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ة  منظمة العفو الدول

ان علني  ب

قةرقم   AFR 54/8680/2018: الوث

 2018حزران / یونیو 28

 

عثة األمم المتحدة في مواجهة أزمة متفاقمة لحقوق اإلنسان : السودان ص   تقل

  

ة  خلف

عثة المختلطة لالتحاد األفرقي واألمم المتحدة في دارفور 2007تموز /یولیو 31منذ  تقوم ) یونامید(وال
ات المسلحة ودعم . مهمتها ومة السودان والحر ة المدنیین؛ والوساطة بین ح عثة حما ات ال وتشمل صالح

اب الجذرة للصراع  معالجة األس ما في ذلك التدابیر الخاصة  الوساطة في الصراع بین مختلف الجماعات 
 1 .في دارفور

عثة  ات ال رسم تقرر خاص  2017ففي . 2018حزران /یونیو 30المختلطة في ومن المقرر تجدید صالح
ص حجمها  عثة، وتقل لة ال ة االتحاد األفرقي واألمین العام لألمم المتحدة خطة إلعادة ه س مفوض لرئ

ل منهما ستة أشهر  .2على مرحلتین مدة 

                                                      

اإلجماع یرقم  جدد  1 قرار صدر  عثة المختلطة في دارفور،  ات ال حزران / یونیو 29، في )2017( 2363مجلس األمن صالح
2017  ،www.un.org/press/en/2017/sc12893.doc.htm  

ة االتحاد األفرقي  2 س مفوض عثة المختلطة لالتحاد األفرقي  تقرر خاص لرئ ة لل واألمین العام لألمم المتحدة عن المراجعة االستراتیج
ار / مایو 18واألمم المتحدة في دارفور،   ،2017أ

 7www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/43 
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انتهاء الحرب في دارفور، دعت السلطات ال حة  ة إلى خروج یونامید فبناء على ادعاءات غیر صح سودان
الد بیرًا في . من ال عثة اختزاًال  الفعل إلى اختزال قدرة ال غیر أن مجلس   3 .2017وقد أد هذا الضغط 

انًا في  ع لالتحاد األفرقي أصدر ب  / یونیو 11السالم واألمن التا

عثة المختلطة لمدة  2018حزران  ة ال ما  12یدعم تمدید وال ذلك إلى شهرًا أخر  التأكید على "دعا 
اسي واألمني  الوضع الس سترشد  عثة، أن  سمح لخروج ال على أرض الواقع االنسحاب التدرجي، الذ 

ان المدنیین للخطر عرض الس ًا، أو   .  4 "حتى ال یخل ذلك الخروج فراغًا أمن

ومة السودان و عد وقف إطالق النار، من جانب واحد الذ أعلنته ح عض الجماعات المسلحة في و
ة والمجموعات المسلحة المعارضة في 2016 ، تقلص انخفض النزاع المسلح بین القوات المسلحة السودان
ش تحرر السودان 2018آذار / ورغم ذلك، تجدد القتال منذ مارس. 2017  - ، في منطقة جبل مرة بین ج

ش السوداني وق) فصیل عبد الواحد(فصیل عبد الواحد  وات الدعم السرع، وقد أد ذلك إلى نزوح والج
مة لحقوق اإلنسان ة وخ ن . 5المزد من مئات اآلالف داخل جبل مرة حیث یواجهون أزمات إنسان ولم یتم

مات النازحین في جنوب 6آالف شخص 5سو عدد صغیر من النازحین، نحو  ، من الوصول إلى مخ
اجات أجرت األمم الم 20187آذار / وفي مارس. دارفور مًا الحت   .نازح من شرق جبل مرة 1200تحدة تقی

                                                      
رة من   3 ًا إلى  845ألفًا و 15انتهاء المرحلة األولى سینخفض عدد القوات العس ، بینما ینخفض عدد قوات 395ألفًا و 11جند

ًا إلى ألفین و 403آالف و 3الشرطة من  اً  748جند تائب مشاة . جند رة إلى ثمان  ص القوات العس ة یتم تقل ة المرحلة الثان وفي نها
ان عددهم ( قًا و ة 16سا قوة قدرها )تی ًا، على حین یتوقف عدد قوات الشرطة عند ألفین و 735آالف و 8،   .جند 369جند
عثة في   4 شأن ال ع لالتحاد األفرقي، الصادر  ان مجلس السالم واألمن التا  2018حزران / یونیو 11ب

https://unamid.unmissions.org/sites/default/files/psc.778.com_.renewal.unamid.mandate.11.06.2018.p
df 

ة الدائرة في جبل مرة،   5 ة الناتجة عن المواجهة الحر عثة المختلطة تنتقد األثار اإلنسان  ،2016حزران / یونیو 21ال

-confrontation-military-ongoing-impact-humanitarian-deplores-https://unamid.unmissions.org/unamid
 marra-jebel 
م أوتاشمقابلة م 6 ًا في مخ  .ع أحد زعماء جماعات النازحین داخل
7  OCHA Sudan Humanitarian Bulletin issu|6 19 March 1 April 2018, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Sudan_Humanitarian_Bulletin_Issue_06_%
_1_April_2018%29.pdf-2819_March_  
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ش / مایو 21وفي  أن قتاًال قد نشب مع ج ار، أبلغ وزر الدولة السوداني للدفاع جلسة البرلمان الخاصة  أ
أن الوزر أبلغهم أن . عبد الواحد في جبل مرة بدارفور  67وفي وقت الح صرح أحد أعضاء البرلمان 

ا 51جرحوا نتیجة للقتال، من بینهم شخصا قد قتلوا أو   8.مدن

ة التقرر الراهن في یونیو تا ة والجماعة المسلحة مستمرة أثناء  وم اكات بین القوات الح / وما زالت االشت
تعرض المدنیون خاللها لالعتداء والقتل2018حزران  ثیرة، ومعظمها مواٍل . ، و وتواصل جماعات مسلحة 

ومة، أعمالها مع ا عد مرور . إلفالت التام من العقابللح سنة، ما زال نحو ملیوني نازح داخلي  15و
ة سبب انعدام األمن والحما ة  ، 2018انون الثاني / ومنذ ینایر. مترددین في العودة إلى مناطقهم األصل

مات النازحین في دارفور حیث قتل وجرح أشخاص  قل عن خمس هجمات ممیتة على مخ وقع ماال 
 9 .عدیدون 

ة، استمرت حوادث القتل غیر القانوني واالختطاف والعنف  وحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدول
ار 2017تموز/ والنهب واالحتجاز التعسفي في دارفور بین یولیو 10الجنسي فعلى سبیل . 2018مایو / وأ

ة  ة في  244المثال، سجلت منظمة العفو الدول مناط مختلفة من دارفور، وُزعم أن حادثة قتل غیر قانون
ومة ارتكبتها بین أغسطس ة للح ات موال ش سان / وأبرل 2017آب / میل ة . 201811ن  75وقد وقع قرا

ما ُیزعم أن . من الحوادث التي أدت إلى خسائر في األرواح في شمال دارفور ومنطقة جبل مرة% 
ما قوة الد ومة، وال س ة للح ات الموال ش عم السرع، ارتكبت معظم هذه الجرائم، مثل القتل المتعمد المیل

ة واالغتصاب وٕاحراق المنازل  12 .للمدنیین ونهب القر والماش

ما وقع من هجمات،  925شخًصا قتلوا وأصیب  789، أفاد فر خبراء األمم المتحدة أن 2017في  ف
                                                      

8  Sudan Tribune, Sudan defence ministry admits clashes in C. Darfur, 21 May 2018, 
www.sudantribune.com/spip.php?article65453  

ان صحفي، السودان   9 ة، ب م للنازحین في وسط دارفور، : منظمة العفو الدول ومة تطل النیران الممیتة على مخ ة للح ا الموال ش المل
ار / مایو 22  2018أ

-idp-on-fire-deadly-open-militia-government-pro-www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/sudan
darfur/-central-in-camp 

العنف الجنسي للسودان في فبرایر 10 ا / أثناء زارة الممثل الخاص لألمین العام المعني  استأت عندما علمت أن : " صرحت 2018ش
تب  طة  االدعاءم حق حتى األن في حالة واحدة من حاالت العنف الجنسي المرت الخاص لم 
SECRETARY-REPRESENTATIVE-ALT/REPORT/SUDAN/SPECIHTTPS://RELIEFWEB.IN-."النزاع

PATTEN-PRAMILA-MS-CONFLICT-VIOLENCE-SEXUAL-GENERAL  
ع لالتحاد األفرقي11 عثة المختلطة في دارفور  رسالة إلى مجلس السالم واألمن التا ة ال ار / مایو 17، )یونامید(حول تجدید صالح أ

2018  
سان /وابرل 2017تموز / تقارر مراقبي حقوق اإلنسان في دارفور بین یولیو 12  2018ن
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انت معظم هذه الهجمات ضد . 13خاصة من قبل قوات الدعم السرع انات . المدنیینو ذلك تظهر ب
انات األحداث أن  2017 ع حوادث العنف في 62التي وردت من موقع النزاع المسلح وموقع ب ٪ من جم

شخصًا، على  1025حادثة عنف في دارفور، وُقتل فیها  518حیث وقعت . السودان تم تسجیلها في دارفور
عام . 14األقل شیر هذا إلى انخفاض العنف مقارنًة  حوادث عنف في دارفور،  807، حیث وقعت 2016و

قل عن ألفي شخص  15 .وُقتل فیها ما ال 

ة، یوجد  تب األمم المتحدة لتنسی الشؤون اإلنسان شون في  1.6ووفقًا لم ع  60ملیون نازح في دارفور 
ماً  عض . مخ اإلضافة إلى انعدام األمن في  ة،  ة والبنى التحت ، وما یزال نقص الخدمات األساس المناط

ة  16 .تمنع عودة النازحین إلى مناطقهم األصل

عثة المختلطة إلى إغالق عدة مواقع لفرقها ص حجم ال وقد تلقت منظمة العفو . وعالوة على ذلك، یؤد تقل
ًا  عثة في شمال دارفور تحتلها حال قة لفرق ال قل عن أرعة من المواقع السا أن ما ال  ة معلومات تفید  الدول

ةقوات  انت قوات الدعم السرع على وجه الخصوص متورطة في . الدعم السرع أو قوات الشرطة السودان و
ة،  17 .جرائم خطیرة في الماضي ما فیها منظمة العفو الدول اإلضافة إلى تقارر منظمات حقوق اإلنسان  و

د التقرر النهائي لعام  السودان 2017یؤ ضًا أن قوات الدعم قد  لفر خبراء األمم المتحدة المعني  أ
ة، وٕاحراق  ما في ذلك االغتصاب ونهب القر والماش ارتكبت معظم االنتهاكات ضد المدنیین في دارفور، 

عثة المختلطة، أو احتاللها من قبل قوات الدعم السرع،  18 .المنازل وعلى ذلك، فإن نقل مواقع فرق عمل ال
                                                      

سمبر 28، )2995( 1591التقرر النهائي لفر الخبراء عن السودان وضع األساس لقرار   13  2017انون األول / د

. Para 22 and 85.www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1125 
14  The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), Sudan data from 1 January to 31 

range of acts of ACLED documents and maps a The . www.acleddata.com/data/December 2017, 
violence committed by governments, militias, armed groups as well as in inter-communal clashes and 

riots. 
15  The Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), Sudan data, 

content/uploads/2016/01/Sudan.xlsx-http://www.acleddata.com/wp .ACLED documents and maps The 
a range of acts of violence committed by governments, militias, armed groups as well as in inter-

communal clashes and riots. 
16  UN OCHA, Sudan: Darfur Humanitarian Overview, 1 February 2018, 

2018-february-1-overview-humanitarian-darfur-https://reliefweb.int/report/sudan/sudan 
ة، السودان  17 ة تجتاح جبل مرة، دارفور، : منظمة العفو الدزل ونة السودان / سبتمبر 29األرض المحترقة ، والهواء المسموم قوات الح

 ) AFR 54/4877/2016( 2016أیلول 
سمبر 28، )2995(  1591التقرر النهائي لفر الخبراء عن السودان وضع األساس لقرار   18  2017انون األول / د

.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1125www ,para.22 
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ة ة، یثیر مخاوف جد س من السلطات المدن انًا أعرت 2017أیلول / وفي سبتمبر. ول عثة ب ، أصدرت ال
ه عن قلقها إزاء  ح لمواقع الفرق في شمال دارفور" ف م غیر الصح مواقع الفرق " ادعت أن ، و "مزاعم التسل

موجب اتفاقات اإلیجار التي وقعتها  ة،  ومة السودان، أو األطراف الخاصة المناس المغلقة قد ُسلمت إلى ح
عثة عثة المختلطة. 19"ال اسم ال ة ردًا مماثًال من المتحدث  وتعتقد منظمة  20 .وقد تلقت منظمة العفو الدول

م المزد من موا ة أن تسل ة، مما العفو الدول التشاور مع المجتمعات المحل غي أن یتم  عثة ین قع فرق ال
اجات الناس لحقوق اإلنسان، بدًال من  ة احت ة والمساهمة في تلب یؤد إلى دعم اعادة بناء السلطة المدن
ارتكاب انتهاكات  الء الفور علیها من قبل قوات الدعم السرع وقوات األمن األخر المعروفة  االست

م   .ةجس

 أعمال القتل والنهب والنزوح في شرق جبل مرة

ار / آذار ومایو/ بین مارس ة هجمات برة في منطقة جنوب شرق 2018أ ومة السودان ، شنت قوات الح
بیر. جبل مرة وقد امتنع فصیل . ووقعت الهجمات في المناط التي احتفظ فیها فصیل عبد الواحد بوجود 

ع أ  ومة السودان منذ بدء الحرب في دارفور في عبد الواحد عن توق وفي . 2003اتفاق سالم مع ح
ة واسعة النطاق ضد فصیل عبد الواحد2016 وم رة ح ة عس انت آخر عمل ، واحتو تقرر  21 .، 

ة في  ومة تنشر الرعب في جبل مرة، "أرض محروقة، هواء مسموم ( 2016منظمة العفو الدول قوات الح
ة لحقوق  على قائمة) دارفور عاقب علیها القانون الدولي وغیرها من االنتهاكات الجسم توث لجرائم محتملة 

ة  ة، وتشمل القتل العمد للمدنیین وتدمیر الممتلكات المدن ومة السودان اإلنسان التي ارتكبتها قوات الح
ة في جبل مرة ائ م ررت القوات الم2018وفي . 22واالستخدام المحتمل لألسلحة الك ة نفس ،  سلحة السودان

قها في  ما في ذلك النهب وحرق القر وقتل المدنیین2016النمط من االنتهاكات التي تم توث فهذه . ، 
ألف شخص نتیجة  20ألفًا إلى  12، نزح نحو 2018آذار / ومنذ مارس 23 .األفعال ترقى إلى جرائم الحرب

                                                      
19  UNAMID Expresses Concern over Allegations of Improper Team Site Handovers, 11 September 

2017, https://reliefweb.int/report/sudan/unamid-expresses-concern-over-allegations-improper-team-
site-handovers 

عثة المختلطةن بتارخ   20 اسم ال سى المتحدث  میل من أشرف ع ا / فبرایر 13رسالة إ اعًا للممارسة المعتادة : ، جاء فیها2018ش ات
ة لألمم المتحدة في مناط النز  ة مواقع الفرق التي أعیدت لها إلى مراف تساهم في التنم ومة السودان أن تحول الح عثة  اع، أوصت ال

ان ات األهالي المحلیین قدر اإلم ار رغ ة أخذة في االعت  "الشاملة للمجتمعات المحل
 2017انون األول / سمبرد 28، )2995(  1591التقرر النهائي لفر الخبراء عن السودان وضع األساس لقرار  21

www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1125 ,para.C 
ة، السودان  22 ومة تدمر جبل مرة في دارفور، : منظمة العفو الدول  2016أیلول / سبتمبر 29أرض محترقة، وهواء مسموم، قوات الح
)AFR 54/4877/2016( 

ا الصراعات المسلحة 2006السودان منذ   23 ة ضحا حما ات جنیف المتعلقة  ول اإلضافي التفاق ام . طرف في البروتو وتهدف أح
ةالقانون اإلنساني الدولي إلى اإلقال اشرة في األعمال العدائ ون م شار ة المدنیین والذین ال  شرة وضمان حما . ل من المعاناة ال
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ة على المنطقة الخاض وم شون للهجمات التي شنتها القوات الح ع ش تحرر السودان، وهم  طرة ج عة لس
ة ة دون الحصول على المساعدات اإلنسان ا في ظروف صع  24 .حال

 

  
ار / في شرق جبل مرة، مایو النازحون   Private@ 2018أ

قل وقد  ة، من التأكد من تدمیر أو إتالف ماال  استخدام صور األقمار الصناع ة  نت منظمة العفو الدول تم
رة] مرة[قرة في منطقة شرق جبل  18عن  ة العس وتبین صور . في األشهر الثالث األخیرة أثناء العمل

ة التي تغطي مساحة  رق جبل مرة حجم یلومتر مرع من األرض في منطقة ش 100األقمار الصناع
اني األصغر حجمًا یبدو أن مناطقها قد . الدمار وفي الصورة أدناه تتناثر قر صغیرة ومجموعات من الم
ة هاجمت . احترقت د أن القوات المسلحة السودان ان تؤ بیر أقوال شهود ع دعم هذا التحلیل إلى حد  و

قل عن   25 .2018آذار / قرة منذ مارس 13وحرقت ما ال 

                                                                                                                                                                          

ر ع األوقات بین المقاتلین واألهداف العس ة للقانون الدولي اإلنساني، أن تمیز األطراف في جم قتضي مبدأ التمییز، وهو قاعدة أساس ة و
ة من نا رةمن جهة، والمدنیین واألهداف المدن ، وأن تضمن أنهم ال یهاجمون إال المقاتلین واألهداف العس ة أخر والقانون اإلنساني . ح

عد  ة، و ة أو إلى األهداف المدن اشر في األعمال العدائ ل م ش ون  شار ه الهجمات المتعمدة ضد المدنیین الذین ال  حظر توج الدولي 
الس. ذلك من جرائم الحرب ان الرح المتوقع للهجوم متناسًا مع ال ُسمح بإلحاق األذ  ًرا، و ا عس ان ذلك ضروًر ان المدنیین إال إذا 

اإلضافة إلى االعتداءا ة  مة للمادة الثالثة المشتر ة االنتهاكات الجس ة الدول مة الجنائ حظر إعالن روما للمح ه، و ت الضرر المتسبب 
ة األخر على المدنیین  ماانظر نص إعالن رو . الدول

.  0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf-be94-4f84-5752-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-www.icc  
م في  24 / مایو 30ومقابلة مع قائد فصیل عبد الواحد في  2018حزران / یونیو 19دارفور، في  مقابلة مع مراقب حقوق اإلنسان المق

ار و  . حزران/ یونیو 11أ
ان من شرق جبل مرة، في   25 ار / مایو 8مقابلة مع اثنین من شهود الع  .2018أ
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اني  18الصورة  في ة  -قرة ومجموعات من الم عض مناطقها قد أحرقت -مظللة بنقا برتقال   یبدو أن 
  @2018 DigitalGlobe,Inc. 

ونیو/ وفي مایو ار و انوا 2018حزران / أ ان  الت مع ستة من شهود الع ة مقا ، أجرت منظمة العفو الدول
الي، وفینا، وص ورغو دوما، و ع الشهود الستة أن . ابون الفوغور أثناء الهجومموجودین في قر  ر جم وذ

ة هاجمت قراهم وأحرقت منازلهم ونهبتها وقتلت مدنیین وم ونوا . القوات الح روا أن المتمردین لم  ما ذ
 .موجودین داخل القرة عندما بدأ الهجوم

ة  ة أن  32وأخبرت راض الي، منظمة العفو الدول د هاجمونا نحو القوات الح" عامًا، من  ة والجنجو وم
احا  ط، لكن الهجمات وقعت حوالي الساعة الخامسة ... الساعة الخامسة ص الض ر التارخ  ع تذ ال أستط

ة شهر مارس ان یوم أرعاء في بدا احا، و ر المموه، ارتد . ص ان المهاجمون یرتدون الز العس
ك أب، ...  عضهم اللون األخضر وارتد آخرون اللون األزرق  ارات الب بون الجمال والخیول، وس انوا یر

سیرون على األقدام عضهم  دأوا في نهب بیوتنا وحیواناتنا وأحرقوا المنازل. و ًا . دخلوا القرة، و اعتدوا بدن
، ونهبوا بیتي، وهرت من قرتي مع أبنائي . على الناس وضروهم عندما أغاروا على قرتي أخذوا ماعز

عة، ام الس  26 .لكننا تفرقنا وفقدت االتصال بهم لمدة أرعة أ

الي  اني والمنازل في  عض الم ة أن  وتظهر صور القمر الصناعي التي حصلت علیها منظمة العفو الدول
                                                                                                                                                                          

 
ار / مایو 28مقابلة مع ردا من جبل مرة عن طر واتساب في   26  2018أ

. 
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 .قد أحرقت مؤخراً 

 

 

 

ا  سمبر 14(الصورة العل الي وسوق فینا)2017انون األول / د ظهر فیها    أما السفلى.  ، 
ار/ مایو 5( الي  ،)2018أ  .DigitalGlobe,Inc 2018@. فتظهر فیها منشآت محترقة مؤخًرا في 

ةعاما 53 رلعما نلبالغ م، ا مسالل قاو سبب الهجوم :  " ، لمنظمة العفو الدول ." ناعلى فیأنا نزحت 
احا في أوائل مارس ات . تعرضنا للهجوم نحو الخامسة ص ا ارات والد قودون الس انوا  الذین هاجمونا 

متطون الخیول والجمال ش السوداني المموه، ذا اللون الكاكي . و اس الج قتل تسعة ... انوا یرتدون ل
ان أحدهم معلمًا . ت في دفنهمأعرف أسماء ثالثة منهم ألني شار. أشخاص في فینا نتیجة لهذا الهجوم
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وخه ات من عمره، وقد ُأحرق داخل  مان أحمد دمحم، في الثمانین ًا یدعى سل والثاني طالب اسمه . دین
ان  13أو  12إسماعیل دمحم إسماعیل،  عاًما، أما الشخص الثالث فهي خضرا أمین رحمة، وهي خالتي و

 ."قر أخر في تلك المناطا الستة اآلخرون فقد قتلوا في هذا ما وقع في فینا، أم. عاًما 84أو  83عمرها 

27   

  
سمبر 14صور بتارخ  بیر في شرق جبل مرة2017انون /د ظهر فینا حلة  ار /مایو 5في . ،    ،2018أ

اني في القرة قد دمرتها النیران .DigitalGlobe ،Inc 2018@ . تظهر الصور أن العدید من الم
                                                      

ان من فینا، في  مقابلة مع  27 ار / مایو 28سالم شاهد الع  2018أ
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سمبر 14الصورة بتارخ  بیر" ، تظهر فیها 2017انون األول / د   أما الصورة. في شرق جبل مرة" فینا حلة 

ار / مایو 5من   .DigitalGlobe,Inc 2018@. ، فتظهر العدید من منشآت القرة وقد دمرتها النیران2018أ

مة،  شهادتها عن تعرض 55حل ة من قرة فینا، وأدلت  ورجو دوما، القر قرتها لهجوم في  عامًا، من قرة 
ومة 2018آذار / أوائل مارس ة للح ات الموال ش ة. على أید المیل هاجمتنا : " وقالت لمنظمة العفو الدول

احاً  ومة حوالي السادسة ص ة للح ا الموال ش الفرار. المیل مجرد وقوع الهجوم، لذت  ة . و لم أتعرض لإلصا
ة القدمی ام ولكن بیتي نهبوه وأحرقوه، هرت حاف قیت هناك ثالثة أ ة، و ن، وهرعت لالحتماء في التالل القر

رة...  ات العس قودون المر ر و د. ان المهاجمون یرتدون الز العس ان المهاجمون من الجنجو . و
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اًحا حتى الساعة  6واستمر الهجوم من الساعة   .28"ظهًرا  12ص

ا محاصرون في دارفور  النازحون داخل

مات النازحین في دارفور منذ أغسطس تلقت منظمة  ة معلومات حول عدد من الهجمات على مخ العفو الدول
ًا، وهو واحد من أكبر  29 .2017آب /  لمة للنازحین داخل م  فعلى سبیل المثال، وقع اعتداء على مخ

عد مسافة  مات في جنوب دارفور، و ة جنوب دارفور، 15المخ اال عاصمة وال في  یلومترًا شرق ن
شیر 33، فقتل خمسة وأصیب 2017أیلول / سبتمبر س عمر ال ان ذلك أثناء احتجاج على زارة الرئ ، و

م نیرتیتي في وسط 2018انون الثاني / وفي ینایر. لجنوب دارفور ، دخل جنود قوات الدعم السرع مخ
م وفي الشهر نفسه، هاجمت  30. دارفور واعتقلوا واحتجزوا ستة من قادة النازحین قوات الدعم السرع مخ

سا للنازحین في زالنقي، وُقتل شخص واحد وُجرح خمسة آخرون  ار، هاجم / مایو 21وفي   31 .هازاه أ
م خمسة دقای للنازحین في مدینة زالنجي بوسط  ة مخ الذخیرة الح خمسة أفراد من قوات الدعم السرع 

عتلون ظهر شاحنة صغیرة محملة ان المهاجمون  عامًا، في  22وأصیبت امرأة، . مدافع رشاشة دارفور، و
عدها في المستشفى واألذرع قبة رلرأس والافي ل فاینهم أبن من حیزنا 10ب صیما أ. رأسها ثم توفیت 

قانلوا ا وجدة للنازحین في / مایو 22وفي   32 .س مات أردی ة المسلحة مخ ات القبل ش ار، هاجمت المیل أ
ة وسط  ال بوال اح الیوم التالي، . دارفورمدینة غارس مات للهجوم مرة أخر في ص وتعرضت نفس المخ

انًا وأعرت عن قلقها العمی  33 .أشخاص وأصیب العدید من الجرحى 5وقتل  عثة المختلطة ب وأصدرت ال
                                                      

ورقو دوما في   28 ان من  مة شاهدة الع ار / مایو 8مقابلة مع حل  .2018أ
ة من أحد قادة النازحین في    29 حزران، التقارر الشهرة لمراقبي حقوق اإلنسان التي تلقتها / یونیو 17رسالة تلقتها منظمة العفو الدول

ار / ومایو 2017آب / المنظمة بین أغسطس    2018أ
30  Sudan Tribune, Sudanese security accused of arresting six IDPs in Central Darfur, 7 January 2018, 

http://sudantribune.com/spip.php?article64447 
31  CNBC Africa, Five internally displaced persons killed as Sudanese Armed Forces and Rapid 

Support Forces use live ammunition to disperse a protest in Central Darfur, 25 January 2018, 
-armed-sudanese-as-killed-persons-displaced-internally-www.cnbcafrica.com/apo/2018/01/25/five

darfur-central-in-protest-a-disperse-to-ammunition-live-use-forces-support-rapid-and-forces/  
ان صحفي  32 ة، ب ا الموا: السودان, منظمة العفو الدول ش م للنازحین في وسط دارفور، المل ومة تطل النیران الممیتة على مخ ة للح ل

ار / مایو 22  2018أ

-idp-on-fire-deadly-open-militia-government-pro-18/05/sudanwww.amnesty.org/en/latest/news/20
darfur-central-in-camp/ 

ة المحامین بدارفور،   33 ان نقا ار / مایو 24ب  .2018أ
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م   34 .ات النازحین في وسط دارفورإزاء الهجمات على مخ

م االعتداء على النازحین في شیر مخ س ال ارة الرئ  لمة الحتجاجهم على ز

ًا في 2017أیلول / في سبتمبر ة القوة المفرطة والممیتة ضد النازحین داخل ، استخدمت قوات األمن السودان
حتجون  انوا  ة جنوب دارفور، والذین  لمة، الواقع في وال م  شیرمخ س عمر ال ا ضد زارة الرئ ولقي . سلم

ة على أ معلومات عن إجراءات  35 .34من المتظاهرن مصرعهم وُجرح  5 ولم تحصل منظمة العفو الدول
ة للتحقی مع الجناة ومحاسبتهم على هذا االعتداء وأعمال القتل  .اتخذتها السلطات السودان

شیر إلى دارفور ف  س عمر ال ان السبب الرسمي لهذه . 2017أیلول / سبتمبر 19ي بدأت زارة الرئ و
ة جدیدة في دارفور م ة وتعل س احتجاجات منذ . الجولة هو افتتاح مشارع صح اء زارة الرئ  19وأثارت أن

اال عاصمة جنوب دارفور قبیل الزارة / أیلول  لمة للنازحین القرب من ن م  سبتمبر داخل وحول مخ
م المعلن عنهاورفض ممثلو . المقررة شیر إلى المخ س ال م،  36 .النازحین زارة الرئ ان المخ نظر إلى س و

ة، على أنهم یدعمون جماعة فصیل عبد الواحد المسلحة  .ومعظمهم من مجموعة فور العرق

ة إنه ان لمنظمة العفو الدول ر شاهد ع ة وقوات : " وقد ذ تم نشر مئات من جنود القوات المسلحة السودان
ة  م] أیلول/ سبتمبر 22[الدعم السرع اللیلة الماض احًا، حاول جنود . القرب من المخ ونحو الثامنة ص

س م لتأمین زارة الرئ . فقام النازحون المتظاهرون بإغالق طرقهم. القوات المسلحة وقوات الدعم دخول المخ
ة وقوات الدعم السرع الذخیرة ة لتفر التجمهر، مما أسفر عن  واستخدمت القوات المسلحة السودان الح

ل سلمي  37 ". مقتل وجرح العدید من األشخاص  ش حتجون  انوا  ذلك أن النازحین  وقد أوضح الشاهد 
س ة لمدة . على زارة الرئ قة 30واستمر استخدام الذخیرة الح ة . دق وقال مصدر آخر لمنظمة العفو الدول

ض على وألقي ا 34أشخاص ُقتلوا وُجرح  4إن  شیر زارته   38 .آخرن 3لق س عمر ال وقد غیر الرئ
لمة م  یلومترن من مخ عد  قع على  انًا . المقررة، وتحدث إلى تجمع آخر  عثة المختلطة ب وأصدرت ال

ط النفس من الجانبین ه إلى ض   39 .دعت ف
                                                      

مات النازحین في وسط دارفور،   34 القل العمی إزاء الهجمات األخیرة على مخ ار / مایو 24تشعر یونامید   . 2018أ

-central-camps-idp-attacks-recent-about-concerned-deeply-https://unamid.unmissions.org/unamid
 darfur 

ة   35 ا / یرفبرا 22، 2017/18التقرر السنو لمنظمة العفو الدول  POL 10/6700/2018، رقم  2018ش
 2017أیلول / سبتمبر 19تصرح ألحد قادة النازحین تلقته المنظمة في   36
لمة في  37 م  ان من مخ  2017أیلول / سبتمبر 23مقابلة مع شاهد ع
لمة في   38 م  ان من مخ  2017أیلول / سبتمبر 23مقابلة مع شاهد ع
لمة، جنوب دارفور،   39 م  ومة والنازحین في مخ اكات بین قوات الح ط النفس في االشت أیلول / سبتمبر 22یزنامید تدعو إلى ض



 13

قات ومة أل تحق قل شدید من عدم إجراء الح ة تشعر  ان . والتزال منظمة العفو الدول ما أكد شهود الع
ة عثة المختلطة عن حاالت وفاة وٕاصا عثة في أعمال . أنهم قد أبلغوا محققین من ال ما أن نتائج تحقی ال

لمة في سبتمبر م   40 .شرها إطالقاً ، لم یتم ن2017أیلول / القتل، التي وقعت في مخ

ة للنازحین والالجئین   فشل العودة الطوع

ع لالتحاد األفرقي ، واتفاقیتي 41إن معظم تقارر األمم المتحدة عن دارفور، ومجلس السالم واألمن التا
قة الدوحة للسالم في دارفور ة سالم دارفور الموقعة في  2011الموقعة في  42السالم، وث ، 200643واتفاق

رامةقد شددت ج أمان و ة،  عها على الحاجة إلى عودة النازحین الطوع ة . م غیر أن العودة الطوع
ا احتالل األراضي التي لم  للنازحین والالجئین في دارفور ما زالت تعرقلها حوادث العنف المتكررة، وقضا

عد في العدید من المناط في دارفور  .تحل 

ا م 2018آذار / مارس 14في  عثة األمم المتحدة واالتحاد قدم أرم امابولو، الممثل الخاص المشترك ل
أنه ع لألمم المتحدة، وصرح فیها  على الرغم من : "األفرقي في دارفور إحاطة إلى مجلس األمن التا

ع  ستط ا احتالل األرض، فال  سبب انعدام األمن وقضا االستقرار النسبي، ما زالت المخاوف قائمة، وذلك 
ة ثیر من ا  44".لنازحین العودة إلى مناطقهم األصل

ثیر من النازحین والالجئین إلى الضغط والعنف أثناء محاولتهم العودة لالستقرار في أراضیهم  وقد تعرض 
ة تب األمم المتحدة لتنسی الشؤون . األصل ره م قًا لما ذ ففي شمال دارفور، على سبیل المثال، وط

ة، بدأت العودة الطوع عود / ة لالجئین السودانیین من تشاد في مارساإلنسان  20آذار، ومن المتوقع أن 
                                                                                                                                                                          

2017 

-and-forces-government-between-clashes-restraint-calls-https://unamid.unmissions.org/unamid
 south-camp-kalma-displaced-internally 

ان، عن طر   40 ار / مایو 9 الهاتف في مقابلة أجرتها منظمة العفو مع اثنین من شهود الع  .2018أ
41  The African Union’s Peace and Security Council, Press Statement [on UNAMID], 27 October 2017, 

http://www.peaceau.org/uploads/psc.727.press-statement.unamid.27.10.2017.pdf and AUPSC, 
COMMUNIQUÉ, 12 June 2017, 

https://unamid.unmissions.org/sites/default/files/psc.691.comm_.unamid.renewal.mandate.pdf  
 .https://unamid.unmissions.org/sites/default/files/ddpd_english.pdf  ,p 51اتفاق الدوحة للسالم في دارفور  42
ة الصالم في دارفور،   43 ار / مایو 5اتفاق  35ص . ، rnsudan/pdf/dpa.pdfwww.un.org/zh/focus/southe 2006أ
44 Briefing on UNAMID to the United Nations Security Council By Jeremiah N. Mamabolo UNAMID 

Joint Special Representative 14March 2018, 
https://unamid.unmissions.org/sites/default/files/briefing_to_the_un_security_council_by_unamid_jsr.pdf  
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ة في دارفور في  ا / وفي أبرل  45 .2018ألف الجئ إلى أماكنهم األصل ة العل سان، أعلنت المفوض ن
ومع ذلك،  46. لشؤون الالجئین رحیل أول دفعة من العائدین إلى السودان من شرق تشاد إلى شمال دارفور

قرب من  ُأجبر شمال دارفور، ألن  250ما  ة  اب م للنازحین في  عائلة نازحة على اإلقامة في مخ
ة منعوهم من الوصول إلیها  47 .المستوطنین الجدد في أراضیهم األصل

شخص، معظمهم من مجموعة الزغاوة  400آذار حدث نفس الشيء، عندما حاول نحو / وفي مارس
م للنازح م الن ة، من مخ عد العرق ة، العرض، على   37ین في شرق دارفور، العودة إلى قرتهم األصل
ًا شمال الضعین فعند وصولهم، وجدوا أن مستوطنین جدد قد احتلوا قرتهم واعتدوا علیهم، مما . یلومترًا تقر

ة اثنین بجروح خطیرة ه من. أد إلى إصا م الضعین الذ نزحوا إل ذ فاضطر النازحون إلى العودة لمخ
2007. 48 

ة  وعالوة على إعاقة العودة اآلمنة للنازحین والالجئین في دارفور، یوضح التحلیل أن هذه المسألة الشائ
ن أن تعرض السالم المستقبلي في دارفور  م المتمثلة في احتالل األراضي من قبل المستوطنین الجدد 

سان / وفي أبرل  49. للخطر عض النازحین عن قلقه2018ن اشرًة إلى ، أعرب  ة األراضي م شأن قض م 
ات حفظ السالم، جان بییر الكرو، خالل زارته إلى دارفور عمل . نائب األمین العام لألمم المتحدة المعني 

ننا العودة إلى قرانا ألن جماعة مسلحة على استولت أرضنا: " فقالت امرأة نازحة لـنائب األمین العام م  ".ال 

50 

م ة النازحین  ة على إن حما ة أساس عد التشاور، مسؤول رامة  ة واآلمنة  ا في ذلك ضمان عودتهم الطوع
                                                      

45 OCHA, Humanitarian Bulletin Sudan Issue 09 | 30 April – 13 May 2018, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_Sudan_Humanitarian_Bulletin_Issue_09_%

_13_May_2018%29.pdf-_2830_April  
شون في الوقت الراهن في  300هناك   46 ع ومة في شرق تشاد 22ألف الجئ من دارفور  ا والح ة العل مًا تدیرها المفوض  مخ

UNHCR, First Darfur refugee returns from Chad, 20 April, 2018, 
 chad.html-from-returns-refugee-darfur-www.unhcr.org/news/briefing/2018/4/5ad9a4604/first 

47  Radio Dabanga, Dozens of displaced families forced back to camps in North Darfur, 30 May 2018 , 

-in-ampsc-to-back-forced-families-displaced-of-news/article/dozens-www.dabangasudan.org/en/all
darfur-north 

 2018آذار /مارس 28مقابلة مع أحد قادة النازحین في الضعین،  48
ات المتحدة،   49 سون، الوال توراة في تحلیل النزاع وحله، جامعة جورج م ة مع أدیب یوسف عبد الاله، د ار / مایو 18مقابلة هاتف أ

2018  
50 UN News, meeting with the displaced, two UN and African Union officials conclude a visit to Sudan 

 https://news.un.org/ar/audio/2018/04/1005961 
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شأن النزوح الداخلي بهذ المبدأ في . عات الدولة ة  ادئ األمم المتحدة التوجیه إطار  1998وقد اعترفت م
ا ة األشخاص النازحین داخل ة   51 .دولي هام لحما ول حما ومساعدة ما أن السودان طرف في بروتو

حیرات الكبر في  ًا، الذ اعتمده المؤتمر الدولي حول منطقة ال د هذه   52 .2006النازحین داخل وتؤ
ة في  ذلك الحاجة إلى المشار ة واآلمنة، و ة العودة الكرمة الطوع ة على أهم م ة واإلقل وك الدول الص

اتهم ط وٕادارة عودة النازحین ومساعدتهم في استعادة ممتلكاتهم ومقتن  53 .تخط

ات  توص

ا التزاماتها وواج ومة السودان إلى الوفاء  ة ح موجب القانون الدولي، وفتح تدعو منظمة العفو الدول تها 
ات المسلحة  ش تحقی فور نزه وشفاف وفعال في االنتهاكات التي ترتكبها قواتها المسلحة وجماعات المل

ومة في دارفور ة للح  .الموال

عثة األمم المتحدة واالتحاد  ع لألمم المتحدة إلى تجدید  ة مجلس األمن التا ما تدعو منظمة العفو الدول
ة المدنیین تشمل القدرة على رصد حالة حقوق اإلنسان ) یونامید(فرقي في دارفور األ ة لحما ات قو صالح

 .في دارفور وعلى إعالنها

ومة السودان  :  إلى ح

  ة؛ ة للمدنیین في دارفور من الهجمات المتعمدة والعشوائ ة الكاف  اتخاذ تدابیر فورة لتوفیر الحما

 ة ضمان حصول المنظمات اإل ة على التوصل غیر المقید وتأمین وصول المساعدات اإلنسان نسان
ًا؛  ما في ذلك النازحون داخل ا النزاع،  ع ضحا أكملها، وٕالى جم  إلى منطقة دارفور 

  ة إلى منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة ا الذین یرغبون في العودة طواع ن النازحین داخل ضمان تم
رامة وأمن  .في 

                                                      
51 The UN Guiding Principles on Internal Displacement, 

 displacement.html-internal-principles-www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding 
52 Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons, 

The ICGLR protocol on IDPs incorporated the Guiding  www.refworld.org/pdfid/52384fe44.pdf
Principles on Internal Displacement into international law. The pact and protocols entered into force in 

-displacement.org/internal-www.internal11 member states,  2008 as a commitment of the ICGLR’s
 displacement-internal-of-displacement/history 

53 The UN Guiding Principles on Internal Displacement, 
 displacement.html-internal-principles-www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding 
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قيإلى  ع لالتحاد األفر  :مجلس السالم واألمن التا

ما  • ان المدنیین ال س ة الس ومة السودان التخاذ التدابیر الالزمة لحما مواصلة الضغط على ح
ة في هذا الصدد؛ م ًا في دارفور واحترام التزاماتها اإلقل  األشخاص النازحین داخل

ة للسماح بوصول الم • ومة السودان ة غیر المقیدة والمستقلة إلى الضغط على الح ساعدات اإلنسان
الصراع األخیر في جبل  ة للمدنیین المتأثرن  ع مناط دارفور، وخاصة المساعدات اإلنسان جم

 مرة؛

ما في ذلك األعضاء األفارقة غیر الدائمین الثالثة، إلى دعم تجدید  • دعوة مجلس األمن الدولي، 
عثة المختلطة  ة ال ة المدنیین والنازحین في دارفور) یونامید(وال ة على حما  .وتعزز قدراتها العمل

ع لألمم المتحدة  :  إلى مجلس األمن التا

ع أطراف النـزاع في دارفور إلى وقف االعتداءات على المدنیین وضمان احترام حقوق  • دعوة جم
 اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي؛

ة دلقا زیزتع • جمیع في صًا وخص، ننییدلمر اوفن دارعلى حمایة سکاالمختلطة  عثةللرة العمل
 ؛لعنفر ابانتشاة رلمتأثة ارجبل م طقمنا

ع ادعاءات الجرائم  • ة عن جم م تقارر علن قات فعالة وتقد عثة المختلطة بإجراء تحق ام ال ضمان ق
یرتكبها أ طرف في  موجب القانون الدولي وغیرها من االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان التي

 النزاع في دارفور؛  

التشاور مع المجتمعات  • عثة المختلطة تتم  م جدیدة لمواقع فرق ال ة تسل التأكد من أن أ عمل
اجات الناس لحقوق  ة احت ة والمساهمة في تلب فضي إلى دعم استعادة السلطة المدن ة، مما  المحل

الء الفور علیه ا من قبل قوات الدعم السرع وغیرها من قوات األمن اإلنسان، بدًال من االست
مة ارتكاب انتهاكات جس  .المعروفة 

 


