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مذكرة من الممثل الخاص المشترك

22-23 مايو قُمت  الفرتة  بزيارة رسمية لجنيف يف 

لحقوق  السامية  املفوضية  إلتقيت  حيث 

السيّدة  نايف بيالي والسفراء  املتحدة  التابع لألمم  اإلنسان 

لدى  األفريقي  لإلتحاد  الدائم  املمثل  ذلك  يف  مبا  األفارقة 

من  والعديد  الدولية  الحامية  ومجموعة  املتحدة  األمم 

لحقوق  السامي  املفوض  ملكتب  التابعة   الفنية  الوحدات 

الدائم  املمثل  مع  ثُنائياً  إجتامعاً  وعقدت  اإلن��س��ان. 

ُعبيد. صالح  رحمة  السيّدة  للسودان 

والتنسيق  التعاون  مجاالت  بحث  إىل  زياريت  هدفت 

ولتنوير  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  مع 

أوضاع  عىل  الرتكيز  مع  دارفور  يف  األوضاع  حول  الرشكاء 

تردي  عن  وتحدثت  املدنيني.  وحامية  اإلنسان  حقوق 

املدنيني يف دارفور.  األوضاع االمنية واإلنسانية وأثرها عىل 

دارفور الزال مستمراً  القبائل يف  بني  التوتر  أن  إىل  وأرشت 

إىل  الوصول  رضورة  دارفوروأكدت  أرجاء  من  العديد  يف 

الرشكاء  من  العديد  عرّب  للرصاع.  شاملة  سياسية  تسوية 

إلنعدام  املحتملة  التداعيات  إزاء  قلقهم  عن  الغربيني 

وأعرتفت  املانحني.  ثقة  عىل  وأثرها  دارف��ور  يف  األم��ن 

إىل  الوصول  رضورة  إىل  وأرشت  املخاوف  هذه  بصحة 

تنامي  مع  خصوصاً  الدويل  الدعم  لحشد  سياسية  تسوية 

العامل. يف  األزمات  مناطق  الناشئة يف  اإلحتياجات 

املمثل  مع  عقدتها  التي  اإلجتامعات  شجعتني  لقد 

املستمرة  اليوناميد  جهود  مثّنت  والتي  للسودان  الدائم 

لضامن  تسوية سلمية مستدامة للرصاع يف دارفور وأكدت 

الوطنية.  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  تقوية  إىل  الحاجة 

حقوق  قضايا  يف  الخارجية  التدخالت  أن  إىل  وأش��ارت 

إىل  تعود  األحيان  من  كثري  يف  النامية  البلدان  يف  اإلنسان 

غياب مؤسسات وطنية قوية وفاعلة. خالل زياريت، تلقيت 

ملؤسسات  املؤسسية  البنية  حول  تنويراً  املرافق  والوفد 

بدارفور  يتعلق  فيام  خصوصا  الُسودان  يف  اإلنسان  حقوق 

اإلنسان  لحقوق  القومية  املفوضية  إنشاء  عىل  الرتكيز  مع 

خاصني  مدعني  وتعيني  دارفور  لجرائم  الخاصة  واملحكمة 

لحقوق  عرشية  إلسرتاتيجية  السودانية  الحكومة  وتبني  

املؤسسات  تلك  قدرات  بناء  أهمية  عىل  وأكدنا  اإلنسان. 

وحامية  وتعزيز  دارف��ور  لسالم  الدوحة  وثيقة  لتنفيذ 

عامة. والسودان بصفة  دارفور  اإلنسان يف  حقوق 

لحقوق  السامي  املفوض  عربت  الثنايئ،  اإلجتامع  خالل 

اإلتحاد  ودعت  دارفور  يف  الوضع  تجاه  قلقها  عن  اإلنسان 

سلمي.  حّل  إىل  للوصول  بّناء  دور  لعب  إىل  األفريقي 

اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  إلتزام   وأكدت 

بدعم اليوناميد، خصوصاً يف مجاالت بناء القدرات وإعداد 

وإلتقيت  املعلومات.  تبادل  تعزيز  إىل  ودعت  التقارير 

شملت  ِحدة،  عىل  كل  الفنية،  األقسام  من  بعدد  أيضاً 

إتفاقيات  وقسم  الفني  والتعاون  امليدانية  العمليات  قسم 

بعثة االتحاد األفريقي واألمم املتحدة 
يف دارفور )اليوناميد(
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مايو2014.  يف   جنيف  يف  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  ملكتب  زيارته  خالل  شمباس  بن  محمد  لليوناميد،  املشرتك  الخاص  للممثل  صورة 

جنيف يف  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  تصوير: 

حقوق  ومجلس  الخارجية   التوعية  وقسم  اإلنسان  حقوق 

إمكانية  نوقشت  الخاصة. حيث  اإلجراءات  اإلنسان وقسم 

السامي  املفوض  مكتب  و  اليوناميد  بني  التعاون  زيادة 

لسالم  الدوحة  وثيقة  أحكام  تنفيذ  لدعم  اإلنسان  لحقوق 

األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  مجاالت  دارف��وريف 

عرّب  واملصالحات.  اإلنسان  وحقوق  اإلنتقالية  والعدالة 

إستعداده  عن  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  مكتب 

مجاالت  يف  البعثة  مكونات  قدرات  لبناء  اليوناميد  لدعم 

باإلضافة  اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  عن  واإلبالغ  املراقبة 

وقّد  بدارفور.  يف  املدنيني  بحامية  الصلة  ذات  للمجاالت 

عرب  اللذان  املتواصلني  واإلل��ت��زام  اإلهتامم  شجعني 

الغربيني  والسفراء  األفريقي  اإلتحاد  من  كل  عنهام 

السودان  يف  السالم  وعملية  السياسية  العملية  لدعم 

اليوناميد  ودور  دارفور  لسالم  الدوحة  وثيقة  خصوصاً 

املفوض  إستعداد  أيضاً  شجعني  وقد  الخصوص.  هذا  يف 

البعثة  جهود  لدعم  وفريقها  اإلنسان  لحقوق  السامي 

وحامية  اإلنسان  بحقوق  الخاص  تفويضها  لتنفيذ 

واملايل. الفني  الدعم  توفري  خالل  من  املدنيني 

وستظل  الدعم  ع��روض  متابعة  البعثة  ستواصل 

يف  الرئيسيني  واملانحني  الشأن  أصحاب  مع  تواصل  عىل 

املدنيني وحامية  اإلنسان  حقوق  مجاالت 

املفوض  مع  شمباس  بن  محمد  لليوناميد،  املشرتك  الخاص  املمثل 

بيالي.  نايف  السيّدة   املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  لحقوق  السامي 

جنيف يف  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  تصوير: 
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رسالة من مكتب المدير

رؤي���������������ة  ق�����س�����م ح������ق������وق اإلن���������س���������ان ب����ال����ي����ون����ام����ي����د:
وح���امي���ت���ه���ا. دارف����������ور  يف  األش�����خ�����اص  ح����ق����وق  ل���ك���ل  ال����ك����ام����ل  اإلح����������رتام  ض������امن   

م�����ه�����م�����ة ق�����س�����م ح�������ق�������وق اإلن���������س���������ان ب�����ال�����ي�����ون�����ام�����ي�����د:
معاشاً. واقعاً  ووجعلها  دارف��ور  أهل  حقوق  لكل  الكامل  اإلح��رتام  لضامن  وكرمية  وسليمة  آمنة  بيئة  بناء 

ماهي حقوق اإلنسان؟  

حقوق اإلنسان هي حقوق متأصلة يف جميع 

بأن  اإلنسان  يُقرمفهوم حقوق  لكونهم برشاً.  

دون  بحقه/بحقها  التمتع  يف  الحق  فرد  لكل 

أو  اللون  أو  الجنس  أو  العرق  بسبب  متييز 

رأى  أي  أو  السيايس  الرأى  أو  الدين  أو  اللغة 

العرقي أو بسبب  آخر أو أصلهم الوطني  أو 

ملكيتهم أو ميالدهم أو أي وضع آخر.

يحمي  والذي  اإلنسان   حقوق  قانون  يضمن 

األفراد والجامعات ضّد األفعال التي تؤثر عىل 

الحقوق  هذه  وكرامتهم.  األساسية  حرياتهم 

العريف،  الدويل  والقانون  املعاهدات،  عربت 

واملبادئ عامة ومصادر القانون الدويل األخرى 

الدويل  القانون  وي��ريس  الحقوق.  تلك  عن 

الحكومات  عىل  التزامات  اإلنسان  لحقوق 

أعامل  عن  االمتناع  أو  معينة  بطرق  بالعمل 

حقوق  وح��امي��ة  تعزيز  أج��ل  م��ن  معينة، 

باألفراد  الخاصة  األساسية  والحريات  اإلنسان 

أو الجامعات.

سنورد بعض الخصائص األساسية 

لحقوق اإلنسان:

كرامة •  إلحرتام  اإلنسان  حقوق  ُوضعت 

وقيمة كل شخص.

حقوق اإلنسان عاملية، مبعنى أنها تنطبق • 

عىل كل البرش بالتساوي ودون متييز.

حقوق اإلنسان غري قابلة للترصف، مبعني • 

إستحالة نزع حقوق حقوق شخصاً ما إال 

يف حاالت محددة.

للتجزئة •  قابلة  غ��ري  اإلن��س��ان  حقوق 

أحرتام  يكفي  ال  لذا  ومتداخلة  ومرتابطة 

بعض الحقوق وتجاهل بعضها. البد من 

لها  بإعتبارأن  اإلنسان  حقوق  إىل  النظر 

إلحرتام  رضورية  وكونها  األهمية   نفس 

كرامة وقيمة كل شحص.

اإلن��س��ان هذه  ح��ق��وق  لقسم  ن��رشة  أول 

تطور  م��ع  ون��ه��دف،  ب��ال��ي��ون��ام��ي��د. 

محددة  قضايا  عىل  الضوء  تسليط  إىل  النرشة، 

ذات  عامة  مواضيع  إىل  باإلضافة  اإلنسان  لحقوق 

هذه  تهدف  ككل.  والبعثة  القسم  بعمل  صلة 

قضايا   ملختلف  أساس  وضع  إيل  األوىل  اإلص��دارة 

املناظري  منطلق  من  اإلنسان  حقوق  ونشاطات 

املنظورالعاملي  يف  تتمثل  والتي  عملنا  توجه  التي 

اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مبكتب  الخاص 

وبناء  التفاعل  يشمل  ال��ذي  الوطني  واملنظور 

الحكومية  وغ��ري  الحكومية  املؤسسات  ق��درات 

ويبلغ  يراقب  حيث  امليداين  العمل  إىل  باإلضافة 

دارفور  سكان  مع  امليدان  يف  مسؤولينا  ويتفاعل 

قُرائنا  النرشة  هذه  مُتكن  ان  وآمل  ضعفاً.  األكرث 

عملنا  عن  فقط  ليس  عميق  فهم  تكوين  من 

بل  فحسب  والرئاسة  امل��ي��دان   يف  ونشاطاتنا  

قضايا  وتعميم  الوعي  ورفع  املنارصة  أهمية  عن 

به  نقوم  الذي  العمل  خالل  من  اإلنسان  حقوق 

البعثة. العام  التفويض  لدعم  سوياً 

مجال  يف  العمل  تجعل  التي  األسباب  أح��د 

السائد  الفهم  أّن  هو  صعوبة  أكرث  اإلنسان  حقوق 

الجناه  حقوق.  لهم  اللذين  فقط  الضحايا  أن 

تنفيذ  سري  خالل  اإلحرتام  واجبة  حقوق  لهم  أيضاً 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  تقوية  تستحيل  القانون. 

كل  يف  اإلنسان  حقوق  آليات  تقوية  دون  من 

نعمل  أن  اإلنسان  حقوق  قسم  يف  ومهمتنا  والية 

ضامن  ميكننا  سوياً،  الوطنيني.  نظرائنا  جميع  مع 

ضامن  وبالتايل  الوطنية  املؤسسات  أداء  فاعلية 

مع  ذلك  ويتامىش  املواطنني.  كافة  حقوق  صون 

ترتكز  للجميع.«  اإلنسان  حقوق  القائل«  املبدأ 

الفجوات  تحديد  حول  خاصتنا  املراقبة  جهود 

جهدنا  قصارى  نبذل  املنارصة  خالل  ومن  القامئة 

الوالية  لسلطات  اإلنسان  حقوق  مشاغل  لعكس 

............. إللتزاماتها  تستجيب  بدورها  والتي 

من  يعترب  اإلنسان  حقوق  قسم  أن  حني  ويف 

يف  يعترب  باليوناميد،  الرئيسة  املدنية  األقسام 

السامي  املفوض  مكتب  من  جزءا  نفسه  الوقت 

لجهتني.  تقاريره  الواقع  يف  ويرفع  اإلنسان  لحقوق 

من  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  لقسم  رئيساً  وبصفتي 

يف  السامي  للمفوض  كممثل  العمل  أيضاً  واجبي 

مسؤوليايت  من  فإن  النحو،  هذا  وعىل  السودان. 

حقوق  قضايا  وتعميم  إدم��اج  ضامن  الرئيسية 

السياسية  والربامج  الجهود  يف  تام  بشكل  اإلنسان 

املتحدة  األم��م  لفريق  والتنموية  واإلنسانية 

اإلنساين. القطري  والفريق  القطري 

الطبعة  أيديكم  بني  نضع  أن  جداً  سعداء  نحن 

اإلنسان  “حقوق  اإلخبارية  النرشة  هذه  من  األوىل 

التوسع  يف  الالحقة  الطبعات  تستمر  وسوف  أوال”. 

موضع  تعترب  التي  القضايا  من  العديد  تناول  يف 

بالعمل  بالقسم  العاملني  جميع  قبل  من  إلتزام 

بتحقيق  جداً  معنيون  الجميع  ألن  نظراً  إلنجازها 

دارفور. يف  ومستدام  وكامل  دائم  سالم 
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حقوق من  أن  ه��و  اآلن  مت��ام��اً  امل��ع��روف 

عاملياً  موضوعاً  أصبحت  قد  اإلنسان 

وترتبط  ع��ن��ه.  ل��ت��خ��ي  وا للتجزئة  ب��ل  ق��ا وغ��ري 

للحقوق  األساسية  املثل  أن  مبفهوم  عامليتها 

يعني  وهذا  املجتمعات.  جميع  يف  بخا  معرتف 

حقوق  عىل  االعتداء  استمرار  من  الرغم  عىل  أنه 

هو  األس��ايس  امل��ب��دأ  يبقى  للشعوب،  اإلن��س��ان 

وببساطة،  فيه.  رجعة  ال  حق  إنسان  لكل  أن 

املعايري  م��ن  مجموعات  ه��ي  اإلن��س��ان  حقوق 

وجامعية  فردية  حقوق  وهي  والحقوق  لقيم  وا

ال  أنها  يف  القصوى  أهميتها  وتتثمل  متقدمة. 

ئ��م.  دا بشكل  سحبها  ميكن  ال  لتايل  وبا تتجزأ 

واسع،  اإلنسان  حقوق  جوهر  أن  من  الرغم  وعىل 

والعدالة  الحرية  يا  بقضا عام  بشكل  تتعلق  فإنها 

ويجري  السلمي.  لتعايش  وا والكرامة  واملساواة 

قامت  التي  املثل  تسخري  متزايد  بشكل  كذلك 

السالم.  حفظ  يف  كأدوات  اإلنسان  حقوق  عليها 

عىل  للحفاظ  الحاجة  تحركها  السالم  يف  الرغبة 

ال  انشغال  وهو  البرشية،  الحياة  وقيمة  كرامة 

اإلنسان. لحقوق  الدويل  لقانون  ا عن  أهمية  يقل 

حفظ  بعثات  تأسيس  يتم  متزايد،  نحو  وعىل 

وحامية  السالم  لتحقيق  السعي  بهدف  السالم 

يفرض  املدنيني  حامية  عىل  الرتكيز  إن  املدنيني. 

السالم  حفظ  ق��وات  ع��ىل  وواج��ب��ات  ال��ت��زام��ات 

إجراءات  إتخاذ  ليشمل  أيضا  واجب  هذا  ويفرس 

حياة  تجاه  التهديدات  خاصة  للحامية  استباقية 

الفئات  خاصة  الجسدية،  وسالمتهم  املدنيني 

نظام  تطبيق  إن  واألطفال.  النساء  مثل  الضعيفة 

بني  الصلة  فقط  يعضد  ال  للمدنيني  لحامية  قوي 

األمر  يجعل  ولكن  السالم،  وحفظ  اإلنسان  حقوق 

بالنزاع  املرتبطة  األخطاء  بعض  لوضع  ممكناً  أيضاً 

بروز  هو  الرئييس  واملثال  الدويل.  الضوء  دائرة  يف 

الصلة  ذات  الجنيس  العنف  ملواجهة  عاملية  حملة 

إىل  ممكناً  أصبح  به  مرحب  تطور  وهذا  النزاعات 

عمليات  يف  اإلنسان  حقوق  تأثري  بسبب  كبري  حد 

األبعاد،  املتعددة  اليوناميد  والية  يف  السالم.  حفظ 

السالم  وحفظ  اإلنسان  حقوق  بني  التفاعل  سيبقى 

التفاعل. لهذا  رئيسة  أسباب  ثالثة  هناك  قوياً. 

قرار  مبوجب  اليوناميد  بعثة  تاسست  أوال، 

ومتت   2007 يوليو  امل��ؤرخ   1769 األم��ن  مجلس 

اسرتاتيجية  أول��وي��ات  ث��الث  يف  تبسيطها  الحقاَ 

 ،2014 أبريل   3 امل��ؤرخ   2148 ال��ق��رار  مبوجب 

حقوق  وتعزيز  املدنيني  حامية  يتضمن  وال��ذي 

يف  الرئيسة  املكونات  من  باعتبارها  اإلن��س��ان 

الوالية  هذه  ولتنفيذ  للبعثة.  التشغيلية  الوالية 

يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  وإدم���اج  تحديد  م��ن  الب��د 

السلمية  العملية  يف  وخاصة  اليوناميد  عمليات 

باليوناميد  اإلنسان  حقوق  قسم  يقوم  دارفور.  يف 

يف  اإلنسان  حقوق  ألبعاد  الدعم  هيكلة  بتوفري 

انتهاكات  يف  بنشاط  تحقق  والتي  البعثة  والية 

وصياغة  بشأنها  تقارير  وإعداد  اإلنسان  حقوق 

لتعزيز  الوطنية  املؤسسات  لتعزيز  امل��ب��ادرات 

جزء  ويشمل  دارفور.  يف  اإلنسان  حقوق  وحامية 

العدالة  عمليات  تعزيز  أيضا  املهام  هذه  من 

وغريهم  والنساء  األطفال  ضد  املوجه  والعنف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  والتحقيق  الرصد  عىل  أسايس  بشكل  عمله  يف  اإلنسان  حقوق  قسم  يركز 

والجهود  بالرصاع  املرتبط  الجنيس  العنف  ذلك  يف  مبا  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  والعنف  السكان  من  الضعيفة  الفئات  من 

يعمل  املبكرة.  االستجابة  بغرض  املبكر  اإلنذار  آليات  تنفيذ  خالل  من  ذلك  يف  مبا  املدنيني  حامية  عن  فضال  العقاب،  من  لإلفالت  للتصدي  املبذولة 

الرشيد. الحكم  ونظم  االنسان  حقوق  مؤسسات  بناء  خالل  من  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  األجل  والطويلة  املتوسطة  االستجابة  عىل  أيضاً  القسم 

وحكومات  لدارفور  اإلقليمية  والسلطة  السودان  لحكومة  والنصح  املشورة  تقديم  عىل  بالبعثة  اإلنسان  حقوق  قسم  يعمل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

وضامن  اإلنسان  لحقوق  الرئيسة  الدولية  الصكوك  عىل  والتصديق  للتوقيع  الالزمة  واإلجراءات  والسياسات  االسرتاتيجيات  بشأن  دارفور  واليات 

الحكومية  وغري  الحكومية  الفاعلة  للجهات  النصح  تقديم  عىل  كذلك  القسم  يعمل  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  واملعايري  الدويل  القانون  وتنفيذ  احرتام 

واقرتاح  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  للقانون  اإلنتهاكات  إىل  انتباهها  ولفت  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  محددة  شواغل  بشأن 

حيالها. املناسبة  اإلجراءات 

حقوق اإلنسان وحفظ السالم المتعدد األبعاد في دارفور 

لرشطة  با ملرور  ا قسم  نظمه  توعوي  مج  برنا ل  خال لطرق  ا عىل  لسالمة  ا حول  روساً  د يتلقون   ، رفور ا د ل  شام  ، زحني للنا شوك  بو  أ معسكر  يف  لسالم  ا رسة  مد طالب   ،2 0 1 2 نوفمرب   2 9 يف 

. ميد ليونا ا  ، ن فرا ليس  غونزا لربت  أ ير  تصو  . ميد ليونا ا ورشطة  نية  ا لسود ا
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العقاب  من  اإلفالت  ملواجهة  دارفور  يف  االنتقالية 

األم��ر  ف��إن  ح��اس��م،  وبشكل  امل��س��اءل��ة.  وتعزيز 

يجعل  مام  دارف���ور،  يف  السالم  بعملية  مرتبط 

مبكونات  وليس  مركزية،  ن��واة  اإلنسان  حقوق 

األول  الفصل  يشتمل  اليوناميد.  لعمليات  فرعية 

حقوق  عىل  دارفور  يف  للسالم  الدوحة  وثيقة  من 

عىل  شهادة  وهو  األساسية  والحريات  اإلنسان 

السالم. إىل  االنتقال  يف  اإلنسان  حقوق  مكانة 

يف  »السالم«  مفهوم  وتوسع  تطور  لقد   ، نيا ثا

السالم  لحفظ  الدولية  املتحدة  األمم  عمليات 

بعد  للبعثات  األبعاد  املتعدد  الطابع  بسبب 

الحكم  وتوطيد  تنظيم  يعني  لباردة.  ا الحرب 

وحقوق  لقانون  ا وسيادة  لية  االنتقا لة  والعدا

موضوع  أن  السالم  حفظ  بعثات  يف  اإلن��س��ان 

العنف.  غياب  مجرد  يعودا  مل  »السالم«  ومفهوم 

من  االجتامعي  االستقرار  تحقيق  السالم  ويتضمن 

العنف  أسباب  من  فعال  بشكل  التخفيف  خالل 

لتهميش  وا املساواة  وعدم  الفقر  مثل  الهيكي 

لنوع  ا هذا  تحريك  ويتم  الحقوق.  من  والحرمان 

لحقوق  أساسية  قيم  تأسيس  خالل  من  السالم  من 

دارفور،  يف  الطبقات  متعدد  الرصاع  ويف  اإلنسان. 

الرصاع،  غياب  يف  فقط  السالم  تحقيق  ميكن  ال 

االجتامعية  لة  العدا تحقيق  أيضا  يعني  ولكن 

للجميع.  اإلنسان  وحقوق  والكرامة  والحرية 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  لحامية  الحاجة  إن 

وثائق  شكلت   قد  عنها  تنشأ  التي  واإللتزامات 

دارفور.  يف  السالم  عملية  عىل  وأثرت  السياسة 

يف  للسالم  الدوحة  وثيقة  يف  واضح  األمر  وهذا 

لحقوق  قوي  أس��اس  عىل  تشتمل  التي  دارف��ور 

أولويات  من  واسعة  مبجموعة  مكملة  اإلنسان 

حاسمة  تعترب  التي  االجتامعية  لة  والعدا السالم 

دارفور. يف  الرصاع  بعد  ما  ملرحلة 

قانون  بني  لتقليدي  ا لتمييز  ا أصبح   ، لثا ثا

واضح  الدويل  اإلنساين  لقانون  وا اإلنسان  حقوق 

االحتياجات  يف  لتقارب  ا أدى  لقد  متزايد.  وبشكل 

الحامية  وآل��ي��ات  الضعف  وم��واط��ن  البرشية 

أوقات  يف  أكرب  بشكل  اإلنسان  حقوق  لتطبيق 

لقد  الرصاعات.  أوقات  يف  الحال  هو  كام  السلم 

الرصاعات  تفاقم  إىل  املمنهجة  اإلنتهاكات  أدت 

يف  أدى  مام  الشعوب  وكرامة  حقوق  وإنتهاكات 

هذا  ويف  اإلنساين.  للقانون  نتهاكات  ا إىل  لنهاية  ا

اإلنسان  حقوق  بني  قوي  تفاعل  هناك  السياق، 

واحدة  جهة  تأثري   أن  يعني  مام  السالم  وحفظ 

ويف  أخ��رى.  جهة  عىل  سلبي   تأثري  إىل  سيؤدي 

عىل  التعقيدات  من  الكثري  تغلب  حيث  دارفور، 

جوهره  يف  السالم  تحقيق  احتامل  سيقوم  الرصاع، 

األسباب  اإلنسان.أحد  حقوق  ومراعاة  احرتام  عىل 

أكرث  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  العمل  تجعل  التي 

فقط  يا  الضحا أن  السائد  الفهم  أّن  هو  صعوبة 

حقوق  لهم  أيضاً  الجناه  حقوق.  لهم  للذين  ا

ن��ون.  ل��ق��ا ا تنفيذ  س��ري  خ��الل  اإلح���رتام  واج��ب��ة 

من  اإلن��س��ان  حقوق  وتعزيز  تقوية  تستحيل 

والية  كل  يف  اإلنسان  حقوق  آليات  تقوية  دون 

نعمل  أن  اإلنسان  حقوق  قسم  يف  ومهمتنا 

ر  لة زا بحا املعني  املستقل  املتحدة  األم��م  خبري 

مسعود  لربوفسور  ا لسودان،  ا يف  اإلنسان  حقوق 

يونيو   24 -15 من  لفرتة  ا خالل  لسودان  ا بدرين،  يو  أديبا

املهمة  تعترب  لتي  ا رة  لزيا ا هذه  من  لغرض  ا كان   .2014

رف��ور،  دا إىل  بعة  لرا وا لبالد  ا إىل  له  لخامسة  ا لرسمية  ا

بعة  ومتا لسودان  ا يف  اإلنسان  حقوق  لة  حا قبة  مرا هو 

تحديد  وكذلك   ،2014 ير  فربا شهر  يف  بقة  لسا ا ته  توصيا

أن  ميكن  لتي  ا لقدرات  ا ء  وبنا لتقنية  ا املساعدة  مجاالت 

حقوق  مجال  يف  تها  ما لتزا با ء  لوفا ا يف  لحكومة  ا تساعد 

بدرين  ل��ربوف��س��ور  ا ي��ق��دم  أن  ملتوقع  ا وم��ن  إلن��س��ان.  ا

حقوق  ملجلس  شامل  تقرير  يف  ته  وتوصيا ته  استنتاجا

.2014 سبتمرب  شهر  يف  املتحدة  لألمم  بع  لتا ا اإلنسان 

 ناقش الخبري املستقل خالل زيارته مع الحكومة السودانية 

يف  مبا  اإلنسان  حقوق  قضايا  املصلحة  أصحاب  من  وغريها 

رفع  بسبب   2013 سبتمرب  شهر  مبظاهرات  يتعلق  ما  ذلك 

السياسيني  املعارضني  واحتجاز  واعتقال  الوقود  عن  الدعم 

املفروضة  والقيود  املاضية  القليلة  األشهر  يف  آخرين  ونشطاء 

الرصاعات  وتصاعد  اإلعالمية  الرقابة  و  الصحافة  حرية  عىل 

األزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور  يف  املدنيني  ونزوح 

الواليات  هذه  يف  املتصاعدة  الرصاعات  ساهمت  لقد  وغريها. 

اإلنسان  ووضع حقوق  اإلنساين  الوضع  تدهور  يف  كبري  حد  إىل 

هذا  ويف  املدنيني.  من  املزيد  وترشيد  ن��زوح  إىل  أدى  مام 

أنشطة  حول  قلقه  بالتحديد  املستقل  الخبري  أعرب  الشأن، 

لحقوق  خطرية  انتهاكات  إىل  أدت  التي  الرسيع  الدعم  قوات 

من  العشوايئ  الجوي  والقصف  الواليات  هذه  يف  اإلنسان 

عىل  املرتتب  وأثره  النزاع  مناطق  يف  الحكومية  القوات  قبل 

عىل  أثر  الذي  اإلنسانية  الوكاالت  أنشطة  وتعليق  املدنيني 

الخبري  حث  زيارته،  ختام  ويف  املدنيني.  والسكان  النازحني 

كام  اإلنسانية  املساعدات  وصول  لتحسني  الحكومة  املستقل 

الهجامت  عن  للكف  املسلحة  الحركات  نفسه  الوقت  يف  حث 

اإلنسان. حقوق  انتهاك  إىل  تؤدي  التي  العشوائية 

زيارة خبير األمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان

خالل  هنا  والصورة  أديبايو،  مسعود  الربوفسور  السودان،  يف  اإلنسان  حقوق  بحالة  املعني  املستقل  املتحدة  األمم  خبري 

الخرطوم. املتحدة،  األمم  معلومات  مركز  تصوير   .2014 يونيو   24 -15 للسودان  زيارته 
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بناء المؤسسات وحقوق اإلنسان- المفوضية القومية لحقوق اإلنسان

مهام وإختصاصات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة

يموت “ عندما   
تصبح  والدك 
عن  مسؤواًل 

إخوتك...” 

طفٌل من يتامى 
الصراع الدارفوري

حقوق ال  وحامية  تعزيز  عملية  تصور  ميكن 

دون  لبلدان  ا م��ن  بلٍد  أي  يف  إلن��س��ان  ا

بهذه  لخاصة  ا لوطنية  ا املؤسسات  ء  وبنا مة  قا إ

لحقوق  لوطنية  ا املؤسسات  تلعب  لعملية.   ا

تتعلق  لتي  ا مل��ب��اديء  ا متتثل  لتي  ا ن  إلن��س��ا ا

دة  عا تعرف  لتي  وا لوطنية،  ا املؤسسات  بوضع 

قبة  ومرا تعزيز  يف  حيوياً  دوراً  ريس،  با مبباديء 

لخاصة  ا ملية  لعا ا يري  للمعا ل  لفعا ا لتنفيذ  ا

وهو  لوطني،  ا املستوى  عىل  اإلنسان  بحقوق 

ل��دويل  ا املجتمع  ع��رتاف  ب��إ يَحظى  أخ��ذ  دوٌر 

يد. متزا بشكٍل 

اإلنسان  لحقوق  لوطنية  ا املؤسسات  ّن  إ  

ز  جها خلق  يف  تساهم  أن  نها  شأ م��ن  ي��ض��اً  أ

دميقراطية  ء  بنا إىل  يؤدي  مام  ل،  فعا ترشيعي 

وإعالم  لة  وفعا قوية  مدين  مجتمع  مبنظامت 

بحقوق  خ��اص��ة  تثقيفية  م��ج  وب��را م��ت��ج��اوب 

م،  عا وبشكٍل  املستويات  فة  كا عىل  اإلنسان 

ل  مجا يف  مة  عا فة  ثقا نرش  من  يجعل  مجتمٌع 

ن��ني يف  ل��ل��ق��وا مل��س��ت��م��ر  ا ل��ت��ط��وي��ر  ا ر  ط���ا إ

ن،  إلنسا ا لحقوق  لدولية  ا ديء  مل��ب��ا وا

أّن  هو  يد  متزا بشكٍل  عليه  ملتفق  ا من  أصبح 

اإلرث  لجة  معا عىل  م  تُقِد مل  إذا  ملجتمعات  ا

من  كل  حساب  عىل  ذلك  سيكون  ملاضيها  ملؤمل  ا

لية  إلنتقا ا لة  لعدا ا وآليات  لحة  ملصا ا عمليات 

ثٍر  أ إحداث  نية  مكا إ لها  تكون  لتي  ا األشمل، 

حدٍّ  عىل  ملجتمع،  ا عىل  بكثري  أعظم  يجايب  إ

عىل  ربات  ملقا ا من  ئفًة  طا تطوير  تم   . ء س��وا

ئع  لفظا بة  إلستجا ا بهدف  ملي  لعا ا ملستوى  ا

لة  لعدا ا تحقيق  تيسري  تستهدف  بطرٍق  ملايض  ا

 . هدفاً اإلنسان  حقوق 

وثيقة  عىل  لتوقيع  ا وعقب   ،2012 ير  ينا يف 

أنشأ  قصري،  بوقٍت  رفور  دا يف  للسالم  لدوحة  ا

عرب  اإلنسان   لحقوق  قومية  مفوضية  لسودان  ا

لدستور  ا من   142 دة  ملا با عمالً  رئايس  مرسوم 

يف  ملفوضية  ا دور  ويتمثل  إلنتقايل.  ا لقومي  ا

يف  ردة  لوا ا لحريات  وا لحقوق  ا تطبيق  قبة  مرا

إلنتقايل  ا لدستور  ا يف  ملتضمنة  ا لحقوق  ا وثيقة 

لشكاوى  ا تلقي  ملفوضية  ا صالحيات  وتشمل 

ألجهزة  لنصح  ا وتقديم  ء  اآلرا عن  لتعبري  وا

اإلنسان  بحقوق  تتعلق  أمور  أي  حول  لدولة  ا

ملية  لعا ا يري  ملعا ا م��ع  لترشيعات  ا ءم��ة  وم��وا

يا  بقضا لوعي  ا مستو  ورف��ع  اإلنسان  لحقوق 

مع  لتعاون  وا مة  لعا ا وس��ط  إلن��س��ان  ا حقوق 

ملتخصصة  ا التها  ووكا ملتحدة  ا األمم  منظامت 

يف  ملة  لعا ا األخ���رى  إلقليمية  ا مل��ؤس��س��ات  وا

اإلنسان. حقوق  مجال 

مفوضية  ن��ون  ق��ا ملفوضية  ا عمل  وينظم 

لحات.  ملصا ا و  أ و/ 

بذلت  لتي  ا لجهود  ا إشتملت  رف��ور  دا ويف 

كمة  ومحا ح��ول  لتحقيقات  ا ء  إج��را ر  ط��ا إ يف 

خالل  رف��ور  دا يف  رتكبت  أُ لتي  ا كات  إلنتها ا

ء  إنشا ع��ىل  اً  ع��د ف��ص��ا  2003 م  ع��ا م��ن  ل��ف��رتة  ا

لخطرية  ا ئم  لجرا با لخاصة  ا ئية  لجنا ا ملحكمة  ا

 . رفور دا يف 

ًء  بنا  2012 ير  فربا  7 يف  ملحكمة  ا ء  إنشا تّم 

 )  322  ،324  ،326 ( لفقرات  ا  )59 ( دة  ملا ا عىل 

ويكون   . رفور دا يف  للسالم  لدوحة  ا وثيقة  من 

رتكبت  أُ لتي  ا ئم  لجرا ا هو  ملحكمة  ا إختصاص 

ذل��ك  يف  مب��ا   ،2003 ي��ر  ف��ربا م��ن��ذ  رف���ور  دا يف 

لجنايئ  ا نون  لقا ا يف  ردة  لوا ا لخطرية  ا ئم  لجرا ا

 ، )6 (  ، )5 ( د  ملوا ا تحت   1991 لسنة  ين  لسودا ا

نون  لقا وا  )17 و)  )16 (  ، )15 (  ، )14 (  ، )7 (

 ،2001 لسنة  إلره���اب  ا فحة  ملكا ين  ل��س��ودا ا

كات  نتها إ عىل  تنطوي  لتي  ا ئم  لجرا ا ىل  إ فة  إضا

ئم  جرا وأية  إلنساين  ا لدويل  ا نون  للقا جسيمة  

لسلطات  ا تحددها  آخر  نون  قا أي  وفق  أخرى 

ن.  لسودا ا يف  ملختصة  ا ئية  لقضا ا

لفارش  ا مدينة  من  لخاصة  ا ملحكمة  ا تخذ 

مقر  يف  لجلسات  ا عقد  يجري  بحيث  لها  مقراً 

رئيس  يحدده  آخر  ن  مكا أي  أو  ملحكمة  ا رئاسة 

ملعنية.  ا لقضية  ا خصوصيات  عىل  ًء  بنا ملحكمة  ا

يا  قضا لعدة  إستامع  جلسات  ُعقدت  وق���د 

حكومة  عينت   2008 م  ع��ا يف  ل��خ��رط��وم.  ا يف 

لخاصة  ا للمحكمة  م��اً  ع��ا م��دع��ي��اً  ن  ل��س��ودا ا

تتألف  يل  ل��ح��ا ا ل��وق��ت  ا يف   . رف���ور دا ئ��م  ب��ج��را

جلسات  ي��دي��رون  ة  قضا نية  مثا من  ملحكمة  ا

لجنينة  وا ال  ونيا لفارش  ا من  كل  يف  ملحكمة  ا

ه��ؤالء  رة  إع��ا مت��ت  وق��د  لضعني.  وا لنجي  وزا

لذي  ا لوقت  ا ويف  مة  لعا ا كم  ملحا ا من  ة  لقضا ا

رسون  ميا نهم  فإ لخاصة  ا للمحكمة  يعملون 

رهم  عتبا بإ بهم  ملنوطة  ا ئية  لقضا ا مهم  مها

مة. لعا ا كم  ملحا ا يف  ة  قضا

للمحمكة  م  لعا ا ملدعي  ا ع  رش  2003 م  عا يف   

تحقيقات  فتح  يف  رف��ور  دا ئم  بجرا لخاصة  ا

سبع  شهدت  حيث  قضية  وستني  ستة  ح��ول 

يا  لقضا ا معظم  ولكن  كمة.  ملحا ا ءات  إجرا منها 

إنطوت  اآلن  حتى  ملحكمة  ا م  أما عرضت  لتي  ا

لرسقة  ا قبيل  من  مة  عا ئم  جرا عىل  كبري  بشكل 

لقتل. وا مرسوقة  سلع  زة  وحيا

بشكل  مل  لتعا ا ملحكمة  ا م  أم��ا ل  ي��زا ال 

ئم  بجرا تتعلق  لتي  ا يا  لقضا ا مع  موضوعي 

ورد  ما  وفق  نية  إلنسا ا ضد  ئم  لجرا وا لحرب  ا

لتأسيسية. ا لالئحة  ا يف 

 .2009 سنة  يف  أُج��ي��ز  ل��ذي  ا ن  إلن��س��ا ا حقوق 

من  أن  ميد  ليونا با ن  إلنسا ا حقوق  قسم  يرى 

وتقوية  دع��م  يف  ر  اإلس��ت��م��را مب��ك��ان  األه��م��ي��ة 

ميكنها  مام  اإلنسان  لحقوق  لقومية  ا ملفوضية  ا

لنتيجة  ا تكون  بحيث  مستقل  بشكٍل  لعمل  ا من 

ن.  لسودا ا ن  سكا لجميع  يجايبٌّ  إ ثر  أ

المجتمعات  إّن   
التي ال تتصدى 

الماضي  إلرث 
تستطيع  ال 

وضع حدٍّ لدوامة 
العنف.
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قسم حقوق اإلنسان باليوناميد يّيسر تنفيذ مشروع الفصول الدراسية في 
النازحين. أثنين من معسكرات 

دارفور.  جنوب  قطاع  باليوناميد،  اإلنسان  حقوق  قسم  تصوير  للنازحني.  عطاش  معسكر  يف  حديثاً  بنيت  التي  للمدرسة  بالبنني  الخاص  القسم  صورة: 

السكان يف  من  اآلالف  أُجرب    2013 مارس  شهر 

عىل  دارفور  جنوب  أنحاء  مختلف  يف  املدنيني 

الناتج  والقتال  األمن  إلنعدام  نتيجة  قراهم  مغادرة 

القوات  بني  عدائية  وأعامل  القبلية  الرصاعات  عن 

أنحاء  مختلف  يف  املتمردة  والحركات  الحكومية 

النازحة  أألرس  هذه  من  العديد  إنتقلت  وقد  اإلقليم. 

نياال  مدينة  يف  تقع  والتي  النازحني  معسكرات  إىل 

بأنشطة  قيامهم  أثناء  دارف��ور.  بجنوب  وأطرافها 

هذه  بعض  يف  لألوضاع  الروتيني  والرصد  املراقبة 

املعسكرات كان مام أثار قلق موظفي حقوق اإلنسان 

سن  يف  هم  ممن  األطفال  من  كبرية  أع��داد  وج��ود 

املدرسة يقضون معظم وقتهم يف اللعب عىل الطرقات 

فرصة  لديهم  تكون  أن  دون  العامة  الساحات  ويف 

القلق   هذا  ترسخ  لقد  األسايس.  التعليم  عىل  للحصول 

الالحقة ألثنني من هذه  الزيارات  أثناء  يف وقت الحق 

للنازحني  ودريج  عطاش  معسكرا  هام  املعسكرات، 

فرص  ألنعدام  أسفها  عن  املجتمع  قيادات  عبّرت  حيث 

يف  املقيمني  لألطفال  التعليمية  املرافق  عىل  الحصول 

اإلنسان  حقوق  قسم  من  وطلبوا  املعسكرين  هذين 

الوضع. معالجة  املساعدة يف  الجنوب  قطاع  مبكتب 

إنطلقت  النازحني  مجتمع  قيادات  من  ومبساعدة 

اإلحتياجات  لتقييم  توثيق  عملية  رسمي  بشكٍل 

تسجيل  التقييم  عملية  وأكّدت  منهجيًة.  أكرث  بشكل 

للنازحني  عطاش  معسكر  يف  طفل   819 مجموعه  ما 

أساس  وع��ىل  للنازحني.  دري��ج  معسكر  يف  و713 

اإلنسان  حقوق  قسم  رشع  الواقعية  البيانات  هذه 

املتحدة  األمم  وكاالت  مع  جنٍب  إىل  جنباً  باليوناميد 

مناقشات  يف  والرشكاء  الحكومية  غري  واملنظامت 

شأنها  م��ن  التي  املمكنة  الحلول  ح��ول  واقعية 

باإلحتياجات  أفضل  بشكٍل  اإليفاء  يف  املساعدة 

الوقت  يف  املعسكرات  يف  املقيمني  لألطفال  التعليمية 

رسمية   دراسية  فصول  تأسيس  ذلك  يف  مبا  الحايل، 

املبادرة  يف  أيضاً  شاركت  و  املعسكرين.  من  كل  يف 

اإلنساين  العون  ومفوضية  الرتبية  وزارة  من  كل 

األسايس  العنرص  بتوفري  إلتزمتا  وقد  السودانتني 

اليونسيف  وع��ربًت  التدريس.  ك��وادر  يف  املتمثل 

بتوفري  عرضاً  وقدمت  للمبادرة  القوي  دعمها  عن 

والكراسات.  الكتب  مثل  الرضورية  املدرسية  املواد 

العاملية  الرؤية  منظمة  تعهدت  أخرى  ناحية  ومن 

إليها  الحاجة  تشتد  التي  املدرسية  األثاثات  بتوفري 

أساسية.  أخرى  مدرسية  ومستلزمات 

حقوق  قسم  إستمر  العملية  هذه  مدى  وعىل 

ضمن  أخرى  أط��راف  إرشاك  يف  باليوناميد  اإلنسان 

الوطنيني  املوظفني  رابطة  خ��اص  وبشكل  البعثة 

فصول  لبناء  دعامً  التربعات  لجمع  حملًة  قادت  التي 

دراسية مؤقتة يف كل معسكر تحت شعار: »لكل طفٍل 

تم  التي  األموال  جاءت  وقد  التعليم«.  يف  الحق  نازح 

إستالمه  تم  الذي  للدعم  مكملًة  الحملة  جمعها خالل 

بشكٍل مبارش من وكاالت األمم املتحدة. وقد نتج عن 

ستة  إكامل  عن  الحارض  الوقت  يف  املنسق  النهج  هذا 

بناؤها  تّم  للنازحني  عطاش  معسكر  يف  دراسية  فصول 

عليها من  الحصول  تم  مواد  إستخدام  كبري عرب  بشكل 

املدرسة  بتزويد  الرتبية  وزارة  قامت  محلية.  مصادر 

توظيف  املؤمل  ومن  املدير  فيهم  مبن  معلمني  بأربعة 

للعمل  املتعلمني  النازحني  وسط  من  إضافية  كوادر 

معلمني. مساعدي  أو  كمتطوعني 

الثانية  املدرسة  بناء  الحارض  الوقت  يف  يجري 

إكتاملها  يتم  وعندما  للنازحني  دريج  معسكر  يف 

من   713 ل  التعليمية  اإلحتياجات  تلبي  سوف 

والضياع  الشارع  مصريهم  يكون  ممن  األطفال 

يف  بطئاً  أكرث  البناء  أعامل  بدت  ولنئ  ذلك.  بخالف 

يف  املرشوع  إلكامل  الجهود  ستمر  دريج،  معسكر 

ممكن. وقٍت  أرسع 

مشاريع  أن  نعتقد  اإلنسان  حقوق  قسم  يف  إننا 

ألهمية  ساطعاً  مثاالً  متثل  هذه  املدرسية  الفصول 

حقوق  وتعزيز  لحامية  السعي  يف  التعاون  إعتامد 

سيظل  اإلنسان  حقوق  قسم  إّن  األساسية.  اإلنسان 

لتسليط  املبتكرة  الطرق  إستكشاف  عىل  يعمل 

هم  ممن  األشخاص  ملحنة  والتصدي  عىل  الضوء 

األكرث  املجموعات  تلك  سيام  وال  الرصاع،  تأثري  تحت 

والنساء.  األطفال  مثل  عرضًة 

  صورة: القسم الخاص بالبنات للمدرسة التي بنيت حديثاً يف معسكر عطاش للنازحني. تصوير قسم حقوق اإلنسان باليوناميد، قطاع جنوب دارفور.      
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   مبادرة تقودها الحكومة لبناء ملجأ لألطفال بغرب دارفور

أيضاً  االجتامعية  لشؤون  ا رة  وزا وتخطط 

ليوفر  رع  لشوا ا ل  ألطفا رئ  للطوا ملجأ  ء  إلنشا

ية  لرعا وا الج��ت��امع��ي،  وا لنفيس  ا ل��دع��م  ا لهم 

إىل  ف��ة  إض��ا ف��ي��ة  إلض��ا ا ف���ق  مل���را وا ل��ط��ب��ي��ة،  ا

. مللجأ ا يستضيفه  طفل  لكل  بسجل  االحتفاظ 

د  إع��دا ه��و  رئ  ل��ط��وا ا ملجأ  م��ن  ل��غ��رض  ا

لتأهيل  ا دة  إعا مج  برنا يف  ركة  للمشا ل  األطفا

. مللجأ ا ء  بنا كتامل  ا لدى 

ملستثبي  ا مللجأ  وا رئ  ل��ط��وا ا ملجأ  ميثل 

ة  د إلع��ا ألك��رب  ا ف  لهد ا نحو  ىل  ألو ا لخطوة  ا

يف  ج��ه��م  م��ا د إ و ل  ألط���ف���ا ا ه���ؤالء  ه��ي��ل  ت��أ

. رفور ا د مجتمع 

يف أصدرت  االجتامعية  الشؤون  وزارة 

السنة،  هذه  من  سابق  وقت 

لجنة  بتكوين  قراراً   ،2014 فرباير   11 يف  تحديداً 

ومؤخراً،  املرشدين.  لألطفال  العون  لتقديم  عليا 

نظمها  املرشدين  لألطفال  عمل  ورشة  أعقاب  ويف 

 2012 نوفمرب   15 و  14 يف  اإلنسان  حقوق  قسم 

ملجأ  إنشاء  عن  االجتامعية  الشؤون  وزيرة  أعلنت 

دارفور. بغرب  املرشدين  لألطفال 

واملساعدة  الدعم  بتوفري  اليوناميد  ألتزمت 

امللجأ. لتسوير  الرسيع  األثر  مشاريع  أحد  عرب 

الشؤون  ل��وزارة  وسلمت  امل��ب��ادرة  أكتملت 

.2013 أكتوبر   1 دارفور يف  بوالية غرب  االجتامعية 

الجنويب القطاع  اإلنسان،  حقوق  قسم  تصوير   -2012 نوفمرب  يف  الغريب  بالقطاع  اإلنسان  حقوق  قسم  نظمها  عمل  ورشة  يف  يشاركون  املرشدون  األطفال 

قسم  ير  تصو  -2012 نوفمرب  يف  لغريب  ا لقطاع  با ن  إلنسا ا حقوق  قسم  نظمها  عمل  ورشة  يف  ركون  يشا املرشدون  ل  ألطفا ا

لجنويب ا لقطاع  ا ن،  إلنسا ا حقوق 

من أقوال األطفال النازحين 
واأليتام في دارفور ...

اإلنسان هو: حيوان ناطق
األخوة: »... نحن نعيش كإخوة حتى وإن مل 

نكن أقارب. األخوة هي املشاركة والعناية ...«

الطيبة: »... كأطفال أيتام بائيسني، معظم 
الناس يغضبون منا بدون سبب. بعضهم 

طيبون يشرتون لنا الطعام ومينحونا بعض املال 

ولكننا نضطر يف بعض األحيان ألداء مهام شاقة 

وبغيضة حتى نحصل عىل مال ...«

المسؤولية:»... عندما ميوت أبوك فأنت 
مسؤول عن إخوتك، إال أن الذهاب للمدرسة 

مهم جداً ويساعدك عىل تنمية قدراتك وعىل أن 

تكون مسؤوالً ...«

الفرق بين مسؤول حقوق 
اإلنسان واليتيم في دارفور: 

»... مسؤول حقوق اإلنسان شخص نال 

يكافح حتى  أن  اليتيم فعليه  أن  إال  تعليامً 

»... نفسه  يعلّم 

نواجه   ...« اإلنسانية:  الكرامة 
بعضها  السيئة.  املعاملة  حاالت  من  الكثري 

بعدم  ونشعر  نغضب  يجعلنا  جارح 

وأن  نبتسم  أن  علينا  يتعني  ولكن  الراحة 

»... يوم  كل  نعمل 
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يف 5 مارس 2014 هرب أكرث من 2000 من السكان املدنيني من الهجمت العنيفة التي تعرضت لها قرى كويب وشوبا وعدوية وحلة بريت وقرى مجاورة أخرى ولجؤو لقاعدة اليوناميد 

يف كورما بشامل دارفور. وفرت اليوناميد األمن واملاء لهؤالء النازحني الجدد، وتعمل مع املنظامت اإلنسانية عىل توفري املساعدات الرضورية لهم. تصوير أويس الفيك، يوناميد


