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ن    ن/السودا ن مناشدة: الصي ة م و منظم ة العف ة إلى الدولي ة الحكوم ة الصيني د بمناسب ة انعقا ة القم ة األفريقية --- الصيني  للتنمي

  والتعاون
 الدولية العفو منظمة فإن ،2006 الثاني تشرين/نوفمبر 1-6 الفترة في بكين في والتعاون للتنمية يةاألفريق – الصينية القمة انعقاد بمناسبة

 السودان مع المستقبلية وتجارتها استثماراتها في األفريقية للشعوب اإلنسانية الحقوق لضمان الفائقة األهمية إيالء إلى الصينية الحكومة تدعو
 . أفريقيا شرق بلدان وبقية

رته البلد هذا ألن للمنظمة خاص قلق باعث السودان في األوضاع وتشكل  النزوح عمليات فيها بما اإلنسان، لحقوق الفظيعة االنتهاكات دمَّ
 العالقات أثَّرت كما. للسكان اإلنسانية للحقوق كاف اهتمام إيالء دون من النفطية موارده في واستثمرت أسلحة الصين له باعت وقد. القسري
 .األسوأ نحو لكن – البلد ذلك في اإلنسان حقوق أوضاع على عدة، بطرق السودان، مع للصين يةاالقتصاد
 حقوق مجلس في عضوا   انتُخبت إذا أنها ومفاده ،2006 أيار/مايو في الصين، قطعته الذي بااللتزام رحبت قد الدولية العفو منظمة وكانت

 وتعتقد". العالم أنحاء سائر في وحمايتها اإلنسان حقوق تعزيز أجل من الجهود تعضيد على ستساعد" فإنها المتحدة، لألمم التابع اإلنسان
 مثل تنتهك عندما الصمت اللتزام ذريعة يصبح أال يجب آخر لبلد الداخلية الشؤون في التدخل عدم مبدأ أن خاص، بشكل الدولية، العفو منظمة

 .ونزوحهم األفارقة قتل على تبنى أال يجب للصين االقتصادية األرباح أن كما. لشعوبها اإلنسانية الحقوق الدول هذه
 

 السودان مع الصينية األسلحة تجارة عن الناجمة اإلنسان حقوق انتهاكات
 وطائرات مروحية وطائرات ودبابات ذخيرة المنصرم، القرن من التسعينيات منذ السودان، إلى الصين سلمتها التي األسلحة شحنات شملت
 الدولي للقانون هائلة انتهاكات ارتكاب في األسلحة من األنواع هذه مثل تدعمها التي والمليشيات السودانية الحكومة استخدمت وقد. مقاتلة
 والعشوائية المباشرة الهجمات االنتهاكات تلك وشملت. ودارفور السودان جنوب في المسلحة النـزاعات في اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق
 الحربية الطائرات واستُخدمت. قسرا   اآلالف مئات ونزوح األشخاص من العديد بوفاة وتسببت المدنية، والمستوطنات المدنيين على

 في المسلح النـزاع في األرضية القوات ومساندة الهجمات، شن قبل استطالع عمليات وتنفيذ للقرى، جوي قصف عمليات لشن والمروحيات
 الطائرات استُخدمت كما. هذا يومنا حتى 2003 العام منذ دارفور في الدائرة الحرب وفي 2002 العام حتى السودان، جنوب

 .النـزاع مناطق إلى واألسلحة القوات لنقل والمروحيات
 إن قيل ،1996 العام وفي. المروحية الطائرات فيها بما طائرات، السودان إلى باعت الصين أن ذُكر المنصرم، القرن من التسعينيات وفي

دت الصين مة للطائرات، شنغهاي مصانع في المصنوعة ،z-6 طراز من مروحية بطائرات السودان زوَّ  العام وفي. الجنود لنقل والمصمَّ
 لصالح Mi-8 المروحية الطائرات محركات على اإلصالحات ببعض( هاربن) المحركات لتصنيع دونغان هاربن شركة قامت ،2001
 لنقل تستخدم منها أخرى أنواعا   ولكن الجنود، لنقل عادة Mi-8 المروحية الطائرات وتُستخدم .والسودان باكستان منها عديدة، حكومات

 التي المناطق إلى الجنود لنقل استُخدمت فإنها صواريخ، تحمل ال قد المروحية النقل طائرات أن ومع. األسلحة أنظمة من متنوعة مجموعة
 .المدنيين السكان ضد ظائعف فيها ارتُكبت التي أو قتالية، عمليات فيها تقع
 مجموعة تنتج فنغ دونغ شركة أن ويُذكر. الصينية فنغ دونغ شركة إنتاج من عسكرية شاحنات السودانية الحكومة إلى الصين باعت كما

 نوع من ةالعسكري الشاحنات مجموعة أن وورد". أيوالس فنغ دونغ" اسم تحت منتجاتها بتصدير تقوم وهي. العسكرية المركبات من متنوعة
EQ 2081/2100 الصينية المسلحة للقوات المشهورة الناقالت من كانت. 

  للعام) 1591 رقم األمن مجلس قرار بموجب أُنشأت التي اللجنة وهي السودان، بشأن المتحدة األمم خبراء لجنة قامت السودان وفي
 من دفعة وصول بتوثيق دارفور، في النـزاع أطراف جميع لىإ المرسلة األسلحة على الدولي الحظر انتهاكات في التحقيق وتتولى2005)

 جديدة خضراء شاحنات شوهدت كما. "2005 آب/أغسطس في السودان ميناء إلى فنغ دونغ منتجات من الخضراء العسكرية الشاحنات

 ".السوداني الجو لسالح التابعة المنشآت في الطراز نفس من
 البلدان قدرة تعزز أن يجب الصادرات أن: وهي األسلحة، لنقل الدولية العمليات تنظم التي سياستها في مبادئ ثالثة الصينية الحكومة وتذكر
ض وأال مشروع؛ أمر وهو النفس، عن الدفاع على المتلقية  وأال والدولي؛ اإلقليمي الصعيدين على واالستقرار واألمن السلم حالة للخطر تعر ِّ
 الصغيرة، األسلحة فيها بما التقليدية، العسكرية المنتجات صادرات جميع تراقب الصين إن. المتلقية نللبلدا الداخلية الشؤون في تدخال   تشكل
م لمراقبة نظاما   الصين أنشأت فقد ذلك، إلى وباإلضافة. تعتمدها التي العسكرية المنتجات تصدير مراقبة ألنظمة وفقا    لألسلحة النهائي المستخدِّ

 .الحساسة أو لساخنةا المناطق إلى نقلها منع بهدف
 ال وأنها ،2000-1998 الفترة في الوحدة والية من السكان تهجير في استُخدمت قد الصين من مصدَّرة أسلحة أن على أدلة ثمة أن بيد

 . تشاد إلى حاليا   يمتد أخذ والذي دارفور، في النـزاع نار تؤجج تزال
 لقرار وفقا   دارفور، في النـزاع أطراف جميع إلى األسلحة تصدير على فروضال الحظر تنفيذ الصين من تطلب الدولية العفو منظمة إن

 أن يُرجح أو فيها، تُستخدم التي المناطق إلى األسلحة لنقل الدولية بالعمليات السماح وعدم ،2005 للعام 1591 رقم األمن مجلس

 .ليالدو اإلنساني القانون أو اإلنسان لحقوق الدولي القانون النتهاك تستخدم،
 

 2000-1998 السكان، من الوحدة والية تفريغ

 األول كانون/ديسمبر منذ السودان في النفط مجال في االستثمار في للدولة، تابعة هيئة وهي الصينية، الوطنية البترول هيئة استمرت
 تطوير في أمريكي دوالر رمليا 3 على يربو ما الصين استثمرت ،1998 العام ومنذ. للبترول األكبر النيل شركة من كجزء ،1996

 النفطية الشركات إحدى الصينية الوطنية البترول هيئة وتعتبر. وميناء ومصفاة كيلومتر 1,500 طوله أنابيب خط وبناء النفط حقول
 غلتاست التي ،(40)% للبترول األكبر النيل شركة في األكبر الحصة تملك حيث السودان، في النفط استغالل حق تملك التي الرئيسية
 الصين بدأت ،2006 تموز/يوليو وفي. 4 الحقل وهو إنتاجية، الحقول أكبر في امتيازا   وتملك ؛(والوحدة هيغليغ) 2 و 1 الحقلين

 بنحو سينتجه ما يُقدر والذي ،(السودان بجنوب الشمالية األعلى النيل والية في ميلوط حوض في) 7 و 3 الحقلين من النفط باستخراج
 هذا في عضوا   الصين فيه كانت الذي الوقت في السودان، بجنوب الوحدة والية في 2 و 1 النفط لحقلي المبكر االستغالل ترافق وقد .ميا  يو برميل 200,820

 القرى، من العديد السودانية الطائرات وقصفت. هناك يعيشون الذين المدنيين للسكان وقتل قسري جماعي نزوح عمليات مع الكونسورتيوم،
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 أُخليت أن إلى المنازل، وتدمير األشخاص من العديد قتل عن أسفرت هجمات السودانية، المسلحة القوات من بدعم جنوبية، يشياتمل شنت كما
 إلى المنطقة سكان فرَّ  وقد. واستخراجه النفط عن التنقيب لغايات السكان من تماما   تفريغها بهدف يبدو ما على وذلك سكانها، من المنطقة
 .السودان شمال في الخرطوم العاصمة حول داخليا   النازحين لألشخاص مستوطنات أقاموا أو بها المحيطة المدن

 المدنيين، على هجمات لشن معه المتحالفة والمليشيات السوداني الجيش يستخدمه الذي الدائم الطريق بناء في الصينية الحكومة وساعدت
" األمن ضمان" من مباشرة فائدة َجنت الصينية الوطنية البترول هيئة أن كما. المروحية الطائرات ومنها باألسلحة، السودانية الحكومة وزودت

 للمدنيين الهائلة القسري النزوح عمليات عن المسؤولة القوات نفس – النفط حقول في المتمردة الجماعات ضد السوداني الجيش وفَّره الذي
 .النفط حقول في يعيشون الذين
 الدولي للقانون انتهاكا   تشكل الوحدة والية في الحكومة من المدعومة والمليشيات السوداني الجيش ينفذها التي القسري النزوح عمليات إن

 التغاضي أو لمواطنيها، النطاق الواسع الداخلي النزوح عمليات فرض عن مسؤولة حكومة أي وإن. الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق
 والمراعاة االحترام تعزيز" المتحدة األمم في األعضاء الدول جميع من يطلب الذي المتحدة، األمم ميثاق بموجب التزاماتها تنتهك إنما عنها؛
 للحقوق الكاملة المجموعة النازحين حقوق وتشمل(. 56 ،55 المادتان" )للجميع األساسية والحريات باسره العالم في اإلنسان لحقوق

 الدولي والعهد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي والعهد الشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق في المكرسة
 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
 والية في المدنيين للسكان القسري النزوح لعمليات العلنية مناهضتها عن قط تعرب لم الصينية الحكومة فإن الدولية، العفو منظمة علم وبحدود

. 2002-1999 الفترة في دُمرت التي القرى من العديد بينها قرية، 100 نحو تدمير تم أنه ذُكر ميلوط، في النفط حقل ففي. لوحدةا
)نزحوا قد األشخاص آالف أن ورد كما .1) 

 النـزاعات سياق في نيينالمد ضد تُرتكب التي اإلنسان حقوق انتهاكات علنا   تشجب أن الصينية الحكومة من تطلب الدولية العفو منظمة إن
 . عملياتها مناطق في القسري واإلخالء القسري النزوح عمليات تعارض أنها وقاطع صريح بشكل تقول وأن السودان، في المسلحة

 
 ودارفور كردفان حقول في الصينية الوطنية البترول هيئة استثمارات

 الحقل إنتاج الصين رفعت وقد. والشمالية الجنوبية دارفور والية إلى دفانكر غرب من يمتد الذي ،6 الحقل في التنقيب امتياز الصين تملك
 40,000 إلى 2005 العام في يوميا   برميل 10,000 من دارفور، بحقل تتصل ولكنها كردفان، في منشآته معظم تقع الذي ،6

 .2006 تموز/يوليو في يوميا   برميل

 السكان لها يتعرض التي واالغتصاب والقتل القرى وتدمير الهائل القسري النزوح ياتعمل وراء السبب هو النفط أن يبدو ال دارفور، وفي
 القصف قبيل من – الجنوب في النـزاع إبان استخدمتها التي نفسها األساليب دارفور في استخدمت السودانية الحكومة ولكن. المدنيون

 تهجير بهدف السوداني الجيش ويساندها الحكومة تمولها التي المليشيات مواستخدا الصنع، والصينية الروسية والمروحية الحربية بالطائرات
 النزوح لعمليات الرئيسي الدافع يكن لم استغاللها بهدف سكانها من بالنفط الغنية المناطق تفريغ أن من الرغم فعلى وهكذا،. المدنيين السكان
 .فظاعة اإلنسان حقوق انتهاكات أكثر بعض شهدت قد الصينية الوطنية بترولال هيئة امتياز منطقة فإن دارفور، في للمدنيين الهائل القسري
 أكثر فإن فعالة، حماية على يحصلوا لم وإذا. لحمايتهم السالم لحفظ فعالة قوات بنشر االنتهاكات لهذه تعرضوا الذين دارفور أهالي ويطالب

 في الالجئين مخيمات أو السودان من أخرى أماكن في أو دارفور قليمإ في بلدات أو مخيمات إلى النازحين دارفور أهالي من مليونين من
 نفذت دارفور، غرب في والسيما دارفور، من واسعة مناطق وفي. سالمين ديارهم إلى العودة في أمل وال لهم مستقبل ال بأنه يشعرون تشاد،
. المدن أو المخيمات في سجناء بمثابة النازحون ويعتبر. القسري النزوح عمليات من الكثير السودانية الحكومة من المدعومة الجنجويد مليشيا
 .واألفراد والمعدات التمويل نقص بسبب حمايتهم عن عجزت التي األفريقي، لالتحاد التابعة السالم حفظ بقوة ثقة لديهم يعد ولم

ت األفريقي، لالتحاد التابع واألمن السلم مجلس من لطلب واستجابة  لصالح ،1706 رقم قراره في المتحدة، لألمم ابعالت األمن مجلس صوَّ

 حفظ لقوة المؤيدة البيانات من العديد الصينية الحكومة أصدرت وقد. المدنيين لحماية دارفور إلى المتحدة لألمم تابعة السالم لحفظ قوة إرسال
 الشؤون في القوة تلك تدخل عدم وعلى أوال ، ودانيةالس الحكومة موافقة على الحصول ضرورة على تصر ولكنها المتحدة، لألمم التابعة السالم
 .للسودان الداخلية
 لحفظ المتحدة لألمم تابعة فعالة قوة نشر على السودان موافقة على للحصول موقفها تستغل بأن دارفور أهالي أمام مسؤولية الصين ولدى
 مناطق في الموجودين السكان لحقوق الحماية ضمان الصين على يتعين السودان، من النفط تأمين عملية سياق وفي. المنطقة في السالم

 .صامت كشاهد األيدي مكتوفة تقف أن يجوز وال. عملياتها
 حكومة لدى نفوذها ستستخدم وإنها قصوى، أولوية دارفور أهالي حماية تعتبر إنها علنا   تقول أن الصين من تطلب الدولية العفو منظمة إن

لها صالحيات وذات فعالة، تكون بحيث المتحدة، لألمم تابعة السالم لحفظ قوة نشر على الموافقة على لحملها السودان ِّ  الحماية توفير تخو 
 .للمدنيين

 
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية تمويل على تساعد ال النفطية الثروة
 60 من أكثر إلى حاليا   الواحد البرميل سعر وصول ومع. يوميا   برميل 400,000 على يربو النفط من السودان إنتاج إجمالي أن يُعتقد

 .يوميا   دوالر مليون 24 عن تقل ال النفط من السودان عائدات أن يعني ذلك فإن أمريكيا ، دوالرا  

 واالجتماعية االقتصادية بالحقوق يتمتع ال السوداني فالشعب. السودان شعب على المرجوة بالفائدة تعد لم النفطية الثروة هذه فإن ذلك ومع
 في االلتحاق معدل فإن الدولي، البنك إلحصاءات ووفقا  . الكافي المعيشة ومستوى والتعليم الصحة في الحق قبيل من كامل، بشكل والثقافية
 وال. 20% عن الواليات بعض في النسبة تقل حيث االعتبار، بعين الواسعة الجغرافية التباينات أخذ مع بالمئة، 58 يبلغ األساسي التعليم
 وذلك طفل، 1000 لكل 63 الخامسة سن دون األطفال وفيات معدل بلغ 2003 العام نهاية ففي: مرتفعة األطفال وفيات معدالت تزال
 .2005 للعام للتنمية المتحدة األمم لبرنامج اإلنسانية التنمية لتقرير وفقا  

 وتنمية والتعاون االستثمار إن يقول واضحا   بيانا   األفريقية-الصينية القمة رتُصد أن ضمان إلى الصينية الحكومة تدعو الدولية العفو منظمة إن
 .السودان لشعب والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق إلحقاق تُستخدم أن يجب الثروة
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 بحقوق المتعلقة سؤولياتهابم السودان في تستثمر التي الصينية الشركات وفاء ضمان على الصينية الحكومة الدولية العفو منظمة تحث كما
. بأسره العالم في اإلنسان حقوق مراعاة ضمان في بدوره القيام إلى" المجتمع في عضو كل" يدعو اإلنسان لحقوق العالمي فاإلعالن. اإلنسان
 مسودة أن كما. اعملياته في اإلنسان حقوق مراعاة مسؤولية عاتقها على تحمل أن يجب الشركات جميع فإن المجتمع، في أعضاء وبصفتها
 الفرعية اللجنة اعتمدتها التي( المتحدة األمم معايير) التجارية المشاريع من وغيرها الجنسيات المتعدية الشركات بمسؤوليات المتعلقة المعايير
 حاليا   المتوفرة تلك نبي شموال   األكثر التوجيهية المبادئ تتضمن ،2003 العام في وحمايتها اإلنسان حقوق بتعزيز المعنية المتحدة لألمم

 ضمان عن األساسية المسؤولية تتحمل الدول أن على المتحدة األمم معايير وتنص. للشركات اإلنسان حقوق وسياسات بمسؤوليات يتعلق فيما
 .األعمال عقطا مشاريع من وغيرها الجنسيات المتعدية الشركات جانب من اإلنسان حقوق احترام ضمان ذلك في بما اإلنسان، حقوق احترام

 .أعماله جدول في الصدارة موقع األفارقة وجميع للسودانيين اإلنسانية الحقوق تحتل ناجح مؤتمر عقد إلى تتطلع الدولية العفو منظمة إن
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