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 موجز

يقـدم هذا التقرير االستنتاجات اليت خلصت إليها السيدة أمساء جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنية حباالت                
اق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، إثر عودهتا من البعثة اليت اضطلعت هبا يف السودان                اإلعدام خارج نط  
وكان الدافع أصالً إىل القيام هبذه البعثة هو تعدد االدعاءات املتعلقة حبدوث            . ٢٠٠٤يونـيه   /خـالل حزيـران   

 السودان، ولكن أيضاً يف مناطق      انـتهاكات للحق يف احلياة يف السودان، ال سيما يف منطقة دارفور الواقعة غرب             
وقد زارت البعثة اخلرطوم وواليات دارفور الثالث ووالية أعايل النيل والتقت بعدٍد كبري من              . أخرى من اجلنوب  

 .كما عقدت البعثة اجتماعات يف نريويب والقاهرة. احملاورين

 حاالت إعدام خارج نطاق وتستنتج املقررة اخلاصة أن حكومة السودان مسؤولة دون أدىن شك عن تنفيذ 
القضـاء وبإجراءات موجزة خالل األشهر العديدة السابقة حبق عدد كبري من سكان منطقة دارفور، ومن سكان            

وإضافةً إىل ذلك، فإن الكارثة اإلنسانية احلالية . مملكـة الُشلُك يف والية أعايل النيل، وإن يكن على نطاٍق أضيق          
 احلكومة مسؤولة عن وقوعها إىل حٍد كبري، قد عرضت ماليني املدنيني للخطر، اليت تفجرت يف دارفور، واليت تعد

 .ويرجح أن يلقى كثريون حتفهم يف غضون األشهر القادمة من اجلوع واملرض

ومـن املؤسف أن حكومة السودان قد تباطأت يف توفري كامل اإلمكانيات لوصول املساعدات اإلنسانية            
. رب إلتاحة إمكانية إجراء رصد أكثر مشوالً حلالة حقوق اإلنسان يف هذه املنطقة            دون عائق، بل وأبدت ممانعة أك     

وتـتحمل حكومـة السودان مسؤولية محاية حياة املشردين داخلياً، فضالً عن املتضررين اآلخرين هبذا النـزاع                
 .وستكون هي املسؤولة يف هناية األمر عن وفاهتم

 عدداً من األفراد قد حكم عليهم باإلعدام بسبب جرائم          ويف السـودان، اكتشـفت املقررة اخلاصة أن        
ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة من العمر، األمر الذي شكل انتهاكاً واضحاً للمعايري الدولية وللتشريع                

 . الوطين أيضاً

ة اإلنسانية الفعالة وفيما يتعلق باملستقبل، توصي املقررة اخلاصة بإيالء األولوية فوراً لضمان تقدمي املساعد 
ومحاية حقوق اإلنسان للسكان املستضعفني يف دارفور كما يف اجلنوب، وذلك هبدف محاية حق شعب السودان يف 

وينبغي للحكومة أن تكفل على الفور نزع       . وينبغي وقف مجيع اهلجمات اليت تشن على السكان املدنيني        . احلياة
الدفاع الشعيب حتت سيطرهتا املطلقة وفرز مجيع عناصر هذه القوات          سالح مجيع امليليشيات وإبقاء عمليات قوات       

كما ينبغي هلا أن تكفل، مبساعدة اجملتمع الدويل إذا كانت متاحة، توفري التدريب املناسب للقوات  . فـرزاً سليماً  
وأن تكفل  . املسـلحة لكي تتصرف وفقاً ملا ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل              

إمكانـية الوصـول الفوري والتام للجهات اإلنسانية الفاعلة وكذلك للهيئات الدولية املعنية برصد حالة حقوق           
اإلنسـان حـىت تتاح للمجتمع الدويل فرص القيام، بالتعاون مع احلكومة، حبماية حياة السكان املستضعفني يف                 

إمكانية وصول املعنيني بتوفري املساعدة اإلنسانية بأمان إىل        كما ينبغي حلركيت التمرد يف دارفور إتاحة        . دارفـور 
. وينـبغي حث اجملتمع الدويل باستمرار على تقدمي املساعدة اإلنسانية السخية للمتضررين يف السودان             . املـنطقة 

كان أن ومن األمهية مب. ويتعني على األمم املتحدة مواصلة إلقاء الضوء على ضرورة محاية حقوق اإلنسان للمدنيني
وتشدد املقررة اخلاصة أيضاً على أمهية معاجلة املشاكل      . يكـون هناك وجود دويل يكفل الترابط والرتاهة واحلياد        
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ومن الضروري، يف هذا الصدد، وضع عملية شاملة وعادلة         . السياسية واالقتصادية اليت يعاين منها شعب دارفور      
 . وشفافة للسالم تأخذ هذه املشاكل يف االعتبار

قضـية املساءلة حامسة بالنسبة لعملية السالم، ألن الكثري من األسباب الرئيسية للرتاع يتصل بالشعور               و 
ويعد إنشاء . ويتعني على حكومة السودان أال تدخر جهداً للقضاء على ثقافة اإلفالت من العقاب. بالظلم والتمييز

اً إجيابياً، واألمل معقود على أن تضع اللجنة يف         جلـنة وطنـية للتحقيق، يف إطار احلالة القائمة يف دارفور، تطور           
غري أنه ال ميكن للجنة أن تعاجل       . اعتبارها انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُيزعم أن قوات األمن هي اليت ارتكبتها           

ومن واجب احلكومة، يف هناية املطاف، أن تكفل حتقيق العدالة ومحاية الشهود             .قضية املساءلة إال بصورٍة جزئية    
بيد أن االنطباع الذي تولد لدى املقررة اخلاصة هو أن تطبيق املساءلة سُيمس جدياً ما . الضحايا يف هذه العمليةو

ويف هذا الصدد، فإنه من األمهية      . مل يراقـب اجملتمع الدويل هذه العملية عن كثب، بل ورمبا يساعد يف تنفيذها             
 اليت وقعت يف دارفور، مبا يف ذلك عمليات القتل         القصـوى أن جتـرى التحقيقات للتثبت من تفاصيل األحداث         

واجلهات الدولية الفاعلة هي أنسب من جيري . خـارج نطاق القضاء، وأن يقدم مرتكبوها املزعومون إىل العدالة   
 . هذه التحقيقات، لضمان تنفيذها وفقاً للمعايري القانونية الدولية وأيضاً توجيه رسالة عامة بأهنا ستكون نزيهة

ـ   ي املقـررة اخلاصة حكومة السودان بتنقيح التشريع الوطين املتعلق بعقوبة اإلعدام تنقيحاً شامالً              وتوص
وينبغي إجراء استعراض شامل للقضايا املتعلقة جبميع األشخاص الذين ينتظرون . لضمان مواءمته مع املعايري الدولية

 .ناء حماكماهتمتنفيذ حكم اإلعدام ضماناً الحترام املعايري الدولية الدنيا أث
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 ملرفقا

 تقـرير السيدة أمساء جاهانغري، املقررة اخلاصة املعنيـة حباالت
 اإلعدام خارج نطاق القضاءأو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، عن

 )٢٠٠٤يونيه / حزيران١٣-١(بعثتها إىل السودان 
 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ �٣ ١ ..............................................................................مقدمة

 ٦ �١٠ ٤ ............................................................برنامج الزيارة -أوالً 

 ٧ ١٩-١١ ............................................................معلومات عامة -ثانياً 

 ٧ ١١   ..........الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت السودان طرف فيها-ألف  
 ٨ ١٩-١٢ ................................. معلومات أساسية وجيزة�اإلطار  -باء  

 ١٠ ٥٦-٢٠ ..............................................................االستنتاجات -ثالثاً 

 ١٠ ٤٦-٢٠ ...........................................................دارفور -ألف  
 ١٥ ٥٠-٤٧ .................................... مملكة ُشلُك�جنوب السودان  -باء   
 ١٦ ٥٦-٥١ .....................................ة اإلعدام واحملاكم اخلاصةعقوب-جيم  

 ١٧ ٦١-٥٧ ...........................................املالحظات اخلتامية والتوصيات -رابعاً 

 ١٧ ٥٨-٥٧ .................................................املالحظات اخلتامية-ألف  
 ١٨ ٦١-٥٩ ..........................................................التوصيات -باء   
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 مقدمة

 ببعثة رمسية إىل السودان، كما قمت فيما بعد بزيارة نريويب           ٢٠٠٤يونيه  /لقـد اضـطلعت يف حزيران      -١
وكانت هذه آخر بعثة أقوم هبا بصفيت مقررة خاصة للجنة          .  لاللتقاء مبحاورين ملناقشة احلالة يف السودان      والقاهرة

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املعنية حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ألن فترة              
د كبري من االدعاءات حبدوث انتهاكات للحق يف وإثر ما تلقيته من عد   . ٢٠٠٤يوليه  /واليـيت سـتنتهي يف متوز     

 أن أطلب من حكومة السودان املوافقة على تنظيم بعثٍة متكنين من            ٢٠٠٤يناير  /احلـياة، قررت يف كانون الثاين     
، وافقت احلكومة على هذه الزيارة، ولكنها اشترطت ٢٠٠٤مارس /ويف آذار. التثبت من احلالة على أرض الواقع

 . يونيه/ حزيران١هلذا وصلت اخلرطوم بعد ظهر يوم . ٢٠٠٤يونيه / حزيران١ بعد عدم تنفيذها إال

وجاءت زياريت يف وقٍت تسارعت فيه التطورات، اإلجيابية منها والسلبية، يف بلٍد يتضرر بالرتاع منذ أمٍد                -٢
جلنوب، املتمثلة يف   ففي اجلنوب، كانت مفاوضات السالم بني احلكومة واجملموعة املعارضة الرئيسية من ا           . بعـيد 

وقد مت التوقيع على عدٍد من      . احلركة الشعبية لتحرير السودان حترز تقدماً سريعاً      /اجليش الشعيب لتحرير السودان   
بيد أن الكارثة اإلنسانية    .  مما جعل آفاق حتقيق السالم أكثر واقعية       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧الربوتوكوالت اهلامة يف    

وأفادت التقارير بأن أكثر من مليون شخص       . أخذت تستفحل وتتضخم كل دقيقة    يف منطقة دارفور بغرب البلد      
 بني احلكومة وقويت التمرد من      ٢٠٠٣فرباير  /قـد ُشـردوا من منازهلم نتيجة نزاٍع داخلي مسلح اندلع يف شباط            

كومة أو  وقد أكدت تقارير كثرية أن قوات احل      . دارفور، أال ومها جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة        
. امليليشـيات اليت تدعمها كانت تستهدف املدنيني عمداً وترتكب أعمال القتل خارج نطاق القضاء يف دارفور               

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته حمادثات السالم مؤخراً، يف اجلنوب، فقد مت اإلبالغ      
ملكال يف والية أعايل النيل نتيجة هجمات شنتها امليليشيات          مدين يف املنطقة احمليطة مبدينة       ٣٠ ٠٠٠عـن تشرد    

وبناًء . املدعومة من احلكومة على السكان املدنيني وعن قتل بعض املدنيني خارج نطاق القضاء يف هذه اهلجمات               
ة على ذلك، ركزت بعثيت على هذا اجملاالت، يف وقٍت كنت أبذل فيه أيضاً املساعي للتوصل إىل فهم شامٍل للحال         

وإضافة إىل ذلك، فقد . يف الـبلد بوجٍه عام لكي أمتكن من توضيح الظروف اليت وقعت فيها عمليات القتل هذه         
ركـزت بعثيت أيضاً على عقوبة اإلعدام كما تطبق يف السودان، وعلى مدى امتثال احلكومة للضمانات واملعايري                 

 . الدولية املتعلقة بفرض عقوبة اإلعدام

ز النتائج الرئيسية اليت آلت إليها بعثيت، ميكنين االستنتاج بأن حكومة السودان كانت             ولكي أُخلص بإجيا   -٣
مسـؤولة دون أدىن شك عن تنفيذ حاالت إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة خالل األشهر العديدة             

أعايل النيل، وإن يكن املاضية حبق عدد كبري من سكان منطقة دارفور، ومن سكان مملكة الشلُك الواقعة يف والية       
وباإلضافة إىل ذلك، فإن استفحال الكارثة اإلنسانية يف دارفور، اليت تعد احلكومة مسؤولة عنها . على نطاق أضيق

إىل حٍد كبري، قد عرَّضت ماليني املدنيني للخطر ويرجح أن تفضي إىل وفاة الكثريين يف األشهر القادمة من اجلوع 
 أن حكومة السودان ظلت تعارض حىت موعد رحيلي توفري كامل اإلمكانيات            ومما يدعو لألسف هو   . واملـرض 

لوصول املساعدات اإلنسانية بل وأبدت ممانعة أكرب إلتاحة إمكانية إجراء رصد أكثر مشوالً حلالة حقوق اإلنسان                
لدويل خالل شهر   ولكن التقارير أفادت، يف أثناء ذلك، بأن احلكومة قد ضاعفت تعاوهنا مع اجملتمع ا             . يف املنطقة 

وتقع على عاتق حكومة السودان مسؤولية محاية حياة املشردين داخلياً واألشخاص اآلخرين املتضررين . يوليه/متوز
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وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، اكتشفت أنه مت احلكم        . من النـزاع، وستكون مسؤولة يف هناية املطاف عن وفاهتم        
م ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة من العمر، األمر الذي شكل باإلعدام على عدد من األفراد بسبب جرائ

ويف هناية هذا التقرير، أُقدم عدداً من التوصيات إىل         . انـتهاكاً واضـحاً للمعايري الدولية والتشريع الوطين أيضاً        
اهن حىت ال حتدث    وهناك توصيات تتعلق مبعاجلة الوضع الر     . احلكومـة واجملتمع الدويل واجلهات الفاعلة األخرى      

 .حاالت وفاة أخرى، وتوصيات تتعلق أيضاً باملستقبل، ومنها إنشاء آليات وعمليات للمساءلة

  برنامج الزيارة-أوالً 

لقد تألف فريق بعثيت، باإلضافة إىل شخصي، من موظٍف معين حبقوق اإلنسان من مفوضية األمم املتحدة       -٤
. ني مستقلني يعمالن لدى األمم املتحدة مت تعيينهما من خارج السودانالسامية حلقوق اإلنسان ومن مترمجني شفوي

. وقـدم مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف السودان يد العون للبعثة أثناء مرحلة التخطيط                
ب أيضاً، الدعم كما قدم فريق األمم املتحدة القطري وخمتلف مكاتب األمم املتحدة املوجودة يف دارفور، ويف اجلنو

يونيه / حزيران١٣ إىل ١وكانت البعثة يف السودان خالل الفترة من . اللوجيسيت األساسي خالل فترة البعثة برمتها
وباإلضافة إىل برنامج زياريت للسودان،     . أمضت منها يومني يف والية أعايل النيل واأليام الستة املتبقية يف اخلرطوم           

 .يونيه/ حزيران١٦ إىل ١٤ريويب والقاهرة من فقد عقدت أيضاً اجتماعات يف ن

وكانت يل لقاءات يف اخلرطوم مع عدٍد من املوظفني احلكوميني، ومنهم وزير الدفاع، اللواء بكري حسن  -٥
صـاحل، ومستشار الرئيس، السيد مبارك الفاضل املهدي، ووزير الدولة للشؤون اخلارجية، السيد النجيب اخلري،               

ة، السيد علي كريت، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، السيد أمحد هارون، ورئيس احملكمة             ووزيـر العدل باإلناب   
الدستورية، السيد جالل علي لطفي، ورئيس جلنة حقوق اإلنسان يف اجلمعية الوطنية، السيد محدتو خمتار موسى،                

ء الوكاالت التابعة لألمم    كما التقيت ببعض رؤسا   . ورئـيس جلنة التحقيق الوطنية، السيد دفع اهللا احلاج يوسف         
املتحدة، ومنهم املقيم باإلنابة منسق الشؤون اإلنسانية، السيد ِكفني ِكنيدي، فضالً عن ممثلي البعثات والقنصليات 

وعقدت لقاءات مع عدٍد من املنظمات الوطنية غري احلكومية واملفكرين وأعضاء . الدبلوماسية املعتمدة يف السودان
 .اسية، منهم زعيم حزب األمة، السيد الصادق املهديوممثلي األحزاب السي

نياال : ويف دارفور، قمت بزيارة عواصم الواليات الثالث اليت تتألف منها منطقة دارفور الكربى، أال وهي -٦
وقد عقدت يف هذه املدن الثالث مجيعها       . يف جنوب دارفور، والفاشر يف مشال دارفور، واجلنينة يف غرب دارفور          

ومع ممثلي القوات املسلحة، ووكالة األمن القومي واالستخبارات،        ) أو احملافظني باإلنابة  ( مع احملافظني    اجتماعات
ونظمت عدداً من الزيارات امليدانية ملواقع تستضيف أشخاصاً شردوا داخلياً، وأشخاصاً من            . والشرطة والقضاء 

) جنوب دارفور(ومدينة كاس ) غرب دارفور( نريتييت وقمت بزيارة مدينة. اجملتمعات الريفية يف مجيع أحناء املنطقة
ويف . حيـث أجريت مقابالت مع عدٍد كبري من املشردين داخلياً املوجودين يف املخيمات ويف مستوطنات أخرى              

الفاشـر، قمـت بـزيارة خميم أبو شوك وأجريت مقابالت هناك، كما زرت ثالثة خميمات بالقرب من اجلنينة                   
. ، فضـالً عن مشردين داخلياً متت استضافتهم يف أماكن خمتلفة داخل املدينة            )جديـنغ أردماتـا ودوريت وكرين   (

والتقيت كذلك بعدد من موظفي األمم املتحدة فضالً عن موظفني من املنظمات الدولية والوطنية املعنية بالشؤون                
 .اإلنسانية واإلمنائية
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واجتهت أيضاً عرب هنر النيل . املوظفني احلكومينيويف ملكال، التقيت حباكم مقاطعة أعايل النيل وبغريه من  -٧
ويف ملكال، التقيت كذلك بعدٍد من األفراد بصفتهم اخلاصة         . إىل مديـنة فشـودة لاللـتقاء مبلك قبيلة الُشلُك         

 .ومبوظفني من األمم املتحدة ومن كيانات دولية أخرى، فضالً عن زعماء جمتمعاٍت حملية ورجال دين

احلركة الشعبية لتحرير السودان، فضالً     /ت مبمثلني عن اجليش الشعيب لتحرير السودان      ويف نـريويب، التقي    -٨
ويف القاهرة، أجريت مناقشات . عن عدٍد من الالجئات من جنوب السودان، كان منهم أفراد من والية أعايل النيل

وحتدثت كذلك مع   . ريف معهد القاهرة حلقوق اإلنسان ومع أفراد من السودان، وعلى األخص من منطقة دارفو             
 .ممثلني عن جيش حترير السودان

وينبغي النظر أيضاً إىل زياريت يف إطار الزيارة األخرية اليت اضطلع هبا الفريق الذي أرسله املفوض السامي  -٩
وقد التقيت قبل القيام . ٢٠٠٤مايو / أيار٧يف ) E/CN.4/2005/3(باإلنابة حلقوق اإلنسان، والذي أصدر تقريره 

وال بد يف الوقت ذاته من      . يت ببعض أعضاء هذا الفريق واطلعت كذلك على استنتاجات وتوصيات التقرير          ببعـث 
التأكـيد عـلى أن بعثيت واالستنتاجات والتوصيات اليت أقدمها يف هذا التقرير تستند إىل تقييم مستقل، وأنين مل            

 .ابة من استنتاجات وتوصياتاسترشد بشكل من األشكال مبا خلص إليه تقرير املفوض السامي باإلن

فقد أتيحت يل سبل    . وأود أن أعرب عن امتناين حلكومة السودان لدعويت وتيسري اضطالعي هبذه البعثة            -١٠
وأعرب عن امتناين بوجه خاص للدكتور عبد املنعم . الوصول حبرية إىل املواقع واألشخاص وفقاً للرغبة اليت أبديتها

كما أود أن أتقدم . ستشاري حلقوق اإلنسان، ملا قدمه من دعٍم طوال فترة البعثةعثمان حممد طه، مقرر اجمللس اال
وأود أن  . بالشكر إىل الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ملا قدمته من مساعدة لتيسري االضطالع بالزيارات امليدانية             

نسان لدى مفوضية األمم املتحدة أشكر بصفٍة خاصة الدكتور هومايون علي زادة، املستشار األقدم املعين حبقوق اإل
السـامية حلقـوق اإلنسان الذي يتخذ من اخلرطوم مقراً لـه، فضالً عن موظفني عديدين تابعني لألمم املتحدة                  

كما أعرب عن امتناين اخلاص جلميع األفراد       . وموجوديـن يف دارفور وملكال الذين قدموا دعماً ال يقدر بثمن          
والذين شهدوا عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وقد أبدوا استعدادهم للقائي           الذين حتدثت معهم أثناء البعثة      

وأود أيضاً أن أشري إىل أنه مت، وفقاً لإلجراءات املألوفة، إرسال مشروع نص هذا التقرير إىل البعثة . وإخباري عنها
 الطلب إىل احلكومة كي     ، وتوجيه ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٣الدائمة للسودان لدى مكتب األم املتحدة يف جنيف يف          

ومل ترد تعليقات   . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٦تقدم تعليقات وقائعية، إن كانت هناك أية تعليقات على التقرير، قبل            
 .من احلكومة خالل هذا اإلطار الزمين، وقدمت التقرير لكي ينشر علناً

  معلومات عامة-ثانياً 

 ف فيها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت السودان طر-ألف 

السودان طرف يف عدة معاهداٍت أساسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                -١١
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وامليثاق األفريقي 

 من ٦ه يف إطار والييت هو أن احلق يف احلياة، كما حتميه املادة وما جتدر اإلشارة إلي. حلقـوق اإلنسان والشعوب   
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العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يبقى يف مجيع احلاالت حقاً غري قابٍل للمساس، وأن احلكومة                 
 .مسؤولة عن محاية مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها من انتهاك هذا احلق

 ية وجيزة معلومات أساس- اإلطار-باء 

) والية( منطقة إدارية ٢٦وهو مقسم إىل . ٢ مليون كم٢,٣السودان بلد مترامي األطراف تفوق مساحته  -١٢
، ٢٠٠٠ يف مؤشر التنمية البشرية ويف عام ١٣٨وحيتل السودان املرتبة . وفقري يف بنيته األساسية ووسائل مواصالته
ويعيش الكثري من السودانيني بأقل من دوالر يف اليوم، إذ          . دوالراً ٣٤٠قدِّر أن الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يبلغ        

واثنان وثالثون يف املائة من السكان هم من احلضر،         . يعـتمد سكان القرى على زراعة الكفاف وتربية املواشي        
منائي بأن أزمة ويفيد برنامج األمم املتحدة اإل. وست ومثانون يف املائة من القرويني وسبعة يف املائة من البدو الرحل

 . احلكم قد عززت وزادت من تفاقم معظم األوضاع االقتصادية السائدة وحاالت الفقر املتأصل

، غري أنه ما إن مضت سنتان على االستقالل         ١٩٥٦يناير  / كانون الثاين  ١وقد نال السودان استقالله يف       -١٣
واستوىل اجمللس األعلى للقوات    . اهيم عبود حـىت توقفـت العملية الدميوقراطية بسبب انقالب نفذه اجلنرال إبر          
ونشب يف الوقت ذاته اخلالف بني اخلرطوم . املسلحة على احلكم متظاهراً بأنه سيطبق برنامج إصالحات اقتصادية

، طلب من   ١٩٦٢ويف عام   . واجلـنوب عـندما مأل النظام مجيع املناصب اإلدارية اهلامة بأشخاص من الشمال            
وحبلول عام  . يحيـة مغادرة السودان، األمر الذي واصل عزل سكان اجلنوب املسيحيني         املبشـرين بالديانة املس   

مث وقعت اشتباكات مع القوات احلكومية أدت يف هناية املطاف إىل           . ، اندلعـت ثورة يف جنوب السودان      ١٩٦٣
ف برئاسة حممد   وتسلمت السلطة حكومة ائتال   . ١٩٦٥استقالة اجلنرال عبود وإىل إجراء انتخاباٍت عامة يف عام          

ويف . ١٩٦٩حمجوب، إال أن انقالباً آخر قادته جمموعة من الضباط بزعامة جعفر حممد النمريي أطاح به يف عام                  
وأتاح . ، أبرم النمريي مع القائد العسكري جلنوب السودان، جوزيف القو، اتفاق سالٍم يف أديس أبابا١٩٧٢عام 

وب، ووحد ثالثة أقاليم يف اجلنوب يف إقليم واحد ونص على انضمام             هـذا االتفاق االستقالل الذايت ألقاليم اجلن      
وسادت فترة سالم نسيب إىل أن واجه البلد أزمة اقتصادية يف           . أشخاٍص من مجيع أحناء البلد إىل اجليش والشرطة       

رد يف  وقاد حركة التم  .  استؤنفت احلرب األهلية بني اجلنوب واحلكومة االحتادية       ١٩٨٣ وحبلول عام    ١٩٨٠عام  
احلركة الشعبية لتحرير   /اجلـنوب العقـيد جـون قرنق الذي كان حينذاك قائد اجليش الشعيب لتحرير السودان              

، اعتمد النمريي الشريعة نظاماً يف البلد       ١٩٨٣سبتمرب  /ويف أيلول . وانـتهك الطرفان اتفاق السالم    . السـودان 
ي يف انقالب سلمي قاده اجلنرال عبد الرمحن       ، أُطيح بالنمري  ١٩٨٥ويف عام   . وطـبقها كذلك على غري املسلمني     

فانُتخب الصادق املهدي رئيساً للوزراء، الذي    . سوار الذهب، وأجريت انتخابات عامة بعد مرور عام على ذلك         
 .١٩٨٩يونيه /أطيح به يف انقالب آخر قاده الفريق عمر البشري يف حزيران

إبان النـزاع القائم بني اجلنوب وحكومة      وتفـيد بعـض الـتقديرات بوفاة  أكثر من مليوين شخص              -١٤
.  الجئ من البلد وتشرد حنو أربعة ماليني شخص داخل السودان          ٧٠٠ ٠٠٠وهبروب ما يقرب من     . السـودان 

إىل تفاهم بشأن املشاركة يف مفاوضات سلمية عند هذه ) مبن فيها اجملتمع الدويل(هلذا، فإن توصل مجيع األطراف     
وبدأت آخر . وقد توقفت العملية السلمية عدة مرات ومل حترز سوى تقدم بطيء      . يطاملـرحلة ليس باإلجناز البس    

احلركة /عملية بالتوقيع على بروتوكول مشاكوس الذي أبرم بني حكومة السودان واجليش الشعيب لتحرير السودان
 اجليش الشعيب   وقطعت حكومة السودان احملادثات بعدما استوىل     . ٢٠٠٢يوليه  /الشعبية لتحرير السودان يف متوز    
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ويف . احلركة الشعبية لتحرير السودان على مدينة توريت اجلنوبية اليت حتتل موقعاً استراتيجياً هاماً/لتحرير السودان
احلركة الشعبية لتحرير السودان على /، وقعت احلكومة واجليش الشعيب لتحرير السودان   ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول 

وأحرزت حمادثات السالم تقدماً يف األشهر العديدة املاضية، . قوتني املسلحتنياتفاق نيفاشا املتعلق بطريقة إدماج ال
غري أن بعض املعلقني قد أشاروا إىل احتمال . ٢٠٠٤وقد أُعرب عن األمل يف التوصل إىل اتفاق شامل خالل عام 

 .مواجهة مشاكل للتوصل إىل اتفاق هنائي وإىل أنه ال جيوز استبعاد تواصل النـزاع املسلح

 بدأت تطبق   ١٩٩٨وقـد أعـادت احلكومة احلالية تطبيق الشريعة وأنشأت ديواناً عسكرياً، ويف عام               -١٥
وتقر بأن اإلسالم هو دين أغلبية      . دسـتوراً جديـداً يـنادي بالتآلف العرقي والثقايف فضالً عن التسامح الديين            

ستور يف تعزيز روح الوفاق والقضاء على ويطمح الد. السـكان، وبأن للمسيحية واألديان السلفية أتباعاً كثريين    
كقصاٍص أو عقاٍب على أشد     " من الدستور تنص على عدم فرض عقوبة اإلعدام إال           ٣٣فاملادة  . التحـيز اإلثين  
وال ميكن فرض عقوبة اإلعدام على األطفال دون الثامنة عشرة من العمر أو على النساء احلوامل ". اجلرائم خطورة

جرائم القصاص أو   "عات أو على األشخاص الذين جتاوزوا السبعني عاماً إال إذا اقترفوا            أو عـلى األمهات املرض    
 ال يزال سارياً، فقد أعلن الرئيس عمر        ١٩٩٨ورغم أن دستور عام     ). ترد أدناه مناقشة هذه املسألة    ". (احلـدود 

 وهذا الوضع مستمر إىل      معلقاً بذلك تطبيق أحكاٍم من هذا الدستور،       ١٩٩٩حسن البشري حالة الطوارئ يف عام       
 . يومنا هذا

بيد أن احلكومة خمولة سلطة إنشاء قوات       . والقـوات املسلحة الوطنية هي قوات الدفاع الوطين الرئيسية         -١٦
وتتألف قوات الدفاع الشعيب، اليت ).  من الدستور١٢٤املادة (دفاع شعيب من املتطوعني ملساعدة أي قوات نظامية 

وات املسلحة الوطنية، من أفراد مل خيضعوا لتدريباٍت عسكرية كثرية وهي قوات تسخر عند              تتبع رمسياً لقيادة الق   
 ).٧ املادة" (الدفاع عن الوطن هو شرف واجلهاد واجب"كما ينص الدستور على أن . الضرورة لدعم القوات النظامية

ت يف اجلزء الغريب من البلد، وإىل جانب النـزاع الدائر يف اجلنوب، تدهور الوضع عموماً خالل التسعينا -١٧
 ٦,٥ومثة ما يقرب من     . ٢٠٠٣فرباير  /أي يف منطقة دارفور، مث انفجر يف هناية األمر مولداً حرباً أهلية يف شباط             

. ماليني شخص مقسمني إىل عدٍد من الفئات اإلثنية والقبلية اليت تعيش يف منطقة دارفور القروية واملتخلفة أساساً              
 هذه الفئات، وأساساً بني البدو والرحل، عدة عقود وكان يسوى عموماً باللجوء إىل اآلليات             وقد دام الرتاع بني   

والدين السائد يف املنطقة هو اإلسالم وتعترب القبائل نفسها واآلخرون عموماً من            . لتقلـيدية لتسوية النـزاعات   ا
الجتماعية القائمة بني خمتلف    عـرق أفريقي أو عريب، وذلك على الرغم من حالة التزاوج واالتصاالت ا            /أصـل 
والية الشمال ووالية (، طبق النظام احلايل إصالحاً إدارياً وقسم املنطقة إىل ثالث واليات ١٩٩٤ويف عام . الفئات

، بدأ كل من جيش حترير السودان وحركة العدل         ٢٠٠٣فرباير  /ويف شباط ). اجلـنوب وواليـة غـرب دارفور      
ويف األشهر الالحقة،   . ة، وذكرا التمييز واإلمهال والتخلف أسباباً هلذا التمرد       واملساواة مترداً مسلحاً ضد احلكوم    

وُعقدت يف هناية األمر حمادثات يف العاصمة التشادية، جنامينا، . شـرد عدد كبري من السكان املدنيني جراء القتال   
. ٢٠٠٤أبريل  / يف نيسان  حتت رعاية الرئيس التشادي، إدريس دبيب، كان قد أسفر عن اتفاٍق لوقف إطالق النار             

 .وال يزال األمر يتطلب موافقة األطراف على اتفاق سالم أكثر مشوالً

ومثة عنصر ديين يف النـزاع الدائر بني احلكومة واجلنوب، يف حني أن النـزاع يف دارفور قائم على عدة                 -١٨
كلتا حاليت التمرد، عامالً من هذه فاملشاكل االقتصادية متثل، يف . ولكن توجد أسس مشتركة بني الرتاعني. عوامل
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إىل جانب  (العوامل وغالباً ما تلجأ احلكومة إىل استخدام أساليب مماثلة يف ردها، وال سيما إىل متويل امليليشيات                 
 .ملواجهة املتمردين، واألشد من ذلك، لترويع وقتل املدنيني املشتبه يف أهنم يدعمون املتمردين) قوات الدفاع

هذه النبذة العامة املوجزة للخلفية السياسية واالقتصادية والقانونية هو وصف إطار احلالة            والغـرض من     -١٩
وهي ال تسعى حبال من األحوال إىل اإلحياء بأن تعقد الوضع . املعقدة اليت أدت إىل اندالع النـزاعات يف السودان

بل على النقيض من ذلك، أود      . يةميكن أن يربر انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تدخل ضمن اهتمامات هذه الوال           
أن أوجـه االنتـباه إىل أن معاناة الشعب اليت تعزى إىل سوء اإلدارة االقتصادية والسياسية قد ضاعفتها فترات                   
الـنـزاع وزاد من تفاقمها جلوء احلكومة إىل استخدام العنف غري املشروع الذي أفضى إىل تنفيذ حاالت إعدام                  

 .ت موجزة وتعسفاً على نطاٍق واسعخارج نطاق القضاء وبإجراءا

  االستنتاجات-ثالثاً 

  دارفور-ألف 

لقد قمت ببعثيت على أثر اندالع أشد عمليات القتال ضراوةً يف وقٍت بدا فيه أن النشاط العسكري قد قل  -٢٠
بأن آالف  وقد أفادت مجيع التقارير حبدوث تشرد داخلي واسع النطاق يف الواليات الثالث مجيعاً و             . يف دارفـور  

وعلى الرغم من عدم توفر أي معلومات إحصائية رمسية     . األشـخاص قد فروا عرب احلدود إىل دولة تشاد اجملاورة         
تؤكـد عدد املشردين داخل البلد، تشري التقديرات إىل تشرد أكثر من مليون شخص داخل املنطقة وإىل فرار حنو     

قي بإجراء مقابالٍت أثناء البعثة مع عدد كبري من املشردين          ووفقاً ملا أُشري إليه، قمت وفري     .  إىل تشاد  ١٥٠ ٠٠٠
وكان املشردون يف معظمهم من     . داخلياً يف املخيمات ويف املستوطنات احلضرية املقامة يف واليات دارفور الثالث          

عثة مقابالت وقد أجرت الب. املساليت والزغاوة والفور: القبائل األفريقية الكبرية الثالث املوجودة يف املنطقة، وهي
وكان الغرض الرئيسي من هذه املقابالت هو تعيني الشهود املباشرين وأفراد           . مع األفراد واجملموعات على السواء    

وباإلضافة إىل ذلك، فقد حتدثت أيضاً يف اخلرطوم . األسر الضحايا فضالً عن تقييم حجم انتهاكات احلق يف احلياة
وقمت مبعاينة قرية قضى عليها احلريق . بية واألفريقية املوجودة يف املنطقةإىل عـدٍد من زعماء وممثلي القبائل العر  

كما التمست معلومات من مصادر حكومية يف املنطقة بشأن األحداث وذلك إلجراء            . متامـاً يف جنوب دارفور    
 .تقييم دقيق وشامل عن الوضع

. طلبوا املساعدة منذ عدة سنوات    وقد ذكرين حماورون غري رمسيني من عدة مرات بأن سكان دارفور قد              -٢١
وقدمـت التماسـات كـثرية إىل احلكومـة يف اخلرطوم لوصف تدهور حالة القانون والنظام وحثها على اختاذ                

وكان املقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان قد قدم تقارير عن                . اإلجراءات
 من وقوع اشتباكات خطرية فيما بني القبائل ومن اندالع القتال يف ١٩٩٧ عام وقد حذر يف. هذا األمر منذ فترة

غـرب دارفـور بـني قبيليت الريزيقات واملسريية وغريمها من قبائل البدو العربية، من جهة، وبني قبيليت الزغاوة                
 ).E/CN.4/1997/58انظر (ومساليت، من جهٍة أخرى 

وجيب معاجلتها كلها . ا النـزاع والكارثة اإلنسانية معقدة وعديدةومن الواضح أن األسباب األساسية هلذ -٢٢
ولقد كانت التحوالت اإليكولوجية والدميوغرافية يف املنطقة سبباً . معاجلـةً شاملة من أجل التوصل إىل حٍل دائم   
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املوارد وزادت حاالت القحط الشديد يف فتريت السبعينات والثمانينات من حدة القتال على             . أساسـياً للـرتاع   
البدو من رعاة املاشية من     (الشـحيحة وعلى إمكانية الوصول إىل األراضي فتفاقمت حاالت التوتر القائمة بني             

وباإلضافة إىل ذلك، فقد أفضى اجلفاف أيضاً إىل تدفق         ). أساساً من األفارقة  (و) العرب ومن املزارعني املستقرين   
وتفيد . ود الغريبة النفيذة للسودان حبثاً عن سبل عيش جديدةمهاجرين من الرحل األجانب وقبائل أخرى عرب احلد

وأفيد بأهنا مل   . معظم التقارير بأن النـزاعات بني البدو العرب واملزارعني متوطنة يف النسيج االجتماعي لدارفور            
ل تتفجر لتأخذ حجمها احلايل إال بعد تدخل حكومة السودان اليت شنت عمليات عسكرية ضد املدنيني من خال                
 . قواهتا املسلحة، مبا فيها قوات الدفاع الشعيب، وقامت بتمويل امليليشيات، ومنها بعض القبائل ذات األصل العريب

وقد تدخلت  . وكانـت هـذه النـزاعات تسوى غالباً تسوية مؤقتة باللجوء إىل آليات حملية وتقليدية              -٢٣
، ُعقد مؤمتر برعاية احلكومة لوضع حٍد       ١٩٩٩يونيه  /ففي حزيران . حكومـة السـودان أيضا يف هذه التسويات       

تواصل ورود تقارير أفادت حبدوث أعمال "ومت التوصل إىل اتفاٍق شامل ولكن . للرتاعات الدائرة فيما بني القبائل
عنف واسعة النطاق وبارتكاب جتاوزات يف جمال حقوق اإلنسان ضد املدنيني من قبيلة مساليت على يد ميليشيات 

 شخص إىل اللجوء إىل تشاد ومصر، وإىل تشرد ٣٠ ٠٠٠ مدعومة من احلكومة، مما دفع أكثر من    عربية زعم أهنا  
وأثناء ). ٣٧، الفقرة   A/54/467" ( شـخص يف مناطق تقع داخل والية غرب دارفور نفسها          ٣٥٠ ٠٠٠حنـو   

 . صل العريباملقابالت، مسعت يف حاالت كثرية ادعاءات أفادت بأن احلكومة قد حتيزت بشدة للقبائل ذات األ

السودان، " تعريب"وكان عدد كبري من الذين التقيت هبم يدركون متاماً أن حكومة السودان تتبع سياسة  -٢٤
باملقارنة " أقحاح"وزعم أن املنحدرين من أصول عربية يصفون أنفسهم بأهنم مسلمون           . وال سيما منطقة دارفور   

ودان مل ختف تفضيلها لألشخاص املنحدرين من أصول كما زعم أن حكومة الس   . مـع املسلمني من أصل أفريقي     
 .عربية، مبا يف ذلك من خالل التعيينات يف املناصب الرفيعة يف كٍل من احلكومة وجهاز اإلدارة

ويف سـياق اخلالفـات والضغائن القبلية املتواصلة، شرعت حكومة السودان يف تسليح بعض القبائل يف              -٢٥
 من القبائل العربية واألفريقية يف دارفور يف اجتماٍع علين عقد يف اخلرطوم ملناقشة وقد التقيت مبمثلي كٍل. دارفور

واعترفت القبائل العربية صراحةً بأهنا تلقت أسلحة من احلكومة، إال أهنا ادعت أن املساليت كانوا               . هذه املسائل 
 ولكن بكميات أقل بكثري مما تلقته وقد أكد زعماء املساليت تلقيهم لألسلحة،. يتلقون األسلحة من احلكومة أيضاً

ويبدو أن توزيع األسلحة على هذه القبائل والكميات اليت وزعت هبا مل . القبائل العربية، وهو وضع يأسفون لـه
 .تكن خافية على أحد

فقد أكد كبار   . ومثـة عامل آخر مؤجج للوضع يتمثل يف طريقة جتنيد املقاتلني يف قوات الدفاع الشعيب               -٢٦
وأفاد أحد  .  يف اجليش أن احلكومة قامت بتجنيد أشخاص يف هذه القوات دون إجراء عملية فرٍز سليمة               الضباط

ومت تدريبهم .  شخص غري مسلح قد وضعوا حتت قيادته من أجل تدريبهم          ١ ٥٠٠كـبار الضباط يف الفاشر بأن       
" غطاًء" وغالباً ما استخدموا     ،"عمليات عسكرية " يوماً واستدعاءهم للمشاركة يف      ٦٠ إىل   ٤٥ملدٍة تتراوح بني    

واعترف بأنه استخدم الطائرات لشن هجمات على بعض األماكن يف إطار العمليات            . للـتحركات العسـكرية   
وقد طمأنين هذا الضابط بأنه لن يكون من العسري جتريد قوات الدفاع            . العسـكرية الـيت نظمت ضد املتمردين      

 .القواتبسجالٍت عن األسلحة اليت وزعت وأهنا تتوىل رمسياً قيادة هذه الشعيب من أسلحتها، ذلك ألن احلكومة حتتفظ 
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وما من شٍك يف أن حكومة السودان مسؤولة عن انتهاك احلق يف حياة عدٍد كبري من األشخاص يف منطقة  -٢٧
ا  حركت ٢٠٠٣فرباير  /ورغم أن التمرد العسكري الذي بدأته يف شباط       . دارفـور خالل األشهر العديدة املنصرمة     

وقد أفضى إىل اندالع القتال بني املتمردين والقوات احلكومية         . الـتمرد اللـتان تـتخذان من دارفور مقراً هلما         
وقد تلقيت  . وامليليشـيات املدعومة من احلكومة، فمن الواضح أن هذه القوات األخرية كانت تستهدف املدنيني             

بإجراءات مدمرة قد نفذت على يد امليليشيات بـيانات عديدة أفادت بأن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء و       
 .املدعومة من احلكومة والقوات املسلحة ذاهتا

وتفيد معلومات موثوق هبا بأن أفراداً من القوات املسلحة وقوات الدفاع الشعيب وجمموعاٍت شىت تابعة                -٢٨
أعدمت مدنيني فيها بال    للميليشـيات املدعومـة من احلكومة قد شنت يف األشهر األخرية هجوماً على القرى و              

وقد علمت بأماكن القبور واملقابر اجلماعية، لكنين مل أكن يف وضٍع . حماكمة، وهنبت املنازل وشردت أهلها قسراً  
 .يسمح يل بالتحقق منها، ألن زيارة هذه املواقع مل تكن ممكنة إما لدواٍع أمنية وإما لبعدها

رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري القرى وقتلوا       وقـد روى الكثري من شهود العيان كيف هاجم           -٢٩
ومل يكن املشرد قادراً يف أغلب األحيان على أن مييز          . فيها أشخاصاً ُعزالً أحرقوها وأجربوا سكاهنا على مغادرهتا       

بـني اجلـيش وقوات الدفاع الشعيب، أو بني ميليشيا أخرى وكان يشري يف حاالت كثرية إىل املهامجني على أهنم                  
أو ) وهي تسمية معروفة حملياً تطلق على مسلحني خارجني على القانون ميتطون األحصنة           " (جنجويد" أو   "عرب"
وأفاد كثريون أيضاً بأنه تتم شن هجماٍت على القرى         ). وهي تسمية تطلق على رجال قبائل العرب      " (البشمرغة"

 . هامجت القرى وهنبت ممتلكاهتا وأحرقت منازهلاوبأن القوات املسلحة وامليليشيات. من اجلو باهلليكوبترات أو الطائرات

ولعـل أكـثر ما تردد من تقارير على مسامعنا كان حماصرة املركبات العسكرية للقرى برفقة أفراٍد من                 -٣٠
وقد تعرض السكان احملليون لعمليات السلب والنهب والتعذيب واالغتصاب، . امليليشيات العربية ميتطون األحصنة

 عليهم النار بطريقٍة عشوائية؛ وقد بدوا الشباب يف أغلب األحيان هم املستهدفون على وجه               وغالـباً مـا أطلق    
واستخدمت، يف بعض احلاالت، اهلليكوبترات . وعمدت امليليشيات العربية إىل حرق القرى قبل مغادرهتا. التحديد

عمليات الربية، مبا فيها العمليات والطائرات من طراز أنتونوف لقصف القرى أو مهامجتها أو لتوفري غطاٍء جوي لل
 .اليت نفذهتا امليليشيات العربية

كما استمعت إىل شهاديت طفلني مشردين صغريين جداً يف نريتييت كانا قد شهدا أمام أعينهما والديهما                 -٣١
هلم أي  وقد ُوضع األطفال الذين تعرضوا لصدمٍة نفسية يف خميم للمشردين ومل توفر             . ُيضربان ويقتالن بالرصاص  

وحسب تقديرات تقريبية، كان يف كل أسرة من أصل أربع أسر تعيش يف املخيمات اليت قمت . مساعدة من الكبار
وتوجد تقارير تفيد بأن امليليشيات العربية زارت املستشفيات        . بزيارهتا أفراد شهدوا قتل أفراد آخرين من أسرهتم       

 القرى وتركوا وراءهم معوقني ومسنني لقوا حتفهم على ما ويف بعض املناطق، هرب أهايل. احمللية وقتلت اجلرحى
 . يبدو من اجلوع

فقد قامت جبلد أحد الشهود وكسر . ووصف الشهود من كورما كيف هامجت امليليشيات العربية القرية       -٣٢
رى يف  وزعم الشهود أن املهامجني اختطفوا فتاتني قرويتني إحداهن يف اخلامسة والعشرين واألخ           . ساق شاهد آخر  

وقد تعرض القرويون يف اليوم التايل هلجوٍم آخر، واعتقدوا أنه نفذ على يد قواٍت              . اخلامسـة عشـرة من العمر     
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) مل يتمكن القرويون من التمييز بني هاتني اجلهتني       (مشـتركة تابعـة للجـيش أو على يد قوات الدفاع الشعيب             
 . جلثث يف مكاهنا بعدما هرب من القرية من جنا منهاوُتركت ا. وقد قُتل ثالثون قروياً. وامليليشيات املشتركة

وذكـر أحـد الشـهود اهلاربني من كُُتم أن أهايل القرية رأوا ميليشيا عربية تعود يف املساء إىل ثكناٍت      -٣٣
وقال الشاهد إن قريته تعرضت يف وقت مبكر من صباح ذات يوم هلجوم من ميليشيات عربية متتطي                 . للجـيش 

وقد سرقوا املخازن وهنبوا    . ص يـرتدون بزات نظامية ويستقلون املركبات العسكرية       األحصـنة ومـن أشـخا     
وعندما سألت عن . وفتح املهامجون النار عشوائياً قبل رحيلهم عن القرية، فقتلوا عدداً من األشخاص. املمتلكات

كنه يعتقد أنه كان    عدد الذين قتلوا، أجاب الشاهد بأنه مل يكن يف وضع يسمح لـه بأن حيصي عدد اجلثث، ول                
 .هناك ما ال يقل عن اثين عشر شخصاً

وقال بعض الشهود من جدارا إهنم مسعوا يف السابعة تقريباً من صباح ذات يوم قبل بضعة أشهر مضت                    -٣٤
فدب اخلوف يف نفوس األشخاص وأخذوا يعدون العدة للرحيل عندما . دوي طائرة أخذت تطلق النار على القرية

.  حتمل رجاالً يرتدون بزات نظامية برفقة ميليشيات عربية راكبة على اجلمال واألحصنة            وصـلت عشرون عربة   
وقد أصيب الشهود حبالة صدمة تامة . وكان أول ما فعلوه هو إطالق النريان على القرية مث شرعوا يف القتل جزافاً

 .وقالوا إن عدد القتلى بلغ حنو عشرين شخصاً. ويأس مطلق

 هوٍد فروا إىل قرية كورمة اجملاورة على إثر القصف الذي تعرضت لـه قريتهم يف جبلوالتقيت كذلك بش -٣٥
 شخصاً قد قتلوا ٥٠وزعم الشهود أن ما يقرب من . غري أن كورمة كانت قد تعرضت هي األخرى للهجوم. سي

 . شخصاً قد لقوا حتفهم يف قرية كورمة٧٥يف اهلجوم على جبل سي وأن حنو 

خر من مدينة طويلة عن النمط ذاته تقريباً من اهلجمات اليت شنها رجال يرتدون بزات وقد حتدث شاهد آ -٣٦
ورأى الشاهد مخسة أفراٍد من أسرته      . نظامـية يركـبون العربات وميليشيات عربية ميتطون اجلمال أو األحصنة          

يشيات العربية آخرين وقامت وأولئك الذين متكنوا من اهلرب فروا إىل اجلبال، بينما أسرت امليل. يقتلون أمام عينيه
 .كما قتلت عدداً كبرياً من األشخاص. بإرهاهبم ملدة مخسة أيام

وكانـت هناك تقارير عن أشخاص احتجزهم الشرطة وأعدمتهم امليليشيات العربية بدون حماكمة دون               -٣٧
ما تتسىن هلم الفرصة وزعم أنه مل يكن يسمح لألقرباء يف بعض املناطق بدفن موتاهم، حىت عند. تدخل من الشرطة

وقدم املشردون من قريٍة ألخرى تقارير مؤملة عن أشكال وحشية حلاالت اإلعدام بدون حماكمة اليت . للقيام بذلك
 . مت تنفيذها على يد رجال يرتدون بزات نظامية وعلى يد امليليشيات العربية

وقد علمُت حبوادث زعم فيها     . راءووردت تقارير متواصلة أفادت بامتناع الشرطة عن اختاذها ألي إج          -٣٨
ففي إحدى هذه احلوادث، شيد أفراد من قوات الدفاع الشعيب . إخـبار السكان احملليني مسبقاً بوقوع أي هجوم   

فانتاب القرويون الشك يف أهنم سيتعرضون      . وامليليشـيات العربية خميماً يف املساء بالقرب من جمموعة من القرى          
 .يل إهنم قاموا بإبالغ الشرطة اليت أعربت عن عجزها عن محايتهمللهجوم يف اليوم التايل وق

ويف رأي كل شاهد التقى به فريق بعثيت أو أجرى معه مقابلة أن احلكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن                   -٣٩
ير ولعل هذا ما يفسر قلة البيانات املتعلقة باالعتداءات اليت ارتكبها جيش حتر           . الصـدمة النفسية اليت عاىن منها     
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ومع ذلك، فقد زودين مسؤولون حكوميون يف الفاشر بقائمة تتضمن حاالت           . السودان وحركة العدل واملساواة   
كما زعموا أن جمموعات املتمردين   . خرق جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة اتفاق وقف إطالق النار          

 . قد تنكرت بارتدائها زياً عسكرياً ونفذت عمليات قتل عشوائية

ووفقاً ملا مجعت من معلومات، فقد أُدمج إىل اآلن الكثري من امليليشيات العربية املسلحة يف قوات اجليش                  -٤٠
وما من شٍك يف أن هناك صلة بني بعض جمموعات امليليشيا والقوات            . الـنظامي أو يف قـوات الدفـاع الشعيب        

. املسلحة السودانية وُمنحوا رتباً عسكرية رمسية     احلكومية، إذ إن بعض قادة هذه امليليشيات قد أُدجموا يف القوات            
وتفيد املعلومات اليت تلقيتها بأن نسبة كبرية من اجلنود النظاميني يف القوات املسلحة السودانية هم أصالً من منطقة 

ويبدو أن ذلك قد زاد من صعوبة استخدام اجلنود         . دارفور، يف حني أن الضباط هم على األغلب من أصل عريب          
وقد أخربين . وهلذا، جلأت احلكومة إىل تشكيل قوات الدفاع الشعيب. اميني يف القتال ضد املتمردين يف دارفورالنظ

قـائد عسكري يف الفاشر، أن اجليش مل يكن جيند قوات إضافية ومن مث فقد اعتمد على قوات الدفاع الشعيب يف         
 . حاالت الطوارئ

ا على التمرد، باإلضافة إىل القتال الدائر بالفعل بينها وبني          ويف اعتقادي أن احلكومة قد سعت، يف رده        -٤١
املتمردين إىل تقويض ما يعترب القاعدة األساسية لدعم املتمردين، واملتمثلة يف السكان املدنيني، وخباصة يف القبائل                

هلجمات، فإن ورغم أن حكومة السودان تتمتع حبق مشروع يف الدفاع عن سالمة أراضيها ضد ا. األفريقية الثالث
وقد بدا أيضاً أن    . املشكلة تكمن يف هذا السياق يف التفاوت بني الرد واهلجمات العشوائية على السكان املدنيني             

وقد تلقيت إفاداٍت من شاهد رأى قرى مدمرة محلت اهلياكل املتبقية  . بعض اهلجمات كانت أشد عنفاً من غريها      
وحتدثت إىل شاهٍد آخر كان قد رأى بنفسه قذيفة         . عالمـات واضـحة تـدل على ثقوب الرصاص والشظايا         

صاروخية فارغة استردت بعد هجمة مزعومة شنتها هليوكوبتر مسلحة تابعة للقوات املسلحة ضد سوق يف بلدة                
ويف حاالت أخرى، بدا أن اهلجمات كانت ترمي يف األساس          . ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨تابيت، جبنوب الفاشر، يف     

ذ إن إحدى القرى املدمرة اليت عاينتها قد محلت عالمات واضحة تدل على حرق املمتلكات       إىل تشريد املدنيني، إ   
 . وتدمريها وليس على القتال أو اهلجمات املسلحة، فلم تظهر هناك أي ثقوب تدل على اختراق الرصاص

ملسلحة من  ويف الوقـت ذاته، فإنين على علم أيضاً حبدوث بعض حاالت الوفاة نتيجة أفعال العصابات ا                -٤٢
فقد وردت بعض التقارير اليت أشارت إىل قيام جمموعيت املتمرد          . اجملـرمني أو املنشـقني الذين استغلوا النـزاع       

ومل جير أو حىت يشرع إىل اآلن أي طرف . وقد بدت الشهادات اليت استمعت إليها تلقائية. كلتيهما بإعدام مدنيني
وقد عززت .  املشردون، ومل جير مقابالت مفصلة مع شهود عيانحكومي يف التحري عن األحداث اليت أبلغ عنها

 .هذه القصص كل واحدة منها األخرى، األمر الذي أكسب اإلفادات اليت قدمت مزيداً من املصداقية

وأفاد ممثلو حكومة السودان عموماً أن الوضع يف دارفور قد جنم، باإلضافة إىل الرتاع القائم بني احلكومة  -٤٣
وقد أكدت احلكومة على أنه ليس هلا أي صلة بأي ميليشيا . ن، عن القتال الدائر بني القبائل على األرضواملتمردي

غري أهنا اعترفت يف احلال بأهنا قامت مؤخراً . وبأن القوات الواقعة حتت سيطرهتا مل تشن أي هجمات على املدنيني
. نية وبأن معظم اجملندين كانوا من القبائل العربية       بتجنيد عدٍد كبري من األشخاص يف قوات الدفاع الشعبية والوط         

ويف رأي  . وقالـت إهنا مل تكن على صلة مبن يدعون باجلنجويد، الذين يعتربون مبثابة مارقني حمليني عن القانون                
ويف أعقاب بعثة الفريق اليت أوفدها      . احلكومـة أن حالة التشرد قد جنمت أساساً عن القتال الدائر مع املتمردين            
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. فـوض السامي باإلنابة حلقوق اإلنسان، أنشأت احلكومة جلنة وطنية للتحقيق للوقوف على احلالة يف دارفور               امل
ولألسف، فإن اللجنة ليست لديها والية التحقيق من االدعاءات املوجهة ضد جهات حكومية فاعلة، وهو ما نال  

 . جدياً من مصداقيتها

 ال تدرك احلكومة على ما يبدو حجم وضخامة األزمة          ومـع ذلـك، وحىت يف ضوء هذه التوضيحات،         -٤٤
والطريقة اليت نفذت من خالهلا احلكومة عملياهتا، واليت    . اإلنسانية الراهنة وأزمة حقوق اإلنسان املفجعة واملروعة      

وباإلضافة إىل . أفضت إىل عملية تشرد داخلية واسعة النطاق، مل تكن بكل وضوح متناسبة مع األهداف العسكرية
 . لك، فإن مواصلة معظم املسؤولني احلكوميني نكران الكارثة اإلنسانية اليت حتدث حالياً يف دارفور كان أمراً خمزياًذ

وعـالوةً على ذلك، ووفقاً ملا أشارت إليه حركتا التمرد، أال ومها جيش حترير السودان وحركة العدل                  -٤٥
 احلكومة هلا قد عززا مفهومي التهميش والتمييز السائدين         واملساواة، فإن التخلف النسيب يف املنطقة ككل وإمهال       

وكما هو الوضع يف اجلنوب، فإن االعتقاد بأن األفارقة كانوا عرضة لتمييز            . بـني اجملموعـات احمللية يف دارفور      
عنصـري مـن جانب العرب قد لعب بالتأكيد دوراً أساسياً يف إشعال فتيل الثورة عند القبائل األفريقية الثالث                  

بل وقد أفاد بعض املراقبني، بأن جمموعة التمرد        . وهذه مسألة أثارها الكثري من احملاورين     . الرئيسـية يف دارفـور    
احلركة الشعبية لتحرير السودان، قدمت الدعم للقبائل      /اجلنوبية الرئيسية، أال وهي اجليش الشعيب لتحرير السودان       

وما من شٍك يف أن دارفور كانت أقل تقدماً من حيث           . يةاألفريقـية وذلك بالرغم من اختالف معتقداهتا الدين       
كما أفاد آخرون بأن التأثري األجنيب على حكومة السودان، وال سيما اآليت من الشرق . اقتصادها وبنيتها األساسية

 .األوسط، زاد من حدة الشعور باالنقسام العرقي بني العرب واألفارقة

الة تشرد أعداد كبرية من األشخاص وغريهم من املدنيني يف          وقـد شـعرت بعميق القلق لدى شهادة ح         -٤٦
فمعظم املخيمات اليت قمت بزيارهتا مل . إذ كانوا ومازالوا يف حاجٍة ماسة إىل املساعدة اإلنسانية واحلماية. دارفور

. فري احلماية تكـن تتلقى املساعدة اإلنسانية وال احلماية بانتظام، وبدا أنه مل تكن هناك أي جهة وطنية فاعلة لتو                 
 وتفيد بعض التقارير بأن املشردين . وظـل حـق مجيع هؤالء األشخاص يف احلياة مهدداً جدياً حىت بعد تشردهم   

فحىت بعد انتهاء بعثيت، تلقيت تقارير تفيد باستمرار        . ما زالوا يتعرضون ملضايقة جمموعات تسيطر عليها احلكومة       
ح أن تتدهور احلالة اإلنسانية أكثر فأكثر مع اقتراب موسم  واألرج. حـدوث حاالت إعدام خارج نطاق القضاء      
 . األمطار وأن يلقى املزيد من األشخاص حتفهم

  مملكة ُشلُك- جنوب السودان -باء 

وفقـاً ملا أُشري إليه آنفاً، قمت أيضاً، باإلضافة إىل زياريت لدارفور، بتنظيم رحلٍة ميدانية ملدة يومني إىل                   -٤٧
ومما حث على القيام هبذه الزيارة ورود تقارير عديدة أفادت حبدوث .  وإىل بلديت ملكال وفشودةوالية أعايل النيل

وقد نشأت توترات . حاالت إعدام خارج نطاق القضاء أثناء اهلجمات اليت شنتها امليليشيات املدعومة من احلكومة
هو حليف سابق للدكتور جون قرنق، إىل       يف املنطقة بني احلكومة وقبيلة ُشلُك عندما انضم الدكتور الم أكول، و           

 من  ٢٠٠٣أكتوبر  /احلركة الشعبية لتحرير السودان بعد استقالته يف تشرين األول        /اجليش الشعيب لتحرير السودان   
وتفيد . والدكتور أكول هو أحد أفراد ُشلك ويقال إنه يتمتع بنفوٍذ داخل قبيلته           . املنصـب الوزاري يف احلكومة    

الدكتور أكول، قامت احلكومة بتسليح " ارتداد" مجعتها من عدٍد من املصادر بأنه إثر       بوضـوح املعلومـات اليت    
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ومتويل مليشيات من قبيلة النوير لشن هجمات على مستوطنات شلُك وتدمريها وتشريد سكاهنا لكي تضمن عدم 
وتشري املصادر إىل أنه . احلركة الشعبية لتحرير السودان على هذه األراضي/سيطرة اجليش الشعيب لتحرير السودان    

 . شخصاً على األقل خارج نطاق القضاء١٣ شخص وإعدام ٣٠ ٠٠٠، تشريد ٢٠٠٤مارس /مت، يف آذار

وكانت الصلة القائمة بني احلكومة وامليليشيا واضحة، إذ إن بعض قادة امليليشيات كانوا قد حصلوا على  -٤٨
لك حالة كل من غربيل تنجينيا، الذي منح لقب لواء وكانت ت. رتب عسكرية مرموقة وتبوأوا املناصب احلكومية

ورغم أنه بات من    . يف اجلـيش، وجـيمس أوثاو، الذي أصبح مفوض تونغا، وهي بلدة تقع بالقرب من ملكال               
الواضح متاماً أن احلكومة كانت قد أصدرت تعليمات للميليشيات لتشريد السكان من قبيلة شلُك، فإنين مل أتلق                 

وبدت عمليات القتل اليت حدثت وكأهنا أفعال ارتكبها أفراد         . ى صدور أوامر بقتل املدنيني    أي معلومات تدل عل   
 . غرب أن احلكومة مل تنفذ أو حىت تبادر بتنفيذ عملية حتقيق واحدة يف عمليات القتل. من امليليشيات بصفتهم الشخصية

. إلنسانية اليت يعاين منها املشردون حالياً     ومل يتوفر سوى اليسري جداً من املعلومات الرمسية بشأن احلالة ا           -٤٩
وبلغين أن معظمهم قد حلوا ضيوفاً على أقربائهم يف بلدة ملكال، أو أصبحوا نزالء مستوطناٍت واقعة يف أطراف                  

 . ومل أتلق أي معلومات تفيد بأن املشردين قد تعرضوا للهجوم أو القتل. البلدة

احلركة الشعبية / نيفاشا بني احلكومة واجليش الشعيب لتحرير السودانوفيما يتعلق بعملية السالم اجلارية يف -٥٠
لـتحرير السودان، أُشري بإجياز إىل أنين ملست ردود فعٍل خمتلطة إزاء هذه العملية أثناء املناقشات اليت أجريتها مع   

 إتاحة فرٍص جديدة    وقد رحب كل فرٍد تقريباً هبذه العملية وأعربوا عن أملهم بأن تفضي إىل            . خمـتلف احملاورين  
أوالً، لقد أبديت خماوف من . وأُعرب، يف الوقت ذاته، عن أربعة شواغل هامة. إلقامة سالم دائم يعم البلد بأسره

أن يغطـي جنـاح اتفاق للسالم على الوضع يف دارفور وأن يسفر بالفعل عن التغاضي عن ضرورة إجراء عملية                    
، وال سيما تلك املوجودة "السائبة"دٍد من امليليشيات اليت ال قائد هلا أو ثانياً، من الضروري نزع سالح ع. املساءلة

ثالـثاً، ينـبغي عدم قصر عملية السالم على تقاسٍم السلطة بني احلكومة واجليش الشعيب لتحرير                . يف اجلـنوب  
كومة أن تبقي وأخرياً، جيب على احل. احلركة الشعبية لتحرير السودان، بل جيب أن تكون شاملة وجامعة/السودان

 .املشردين حمط اهتمامها الرئيسي وأن توفر هلم احلماية

  عقوبة اإلعدام واحملاكم اخلاصة-جيم 

وفقـاً ملا ذُكر آنفاً، ينص الدستور على أنه ال ميكن فرض حكم اإلعدام بشأن جرائم ارتكبها أشخاص                   -٥١
 من الفصل األول من     ٢١ من املادة    ٢والفقرة  . دون الثامنة عشرة من العمر، باستثناء جرائم احلدود أو القصاص         

وهذا يعين أنه ميكن فرض عقوبة      .  تعتمد هذا احلكم من الدستور     ١٩٩١الـباب الرابع من قانون العقوبات لعام        
الرتكابه جرائم مثل   ) وأصبح بالتايل بالغاً مبوجب القانون اإلسالمي     (اإلعدام على أي طفل يصل إىل سن البلوغ         

 .اب أو الزناالقتل أو االغتص

وقـد التقيت يف سجن كوبر يف اخلرطوم بعدٍد من األفراد الذين حكم عليهم باإلعدام بسبب ارتكاهبم                  -٥٢
وكان العديد منهم قد احتجز مع جمموعٍة من اجملرمني وجرت          . جرائم عندما كانوا دون الثامنة عشرة من العمر       

 . كم اإلعدام لن ينفذ مع ذلك على األطفال السجناءوأكد يل مسؤولون حكوميون أن ح. حماكمتهم مع البالغني
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وبتت يف جرائم السطو    . ٢٠٠١مايو  /وقد أُنشئت يف دارفور حماكم الطوارئ أو احملاكم اخلاصة يف أيار           -٥٣
ومل . املسـلح وجرائم ارتكبت حبق الدولة وجرائم القتل، فضالً عن اجلرائم املتصلة باملخدرات واألضرار العامة              

وتفيد التقارير اليت تلقيتها . مني باحلضور أمام هذه احملاكم اليت يرأسها قاٍض مدين وقاضيان عسكريانيسمح للمحا
كما بلغين أن أكثر من     .  ذكراً على األقل قد أُعدموا شنقاً يف سجن الفاشر بعدما أدانتهم احملاكم اخلاصة             ١٤بأن  
وميكن تقدمي الطعون يف    . اً ابتدائياً بإدانتهم   شخصـاً ينتظرون إعدامهم بعدما أصدرت احملاكم اخلاصة حكم         ٣٠

وقد . األحكـام باإلدانة اليت أصدرهتا احملاكم اخلاصة إىل رئيس احملكمة احمللية خالل سبعة أيام من صدور احلكم                
 . ٢٠٠٣مارس /سرين وشجعين أن احملاكم اخلاصة قد أُلغيت يف آذار

. بدوا آراءهم بصراحة تامة خبصوص احملاكم اخلاصةوالتقيـت يف نـياال بأعضـاء من اجلهاز القضائي أ         -٥٤
وقالوا إن اجلهاز . وأخـربوين بأهنم مل يستشاروا قبل إنشاء احملاكم وقد أعربوا دائماً عن عدم ارتياحهم إلنشائها              

 .القضائي قد أفاد احلكومة بآرائه

 ملعايري االستقاللية والرتاهة،     ولقـد كنت وما زلت أشعر بعميق القلق إزاء احملاكم اخلاصة اليت مل متتثل              -٥٥
.  شخصاً على األقل   ١٤واليت أفيد بأهنا فرضت عقوبة اإلعدام على عدٍد من األفراد وبأنه مت على ما يزعم إعدام                 

وقد طلبت من احلكومة أن تزودين بإحصاءات تبني عدد األشخاص املنتظرين تنفيذ حكم اإلعدام فيهم وأعمارهم 
بيد أنه مل تتوفر    . كما طلبت معلومات عن تنفيذ أحكام اإلعدام يف السنتني املاضيتني         . هناواجلرائم اليت أدينوا بشأ   

 .يل حىت اآلن أي معلومات من هذا القبيل

ووفقاً ملا ذُكر آنفاً، فإن . ويبدو أن هناك بعض الغموض يف الدستور ويف القوانني املتعلقة بعقوبة اإلعدام          -٥٦
 أو جزاًء على اجلرائم     *ال جيوز أن حيكم بعقوبة اإلعدام قتالً إال قصاصاً        "على أنه    منه   ٣٣الدستور ينص يف املادة     

وعلى أن التشريع الوطين ينص على عقوبة اإلعدام خبصوص جرائم ال تشكل، وفقاً للقانون              ". الشـديدة اخلطورة بقانون   
كم على أطفاٍل دون الثامنة عشرة باإلعدام       فعلى سبيل املثال، علمت بأنه ميكن احل      ". أشد اجلرائم خطورة  "العريف الدويل،   

وقد علمت خالل   . وميكن احلكم باإلعدام على البالغني الرتكاهبم جرائم ضد الدولة        . الرتكـاهبم جـرائم سطو مسلح     
املناقشات اليت أجريتها مع املدعي العام يف الفاشر بأن عقوبة اإلعدام قد أُنزلت حبق امرأٍة كانت تغين أغاين حتض الرجال                    

 .قد قُبل وأن اإلفراج عنها بات متوقعاً" املغنية"كما علمت أثناء فترة وجودي يف اإلقليم بأن استئناف . على احلرب

  املالحظات اخلتامية والتوصيات-رابعاً 

  املالحظات اخلتامية-ألف 

نيني يف مـن املؤسـف أن أستنتج بأنه مثة أدلة قاطعة على أن أعمال قتٍل، مع بعض االستثناءات، مد            -٥٧
دارفور خارج نطاق القضاء قد قدمت بطريقة منسقة، على يد القوات املسلحة التابعة للحكومة وامليليشيات               

                                                      

تسـتخدم بعـض هذه الترمجات املنقولة عن النص العريب، مبا يف ذلك النص املقدم من وزارة                   * 
 ".العقاب"، عبارة )http://www.sudanca.com/press/constitution02.html(الشؤون اخلارجية يف السودان 
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ومثة دالئل . ويبدو أهنا نفذت بصورٍة منهجية وميكن اعتبارها انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان. املدعومة منها
فور قد يشكل جرائم ضد اإلنسانية تتحمل حكومة        قويـة تشري إىل أن حجم انتهاكات احلق يف احلياة يف دار           

واعتقادي الشخصي أن عمليات قتل أفراد من قبيلة ُشلُك خارج نطاق القضاء            . السودان مسؤولية ارتكاهبا  
والطريقة اليت كانت تفرض    . قـد متـت على يد ميليشيا النوير اليت كانت حكومة السودان تسلحها ومتوهلا             

 .دام يف السودان تتناىف والضمانات والقيود اليت ينص عليها القانون العريف الدويلوتنفذ من خالهلا عقوبة اإلع

وما زلت أشعر ببالغ القلٍق إزاء شدة بطء وهتاون احلكومة يف رد فعلها على احلالة الظاهرة للعيان يف        -٥٨
 سكان دارفور يف    رغم سخط اجملتمع الدويل الشديد، يشري رد فعل هلذا إما إىل استخفاف تام حبق             . دارفـور 

ومن األمور اجلوهرية أن تباشر حكومة السودان . احلـياة أو، يف أسـوأ األحوال، إىل االشتراك يف األحداث         
بإرسـال إشارات واضحة ال لبس فيها تقترن باختاذها إجراءات سريعة لتأمني محاية حق هؤالء األشخاص يف                 

 السودان، الذي كان يتمىن لوقت طويل وضع حٍد         فالصدمة اليت أملت بدارفور قد هزت اجملتمع يف       . احلـياة 
ويظهر أثر الدعم الدويل جلياً من خالل      . وهذه فرصة يتعني على احلكومة انتهازها     . للعـنف وإحالل السالم   

والشعب . وينبغي بذل جهوٍد مماثلة يف دارفور     . الـتطورات اإلجيابـية اليت حترزها عملية السالم يف اجلنوب         
 .جملتمع الدويل أن يتصرف كجهٍة ضامنة وأن حيرك عملية السالم هذه حنو األمامالسوداين يتوقع من ا

  التوصيات-باء 

تتمـثل األولوية املباشرة يف ضمان توفري املساعدة اإلنسانية الفعالة ومحاية حقوق اإلنسان للسكان               -٥٩
نبغي وقف مجيع اهلجمات وي. املستضـعفني يف دارفور فضالً عن اجلنوب لكفالة حق شعب السودان يف احلياة        

وعلى احلكومة أن تكفل نزع سالح مجيع امليليشيات فوراً، وأن تواصل فرض . اليت تشن على السكان املدنيني
كما . سيطرهتا احلازمة على أفعال قوات الدفاع الشعيب وأن تقوم بعملية فرٍز سليمة جلميع أفراد هذه القوات

ويل إذا كانت متاحة، بتوفري التدريب املناسب ألفراد القوات املسلحة          ينـبغي هلا القيام، مبساعدة اجملتمع الد      
ويتعني على . لتـتفق تصـرفاهتم مـع ما ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       

ولية احلكومة أن تكفل توفري إمكانية الوصول الفوري والتام للجهات اإلنسانية الفاعلة فضالً عن اجلهات الد              
املعنية برصد حالة حقوق اإلنسان كي تتاح للمجتمع الدويل فرص القيام، بالتعاون مع احلكومة، محاية حياة                

كما ينبغي حلركيت التمرد يف دارفور ضمان وجود سبل آمنة لوصول           . األشـخاص املستضـعفني يف دارفور     
املساعدة اإلنسانية السخية لألشخاص    وينبغي حث اجملتمع الدويل باستمرار على توفري        . املسـاعدة اإلنسانية  

ويتعني على األمم املتحدة أن تواصل التشديد على ضرورة محاية حقوق اإلنسان            . املتضـررين يف السـودان    
وال بد يل يف الوقت    . ومن األمهية مبكان أن يكون هناك وجود دويل يكفل الترابط والرتاهة واحلياد           . للمدنيني

لذا، فإنه من   . اجلة املشاكل السياسية واالقتصادية اليت يعاين منها شعب دارفور        ذاته من التأكيد على أمهية مع     
  .الضروري أن تضع أي عملية سالم شاملة وعادلة وشفافة هذه املشاكل يف االعتبار

واملساءلة هي أمر حاسم يف أي عملية للسالم، ألن الكثري من القضايا الرئيسية للرتاع يتعلق بالشعور  -٦٠
ويف . وجيب على حكومة السودان أال تدخر جهداً للقضاء على ثقافة اإلفالت من العقاب            . التمييزبالظـلم و  

حالـة دارفـور مثل إنشاء جلنة وطنية للتحقيق تطوراً إجيابياً، وأعرب عن األمل يف أن تضع هذه اللجنة يف                    
 أنه ال ميكن للجنة التحقيق      غري. اعتبارها انتهاكات حقوق اإلنسان اليت زعم ارتكاهبا من جانب قوات األمن          
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ويف هناية املطاف، فإنه من واجب احلكومة أن تكفل إقامة العدل وتوفري            . إال أن تعـاجل جزئياً قضية املساءلة      
ولكن انطباعي هو أن عملية املساءلة يف السودان قد تشوهبا شوائب كبرية مل             . احلمايـة للشـهود والضحايا    

ويف هذا الصدد، فإنه من األمهية القصوى إجراء    . ورمبا يساعد يف تنفيذها   يراقبها اجملتمع الدويل عن كثب بل       
حتقيقات للتثبت من األحداث اليت وقعت يف دارفور، مبا فيها عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وإلحضار                

 واجلهات الفاعلة الدولية هي األنسب لتنفيذ عمليات التحقيق هذه ضماناً         . مـرتكيب هـذه األفعال للعدالة     
 .لتنفيذها وفقاً للمعايري القانونية الدولية ولتوجيه رسالة عامة تفيد بأهنا ستكون نزيهة

وأوصـي بـأن تستعرض حكومة السودان لتشريعها الوطين املتعلق بعقوبة اإلعدام استعراضاً شامالً       -٦١
نفيذ حكم اإلعدام فيهم وجيب استعراض قضايا مجيع األشخاص املنتظرين ت. لضمان مواءمته مع املعايري الدولية

 .استعراضاً شامالً لكفالة احترام املعايري الدولية الدنيا أثناء حماكماهتم

 ـ ـ ـ ـ ـ


