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 أصحاب السُادة والسمو،

 

ُ  أدناه، ندعو الةم  االعتياديَّ  السادس   ِّ
 
ْجتمع املدني املوق

ظ
مات امل

َّ
طنم طنقة  الحيراات ملللمؤتمر الدولي لرؤساء الدول والحكومات نين، مظ

مى  ) ُظ  تكوينبما في ذلك  األمطنيَّ  الحالي  واألزم  اإلنساني  في السودان، األوضاعُاجل  من أجل التُاطي مع الجراءات اإل (؛ إلى اتخاذ ICGLRال

شتاك  للتيةيق في األ   . ع الراهطناوضلجطن  تيةيق مظ

 

طنُةدة 
ظ
لحة  بها من أجل أن بفي لواندا ويتمثل املوضوع الرئيس يَّ للةم  امل

ظ
ُاهدة الدوليَّ  والباوتوكوالت امل ال للمظ َُّ أنجوال في "تعجيل التطنفيذ الف

مى  أكثا ديموقراطيَّ  وا ُظ ُاهدة  سوى ستةراًرا". وال توجد حاج  أكثا إلحاًحا تكون مطنقة  الحيراات ال
ظ
اتخاذ إجراءات حاسم  لضمان تطنفيذ امل

لحة  بها، وللتأكيد على تيةيق 
ظ
مى  ) تُهداتالدوليَّ  والباوتوكوالت امل ُظ ، ( بالسالم والتطنمي ICGLRاملؤتمر الدولي املُني بمطنقة  الحيراات ال

تضررة من ا
ظ
 .الى تطنفيذ تلك التُهدات لنزاع في دارفور وجطنوب كردفان والطنيل األزرقمن حاج  مطناطق السودان امل

  

ون الُبء األكبا للنزاع برن قوات الحكوم  السوداني  و ل ِّ
ل املدني  على مدار السطنوات الخمس شمال تيرير السودان الشُبي لجيش الةد تيمَّ

لمطناطق املدني ، األمر الذي أجبا  الجوي لةصف في الهجوم الُطنيف وال  يالحكومالةوات في جطنوب كردفان والطنيل األزرق. وقد واصلت  املاضي 

ون  ِّ
غادرة مطنازلهم، وأدى املدني  ُتبا السودان الدول  الوحيدة في املطنقة  التي يظ و  ملواططنرن.اعيش الشلل التام في وسائل إلى الةصف على مظ

طْنف  حيثجويَّ . الحمالت التستهدف مواططنيها ب ُظ مطنازلهم، وهو ما يةارب نصف  الهرب منمليون مواطن على  1.7إلى إجحار املستمر أدى هذا ال

ان 
َّ
 1ترن.املطنقةعدد سك
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ةاتل  حكوميَّ  بشن الجاري في الشهر  الُطنفالذكرى السطنويَّ  الخامس  الندالع  حلول ومع  ر على  قصف جوي ، قامت طائرة مظ ِّ
دم   مطنقة مظ

ل ست  أطفال من تالميذ املدارس من بينهم ثالث  من ، ابجطنوب كردفان/ جحال الطنوب "هيحان" 
َ
ت
ْ
. وقد 2واحدة أسرةألمر الذي أسفر عن مة

جتمع املدني بما في ذلك 
ظ
طنممات امل ةت مظ

َّ
 وث

ظ
م  امل

َّ
وتيالف املطنممات اإلفريةي  من اجل السودان ، NHMROحةوق اإلنسان  لرصد الوططنيَّ طنم

Sudan Consortium  ، ةت
َّ
دت  2015. وفي عام السطنوات الخمس املاضي على مدى  اإلنتهاكات الجسيم لمئات من تلك لوث

َّ
 فةط، أك

ظ
م  امل

َّ
طنم

آخرين. وقد تزايدت هذه  140شخصا وجرح  46هجوًما مما أدى إلى مةتل  309على صح  وقوع  NHMRO حةوق اإلنسان لرصد الوططنيَّ 

ة  بمواسم الزراع  والحصاد، مما . وقد أوَضح 32012% مطنذ عام 78الهجمات بنسح   ِّ
 
تُل

ظ
ستمرة في التفجراات امل

ظ
نمط تلك الهجمات الزيادة امل

تُمدة لتُقيل اإلنتاج الزراعي. وسواء كانت تلك املياوالت عن َعْمٍد أو دون قصد، فةد أدى هذا الطنهج  إلى عواقب الحكومي يشرا إلى مياول  مظ

م التيذير  ، كما تنحأت بهوخيم 
ظ
م

ظ
ر، بما في ذلك اندالع املجاعات ) شحك  ن ِّ

 
حك

ظ
ح لألزم ( بطناء على من  4املرحل  امل رجَّ

ظ
املستوى الحرج امل

. وقد واصلت الحكوم  السودانيَّ  رفضها للسماح بوصول 20164االنخفاض الخقرا في مستويات األمن الغذائي بيلول سبتمبا من عام 

السلقات عملت كما ، الحرك  الشُحي  لتيرير السودان شمالسيقر عليها تاملطناطق التي لسكان املدنيرن في املساعدات اإلنسانيَّ  إلى ا

ان في املطناطق التي تةع تيت سيقرة الحكوم .الحكومي  
َّ
ك  أيضا على عرقل  الوصول إلى هؤالء السُّ

 

مواقع  مشروع تيديد قام. وقد 2014ُام الاشتدت حدة النزاع مرة أخرى مطنذ حيث ، 2003ُام الويتواصل الصراع في دارفور مطنذ 

ح  
َّ
سل

ظ
طنهجوم  حادث  487ث بتيديد احدبيانات اال و الصراعات امل  422، مما أسفر عن مةتل نيو 2015ُام الف ضد املدنيرن في دارفور في يعظ

طن ت هذه الهجماتوقد أد .5شخص ُظ مع ما يزيد عن  الجاري، 2016ام ُال خاللمن املواططنرن إلى إخالء ديارهم إلى دفع عشرات اآلالف   فيال

، وصف فريق خبااء األمم املتيدة في السودان االستااتيجي  2015ُام ال. وفي 6مطنذ مطنتصف يطنايروحدها جحل "مرة" مطنقة  نازح من  129.000

 من أشكال "الُةاب الجماعي" أو "التهجرا الةسر  تُتبا  في دارفور بأنهاالسوداني  التي تتحُها الحكوم  
ً

ُتةد املتُمدي شكال جتمُات التي يظ " للمظ

ُارِّض   إحتضانها لحركات
ظ
ح السياسي  امل

َّ
سل

ظ
طنمر إليها بصفتها يالحكومالةوات . وقد اتحُت الهجمات التي شطنتها 7امل جتمُات التي يظ

ظ
  على امل

ا من الةصف الجوي متحوًعا بهجمات بريَّ 
ً
ح  نمق

َّ
سل

ظ
ُارض  امل جتمُات داعم  للمظ ممتلكات  را الةرى ونهببما في ذلك تدم، متواصل  مظ

ن اإلشراف املحاشر ، وهي قوات حكوميَّ  شحه عسكريَّ  تيت RSF، قامت قوات الدعم السريع 2013. ومطنذ إنشائها في مطنتصف عام املدنير 

الُطنيف  خرى بةيادة عدد من الحمالت (، باإلضاف  إلى الةوات الحكوميَّ  األ NISSجهاز األمن واملخابرات الوطني السوداني )لرئاس  الجمهوري  و 

 .طنقاق  العن حدوث عمليات قتل واغتصاب واسُعديدة . وقد وردت تةارير 8الةصف الجوي ب  مو دعم ضد السكان املدنيرن،

 

                                                           
 .2016مايو  16السودانيون يطلبون العدالة في هيبان"  –"مصَرع ستة أطفال  ،تقارير النوبة 2
"انتهاكات حقوق اإلنسان في جنوب كردفان  ، رصد حقوق اإلنسان الوطنيَّةالوطنية لُمنظَّمة الو  تحالف المنظمات اإلفريقية من أجل السودان 3

على الرابط التالي:  2016أبريل  20في المجلة"،  2015والنيل األزرق: 
ctions/reports/2016/2015ARFINAL.pdfhttp://www.sudanconsortium.org/darfur_consortium_a   

"، الفقيرةإلى اأُلَسر ة زيادة أسعار المواد الغذائية ال تزال تحد من وصول المواد الغذائيَّ ، "شبكة ُنُظم التحذير الُمبكِّر من اندالع المجاعات 4
update/march-message-africa/sudan/key-http://www.fews.net/east-متوافر على الرابط التالي:  2015مارس 
2016. 

5
: التالي الرابط على المتوافرة ACLED الحدث بيانات ومشروع الُمسلَّحة الصراعات مواقع بيانات قاعدة أنظر 

http://www.acleddata.com/. 

 
6
 لقرار وفًقا UN الُمتحدة لألم (ICC) ةالدوليَّ  ةالجنائيَّ  للمحكمة العام للنائب والعشرون الثالث التقرير"  ،(ICC) ةالدوليَّ  ةالجنائيَّ  المحكمة 

  .2016 يونيو(" 2005) 1593 رقم UNSCR الُمتحدة باألمم األمن مجلس
7
خة الرسالة" الُمتحدة باألمم األمن مجلس   بالقرار مًل ع تأسست التي األمن مجلس لجنة رئيس نائب من 2015 لعام يناير 16 في المؤرَّ

ًها بالسودان يتعلَّق الذي (2005) 1591  .2015 يناير 19 ،"األمن مجلس رئيس إلى موجَّ
(، IRRIالمعهد الدولي لبحوث األرز )و ، FIDH، والجامعة الدوليَّة لحقوق اإلنسان ACJPSالمركز األفريقي لدراسات العدالة والسالم  8

بشأن وضع حقوق اإلنسان في الدورة الثالثين  NGOهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وآخرون، "رسالة المنظمات غير الحكومية 
 .2015سبتمبر  3لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة"، 
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لتيةيق جطن  ادارفور والطنيل االزرق وجطنوب كردفان/ جحال الطنوب . فللالعتةاد بأن ثم  جرائم دولي  قد ارتكحت في  حيثيات كافي  وتوجد

. ومطنذ ذلك الحرن، 2015جرائم ضد اإلنسانيَّ  وجرائم حرب في مارس من عام  9الدولي  املُطني  باألوضاع في دارفور قد قامت باكتشاف ارتكاب

ق بالو ICCأدانت امليكم  الجطنائي  الدولي  )
َّ
ضع ( سحُ  أشخاص بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنساني  واإلبادة الجماعي  فيما يتُل

إلى وجود أدل  قويَّ  على ارتكاب جرائم  ت لتوثيق الجرائم الجسيم  التي تم إرتكابهاتيليال  تالراهن. وفي الطنيل األزرق وكردفان الجطنوبيَّ ، أشار 

 دوليَّ . 

 

مى  )ملينحغي على املؤتمر الدولي  ُظ ، باإلضاف  إلى  الخاصبمُاهداته  إلتزامه( الُمل في إطار هذا السياق بموجب ICGLRطنقة  الحيراات ال

لزم املادة حيث  بمطنع ارتكاب الجرائم الدولي  واملُاقح  عليها. كما على املؤتمر اإللتزامتُزيز السالم والتطنمي ، الخاص بتفويضه 
ظ
من ميثاق  8ت

ة  باألمن واالستةرار والتطنمي  بICGLR)ملطنقة  الحيراات الُمى  املؤتمر الدولي  ِّ
 
تُل

ظ
قة  "باالمتطناع عن ارتكاب تلك الجرائم، ومطنُها، طنامل( امل

دات من جانب جميع السلقات واملؤسسات الُام   د الصارم بتلك التُهُّ رتكحيها"، و"ضمان التةيُّ وفي  10الوططني  واإلقليمي ."امليلي  و ومُاقح  مظ

مى  )، أعربت اللجطن  اإلقليميَّ  للمؤتمر الدولي املُني بمطنقة  ال2011ُام الديسمبا من  ُظ مطنع ارتكاب جرائم ب والخاص (، ICGLRحيراات ال

رتكحيها،  ُاقح  مظ مات املؤثة  لمُلومات بُد تلةيها لاإلبادة الجماعي  وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنساني  وجميع أشكال التميرز ومظ
َّ
طنم

ظ
من امل

هم  باللجطن  تلك لحت اوالطنيل األزرق، وط / جحال الطنوب ردفانأعربت عن قلةها إزاء الوضع في جطنوب ك الُامل  في املطنقة ،غرا الحكوميَّ   ي مظ ِّ
 
تول

 تيةق.تلم إال ان تلك املهم  ، في تلك الجرائم الكباى  11التيةيق

 

جتمع الدولي في التُاطي مع
ظ
 التيةيق الجطنائي الدولي في دارفور  لم يجنيو  ،نهارت ميادثات السالمإع، و اوضاأل  ههذ ومطنذ ذلك الحرن، أخَفَق امل

َم إلى مجلس األمن باألمم املتيدة ثماره ِّ
د 
ظ
 املدعي الُام للميكم  الجطنائي  الدولي  الجاري في أوائل شهر يونيو  UNSC. وفي التةرير الذي ق

َ
ط

َّ
، َسل

(ICCق بفش
َّ
جتمع الدولي في تيةيق الُدال  لهم( "فاتو بنسودا" الضوء على خيح  األمل برن ضحايا دارفور والشهود فيما يتُل

ظ
ز )ن(ل امل

َّ
. ورك

عن قلةه الُميق إزاء الزيادة الكحراة في أعداد الطنازحرن في دارفور مطنذ عام  UNSCتةريرها على أنه مطنذ أن أعرب مجلس األمن باألمم املتيدة 

ساعدات اإلنسانيَّ  إلى مطناطق النزاع، أخ2014
ظ
مارس  سلقاته لضمان تطنفيذ أي من  فق، والةيود املفروض  على وصول امل مجلس األمن في مظ

 .UNSC 12باألمم املتيدة األخرى أوامر االعتةال أو االستجاب  إلى "التجاهل الصارخ للبشرا" لةرارات مجلس األمن 

 

جتمع الدولي في إيةاف ارتكاب الجرائم الدوليَّ  في مطناطق النزاع 
ظ
وتيسرن األوضاع اإلنسانيَّ  واألمطنيَّ  بها، في السودان، الثالث ونمًرا لفشل امل

مى  مليمكن أن تلُب التيةيةات املشتاك  للمؤتمر الدولي حيث  .اإلفريةي أصحيت هطناك حاج  ماس  للتُاون اإلقليىي ُظ طنقة  الحيراات ال

(ICGLRستمرة من خالل توفرا تيليل موثوق فيما يخص امل
ظ
سئوليَّ  عن ارتكاب جرائم دوليَّ ، سواء ( دوًرا حاسًما في التُاطي مع األزم  امل

حت من جانب  كِّ
ظ
مى  مل، أو من جانب جهات غرا حكوميَّ . وفي واقع األمر، يطنص بروتوكول املؤتمر الدولي الةوات الحكومي ارت ُظ طنقة  الحيراات ال

(ICGLR الخاص بمطنع ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعي  وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنساني  و ) رتكحيها ُاقح  مظ جميع أشكال التميرز ومظ

شتاك .يطنص  ،13)بروتوكول الجرائم الوحشي (
ظ
 على وضع تصور إلجراء مثل هذه التيةيةات امل

                                                           
 .2005يناير  25األمم المتحدة، "تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور الُمقدَّم إلى األمين العام لألمم المتحدة،"  9

، 2006ميثاق األمن واالستقرار والتنمية لمنطقة البحيرات العظمى، ديسمبر ، و (ICGLRمنطقة البحيرات الُعظمى )لالمؤتمر الدولي  10
 :على الرابط التالي، متاح 2012نوفمبر في ل المعدَّ و 

http://icglr.org/images/Pact%20ICGLR%20Amended%2020122.pdf.  
11

منطقة البحيرات الُعظمى للمؤتمر الدولي ا"توصيات لجنة ، (ICGLRمنطقة البحيرات الُعظمى )للمؤتمر الدولي ل اإلقليميَّة اللجنة أنظر 
(ICGLR)  بمنع اإلبادة الجماعيَّة الُمقدَّمة إلى مركز الرصد اإلقليمي الُمتكاملRIMC  2011قمة في ديسمبر كانون األول عام الخالل "،

 .http://www.responsibilitytoprotect.org/Zanzibarpdf.pdf التالي: الرابط، متاحة على 2011ديسمبر 
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 لقرار ًقاوف UN الُمتحدة لألم (ICC) ةالدوليَّ  ةالجنائيَّ  للمحكمة العام للنائب والعشرون الثالث التقرير" ،(ICC) ةالدوليَّ  ةالجنائيَّ  المحكمة 

  .2016 يونيو(" 2005) 1593 رقم UNSCR الُمتحدة باألمم األمن مجلس
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: التالي الرابط على ُمتاح للبروتوكول الكامل النص 

http://icglr.org/images/LastPDF/Protocol_on_Crime_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Gen
o.pdf. 

http://icglr.org/images/Pact%20ICGLR%20Amended%2020122.pdf
http://icglr.org/images/Pact%20ICGLR%20Amended%2020122.pdf
http://www.responsibilitytoprotect.org/Zanzibarpdf.pdf
http://icglr.org/images/LastPDF/Protocol_on_Crime_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Geno.pdf
http://icglr.org/images/LastPDF/Protocol_on_Crime_Prevention_and_Punishment_of_the_Crime_of_Geno.pdf


 

شتاك  إلى حل 
ظ
ستمر، يمكننهائي وعادل وفي حرن عدم وصول لجطن  التيةيق امل

ظ
 تةديم  للجطن  للنزاع امل

ً
ا به عن  موقفا

ً
ا موثوق األوضاع في قويَّ

 من جانب املؤتمر الدولي س، األمر الذي مطناطق النزاع الثالث
ً

ستةحال ل أساًسا للُمل مظ ِّ
 
شك مى  )مليظ ُظ (، والهيئات ICGLRطنقة  الحيراات ال

 اإلقليمي  األخرى. 

ُاقح  مطنع ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعي  وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنساني  وجميع أشكال الجطن  في هذا السياق، ونقلب  لتميرز ومظ

رتكحيها )بروتوكول الجرائم الوحشي (  أن تأخذ على عاتةها املهام التالي : مظ

   ُطنتمم  وفًةا ملا ورد في املادة  األوضاعمراج  ( )أ( من بروتوكول الجرائم الوحشيَّ ؛2) 38في السودان بصوٍرة مظ

   َّة  بالجرائم الوحشي ِّ
 
( )ب( من بروتوكول الجرائم 2) 38ي السودان وفةا للمادة مادة فاملرتكح  جمع وتيليل املُلومات املتُل

 الوحشيَّ ؛

 ال  لإلفالت من الُة وضع َُّ كافي  الف يددة للمظ وضمان التُويض عن ارتكاب الجرائم الوحشيَّ  في السودان وفًةا  باتدابرا مظ

 ( )ب( من بروتوكول الجرائم الوحشيَّ ؛ 2) 38للمادة مادة 

  ق بالسالم واملصالح  في زيادة الوعي فيما
َّ
من خالل الباامج الوططنيَّ  واإلقليميَّ  لرفع الوعي وفًةا  مطناطق الصراع في السودانيتُل

 ( )هـ( من بروتوكول الجرائم الوحشيَّ ؛ و2) 38للمادة مادة 

 السياسات واإلجراءات التي تضمن حةوق ضحايا الجرائم الوحشيَّ  في الوصول إلى الحةية  والُدال   الُمل من أجل وضع

 ( )وـ( من بروتوكول الجرائم الوحشيَّ .  2) 38والتُويض، باإلضاف  إلى إعادة تأهيلهم وفًةا للمادة مادة 

 

مى  )طنقة  الحيراات املباإلضاف  إلى ذلك، ينحغي أن يدعو املؤتمر الدولي  ُظ ( حكوم  السودان إلى اتخاذ إجراءات عاجل  في سبيل ICGLRل

ساعدات اإلنساني  كامل  ودون فرض أي عوائق إلى جميع 
ظ
 امليتاجرن.   املواططنيرنحماي  مواططنيها في مطناطق النزاع، والسماح بإدخال امل

 

 

 وتفضَّوا بةحول يائ  االحتاام،

*** 

 عد ميمد عليامس
 املدير التطنفيذي

 املركز األيريةي لدراسا  الُدالة والسالم

 
 مبيال آندي 

 املدير التطنفيذي
ة لحةوق الالجئرن    حادرة الدولمق

ظ
 امل

 

 مطنتصر وارن 
 املدير التطنفيذي

ة لرصد حةوق اإلنسان مة الوططنمق
ق
طنم

ظ
 امل

 

 السودان  تيالف املطنمما  اإليريةمة من أجل

 

 طنُم الجاكعحدامل
 املكلف املدير التطنفيذي

 
ً

ة لَّدتموقراطمة أوال  املجموعة السودانمق


