجمالي عدد  2008،3تشرين ا7ول /تموز وأكتوبر/ألف شخصاً في دارفور بين يوليو 90

تى داخل وح. ألف شخص 290إلى  2008ا7شخاص الُمشردين في أول عشرة أشھر من عام 

آب حاصرت قوات حكومية ثقيلة التسليح، /أغسطس 25ففي . المخيمات يتعرض المدنيون للخطر

مخيم المشردين داخلياً في كالما، وفي مواجھة حشد من يل إنھا عملية لمصادرة ا7سلحة، فيما ق

                                            

 Darfur“المتحدة عن ا7مين العام بشأن تنسيق أعمال ا7مم المتحدة والشؤون اMنسانية في السودان،  مكتب نائب الممثل الخاص لTمم  3
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 33ة قُتل العملي وفي المناوشات التي تلت. النيران بفتحقامت القوات  ا7شخاص المشردين داخلياً،

  4.طف ً  38آخرين، منھم  108مدنياً ولحقت اMصابات بـ 

  

إ$ أن انعدام ا7مان منع  5.م يين شخص في دارفور بحاجة للمساعدات اMنسانية 4ويظل أكثر من 

، وھو أقل ُمعدل Mتاحة 2008أيلول /ألف شخص في سبتمبر 250ظمات اMنسانية إلى وصول المن

وتستمر الحكومة السودانية في عرقلة تسليم المساعدات بما تفرض من . عامھذا الالمساعدات وصول 

قيود بيروقراطية، ومن مضايقات بحق العاملين بالمنظمات اMنسانية، وبعدم ا$لتزام بالبيان المشترك 

آذار /مارس 28بشأن تيسير ا7نشطة اMنسانية، والذي وقعته الحكومة السودانية مع ا7مم المتحدة في 

سكان دارفور والعاملين باMغاثة اMنسانية على حد  تواجهوالنتيجة ھي وجود بيئة غير آمنة . 2007

 11شخصاً يعملون بالمساعدات اMنسانية وتعرض  170ومنذ بداية ھذا العام، تم اختطاف . سواء

  .شخصاً منھم للقتل

  

في  50أقل من تنتشر حالياً في في دارفور، والتي  وما زالت بعثة ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة

. المائة من و$يتھا المخصصة لھا، زالت تعوزھا السعة الكافية لحماية المدنيين المعرضين للضرر

عنصراً من قوات  14وقد تعرضت قواتھا للھجوم من مسلحين على جانبي النزاع، وتعرض للقتل 

  6.البعثة ومن عناصر الشرطة فيھا منذ بدء العام

  

ثناء زعمت السلطات السودانية بأنھا تخطو خطوات إيجابية على مسار العدالة، وأعلنت وفي ھذه ا7

وفي . عن إجراءات ھي في الظاھر مصممة لتحسين المحاسبة داخلياً على الجرائم في دارفور

تم تعيينھا على (تشرين ا7ول أعلن مسؤولو العدل السودانيون عن ھيئة ادعاء خاصة جديدة /أكتوبر

ث ثة رجال، منھم علي كوشيب، أحد  شأنوأنھا انتھت من التحقيق في ) آب/أغسطسعجل في 
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مليون  2.5السكان بحاجة للمساعدات اMنسانية، باMضافة إلى زھاء مليون من  2كان يوجد أكثر من  2008تموز /يوليو 1بحلول   5
مكتب نائب الممثل الخاص لTمم المتحدة عن ا7مين العام بشأن تنسيق أعمال ا7مم المتحدة : شخصاً من المشردين داخلياً في دارفور

: ، على2008تموز /يويول Darfur Humanitarian Profile, no. 32” 1“والشؤون اMنسانية في السودان، 

http://www.unsudanig.org/docs/DHP%2032_narrative_1%20July%202008.pdf ) تشرين /أكتوبر 30تمت الزيارة في

  ).2008ا7ول 

سم عمليات حفظ الس م با7مم المتحدة، صفحة بعثة ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في ق ”UNAMID Facts and Figures“: انظر  6

ا7ول تشرين /أكتوبر 30تمت الزيارة في ( http://www.un.org/depts/dpko/missions/unamid/facts.html: دارفور، على

2008.(  



 

 

كما أعلن المسؤولون . الشخصين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقھما أمر توقيف بالفعل

  .أنه ما زال في بيته أفادتعن أن كوشيب قد تم احتجازه، لكن مصادر آخرى 

  

ولم يتم . عل إ$ القليل إزاء توفير المحاسبة الفعلية عن الجرائم في دارفورإ$ أن ھذه المبادرات لم تف

تي تم ارتكابھا في عقد محاكمات أو م حقات قضائية جديدة على صلة با7عمال الوحشية الكبرى ال

خطوات للتصدي لqف ت من العقاب ا7وسع مجا$ً الذي يحظى به  ةاتخاذ أي دارفور، كما لم يتم

على مسار التصدي للمعوقات تم إحراز التقدم وات المسلحة والھيئات ا7منية الوطنية، و$ عناصر الق

وأحمد ھارون، . القانونية والعملية التي تحول دون الم حقة القضائية للجناة في جرائم ا$غتصاب

ائم حرب رغم صدور أمر توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية جراء ما يُشتبه أنه ارتكبه من جر

  .ما زال وزير الدولة للشؤون اMنسانيةفھو وجرائم ضد اMنسانية، 

  

فجماعات . و$ تتحمل الحكومة وحدھا مسؤولية حالة انعدام ا7مان والمعاناة القائمة في دارفور

المتمردين والعصابات تتحمل بدورھا مسؤولية اMساءات التي تلحق بالمدنيين والھجمات على 

سعى ادعاء المحكمة  2008تشرين الثاني /Mنساني وحفظ الس م، وفي نوفمبرعمليات الغوث ا

الجنائية الدولية Mصدار ث ثة أوامر توقيف بحق زعماء المتمردين المتھمين با7مر بأحد ھذه 

أيلول /عنصراً من قوات حفظ الس م في ھسكانيتا في سبتمبر 12والتي تسببت في مقتل  ،الھجمات

ائم، رغم أنھا ليست بنفس جسامة تلك الُمرتكبة ضمن حملة الحكومة السودانية وھذه الجر. 2007

لمواجھة التمرد، فھي ما زالت جرائم دولية جسيمة تتعرض بالضرر لجھود حماية المدنيين في 

إ$ أن ھذا التقرير يُركز . دارفور، ومن الضروري تحميل المسؤولين عن ارتكابھا جريرة أعمالھم

وليات الحكومة السودانية، وليس على تلك الخاصة بجماعات المتمردين، من أجل على أعمال ومسؤ

ك م وأقوال سعياً Mف ت الرئيس البشير من العقاب، وحقيقة كشف الفجوة بين ما تعلنه الحكومة من 

وبعيداً عن محاولة تحسين الوضع كما تزعم، فإن الحكومة . الوضع على أرض الواقع في دارفور

مستمرة في شن ھجمات عسكرية موسعة ضد مناطق يشغلھا السكان المدنيون، وتستمر في  السودانية

مضايقة العاملين باMغاثة اMنسانية، وفي السماح بإف ت الجناة من العقاب عن أبشع الجرائم الُمرتكبة 

  .في دارفور
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  المقدمة

  

ور إلى المحكمة الجنائية أحال مجلس ا7من و7ول مرة الوضع في دارف 2005آذار /مارس 31في 

أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق رجلين،  2007نيسان /أبريل 27وفي . الدولية لكي تحقق فيه

واقعة  51جھت إليھما ا$تھام بـ ، ووعلي كوشيب، أحد زعماء الجنجويد ھما الوزير أحمد ھارون، و

من الھجمات ضد المدنيين في  جرائم حرب وجرائم ضد اMنسانية، جراء دورھما القيادي في سلسلةب

وأثناء العام الذي انقضى بعد صدور أوامر التوقيف، رفضت . 2004و 2003غرب دارفور عامي 

السلطات السودانية اعتقال وتسليم المشتبھين، وتمت ترقية أحمد ھارون إلى منصب وزير الدولة 

  .للشؤون اMنسانية

  

ة الجنائية الدولية عن سعيه $ستصدار أمر أعلن مدعي عام المحكم 2008تموز /يوليو 14وفي 

وقائع بجرائم حرب  10توقيف ثالث، بحق الرئيس السوداني عمر البشير ھذه المرة، بناء على 

حكمة الجنائية وللمرة ا7ولى، وبد$ً من مجرد تجاھل الم. وجرائم ضد اMنسانية وأعمال إبادة جماعية

مة السودانية حملة دبلوماسية ھذه النقطة، شنت الحكو حتىالدولية، كما فعلت السلطات السودانية 

ومنذ ذلك الحين سعت السلطات السودانية إلى إقناع . Mقناع مجلس ا7من بتجميد التحقيقات موسعة

من نظام روما المنشئ للمحكمة  16مجلس ا7من بتأخير العدالة والمحاسبة، بما يتفق مع المادة 

بحق عناصر حفظ الس م والعاملين  تھديدات ُمغلفة بستار رقيق باMضافة إلى. الجنائية الدولية

باMغاثة اMنسانية والمدنيين، إذا ما صدر أمر التوقيف، وشنت الخرطوم حملة ع قات عامة موسعة 

بناء على النية  ، وصورت ھذا التقدم على أنهلخلق صورة عن التقدم الجديد الُمحرز بشأن دارفور

  .الحسنة للحكومة

  

، ولدعم مزاعمھا بأن التحسن على ا7رض في دارفور يُبرر اللجوء لقرار 2008أيلول /سبتمبر وفي

إلى مفوضية الُمحرز ، قدمت الحكومة السودانية تقريراً بالتقدم 16من مجلس ا7من بناء على المادة 

اد ا7فريقي تعاونت ب  تحفظات مع ا$تح"وفي ذلك التقرير زعمت الحكومة بأنھا . ا$تحاد ا7فريقي

وا7مم المتحدة والمجتمع الدولي في الجھود المتضافرة من أجل تحقيق الس م وا$ستقرار في 

سوف تستمر في ا$ضط ع بمسؤولياتھا في منطقة دارفور، من أجل حماية المدنيين "وأنھا " دارفور

وفي تيسير ا$نتشار  والممتلكات الحكومية والشخصية وا7نشطة اMنسانية بأقصى ما لديھا من قدرة،

وفي مقابلة أجريت في ". اليسير والفعال لقوات بعثة ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفور



 

 

. حتى دارفور، يمكن أن تقول إن أغلب مناطقھا آمنة"تشرين ا7ول، أعلن الرئيس البشير أن /أكتوبر

  7."إذ $ توجد مشك ت والحياة طبيعية جداً 

  

الخطاب مع اقتراب موعد إصدار الدائرة التمھيدية بالمحكمة الجنائية الدولية لنوع من وقد تكثف ھذا ا

خطة جامعة الدول وإط ق الخرطوم لمبادرة الشعب السوداني، ومشاركتھا في . 7مر التوقيف

العربية من أجل عملية الس م بقيادة قطر، والتزامھا المزعوم في اtونة ا7خيرة بتيسير نشر عناصر 

عثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور، واMع ن عن إجراءات تستھدف ظاھرياً تحسين ب

ھي جميعھا إجراءات قابلة  –المحاسبة محلياً عن الجرائم في دارفور وا$عتقال المزعوم لكوشيب 

ل بمقتضى كدليل على أن ثمة مبرر للعم ،وھذا من قبل الحكومة السودانية –للتوقف ولعكس اتجاھھا 

  .16المادة 

  

فجماعات . و$ تتحمل الحكومة وحدھا مسؤولية انعدام ا7مان والمعاناة في دارفور في الوقت الحالي

المتمردين والعصابات مسؤولة بدورھا عن اMساءات بحق المدنيين والھجمات على العمليات 

دعي عام المحكمة الجنائية سعى م 2008تشرين الثاني /اMنسانية وعناصر حفظ الس م، وفي نوفمبر

الدولية إلى استصدار ث ثة أوامر توقيف بحق زعماء للمتمردين متھمين با7مر بإحدى ھذه الھجمات 

.  2007أيلول /عنصراً من عناصر حفظ الس م في ھسكانيتا في سبتمبر 12التي أسفرت عن مقتل 

حملة الحكومة السودانية لمواجھة وھذه الجرائم، رغم أنھا ليست بنفس جسامة تلك الُمرتكبة ضمن 

التمرد، فھي ما زالت جرائم دولية جسيمة تتعرض بالضرر لجھود حماية المدنيين في دارفور، ومن 

إ$ أن ھذا التقرير يُركز على أعمال . الضروري تحميل المسؤولين عن ارتكابھا جريرة أعمالھم

اعات المتمردين، من أجل كشف الفجوة ومسؤوليات الحكومة السودانية، وليس على تلك الخاصة بجم

بين ما تعلنه الحكومة من ك م وأقوال سعياً Mف ت الرئيس البشير من العقاب، وحقيقة الوضع على 

  . أرض الواقع في دارفور

  

انعدام ا7مان في دارفور، والوضع اMنساني، : م ھذا التقرير التطورات على أربعة محاورويقيّ 

ويتناول التقرير . ونشر عناصر بعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور ،والعدالة والمحاسبة

بالفحص مزاعم وخطاب الحكومة السودانية ويقارن ما تكرر ذكره من عبارات أثناء أزمة دارفور 

 .على لسان المسؤولين السودانيين، با7حداث الفعلية وا7وضاع على ا7رض

                                            

: ، على2008تشرين ا7ول /مقابلة على القناة الرابعة، أكتوبر  7

_politics/sudan+president+no+mass+rape/24http://www.channel4.com/news/articles/politics/international

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30تمت الزيارة في ( 93762
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  استمرار واقع انعدام ا	مان

  

بأننا نجحنا إلى حد كبير في تحقيق الس م 7شخاص كثيرين وفي إنجاز نسبة  يمكننا القول"

  8".كبيرة من الس م في دارفور

  2008حزيران /الرئيس عمر البشير، يونيو -

  

  9"نحن $ نستھدف المدارس أو المدنيين أو غير ذلك"

أيلول /سبتمبر 17حدة في جنيف، جون أوكيك لويث أوكيك، السفير السوداني إلى ا7مم المت -

2008  

  

  

  الخطاب

تزعم الحكومة السودانية بالتزامھا بتوفير ا7من للسكان المدنيين في دارفور، وتلوم الجماعات 

وبإع نھا التزامھا بالسعي لتحقيق الس م في . المتمردة على استمرار ا$ضطرابات في دارفور

للنظر في أساليب لحل " مبادرة الشعب السوداني" ن تموز بإع/المنطقة، قامت الحكومة في يوليو

كما ذكرت الخطوم استعدادھا لحضور محادثات الس م التي عرضت قطر استضافتھا في . النزاع

وقف "أعلنت الحكومة السودانية عن  2008تشرين الثاني /نوفمبر 12وفي . 2008أواخر عام 

  .رفي دارفو" أحادي الجانب وغير مشروط Mط ق النار

  

  الواقع

يستمر الوضع في دارفور متسماً بانعدام ا7مان وانتشار إساءات وانتھاكات حقوق اMنسان وخرق 

والھجمات التي تشنھا . من قبل كافة أطراف النزاع") قوانين الحرب("القانون اMنساني الدولي 

ومنذ . ب  ھوادةالقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة على السكان المدنيين تستمر 

                                            

: ، على2008حزيران /يونيو africanpath.com ،16على  ”Sudan president talks on Somalia and Darfur“الجزيرة،   8

http://www.africanpath.com/p_blogEntry.cfm?blogEntryID=5171 ) 2008أيلول /سبتمبر 24تمت الزيارة في.(  

: ، على2008أيلول /سبتمبر Sudan slams UN rights expert as ‘EU agent’”, EU business, 17“وكالة ا7نباء الفرنسية،   9

eu/1221658622.3-http://www.eubusiness.com/news ) 2008تشرين ا7ول /أكتوبر 14تمت الزيارة في.(  



 

 

وأسفر تصاعد  10.ألف مدني إلى الفرار من العنف 290اضطر أكثر من  2008كانون الثاني /يناير

  11.على ا7قل ألف شخص 40د تشر فقط عن 2008أيلول /رفور في سبتمبرالعنف في شمال دا

  

  :في شن ھجمات عشوائيةمستمرة القوات المسلحة السودانية 

زعمت  –بعد يومين من إع ن الحكومة وقف إط ق النار  – تشرين الثاني/نوفمبر 14في  •

وتقول الحكومة إن . مصادر للمتمردين بأن القوات الحكومية قصفت كوربيا شمالي دارفور

نشاطھا في تلك المنطقة كان مقتصراً على المصادمات مع عصابات مسلحة مما $ يمثل 

واترت التقارير بأعمال قصف التاليين تإ$ أن على مدار اليومين . خرقاً لوقف إط ق النار

. تجدد المصادمات حول منطقة تينى في غرب دارفورقرب كتوم، شمالي دارفور، وعن 

وليس من المعروف إن كانت قد وقعت خسائر في صفوف المدنيين، ويوجد حالياً تحقيق قائم 

  12.من طرف ا7مم المتحدة في الواقعة

أفاد شھود في جنوب دارفور بأن الميليشيات عاودت ، 2008تشرين ا7ول /في مطلع أكتوبر •

وكذلك بأنھا انخرطت في مصادمات مع جماعات المتمردين، . التجمع حول بلدة مھاجرية

 13.وتناقلت التقارير تسبب الميليشيات الموالية للحكومة في مقتل مدنيين وإحراق القرى

الحكومة قصفت  ، ذكر أشخاص مشردون في شمال دارفور بأن2008آب /منذ أغسطس •

قرية على ا7قل، منھا ھجمتان على قرية طويلة، مما أسفر عن وقوع عدد  11بشكل موسع 

 14.كبير من اMصابات والوفيات

                                            

 Darfur“مكتب نائب الممثل الخاص لTمم المتحدة عن ا7مين العام بشأن تنسيق أعمال ا7مم المتحدة والشؤون اMنسانية في السودان،   10

Humanitarian Profile No.33” 1 على2008تشرين ا7ول /أكتوبر ، :

http://www.unsudanig.org/docs/DHP33_narrative_1%20October%202008.pdf ) تشرين /أكتوبر 30تمت الزيارة في

  ).2008ا7ول 

تشرين ا7ول /أكتوبر Recent violence displaces thousands of Darfuris – UN”, Reuters Foundation, 18“: انظر  11

 7KK3AN?OpenDocument&rc=1&cc=sdn-/db900sid/MYAIhttp://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf: ، على2008

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30تمت الزيارة في (

تشرين /نوفمبر Louis Charbonneau, “UN probes reports of violations of Darfur ceasefire”, Reuters, 19: انظر  12

   http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N19512886.htm: ، على2008الثاني 

، 2008تشرين ا7ول /أكتوبر Andrew Heavens, “Rebels say 11 killed in Darfur militia ambush”, Reuters, 12: انظر  13

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30تمت الزيارة في ( http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LC5901.htm: على

، )2008تشرين ا7ول /أكتوبر 14في تمت الزيارة ( http://www.sudantribune.com/spip.php?article28708: انظر 14 

“Sudan planes bombing Darfur positions: rebels”, Agence France Presse 18 2008أيلول /سبتمبر ،

C27Q-XwRcaG2bhttp://afp.google.com/article/ALeqM5gKIES0X8Mt6s352 ) تشرين ا7ول /أكتوبر 14تمت الزيارة في

 UN urges humanitarian access to Darfuris affected by recent fighting”, Sudan Tribune 20“: ، وانظر)2008
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دارفور، منھا ھجمات  ھجمة جوية منفصلة على 21، شنت الحكومة 2008تموز /في يوليو •

ارات ا7مم المتحدة التي في انتھاك لقر(استنتجت ا7مم المتحدة أنھا استھدفت مناطق مدنية 

شخصاً وتدمير مناطق زراعية  12مما اسفر عن مقتل ) تحظر الھجمات الجوية العسكرية

 15.واMضرار بالماشية

طبقاً لسيما سمار، مقرر ا7مم المتحدة الخاص المعني بالسودان، فإن القوات الحكومية  •

ر أثناء الشھور الستة في دارفو" عشوائية"ھجمة جوية  28السودانية نفذت على ا7قل 

16".خسائر جسيمة في صفوف المدنيين"مما أدى إلى  2008ا7ولى من عام 
 

  

  .كما استعانت القوات المسلحة السودانية بالھجمات العشوائية في مخيمات ا.شخاص المشردين

دخلت الشرطة الحكومية إلى مخيم زمزم للمشردين في  2008أيلول /في مطلع سبتمبر •

مقتل شخصين في  وحسب الزعم فقد تسببت. ة عشوائيةأطلقت النار بصورشمال دارفور و

  .اثنين وإصابة ث ثة واختطاف

أيلول فتحت الشرطة النيران على نقطة توزيع طعام في مخيم أم شا$يا، مما /سبتمبر 4في  •

 17.أسفر عن مقتل أربعة أشخاص

ين داخلياً في كالما، مخيم للمشرداصرت قوات حكومية ثقيلة التسليح آب ح/أغسطس 25في  •

فيما قيل إنه عملية لمصادرة ا7سلحة، وواجھت حشداً من ا7شخاص المشردين داخلياً، 

                                                                                                                                  

تشرين /أكتوبر 14تمت الزيارة في ( sudantribune.com/spip.php?article28676http://www.: ، على2008أيلول /سبتمبر

  ).2008ا7ول 

 Human rights situations that requires the Council’s attention: Report of the Special“الجمعية العامة لTمم المتحدة،   15

Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan, Sima Samar”, UN Index: A/HRC/9/13, September 2, 

-7JJNR2-Filename/EGUAhttp://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnid 2008,

full_report.pdf/$File/full_report.pdf ) 2008أيلول /سبتمبر 24تمت الزيارة في.(  

  .المرجع السابق  16

 ,Van Oudenaren Daniel “UNAMID, IDPs and rebels attacked in North Darfur incidents.”, Sudan Tribune: انظر  17

أيلول /سبتمبر 24تمت الزيارة في ( http://www.sudantribune.com/spip.php?article28601: ، على2008أيلول /سبتمبر 12

 Fighting restricts humanitarian access in Sudan’s North Darfur”, UNAMID Press release, 19“: ، وانظر)2008

: ، على2008أيلول /سبتمبر

http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=55&ctl=Details&mid=376&ItemID=216 ) 24تمت الزيارة في 

  ).2008أيلول /سبتمبر



 

 

 108مدنياً ولحقت اMصابات بـ  33وأثناء المناوشات تعرض للقتل . وفتحت النيران عليھم

 18.طف ً  38آخرين، منھم 

  

  .خاص ما زال مبعث قلق بالغ وضع حقوق ا7نسان في السودان بشكل عام وفي دارفور بشكل

يستمر انتھاك الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك ا$عتقال وا$حتجاز التعسفيين بحق  •

ا7شخاص من أصول دارفورية إثر ھجمات المتمردين على العاصمة الخرطوم في 

ن وتم الحكم على ث ثين على ا7قل ممن تم القبض عليھم منذ ذلك الحي. 2008أيار /مايو

  .باMعدام، لكن ما زال العشرات غير معروفين ا7ماكن أو ا7وضاع

، $سيما فيما يتعلق بكتابة أي 2008تعرضت الصحف للمزيد من الرقابة، على مدار عام  •

أيار وا$عتقا$ت ذات الصلة بحق /شيء عن ھجوم المتمردين على الخرطوم في مايو

أيار /ومنذ مايو. حكمة الجنائية الدوليةالمشتبھين المزعومين، والوضع في دارفور والم

 50منھا (مقا$ً  150تم استدعاء أو احتجاز عدة صحفيين، وتم التدخل في أكثر من  2008

 17وفي . السوداني با7منمن قبل الرقابة على اMع م ) مقا$ً تخص النزاع في دارفور

اھرة سلمية بالخرطوم صحفياً في مظ 60تم اعتقال أكثر من  2008تشرين الثاني /نوفمبر

 19.وتم اMفراج عنھم جميعاً في اليوم نفسه لكن قد يواجھون المحاكمة. ضد الرقابة الحكومية

العنف واMساءات : "ن، سيما سمار بأناأفاد مقرر ا7مم المتحدة الخاص المعني بالسود •

وأن " ورتستمر بدورھا ب  ھوادة في كافة أنحاء دارف... الجنسية بحق النساء وا7طفال

العنف المتعلق بالنزاع والذي يستھدف النساء والفتيات يشمل ا$غتصاب وا$غتصاب "

20".الجماعي ومحاولة ا$غتصاب وأعمال ا$عتداء الجسيمة والضرب
 

                                            

 ,S/2008/659, October 17, 2008، "رير ا7مين العام عن عملية ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفورتق"مجلس ا7من،   18

5.pdf?OpenElementhttp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/553/95/PDF/N085539 ) 30تمت الزيارة في 

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر

تشرين الثاني /نوفمبر Andrew Heavens, “Sudanese journalists detained at censorship protest”, Reuters, 17: انظر  19

  http://africa.reuters.com/top/news/usnJOE4AG0FC.html: ، على2008

 Human rights situations that requires the Council’s attention: Report of the“عامة لTمم المتحدة، الجمعية ال  20  20

Special Rapporteur on the situation of human rights in the Sudan, Sima Samar”, UN Index: A/HRC/9/13, 

-7JJNR2-http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA September 2, 2008,

full_report.pdf/$File/full_report.pdf ) 2008أيلول /سبتمبر 24تمت الزيارة في.(  
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  الوضع ا7نساني في دارفور

  

 99"حسبو عبد الرحيم، رئيس لجنة المساعدات اMنسانية السودانية، فإن ] طبقاً لـ[

في قطاع المساعدات، ومعدل الوفيات في " على ما يراممن الوضع ة في المائ

وقال إن القوات الحكومية تھاجم المتمردين في دارفور من أجل ". طبيعي"دارفور 

  21".حماية القائمين بأعمال اMغاثة اMنسانية في المنطقة الغربية"

  2008أيلول /سبتمبر 16أسوشيتد برس،  -

  

التزمت الحكومة السودانية بتنفيذ البروتوكول اMنساني على المستوى اMنساني، "

وھي . 2007آذار /الذي تم إبرامه مع ا7مم المتحدة في الثامن والعشرين من مارس

آليات المتابعة على أعلى المستويات، من أجل متابعة نموذجي بفضل تنفذه على نحو 

أجل فتح قنوات إنسانية  تنفيذ البروتوكول اMنساني، باMضافة إلى جھود الحكومة من

التزامنا بھذه  ومجدداً فإننا نعلن. ات اMنسانيةفي دارفور وتيسير تسليم المساعد

  ".الجھود

  200822أيلول /سبتمبر 25علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني،  -

  

  الخطاب

ات المبرمة مع ا7مم أنھا تيسر من عمل المنظمات اMنسانية، وتنفذ ا$تفاقيتزعم الحكومة السودانية 

المتحدة بشأن المساعدات اMنسانية وتعمل على التعجيل باMجراءات وتوفير ا7من للعاملين 

  .أجواء من حسن الوفادة للعمل اMنساني في دارفوروإجما$ً، فھي تصور . بالمساعدات اMنسانية

  

  الواقع

لى اMنسانية يصعب أكثر وأكثر ع التدھور في الوضع ا7مني وتزايد استھداف العاملين باMغاثة

والتمديد الصادر في . في أمس الحاجة للمساعدة في دارفورممن  المنظمات اMنسانية بلوغ ا7شخاص

أحد أھم عناصر البيان المشترك الموقع مع  –تشرين الثاني لتيسير المساعدات اMنسانية /نوفمبر 17

                                            

 Associated Press “UN envoy fights to continue investigating Sudan”, International Herald Tribune, 16: انظر  21

تمت الزيارة في ( Sudan.php-UN-ews/UNhttp://www.iht.com/articles/ap/2008/09/16/n: ، على2008أيلول /سبتمبر

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 14

: ، على2008أيلول /سبتمبر 25السيد علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، كلمة أمام الجمعية العامة لTمم المتحدة في   22

//www.un.org/ga/63/generaldebate/sudan.shtmlhttp: ) 2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30تمت الزيارة في.(  



 

 

ھو خطوة تحظى بالترحيب لكن ما زالت لم تخضع ، 2010كانون الثاني /حتى يناير –ا7مم المتحدة 

وبالفعل فإن استمرار عدم التزام الحكومة السودانية بالبيان المشترك الموقع مع ا7مم . ل ختبار

  .يعيق كثيراً من جھودھا ،المتحدة، بما يشمل ھذا التأجيل، واستمرار المضايقات للمنظمات اMنسانية

  

ھو حتى اGن  –السودانية في التصدي له برغم مسؤوليتھا عنه وفشل الحكومة  –انعدام ا.مان 

  .أكبر مبعث قلق على المدنيين والعاملين با7غاثة ا7نسانية

منھم للقتل في الشھور  11عنصراً من العاملين باMغاثة اMنسانية ل ختطاف و 170تعرض  •

لمساعدات عربة تخص العاملين با 225وتم اختطاف . 2008التسعة ا7ولى من عام 

كان عدد  2007وفي عام  2008.23تشرين ا7ول /كانون الثاني وأكتوبر/اMنسانية بين يناير

  .عربة 137العربات المختطفة أثناء العام برمته ھو 

آب شمالي /قال المراقبون الميدانيون إن حكومة السودان شنت ھجمات جوية في أغسطس •

د وتعھُ . ون الرسمي لطائرات ا7مم المتحدةدارفور بطائرات مطلية باللون ا7بيض، وھو الل

 .الحكومة مؤخراً بالكف عن ط ء مروحياتھا باللون ا7بيض ما زال لم يتم تنفيذه

آب نتيجة لتكرر /جمدت منظمتان للمجتمع المدني أنشطتھما في شمال دارفور في أغسطس •

ألف شخص  415 وبالنتيجة، فإن. الھجمات ضد العاملين لديھما وضد ا7صول الخاصة بھما

 24.تُركوا مؤقتاً ب  مساعدات غذائية

  

بشأن تيسير ا.نشطة ا7نسانية، كما  2007الحكومة السودانية N تلتزم بالبيان المشترك لعام 

يظھر من قيودھا على إتاحة وصول المساعدات والمضايقات بحق العاملين با7غاثة والقيود 

  .البيروقراطية

عة للشؤون اMنسانية با7مم المتحدة لحادثين جسيمين، وھي الخدمة الجوية التاب تعرضت •

الخدمة التي تمكن العاملين باMغاثة اMنسانية من السفر إلى المنطقة، في رح ت جوية في 

 27وفي . سروج اعتقلت القوات الجوية السودانية الطاقم والركابال في أبي .غرب دارفور

ولون بالقوات الجوية السودانية باحتجاز أحد ، قام المسؤ)جبل مرة(آب في غولو /أغسطس

وجمدت الخدمة . أفراد طاقم الخدمة وضربه وتحفظوا على الركاب تحت تھديد الس ح

  .الجوية رح تھا إلى غولو نتيجة للحادث

                                            

 Darfur“مكتب نائب الممثل الخاص لTمم المتحدة عن ا7مين العام بشأن تنسيق أعمال ا7مم المتحدة والشؤون اMنسانية في السودان،   23

Humanitarian Profile No.33” 1 على2008ين ا7ول تشر/أكتوبر ، :

http://www.unsudanig.org/docs/DHP33_narrative_1%20October%202008.pdf ) تشرين /أكتوبر 30تمت الزيارة في

  ).2008ا7ول 

  .المرجع السابق  24
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في جنوب دارفور، دامت القيود الحكومية على نقل المساعدات الخاصة بإنقاذ الحياة جواً إلى  •

 .2008أيلول /آب وسبتمبر/ين داخلياً عدة أسابيع في أغسطسمخيم كالما للمشرد

اMدارة العامة للصيدلة إجراءات تقييدية بيروقراطية في السنوات ا7خيرة على فرضت  •

من . العقاقير الطبية كافة، وأدت قراراتھا لتأخير التخليص الجمركي لشحنات العقاقير الطبية

 .7كثر من ستة أشھرثم فإن اMمدادات الطبية لدارفور تأخرت 

في شمال دارفور، فرضت لجنة المساعدات اMنسانية متطلبات جديدة أكثر صرامة  •

وكثيراً ما يسافر العاملون باMغاثة اMنسانية . $ستصدار تصاريح السفر بالسيارات المؤجرة

 .في سيارات مؤجرة لتقليل احتمال التعرض ل ختطاف

  

  .على السكان في دارفور جسيمة آثارالمساعدات ا7نسانية ذات القيود المتزايدة على إتاحة وصول 

  

ألف شخص في حاجة للمساعدات و$ يمكن للعاملين باMغاثة  250كان يوجد زھاء  •

أيلول، أكثر شھور العام /اMنسانية الوصول إليھم بسبب انعدام ا7مان، وھذا في سبتمبر

ن ا7ول تراجعت قدرة ا7مم المتحدة على تشري/أيلول وأكتوبر/وفي سبتمبر. انعداماً لTمان

  2006.25تشرين ا7ول /دخول دارفور إلى أقل معد$تھا منذ أكتوبر

فقط من السكان % 65يمكن في الوقت الحالي للمنظمات اMنسانية الوصول إلى  •

  .المتضررين

                                            

  .المرجع السابق  25



 

 

  العدالة والمحاسبة محلياً 

  

 المتعلقةبالسودان، خاصة تلك  للقضاء السوداني فقط الحق في النظر في القضايا الخاصة"

  26".بدارفور

  2006شباط /فبراير 16الرئيس عمر البشير،  -

  

القضاء السوداني بدوره كام ً في مكافحة اMف ت من العقاب فيما يتعلق سوف يضطلع "

  27".بالجرائم المرتكبة في دارفور

أيلول /سبتمبر 11، رمضان العمامرة، مفوض مجلس السلم وا7من التابع ل تحاد ا7فريقي -

2008  

  

  الخطاب

تكرر رفض السودان لطلبات التعاون من المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنھا ليست دولة طرف 

الحكومة السودانية لديھا القدرة على النظر في ھذه الجرائم بالمحاكم  وبدعوى أن 28في نظام روما

قل وتعزيز ھذه ولص 29.لمحكمة الجنائية الدوليةالوطنية، مما يجعل القضايا غير واجبة النظر أمام ا

المزاعم، أعلن السودان بشكل متكرر عن إجراءات تھدف في الظاھر إلى تحسين المحاسبة على 

وھذه اMجراءات تشمل تشكيل لجنة قومية للتقصي، وتشكيل محاكم جنايات خاصة . المستوى الوطني

وتعيين مدعي خاص  30".حكمة الجنائية الدوليةبديلة للم"بأحداث دارفور وصفتھا الخرطوم بأنھا 

                                            

شباط /فبراير Sudan vows not to extradite suspects of Darfur war crimes,” Xinhua News Agency, 19“: انظر  26

 25تمت الزيارة في ( htm02/19/content_420044-http://news.xinhuanet.com/english/2006.3: ، على2006

  ).2008أيلول /سبتمبر

أيلول /سبتمبر African Union Says Sudan Judiciary Will Look Into Darfur Crimes” Sudan Tribune 11“: انظر  27

  ).2008أيلول /سبتمبر 29تمت الزيارة في ( /spip.php?article28590http://www.sudantribune.com: ، على2008

زعمت الحكومة السودانية أيضاً تكراراً بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لھا اختصاص عليھا 7ن السودان لم يصدق على نظام روما   28

إ$ أن إحالة مجلس ا7من للوضع في ... 2008تموز /يوليو 14وورد ھذا التأكيد إثر إع ن المدعي العام لطلبه في ... المنشئ للمحكمة
  .دارفور إلى المحكمة يفرض على السودان ا$لتزام القانوني بالتعاون مع المحكمة

إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في "، ترفض المحكمة أي قضية وتعتبرھا غير قابلة للنظر طرفھا 17بموجب نظام روما، المادة   29
إ$ أن في ". ولة لھا و$ية عليھا، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في ا$ضط ع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلكالدعوى د

أحكام سابقة صادرة عن الدائرة التمھيدية بالمحكمة، يتبين أن إجراءات التقاضي الوطنية يجب أن تشمل كل من الشخص والسلوك موضوع 

، فعلى الدولة أن تتقدم بطلب لقضاة 17حتى إذا انطبقت المادة . مام المحكمة الجنائية الدولية، لكي يتم قبول القضيةالقضية المنظورة أ
  .المحكمة الجنائية الدولية لكي ينظروا في عدم إمكانية نظر المحكمة في القضية

: ، على2005حزيران /يويون Sudan: Judiciary challenges ICC over Darfur case,” IRIN, 24“: انظر  30

http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=47802&SelectRegion=East_Africa@SelectCountry=SUDAN   
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للنظر في قضايا دارفور ومستشارين قانونيين رفيعي المستوى في كل من و$يات دارفور للتحقيق 

وبعض التعدي ت الُمدخلة على قانون العقوبات السوداني . 2003في الجرائم التي وقعت منذ عام 

  31.في المحاكم السودانية ،روما نظامي تسمح بالنظر في الجرائم المشمولة بالت

  

المدعي السوداني الخاص من  سؤولو القضاء السودانيون عن انتھاءتشرين ا7ول أعلن م/وفي أكتوبر

التحقيق في ا$تھامات المنسوبة لعلي كوشيب، أحد شخصين صدر بحقھما بالفعل أمر توقيف من 

وأعلن المسؤولون . وجرائم ضد اMنسانيةواقعة جرائم حرب  51المحكمة الجنائية الدولية، بناء على 

  .أيضاً عن أن كوشيب قد خضع ل حتجاز

  

  الواقع

لم يتم إحراز تقدم على مسار إنھاء ا7ف�ت من العقاب جراء ارتكاب ا.عمال الوحشية في دارفور، 

  .منذ إحالة مجلس ا.من للوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

ص لم ينظر حتى اtن إ$ في ث ث قضايا، ضد علي كوشيب وشخصين ا$دعاء الجديد الخا •

ولم يتم تحديد ا$تھامات، رغم ذكر المسؤولين بأن التحقيقات على صلة . آخرين مجھولين

  ".القتل والنھب"بأعمال 

للتشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن سبق اعتقال علي كوشيب في محاولة  •

ر مدعي المحكمة الجنائية الدولية بأن علي كوشيب قد تعرض ل عتقال في وتم إخطا. القضية

على صلة بجرائم في دارفور ولم يغطيھا كان ھذا  ، لكن2006تشرين الثاني /وفمبرن 28

طلب المدعي للمحكمة، ولم يُمنح المدعي أي توثيق أو معلومات على صلة باعتقال كوشيب 

وفي مطلع . كمة إلى أن القضية قابلة للنظر من طرفھاوخلصت المح. أو التحقيق القائم بحقه

أعلن مسؤولون حكوميون عن إخ ء سبيل كوشيب بسبب  2007تشرين ا7ول /أكتوبر

أشھر من ذلك  3نقص ا7دلة بحقه، رغم إفادة مصادر أخرى بأنه كان حراً طليقاً قبل 

 .التاريخ

بأن كوشيب قد تم  2008تشرين ا7ول /رغم أن المسؤولين زعموا ثانية في أكتوبر •

ويبدو أن التحقيقات ا7خيرة في جرائمه . احتجازه، ذكرت مصادر أخرى أنه ما زال في بيته

 .ھي في واقع ا7مر إعادة فتح لقضيته السابقة

                                            

تشرين الثاني /رت الحكومة السودانية قراراً بإنشاء ھيئة ادعاء خاصة بالجرائم ضد اMنسانية وفي نوفمبرأصد 2005أيلول /في سبتمبر  31

إ$ أن ھذه القرارات لم يرد فيھا تعريفات للجرائم، و$ . امتد اختصاص المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور ليشمل ھذه الجرائم 2005
وحتى اtن $ يشمل القانون الجنائي السوداني . لجرائم الدولية مثل الجرائم ضد اMنسانية وجرائم الحربيوجد دليل على أن أي محاكم تطبق ا

وحتى اtن لم تنسب . أصدرت الحكومة تعدي ت على القانون لكي يشملھا للمرة ا7ولى 2008تشرين الثاني /ھذه الجرائم، لكن في نوفمبر
  .رائماتھامات 7ي أشخاص بارتكاب مثل ھذه الج



 

 

ليست ھذه أول مرة تحاول فيھا الحكومة السودانية إبداء مظاھر المحاسبة على المستوى  •

. ضمن ا$ختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةالوطني في محاولة لتفادي وقوعھا 

فتحه التحقيقات في دارفور، شكلت فبعد يوم من إع ن مدعي المحكمة الجنايئة الدولية 

السلطات السودانية محاكم الجنايات الخاصة بأحداث دارفور Mظھار قدرة الحكومة على 

 13إ$ أن ھذه المحاكم نظرت في . النظر في أعمال الم حقة القضائية بشأن دارفور داخلياً 

على غير صلة قضية فقط وھي جرائم عادية، مثل حيازة سلع مسروقة والسرقة أو القتل 

تى اtن فشلت الحكومة السودانية في نسب ا$تھامات أمام المحاكم وح. بالھجمات الموسعة

7ي ولم تنسب ا$تھامات . الخاصة بشأن أي أعمال وحشية كبرى وقعت في دارفور

 .مسؤولين بناء على مسؤولية القيادة بشأن ھذه الجرائم

ن المزعوم تورطھم في جرائم جدية في دارفور خضعوا للحماية وليس ا7شخاص اtخرو •

ما زال أحمد ھارون في منصبه كوزير الدولة للشؤون اMنسانية رغم . الم حقة القضائية

ھذا  ومن. 2007نيسان /أبريل 27ي أمر توقيف بحقه فإصدار المحكمة الجنائية الدولية 

المنصب يشارك ھارون أيضاً في اMشراف على نشر عناصر بعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد 

وقد أشار المسؤولون الحكوميون في السودان إلى غياب أي دليل ضد . ا7فريقي في دارفور

 32.ھارون وأنه لن يخضع للم حقة القضائية

وتشمل  2008تشرين الثاني /الجنائي السوداني في نوفمبرصدرت أخيراً تعدي ت القانون  •

إ$ أنه لم يتم توجيه . رسمياً الجرائم الدولية مثل الجرائم ضد اMنسانية واMبادة الجماعية

كما $ تنص القوانين السودانية على مبدأ . ا$تھام بعد 7ي شخص بموجب ھذه ا7حكام

 .مسؤولية القيادة

انة في القوانين السودانية تشكل عائقاً يحول دون المقاضاة الفعالة ا7حكام التي تمنح الحص •

، وأجھزة )بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي وبعض الميليشيات(لعناصر القوات المسلحة 

 .ا7من الوطني والشرطة، جراء دورھا في ا7حداث

. غتصابثمة معوقات قانونية وعملية جدية تحول دون الم حقة القضائية في حا$ت ا$ •

ويخاطر ضحايا ا$غتصاب بم حقتھم قضائياً بتھمة الزنا وتستمر الشرطة والسلطات 

 .مقاضاة الجناة في جرائم العنف الجنسي المنتشرةفي عدم إقبالھا على القضائية 

في كل الحا$ت فإن السؤال الخاص بما إذا كانت إجراءات التقاضي المحلية قادرة على  •

تحميل ا7شخاص المسؤولين عن ھذه الجرائم، ھو مما يحق للمحكمة الجنائية الدولية الفصل 

                                            

: ، على2007شباط /فبراير ICC Chief Prosecutor reject Sudanese Justice Minister Statements 28: انظر  32

http://www.sudantribune.com/spip.php?article20478&var_recherche=haroun%20investigate وانظر :“No  

Evidence against ICC Suspect,” Reuters 4 على 2007أيار /مايو :

701&var_recherche=haroun%20investigatehttp://www.sudantribune.com/spip.php?article21   
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واtلية الم ئمة للطعن في إحالة موقف ما أو قضية ما إلى المحكمة ھو المذكور في . فيه

بموجب ھذه المادة، فإنه يمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية . ظام رومامن ن 19المادة 

الحكم بما إذا كانت السلطات السودانية مستعدة بصدق وقادرة على التحقيق أو المقاضاة في 

وھذا اMجراء القضائي $ صلة له بالمرة بسلطات . الجرائم الخاضعة لو$يتھا القضائية

 .16التحقيقات بموجب المادة  مجلس ا7من الخاصة بتجميد



 

 

 

  ا	مم المتحدة المختلطة/عملية ا�تحاد ا	فريقي

  

ضيوفنا وشركاؤنا ونحن مستعدون ] بعثة ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفور[أنتم "

  ".على أداء عملكم يعينكملمساعدتكم بأي شكل 

  200833تموز /يوليو 23الرئيس السوداني عمر البشير،  -

  

  خطابال

تكرر وعد الحكومة السودانية بتيسير نشر عناصر عملية ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة المختلطة 

وتزعم السلطات السودانية بأن التأخير  34.في دارفور، بما يتفق مع التزاماتھا بموجب القانون الدولي

 2008أيلول /سبتمبر 18ي وف. $لتزامات التي لم يتم الوفاء بھا من قبل المجتمع الدوليناتج عن ا

عن عدة معوقات  تحميل حكومته المسؤوليةعلى سبيل المثال، رفض سفير السودان في ا7مم المتحدة 

  35".كان ھناك تأخير، فھو بسبب ا7مم المتحدة] إذا"[ هتحول دون نشر البعثة وذكر أن

  

لمجتمع الدولي من أجل نشر ومؤخراً، ركزت نبرة الحكومة السودانية أكثر على التعاون المفتوح مع ا

شاركت الحكومة في اجتماع ث ثي مع ا$تحاد ا7فريقي  2008تشرين ا7ول /أكتوبر 7وفي . البعثة

وا7مم المتحدة، بغية التصدي لمعوقات النشر، وفيه وافقت الخرطوم على إزالة عدة معوقات إدارية 

                                            

 23بيان صحفي لTمم المتحدة،  ”UN-African Union mission chief meets with Sudanese President in Darfur: انظر  33

تمت الزيارة في ( p://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=27465&Cr=Darfur&Cr1htt: ، على2008تموز /يوليو

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 14

الخاص بإنشاء بعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور، يُلزم كل الدول، ومنھا السودان، با$لتزام  1769قرار مجلس ا7من   34

: ، على2007تموز /يوليو UN Index S/RES/1769 (2007) 31، )2007( 1769مجلس ا7من  قرار. بتيسير نشر القوة

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/445/53/PDF/N0744553.pdf?OpenElement )30الزيارة في  تمت 

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر

أيلول /سبتمبر Louis Charbonneau, “Sudan blames UN for peacekeeper deployment delays”, Reuters 18: انظر  35

تشرين ا7ول /أكتوبر 14تمت الزيارة في ( ews/newsdesk/N18492730.htmhttp://www.alertnet.org/then: ، على2008

2008.(  
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حكومة السودانية بھذه التطورات كبادرة وفي بيانات عامة صدرت $حقاً، استشھدت ال 36.تعيق البعثة

  37.على التزامھا بالس م وا7من في دارفور

  

  الواقع

منذ منح الوNية لبعثة ا.مم المتحدة واNتحاد ا.فريقي في دارفور، فشلت الحكومة السودانية على 

  .طول الخط في المساعدة على نشرھا، وقامت بوضوح بإعاقتھا بعدة أساليب

ووضع معوقات ية لqعاقة تشمل عرقلة المفاوضات الخاصة بنشر قوة البعثة، الحملة المنھج •

ورغم كل المعوقات ا7خرى التي . إدارية، وإجراء ھجمات متعمدة على عناصر حفظ الس م

غياب أصول فنية ھامة وقليلة، ومعوقات بيروقراطية  –تحول دون عمل البعثة كما يجب 

إ$ أن اMعاقة المنھجية من قبل  – البنية التحتية الھشةووسياسية في نظام ا7مم المتحدة، 

  .حكومة الخرطوم ھي السبب الرئيسي في فشل انتشار البعثة بموجب و$يتھا

م ضمن نظام اتفاق القوات من شأنه أن أصرت الخرطوم في بادئ ا7مر على ا7خذ بأحكا •

ة لم يتم ا$تفاق على ھذه وفي النھاي. عيق كثيراً من قدرة القوات على الحركة وا$تصالي

 .لقوات لمدة شھورا7حكام، لكن المفاوضات أخرت من تحضير ونشر ا

بعد سبعة أيام فقط من تولي البعثة المسؤولية من ا$تحاد ( 2008كانون الثاني /يناير 7في  •

 38.تمت مھاجمة قافلة للبعثة من قبل القوات المسلحة السودانية) ا7فريقي

ھاجمت ميليشيا مسلحة با7سلحة الثقيلة دورية جيش وشرطة تابعة  2008تموز /يوليو 8في  •

لبعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور، مما أسفر عن مقتل عناصر حفظ س م 

وفي تقرير إلى مجلس ا7من، قال وكيل عمليات حفظ الس م في ذلك الحين، جين . أمميين

قة تخضع لسيطرة الحكومة السودانية وبعض وقعت في منط"ماري غويھنو إن الھجمات 

                                            

تشرين ا7ول /أكتوبر S/2008/659 17، "ا7مم المتحدة في دارفور/تقرير ا7مين العام بشأن عملية ا$تحاد ا7فريقي"مجلس ا7من،   36

تمت ( http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/553/95/PDF/N0855395.pdf?OpenElement: ، على2008

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30الزيارة في 

تشرين ا7ول /كتوبرأ AU, UN & GoS tripartite meeting held in Khartoum”, UNAMID Featured News, 7“: انظر  37

تمت ( http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=55&ctl=Details&mid=376&ItemID=229: ، على2008

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 27الزيارة في 

كانون /يناير 9، وزارة الخارجية ا7ميركية، بيان صحفي، "ھجمات على قافلة لبعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور: "انظر  38

تشرين ا7ول /أكتوبر 27تمت الزيارة في ( htmhttp://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jan/98.954: ، على2008الثاني 

2008.(  



 

 

كما قال إن الكمين كان ". المھاجمين كانوا يرتدون ثياباً تشبه الزي الرسمي للجيش السوداني

 39".كان الغرض منه إلحاق الخسائر"وأنه " مجھز مسبقاً وجيد التنظيم"

بحق الرئيس ذكر مسؤولون سودانيون أن إصدار أمر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية  •

من شأنه أن ينجم عن أعمال انتقامية ضد ا7مم المتحدة والعاملين باMغاثة اMنسانية في 

وقامت بالفعل قوات حكومية وعناصر من الشرطة  40.دارفور وسائر أنحاء السودان

والميليشيات والمتمردين والعصابات بمضايقة دوريات البعثة ومنع البعثات الخاصة بتقييم 

 .منيالوضع ا7

  

التزامات الحكومة ا.خيرة بشأن نشر بعثة ا.مم المتحدة واNتحاد ا.فريقي في دارفور وقدرة البعثة 

  .ل في دارفور لم تخضع ل�ختبار بعدعلى العم

على الرغم من ھذه المشك ت في الماضي، فإن المنھج المشھود مؤخراً من قبل الحكومة في  •

مع  2008تشرين ا7ول /فإثر اجتماعات أكتوبر. حدودالسودان قد سمح بشيء من التقدم الم

مسؤولين حكوميين سودانيين، أعرب المبعوث ا7ميركي الخاص ريتشارد ويليامسون عن 

إ$ أن السفير ويليامسون . تقديره $تفاقات الحكومة ا7خيرة على تيسير التعاون مع البعثة

  41".بل بالنتائجلسنا مھتمين بالعملية أو الوعود في حد ذاتھا : "قال

بصورة  ھذه ا$لتزاماتيجب تنفيذ لكي يتم إحراز تقدم حقيقي على مسار نشر البعثة، ف •

الحكومة بشأن  تقع على عاتقوبالكامل، وكذلك يجب تنفيذ أي التزامات أخرى  مستديمة

يجب أن تخضع " ا$تفاقات"فإن كل  وإلى أن يتحقق ھذا،). تفاق نشر القواتمث ً ا(القوات 

 .قييم على ضوء تاريخ الحكومة السودانية في عدم الوفاء بالوعودللت

                                            

تموز /يوليو Margaret Besheer, “Concern Grows at UN for Peacekeepers, Staff in Sudan”, VOA News 11: انظر  39

 27تمت الزيارة في ( voa65.cfm-11-07-07/2008-ttp://www.voanews.com/english/archive/2008h: ، على2008

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر

 ,Sam Dealey, “Sudan: Retaliation Against the Hague?”, Time, July 15, 2008: انظر  40

topics-cnn-http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1822833,00.html?xid=feed ) 28تمت الزيارة في 

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر

تشرين ا7ول /أكتوبر 8نافع،  نافع علي. سفارة الو$يات المتحدة، الخرطوم، نص رسمي إثر اجتماع بمستشار الرئيس السوداني د  41

pdf/2008/20081008-releases-http://sudan.usembassy.gov/media/press-: ، على2008

williamsonpressstatements.pdf )2008تشرين ا7ول /أكتوبر 27يارة في تمت الز.(  
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، في رسالة إلى قسم الدعم الميداني با7مم المتحدة، وافقت 2008أيلول /سبتمبر 26في  •

إ$ أن ھذا ا$تفاق لم ينفذ بعد  42".توفير تأمين عام للعمليات الجوية"حكومة السودان على 

 43".على مدار الساعة سوف يتم تنفيذھا تدريجياً ] يةالجو[العمليات "وذكرت الحكومة أن 

ومنذ بدء و$ية البعثة، ورغم أحكام اتفاق البعثة، فإن حكومة السودان استمرت في رفض 

منح حقوق الطيران الليلي للبعثة وكذلك التأمين الشامل للرح ت الجوية التي تنقل قوات 

وكل من . وير قوات البعثةنشر وتد وھذا اMجراء ا7خير يعيق من. ومعدات أكثر عدداً 

على حد سواء يعيقان كثيراً من قدرة البعثة على الرد السريع على الوقائع الُمبلغ  العائقين

 .عنھا

• M قامة قواعد يزعم المسؤولون الحكوميون السودانيون حالياً بأن كل ا7راضي المطلوبة

مرة منذ توقيع اتفاق البعثة أخرت من إ$ أن العرقلة المست. البعثة متوافرة في الوقت الراھن

العمل الھندسي واMنشاءات في القواعد الخاصة بالبعثة لمدة شھور، مع نقص القواعد 

 44.السابق، مما أدى لتأخير النشر وتقليل قدرة البعثة على العمل بفعالية

في  زعمت الحكومة السودانية مؤخراً بأن معدات بعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي •

إلى  بورسودان خ ل سبعة أيام من وصولھار أصبحت تخرج من الجمارك في دارفو

وأثناء ا$جتماع الث ثي وافقت الحكومة السودانية على تيسير اMخ ء الجمركي . الميناء

وفي الماضي كانت . وما زال ھذا ا$لتزام غير نافذ 45".اMخ ء لدى نقطة الدخول"بتوفير 

ل منتظم معدات البعثة في بورسودان لشھور في كل مرة، وظاھرياً الحكومة تحتجز بشك

ضمن إجراءات اMخ ء الجمركي، رغم الطلبات المتكررة من ا7مم المتحدة ورغم ا7مر 

 46.الصريح الوارد في اتفاقية البعثة ضد مثل ھذه التأخيرات

                                            

تشرين ا7ول /أكتوبر S/2008/659, 17، "تقرير ا7مين العام عن عملية ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفور"مجلس ا7من   42

تمت ( http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/553/95/PDF/N0855395.pdf?OpenElement: ، على2008

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30الزيارة في 

، 2008آب /أغسطس Sudan agrees to allow UNAMID night flights in Darfur – envoy”, Sudan Tribune 18”: انظر  43

، ومجلس )2008تشرين ا7ول /أكتوبر 27تمت الزيارة في ( http://www.sudantribune.com/spip.php?article28310: على

، 2008تشرين ا7ول /أكتوبر S/2008/659, 17، "تقرير ا7مين العام عن عملية ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفور""ا7من 
تمت الزيارة ( http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/553/95/PDF/N0855395.pdf?OpenElement: على

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30في 

تشرين ا7ول /أكتوبر S/2008/659, 17، "تقرير ا7مين العام عن عملية ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة في دارفور""ن مجلس ا7م  44

تمت ( PDF/N0855395.pdf?OpenElementhttp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N/08/553/95: ، على2008

  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30الزيارة في 

  .المرجع السابق  45

، 2008شباط /فبراير 14تقرير ا7مين العام عن نشر بعثة ا7مم المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور، مركز أخبار ا7مم المتحدة،   46

تشرين /أكتوبر 27تمت الزيارة في ( http://www.un.org/apps/news/docs.asp?Topic=Sudan&Type=Report: متوافر على



 

 

، إ$ أن ھذه ليةم التاي ندية والنيباوافقت السلطات السودانية على وحدات حفظ الس  •

كانون الثاني، ليس من /الوحدات، التي تتمتع با$كتفاء الذاتي والمستعدة ل نتشار في يناير

بسبب التأخير لمدة تسعة  47في أقرب تقدير، 2009المقرر أن تصل دارفور إ$ مطلع عام 

مقترح ة بالبلدان الأشھر في توفير التأكيد الكتابي من قبل السلطات السودانية على قائم

 .القواتضمن مشاركتھا 

توفير مرافقين أمنيين لقوافل طريق بعثة ا7مم "وافقت الحكومة السودانية مؤخراً على  •

ساعة  24ساعة، باستثناء القوافل التي تتم كل  48المتحدة وا$تحاد ا7فريقي في دارفور كل 

تظم وفي التوقيت وفشل الحكومة السابق في توفير مرافقين أمنيين بشكل من". بشكل منتظم

تأخر بمقدار ستة أشھر، وھو  أدى إلى 48المناسب لمرافقة المعدات والمواد المقررة للبعثة

 49.معالجته قبل التمكن من نقل المعدات الجديدة ا7مر الذي يجب

. تشرين الثاني/وصلت الدفعة ا7ساسية من كتيبة المشاة المصرية إلى دارفور أواسط نوفمبر •

، 2008كانون الثاني /يناير 31ة لھا وصلت بالفعل إلى بورسودان في والمعدات المصاحب

وعلى الرغم من أن نشر القوة ا7ساسية من . لكن تم احتجازھا في الجمارك طيلة شھور

عنصراً الباقين Mتمام قوة الكتيبة بالكامل  184الكتيبة يعد خطوة إيجابية ھامة، إ$ أن الـ 

وتوجد عدة كتائب مشاة أخرى، منھا قوة . 2008ھاء عام ليس من المتوقع وصولھم قبل انت

  50.أخرى من مصر، ما زالت لم يتم نشرھا

                                                                                                                                  

 KEEPING OUR WORD: Fulfilling the Mandate to Protect Civilians in Darfur”, Save Darfur“: ، و انظر)2008ا7ول 

Coalition and ENOUGH Project 12 على2008حزيران /يونيو ، :
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، )2008 تشرين ا7ول/أكتوبر 27تمت الزيارة في ( http://www.sudantribune.com/spip.php?article28976: ، على2008

تشرين /أكتوبر S/2008/659, 17، "تقرير ا7مين العام عن عملية ا$تحاد ا7فريقي وا7مم المتحدة المختلطة في دارفور"ومجلس ا7من، 
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  ).2008تشرين ا7ول /أكتوبر 30تمت الزيارة في (
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: ، على2008تشرين ا7ول /أكتوبر
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