منظمة العفو الدولية
السودان – حتديث بشأن "يوانميد" :حان وقت العمل الفعال
رقم الوثيقةAFR 54/007/2008 :

 8فرباير/شباط

8008

"يوانميد  ...عملية مشرتكة غري مسبوقة .فهي تعكس عزمنا املشرتك على وضع حد للمأساة يف دارفور ،مرة واحدة
وإىل األبد ".األمني العام لألمم املتحدة ابن كي مون يف خطابه أمام قمة االحتاد األفريقي 13 ،يناير/كانون الثاين
.8008

يتحمل جملس األمن الدويل مسؤولية ضمان أن حتصل "عملية االحتاد األفريقي – األمم املتحدة املشرتكة يف دارفور" (يوانميد)
على املوارد والقدرة على املناورة الالزمني إلجناز ما فوضت به من مهام .واآلن ،وبعد أن أقر اجمللس القرار  ،3671يتعني عليه
وضع هذا القرار موضع التطبيق .وميثل التداول بشأن دارفور الذي تقرر أن جيريه اجمللس يف  8فرباير/شباط  ،8008فرصة إلحراز
التقدم حتو إجياد احللول للثغراث املتعلقة ابملوارد ،وال سيما النق يف أعداد املروحيا ،،ال ي حتول دون امارسة الغغ الكايف على
حكومة السودان كيما تقبل بقائمة الدول املسهمة ابلقوا ،،ومن أجل ضمان نشر قوا ،كافية وجيدة التمويل والتدريب على
وجه السرعة.
وتستطيع "يوانميد" ،حىت دون احلصول على كافة املوارد الالزمة ،تعزيز احلماية لألشخاص النازحني وغريهم من املدنيني .وينبغي
أن ال يكون هناك أي أتخري يف زايدة وترية تسيري الدوراي ،ويف القيام أبنشطة االتصال جبميع اجلها ،املعنية املختلفة.
وينبغي على جملس األمن أن ال يقبل ابحتمال الفشل يف دارفور بسبب نق املوارد .كما ينبغي على الدول األعغاء يف جملس
األمن ال ي متلك وسائل متكني "يوانميد" من التحرك – وخباصة املروحيا – ،أن توفر هلا هذه الوسائل أو تغمن توفريها .وينبغي
النظر إىل ذلك اآلن على أنه من األولواي .،وكمسألة ينبغي أن أتخذ صفة االستعجال ،يتعني استطالع مجيع اخليارا ،،مبا يف
ذلك النقل الفوري للمروحيا ،من عمليا ،أخرى لألمم املتحدة ال حتتاج إليها ابلقدر نفسه كما هو احلال يف دارفور.
وعلى الرغم من أن نشر "يوانميد" قد حتقق اآلن يف دارفور ،لتحل حمل "بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" ،فإن حكومة السودان
ما برحت تعرقل النشر الكامل لقواهتا .ففي  6يناير/كانون الثاين ،فتحت قوا ،احلكومة السودانية النار على قافلة متوين اتبعة
لـ"يوانميد" أثناء سريها يف امال دارفور ليال ،،ما أدى إىل إصابة السائق جبرو بليغة .وكانت "يوانميد" قد أبلغت حكومة السودان
1
مبغادرة القافلة مركز انطالقها وابلطريق الذي ستسلكه.

 1أنظر  http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=2943لالطالع على بيان األمني العام لألمم املتحدة حول احلادثة .واعرتضت حكومة السودان
على قوة األمم املتحدة إىل درجة أن أسابيع مر ،يف اجلدال حول ارتدائها القبعا ،الزرقاء .وقامت احلكومة بتأخري دفعة من القبعا ،الزرقاء كانت قد أرسلت إىل األفراد الذين
سيستبدلون قبعاهتم.

إن من احملتم اآلن أن يتم جتنب املطبا ،ال ي جعلت "بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" عاجزة عن توفري احلماية الفعالة للمدنيني.
وينبغي تزويد "يوانميد" ابلوسائل الالزمة لغمان احلماية للمدنيني ،ومن أجل عدم تعرض النازحني واملهجرا ،داخليا ،امن يغادرون
املخيما ،لالغتصاب أو القتل أو التحرش ،وعدم تعرض قوافل املساعدا ،اإلنسانية للهجما.،
املوارد املتوافرة وغري املتوافرة
•

األفراد :عوضا ،عن أتمني قوة حلفظ السالم يزيد قوامها على  26,000من القوا ،العسكرية والشرطة واملوظفني

املدنيني ،كما ن قرار جملس األمن الدويل رقم  ،3171مل يزد عدد القوا ،امليدانية التابعة لـ"يوانميد" يف يناير/كانون
الثاين  8008عن  6,880من األفراد ،إضافة إىل  746من املوظفني العسكريني املكتبيني واملراقبني العسكريني .وإىل
جانب هؤالء ،كان هناك  1,550من رجال الشرطة .وميثل هذا زايدة يف عدد القوا ،مبقدار  1,400على ما ضمته قوة
"بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" يف نوفمرب/تشرين الثاين  .8006ومل يقبل السودان بعد بقائمة الدول املسهمة يف
القوا ،ال ي قُ ِّدمت إليه يف سبتمرب/أيلول  ،8006واعرتض عملية نشر قوا ،متخصصة تعترب ضرورية للقوة املختلطة:
وهي وحدة مشاة اتيالندية؛ ووحدات قوا ،خاصة نيباليتان؛ ووحدة هندسة إسكندانفية .ومثة بواعث قلق من أن بعض
قوا" ،يوانميد" يف دارفور مل تتلق التدريب الكايف للقيام مبهمة معقدة من هذا القبيل.
•

الشؤون املدنية والسياسية :كانت إحدى نقاط ضعف "بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" تتمثل يف افتقارها إىل العدد

الكايف من العاملني املدربني للتعامل مع األمور املدنية والسياسية الالزمة لبناء عالقا ،طيبة مع اجلماعا ،السياسية
واملسلحة املختلفة ،مبا فيها اجلماعا ،اإلثنية العربية وغري العربية .فليس مثة سبيل لبناء البيئة اآلمنة ألهايل دارفور سوى
جهود اتصال مع اجلميع من هذا القبيل وتقدمي الدعم ،حيثما يكون ذلك امكنا ،،للمساعي احمللية للمصاحلة .ومن شأن

توفري هذه البيئة أن تسمح هليئا ،املساعدا ،اإلنسانية ولـ"يوانميد" أبن تتنقل بال خوف .وحبسب ما فهمته منظمة
العفو الدولية ،فإن من املرجح متاما ،أن يتم نشر عدد كاف من األفراد املختصني ابلشؤون املدنية والسياسية للقيام هبذا
الدور احليوي يف دارفور ألربعة أشهر على األقل.
•

•

تتلق "يوانميد" حىت اآلن  84طائرة مروحية طلبتها األمم املتحدة لتأمني قدرة قوا ،األمم املتحدة على
املروحيات :مل َ
التنقل بصورة مناسبة يف السودان 2.ومن دون وجود املروحيا ،،ال تستطيع "يوانميد" نشر القوا ،للتعامل مع
األزما ،،بينما ال يكون ابستطاعة املراقبني العسكريني أو املدنيني التحقيق يف احلوادث ال ي تقع يف املناطق غري اآلمنة.
وقد علمت منظمة العفو الدولية أن مثة حوادث قد وقعت ورفغت حكومة السودان أثناءها السما لبعثة االحتاد
األفريقي أبن تقوم بعمليا ،إخالء طيب ألشخاص جرحى عن طريق املروحيا .،ويتعني على حكومة السودان السما
لـ"يوانميد" أبن تعمل حبرية ضمن نطاق الصالحيا ،املمنو هلا من األمم املتحدة.
وسائل النقل الربي :ما زالت "يوانميد" تفتقر إىل التجهيزا ،الكافية واملناسبة من وسائ النقل الربي .فقد زود،
كندا بعثة االحتاد األفريقي بـ  306انقال ،جنود مصفحة يف  8006تشغِّلها اآلن "يوانميد" .ومن الغروري تدريب

سائقي "يوانميد" ،وهناك فريق مهما ،كندي يشرف على التدريب .بيد أنه ونظرا ،لواقع أن مدة عقود العديد من أفراد
"يوانميد" ال تزيد على ستة أشهر ،فإنه حبلول هناية فرتة التدريب ،أي بعد حنو ستة أسابيع ،ال يكون ما يتبقي هلم من

2

يف  6فرباير/شباط ،أُعلن أن إثيوبيا وبنغالديش قد عرضتا تقدمي مروحيا ،إىل "يوانميد".

زمن السياقة الفعلية سوى أربعة أشهر ،ال يكونون خالهلا قد اكتسبوا اخلربة الالزمة قبل أن تنتهي عقودهم .ومن
3
الواضح أن من األفغل جلب سائقي انقال ،اجلنود هذه من البلدان ال ي تقدمها.
•

اجلمارك وأتشريات الدخول :ما زال للعراقيل ال ي تغعها احلكومة السودانية أتثريها السليب على العمليا .،فقد طلبت
احلكومة السودانية دفع رسوم مجركية على التجهيزا ،الواردة لـ"يوانميد" ،مبا يف ذلك أجهزة االتصاال ،وسواها من
وُح هلذه السلع يف
املستوردا ،الغرورية القادمة عن طريق ميناء بورسودان ،ما أدى إىل أتخري يف عمليا" ،يوانميد"ُ .
هناية األمر الدخول دون دفع الرسوم كما هو متفق عليه يف اتفاقية احلكومة مع األمم املتحدة ،ولكن بعد أن أدى ذلك
إىل أتخري ال يستهان به .وشهد إصدار أتشريا ،الدخول عراقيل اماثلة.

•

اتفاقية وضع القوات :استغرقت املفاوضا ،بشأن اتفاقية وضع القوا ،حىت  4فرباير/شباط  ،8008عندما أُعلن أنه

سيتم توقيع االتفاقية .بيد أن املوعدين اللذين ُحددا لتوقيعها مرا دون أن توقع .إذ أعلن األمني العام لألمم املتحدة يف
فرباير/شباط  8008أن اتفاقية وضع القوا ،ستوقع هذا األسبوع .وحىت تكون "يوانميد" فعالة ،ينبغي أن تتغمن
اتفاقية وضع القوا ،ما يلي:
-

حرية التنقل يف دارفور دون احلاجة إىل إبالغ احلكومة السودانية؛

-

احلق يف العمل ليالا ،مبا يف ذلك القيام ابلرحالت اجلوية الليلية وابلدورايت السيارة الليلية؛

-

7

احلق يف ضمان عدم قيام حكومة السودان بقطع االتصاالت.

"يوانميد" يف امليدان يف دارفور
قامت "يوانميد" بتحركا ،إجيابية ،ولكن ينبغي أن تكون أكثر تفاعال ،مع ما حيدث على األرض إذا ما أراد ،كسب ثقة اجلميع
يف دارفور.
•

األشخاص النازحني داخليا :حاولت "يوانميد" ،قبل وبعد التسلم والتسليم يف  13ديسمرب/كانون األول  ،8006بدء

•

حوار مع جتمعا ،النازحني داخليا ،ومواصلة هذا احلوار ،وال سيما عن طريق زايرة املخيما ،واالستماع إىل مشكال،
النازحني.
الدورايت السيارة :حبلول هناية  ،8006مل تكن "بعثة االحتاد األفريقي يف السودان" ِّ
تسري سوى دورية واحدة يف اليوم.

•

التحقيقات :من األمهية مبكان مباشرة حتقيقا ،عاجلة ومستقلة يف االنتهاكا ،اخلطرية حلقوق اإلنسان .ومثة خطر من

أما معدل عدد الدوراي ،ال ي سريهتا "يوانميد" يوميا ،خالل شهر يناير/كانون الثاين  ،8008على عدم كفايتها ،فبلغ
 37دورية يف اليوم.

أن جتد "يوانميد" ما يعرتض سبيلها يف هذا املغمار ،سواء بسبب االفتقار إىل املروحيا ،وغريها من وسائ النقل ،أو
نتيجة املبادئ التوجيهية األمنية ال ي كثريا ،ما منعت مراقيب حقوق اإلنسان التابعني لألمم املتحدة وغريهم من العاملني
مع املدنيني من السفر إىل مناطق تعترب غري آمنة .ففي  84يناير/كانون الثاين ،هامجت قوة من اجلنجويد ،تدعمها
طائرا ،سال اجلو السوداين ،حسبما ُزعم ،قرية صرف ِّجداد يف غرب دارفور .وأدى اهلجوم إىل مقتل حنو 81
فدمر ،عن
شخصا ،،معظمهم من املزارعني ،مبن فيهم زعيم املنطقة وأخوه وامرضة ومعلمون وثالث نساء .أما البلدة ُ
بكرة أبيها تقريبا .،ومل حتقق "يوانميد" يف اهلجوم إال بعد أكثر من أسبوع ،يف  1فرباير/شباط.
3

يشري اخلرباء العسكريون إىل أنه ابستطاعة جنوب أفريقيا ونيجرياي وكينيا مجيعا ،توفري سائقني لعراب ،نقل األفراد املصفحة.

توصيات
ما ينبغي على جملس األمن فعله
ينبغي على جملس األمن ضمان امتالك "يوانميد" املوارد الالزمة لعملها وفق نطاق صالحياهتا ،وال سيما الطائرا ،املروحية .وميكن
للحلول املؤقتة أن تتخذ شكل نقل بعض املروحيا ،من عمليا ،أخرى لألمم املتحدة ال حتتاج إليها ابلقدر نفسه الذي حتتاجه
"يوانميد" ،أو القبول ابلعرض األردين لتقدمي وحدة من املروحيا،؛ فمع أن مداها العمليايت قصري ،إال أن من شأن استقدامها أن
حيسن من القدرا ،العملياتية يف امليدان .وفغال ،عن ذلك ،ينبغي على جملس األمن الغغ على احلكومة السودانية من أجل
قبول قائمة الدول املسهمة ابلقوا .،وجيب أن يكفل على وجه السرعة ،كذلك ،نشر قوا ،كافية وجيدة املوارد والتدريب يف
دارفور  ،و ِّ
مكوان ،قواي ،للشؤون املدنية والسياسية .وينبغي أن تقيم العناصر املعنية ابلشؤون املدنية والسياسية يف "يوانميد" عالقا،
مع مجيع أطراف النـزاع ومع السكان املدنيني ،وأن تُدمي هذه العالقا ،،مبا يف ذلك مع النازحني ومع اجملتمعا ،املتنوعة يف دارفور،
العريب منها وغري العريب.
ما ينبغي على "يوانميد" فعله

تستطيع "يوانميد" ،حىت دون احلصول على الرزمة الكاملة من املوارد الغرورية ،أن تتحرك اآلن كقوة فعالة قادرة على محاية
النازحني واملدنيني اآلخرين ،وأن تتصرف حيال االنتهاكا ،اخلطرية حلقوق اإلنسان وتغمن األمن الغروري للمصاحلة بني القوا،
واجلماعا ،اإلثنية املختلفة يف دارفور.
)1

تسيري الدورايت بشكل اثبت يف حميط املخيمات :حتدث معظم انتهاكا ،حقوق اإلنسان ضد األشخاص النازحني
داخليا ،عندما يغادرون املخيما ،جلمع حطب الوقود أو الذهاب إىل السوق .أما البيئة السائدة ِّ
فتسهل توصل قوا،

)2

دورايت على الطرق :إذا حتقق تسيري الدوراي ،على حنو متكرر ما بني املخيما ،واملدن والقرى ،فمن املرجح أن

)3

تصبح هذه أكثر أماان ،للمسافرين وللمركبا .،وقد بدا ذلك واضحا ،يف املناطق ال ي مت فيها تسيري الدوراي .،ومن املهم
أن تزور هذه الدوراي ،القرى واملستوطنا ،بصورة متكررة لبناء شعور ابألمان بني السكان املدنيني احملليني.
الدورايت الليلية :مل ِّ
تسري دوراي ،ليلية أثناء فرتة تويل "بعثة االحتاد األفريقي" مهامها سوى القوا ،اجلنوب أفريقية.

"يوانميد" على وجه السرعة إىل اتفاقا ،مع قادة املخيما ،لتوفري الدوراي ،ال ي ترافقهم يف تنقالهتم .وهناك  76خميما،
للمهجرين داخليا ،و 18موقعا ،لفرق "يوانميد" يف خمتلف أحناء دارفور؛ ولذا ينبغي أن ال يقل عدد الدوراي ،اليومية ال ي
ِّ
تسريها "يوانميد" عن  18دورية.

وإذا مل ِّ
تسري قوا" ،يوانميد" دوراي ،على مدار الساعة ،فإهنا ستسمح بذلك للجماعا ،املسلحة ،مبا فيها اجلنجويد،
أبن تسيطر على املنطقة.

)4

االتصال بشىت قطاعات اجملتمع :لن يكون تسيري الدوراي ،فعاال ،إذا مل ترافقه اتصاال ،مع السكان احملليني ،العرب
منهم وغري العرب ،مبا يف ذلك لبناء الثقة والتحرك بناء على ما يرد من تقارير عن انتهاكا ،حقوق اإلنسان.
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التحقيقات :من احملتم أن تتوافر لـ"يوانميد" القدرة على أن تباشر بصورة عاجلة حتقيقاهتا يف االنتهاكا ،اخلطرية حلقوق
اإلنسان ويف التصرفا ،ال ي تعرض سالمة املدنيني للخطر.

