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الملخص.   I 
 

في . يدخل السودان من جديد مرحلة حرجة أخرى في تاريخه السياسي، مع استمرار تعرض حقوق اإلنسان للتھديد الموسع
يتم عقد االنتخابات الوطنية،  2010نيسان /وفي أبريل. ستئناف محادثات سالم دارفور في قطرتشرين األول من المقرر ا/أكتوبر

 17وخالل . الذي أنھى الحرب األھلية في الجنوب 2005إحدى العالمات الفارقة على مسار تنفيذ اتفاق السالم الشامل لعام 
  .م الشامل، مع عقد االستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودانشھراً من اآلن، تنتھي الفترة االنتقالية الواردة في اتفاق السال

  
وبدالً من بناء الثقة بين مختلف األطراف ذات المصالح في السودان في ھذه الفترة الحرجة، فإن الحكومة السودانية، تحت حزب 

لومات، وفي ارتكاب انتھاكات حقوقية المؤتمر الوطني الحاكم، تستمر في قمع المعارضة السياسية، وفي تقييد حرية تدفق المع
مليون نسمة في مخيمات المشردين داخلياً  2.7وشن ھجمات عشوائية ال تميز بين المدنيين والمقاتلين في دارفور، حيث يعيش 

  .وحيث تستمر أعمال التشريد والقتل
  

ني بين الجماعات المدنية المسلحة، وفي جنوب السودان، على مدار العام الماضي، تحمل المدنيون عبء تصاعد النزاع اإلث
والمصادمات بين حكومة حزب المؤتمر وجيشھا، والجيش الشعبي لتحرير السودان، وكذلك ھجمات جيش مقاومة الرب 

وفي نقاط مشتعلة أخرى، مثل أبيي وغيرھا على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب، فإن إخفاق األطراف في تنفيذ . المتمرد
الشامل المتفق عليه، من ترسيم للحدود وسحب للقوات وتقليص التھديدات؛ يؤدي إلى تعريض المدنيين للمزيد من  اتفاق السالم

  .افتقاد األمان واالنتھاكات
  

إن خارطة المشكالت السياسية والحقوقية في شتى أنحاء السودان ھي لوحة فسيفساء معقدة، العامل المشترك فيھا ھو الممارسات 
وتشمل توظيف الصراعات المحلية عبر دعم وتسليح وقيادة ميليشيات قبلية، مما . ة حزب المؤتمر الوطني الحاكمالقمعية لحكوم

إن التصدي لھذه األساليب القمعية . أدى إلى إزجاء نيران التوترات اإلثنية، وجعلھا بدورھا فريسة سھلة لالستغالل والتالعب
  .نسان، لھو مطلب مسبق من أجل مستقبل مستقر لجميع األطراف في السودانواستعادة الحريات السياسية واحترام حقوق اإل

  
ولدى ھذه النقطة المفصلية الھامة، من األھمية بمكان أن تقر الحكومات المعنية والمنظمات الحكومية الدولية بأن اإلخفاق في 

تقاد األمان وانتھاكات حقوق اإلنسان في التحرك فيما يخص موضوع بعينه أو منطقة جغرافية محددة، يسھم في المزيد من اف
وھؤالء المھتمون لصالح السكان المدنيين عليھم أن يتفقوا حول منھج شامل الحترام حقوق اإلنسان، . مناطق أخرى من البالد

ر فالتصدي النتھاكات حقوق اإلنسان وحماية المدنيين وتقليل خط. بالتنسيق مع أعمال أخرى متزامنة على مختلف األصعدة
ً في شتى أرجاء السودان، ھي أعمال ضرورية من أجل إنجاح  وقوع المزيد من اإلساءات في مناطق أخرى مشتعلة سياسيا

  .المبادرات الرامية إلى جلب السلم واألمن للسودان، ويجب أن تكون الركن الركين في جھود الوساطة الدولية
  

تموز إلى /في شرقي تشاد وجنوب السودان، في الفترة من يوليو ھذا التقرير، الذي يستند إلى أبحاث ھيومن رايتس ووتش
، يوثق تحديات حقوق اإلنسان وحماية المدنيين األبرز في الخرطوم ودارفور وجنوب السودان، ويعرض 2009آب /أغسطس

ي بھذا تتحرك خطوات وإذا تبنت الحكومة السودانية والمعنيين الدوليين ھذه اإلجراءات اآلن، فھ. توصيات بالتحرك للتصدي لھا
  .ھامة نحو توفير ظروف مواتية النتخابات حرة ونزيھة واستفتاء سلمي

  
وقد تعودنا أن ينصب االھتمام الدولي على االنتھاكات الُمرتكبة في دارفور وما يتعرض له المدنيون من ضعف في الحماية في 

قصوى، مع استمرار العنف والتشريد في دارفور كمؤشر والسابقة قضايا ذات أھمية . مناطق الحرب السابقة جنوبي السودان
بعد، كما زعم القائد العسكري لبعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور " تنته"واضح على أن الحرب في دارفور لم 
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فق المعلومات يجب أن ينصب االھتمام الدولي اآلن على خطورة قمع الحريات السياسية وحرية تد. آب المنقضي/شھر أغسطس
  .في شمال السودان وأثر ھذا على السودان بأسره

  
ففي واليات السودان الشمالية والخرطوم، تھيئ حكومة حزب المؤتمر الوطني أجواء من القمع باستخدام قوات األمن الحكومية 

ً وتحتجز نشطاء المجتمع المدني والمشتبھين في كونھم من المتمردين، وبانتھ . اك حقوق حرية التعبير والتجمعالتي تعتقل تعسفا
ووقف الصحف ومضايقة أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين لھو مما يعرقل من تغطية الحرب في دارفور 

يحرم ھذا أغلب أجزاء الدولة من . والكشف عن انتھاكات حقوق اإلنسان  والتعبير السياسي في معرض التحضير لالنتخابات
تھاكات المرتكبة في دارفور وأماكن أخرى، ويقوض من حرية المعلومات والرأي المطلوبة من أجل انتخابات األنباء عن االن
لكن . أيلول، أعلن الرئيس عمر البشير عن أن الحكومة لم تعد تراقب الصحف قبل الصدور/وفي أواخر سبتمبر. حرة ونزيھة

ما  –قانون قوات األمن الوطني  –والسند القانوني للقمع والرقابة السلطات تقدمت بمثل ھذه الوعود من قبل ثم تراجعت عنھا، 
إن دعم حرية التعبير الحقيقية وحرية التجمع مع اقتراب االنتخابات لھو من العناصر األساسية التي يجب أن . زال معموالً به

  .تنشغل بھا الجھات الدولية المعنية بالوضع في السودان
  

في منع النشر الكامل لبعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور، وفي منعھا من التحقيق وفي دارفور، تستمر السلطات 
، بعد جولة من القتال تزامنت من موسم األمطار، تصادمت 2009أيلول /وفي سبتمبر. في آثار اندالع القتال على المدنيين

. ابع لجيش تحرير السودان في مناطق متعددة قريبة من جبل مرةالقوات المسلحة الحكومية مع متمردين من فصيل عبد الواحد الت
عدد الوفيات المدنية تحديداً ومتوسط تشريد المدنيين الناجم عن ھذا النزاع ونزاعات أخرى ما زال غير معروف، مع منع 

منظمة إنسانية دولية  13لـ  وإثر طرد الحكومة من دارفور. القوات المسلحة بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي من التحقيق
ً عن االحتياجات اإلنسانية لنحو 2009آذار /كبرى في مارس ً في  2.7، ثمة معلومات قليلة متوفرة حاليا مليون مشرد داخليا

والتقييمات المشتركة التي خرجت بھا الحكومة واألمم المتحدة لم تكن مستقلة أو شاملة أو ھي شملت بواعث القلق . دارفور
ويظھر من التقارير أن خطر العنف، ال سيما العنف الجنسي، من قبل الجنود والميليشيات الموالية، ما . بحقوق اإلنسانالخاصة 

  .زال تھديداً قائماً في المخيمات وحولھا
  

 ً ً حرجا م حكومة جنوب السودان ل. أما وضع حقوق اإلنسان والوضع األمني للمدنيين في جنوب السودان، فما زال بدوره وضعا
تثبت بعد قدرتھا على حماية المدنيين من القتال بين مختلف الطوائف اإلثنية التي خلّفت نحو ألف قتيل، واألغلبية العظمى منھم 

ولم تدمج حكومة حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم أو الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تدير حكومة جنوب . من المدنيين
الميليشيات السابقة بصفوف قواتھا النظامية، أو ھي نزعت أسلحة ھذه العناصر أو سّرحتھا، مما  السودان في جوبا، لم تدمج

بعثة األمم المتحدة في السودان، وقوات حفظ السالم في جنوب السودان، غير متواجدة . يخلّفھم مسلحون وخطرون على المدنيين
منھا مواقع بعيدة حيث تقع النزاعات اإلثنية ومناطق قريبة من أو ذات قدرة وصول مقيدة إلى الكثير من المناطق الساخنة، و

  .الحدود بين الشمال والجنوب، مما يضر بقدرتھا على حماية المدنيين ومراقبة انتھاكات وقف إطالق النار
  

يدة في الفترة انتھاكات حقوق اإلنسان وافتقاد األمان في شتى أرجاء السودان عرضة للزيادة في سياق الضغوط السياسية المتزا
حكومة حزب المؤتمر . 2011واستفتاء الجنوب على االستقالل في  2010نيسان /السابقة على االنتخابات الوطنية في أبريل

الوطني، مع خوضھا في العديد من العمليات السياسية على المستويين الوطني وفي دارفور، ومع اقتراب مواعيد انتھاء اتفاق 
يمكن الوفاء . اق مختلف المواقف الدولية من التصدي ألزمات السودان، تقف جميعھا عند مفترق الطرقالسالم الشامل وعدم اتس

بالعديد من الوعود وااللتزامات التي قُطعت بالفعل في اتفاق السالم الشامل وبشأن دارفور، أو أن تسمح للموقف بالتدھور أكثر 
. الفاعلون الدوليون المعنيون بالشعب السوداني لديھم بدورھم خيار فاصل. من حاله باالستمرار في القمع وانتھاك حقوق اإلنسان

واألطراف المتقاتلة  –في الشمال والجنوب  -يمكنھم منح األولوية لحماية حقوق اإلنسان في معرض المحادثات مع السلطات  
ً  في دارفور، وإال خاطروا برؤية المبادرات تذھب سدى ثم يتعرض المدنيون في السودان   .لتحديات أعظم مما يواجھون حاليا
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التوصيات.   II 
 

 إلى حكومة الوحدة الوطنية
يجب وقف جميع الھجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين في دارفور واالنتھاكات األخرى للقانون اإلنساني  •

  .الدولي، وتحميل الجناة المسؤولية

الدولية، بما في ذلك تسليم الواردين في مذكرات توقيف المحكمة إلى  الوفاء بااللتزامات بالتعاون مع المخكمة الجنائية •
 .المحكمة

إزالة الحصانة القانونية عن عناصر القوات األمنية، والتحقيق مع المسؤولين عن االساءات وتحميلھم المسؤولية بغض  •
 .النظر عن الرتبة

حتاجين، وااللتزام باالتفاقات القائمة بشأن عمل فتح الطريق بالكامل أمام المساعدات اإلنسانية لجميع السكان الم •
المنظمات اإلنسانية في السودان، بما في ذلك االلتزام بالسماح للمنظمات اإلنسانية بتنفيذ برامج حقوق اإلنسان وبرامج 

 .الحماية

ً والمحتجزين أو إطالق سراحھم، ووضع حد للمضايقات واالس • اءات واالعتقال نسب االتھام فوراً إلى المعتقلين تعسفا
واالحتجاز بحق نشطاء حقوق اإلنسان وغيرھم ممن يجاھرون بالحديث عن حقوق اإلنسان أو العدالة أو غيرھا من 

 .القضايا محط االھتمام العام

 .وقف ممارسات الرقابة والسماح بالكامل بالتغطية الشاملة لقضايا الرأي العام •

يخص قانون قوات األمن الوطني، بما يتفق مع اتفاق السالم الشامل تفعيل إصالحات حقيقية على وجه السرعة فيما  •
 .والتزامات السودان الدولية، قبيل عقد االنتخابات

 1تنفيذ جميع االلتزامات التي لم تُنفذ بعد في اتفاق السالم الشامل بشأن أبيي، وترسيم الحدود بناء على خريطة  •
منية من االتفاق بالكامل، مثل سحب وتقليص القوات وضمان أن الجيشين ، وتنفيذ األحكام األ1956كانون الثاني /يناير

 ".الجماعات المسلحة األخرى"قادرين على دمج جميع 

وضع حد لسياسة تكليف عناصر ميليشيات مسيئين سابقين بالخدمة في الوحدات المشتركة واستبدالھم بجنود ال سجل  •
 .لموعود للوحدات المشتركةلھم بارتكاب اإلساءات، وتوفير الدعم الكامل ا

 

 إلى حكومة جنوب السودان
اتخاذ الخطوات الالزمة لتحسين أمن وحماية المدنيين، بواسطة زيادة زيارات المسؤولين الحكوميين للمناطق  •

وضمان أن أي قوات من الجيش الشعبي لتحرير السودان يتم . المشتعلة، وزيادة تواجد الشرطة المجھزة بالمعدات
  .اية المدنيين، تلقى التدريب الالزم وتكون مجھزة بالموارد الكافية من أجل حماية المدنييننشرھا لحم

التسريع بعجلة جھود بناء ثقافة المساءلة في المناطق المشتعلة، وضمان أن الشرطة تتعاون مع السلطات المحلية في  •
 .التحقيق في الجرائم وتقديم المشتبھين بالجرائم إلى العدالة

السلطات تخطط وتجري حمالت لنزع أسلحة المدنيين وتتبنى إجراءات تكفل حقوق اإلنسان، بما في ذلك  ضمان أن •
 .مساءلة مرتكبي اإلساءات، ومنھا أعمال اإلعدام بال محاكمة
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 بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور
لى اآللية الثالثية األطراف في الخرطوم واألمم مراقبة جميع إعاقات الحكومة وتبعاتھا بحق البعثة ونقل ما يحدث إ •

  .المتحدة واالتحاد األفريقي وأعضاء مجلس األمن في األمم المتحدة

جعل حماية المدنيين األولوية وتوضيح كيفية تنفيذ ھذا التكليف، بما في ذلك عبر تطوير خطط حماية البعثة وإجراءات  •
ويجب أن يشمل ھذا إجراءات للرد بفعالية لدى التحصل . عات بالبعثةالعمل المتبعة وتدريب األفراد في جميع القطا

على معلومات بتھديدات على المدنيين، عبر جھود الوساطة والترويج للھدف وغيرھا من اإلجراءات الوقائية، ومنھا 
 .تدخل األفراد من العاملين بالبعثة في مناطق المشكالت بالشكل المالئم

ت وتحليلھا، ال سيما فيما يخص حماية المدنيين، وضمان أن ھذه المعلومات يطلع عليھا زيادة قدرات جمع المعلوما •
ويجب الكتابة عن . جميع عناصر البعثة، ومقار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي، والحكومات األعضاء بمجلس األمن

 .لى األمين العام لألمم المتحدةالمعلومات المتوفرة عن حماية المدنيين علناً في كل تقرير يُرسل من البعثة إ

 

 إلى بعثة األمم المتحدة في السودان
ويجب أن تُعرِّف البعثة بوضوح . اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للوفاء بتكليف حماية المدنيين الخاص بالبعثة •

اصر البعثة وعلى السياسة المتبعة للحماية ُمحددةَ جملة من التدخالت المحتملة، وأن تنشر ھذه السياسة في شتى عن
  .مستوى النظراء من الحكومة الوطنية والحكومات والمجتمعات المحلية

 .الضغط من أجل إتاحة الوصول بالكامل إلى مناطق وقف إطالق النار بما يتفق مع والية البعثة واتفاق وضع القوات •

سيما في المناطق المشتعلة والقابلة  زيادة وتحسين ديناميات مراقبة وتحليل النزاع والقضايا المتعلقة بالحماية، ال •
ويجب استخدام ھذا التحليل كأساس الستخدام ونشر موارد البعثة إستراتيجياً لتفادي النزاع ولحماية المدنيين . لالشتعال

 .من انتھاكات حقوق اإلنسان

 

 إلى مجلس األمن ودوله األعضاء
ت على جميع األفراد الذين يعرقلون عملية السالم ، يجب فرض عقوبا)2005( 1591بما يتفق مع قرار مجلس األمن  •

في دارفور، أو يشكلون تھديداً لالستقرار في دارفور والمنطقة، أو يرتكبون انتھاكات للقانون اإلنساني الدولي أو 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو أعمال وحشية أخرى، أو ينتھكون الحظر على األسلحة، أو يتحملون مسؤولية 

  .عسكرية ھجومية على دارفور غارات

يجب إنشاء بعثة مستقلة للمراقبة تغطي وتكتب علناً عن التقييم الشامل لالحتياجات الحالية والبرامج المطبقة، في جميع  •
. القطاعات، ومنھا برامج حقوق اإلنسان والحماية في جميع المناطق، ومنھا المناطق التي ال تخضع لسيطرة الحكومة

تقييم تعاون السلطات السودانية أو إعاقتھا لعمليات المساعدات اإلنسانية، وبواعث القلق القائمة يجب أن يشمل ال
 .والجديدة الخاصة بالحماية، ومنھا افتقاد األمان والنزاع والتشريد

واالتحاد  تكليف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين وبعثة األمم المتحدة •
األفريقي في دارفور بإنشاء نظام ثابت لجمع المعلومات وتحليلھا وإطالع المعنيين عليھا، لضمان التغطية العلنية 

 .المنتظمة للوضع الحالي في دارفور، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية وحماية المدنيين
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 إلى الحكومات المعنية والموفدين الخاصين والمانحين الدوليين
يجب الضغط على أطراف اتفاق السالم الشامل من أجل تنفيذ االلتزامات المتأخرة األساسية بشأن أبيي، وترسيم  •

، واألحكام األمنية من قبيل االنسحاب وتقليص القوات، وحل 1956كانون الثاني /يناير 1الحدود بناء على خريطة 
  .ودعم الوحدات المشتركة" الجماعات المسلحة األخرى"

الدعم الفني لألطراف لتحقيق أھداف اتفاق السالم الشامل، ال سيما في اإلصالحات القانونية والمؤسسية  توفير •
ويجب أن يركز دعم االنتخابات على منح األولوية للنشر الفوري لمراقبي . والعناصر التقنية من ترسيم الحدود

 .المجتمع المدني المعنيةاالنتخابات الدوليين ودعم مراقبي االنتخابات الوطنيين ومنظمات 

وعلى الحكومات المعنية أن . مراقبة تقدم األطراف على ھذه األصعدة عبر لجنة للتقييم نص عليھا اتفاق السالم الشامل •
تنظر في أمر تشكيل مجموعة اتصال موسعة مخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاق السالم الشامل مع ضمانھا لعدم انقطاع 

  .الصالت بعملية سالم دارفور
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منھج التقرير.   III 
 

الجئاً  40قابل الباحثون أكثر من . 2009آب /تموز وأغسطس/أجرت ھيومن رايتس ووتش بحوث ھذا التقرير في يوليو
ً و  50عنصراً من األمم المتحدة، وعمال إغاثة ومسؤولين من الحكومة التشادية شرقي تشاد، وأجروا أكثر من  25دارفوريا

ؤولين الحكوميين من مختلف االختصاصات، ومسؤولين من األمم المتحدة، دوليين ومحليين من مقابلة مع جملة من المس
السودان، وعناصر من منظمات سودانية ودولية غير حكومية، في جوبا وبينتيو، وأبيي وأجوك، وأويل وواو في جنوب 

، وراجعوا المواد ذات الصلة المنشورة من قبل كما أجرى الباحثون مقابالت ھاتفية ومراسالت عبر البريد اإللكتروني. السودان
  .األمم المتحدة والمنظمات السودانية والدولية المعنية
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انتھاكات حقوق اإلنسان في الخرطوم والواليات الشمالية.   IV 
 

 االعتقال واالحتجاز التعسفيين
المشتبه في أنھم متمردين من دارفور، تستمر السلطات السودانية في أعمال االعتقال واالحتجاز التعسفي بحق األشخاص 

وأغلب ھذه االعتقاالت تتم . وأعضاء في بعض األحزاب المعارضة، ونشطاء حقوق اإلنسان، في الخرطوم وواليات الشمال
، الذي 1999على يد جھاز األمن والمخابرات الوطني، الحاصل على سلطات واسعة بموجب قانون قوات األمن الوطني لعام 

وقد عرضت الحكومة مؤخراً بعض  1.ات باعتقال واحتجاز المشتبھين لفترات مطولة دون مراجعة قضائيةيسمح للسلط
التعديالت على القانون، وتناقلت التقارير أنھا تقيد من قدرة السلطات على االعتقال واالحتجاز، لكنھا ال تُصلح كثيراً من جھاز 

   2.األمن والمخابرات الوطني في حد ذاته
  

ويتم ھذا في الخرطوم، وفي شتى . تحتجز السلطات األمنية األفراد في مواقع غير ُمعلنة دون مقابلتھم لذويھم أو للمحامينعمالً، 
 13وحده، وثق مسؤولو حقوق اإلنسان األمميون في دارفور  2009حزيران /وفي يونيو. أنحاء واليات الشمال، وفي دارفور

قبل الحكومة وقوات األمن، وتناقلت التقارير أن أربعة من المحتجزين تعرضوا لمعاملة حالة لالعتقال واالحتجاز التعسفيين من 
  3.قاسية والإنسانية ومھينة وأعمال تعذيب أثناء احتجازھم

  
على أم درمان من قبل  2008أيار /أثناء حملة الحكومة القمعية بعد ھجوم مايو" اختفوا"شخص  200وما زال مصير نحو 

فيما ما زال عشرة على األقل رھن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي دون  4ساواة المتمردة غير معروف،حركة العدالة والم
وأثناء حملة الحكومة، اعتقل مسؤولو األمن محامي حقوقي بارز ينتمي  5.شھراً من تاريخ اعتقالھم 15نسب اتھامات إليھم، منذ 

أيار /يلة الزغاوة، إثر ھجمات حركة العدالة والمساواة في مايوبالعضوية إلى حزب المؤتمر الشعبي وھو دارفوري من قب
  6.شھراً، وستة أشھر منھا قضاھا في الحبس االنفرادي 11واحتجزته السلطات دون نسب اتھامات إليه لمدة . 2008

  
، ضايق 2009ار آذ/مارس 4وفي الفترة السابقة على وإثر قرار المحكمة الجنائية الدولية باتھام الرئيس عمر البشير في 

وتزامن ھذا مع إغالق  7.مسؤولو األمن الوطني واعتقلوا نشطاء حقوقيين في دارفور، ودارفوريين في الخرطوم وأماكن أخرى
  .منظمة إنسانية دولية من دارفور 13ثالث منظمات حقوقية سودانية ومع طرد 

                                                           
  .31، مادة 1999قانون قوات األمن الوطني،   1
 Time for Genuine Reform of Sudanese security laws,” REDRESS and SORD press release, September 30, 2009, and“: انظر  2

accompanying report, “Security for All: Reforming Sudan’s Security Law,” September 2009, 

http://www.pclrs.org/Resources/Security%20for%20all%20FinalENG.pdf ) 2009أيلول /سبتمبر 30تمت الزيارة في.(  
 UNSC, “Report of the Secretary-General on the deployment of the Africa Union-United Nations Hybrid Operation in :انظر  3

Darfur,” July 13, 2009, S/2009/352, para. 24, http://reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-

7TZPH4-full_report.pdf/$File/full_report.pdf ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في.(  
 ,Crackdown in Khartoum: Mass Arrests, Torture, and Disappearances since the May 10 Attackتقرير ھيومن رايتس ووتش،   4

ISBN: 1-56432-344-7, June 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/06/16/crackdown-khartoum-0   
5  Sudan: End Sham Trials by Terror Courts,” Human Rights Watch news release, August 6, 2008, 

http://www.hrw.org/en/news/2008/08/06/sudan-end-sham-trials-anti-terror-courts.   
، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس 2009حزيران /يونيو 12 نشرة بعثة األمم المتحدة في السودان الخاصة بحقوق اإلنسان، صادرة في  6

  .ووتش
-ISBN: 1، "الرقابة والمضايقات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان في السودان: معركة كل يوم"تقرير ھيومن رايتس ووتش   7

56432-437-0, February 2009, http://www.hrw.org/en/reports/2009/02/18/it-s-everyday-battle-0   
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رزين في الجنينة والفاشر، وكانوا نشطين ببرامج نيسان، اعتقل األمن الوطني واحتجز محامين با/آذار وأبريل/وفي مارس
عضواً على األقل من الجبھة الشعبية  20، اعتقل األمن الوطني واحتجز 2009أيار /آذار ومايو/وبين مارس 8.لحقوق اإلنسان

ناصر الموحدة، وھي مجموعة على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان، وكانت قد نظمت فعاليات ت
والعديد ممن تم اإلفراج عنھم تعرضوا للضرب . المحكمة الجنائية الدولية في عدة جامعات، إثر قرار اتھام الرئيس البشير

وسبعة منھم على األقل ما زالوا رھن االحتجاز، ولم يُنسب إليھم االتھام بعد، . بالعصي والكابالت الكھربية وكعوب البنادق
  9.محامين وبعضھم لم يقابلوا أسرھم أو

  
مسؤول أمني مسلحين عبد المجيد صالح أباكير ھارون، وھو موظف دارفوري  15آب اعتقلت مجموعة من /أغسطس 28وفي 

، في وضح النھار في )2006ھيئة حكومية مشكلة بموجب اتفاق سالم دارفور لعام (من السلطة االنتقالية اإلقليمية في دارفور 
وما زال رھن . مكان غير معروف دون إتاحة مقابلته ألسرته أو محاميه لعدة أسابيعوسط مدينة الخرطوم، واحتجزوه في 

  10.االحتجاز ولم تذكر الحكومة بعد أسباب اعتقاله
  

اعتقل مسؤولو األمن الوطني  2009أيار /في مايو. كما دأبت السلطات على استھداف النشطاء من أجزاء أخرى من السودان
ً جراء اإلدالء بكلمة ف ي جامعة الخرطوم بشأن سد مروى، واعتقلوا طالب أعضاء في حزب مؤتمر بيجا في كسال طالبا

  11.واحتجزوھم دون نسب اتھامات إليھم لمدة أسبوع
  

وكما ھو الحال في دارفور، فإن معدل االعتقاالت واالحتجازات التعسفية في شتى أرجاء البالد غير معروف، ويرجع ھذا في 
كما تم التضييق على الكتابة عن وتغطية األوضاع بواسطة إغالق . على حرية التعبير والتجمع جزء منه إلى قيود الحكومة

  .آذار/الحكومة لثالث منظمات حقوقية سودانية في مارس
 

 التضييق على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير
 2009.12ھيومن رايتس ووتش مطلع عام استمرت السلطات السودانية في انتھاك حقوق حرية التجمع والتعبير، حسب ما وثقت 

في السيطرة على إعالم  1999وتعتمد السلطات السودانية على سلطاتھا الموسعة بموجب قانون قوات األمن الوطني لعام 
السودان، وقد انخرطت في أعمال رقابة مسبقة على النشر على أوسع نطاق في الصحف التي تغطي القضايا الحساسة سياسياً، 

وتشمل سلطات األمن . نشاط المحكمة الجنائية الدولية، وتطورات الوضع في دارفور، وقضايا حقوق اإلنسان –القضايا  –ومنھا 
وقد استخدم مسؤولو األمن سلطاتھم  13.الوطني المراقبات واالعتقاالت وأعمال التفتيش والمصادرة واالستدعاء واالستجواب

لتعسفي بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وفي وقف إصدار الصحف بموجب ھذا القانون في االعتقال واالحتجاز ا
  .وفرض عقوبات أخرى عليھا

 

                                                           
  .2009أيار /مايو –آذار /، مارس1المركز األفريقي لدراسات العدل والسلم، دورية مراقبة حقوق اإلنسان في السودان، عدد رقم   8
تم (، وعنصر من بعثة األمم المتحدة في السودان 2009أيلول /سبتمبر 7، )تم حجب االسم(اتصال لـ ھيومن رايتس ووتش بناشط حقوقي   9

  .2009أيلول /سبتمبر 10، )االسمحجب 
  .2009أيلول /سبتمبر 30و 13و 8و 6، )تم حجب األسماء(اتصاالت لـ ھيومن رايتس ووتش بشھود   10
  .2009أيار /مايو –آذار /، مارس1المركز األفريقي لدراسات العدل والسلم، دورية مراقبة حقوق اإلنسان في السودان، عدد   11
  ".كة كل يوممعر"ھيومن رايتس ووتش،   12
  .9، مادة 1999قانون قوات األمن الوطني لسنة   13
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، منعت السلطات نشر صحف في عشر مرات على األقل، باستخدام 2009حزيران /كانون الثاني ويونيو/وفي الفترة بين يناير
  14.دارفور، وبإغالق منظمة كانت تدرب وتدعم الصحفيين الرقابة الثقيلة ومضايقة أو اعتقال الصحفيين ومؤلف كتاب عن

  
 27إال أنه في  15.، أيدت المحكمة الدستورية سياسة الرقابة السابقة على النشر التي تنتھجھا الحكومة2009آب /وفي أغسطس

حذر الصحفيين ، أعلن الرئيس البشير أن الحكومة لن تستمر في الرقابة على الصحف قبل النشر لكنه 2009أيلول /سبتمبر
وما زال من غير الواضح إن كان التغير في منھج  16.وأعلن أن عليھم مراعاة الخطوط الحمراء المعروفة دون أن يوضح ما ھي

  .الحكومة الُمعلن سيترجم إلى توسيع لھامش حرية التعبير عن العديد من قضايا الرأي العام
  

ع مسؤولو األمن السودانيون أو منعوا منظمات المجتمع المدني ، قاط2009حزيران /وفي ست مرات على األقل منذ يونيو
وأحزاب سياسية معارضة من عقد فعاليات مثل الندوات العامة وورش العمل بشأن االنتخابات في مواقع عديدة، منھا الخرطوم 

  .وميداني وبورسودان وجنوب كردفان
  

وقد أفاد أعضاء من حزب المؤتمر . زاب سياسية معارضةوفي بعض الحاالت اعتقل مسؤولو األمن واحتجزوا أعضاء من أح
آب في جنوب /تموز في بورسودان، وفي أغسطس/الشعبي أن زمالء لھم تعرضوا لالعتقال من قبل مسؤولي األمن في يوليو

يع وتم اعتقال أعضاء من الحزب الشيوعي جراء توز 17.كردفان، بينما كانوا يحضرون لعقد لقاء عن التحضير لالنتخابات
  18.منشورات تحمل اسم الحزب في الخرطوم

  
أيلول وحده، اعترض مسؤولو األمن ندوة تخص االنتخابات من تنظيم منظمات المجتمع المدني، وأيضاً /وفي شھر سبتمبر

مؤتمر صحفي عن االنتخابات واالستفتاء من تنظيم تحالف من الصحفيين، ومنعوا نشر مقاالت عن االنتخابات في صحيفتين 
  19.ين مما أدى إلى تقرير الصحيفتين االحتجاب عن النشر في تلك الطبعاتكبري

                                                           
 Sudanese Journalists for Human Rights, “Semi-annual report on the situation of freedom of expression and press in: انظر  14

Sudan,” January 1 – June 30, 2009 توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش.  
  .، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش2009آب /أغسطس 2، 2008لعام  73لمحكمة الدستورية رقم قرار ا  15
 ,Sudan president lifts censorship but warns from exceeding ‘red lines,” Sudan Tribune, September 28, 2009“: انظر   16

http://www.sudantribune.com/spip.php?article32594 (accessed September 29, 2009)  وتأكد الخبر من اتصاالت بصحفيين
  .سودانيين

 Crackdown on Freedom of Expression and Association Ahead of Elections,” African Center for Justice and Peace“: انظر  17
studies press release, September 17, 2009, http://acjps.org/Publications/09-17-

09Crackdown%20on%20Freedom%20of%20Expression%20and%20Association%20Ahead%20of%20Elections.html ) تمت
  .2009أيلول /سبتمبر 17) تم حجب اسمه(، ومراسالت لـ ھيومن رايتس ووتش مع ناشط )2009أيلول /سبتمبر 21الزيارة في 

  .، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش2009آب /أغسطس 13اصة بحقوق اإلنسان، نشرة بعثة األمم المتحدة في السودان الخ  18
 Crackdown on Freedom of Expression and Association Ahead of Elections,” African Center for Justice and Peace“: انظر  19

studies press release, September 17, 2009  
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النزاع وانتھاكات حقوق اإلنسان في دارفور.   V 
 

. 2009أيلول /حزيران إلى سبتمبر/من يونيو –وقعت مصادمات أقل بين الجماعات المسلحة في دارفور أثناء الموسم المطير 
حي بأنه كان من السابق ألوانه بالنسبة لرئيس بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة الراحل إال أن النزاع عاد من بعدھا، مما يو

  20.الحرب" انتھاء"أن يعلن 
  

ألف آخرين في مخيمات الالجئين  200مليون نسمة ما زالوا في مخيمات المشردين في دارفور ونحو  2.7في الواقع فإن ثمة 
ويذكر األمين العام لألمم . لمضايقات والترھيب بشكل يومي، ويشمل ھذا العنف الجنسيحيث يقعون فريسة للعنف وا –في تشاد 

، وثقت بعثة االتحاد األفريقي واألمم 2009حزيران /نيسان ويونيو/المتحدة في تقريريه األخيرين عن دارفور أنه بين أبريل
عاماً، وأغلبھن وصفن  18حت سن منھن ت 13ضحية،  54واقعة اغتصاب وعنف جنسي بحق  21المتحدة في دارفور 

ونظراً للوصم بالعار لدى التعرض لالغتصاب، ونظراً للتوزيع الجغرافي  21.مھاجميھن بأنھم كانوا يرتدون الزي العسكري
وغيرھا من المعوقات األخرى التي تحول دون اإلبالغ عن حاالت االغتصاب لدى وقوعھا، فمن المرجح أن ھذا العدد المذكور 

  .ير من الحاالت اإلجماليةھو نذر يس
 

 النزاع المستمر
) يوناميد(أفاد قادة من فصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان، لبعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور 

في كرما  شنت القوات المسلحة السودانية ھجمات برية وجوية على مواقعھم 2009أيلول /سبتمبر 18وللصحفيين، أنه في 
وتلقت اليوناميد تأكيداً بالھجوم من مصادر من غير المتمردين، وسمع عناصر حفظ السالم انفجارات قادمة من . شمالي دارفور

أيلول قال متحدث باسم الجيش /سبتمبر 20وفي . المنطقة، لكن لم يتسن لھم التأكد من التقارير بما أن ال تواجد لھم في المنطقة
وحتى . إن الجيش أخلى عدة مناطق من سيطرة المتمردين في شمال دارفور) سونا(ن في وكالة أنباء الدولة السوداني للمراسلي

  .اآلن، يمنع الجيش السوداني اليوناميد من دخول المنطقة لتقييم آثار الھجوم على المدنيين
  

أسفرت عن مقتل  2009ربع األول من عام وطبقاً لروايات وتقارير صحفية وإعالمية، فإن القتال وأعمال العنف األخرى في ال
ً  137وأدى إلى تشريد  22.شخص 400أكثر من  ويظھر من شھادات من األشخاص المشردين وشھود آخرين أن القوات  23.ألفا

تموز قابلت ھيومن رايتس ووتش /وفي يوليو. الحكومة انتھكت القوانين اإلنسانية في معرض الھجوم وفي جوالت قتال أخرى
مدنياً في شرق تشاد كانوا قد فروا من وجه المصادمات وقصف الحكومة السودانية في شمال وجنوب دارفور بين  40أكثر من 

  .2009أيار /كانون الثاني ومايو/يناير

                                                           
 ,Sarah El Deeb, “UN Peacekeeping Chief in Darfur says war over” Associated Press, September 3, 2009: انظر  20

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gHmShkRA51sEpsS8nvt-5VBQAzygD9AG3T5O0 ) 29تمت الزيارة في 
  .).2009ايلول /سبتمبر

 UNSC, “Report of the Secretary-General on the deployment of the Africa Union-United Nations Hybrid Operation in: انظر  21
Darfur,” July 13, 2009, S/2009/352, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/352 (accessed September 

30, 2009) and June 9, 2009, S/2009/297, 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/363/65/PDF/N0936365.pdf?OpenElement ) أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في
2009.(  

  .El Deeb, “UN peacekeeping chief in Darfur says war over,” Associated Press: انظر  22
 ,USAID Sudan – Complex Emergency Situation Report #12, (FY) 2009, September 04, 2009: انظر  23

http://www.usaid.gov/locations/sub-saharan_africa/sudan/ ) 2009أيلول /سبتمبر 12تمت الزيارة في.(  
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أيار حين تصادمت حركة /مايو 5عاماً، فر من القتال في بلدة أم بارو، شمالي دارفور، وكان القتال قد بدأ في  30أولو صالح، 
لة والمساواة المتمردة مع فصيل ميني ميناوي التابع للجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي كان متمرداً فيما سبق، ومع العدا

أيار بعد أن أخرج فصيل ميني ميناوي والقوات الحكومية قوات حركة العدالة /مايو 9و 8وفي  24.القوات الحكومية السودانية
  25.ية عدة غارات على المناطق المحيطة بأم بارو وعلى فوراوية القريبةوالمساواة من البلدة، نفذت طائرة حكوم

  
  :وقال صالح لـ ھيومن رايتس ووتش كيف فر من القتال

  
توجه . ركض بعض الناس إلى قاعدة اليوناميد. جاء عناصر حركة العدالة والمساواة إلى البلدة

كانوا يرمون . وقصفت المنطقة] رةالطائ[بعد القتال جاءت األنطونوف . اآلخرون إلى تشاد، مثلي
شخصاً على األقل، من  30ومات . وقد قصفوا المنطقة المحيطة بالبلدة بالكامل. قنبلة في اليوم 12

  26.الرجال واألطفال
  

وقال شھود لـ ھيومن رايتس ووتش إن طائرات األنطونوف قصفت نقاط توزيع المياه وغيرھا من األعيان المدنية في أم بارو 
  :عاماً، روى كيف فر من أم بارو وفوراوية 51مكة ابن داود، . وفي فوراوية المجاورة وحولھا

  
] في فوراوية القريبة[في البداية عندما نشب القتال لم نتمكن من بلوغ تشاد، وركضنا إلى الجبال 

وكان ... وكان الوضع جد خطير. واختبأنا ھناك، لكن اضطررنا للعودة إلى فوراوية لجلب المياه
رأيت . أصيبت الحيوانات والناس معھم. الناس لدى حفرة المياه عندما قصف الجيش المكان

  27.شخصين يسقطان قتلى
  

شخصاً، ومنھم ثالثة أطفال، وقد أصيبوا في خمس غارات على األقل  36وعالج المسعفون في أوري كاسوني، شرقي تشاد، 
لحاالت، فقد طفل في الخامسة من عمره أذنه حين أصيب بشظية من وفي إحدى ا. حزيران/أيار ويونيو/على دارفور، في مايو

  28.قنبلة في أم بارو
  

، تصادمت حركة العدالة والمساواة والقوات الحكومية في المھاجرية، جنوبي 2009شباط /كانون الثاني وفبراير/وفي يناير
حكومية على األقل، منھا أعمال قصف ليلية،  واقعة قصف 20شباط، بلغت اليوناميد تقارير عن /فبراير 17و 6وبين . دارفور

واستمر القتال والقصف الحكومي حتى . على مواقع حقيقية ومفترضة لحركة العدالة والمساواة في المناطق المجاورة للقصف
  29.شباط/فبراير 25انسحبت الحركة إلى تشاد في 

                                                           
  .2006ايار /مايو 5فصيل ميني ميناوي كان فصيل المتمردين الوحيد الذي وقع اتفاق سالم دارفور مع الحكومة السودانية في   24
 UN Security Council, “Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid: انظر  25

Operation in Darfur, June 9 2009, S/2009/207, 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/363/65/PDF/N0936365.pdf?OpenElement ) أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في
2009.(  

  .2009تموز /يوليو 23مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الجئ دارفوري، أوري كاسوني، تشاد،   26
  .2009تموز /يوليو 21مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الجئ دارفوري، أوري كاسوني، تشاد،   27
  .2009تموز /يوليو 25مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسعفين من أوري كاسوني، تشاد،   28
 UN Security Council, “Report of the Secretary-General on the deployment of the African Union-United Nations Hybrid: انظر  29

Operation in Darfur,” April 14, 2009, S/2009/201, 
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ً من  40والقصف فيما تالھا عن تشريد أكثر من  وباإلضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، أسفرت المصادمات في المھاجرية ألفا
ألفاً على األقل فروا نحو مخيم زمزم للمشردين داخلياً شمالي دارفور، مما ضغط كثيراً على موارد المخيم، ال  36و. المھاجرية

مة إنسانية من دارفور، منظ 13آذار لـ /مارس 4وتفاقم الوضع كثيراً جراء طرد الحكومة في  30.سيما المياه والنظافة الصحية
  .ومنھا منظمات كانت تقدم المساعدات لمخيم زمزم

  
ھجمات  –باستخدام طائرات األنطونوف سيئة التجھيز دون القدرة على التصويب بدقة  –وكانت غارات الحكومة الجوية 

 3ع المسلح، فإن المادة وحين ترقى المصادمات في دارفور إلى مستوى النزا. عشوائية وتخرق القانون اإلنساني الدولي
والقانون اإلنساني  31،)2بروتوكول (والبروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف  1949المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 

الغارات الجوية العشوائية على المدنيين واألعيان المدنية، مثل أماكن جلب المياه، تنتھك . تعتبر قواعد سارية 32الدولي العرفي 
التي ال غنى عنھا الستمرار السكان المدنيين "والبروتوكول الثاني يحظر صراحة تدمير أو إبعاد األغراض  33.نين الحربقوا

  34.مثل الماشية وموارد المياه" على قيد الحياة
  

األمن  فضالً عن ذلك، فإن ھجمات الحكومة الجوية المستمرة على األعيان المدنية واألھداف العسكرية ھي خرق لقرار مجلس
وبمقدور لجنة العقوبات  35.، الذي يحظر الغارات العسكرية الجوية من قبل الحكومة السودانية على دارفور)2005( 1591

باألمم المتحدة أن تفرض عقوبات محددة على أي شخص تتبين مسؤوليته عن أعمال عسكرية ھجومية من قبيل تلك الغارات، 
لكن حتى اآلن لم يتم فرض عقوبات إال  36اني الدولي أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان،وكذلك جراء أي انتھاكات للقانون اإلنس

كما لم تفرض لجنة العقوبات عقوبة لھذا السبب أو ألسباب أخرى في دارفور  37.على عضو واحد من القوات المسلحة السودانية
  .2006نيسان /منذ أبريل

 
 

                                                                                                                                                                             
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/296/93/PDF/N0929693.pdf?OpenElement ) أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في

2009.(  
  .السابق  30
، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 1949آب /أغسطس 12البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف بتاريخ   31
، صدق السودان على البروتوكول الثاني في 1978كانون األول /ديسمبر 7دخل حيز النفاذ في  U.N.T.S. 609 1125، )ثانيالبروتوكول ال(

  .2006عام 
 :International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law (Cambridge ,: انظر عامة  32

Cambridge University Press, 2005)   
  .13إلى  11القواعد  ICRC, Customary International Humanitarian Law انظر  33
  .14البروتوكول الثاني مادة   34
 S/Res/1591 (2005): ، رقم)2005( 1591قرار مجلس األمن   35

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/287/89/PDF/N0528789.pdf?OpenElement )أيلول /سبتمبر 13الزيارة في  تمت
  .6، فقرة )2009

 S/Res/1591 (2005)، )2005( 1591مجلس األمن، قرار   36

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/287/89/PDF/N0528789.pdf?OpenElement ) أيلول /سبتمبر 13تمت الزيارة في
  ).ج( 3، فقرة )2009

دقت اللجنة على عقوبة تستھدف أربعة افراد، أحدھم من القوات المسلحة، وأحدھم قائد ميليشيا ، ص1672بموجب قرار مجلس األمن   37
 ,S/RES/1672 (2006)، )2006( 1672مجلس األمن، قرار . واثنين من زعماء المتمردين

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/326/77/PDF/N0632677.pdf?OpenElement )أيلول /سبتمبر 29 تمت الزيارة في
2009.(  
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 ال سالم وال عدالة في دارفور
بعض التقدم على مسار محادثات السالم،  –كبير الوسطاء التابع لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة  –ريل باسولي بينما أحرز جب

ومن المقرر استئنافھا في قطر . 2009حزيران /يونيو 18فإن ھذه المحادثات بين حركة العدالة والمساواة والحكومة معلقة منذ 
  38.ات االتحاد بين فصائل المتمردين، وكذلك محادث2009تشرين األول /في أكتوبر

  
وتكرر رفض الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولطالما رفضت المذكرتين األوليين الصادرتين من 

ة ھذا السلوك تجاه المحكمة الجنائية الدولي 39.المحكمة بحق الوزير الحكومي السابق أحمد ھارون وزعيم المتمردين علي كوشيب
ورداً على ھذا، وبعيداً كل البعد عن التعاون مع المحكمة، سعت . اقترن بإصدار المحكمة لمذكرة توقيف بحق البشير نفسه

  .الخرطوم لتشتيت االنتباه عن جرائمه المزعومة بطردھا لمنظمات اإلغاثة
  

والجرائم ضد اإلنسانية، لكنھا حتى اآلن لم وقد أدلت الخرطوم بوعود كثيرة على مسار تحقيق المساءلة داخلياً عن جرائم الحرب 
وما زالت المحاكم السودانية لم  40.تحقق إال مع قلة من األفراد على رتب وظيفية متواضعة، وأغلب القضايا تشمل جرائم عادية

قة تقاض مسؤول واحد رفيع المستوى على صلة بالجرائم السابقة في دارفور، ولم تتحرك حتى للتحقيق، دعك من المالح
وما زال قانون العقوبات السوداني ال يسمح بالتعرض . القضائية، على صلة بالھجمات القائمة والعنف ضد المدنيين ھذا العام

للمسؤولية القانونية بناء على مسؤولية القيادة، وينطوي على الحصانة للقوات المسلحة وأحكام أخرى، على سبيل المثال ضرورة 
االغتصاب، يمكن أن تؤدي إلى إھدار فرصة المالحقة القضائية الحقيقية في جرائم الحرب والجرائم وجود أدلة معينة في حاالت 

  41.ضد اإلنسانية
 

للمدنيين" بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور"حماية ضعيفة من   
 1769لھا الوالية بموجب قرار مجلس األمن ) يوناميد(بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة المختلطة لحفظ السالم في دارفور 

لحماية المدنيين في دارفور، لكن البعثة لم تقم بعد بالوفاء بھذا المكون الضروري من " جميع اإلجراءات المطلوبة"التخاذ 
 1مليار دوالر من  1.6: ألف عنصر من القوات وميزانية مناسبة 26ومن شأن البعثة كاملة االنتشار أن تضم . واليتھا
 70إال أنه بعد أكثر من عامين على إنشاء والية البعثة، فلم يتم نشر إال  2010.42حزيران /يونيو 30حتى  2009تموز /يوليو

قسم . في المائة من مواردھا وما زال يعوزھا المعدات الضرورية لعملھا، ومنھا مروحيات وغيرھا من سبل النقل الضرورية
، لكن حتى اآلن لم توافق حكومة واحدة على 2007يطالب بھذه المعدات منذ أواسط عام عمليات حفظ السالم باألمم المتحدة 

  .إرسال مروحية واحدة
  

                                                           
 ,Darfur peace talks to resume next October – mediator,” Sudan Tribune, September 8, 2009“: انظر  38

http://www.sudantribune.com/spip.php?article32387 ) 2009أيلول /سبتمبر 8تمت الزيارة في.(  
   ,Sudan: Handover War Crimes Suspects to ICC,” Human Rights Watch news release, May 2, 2007“: انظر  39

http://www.hrw.org/node/72077   
 2003، عيّن وزير العدل السوداني، عبد الباسط سبدرات، مدعي خاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ عام 2008آب /في أغسطس  40

ن ثالثة رجال، منھم علي كوشيب، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، نُسب أعلن المدعي الخاص أ 2009شباط /حتى اآلن، وفي فبراير
إال أنه منذ ذلك الحين لم تبدر أية مؤشرات على إحراز تقدم . إليھم االتھام في قضايا على صلة بأحداث في دليج ومكجار وبنداس وجارسيال

  .في ھذه القضية أو قضايا أخرى
 Human Rights Watch, Human Rights First, and Save Darfur, “Rhetoric vs. Reality: The Situation in Darfur,” December: انظر  41

2008, http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/darfur1208.pdf   
 ,UNAMID, African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur Facts and Figures: انظر  42

http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamid/facts.html ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في.(  
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، فإنھا مستمرة في 2007تموز /ورغم تعھد السلطات السودانية أكثر من مرة بتيسير مھمة اليوناميد منذ بدء واليتھا في يوليو
طلب تأشيرة لعاملين في  300أكثر من جلت الحكومة السودانية الموافقة على وقد أ. عرقلة نشرھا وإعاقة عمل القوات بفعالية

البعثة، واألغلبية العظمى منھم من بلدان غربية، وأخرت التخليص الجمركي والتصاريخ الخاصة بسفن تابعة لألمم المتحدة ، 
توقفت في بورسودان ألسابيع وشھور، مما أعاق من حركة المعدات الضرورية المفترض وصولھا إلى دارفور، ورفضت 

 43.يوناميد بتوريد المعدات التي تمنح طائراتھا إمكانيات الرؤية الليلية، مما يعني أن الطائرات ال يمكنھا الطيران ليالً التصريح لل
الُمشّكلة من الحكومة السودانية واألمم المتحدة واالتحاد األفريقي تجتمع مرة شھرياً تقريباً في الخرطوم " اآللية ثالثية األطراف"

إال أنه رغم التوصل إلى االتفاق في عدة قضايا أساسية في ھذه . ا وقضايا عالقة أخرى على صلة بنشر البعثةلمناقشة ھذه القضاي
وعلى المستوى المحلي، تقيد السلطات المحلية من . االجتماعات، فإن ھذه اآللية لم تحل بفعالية العديد من المشكالت على األرض

 11وفي . فيھا قوات األمن الدوريات من المرور عبر النقاط األمنية الحكوميةتحركات اليوناميد، بما في ذلك حاالت منعت 
ويبدو أن  44.اعتقلت السلطات واحتجزت اثنين من العاملين في اليوناميد لمدة ثالثة وأربعة أيام على التوالي 2009نيسان /أبريل

  .االثنين تعرضا للضرب أثناء االحتجاز
  

، 2009آب /في أغسطس. ت لحماية المدنيين، على سبيل المثال عبر الدوريات الوقائيةوقد اتخذت ھذه البعثة بعض الخطوا
كما تمد المدنيين الفارين من القتال بالمالذ . موقع جديد 15سبعة أيام في األسبوع في /ساعة 24بدأت في إجراء دوريات لمدة 

أن تبذل المزيد  –وعليھا  –إال أنھا بإمكانھا . لمصادماتمدنياً المأوى إثر ا 350وفي أم بارو، على سبيل المثال، منحت . اآلمن
أيام في األسبوع في شتى أرجاء دارفور،  7/ساعة 24من أجل تشغيل واليتھا الخاصة بالحماية، بما في ذلك نشر دوريات 

كما . الجيش والمتمردينواالستجابة بفعالية وعلى الفور للتھديدات بحق المدنيين، بما في ذلك التشديد في الضغط على السلطات و
أن على اليوناميد أن تطور استراتيجيات وإجراءات لكيفية تعاون عناصر الجيش والشرطة والمدنيين، في البعثة، من أجل كفالة 

  .الحماية للمدنيين
 

 تعرض عمليات المساعدات للھجوم
في المائة من المساعدات  40ر أكثر من بإغالق المنظمات التي كانت توف 2009آذار /مارس 4قرار الحكومة السودانية في 

وقد استعانت األمم المتحدة وغيرھا من المنظمات غير . التي كانت تصل شمال السودان، قوض كثيراً من العملية بالكامل
إال أن ھذه اإلجراءات . الحكومية بإجراءات ألوضاع الطوارئ، مثل الترشيد في توزيع األغذية، لتفادي وقوع كارثة محققة

ست مستدامة أو ممتدة األثر، وال تشمل حماية المدنيين وبرامج الوقاية من العنف الجنسي التي كانت مطبقة قبيل طرد لي
  45.المنظمات

  
آذار، اعتقلت قوات األمن السودانية واحتجزت العاملين الوطنيين بالمنظمات غير الحكومية المغلقة /وإثر أعمال الطرد في مارس

واعتقل األمن الوطني عاملين على األقل بمنظمات غير حكومية دولية، وستة من المسؤولين باألمم  46.والمنظمات المطرودة

                                                           
 UNSC, “Report of the Secretary-General on the deployment of the Africa Union-United Nations Hybrid Operation in: انظر  43

Darfur,” July 13, 2009, S/2009/352, http://reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-7TZPH4-

full_report.pdf/$File/full_report.pdf ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في.(  
 UNSC, “Report of the Secretary-General on the deployment of the Africa Union-United Nations Hybrid Operation in: انظر  44

Darfur,” July 13, 2009, S/2009/352, http://reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-7TZPH4-

full_report.pdf/$File/full_report.pdf ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في.(  
منظمات دولية غير حكومية  10وثالث منظمات غير حكومية وطنية كانت توفر الحماية لبرامج ذات صلة، و 11من المنظمات الـ  11  45

، )تم حجب االسم(ودة مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول بمنظمة إغاثة مطر. كانت تستجيب لحاالت العنف الجنسي والعنف ضد المرأة
  .2009أيلول /سبتمبر 8

  .2009أيلول /سبتمبر 3، )تم حجب االسم(مقابلة ھيومن رايتس ووتش   46
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والكثير من  2009.47حزيران /نيسان ويونيو/مسؤوالً بمنظمات غير حكومية وطنية، في الفترة بين أبريل 12المتحدة، و
  48.م للضرب والمعاملة السيئة أثناء االحتجازالمقبوض عليھم، ومنھم اثنين من العاملين باليوناميد، أفادوا تعرضھ

  
أيار وافقت الحكومة على السماح لبعض المنظمات بالعودة إلى دارفور تحت مسميات مغايرة، لكن بعد ستة أشھر من /وفي مايو

، تراجع عدد 2009حزيران /يونيو 30وأفاد األمين العام لألمم المتحدة أنه حتى . الطرد لم تبدأ أي من تلك المنظمات في العمل
ويحذر العاملين المخضرمين . 12658إلى  17700العاملين الدوليين والوطنيين بالمساعدات اإلنسانية في دارفور من 

بالمنظمات اإلنسانية من أن الخسارة في القدرات والخبرات والذاكرة المؤسسية والعالقات بالمجتمعات المحلية في دارفور سوف 
  49.عمل لسنواتتستمر في التأثير على ال

 

 حجب المعلومات
األثر الكامل للطرد على المعتمدين على المساعدات في دارفور ما زال غير معروف، ويعود ھذا في األغلب إلى أن الطرد أدى 

المؤسسات المطرودة منھا من كان لھا حضور واضح وقوي في دارفور، . إلى خلق فجوة في تدفق المعلومات بشأن دارفور
ر الذين كان لھم أدوار رئيسية في منابر تنسيق المنظمات غير الحكومية، مثل لجنة تنسيق شؤون المنظمات في وكذلك العناص

وإذا اقترن ھذا بإغالق الحكومة . غيابھم قلل من المعلومات المجموعة والمنشورة بشأن األوضاع في دارفور. الخرطوم
ً بشكل فعلي على أغلب لمنظمات سودانية، وقمعھا لنشطاء حقوق اإلنسان والصحفي ين، يؤدي إلى سيطرة الحكومة حاليا

المعلومات، ليس فقط بشأن االحتياجات اإلنسانية، بل الوضع في دارفور بشكل مجمل، وانتھاكات حقوق اإلنسان، والقضايا 
المتحدة على مراقبة ھذا التضييق على المعلومات يعيق كثيراً من قدرة الحكومات المعنية واألمم . الخاصة بحماية المدنيين

  .االحتياجات اإلنسانية واالستجابة النتھاكات حقوق اإلنسان
  

آذار في مواقع مختارة في /مارس 19إلى  11وفي تقييم مشترك للحكومة السودانية واألمم المتحدة تم إجراءه في الفترة من 
لنظافة والصحة، لكنه لم يشمل تقييم وضع دارفور، تبين وجود فجوات حساسة وفورية في قطاعات جوھرية، منھا المياه وا

لفحص الجھود المبذولة على "دارفور  51حزيران زارت لجنة مشتركة أخرى/يونيو 15وفي  50.حقوق اإلنسان وحماية المدنيين
مستوى الدولة لتيسير المساعدة اإلنسانية عبر زيارات لمخيمات المشردين داخلياً، واالجتماعات بالمسؤولين المحليين 

  52".يوناميدوال
  

                                                           
أيار عن تطور الوضع، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش، مقابلة ھيومن رايتس /مايو 12نيسان و/أبريل 14تقرير اليوناميد في   47

  .2009ل أيلو/سبتمبر 3، )تم حجب االسم(ووتش 
  .السابق  48
  .2009أيلول /سبتمبر 8، )تم حجب االسم(مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عنصر بمنظمة إنسانية مطرودة   49
 ,Government of Sudan—United Nations: Joint Assessment Mission to Darfur, March 24, 2009: انظر  50

http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SODA-7QFT8D-

full_report.pdf/$File/full_report.pdf ) 2009آذار /مارس 26تمت الزيارة في.(  
بعثة مشكلة من لجنة رفيعة المستوى، منھا ممثلين عن الحكومة السودانية والصين وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد  51 

نسيق األفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية وبعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في دارفور، ومكتب األمم المتحدة لت
 .الشؤون اإلنسانية

  .، توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش2009حزيران /يونيو 22تقرير الحالة الخاص باليوناميد،   52
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إال أنه لم يتم إجراء تقييم شامل مستقل ألثر الطرد، سواء من قبل األمم المتحدة أو عبر إجراء استقصاء لجميع المنظمات غير 
مثل ھذا التقييم من شأنه أن يشمل حقوق اإلنسان واحتياجات الحماية ويغطي مناطق جغرافية  53.الحكومية التي ما زالت تعمل

كما يجب على اليوناميد أن تكتب بشكل دوري وعلني ومنھجي عن  54.خدمتھا الفتقاد تلك المناطق لألمانكافحت المنظمات ل
  .حماية المدنيين وانتھاكات حقوق اإلنسان

                                                           
الذي سبق وأصدره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يحدد االحتياجات اإلنسانية واالستجابة لھا " ملف االحتياجات اإلنسانية"  53

  .2009كانون الثاني /نحاء دارفور، ولم يتم نشره منذ ينايرفي مواقع تشمل أ
حزيران على أن يشمل عملھا الحماية، لكنھا لم تصدر بعد تقييماً ألثر الطرد على احتياجات الحماية /يونيو 17اللجنة العليا وافقت في   54

  .ومجريات عمل البرامج



2009 تشرين األول/ھيومن رايتس ووتش أكتوبر   17 

 

اإلخفاق في حماية المدنيين في جنوب السودان.   VI 
 

الصراع بين الطوائف اإلثنية   
السودان ھو القتال فيما بين الطوائف اإلثنية، وعادة ما يرتبط ھذا النوع من التھديد الرئيسي والمتصاعد بحق المدنيين في جنوب 

وحده، أسفرت الھجمات والھجمات المضادة  2009وفي عام . النزاعات بالتنافس على الموارد مع تفاقم توافر وانتشار األسلحة
وفي  55.مدني 1200ي، عن مقتل أكثر من فيما بين العناصر المسلحة من مجتمعات مورلي ولو نوير اإلثنية في والية جونج

آب، ھاجمت جماعات اللو نوير من مقاطعة وورور قرية للدنكا في مقاطعة تويك الشرقية، مما أسفر عن مقتل /أواخر أغسطس
وقال ممثل عن المقاطعة شھد على الھجوم لـ ھيومن رايتس ووتش إن المھاجمين نھبوا . مدنياً، منھم نساء وأطفال 40نحو 
أيلول ھاجمت مجموعة كبيرة من شبان اللو نوير المسلحين باألسلحة الثقيلة /سبتمبر 20وفي  56.وانات والسلع من المنطقةالحي

  57.مدني وجندي ورجل شرطة 100بلدة دوك باديت التي يقطنھا الدنكا، فتغلبوا على القوات األمنية وقتلوا نحو 
  

اراب، تناقلت التقارير أن صداماً بين جماعات الدنكا على حقوق الرعي أسفر ففي والية و. ولم يقتصر القتال على والية جونقلي
وفي والية أعالي النيل، طفت إلى السطح من جديد التوترات بين الشيلوك والدنكا، وكانت  58.آب/مدنياً في أغسطس 30عن مقتل 

، ثم طفت إلى السطح في أواخر 2009اني كانون الث/قد اشتعلت في الذكرى السنوية التفاق السالم الشامل في ملكال يناير
ً مما يستوجب قيام الدنكا المسلحون بشن  20آب حين ھاجم شيلوك مسلحون قرية للدنكا شمالي ملكال، فقتلوا /أغسطس شخصا

  59.ھجوم انتقامي
  

وفي بعض . وفي بعض جوالت القتال األخيرة، ال سيما في جونقلي، اتسمت الھجمات بزيادة في استھداف النساء واألطفال
ھذه العوامل . الحاالت، كما في الھجوم األخير على دوك باديت، أفاد الشھود بأن الجماعات المھاجمة استخدمت أسلحة جديدة

ولم  60.استدعت خروج رجال السياسة والمراقبون من الجنوب في ادعاءات بأن القوات الموالية للشمال تؤجج نيران النزاعات
  .ھيومن رايتس ووتش إلى أدلة مباشرة على ھذا الزعمتتوصل األمم المتحدة وال 

  
ولم تتمكن سلطات جنوب السودان من التصدي لألسباب وراء ھذه النزاعات أو من حماية المدنيين من العنف ما بين الطوائف 

الھجمات  شرطة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ليس لديھما ما يكفي من أعداد أو موارد لدرء. اإلثنية

                                                           
 ,Sudan: End Violence in Jonglei State,” Human Rights Watch news release, August 11, 2009“: انظر  55

http://www.hrw.org/en/news/2009/08/11/sudan-end-violence-jonglei-state   
  .2009آب /أغسطس 31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المبجل ماكر دينغ مالو، جوبا، السودان،   56
 ,Skye Wheeler, “More than 100 dead in south Sudan attacks – officials,” Reuters, September 21, 2009: انظر  57

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LL61402.htm ) 2009أيلول /سبتمبر 22تمت الزيارة في.(  
 ,Warrap Governor condemns tribal clash over grazing lands,” Sudan Tribune, August 13, 2009“: انظر  58

http://www.sudantribune.com/spip.php?article32112 ) 2009أيلول /سبتمبر 22تمت الزيارة في.(  
 ,Upper Nile calls for no military intervention after bloody fighting,” Sudan Tribune, September 6, 2009“: انظر  59

http://www.sudantribune.com/spip.php?article32357 ) 2009أيلول /سبتمبر 22تمت الزيارة في.(  
 ,South Sudan says Khartoum is reneging on CPA deal,” Reuters, August 25, 2009“: انظر  60

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LP333979.htm ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في .( ً  John: انظر أيضا

Prendergast, “Avoiding Total War in Sudan,” منظمات، على، منشورة من قبل مجموعة من ال2009أيلول /سبتمبر :
http://www.enoughproject.org/publications/avoiding-total-war-sudan-urgent-need-different-us-strategy ) 22تمت الزيارة في 

  ).2009يلول أ/سبتمبر
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كما لم يتبن الجيش الشعبي لتحرير السودان سياسة واضحة بشأن متى . المسلحة، وليسوا مدربين بفعالية للتدخل لحماية المدنيين
وكيف يتدخل الجنود في النزاعات ما بين الطوائف اإلثنية من المدنيين، وفي الھجمات والھجمات المضادة بين تجمعات اللو نوير 

ويبدو أن ھذه السياسة  61.ي في وقت سابق من ھذا العام، إذ أمر القادة قواتھم بعدم التدخل في الشؤون المدنيةومورلي في جونقل
أيلول جھزت الحكومة مئات الجنود اإلضافيين وأرسلتھم إلى جونقلي إثر سلسلة من الھجمات وقعت /ففي سبتمبر. قد تغيرت

  62.ھناك
  

السودان لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم يعتقدون أن السبيل الوحيد لرد الحكومة على  وقال العديد من المسؤولين في حكومة جنوب
أيلول، /وفي األسبوع األول من سبتمبر 63.العنف ما بين الطوائف اإلثنية ھو االنخراط في أعمال نزع أسلحة المدنيين قسراً 
. ق لبلدة جوبا، دون وقوع حوادث كبرىأجرى الجيش الشعبي لتحرير السودان وشرطة جنوب السودان عملية تفتيش وتطوي

إال أن المنھج  64.عندما أصدر الرئيس كيري قراراً بنزع األسلحة 2008أيار /ونفذ ُحكام واليات أخرى عمليات إضافية منذ مايو
ً في نزع األسلحة يمثل مخاطرة كبيرة على المدنيين، كما يظھر من العمليات السابقة التي لجأت فيھا قوات  الجزئي المتبع حاليا

ً بناء على التقسيم اإلثني للمجتمعات  65.األمن لإلساءة إلى المدنيين أو دخلت في نزاع مفتوح مع المجتمعات المسلحة، وأحيانا
، حين أسفرت حملة لنزع أسلحة مجتمعات اللو نوير عن نشوب القتال بين 2006المثال األكثر عنفاً وقع في والية جونقلي عام 

 66.جندي ومدني 1600وقد مات في معرض القتال نحو . المسلحين الجنود والمدنيين

 

 تھديد جيش مقاومة الرب
. ھجمات جيش مقاومة الرب المتكررة في والية غرب االستوائية مستمرة بدورھا في تھديد أرواح وحقوق المدنيين اإلنسانية

ية أفريقيا الوسطى، وداخل جنوب السودان، متمردو جيش مقاومة الرب يعملون في جمھورية الكونغو الديمقراطية وجمھور
وتقدر األمم المتحدة خروج . ويستمرون في مھاجمة السكان المدنيين، مما أسفر عن تدفق الالجئين إلى غرب ووسط االستوائية

ألف الجئ من جمھورية الكونغو الديمقراطية وجمھورية أفريقيا الوسطى، ليعيشوا حالياً في مخيمات في جنوب  18نحو 
ً في حالة نزوح 68السودان، وأن نحو  ً من جنوب السودان يعيشون حاليا آب /أغسطس 12الھجوم الكبير األخير وقع في . ألفا

، في إيزو، في غرب االستوائية، عندما ھاجمت مجموعة من متمردي جيش مقاومة الرب كنيسة، وقتلوا شخصين، 2009
وأحصت األمم المتحدة وقوع سبع حوادث أخرى على األقل في جنوب  67.واختطفوا عشر فتيات ونھبوا مخازن كبيرة للطعام

  68.أيلول/السودان في األسبوع األول من سبتمبر
                                                           

 Human Rights Watch, No One to Intervene: Gaps in Civilian Protection in Southern Sudan, ISBN: 1-56432-506-7, June: انظر  61
2009, http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/21/no-one-intervene-0   

 ,SPLA deploy to Duk county,” Sudan Radio Service, September 24, 2009“: انظر  62

http://www.sudanradio.org/viewArticle.php?id=2725 ) 2009أيلول /سبتمبر 25تمت الزيارة في.(  
  .2009آب /أغسطس 31مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مفوض حكومة جنوب السودان، جوي كواجى، جوبا، السودان،   63
 ,Adam O’Brien, “Shots in the Dark: the 2008 South Sudan Civilian Disarmament Campaign,” Small Arms Survey: انظر  64

January, 2009, http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/spotlight/sudan/sudan_publications.html ) 22تمت الزيارة في 
  ).2009أيلول /سبتمبر

 ,Human Rights Watch, There is No Protection: Insecurity and Human Rights in Southern Sudan, ISBN: 1-56432-436-2: انظر  65
February 2009, http://www.hrw.org/en/reports/2009/02/12/there-no-protection-0, pp. 25-26    

  .السابق  66
 ,New LRA attacks trigger more displacement in Southern Sudan” UNHCR press statement, August 21, 2009“: انظر  67

http://www.unhcr.org/4a8e974e9.html ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في.(  
 ,UN raises new concerns about increasing LRA attacks in Southern Sudan,” UNMIS news release, September 11“: انظر  68

2009, http://unmis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=587&ctl=Details&mid=2680&ItemID=5633 ) 11تمت الزيارة في 
  ).2009أيلول /سبتمبر



2009 تشرين األول/ھيومن رايتس ووتش أكتوبر   19 

  
وثمة تواجد للجيش األوغندي والجيش الشعبي لتحرير السودان في المناطق المتأثرة بھجمات جيش مقاومة الرب في جنوب 

بعثة األمم المتحدة في السودان لم تكن كافية بدورھا، فدورياتھا . من الھجماتالسودان، لكن لم يتدخل أي منھما لحماية المدنيين 
تقتصر على الطرق الرئيسية وتركز على حماية العاملين بالمساعدات اإلنسانية واألمم المتحدة أكثر من حمايتھا للقرى المتأثرة 

  .بالھجمات
 

 فرص لنشوب العنف في الحدود بين الشمال والجنوب
اطق على األقل على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب من غرب بحر الغزال إلى النيل األزرق موزعة بين ثمة خمس من

حفرة النحاس /وتمشل مناطق كافيا كينجي. حكومتي الشمال والجنوب، لوجود موارد طبيعية فيھا مثل النحاس والنفط والمراعي
نوب دارفور، وھجليج على الحدود بين الوحدة وجنوب كردفان، في غرب بحر الغزال، والحدود بين شمال بحر الغزال وج

ھذه النزاعات تُعد  69.ومنطقة صغيرة على الحدود بين أعالي النيل والنيل األبيض، وشر الفي بالقرب من جنوب النيل األزرق
. ت بإدارة التوترات بفعاليةمناطق اشتعال محتملة قد يظھر فيھا المزيد من العنف وانتھاكات حقوق اإلنسان إذا لم تقم السلطا

فالعالقات بين المجتمعات على طول الحدود سبق من قبل أن تحولت إلى طابع العنف، ال سيما في مناطق شمال أويل في شمال 
  .2008، ثم في منطقة خرسانة في والية الوحدة في عام 2006بحر الغزال في عام 

  
سلطات الدولة والسلطات المحلية بحذر شديد العالقات بين ھذه المجتمعات، وخالل الشھور القادمة، سوف تزداد أھمية أن تدير 

ال سيما بما أن أطراف اتفاق السالم الشامل من غير المرجح أن يحلوا ھذه النزاعات الحدودية عبر آلية ترسيم الحدود بين 
ومن المقرر انتھاء عملية الترسيم . موقد تعطلت جھود األطراف على صخرة كيفية حل خالفاتھم حول الترسي. الشمال والجنوب

  2009.70كانون األول /أيلول، وعلى األرض في ديسمبر/على الورق بنھاية سبتمبر
  

. وباإلضافة إلى ھذه المناطق الحدودية المتنازع عليھا، فأبيي بدورھا ما زالت نقطة مشتعلة بالعنف وانتھاكات حقوق اإلنسان
بين الشمال والجنوب وھي إحدى ثالث مناطق انتقالية يحكمھا بروتوكول منفصل عن  أبيي منطقة غنية بالنفط تحوط الحدود

، أسفرت المصادمات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير 2008أيار /وفي مايو 71.اتفاق السالم الشامل
ى إعادة السالم إلى المنطقة وعرضوا واتفقت األطراف عل 72.ألف مدني 60السودان عن دمار شبه كامل للبلدة وتشريد نحو 

  .مسألة حدود أبيي على التحكيم الدولي
  

منحت محكمة التحكيم الدائمة في الھاي أغلب المنطقة المتنازع عليھا، باستثناء ميرام وھجليج إلى  2009تموز /يوليو 22وفي 
ن تنفيذ االتفاقات اإلدارية والمالية واألمنية ومع تقرير الحدود، يمكن ألطراف اتفاق السالم الشامل اآل. مجتمع الدنكا نجوك

إال أن بعد أكثر من شھرين على قرار محكمة التحكيم الدائمة، فما زال الترسيم الفعلي لتقسيم . الموصوفة في بروتوكول أبيي
  73.استفتاء أبييالمنطقة لم يتم، إذ لم تحول حكومة الوحدة الوطنية الموارد الموعودة إلى إدارة أبيي، ولم تصدر قانون 

  
                                                           

، 2009حزيران /يونيو Announcement of the Modified Elections’ Time-frame,” National Elections Commission 28“: انظر  69
  .توجد نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش

  .السابق  70
الجيش الشعبي لتحرير السودان، /البروتوكول بين حكومة السودان والحركة. بروتوكول أبيي يوضح الترتيبات الخاصة بإدارة المنطقة  71

  .5.1، 2004أيار /مايو 26بشأن حل نزاع أبيي، 
 ,Human Rights Watch, Abandoning Abyei: Destruction and Displacement, ISBN: 1-56432-364-1, July 2008: انظر  72

http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/21/abandoning-abyei-0   
  .1.3الفصل الرابع، قسم . 2011بموجب اتفاق السالم الشامل، استفتاء أبيي يجب أن يتم منفصالً عن استفتاء الجنوب العام، في عام   73
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قبلوا  –وھما المجتمعان اللذان طالبا بحقوق على األرض في أبيي  –وقبل زعماء الدنكا نجوك ومجتمع المسيرية شبه الرحال 
ً قرار محكمة التحكيم الدائمة إال أن زعماء المسيرية ال يجمعون على دعمھم للقرار وبعضھم أدلى ببيانات ترفض ترسيم . علنا

ولم يستقر المجتمعان المحليان بعد على شروط  74. يتمكنون فيما بعد من الوصول إلى المراعي الخاصة بھمالحدود خشية أال
  75.االتفاق أو خطط الھجرة في موسم الجفاف القادم

  
وھي سياسة يمكن أن تشعل الصراع في المناطق  –وفي الوقت نفسه، فإن إدارة أبيي تشجع على عودة الدنكا نجوك إلى المنطقة 

مفوضة (كما أن ھيومن رايتس ووتش قلقة من أن تسھم خطط وحدة الشرطة المتكاملة المشتركة  76.لتي تستقر بھا المسيريةا
، المبرمة مع الشرطة المحلية، في إزجاء نيران )2008أيار /بموجب خارطة طريق أبيي المتفق عليھا إثر مصادمات مايو

  .ادة القانون وغياب المحاكم عن أبييالنزاع بدالً من منعه، ال سيما نظراً لضعف سي
  

، مع إنشاء قواعد في 2008أيار /بعثة األمم المتحدة في السودان عززت من تواجدھا في منطقة أبيي كثيراً إثر مصادمات مايو
فيھا أبيي وأجوك، وطورت إستراتيجية لحماية المدنيين في المواقع التي تدخل ضمن حدود التحكيم على الحدود التي قد ينشب 

الممتد فيما وراء منطقة الحدود  6إال أنھا ما زالت تواجه التحديات في الوصول إلى المنطقة األصلية من القطاع  77.النزاع
  .الخاضعة للتحكيم

 

 اإلخفاق في تنفيذ األحكام األمنية باتفاق السالم الشامل
فيما يخص سحب القوات وإدماج الميليشيات السابقة، يسھم إخفاق األطراف في تنفيذ أحكام اتفاق السالم الشامل األمنية بالكامل، 

 1فالطرفين لم يسحبا بعد القوات إلى المواقع المتفق عليھا على الجانبين من حدود . بدوره في وقوع العنف بالقرب من الحدود
بين بانتيو " (تشوين"ند على سبيل المثال، في والية الوحدة يضع الجيش السوداني نقطة تفتيش ع. 1956كانون الثاني /يناير

  .تقول السلطات المحلية إنھا غير قانونية، ويمكن أن تشعل النزاع مع قوات الجنوب) وباريانج
  

مع ممثلين  –البعثة  –وال يمكن لبعثة األمم المتحدة في السودان الوصول إلى مناطق عديدة قريبة من الحدود، وتسافر عناصرھا 
وھذه القيود تضعف من قدرة البعثة على التحقق من مستوى تواجد القوات . مالت تفتيش فجائيةعن الجيشين، وال يمكنھا إجراء ح

  .ومراقبة انتھاكات وقف إطالق النار، والتحليل الدقيق الحتماالت وقوع العنف وأماكنھا
  

تفاق السالم الشامل، ضمن في ا" الجماعات المسلحة األخرى"كما أخفقت األطراف في إدماج الميليشيات السابقة، المدعوة باسم 
ھذا اإلخفاق قد يشعل  78.صفوف الجيوش النظامية الخاصة بالطرفين، كما أخفقت في تسريح الميليشيات ودمجھا بالمدنيين

ً أثناء الحرب األھلية في والية أعالي النيل، قالت . العنف، ال سيما في المناطق التي كان ينشط فيھا عناصر الميليشيات سابقا
 –بسھولة  –الميليشيات السابقة الموالية للقوات المسلحة السودانية " إعادة تنشيط"لـ ھيومن رايتس ووتش إنھا تخشى السلطات 

  79.من قبل القادة السابقين للميليشيات
  

                                                           
 ,Messeriya leader denies historic border with Dinka Ngok,” Sudan Tribune, September 21, 2009“: انظر  74

http://www.sudantribune.com/spip.php?article32535 ) 2009أيلول /سبتمبر 21تمت الزيارة في.(  
  .2009أيلول /سبتمبر 11و 9، )تم حجب االسم(بريد إلكتروني بين ھيومن رايتس ووتش وأحد العاملين ببعثة األمم المتحدة في السودان   75
  .2009آب /أغسطس 14مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قائد قطاع في بعثة األمم المتحدة في السودان، أبيي،   76
  .السابق  77
  .7، مادة 6اتفاق السالم الشامل، فصل   78
  .2009آب /أغسطس 30مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع غاتلواك دينج غارانغ، حاكم والية أعالي النيل، جوبا،   79
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المشكلة  وتواجد الميليشيات السابقة زعزع بدوره االستقرار، ال سيما في الوحدات المشتركة المتكاملة، والقوات األمنية المشتركة
 80.بموجب اتفاق السالم الشامل، والمشكلة بنسبة النصف من كل من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان

العناصر السابقة بالميليشيات الذين لم يُعاد دمجھم على النحو الواجب في القوات المسلحة السودانية، أسھموا بشكل مباشر في 
كات حقوق اإلنسان في المصادمات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية في أعمال العنف وانتھا

  2008.81أيار /، وفي أبيي في مايو2009شباط /، وفبراير2006تشرين الثاني /ملكال، وھذا في نوفمبر
  

ففي . زعة االستقرار في سياقات أخرىوعناصر الميليشيات السابقة من الجيش الشعبي لتحرير السودان ھم بدورھم مصدر لزع
والية الوحدة، على سبيل المثال، فإن التوترات القائمة بين جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان وعناصر الميليشيات السابقة من 

ة والسياسية قوات الدفاع عن جنوب السودان الذين اُنتخبوا لدمجھم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، فاقمت من التوترات اإلثني
في الوالية، ويعتقد المراقبون أن ھذه التوترات قد تؤدي إلى المزيد من افتقاد األمان وانتھاكات حقوق اإلنسان إذا لم تجد من 

 .يوقفھا عند حدھا

 

                                                           
  .4، مادة 6اق السالم الشامل، فصل اتف  80
 Human Rights Watch, Abandoning Abyei and “Letter to the Presidency of the Sudanese Government of National Unity: انظر  81

Concerning the Situation in Malakal,” May 21, 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/05/21/letter-presidency-sudanese-
government-national-unity-concerning-situation-malaka   
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