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 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن          ٢٠٠٨نـوفمرب   / الثـاين  تشرين ٧رسالة مؤرخة       
  )٢٠٠٥ (١٥٩١من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

  
ــالقرار        ــشأة عمــال ب ــة جملــس األمــن املن ــسودان،  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١باســم جلن ــشأن ال ب

 بالــسودان بنــاء علــى طلــب يــشرفين أن أحيــل إلــيكم طيــه التقريــر النــهائي لفريــق اخلــرباء املعــين
  ).انظر املرفق) (٢٠٠٧ (١٧٧٩ من القرار ٢جملس األمن يف الفقرة 

، مث نظــرت فيــه ٢٠٠٨أكتــوبر / األولتــشرين ١٠دم إىل اللجنــة يف التقريــر املرفــق قُــ   
  . بعد الفراغ من ترمجته جبميع اللغات٢٠٠٨نوفمرب / الثاينتشرين ٤اللجنة الحقا يف 

مــن قريبــا وجهــات نظــر اللجنــة بــشأن التقريــر وأي متابعــة  وســأعرض علــى جملــس األ  
  .للتوصيات الواردة فيه

  .وسأكون ممتنا لكم إذا صدرت هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق جملس األمن  
  تريزي دي سانت أغاتا جوليو )توقيع(

  رئيـس جلنـة جملـس األمـن املنشــأة عمـال
  بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١بالقرار 
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  املرفق  
ــالة مؤرخـــة       موجهـــة مـــن منـــسق فريـــق  ٢٠٠٨أكتـــوبر / األولتـــشرين ١رسـ

ــالقرار        اخلــرباء ــشأة عمــال ب ــن املن ــة جملــس األم ــيس جلن ــسودان إىل رئ ــين بال املع
٢٠٠٥ (١٥٩١(  

  
بـشأن  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١باسم أعـضاء فريـق اخلـرباء املنـشأ عمـال بقـرار جملـس األمـن                    

 من قرار جملـس  ٢الفريق الذي أُعد وفقا ألحكام الفقرة       السودان، يشرفين أن أحيل طيه تقرير       
  ).٢٠٠٧ (١٧٧٩األمن 

  بيفويل توماس )توقيع(
  منسق فريق اخلرباء املعين بالسودان

  )٢٠٠٥ (١٥٩١املنشأ عمال بقرار جملس األمن 
  

  املوماين عوين )توقيع(
  عضو خبري

  
  راو إيان )توقيع(

  عضو خبري
  

  شنايدر باتريك )توقيع(
  عضو خبري
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  بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١املنشأ عمال بالقرار فريق اخلرباء تقرير     
  

  موجز  
 صـــارخة انتـــهاكات ارتكبـــوا دارفـــور يف األطـــراف مجيـــعأنّ  اخلـــرباء فريـــق الحـــظي  
 الـسودان  حلكومـة  االنتـهاكات  هذه وتتيح. احلالية واليته فترة خالل األسلحة حلظر ومستمرة

 هجوميـة  عـسكرية  بعمليـات  القيـام  مواصـلة  سـواء  حـد  علـى  ردارفـو  يف املسلحة وللجماعات
  .معا وخارجها دارفور داخل

 اختيـار  إىل واضـحة  إشـارة  دارفـور  داخلكافةً   األطراف هبا قومت اليت األعمالتشري  و  
 بالفــشل بــاءت وقــد. الــسالم حمادثــات يف جديــة مــشاركة أيعلــى حــساب  العــسكري احلــل

 االتفـاق  محلـهم علـى    أو املفاوضـات  طاولـة اجللـوس إىل     إىل املتحاربـة  األطـراف  دفع حماوالت
يـستمر  و ، علـى نفـسها    دارفـور  يف املـسلحة  اجلماعـات  انقسام وتزايد. النار إطالق وقف على

ــاد و األمــن انعــدام ــذ  تواصــليو. معاجلــةدون  مبعظمــه يبقــىيف االزدي  عــسكرية حتليقــاتتنفي
ــة ــأى هجومي ــاب، عــن مبن ــستمر العق ــسل اجلماعــات وت ــسية حةامل ــسوداين واجلــيش الرئي  يف ال

  .هجمات شن
 جديـدة  بقـوة  األفريقـي  لالحتـاد  التابعـة  الـسالم  حفـظ  قـوات  عـن  االستعاضـة  تـؤدِّ  ومل  
 وظلـت . األمـن  صعيد على املتوقعة اإلجيابية النتائج إىل األفريقي واالحتاد املتحدة ألممل خمتلطة
 وثبـت  ،تهاسـابق  غـرار  علـى  للـهجوم  تتعـرض  انتـشارها،  مـن  أشـهر  عشرة بعد اجلديدة، القوة
 الوفـاء  عـن  أو دارفـور  يف املـدنيني  الـسكان  عـن  وأ نفـسها  عـن  الـدفاع  عـن  عجزهـا  اآلن حىت

  .واليتهال  ذات الصلةحكاماأل مبوجب األسلحة حظر دصر بواجبات
 خطـري  بـشكل  الرتاع نطاقأيضا   اتسع املستمرة، االنتهاكات منهذا السياق    وضمن  
 بتوسـيع  اتكـرار  دارفور من مسلحة مجاعات قامت فقد. كلها املنطقةوعم   وردارف منفانتشر  
ــا نطــاق ــور، خــارج هجماهت ــشاد عاصــميت إىل اآلنوصــلت   اهلجمــاتهــذهحــىت إن  دارف  ت

 وتـشاد  الـسودان  بنيتدور رحاها    بالوكالة حربا هناك أنّ ميكن إنكاره  ال ومما. معا والسودان
 املعارضــة مجاعــات تزويــد وجيــري. وحواليهــا فــوردار يف الــدول غــري مــن جهــات عــن طريــق
 حكـوميت  مـن  وتـشجيع  فعلـي  بـدعم  وذلـك  واألسـلحة  باإلمـدادات  إقليمها، يف كل املسلحة،
 العــــسكرية األجهــــزةمــــن و ،أراضــــيهما علـــى  اجلماعــــات تلــــك تتواجــــد اللــــذين البلـــدين 

 الــيت الــصلة اتذ العــسكرية واملعــدات األســلحة أن كمــا. منــهما لكــل التابعــة واالســتخباراتية
 ُتحـوَّل  يـشمله،  الـذي  اإلقلـيم  نطـاق  خـارج و احلظـر  حكام خالفا أل  والسودان تشاد إىل ُتسلَّم
  .الرتاع تأجيج يف وتساهم دارفور إىل
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ــائج   حبــدةوتظهــر   ــهاكات هــذهنت ــصعيد املتواصــلة االنت ــرتاع، اإلقليمــي والت ــر لل  أكث
 اإلنـسانية  املـساعدات  فوصـول . دارفـور  يف املـدنيني  الـسكان  علـى  تبعاهتـا من خالل    تظهر، ما
 وتــستمر. فيهــا األمــن انعــدام تزايــد مــع الــثالث دارفــور واليــات أحنــاء يفباســتمرار  تنــاقصي

 ويواصـل  توقـف،  دون الـدويل  اإلنـساين  والقـانون  اإلنـسان  حلقـوق  الـدويل  القـانون  انتهاكات
 ويـستمر . العقـاب  مـن  تام بهش إفالتثقافة   هبذه االنتهاكات القيام بعملياهتم يف ظل      القائمون

 جـراء  مـن  االزديـاد  يف داخليـا  واملشردين الالجئني خميمات إىل املهجرين املدنيني السكان عدد
  .تتفاقم نفسها املخيمات هذه على االعتداءات أن كما املستمر، الرتاع

  :يلي مبا الفريق يوصي ،ا الوضعهذ وملعاجلة  
 ليـشمل  حظـر األسـلحة    نطاق توسيع راتخيا يف جمددا األمن جملس ينظر أن  )أ(  
 الـشمالية  واألجـزاء  تـشاد  وأن ينظر يف توسيع نطاق احلظـر ليـشمل        بأكملها، السودان أراضي

  ؛الوسطى أفريقيا مجهورية من
 املختلطـة  للعمليـة   العملياتية البىن يف، على الفور،    حظر األسلحة  رصدإدماج    )ب(  
 حلفـظ   األخـرى  املتحـدة  األمـم  عمليـات  إطـار  يفو فـور دار يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد
ــسالم ــوة ال ــة وق ــة احلماي ــشرة األورويب لالحتــاد التابع ــة يف املنت ــي و. املنطق ــَنحُت أنينبغ ــذه م  ه
  ؛بقوة وإنفاذه املوّسع احلظر هذا لرصد الالزمة واملوارد الوالية ،العمليات
 مــن حيــث األفــراد  ضــافيةاإل بالقــدرات بالــسودان املعــين اخلــرباء فريــقدعــم   )ج(  
 بعثـات واالتـصال ب   انتهاكاتـه  يف والتحقيـق  املوّسـع  احلظـر  هـذا  رصـد  لتنـسيق  الالزمـة  واملوارد
  ؛ذلك على بناء اإلقليمية السالم حفظ

 بعــدد يقــوم لكــي اخلــرباء فريــق قــدرة ملمــوس بــشكل األمــن جملــس يعــزز أن  )د(  
 وقـانون  الـدويل  اإلنـساين  لقـانون ل كاتانتـها مـزاعم ارتكـاب      يف ةاملتعمق التحقيقات من أكرب

  .اإلنسان حقوق
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  احملتويات
الصفحة  

١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العملوالقيود علىعمل ال مبادئ  -ثانيا   

١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ العمل  -ألف     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العملالقيود على   - بـاء     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القدرة  -  ١        
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالة األمنية  -  ٢        
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لعدة مراتدخول الأشريات ت  -  ٣        
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع حكومة السودان  -  ٤        

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والية املشمولة بالتقريرالخلفية السياق خالل فترة   - ثالثا   
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ جزاءات حمددة يف جمايل األموال والسفر  - رابعا   

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومة السودان  -ألف     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومة تشاد  - بـاء     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومة مصر  - جيم     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومة اجلماهريية العربية الليبية  - دال     

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاكات حكومة السودان للحظر  -خامسا   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقل األسلحة والذخرية إىل دارفور  -ألف     
٢٥. . . . . . . . . . . . . . استخدام معدات عسكرية يف دارفور ُمصنعة بعد فرض احلظر  - بـاء     

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األعتدة اجلوية والتناوب اجلوي وإيصال املعدات  - سادسا   
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘تقنية’إيصال مركبات   -ألف     
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات        
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بال طياراملركبات اجلوية   - بــــاء     
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٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةالتوصي        
التابعـة للقـوات املـسلحة الـسودانيةطـائرات املروحيـة     صيانة الطـائرات الثابتـة اجلنـاحني وال         -جيم     

٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتناوهبا    
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات املسلحة السودانيةالطائرات البيضاء التابعة للقو  - دال     
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحليقات العسكرية اهلجومية  -هـاء     
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦ -  طائرات أنطونوف  -  ١        
٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعثة التحقق يف جبل مّرة  -  ٢        
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعثة التحقق املوفدة إىل جبل مون  -  ٣        
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القنابلحتليل  -  ٤        
٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  -  ٥        

٥٠. . . . . . . . . . . . . . . دارفور  غرب يف٢٠٠٨فرباير / اليت شنت يف شباطجماتاهل: دراسة حالة  - سابعا   
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة  -ألف     
٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املمر الشمايل  - بـاء     
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراديةإدراسات حاالت   - جيم     
٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سربة  -  ١        
٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيليا  -  ٢        
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساروغأبو   -  ٣        
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يطةجبل مون واملناطق احمل  -  ٤        
٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرف جداد  -  ٥        
٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات والتحليل  - دال     
٥٥. . . . . . . . . . . . . . . .  سالمة األراضي السودانيةكفالةحق احلكومة يف   -  ١        
٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة امليليشيات املناصرة للحكومة  -  ٢        
٥٨. . . . . . . . . . . . . .  حبياة املدنيني وباملمتلكاتاألذىإحلاق عن سؤولية امل  -  ٣        
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٥٩. . . . . . . . . . . . . . دان للجماعات املسلّحة غري التابعة للدولة يف دارفوردعم حكومة السو  - ثامنا   
٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دعم مجاعات املعارضة املسلحة التشادية  -ألف     
٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دعم امليليشيات العربية املناصرة للحكومة  - بـاء     
٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات واالستنتاجات  - جيم     
٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصية  - دال     

٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلماعات املتمردة يف دارفورا  - تاسعا   
٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حركات التمرد باألسلحة واألعتدة املتصلة هباإمداد   - عاشرا   

٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واملساواةحركة العدل  -ألف     
٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األسلحة والذخرية  - بـاء     
٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسرب من خمزونات أسلحة حكومية إقليميةال  - جيم     
٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التشاديةاملخزونات  -  ١        
٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املخزونات الليبية  -  ٢        
٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زونات السودانيةاملخ  -  ٣        
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية  -  ٤        
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املركبات  - دال     
ئ مبـاد  ضـوء  يف درمـان  أمعلـى    جـوم اهل يف لألطفـال  واملساواة العدل حركة استخدام :حالة دراسة  -حادي عشر 

٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدويل   اإلنساين      القانون  
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . السودان يف املسلح الرتاع يف األطفالعن  أساسية معلومات  -ألف     
٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملساواة العدل حركة رد  - بـاء     
٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج  - جيم     
٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانونية املعايري  - دال     

٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهاكات حقوق اإلنسان  - ثاين عشر   
٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق القانوين  -ألف     
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٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . ضد الناس يف معتقالت احلكومة ةرتكباملاالنتهاكات   - بـاء     
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات واالستنتاجات        
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنف اجلنسي والعنف اجلنساين  - جيم     
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات واالستنتاجات        
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات على خميمات األشخاص املشردين داخلياجماهل  - دال     
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خميم رواندا، الطويلة  -  ١        
٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات واالستنتاجات        
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلجوم على خميم كاملا  -  ٢        
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات واالستنتاجات        
٩٩. . . . . . . . . . . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها حركات املعارضة املسلحة  -هـاء     
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات        

١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلوانب املالية النتهاكات احلظر  - ثالث عشر  
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النفط   وعائدات      املشروعة      ضرائب   ال  -ألف     
١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرض الضرائب غري املشروعة واخلطط املدرة للدخل                         -بـاء     
١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرائب  -  ١        
١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القروض الصغرية  -  ٢        
١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختطاف السيارات  -  ٣        
١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنب هواتف الثريا  -  ٤        
١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املركبات املستوردة لتشاد  -  ٥        
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات القضائية  -  ٦        
١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظة          
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . لسوداناستراتيجية التأخري والعرقلة اليت تنتهجها حكومة ا  - جيم     

١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . أثر اهلجمات على املنظمات اإلنسانية الدولية وبعثات حفظ السالم  - رابع عشر   
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١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ت حفظ السالمااهلجمات على بعث  -ألف     
١٠٩. . . . . . . . . . . اهلجوم على بعثة االحتاد األفريقي يف السودان يف حسكنيته  -  ١        
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات          
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية          
حتاد األفريقي واألمم املتحدة اللجوم على قافلة للوقود تابعة للعملية املختلطة اهل  -  ٢        

١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارفور  يف
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضية اُأل- اهلجوم على قافلة العملية املختلطة   -  ٣        
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تانالتوصي          
١١٤. . . . . . . . . . . . . . .  غوسا مجات- اهلجوم على دورية العملية املختلطة   -  ٤        
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات          
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية          
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات  - بـاء     
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات الشاملة  -خامس عشر 

  الصور  
لوحة رقم هوية املركبة لشاحنة مـن طـراز دونغفنـغ، ويظهـر عليهـا تـاريخ صـنعها يف  - ١    

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٥  سنة  
٢٦. . ٢٠٠٨  أغسطس، / آب٢١شاحنة من طراز دونغفنغ فحصها الفريق يف جبل مون،   - ٢    
٢٠٠٥٢٧   مليمترا يشري تاريخ إنتاجه إىل عام                   ١٢٠لوحة هوية على مدفع هاون عيار                    - ٣    
ــار     - ٤     ــاون عي ــدفع ه ــدل١٢٠م ــازة حركــة الع ــق وجــوده يف حي ــرا الحــظ الفري  مليمت

٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملساواة  
شاحنتان من طراز دونغفنغ تابعتان للقوات املـسلحة الـسودانية أثنـاء إفـراغ إمـدادات  - ٥    

٢٨. . . . . ٢٠٠٨مارس     /سكرية من طائرة تابعة لشركة عّزة للنقل يف اجلنينة، آذار                             ع 
ــر،  - ٦     ــار الفاشـ ــسكرية إىل مطـ ــدادات عـ ــل إمـ ــي تنقـ ــزة وهـ ــشركة عـ ــة لـ ــائرة تابعـ طـ

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨أغسطس       /آب    ٣٠
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٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أُزيلت مقصورهتا         “  تقنية  ” شاحنة        - ٧    
٣٢. . . . . . . . . ٢٠٠٨مارس     / آذار  ٣إيصال املركبات واملعدات إىل مطار اجلنينة،                         - ٨    
ــوهدت     - ١٠ و ٩     ــار شــ ــال طيــ ــة بــ ــة جويــ ــر،   مركبــ ــاء الفاشــ ــق يف مســ ــي حتلــ / آب٣٠وهــ

٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨  أغسطس    
طيـار، حظرية طائرات جديدة قيـد التـشييد ومركبـة يـشتبه يف أهنـا مركبـة حتكـم بـال                     - ١١    

٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨أغسطس       /  آب  ١١مطار الفاشر،        
ــن      - ١٢     ــائرات مــ ــدى الطــ ــرك إحــ ــيري حمــ ــة تغــ ــراز عمليــ ــة،Mi-24 طــ ــار اجلنينــ  يف مطــ

٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨أغسطس       /آب    ٢١
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . .  يف مطار الفاشر        Mi-171مروحية بيضاء من طراز                 - ١٣    
٤٠. . . . . . .  يف الساحة العسكرية يف مطار الفاشر                  Mi-171مروحية بيضاء من طراز                 - ١٤    
ــضاء مــن طــراز أنطونــوف     - ١٥     ــة٧٧٧٧ حتمــل رقــم التــسجيل  ٢٦ -طــائرة بي  ومروحي

٤٢. . . . . . ٢٠٠٨يوليه    / يف الفاشر، متوز        ٥٢٨ بيضاء حتمل رقم التسجيل                حكومية   
ــر،  - ١٦     ــار الفاشــ ــل، يف مطــ ــى قنابــ ــوي علــ ــذي حيتــ ــسكرية الــ ــدادات العــ ــزن اإلمــ خمــ

٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨مارس    /آذار   ١٢
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  معطَّلة بفعل شظية قنبلة             ماء  مضخة      - ١٧    
٤٦. . . . . . . . . . ٢٠٠٨أغسطس       / آب   ١٤حفرة خلفها سقوط قنبلة، جبل مرة،                      - ١٨    
ه، شـظايا إضـافية داخلـ       تركيـب  ظهر يُ  حيث اجلزئي االنفجار   غالف القنبلة من موقع     - ١٩    

٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨أغسطس       / آب  ٢١  ،جبل مون     
حمـشوةقنبلة إىل جانب قطع مـن اخلـردة املعدنيـة    ال ستديرة املأخوذة من  امل يةممااأل للوحةا  - ٢٠    

٤٨. ٢٠٠٨أغسطس       /آب   ٢١ جبل مون، يف          ، د الضحايا احملتملني         اعد ادة أ   ي لز  ها  داخل ب
 يف دارفـور يفتشفحمليـة اكتُـ     تعـديالت  أُدخلـت عليهـا    ة جتاريـ  ألغـراض ة  نتجم ةقنبل  - ٢٢ و ٢١    

٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨عام   
٥٣. . . ٢٠٠٨مارس     / آذار  ٣صورة ملتقطة من اجلو جلزء من سربة أُحرق بالكامل،                                - ٢٣    
٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدفع مضاد للطائرات ثنائي السبطانة                    - ٢٤    
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العــدل حركــة لــدى عليهــا عثــر احلظــر بعــد أنتجــت ذخــائر علــى األختــام املدموغــة  -٢٦ و ٢٥    
٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملساواة  

العــدل حركــة لــدى عليهــا عثــر احلظــر بعــد أنتجــت ذخــائر علــى املدموغــةاألختــام   - ٢٧    
٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملساواة  

٧٥. . . . . . . . . . واملساواة    العدل   حركة     لدى    عليها    عثر    احلظر     بعد   أنتجت     ذخائر      - ٢٨    
٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصنع    اإلسرائيلية       تافور    بندقية    - ٢٩    
٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصنع    اإلسرائيلية      ليل  اجل   بندقية    - ٣٠    
× ٥,٥٦ عيـــــار مـــــن احلظـــــر بعـــــد األختـــــام املدموغـــــة علـــــى ذخـــــائر أنتجـــــت  - ٣١    

٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملم   ٤٥
٨٣. . . . . . . . . . . MJ-1 ملم جمهز بصمام تقريب من طراز                  ١٠٧صاروخ من عيار             - ٣٢    
٩٦. . . . . . . . . . . ناء اهلجوم على خميم الطويلة            أفراد الشرطة االحتياطية املركزية أث                   - ٣٣    
٩٧املختلطة     خميم الطويلة وهو حيترق كما كان يبدو من موقع الفريق العسكري للعملية                                     - ٣٤    
١٠٤. . . . . UN-76011 ورقم تسجيلها هو           76  - طائرة من طراز إيست وينغ إليوشن                      - ٣٥    
١٠٩. . . . . . . . . . . . منظر جوي ملوقع الفريق العسكري يف حسكنيته بعد اهلجوم                           - ٣٦    
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  مقدمـة  -أوال   
 اللجنـة إىل   بالـسودان  املعـين  اخلـرباء  فريـق  الذي يقدمـه   اخلامس الرمسي التقرير هو ذاه  - ١

 أن ورغـم . فيـه  لتنظـر  املتحدة لألمم التابع األمن جمللس) ٢٠٠٥( ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة
 معمـق  حتليـل يف   وضاخل إىل يسعى ال نهفإ السياق، عن األساسية املعلومات بعض يقدم التقرير

 لواليـة ا فتـرة  علـى  ذلـك،  مـن  بـدال  يركـز،  وهـو . ومـسارها  دارفـور  زمـة أل للتطورات التارخيية 
 عـن  إضـافية  تفاصـيل تقـدم    الـيت  الـسابقة  الفريـق  تقـارير  مـشفوعا بقـراءة   ته  قراء وينبغي. احلالية
  .السياق

عـني، بالتـشاور    ، طلب جملـس األمـن إىل األمـني العـام أن ي            )٢٠٠٥ (١٥٩١يف القرار     - ٢
. القرار نفسه، فريقا من اخلرباء ملـساعدة اجمللـس واللجنـة يف أعماهلمـا             ب عمالمع اللجنة املنشأة    

وجـــرى الحقـــاً متديـــد واليتـــه أربـــع مـــرات . ٢٠٠٥يونيـــه / حزيـــران٣٠وأُنـــشئ الفريـــق يف 
ــد حــىت    كــان ــا التمدي ــشرين األول١٥آخره ــوبر / ت ــن    ٢٠٠٨أكت ــس األم ــرار جمل  مبوجــب ق

٢٠٠٧( ١٧٧٩.(  
ــاين    - ٣ ــانون الثـ ــق يف كـ ــع الفريـ ــاير /واجتمـ ــي يف   ٢٠٠٨ينـ ــداين الفعلـ ــه امليـ ــدأ عملـ  وبـ

) ٢٠٠٧ (١٧٧٩  جملـس األمـن  قـرار عمـال ب   املقـدم  هذا التقرير  ويعرض .٢٠٠٨فرباير  /شباط
 ١٩ إىل ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ٢٨ الفتــرة املمتــدة مــن  بــشأن  الفريــقاســتنتاجات وتوصــيات

  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
ــه مــن قــرارات جملــس األمــن        - ٤ ــستمد جمــاالت املهــام الــيت كُلــف هبــا الفريــق يف عمل وُت

ــى   )٢٠٠٧( ١٧٧٩و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ ــا علـــــــ ــن إجيازهـــــــ ، وميكـــــــ
  :التايل النحو

 مـن القـرار   ٨ و ٧مساعدة اللجنة يف رصد تنفيذ التدابري الواردة يف الفقـرتني     )أ(  
  ، واملتعلقة حبظر األسلحة؛)٢٠٠٥ (١٥٩١ من القرار ٧والفقرة ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦

) هــ  (٣و  ) د (٣مساعدة اللجنة يف رصد تنفيذ التـدابري الـواردة يف الفقـرتني              )ب(  
  ؛ حمددة يف جمايل األموال والسفر جبزاءات واملتعلقة، )٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار 
  .هاتقدمي توصيات بشأن اإلجراءات اليت قد يود جملس األمن النظر يف اختاذ  )ج(   

ــن        - ٥ ــس األم ــرار جمل ــك، حــدد ق ــى ذل ــالوة عل ــق كمــصدر  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١وع الفري
يعرقلون عملية الـسالم أو يـشكلون هتديـدا لالسـتقرار            )أ(  الذين فرادمعلومات للجنة بشأن األ   

يرتكبــون انتــهاكات للقــانون اإلنــساين الــدويل أو للقــانون الــدويل  و)ب(يف دارفــور واملنطقــة؛ 
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  التحليقــاتيكونــون مــسؤولني عــن و)د(ينتــهكون حظــر األســلحة؛  و)ج(حلقــوق اإلنــسان؛ 
  . العسكرية اهلجومية

 بالــسفر مكلــف الفريــق فــإن هــذه، األربعــة املوضــوعية املهــام جمــاالت إىل وباإلضــافة  - ٦
 علــى أن كمــا. أبابــا أديــس يف قاعــدة مــن انطالقــاواملنطقــة  الــسودانأحنــاء خمتلــف  إىل بانتظــام
 املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتاد املختلطة العملية مع االقتضاء، حسب ه،أنشطت تنسيق الفريق

أنـشطة  القيـام ب   أيـضا  لـزم يو. الـسودان  يف األفريقي االحتاد بعثةعمليات   خلفت اليت دارفور يف
 مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  ؛الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  وبعثة الفريق بنيإضافية   تنسيق
 ومجهوريـــة تـــشاد يف األورويب االحتـــاد  العـــسكرية بقيـــادةقـــوةالو وتـــشاد، ىوســـطال أفريقيـــا
  .الوسطى أفريقيا

ــضمن  - ٧ ــروع وتت ــة الف ــق اســتنتاجات التالي ــة اجلوانــب وجتمــل وتوصــياته الفري  العملياتي
 ويـصف الفـرع الثـاين مبـادئ عمـل الفريـق وإجراءاتـه الـيت سـعى إىل                    .الفريق لعمل واإلجرائية
والعناصـر املرتبطـة     األسـلحة  حظـر  تنفيذ عن أساسية معلوماتالثالث   الفرعم  ويقد .التقيد هبا 

 فتـرة  أثنـاء  فيهـا  بأنـشطته  الفريـق  اضـطلع  الـيت  املتغيِّـرة ة  واألمنيـ  ةالـسياسي الظـروف    ويعـرض به  
 املتعلقـة  هوتوصـيات  الفريق استنتاجات عشرالرابع   إىلالرابع   من الفروع وتعرض. احلالية واليته

 الـسودان؛  حكومـة  ترتكبـها  الـيت  احلظـر  انتـهاكات و األهـداف؛  احملـددة  املاليـة  اءاتاجلز تنفيذب
 يف وقعـــت الـــيت االعتـــداءاتو املعـــدات؛ وإيـــصال الطـــائرات تنـــاوبو ؛واألعتـــدة اجلويـــة 

 للجماعــات الــسودان حكومــة تقدمــه الــذي الــدعمو دارفــور؛ غــرب يف ٢٠٠٨فربايــر /شــباط
 املتمـــردين حركـــات تزويـــدو دارفـــور؛ يف تمـــردةامل ماعـــاتواجل الـــدول؛ غـــري مـــن املـــسلحة
ــلحة ــدات باألس ــتخدامو الــصلة؛ ذات واملع ــدل حركــة اس ــال واملــساواة الع  يف هجــوم لألطف

 علـى اهلجمـات    وأثـر  احلظـر؛  النتهاكات املالية اجلوانبو اإلنسان؛ حقوق انتهاكاتو ؛مسلح
 .دارفور يف ملتحدةا واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية الدولية واملنظمات

يــود فريــق اخلــرباء أن يعــرب عــن امتنانــه للمــسامهات القّيمــة للخــبريين االستــشاريني و  - ٨
ــذين ســاعدا الفريــق   ــذي ســاعد الفريــق مــن متــوز    ،الــسيد إنريكــو كــاريش  : الل يوليــه إىل / ال

 . الذي عمل مع الفريق طيلة فترة واليته،، والسيد ديفيد هكسفورد٢٠٠٨أغسطس /آب
  

   العملوالقيود علىعمل ال مبادئ  -ثانيا   
  

  مبادئ العمل  -ألف   
 بأنـه هنـج هيئـة لتقـصي         فريـق اخلـرباء خـالل فتـرة واليتـه         عان بـه    النهج الذي است  يتسم    - ٩

مـن األفـراد أو الكيانـات       فـرد   الفريـق مـع أي      عامـل   يتو .احلقائق حمايدة وغري مسيسة ومـستقلة     
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مـع أفـراد    سـيتعامل  الفريـق أنـه   دركويـ  .واليتـه هتـم  معلومـات   قد تكون حبـوزهتم     رى أنه ياليت  
.  ال موجـب لـه     تـأثري أي  نفـسه عـن     ب ىجيب عليه بالتايل أن ينأ    و ،مسيسةأو كيانات   مسيسني  

. ممعهـ يتعامـل    لـذين اأو األفـراد    يف مناقشات سياسية مـع الكيانـات        اخلوض  وميتنع الفريق عن    
جلنة جملـس األمـن   ت اليت يتلقاها من     ويستند عمله بصورة حبتة إىل مرجعيات واليته والتوجيها       

  .)٢٠٠٥ (١٥٩١بالقرار املنشأة عمال 
 اختـــاذ القـــرارات املوضـــوعية واإلجرائيـــةعلـــى حنـــو مـــشترك أعـــضاء الفريـــق يتـــوىل و  - ١٠

 مـا حيثو. تخـذ القـرارات بأغلبيـة أصـوات أعـضائه         ت تنـشأ خالفـات إجرائيـة،        ماحيثف. الداخلية
 أن  الثانيـة يف احلالـة جيـب  و. القرارات بأغلبية األصوات الفريق يتخذموضوعية، خالفات تنشأ  

 يكــون جملــال خــربهتم دخــل مباشــر  ألعــضاء الــذينا  جلميــعاملؤيــدةاألصــوات تــشمل األغلبيــة 
  .املسألة يف
مـع  عامـل   ، والت الـصادرة ثـائق   للوشامل  الـ سـتعراض   االأساليب مجع املعلومات    تشمل  و  - ١١

، وكيانـات   مـن غـري الـدول      واجلهـات الفاعلـة      كوميـة، احلة واملنظمـات غـري      يـ احلكوماملنظمات  
ذه األنـشطة يف  يـضطلع هبـ  و.  الفريـق اوأعمال الرصد والتحقيقات الـيت يقـوم هبـ         املتحدة،األمم  

 واملساعدات الـيت    اللوجستيةمم املتحدة، واملوارد    ألحدود القيود اليت تفرضها القواعد األمنية ل      
 عـن كـون الفريـق يتـألف مـن أربعـة أعـضاء يـسندهم                 القيود الناشـئة  ، و تقدمها الدول األعضاء  

معلومـات، وإمنـا    إلجبار جهة بتقـدمي     إصدار أوامر   الفريق سلطة   وال ميلك    .خبريان استشاريان 
املعلومـات  علـى تقـدمي     األفـراد   لتـشجيع   مـصادر املعلومـات     ومحايـة   سرية  الـ يعمل وفقـا ملبـدأي      

  .أدلة مباشرة ويسعى الفريق أوال وأخريا إىل احلصول على. طواعية
علـى  مع اإلجـراءات الداخليـة للفريـق        اجملمعة وحتلل مبا يتفق      املعلومات   ةموثوقيم  تقّيو  - ١٢

وهـو حيـدد    . كـل حالـة علـى حـدة       على أسـاس    علومات  يف امل الفريق  نظر  وي. أعالهالنحو املبني   
املعلومـات   جلمـع الـيت اسـتخدمت     األسـاليب    و ؛ته مبصدرها استنادا إىل معرف  تها  وموثوقيتها  أمهي

عــرض توتــستخدم املعلومــات و.  الــذي يقــوم بــهلعمــللوســع األسياق  واســتنادا إىل الــونقلــها؛
  .موثوقيتهاإىل الفريق مدى اطمئنان بطريقة تعكس 

اجلهــود ، تبــذل كــل توصــيات إىل اللجنــة وحتليلــها وإصــدار العــرض املعلومــاتوعنــد   - ١٣
املعنيـة حبـدث مـن      ميـع األطـراف     ولالتصال جب  ،حق الرد إلعطاء الفرد أو الكيان املتهم      العملية  
معلومـات  و اعتراف املتـهم، تقـدم   أدلة عن إقرار أباستثناء القضايا اليت يتوافر فيها  و .األحداث

  .تلك املصادرموافقة  شريطةذلك الضرورة عندما تقتضي صادر بشأن املحمددة 
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  العملالقيود على   -باء   
  القدرة  -  ١  

هم خـبري استـشاري متفـرغ وآخـر غـري        دعميـ  أربعـة أشـخاص      مـن اء  فريق اخلرب يتألف    - ١٤
حاليـا  مفـروض   ظـر علـى األسـلحة       حانتـهاكات   والتحقيـق يف    رصـد   ال واليتـه وتتطلب  . متفرغ
تبلـغ مـساحتها    واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية أفريقيـا الوسـطى          لتشادمنطقة متامخة   على  

  . تقريبانصف مليون كيلومتر مربع
،  غــري مراقبــةشرق منطقــة مــن جنــوب الــسودانالــنــوب ومــن اجلإقلــيم دارفــور د وحتــ  - ١٥

ومـن  ،   يـصعب الوصـول إليهـا       أجـزاء مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى          غريبالنوب  وحتده من اجل  
لـدارفور   اجلـوي اجملال أما فيما يتعلق ب. قليلة السكانالصحراء الليبية  منطقة من  الشمال الغريب 

، فإهنـا ختلـو     مشـال الـسودان    بالواليـات األخـرى يف       اطرقات اليت تربطه   وال ا وصحرائه اوطرقاهت
اجلـيش   تشادية حيتلـها حتـالف بـني         غرب أراض من ال دارفور  وحتد   .من أي مراقبة  إىل حد كبري    

  .دارفوريف الوطين التشادي ومجاعات مسلحة 
غرية بـني   مجاعة حمليـة مـسلحة وعـدة حتالفـات مـت          أكثر من عشرين    دارفور ذاهتا   حيتل  و  - ١٦

وينتـشر يف واليـات دارفـور الـثالث        . حمليـة دفـاع غـري نظاميـة       مجاعات أجنبية مسلحة وقـوات      
 ومــدرعات ثقيلــةالــسودانية تــضم مــشاة مؤللــة املــسلحة ال يقــل عــن ثــالث فــرق للقــوات   مــا

تـسندها  الـسودانية  املـسلحة  القـوات   وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن    .إسناد وقوات خاصة  وأسلحة  
ــة   ــدرات جوي ــضم طــائرات  ق ــة ضــخمة ت ــة، وطــائرات شــحن  وأخــرى نقــل للمروحي هجومي

أعــداد غــري معروفــة مــن    وهنــاك . تــستخدم قاذفــات وطــائرات اســتطالع ومقــاتالت نفاثــة     
 علـى   خارجهـا و قيـادة الـسلطات احلكوميـة     حتـت   عمـل   تعـسكرية   الوحدات شبه   اليليشيات و امل

يف مجيــع تعمــل ية واملدنيــة  العــسكراالســتخباراتوهنــاك شــرحية قويــة مــن ســلطات  . الــسواء
  .املراكز السكانية

ــود اللوجــستي و  - ١٧ ــة  واألمنةنظــرا للقي ــود الناشــئة عــن عــدد   وي ــإن  األالقي ــراد، ف  األرضف
ــة  و ــة   األطــراف املتحارب ــد خــارج نطــاق املراقب ــزاالن إىل حــد بعي ــاء العمــل  ذلــك أن . ال ي أعب

  .تهااملفروضة على الفريق مبوجب واليته تتجاوز كثريا قدر
  

  احلالة األمنية  -  ٢  
عدة قيود على العمـل بـسبب التـردي         فريق  ر، واجهت ال  خالل الفترة املشمولة بالتقري     - ١٨

  . يف دارفورةمنياألالعام للحالة 
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انتــشار يف دارفــور بــسبب حمــدودا بــشدة ومــستحيال  كــان الــسفر بــرا يف تــشاد  فقــد   - ١٩
د خـرب أحـد أعـضاء الفريـق هـذا           قـ و. على نطاق واسع  واختطاف السيارات   اللصوصية  أعمال  

مـن  ادث حلـ مـم املتحـدة   األالفاشـر رفقـة مـوظفني آخـرين مـن      يف  األمر مباشـرة عنـدما تعـرض        
ومما زاد من خطورة الـسفر جـوا، أن املتمـردين هـددوا بإسـقاط               . اختطاف السيارات حوادث  

ن هبــذا اللــوطــائرات  تــستخدم حكومــة الــسودانبــسبب مــا تــردد مــن أن  بيــضاء الطــائرات ال
وقـد خـرب الفريـق هـذا األمـر بنفـسه مباشـرة أيـضا حيـث اسـتهدفته قـوات                      . عسكريةألغراض  

ــدما كــان يــستقل طــائرة     ــار عن ــه الن ــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف  املتمــردين وأطلقــت علي مروحي
  .ميدانية مهمة
ثـار  أاحملكمة اجلنائية الدوليـة ممـا       بمرتبط  على أنه   الفريق   إىل   خطأوكثريا ما كان ينظر       - ٢٠

 يف أعقـــاب اإلعـــالن يف ،بوجـــه خــاص و. همأعـــضائه داخــل البلـــد وأمنــ   تنقــل القلــق بـــشأن  
 مـن الـسودان      للجـالء   الفريـق  اضـطر  عمـر البـشري،      رئـيس الـسودان   الئحة اهتـام    يوليه عن   /متوز

  . التحقيقات اليت كانت جاريةوتوقفتلفترة طويلة 
  

  لعدة مراتدخول الأشريات ت  -  ٣  
لعـدة  ميـع أعـضائه تأشـريات دخـول         أن تكـون جل   ضـرورة   ا وتكـرارا    الفريـق مـرار   أثار    - ٢١

 لعـدة مـرات  مل تصدر هلم سوى تأشرية دخول  خالل الفترة املشمولة بالتقرير األخري، ف. مرات
ويف هــذه املــرة، أصــدرت لعــضوين مــن الفريــق . لفتــرة امتــدت حــىت آخــر مــدة الواليــة تقريبــا 

لعـدة  أصـدرت لعـضو آخـر تأشـرية دخـول           صـاحلة لـشهر واحـد، و      ل لعدة مـرات     تأشرية دخو 
 مـن حكومـة   لعدة مـرات ومبا أنه ثبت أن استصدار تأشريات دخول       . صاحلة لعام واحد  مرات  

السودان أمر ممكن، فإن الفريق يوصـي مبواصـلة هـذه املمارسـة وتوسـيعها لتـشمل يف املـستقبل                
  .مجيع أعضاء أي فريق خرباء بالنسبة لكامل فترة أي والية جديدة

  
  التعاون مع حكومة السودان  -  ٤  

 .مـرحلتني مـن   إىل تعـاون    التعـاون مـع حكومـة الـسودان         ميكن بـصورة عامـة تـصنيف          - ٢٢
ــة األوىل وتغطــي  ــرة ااملرحل ــيت ســبقت  لفت ــق  ال ــدمي الفري ــرلتق ــرتقري ــدة يف  ه، تقري ــصف امل  منت

حلــة املروتبـدأ  .  قبـل هجــوم قـوات حركـة العـدل واملــساواة علـى أم درمـان      ٢٠٠٨مـايو  /أيـار 
  .أغسطس/حىت هناية آبومتتد عرض تقرير منتصف املدة بعد الثانية 
ــة األوىل،    - ٢٣ ــي وخــالل املرحل ــسودان يف     لق ــة ال ــي حكوم ــن ممثل ــدا م ــا جي ــق تعاون الفري

ــاتال وكانــت .اخلرطــوم ــق ملــ   طلب ــدمها الفري ــيت يق ــا  علومــات ده مبال ــرد عليه يف اجتماعــات ي
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ــتثناء حــالتني معــروفتني    و ــصيغة خطيــة باس ــع القائــد العــسكري     رأي .ب ــيم اجتماعــات م  تنظ
  .للمنطقة الغربية وتلقي معلومات من سلطة الطريان املدين

ــة أمــا   - ٢٤ ــة الثاني ــة اجلــزاءات   املرحل ــر منتــصف املــدة إىل جلن فهــي ،  الــيت تلــت تقــدمي تقري
ــة   ــا يف تعــاون احلكوم ــا تقــدمي املعلومــات وأصــبحت     . شــهدت منعطف فقــد انعــدم فيهــا عموم

وبــذلت .  تؤجــل عــدة مــرات أو ال تنعقــد بــاملرة بــالرغم مــن الطلبــات املتكــررة   االجتماعــات
حاولة فرض قواعد على تعامله مـع       مباستقاللية الفريق   للحد من   حكومة السودان أيضا جهودا     

  .القطاع التجاري واخلاص وغريه من الكيانات شبه احلكومية أو األفراد
  

  املشمولة بالتقريروالية الخلفية السياق خالل فترة   -ثالثا   
ــدائر    - ٢٥ ــرتاع ال ــدرج ال ــسودان ضــمن  ين ــور يف ال غــذهتا انتفاضــة مــسلحة  ســياق يف دارف

وملـا كانـت األطـراف الـيت اشـتركت يف           . الجتماعيوا واالقتصادي   السياسيمشاعر التهميش   
املراحل املبكرة من االنتفاضة اليت اندلعت فيما بعد قد ولدت من رحم ما كان ينظـر إليـه مـن                    

 ، واسعة النطـاق   “قبلية”تتخلله بصورة دورية اشتباكات     مستوى منخفض لقتال    قبل على أنه    
اللـذان   وحركـة العـدل واملـساواة    ،جـيش حتريـر الـسودان   فهنـاك  . فإنه ميكن حتديـدها بوضـوح   

ليهـا  إ انينظـر كانـا   االستياء من احلكومة املركزية الـيت        وأعلنا عن    )١(“قبائل أفريقية ”من  انبثقا  
ميـثالن  كالمها  كان  على حساب جمموعة أخرى، و    قبلية  تمييز لصاحل جمموعة    الا متارس   على أهن 

 وعـسكري مـن   وتتمتع احلركتان كلتامهـا بـدعم مـايل لوجـسيت     . للمضطهديناملسلح  التجسيد  
، يف  طائفة من حكومات بلدان يف املنطقة وخارجهـا ممـا يقحـم نزاعـا، جيـوز القـول بأنـه حملـي                     

  .واالستقرار الدولينيم السالمباشرة على ثر يؤوياسية لدول املنطقة، دينامية احلسابات الس
للتــصدي للتهديــد احلكومــة يف البدايــة القــوات املــسلحة أداة رئيــسية وقــد اســتخدمت   - ٢٦

ت أن ال قبل لقواهتا مبواجهة املقاومـة العـسكرية املنـسقة       وجدا  ن، ولكنه واملتمردالذي يشكله   
 احلكومة قد أجهدها الرتاع الطويل الدائر يف جنـوب الـسودان            وملا كانت . للحركات املتمردة 

الـيت  نجاحـات امليدانيـة     الوردت على   لذا فإهنا عدلت هنجها     ،  روتواجه هزائم متزايدة يف دارفو    
يف املنطقـة   وتـسليحها   ‘‘ عربيـة قبائـل   ” تتكـون مـن      تبالتحالف مـع ميليـشيا    حققها املتمردون   

__________ 
يف ســياق دارفــور لتعريــف أطــراف الــرتاع حــسب  ‘‘ عربيــة’’و ‘‘ أفريقيــة’’عبــاريت قبائــل  العــادة علــى اســتخدام درجــت  )١(  

 علـى أهنمـا ذاتيتـان       كلتيهمابيد أن الفريق ينظر إىل      .  تستخدمان هنا وفق هذا السياق     الكلمتنيوكال  .  اإلثنية االنتماءات
للتمييـز  أن هـذه الفـروق مل تعـد تـصلح           اخلـرباء    للرتاع يف دارفـور، يعتقـد فريـق          ةات اجلديد  ونظرا للدينامي  ،إىل حد بعيد  

  .بوضوح بني خمتلف أطراف الرتاع
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يليـشيات  قوات احلكومة وامل  وتصدت  . )٢(“اجلنجويد’’ مباس فيما بعد    االذي أصبح يشار إليه   
 مينتمــي إلــيهوالــسكان الــذين املــدنيني قــرى بــشدة ت قــوات املتمــردين واســتهدفلالعربيــة معــا 
 .وارتكبت على نطاق واسع انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقـانون اإلنـساين الـدويل            . املتمردون

  الــيتعانــاةامل يف صــفوف املــدنيني و عــددا غــري معــروف مــن اإلصــابات والقتلــى وخلّــف ذلــك
  .نشأت نتيجة للهجمات املباشرة واألزمة اإلنسانية اليت تسببت فيها احلرب

نـشر بعثـة مراقبـة      ذن ب أُسالم عـن طريـق التفـاوض و       إلحالل ال حماوالت مبكرة   وبذلت    - ٢٧
 حيـث كانـت   عـن النتيجـة املرجـوة       لألسـف   مل تـسفر    ،  ذه اجلهـود  غـري أن هـ    . متثـال االلضمان  

علـى حنـو    الـرتاع تنتـهك دون اكتـراث     أطـراف   تعوزها املعدات علـى حنـو حـاد وكانـت           البعثة  
  .التفاقات اليت وقعتهامنتظم ا

وعلى هذه اخللفية من الصراعات احملليـة الداخليـة واإلقليميـة اخلارجيـة علـى الـسلطة،                    - ٢٨
الكـوارث اإلنـسانية،   وإخفاق مفاوضات السالم، واستمرار الدمار، وانعدام األمن للمدنيني، و      

ودعـا القـراران إىل وقـف       ). ٢٠٠٥ (١٥٩١و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦اختذ جملـس األمـن القـرارين        
التحليقات العسكرية اهلجومية؛ وفََرض حظرا على األسلحة علـى دارفـور، كمـا فـرض حظـرا                 
على الـسفر وجتميـدا لألصـول بالنـسبة ألفـراد معيـنني يعتـربون عقبـة يف طريـق عمليـة الـسالم،                        

ــش ــساين       وي ــانون اإلن ــسان أو للق ــوق اإلن ــهاكات حلق ــون انت ــتقرار، ويرتكب ــدا لالس كلون هتدي
  .الدويل
ويف الفترة اليت تلت بدء فرض احلظر، تردى الوضع يف دارفور بصورة حـادة وآل إىل                  - ٢٩

فحيـث كـان يف     . إذ مل يعد من الـسهل حتديـد أطـراف الـرتاع           . حالة من فوضى ال رجعة عنها     
تمردتــان تــشكالن العناصــر الرئيــسية يف انتفاضــة شــعبية، ارتفــع عــدد هــذه  املاضــي حركتــان م

 مجاعـات، وتـضخم العـدد       ١٠ مجاعـات و     ٨ إىل مـا بـني       ٢٠٠٥اجلماعات املتمردة حىت عام     
 حركــة مــن احلركــات املعلنــة الــيت تــزعم بأهنــا متثــل مــصاحل  ٢٠اآلن فوصــل إىل مــا يزيــد عــن 

يف حـدة املوقـف األسـلحة، والـذخرية، والتـدريب،           وممـا زاد    . الشعب الدارفوري أفـضل متثيـل     
فسعي اجلماعـات   . والدعم اللوجسيت من قبل الدول اجملاورة واجلهات الدولية الفاعلة األخرى         

املسلحة بال هوادة إىل حتسني موقفها واستمرار عدم قـدرهتا علـى التوحيـد، إىل جانـب جهـود         

__________ 
 يفالتطـور املتواصـل للحالـة    وخباصـة يف ظـل      هو إىل حد كبري مسألة تصور،     ‘‘ نجويداجل’’يعترب الفريق أن تعريف كلمة        )٢(  

 علـى حنـو متـسق بأنـه يـشري إىل       “داجلنجويـ ”عنـهم تعـرف مـصطلح    الفريـق  أخـذها   بيد أن أقوال الشهود الـيت . امليدان
مناصـرة  ميليـشيات   و)  أعـاله  ١انظر احلاشية   (تلك اجملتمعات اليت ينظر إليها على أهنا عربية         ميليشيات ينتمي أفرادها إىل     

ي، فإنه يـستعمله هنـا ويف مجيـع     منوذجاملصطلحورغم أن الفريق ال يعترب أن هذا       .  أخرى أو كيانات حكومية مسلحة   /و
  .الشهودوفقا إلفادات هذه الوثيقة يف  عواضامل



S/2008/647  
 

08-53728 19 
 

 أفـضى إىل مـأزق سياسـي حقيقـي     احلكومة املستمرة، كما زعم، هبدف فرق تسد، كـل ذلـك       
  .وشكل عقبة كبرية يف طريق مفاوضات السالم

وأبعــاد الــرتاع اإلقليميــة أصــبحت تــزداد وضــوحا، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتــدهور           - ٣٠
ــسودان    ــات بــني تــشاد وال ــر / شــباط٨ففــي . العالق ، وقعــت احلكومتــان اتفــاق   ٢٠٠٦فرباي

. م للجماعـات املتمـردة املنتميـة لكـل منـهما          طرابلس وتعهدتا مبوجبه بـالكف عـن تقـدمي الـدع          
، أبرمت احلكومتان يف اململكة العربيـة الـسعودية اتفـاق مـصاحلة تبعـه               ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣ويف  

، الذي ألزمهمـا أيـضا بتحـسني        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤إبرام اتفاق عدم اعتداء يف السنغال يف        
 مــراقبني بقيــادة اجلماهرييــة العربيــة العالقــات، والتقيــد باتفــاق طــرابلس، واالنــضمام إىل فريــق 

ورغم جتهيز هذه االتفاقات بآلية لإلنفاذ، إال أهنـا أخفقـت يف            . الليبية والكونغو لرصد االمتثال   
وبدال من ذلك، اسـتمرت دون هـوادة        . احليلولة دون تصاعد ملموس يف التوترات بني البلدين       

دمها املــشتركة فــضال عــن التــاريخ  غلبــة الــروابط والــوالءات القبليــة العميقــة علــى طــول حــدو  
املتبادل املتأصـل مـن الـدعم النـشيط للجماعـات املتمـردة املنتميـة إىل كـل منـهما، بـل وأفـضى                      

  .ذلك إىل ازدياد األنشطة العسكرية
ومـع  . وهذا الوضـع مل يتـصاعد إىل حـد إعـالن احلـرب العلنيـة مـن جانـب أي منـهما                       - ٣١

. تعزيز خطتيهما الواضـحتني هـو أمـر ال ميكـن إنكـاره            ذلك، فإن استخدام الوكالء املسلحني ل     
فمــع بقــاء كــال البلــدين مــالذا ألنــشطة املتمــردين ومنــصة لالنطــالق منــهما، تــردت العالقــات  

، ٢٠٠٨ مـايو /  أيـار  ١١بينهما جمددا مع التـدهور الكامـل للعالقـات الدبلوماسـية وقطعهـا يف               
رطــوم مــن قبــل احلركــات املتمــردة يف وذلــك يف أعقــاب اهلجــومني املنــسقني علــى جنامينــا واخل

يوليـه مـع التأكيـد      /مث اسـتؤنفت العالقـات يف متـوز       . مايو، على التوايل  /يناير وأيار /كانون الثاين 
من جديد، مرة ثانيـة، علـى االلتـزام باالتفاقـات الـسابقة وتوقيـع اتفاقـات جديـدة يف الـسنغال                      

ئية والدعوة إىل عقد مـؤمتر قمـة ثالثيـة          يتعهد مبوجبها كال البلدين بالتوقف عن احلمالت العدا       
  .بني رئيسي مجهورييت البلدين والزعيم اللييب معمر القذايف

واستمرت حكومة الـسودان وامليليـشيات التابعـة هلـا بـشن اهلجمـات بـصورة منتظمـة                    - ٣٢
ــشكل مجــاعي، وتفكيــك هياكــل       ــسكان ب ــشريد ال مدروســة باســتخدام اســتراتيجية مــدبرة لت

ية، وشن هجمات متكررة علـى األهـداف املدنيـة، واالسـتهتار بالقـانون الـدويل                اجملتمعات احملل 
وأسفر ذلك عن حمـو القـرى مـن الوجـود؛ والقتـل           . حلقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل    

التعسفي للمدنيني؛ واالستمرار يف ممارسـة االغتـصاب والعنـف اجلنـسي ضـد النـساء والفتيـات             
 )٣( نــسمة مــن الــسكان إىل الجــئني   ٢٥٠ ٠٠٠ول أكثــر مــن  يف مجيــع أحنــاء دارفــور؛ وحتــ   

__________ 
  .قاعدة البيانات اإلحصائية للسكان التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  )٣(  
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وحدوث ازدياد مطرد يف عدد السكان املشردين يف الداخل، الـذين ازداد عـددهم مـن حـوايل                  
 مليـون نـسمة حبلـول       ٢,٤٥ إىل أكثر مـن      ٢٠٠٤ديسمرب  / مليون نسمة يف كانون األول     ١,٦
  .)٤(٢٠٠٨مارس /آذار
خدمتها قوات احلكومـة يف هجماهتـا املتعـددة واملـدبرة      كانت ترسانة األسلحة اليت است      - ٣٣

ــوادة يف شــراء          ــع االســتمرار دون ه ــا برحــت تتوســع م ــة، وم ــة والربي ــشمل األســلحة اجلوي ت
  .التكنولوجيات اجلديدة عاما بعد عام

كما اخنرطت احلركات املتمردة، اليت ال ميكن تربئتها مـن االنتـهاكات الـيت ارتكبتـها،            - ٣٤
ــهاكات ف ــزاز،    يف انتـ ــراف، واالبتـ ــرام، واإلشـ ــصوصية، واإلجـ ــلحة، واللـ ــر األسـ ــحة حلظـ اضـ

واالعتداء على موظفي األمم املتحدة والعاملني يف اجملال اإلنساين، وانتهاكات القـانون الـدويل              
اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جتنيد األطفال، واالعتقال واالحتجاز التعـسفيان             

  .يبوسوء املعاملة والتعذ
ــشرها االحتــاد           - ٣٥ ــيت ن ــراقبني ال ــة امل ــسودان، وهــي بعث ــة يف ال ــة األفريقي ــت البعث ــد الق وق

/  نيـسان ٨ بعد توقيع اتفـاق جنامينـا لوقـف إطـالق النـار يف            ٢٠٠٤ أغسطس/األفريقي يف آب  
وملـا كانـت هـذه البعثـة يعوزهـا علـى الـدوام        . ، صعوبات شديدة خـالل واليتـها    ٢٠٠٤أبريل  

تبعا لذلك يف موارد لالنتشار، فقد باتت عدمية الفعالية إىل حد كـبري، وعانـت               الدعم الدويل و  
ــسلحة         ــا عانــت مــن اهلجمــات امل ــوظفني، كم ــدرة وامل ــدات والق باســتمرار مــن نقــص يف املع
املتكررة على أفرادها وكان أشدها سوءا اهلجوم الـذي شـن علـى موقـع الفريـق العـسكري يف                    

  . من جنودها وجرح مثانية١٠سفر عن مقتل  وأ٢٠٠٧سبتمرب /حسكنيتة يف أيلول
وتواجـه العمليــة املختلطـة لالحتــاد األفريقــي واألمـم املتحــدة يف دارفـور الــيت حلــت يف       - ٣٦

 حمل البعثة األفريقية يف الـسودان، التحـديات اللوجـستية والعملياتيـة             ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
برية علـى قوافـل الـدعم التابعـة هلـا يف      وبعد أن تعرضت البعثة فعـال هلجمـات مـسلحة كـ           . ذاهتا

أبريـل، وكـذلك يف هجـوم كـبري ُشـن يف            /ينـاير بعـد نـشرها مباشـرة، ويف نيـسان          /كانون الثاين 
يوليه، كانت البعثة قد تكبدت فعال خسائر كبرية، يف األرواح، وكان يبدو أهنا تـسري يف                /متوز

  .الطريق نفسه اليت سارت فيه البعثة اليت سبقتها
 صاحب هذا علـى املـستوى اإلقليمـي إنـشاء الوجـود املتعـدد األبعـاد الـذي يـضم                     وقد  - ٣٧

ــادة االحتــاد         ــسكرية بقي ــوة الع ــشاد والق ــا الوســطى وت ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم بعث
__________ 

مكتــب نائــب املمثــل اخلــاص للوكيــل العــام لألمــم املتحــدة املعــين بالــسودان، ومنــسق األمــم املتحــدة املقــيم      )٤(  
؛ )٢٠٠٤ديـسمرب  /كـانون األول  (٩لشؤون اإلنسانية، موجز االحتياجات اإلنـسانية لـدارفور، العـدد رقـم           ل

  ).٢٠٠٨مارس /آذار(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، موجز احلصول على االحتياجات اإلنسانية 
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األورويب، وهــي العمليــة العــسكرية االنتقاليــة التابعــة لالحتــاد األورويب يف شــرق تــشاد ومشــال   
أمــا املكاســب األمنيــة النامجــة عــن تلــك العمليــة يف دارفــور فإهنــا    . طىمجهوريــة أفريقيــا الوســ 

  .تصبح واضحة بعد مل
وقد حصلت مؤخرا تطورات جديدة فيما يتعلق بالدور العـسكري للقبائـل العربيـة يف       - ٣٨

إذ تعلـن حكومـة الـسودان أن اجلنجويـد مل يعـد هلـم وجـود كميليـشيات، وقـد                     . أزمة دارفـور  
وهذا صحيح بال شك بالنـسبة لـبعض هـذه امليليـشيات            . ن الرمسي للدولة  أدجمت يف جهاز األم   

اليت أدجمت يف هياكل كالشرطة االحتياطيـة املركزيـة، الـيت تتلقـى األسـلحة واملعـدات والـدعم                   
اللوجسيت واملايل من حكومة السودان وتشن هجمات مدنية وعـسكرية بالتنـسيق مـع القـوات       

ــسودانية  ــاك م . املــسلحة ال ــد أن هن ــة    بي ــة الرمسي ــات الدول ــة أخــرى خــارج كيان ــشيات عربي يلي
  .برحت تعمل بطريقة تسمح يف السابق بأن يطلق عليهم اسم اجلنجويد ما
فبعـد أن اختـارت هـذه    . بيد أن القبائـل العربيـة ليـست مجيعهـا متحالفـة مـع احلكومـة                - ٣٩

 أيــضا مــن آثــار األزمــة اجملتمعــات احملليــة البقــاء علــى احليــاد يف هــذا الــرتاع، فإهنــا تقاســي اآلن 
وتزداد أمهية قبائل عربية أخرى كانت قد تشاركت يف السابق مـع احلكومـة لكنـها                . اإلنسانية

اآلن اختطت لنفسها برامج جديدة ختتلف اختالفا كبريا عن األهداف والغايـات االسـتراتيجية              
 فقد أعربت عـن     فهي مل تعد مقتنعة بتفاين احلكومة يف خدمة مصاحلها، لذا         . حلكومة السودان 

خيبة أملها يف الوعـود املنقوضـة، والـنقص يف التنميـة، واالسـتغالل املكـشوف جملتمعاهتـا احملليـة                    
وقد أسفر هذا يف بعض احلـاالت حـىت عـن إقامـة             . ملصلحة املطامح السياسية حلكومة السودان    

وضـع الـسابق    بيد أنه رغم هذه التغريات الواضـحة يف ال        . حتالفات جزئية مع احلركات املتمردة    
املتسم باالنقسام اإلثين الواضح، القابل للنقاش بني أطـراف الـرتاع، تـستمر اهلجمـات املباشـرة                 
الواسعة النطاق الـيت تـشنها احلكومـة والفظاعـات الـيت ُترتكـب حبـق األهـداف املدنيـة وتتكـرر              

  .بشدة مرعبة
ــاد     - ٤٠  االســتياء لــدى ويف مجيــع أرجــاء دارفــور، رافــق تــشرزم احلركــات املتمــردة وازدي

ومـع التـردي   . ميليشيات القبائل العربية، ازدياد يف اللصوصية، واإلجـرام واختطـاف املركبـات      
املطرد حلالة انعدام القانون والسرقات وما يتصل بذلك من حوادث قتـل وعنـف جنـسي، فـإن       
هذا، فـضال عـن األنـشطة العـسكرية الـيت تقـوم هبـا حكومـة الـسودان، قـد أدى إىل أن تـصبح                          

كبة السكان املعرضني لألخطار أكثر خطورة بازدياد، يف حني تـردت إمكانيـة وصـول األمـم                 ن
  .املتحدة واجلهات الفاعلة اإلنسانية والتجارية

  



S/2008/647
 

22 08-53728 
 

  تنفيذ جزاءات حمددة يف جمايل األموال والسفر  -رابعا   
ــراره     - ٤١ ــن، مبوجـــب قـ ــّين جملـــس األمـ ــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٢عـ ــسان٢٥املـ ــل / نيـ أبريـ

ويف التقريـر الـسابق   .  أفراد لكي تنفذ بشأهنم جزاءات يف جمايل األموال والـسفر       ، أربعة ٢٠٠٦
ــؤرخ     ــة املـ ــه إىل اللجنـ ــذي قدمـ ــشرين األول٣الـ ــوبر / تـ ، املرفـــق، S/2007/584 (٢٠٠٧أكتـ

قدم الفريق حمددات ومعلومات أخرى بشأن بعض من األفراد األربعـة           ) ١٤٦-١٤٣ الفقرات
ــنني  ١٦٧٢ات علــى الــدول األعــضاء لتــساعد يف تنفيــذ القــرار   مث عممــت تلــك املعلومــ . املعّي

ووجـه  . ويف أثناء الفترة احلالية املشمولة بالتقرير، واصل الفريق رصد تنفيـذ القـرار            ). ٢٠٠٦(
الفريق رسائل إىل عدة دول أعضاء، طالبـا معلومـات عـن حالـة تنفيـذ القـرار، وزار حـىت اآلن                    

  . الليبية لرصد تنفيذ اجلزاءاتتشاد والسودان ومصر واجلماهريية العربية
  

  حكومة السودان  -ألف   
يف اجتماع مع مستشار وزير املاليـة حبكومـة مجهوريـة الـسودان، أحـيط الفريـق علمـا                     - ٤٢

بعــدم وجــود تعليمــات لتجميــد أصــول املــواطنني الــسودانيني املعّيــنني لفــرض جــزاءات علــيهم   
اد املعينني ألغراض اجلزاءات يف جمـايل       ويعمل اثنان من األفر   ). ٢٠٠٦ (١٦٧٢مبوجب القرار   

  . األموال والسفر يف حكومة السودان ويعتقد أهنما يتقاضيان مرتبا
 كــانون ١٦ُعــّين موســى هــالل مبرســوم رئاســي مستــشارا لــدى الــوزارة االحتاديــة يف    - ٤٣
، طلـب الفريـق عقـد       ٢٠٠٨أغـسطس   /أبريل وكـذلك يف آب    /ويف نيسان . ٢٠٠٨يناير  /الثاين

. ومل ينعقـد االجتمـاع أبـدا      . معه وذلك عـن طريـق منـّسق الفريـق يف وزارة اخلارجيـة             اجتماع  
وباإلضافة إىل ذلك، مل يتم حىت اآلن توضيح ما إذا كـان موسـى هـالل قـد سـافر إىل اخلـارج                       

  . يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير أو هل مجدت احلكومة أمواله
وأبلـغ  . سلحة الـسودانية ومقـره يف اخلرطـوم   وخيدم جعفر حممـد احلـسن يف القـوات املـ          - ٤٤

منسق الفريق مع احلكومة، الفريق الدايب، علما بأن جعفر حممد احلـسن لـيس لديـه أيـة أصـول                    
  . مادية ميكن جتميدها

وال ُيعرف بالتحديد مكان وجود آدم يعقـوب شـانت، لكـن ُيعتقـد أنـه مـا زال يقـوم                    - ٤٥
وليس لدى الفريق أيـة معلومـات عـن تنفيـذ           .  دارفور بأنشطته انطالقا من الشعريية، يف جنوب     

  . اجلزاءات ضد هذا الشخص
 ١٦٧٢ويــود الفريــق إبــالغ اللجنــة بــأن حكومــة مجهوريــة الــسودان مل تنفــذ القــرار      - ٤٦

  . بالرغم من حقيقة أن اثنني من األفراد املعينني يعمالن يف خدمتها) ٢٠٠٦(
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  حكومة تشاد  -باء   
ــشاد يف آذار يف اجتمــاع عقــد مــ   - ٤٧ ــق  ٢٠٠٨مــارس /ع وزارة العــدل يف ت ، أحــيط الفري

وقـد أمـرت الـسلطات      . تنفيـذا تامـا   ) ٢٠٠٦ (١٦٧٢علما بـأن حكومـة تـشاد نفـذت القـرار            
القضائية بتنفيذ القرار وذكرت أهنا أحالـت املعلومـات املتعلقـة هبـذه اجلـزاءات إىل مجيـع نقـاط                    

  . دخول البلد ومراكز الشرطة يف تشاد
املعـروف أيـضا    (لقى الفريق معلومات موثوقة بأن الفريق جربيل عبـد الكـرمي بـاري              وت  - ٤٨

وما زال عضوا ناشطا يف احلركة الوطنية لإلصـالح         . يعيش حاليا يف جنامينا   ) باسم جربيل تيك  
  . والتنمية

ــق          - ٤٩ ــا يتعل ــرار وال ســيما يف م ــاذ أحكــام هــذا الق ــة صــعوبة يف إنف ومــن املالحــظ أن مث
ويف أثنــاء اجتمــاع مــع ســلطات اجلمــارك يف تــشاد، مت إعــالم . ات الــصلة بالــسفربــاجلزاءات ذ

وقـد ذُكـر أن   . الفريق بعدم وجود حدود مرسـومة علـى النحـو املناسـب بـني تـشاد والـسودان          
األشخاص، مبن فيهم األفراد الذين فرضت عليهم جـزاءات، ميكـن أن يعـربوا بـسهولة احلـدود                  

ومت تأكيد هذا كـذلك يف اجتمـاع        . ود رقابة على احلدود   بني تشاد والسودان بسبب عدم وج     
  . مع وزارة العدل يف جنامينا

  
  حكومة مصر   -جيم   

 ١٦٧٢ذكــرت الــسلطات املـــصرية أنــه، رغــم عـــدم خلــق أيــة آليـــة لتنفيــذ القـــرار          - ٥٠
، فــإن هــذا التنفيــذ قــد مت تأكيــده بواســطة مــذكرة إعالميــة عممتــها وزارة اخلارجيــة )٢٠٠٦(

 اإلدارات ذات الصلة، إضافة إىل وزاريت الطريان املدين والعـدل واملـصرف املركـزي               على مجيع 
وذكــرت الــسلطات أيــضا أن األفــراد املعيــنني ألغــراض اجلــزاءات، . فــضال عــن أجهــزة أخــرى

  . وفقا للمعلومات املتاحة، ليس لديهم أصول يف مصر
  

  حكومة اجلماهريية العربية الليبية   -دال   
زيارة قـام هبـا الفريـق مـؤخرا إىل طـرابلس، مت إعالمـه بـأن املـصرف املركـزي                     يف أثناء     - ٥١

لليبيا، عمم مبوجب قرار وزاري معلومات علـى مجيـع املؤسـسات املاليـة األجنبيـة والوطنيـة يف             
ومت أيضا تعميم مـذكرة إعالميـة بـنفس         . البلد وأمر بتجميد احلسابات املصرفية لألفراد املعينني      

وتفيد املعلومات املتاحة لدى الـسلطات الليبيـة أنـه لـيس            .  سلطات احلدود  املضمون على مجيع  
ــنني حــساب مــصريف يف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،           ــدى أي فــرد مــن األفــراد األربعــة املعي ل

  . البلد يدخل أي منهم إىل مل كما
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  انتهاكات حكومة السودان للحظر  -خامسا  
ــرة املــشمولة هبــذا الت    - ٥٢ ــاء الفت ــسودان ممارســة خياراهتــا    يف أثن ــر، واصــلت حكومــة ال قري

وقـد قامـت بعمليـات عـسكرية يف واليـات دارفـور الـثالث، مـستخدمة            . العسكرية يف دارفور  
ــة    ــة، مبــا يف ذلــك التحليقــات العــسكرية اهلجومي ــة واجلوي ويف بعــض األوقــات، . القــوات الربي

دانية وتقـــوم معهـــا  كانـــت امليليـــشيات املواليـــة للحكومـــة تـــدعم القـــوات املـــسلحة الـــسو       
  . مشتركة بعمليات

وتقوم القوات املسلحة السودانية بدعم قواهتا يف دارفور وتزويـدها بإمـدادات جديـدة                - ٥٣
من خالل قدراهتا اللوجـستية الربيـة واجلويـة العاديـة بغيـة احلفـاظ علـى تواجـد قواهتـا وعتادهـا                       

وتقـوم القـوات    . بعمليات عـسكرية  ووحداهتا اجلوية يف دارفور ومتكني هذه القوات من القيام          
املسلحة السودانية حبرية بإجراء تناوب لألفراد واملعدات بني الواليـات الـثالث لـدارفور وبقيـة                

وكما أُشري يف تقارير سابقة للفريق، تستخدم احلكومة شركات الـشحن           . أحناء البلد برا وجوا   
  . هاك واضح للحظراجلوي التجارية لنقل املعدات واألفراد إىل دارفور، يف انت

واصلت القوات املسلحة الـسودانية نـشر نظـم الطـريان العـسكري يف دارفـور يف أثنـاء                  - ٥٤
وتلقى الفريق معلومات تفيد بـأن أفـراد القـوات املـسلحة الـسودانية تلقـوا تـدريبا                  . هذه الوالية 

تــدة وجتــرى صــيانة األع. ومــساعدة تقنــيني خــارج الــسودان بغيــة صــيانة وتــشغيل هــذه الــنظم 
اجلوية التابعة للقوات املسلحة السودانية يف دارفور بقطع غيار ومعـدات مـستوردة مـن خـارج                 
املنطقة وتنقل أيضا إىل خارج دارفور علـى أسـاس التنـاوب إلجـراء اإلصـالحات الرئيـسية هلـا                    

  . يف مرافق الصيانة يف أحناء أخرى من البلد
ــرة    - ٥٥ ــرار  ٧ومبوجــب أحكــام الفق ــة  ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن الق جيــب أن تطلــب حكوم

السودان اإلذن من جلنة اجلزاءات لكي تنقل مواد مشمولة باحلظر إىل أي من واليـات دارفـور                 
وخــالل الواليــة احلاليــة، مل تقــدم حكومــة الــسودان أي طلــب لنقــل مــواد مــشمولة     . الــثالث

ــور  ــاحلظر إىل دارف ــاحل      . ب ــشمولة ب ــواد م ــل م ــنح أي إذن بنق ــة مل مت ــإن اللجن ــايل ف ظر إىل وبالت
ورغم ذلـك، مل تتوقـف احلكومـة عـن إيـصال الـدعم العـسكري واملعـدات العـسكرية                    . املنطقة

  . واألسلحة والذخرية إىل دارفور
  

  نقل األسلحة والذخرية إىل دارفور   -ألف   
يف مشال دارفور، ذكرت مصادر موثوقـة للفريـق أن القـوات املـسلحة الـسودانية تقـوم              - ٥٦

 لنقــل األســلحة اخلفيفــة  ١٢ وأنطونــوف ٧٦رات مــن طــراز إليوشــن  بانتظــام باســتخدام طــائ 
ويبلــغ متوســط عــدد الــرحالت اجلويــة ثــالث رحــالت يوميــا ويرتفــع إىل . والثقيلــة إىل الفاشــر
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وشـهد الفريـق   . مخس أو أكثر مـن ذلـك يف اليـوم الواحـد يف حالـة توقـع اشـتباكات عـسكرية             
ولكــن مل يــتمكن . ل الواليــة احلاليــةوصــول عــدد مــن هــذه الطــائرات إىل مطــار الفاشــر خــال  

تعلـق   الفريق من إجراء فحص مستقل للشحنات بسبب ممارسة حكومة السودان اليت عادة مـا             
مجيع الرحالت القادمة اإلضافية حني تظهر تلـك الطـائرات، وتغلـق ُسـبل الوصـول إىل ممـرات                   

مركبــات التفريــغ هبــوط الطــائرات أمــام كــل مــن ال ينتمــي إىل احلكومــة الــسودانية؛ كمــا أن  
العسكرية جترى سياقتها إىل الوراء حىت تدخل الطـائرات مـن املـؤخرة فتحجـب بـصورة فعالـة              

ووصـفت مـصادر أيـضا      . احلموالت اليت ُتشحن فيهـا عـن نظـر كـل متطلـع إليهـا مـن اخلـارج                  
سـة  للفريق ممارسة حكومة السودان املتمثلة يف القيام برحالت ليلية إىل مطـار الفاشـر بأهنـا ممار                

جيـوز لألمـم     ووفقا ألنظمة حكومة السودان اعُترب املطار، حىت وقـت قريـب منطقـة ال             . معتادة
ورغـم أن احلكومـة يبـدو       . املتحدة دخوهلا من الساعة السادسة مـساء وحـىت الـسادسة صـباحا            

، فإن فتريت الغـسق والفجـر بـني    ٢٠٠٨أغسطس /أهنا عدلت عن هذه السياسة اعتبارا من آب       
 قــد أصــبحتا تــستخدمان، وفقــا ملــا مت اإلبــالغ بــه، كأوقــات األوج ألنــشطة     هــذين التــوقيتني

  . استرياد املواد املشمولة باحلظر
ولقد أعاقت أعمال الفريق بشدة القيود املفروضة من حكومة السودان مثل تلك الـيت                - ٥٧

 مـواد  ووضعت قيود إضافية علـى وصـول الفريـق إىل       . أشري إليها أعاله واملتصلة بدخول املطار     
ــن        ــسكريني وغريهــم م ــراد الع ــى الوصــول إىل األف ــرحالت، وعل ــل ســجالت ال ذات صــلة مث
موظفي احلكومة فحد ذلك أحيانـا مـن طاقـة الفريـق يف حـدود غـري مقبولـة للرصـد والتفتـيش                       

  . قررهتا حكومة السودان
  

  استخدام معدات عسكرية يف دارفور ُمصنعة بعد فرض احلظر   -باء   
، نـصبت قـوات حركـة العـدل واملـساواة كمينـا لقافلـة للقـوات                 ٢٠٠٨يف مطلع عـام       - ٥٨

املسلحة السودانية كانت متجهة مشاال على الطريق الرئيـسية مـن اجلنينـة إىل كلـبس، يف غـرب            
وذكــر الفريــق حممــد عثمــان قائــد القــوات املــسلحة الــسودانية يف غــرب دارفــور، يف   . دارفــور

، أنــه كــان قــد تلقــى أوامــر بــشن عمليــة ٢٠٠٨رس مــا/ آذار٤مقابلــة أجراهــا الفريــق معــه يف 
. إلعادة فتح هذه الطريق اليت كانت أغلقت بسبب أنشطة حركـة العـدل واملـساواة يف املنطقـة       

وقال الفريق عثمان إن أحد عشر شخصا وقعوا أسرى لدى تلك احلركـة وأن قافلتـه تكبـدت                  
 كانـت تنقلـها والـيت اشـتملت         خسائر جسيمة يف ما يتعلق باملركبات واملعدات العسكرية الـيت         

  . على أسلحة وذخرية
وأقرت حركة العـدل واملـساواة للفريـق بـأن قواهتـا كانـت مـسؤولة عـن هـذا الكمـني                        - ٥٩

. وأهنــا اســتولت علــى هــذه الــشاحنات إىل جانــب كميــة مــن األســلحة والــذخرية واإلمــدادات
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ــور، لالطــال        ــون، غــرب دارف ــل م ــراد احلركــة إىل جب ــع أف ــق م ــدات  وســافر الفري ــى املع ع عل
وفحص الفريق هبذه املناسبة إحدى الشاحنتني اللـتني ذُكـر أنـه مت االسـتيالء عليهمـا                 . املذكورة

ويتـبني مـن لوحـة رقـم        ).  أدنـاه  ٢ و   ١انظر الصورتني    (EQ2100E6Dومها من طراز دونغفنغ     
 دارفـور   ، ويعـين ذلـك أن نقلـها إىل        ٢٠٠٥يوليه  /هوية املركبة أن هذه األخرية ُصنعت يف متوز       

  .ال ميكن أن يكون قد مت إال يف انتهاك للحظر على األسلحة
    

لوحة رقم هوية املركبة لشاحنة من طراز دونغفنغ، ويظهر عليها تاريخ صـنعها يف              : ١الصورة  
   ٢٠٠٥ سنة

  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٨ أغسطس،/ آب٢١يف جبل مون، فحصها الفريق شاحنة من طراز دونغفنغ : ٢الصورة 
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وذكــرت حركــة العــدل واملــساواة أن املعــدات الــيت مت االســتيالء عليهــا تــشمل مــدفع    - ٦٠
وفحــص الفريــق هــذا الــسالح ووجــد أنــه أيــضا مــن إنتــاج عــام   .  مليمتــرا١٢٠هــاون، عيــار 

، وهو واحد من ضمن تشكيلة من األسـلحة والـذخرية           ) أدناه ٤ و   ٣انظر الصورتني    (٢٠٠٥
 مليمتـرا، ومـدافع رشاشـة       ١٢٠ مليمتـرا و     ٨٢اون عيـار    املتنوعة ومن بينها قـذائف مـدافع اهلـ        

  .  مليمتر١٤,٥ مليمترا وذخرية عيار ٥٤ × ٧,٦٢ثقيلة عيار 
  

 مليمتـــرا يـــشري تـــاريخ إنتاجـــه إىل ١٢٠لوحـــة هويـــة علـــى مـــدفع هـــاون عيـــار : ٣الـــصورة 
   ٢٠٠٥ عام
  
  
  
  
    

زة حركــة العــدل  مليمتــرا الحـظ الفريــق وجــوده يف حيــا ١٢٠مــدفع هــاون عيــار : ٤الـصورة  
  واملساواة 

  
  
  
  
  
  
  
    

حظر األسلحة أصبح شامال جلميـع األطـراف يف اتفـاق جنامينـا لوقـف إطـالق                 ومبا أن     - ٦١
، ٢٠٠٥مـارس   /النار وأي متحـاربني آخـرين يف الواليـات الـثالث لـدارفور، وذلـك منـذ آذار                 

ات العـسكرية   ، فـإن كـال مـن املركبـات واملعـد          ٧، الفقـرة    )٢٠٠٥ (١٥٩١قرار جملس األمن    
  . قد أُدخلت إىل دارفور يف انتهاك ألحكام احلظر على األسلحة
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، اتــصل الفريــق بالقائــد العــسكري للمنطقــة الغربيــة التابعــة ٢٠٠٨أغــسطس /ويف آب  - ٦٢
للقوات املسلحة السودانية وقدم إليه هذه املعلومـات وصـور الـشاحنة املـذكورة بغيـة احلـصول               

ة العـسكرية الغربيـة نفيـا قطعيـا أن هـذا النـوع مـن الـشاحنات           ونفى قائـد املنطقـ    . على توضيح 
مستخدم حاليا من قبل القوات املسلحة السودانية وادعى أن حركة العدل واملـساواة ال بـد أن    

وتبعـا لـذلك،   . تكون قد حصلت عليها من حكومة تشاد وليس يف أثناء الكمني املذكور آنفـا            
سودانية من رقـم هيكـل الـشاحنة دونغفنـغ يف ضـوء      طلب الفريق أن تتحقق القوات املسلحة ال     

مــا يوجــد يف ســجالهتا، ورفــضت القــوات املــسلحة الــسودانية ذلــك، حبجــة أن ذلــك ســيكون 
عملية غري ذات معىن نظرا الستحالة أن يكون هـذا النـوع مـن املركبـات قـد مت احلـصول عليـه         

  .من عندها
النـوع والطـراز مـن املركبـات مـستخدما          وقد رأى الفريق أثناء تنقالته يف دارفور هذا           - ٦٣

وتـرد أدنـاه صـورة      . بكثرة من قبل القوات املسلحة السودانية، مبا يف ذلـك يف الفاشـر واجلنينـة              
الثنتني من الشاحنات املعنية أثناء استعمال أفراد القوات املـسلحة الـسودانية            ) ٥انظر الصورة   (

مـارس  / عـزة للنقـل يف اجلنينـة يف آذار         هلما إلفراغ إمدادات عـسكرية مـن طـائرة تابعـة لـشركة            
٢٠٠٢.  

    
ــصورة  ــراغ       : ٥ال ــاء إف ــسودانية أثن ــسلحة ال ــوات امل ــان للق ــغ تابعت ــن طــراز دونغفن شــاحنتان م

   ٢٠٠٨مارس /إمدادات عسكرية من طائرة تابعة لشركة عّزة للنقل يف اجلنينة، آذار
  
  
  
  
  
  
  

ــانون ال       - ٦٤ ــصادر يف ك ــابقا يف تقريــره ال ــق س ــغ الفري ــاير /ثــاينأبل ــن إيــصال  ٢٠٠٦ين  ع
 عرب ميناء بورتسودان ملصلحة القـوات املـسلحة         EQ2100E6Dشاحنة من طراز دونغفنغ      ٢١٢

وبــسبب عــدم ورود أي رد علــى طلبــات املعلومــات الــيت تقــدم هبــا   ). S/2006/65(الــسودانية 
زءا مـن  بشأن هذا املوضوع، فإن الفريق ال ميكنه أن جيزم بأن الشاحنة اليت فحـصها تـشكل جـ        

ومـع ذلـك فـإن الفريـق ال يـزال غـري مقتنـع بتفـسري احلكومـة لوصـول مركبـات                       . تلك الشحنة 
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عسكرية مصنوعة بعد فرض احلظر إىل دارفور وبإنكارها استخدام هـذا الـصنف مـن املعـدات                 
  .العسكرية يف املنطقة

  
  األعتدة اجلوية والتناوب اجلوي وإيصال املعدات  -سادسا  

وقـد  . مارسـة الـسابقة، واصـل الفريـق رصـده لألعتـدة اجلويـة يف دارفـور                متاشيا مـع امل     - ٦٥
نشرت حكومة السودان، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعتدهتا اجلويـة العـسكرية يف دارفـور         

ونـشرت احلكومـة يف املنطقـة أيـضا قـوات          . وقامت بصيانتها وتزودت بإمدادات جديـدة منـها       
  . رات جتاريةومعدات أخرى، مستخدمة يف ذلك طائ

وطلب الفريق، يف اجتماعات عقدها مع قيادة القوات املسلحة السودانية يف اخلرطـوم               - ٦٦
والقيــادة الغربيــة لواليــات دارفــور الــثالث، توضــيحات مــن ممثلــي القــوات املــسلحة الــسودانية 

ــاهتم       عمــا إذا كــان حظــر األســلحة الــذي تفرضــه األمــم املتحــدة يــؤثر علــى حتركــاهتم وعملي
ورغـم أن املـسؤولني احلكـوميني أقـروا     . سكرية يف دارفور، وعن كيفية حدوث ذلك التأثري      الع

صــراحة بتنــاوب القــوات واملعــدات داخــل دارفــور وبينــها وبــني بقيــة أرجــاء الــسودان، فــإهنم   
وفيمـا يتعلـق    . ذكروا أيضا أن عمليات التناوب هذه ال تشكل انتهاكا ألحكام حظر األسلحة           

لـــذخائر إىل دارفـــور، وهـــو مـــا يـــشكل انتـــهاكا حلظـــر األســـلحة، ذكـــر بتوريـــد األســـلحة وا
املسؤولون كذلك إنه ليست هناك حاجة ماسـة لتوريـد األسـلحة، نظـرا إىل أن مـا لـديهم مـن                     
خمزونات سابقة للحظر يكفي لكفالة عـدم احتيـاجهم سـوى إىل النـذر اليـسري مـن اإلمـدادات                    

  . اجلديدة، هذا إن احتاجوا إليها إطالقا
  

  شركة عزة للنقل اجلوي    
شاهد الفريق أيضا طائرات تابعة لشركة نقـل جـوي هـي شـركة عـزة للنقـل اجلـوي،                      - ٦٧

وشـركة عـزة، الـيت ورد       . وهي تعمل باسم حكومـة الـسودان بـصورة تـشكل انتـهاكا للحظـر              
ذكرهــا يف تقــارير ســابقة للفريــق فيمــا يتعلــق بأنــشطة مماثلــة، شــركة جتاريــة أوضــحت نتــائج    

الفريق أهنا ختصص نسبة كبرية من رحالهتا اجلويـة خلدمـة القـوات املـسلحة واألجهـزة            حتريات  
وشاهد الفريق بانتظـام طـائرات هـذه الـشركة وهـي تنقـل أفـرادا عـسكريني                  . األمنية السودانية 

ــوحي بأهنــا مــستأجرة للقــوات املــسلحة       ــور، علــى حنــو ي ــوازم ومعــدات عــسكرية إىل دارف ول
  .  من األحيان أن ما كانت تنقله يشمل أسلحة وذخائروبدا يف كثري. السودانية

واعترفت إدارة شركة عزة، يف اجتماع هلا مع الفريـق، بأهنـا جنحـت يف عـرض قدمتـه                    - ٦٨
والعقــد قابــل للتجديــد ســنويا،  . للحــصول علــى عقــد شــحن مــع القــوات املــسلحة الــسودانية  

لطويــل األجــل مــع القــوات وذكــرت الــشركة أهنــا تنقــل شــحنات جتاريــة فقــط، وأن تعاقــدها ا
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املسلحة السودانية، يتضمن رحالت إمـداد جويـة إىل غـرب دارفـور بغـرض نقـل مـواد غذائيـة                 
  .ومعدات ومركبات

طــائرة تابعــة لــشركة عــزة وهــي تنقــل إمــدادات عــسكرية إىل مطــار الفاشــر،          : ٦الــصورة 
   ٢٠٠٨أغسطس /آب ٣٠
  
  
  
  
  
  

بــشأن عقودهــا املربمــة مــع القــوات ورفــضت شــركة عــزة اخلــوض يف تفاصــيل حمــددة   - ٦٩
وذكرت الشركة عوضا عن ذلك أهنـا حتتـاج إىل أن حتـصل أوال علـى إذن                 . املسلحة السودانية 

من اهليئة الرقابية احلكومية، هيئة الطريان املدين، كي تفصح عن أية معلومـات تتـصل بعملياهتـا                 
ط اإلجرائـي ينـايف املنطـق،       غري أن ما ذكرته الـشركة بـشأن هـذا الـشر           . والشحنات اليت تنقلها  

نظــرا إىل أهنــا شــركة جتاريــة وتؤكــد أن الــشحنات الــيت تنقلــها إىل دارفــور ذات طبيعــة جتاريــة  
وبغض النظر عما ذكر، فقد  باءت مجيع حماوالت الفريق األخرى، سـواء الكتابيـة منـها                 . حبتة

لـق باحلـصول    أو الشفوية، بالفـشل يف احلـصول علـى رد آخـر مـن شـركة عـزة، حـىت فيمـا يتع                      
مثـل احلـصول علـى نـسخ مـن وثـائق تـسجيلها علـى وصـف ألسـطول                    (على أبسط املعلومات    

  ).طائراهتا
ــذخائر إىل       - ٧٠ وبينمــا أنكــرت شــركة عــزة أن طائراهتــا تنقــل شــحنات مــن األســلحة وال

دارفور، فقد قبلت حتمل املسؤولية الكاملة عن مجيـع اجلوانـب املتعلقـة بالـشحنات الـيت تنقلـها        
وذكرت أهنا متلك احلق يف تنفيذ مجيع عمليات املناولـة مـن تلقـاء نفـسها يف مجيـع                   .  املنطقة إىل

املطــارات الــيت تعمــل فيهــا، ويــشمل ذلــك عمليــات التحقــق والتفتــيش والتخلــيص الــيت تــسبق  
وهذا يلغي إمكانية أن تكون شركة عزة غري مدركة حلقيقة أن طائراهتـا تـستخدم لنقـل                 . النقل

  . رقا للحظرشحنات تشكل خ
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  ‘تقنية’إيصال مركبات   -ألف   
ــيت        - ٧١ ــور، الـ ــشارا يف دارفـ ــع انتـ ــسكرية األوسـ ــبه العـ ــسكرية وشـ ــات العـ ــل املركبـ تتمثـ

تستخدمها احلكومة والقوات املتمردة على حد سـواء، يف الـشاحنات الـصغرية الرباعيـة الـدفع                 
شـــات مـــن عيـــاري بعـــد إزالـــة مقـــصوراهتا وتركيـــب أســـلحة ثقيلـــة علـــى متنـــها، مثـــل الرشا

، ا مليمتـر  ١٤,٥ و   ٢٣ املـضادة للطـائرات مـن عيـاري          الرشاشـات ، و ا مليمتر ١٤,٥ و ١٢,٧
ــار     أو ــسبطانات عي ــددة ال ــصواريخ املتع ــات ال ــرات١٠٧قاذف ــذه األســلحة   .  مليمت وتكــون ه

 مليمتــرات منــصوبة علــى ٧,٦٢مدعومــة يف كــثري مــن األحيــان برشاشــات خفيفــة مــن عيــار   
ويف العادة، تنقل املركبـة     .  ميكن تشغيلها من املقعد اجملاور ملقعد السائق       مقدمة املركبات حبيث  

من هـذا النـوع، وهـي بـال اسـتثناء شـاحنات تويوتـا خفيفـة مـن طـرازي بـافلو والنـد كـروزر                           
جنود مسلحني بأسلحة فردية خفيفة مع لوازمهم ومعداهتم، باإلضـافة إىل            ١٠الرباعية الدفع،   

   .التسليح الرئيسي للمركبة
  

   مقصورهتا أُزيلت“تقنية” شاحنة :٧ الصورة    
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

وكما حـدث خـالل واليـات الفريـق الـسابقة، واصـلت حكومـة الـسودان نـشر هـذه                       - ٧٢
ويتم إيصال املركبات عـن طريـق الـرب واجلـو، وجيـري تركيـب األسـلحة                 . املركبات يف دارفور  

واليـة غـرب دارفـور، الـيت شـهدت         ويف  . عليها عقب وصوهلا يف حالـة نقلـها عـن طريـق اجلـو             
 ٧٤أعنف العمليات القتالية أثناء فترة الوالية احلالية، استخدمت احلكومة طـائرات أنطونـوف              
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وعلـى الـرغم مـن رفـض حكومـة الـسودان تقـدمي معلومـات تفـصيلية عـن                    . لنقل هذه األعتـدة   
وقـة تـشري إىل     عمليات النقل اجلوي، بناء على طلب الفريـق، فقـد تلقـى الفريـق معلومـات موث                

أن هذه الطائرات تقوم برحالت إىل مطار اجلنينة يصل عددها إىل ثالث رحالت ذهابا وإيابـا                
  . يف اليوم الواحد، منذ بداية العام

  
  ٢٠٠٨مارس /آذار  ٣إىل مطار اجلنينة، إيصال املركبات واملعدات  :٨ الصورة    

  
  
  
  
  
  
  
  

رات وإيـصال مركبـات خفيفـة رباعيـة      وشاهد الفريق نفسه تناوب رحالت هذه الطائ        - ٧٣
   حتمــل رقــم التــسجيل٧٤ -وشــوهدت طــائرة مــن طــراز أنطونــوف . الــدفع مــن نــوع تويوتــا

”ST-GFF“ وكانــت الطــائرة .  بــشكل متــواتر يف مطــار اجلنينــة محولتــها، وهــي هتــبط وتفــرغ
توصل يف كـل مـرة هتـبط فيهـا شـاحنتني خفيفـتني مـن نـوع تويوتـا بـصحبة أفـراد عـسكريني،                          

  .يث يستقبلهم يف املطار أفراد من الشرطة والقوات املسلحة السودانيةح
وشــاهد الفريــق يف إحــدى املــرات عمليــة إيــصال مركبــات جديــدة مل تــستخدم بعــد،    - ٧٤

. حىت أهنا كانت ال تزال مغطاة بالطبقة البالستيكية العازلة اليت تقي الطـالء أثنـاء عمليـة النقـل                  
ن املطار ورآها تصل إىل مكاتب عسكرية واستخبارية يف وسـط           وحلق الفريق هبذه املركبات م    

 حتمـل رقـم التـسجيل       ٧٤ -يونيه، شوهدت طائرة مـن طـراز أنطونـوف          /ويف حزيران . اجلنينة
”ST-BDT “وتتــوىل تــشغيل الطــائرتني املــذكورتني باســم     . أنــشطة مماثلــة يف اجلنينــة  تقــوم ب

  .الراية اخلضراءة املسماة حكومة السودان يف الوقت الراهن، الشركة السوداني
  

  شركة الراية اخلضراء احملدودة للطريان    
متكن الفريق من احلصول على نسخ من وثائق تسجيل شركة الراية اخلـضراء احملـدودة          - ٧٥

وعلى الرغم من أن الشركة مسجلة بـصفة كيـان خـاص، فهـي ذات عالقـات وثيقـة                   . للطريان
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الـسودان، حيـث ميلـك أحـد أفـراد هيئـة الطـريان املـدين                مع اهلياكل املدنية والعسكرية حلكومة      
 يف املائة من أسهمها، ويشغل مقعدا يف جملس إدارهتا، وبينما يـشغل اثنـان مـن أفـراد                   ٤٠نسبة  

وتـشري بيانـات الـسجل الرمسـي إىل أن مـالكي أسـهم              . القوات اجلوية مقعدين يف جملس إدارهتا     
  : مشركة الراية اخلضراء وأعضاء جملس إدارهتا ه

    
  عدد األسهم  الصفة  االسم

  ٦٠٠  املدير التنفيذي لشركة الراية اخلضراء  أمحد سايت عبد الرمحن باغوري
  ٤٠٠  عضو هيئة الطريان املدين السودانية   علي النصيح القلّع

    
  اإلدارةأعضاء جملس 

  
  شركة قادرة للخدمات التجارية  حممد خري عمر العوض

  شركة الراية اخلضراء  ورييت عبد الرمحن باغأمحد سا
  هيئة الطريان املدين  علي النصيح القلّع
  القوات اجلوية  أمحد عبد الرازق

  القوات اجلوية  عيسى خبيت إدريس
    
  .  وفقا خلتم وزارة العدل الذي حتمله٢٠٠٧يونيه / حزيران٨وثيقة صادرة يف : املصدر  
    

  التوصيات    
حكومـــــــــة )  أ(ات القوات املسلحة السودانية بأن يف ضوء األدلة املتاحة واعتراف  - ٧٦

السودان متارس حبرية عمليات تناوب القوات واملعدات يف ما بني واليات دارفور الثالث             
ــدها باإلمــدادات       ــد تزوي ــوفر احتياجــات القــوات يف دارفــور وتعي ــاقي أرجــاء البلــد وت وب

سلحة الـسودانية تـربم     القوات املـ    )ب(مستخدمة يف ذلك قدرهتا اللوجستية اجلوية، وأن 
عن طريق االستخدام املنتظم لطائرات     (عقودا مع شركات نقل جوية جتارية من أجل نقل          

أسـلحة خفيفـة وثقيلـة وأعـداد كـبرية مـن       ) ٧٤ وأنطونـوف  ١٢ وأنطونـوف  ٧٦إليوشن  
املركبات العسكرية الرباعية الدفع إىل دارفور، مما يشكل انتهاكا للحظـر، يوصـي الفريـق               

  :ب اللجنة إىل حكومة السودان أن تقوم مبا يليبأن تطل
االمتثال إىل التزاماهتا املتعلقة بطلب اإلذن واحلصول عليه من اللجنة قبـل     )أ(  

  حتريك أية طائرات عسكرية إىل دارفور؛
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السماح بتواجد أفرقـة الرصـد التابعـة للعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي                  )ب(  
 مجيـع مطـارات دارفـور واإلذن هلـا بـإجراء عمليـات تفتـيش              واألمم املتحـدة يف دارفـور يف      

  عشوائية على أية طائرة يشتبه يف أهنا تعمل بصورة تشكل خرقا حلظر األسلحة؛
الــسماح للعمليــة املختلطــة والفريــق باســتخدام مطــار اخلرطــوم ومجيــع           )ج(  

 إشــعار املطــارات األخــرى يف مجيــع أحنــاء دارفــور بــدون قيــود ويف مجيــع األوقــات وبــدون 
  مسبق؛

إصدار تعليمات واضحة إىل مجيع موظفي حكومة السودان بعدم مـضايقة             )د(  
أو أعـضاء فريـق اخلـرباء أو عرقلـة قيـامهم جبمـع األدلـة املتعلقـة                  /أفراد العملية املختلطـة و    

باحتماالت خرق احلظر يف املطارات أو يف أية أماكن أخرى بـدارفور، مبـا يف ذلـك األدلـة                   
  الفوتوغرافية؛

إصدار تعليمات واضحة إىل األفـراد العـسكريني واملـدنيني املختـصني بـأن                )هـ(  
يتيحوا لفريق اخلرباء إمكانية احلصول على مجيع املعلومات اجلوية اليت قد حيتاج إليها أثناء 
عمله، مبا يف ذلك صـحائف بيانـات احلركـة اجلويـة واملعلومـات املتعلقـة حبركـة الطـائرات                    

تص جبميــــع الطــــائرات املدنيــــة والعــــسكرية العاملــــة يف دارفــــور  وصــــيانتها، يف مــــا خيــــ
  منها؛ واخلارجة
الطلب إىل هيئة الطريان املدين يف هناية كل شـهر أن تقـدم تفاصـيل كاملـة                   )و(  

  إىل الفريق عن حركة الطائرات يف مجيع واليات دارفور الثالث؛
 العــسكرية، تقــدمي تفاصــيل كاملــة لفريــق اخلــرباء بــشأن مجيــع الطــائرات     )ز(  

  .والطائرات التابعة للشرطة واألجهزة األمنية، املنتشرة يف دارفور والعاملة حاليا فيها
  

  بال طياراملركبات اجلوية   -باء   
علم الفريق من مـصادر موثوقـة، أثنـاء فتـرة الواليـة احلاليـة، بإضـافة عنـصر جديـد إىل                        - ٧٧

وتفيد املزاعم بأن احلكومة الـيت تواصـل        . قدرات حكومة السودان العسكرية اجلوية يف دارفور      
ممارسات خرق صريح للحظـر، قـد اسـتوردت عـددا يتـراوح مـا بـني ثـالث ومخـس مركبـات                       

وذكـرت املـصادر    . جوية بال طيار ووضعتها يف خمازهنا للمعدات العـسكرية اجلويـة يف دارفـور             
ــة حتكــم وخــرباء       ــار، إضــافة إىل مركب ــة بــال طي مــن القــوات  كــذلك أن هــذه املركبــات اجلوي

املسلحة السودانية ُيزعم أهنم تدربوا يف اخلارج، أدت إىل إنشاء وحدة عسكرية جديدة داخـل               
  .القيادة العسكرية الغربية



S/2008/647  
 

08-53728 35 
 

وقد أضحت املركبة اليت شاهدها نفر من األفراد التابعني لألمم املتحدة وغـري التـابعني              - ٧٨
يوليــه إىل حــد أن أطلــق عليهــا / متــوز، مــن املــشاهد املألوفــة حبلــول٢٠٠٨مــايو /هلــا، منــذ أيــار

الــسكان احملليــون تــسمية مــستمدة مــن إحــدى احلــشرات احملليــة بــسبب األزيــز اخلــاص الــذي    
  .تصدره عند طرياهنا

  
/  آب ٣٠مركبة جوية بـال طيـار شـوهدت وهـي حتلـق يف مسـاء الفاشـر،                  : ١٠ و   ٩الصورتان  
  ٢٠٠٨ أغسطس

  
  
  
  
  

ريــات مــستقلة، مــن تأكيــد خــرب نــشر املركبــات ومتكــن الفريــق، مــن خــالل إجــراء حت  - ٧٩
اجلوية بال طيار يف دارفور، وشاهد بنفسه مركبة واحدة منها على األقـل وهـي تعمـل، خـالل                   

والحـظ أفـراد الفريـق      ). ١٠ و   ٩انظـر الـصورتني     (أغـسطس إىل الفاشـر      /زيارة قام هبا يف آب    
 الفاشـر مـن أجـل إيـواء         أيضا أن حظائر إضافية قد شـيدت داخـل اجلـزء العـسكري مـن مطـار                

ويــزعم شــهود . األعتــدة العــسكرية اجلديــدة إضــافة إىل مــا ُيــشتبه يف أن يكــون مركبــة حتكــم  
أجرى الفريق مقابالت معهم خـالل هـذه الفتـرة، بـأن احلكومـة قامـت بنـشر مركبـات جويـة                      

طيـــار لـــيس يف الفاشـــر وحـــسب بـــل ولـــدى القـــوات املـــسلحة الـــسودانية املتمركـــزة يف  بـــال
  .ونياال ةاجلنين
، الـذي أكـد     ٢٠٠٨أغـسطس   /والتقى الفريق بقائد املنطقة العسكرية الغربيـة، يف آب          - ٨٠

، قــائال إهنــا ٢٠٠٥مــايو /نــشر املركبــات اجلويــة بــال طيــار يف الفاشــر فقــط، ابتــداء مــن أيــار    
  .تستخدم بصورة رئيسية للقيام بعمليات أمنية يف املنطقة

ركان القـوات املـسلحة الـسودانية، انعقـد يف مقـر هيئـة              ويف لقاء تالٍ مع رؤساء هيئة أ        - ٨١
األركان يف اخلرطوم، عندما طلب الفريق مزيدا من املعلومات عن نشر هـذه الطـائرات، تلقـى           

وجـاء  . وجاء يف الرد األول أنه ال وجـود هلـذه املركبـات يف إقلـيم الـسودان     . طائفة من الردود 
ن الــرد األول، أن املركبــات اجلويــة بــال طيــار  يف الــرد الثــاين، الــذي صــدر بعــد ثــواٍن فقــط مــ  

موجودة بالفعل لكنها ليست تابعة للقوات املـسلحة الـسودانية نظـرا إىل أن حكومـة الـسودان                  
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ومتثـل الـرد الثالـث  يف أن املركبـات        . ال ترى أن هناك إمكانية الستخدام مثـل هـذه املركبـات           
يلها منظمـات غـري حكوميـة غـري حمـددة،      اجلوية بال طيـار املعنيـة مركبـات متلكهـا وتتـوىل تـشغ        

  .ألغراض مكافحة اجلراد
وطبقا لالتفاقية الدولية للطريان املدين، جيب تسجيل مجيع الطائرات املدنية الـيت تعمـل           - ٨٢

ــة       ــوطين للطــريان املــدين لتلــك الدول ــسجل ال ــة طــرف يف ال ومتلــي . داخــل اجملــال اجلــوي لدول
ان املــدين الوطنيــة إصــدار شــهادات تــسجيل جلميــع اإلجــراءات التنظيميــة علــى ســلطات الطــري

وتتــضمن هــذه الــشهادات أمســاء مجيــع . الطــائرات املدنيــة العاملــة داخــل اجملــال اجلــوي الــوطين
مالكي الطائرات املعنية واجلهات الصانعة هلا والبيانات التفصيلية لتسجيلها، عالوة على أوجـه             

مثــل التــدريب أو األعمــال التجاريــة أو (م هبــا تــشغيلها الرئيــسية أو طبيعــة العمليــات الــيت تقــو 
  ). الزراعية أو األغراض اخلاصة

وعقد الفريـق اجتماعـا مـع هيئـة الطـريان املـدين الـسودانية وطلـب تفاصـيل عـن مجيـع                      - ٨٣
. املركبات اجلوية بال طيار املدرجة يف سـجل الطـريان املـدين واملـسموح بتـشغيلها يف الـسودان                 

يئــة الطــريان املــدين أن مجيــع شــركات الطــريان التجــاري يف الــسودان   وجــاء يف الــرد اخلطــي هل
ملزمة، مبوجب أنظمة الطريان املدين املعمول هبا، بأن تسجل مجيع الطائرات اليت تعمـل داخـل                

وذكـرت الرسـالة كـذلك أنـه مل جيـر تـسجيل أيـة مركبـات جويـة بـال                     . اجملال اجلوي السوداين  
  .لطريان املدين الوطينطيار تابعة لشركة جتارية يف سجل ا

  
حظــرية طــائرات جديــدة قيــد التــشييد ومركبــة يــشتبه يف أهنــا مركبــة حتكــم          : ١١ صورةالــ
  ٢٠٠٨أغسطس / آب١١طيار، مطار الفاشر،  بال
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  التوصية
 ٧دارفور انتـهاكا واضـحا للفقـرة    يف حكومة السودان لطائرات بال طيار    نشر  يشكل     - ٨٤

وبناء على ذلك، ينبغـي مطالبـة حكومـة الـسودان بـالكف فـورا               . )٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار   
 هــذه الطــائرات أن ختــرج احلكومــة مــن املنطقــة مجيــع عــن اســتخدام هــذه الطــائرات وبكفالــة  

  . واملعدات العسكرية األخرى املرتبطة هبا اليت أدخلتها إليها بعد فرض احلظر
  

التابعـة للقـوات املـسلحة    روحيـة  طـائرات امل  صيانة الطائرات الثابتـة اجلنـاحني وال        -جيم   
  السودانية وتناوهبا

مــع الفريــق، أن صــيانة الطــائرات يف مقابلــة ذكــر القائــد العــسكري للمنطقــة الغربيــة،    - ٨٥
كمــا يــتم إخراجهــا . التابعــة للقــوات املــسلحة الــسودانية جتــري يف معظــم األوقــات يف دارفــور

تبدال هـذه الطـائرات وصـيانتها بـوترية         ويـتعني اسـ   . واحدة تلـو األخـرى مـن دارفـور لـصيانتها          
وال ميكــن العثــور علــى قطــع غيــار وحمركــات  . عاليــة بفعــل كثافــة العمليــات الــيت تــضطلع هبــا 

  . جديدة هلا إال من خارج دارفور
يف القـوات   هذا املوضـوع مـن القـادة العـسكريني          عن  معلومات إضافية   الفريق  وطلب     - ٨٦

أوضحوا أن أعمال الصيانة الطفيفـة الـيت   و. ات يف اخلرطوم املسلحة السودانية يف مقر هذه القو     
ختضع هلا الطائرات الثابتة اجلناحني واملروحيات التابعة حلكومة السودان واملوجودة يف دارفـور             
جتــري يف قواعــدها، لكــن صــيانة هياكلــها وحمركاهتــا ال ميكــن أن تــتم إال يف املؤســسات الــيت    

وختـضع الطـائرات احلربيـة الثابتـة اجلنـاحني          . دارفـور املوجـودة خـارج     ومتتلك ترخيـصا بـذلك      
 إىل ٨٠٠كـــل واملروحيـــات التابعـــة للقـــوات املـــسلحة الـــسودانية إىل أعمـــال صـــيانة شـــاملة  

وتـشكل إعـادة هـذه الطـائرات إىل         ). أي مـرة كـل ثالثـة أشـهر تقريبـا          ( ساعة طـريان     ١ ٠٠٠
ار لـصيانة طـائرات أخـرى تابعـة         دارفور عقب أعمال الصيانة الشاملة هذه واسـترياد قطـع الغيـ           

  ).٢٠٠٤ (١٥٥٦ من القرار ٨حلكومة السودان انتهاكا واضحا للفقرة 
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ــ ــراز   : ١٢ صورةالـ ــائرات مـــن طـ ــة تغـــيري حمـــرك إحـــدى الطـ ــة، Mi-24عمليـ ــار اجلنينـ  يف مطـ
   ٢٠٠٨أغسطس /آب ٢١
  
  
  
  
  
  
  
  

طـائرات  سـجل نـشر   ، بأنـه  )٨٤، الفقـرة    S/2007/584(أفاد الفريق يف تقريـره الـسابق           - ٨٧
وخـالل الفتـرة احلاليـة املـشمولة بـالتقرير، شـوهدت طـائرات        . نيااليف  A-5 Fantanمن طراز  

 أهنــا خمتلفــة عــن الطــائرات الــيت  وبــديو. وهــي ختــضع للــصيانة يف مطــار نيــاال مــن هــذا النــوع 
 ٤٨٢  و ٤٠٧أُرسلت يف املاضي إىل نياال، إذ إن الطائرات اليت كانت حتمل رقمـي التـسجيل                

   .٤١٠ و ٤٠٣ و ٤٠٢حلت حمل الطائرات اليت كانت حتمل األرقام 
وشوهدت طائرات من طراز أنطونوف تابعة للقوات املسلحة الـسودانية وهـي ختـضع                 - ٨٨

ويـدرك الفريـق أنـه، لتـتمكن هـذه الطـائرات مـن التحليـق، يلـزم إخـضاع               . للصيانة يف دارفـور   
لنوع من الصيانة غـري متـوافر يف دارفـور وال جيـري             وهذا ا . هياكلها ألعمال صيانة أكثر مشوال    

ــسودان       ــوف وهــي موجــودة يف ال ــائرات أنطون ــصيانة ط ــدة ل ــدة املعتم . إال يف املؤســسة الوحي
  . وتتوىل إدارة هذه املؤسسة شركة عّزة للشحن اجلوي اليت تتخذ من اخلرطوم مقرا هلا

  
  نيةالطائرات البيضاء التابعة للقوات املسلحة السودا  -دال   

أفاد الفريق يف مجيع التقارير الـيت قـدمها حـىت تارخيـه بـأن القـوات املـسلحة الـسودانية                        - ٨٩
وظـل الفريـق يالحـظ أثنـاء واليتـه احلاليـة هـذه              . تواصل استخدام الطائرات البيضاء يف دارفور     

  . استخدام الطائرات الثابتة اجلناحني واملروحياتاألنشطة اليت تنطوي على 
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  Mi-171 من طراز املروحيات    

 يف دارفـور حيمـل      Mi-171شـاهد الفريـق، مـروحيتني مـن طـراز            ٢٠٠٧يف مطلع عام       - ٩٠
ــرقم   ــل إحــدامها ال ــرة ، S/2007/584انظــر  (٥٣٣ واألخــرى ٥٢٨ذي وشــوهدت ). ٢١١الفق

أدنــاه، عــدة مــرات  ١٤ و ١٣ظهــر صــورهتا يف الــصورتني  وت٥٢٨الــيت حتمــل الــرقم طــائرة ال
ــار    ــادر مط ــي تغ ــام   وه ــاقم . ٢٠٠٨الفاشــر خــالل ع ــائرة  وط ــذه الط ــارين   ه ــن طي ــف م مؤل

 علــى حنــو حــصري تقريبــا محولــة وعناصــر عــسكرية؛ وتتــوىل القــوات   ل تقــيعــسكريني؛ وهــ
العــسكرية الــسودانية خدمتــها وحتميلــها ومحايتــها علــى غــرار مــا تقــوم بــه بالنــسبة للطــائرات    

وشـوهدت  . ٥٢٩رة مثيلـة حتمـل الـرقم        وُنقلت إىل الفريق معلومات عن طائ     . احلربية األخرى 
ــضاء يف أجــواء واليــات دارفــور       ــسودانية تقــود مروحيــات بي عناصــر مــن القــوات املــسلحة ال
الثالث حملقةً فوق األراضـي الـيت تـسيطر عليهـا احلكومـة وتلـك الـيت يـسيطر عليهـا املتمـردون                   

  . وفوق القواعد التابعة لألمم املتحدة
 اليت تستخدمها القـوات املـسلحة الـسودانية       Mi-171من طراز   وإن املروحيات البيضاء       - ٩١

وأصـبحت  .  التابعـة لألمـم املتحـدة      Mi-8تكاد تكون مثيلة متاما للمروحيات البيضاء من طـراز          
هذه الطائرات هدفا للجماعات املـسلحة املعارضـة حلكومـة الـسودان وذلـك بـسبب اسـتخدام          

ــسودانية هلــا   ــزداد هــذا ا . القــوات املــسلحة ال ــذي    وي ــد األمــين ســوءا بــسبب الترهيــب ال لتهدي
تعرضت له مروحيات األمم املتحدة من ِقبل عناصر هذه القوات الذين عمدوا مـرارا وتكـرارا                
إىل تقييــد حركــة املروحيــات الــيت تــستخدمها األمــم املتحــدة ألغــراض حفــظ الــسالم ولتقــدمي  

طـائرات األمـم املتحـدة حبجـة     وبلغ هذا األمر مرة حد التهديـد بإسـقاط    . املساعدات اإلنسانية 
. خــرق األجــواء أو عــدم االلتــزام بــاألطر الزمنيــة احملــددة لتحليقهــا أو بانتــهاك التــدابري األمنيــة  

وبذا، أصبحت طائرات األمم املتحدة يف دارفور معرضة بشكل واضح للتهديـدات العـسكرية              
  .من القوات املسلحة السودانية ومجاعات املتمردين على حد سواء

ــد يف       - ٩٢ ــذا التهدي ــق ه ــة   ٢٠٠٨أغــسطس / آب١١وخــرب الفري ــت مروحي ــا كان ، حينم
 تابعــة لألمــم املتحــدة تنقــل أعــضاءه إىل منطقــة جبــل مــون يف دارفــور  Mi-8بيــضاء مــن طــراز 

وتـبني مـن    . لالضطالع مبهمة حتقق، فتعرضـت لـنريان أطلقهـا مقـاتلو حركـة العـدل واملـساواة                
ن هذه احلركة أن املقـاتلني املوجـودين علـى األرض ظنـوا     اتصاالت الحقة أُجريت مع ممثلني ع  

أن مروحيــة األمــم املتحــدة كانــت مروحيــة تابعــة حلكومــة الــسودان، ولــذلك اعتربوهــا هــدفا   
كما اسُتهدفت بالنريان مروحية أخـرى مـن هـذا الطـراز تابعـة لألمـم املتحـدة                  . عسكريا حيويا 

مرب، اســُتهدفت مــن جديــد مروحيــة ســبت/ أيلــول١٤ويف . يف غــرب دارفــور لألســباب نفــسها
  . إال أن أيا من هذه االعتداءات مل يسفر عن إصابات. أخرى تابعة لألمم املتحدة
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ــق شــاهد و   - ٩٣ ــن     الفري ــبرية م ــات ك ــا كمي ــسلحة حبوزهت ــات م ــضادة  جمموع ــلحة امل األس
مـسألة   ومـا هـي إال    .  جـو  -للطائرات تشمل الرشاشـات املـضادة للطـائرات وصـواريخ أرض            

ىت يتسبب هذا العجز الظـاهر عـن التمييـز بـني مروحيـات األمـم املتحـدة واملروحيـات                    وقت ح 
التابعة للقوات املسلحة السودانية بإصـابات قاتلـة يف أوسـاط املـوظفني والعـاملني يف العمليـات                  

  . اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة
  
   يف مطار الفاشرMi-171من طراز  بيضاء مروحية: ١٣صورة ال
  
  
  
  
  
  
   يف الساحة العسكرية يف مطار الفاشرMi-171من طراز  بيضاء مروحية: ١٤ صورةال
  
  
  
  
  
  

أبلغ الفريـق هـذا األمـر إىل القائـد العـسكري للمنطقـة الغربيـة يف الفاشـر وإىل األفـراد                         - ٩٤
ــسودانية يف اخلرطــوم     ــر القــوات املــسلحة ال ــاد هــؤالء  . العــسكريني املتحــاورين معــه يف مق فأف

 أهنم يستخدمون هاتني املروحيتني لنقـل الوفـود مـن منطقـة إىل أخـرى يف دارفـور علـى                     األفراد
غرار ما تفعله أي شركة خاصة أو منظمة غري حكوميـة تـستأجر مروحيـة بيـضاء وتـستخدمها        

كما ذكروا أن أيا مـن املـروحيتني اللـتني يـستخدموهنما، لـئن كـان لوهنمـا أبـيض،                    . يف دارفور 
ويف وســع الفريــق أن يؤكــد أن املــروحيتني اللــتني شــاهدمها .  املتحــدةحتمــل عالمــات األمــم ال

وكانتا تقودمها عناصر من القوات املسلحة السودانية مل تكن حتمالن أي عالمـة مـن عالمـات                 
غـري أهنمـا مل تكونـا حتمـالن أي عالمـات فارقـة أخـرى باسـتثناء الـرقم الثالثـي                      . األمم املتحدة 

 تكن هاتان املروحيتان حتمالن رقم تسجيل مـدين وال علمـا            ومل. املسجل على ذيل كل منهما    
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 التابعــة Mi-24ســودانيا ملونــا كمــا هــي العــادة لــدى اســتخدام الطــائرات املموهــة مــن طــراز     
ومل تقدم حكومة السودان أي تفسري مرض هلـذه الرتعـة الواضـحة        . للقوات املسلحة السودانية  

اهتــا البيــضاء تــدل علــى أهنــا طــائرات   إىل احلــرص علــى عــدم وضــع أي عالمــات علــى مروحي  
  . عسكرية

  
  التحليقات العسكرية اهلجومية  -هاء   

تـشكل  كل ما يقع ضمن الفئات التالية أفعـاال         ما زال الفريق، جريا على عادته، يعترب           - ٩٥
  :حتليقات عسكرية هجومية

ى االستخدام غري املتناسب للطائرات بطريقة تتجاوز مـا يـستدعيه القـضاء علـ               )أ(  
  التهديدات الواضحة والفورية؛

اهلجــوم غــري املــربر بالطــائرات، مثــل قــصف أهــداف مدنيــة علــى حنــو عنيــف     )ب(  
  وعشوائي؛

اســتخدام الطــائرات إلســناد العمليــات األرضــية للتحــضري هلجــوم أو لــشن          )ج(  
  هجوم؛ 
  اهلجوم االنتقامي، أي الرد انتقاما هلجوم سابق؛  )د(  
  ال قوات للمشاركة يف هجوم؛الطلعات اجلوية إلنز  )هـ(  
اســتخدام الطــائرات ألغــراض ترهيــب الــسكان أو بــث اخلــوف يف نفوســهم     )و(  

مضايقتهم؛ مثل اللجوء إىل الطلعات اجلوية اهلجومية الومهية، واحلوم حول منطقة ما لفتـرة               أو
، زمنية طويلة، وتدمري مبان بقوة الريح الذي حتدثه مروحة املروحيات، وخرق جدار الـصوت              

  . وما إىل ذلك
  

  ٢٦ -  طائرات أنطونوف  -  ١  
ما زالت طائرات أنطونوف احلربية التابعة للقوات املـسلحة الـسودانية أيـضا ُتـستخدم                  - ٩٦

 طـائرات   ٢٠٠٨وشاهد الفريق أثناء فترة واليتـه لعـام         . يف دارفور ألغراض اإلسناد العسكري    
، وذلـك إمـا يف مطـار        ٧٧٧٧  و ٧٧١٠ و   ٧٧٠٥ حتمل على ذيلها األرقـام       ٢٦ - أنطونوف

وهـذه الطـائرات مبعظمهـا بيـضاء وال حتمـل أي عالمـات عـسكرية                . نياال أو الفاشر أو اجلنينـة     
متيزها عن غريها باستثناء األرقام املسجلة على ذيلها، ويقودها ويصوهنا أفـراد تـابعون للقـوات                

ــسودانية  ــشاهدها  . املــسلحة ال ــق وهــذه هــي الطــائرات الــيت ي  عــادة قــرب خمــزن  متوقفــة الفري
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كومـة لقـصف منـاطق يف    احللإلمدادات العسكرية، وُيـشتبه يف أهنـا الطـائرات الـيت اسـتخدمتها          
  . مجيع أحناء دارفور

  
 ومروحيـة  ٧٧٧٧ حتمـل رقـم التـسجيل      ٢٦ ‐ طائرة بيضاء من طراز أنطونوف    : ١٥ صورةال

   ٢٠٠٨يوليه / يف الفاشر، متوز٥٢٨بيضاء حتمل رقم التسجيل حكومية 
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ــتخدامها الطــائرات            - ٩٧ ــار اس ــق، علــى إنك ــة الفري ــسودان، أثنــاء والي ــة ال ــت حكوم دأب
وأقــر أفــراد تــابعون للقــوات املــسلحة الــسودانية باســتخدام       . ألغــراض هجوميــة يف دارفــور  

رضــــية يف ســــياق عملياهتــــا    إلســــناد قواهتــــا األ  Mi-24مروحيــــات هجوميــــة مــــن طــــراز    
ة هلـذه القـوات، وطائراهتـا املقاتلـة         ـــ طونوف احلربية البيضاء التابع   وذُكر أن طائرة أن    .العسكرية

 املوجــودة يف نيــاال مل ُتــستخدم إال ألغــراض االســتطالع ومل ُتــستخدم  A-5 Fantan طــراز مــن
وتــزداد تــصرحيات القــوات املــسلحة الــسودانية الــيت تفيــد أن   . البتــة للقــصف أو لــشن هجــوم 

 صنع العصابات واجملرمني، وبالتـايل، ال يـشكل اسـتخدام           التهديدات األمنية يف دارفور هي من     
  . الطائرات الطريقة املناسبة للتصدي هلذا التهديد الثانوي

، ادعى مدنيون مقيمون يف دارفور ومجاعات مـن املتمـردين            احلالية وأثناء والية الفريق     - ٩٨
طونـوف بيـضاء تطـري      الناشطة فيها، عدة مرات، أهنم اسـُتهدفوا هبجـوم أو شـاهدوا طـائرات أن              

. يف تشكيل هجـومي للقـصف مبـا يتجـاوز حـدود مـا اعترفـت بـه القـوات املـسلحة الـسودانية                       
ومجيع الطائرات التابعة هلذه القـوات واملوجـودة يف اجلنينـة ونيـاال والفاشـر موجـودة يف مكـان                    

.  أرض أو أغلفـة احتياطيـة للـصواريخ أو خمزونـات قنابـل     -واحد مـع إمـدادات صـواريخ جـو      
ويف مطار الفاشر، على سبيل املثال، توجد طائرات بيـضاء مـن طـراز أنطونـوف متوقفـة قـرب        
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خمــزن لإلمــدادات العــسكرية املغطــاة بقمــاش مــشّمع وحترســها عناصــر مــن القــوات املــسلحة     
واتـــضح للفريـــق، حينمـــا كـــشف الغطـــاء عـــن هـــذه ).  أدنـــاه١٦صورة انظـــر الـــ(الـــسودانية 

  .هنا تشتمل على قنابلاإلمدادات يف مناسبات معينة، أ
  

خمـــزن اإلمـــدادات العـــسكرية الـــذي حيتـــوي علـــى قنابـــل، يف مطـــار الفاشـــر،   : ١٦الـــصورة 
   ٢٠٠٨مارس /آذار ١٢
  
  
  
  
  
  
  
  
    

تلقى الفريق عددا من التقارير اليت أفادت عن عمليات قصف نفذهتا القـوات املـسلحة          - ٩٩
قيـل إهنـا   إىل املنـاطق الـيت   مهـام التحقـق   مـن   دعدبالفريق قام ف. السودانية يف مجيع أحناء دارفور   

تعرضت للقصف واهلجوم، وذلك للتحقق من هـذه األمـور يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد الـزعم             
واملواقــع الــيت اختــار الفريــق زيارهتــا هــي مجيــع املواقــع الــيت ُزعــم أهنــا تعرضــت   . أهنــا حــصلت

حتـت سـيطرة جمموعـات    للقصف مؤخرا وكانت منتشرة يف مناطق خمتلفة مـن دارفـور وواقعـة             
ولذلك، ُتعترب حـاالت القـصف هـذه أهنـا متثـل متثـيال مناسـبا احلـاالت األوسـع                    . مسلحة خمتلفة 

وكــان األشــخاص الــذين اســتجوهبم الفريــق ينتمــون إىل . نطاقــا واألمشــل الــيت مت اإلبــالغ عنــها
ق الـيت ُزعـم   واألمر البارز يف هـذا الـشأن هـو أوجـه الـشبه يف املنـاط      . طائفة واسعة من السكان   

أهنا تعرضت للقصف، وذلك مـن حيـث مـا ُعثـر عليـه مـن ُحفـر وأضـرار سـببتها االنفجـارات              
كما أن هناك أوجـه شـبه بـني الـشظايا والـذخائر غـري               . وإفادات شهود العيان وتصميم القنابل    

وات خمزنةً قرب الطائرات التابعة للقـ     كانت  والقنابل اليت   ،  من جهة عاينها الفريق   املنفجرة اليت   
  .املسلحة السودانية يف دارفور
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  بعثة التحقق يف جبل مّرة  -  ٢  
ــق يف  - ١٠٠ ــزاعم      / آب١١ توجــه الفري ــن امل ــق م ــة للتحق ــو يف مهم ــة أوم أغــسطس إىل قري

وأومـو، املنطقـة   . ٢٠٠٨يوليـه  /املتعلقة بقصف احلكومة ملواقع مدنية يف املنطقة أثناء شهر متوز         
  . منطقة مرتفعة يف جبل مّرة غرب دارفوراخلضراء الشديدة اخلصوبة، تقع يف 

 وأُبلــغ الفريــق فــور وصــوله إىل أومــو بــأن قــرييت دوبــو وباركانــديا القــريبتني تعرضــتا   - ١٠١
ــصفت يف      ــة وادي دورو اجملــاورة قُ ــأن قري ــام األخــرية، وب أغــسطس / آب١٣للقــصف يف األي

  .  أي قبل يوم واحد من وصول الفريق٢٠٠٨
  

  موجز للحالة
ــادات إت  أشــار- ١٠٢ ــشهود ف ــوف اســُتخدمت     ال ــائرة أنطون ــق إىل أن ط ــا الفري ــيت مجعه ال

 مواقع داخـل أومـو   ١٠ إىل ٨وشاهد الفريق يف  . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٠لقصف قرية أومو يف     
وكانـت  .  حفر أحدثتها قنابل ويف وسعه التأكيـد أهنـا نامجـة عـن انفجـار ذخـائر      ٦ويف حميطها   

اهلجــوم متنــاثرة يف مجيــع أحنــاء القريــة شــأهنا شــأن خمتلــف شــظايا الــذخائر الــيت اســُتخدمت يف 
  .خردة احلديد اليت كانت حمشوة بداخلها لزيادة عدد اإلصابات

وتـبني  .  كيلو غرامـا   ١١٥ ويقدر بأن وزن القنابل اليت اسُتخدمت يف اهلجوم بلغ حنو            - ١٠٣
 وبلغت املـسافة بـني      للفريق من آثار القصف أن اجتاه اهلجوم كان من ناحية الغرب إىل الشرق            

 متــرا بــني ٦٠-٥٠ أمتــار بــني مكــان ســقوط األوىل والثانيــة و  ١٠القنابــل الــيت ســقطت حنــو 
 إىل ٢٠ متــرا بــني مكــان ســقوط الثالثــة والرابعــة و  ٣٠-٢٠مكــان ســقوط الثانيــة والثالثــة و  

 متـرا بـني مكـان سـقوط اخلامـسة           ٣٠ إىل   ٢٠مترا بني مكان سقوط الرابعـة واخلامـسة و           ٣٠
  . أمتار تقريبا٣,٦ أمتار و ٣وتراوح قطر مجيع احلفر اليت عاينها الفريق بني . السادسةو
  

  آثار القصف
ســتة أشــخاص وإصــابة أربعــة أشــخاص قتــل  وفقــا للتقــارير احملليــة، تــسبب القــصف ب- ١٠٤

، وكـان الـسبب يف هـذه احلـاالت كافـة تطـاير شـظايا                )من بينهم فتـاة يف سـن الرابعـة        (جبروح  
. إال أهنـا فتاكـة  نابـل  وقطع احلديد اليت وإن كانت وضعت بشكل عـشوائي داخـل الق  القذائف  

وخلف القصف آثارا ثانوية وصفها سكان القرية، مشلت ضيق التنفس عقب القـصف مباشـرة              
شظايا القنابـــل احلديديـــة لـــصنع أدوات   ســـكان القريـــة لـــ  وأمـــراض نامجـــة عـــن اســـتخدام    

  . الطعام تناول
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را بعدة مساكن وباملستوصف احمللي ومبـضخة امليـاه املوجـودة يف             وأحلق القصف أضرا   - ١٠٥
وأقــرب . القريــة، األمــر الــذي حــرم الــسكان مــن مــصدر ميــاه الــشرب الوحيــد املتــوافر لــديهم

ومنـذ  .  كيلـومترا تقريبـا مـن القريـة        ٢٠ إىل   ١٠مصدر للمياه يقع يف قرية دايـا، أي علـى ُبعـد             
إلنسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة وغريهـا مـن             عمليات القصف هذه، انقطعت املساعدات ا     

ووفقــا . الوكــاالت، وأثنــاء زيــارة الفريــق كــان الــسكان يعــانون مــن نقــص يف الغــذاء والــدواء 
القريـة، وكـثريا   بـصورة منتظمـة فـوق    ، مـا زالـت طـائرات أنطونـوف حتلـق        أومـو  لسكان قريـة  

  .كان السيبث الرعب يف نفوسمما يكون ذلك يف ساعات الصباح،  ما
  

  مضخة ماء معطَّلة بفعل شظية قنبلة: ١٧الصورة 
  
  
  
  
  
  
  
      

  مجاعات املعارضة املسلحةتواجد     
. الوحـدة  جنـاح  – جـيش حتريـر الـسودان   حتت سيطرة من الناحية الفنية تقع املنطقة    - ١٠٦

حينمـا قابلـه الفريـق أنـه مل يكـن مثـة وجـود عـسكري للحركـة يف                    ادعـى   غري أن قائـد القطـاع       
  .ومل يكن باستطاعة الفريق تأكيد صحة هذا القول أو تكذيبه.  أثناء فترة القصفأومو
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  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٤حفرة خلفها سقوط قنبلة، جبل مرة، : ١٨الصورة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعثة التحقق املوفدة إىل جبل مون  -  ٣  
ــزاعم     ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢١يف   - ١٠٧ ــن م ــق م ــة للتحق ــاء بعث ــريتني أثن ــق ق ، زار الفري

وتقع القريتـان يف منطقـة   . ٢٠٠٨يوليه /شهر متوزيف كومة بقصف مناطق مدنية  احلبشأن قيام   
  .دارفوريف غرب جبل مون شبه اجلبلية 

  
  للحالةموجز     

ت طــائرة حــول املكــان مــرتني يــوم تــصف أقــوال شــهود مجعهــا الفريــق كيــف حلقــ   - ١٠٨
ا إطـالق مـا يزيـد علـى مثـاين            قبل قيامها بعدة عمليات قـصف مت خالهلـ         ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨

 متــراً داخــل ١٥ وأمتــار  ١٠تقريبــا بــني قنبلــة خلفــت حفــراً متباعــدة مبــسافة تتــراوح  عــشرة 
  .ح مما أدى إىل مصرع ثالثة أشخاص وإصابة اثنني جبروالقريتني وحوهلما،

مــضى الفريــق فتــرة طويلــة زار خالهلــا عــدة مواقــع قــصفت بالقنابــل وأكــد تنفيــذ     وأ- ١٠٩
 الفريـق سـت حفـر خلفهـا سـقوط قنابـل             عـاين و.  قصف واسع النطـاق هلـاتني املنطقـتني        عملية

 أمتـار، وُيقـدر أن يكـون        ٣,٦ أمتـار و     ٣وذات أبعاد متشاهبة حيث تراوح قطر كل منها بني          
  . كيلوغراما١١٥يل وزن القنابل املستخدمة خالل اهلجوم يف املنطقتني حوا

 الفريـق معـه مقتـل أبيـه حينمـا أصـابته شـظية        يف قرية سراف، وصف شاهد حتـدث   و  - ١١٠
كما أتى سكان حمليون للفريق برضيعة جرحت جراء شـظية          . من فوره قنبلة يف بيته حيث قتل      

 الفريق إن ثالث قطع من الـشظية ال تـزال داخـل جـسم الرضـيعة                 حماوريوقال أحد   . أصابتها
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وأفـاد بعـض الـسكان بـأن     . بيـة وليس باإلمكان إزالتها نظرا النعدام سبل الوصول إىل مرافق ط  
أدى إىل جـرح طفلـة يف التاسـعة         ممـا    ،قرية اللونة اجملاورة تعرضت أيضا للقصف يف اليـوم ذاتـه          

  . سنة٣٥من عمرها وامرأة تبلغ من العمر 
  

  ستنتاجاتاالالحظات وامل    
بعمليـــات القـــصف الـــيت ُنفـــذت يـــوم  دىل شـــهود حمليـــون بـــأقوال موثوقـــة تتعلـــق  أ  - ١١١
  .أدلةٌ تقنية موثقة مت احلصول عليها من عني املكانأقواهلم يوليه وتؤكد /متوز ١٨
) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار ٦وقــصف هــاتني املنطقــتني هــو مبثابــة انتــهاك للفقــرة     - ١١٢

تحليقــات العــسكرية اهلجوميــة وعــدة قواعــد مــن القــانون اإلنــساين الــدويل وتــشمل املتعلقــة بال
ــاتل  )أ( ــيما مـــن العنـــف   واجـــب التمييـــز بـــني املقـ ضـــد ني واملـــدنيني؛ ومحايـــة املـــدنيني، ال سـ

ــاة حظــر اهلجمــات  و) ج (ظــر اهلجمــات املتعمــدة علــى املــدنيني؛  وح) ب (واألشــخاص؛ احلي
ــدنيني،    ــى امل ــشوائية عل ــهم؛      حــىت الع ــة بين ــسلحة قليل ــن املمكــن وجــود عناصــر م ــو كــان م  ل

ــيت هتــدف إىل حظــر اهلجمــات  و )د( ــدنيني؛ ال ـــ ( إرهــاب امل ــى   حظــرو) ه  شــن اهلجمــات عل
  .األهداف املدنية

  
   مجاعات املعارضة املسلحةتواجد    

حركة العدل واملساواة، وقد قال قائد القطـاع عنـدما قابلـه        تقع املنطقة حتت سيطرة       - ١١٣
حلركــة ولــيس  ،الفريــق إن املــدنيني هــم الــسكان الوحيــدون الــذين يقطنــون املنطقــة املقــصوفة  

ومل يكن باستطاعة الفريق تأكيد صحة هـذا        . جود حمدود أو متقطع   العدل واملساواة فيها إال و    
  .القول أو تكذيبه

  
  حتليل القنابل  -  ٤  

 واملعلومات املقدمـة مـن أطـراف فاعلـة           الفريق  هبا مايت ق من بعثات التحقق ال   انطالقا    - ١١٤
اقـع  وامل  هـذه  شتركة بـني  املـ سمات  الـ  عدد من    ، ُعثر على   املزعومة القصف مواقع   تأخرى زار 

  .اتهلجماليت تعرضت 
 كثافــة حبــسب  أمتــار٣,٦ أمتــار و ٣ بــني الفريــق ر الــيت شــاهدهافــاحليتــراوح قطــر   - ١١٥

 أوجـه تـشابه      علـى وجـود    شظايا وبقايـا القنابـل الـيت مجعـت مـن مجيـع املواقـع              الـ  دلتـ و. بةرتال
  حمليــاًةعوصنمــ كانــتأن القنابــل  يبــدو يف كــل حالــةو. نــوع القنابــل املــستخدمةأ بــني ةكــبري
ــ نجـــزء هـــو عبـــارة عـــ ة مـــن ؤلفـــلـــة وممعدَّ أو قطـــره و ترمنت ســـ١,٥ مسكـــه ب معـــدينوأنبـ
األنبـوب   مـن نفـس مسـك         مـستديرة  لوحة معدنية ومت تلحيم   . تراًمنت س ٥٠ وطوله ترامنتس ٢٥
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 وُصـنعت . بـذيل فـوالذي خفيـف     أُلـصق كـذلك      اجلـزء اخللفـي مـن األنبـوب الـذي            معوقطره  
 ما تبقـى     ُصنع منها  يت ال  من نفس املادة   ستديرة مسطحة ة م لوحة  بواسطلقنبلة  لية  ممااأل للوحةا

 وزيـد  . يف األنـف لتركيـب صـمام االصـطدام     داخلـها ُحفـر دائري  ثقب فةاإضغالف مع   المن  
ُيــستخدم يف تعزيــز اخلرســانة  تراًمنت ســ٥٠  قــضيب طولــه بإضــافة الغــالف مــادةي تــشظ أثــريف

يتبـّين أن  ر افجـ االند عنـ و. لغالفا ي منداخلال  اجلزءحول ه مبسامري مثبِّتة ميلحومت ت  ة،كشظي
 ات أهنـ تـ ثبأ على حالتـها وقـد     ةزعزِّامل قضبان ال  تظل انميبية،  وامتس إىل قطع غري     الغالف يتفتت 

  . التفجريموضعألي جسم قريب من  ر كبريةاضريف أ عند تشظيهاسبب تت
  
 شـظايا إضـافية      تركيـب  هـر ظ يُ  حيـث  اجلزئـي  االنفجـار     غالف القنبلـة مـن موقـع       :١٩لصورة  ا

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢١ ، جبل مون،هداخل
  
  
  
  
  
  
  
  

قنبلة إىل جانب قطع من اخلـردة املعدنيـة   ال  مناملأخوذةستديرة ية املممااأل للوحة ا :٢٠الصورة  
  .٢٠٠٨أغسطس /آب ٢١ جبل مون، يف ،د الضحايا احملتملنياعدادة أيلز هاداخلحمشوة ب
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 ة ألغـراض  نتجـ مقنابـل    واليـة الفريـق احلاليـة         يف دارفور خالل فتـرة     ضات أي شفاكُتو  - ١١٦
ا مـن هـذ   ف ذخـائر غـري منفجـرة        اعلى الـرغم مـن اكتـش      . حملية  تعديالت أُدخلت عليها  ةجتاري

 أدنـاه يف قريـة يف منتـصف عـام           القنبلـة املبينـة يف الـصورتني       تشف، اكتُ بصورة أقل تواترا  النوع  
٢٠٠٨.  

  
 تشفحمليـة اكتُـ     تعـديالت  أُدخلـت عليهـا    ة جتاريـ  ة ألغـراض  نتجـ م ةبلقن: ٢٢ و   ٢١الصورتان  

  ٢٠٠٨يف دارفور يف عام 
 

 

 

 

 

 
      
  
  
  
  
    

شظايا والــنفجــرة امل غــري ذخائروالــ واحلفــر اً مــن مواقــع الــتفجريوقــدم الفريــق صــور  - ١١٧
لحة  القـوات املــس دةا قـ اركبــ القيــادة العـسكرية الغربيـة يف الفاشـر و   ىلإ  تلـك فقـص وأضـرار ال 

بـأن   اقاطعـ نفيا   القوات املسلحة السودانية     وممثلنفى  ،  ويف كلتا احلالتني  . السودانية يف اخلرطوم  
 وعـالوة علـى   . لقـوات املـسلحة الـسودانية      نفـذهتا ا    نتيجـة لتحليقـات عـسكرية هجوميـة        تكون
 يف دارفـور يف     قـصف  تاعمليـ  بـأي     أبـدا   أن القوات املسلحة السودانية مل تقم      وضحوا أ ذلك،
 مواقع ومهيـة    باختالفوتتهم القوات املسلحة السودانية حركات التمرد يف دارفور         . وقتأي  
 اجملتمـع   د مـن  افر أل لتريها يف مجيع أحناء دارفور      قدميةوشظايا   نقل ذخائر غري منفجرة   ببل و اقنلل

 وأ هذه املواد املـزورة تـأيت مـن بلـدان جمـاورة              إنكر  وذُ .الدويل من أجل تشويه مسعة احلكومة     
ال تتفـق هـذه     و. حلـرب العامليـة الثانيـة     ا مـن خملفـات     هـي   سابقة يف املنطقة أو    نزاعاتصدرها  م
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ي ذم األدلـة الـ    كـ  القـوات املـسلحة الـسودانية مـع          لـيت صـرحت هبـا     التوضيحات والتأكيـدات ا   
  . الفريق بشأن هذا املوضوعهمجع
  

  التوصيات  -  ٥  
  :  يوصي فريق اخلرباء بأن- ١١٨

 ةالـسوداني   العـسكرية األعتدة اجلويـة مجيع   على الفور  سحب من دارفور  ُت  )أ(  
 قبـل فـرض     تشر نُـ  يت الـ  دةتـ األع يف انتهاك للحظر املفروض علـى األسـلحة و         تشرُنيت  ال

وهـذا يـشمل    . تحليقات عسكرية هجوميـة   ب للقيام  حالياً ةاحلظر على األسلحة واملستخدم   
ــع  ــائرات املالمجيــ ــةورطــ ــة حيــ ــراز  اهلجوميــ ــن طــ ــدو، Mi-24مــ ــة األعتــ ــة ة اجلويــ التابعــ

 العــسكرية  ونــوف  أنط النفاثــة، ومجيــع طــائرات  Fantan A-5 لالســتخبارات، وطــائرات 
  ؛ يف دارفوراملنتشرة حالياً

 هياكــل األمــن التابعــة   تــستخدمهامجيــع الطــائرات البيــضاء الــيت    ُتطلــى   )ب(  
أن  اللـون األبـيض و    ريغـ  واضـح     آخـر  ونبلـ  ، اجلـيش  لـق باسـم   حلكومة الـسودان والـيت حت     

ويشمل ذلـك   . مم املتحدة  طائرات األ  ها وبني لط بين اخل ال ميكن    حبيث ضع عليها عالمة  وت
  ؛Mi-17 و Mi-8ي طرازحية من ورطائرات املونوف والط أنطائرات
ــة ا ُتوضــع   )ج(   ــة املختلطــة   لةلتابعــفــرق املراقب لالحتــاد األفريقــي واألمــم  لعملي

  املنـاطق الـيت يـشتبه      يفلتحقـق   لبعثـات   ب القيـام   مـن  امتكينـه  و أماكنهايف   املتحدة يف دارفور  
 ين يف انتــهاك للقــرار الــيت ُنفــذت التحليقــات العــسكرية اهلجوميــةت بفعــلرضر تــاأهنــ يف

  .)٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦
  

  دارفور  غرب يف٢٠٠٨فرباير / اليت شنت يف شباطاهلجمات: دراسة حالة  - ابعسا  
 هامجـت  ،٢٠٠٨فربايـر  / شباط٢٢ و ٢٠٠٨ير ينا/ كانون الثاين  ٧بني  يف الفترة ما       - ١١٩

ــسودانية   ــسلحة ال ــوات امل ــة  يومجاعــات املالق ــشيات العربي ــع يف   لي ــة عــدة مواق ــة للحكوم املوالي
أبـو سـروج     املـدن واملواقـع املتـضررة        ن بـني  ومـ .  غـرب دارفـور    يف مشـال اجلنينـة      الواقعة نطقةامل
ــباط ٨( ــر/شـــــ ــداد  ،)فربايـــــ ــرف جـــــ ــاين ٢٤ و ١٢ و ٧( وســـــ ــانون الثـــــ ــاير/ كـــــ  ،)ينـــــ
ــر/شــباط ٨( ســيلياو ــر/ شــباط٨(ســربة و، )فرباي وعــدة مواقــع يف منطقــة جبــل مــون   ، ) فرباي
 اهلجمـات،    هـذه   مـصرعهم خـالل    ا شخـص  ١١٥ حنو   يلقو). فرباير/ شباط ٢٢ و ١٩ و ١٨(
  . وأطفالوشيوخنساء ن بينهم م
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تـه مفوضـية   هذه اهلجمات التقريـر الـذي قدم   عن  التقارير اليت أبلغت  أبرز  من كانو   - ١٢٠
تعلقــة بوقــوع املواســعة النطــاق الهتامــات الأثــار الفريــق او. )٥(األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان 

للقــانون اإلنــساين الــدويل مــع القيــادة العــسكرية يف واليــة غــرب دارفــور،  جــسيمة انتــهاكات 
وخالصــة .  يف الفاشــر وكــذلك مــع القيــادة العــسكرية يف اخلرطــوم الغربيــةالقيــادة العــسكريةو
دم خستتـ أن القوات املسلحة السودانية مل      ون هذه االدعاءات مبالغ فيها،      أ اجليش   وممثلقاله   ما

 عـن  ونسؤولاملـ   هـم  وأن مقـاتلي حركـة العـدل واملـساواة       ، موالية للحكومة   مسلحة ميليشيات
 إجــراء حتقيــق شــاملوقــرر الفريــق . املــدنيني يف املنطقــةبنطــاق الــيت حلقــت ال ةواســعالاألضــرار 
 للــهجوم ى املنطقــتني اللــتني تعرضــتاحــدإ أعــضاء الفريــق راوز.  اهلجمــات هــذهه يفخــاص بــ

.  لالجئني يف شـرق تـشاد     كوُننقو  خميم يفمقابالت مع العديد من الشهود يف دارفور و       أجروا  و
  .كومةاحل املقربني منبعض  الفريق مقابالت سرية مع  ذلك، أجرىوعالوة على

  
  لدويل املنطبقةقواعد القانون اإلنساين ا  -ألف   

 علــى قانونيــة  تفاصــيليف مــا يعرضــه مــن   الفريــق ، يقتــصرألغــراض هــذا التقريــر    - ١٢١
 وتـشمل هـذه القواعـد     .  والقـانون العـريف    )٦(ةع عليها يف املعاهـد    طالالقواعد ألنه ميكن اال    مأه
دنيني أال تكـون اخلـسائر العارضـة للمـ        واجب التمييز بني املقـاتلني وغـري املقـاتلني، لـضمان            ) أ(

حظـر  و) ب(؛ حـد  إىل أدىن اخلسائر يف أرواح املـدنيني ، واختاذ االحتياطات لتقليل    غري متناسبة 
املدنيني، والتعذيب، واالغتصاب، والنهب، واهلجمـات العـشوائية،        املوجهة ضد   أعمال العنف   

   .هجمات على املنظمات اإلنسانيةشن  و،هجمات على األهداف املدنيةشن و
 نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة انتـهاكات          حيدد   ى ذلك، وعالوة عل   - ١٢٢
إبـادة  جرميـة   ئم حرب أو جرائم ضـد اإلنـسانية أو  لقانون اإلنساين الدويل باعتبارها جرا   ل معينة
  .مجاعية

  
  املمر الشمايل  -باء   

ــدويل عــادةتقــع فيهــا اهلجمــات ويــشري إليهــا   املنطقــة الــيت    - ١٢٣ املمــر ”  باســم اجملتمــع ال
. سلـبُ دة كُبلـ  اجلنينـة إىل    ومتتـد مـن     يف غـرب دارفـور      الواقعة  جزء من األراضي   هي “الشمايل

  . املمر الشمايلذاةاحمنطقة جبل مون اجلبلية مبوتقع 

__________ 
  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٠، التقرير الدوري التاسع عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان  )٥(  
بـني   املـشتركة    ٣ املـادة    ، قواعـد الـرتاع املـسلح غـري الـدويل          خبـصوص ؛  ١٩٤٩ربـع لعـام     اتفاقيات جنيـف األ     )٦(  

  .لثاين التفاقيات جنيفاتفاقيات جنيف األربع والربوتوكول اإلضايف ا
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فربايــر / شــباط١٨بيــان صــحفي صــادر يف ووفقــا ملكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية    - ١٢٤
 ٥٧ ٠٠٠  وقـد ُشـرد    ، نـسمة  ١٦٠ ٠٠٠رها  س يف املنطقة بأسـ    ناجمموع عدد ال  ، يبلغ   ٢٠٠٨

إىل قبائـل غـري عربيـة تـضم      غالبيـة الـسكان يف املنطقـة        وتنتمـي   . اهلجومذلك  من هؤالء بسبب    
 منطقـة  (املـسريية  وجبـل ) كانـدوب و  دقيـق  رئـ بو سـروج أبـو   وسـربة   أساسـا يف    تعـيش    (اآلرجنا
،  والـشقريات  عيـد، والدأ  من أخرى،قبائل  من  ضقبائل من أصل عريب،      ال وتتألف). مونجبل  
خـاص  جه  وبالقبائل العربية   وتضم  .  كليب  عريقات، وأوالد  والدأوالد غامن، و  وأوالد زيد،   وأ

  . البدو الرحل أو شبه الرحلتعيش عيشةاجملموعات اليت 
  

  فراديةإدراسات حاالت   -جيم   
  سربة  -  ١  

الـساعة التاسـعة    يف حـوايل    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ وفقا إلفادات الشهود، اقتربت يف       - ١٢٥
صـباحا طـائرة جمهولــة مـن طــراز أنطونـوف بيــضاء اللـون وطــائرة مروحيـة خــضراء اللـون مــن        

وعـادت  . وزعم أهنما حلّقتا فوق البلدة لبعض الوقـت قبـل أن تغـادرا            . سربة من جهة الشمال   
طائرة أنطونوف بعد ذلك إىل املنطقة وشوهدت وهي ُتلقي عددا غـري حمـدد مـن القنابـل علـى                    

ويف حوايل الـساعة العاشـرة      . ومل يسفر هذا القصف عن أية إصابات      .  يقع جنويب البلدة   مكان
هجومـا  “ جنجويـد ”بدأت جمموعة كـبرية مـن املـسلحني الـذين أشـار إلـيهم شـهود بوصـفهم               

 مركبة مفتوحـة مـن طـراز        ٤٠واستخدم املهامجون اخليل، واإلبل وعددا يصل إىل        . على سربا 
وكان املهامجون يرتـدون مالبـس علـى منـط الـزي الرمسـي              . ثقيلةالندكروزر جمهزة برشاشات    

وبعــد تطويــق البلــدة أوال، دخلــوا إىل منطقــة الــسوق . هــي خلــيط مــن اخلــاكي واللــون املمــّوه
وعـالوة علـى    . املركزي حيث بدأوا يف ارتكاب القتل العشوائي، وهنـب وتـدمري املبـاين املدنيـة              

وكــان . ودّمــروا أكــشاك الــسوق يف مركــز البلــدة ذلــك، أحــرق املهــامجون الــدكاكني احملليــة  
ــا بالرصــاص   العمــدة ــوا رمي ــذين قُتل ــة شــيوخ كــانوا     . أحــد ال ـــزله مــع ثالث فقــد قُتــل داخــل من

ونقــل املهــامجون الــسلع مــن املكــان وأفــادت  . جــاؤوا لرؤيتــه إلجــراء مــشاوراهتم املنتظمــة  قــد
 املوقع بعـد حنـو ثالثـني دقيقـة مـن         تقارير موثوقة أن القوات املسلحة السودانية اليت وصلت إىل        

ويف حوايل الـساعة الثالثـة بعـد الظهـر،          . بداية اهلجوم مل تفعل شيئا ملنع استمرار ما كان جيري         
أي بعــد مخــس ســاعات مــن بدايــة اهلجــوم، جــرى نــشر القــوات املــسلحة الــسودانية يف ســربة  

وغـادرت أغلبيـة    . ويوقامت طائرة من طراز أنطونوف وطائرتان مروحيتان بتوفري الـدعم اجلـ           
  .املهامجني يف حني ُزعم ختلُّف بعضهم وقيامهم بدوريات يف بعض مناطق البلدة

 وفقــا لألرقــام الــصادرة عــن مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، فقــد فــّر حنــو نــصف    - ١٢٦
شخـصا، مـن     ٤٥وتـشري تقـارير وإفـادات شـهود إىل أن مـا يـصل إىل                . سكان سربة إىل تشاد   
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طفال، قد قُتلوا خـالل اهلجـوم وأن حنـو نـصف عـدد املنـازل وغريهـا مـن املبـاين                      بينهم نساء وأ  
 مــن ٢٠٠٨مــارس / آذار٣ومتكّــن الفريــق خــالل زيارتــه إىل ســربة يف  . أُحرقــت بالكامــل قــد

  .تأكيد وقوع دمار واسع النطاق من جراء إحراق منطقة السوق وغريها من مناطق البلدة
  

  ٢٠٠٨مارس / آذار٣، أُحرق بالكاملسربة  جلزء من صورة ملتقطة من اجلو: ٢٣ الصورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قامت حكومة السودان عقب اهلجوم بنشر قوات من شرطة االحتيـاطي املركـزي يف               - ١٢٧
ومــع ذلــك، فقــد أبلــغ الــسكان احملليــون  . البلــدة وأُعطيــت تعليمــات حلمايــة الــسكان املــدنيني 

وهنـاك مؤشـرات   . رطة االحتيـاطي املركـزي    الفريق عن حاالت حترُّش وضرب قام هبا أفراد شـ         
قوية تدل على أن رجاال يرتدون الزي الرمسي، والذين أفادت التقارير أن من بينهم أفـرادا مـن          
القوات املسلحة السودانية فضال عن شـرطة االحتيـاطي املركـزي، قـد ارتكبـوا ابتـداء مـن يـوم          

 الـسكان احملليـون الفريـق بـأهنم         وأبلـغ . اهلجوم العديـد مـن أفعـال العنـف اجلنـسي واالغتـصاب            
زالوا يشعرون بالترهيب والتهديد مـن جـراء اسـتمرار وجـود امليليـشيات العربيـة يف املنطقـة                    ما

  .املتامخة للبلدة
  

  سيليا  -  ٢  
 بني الساعة الثالثـة والرابعـة بعـد الظهـر، أفـاد عـدة شـهود                 ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٨ يف   - ١٢٨

نطونــوف حلّقــت فــوق ســيليا مبرافقــة طــائرتني مــروحيتني  أن طــائرة بيــضاء اللــون مــن طــراز أ 
وألقت طائرة أنطونوف قنبلـتني علـى األقـل علـى البلـدة،             . عسكريتني مطليتني باللون األخضر   

بالقرب من إحدى املـدارس يف اجلـزء الـشرقي مـن البلـدة وأخـرى بـالقرب مـن أحـد املـساجد                     
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ه القنابـل عـن مقتـل سـبع نـساء وعـدة             وأسفر انفجار إحـدى هـذ     . الكائن يف اجلزء الغريب منها    
ونفِّـذ اهلجـوم الـربي      . وحتدث الفريق مع شاهد عيان كان قد ساعد يف دفن جثامينهم          . أطفال

فقـد قـاد اهلجـوم مئـات مـن أفـراد            . الذي أعقب ذلـك بطريقـة مـشاهبة جـدا للـهجوم يف سـربا              
وأطلقــوا . إلبــلامليليــشيات املــسلحة تقلّهــم مركبــات مــن طــراز بيــك أب، وميتطــون اخليــل وا  

وكـان مـن بـني املـدنيني الـذين          . النريان بصورة عـشوائية علـى املـدنيني وقتلـوهم وهنبـوا املنـازل             
إحدى املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة الـذي أُطلـق عليـه الرصـاص داخـل                  قُتلوا موظف لدى  
الت وأجـرى الفريـق مقـاب     . وهنب املهامجون أيضا مكاتب منظمات دوليـة      . جممع مباين املنظمة  

 مـن الــشيوخ  ٢٥٠وقــد فـّر مجيــع سـكان ســيليا مـا عــدا    . مـع الــشهود بـشأن تفاصــيل اهلجـوم   
  .والنساء واألطفال، من البلد واملناطق اجملاورة صوب برياك يف تشاد

  
  ساروغأبو   -  ٣  

فربايـر حـوايل الـساعة الثامنـة والنـصف صـباحا دخـل أفـراد                / شـباط  ٨ يف صبيحة يوم     - ١٢٩
وقـد أتـوا    . البلـدة وقـاموا مبحاصـرهتا     “ اجلنجويـد ” شهود إىل أهنم مـن       ميليشيا مسلحون أشار  

وكـانوا يرتـدون مالبـس علـى     . على ظهور اخليل واإلبل وعدد قليل منهم على متــن مركبـات       
وأبلـغ أحـد شـهود العيـان الفريـق أن           . منط الزي الرمسي هي خليط من اخلـاكي واللـون املمـّوه           

 اللـون وطـائرتني مـروحيتني مطليـتني بـألوان التمويـه             طائرة واحدة من طـراز أنطونـوف بيـضاء        
ومل يـرد يف إفـادات شـهود    . العسكري حلّقت فوق املنطقة وألقت عددا غري حمدد مـن القنابـل        

وقُتـل حنـو ثالثـني شخـصا خـالل          . العيان ذكْـر لوقـوع أيـة إصـابات كنتيجـة مباشـرة للقـصف              
ملهــامجون املبــاين احلكوميــة  وهنــب ا. اهلجــوم، مــن بينــهم شــيوخ وأطفــال وأشــخاص معوقــون  

وأفـادت التقـارير أن     . وأضرموا النريان فيها وسرقوا املاشية وخمزونات املواد الغذائية واحملاصـيل         
مباين إحدى املنظمات غري احلكومية الدولية ومركزها الطيب قد تعرضت للنهب كمـا ُسـرقت               

 عـدة ممـثلني للمجتمـع احمللـي         ويف بيان خطي قدِّم إىل الفريق أكـد       . مركبتان مملوكتان للمنظمة  
أن أفــرادا مــن القــوات املــسلحة الــسودانية كــانوا موجــودين يف املكــان خــالل إحــدى مراحــل   

وذكرت تقارير أخرى أن أفرادا من القوات املـسلحة الـسودانية شـاركوا يف عمليـات                . اهلجوم
ــلبها  ــدة وسـ ــة الـــسكان إىل تـــشاد أو إىل  . هنـــب البلـ ــرار أغلبيـ ــة وأدت اهلجمـــات إىل فـ  منطقـ

  .مون جبل
  

  جبل مون واملناطق احمليطة  -  ٤  
ــرة       - ١٣٠ ــسودانية شــّنت هجمــات يف الفت ــة أن القــوات املــسلحة ال  ذكــرت مــصادر موثوق

، مبـشاركة امليليـشيات العربيـة ومبفردهـا، علـى      ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ٢٢ و ١٨بـني يـومي    مـا 
مـع شـاهد عيـان يف شـرقي تـشاد      وأجرى الفريـق مقابلـة     . منطقة جبل مون واملناطق احمليطة هبا     
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رأى طائرة من طراز أنطونوف وهي تلقي عددا غري حمدد من القنابل بالقرب مـن خمـيم شـارو                   
وأفــادت تقــارير أن قريــة قــوز منــو، الواقعــة بــالقرب مــن جبــل مــون،         . للمــشردين داخليــا 

د أن  وأفـاد شـهو   . تعّرضت هلجوم من ِقبـل القـوات املـسلحة الـسودانية خـالل نفـس الفتـرة                 قد
جنـودا مـن القـوات املـسلحة الـسودانية قـّدموا إىل قــوز منـو ومعهـم عـدد مـن املركبـات يقــّدر            

ودّمـرت املخزونـات الغذائيـة واحملاصـيل        .  مركبة وأضرموا الـنريان يف الكـثري مـن املنـازل           ٢٢ بـ
يـارة  ونظرا لعـدم اسـتقرار احلالـة األمنيـة، مل يـتمكن الفريـق مـن ز                . اليت خّزهنا السكان احملليون   

  .املنطقة جلمع املزيد من األدلة
  

  سرف جداد  -  ٥  
وتفيـد املعلومـات    .  كيلومترا مشال غرب مدينة اجلنينة     ٥٠ تقع سرف جداد على بعد       - ١٣١

املتوفرة بأهنا قد تعرضت للـهجوم عـدة مـرات مـن ِقبـل مجاعـات امليليـشيات، وحتديـدا يف أيـام              
ا إىل القيود اللوجستية والزمنيـة، مل يـتمكن         ونظر. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ و   ١٢، و   ٧

وأفـادت تقـارير   . الفريق من إجراء حتقيقاته اخلاصة يف املنطقة للتثبت من صحة هذه املعلومات          
ومصادر موثوقة أن اهلجمات على سرف جداد قد ُشنت بنفس أسلوب اهلجمات املـشار إليـه           

ينـاير تبـادل إلطـالق النـار        /الثـاين  كـانون    ٢٤وقد سبق اهلجوم الرئيـسي الـذي شـّن يف           . أعاله
وكـان املهـامجون يرتـدون    . بني قوات حركة العدل واملساواة يف املناطق احمليطـة بـسرف جـداد            

مالبس متنوعة وعلى منط الزي الرمسي وقدموا على ظهور اخليل واإلبل وعلـى متــن مركبـات                 
 الغذائيـة واملعـدات     ودخلـوا القريـة وهنبـوا الـدكاكني ودّمـروا املخزونـات           . من طـراز عـسكري    

 مدنيا قـد قُتلـوا مبـن فـيهم     ٢٤وأفادت تقارير أن    . وتعّرض املستوصف احمللي للسلب   . الزراعية
 يف املائة من القرية، ووفقا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية،           ٥٠وأحرق بالكامل حنو    . العمدة

  .فقد فّر نصف السكان احملليني
  

  املالحظات والتحليل  -دال   
 الفريق عدة اجتماعات مع قادة سياسـيني وعـسكريني مـن احلكومـة يف اجلنينـة،                  عقد - ١٣٢

ومـن حيـث اجلـوهر، ميكـن        . والفاشر فضال عن اخلرطوم ملناقشة االدعاءات املشار إليها أعـاله         
  :تلخيص موقف السلطات السودانية واستنتاجات الفريق على النحو التايل

  
   السودانية سالمة األراضيكفالةحق احلكومة يف   -  ١  

 ذكــرت حكومــة الــسودان أن حركــة العــدل واملــساواة واصــلت شــن هجمــات علــى  - ١٣٣
وأحلـق هـذا أضـراراً فادحـة وأسـفرت هـذه اهلجمـات عـن إحلـاق                  . قوات احلكومة ومؤسساهتا  

خــسائر فادحــة يف األرواح فــضال عــن فقــدان احلكومــة الــسيطرة علــى معظــم املنــاطق يف املمــر 
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ة الـــسودان تـــرى أن هلـــا احلـــق يف الـــرد وإعـــادة بـــسط الـــسيطرة لـــذا فـــإن حكومـــ. الـــشمايل
  .أراضيها على
ــدا عــسكريا      - ١٣٤  وتوّصــل الفريــق إىل أن حركــة العــدل واملــساواة تــشكِّل يف الواقــع هتدي

وكـان املمـر الـشمايل حتـت سـيطرة احلكومـة إىل حـد كـبري                . خطريا على الـسلطات الـسودانية     
ما شــّنت قــوات حركــة العــدل واملــساواة هجمــات  ، عنــد٢٠٠٧ديــسمرب /حــىت كــانون األول

وأسـفرت هـذه اهلجمـات عـن مقتـل الكـثري مـن              . كبرية على قوات اجليش والشرطة السودانية     
أخــريا إىل  جنــود القــوات املــسلحة الــسودانية فــضال عــن اخلــسائر الــضخمة يف املعــدات وأدت 

وختـضع  . بكاملـها سحب السلطات واملؤسـسات احلكوميـة مـن مراكـز البلـدات ومـن املنطقـة                 
ختـضع بعـض اجليـوب لـسيطرة       منطقة جبل مون أساسا لسيطرة حركة العدل واملساواة، بينمـا         

  .جناح عبد الواحد التابع جليش حترير السودان
 وشــكّلت اجملتمعــات احملليــة يف املمــر الــشمايل، قبــل هــذه اهلجمــات وخالهلــا، قــوات   - ١٣٥

 أهنا هتدف إىل الدفاع عن القرى والبلدات يف مواجهـة           الدفاع احمللي املسلحة اليت تفيد التقارير     
وواجـه الفريـق أثنـاء حتقيقاتـه مـسألة          . قطّاع الطرق، أو امليليشيات العربية أو لصوص املواشـي        

ما إذا كان يتعني اعتبار قوات الدفاع احمللية جزءا من القـوات املناهـضة للحكومـة الـيت تكمـل                    
وأفــاد شــهود . اواة يف القــرى الــيت تعرضــت للــهجومالقــدرات العــسكرية حلركــة العــدل واملــس

ــة قــد التحقــوا حبركــة العــدل        يف ــدفاع احمللي ســربة وتــشاد أن عــددا كــبريا مــن أفــراد قــوات ال
ومع ذلك، فقد اتضح من مقابالت جـرت مـع أعـضاء اإلدارة احملليـة           . واملساواة بعد اهلجمات  

ــيس هلــ       ــة ل ــدفاع احمللي ــوات ال ــع شــهود آخــرين أن ق ــة   يف ســربة وم ــاوئ للحكوم ــامج من ا برن
  .تشارك يف القتال باسم حركة العدل واملساواة على حنو نشط ومل
  

  مشاركة امليليشيات املناصرة للحكومة  -  ٢  
 ذكــرت حكومــة الــسودان أن قواهتــا املــسلحة ال تــستعني بقــوات مــسلحة أخــرى          - ١٣٦
لــيت كــثريا مــا ُيــشار إليهــا  تتعــاون معهــا، مــن قبيــل امليليــشيات القبليــة املناصــرة للحكومــة ا   أو

وذكــرت احلكومــة أن . باجلنجويــد، أو حــرس اســتخبارات احلــدود أو قــوات الــدفاع الــشعيب  
  .امليليشيات القبلية مل تعد موجودة منذ توقيع اتفاق سالم دارفور

 وتبّين للفريق أن املعلومـات الـيت قـدِّمت يف تقـارير موثوقـة ومـن الـشهود تـدل داللـة                       - ١٣٧
 قـــوات مـــن اســـتخبارات حـــرس احلـــدود، وقـــوات الـــدفاع الـــشعيب، وشـــرطة قويـــة علـــى أن

ويـدل الـنمط املـشترك هلـذه     . االحتياطي املركزي وميليشيات قبليـة قـد شـاركت يف اهلجمـات          
ومتثـل توزيـع األدوار يف أن تتـوىل       . اهلجمات داللة ضمنية على أهنا قد شّنت كعملية مـشتركة         

 وتقـوم امليليـشيات بعـد ذلـك بـشن اهلجـوم األرضـي        الطائرات احلكوميـة تقـدمي الـدعم اجلـوي        
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ــا        . األّويل ــة أو تقــف جانب ــا غائب ــسودانية إم ــسلحة ال ــوات امل ــة تكــون الق وخــالل هــذه املرحل
  .وتتحرك يف مرحلة متأخرة لتدخل إىل بيئة جرى تطهريها وتأمينها

هاكات  وُتطلــق يــد امليليــشيات لنــهب ممتلكــات الــسكان احمللــيني والرتكــاب أي انتــ    - ١٣٨
وال تتوفر معلومات تفيد بأن القوات املـسلحة الـسودانية   . أخرى مع إفالهتا من املقاضاة الحقا 

ــة لوقــف هجمــات امليليــشيات أو أهنــا أجــرت حتقيقــات الحقــة يف هــذه       ــة حماول قــد بــذلت أي
  .األنشطة
 يف لــعمطّ مــصدر مــع ســرية مقابلــة فيهــا مبــا التحقيقــات، مــن املزيــد الفريــق ىأجــر و - ١٣٩

 املمـر  يف اهلجمـات  يف واسـتخدامها  أعـاله  إليهـا  املـشار  القـوات  جتنيد تفاصيل بشأن ،احلكومة
 وايل برفقـة  حـسني،  حممـد  الـرحيم  عبد الدفاع، وزير قام املقدمة، للمعلومات ووفقا. الشمايل
 املـسلحة،  القـوات  قـادة  كبـار  مـن  وآخـرين  النـور،  صـايف علـي    اهللا عبـد  الـسابق،  دارفور مشال
. ٢٠٠٨ ينــاير /الثــاين كــانون شــهر هنايــة يف اجلنينــة مدينــة ىلإ بزيــارة التقــارير، دتأفــا كمــا

تـصاعد حـدة    ب تتعلـق  دارفـور  لغـرب  العـسكرية  القيـادة  مـن  لتقـارير  اسـتجابة  وكانوا يتصرفون 
  .املنطقة هذه يف واملساواة العدل حركة لهتشكِّ الذي التهديد
 للعمليــة الــدعم وحــشد للخطــة ائيــةالنه الــصيغة وضــع هــو الزيــارة غــرض وكــان - ١٤٠

 الـوزير  وعقـد . واملساواة العدل حركة عليها تسيطر اليت املناطق يف الشمايل املمر يف العسكرية
 مبـــاين يف العربيــة  القبائـــل قــادة  مـــع وآخــر  دارفـــور غــرب  يف األمـــن ســلطات  مـــع ااجتماعــ 

  .احلدود حرس استخبارات
 بـني  فيمـا  العملياتية األنشطة لتوزيع امنوذجي الامث الشمايل املمريف   اهلجمات لوتشكِّ - ١٤١
 ،جانـب  مـن  األخـرى  القبليـة  وامليليـشيات  املركـزي  االحتيـاطي  وشرطة الشعيب، الدفاع قوات

 قـوات  بـأن  الفريـق  املـشاهد الـذي قابلـه      وأكـد . اآلخر اجلانب من السودانية املسلحة والقوات
 املـسلحة  القـوات  تقـوم  حـني  يف يلألّوا اهلجـوم  بـشن  تقـوم  أخـرى  وميليـشيات  الـشعيب  الدفاع

 دعـم  يـصاحبه  أو يلاألّو اهلجـوم  يسبق وأحيانا. تأمينها بعد املنطقة ودخول بالتحرك السودانية
  .فعلي قصف أو مراقبة شكل يف جوي، عسكري
دي األفراد من غري القوات املسلحة السودانية أثناء هذه اهلجمـات زيـا غـري رمسـي          تر ي - ١٤٢

ــن اخلــ  ــ أو زاكيم ــا  ا عــسكرياي ــدوممّوه ــا نوال يرت ــدا زي ــدل علــ  موّح ــة ى أو شــارات ت  الرتب
مــسؤولية قيــادة هــذه القــوات ن القــوات املــسلحة الــسودانية تتــوىل فــإ ذلــك، ومــع. العــسكرية

أحـد أفـراد     املمـر الـشمايل      يفوكان قائد العمليات العسكرية أثناء اهلجمـات        . والسيطرة عليها 
أمحـد  عى دبقني الـذي ُنقـل إىل اسـتخبارات حـرس احلـدود ويُـ      القوات املسلحة الـسودانية الـسا   
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ه يف   فرع العمليات التابع للقوات املسلحة الـسودانية مـن مقـرِّ           ىلويتو. عبد الرمحن شكرت اهللا   
  .اخلرطوم املسؤولية بصفة عامة عن التخطيط هلذه العملية وإصدار األمر بتنفيذها

  
  يني وباملمتلكات حبياة املدناألذىإحلاق عن سؤولية امل -  ٣ 

أعلنت حكومة السودان أن مجيع العمليات العسكرية ُنفّذت يف إطـار التقيـد الـصارم                - ١٤٣
مـع  الـيت أجراهـا الفريـق    أثناء املناقـشات   وعلى وجه التحديد،. بادئ القانون اإلنساين الدويل مب

يف ساين الـدويل  املـسؤول عـن التقيـد بالقـانون اإلنـ     الـضابط   القيادة العسكرية يف اخلرطوم أشار      
كومـة لكفالـة االلتـزام      احل بذلتـها القـوات املـسلّحة و       يتإىل اجلهود الـ   القوات املسلحة السودانية    

قــانون جديــد للقــوات املــسلحة وإىل  مــشروع وأشــار إىل . بأحكــام القــانون اإلنــساين الــدويل 
ية القـادة    إىل مـسؤول   انشريي اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني و     يتضمنانمدونة سلوك   
  .العسكريني

ويــسلّم الفريــق بــأن القــوات املــسلّحة الــسودانية بــذلت جهــودا للتــصدي النتــهاكات  - ١٤٤
وعلـى الـرغم   . عـات جديـدة مـن القواعـد وتعميمهـا     القانون اإلنساين الدويل عـرب إصـدار جممو   

لقــوات وشــدد ممثــل ا. ، مل جيــرِ تــوفري هــذه الوثــائق  الــيت قــدمها الفريــقاملتكــررة لبــاتطالمــن 
 مـع   هل الدويل على أنه لن جيري التسا      املسلحة السودانية املسؤول عن التقيد بالقانون اإلنساين      

لكـن يبـدو أن هـذه اجلهـود اقتـصرت، حـىت اآلن، علـى املـستويني                  . انتهاكات مدونـة الـسلوك    
ثا شمايل أن القواعــد املعتمــدة حــديوُتظهِــر العمليــات املنفــذة يف املمــر الــ . التــشريعي واإلداري

  .ُتنفّذ بعد على الصعيد امليداين مل
ــز بــني املــدنيني       - ١٤٥ ــسودانية يف التميي ــد، فــشلت القــوات املــسلحة ال وعلــى وجــه التحدي

ويبـّين الـضرر والتـدمري      . وفشلت أيضا يف التمييز بـني األهـداف املدنيـة والعـسكرية           . واحملاربني
ــهاكا  االلتزامــات انُتهكــت أن هــذهعلــى نطــاق واســع  ن حلقــا باملــدنيني واملمتلكــات  االلــذ انت

 توجيـه إنـذار مـسبق فعـال    ب القوة املهامجـة     القانون اإلنساين الدويل العريف    أحكام   تلزمو. خطريا
أي إنـذار   جيـرِ توجيـه     وأفاد الشهود بأنه مل     . جمات قد تؤثر على السكان املدنيني     هب عند القيام 

 واسـتهداف  نيأيـضا إىل إعـدام مـدني   وتـشري األدلـة املتـوافرة    . من هذا النوع قبل شن اهلجمات    
  .منظمات إنسانية وموظفيها

 املمـر الـشمايل، أعلـن ممثلـون         يفوفيما يتصل باالنتهاكات اليت جرت أثناء اهلجمـات          - ١٤٦
عــسكريون للقــوات املــسلحة الــسودانية أن قــوات حركــة العــدل واملــساواة هــي املــسؤولة عــن  

واهتمـوا  . تخدمت الـسكان املـدنيني كـدرع بـشري        هنا اسـ  ألمجيع األضرار اليت حلقت باملدنيني      
 مـن أجـل إتـالف أي دليـل علـى             احملروقـة  أيضا حركة العـدل واملـساواة باتبـاع سياسـة األرض          

  .يل احلكومة مسؤولية هذه اهلجماتجدهم املزعوم يف املنطقة وحتماوت
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 واد إتـالف املـ    رظـ  حل وميثل إتالف احملاصيل واملواد الغذائية واملعدات الزراعيـة انتـهاكا          - ١٤٧
  عليهـا   االنتـهاكات املوثّقـة     مرتكبـو  بعاقَـ ُيو. الضرورية لبقاء السكان املدنيني علـى قيـد احليـاة         

 مـن نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،              ٨بوصفها جرائم حرب مبوجب املـادة       
ت، بوصـفها   ، يف انتظـار إجـراء املزيـد مـن التحقيقـا            مرتكبوهـا  عاقـب ُي مـن احملتمـل أن        أنه كما

  . من نظام روما األساسي٧جرائم ضد اإلنسانية مبوجب املادة 
وتـشري التقــارير وإفــادات الــشهود الــيت حـصل عليهــا الفريــق إىل أن القــوات املــسلحة    - ١٤٨

 املمــر يفأثنــاء هجماهتــا الــسودانية وامليليــشيات املناصــرة للحكومــة عملــت علــى حنــو مــشترك  
ــشمايل ــانون  . ال ــادئ الق ــت     ومبوجــب مب ــسؤوليها إذا عمل ــة وم ــدويل، ميكــن جتــرمي احلكوم  ال

ه يف حالـة فـشل احلكومـة يف منـع           وينطبـق األمـر نفـس     . امليليشيات بوصفها من مسؤويل الدولة    
ــع انتــهاكات معّينــة   أو وقــد يتحمــل املــسؤولون احلكوميــون املــسؤولية يف إطــار العمــل       . قم

رامية بـدون أمـر صـريح مـن احلكومـة            ارُتكبت فرادى األعمال اإلج    حىت لو اإلجرامي املشترك   
  يــؤديأنبــ بوضــوح نبــؤ ميكــن الت كــانوبــالنظر إىل تــاريخ النـــزاع يف دارفــور،. أو دعــم منــها

أدوات حـرب إىل انتـهاكات القـانون        بوصـفها   إشراك ميليشيات القبائل وامليليـشيات األخـرى        
ت ذخـ أالظروف أن احلكومة     ُيستدل من و. اإلنساين الدويل واجلرائم املوثقة املشار إليها أعاله      

  . مبحض إرادهتاه اجملازفةهذ
 حمــاريب حركــة العــدل واملــساواة بــني الــسكان املــدنيني، جتــدر    جــداوتوفيمــا يتعلــق ب - ١٤٩

اإلشــارة إىل مــا أعلنــه أحــد ممثلــي القــوات املــسلحة الــسودانية مــن أن مقــاتلي حركــة العــدل     
 م العـسكري يف املنـاطق     جـده اوتهلـم وأن    واملساواة اختذوا من منطقة جبل مون قاعدة رئيـسية          

ومبوجــب . يف املمــر الــشمايل كــان يتــسم بكثــرة التنقــل ومل يكــن ثابتــااألخــرى الــيت هومجــت 
زاع مــسلح ال جيــّرد بــاقي نــ بعــض العناصــر املــشاركة يف جــداوت فــإن أحكــام القــانون الــدويل،

  .ة املمنوحة للمدنينيمن احلمايال جيّردهم السكان املدنيني من صفتهم املدنية وبالتايل 
ة قـاموا بأنفـسهم بارتكـاب       وليس هناك ما يشري إىل أن حماريب حركة العدل واملـساوا           - ١٥٠

ومل يــشر . سانية علــى نطــاق واســع هنــب واســتهداف الوكــاالت اإلنــ ســلب وتــدمري وأعمــال 
دل العـ إىل أن حركة    وال أي من التقارير املتاحة        أُجريت معهم مقابالت   نمن الشهود الذي   أي

  . عمدا“ احملروقةاألرض”واملساواة اتبعت أو تتبع سياسة 
  

  دعم حكومة السودان للجماعات املسلّحة غري التابعة للدولة يف دارفور  -ثامنا   
ويــد زتــضطلع كــل مــن حكــوميت الــسودان وتــشاد مبمارســات راســخة يف جمــال ت         - ١٥١

 هلـا،  التـدريب تـوفري  ملركبـات و األسلحة والـذخرية وا لكل منهما بجلماعات املسلّحة املعارضة    ا
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ا مـ  مباشـرة للفريـق عـن قلقه   اأعربتهنما  إف احلكومتان توّرطهما يف هذه املمارسة،       ينفتيف حني   
إزاء األنشطة اليت تضطلع هبا احلكومة األخرى فيمـا يتعلـق بتـوفري مـالذ آمـن وأشـكال أخـرى                     

  . جلماعات املتمردين ضمن أراضيهامن الدعم العسكري
ــة احلاليــة، طــوال و - ١٥٢ جــد اوالت عــن  كــثرية الفريــق تقــارير تلقــىالفتــرة املــشمولة بالوالي

ــادي جل  ــات املكثـــف االعتيـ ــة اماعـ ــور وال املعارضـ ــشادية يف دارفـ ــسلحة التـ ــاوتملـ ــل جـ د املماثـ
ويف الواقع، كـان الفريـق نفـسه شـاهدا علـى            .  املعارضة املسلحة السودانية يف تشاد     اتجماعلل
ـــ اوتال ــد ال ــفراسجـ ــفره  ماذه اجل هلـ ــاء سـ ــات أثنـ ــه   يفعـ ــاء زيارتـ ــشاد وأثنـ ــرق تـ ــاطق يف مل شـ نـ

  .دارفور غرب
إلدارات احلكوميـة املـسؤولة عـن األمـن الـداخلي يف كـل              لـ اثنني  والتقى الفريق ممثلني     - ١٥٣
بيـد أن   . ن يف أراضـيهما   بنـشاط حركـة املتمـردي     له   كالمها أي علم     ىونف. السودان وتشاد من  

جـد هـذه اجلماعـات      اوتيعلمـان، بالقـدر نفـسه وبـشكل ضـمين، ب           أهنما يف الواقع     عتقدالفريق ي 
وباإلضافة إىل ذلك، تبّين مـصادر موثوقـة   . رغم التصرحيات الرمسية اليت تشري إىل خالف ذلك      

 وذلــك ،أن البلـدين يـدعمان فعليـا سـري عمليــات هـاتني احلـركتني املـسلحتني دون أي عراقيـل        
  .عم اللوجسيتعدات العسكرية والدعرب توفري األسلحة وامل

  
  دعم مجاعات املعارضة املسلحة التشادية  -ألف   

 تمــرددعم حركــات التــالوطنيــة واألمــن خبارات  االســتةجهــزأ إىل أن تقــاريرتــشري ال - ١٥٤
  علـى مـنت    وُتنقـل املـوارد مـن اخلرطـوم       . التشادية عـرب تزويـدها باملركبـات واألسـلحة والوقـود          

مــن واالســتخبارات الوطنيــة بالتنــسيق مــع القــوات  طــائرات جتاريــة وطــائرات تابعــة جلهــاز األ 
وعـادة مـا ُتنقـل هـذه املـوارد علـى دفعـات              . املسلحة السودانية اليت تقـدم املـساعدة اللوجـستية        

مكثّفــة قبــل وقــت قــصري مــن شــن اهلجمــات الرئيــسة مثــل اهلجــوم الــذي ُشــن علــى جنامينــا يف 
ــاين ــاير /كــانون الث ــه / متــوزواهلجمــات الــيت اســتهدفت آدي يف  ٢٠٠٨ين وتــشري . ٢٠٠٨يولي

 حيـث أن عـدد الـرحالت املتوجهـة          ،املصادر إىل أن رحالت اإلمداد تعمل أثناء تلك الفتـرات         
إىل اجلنينــة يــصل إىل ثــالث رحــالت يوميــا، حتمــل أســلحة تتــراوح بــني رشاشــات مــن طــراز   

مــن طــراز كالشــينكوف، وقاذفــات قنابــل صــاروخية، ومــدافع مــضادة آليــة ، وبنــادق دوشــكا
أن تــدل املؤشــرات و.  وذخــائر ذات صــلةسبطاناتلطــائرات، وقاذفــات صــواريخ متعــددة الــ ل

واألمـن  االسـتخبارات  تـديره أجهـزة    منفـصل    نظـام هـو   ، و ٢٠٠٥منـذ عـام     إمـداد   هناك نظـام    
كومـة،  احل لقـوات    ةإعـادة اإلمـداد املـستمر      جيـري تنفيـذه بـالتوازي مـع          الوطنية مباشـرة ولكـن    

  .وريد األسلحةثّل انتهاكا حلظر تمي مما
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 يف م املعارضــة املــسلحة التــشادية بالتنــسيق مباشــرة مــع نظــرائه اتقــوم قــادة مجاعــيو - ١٥٥
 الربيـــة قـــوات اســـتراتيجية اهلجـــوم وتتلقـــى الاألمـــن الوطنيـــة بـــشأنواالســـتخبارات أجهـــزة 

 علـى التـدريب     ا كما حتصل منه   ةجهزألاإلمدادات العسكرية املخصصة هلا مباشرة من خمازن ا       
وراقــب الفريــق، أثنــاء زياراتــه املتعــددة إىل غــرب دارفــور يف عــام  .  اجلنينــة ويف حميطهــاداخــل
، مركبات وشاحنات تقنيـة عديـدة حتمـل عالمـات واضـحة متثـل األحـرف األوىل مـن                ٢٠٠٨

 ويف اجلنينــة . حبريــةوب املنطقــةأمســاء خمتلــف مجاعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية، وهــي جتــ  
 واحتـاد   ،ن الحتـاد القـوى مـن أجـل الدميقراطيـة والتنميـة            وفـراد تـابع    مركبـات وأ   بنفسها، جتـو  

 والتحــالف  وجتمـع القــوى مــن أجـل التغــيري،  ، مــن أجـل الدميقراطيــة والتنميــة  األساســيالقـوى 
 وغالبـا مـا تـزور       .ثب مع القوات املـسلحة الـسودانية       حبرية يف املدينة ويتفاعلون عن ك      ،الوطين

نـة واملخـازن العـسكرية التابعـة للقـوات املـسلحة الـسودانية مـن         أرتال إعادة اإلمداد سوق اجلني    
وكـثريا مـا الحـظ الفريـق نفـسه          . صول علـى اإلمـدادات مـن احلكومـة        أجل شـراء الـسلع واحلـ      

شــاحنات حتمــل عالمــات واضــحة تــدل علــى أهنــا تابعــة الحتــاد القــوى مــن أجــل الدميقراطيــة    
  .وخترج منهاوالتنمية تدخل إىل اجملمعات احلكومية يف اجلنينة 

ت املعارضة املسلحة التشادية تلقت تـدريبا       اووردت إىل الفريق تقارير تفيد بأن مجاع       - ١٥٦
 يف مناسـبات خمتلفـة عـن        فيَدوأُ.  الفترة املشمولة بالوالية    طوال  إقليم دارفور   يف عسكريا مكثفا 

علـى سـبيل    ف. أحنـاء غـرب دارفـور     خمتلـف   إجراء تدريبات على استخدام األسلحة بأنواعهـا يف         
، إىل منطقــة يف غــرب دارفــور تــسيطر عليهــا  ٢٠٠٨أغــسطس /املثــال، وصــل الفريــق، يف آب

بالــذخرية احليــة علــى   علــى مقربــة منــها تــدريبات  القــوات املــسلحة الــسودانية، كانــت جتــري 
 أفـراد القـوات     كدوعند االستفسار عن احلالة األمنية يف املنطقة، أ       . استخدام الرشاشات الثقيلة  

ينبغـي أن تـثري     هادئة وأن أصوات إطـالق النـار ال   السودانية الذين استقبلوا الفريق أهنا    املسلحة
 املعارضــة املــسلحة التــشادية جتــري يف ات إذ أهنــا صــادرة عــن عمليــة تــدريب جلماعــ ،أي قلــق
 خمزونات األسلحة والذخائر واملركبـات الـيت تعـود           ملا عثر عليه الفريق من      حتليل ويدلّ .اجلوار
صلة بـني بعـض تلـك املخزونـات واملعـدات           وجود   املعارضة املسلحة التشادية إىل      اتاعإىل مج 
  .ة من القوات املسلحة السودانيةاملقدم
 الفريق من جانـب حماوريـه يف حكومـة الـسودان بعـدم وجـود أي مجاعـة                   غَولطاملا أُبلِ  - ١٥٧

فريــق إىل هــذه وعلــى الــرغم مــن أن فــرص وصــول ال. مــسلحة تــشادية يف األراضــي الــسودانية
 وجـود   لـيس  تثبـت بوضـوح     إال أن النتائج اليت توصل إليهـا       اجلماعات يف دارفور تعد حمدودة،    

 مــن جانــب استــضافتها وتزويــدها باإلمــدادات والــدعم علنــا وهــذه اجلماعــات فحــسب، بــل  
  . أيضاالسلطات السودانية
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  دعم امليليشيات العربية املناصرة للحكومة  -بـاء   
 امليليـشيات العربيـة املناصـرة للحكومـة الـيت كانـت ُتعـرف               إن ة السودان  حكوم تقول - ١٥٨

لك يف الـــسابق فـــالقوات املقاتلـــة الـــيت كانـــت ُتـــصّنف كـــذ . وجـــودهلـــا عـــد مل يباجلنجويـــد 
.  جهــاز أمــن الدولــة الرمســي عمــال بأحكــام اتفــاق ســالم دارفــور  يففُكِّكــت وإمــا ُدجمــت إمــا

فهنـاك دالئـل علـى    . احلكومة على شيء من الـصحة    وميكن أن ينطوي هذا االدعاء من جانب        
 قـوات أمـن الدولـة مثـل         يفأن بعض امليليشيات العربيـة املتحالفـة مـع احلكومـة أُدجمـت بالفعـل                

ــة و   ــة املركزي ــشرطة االحتياطي ــل حــرس اســتخبارات احلــدود     يفال .  هياكــل شــبه عــسكرية مث
فـالروابط  .  ُتعـّد موضـع جـدال      فإهنـا ،  مسألة ما إذا كان هذا يعين فعليا هنايـة آفـة اجلنجويـد             أما

 األسـاس األصـلي لتجنيـد احلكومـة للميليـشيات العربيـة ورمبـا               شكّلكانت تـ  القبلية القوية اليت    
ــزال قائمــة إىل حــد كــبري   ــوظيفي ا وذلــك بغــض النظــر عــن وضــعه  ،إلنــشاء اجلنجويــد ال ت  ال

ــسب حــديثا  ــده   . املكت ــة لتزوي ــة احلكوم ــا أن نزع ــسكرية والــ  اكم ــاملواد الع ــسكري دعم  ب الع
 الـسالح والـزي العـسكري والتـدريب حاليـا كجـزء             ا إذ ُيقدَّم هل   ا، مؤسسي ااكتسب اآلن طابع  

من عملية توجيه مشروعة، وذلك علـى النقـيض مـن األسـلوب الـسري الـذي كـان مّتبعـا مـن                       
ــر، تعمــالن      . قبــل ــّين الفريــق يف فــروع ســابقة مــن هــذا التقري غــري أن كــال القــوتني، وكمــا ب

مع القوات املسلّحة السودانية أثناء شن اهلجمات الربية على املدنيني وعلى األهـداف             بالتنسيق  
لقـانون اإلنـساين الـدويل    واسـعة النطـاق ل  انتـهاكات  ومها ترتكبان بـشكل اعتيـادي     العسكرية،  

عربيـة أخـرى غـري مدجمـة        ميليشيات قبليـة    وعالوة على ذلك، ال تزال هناك       . وحقوق اإلنسان 
كانــت لــو يليــشيات، العمــل بأســلوب وتواصــل هــذه امل. يــان شــبه حكــوميأي دولــة أو كيف 

  .ابق، لكانت ُسميت علنا باجلنجويداتبعته يف الس
واليتـه تقـدمي الـدعم جلماعـات        ووجد الفريق أن حكومة السودان واصلت أثناء فترة          - ١٥٩

ويقـوم  . اتلنيشد املقـ  كجهات تنسيق حلـ   زعماء القبائل   ويعمل   .امليليشيات املسلّحة يف دارفور   
لحكومـة يف كـل مـن عواصـم واليـات دارفـور الـثالث بالتواصـل                 لاملنسقون املدنيون التـابعون     
هتم كومـة هـؤالء الزعمـاء باملـال وجتّهـز قـوا           احلويف املقابـل، تـزود      . والتنسيق مع زعماء القبائل   

  .باملركبات والوقود واألسلحة
نـاك اتفاقـا غـري مكتـوب بـني القـوات            كومـة للفريـق أن ه     احلوشرح أحد املطّلعـني يف       - ١٦٠

املسلحة السودانية وخمتلف امليليـشيات املناصـرة للحكومـة والقـوات شـبه العـسكرية الـيت تنفـذ                   
وُيحــلّ االتفــاق أساســا هــذه القــوات مــن أي مــسؤولية عــن انتــهاكات    . عمليــات يف دارفــور

ب والــضلوع يف أو حقــوق اإلنــسان ويطلــق يــدها للــسلب والنــه  /القــانون اإلنــساين الــدويل و 
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 علــى أثنــاء اهلجمــاتنــساين عمليــات القتــل اجلمــاعي وارتكــاب أعمــال العنــف اجلنــسي واجل  
  .ةمدني أهداف
كومــة احلــق يف الــرد علــى هــذا األمــر، طــرح الفريــق مــسألة   إعطــاء احلأنومــن أجــل  - ١٦١

وتلقـى الفريـق   . ٢٠٠٨أغـسطس  /مـارس وآب /القيادة العسكرية يف اخلرطوم والفاشـر يف آذار     
فعلـى سـبيل املثـال، أُبلـغ الفريـق          . إجابات متناقضة على أسئلة أعضائه أثناء هـذه االجتماعـات         

كومـة اسـتخدمت بالفعـل ميليـشيات عربيـة      احلمن جانب مقـر القـوات املـسلحة الـسودانية أن            
يف معـرض   و. تفـاق المناصرة للحكومة يف املاضي ولكنـها أوقفـت هـذه املمارسـة بعـد توقيـع ا                

الم دارفـور   سودان إىل عمليـة اإلصـالح املؤسـسي الـيت يـنص عليهـا اتفـاق سـ                 حكومة ال إشارة  
 القـــوات املـــسلحة يفمـــن عناصـــر امليليـــشيا شـــبه احلكوميـــة   ٢ ٠٠٠واإلدمـــاج املتـــوخى لــــ 

  .أن نزع سالح اجلنجويد بالكامل يعّد مهمة مستحيلةأكدت أيضا فإهنا السودانية، 
ــق إن  و - ١٦٢ ــل للفري ــة اإلصــالح قي ــيتعملي ــق ، ال ــشكل رئيــسي حبــرس اســتخب   تتعل ارات ب

 والشرطة الشعبية، توقفت لبعض الوقت بـسبب انعـدام التمويـل      احلدود وقوات الدفاع الشعيب   
 أيــضا إىل مرســوم أُشــريو. كومــةاحل ونتيجــة لــذلك، فإهنــا ُتنفّــذ اآلن بــدعم مــايل مــن  ،الــدويل

دود، يف عمليـة مـن       حتويل حرس استخبارات احلدود إىل إدارة حـرس احلـ           يهدف إىل  مجهوري
  .اء حرس استخبارات احلدود برّمتهشأهنا أن تؤدي يف هناية املطاف إىل إلغ

عبـارة   ٢٠٠٨أغـسطس   /العسكرية الغربية يف آب    اإلجابة الواردة من القيادة   نت  وكا - ١٦٣
  .اإلدماج تدابري من جراء مل يعد للجنجويد وجود  يفيد بأنه املنطقة من قائدعن بياٍن بسيط

  
  املالحظات واالستنتاجات  - جيم  

بنفس الطريقة اليت اتبعتها مـن     وترعاها   تستخدم حكومة السودان أجهزة أمن الدولة         - ١٦٤
ويتعلق األمـر هنـا أوال وقبـل كـل شـيء حبـرس اسـتخبارات                 .قبل مع ميليشيات القبائل العربية    

ن اسـتيعاب بعـض     وقـد مت اآل   . احلدود، وقـوات الـدفاع الـشعيب والـشرطة االحتياطيـة املركزيـة            
امليليشيات السابقة من القبائل العربية ضمن هذه األجهزة وفقا للشروط املبينة يف اتفـاق سـالم                

الذي يطالب حكومة السودان بالوفـاء بالتزاماهتـا        ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦دارفور وقرار جملس األمن     
 يــذكر، ، فإنــه مل حيــدث تغــيريامليــداينالــصعيد أمــا علــى . ونــزع ســالح ميليــشيات اجلنجويــد 

). انظر الفرع سـابعا أعـاله  (هو مبني يف الدراسة اإلفرادية عن اهلجمات يف املمر الشمايل           كما
ــزال تعمــل  و ــة  ،أثبــت الفريــق أن هــذه األجهــزة ال ت غــري  إىل جانــب ميليــشيات القبائــل العربي

للقــوات املــسلحة النظاميــة الــسودانية خــالل العمليــات العــسكرية النظاميــة، كقــوات مــساعدة 
  . رئيسية، وال تزال اعتداءاهتا على املدنيني مستمرة بال هوادةال
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 ومل تقــدم حكومــة الــسودان ســوى الــرتر القليــل جــدا مــن املعلومــات التفــصيلية            - ١٦٥
وقـد طلـب الفريـق      . للحكومةيتعلق حبل ودمج ميليشيات القبائل شبه العسكرية املناصرة          فيما

ه إجراء تقييم دقيق للحالة ولكنـه مل يـصب سـوى           هذه التفاصيل يف مناسبات متكررة ليتسىن ل      
  :وفيما يلي االستنتاجات اليت ميكن استخالصها يف ضوء املعلومات املتاحة. جناح قليل
نفذت بعض جهود اإلصالح الرامية إىل دمـج ميليـشيات مثـل قـوات الـدفاع                  )أ(  

  ؛أمن الدولةأجهزة الشعيب وحرس استخبارات احلدود يف 
ت جارية حاليا لتوحيد قوات األمن احلكومية الـسودانية بـدمج         هناك إصالحا   )ب(  

يف هياكــل الــشرطة أو اهلياكــل العــسكرية احلــدود قــوات الــدفاع الــشعيب وحــرس اســتخبارات 
  ؛التقليدية
علـى  كومة اسـتخدام هـذه الوحـدات        احلعلى الرغم من هذه اجلهود، تواصل         )ج(  

علـى  تزويدها باألسلحة والعتـاد املتـصل هبـا    يشكل انتهاكا التفاق سالم دارفور، وتواصل      حنو  
انتـهاكا للحظـر علـى األسـلحة، بينمـا تغمـض عينيهـا عمـا ترتكبـه مـن انتـهاكات                      حنو يـشكل    

  ؛قوق اإلنسانإساءات حلللقانون اإلنساين الدويل و
الـــيت تقـــوم القبليـــة يليـــشيات املال يبـــدو أن هنـــاك اســـتراتيجية لـــرتع ســـالح   )د(  

  .لدمج املشار إليهما أعالهبعمليات خارج عملييت ا
  

  توصية  -دال   
تقـارير منتظمـة عـن      أن تقـدم    لس األمن أن يطلب من حكومة السودان        جملينبغي    - ١٦٦

األنــشطة احملــددة مبــا يف ذلــك تقريــر عــن آخــر املــستجدات بــشأن عمليــة نــزع الــسالح ، 
وتدريبــهم ت الــذين يــتم نــزع أســلحتهم  يليــشيابــشأن عــدد أفــراد املوالبيانــات امللموســة 

. ت القبائل غري املرتبطة جبهة من اجلهاتميليشياوإدماجهم، مع التركيز بوجه خاص على 
وبات املتـصلة  وينبغي أن تبني هذه التقارير أيضا، حيثما وأينما دعت احلاجة، ما هي الـصع  

  .املقترحة بذلك وما هي احللول
  

  اجلماعات املتمردة يف دارفور  -تاسعا   
 بوجــود مجـاعتني مــسلحتني  ٢٠٠٣حلـايل يف دارفــور يف عـام   ا الــرتاع  اتـسمت بدايـة   - ١٦٧

رئيسيتني، جيش حترير السودان، ويقـوده عبـد الواحـد حممـد النـور، وحركـة العـدل واملـساواة          
وهناك يف الوقت احلايل أكثر من عشرين مجاعة تقـوم بعمليـات يف             .  حممد بقيادة خليل إبراهيم  
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ة منــشقة وذات وجــود عــسكري أو تــأثري سياســي   وهــي يف معظمهــا فــصائل صــغري . دارفــور
  .حمدود
داخل وخارج دارفـور مـع العديـد        بالتقرير   وقد اجتمع الفريق خالل الفترة املشمولة         - ١٦٨

وشـهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير قيـام هـذه الفـصائل              . من ممثلي مجاعـات املعارضـة املـسلحة       
وقـد  . انـت عدميـة اجلـدوى إىل حـد بعيـد          املنشقة جبهود عديدة فيمـا بينـها لتوحيـد صـفوفها ك           

 تـسمى  ٢٠٠٧شهدت إحدى هـذه احملـاوالت مـثال، تـشكيل جمموعـة موسـعة يف أواخـر عـام              
 )٧(القيــادة اجلماعيــة - حركــة العــدل واملــساواة: جبهــة املقاومــة املتحــدة انــضوت حتــت لوائهــا

بقيـادة مخـيس عبـد اهللا،     والقيـادة امليدانيـة جلـيش حتريـر الـسودان          املتحدة،الثورية  جبهة القوة   و
، اهنـار   ٢٠٠٨يونيـه   /ويف حزيـران  . واحلركة الوطنية لإلصـالح والتنميـة بقيـادة خليـل عبـد اهللا            

شـكل حـديثا ورجـع أعـضاؤه املؤسـسون          قـد   كان  الذي  حتالف جبهة املقاومة املتحدة     ائتالف  
  .إىل هياكلهم األصلية

كانــت مدفوعــة بالدرجــة األوىل ويبــدو أن العديــد مــن اجلماعــات املــسلحة املنــشقة    - ١٦٩
فهــي تفتقــر هلياكــل واضــحة  . سياســية واضــحةوغــري ملتزمــة بــربامج صاحل خاصــة انتهازيــة مبــ

للقيــادة والــسيطرة، وال متلــك ســوى عــدد حمــدود مــن املركبــات وبــضع قطــع ســالح، ولكنــها 
ــسالم    ــا يف مفاوضــات ال ــا مكان ــؤمن هل ــدات    . حتــاول أن ت ــى املع وحتــصل هــذه اجلماعــات عل

وتدعم أنشطتها بارتكاب أعمال لصوصية واختطاف سيارات كـثريا مـا تـستهدف         ركبات  وامل
  .التجارية العاملة يف جمال املساعدة اإلنسانيةالكيانات هبا الكيانات التابعة لألمم املتحدة أو 

 بعـد إنـشائها   ، ويعتقد الفريق يف ضوء مالحظاتـه أن حركـة العـدل واملـساواة بـرزت             - ١٧٠
رئيـسها،  ويقـود احلركـة   .  ، بوصفها أقوى مجاعة مسلحة يف دارفـور   ٢٠٠١سطس  أغ/يف آب 

  .جملس تشريعي يرأسه الدكتور الطاهر آدم الفكيخليل إبراهيم حممد و
وتـراود الفريـق   .  وللحركة شبكة قويـة مـن األعـضاء املقـيمني خـارج منطقـة دارفـور            - ١٧١

. م تـشمل مجـع األمـوال واإلعـالم     أن هذه الشبكة تقوم مبجموعـة مـن أنـشطة الـدع           يف  شكوك  
يف جنامينـا،   و. وقد اجتمع الفريق مع عدد من أعضائها يف دول اخلليج وأوروبا وأماكن أخرى            

سـليمان نـور    مثـل   شؤوهنم اليومية علـى مـرأى ومـشهد مـن اجلميـع،             يقضي كبار قادة احلركة     
سـكرتري شـؤون    ( اقيالدين يوسـف بـ     وعز) وزير الشؤون اخلارجية والعالقات الدولية    (بشارة  

__________ 
ــالتقرير،  خــالل   )٧(   ــشمولة ب ــرة امل ــساواة انــ  شــهدت الفت ــاحركــة العــدل وامل فقــد شــكل إدريــس  . شقاقا داخلي

ــو ــرئيس ،ردةجــ أب ــسابق لل ــى  ، النائــب ال ــد األعل ــدا القائ ــد اهللا بان ــساواة ، وعب ــادة  -  حركــة العــدل وامل القي
  .اجلماعية
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وقد أوضح آخرون مـن أعـضاء احلركـة للفريـق أهنـم يـسيطرون               ). الرئاسة واجمللس االقتصادي  
  .على بعض املصاحل التجارية يف البلد

ففــي . وتواصــل احلركــة تنفيــذ اســتراتيجية نقــل نــزاع دارفــور عــرب احلــدود اإلقليميــة   - ١٧٢
لدكتور خليل إبـراهيم والفريـق، أعلـن         بني ا  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢١حمادثة هاتفية أجريت يف     

زعيم احلركة اعتزام اجلماعة نقل املعركة اىل أماكن مثل والية كردفان ومواقـع أخـرى خـارج         
 إمنـا هـو أبـرز مثـال ملمـوس علـى       ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٠واهلجـوم علـى أم درمـان يف     . دارفور

احلركة على تكـرار هـذه   ويف اجتماع الحق عقد يف جنامينا، اتضح تصميم       . هذه االستراتيجية 
اهلجمات خـارج دارفـور كأوضـح مـا يكـون عنـدما قـال أحـد كبـار أعـضاء احلركـة ألعـضاء                      

  . ‘‘سجلوا أننا سنعيد الكّرة” :الفريق وهو يتوعد
  

  حركات التمرد باألسلحة واألعتدة املتصلة هباإمداد   -عاشرا   
علـق بقيـام دول أعـضاء        بذل الفريق قصارى جهوده للحصول على معلومات فيما يت          - ١٧٣

وقـد  . شركات خاصة بتزويد اجلماعات املـسلحة غـري احلكوميـة باألسـلحة والـذخائر             /أو أفراد 
مجع الفريق خالل هذه الوالية كّما كبريا من البيانات التقنية بشأن األسلحة والذخائر وغريهـا               

. هـذه األعتـدة  من املعدات اليت تستخدمها حركات التمرد، وتعقّب سلسلة مالكي الكثري مـن       
وذلـك مـن خـالل حتقيقـات ميدانيـة، واتـصاالت       فهرستها، األدلة ومجع وقد مت يف هذا الصدد    

استولت عليها احلكومة نتيجـة اشـتباكات       أعتدة  أجريت مباشرة مع حركات التمرد، وفحص       
وقــد اســتعان الفريــق يف التحقيقــات الــيت أجراهــا لتعقــب املــالكني بنــهج يقــوم علــى . عــسكرية

 وضـيق القـدرة والوقـت    ،نظرا للقدر الكبري من البيانـات اجملمعـة  اعتقادا منه أنه العينات،  حتليل  
ــإن هــذا األســلوب     ــة الوصــول، ف ــة يف إعطــاء   وإمكاني ــر فعالي ــة صــورة هــو األكث عــن منوذجي

  .انتهاكات احلظر املتواصلة اليت ترتكبها احلركات املتمردة يف دارفور
ط تصنيع األسلحة اليت تـستخدمها احلركـة واجلماعـات           وحدد الفريق العديد من نقا      - ١٧٤

وكـثريا  . املسلحة األخرى اليت تقوم بعمليـات يف دارفـور ومنـشأ تلـك األسـلحة وكيفيـة نقلـها            
ــة التعقــب مــستحيلة بــسبب   أصــبحت  مــا العالمــات وتقــادم الكــثري مــن قطــع   انطمــاس عملي

لـسالت املـالكني، أن هنـاك       ومما مـن شـأنه أن تنـشأ عنـه صـعوبة كـبرية يف تعقـب س                 . األسلحة
عددا كبريا من املصنعني الـذين مثـة صـلة بينـهم وبـني األسـلحة املفهرسـة، إىل جانـب اجملموعـة                      

ويشكل قيـام البلـدان الـيت تـصّنع األسـلحة           . العريضة من الوسطاء احملتملني املشتركني يف نقلها      
الـيت حتـول فيهـا ملكيـة        وتنقلها بتقدمي مساعدة مبكرة ودقيقـة عنـصرا ضـروريا لتعقـب النقطـة               

 يأقـاليم يـسر   إىل  هذا العتاد مـن أصـحابه املـرخص هلـم مبوجـب القـانون إىل أيـاد مجاعـات أو                     
  .عليها حظر فرضته األمم املتحدة



S/2008/647  
 

08-53728 67 
 

 وقد قدم الفريق أثناء الوالية احلالية إىل عـشرين دولـة مـن الـدول األعـضاء ىف األمـم                      - ١٧٥
ويف .  مــن أقــل مــن نــصفهاوتلقــى ردودا. ساعدةاملتحــدة طلبــات خطيــة يلــتمس فيهــا منــها املــ

وبـالرغم  . الردود املقدمة غري مكتملة أو ال تتـضمن املعلومـات املطلوبـة    بعض احلاالت، كانت    
ــصادر         ــد عناصــر م ــدم يف حتدي ــق بعــض التق ــدين، أحــرز الفري مــن معــدل هــذه االســتجابة املت

  .يف دارفوراجلماعات املسلحة اليت أُمدت هبا إمدادات األسلحة والذخرية 
قاذفـات  :  وقد مشلت جمموعة األسلحة اليت فهرسها الفريق ألغراض التعقـب مـا يلـي              - ١٧٦

جـو؛ ومـسدسات،     -وقـذائف أرض    سبطانات،  ومتعـددة الـ   السبطانة  صواريخ وقنابل وحيدة    
خفيفــة وبنــادق آليــة وبنــادق األغــراض؛ ومــدافع مــضادة للطــائرات؛ عامــة وشاشــات ثقيلــة رو

  . ومدافع هاون والذخائر املتصلة هباعدمية االرتداد؛
:  ويف حماولة بذهلا الفريق لتعقب سلسلة مالكي هـذه األسـلحة، طلـب املـساعدة مـن                  - ١٧٧

ســبانيا وإســرائيل وبلجيكــا وبلغاريــا وتــشاد واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة        إســي وواالحتــاد الر
يا والـصني والعـراق ومـصر       دان وصـرب  ورية إيـران اإلسـالمية والـس      ومجهورية التشيكية   وواجلمه

  .)٨ (اليات املتحدة األمريكيةووال
 ونظــرا للــصعوبات املتــصلة بتعقــب األســلحة وضــيق اإلطــار الــزمين للواليــة، فقــد مت   - ١٧٨

حركـة العـدل    إطـار   التركيز بشكل خاص على سلسلة اإلمداد باألسلحة والـذخائر العاملـة يف             
كإحـدى أكـرب احلركـات    ومركزها الرتاع الدائر  ونظرا للدور األساسي للحركة يف      . واملساواة

اليت تقوم بعمليات يف امليـدان، فـإن اسـتنتاجات الفريـق فيمـا يتعلـق هبـذه احلركـة تعتـرب مرجعـا                
ــذخائر إىل حركــات       ــد األســلحة وال ــتم هبــا توري ــة الــيت ي الكــبرية التمــرد إرشــاديا عــن الطريق

  .األخرى اليت تقوم بعمليات يف دارفور
  

   واملساواةالعدلحركة   -ألف   
، برهنـت حركـة العـدل واملـساواة علـى أهنـا اجلماعـة املـسلحة                 ٢٠٠٧  منذ هناية عام      - ١٧٩

وأوضحت احلركة مبـا ال يـدع جمـاال للـشك، مـن خـالل أعماهلـا يف                  . األكثر نشاطا يف دارفور   
ــاً وعــسكرياً علــى أيــة مــشاركة موضــوعية يف      هــذه الفتــرة، أهنــا تفــضل حــالً عــدوانياً هجومي

  .اوضات السالم، لتحقيق أهدافها يف دارفورمف
  ونفذت احلركة خالل فتـرة الواليـة احلاليـة ضـربات عـسكرية يف غـرب دارفـور، يف                     - ١٨٠

حماولة للسيطرة على مساحة كبرية من األراضي يف املمر الشمايل؛ ونفـذت عمليـات يف تـشاد                 
__________ 

فقـد كتـب الفريـق      . يف انتهاك احلظر علـى األسـلحة      دور  أن هلا   إطالقا   هبذه البلدان ال يعين   الفريق  اتصال  إن    )٨(  
  . لتحقيقاتهرسائل إليها ألنه يرى أنه قد تكون حبوزهتا معلومات قيمة
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 عمـق األراضـي التـشادية؛       دعما للجيش الوطين التشادي، وصلت فيها إىل العاصمة جنامينـا يف          
وشــّنت هجمــات علــى منــشآت الــنفط يف كردفــان؛ ونفــذت هجومــا رئيــسيا علــى العاصــمة    

  .السودانية اخلرطوم معلنة أن هدفها هو إسقاط احلكومة
  ولكي تواصـل احلركـة هـذه األنـشطة، فإهنـا حتتـاج إىل األسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن             - ١٨١

وقد أظهرت احلركـة قـدرة مـشهودة يف كـل        . ويل واألفراد مواد، وإىل املركبات والوقود والتم    
من جمـايل جتنيـد األفـراد وتـسليح قواهتـا قبـل تنفيـذ هجماهتـا، ويف جمـال إعـادة تـسليح القـوات                          
وإعادة التزويد باإلمدادات عقب فترات القتال اليت ُتصاب فيها خبسائر أو تفقـد فيهـا كميـات        

ذلـك، يتـضح مـن التحلـيالت الـيت أُجريـت علـى              وعـالوة علـى     . كبرية من املعـدات والـذخائر     
القدرات العـسكرية للحركـة، لـيس فقـط أهنـا قـادرة علـى احملافظـة علـى إمكاناهتـا، بـل وعلـى                         
تعزيزها بإضافة أنواع جديدة من املعدات األكثر حداثة وقوة وتقدما من الناحيـة التكنولوجيـة               

  .إىل ترسانتها
ملـساواة مجاعـة مـسلحة سـودانية، فـإن الغالبيـة         وعلى الـرغم مـن أن حركـة العـدل وا          - ١٨٢

وقد سافر الفريق إىل هذه املنطقـة ورأى مركبـات          . العظمى من قواهتا متمركزة يف شرق تشاد      
ويفيـد مقـاتلو    . احلركة وأفرادها وهـي جتـوب عالنيـة يف البلـدات والقـرى وخميمـات الالجـئني                

 عـسكرية علـى كـال جـانيب احلـدود         احلركة أهنم تلقوا تدريبا وُصرفت هلم معـدات يف خميمـات          
  .بني دارفور وتشاد

  وتتلقى احلركة القسم األعظم من دعمها واإلمـدادات الـيت تتـزود هبـا مـن جديـد يف                     - ١٨٣
وهي ما زالت تتمتع بعالقات وثيقة مع حكومة تشاد، وقـد عقـد الفريـق لقـاءات                 . إقليم تشاد 

امينـا، أو متـتعهم بـدعم حكومـة تـشاد يف           عديدة مع كبار قادهتا أثناء عملهم بـدون قيـود يف جن           
فقد اعترفـت احلركـة صـراحة للفريـق، بـأن قواهتـا سـافرت إىل                . شرق البلد، وهو دعم متبادل    

جنامينــا، أثنــاء اهلجمــات الــيت شــنها عليهــا، حتــالف مجاعــات املعارضــة املــسلحة التــشادية، يف     
. ومـة الـرئيس إدريـس ديـيب       ، هبـدف املـشاركة يف القتـال دعمـا حلك          ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثاين 

وأوضحت املقابالت الشخصية اليت أُجريـت مـع مقـاتلي احلركـة أهنـا تتمتـع بعالقـة وثيقـة مـع                      
اجليش الوطين التشادي، من خالل عمليات ثنائية وأنشطة مشتركة إلعادة التـزود باإلمـدادات     

  .يف شرق تشاد
وتنفـذ عـادة عمليـات        واحلركة قوة حرب عـصابات ذات قـدرة هائلـة علـى احلركـة                 - ١٨٤

الرباعيـة  “ التقنيـة ”بعيدة املدى، وهي تتكون من وحدات تستند بشكل أساسي إىل املركبات      
وتـوفر شـاحنات إمـداد ثقيلـة الـدعم هلـذه الوحـدات املتنقلـة مـن مـؤخرة أرتاهلـا، ومـن                        . الدفع

ــة إنــشائها    ــة يف حال ركــة وثبــت أن احل. خــالل توصــيل اإلمــدادات إىل خميمــات أو مواقــع ثابت
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من خارج دارفور، عن طريق صفقة جتاريـة أو مـن         “ التقنية”قامت بشراء شاحناهتا ومركباهتا     
  .خمزونات حكومة السودان، أو عن طريق اختطاف املركبات يف تشاد ودارفور

  وبــالرغم مــن أن احلركــة ال متلــك أعتــدة جويــة خاصــة هبــا، فقــد تلقــى الفريــق عــدة  - ١٨٥
 األعتدة اجلويـة التجاريـة التـشادية أو اململوكـة حلكومـة تـشاد               مرات معلومات تفيد باستخدام   

  .بغرض توفري الدعم اللوجسيت للحركة داخل البلد
  وقد تصادف مرور الفريق بوحدات تابعـة للحركـة مـسلحة بأنظمـة تـسليح تتـراوح                   - ١٨٦

 ملليمتـرات مـن   ٧,٦٢ و ٥,٥٦ ملليمتـرات وبنـادق آليـة مـن عيـاري           ٩بني مـسدسات عيـار      
 األنواع واألعمار، ورشاشات ثقيلة عامة األغراض، وبنـادق عدميـة االرتـداد مـن عيـاري           مجيع
 مليمتــرات، وقاذفــات صــواريخ ذات ســبطانات مفــردة أو متعــددة مــن   ١٠٦ ملليمتــراً و ٧٥

 ملليمتراً وقاذفات للصواريخ، وقنابـل يدويـة        ١٢٢ ملليمترات، وصواريخ من عيار      ١٠٧عيار  
وهـي  .  ملليمتـرا  ١٢٠ و   ٨٢ و   ٦٠ ومـدافع هـاون مـن عيـارات          متنوعة ذات دفع صاروخي،   

 ١٤,٥متلك أيضا قدرة كبرية مضادة للطـائرات تـشمل مـدافع مـضادة للطـائرات مـن عيـاري                    
  . جو- ملليمترا حممولة على مركبات، وقذائف حممولة على الكتف من نوع أرض ٢٣ و

لصلة هبا، أنه ميكـن تقـسيمها     ويتضح من حتليل خمزونات األسلحة هذه واملواد ذات ا   - ١٨٧
. إىل ثــالث جمموعــات رئيــسية، ســواء كــان تــاريخ ملكيتــها يعــود إىل مــا قبــل أو بعــد احلظــر    

هنالك عدد كبري من هذه األصناف اليت كانت تشكل يف وقـت مـا جـزءا مـن شـحنات                     أوال،
. فـور مشروعة تعود إىل املخزونـات احلكوميـة التابعـة للـدول الـيت هلـا حـدود مـشتركة مـع دار                     

ثانيا، اشترت حركـة العـدل واملـساواة معـدات علـى الـصعيد الـداخلي مـأخوذة مـن خمزونـات                      
ــدان املعركــة، أو باحلــصول عليهــا مــن       حكومــة الــسودان، مــن خــالل االســتيالء عليهــا يف مي

وأخريا، مثـة بعـض املخزونـات    . أطراف داخل احلكومة أو عرب مصادر أخرى يف داخل دارفور    
واة املــصنوعة خــارج املنطقــة، مت احلــصول عليهــا مــن مــصادر غــري تلــك   حلركــة العــدل واملــسا

املــصادر الــيت ســبق ذكرهــا، ومل يكتمــل بعــد تقــصي مــصادرها بــسبب عــدم اســتجابة الــدول   
  .األعضاء، أو بسبب عدم اكتمال العالمات املوضوعة عليها أو بسبب قدم املعدات

  
  األسلحة والذخرية  -باء   

  ها حكومة السوداناليت استولت عليواد امل    
  قدم ممثلون عسكريون حلكومة السودان إىل الفريق، يف مـرتني أثنـاء املراحـل البـاكرة          - ١٨٨

هلذه الوالية، كميات كبرية من الذخائر واألسلحة واملعدات والوثائق اليت ُيزعم أهنـا صـودرت            
املباشـرة  وأثبتـت التعـامالت   . من مجاعات مسلحة غري تابعـة لـدول خـالل اشـتباكات مـسلحة      
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بني الفريق وحركات التمرد يف امليـدان صـحة هـذه االدعـاءات، إذ شـاهد الفريـق أسـلحة مـن                      
ويف كـثري   . نفس الطراز وذخائر من ذات األنواع داخل املنـاطق الـيت يـسيطر عليهـا املتمـردون                

من األحيان ثبت للفريق أن هناك أعتدة عسكرية تستخدمها حاليا هـذه احلركـات، وال سـيما                 
  .ة اليت يعود أصلها إىل شحنات أو جهات مصنعة مطابقة ملا ذكرالذخري
  وزار الفريــق مواقــع املخــازن العــسكرية للحكومــة يف اجلنينــة ونيــاال هبــدف تــصنيف  - ١٨٩

وفحــص األعتــدة الــيت يقــال أهنــا صــودرت مــن حركــة العــدل واملــساواة وحركــات متمــردة      
 يدويــة آليــة مفــردة الطلقــات عيــار  وتــشتمل األســلحة والــذخائر علــى قاذفــات قنابــل . أخــرى
 FNمستنــسخة عــن رشاشــات عامــة األغــراض مــن طــرازات    مليمتــرا؛ وأنــواع معدلــة أو ٤٠
، وأنواع معدلة أو مستنسخة عن الرشاشـات  G3؛ وبنادق آلية خفيفة من نوع     PK و   MAG و

ــراز    ــن ط ــة م ــارات    AKM و AK-47 وكالشــنكوف FN-FALاخلفيف ــن عي ــاون م ــدافع ه ؛ وم
 مليمترا؛ وأنواع معدلة أو مستنسخة عـن قاذفـات قنابـل يدويـة صـاروخية         ١٢٠ و ٨٢و   ٦٠

 جــو، وجمموعـات زنـاد وقاذفـات هلــا؛    -؛ وقـذائف أرض  RPG9  وRPG7الـدفع مـن طـرازي    
 مليمتـرا؛ وقـذائف هـاون مـن عيـار      ٨٢وذخائر مـضادة للـدبابات شـديدة االنفجـار مـن عيـار          

  .مليمترا ٦٠
هجوما مـسلحا علـى العاصـمة       العدل واملساواة    شّنت حركة    ،٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   - ١٩٠

 قبـل أن تـصدها قـوات        ،السودانية وصلت فيه إىل مدينـة أم درمـان املتامخـة للعاصـمة اخلرطـوم              
 مــن احلــصول علــى ،ومتكــن الفريــق، عقــب هــذا اهلجــوم الفاشــل مباشــرة  . حكومــة الــسودان

ــسودان مــ    ــال، والــيت  األســلحة واملعــدات الــيت اســتولت عليهــا حكومــة ال ــاء القت ن احلركــة أثن
عــن قاذفــات صــواريخ متعــددة الــسبطانات طــراز أنــواع معدلــة أو مستنــسخة : اشــتملت علــى

األغـراض؛ وبنـادق آليـة خفيفـة؛        عامـة   حاديـة الـسبطانة؛ ورشاشـات       أصواريخ  قاذفات  ؛ و ٦٣
. تـرا يم مل ٧٥ مليمتـرات و     ١٠٦عدمية االرتداد من عياري     ومدافع مضادة للطائرات؛ وبنادق     

مـن الطلقـات الـصغرية والكـبرية العيـار؛      طائفة الذخائر اليت فُحصت خالل هذه الفترة   لت  ومش
 ملِّيمتــــرا ٧٥داد مــــن عيــــاري  وقــــذائف أرض جــــو؛ وطلقــــات للبنــــادق العدميــــة االرتــــ     

التفجري االقترابيـة   امات  م مليمترات وجمموعة من ص    ١٠٧يمترات؛ وصواريخ عيار    مل ١٠٦ و
  .املرتبطة هبا

  
   ملم١٢٢واريخ عيار الص    

نـصوبة   والقاذفـات امل    ملـم  ١٢٢ا مـن الـصواريخ عيـار        عـدد شاهد الفريق يف دارفور        - ١٩١
منـصوبة  على مركبات ضمن املخزونات اليت مت االستيالء عليها مـن حركـة العـدل واملـساواة،                 

علـى  ة  نـصوب ن هذا النوع مـن القاذفـات امل       إاحلركة  وقال مقاتلو   . متلكها احلركة على مركبات   
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وقـّدم أحـد    . نتيجة تعزيز تسليح احلركة قبل اهلجـوم علـى أم درمـان           عامة  املركبات أتى بصفة    
 ١٢٢بقاذفــات صــواريخ عيــار جمهــزة حــديثا مركبــات لكيفيــة قيــادة املقــاتلني وصــفا تفــصيليا 

وذكـر  . مليمترا من اجلانب التـشادي للحـدود إىل املوقـع الـذي كـان يتمركـز فيـه هـذا املقاتـل                     
ــة،  تحــدامل ــتمني إ  ث بــشكل واضــح يف هــذه املقابل ــة مقــاتلي احلركــة املن ــه مل  أن غالبي ىل وحدت

  . استخدموا من قبل هذا النوع من الصواريخ يكونوا قد شاهدوا أو
 ُعثــر عليهمــا ضــمن   ، مليمتــرا١٢٢وشــوهدت علــى اثــنني مــن الــصواريخ عيــار         - ١٩٢

دل علـى أهنمـا مـن إنتـاج اهليئـة      خمزونات احلركة، وعلى أغلفتهما كذلك، عالمات واضـحة تـ       
وعثــر علــى صــواريخ أخــرى مــن نفــس العيــار مملوكــة للحركــة علــى أرفــف  . العربيــة للتــصنيع
قيـادة القـوات املـسلحة األردنيـة، إدارة التخطـيط           ” حتمل عالمـات تـشري إىل        ،معدنية للتخزين 
صدر هـذه   يف حتديـد مـ    املـساعدة   حكومة مـصر    طلب الفريق من    و. “ األردن ،والتنظيم، عمان 

ــصواريخ ــار       كــد وأ. ال ــصواريخ عي ــيت صــنعت ال ــصنيع هــي اجلهــة ال ــة للت ــة العربي ــرد أن اهليئ ال
وذكـرت حكومـة مـصر كـذلك أن إنتـاج هـذا الطـراز مـن            . مليمترا اليت حددها الفريـق     ١٢٢

 عـام  ، مـشرية إىل أن عـددا حمـدودا منـها سـلِّم إىل العـراق يف            ١٩٨٤الصواريخ توقف منذ عام     
 تقــدم معلومــات تفــصيلية فيمــا يتعلــق بنقــل هــذه الــصواريخ كمــا مل  مل تقــدم ، لكنــها ١٩٨٣

  .هلا شهادات املستخدم النهائي
  

  األغراضعامة الرشاشات     
ــات ال   - ١٩٣ ــق أن الرشاشـ ــدا للفريـ ــع بـ ــي   امـ ــصها هـ ــراض الـــيت فحـ ــأة األغـ ــة نـ واع معّدلـ
وسـي والـصني مـن    وقـدِّمت طلبـات إىل االحتـاد الر   . P K و W-85عـن الطـرازين   ستنسخة م أو

وأشار االحتاد الروسي إىل أن العالمات الـيت حتملـها      . أجل املساعدة على تتبع تسلسل ملكيتها     
الـيت كانـت    األسلحة املعنية ال تتفـق مـع العالمـات الـشائعة االسـتخدام يف االحتـاد الروسـي أو                    

ست مـسجلة    أن هـذه األسـلحة ليـ       ،وجـاء يف الـرد كـذلك      . االحتاد السوفيايت السابق  شائعة يف   
يف االحتاد الروسي بوصفها أسلحة مسروقة أو مفقودة، كمـا أهنـا ليـست مـسجلة لـدى وزارة                 

واتضحت استحالة مواصلة البحث عن تفاصيل إضـافية لتتبـع مـصادرها، نظـرا إىل أن      . دفاعال
ومل يـستلم  . انقـضاء فتـرة التخـزين املقـررة    نـد  وثائق التسجيل لتلـك الفتـرة مت الـتخلص منـها ع      

   .أي رد بشأن هذا املوضوع من الصنيبعد 
ــدا للفريــق أن املــ   - ١٩٤  ZU-23طــراز املــضادة للطــائرات الــيت فحــصها كانــت مــن    دافع  ب

وقــدِّمت إىل االحتــاد . هــذه األســلحةمــن  معّدلــة اًأو نــسخ ٨٥ و ٧٧ و ٥٨: واألنــواع التاليــة
وبينمـا أكـد   . سـلحة الروسي والصني طلبات من أجل املساعدة يف تتبع تسلسل ملكية هـذه األ     
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ــه أشــار إىل تعــذر  األســلحة، طــراز االحتــاد الروســي  ــة التعــرف عليهــا نظــرا إىل فإن  عــدم كفاي
  .ومل يرد بعد رد بشأن هذا املوضوع من الصني. املعلومات عن العالمات

  
  املضادة للطائراتاملدافع     
  مدفع مضاد للطائرات ثنائي السبطانة: ٢٤صورة ال    

  
  
  
  
  
  
  
  

   اآللية اخلفيفةالبنادق    
، G3 و M-16حــدِّدت أنــواع البنــادق اآلليــة اخلفيفــة الــيت فحــصها الفريــق علــى أهنــا    - ١٩٥

ــنكوف FN-FAL و ــواع ، أو AKM و AK-47، وكالشـــ ــة أنـــ ــلحة  معدلـــ ــذه األســـ ــن هـــ مـــ
وقــدِّم طلــب إىل االحتــاد الروســي مــن . عنــها يعــود إنتاجهــا إىل أوائــل الــستيناتستنــسخة م أو

ملـها بعـض األسـلحة       وأكد الرد أن العالمات اليت حت      ، هذه األسلحة  قبلى تع أجل املساعدة ع  
جييفيــسك وعالمــات مــصنع األســلحة  يف مدينــة إتطــابق عالمــات مــصنع إجييفيــسك لــآلالت  

ــة تــــوال يف ــد  و.مدينــ ــلحة أُنتجــــت قــ ــامي األســ ــذا ال ميكــــن ١٩٨٠ و ١٩٦١بــــني عــ ، لــ
  .مصادرها قبتع
  

  قذائف أرض جو    
قـذائف مـن   أجزاء من قذائف أرض جو بدا أهنـا تعـود إىل   ناسبتني  يف م الفريق شاهد    - ١٩٦

غـري  . األوىل علـى جمموعـة الزنـاد فقـط     ناسبة  وعثر يف امل  . ا أو نسخة معّدلة منه    ٧ - طراز سام 
أنه أمكن التعرف فــي املرة الثانية على مخس قذائف ألنظمة دفاع جوي حممولـة علـى الكتـف         

وكانت هـذه األسـلحة خمّزنـة يف صـناديق          . 9P54Mمن طراز   ، ومعها قاذفة    9M32Mمن طراز   
، عقــد رقــم L/C NO 86/1/379إدارة احلــسابات العــسكرية، ”: تعبئــة حتمــل العالمــات التاليــة

بلغاريـا  صـربيا و   وقدمت طلبـات إىل االحتـاد الروسـي والعـراق و           .“ العراق - ، بغداد ٤٢٦٠٦
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واسـتجاب  . لسل ملكية هذه األسـلحة     تس قبواجلمهورية التشيكية من أجل املساعدة على تع      
تـصنع يف     وذكر أن هذه األصـناف مل      ،االحتاد الروسي فقط لطلب الفريق بشأن هذا املوضوع       

الوحيـد الـذي كـان      الـسوفيايت   وأضاف أن املـصنع     . ااالحتاد الروسي أو االحتاد السوفيايت سابق     
. ١٩٨٢ عـام     توقـف عـن العمـل يف       ،ديـاغتريف صنع  ، وهـو مـ    9M32M ينتج قذائف من طراز   

  .وفقا لألنظمة الرمسية املعمول هبااملصنع مجيع وثائق إتالف وقد مت 
  

 الذخرية

ــات معظــمإن   - ١٩٧ ــدل حركــة خمزون ــساواة الع ــن وامل ــذخرية م ــنهــي ال ــاج  م  ســابق إنت
 أنـه  غـري   .للفريـق  املتـاح  الـزمين  اإلطـار  ضـمن  املخزونـات  هـذه  تعقب تعذر ثبت وقد للحظر،
 .)٩(خاصة بصورة إليها اإلشارة جتدر اليت الذخائر موعاتجم من عدد هناك كان

  
   ملم٥٤ × ٧,٦٢ذخائر من عيار 

 مـن   للـدرع  خفيفة خارقـة     كراتحدد الفريق كميات كبرية مما أنتج قبل احلظر من            - ١٩٨
 ومغلفـة  اخلفيـف مـن الفـوالذ      نواهتـا مـؤطرة    ملم، وهي عبـارة عـن طلقـات          ٥٤× ٧,٦٢عيار  

 الـذخائر الـيت متـت مـصادرهتا         عثـر عليهـا بـني      ، وقـد  يهـا طبقـة مـن النحـاس       أغلفة فوالذية تغط  ب
 الـيت أجراهـا الفريـق إىل اكتـشاف           اإلضـافية  وأدت التحقيقـات  .  أم درمـان   خالل اهلجوم علـى   

 وعالمـات  الدفعـة النوع ذاته من الذخائر اليت حتمل نفـس رمـوز األختـام وعـام التـصنيع ورقـم           
  . وحدات تابعة حلركة العدل واملساواة يف دارفوريف حوزة عثر عليهاالتغليف اليت 

 قـدم طلـب خطـي إىل    هلـذا و .عتقد أن منشأ هذه الذخائر هو جهة تـصنيع بلغاريـة  وُي  - ١٩٩
أشــارت أثنــاء كتابــة هــذا التقريــر،   و.احلكومــة البلغاريــة للمــساعدة يف تعقــب سلــسلة امللكيــة 

ــة  ــة  ةدووجــ أن العالمــات امل“Arsenal AD”الــشركة البلغاري ــواءم علــى الــذخائر املعني  مــع تت
ومل يبـت بعـد بالتأكيـد النـهائي بـشأن اجلهـات املتلقيـة               . الطريقة اليت تتبعها يف وضع العالمات     

 يف   مـستمرة   الـسلطات البلغاريـة    ال تزال و .هاتسليمعملية  وتفاصيل   من الذخائر  الدفعات   ذههل
 .والتفاصيل املتعلقة بسلسلة امللكية من أجل حتديد نقطة التحويل يف اجلهود املبذولةالتعاون 

__________ 
تتصل كذلك جمموعتان مـن الـذخائر املنتجـة بعـد احلظـر تـردان يف هـذا الفـرع بالـذخائر الـيت عثـرت عليهـا                              )٩(  

 خمزونـات مجاعـات املعارضـة املـسلحة التـشادية أثنـاء هجـوم شـنته علـى جنامينـا يف كـانون                        يفحكومة تـشاد    
 الصني يف كل من نيويورك واخلرطوم، واقترح        ةحكوم التقى فريق اخلرباء مع ممثلي    وقد  . ٢٠٠٨يناير  /الثاين

 تعقب هذا اإلنتاج وغـريه مـن املـواد املنتجـة يف الـصني الـيت       متابعةاالضطالع بزيارة فنية إىل الصني من أجل      
ولقي هذا املقترح استجابة إجيابية ويأمل الفريق مبتابعة ذلك أثناء واليـة قادمـة يكلـف                . عثر عليها يف دارفور   

  .رباءهبا فريق اخل
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 عليهـا  عثـر  الـيت  ملـم  ٧,٦٢ عيـار  من للذخائر األخرى املخزونات ضمن من وكان  - ٢٠٠
 أهنـا  عالماهتـا  من تبدو ذخائر هجمات شن يف استخدمتها اليت أو واملساواة العدل حركة لدى

  . احلظر أنتجت بعد
  

 حركـة  لدى عليها عثر احلظر بعد أنتجت رذخائ على األختام املدموغة : ٢٦ و   ٢٥الصورتان  
  واملساواة العدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 رائالـذخ  هـذه  كانـت  إذا مـا  حتديـد  يف أن تساعده  الصني  حكومة إىل الفريق   وطلب  - ٢٠١
 هـذه  نقـل  أو بيع تفاصيلالتحقق من    اإلجياب، حال يف طلب،يو صينية، مصانع يف صنعت قد

 .الطلب هذا رد على أي عدب يتلق مل الفريق  بيد أن.الذخائر
  

  ملم١٢,٧ ذخائر من عيار    

 العـدل  حركـة  هبـا  حتـتفظ  الـيت  ملـم  ١٢,٧ عيـار  من الذخائر خمزونات بني أيضاً عثر  - ٢٠٢
 أنتجــت بعــد أهنــا يبــدو مــا علــى عالماهتــا تــبني الــيت الــذخائر مــن كــبرية كميــة علــى واملــساواة

 ســائبة ملــم، ١٢,٧ عيــار مــن درعللــ رقــةاخلاو احلارقــة رائالــذخ هــذه علــى عثــر وقــد .حلظــرا
ــة ــاً، ومعلب ــات أســطول يف مع ــه واملــساواة العــدل حركــة مركب ــان أم يف املوجــود بأكمل ، درم
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ــد مــن  وطلــب.دارفــور يف وكــذلك ــصينية الــسلطات إىل جدي ــد يف أن تــساعد ال  إذا مــا حتدي
 كـذلك،  األمـر  كـان  فـإن  ،عالماهتـا بـه    تـوحي  حـسبما  صـينية  صناعة هي الذخائر هذه كانت
 .رد على طلبه أي بعد يتلق مل الفريقغري أن  .ملكيتها سلسلة تعقب ميكن هل
  

 العـدل  حركـة  لـدى  عليهـا  عثـر  احلظـر  بعد أنتجت ذخائر علىاألختام املدموغة   : ٢٧ الصورة
  واملساواة

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  واملساواة العدل حركة لدى عليها عثر احلظر بعد أنتجت ذخائر :٢٨ الصورة
  
  
  
  
  
  
  

  ملم١٤,٥خائر من عيار ذ    

 مـن  الـذخائر  مـن كـبرية   جمموعـة  علـى  واملـساواة  العـدل  حركة عناصريف حوزة   عثر  - ٢٠٣
 إنتــاج تــواريخ حتمــل الــذخائر هــذه أن ومــع. مماثلــة إنتــاج عالمــات حتمــل ملــم ١٤,٥ عيــار

 لالعـد  حركـة  مـن  مقـاتلني  أن على دليالً الفريق وجد فقد احلظر، فرض لتاريخ سابقة متعددة
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ــساواة ــذين هــم وامل ــاتهبــذا الوضــوح   وضــعوا ال ــذخائر عالم ــيت اســتخدمتها احلركــة   ال  يفال
 .احلركةاليت شنتها  جماتوأهنم قاموا بذلك إثر اهل دارفور،

 علـى  حتتـوي  الـيت  واملـساواة  العـدل  حركـة  مركبات من الفريق هاوجد مركبة وكل  - ٢٠٤
 صـناديق  ٦ صندوق واحد و     بني راوحيت عدداً حتمل كانت ملم ١٤,٥ عيار من رشاش مدفع

 لعوامــل تعرضــتو شاحنةالــ مــنت علــى يت نقلــتالــ ملــم ١٤,٥ عيــار مــن الــذخائر مــن إضــافية
 العـدل  حركة استهالك أن للفريق وبدا .أخرى سائبة ومعدات إمدادات مع هبا واحتفظ جوية

 النــوع هــذا مـن  الــذخرية صـناديق  وأن نــسبياً، مـنخفض  دارفــور يف  للـذخائر اليــومي واملـساواة 
 عيـار  مـن  الـذخائر  وهـذه  .اسـتخدامها  قبـل  أشـهر  أو أسـابيع هـذا النحـو      علـى  حتمـل  مـا  كثرياً
 وطريقــة عمرهــا ورغــم .والثمانينــات الــسبعينات املنتجــة خــالل ذخائرمــن الــ هــي ملــم ١٤,٥
 كانــت الفريـق  وجـدها  الـيت  الـذخائر  صـناديق  مـن  الكــثري فـإن  ،طريقـة بدائيـة   تبـدو  الـيت  نقلـها 

 قــد الــصناديق هــذه أن علــى اًمؤشــر هــذايــرى الفريــق يف و .يف حالتــها األصــلية تقريبــا ظاهريــاً
 تقليـدي  خمـزون  مـن  جـزءاً  إنتاجهـا  بعـد  شـكلت  رمبـا  أو مغلقة أماكن يف األغلب على خزنت
  .واملساواة العدل حلركة املتنقلة الوحدات على يف اآلونة األخرية إال توزع ومل
  

  أسلحة حكومية إقليميةتسرب من خمزونات ال  -جيم   
 مــن وقــت يفكانــت  أســلحة علــى واملــساواة العــدل حركــة يف حــوزة الفريــق عثــر  - ٢٠٥

ــ األوقــات ــا وتــشاد الــسودان خمزونــات مــن جــزءاً شكلت  حتــتفظ البلــدان هــذه جميــع ف.وليبي
 علــى املفــروض األســلحة حبظــر تتــأثر  ملمأقــالي يف مــشروعة بطريقــة منقولــة إليهــا مبخزونــات

 حـسب  ختتلـف  املخزونات هذه من تسربت قد األسلحة أن فيها يبدو اليت واألوضاع. دارفور
ــة، كــل ــسواء املــسلحة واجلماعــات احلكومــة غــري أن حال  املخزونــات هــذه إىل تــشري  علــى ال

 .متمردينلل العسكرية القدرة على احلفاظ يف سهممن العوامل اهلامة اليت ت عامالً بوصفها
  

 املخزونات التشادية  -  ١  

   ليل واجلبنادق تافور
عــن ، ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٣يف تقريــره املــؤرخ   ألول مــرةأفــاد الفريــق    - ٢٠٦

  ملـم يف دارفــور ٥,٥٦ ليـل وتــافور اهلجوميـة اإلسـرائيلية الـصنع مــن عيـار     اجلبنـادق   اسـتخدام 
S/2007/584. 

 عرضـتها حكومـة      جمموعـة مـن األسـلحة الـيت        شاهدأنه   التقرير   ذلك الفريق يف    بنيو  - ٢٠٧
وكــان مــن ضــمن هــذه   .صــادرهتا مــن حركــة للمتمــردين يف دارفــور   أهنــاوزعمــتالــسودان 

ــادقاألســلحة احملــددة عــدد مــن    ــافور وبن ــار اجل ت ــم املــصنعة يف  ٥,٥٦ ليــل مــن عي  مــصانع مل
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 إىل  ٢٠٠٧مـارس   /ة خطيـة يف آذار    رسـال  الفريـق    أرسل،  بناًء على ذلك  و. سرائيليةاإلسلحة  األ
غــري أن  .يل يطلــب إليهــا املــساعدة يف تعقــب سلــسلة اإلمــداد باألســلحة املعنيــةحكومــة إســرائ
 . من احلكومة اإلسرائيليةردأي  ٢٠٠٨يوليه /لغاية متوزالفريق مل يتلق 

  
  الصنع اإلسرائيلية تافور بندقية :٢٩ الصورة

  
  
  
  
    

  الصنع اإلسرائيلية ليلاجل بندقية: ٣٠ الصورة
  
  
  
  
    

ليــل مــن بــني األســلحة الــيت اجلاحلــايل عــدداً آخــر مــن بنــادق تــافور ووحــدد الفريــق   - ٢٠٨
،  مــن حركــة العــدل واملــساواة أثنــاء مواجهــات مــسلحة مــصادرهتازعمــت حكومــة الــسودان 

ــة احلاليــة  وكــان ذلــك  ىل حكومــة إ رســالة خطيــة  الفريــقأرســلو .للفريــقخــالل فتــرة الوالي
قــدمي املــساعدة يف تعقــب مــسار ملكيــة  يطلــب إليهــا مواصــلة ت٢٠٠٨يوليــه /إســرائيل يف متــوز

 .األسلحة تلك

ــساعدة  - ٢٠٩ ــة ومب ــرائيل، حكوم ــذه األســلحة إىل    تعقــب مت إس ــع ه  بيعــت شــحناتمجي
ــن كجــزء ــة م ــل عملي ــانوين نق ــاق   لألســلحة ق ــنينفــذت باالتف  األســلحة شــركة صــناعات  ب

 . ٢٠٠٦ سبتمرب/وأيلول يوليه/متوز يف تشاد وحكومة اإلسرائيلية

 ٤٥ × ٥,٥٦ عيـار  مـن  ُملقمـة برصـاص    ليـل اجل  واحدة من بندقية   بندقية على ثروع  - ٢١٠
  .٢٠٠٦ عام “بارتيزان بريفي” صربيا شركة يف قامت بتصنيعها حلظر،ا ، أُنتجت بعدملم
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ــصورة ــت    :٣١ الـ ــائر أنتجـ ــى ذخـ ــة علـ ــام املدموغـ ــد األختـ ــر بعـ ــن احلظـ ــار مـ   × ٥,٥٦ عيـ
  ملم ٤٥
  
  
  
  
    

  باعـــت“ بـــارتيزان بريفـــي” شـــركة أن صـــربيا، حكومـــة ةمبـــساعد الفريـــق، علـــم  - ٢١١
 نـاءً وذلـك ب   متطـابق،  إنتـاج  تـاريخ  حتمل اليت الذخرية مناحملدد   النوع هذا من طلقةماليني   ٤

 شـركة  فيهـا  توسطت صفقة من كجزء تشاد، حكومة  صادرة عن  هنائي مستعمل شهادة على
   .٢٠٠٦ عام يف احملدودة اإلسرائيلية األسلحة صناعات

 انتـهاكاً  ذاهتـا  حـد  يف التـسليم  عمليـة  تعـد  ال وتافور، ليلاجل بنادق حالة غرار وعلى  - ٢١٢
 قـد  والـذخائر  األسـلحة  هـذه  أن يف االنتـهاك  يكمـن إمنا   .دارفور علىاملفروض   األسلحة حلظر

 دارفـــور إىل لتـــدخل التـــشادية احلكومـــة أســـلحة خمزونـــات مـــن بعـــد فيمـــا مـــسارها حولـــت
 . واملساواة دلالع حركة وتستخدمها

 هـذه  توضـيح   فيـه  اسأهليـ  تـشاد  حكومة إىل خطياً طلباً الفريق قدم السياق، هذا ويف  - ٢١٣
 .رد أي التقرير هذا كتابة تاريخ حىت يتلق مل الفريقلكن و .املسألة

 أســلحة يعــاين أن تــشاد حكومــة إىل عديــدة، مناســبات يفو أيــضاً، الفريــق وطلــب  - ٢١٤
 التـشادية  املعارضـة  حركـات  مـن   احلكومـة  هتاصـادر  عـسكرية  مـواد  مـن  هبـا  صليتـ  ومـا  أخرى
 املفـروض  األسـلحة  حلظـر  اًانتـهاك  يـشكل  باألسـلحة  إمـدادها  أن احلكومـة  تـدعي  اليت املسلحة
 لكـن  واملركبـات،  والـذخائر  األسـلحة  هـذه  بعض وصور بقوائم الفريق زود وقد .دارفور على
 حركـة  مـن  كـل  مـن  مقربـة  مـصادر  وتـدعي  .رفـضت  قـد  مباشـرةً  ليهـا إ صولوال طلبات مجيع
 عليهـا  اسـتويل  الـيت  الـصلة  ذات واملـواد  األسـلحة  أن أخرى مسلحة ومجاعات واملساواة العدل
ــىبــشكل نظــامي   توزيعهــا أعيــد قــد الطريقــة هبــذه  مــن وغريهــا واملــساواة العــدل حركــة عل

 الفريـق  والحـظ  .وردارفـ  يف عمليـات ا تنفذه مـن     مل دعماً املسلحة السودانية املعارضة حركات
 خمزونـات  وحالة املصادرة ألسلحةا عن التشادية احلكومة اليت قدمتها  املعلوماتأوجه شبه بني    

 هـذه  إىل الوصـول  إمكانيـة  تـوفر  عـدم  لكن. املشمولة باحلظر  املواد من واملساواة العدل حركة
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 مباشـرة  صـلة  يأل هنـائي  حتليل تقدمي دون حال قد التقنية البيانات استكمال وعدم املخزونات
 .قائمة بينهما

  
   ملم١٠٦  ملم و٧٥ بنادق غري ارتدادية من عيار خراطيش

 ملــم ٧٥ عيــار مــن االرتداديــة غــري البنــادق خــراطيش مــن طائفــة إىل الفريــق تعــرف  - ٢١٥
 هجــوم أثنــاء عليهــامت االســتيالء  الــيت واملــساواة العــدل حركــة خمــازن داخــل ملــم ١٠٦ و
 مـن  االنفجـار  شـديدة  بالسـتيكية   خـراطيش  :التاليـة  األنـواع  بينـها  نمـ  حددت وقد .درمان أم

 ،M344 A1 طـــراز مـــن االنفجـــار شـــديدة للـــدبابات مـــضادة وخـــراطيش ،M310A1 طـــراز
 ركـب تـوي علـى امل  وحت )مذنبة(،  NR 160 A1طراز من االنفجار شديدة بالستيكية وخراطيش

 املركـب  علـى  حتتـوي   مذنبـة ،NR 601 طـراز  مـن  االنفجـار  شـديدة  وخراطيش بالستيكية ؛باء
 M94B1 طـراز  مـن  لألفـراد  مـضادة خراطيش بالستيكية شديدة االنفجـار وطلقـات        و ؛٣ ألف

 . باء املركب على حتتوي M310A1 طراز من االنفجار شديدة بالستيكيةوخراطيش 

 تزود املتحـدة  الواليـات  يف مـصانع  أن ثبـت  املتحـدة،  الواليـات  حكومة ومبساعدة  - ٢١٦
 عيـار  مـن  وM344 A1 طراز من خبراطيش ١٩٨٧ و ١٩٨٣ عامي بني الفترة يف تشاد حكومة
 وردت وقــد. العــسكرية للمبيعــات اخلــارجي املتحــدة الواليــات برنــامج طريــق عــن ملــم ١٠٦
 مــع  األمــرمتابعــة يــهعل تتعــذر وهلــذا ، الفريــقواليــة مــن متــأخرةيف مرحلــة  التفاصــيل هــذه

  . تشاد حكومة
  

  ليبيةاملخزونات ال  -  ٢  
اضـطلع هبـا العديـد مـن املـواد الـيت            الـيت   حدد الفريـق بعمليـة تعقـب تسلـسل امللكيـة               - ٢١٧

الـشركة املـصنعة    اسُتخدمت خالل املعارك اليت دارت يف أم ُدرمـان علـى أهنـا قـد ُسـلمت مـن                    
 ويعود إنتاج هذه املـواد إىل مـا قبـل فـرض احلظـر وتـشمل بنـادق         . إىل اجلماهريية العربية الليبية   

 ملم وجمهـزة ببنـادق حتكـيم الرمـي مـن      ١٠٦ وعيار M40 A2ز ارتدادية إسبانية الصنع من طرا
من خراطيش البنادق العدمية االرتـداد البلجيكيـة الـصنع مـن          ملم وعددا    ٠,٥ وعيار   M8طراز  
وعبــوات ، PG7وقنابــل يدويــة بلغاريــة الــصنع مــضادة للــدبابات مــن طــراز    ملــم؛ ١٠٦عيــار 

اجلماهرييـة  وقد قُـدمت رسـائل طلـب مـساعدة رمسيـة إىل حكومـات               . PG7Pطاردة من طراز    
  .حتديد تسلسل امللكية هلذه املوادهبدف وإسبانيا وبلجيكا العربية الليبية 

  كما سافر الفريق إىل اجلماهريية العربية الليبية شخصيا لبحث هذه املـسائل ومـسائل       - ٢١٨
سوء احلظ عقد االجتماعـات الـيت طلبـها الفريـق           وتعذر ل . أخرى متصلة بوالية احلكومة الليبية    

بيد أن الفريق اجتمـع     . مع ممثلي إدارة املشتريات العسكرية ووزارة الدفاع خالل زيارة الفريق         
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مع ممثلي إدارات شؤون األمن ونزع السالح، والطريان، والشؤون اخلارجيـة، واالسـتخبارات             
.  إىل السلطات الليبيـة خـالل ذلـك االجتمـاع      وقد مت تلقي الردود املنسوبة    . واملنظمات الدولية 

كمـــا طلـــب الفريـــق وضـــع الـــردود يف صـــيغة كتابيـــة، كمـــا يفعـــل عـــادة عنـــدما يقـــدم            
بيـد أن الـسلطات الليبيــة رفـضت إعطــاء ردود    . املـساعدة الرمسيــة يف البلـدان األعــضاء   طلبـات 

  .هبذه الصيغة
  

   ملم١٠٦عيار  وM40 A2البنادق اإلسبانية العدمية االرتداد من طراز     
 M8حتكــيم الرمــي مــن طــراز   مبــساعدة احلكومــة اإلســبانية، علــم الفريــق أن بنــادق    - ٢١٩

، وُنقلــت يف العــام ذاتــه إىل ١٩٧٩أوفيــدو لألســلحة عــام مــصنع أنتجــت يف  قــد ٠,٥وعيــار 
 وعيـار  M40 A2ز البنادق العدمية االرتداد من طراوربطت ب“ فربيكا دي آرتيلرييا دي سيفيا”

ونال سـانتا   سـي إمربيـسا نا  ”أمـا البنـادق العدميـة االرتـداد، الـيت مت إنتاجهـا يف مـصنع                 لم   م ١٠٦
 ١٨٩مؤلفــة مــن زءا مــن دفعــة  فكانــت تــشكل جــ“S.Aمليتــاريس، بربــارة دي إندســتريياس 
ــة بيعــت يف األصــل   ــار،    ١٩٨١يف عــام بندقي مبوجــب تــرخيص للتــصدير إىل جانــب قطــع غي

ــشتريات العــسكري   ــة امل ــيت    وذلــك ملديري ــة ال ــة الليبي ــة العربي ــة للجماهريي شــارع تقــع يف ة التابع
  .اجلماهريية، طرابلس

وتدل املعلومات اإلضافية اليت قدمتها إىل الفريـق مـصادر موثوقـة علـى أن اكتـشاف              - ٢٢٠
يف املنطقــة والــيت تــبني بعــد ذلــك أهنــا مــواد مــصدرة مــن إســبانيا إىل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  

مـن  ذخـائر   إىل اكتشاف   املصادر  أشارت  إذ  . سلحة ليس حدثا فريدا من نوعه     تنتهك حظر األ  
.  يف تـــشادتمـــصنوعة يف إســبانيا يف أيــدي قـــوات امليليــشيا    ملــم مـــؤخرا أيــضا   ١٠٦عيــار  
بـشأن هـذه    إىل السلطات اإلسـبانية     اليت قدمها الفريق    طلبات املساعدة   يستجب حىت اآلن     ومل

  .املزاعم
ومـات مـن الـسلطات الليبيـة بـشأن وجـود بنـادق عدميـة االرتـداد                    وعندما طُلبت معل    - ٢٢١

، قـدمت هـذه الـسلطات عـدة         ١٩٨١وبنادق حتكـيم الرمـي ضـمن املخزونـات الليبيـة يف عـام               
ويفيد الرد األول أن سجالت خمزونات األسلحة لدى احلكومة خالل عقـد الثمانينـات      . ردود

انــت فتــرة انعـــدم فيهــا األمـــن    ك) ١٩٨١(مل تعــد متاحــة ولكـــن الفتــرة موضــوع احلـــديث     
ولـذلك يقـوم   . واالستقرار إىل حد كبري وختللها انفالت يف انتشار األسلحة على نطـاق واسـع             

احتمــال أن تكــون البنــادق عدميــة االرتــداد وبنــادق حتكــيم الرمــي قــد أخــذت مــن غــري علــم     
ــة نتيجــة عــدم االســتقرار يف ذاك احلــني ، مث أعطيــت فيمــا بعــد إىل      ــة الليبي  احلركــات احلكوم

. أما الـرد الثـاين فهـو يـوحي بـأن مـصادر املعلومـات الـيت تلقاهـا الفريـق غـري موثوقـة                        . املتمردة
وكان الرد الثالث، الذي تلى الرد الثاين مباشرة هو إن كانت مصادر الفريـق موثوقـة بالفعـل،                  
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 لتـضليل   فإن املعلومات كانت نتيجة مؤامرة وأن التفاصـيل اجملموعـة كانـت يف احلقيقـة حماولـة                
الفريق والطعن يف مصداقية حكومة اجلماهريية العربية الليبية بالنظر إىل دورها البـارز كوسـيط               

  .إقليمي
  

 PG7Pوالعبوات الطاردة من طراز  PG7Pالقنابل اليدوية املضادة للدبابات من طراز     

املــضادة تــدل تفاصــيل صــفائح التعبئــة املرافقــة هلــذه املــواد علــى أن صــندوق القنابــل     - ٢٢٢
جمـات  اهل اليت فحصها الفريق إثـر       PG7Pالطاردة من طراز    العبوات   و PG7للدبابات من طراز    

 مــــن شــــحنة تــــضم اجــــزءكــــان حركــــة العــــدل واملــــساواة علــــى أم درمــــان الــــيت شــــنتها 
املوجــودة علــى صــناديق التعبئــة  العالمــات وتــدل . ١٩٨٢متــت تعبئتــها يف عــام   صــندوقا ٢٠
”SPLAJــة يف وقــت      .“بنغــازي/، طــرابلس ــة الليبي ــة العربي أن املــواد قــد مــرت عــرب اجلماهريي
وقد قُـدمت طلبـات املـساعدة هبـذا الـشأن إىل بلغاريـا واجلماهرييـة                . خالل تسلسل ملكيتها   ما

ُسـلمت   قطعـة  ٤٦ ٠٠٠م وأفادت بلغاريا أن املواد كانت جزءا من شحنة تـض         . العربية الليبية 
أمــا الــرد الــوارد مــن اجلماهرييــة . ١٩٨٢بــرم يف عــام إىل وزارة الــدفاع الليبيــة مبوجــب عقــد أُ

فقـد ذكـرت الـسلطات الليبيـة        .  موثوقيـة مـصادر الفريـق      فيـشكك يف  العربية الليبية هبذا الـشأن      
  .ميكن تزويرها بسهولةالعالمات ثانية احتمال وجود مؤامرة، وأفادت بأن 

  
   ملم١٠٦عيار خراطيش البنادق العدمية االرتداد من     

يف  ملم اليت مت التعـرف إليهـا     ١٠٦عيار  معظم خراطيش البنادق العدمية االرتداد من         - ٢٢٣
ــع         ــستينات ومطل ــني أواخــر ال ــراوح ب ــواريخ صــنع تت ــساواة حتمــل ت خمــازن حركــة العــدل وامل

وقــد قُــدمت طلبــات املــساعدة لتعقــب تسلــسل امللكيــة إىل الواليــات املتحــدة         . الثمانينــات
ــة  ــدمت إىل بلجيكــا  ، )٢١٦ و ١٧٧انظــر الفقــرتني  (األمريكي ومبــساعدة احلكومــة  . كمــا قُ
ــة  ــبني البلجيكي ــشديدة االنفجــار   أن عــددا مــن  ت ــار  -الطلقــات البالســتيكية ال ــة مــن عي  املذنب

وذلــك يف “ ) (PRBدو بلجيــك وين بــوديري ريــ”صــنعتها الــشركة البلجيكيــة ملــم قــد  ١٠٦
ترخيص بتصدير هذا النـوع مـن     أنه مت تسليم    تبني   كما   .١٩٨١ و   ١٩٨٠وقت ما بني عامي     

إذا كانـت   بـصورة قاطعـة فيمـا       التأكيـد   ال ميكـن     هبيـد أنـ   . الذخرية إىل ليبيا خالل الفتـرة ذاهتـا       
ــالنظر إىل أن ملفــات        ــه، وذلــك ب ــق مــصدرها املخــزون ذات ــها الفري هــذه اخلــراطيش الــيت عاين

  .تصاريح التصدير األصلية مل تعد موجودة بسبب انقضاء فترة احملفوظات
ذلـك النـوع مـن      واستفسر الفريق عما إذا كانت قوات الدفاع الليبية قـد اسـتعملت               - ٢٢٤
وبـدال مـن    . علـى هـذا الـسؤال     رد  بيـد أن الـسلطات الليبيـة مل تقـدم أي            . املـذكورة راطيش  اخل
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ذلك أشارت بوجه عام إىل اعتمـاد ليبيـا علـى بلـدان الكتلـة الـشرقية مـن أجـل احلـصول علـى                         
  .آنذاكاألسلحة والذخائر 

  
  الحظاتامل    

 كما هو احلال بالنسبة للصناديق التشادية فإن شحنات األسلحة والـذخائر املـذكورة          - ٢٢٥
بيـد أنـه    . انتـهاكا حلظـر األسـلحة املفـروض علـى دارفـور           ال تـشكل    أعاله إىل السلطات الليبية     

إىل  األمــر يف هنايــةآلــت قياســا علــى الــصناديق التــشادية أيــضا، فــإن هــذه األســلحة والــذخائر   
علــى حنــو يــشكل انتــهاكا  مث اســتخدمت ،خمزونــات األســلحة التابعــة حلركــة العــدل واملــساواة

  .األسلحة املفروض على دارفور، وكذلك يف اهلجوم املسلح على العاصمة السودانيةحلظر 
  

  املخزونات السودانية  -  ٣  
 العـدل واملـساواة يف     مقـاتلي حركـة   قـادة و  فريـق مـع     الخالل املقـابالت الـيت أجراهـا          - ٢٢٦
 ادعت احلركة باستمرار أن املصدر الكبري لألسلحة والذخائر واملركبات حلركتـها هـو              ،امليدان

وممـا يـدعم هـذا اإلدعـاء     . يف ساحة املعركة من القوات املسلحة السودانية ما كانت حتوز عليه     
ة مـن حركـة العـدل    النتائج اليت توصـل إليهـا الفريـق خـالل التحقيـق يف أمـر األسـلحة املـصادر                  

  .واملساواة يف جنوب وغرب دارفور وأم درمان
القـوات املـسلحة الـسودانية أن حركـة العـدل واملـساواة قـد        ادة وقد اعتـرف كبـار قـ      - ٢٢٧

. كميـات كـبرية مـن األسـلحة والـذخائر خـالل فتـرة الواليـة هـذه          االسـتيالء علـى     متكنت مـن    
قـوات   حيـث أشـري إىل حيـازة         ،ذا التقريـر  وأحد األمثلة على ذلـك مـبني يف فـرع سـابق مـن هـ               

غ تابعـة   ينـ ففشـاحنات عـسكرية مـن طـراز دون        علـى   يف سـاحة املعركـة      حركة العدل واملساواة    
السودانية مع محولتها من األسلحة وما يتـصل هبـا مـن عتـاد عـسكري وذلـك                  للقوات املسلحة   

ون عـن كونـه حادثـا       وهذا املثال هو أبعد ما يكـ      . دارفورخالل كمني نصبته احلركة يف غرب       
فريدا بالنظر إىل أن هذا هو االجتـاه الـسائد بـني حركـة العـدل واملـساواة وحركـات املتمـردين                       

فاهلجمــات املنخفــضة الــشدة علــى األفــراد العــسكريني ورجــال الــشرطة، والقوافــل، . األخــرى
ى تـسمح  واملراكز الثابتـة مفيـدة يف احلفـاظ علـى القـدرة امليدانيـة يف حـني أن اهلجمـات الكـرب                     

  .وحيازة أنواع جديدة من األسلحةمن اإلمدادات اجلديدة  ةكبريبكميات 
  وُعثــر علــى رشاشــات عامــة األغــراض، ومــدافع هــاون، وذخــائر، ومركبــات كلــها   - ٢٢٨

حركـة العــدل  يف أن تكــون وهنـاك احتمــال كـبري   . قـوات األمــن الـسودانية  مماثلـة ملـا تــستعمله   
 انتاجها بعـد فـرض احلظـر واسـتعملتها يف شـن اهلجمـات               على ذخائر مت  قد استولت   واملساواة  

ــا حكــوميت الــصني   . علــى أم درمــان يف أعقــاب قتــال دار يف دارفــور   وقــد اتــصل الفريــق بكلت
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والسودان بقصد تعقب تسلسل ملكية الرشاشات العامة األغراض اليت عثر عليها يف خمزونـات              
القـوات  الـيت تـستخدمها     الرشاشـات   اثـل   متحركة العدل واملساواة يف دارفور وأم درمان، الـيت          

ومبـساعدة الـسلطات الـصينية، اسـتطاع        . بيد أنه مل يتلق أي رد على ذلـك        . املسلحة السودانية 
صنعت يف الصني وأضـافتها قـوات احلركـة إىل     MJ-1ز الفريق تعقب صمامات تقاربية من طرا 

هــذه فقــد نقلــت . ل اهلجمــات يف أم درمــان ملــم خــال١٠٧عيــار خمزوهنــا مــن الــصواريخ مــن 
 إىل حكومـة الـسودان وذلـك يف عمليــة    ٢٠٠٤ينـاير  /الـصمامات مـن الـصني يف كـانون الثـاين     

وتستعمل اآلن هـذه الـصمامات يف اهلجمـات الـيت تـشنها حركـة               . مشروعة لإلمداد باألسلحة  
  . ضد قوات حكومة السودانالعدل واملساواة

  
  MJ-1تقريب من طراز  ملم جمهز بصمام ١٠٧صاروخ من عيار : ٣٢الصورة     

  
  
  
  
    

فريـق  الأعربت حكومة السودان يف البدء عن دعمها ملـسار التحقيـق الـذي يقـوم بـه                    - ٢٢٩
 .كومـة احليف تعقب مصدر معدات حركة العدل واملساواة املستعملة يف اهلجمات ضـد قـوات               

ر لكــن عنــدما تطــرق املوضــوع إىل تقــدمي معلومــات حمــددة عــن مــا يبــدو أنــه أســلحة وذخــائ    
. دعـم ملمـوس للفريـق     مل يعد هنـاك     لحكومة ُعثر عليها يف خمزونات حركة العدل واملساواة،         ل

يف فقــد طلــب الفريــق مــن حكومــة الــسودان تفاصــيل عــن خــسارهتا مــن املعــدات العــسكرية     
يف القوات املسلحة السودانية قد أفـادوا بـشكل واضـح           اللوجستيات  ورغم أن ضباط    . دارفور

مبعلومـات مفـصلة عـن األسـلحة والـذخائر الـيت           ملـسلحة الـسودانية حتـتفظ       بأن القوات ا  لفريق  ل
 أي اعن العتاد املفقود، فقد كان موقف احلكومة الرمسي أنـه لـيس لـديه       وبالتايل  لدى وحداهتا   

  .ملساعدة يف حتقيقات الفريقفإهنا ال تستطيع امعلومات عن هذا العتاد ولذا، 
رية للقوات املسلحة السودانية يف اخلرطوم أُوضـح        وخالل اجتماع مع القيادة العسك      - ٢٣٠

للفريق أنه رغم سرقة كميات كبرية مـن العتـاد العـسكري مـن القـوات املـسلحة الـسودانية يف                     
دارفور، فإن هذا ال يـشكل هتديـدا ملموسـا لألمـن داخـل الـسودان، بـالنظر إىل أن اجلماعـات            

 يف أســواق األســلحة اإلقليميــة الغــري املــسلحة ُتخــرج هــذه املعــدات فــورا مــن دارفــور وتبيعهــا 
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يبد أن األدلة الـيت مجعهـا الفريـق خـالل هـذه الواليـة               . مشروعة، وعلى وجه التحديد يف تشاد     
  .ال تدعم هذا االستنتاج

ــشكل مــصدرا دائمــا        و- ٢٣١ ــور ت ــسودانية يف دارف ــات القــوات املــسلحة ال ثبــت أن خمزون
ــور اإلمــداد  ــدوام   . ة  باألســلحجلماعــات املــسلحة يف دارف ــستعمل علــى ال فهــذه اجلماعــات ت

القـوات املـسلحة الـسودانية خـالل االشـتباكات العـسكرية، ومـا برحـت             اليت تفقدها   سلحة  األ
فنقل األسلحة وما يتصل هبـا مـن        . يف ساحة املعركة  ما حتوزه   عن طريق   ومتد نفسها باألسلحة    

 احلظــر الــذي فرضــته األمــم عتــاد إىل دارفــور مــن قبــل القــوات املــسلحة الــسودانية مبــا ينتــهك 
بيد أنـه يـزود     . مباشرة باألسلحة والذخائر  حكومة السودان   املتحدة على األسلحة يزود قوات      

أيضا مجاعات املعارضـة املـسلحة يف دارفـور بكميـات كـبرية مـن األسـلحة والـذخائر اجلديـدة                     
  .كومةاحلوميكنها من القيام بعمليات ضد 

  
  التوصية  -  ٤  

بــأن ُيلــزم جملــس األمــن حكومــة الــسودان بالــسماح بوصــول    اخلــرباء يوصــي فريــق   - ٢٣٢
فريق حبرية إىل مجيع منشآت القوات املسلحة السودانية كي يتـسىن لـه تيـسري الرصـد الفعـال                    ال

  .ملخزونات حكومة السودان من األسلحة والذخائر يف دارفور
  

  املركبات  -دال   
ماعات املسلحة يف دارفور باملركبـات الـيت    ما برح الفريق حيقق يف خطوط إمداد اجل          - ٢٣٣

ــات    ــها إىل مركب ــتم حتويل ــة”ي ــى    . واســتعماهلا يف شــن اهلجمــات  “ تقني ــق عل ــر الفري ــد عث وق
العـدل واملـساواة داخـل دارفـور وخارجهـا علـى حـد              مركبات مدمرة ومستوىل عليهـا حلركـة        

حركة ما يزيـد    ت  خسرويف اهلجوم الذي شنته حركة العدل واملساواة على أم درمان،           . سواء
 كمـا كـان بينـها بعـض املركبـات          ٢٠٠٥معظمها بعد عـام     صنع   مركبة رباعية الدفع     ٧٥عن  

يف اآلونـة األخـرية     وات حركة العدل واملساواة     قوهذا يدل على حيازة     . ٢٠٠٨من صنع عام    
بعـض  تعقـب   وبدعم من احلكومـة اليابانيـة، متكـن الفريـق مـن             . يف دارفور وتشاد  هلذه األعتدة   

  .ركبات من طراز تويوتا املستوىل عليها يف أم درمانامل
بـشكل أكثـر مشـوالً يف الفـرع املـايل           عامل واحد إلمدادات املركبات     وقد مت إيضاح      - ٢٣٤

املنظمـات اإلنـسانية،    أما فيما يتعلق بسرقة مركبات األمم املتحدة ومركبـات          . من هذا التقرير  
دل واملساواة يف دارفور واخلرطوم القادمـة مـن    فقد قام الفريق ذاته بفحص مركبات حركة الع       

إذ ما برح ُيعثر علـى مركبـات مدنيـة ومركبـات مـسروقة مـن جهـات فاعلـة يف                  . هذه املصادر 
ويف أم درمــان، شــكلت العربــات املدنيــة  . اجملــال اإلنــساين يف أيــدي حركــة العــدل واملــساواة  
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ي قـسما كـبريا مـن كميـة املركبـات          بالتمويـه الـصحراو   طالؤهـا   البيضاء الرباعية الدفع واملعـاد      
 يف دارفــور، وإثــر ضــم احلركــة لألراضــي يف املمــر  ٢٠٠٨فربايــر /ويف شــباط. املــستوىل عليهــا

، قامــت حركــة العــدل واملــساواة بــسرقة مركبــات مدنيــة مــن   الغربيــةارفــورلواليــة دالــشمايل 
 صـادف الفريـق     وقـد . طختها بالوحل واستعملتها يف عملياهتـا     ول،   دولية منظمات غري حكومية  

ُتــستعمالن هبــذه الطريقــة، الدوليــة مــركبتني مــسروقتني مــن إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة   
  .استولت عليهما القوات املسلحة السودانية ثانية فيما بعد

كمــا عثــر الفريــق علــى مركبــات كانــت قــد ُشــحنت إىل حكومــات يف املنطقــة ومت     - ٢٣٥
دة من سلطات البلدان اليت قامت بصنع وتـصدير هـذه          ومبساع. حتويلها إىل اجلماعات املسلحة   

 مركبـة تعـود ملكيتـها إىل حركـة          ١٠٠املركبات، يقوم الفريق اآلن بالتحقيق يف منشأ حـوايل          
ــه      ــدما ينجــز حتقيقات ــشأن عن ــساواة وســريفع تقــارير هبــذا ال ــة  . العــدل وامل ــائج األولي ــبني النت وت

وتتعلـق  حيقق فيها   الة كان الفريق    حبجه شبه   لتسلسل امللكية بالنسبة لبعض مركبات احلركة أو      
فإحـدى  . وحده يف مشال دارفـور     جناح ل  -مبركبات عثر عليها عند قائد جيش حترير السودان         

، هــي منــوذج مــن صــنع عــام JTFLB71J368011275هــذه املركبــات، الــيت حيمــل هيكلــها رقــم 
الــسهم الــذهيب باعــت هــذه املركبــة لــشركة  ) تويوتــا تــسوشو(وقــد تــبني أن شــركة . ٢٠٠٦

 وأن هـذه الـشركة قـد باعـت املركبـة ثانيـة لـوزارة الداخليـة يف حكومـة          ،احملدودة يف اخلرطـوم   
 يف وقت الحق إىل دارفور من قبـل         ٢٠٠٦وقد نقلت هذه املركبة املصنوعة يف عام        . السودان

 جنــاح  - عليهــا ويــستعملها اآلن جــيش حتريــر الــسودان     حكومــة الــسودان حيــث اســتوىل   
شـركة تويوتـا باعـت شـركة الـسهم الـذهيب احملـدودة مثـاين مركبـات مماثلـة                   ويبدو أن   . ةوحدال
لـــى األقـــل اســـتولت عليهـــا حكومـــة الـــسودان خـــالل اهلجـــوم علـــى أم درمـــان وعرضـــت  ع

  .الفريق على
 وتدل حتقيقات الفريق حىت اآلن على وجود ثالثة سبل رئيسية حليازة حركـة العـدل      - ٢٣٦

واملنظمـات   العربات املسروقة من املنظمـات اإلنـسانية والتجاريـة           )أ( :واملساواة على املركبات  
تتــسرب مــن املركبــات الــيت ) ب(غــري احلكوميــة الدوليــة، واألمــم املتحــدة يف دارفــور وتــشاد؛ 

ُتقـدم املركبـات الـيت يـتم احلـصول عليهـا خـارج تـشاد ودارفـور إىل                   ) ج(خمزونات احلكومـة؛    
  .نية جتاريةحركة العدل واملساواة من خالل أق

  
 جـوم اهل يف لألطفـال  واملـساواة  العـدل  حركـة  اسـتخدام  :حالة دراسة  - حادي عشر

 الدويل اإلنساين القانون ئ مبادضوء يف درمان أمعلى 
 علـــى هجومـــا واملـــساواة العـــدل حركـــة قـــوات شـــنت ،٢٠٠٨ مـــايو/أيـــار ١٠ يف - ٢٣٧
ــان، أم ــة درم ــوأم املدين ــة للخرطــوم الت ــى والواقع ــب عل ــريبا اجلان ــن لغ ــر م ــل هن ــرب .الني  واقت
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 العــدل حركـة  وبـررت  .مدججــة بالـسالح  مركبـة  ٣٠٠ مـن  يقـرب  مبــا املدينـة  مـن  املهـامجون 
 مزيـد  تلوهيس أنه وأعلنت دارفور، يف للحرب استمرار بأنه هجومها علنية بيانات يف واملساواة

 اهلجـوم  إن واةواملسا العدل حركة قيادة يف عضو قال الفريق، مع حوارات ويف .الضربات من
 مماثلـة  هبجمـات  القيـام  احلركـة  اعتـزام  جديد من وأكد واملساواة، العدل حركة قوة عن رسالة

   .املستقبل يف
 مـن  كـل  تكبـدها  الـيت  اخلـسائر  عـن  املعلومات من مستقل مصدر من التحقق يتم ومل - ٢٣٨
 قـانون  مبوجـب  خاصـة  حمـاكم وحـوكم احملتجـزون أمـام مخـس          .األسـرى  أعـداد  وعـن  اجلانبني
 بالـضمانات  ختـل  القضائية واإلجراءات احملاكم تلك أن ويبدو .٢٠٠١ لعام اإلرهاب مكافحة
 هـذا  كتابـة  وقـت  ويف . دسـتور الـسودان    يف عليهـا  املنـصوص  وتلـك  العادلة للمحاكمة الدولية
 حكومــة جــيش قــام اهلجــوم أعقــاب ويف .متــهما ٥٠ علــى باإلعــدام حكــم قــد كــان التقريــر،
 وأجـزاء  دارفـور  يف وكـذلك  اخلرطـوم  يف عديدة تعسفية باعتقاالت األمنية زةواألجه السودان
   .واملساواة العدل حلركة مزعومني أنصارا استهدفت السودان، من أخرى
 علـى  واملساواة العدل حلركة األول اهلجوم خالل طفالً نيومثان تسعة على قُـبض وقد - ٢٣٩
 ألجهـــزة تابعـــة تـــدريب منـــشأة يف طفـــالاأل هـــؤالء الـــسودانية الـــسلطات وآوت. درمـــان أم

 .اخلرطــوم مــن الغــريب الــشمال إىل كيلــومتر ١٠٠ حــوايل تبعــد الوطنيــة واألمــن االســتخبارات
 هـؤالء  بعـض  مـع  الفريـق  التقى وقد .األحداث هلؤالء تقدم املناسبة الرعاية بأن املراقبون ويفيد

   .األطفال
  

  السودان يف املسلح الرتاع يف األطفالعن  أساسية معلومات  -ألف   
. دارفـور  يف الـرتاع  سـياق  يف االنتـشار  واسـعة  ظـاهرة  األطفـال  واسـتخدام  جتنيد ُيـعد - ٢٤٠
ــيت املعلومــات وتــشري ــق إىل نقلــت ال ــه إىل الفري ــوحظ أن ــرتبطني أطفــال وجــود ل  جبماعــات م
 احلقـــوق أجـــل مـــن الـــشعبية احلركـــة وهـــي املـــسلحة، العناصـــر أغلـــب صـــفوف يف مـــسلحة
 الوحــدة، وجــيش  جنــاح-جــيش حتريــر الــسودان و واملــساواة، العــدل وحركــة يــة،والدميقراط

 وجـيش  الواحـد،  عبـد   جنـاح  - الـسودان  حتريـر  وجـيش  ،ميين مناوي   جناح - حترير السودان 
 الـوطين  واجلـيش  الـسودان،  كومـة حب املرتبطـة  وامليليشيات الشايف، عبد  جناح - السودان حترير

  .تشاديةال املتمردة واجلماعات التشادي،
 للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــة اتــصلت ،دارفــور ســالم اتفــاق علــى التوقيــع وعقــب - ٢٤١

ــسيف( ــع )اليوني ــة احلركــات م ــه املوقع ــشأن علي ــضية ب ــد ق ــال جتني ــران ويف .األطف ــه/حزي  يوني
ــدأت ،٢٠٠٨ ــسلطة ب ــة ال ــة اإلقليمي ــدارفور االنتقالي ــاون ل ــع بالتع ــسيف م ــا اليوني ــن وغريه  م
 املـرتبطني  لألطفـال  اإلدمـاج  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  لرتع برناجما السودانية الفاعلة اجلهات
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 وجــيش واملــساواة العــدل حركــة أصــدرت ،٢٠٠٨ يوليــه/متــوز ١١ ويف .مــسلحة جبماعــات
ــر ــسودان حتريـ ــاح/الـ ــدة جنـ ــا الوحـ ــشتركا بيانـ ــن مـ ــات عـ ــة حركـ ــار يف املعارضـ ــوار إطـ  حـ
 التـدابري  اختـاذ  احلركتـان  أعلنـت  أخـرى،  ئلمـسا  بـني  ومـن  .اإلنـساين  اجملـال  يف دارفـور /جنيف
للقيـام   األطفـال  جتنيـد  عن باالمتناع التزامهما تأكيد وأعادتا دارفور يف األطفال حلماية الالزمة

  .عسكرية عملياتب
 حركـة  بـأن  تفيـد كما بلغ الفريـق معلومـات        هبا موثوق تقارير توجد سبق، ما ورغم - ٢٤٢
 خميمـات  عـدة  يف مـسلحة  جبماعات املرتبطني األطفال نيدجت يف بنشاط تشارك واملساواة العدل
واليـة غـرب     بـشأن  املتاحة الوثائق وتشري. السودان يف وكذلك تشاد شرق يف دارفور لالجئي
أمـا األغلبيـة فمـن       .تـشاد  مـن  هـم  طفـال  ٨٩ أصـل  مـن  مخسة أن إىلاألسرى   األطفالدارفور  
  .دارفور غربن والية م وحتديداً السودان،

 العــدل حركــة بــه تقــوم واســع نطــاق علــى بــالقوة جتنيــد علــى دلــيال الفريــق جيــد ملو - ٢٤٣
 غالبــا املــسلحة املعارضــة إىل االنــضمام ويعتــرب .التقــارير بعــض يف يــدعى كــان كمــا واملــساواة
 ١٥ حـوايل  تبلغ زهيدة شهرية بدالت دفع يشكل وقد املسلح، الكفاح يف األسرة من مسامهة

 حـال  بـأي  هـذا  يقلـل  ولـن  .أبناءهـا  تـسلم  لكي لألسر إضافيا افزاح طفل لكل دوالرا ٢٠ إىل
 أو بـالقوة  كـان  سـواء  ،األطفـال  جتنيـد  عـن  الـدويل  القـانون  مبوجـب  اجلرميـة  عـن  املسؤولية من

  .األسرة هياكل تدعمه كانت
 عــادة فيهـا  يبقـون  خميمـات  يف ةالقانونيـ  الــسن دون هـم  ممـن  اجملنـدين  تـدريب  وجيـري  - ٢٤٤
 وأفـاد  .داخليـا  املـشردين  أو الالجـئني  خميمـات  يف منـازهلم  إىل بزيـارات  القيـام  قبـل  أشـهر  لعدة

 إيريـدميي  :يف أي تـشاد،  شـرق  يف الالجـئني  خميمـات  معظـم  يف يـتم  التجنيد بأن الفريق حماورو
 مجيعهـا ( وتـريغني  وبرجيينـغ  وفرخانـة، ؛  )غرييـدا  شـرق  مشـال ( بـاك  وآمنـة ؛  )إيريبا غرب مشال(

 اخلــصوص، وجــه علــى ،كاســوين أوري خمــيم ويف .)هبــائي( اســوينك وأوري؛ )أدري غــرب
   .واملساواة العدل حركة عليه تسيطر خميما يعترب ألنه منهجية أكثر التجنيد إن يقال
 نوواملعلمـ  )الُعـَمــد ( التقليـديون  الزعمـاء  يقـوم  للفريق، قدمت سرية ملعلومات ووفقا - ٢٤٥
ــ يف األطفــــال جتنيــــد عمليــــة يف نــــشط بــــدور  ويف .داخليــــا واملــــشردين الالجــــئني اتخميمــ
صـحة   نفـى  بيانـا  تـشاد  شـرق  يف الالجئني خميمات قادة من ١٣ أصدر ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران
ــها مــصداقية ذات معلومــات أســاس علــى يعتقــد، الفريــق ولكــن .املــزاعم تلــك  مــصادر قدمت

 حركـة  بـني  ءوسـطا  بوصـفهم  التجنيـد  جهـود  يـدعمون  الواقـع  يف واملعلمني الُعـَمـد أن مطلعة،
 الفريـق  أُبِلــغ  األطفـال،  هلؤالء العمري باهليكل يتعلق وفيما .وأطفاهلا واألسر واملساواة، العدل
 أعمـار  ولكـن  .األحيـان  بعـض  يف جتنيـدهم  جيري سنوات مثاين أعمارهم تتجاوز ال أطفاال بأن
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 أعمـال  ءبـأدا  أساسـا  األطفـال  ويقـوم . سـنة  ١٨ و ١٥ بـني  تتراوح احلاالت معظم يف األطفال
  .الفعلي القتال يف أيضا يستخدمون فإهنم قتالية، أعمال تنشب عندما ولكن مرتلية،
ــد - ٢٤٦ ــق أجــرى وق ــابالت الفري ــة  مق ــعأربع ــرتبطني األطفــال مــن أســرى م  جبماعــات امل
 اجتنيـدمه  وجرى تشاد من األطفال هؤالء من اثنان وكان .واملساواة العدل حركة من مسلحة

 .طلــب إلــيهم أداؤهــا الــيت املختلفــة األنــشطة مــنالــصبية طائفــة  داتشــها وتعكــس .تــشاد يف
 ملو األسـلحة،  علـى  فعليـا  تـدريبا  عامـا  ١٦  و ١٥ و ١٤بني   أعمارهمثالثة منهم تبلغ     وتلقى
 يف مرتليـة  مهـام  ألداء اسـتخدم  ولكنـه  الفعلـي  القتـال  يف عامـا  ١٣ العمـر  من يبلغ صيب يشارك
 املوضـوع  هـذا  يف تكلمـوا  األطفـال  بـأن  مقتنـع  والفريـق  .ةواملـساوا  العـدل  حلركـة  تابعة وحدة
   .إرادهتم مبحض

  
  واملساواة العدل حركة رد  -باء   

 الـرتاع  يف واسـتخدامهم  األطفال بتجنيد االهتامات مجيع واملساواة العدل حركة تنفي - ٢٤٧
ــسلح ــر. امل ــادة يف عــضو وذك ــة قي ــساواة العــدل حرك ــق وامل ــديها احلركــة أن للفري  حمــامني ل

 مـرتبطني  أطفـال  جتنيـد  جيـري  أال يكفلـوا  أن شأهنم من الدويل اإلنساين القانون يف متخصصني
 القـادرين  املقـاتلني  يف نقـص  لديها ليس واملساواة العدل حركة أن وأضاف .مسلحة جبماعات
ــنا األكــرب ــا حاجــة وال س ــد هب ــال لتجني ــك، إىل وإضــافة .األطف ــى ذل ــال أن ادع ــالغ  األطف الب
ــ ٨٩ عــددهم  مــن شــوارع أطفــال ولكنــهم واملــساواة العــدل حركــة قــوات مــن ليــسواال طف
   .احلركة ضد أدلة لتلفيق حماولة يف السودان حكومة تستخدمهم اخلرطوم

  
  النتائج  -جيم   

 حركــة نفــي أن إىل الفريــق خيلـص  املباشــرة، وغــري املباشــرة املتاحـة  األدلــة ضــوء علـى  - ٢٤٨
 واملــساواة العــدل حركــة أن الفريــق ويــرى .املــصداقية إىل تفتقــر ومزاعمهــا واملــساواة العــدل
 يف التجنيـد  أنـشطة  وجتـري  .املـسلح  الـرتاع  يف السـتخدامهم  األطفـال  جتنيـد  يف بنشاط تشارك
 وتــدرب .حتديــداً دارفــور ويف الــسودان، يف وكــذلك تــشاد شــرق يف دارفــور الجئــي خميمــات
 مــن كــل يف وتــستخدمهم لحةاألســ خمتلــفاســتعمال  علــى األطفــال واملــساواة العــدل حركــة
 مقــابالت تتوصــل مل وأخــريا .ذلــك الــضرورة اقتــضت إذا القتــال يف وكــذلك املرتليــة األعمــال
عامــة  خــداع حاولــت الــسودان حكومــة أن علــى دليــل أي إىل األســرى األطفــال مــع الفريــق

   .واملساواة العدل حركة مقاتلي منالناس من خالل تصوير أطفال الشوارع على أهنم 
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  القانونية املعايري  -ال د  
  : املعايري القانونية التالية تنطبق على األطفال والرتاع املسلح- ٢٤٩
 مخـس  سـنهم  يبلغ مل الذين األشخاصعدم مشاركة    على الطفل حقوق اتفاقية تنص  •  

 .العدائية األعمال يف مشاركة مباشرة سنة عشرة

 الربوتوكـول  يـنص  الـدول،  غـري  مـن  املـسلحة  اجلماعات إىل خاص بوجه اإلشارة مع  •  
 الرتاعــات يف األطفــال اشــتراك بــشأن الطفــل حقــوق التفاقيــة الالحــق االختيــاري

 يف عــشرة الثامنـة  سـن  دون األشــخاص اسـتخدام  أو جتنيـد علـى عـدم جــواز    املـسلحة 
 .العدائية يف أي ظرف من الظروف األعمال

 سن حيدد الذي رفاهيتهو الطفل حلقوق األفريقي امليثاق على نفسه السن حد ينطبق  •  
  .مسلحة مجاعة أو مسلحة قوة أية يف واملشاركة التجنيد لسن أدىن كحد عاما ١٨

 )١٩٧٧( ١٩٤٩ لـسنة  األربع جنيف التفاقيات اإلضافيان الربوتوكوالن وحيدد  •  
 وينطبـق  .املـسلح  الـرتاع  يف االسـتخدام  أو للتجنيـد  كحـد أدىن   عامـا  عـشر  مخسة سن
 الدوليـة  املـسلحة  الرتاعـات  يف احلكوميـة  وغري احلكومية عاتاجلما من كل على ذلك

 . على السواءوالداخلية

 أو اإلجبـاري  التجنيـد  يعترب الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام ومبوجب  •  
 األعمــال يف فعليــا للمــشاركة اســتخدامهم أو عامــا ١٥ ســن دون لألطفــال الطــوعي
  .احلرب جرائم من جرمية الدولية وغري الدولية لحةاملس الرتاعات من كل يف العدائية

 .طفـالً  سـنة  ١٨ عـن  عمـره  يقـل  إنـسان  كـل  يعتـرب  الطفـل،  حقـوق  اتفاقيـة  ومبوجب - ٢٥٠
 ٨٩، تعطـي تفاصـيل عـن األطفـال البـالغ عـددهم              الـسودان  حكومـة  وفرهتـا  قائمة إىل واستنادا

، فــإن هــؤالء ن أو بعــده قــوات حكومــة الــسودان خــالل هجــوم أم درمــا طفــال الــذين أســرهتم
  :، على النحو التايل١٩٩١ و ١٩٩٧األطفال ولدوا بني عامي 

    
 ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١  سنة امليالد

 ٢  ٤  ٥  ٧  ٣٣ ٢٨ ١٠ عدد األطفال
    

 درمــان أم هجــوم يف األطفــال اســتخدام بــأن االســتنتاج إىل الفريــق حتقيقــات أدتو - ٢٥١
 النحـو  علـى  احلـرب  جـرائم  مـن  جلرميـة  املوضـوعية  املعـايري  األقـل  على حالة ١٨ يف هتنطبق علي 

   .األساسي روما نظام يف املبني
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 اليـوم  معرفـة  عدم أي للميالد، الدقيقة التواريخ يف املعلوماتية الفجوة من الرغم وعلى - ٢٥٢
 أي سـنة،  ١٥ عـن  أعمـارهم  تقـل  طفـال  ١٨ أن إىل تـشري  أعـاله  الـواردة  األرقام فإن والشهر،

ــدوا ممــن ــا  .درمــان أم هجــوم أثنــاء يف اســتخدموا قــد ،١٩٩٧ و ١٩٩٤ عــامي بــني ول ورهن
 مـايو، /أيـار  ١٠ بعد ١٩٩٣ عام يف ولدوا الذين مجيع فإن السن، من التحقق من مزيد بإجراء
 .الـرقم  هـذا  إىل يضافوا أن جيب درمان، أم هجوم يوم يف عاما ١٥ عن أعمارهم تقل وبالتايل

 .القتـال  يف بنـشاط  شـاركوا  ممـن  عاما ١٥ عن سنهم تقل من عدد حتديد املمكن من يكن ومل
 األعمـال  يف فعليـا  للمـشاركة  استخدامهم”( األساسي روما نظام مصطلحات فإن ذلك، ومع

 قتــال أعمــالب األطفــاليقــوم  أن املعتمــدة، والتفــسريات للمبــادئ وفقــا تــشترط، ال )“العدائيــة
 ويعتــرب .نــزاع مــساندة يف طفــل اشــتراك قبــول يــصف “اســتخدام” حمــصطل نإ إذ .بأنفــسهم

 املـسلحة  للجماعـة  فعلية مساندة مهمة الطفل مشاركة تؤدي أن الفعلية املشاركة لشرط كافيا
  .الرسل أو احلمالني أو الطهاة، مثل ،)١٠(الرتاع فترة خالل
 ١٨ عـن  رهمأعمـا  تقـل  ممـن  األطفـال  اسـتخدام بدون شرط العنـصر العمـدي، فـإن         و - ٢٥٣
 أي أعـاله، املـذكور   علـى النحـو      أخـرى  دوليـة واتفاقيـات    قانونيـة  لقواعـد  انتـهاكا يشكل   سنة

 املـسلحة،  الرتاعـات  يف األطفـال  اشـتراك  بـشأن  الطفـل  حقـوق  التفاقية االختياري الربوتوكول
  .ورفاهيته الطفل حلقوق األفريقي وامليثاق

  
  انتهاكات حقوق اإلنسان -ثاين عشر 

التــابع لألمــم قــرار جملــس األمــن مكلــف مبوجــب الــسودان املعــين بفريــق اخلــرباء ن   إ- ٢٥٤
تقــدمي معلومــات عــن األفــراد الــذين يرتكبــون انتــهاكات للقــانون   ب) ٢٠٠٥( ١٥٩١املتحــدة 

يف يركـز الفريـق     و. قـوق اإلنـسان أو غريهـا مـن الفظـائع          الـدويل حل  قانون  الاإلنساين الدويل أو    
ظـر األسـلحة   حبلقانون اإلنـساين الـدويل الـيت تـرتبط ارتباطـا وثيقـا          ات   على انتهاكا  رهذا التقري 

ولكــن نظــرا . )٢٠٠٥ (١٥٩١و ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦ جملــس األمــن ياملفــروض مبوجــب قــرار
ــوترية الــيت مــا زالــت ُترتكــب هبــا   النتظــام  ــهاكات وجتــاوزات حقــوق اإلنــسان  ال واتــساع انت

ــربه جمــاال يا مــالفريــق حملــة عامــة ع نطاقهــا، يقــدم   ــسية عت ــشواغل تتعلــق حب ت رئي قــوق مــثرية ل
أوسـع  الجتاهـات   أمثلـة توضـيحية     تـشكل    أدنـاه    ها الفريق وسـجل   حبثهااحلاالت اليت   و. اإلنسان

  .قوق اإلنسانمؤسسية منهجية حلانتهاكات بكثري ملا تشهده دارفور من 

__________ 
 إىل املـسلحة  والرتاعـات  باألطفـال  املعـين  املتحـدة  لألمم العام لألمني اخلاص املمثل من طيةاخل ذكراتامل انظر  )١٠(  

  .ديلو لوبانغا توماس اخلامس العام املدعي قضية يف الدولية اجلنائية احملكمة
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  السياق القانوين  -ألف   
محايـة  هـدفها    اإلنـسان     معاهـدات دوليـة حلقـوق      ةحكومة السودان على عد   صدقت    - ٢٥٥

اخلـاص   العهـد الـدويل   يأهم املعاهدات يف سياق عمل الفريـق هـ    و. حقوق األفراد يف السودان   
علــى املــستوى اإلقليمــي، امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان   مث، حلقوق املدنيــة والــسياسية، بــا

حلرمــان اعــدم احلــق يف احليــاة و) أ(هــي اإلنــسان يف ســياق الــرتاع  حقــوق أهــم و. والــشعوب
ــة لاحلــق يف عــدم التعــرض للتعــذيب أو   ) ب(و ؛ احلــقالتعــسفي مــن ذلــك   ــة لمعامل أو العقوب

ــة؛   ــسانية أو املهينـ ــية أو الالإنـ ــاز   ) ج(و القاسـ ــال أو االحتجـ ــرض لالعتقـ ــدم التعـ ــق يف عـ احلـ
حق األشخاص احملرومني من حريتـهم يف أن يعـاملوا معاملـة إنـسانية واحتـرام       ) د(و  التعسفي؛  
احلــق يف االنتــصاف الفعــال أليــة انتــهاكات خطــرية حلقــوق  ) هـــ(و ؛ ألصــيلة فــيهماكرامتــهم 
لمحاكمة مـرتكيب انتـهاكات حقـوق       بأن تقدم ل  سلطات الدولة   واجب  وهذا يشمل   . اإلنسان

؛ )١١( احلـق يف االنتـصاف الفعـال   لـضمان عنـصر أساسـي    جـار   وقف انتـهاك    ذلك أن    ،نساناإل
  .  حقوق اإلنساناحلق يف التعويض عن انتهاكات) و( و

 ٤وفقـا للمـادة   ف. ضمانات يف ظـروف اسـتثنائية  ومن املمكن تعليـق العمـل بـبعض الـ          - ٢٥٦
أو العقوبـة  حظر التعذيب واملعاملة    على  على احلق يف احلياة و    هذا االستثناء   من العهد ال ينطبق     

أي انتــهاك مــن تــوفري ســبل انتــصاف فعالــة كمــا أن واجــب . القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة
  .)١٢(العهدمن  ٤يف املادة درج ُييوضع جانبا حىت وإن مل ال ميكن أن ألحكام العهد 

  
  ضد الناس يف معتقالت احلكومة ةرتكباملاالنتهاكات   -باء   

سوء بـ  عدد كبري من التقارير اليت تلقاها الفريق عن انتهاكات حقوق اإلنسان             يتصل  - ٢٥٧
 مــن أشــكال مهــاويــة علــى أن ســوء املعاملــة والتعــذيب وغري هنــاك دالئــل قف. ملعــتقلنيمعاملــة ا

بوجـه  ويبـدو أن هـذا ينطبـق        . يف معتقالت احلكومـة   أمر متكرر احلدوث    واملذلة  املعاملة املهينة   
ــة و  همتجــزذين حتلــى األفــراد الــ عخــاص  االســتخبارات أجهــزة االســتخبارات واألمــن الوطني

  . العسكرية
 ،٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٩يف   :الفريقاليت أُبلغ هبا    وذجية  أحد األمثلة النم  فيما يلي    و  - ٢٥٨

أجهــزة االســتخبارات واألمــن جــز مــن قبــل يف نيــاال واحُتاحمللــي عــضو بــارز يف اجملتمــع اعُتقــل 
 تزوجتــه رهينــة وهــددأخــذت هــذه األجهــزة  أنم نفــسه بعــد الــضحية ســلَّوكــان . الوطنيــة

__________ 
الوثائق الرمسية للجمعية العامة،    ، انظر   ٣١  رقم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، التعليق العام         )١١(  

  .، اجمللد األول، املرفق الثالث(A/59/40) ٤٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم 
  .١٤، الفقرة ٢٩  رقمالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، التعليق العام  )١٢(  
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ة إىل أن الضحية كان عـضوا نـشطا يف حـزب     رفاووتشري املعلومات املت  . رهن االعتقال  ئهاإبقاب
حركـة العـدل واملـساواة علـى        هجـوم    يف سـياق     جـاء أن اعتقالـه    وسن التـرايب    حلـ املؤمتر الشعيب   

 أنـه تـويف     علـى املؤشـرات   وتـدل   .  الـضحية  تـويف  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١وحبلول  . درمان أم
قـب اجتمـاع بـني األسـرة        عو. تائج تشريح اجلثة  ومل تكشف ألسرة الضحية ن    . نتيجة للتعذيب 

املـدعي العـام إقامـة دعـوى جنائيـة ضـد            أوعـز الـوايل إىل      ووايل جنوب دارفور يف اليوم نفسه،       
التحقيقـات عـن   مل تسفر  ، وقت كتابة هذا التقريرحىتو. أجهزة االستخبارات واألمن الوطنية 

  .أي نتائج
  

  املالحظات واالستنتاجات    
 يف عــام قــراراأصــدر االســتخبارات واألمــن الوطنيــة  أجهــزة أن مــدير بــ يقــر الفريــق  - ٢٥٩
سـيما حظـر االعتـداء       ات املـسؤولني، ال   واجبـ واملعـتقلني   حقوق  أعاد التأكيد فيه على      ٢٠٠٧

عـدد  ، فـإن  رغـم هـذه اخلطـوة اإلجيابيـة      لكـن   و. منـيني ألالبدين واملسؤولية الفردية للمـسؤولني ا     
حقــوق اســتمرار عــدم احتــرام شري بقــوة إىل يــالفريــق الــيت أُبلــغ هبــا صداقية املــالــشكاوى ذات 
  .اإلنسان األساسية

أجهـزة األمـن    إساءة املعاملة والتعذيب مع نائب رئيس       املزاعم عن    وأثار الفريق هذه      - ٢٦٠
يف آخر اجتمـاع لـه مـع سـلطات حكومـة الـسودان              يف اخلرطوم خالل    واالستخبارات الوطنية   

. أي انتــهاكاتنفــي القــاطع لوقــوع  ذلــك املــسؤول هــو ال وكــان رد . ٢٠٠٨أغــسطس /آب
النفـي  يعتقـد الفريـق أن هـذا        ة،  نتظمـ صورة م بغ عنها واملوثقة    بلَّاملُحاالت  للائل  اهلونظرا للعدد   

تــاج إىل ضــد املعــتقلني حتؤســسي املالعنــف مــن ثقافــة هنــاك يبــدو أن بــل . فتقــر إىل املــصداقيةي
  .معاجلة عاجلة

  
  العنف اجلنسي والعنف اجلنساين  -جيم   

اين  يالحــظ الفريــق مــع القلــق اســتمرار وقــوع حــاالت عنــف جنــسي وعنــف جنــس    - ٢٦١
ا مـن   مـ مثـل االغتـصاب وحماولـة االغتـصاب ومـا يتـصل هب            بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع،      

 اجلنــسي واملعاملــة املهينــة الــيت غالبــا مــا ترتكــب يف حمــيط خميمــات املــشردين  تحــرشأشــكال ال
  .داخليا
مـسلحني  الفريق حاالت االعتداء اجلنـسي لعـرب        وحماورو  تقارير  الوكثريا ما تنسب      - ٢٦٢

ويالحـظ الفريـق مـع    . ن أزيـاء عـسكرية  يرتـد ميف كثري من احلاالت  تفيد التقارير أهنم يكونون     
العنـف اجلنـساين    جـرائم العنـف اجلنـسي و      من   ه قد أُبلغ عن عدد مرتفع بصورة خاصة       القلق أن 
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مـسلحة  ميليـشيات   وتشري أصـابع االهتـام إىل       . اجلنينةة  مدينمشال  يف  فرباير  /شباطبعد هجمات   
  .إىل القوات احلكوميةنظاميني ينتمون جنود إىل موالية للحكومة و

بـصورة منتظمـة هـو      اجلنساين  العنف  جرائم العنف اجلنسي و   ومما يساعد على وقوع       - ٢٦٣
 ومالحقـة اجلنـاة     ائممثـل هـذه اجلـر     يف  لتحقيـق   لالعناية الواجبـة    ال تويل   السلطات احلكومية   أن  

شرطة الـ  لـدى قـارهبم رفـع شـكوى       أضحايا أو   اعتزم فيها الـ   االت  حبالفريق  أُبلغ  و. أمام القضاء 
. اتمـ اهت اال واسقطكـي يـ   تهديد  للأو  فتعرضوا إما للطرد    السلطات القضائية   لدى  ة أو   يكوماحل

ذيـوع   وطلـب املـساعدة مـن الـشرطة والـسلطات احلكوميـة هـ             الـذي مينـع مـن       خـر   والرادع اآل 
  .يات من اإلناثكتشملعادة توجيه هتمة الزنا ل

 فضال عـن    ناطق ومثة عقبة إضافية تتمثل يف عدم توفر الشرطة املدنية يف العديد من امل              - ٢٦٤
معاجلـة قـضايا االغتـصاب مـن        يف  احملليـة   كما أن األعراف    . انعدام الثقة يف السلطات احلكومية    

  .ناةمعاقبة اجلحتول دون تعويض لا دفع ن قبيلخالل اآلليات التقليدية م
لعنف اجلنسي على نطاق واسـع      اانتشار  على مزاعم   السودان  وترد سلطات حكومة      - ٢٦٥

. ذه املـسألة احلـديث عـن درجـة حـدة هـ     بـالغ يف  تجة أن وسائل اإلعالم والوكاالت الدوليـة     حب
حـاالت  مـن    بكـثري     أكـرب  داعـد فيهـا أ   األخـرى    رتاعأن مناطق ال  القائلة ب  ةجاحل تترددوكثريا ما   

  .االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي
  :بلغ هبا الفريقأُ اليت اجلنساينالعنف االت العنف اجلنسي وأمثلة حلوفيما يلي   - ٢٦٦

ثالثة رجال مسلحني امـرأة وفتـاة       اغتصب   ،٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول    )أ(  
 يف طريـق  نات الـضحي  توكانـ . فـور للمشردين داخليـا يف غـرب دار      مورين  من خميم   على مقربة   

، إال أن اجلرميـة بالـشرطة  وأبلغـت الـضحيتان   . ا عنـدما اغتـصبهما اجلنـاة   همتي من مزرع اعودهتم
  ؛إجراءأي  تتخذ التقارير أفادت بأن الشرطة مل

ــانون األولو  )ب(   ــسمرب /يف كـ ــاجم  ،٢٠٠٧ديـ ــال  هـ ــة رجـ ــاء  أربعـ ــدون أزيـ يرتـ
. )غــرب دارفــور(دين داخليــا بــالقرب مــن زالنجــي ملــشرفتــاة مــن ازرق األخــضر وبــاللونني األ

وقـد متكنـت األخـت مـن        .  الـصغرى  أختـها مزرعة أسرهتا مـع جـدها و      يف  فتاة تعمل   ال وكانت
، صـوب   األثنـاء تلـك ويف . الـشرطة اجلوار، فطلـب هـؤالء املـساعدة مـن      سكان  تأبلغالفرار ف 

يف وقــت طة بالـضحية  جـاءت الــشر و.  الـضحية أمامــه وااغتــصبود اجلـ ىل رأس إاجلنـاة مــسدسا  
  ؛ العالجياملستشفى لتلقإىل  قالح

 املــشردين داخليــا  نــسوة مــنأربــعغــادرت  ،٢٠٠٨ينــاير /يف كــانون الثــاينو  )ج(  
أربعــة رجــال مــسلحني وأطلــق . أنــشطة زراعيــةلقيــام بل) ، جنــوب دارفــورنيــاال(خمــيم كلمــة 
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مـــن النـــساء قتربـــوا مث ا. نناريـــة يف اجتـــاههأعـــرية  علـــى الطـــراز العـــسكرييرتـــدون مالبـــس 
بعــد ذلــك و. ماعــات املعارضــة املــسلحة يف املخــيم اجلعــضاء مــن بتــوفري املــأوى أل نهوواهتمــ

 عـن  ن امتـنع أهننال إ العالج الطيب يف املخيم،     نيوتلق.  األربع مجيعهن  نساءالن  واملهامجاغتصب  
  ؛احلادثالشرطة بإبالغ 

ــارير أن  ٢٠٠٨مــارس /يف آذارو  )د(   ــادت تق ــراد، أف ــناأف ــة   م ــشرطة االحتياطي  ال
 نالـضحايا يف طـريقه    وكانـت   . غـرب دارفـور   سـربة   أربع فتيـات الجئـات يف       هامجوا  املركزية  

مرافقـة  ضحايا علـى  وأُجـربت الـ  . اسربإىل  ) يف تشاد  دارفورمن  لالجئني  وهو موقع   ( براق   من
يف حــضور عناصــر حيــث تعرضــن لالغتــصاب الــشرطة االحتياطيــة املركزيــة قاعــدة إىل اجلنــاة 

مـستندا  ،  ة يف اجلرميـ   اقيقتلك الشرطة حت  قائد  ومل ُيجر   . آخرين من الشرطة االحتياطية املركزية    
  تني أن تدليا له بتصريح، حسبما جاء يف التقارير؛ الضحيرفضإىل 

قالـت التقـارير إن فتـاة مـن املـشردين داخليـا              ،٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين    )ـه(  
 يرتــدي رجــل ، اغتــصبهانــوب دارفــور املخيمــات جب إحــدىيفتعرضــت لالغتــصاب يف مرتهلــا 

بعـد  اجلـاين   القـبض علـى     باحلـادث فـأُلقي     شـرطة نيـاال     أُبلغـت   و.  مدنية كان حيمل سـكينا     اثياب
ــهوقــت قــصرياحلــادث ب اإلجــراءات خــالل و. جرميــة االغتــصابارتكــاب  ة هتمــ، وُوجهــت ل

ــة  ــن  ،القــضائية الالحق ــبارتكــاب فعــل  اجلــاين أُدي ــدال مــن اال اف ــه  حش ب ــصاب وحكــم علي غت
 ،لقــانون اجلنــائي الــسوداين للتفــسري الــسائد وحــسب ا. دفع تعــويضبــوبالــسجن ملــدة ســنتني  

بـــدوره يتطلـــب ، وهـــو مـــا  الزنـــا كـــشرط مـــسبق تـــوفري عنـــصرجرميـــة االغتـــصابتتطلـــب 
ذلـك  دون  هـي   فحش  افـ فعـل ال  عتبـة ال  وأمـا   . بـالغني شهود ال مـن الـ   أربعة  توفر  عتراف أو   اال إما

  .)١٣(بكثري
  

  ملالحظات واالستنتاجاتا    
العنـف   لعـدد حـاالت العنـف اجلنـسي و         ا به  موثوق اتقديرأن يقدم   الفريق  ليس بوسع     - ٢٦٧

يفيـد يف    نلـ بـني جمـرد أرقـام       مقارنـة   إجـراء   ومع ذلك، فـإن     . اجلنساين اليت ارتكبت يف دارفور    
يف الــدائر راع اجلنــساين يف ســياق الــصالعنــف العنف اجلنــسي واجلــرائم املتعلقــة بــ تــأثري توضــيح
 جــرائم جنــسية ميكــن أن ُترتكــب فيــه ا ســائداوضــعهنــاك احلامســة هــي أن احلقيقــة و. دارفــور

ن مــن هجوالنــساء خطــر التعــرض لالغتــصاب عنــد خــر وتواجــه . مــن العقــابويفلــت اجلنــاة 
جـو مـن   إىل سـيادة  وقـد أدى هـذا   . العتـداء شـكال أخـرى مـن ا   الرجال أليتعرض   و اتاملخيم

__________ 
ُيعد مرتكبا جرمية األفعـال الفاحـشة مـن يـأيت فعـال      ”: ١٩٩١ من القانون اجلنائي السوداين لعام       ١٥١املادة    )١٣(  

  .“...خمال باحلياء لدى شخص آخر أو يأيت ممارسة جنسية مع شخص آخر ال تبلغ درجة الزنا أو اللواط 
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 معلـه جت حتركـاهتم  ةحريـ قيـودا علـى   ن داخليـا  يالسكان املـشرد تضررون من   ويواجه امل . اخلوف
مثـل مجـع احلطـب      إضـايف،   أنـشطة مـدرة لـدخل       ممارسة  نعهم من   مت و ،سجناءون وكأهنم   شعري

فـرص  وليست أمامهم سـوى      مخميماهتفهم عمليا حبيسو    هكذا  و. زراعةممارسة ال واحلشائش و 
  .مشرديناعتبارهم أشخاصا م على املعونات باعتمادهقليلة للحد من 

وبــدأت تــدابري يف حــاالت حمــدودة لــسلطات احملليــة اختــذت ولكــن بلــغ الفريــق أن ا  - ٢٦٨
ال ميكــن ومـن مث   ،يبـدو اسـتثناء ولــيس قاعـدة   هــذا و. إجـراءات قـضائية ضــد اجلنـاة املزعـومني    

  .جتاه إجيايببداية ا  األمراعتبار
يعجـز اجلهـاز    للمحاكمـة،   قـدم اجلـاين     ما ي  أنـه حـىت عنـد      األخرى ومن بواعث القلق      - ٢٦٩

يـضع علـى     لـسوداين القـانون   لالتفـسري الـسائد     ف.  مناسـبة  أحكـام القضائي السوداين عن إصدار     
أي إدانـة   دون إصـدار     الغالبيـة العظمـى مـن احلـاالت          حتـول يف   ةأعباء إثبات غري واقعيـ    االدعاء  

الـيت  وثقـة  املاجلنـساين  العنـف  و يف حالـة العنـف اجلنـسي       تـه ميكـن مالحظ  هذا ما   و. غتصابباال
  ).٢٦٦انظر الفقرة ( أعاله )ـه(ورد ذكرها يف الفقرة الفرعية 

  
  ات على خميمات األشخاص املشردين داخلياجماهل  -دال   

  خميم رواندا، الطويلة  -  ١  
  معلومات أساسية    

اع   مل تنفك بلـدة الطويلـة متثـل بـصورة متواصـلة مـسرحا لالضـطرابات يف تـاريخ نـز                - ٢٧٠
 وقعت البلدة حتت سـيطرة جـيش حتريـر الـسودان، الـذي كـان حينئـذ        ٢٠٠٤يف عام  . دارفور

ــسودان     ــة ال ــوات حكوم ــة عــام  . موحــدا، بعــد معركــة مــع ق ــوات  ٢٠٠٥ويف بداي ، قامــت ق
وعقب انقسام جـيش حتريـر الـسودان        . احلكومة مبحاولة فاشلة الستعادة السيطرة على الطويلة      

 جنـاح مـيين منـاوي،       -الواحد وجيش حترير الـسودان       ناح عبد  ج -إىل جيش حترير السودان     
واحتفظـت حكومـة الـسودان مبركـز للـشرطة          . فرض هذا اجلنـاح األخـري سـيطرته علـى البلـدة           

االحتياطية املركزية علـى هـضبة تقـع يف مكـان قريـب وال يفـصلها عـن خمـيم العمليـة املختلطـة              
ة املـدنيون باملعـارك بـني جممـوعيت جـيش           وقد تأثر سكان الطويل   . سوى بضع مئات من األمتار    

 جنـاح مـيين منـاوي، وكـذلك         - جناح عبد الواحد، وجيش حترير السودان        -حترير السودان   
وأقـيم  .  جناح ميين مناوي والـشرطة االحتياطيـة املركزيـة         -باملعارك بني جيش حترير السودان      

يــة املركزيــة والقــوات  بعــد أن شــنت الــشرطة االحتياط٢٠٠٥ســبتمرب /خمــيم روانــدا يف أيلــول
  .املسلحة السودانية هجوما مشتركا على بلدة الطويلة وخميم آخر لألشخاص املشردين داخليا
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  ٢٠٠٨مايو /هجوم أيار    
، شنت الـشرطة االحتياطيـة املركزيـة هجومـا علـى مـدنيني              ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢  يف    - ٢٧١

ويقـع  . يلـومترا تقريبـا غـرب الفاشـر      ك ٦٠يف خميم رواندا ويف بلدة الطويلة، الواقعة علـى بعـد            
  .املخيم جبوار موقع الفريق العسكري للبعثة املختلطة

 صباحا، قُتل أحد أفراد الشرطة االحتياطيـة املركزيـة علـى مقربـة مـن                ١١  يف الساعة     - ٢٧٢
ويف ظهرية هذا اليوم، حاصرت قوات الشرطة االحتياطية املركزيـة خمـيم            . ساحة سوق الطويلة  

شردين داخليا وأطلقت النار بصورة عشوائية وأحرقـت وهنبـت مـساكن املـدنيني              األشخاص امل 
ووفقـا  . وحدث نفس الشيء يف بلـدة الطويلـة ذاهتـا         . وحمالهتم التجارية ودمرت منطقة السوق    

مـرتال   ٢٩ملا ذكره أحد الشهود الذي تفقد املنطقة بعد ثالثة أيـام مـن احلـادثتني، فقـد أُحـرق                    
 يف املائـة مـن سـوق خمـيم روانـدا بالنـار وباألسـلحة                ٩٠ا ومت تـدمري     داخل املخيمات وخارجهـ   

  .ومل يتم اإلبالغ عن خسائر بشرية. النارية
  وحوايل الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، اسـتجابت الـشرطة االحتياطيـة املركزيـة                - ٢٧٣

م يف الـساعة    تدرجييا لنداءات العملية املختلطة من أجل وقف إطالق النار وانسحبت من املخـي            
ــا   ــة     . الرابعــة والنــصف بعــد الظهــر تقريب ــشرطة االحتياطي ــراد ال ــل، عــاد أف ــد منتــصف اللي وعن

  .املركزية إىل املخيم وواصلوا أعمال النهب
  

  أفراد الشرطة االحتياطية املركزية أثناء اهلجوم على خميم الطويلة: ٣٣ صورةال    
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ــ     ــرق   : ٣٤ صورةال ــة وهــو حيت ــق العــسكري     خمــيم الطويل ــع الفري ــدو مــن موق كمــا كــان يب
  املختلطة   للعملية

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  املالحظات واالستنتاجات    
  حتدث الفريـق مـع شـاهد عيـان كـان قـد حـضر اجتماعـا عقـد يف وقـت الحـق بـني                            - ٢٧٤

زعماء قبليني لألشخاص املشردين داخليا وممـثلني للعمليـة املختلطـة وقائـد الـشرطة االحتياطيـة                 
ووفقـا لـشاهد الفريـق، أوضـح القائـد أن اهلجـوم كـان رد فعـل مـن رجالـه                      . بالطويلةاملركزية  

وقال أيضا إنه يعارض التجاوز الذي قام به األفـراد التـابعون            . على قتل رفيقهم يف وقت سابق     
وأضـاف أنــه غــري قــادر علـى أمــر مرؤوســيه بإعــادة   . لـه، لكنــه أقــر بـأن ســلطته علــيهم ضــعيفة  

يــرى الفريــق أن قــوات الــشرطة االحتياطيــة املركزيــة قامــت بعمــل مــن   و. املمتلكــات املنهوبــة
أعمــال العقوبــة اجلماعيــة غــري القانونيــة بــدافع مــن الرغبــة يف االنتقــام، وقــد اســتغلت الوضــع     

  .بالنهب للقيام
  وفقا التفاق سالم دارفور، ال حيـق لقـوات الـشرطة االحتياطيـة املركزيـة التواجـد يف                   - ٢٧٥

ــة   ــدة الطويلـ ــط بلـ ــها    وسـ ــب منـ ــا القريـ ــشردين داخليـ ــخاص املـ ــيم األشـ ــسند .  وال يف خمـ وُتـ
 من ذلك االتفاق مهام حفظ النظام للحركـات املعتـرف بأهنـا             ٢٦من املادة   ) ج (٢٦٨ الفقرة

ولـيس للـشرطة االحتياطيـة املركزيـة أي دور يف جمـال حفـظ النظـام                 . تسيطر على منطقة معينة   
يها وقت التوقيع على االتفاق، إذ إن هذه البلدة تعتـرب        يف الطويلة وفقا لألراضي اليت تسيطر عل      

 جناح ميين مناوي، وبالتـايل فـإن املـسؤولية عـن حفـظ              -منطقة تابعة جليش التحرير السوداين      
  . النظام تقع على كاهل هذا اجلناح
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 مـن اتفـاق سـالم دارفـور     ٢٦  وباإلضافة إىل ذلك، تشكل اهلجمات انتـهاكا للمـادة         - ٢٧٦
منـه علـى أن األطـراف تعيـد تأكيـد أهنـا سـتحترم حقـوق                 ) ب(و  ) أ (٢٦٢ملـادة   الذي تـنص ا   

  . األشخاص املشردين داخليا وستمتنع عن القيام بأنشطة تقّوض سالمتهم وأمنهم ورفاههم
  وتنتهك اهلجمات أيضا املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، واليت تشدد علـى              - ٢٧٧

نية بأن حتمي األشخاص املشردين داخليـا وحتظـر أي هجـوم      الواجب األساسي للسلطات الوط   
أمـوال وممتلكـات    محايـة ” علـى  ٢١ مـن املبـدأ   ٢وبتحديـد أدق، تـنص الفقـرة      . على خميمـاهتم  

  النــــهب؛ ) أ: (املــــشردين داخليــــا، يف مجيــــع الظــــروف، وخباصــــة ضــــد األفعــــال التاليــــة       
أن ) د(؛ و )...ج(خـــرى؛ و االعتـــداءات املباشـــرة أو العـــشوائية وأعمـــال العنـــف األ) ب(و 

ــام؛ و   ــة لالنتقــ ـــ(تكــــون عرضــ ــا كــــشكل مــــن أشــــكال   ) هــ ــتيالء عليهــ تــــدمريها أو االســ
  .)E/CN.4/1998/531/Add.2 (“اجلماعية العقوبة
  وفضال عن ذلك، ففي هذه احلادثة دليل على أن اإلفالت من العقـاب علـى األفعـال      - ٢٧٨

ووفقـا للمعلومـات املتاحـة يف       . ومة ظاهرة سـائدة   غري القانونية اليت يرتكبها أعضاء قوات احلك      
وقت كتابة هذا التقرير، فقـد مت نقـل القائـد املـسؤول للـشرطة االحتياطيـة املركزيـة إىل مكـان                      

  . ومل يبدأ حىت اآلن التحقيق يف احلوادث. جمهول
  

  اهلجوم على خميم كاملا  -  ٢  
 مــا ال يقــل عــن    ، شــنّ ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٥  يف الــساعات املبكــرة مــن يــوم    - ٢٧٩
ــة، والقـــوات املـــسلحة الـــسودانية،    ١ ٠٠٠ ــزة االســـتخبارات واألمـــن الوطنيـ  فـــرد مـــن أجهـ

. والــشرطة، هجومــا علــى خمــيم كاملــا لألشــخاص املــشردين داخليــا يف نيــاال، جنــوب دارفــور   
وزعم أن قوات احلكومة كانت تريد دخول املخيم لتنفيذ أمـر بإلقـاء القـبض، لكـن مجعـا مـن                     

ــذلك       األشــخاص املــ  ــام ب ــن القي ــا م ــساء، منعوه ــال ون ــهم أطف ــن بين ــا، كــان م . شردين داخلي
 شخـصا، مـن     ٣٢بعد، شرعت قوات احلكومة يف إطـالق النـار وقتلـت مـا ال يقـل عـن                    وفيما
وكان فريـق اخلـرباء قـد غـادر الـسودان يف يـوم احلادثـة، وبالتـايل         .  أطفال٧ نساء و    ١٠بينهم  

وقــد أفيــد بــأن وايل جنــوب دارفــور عــّين جلنــة للتحقيــق  . يــتمكن مــن إجــراء حتقيقاتــه فيهــا مل
  . املسألة يف
  

  املالحظات واالستنتاجات    
  استنادا إىل املعلومات األولية املتاحة، يبدو أن احلادثة كانت انتهاكا واضحا ألبـسط               - ٢٨٠

وهـي تنتـهك أيـضا معـايري أخـرى مثـل املبـادئ            . معايري حقـوق اإلنـسان، وهـو احلـق يف احليـاة           
توجيهية بـشأن التـشريد الـداخلي، واملبـادئ األساسـية بـشأن اسـتخدام املـسؤولني عـن إنفـاذ                     ال
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وتلــزم هــذه القواعــد املــسؤولني عــن األمــن مبمارســة ضــبط  . القــانون للقــوة واألســلحة الناريــة
النفس والتقليل إىل احلد األدىن من األضرار واإلصابات، كما تلزم السلطات احلكومية مبعاقبـة              

ويف يوم كتابة هـذا التقريـر، مل تكـن قـد            .  عن االستخدام العشوائي والتعسفي للقوة     املسؤولني
وردت أية معلومـات إضـافية خبـصوص التفاصـيل، أي بـشأن التحقيقـات الـيت أجرهتـا حكومـة            

  . السودان، ومعاقبة األشخاص املسؤولني
  

  انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها حركات املعارضة املسلحة  -هاء   
  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل املدنيون يتحملـون وطـأة عـبء القتـال الـداخلي           - ٢٨١

وتـشمل  . بني خمتلف الفصائل املتمردة وأعمال التعـسف املرتبكـة يف اإلقلـيم اخلاضـع لـسيطرهتا       
  : بعض األمثلة هلذه االنتهاكات اليت مت إبالغ الفريق هبا ما يلي

حيـث تـسبب قتـال      ) مشال دارفور ( منطقة كفود    ، يف ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان   )أ(  
 -  وجـيش التحريـر الـسوداين   منـاوي  جنـاح مـيين      -أُبلغ عن نشوبه بني جـيش التحريـر الـسوداين           

جناح اإلرادة احلرة، وكالمها وقّعا على االتفاق يف تشريد السكان املـدنيني علـى نطـاق واسـع         
  ن يف كفود والقرى اجملاورة؛ مدنيني وتدمري واسع النطاق للمساك١٠وموت أكثر من 

وتـــدل املعلومـــات املتاحـــة بقـــوة علـــى أن حركـــة القـــوى الـــشعبية للحقـــوق   )ب(  
والدميقراطية يف منطقة مستريي، يف غرب دارفـور، وهـي جمموعـة موقعـة علـى اتفـاق الـسالم،          

وُتتهم احلركة بالقيـام بعمليـات اعتقـال واحتجـاز غـري       . تنتهك حقوق اإلنسان بصورة منتظمة    
انونية، وبتوجيه هتديـدات بالقتـل، وبإرغـام املـواطنني علـى دفـع فديـة ماليـة، وبإسـاءة معاملـة                      ق

  املعتقلني وتعذيبهم، وباختطاف املدنيني؛
 جنــاح مــيين منــاوي متــهمون بارتكــاب     -أعــضاء جــيش حتريــر الــسودان      )ج(  

ارفـور أن   وتـذكر عـدة تقـارير مـن مشـال د          . انتهاكات منتظمـة حلقـوق اإلنـسان ضـد املعـتقلني          
احلركــة حتتجــز األشــخاص يف املعــتقالت ملــدة طويلــة وغــري حمــددة دون أن تقــدم املعــتقلني إىل  

ويبدو أن الضرب املبـّرح وغـريه مـن أشـكال إسـاءة املعاملـة والتعـذيب ُيمـارس         . سلطة قضائية 
  .بانتظام

  
  االستنتاجات    

 عــن ضــمان حقــوق   بــالرغم مــن أن حكومــة الــسودان تتحمــل املــسؤولية األساســية  - ٢٨٢
اإلنــسان ملواطنيهــا وعــن احلمايــة مــن كــل أشــكال التعــدي، فــإن حركــات املعارضــة املــسلحة   

وتالحـظ لـدى األطـراف      . املختلفة تتحمل مـسؤولية هـي أيـضا يف املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرهتا              
إىل املوقِّعة على اتفاق سالم دارفور واألطراف غـري املوقِّعـه عليـه، علـى الـسواء، نزعـة متزايـدة               



S/2008/647
 

100 08-53728 
 

وباإلضافة إىل اسـتخدام األطفـال املـرتبطني        . انتهاك احلقوق األساسية للمدنيني بصورة منتظمة     
جبماعــات مــسلحة، ُتتــهم الفــصائل املتمــردة بالقيــام باالعتقــال واالحتجــاز التعــسفيني وبإســاءة 
معاملــة احملتجــزين وتعذيبــهم وقتلــهم، وباالختطــاف والتــسبب يف االختفــاء القــسري، وبــابتزاز 

. األموال، وبفرض الضرائب على األهايل، وبارتكاب أعمال العنف اجلنسي والعنف اجلنـساين           
وذكر للفريـق أحـد الناشـطني يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف دارفـور، وهـو أساسـا مـن مؤيـدي                         

ختـوض اآلن   احلركات، أن عدة فصائل متمردة قد فصلت نفسها عن اجملتمع الـدارفوري وأهنـا        
  .مجتمع املدين وحلقوق املدنينياحلرب دون مراعاة لل

  
   اجلوانب املالية النتهاكات احلظر-ثالث عشر 

  النفطوعائدات  املشروعة ضرائبال  -ألف   
  يتمثل املصدر الرئيسي لتمويل انتهاكات حظـر األسـلحة املرتكبـة يف منطقـة دارفـور                  - ٢٨٣

 التشادية األوسـع    -السودانية  ولدعم اجملموعات املسلحة غري املنتمية لدول والعاملة يف املنطقة          
نطاقا، يف متويل قائم إىل حد بعيد على أساس قدرة الدولتني املشاركتني على جبايـة الـضرائب                 

ويــأيت املــصدر الفــردي األكثــر إدراراً للــدخل بالنــسبة للــسودان   . املــشروعة وإيــرادات أخــرى 
  .فطوتشاد من قدرهتما اليت مل تترسخ إالّ حديثا على إنتاج وتصدير الن

ــرة مــا بــني عــامي    - ٢٨٤ ، بلــغ متوســط معــدل النمــو االقتــصادي     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ يف فت
، ونـتج عـن ذلـك       ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ١٠ يف املائة سنويا، ويقّدر أنه بلـغ         ٧للسودان حنو   

ــن     ــرد م ــاع دخــل الف ــام ٣٤٠ارتف . ٢٠٠٦ دوالرات يف عــام ٨١٠ إىل ٢٠٠١ دوالرا يف ع
إذ بلغـت املتـأخرات احملليـة       . اجلديدة للسودان يظـل غـري متكـافئ       ومع ذلك، فإن توزيع الثروة      

 بليــون دوالر، وتبلــغ التفاوتــات اإلمنائيــة أوجهــا بــني اخلرطــوم وبعــض   ١,٣املتراكمــة للدولــة 
ــدخل         ــدان ذات ال ــة مؤشــرات البل ــشابه مؤشــرات التنمي ــة حيــث ت ــن جه ــشمال م ــات ال والي

. ؤشرات شبيهة بـأدىن املؤشـرات يف العـامل        املتوسط، ودارفور من جهة أخرى حيث ال تزال امل        
ويقـّدر أن   .  بليـون دوالر   ٨٠ حـوايل    ٢٠٠٧اإلمجايل يف عـام      ومن املقّدر أن يبلغ الناتج احمللي     

وبالتــايل فــإن عائــدات .  يف املائــة تقريبــا مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل ٣امليزانيــة العــسكرية متثــل 
ائب العاديـة تـسمح للدولـة بـأن متـوِّل بالكامـل             السودان من النفط والصادرات الزراعية والضر     

تواجــدها العــسكري يف دارفــور وعملياهتــا ضــد املتمــردين يف دارفــور، وبــأن تــدعم جمموعــات 
  .املعارضة املسلحة التشادية

  وشهدت تشاد أيضا معدالت منو قياسية يف حـني ال تـزال نـسبة كـبرية مـن الـسكان            - ٢٨٥
 بليـون دوالر تقريبـا بعـد أن كـان     ١٦ احمللـي اإلمجـايل للبلـد        ويبلـغ حاليـا النـاتج     . يف حالة فقـر   

ــسنوي يف مــستوى    ــام  ٩معــدل النمــو ال ــذ ع ــة من ــا  ٢٠٠٤ويف . ٢٠٠١ يف املائ ، ســجل رقم
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 يف املائــة بعــد أن شــرعت تــشاد يف إنتــاج الــنفط يف الــسنة الــسابقة وارتفــع  ٣٠قياســيا إذ بلــغ 
ــسرعة إىل  ــاج بـ ــوم٢٠٠ ٠٠٠اإلنتـ ــل يف اليـ ــا.  برميـ ــنفط اخنفـــض  وبـ ــاج الـ ــن أن إنتـ لرغم مـ

بعد، فـإن ارتفـاع أسـعار الـنفط أبقـى العائـدات مـن قطـاع الطاقـة يف مـستوى أعلـى مـن                           فيما
ــع ــا حــوايل   . املتوق ــشاد حالي ــق ت ــراض      ٤وتنف ــى األغ ــي اإلمجــايل عل ــا احملل ــن ناجته ــة م  يف املائ

  . العسكرية
 ذلـك نفقـات قواهتـا املعاونـة           وجتري تغطية نفقات القوات املسلحة للـسودان، مبـا يف           - ٢٨٦

. وقواهتـا األمنيـة واملقــاتلني نيابـة عنـها، مــن عائـدات الـضرائب املــشروعة الـيت جتبيهـا احلكومــة        
وبقــدر مــا تتلقــى جمموعــات املعارضــة املــسلحة الــسودانية والتــشادية الــدعم إمــا مــن حكومــة    

وجيـري تـوفري    . لتنيالسودان أو من حكومة تشاد، فهي تستفيد أيضا من إيـرادات هـاتني الـدو              
دعم إضايف يف شكل تعزيـز مـادي مباشـر باملركبـات أو األسـلحة أو معـدات االتـصال، مـثال،               
عن طريق حكومة تشاد جملموعات مسلحة سودانية، وعن طريـق القنـوات العـسكرية واألمنيـة                
ــد أو حــرس احلــدود أو جمموعــات املعارضــة      ــة مثــل اجلنجوي ــة بالنياب ــسودانية للقــوات املقاتل  ال

  . املسلحة التشادية
  

  فرض الضرائب غري املشروعة واخلطط املدرة للدخل  -باء   
  الضرائب  -  ١  

  تــستمد معظــم هــذه اجلماعــات دخــال تكميليــا مــن الــنظم الــضريبية اخلاصــة هبــا الــيت - ٢٨٧
وإن هذه اآلليات جلمع األموال غـري شـفافة         . ختضع هلا السكان املدنيني الواقعني حتت سيطرهتا      

ويف الواقع، فإن اخلطط الضريبية تلك تبدو مبثابـة ابتـزاز وأنـشطة             . بق على قدم املساواة   وال تط 
  . غري قانونية تقوم هبا مجاعات اجلرمية املنظمة، وهي بالتايل غري شرعية بأي معيار

ــسودان وحركــة العــدل واملــساواة وحركــة العــدل      - ٢٨٨ ــر ال ــون جلــيش حتري   وأوضــح ممثل
ماعية، الذين استجوهبم الفريق، أهنم يطـالبون، كبـديل شـرعي حلكومـة              القيادة اجل  -واملساواة  

ومـن جهـة أخـرى، مل يكـن         . السودان، حبق متساو يف فرض الـضرائب علـى الـسكان املـدنيني            
. هــؤالء املمثلــون علــى اســتعداد إلعطــاء وصــف دقيــق لنظــام جبايــة الــضرائب الــذي يطبقونــه  

 يتعلـق مبقـدار الـضرائب املفروضـة، والكيفيـة الـيت             ُهم كانوا مستعدين لتـوفري بيانـات فيمـا         وال
ــذين يتولــون املــسؤولية       يقــدرون هبــا الــدخل اخلاضــع للــضريبة أو بــشأن الزعمــاء املتمــردين ال

  . الشاملة عن جباية الضرائب
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  القروض الصغرية  -  ٢  
ومـة    مثة بعد آخر للخطط الضريبية غري املشروعة هذه تدخل فيه العالقة الوثيقـة املزع               - ٢٨٩

وحــسب جــيش حتريــر الــسودان وحركــة  . الــيت تــربط اجلماعــات املــسلحة بــاملزارعني احمللــيني  
 القيــادة اجلماعيــة، فــإن حفــز األنــشطة الزراعيــة -العــدل واملــساواة وحركــة العــدل واملــساواة 

وإن . يكتــسي أمهيــة حيويــة“ احملــررة”وأنــشطة اقتــصادية أخــرى بأســرع مــا ميكــن يف املنــاطق 
بة لكافة اجلماعات املتمردة تعتمد أساسا على اجملتمعات الزراعية احمللية مـن أجـل              القوات احملار 

لذلك، كلما استولت جمموعة مـسلحة علـى منطقـة مـا وأّمنتـها،              . تأمني الغذاء واملؤن األخرى   
وأحيانـا وعنـد    . شجعت املزارعني على الغرس من جديد وتربية املاشـية يف أقـرب وقـت ممكـن               

ريــر الــسودان وحركــة العــدل واملــساواة إىل اســتعدادمها ملــنح قــروض   احلاجــة، أشــار جــيش حت
وجيري تقدمي هذه القـروض علـى أسـاس أن املقـاتلني التـابعني حلركـة                . صغرية لتشجيع الزراعة  

ومل تعـط  . العدل واملساواة وجيش حترير السودان سيزّودون بالغذاء عنـدما ومـىت لـزمهم ذلـك         
 علـى مـن يتحمـل فيهـا املـسؤولية الـشاملة عـن إدارة                أية مجاعة سئلت توضيحات مفصلة تـدل      

  . خطط القروض تلك، أو على الفوائد والرسوم األخرى املفروضة على الدائنني
  

  اختطاف السيارات  -  ٣  
  هناك شكل آخر جلمـع األمـوال مـن أجـل اجلماعـات املعارضـة املـسلحة الـسودانية،                     - ٢٩٠
للتني تتعـرض هلمـا املركبـات واملعـدات األخـرى           وهو االبتزاز واللصوصية على الطرقات وا      أال

  . اليت تستخدمها الفعاليات الدولية املوجودة يف دارفور ويف املقاطعات الشرقية لتشاد
  

  اختطاف السيارات يف تشاد    
  لوحظت زيادات كبرية يف األنشطة غري الشرعية واللصوصية فيما يتعلـق بانتـهاكات        - ٢٩١

، ٢٠٠٨يوليـه  / وحىت هنايـة متـوز    ٢٠٠٥نوفمرب  /ر تشرين الثاين  ومنذ بداية شه  . حظر األسلحة 
 مركبة متلكها منظمات تابعة لألمـم املتحـدة ومنظمـات غـري     ١٢٩ُسرق أو ُخطف ما جمموعه     

ــشاد      ــن ت ــشرقي م ــل يف اجلــزء ال ــة تعم ــة دولي ــسائقون    . حكومي ــدة حــاالت، أصــيب ال ويف ع
ما استعيد يف هنايـة املطـاف كـثري مـن           وبين. والركاب جبروح، كما أهنم قتلوا يف بعض احلاالت       

 مـن   ٥٧تلك املركبات، بعضها حلقت به أضرار كـبرية وُتـزال منـه عـادة كـل احملتويـات، فـإن                     
وخــالل الــستة شــهور األوىل مــن موجــٍة  . تلــك املركبــات مل تــسترد علــى اإلطــالق حــىت اآلن 

 أمـاكن وجـود عـدد       الختطاف السيارات، حددت مصاحل األمم املتحـدة األمنيـة أثنـاء حترياهتـا            
 يف املائــة مــن الــسيارات املــسروقة متواجــدة عــرب احلــدود يف  ٥٠وتــبني هلــا أن . مــن املركبــات

  . مسؤولون حكوميون سودانيون السودان ويستخدمها أفراد مرتبطون باجلماعات املسلحة أو
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ــد كــروزر        - ٢٩٢ ــا الن ــسيارة مــن طــراز تويوت ــق ب ــة جتــسد هــذه املــشكلة تتعل ــاك حال   وهن
وقــد . ٢٠٠٨مـايو  /جرهتا منظمـة غـري حكوميـة دوليـة يف أبيـشي مـن تـاجر حملـي يف أيـار         اسـتأ 

اختطف هذه السيارة أربعة أشخاص مسلحني ببنادق رشاشة، سلبوا يف تلك العمليـة الركـاب      
وحاملـا أخطـر صـاحب    . األربعة من مجيع أمتعتهم، مبا فيها حواسـيب حممولـة وجـوازات سـفر          

ثرهــا، يف أعقــاب معلومــات أفــاد هبــا شــهود عيــان دلّــت علــى أن  املركبــة باالختطــاف اقتفــى أ
ويف النهايــة، تعقــب  . الــسيارة شــوهدت وهــي تتحــرك صــوب احلــدود التــشادية الــسودانية       

شخصيا املركبة وصوال إىل اجلنينة وإىل مرتل زعيم ميليشيا يدعى جربيل عبد اهللا، وهو شـقيق                
ــة  ــه، أرغــم علــى دفــع مبلــغ   وخــالل حماوالتــه الالحقــة  . رئــيس الــشرطة احمللي الســترداد مركبت

دوالر السترجاعها وشوهدت املركبة املعنيـة أخـريا يف اجلنينـة مـصبوغة حـديثا ومكتوبـا               ٣٠٠
  .“حرس احلدود”عليها بالعربية عبارة 

  
  هنب هواتف الثريا  -  ٤  

  وقع شكل من أشـكال مـا ميكـن أن يعتـرب مـصدرا للتمويـل غـري املـشروع يف شـكل                         - ٢٩٣
. فربايـر / شـباط  -يناير  /والنهب خالل اهلجمات اليت ُشنت على جنامينا يف كانون الثاين         السرقة  

وهـي الوكيـل احمللـي      ). SOGECT(فقد هنبت أثناء االقتتال مرافق التخزين لشركة سـوجيكت          
وذكــر للفريــق صــاحب الــشركة، الــسيد عبــد الــرمحن حــسن حممــد إيتنــو، أن   . هلواتــف الثريــا

 قـد أخـذت مـن مبـاين شـركته       (SIM) بطاقـة    ١ ٠٠٠ثريا ومعهـا     جهاز من هواتف ال    ١ ٠٠٠
ومما يزيـد مـن تعقيـد هـذه احلالـة أن الـسيد إيتنـو مل يبلـغ رمسيـا                     . إضافة إىل أشياء كثرية أخرى    

 SIMومل يــذكر أن أيــا مــن بطاقــات ) ٧١٠١(هــاتف ثريــا مــن طــراز  ٢٩٠ســوى عــن ســرقة 
ات التقنية لتشغيل األجهزة اهلاتفية الـساتلية       ومل يتمكن الفريق من التأكد من املستلزم      . مفقودة

  . املسروقة أو اليت تشّغل بطريقة غري قانونية
  وقــد حيتــاج دور الــسيد إيتنــو يف هــذه املــسألة مزيــدا مــن االهتمــام نظــرا لتمنعــه مــن  - ٢٩٤

الكشف عن كامل دوره يف استرياد سيارات تويوتا من طراز الند كروزر من دولـة اإلمـارات         
وزعم عدة شهود، يف إفـاداهتم للفريـق أن الـسيد إيتنـو رجـل أعمـال                 .  املتحدة إىل تشاد   العربية

ُيشتبه يف أن له صالت قوية حبركة العدل واملساواة وأنه ما فتـئ يـنظم اإلمـدادات للجماعـات                    
  . املعارضة املسلحة السودانية

  
  املركبات املستوردة لتشاد  -  ٥  

ــسان- ٢٩٥ ــل /  يف ني ــق إىل شــحنتني    ، اســترعت٢٠٠٨أبري ــاه الفري ــسودان انتب ــة ال  حكوم
 مركبة وشحنات متنوعة من الـسلع العامـة الـيت حجزهتـا اجلمـارك        ١٧تتكونان من ما جمموعه     
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وقـد وصـلت الطائرتـان إىل اخلرطـوم         . السودانية أثناء توقف تقـين لطـائرتني يف مطـار اخلرطـوم           
. حـدة وكانتـا يف طريقهمـا إىل جنامينـا         قادمتني من مطار الفجرية الـدويل باإلمـارات العربيـة املت          

وقررت حكومة السودان فيما بعد إعادة السلع العامة إىل أصحاهبا الشرعيني، لكنـها حجـزت               
والسبب الذي قُدم هو أن املركبـات كانـت متجهـة إىل جنامينـا كجـزء مـن سلـسلة                  . املركبات

عـدل واملـساواة وأهنـا      إمدادات ينظمها رجل أعمال حملي له روابط قوية مشبوهة مـع حركـة ال             
  . سوف تؤول يف هناية املطاف إىل حركة العدل واملساواة اليت ستقوم بتحويرها

  وحقــق الفريــق يف هــاتني الــشحنتني ويف موضــوع األفــراد املتــورطني، فوصــل إىل        - ٢٩٦
  .التالية النتائج

  
  ١الشحنة رقم     

يص اجلمركي ومقرهـا يف       الشحنة األوىل نظمتها شركة غولدن ستار للشحن والتخل         - ٢٩٧
وصرح السيد عبد الكرمي للفريق بأنـه قـد نظّـم           . ديب، ويشرف عليها بركاي حممد عبد الكرمي      

وعـّرف املـتلقني بـأهنم يف       .  شحنة من مركبات مماثلة والسلع العامة أيضا إىل جنامينا         ٢٠حوايل  
 املـدير هـو     شركة غولدن ستار يف تشاد ومديرها العـام هـو حـسن آدم كيـسني كمـا أن نائـب                   

غري أن الشهود أوضحوا للفريق بأن املتلقـي النـهائي هـو أحـد أقربـاء                . السيد حممد حامد كونا   
  . وزير دفاع تشاد

  
  UN-76011 ورقم تسجيلها هو 76 ‐ إليوشن  طائرة من طراز إيست وينغ :٣٥ صورةال    

  
  
  
  
  
  
  
    

 اليت وصـلت إىل     ،UN-76011  استخدمت للشحن طائرة إيست وينغ ورقم تسجيلها          - ٢٩٨
ــوم     ــن صــباح ي ــساعات األوىل م ــسان٥اخلرطــوم يف ال ــل/ ني ــالوقود   . أبري ــائرة ب ــزوَّدت الط وت

وعند اهلبـوط،   . وأقلعت يف اجتاه جنامينا، لكنها عادت بعد أربعني دقيقة بسبب صعوبات تقنية           
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ــة علـــى      ــان احلمولـ ــددة يف بيـ ــوم الـــسلع واملركبـــات احملـ ــار يف اخلرطـ ــلطات املطـ ــادرت سـ صـ
  : التايل لالشك

  JTEBK29J80031974: تويوتا برادو، اهليكل القاعدي رقم
  JTFLJ73J086043440: تويوتا بيك أب، اهليكل القاعدي رقم
   JTFLJ73J586042171 :تويوتا بيك أب، اهليكل القاعدي رقم
  JTFLJ73J786044164: تويوتا بيك أب، اهليكل القاعدي رقم
  JTFLJ73J686042468 :تويوتا بيك أب، اهليكل القاعدي رقم
  JTFLJ73J186042457: تويوتا بيك أب، اهليكل القاعدي رقم
 JTFLJ73J286042192: تويوتا بيك أب، اهليكل القاعدي رقم

  JTFLJ73J286042533: تويوتا الند كروزر، اهليكل القاعدي رقم
  JTFLJ73J786042284: تويوتا الند كروزر، اهليكل القاعدي رقم

  
  ٢الشحنة رقم     

مـصطفى بواسـطة شـركته العمـدة لقطـع غيـار       .   الشحنة الثانية نظمها حممد عيسى م  - ٢٩٩
ــسيارات يف ديب ــوىل بانتظــام إرســال        . ال ــضا كــان يت ــه هــو أي ــق أن ــسى للفري ــسيد عي وذكــر ال

شحنات مركبات وأنه كان يستعني هلذا الغرض خبدمات شـركة ماسـاوا للتخلـيص اجلمركـي                
 - وكانـت الـشحنة ترسـل إىل شـركة سـوجيكت          . عربية املتحدة والشحن، ومقرها يف اإلمارات ال    

وقد تعاقدت شركة ماسـاوا علـى طـائرة مـن           . تشاد، اليت ميلكها عبد الرمحن حسن حممد إيتنو       
أبريـل  / نيـسان  ٩ووصـلت الطـائرة إىل اخلرطـوم يـوم          .  لنقـل الـشحنة    ٧٦ -طراز بدر إليوشـن     

  . لشحنومل ترد أية معطيات عن املركبات يف بيان ا. ٢٠٠٨
  

  اإلجراءات القضائية  -  ٦  
  حقق الفريق يف طلب املـساعدة التقنيـة والتـسليم الـذي قدمتـه حكومـة الـسودان إىل               - ٣٠٠

وخـالل اجتمـاع   . سلطات اإلمارات العربية املتحدة خبصوص بعـض منظمـي هـاتني الـشحنتني      
بذولـة ملقاضـاة    مع وزير عدل السودان، طلب الفريـق معلومـات إضـافية عـن اجلهـود الثنائيـة امل                 

وطلب الفريق أيضا نسخا مـن طلـب املـساعدة التقنيـة والتـسليم املقـدم إىل                 . هؤالء األشخاص 
ومل تـرد أيـة     . اإلمارات العربية املتحدة وأية معلومات أخرى ذات صلة فيما خيص هذه املسألة           

  . معلومات حىت اآلن من وزارة العدل ردا على هذا الطلب
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ــن  - ٣٠١ ــق م ــشف الفري ــت،        واكت ــة قام ــة احمللي ــوى األمني ــصادره اخلاصــة أن الق  خــالل م
 إىل  ٢١استجابة لطلب حكومـة الـسودان املقـدم إىل سـلطات اإلمـارات العربيـة املتحـدة، مـن                    

يونيـــه، باعتقـــال عـــدد مـــن األفـــراد املـــرتبطني بـــشركة غولـــدن ســـتار للـــشحن  / حزيـــران٢٣
وقـد اعتقـل    .  حممـد عبـد الكـرمي      والتخليص اجلمركي بديب، مبن فيهم مديرها الرئيسي بركـاي        

السيد بركاي، الذي يبدو أنه حيمل جنسية السودان وتشاد والواليات املتحدة األمريكيـة، هـو    
ــل ســلطات         ــن قب ــشادية، م ــسودانية أو الت ــسية أو ال ــة أو الفرن ــسية الكندي وشــركاؤه ذوو اجلن

اسـية لكـل منـهم لـدى     اإلمارات العربية املتحـدة لعـدة أسـابيع إىل أن تـدخلت البعثـات الدبلوم           
  . وعند إخالء سبيلهم، طُلب منهم مغادرة البالد. اإلمارات العربية املتحدة

  وعلــم الفريــق كــذلك أن حــاالت شــبيهة حــدثت يف املاضــي، تــدخلت فيهــا وزارة    - ٣٠٢
ــة املتحــدة      ــارات العربي ــضائية لإلم ــسلطات الق ــدى ال ــسودانية ل ــدل ال ــام  . الع ــي ع ، ٢٠٠٣فف

ــس   ــسلطات ال ــشاديني      التمــست ال ــسودانيني الت ــن ال ــدد م ــة ملقاضــاة ع ــساعدة القانوني ودانية امل
املقــيمني يف ديب أو يف غريهــا مــن مــدن اإلمــارات العربيــة املتحــدة كــانوا متــورطني يف شــحن    

وأبلغـت حكومـة الـسودان اإلمـارات العربيـة املتحـدة بـأن          . للسودان مركبات إىل دول جماورة   
 حركـات التمـرد وبـذلك فإنـه يـشكل مـؤامرة ضـد               تصدير سيارات الند كروزر سـوف يفيـد       

ويستدل من حتقيقـات الفريـق حـىت اآلن أنـه مل يـسلّم أي فـرد حـىت اآلن إىل الـسودان                       . الدولة
ــراد        ــة املتحــدة مــن كــل األف ــات، وإمنــا طلبــت حكومــة اإلمــارات العربي اســتجابة لتلــك الطلب

  . البالد املذكورين مغادرة
  

  مالحظة    
 تصرف حكومة السودان بالفعل تـصرفا ثنائيـا يف حـالتني مـوثقتني علـى        ينبغي اعتبار  - ٣٠٣

أساس صكوك قانونية ضد الضالعني يف التجارة الدولية للمركبات الرباعية الـدفع مبثابـة سـابقة       
فبموجب تلـك الوثـائق، وحبكـم أفعاهلـا الثنائيـة، سـجلت حكومـة الـسودان بأهنـا تعتـرب                   . مهمة

عـسكرية حـىت وهــي غـري جمهـزة، عنـدما يتـاجر هبـا أو جيــري        تلـك املركبـات هلـا اسـتخدامات     
ــدان جمــاورة  ــار أن تلــك      . اســتريادها إىل بل ــل يف اعتب ــق ســابقة تتمث ــسودان خل ــإن ال ــذلك، ف ل

وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن تتحمــل حكومــة . املركبــات هلــا صــلة يف ســياق انتــهاكات احلظــر
ــضباطها      ــسودان نفــس القــدر مــن املــسؤولية إن هــي مسحــت ل ــيني بنقــل  ال العــسكريني واألمن

  . مركبات ذات أنواع مشاهبة إىل دارفور
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  استراتيجية التأخري والعرقلة اليت تنتهجها حكومة السودان  -جيم   
  نظرا إىل أن حكومـة الـسودان هلـا تقاليـد عريقـة يف إحكـام سـيطرهتا علـى الوظـائف                - ٣٠٤

ميـة، لـذا ينبغـي حتليـل دور وأنـشطة      االقتصادية اهلامة يف البلد من خالل الشركات شـبه احلكو       
ــا   ــيال دقيق ــشركات حتل ــة خــدمات      . تلــك ال ــضاء، أي ــد االقت ــق أن حيــدد، عن ــد حــاول الفري وق

. مسامهات قد ُتنتهك هبا األحكـام ذات الـصلة املنـصوص عليهـا يف قـرارات األمـم املتحـدة                    أو
كات شــبه بيــد أن حتريــات الفريــق هبــدف التوصــل إىل فهــم أفــضل هلويــة وأنــشطة تلــك الــشر  

احلكوميــة علــى وجــه الدقــة، قــد تعرضــت إىل قــدر كــبري مــن التــأخري والعرقلــة والتقــويض مــن 
  . جانب حكومة السودان

  ومن األسـاليب الـيت عرقلـت هبـا احلكومـة أعمـال الفريـق يف هـذا اجملـال حماولتـها أن                - ٣٠٥
مــة الــسودان أن فعلــى ســبيل املثــال، حاولــت جهــة التنــسيق التابعــة حلكو. حترمــه مــن اســتقالله

وهـذه احملاولـة   . تفرض قاعدة تقضي بأال يقيم الفريق أي اتصال مباشر مـع الـشركات اخلاصـة              
وإهنـا أيـضا طريقـة ناجعـة جـدا لتـأخري            . يف حد ذاهتـا تقـوض كـثريا اسـتقالل حتقيقـات الفريـق             

وعلــى غــرار ذلــك، فــإن جهــة  . وتعطيــل أهــم جهــود فريــق اخلــرباء املبذولــة جلمــع املعلومــات  
نسيق بني الفريـق وحكومـة الـسودان مل تيـسر أبـدا االتـصاالت املباشـرة مـع الـشركات الـيت                       الت

  . طلب الفريق االجتماع هبا
  ومن األساليب أيضا اليت قّوضت هبا احلكومة أعمال الفريق أهنا رفـضت أو جتاهلـت      - ٣٠٦

حــدى فمــثال، ســعى الفريــق إىل معرفــة مــا إذا كانــت إ     . أبــسط طلبــات التزويــد مبعلومــات   
وللقيــام بــذلك، طلــب نــسخا مــن ســجل . الــشركات يف واقــع األمــر شــبه حكوميــة أو خاصــة

ــصلة      ــشركات ذات ال ــسودان فيمــا خيــص كــل شــركة مــن ال ــشركات يف ال ــق  . ال ــع الفري واتب
توجيهات احلكومة وقـدم طلبـه مـن خـالل جهـة التنـسيق يف احلكومـة، رغـم أن تلـك الوثـائق                        

ديـد، بيانـات سـجل الـشركات فيمـا يتعلـق باملـسامهني              وطلب، على وجه التح   . متاحة للعموم 
واملسؤولني واملديرين، إىل جانب الكيانات الفرعية أو التابعة احملتملة، وعناوين املقـار الرئيـسية              

ومل يرد أي مـن هـذه   . انقطعت عن العمل/للشركة ومعلومات عن مىت بدأت الشركة نشاطها    
  .البيانات أبدا من حكومة السودان

  
  أثر اهلجمات على املنظمات اإلنسانية الدولية وبعثات حفظ السالم  -شر رابع ع

  أصبحت اجلهات الفاعلة اإلنسانية العاملة يف دارفور فريسة سهلة لطائفة واسعة مـن               - ٣٠٧
ويف خضم سعي هذه العناصر املسلحة لـدعم        . العناصر املسلحة يف دارفور يف حبثها عن املوارد       

بأهنــا حركــات متــرد أو جملــرد القيــام بأعمــال إجراميــة بــدافع املــصلحة  عملياهتــا وتربيــر دعواهــا 



S/2008/647
 

108 08-53728 
 

الشخصية، فإهنا جعلت من وكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة وسـائر                  
  .املنظمات اإلنسانية أهدافا ألعمال اللصوصية واختطاف السيارات واالعتداءات السافرة

ستهداف أوساط املعونة وذلك عن طريـق اهلجـوم علـى             وقد أصبح من املعتاد تعمد ا       - ٣٠٨
وإذ تقـع هـذه االعتـداءات يوميـا يف مجيـع أرجـاء واليـات                . القوافل واملكاتب وأماكن الـسكن    

مشال وجنوب وغرب دارفور، لذا فـإن النتيجـة احلتميـة هلـا كانـت وقـوع تـدهور يـضاهيها يف               
  .الوصول إىل السكان املعرضني لألذى

ســتهداف أوســاط املعونــة لكــي يطــال بعثــات حفــظ الــسالم العاملــة يف     وقــد امتــد ا- ٣٠٩
كمــا أن اهلجــوم علــى حفظــة الــسالم أســلوب ممكــن ليحــصل اللــصوص واجلماعــات . دارفــور

وصـار لالعتـداءات علـى عمليـات حفـظ          . املسلحة على معـدات مدنيـة ومزدوجـة االسـتعمال         
ختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة          السالم لبعثة االحتاد األفريقي يف السودان والعمليـة امل        

وأدت . يف دارفور فائـدة إضـافية بالنـسبة للمتمـردين إذ أصـبحت مـصدرا لألسـلحة والـذخرية                  
تلك اهلجمات إىل سقوط أعداد كـبرية مـن األفـراد املـدنيني والعـسكريني يف العمليـة املختلطـة                    

عجـز العمليـة املختلطـة عـن الـدفاع          لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وبرهنت على         
  .عن نفسها عسكريا أو صد اهلجمات املتكررة عليها

) ٢٠٠٥ (١٥٩١  وتلقى الفريق توجيها من جلنة جملس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار                 - ٣١٠
بشأن السودان للنظر يف موضوع اهلجـوم علـى العـاملني يف بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان              

، واهلجـوم علـى قافلـة وقـود تابعـة للعمليـة             ٢٠٠٧سـبتمرب   / وقـع يف أيلـول     يف حسكنيته، الذي  
ويف ضوء هذا، اختـار الفريـق أن ينظـر أيـضا يف سـرقة        . ٢٠٠٨يناير  /املختلطة يف كانون الثاين   

ــع يف       ١٢ ــوم وقـ ــور ويف هجـ ــال دارفـ ــة يف مشـ ــن قافلـ ــة مـ ــة املختلطـ ــرية العمليـ ــن ذخـ ــا مـ  طنـ
وهبــذا قــام . يــة مــشتركة للعمليــة املختلطــة  علــى دوريــة عــسكرية ومدن ٢٠٠٨أغــسطس /آب

ولـيس يف وسـع الفريـق أن حيـدد          . الفريق هبذا العمل يف ضوء األحكام ذات الـصلة مـن واليتـه            
املسؤولية اجلنائية خارج نطاق واليته أو أن يعلق على أية عيـوب مؤسـسية إال بقـدر مـا تتعلـق       

وميـة أو القـانون اإلنـساين الـدويل     حتديدا بأحكام حظر األسلحة أو التحليقـات العـسكرية اهلج        
  .أو قانون حقوق اإلنسان

  
  ت حفظ السالمااهلجمات على بعث  -ألف   

  تعاين العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، شـأهنا يف ذلـك                     - ٣١١
املني شأن سابقتها بعثة االحتاد األفريقي يف السودان، من نقص مزمن يف القدرة من حيـث العـ                

وقد هامجتـها وقتئـذ   . ٢٠٠٨يناير /واملعدات وهي على تلك احلال منذ نشرها يف كانون الثاين  
ويعمــل أفــراد العمليــة املختلطــة يف ظــل . كــل مــن قــوات حكومــة الــسودان وقــوات املتمــردين
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ــسطو      ــسيارات وال ــيهم، واختطــاف ال ــداء عل ــالتعرض العت ــستمر ب ــد م ــن   . هتدي ــضح م ــد ات وق
أبريـل وهـدف   /ينـاير ونيـسان  /على قوافـل إعـادة التمـوين يف كـانون الثـاين         االعتداءات الكربى   
يوليه، أن التهديدات األمنية املوجهة إىل العملية املختلطة تتعـدى املـستوى           /هجوم فتاك يف متوز   

وإن تلـك اهلجمـات     . املنخفض لالنتهازية اإلجرامية لتصل إىل استهداف البعثـة نفـسها حتديـدا           
درة العمليــة املختلطــة علــى العمــل ومحايــة وصــول املــساعدة اإلنــسانية هلــا تــأثري شــديد علــى قــ

  .وتنتهزها اجملموعات املسلحة كفرصة إلعادة إمداد قواهتا بسرقة أمالك األمم املتحدة
  

  اهلجوم على بعثة االحتاد األفريقي يف السودان يف حسكنيته  -  ١  
قاومــة املــسلحة يف دارفــور ، هــاجم أفــراد مجاعــات امل٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول٢٩  يف - ٣١٢

وقتل عشرة مـن  . موقع الفريق العسكري يف حسكنيته التابع لبعثة االحتاد األفريقي يف السودان          
وهنب اجلزء األعظم من معـدات موقـع الفريـق          . حفظة السالم وأصيب اثنا عشرة جبروح بليغة      

كمــا مت . جنـود العـسكري، مبـا يف ذلـك األسـلحة والــذخرية واملركبـات واألمتعـة الشخـصية لل       
  .ختريب املوقع املذكور ذاته وأُحرق جزء منه

  
  العسكري يف حسكنيته بعد اهلجومملوقع الفريق جوي نظر  م:٣٦ صورةال    

  
  
  
  
  
  
  
  
    

 كيلـومترا مـن   ٨٥  تقع حـسكنيته يف جنـوب شـرقي مشـال دارفـور علـى بعـد حـوايل                 - ٣١٣
 فــردا يؤلفــون ١٥٧مــا جمموعــه وقــد كــان وقــت اهلجــوم . مدينــة الــداين وحتــد واليــة كردفــان

ــة ومــستخدمني مــدنيني آخــرين       ــة ومــراقبني عــسكريني وشــرطة مدني ســرية مــن قــوات احلماي
  .منتشرين يف موقع الفريق العسكري
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ــرب زهــاء    - ٣١٤ ــق، فقــد اقت ــق   ٣٠٠  واســتنادا إىل مــصادر الفري ــع الفري  مهــاجم مــن موق
.  مركبـة، مـزودة بأسـلحة ثقيلـة        ٣٠وكانوا جمهزين بنحـو     . العسكري آتني من جهته الشمالية    

ويف غـضون   . وأفاد الشهود أن قـوة الـنريان عنـد املهـامجني جتـاوزت كـثريا قـوة حفظـة الـسالم                    
 دقيقة، متكنوا مـن اختـراق املعـسكر، وسـرقوا مركبـات بعثـة االحتـاد األفريقـي يف                    ٤٥ إىل   ٣٠

ورد أفــراد . يةالــسودان وفتــشوا املعــسكر خيمــة خيمــة بغيــة هنــب األســلحة واألمتعــة الشخــص 
البعثة عليهم بالنار مبا يف ذلـك مـن إحـدى نـاقالت األفـراد املدرعـة، ولكـن مت االسـتيالء علـى                        

وهرب بعض اجلنود من املعـسكر      .  دقيقة عندما قُتل مدفعي املركبة بطلق ناري       ١٥الناقلة بعد   
ت الـذخرية   دنفـ وعنـدما   . عرب اجلهة الغربية حيث تسلّلوا عرب السياج السلكي فارين إىل العراء          

املهامجني بالنريان مـن اخلنـادق مـستعملني أسـلحة خفيفـة،      يطلقون النار على من آخرين كانوا   
أمـا الـذين رفـضوا    .  املهامجون من اخلنادق وطلبوا من اجلنـود تـسليم مجيـع األسـلحة واملـال           دنا
  .حاولوا إخفاء أسلحتهم فإهنم أعدموا أو
  

  التطورات يف املنطقة قبل اهلجوم    
حبـــسكنيته حتـــت ســـيطرة حركـــة حتريـــر  أن تكـــون املنطقـــة احمليطـــة  جـــرت العـــادة  - ٣١٥

 منـاوي  ين مي ناحج/ومل يوافق بعض أعضاء حركة حترير السودان      . مناوي  ين مي جناح/السودان
شــكلوا فــصيلهم  ،وهكــذا. دارفــوريعهــا علــى اتفــاق ســالم قركــة وخاصــة تواحلعلــى سياســة 

أغــسطس /آب ٣ويف . جنــاح الوحــدة/ريــر الــسودانحتحركــة اخلــاص الــذي يطلــق عليــه اســم 
الفريــق املنــشق  ارمسيــا ممثــل بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الــسودان عــن إنــشاء هــذأبلغــوا ، ٢٠٠٧
رحوا بـأهنم سـيتعاونون مـع عناصـر حركـة العـدل واملـساواة املوجـودة يف                  صكما أهنم   . اجلديد
الوحــدة وقــوات جنــاح /لــسودان حركــة حتريــر اتوبعدئــذ ويف حماولــة إلخــراج قــوا . املنطقــة

حركــة العــدل واملــساواة مــن املنطقــة، شــنت القــوات املــسلحة الــسودانية عــدة هجمــات علــى  
  .يةّواهلجمات اجلحسكنيته، مبا يف ذلك 

ــة     / أيلــول٦  ويف - ٣١٦ ــون علــى تلــك اهلجمــات ودعــوا بعث ــسكان احمللي ســبتمرب، احــتج ال
توقـف حكومـة الـسودان عـن اهلجـوم       إمـا أن     ،االحتاد األفريقـي يف الـسودان إىل أحـد األمـرين          

سـبتمرب ذهـب بعـده      / أيلـول  ١٠ هجوم جوي آخر يوم      وقعو.  العسكري فريقموقع ال ُتغلق   أو
 فريـق الوحـدة إىل موقـع ال     جنـاح   /ممثلون عن حركـة العـدل واملـساواة وحركـة حتريـر الـسودان             
الفريــق وقــع بون أســلحتهم حنــو مالعــسكري وأعلنــوا أنــه إن وقــع هجــوم آخــر فــسوف يــصوّ  

وعالوة عن ذلك، فإهنم فرضوا قيـودا علـى رحـالت طـائرة بعثـة االحتـاد األفريقـي                   . العسكري
  .سبتمرب/ أيلول١٦ورفعت تلك القيود يف . يف السودان املتوجهة إىل حسكنيته
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ــضا    - ٣١٧ ــام، حــدث أي ــل اهلجــوم بأي ــساواة   ا  وقب ــشقاق يف صــفوف حركــة العــدل وامل . ن
ه، ، جرت قطيعة بينه وبني أحـد قادتـ        لعدل واملساواة خليل إبراهيم   وخالل زيارة زعيم حركة ا    

 يف حــسكنيته مــع ةنــدب يف حــني بقــي ،هتــوغــادر خليــل إبــراهيم املنطقــة مــع قاد. ةنــدبعبــد اهللا 
 املنـشق عـن   ةنـد وفـصيل ب  الوحدة  جناح  /واستمر التعاون بني حركة حترير السودان     . املوالني له 

  .حركة العدل واملساواة
  

  نتاجاتاالست    
 العـسكري التـابع لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـسودان         فريق  كان اهلجوم على موقع ال      - ٣١٨

 ،ومركبات مشتركني يف بعثـة حلفـظ الـسالم        ومنشآت   على أفراد    متعمدايف حسكنيته هجوما    
 نظــام مــن ‘٣’) ـهــ( ٨٢يف املـادة   الــوارد تعريــفالوبـذلك فإنــه يــشكل جرميــة حـرب حــسب   

  .روما األساسي
 الفريــق يف ا مــن املعلومــات املتاحــة، مبــا يف ذلــك املقــابالت الــيت أجراهــ       ويــستفاد  - ٣١٩

 املنـشق عـن حركـة    والفـصيل الوحـدة  جنـاح   /السودان وتشاد، أن أفراد جـيش حتريـر الـسودان         
  . مسؤولون عن اهلجومةندبالعدل واملساواة واملوايل لعبد اهللا 

  .صادر الفريق إىل سببني اثنني  وفيما يتصل بدوافع اهلجوم، تشري م- ٣٢٠
ودان بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـس    قـوات   ، يساور احلركتني ارتيـاب عـام بـأن          األول  - ٣٢١

  .هامة مبعلومات عسكرية متّدها وتتعاون مع حكومة السودان
 توشك أن تقـوم هبجـوم       حكومة السودان  الشائعات القائلة بأن قوات      تركت،  ثاينال  - ٣٢٢
 باألسـلحة   التـزود االنطبـاع بـأن اجلماعـات املـسلحة يف حاجـة ملحـة إىل إعـادة                 لنطـاق   اواسع  

 العـسكري التـابع لبعثـة االحتـاد األفريقـي يف            فريـق وقد استهدف موقع ال   . والذخرية واملركبات 
هــذه املعــدات وهــدفا شــعر املهــامجون بــأهنم  للحــصول علــى الــسودان باعتبــاره أدعــى مــصدر 

  .خفيفة احلدة بدرجة مقبولةم ملخاطر  يعرضون أنفسهباكتساحهم إياه
  

  التوصية    
تقــوم حمكمــة خمتــصة الفريــق بــأن يوصــي ،  وطابعهــا املعقــدنظــرا خلطــورة اجلرميــة  - ٣٢٣

  . يف القضيةحتقيق كامل بإجراء 
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ــة املختلطــة      -  ٢   حتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة  اللاهلجــوم علــى قافلــة للوقــود تابعــة للعملي
  دارفور  يف

، انطلقـت قافلـة مؤونـة تابعـة للعمليـة املختلطـة             ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٥ يوم    يف  - ٣٢٤
وإذ احتاجت القافلة إىل يـومني مـن الـسفر، فإهنـا توقفـت يف قـرييت                 . الطينةمن الفاشر يف اجتاه     

العمليـــة املختلطـــة ورافقـــت القافلـــة فرقـــة مـــن قـــوات  .  الـــواقعتني يف طريقهـــابـــرو وأم كـــتم
لعمليـة املـذكورة وشـاحنتني      مكونة من عـشر نـاقالت أفـراد مدرعـة تابعـة ل            العسكرية   للحماية
الحتـاد األفريقـي    لا عالمة األمم املتحدة وشـاحنة واحـدة عليهـا عالمـة العمليـة املختلطـة                 معليه

 ،روبـ مدينـة أم  مغـادرة   وعقـب   . واألمم املتحدة يف دارفور ومثاين شاحنات مدنية لنقـل الوقـود          
قــوات تابعــة للقــوات املــسلحة  تعرضــت القافلــة هلجــوم مــن قبــل  ،  للمبيــت لــيالبعــد التوقــف

 ووقعــت .اثــننيالــسودانية ومل تكــن تفــصلها عــن وجهتــها النهائيــة ســوى مــسافة كيلــومترين   
 مـدة ربـع سـاعة تقريبـا، ممـا أدى إىل إحلـاق               والـصواريخ القافلة هـدفا لـنريان األسـلحة اخلفيفـة          

ة، والتـدمري الكامـل لـشاحنة ناقلـة للوقـود اشـتعلت         أضرار بالغة بإحدى ناقالت األفراد املدرعـ      
  .  وإصابة سائق مدين جبروح بليغة بعد رميه بالرصاصرفيها النا
لقـوات املـسلحة    من ا  وخالل مقابلة مع الفريق، صّرح قائد املنطقة العسكرية الغربية            - ٣٢٥

 العمليـة املختلطـة     السودانية بأن هـذه القـوات مل تتلـق أيـة معلومـات فيمـا يتعلـق بتحـرك قافلـة                    
الحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور وبأنه مل يكن هناك أي تنسيق بني العمليـة املختلطـة       ل

وصـرح القائـد أيـضا بـأن القافلـة كانـت            . والقوات املسلحة الـسودانية بـشأن حتركـات القافلـة         
 اءرفـ لك فـإن اخل   بأهنا تـضم مجاعـات مـسلحة، وبـذ         ، تسري ليال يف منطقة معروف      اهلوية جمهولة

  . يف قاعدة القوات املسلحة السودانية شعروا بأهنا تشكل هتديدا وشيكا ألمن القاعدة
ــة املختلطــة    هــذا وإن ســرد األحــداث  - ٣٢٦ الحتــاد األفريقــي  ل يتعــارض مــع تقــارير العملي

أحيطـت علمـا بتحركـات القافلـة        حكومـة الـسودان     واألمم املتحدة يف دارفـور الـيت تفيـد بـأن            
كانت القافلة تـسري علـى وتـرية       و. ا يف الواقع كانت ترصد سريها منذ انطالقها من الفاشر         وأهن

لعديــد مــن نقــاط حمــسوبة، تعرقــل ســريها تــأخريات مردهــا إىل تعطــالت عديــدة ومــرت عــرب ا 
وفقــا و. موهجتتعــرض للــكومــة الــسودان طيلــة يــومني مــن الــسفر قبــل أن   التفتــيش التابعــة حل

األمـم املتحـدة وبعثـة      كانـت عالمتـا      و متامامقمرة  السماء   كانت   ،ريقبيانات شهود مجعها الف   ل
وحـىت بغـض   . االحتاد األفريقي يف السودان مرسومتني بوضـوح علـى مركبـات القافلـة البيـضاء           

ــاقالت أفــراد مدرعــة وال  ديالنظــر عــن هــاتني العالمــتني، فــإن القــوات املتمــردة ليــست لــ     ها ن
ال هي معروف عنها بأهنا تسري بـبطء جمتمعـة يف قافلـة    شاحنات ناقلة للوقود من ذلك احلجم و 

لذا، فمن غري املنطقي أن تدعي القوات التابعة للقوات السودانية املسلحة بأهنـا         . نوع ال امن هذ 
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بسهولة عن طريق اخلطأ بأهنـا هجـوم        هبا  ظن  مل تكن تعلم حبركة هذه القافلة أو بأنه ميكن أن يُ          
  .لمتمردينل

الحتـاد األفريقـي واألمـم      ل والية العملية املختلطـة      بداية عهد هلجوم يف   اهذا   وقد وقع     - ٣٢٧
وحينئـذ، كـان   . يد تسلمها للمهام من بعثة االحتاد األفريقي يف الـسودان      َعاملتحدة يف دارفور وبُ   

فرضــها علــى حريــة حكومــة الــسودان  الــيت حاولــت القيــودهنــاك كــثري مــن اجلــدال خبــصوص 
حكومـة الـسودان رمبـا كانـت وراء     القويـة بـأن   زاعم علـم بـامل  وإن الفريـق علـى   . حركـة البعثـة  

وإن األدلـة الـيت     . تعزيزا حملاولتها احلد من التنقالت الليلية للعملية املختلطـة        لة  اهلجوم على القاف  
  . هذا االستنتاجبتأييدمجعها الفريق أثناء حتقيقاته ال تسمح له 

  
  يةض اُأل- اهلجوم على قافلة العملية املختلطة   -  ٣  

 طنـــا مـــن الـــذخرية مـــن عيـــار  ١٢  تنـــاهز، وصـــلت كميـــة٢٠٠٨مـــارس / يف آذار - ٣٢٨
صينية الـ عـسكرية  الندسـية  اهلفرقـة  الم إىل بـور سـودان كجـزء مـن نـشر       لـ  م ١٢,٧م و   مل ٥,٨
وقــد تولــت الترتيبــات اللوجــستية . ساهم هبــا يف العمليــة املختلطــة يف نيــاال، جنــوب دارفــوراملــ

مم املتحـدة يف الـسودان، يف املقـام األول، وجـرى التعاقـد مـع شـركة          بعثة األ الفرقة  لنشر تلك   
  .  لتوفري النقل الربي هلذه الشحنة) سودان احملدودةترانس رايبا(الشحن 
أبريــل، غــادرت هــذه الــشحنة بــور ســودان يف طريقهــا إىل وجهتــها / نيــسان٢٢ ويف  - ٣٢٩
 املسافة بأكملها من بور سـودان إىل نيـاال          ولدواعٍ أمنية، اختذ القرار مسبقا بعدم قطع      . النهائية

يف خمـزن متلكـه شـركة       القافلـة   غـري الـشحنة     ُتوأن  وبأن يتم السفر بدال من ذلك على مـرحلتني          
  .  خارج العبيدرايبا يف اخلوّي

وخــالل اجلــزء الثــاين مــن . مت الــشطر األول مــن هــذه الــسفرة مــن دون أي حــادث  و- ٣٣٠
الطـرق واهلجـوم علـى القوافـل التجاريـة، هومجـت املركبـات              السفر، يف منطقة مشهورة بقطع      

  .عدات أخرى وُسرقت الشحنةمللذخرية ولاملقلة 
 ومن الواضح أن هذه الذخرية كان ينقلها متعاقد جتاري نيابة عن األمم املتحدة عـرب                 - ٣٣١

إجـراء  وعنـدما حـاول الفريـق       .  توفري األمم املتحـدة لألمـن      دونمنطقة غري آمنة يف دارفور من       
حتقيقات خاصة به يف مالبسات هذه اخلسارة اليت ميكن أن تـدخل يف نطـاق واليتـه، اكتـشف              

مـا يتعلـق بـالظروف احمليطـة        في العمليـة املختلطـة      لدىمعلومات قليلة جدا    سوى  هناك  ليس  أن  
وتــبني لــه أيــضا أن العمليــة املختلطــة لــيس هلــا نظــام داخلــي تــسجل بــه مركزيــا  . هبــذا اهلجــوم

.  عسكري مبوجب إعفائها من أحكـام حظـر األسـلحة           إىل دارفور من أسلحة وعتاد     حتضره ما
العالمــات وأرقــام الــسجالت وتفاصــيل تعبئــة مــن أن يعثــر علــى اآلن حــىت  الفريــق مكنومل يــت
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تفاصـيل   التأكـد مـن   فدهبـ وقـد أُنـشئ جملـس للتحقيـق تـابع للعمليـة املختلطـة        .  املفقودة وادامل
  .احلادث هذا
  

  التوصيتان    
  :ا يليالفريق مبيوصي   - ٣٣٢

إجراء استعراض كامل إلجراءات إدارة عمليات السالم من حيث النقل       ب  )أ(  
 حلظـر األمـم املتحـدة       والتخزين واستالم األسلحة والعتـاد ذي الـصلة يف املنـاطق اخلاضـعة            

  على األسلحة؛
ــأن يفــتح    )ب(    املختلطــة ةســجل داخلــي مركــزي ألســلحة وذخــرية العمليــ   وب

مجيع األسـلحة والـذخرية اجمللوبـة    أصناف اد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور حيدد  الحتل
إىل دارفور مبوجـب اإلعفـاء مـن حظـر األسـلحة وذلـك بغيـة القيـام، يف الوقـت املناسـب،                       

ل هـذه املعلومـات     اسـتكم يوصـي الفريـق أيـضا با      و. دمبعاجلة أي نقص أو تسرب هلذا العتا      
لعمليـة املختلطـة مـن    ريـق اخلـرباء وهياكـل ا   تكـون متاحـة لف  أن و العملية املختلطـة     قبلمن  

  .أجل رصد حظر األسلحة
  

   غوسا مجات- اهلجوم على دورية العملية املختلطة   -  ٤  
  أفـــادت مـــصادر الفريـــق بـــأن قافلـــة دوريـــة تابعـــة للعمليـــة املختلطـــة غـــادرت يـــوم  - ٣٣٣

ــه /متــوز ٨ ىل غوســا مجــات عــن طريــق  متجهــة إ) مشــال دارفــور( شــنقلي طوبــاي ٢٠٠٨يولي
وكانت القافلة مؤلفة من جنود قـوة احلمايـة     . السالم وواده مع توقع عودهتا يف نفس اليوم        دار

 مركبــة، ١٣ومستــشارين للــشرطة ومــراقبني عــسكريني ومــساعدين لغــويني كــانوا يــستقلون   
صـوب  ولدى عودهتـا مـن غوسـا مجـات          . فيها ناقالت أفراد مدرعة وسيارات رباعية الدفع       مبا

قريــة واده، الحــظ أعــضاء القافلــة أن مركبــات جمهــزة برشاشــات تــسري يف مــؤخرة القافلــة يف   
كيلــومتر مــن غوســا مجــات،   ١٢وعنــدما أصــبحت القافلــة علــى بعــد حــوايل   . نفــس االجتــاه

 أقبلـوا علـى مـنت       ٣٠٠وأفيد أن مهـامجني يـصل عـددهم إىل          . أطلقت عليها النريان من جهتني    
 املهــامجون فيمــا يبــدو مــدججني بأســلحة مثــل البنــدقيات املــستعملة  وكــان.  مركبــة٤٠قرابــة 

لألغراض العامة والرشاشات الثقيلة واملدافع املزدوجة السبطانة املـضادة للطـائرات والبنـدقيات             
وكـان هـؤالء املهـامجون أشـد تـسليحا      . ومدافع اهلاون . جي. يب. عدمية االرتداد وقذائف اآلر   
وُعلـم أهنـم كـانوا يرتـدون لباسـا أخـضر أو مموهـا للـصحراء                 . لطـة من قـوة محايـة العمليـة املخت       
  .وبعضهم كان يف زي مدين
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 أفراد مـن قـوات   ٧وقتل .   وأعقب ذلك تبادل إلطالق النار قيل إنه استغرق ساعتني          - ٣٣٤
واعتـدى املهـامجون جـسديا    .  يف حالـة خطـرية     ٧، منـهم    ٢٢وشرطة العملية املختلطـة وجـرح       

  . من مركبات العملية املختلطة ومعدات مرتبطة هبا١٠ة على الباقني قبل سرق
  

  االستنتاجات    
  :  خلص الفريق إىل ما يلي- ٣٣٥

تــوحي الظــروف بــشدة بــأن أعــضاء العمليــة املختلطــة كــانوا ضــحية هلجــوم      )أ(  
  حسن التنظيم ومبّيت وأن املهامجني كانوا جمهزين جتهيزا جيدا بتشكيلة من األسلحة الثقيلة؛

   اهلجوم يف منطقة حتت سيطرة حكومة السودان؛وقع  )ب(  
قيل إن قيادة الـشرطة يف مشـال دارفـور أعلنـت أهنـا لـن حتقـق يف اجلرميـة ألهنـا                         )ج(  

وقيـل إن نفـس التفـسري كـرره ضـباط           . حادثة وقعـت بـني العمليـة املختلطـة والقـوات املتمـردة            
  .االستخبارات

  
  توصية    

قدرات التعقيد يتجاوز   هذا   اخلطورة و  ئم هلا هذه  جرا ُيناسبمبا أن إجراء حتقيق       - ٣٣٦
  .أن حتقق يف احلادث كمة خمتصةحمل ينبغي لذاالفريق، 

  
  االستنتاجات  -باء   

  يتخـــذ تفـــشي عمليـــات اســـتهداف املنظمـــات الدوليـــة واهلجمـــات املـــستمرة علـــى - ٣٣٧
لــك فكلمــا وقعــت ت. عمليــات حفــظ الــسالم يف دارفــور نــسقا دوريــا ُيغــذي تــصاعد العنــف  

اهلجمات، ازدادت مكاسب تلك اجلماعات املـسلحة مـن حيـث قـدرهتا علـى شـن هجمـات،                   
وازدادت الصعوبة بالنسبة للعملية املختلطة وأوسـاط املـساعدة اإلنـسانية للقيـام بأنـشطتها مـن                 

  .أجل تعزيز السلم ومعاجلة املشاكل اإلنسانية يف دارفور
. ر مـن التـشرذم املـستمر للجماعـات املـسلحة            ويؤجج هذا التزايد يف انعدام االستقرا       - ٣٣٨

وتعــيش هــذه اجلماعــات يف منــاخ يــسهل معــه تــوفر األصــول الالزمــة لــدعم مجاعــة مــسلحة      
باملركبات واملعدات غري الفتاكة، عن طريق اهلجوم علـى القوافـل اإلنـسانية وهكـذا فـإن أجنـح           

ــسرق أقــ     ــشرذمة هــي تلــك الــيت يف مقــدورها أن ت صى مــا ميكــن مــن  اجلماعــات املــسلحة املت
  .اإلنساين اجملتمع
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  وتعــزز اهلجمــات املتعــددة والناجحــة علــى قــوات حفــظ الــسالم اآلن االنطبــاع بــأن  - ٣٣٩
كفة املنافع اجملنية من اهلجمة الناجحة على حفظة الـسالم مـن خـالل الفـوز املمكـن باألسـلحة        

اهلجمـات علـى مثـل تلـك        والعتاد املتصل هبا أرجح من كفة املخاطر اليت يطرحها القيام بتلـك             
كما أن إمكانية احليازة الداخلية لألسلحة والعتاد املتـصل هبـا      . القوة القليلة العدة حلفظ السالم    

يف دارفــور تنــال يف الــصميم مــن احملــاوالت الراميــة إىل إيقــاف إمــداد األطــراف املتحاربــة هبــذه 
  .املعدات بفرض حظر األمم املتحدة على األسلحة

رد األمــم املتحــدة وحكومــة الــسودان علــى اهلجمــات اآلنفــة الــذكر أقــل   وقــد كــان - ٣٤٠
يـشوه مسعـة     وهـذا مـا   . ميكن وهو يف حد ذاته رادع واه للهجمات املقبلة مـن هـذه الطبيعـة               ما

  .دارفور حفظة السالم واليت ال بد منها من أجل غرس الثقة يف قدرهتم على توفري األمن يف
عدة اإلنسانية يف االخنفاض نتيجة هلذه احلالة خـالل فتـرة             واستمر احلصول على املسا     - ٣٤١

الوالية هذه ويؤثر على مجيع اجلهات الفاعلة اإلنسانية واجلهات الفاعلة التابعـة لألمـم املتحـدة                
انطالقا من أصغر منظمة حملية ومنظمة غـري حكوميـة دوليـة ووصـوال إىل أكـرب املنظمـات مثـل              

فاملركبــات ُتختطــف يوميــا وإمــدادات املعونــة مــن .  املختلطــةبرنــامج األغذيــة العــاملي والعمليــة
ــا      ــدد فحــسب، إمن ــسية مل هت ــساعدة الرئي ــات امل ــسبب      خــالل عملي ــها ب ــل من ــزم التقلي ــضا ل أي

  .التهديدات األمنية لتلك العمليات
ــه، إذا     - ٣٤٢ ــاك أعمــاال إضــافية، تــدخل يف إطــار اختــصاصات واليت   ويــرى الفريــق أن هن

م، ووضــعت قيــد التنفيــذ يف الوقــت املناســب، مــن شــأهنا أن تعــني علــى  حظيــت بالــدعم الــالز
وهــذه . التــصدي لتلــك التهديــدات واملــسامهة بــذلك يف التخفيــف مــن وطــأة هــذه التهديــدات

  .األعمال واردة يف التوصيات اليت تتخلل هذا التقرير ويف فرع التوصيات الشاملة
  

  التوصيات الشاملة -خامس عشر 
  ١التوصية     

أن بـ يف ضوء االنتهاكات اجلارية حلظر األسلحة، يكـرر الفريـق توصـيته الـسابقة                 - ٣٤٣
نطــاق توســيع باخليــارات الالزمــة لتعزيــز حظــر األســلحة إىل النظــر يف د جملــس األمــن ويعــ
 ويوصــي بتوســيع ،)٦٠، الفقــرة S/2006/250(ظــر ليــشمل أراضــي الــسودان بأكملــها  احل

وكمرحلة . ء الشمالية من مجهورية أفريقيا الوسطى واألجزاتشادنطاق احلظر لكي يشمل 
 تـشاد ومشـال مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،           ن أن يطبق احلظر اإلضـايف علـى شـرق         أوىل، ميك 

  . أدناه٤ و ٣على أن يكون الرصد متمشيا مع توصييت الفريق 
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  ٢التوصية     
 وشــبكات وانئ البحريــةيوصــي الفريــق بتنفيــذ آليــات الرصــد يف املطــارات واملــ    - ٣٤٤

علـى  لنظـام   أن يـشرف ا   وينبغـي   . يف مجيع أرجاء األراضي اخلاضعة للحظـر املوسـع        الطرق  
بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان         علـى وصـول     إزالة القيود اليت تضعها حكومـة الـسودان         

إىل مــواد مثــل ســجالت الــرحالت اجلويــة يف مطــارات والعمليــة املختلطــة وفريــق اخلــرباء 
تفتيش العـشوائي غـري املتوقـع للـشحنات         البـ ح  سمنينية ونياال وأن ي   اخلرطوم والفاشر واجل  

ــ  علــى الطــرق  التأكــد مــن أن شــحنات الطــائرات التجاريــة والــشحنات الوافــدة      فدهب
  .والسكك احلديدية إىل دارفور ليس فيها انتهاك حلظر األسلحة

  
  ٣التوصية     

مبهمة ملية املختلطة الع، )٢٠٠٧ (١٧٦٩ من قرار جملس األمن   ٩ الفقرة   تنيط  - ٣٤٥
ومل تنفذ العملية املختلطـة هـذه       . رصد حظر األسلحة على أراضي واليات دارفور الثالث       

وقد حاول فريق اخلرباء قدر اإلمكان أن . بعد استراتيجية لتحقيق هذا العنصر من واليتها
مليـة  حيتفظ بتواجد دائم يف دارفور أثناء واليتـه احلاليـة السـتكمال هـذا الـنقص داخـل الع              

بيد أن الفريق الذي يتكون من مخسة أعضاء فقط، ال قبـل لـه أن يـضاهي طاقـة                   . املختلطة
ــسالم    ــة حلفــظ ال ــة لبعث ــة    . الرصــد املمكن ــسامهة يف اســتراتيجية للعملي ــق امل وعــرض الفري

املختلطة مـن أجـل حتديـد االحتياجـات وتنفيـذ اسـتراتيجية فعالـة لرصـد احلظـر، ذلـك أن                      
  .هذه املسألة تعد أولوية ملحةيف طة مشاركة العملية املختل

  لــذا يوصــي الفريــق باإلدمــاج الفــوري لرصــد حظــر األســلحة يف نطــاق هياكــل    - ٣٤٦
وسـوف يـستلزم ذلـك إنـشاء خليـة      . عمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا العملية املختلطـة       

ذه ويوصي الفريق كذلك بـأن تتـوىل هـ        . خمصصة حلظر األسلحة يف نطاق العملية املختلطة      
) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مـن القـرار      ٦اخللية املسؤولية عن توثيـق االنتـهاكات مبوجـب الفقـرة            

 ٩فيما يتصل بالتحليقات العسكرية، عالوة على املسؤوليات املبينة يف واليتـها يف الفقـرة               
 مـــن  ٨ و ٧املتـــصلة بالتـــدابري املفروضـــة يف الفقـــرتني     ) ٢٠٠٧ (١٧٦٩مـــن القـــرار   

  .ر األسلحةبشأن حظ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ القرار
ويوصي الفريق كذلك بأن تزود خليـة رصـد األسـلحة التابعـة للعمليـة املختلطـة          - ٣٤٧

الطـرق والـسكك    شـبكات   تفتـيش يف املطـارات و     بعمليـات   لقيـام   بقدرة وسلطة معززتني ل   
استنتاجاهتا مـع فريـق اخلـرباء ومـع سـائر البعثـات             تنسيق  اخللية  توىل  وت. احلديدية احلساسة 

السالم واحلماية العاملة يف املنطقة ومعها األفرقة األخرى ذات الصلة املعنية          الدولية حلفظ   
  . جملس األمنجزاءاتبرصد 
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  ٤التوصية     
ويشكل إنشاء عمليات حلفظ السالم وقوات محاية دولية ومتعددة األبعـاد علـى               - ٣٤٨

وداخــل طــول احلــدود الثالثيــة املــشتركة بــني دارفــور وتــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى  
جنــوب ومشــال الــسودان فرصــة فريــدة للمجتمــع الــدويل كــي يــسهم يف اســتتباب الــسلم  

وهذا يصدق بوجه خاص فيما يتعلق بالرصد الفعال ملنتهكي حظـر       . واالستقرار يف املنطقة  
  .احملتملني السالح
 أعاله، يوصي الفريق باإلدمـاج الفـوري        ١وبناء على ذلك، ومتشيا مع التوصية         - ٣٤٩

ظر األسلحة يف اهلياكل التـشغيلية لبعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان وبعثـة األمـم                  لرصد ح 
املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وتـشاد وقـوة احلمايـة التابعـة لالحتـاد األورويب بقيـادة                

 أعــاله خبــصوص العمليــة املختلطــة، فــإن هــذا ٣وكمــا ورد يف التوصــية . االحتــاد األورويب
ــشاء  ــستدعي إن ــة علــى حــدة     األمــر ي ــا خمصــصة حلظــر األســلحة يف نطــاق كــل بعث .  خالي

وستكون هذه اخلاليا، شأهنا يف ذلـك شـأن منـوذج العمليـة املختلطـة، مـسؤولة عـن توثيـق                     
بـشأن  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ من القرار    ٨ و   ٧انتهاكات التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني      

فريقيـا الوسـطى وتـشاد والقـوة     ويف حالة بعثة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أ   . حظر األسلحة 
العسكرية بقيادة االحتاد األورويب، ستكون اخلاليـا مـسؤولة أيـضا عـن رصـد االنتـهاكات                 

ــرة   ــضى الفق ــرار  ٦مبقت ــام بتحليقــات عــسكرية   ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن الق خبــصوص القي
وتنطبق هذه املهام أيـضا علـى شـروط توسـيع حظـر             . هجومية على طول املنطقة احلدودية    

  . أعاله١ ملقترح يف التوصيةاألسلحة ا
ــة        - ٣٥٠ ويوصــي الفريــق كــذلك بإقامــة آليــات مؤســسية للتعــاون العملــي بــني العملي

املختلطة وبعثة األمم املتحدة يف السودان وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسـطى              
. لتحقـق  ا د احلظر وبعثـات   االحتاد األورويب فيما خيص رص    العسكرية بقيادة    ةقوالوتشاد و 

ــى مجــع      ــه خــاص عل ــذا بوج ــق ه ــات،وينطب ــة الرصــد و والبيان ــدرة التحليلي بــادل  وت،الق
حركـات األسـلحة    يف  عمل  ال وأسلوب   ،اإلجرامينشاط   وحتديد االجتاهات وال   ،املعلومات

  .غري املشروعة
  

  ٥التوصية     
بلـدان  بـأن تطبِّـق ال   )٩١، الفقـرة    S/2006/795(أوصى الفريـق يف تقريـره الثالـث           - ٣٥١

اليت متارس التجارة يف السلع واخلدمات العسكرية مع السودان، ومن تلقاء نفسها، شرط 
ويكرر الفريق هذه التوصية ويوصي بتعزيـز نظـام التحقـق          .  النهائي لمستعتقدمي شهادة امل  

  : الشكل التايلعلىاملقترح من أجل االستخدام النهائي لألسلحة املصدرة للسودان 
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 عـن بيـع األسـلحة والعتـاد املتـصل هبـا للـسودان          يطوعالري  التوقف الفو   )أ(  
مــن جانــب البلــدان املــصدرة مــىت أمكــن إثبــات أن اســتخدام حكومــة الــسودان النــهائي     

  كان فيه انتهاك حلظر األسلحة؛شحنات السابقة لل
ة على قـادة يف القـوات املـسلحة الـسودانية ووزارة            حمدد جزاءاتفرض  و  )ب(  

نهائي قـد   املستعمل ال مع شهادة   وردة  املعدات العسكرية امل  سلحة و األأن  ثبت  الدفاع مىت   
  . يف دارفورالحقااسُتخدمت 

  
  ٦التوصية     

 حكومة السودان بأن تزيل على الفور من املنطقة كل املعدات العسكرية            مطالبة   - ٣٥٢
احلظـر وُنقلـت جـوا إىل دارفــور    بعـد فــرض  ت  بأهنـا دخلـ  واألسـلحة والـذخرية الـيت حــدد   

  .هاكا للحظرانت
  

  ٧التوصية     
عدد أكرب   قدرة فريق اخلرباء على إجراء       يعزز كثريا من  بأن  جملس األمن    يوصى    - ٣٥٣

ــرارات       ــن القـ ــصلة مـ ــام ذات الـ ــهاكات األحكـ ــة يف انتـ ــات املعمقـ ــن التحقيقـ  ١٥٥٦مـ
ــائر طلبـــات التحقيـــق اخلـــاص  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٩و ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ و) ٢٠٠٤( وسـ

  :يوصي مبا يليوهلذا لجنة الاملقدمة من 
بأن ُيدعم فريق اخلرباء املعين بالسودان بقدرة إضـافية مـن حيـث مـا يلـزم                   )أ(  

من املوظفني واملوارد لتنسيق رصد انتهاكات احلظر املوّسع الذي يشمل أراض إضـافية يف              
تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى والتحقيق يف تلك االنتهاكات والتنسيق مع بعثـات حفـظ         

  يمية؛السالم اإلقل
 لكـي يفـي بالتزاماتـه احلاليـة، بقـدرة ميدانيـة إضـافية               ،تزويد فريق اخلـرباء     )ب(  
يف كل من واليـات دارفـور الـثالث علـى األقـل،             حتقيقي دائم   جد  اوتأن يكون له    تسمح ب 

لتحقيق يف انتهاك األفراد للقـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان واسـتهداف             ل
  .حمتملة منتهكني أفراد جبزاءات

  
  


