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مدخل 

هzذا الzتقريzر الzذي يzغطي األحzداث فzى دارفzور بzجوانzبها األمzنية واإلنzسانzية  والzسياسzية فzى الzفترة مzا 
بzzzني 15 ديzzzسمبر 2016 إلzzzى مzzzارس 2017 هzzzو ثzzzمرة عzzzمل مzzzمنهج قzzzامzzzت بzzzه حzzzركzzzة تحzzzريzzzر الzzzسودان 
بzzzغرض كzzzشف خzzzروقzzzات الzzzنظام فzzzى اإلقzzzليم  وقzzzصور املzzzنظمات اإلقzzzليمية والzzzدولzzzية واإلعzzzالمzzzية فzzzى أداء 

دورها تجاه األزمة. 
وقzzzد عzzzكف فzzzريzzzق عzzzمل إنzzzسانzzzي مzzzن الحzzzركzzzة عzzzلى إعzzzداد هzzzذا الzzzتقريzzzر الzzzذي غzzzطى عzzzلى مzzzعظم جzzzوانzzzب 
األزمzة فzى اإلقzليم املzنكوب حzيث تzم تzناول األحzداث والخzروقzات فzى هzذا الzتقريzر وفzق الzواقzع املzريzر الzذي 
يzعانzيه اإلقzليم مzن االنzفالت األمzنى املzخيف بسzبب تzصاعzد أنzماط الzعنف ضzد املzدنzيني و تzداعzياتzها عzلي 
االوضzاع االنzسانzية فzي املzعسكرات و مzؤشzرات املهzددات االمzنية مzن تzقويzة املzليشيات و غzياب مzنظمات 
الzzعمل اإلنzzسانzzي و غzzياب املzzسائzzلة  و اإلفzzالت مzzن الzzعقاب و مzzحاوالت أضzzعاف بzzعثة الzzيونzzامzzيد و وجzzود 
املzzzقاتzzzلني االجzzzانzzzب فzzzي اإلقzzzليم و عzzzمليات تzzzوطzzzني املسzzzتجلبني ضzzzمن سzzzياسzzzة الzzzتغيير الzzzديzzzمغرافzzzي. و 
مzzzzzحاوالت تzzzzzحفيز الzzzzzحكومzzzzzة مzzzzzن قzzzzzبل املzzzzzجتمع الzzzzzدولzzzzzي تzzzzzحت ذرائzzzzzع مzzzzzختلفة وعzzzzzرقzzzzzلة الzzzzzحكومzzzzzة لzzzzzعملية 
الzzzتفاوض. فzzzكل هzzzذه املzzzعلومzzzات رُصzzzدت مzzzن قzzzبل فzzzريzzzق الzzzعمل عzzzبر جzzzداول وأرقzzzام . رأت حzzzركzzzة تحzzzريzzzر 

السودان ضرورة إعداد هذا التقرير نسبة للدوافع اآلتية:
 وجzzzzود انzzzzتهاكzzzzات واسzzzzعة الzzzzنطاق فzzzzى اإلقzzzzليم مzzzzع  غzzzzياب شzzzzبه تzzzzام  لzzzzلرقzzzzابzzzzة الzzzzدولzzzzية لzzzzكشف هzzzzذه 1.

االنتهاكات.
ضعف دور املنظمات الوطنية لكشف الحقائق على األرض.2.
فرض قيود حكومية صارمة على املنظمات الدولية واإلقليمية واإلعالم لتغطية األحداث فى اإلقليم.3.
عدم دقة بعض التقارير الدولية حول االنتهاكات واالوضاع االنسانية في دارفور.4.
رفzzzض الzzzنظام املzzzتكرر لzzzوقzzzف الzzzعدائzzzيات الzzzذي يzzzسمح بzzzتكويzzzن لzzzجان مشzzzتركzzzة ملzzzراقzzzبة الzzzوضzzzع عzzzلى 5.

األرض.  
هzذه هzى جzملة األسzباب الzتي دفzعت بحzركzة تحzريzر الzسودان أن تzقوم بzواجzب كzشف الzحقيقة مzن خzالل 
هzذا الzتقريzر الzذي أعzد بzالzلغتني الzعربzية واإلنجzليزيzة لzكي تzعم الzفائzدة للجzميع. وقzد سzلك فzريzق الzعمل فzى 
هzذا الzتقريzر مzنهجاً شzامzالً حzيث لzم يzترك بzابzاً يzؤدى إلzى الzحقيقة وإال طzرقzه وبzذلzك جzاء اسzتقاء املzعلومzة 
عzzبر االتzzصال املzzباشzzر بzzالzzضحايzzا وكzzثير مzzن زعzzماء االدارة  األهzzلية وشzzخصيات ذات الzzعالقzzة بzzمناطzzق 
الzzصراع وكzzما اعzzتمد الzzفريzzق جzzزء كzzبير مzzن تzzقريzzره عzzلى مzzا جzzاءت عzzبر الzzوسzzائzzط اإلعzzالمzzية الzzتي تzzتميز 
بzzzاملzzzصداقzzzية سzzzواء قzzzنوات فzzzضائzzzية أو راديzzzو إضzzzافzzzة الzzzتقاريzzzر الzzzواردة مzzzن املzzzنظمات الzzzحقوقzzzية الzzzدولzzzية 

واإلقليمية وبعض املنظمات املحلية املعروفة بنزاهتها وتقارير املؤسسات الدولية واإلقليمية.

منى اركو مناوى 
رئيس حركة تحرير السودان
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.I  املقدمة
كzzzثيرا مzzzا تzzzميزت الzzzتقاريzzzر املzzzرفzzzوعzzzة مzzzن الzzzجهات املzzzعنية بzzzعدم الzzzدقzzzة فzzzي ان تzzzعكس مzzzا 

يجري من أحوال املأساة االنسانية في دارفور ، بما يناسب حجم وواقع الحال. 
يتجzzzzzلى هzzzzzذا الzzzzzقصور فzzzzzي الzzzzzحصر غzzzzzير الzzzzzدقzzzzzيق إلعzzzzzداد  حzzzzzوادث الzzzzzعنف و فzzzzzي ارقzzzzzام 
الzzzضحايzzzا بzzzكل اشzzzكالzzzها, و الzzzتصويzzzر غzzzير الzzzدقzzzيق لzzzألحzzzوال املzzzعيشية داخzzzل مzzzعسكرات 
الzنازحzني. يzرجzع هzذا الzقصور الzي الzتشويzش الzكثيف الzذي تzمارسzه الzحكومzة عzمداً ,مzما 
أدي بzzzدوره  الzzzي نشzzzر ِانzzzطباع خzzzاطì دفzzzع بzzzالzzzكثيريzzzن الzzzي تzzzبني فzzzرضzzzية قzzzوامzzzها (ان 
هzنالzك تzناقzص  تzدريzجي او ِانzخفاض مzلحوظ فzي مسzتوي الzعنف املzمارس ضzد املzدنzيني 
فzي دار فzور مzن حzيث عzدد الzحوادث و ضzخامzة حجzمها أو أنzماط  حzدوثzها، وأن ذلzك مzا 
هzzzو ِاال  نzzzتيجًة لzzzتدنzzzي املzzzواجzzzهات بzzzني قzzzوات الzzzحكومzzzة و مzzzيليشياتzzzها مzzzن جzzzانzzzب  و بzzzني 
الحzzركzzات املسzzلحة مzzن الzzجانzzب االخzzر,وأن هzzذا األمzzر قzzد ادي الzzي تzzصاعzzد نسzzبي فzzي 

استتباب األمن في دار فور.

و بzzالzzرغzzم مzzن  هzzذا اإلدعzzاء والzzتضليل الzzواضzzح واملzzقصود مzzن قzzبل الzzحكومzzة , اال انzzه قzzد 
هzzيمن عzzلي مzzواقzzف  الzzكثيريzzن مzzن املzzعنيني بzzشان املzzلف الzzدار فzzوري ,الzzذيzzن درجzzوا عzzلي 
تzبني هzذا الzتوجzzzzُه اعzتماداَ عzلي الzتصريzحات و الzبيانzات الzتي تzصدر، بzني ان  هzذه و مzا 
تzzzقوم عzzzليه مzzzن حzzzجج و مzzzا تzzzصل الzzzيه مzzzن نzzzتائzzzج, تzzzبتعد كzzzثيرا عzzzن مzzzا هzzzو مzzzوجzzzود عzzzلي 
ارض الzواقzع و ال يzسنده مzا يجzري مzن احzداث ( ال مzن حzيث عzدد حzاالت وقzوع االحzداث 
او  تzzzzغيّر نzzzzمط االنzzzzتهاكzzzzات- و مسzzzzتوي الzzzzعنف املzzzzصاحzzzzب لzzzzها, وأيzzzzضاً مzzzzن حzzzzيث ارقzzzzام 
أعzzداد الzzضحايzzا و حجzzم الzzكوارث الzzناتzzجة عzzنها, أو مzzن حzzيث  الzzقوي  الzzتي تzzرتzzكب هzzذه 
االنzتهاكzات و األسzالzيب املzنهجية الzتي تzتبعها) . فzمازال املzدنzيني فzي دارفzور يzتعرضzون 
لzzzألذي و يzzzعيشون فzzzي ظzzzل الzzzخوف والzzzرعzzzب الzzzذي يخzzzّلفه هzzzاجzzzس غzzzياب االمzzzن, بسzzzبب 
الzzعنف الzzذي يzzتم مzzمارسzzته ضzzدهzzم مzzن قzzبل الzzحكومzzة و مzzيلشياتzzها.  لzzذلzzك مzzن الخzzطورة 
بzzzzمكان  الzzzzوقzzzzوع تzzzzحت تzzzzأثzzzzير هzzzzذا االنzzzzطباع. األمzzzzر الzzzzذي تzzzzحاول الzzzzحكومzzzzة-مzzzzمثلًة فzzzzي  

إعالمها الداخلي والخارجي, و دبلوماسيتها علي تكريسه ونشره.

ثzzzمة مzzzخاوف مzzzهمة تzzzصاحzzzب هzzzذه الzzzفرضzzzية : و هzzzو احzzzتمال أن يzzzبني املzzzجتمع الzzzدولzzzي 
سzzzياسzzzاتzzzه و مzzzواقzzzفه عzzzليها و يzzzتجه الzzzي إقzzzتراح حzzzلول غzzzير واقzzzعية او عzzzملية. و هzzzذا مzzzن 
شzzأنzzه أن يzzزيzzد مzzن سzzوء وتzzعقيد األوضzzاع فzzي دارفzzور. فzzما يسzzتخلص مzzن بzzيانzzات هzzذا 
الzتقريzر يzوضzح بzكل جzالء ان مسzتوى الzعنف الzذي تzمارسzه الzحكومzة و مzيليشياتzها ضzد 
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املzzzzzzدنzzzzzzيني - حzzzzzzتي فzzzzzzي ظzzzzzzل الzzzzzzغياب, أو الzzzzzzتدنzzzzzzي النسzzzzzzبي  لzzzzzzلمواجzzzzzzهات بzzzzzzني األطzzzzzzراف 
الzعسكريzة لzم يzتغير. ال فzي نسzبة الzحوادث و نzمط ارتzكابzها وال فzي مسzتوي تzأثzيرهzا عzلي 
املzzzدنzzzيني. بzzzل انzzzها ظzzzلت مسzzzتمرة بzzzشكل مzzzتوالzzzي, بzzzل  و مzzzن دون أي تzzzغيير يzzzذكzzzر عzzzلي 
حzzzzياة املzzzzدنzzzzيني خzzzzالل كzzzzل مzzzzراحzzzzل الzzzzصراع. هzzzzذا اذا وضzzzzعنا فzzzzي االعzzzzتبار ان ظzzzzاهzzzzرة 
املzواجzهات بzني الzحكومzة و مzيلشياتzها فzي مzقابzل الحzركzات املسzلحة نzفسها قzد ظzل امzراً 
يzتّسم بzالzتأرجzح صzعودا و هzبوطzا مzنذ بzدايzة  انzفجار الzصراع فzي 2003 و حzتي لحzظة 
صzدور اخzر الzتقاريzر االمzمية. كzما وإن  مzمارسzة الzعنف ضzد املzدنzيني مzن قzبل الzحكومzة 
ظzzzzلت أمzzzzراً مسzzzzتقالً فzzzzي احzzzzياٍن كzzzzثيرة, و بzzzzصرف الzzzzنظر عzzzzن حzzzzالzzzzة تzzzzدنzzzzي املzzzzواجzzzzهات 
الzzzzعسكريzzzzة بzzzzني هzzzzذه االطzzzzراف املzzzzتصارعzzzzة فzzzzان الzzzzعنف ضzzzzد املzzzzدنzzzzيني (بzzzzكل اشzzzzكالzzzzه و 
درجzاتzه) مzازال مسzتمراً و بzشكل يzومzي, فzظلت الzحكومzة تzعمل عzلي اسzتمرار تzفاقzم هzذه 
االزمzzzzة اإلنzzzzسانzzzzية, والzzzzتي مzzzzا زالzzzzت تzzzzوصzzzzف حzzzzتي االن ب(الzzzzكارثzzzzية). بzzzzاتzzzzفاق تzzzzقاريzzzzر 
املzzنظمات اإلنzzسانzzية والzzحقوقzzية الzzدولzzية ووسzzائzzط االعzzالم الzzعاملzzية. فzzضالً عzzلي تzzصريzzح 
األمzني الzعام لzألمzم املتحzدة الzسيد / أنzطونzيو غzوتzيريzش الzصادرة بzتاريzخ 4 ابzريzل 2017 
بzzzاالضzzzافzzzة الzzzي حzzzديzzzث مzzzمثل الzzzحكومzzzة األمzzzريzzzكية بzzzتاريzzzخ 4 ابzzzريzzzل 2017 فzzzي جzzzلسة 

مجلس عن السودان. 

هzذا مzا  تؤكzده بzيانzات جzداول  رصzد الzوضzع اإلنzسانzي الzذي يسzتند عzليه هzذا الzتقريzر. 
الzzzzzذي يzzzzzغطي الzzzzzفترة مzzzzzن  15ديzzzzzسمبر 2016 الzzzzzي 15 مzzzzzارس 2017 والzzzzzذي يzzzzzبرهzzzzzن  
اسzzzzzتمرار الzzzzzعنف و ديzzzzzمومzzzzzة املهzzzzzددات االمzzzzzنية و تzzzzzفاقzzzzzم األزمzzzzzة االنzzzzzسانzzzzzية وتzzzzzتمثل فzzzzzي 

املحاور التالي :

.II        املحور األول : استمرار غياب االمن و تجلي مظاهر العنف

عzلي عzكس مzا تzنحو الzيه هzذه الzتقاريzر الzتي تzتناول الzوضzع فzي دارفzور ومzحاوالت إثzبات 
حzدوث اسzتتباب نسzبي لzألمzن (بسzبب انzخفاض وتzيرة املzواجzهات الzعسكريzة) فzإن الzواقzع 
يzzzثبت انzzzه لzzzم يzzzطرأ أي تzzzغيير عzzzلي االرض فzzzيما يzzzتعلق بمسzzzتوي الzzzعنف, و هzzzو مzzzا يzzzنفي 
تzzzمامzzzا حzzzدوث اي تzzzحسن عzzzلي االوضzzzاع االمzzzنية. ويzzzبرهzzzن ذلzzzك الجzzzدول.(انzzzظر الجzzzدول 

في املحور التاسع )

 إن مzا رصzده هzذا الzتقريzر مzن مzعلومzات يzؤكzد عzلي اسzتمرار حzوادث الzعنف فzي الzفترة 
الzzzzzتي يzzzzzغطيها الzzzzzتقريzzzzzر (15ديzzzzzسمبر 2016 الzzzzzي 15 مzzzzzارس 2017 ) مzzzzzن حzzzzzيث عzzzzzدد 
الzzzحوادث و نzzzمط الجzzzرائzzzم (اغzzzتصاب، خzzzطف، حzzzريzzzق، اعzzzتقال، اعzzzتداء؛ تzzzعذيzzzب، نهzzzب، 
تzzzzهجير قسzzzzري، قzzzzتل جzzzzماعzzzzي، هzzzzجوم عzzzzلي املzzzzعسكرات...الzzzzخ ). امzzzzا مzzzzن حzzzzيث األرقzzzzام 
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املzzzوضzzzحة فzzzي الجzzzدول املzzzرفzzzق بzzzالzzzتقريzzzر, فنجzzzد أنzzzها تzzzفوق كzzzل األرقzzzام الzzzتي وردت فzzzي 
الzzzzتقاريzzzzر املzzzzختلفة بهzzzzذا الzzzzخصوص فzzzzي الzzzzفترة الzzzzتي يzzzzشملها هzzzzذا الzzzzتقريzzzzر ويتمظهzzzzر 

استمرار تصاعد العنف و غياب االمن في األشكال التالية.

استخدام األسلحة الكيمياوية 1.

يzعتبر اتzهام اسzتخدام االسzلحة الzكيمياويzة الzذي تzبنته مzنظمة "االمنسzتي 
انzzzzzترنzzzzzاشzzzzzونzzzzzال"  فzzzzzي تzzzzzقاريzzzzzرهzzzzzا, مzzzzzن أخzzzzzطر الzzzzzتهم خzzzzzاصzzzzzًة وإن السzzzzzالح 
الzzzzكيمياوي يzzzzعتبر مzzzzن أسzzzzلحة  الzzzzدمzzzzار الzzzzشامzzzzل و أن اسzzzzتخدامzzzzه  محzzzzرّم 

دوليا.
 كzzzما أن مzzzنع الzzzحكومzzzة لzzzوصzzzول املzzzحققني هzzzو جzzzريzzzمة إضzzzافzzzية مzzzن جzzzرائzzzم 
الحzرب, و خzرق و انzتهاك لzلقانzون الzدولzي اإلنzسانzي. فzضال عzن عzدم اتzخاذ 
اي إجzراءات عzملية مzن قzبل الzجهات الzدولzية املzعنية حzتى االن لzلضغط عzلي 
الzzحكومzzة الzzسودانzzية. وهzzو مzzا قzzد تzzعتبره رسzzالzzة  تzzحفيز لzzها وتzzشجيع عzzلي 
االسzتمرار "طzاملzا لzيس هzنالzك  أي رادع.ويzظل االتzهام  الzتي تzبنته مzنظمة 
ذات مzzzzصداقzzzzية مzzzzثل " االمنسzzzzتي" بzzzzشأن اسzzzzتخدام األسzzzzلحة الzzzzكيمياويzzzzة 
مzzن اخzzطر مzzؤشzzرات اسzzتخدام الzzعنف ضzzد املzzدنzzيني الzzتي اسzzتخدمzzت ضzzد 

املواطنني في دارفور، وهذا ينسف ادعاءات التقارير الواردة.

تصاعد االستخدام املمنهج لسالح االغتصاب  2.

ظzzzzلت ظzzzzاهzzzzرة مzzzzمارسzzzzة الzzzzعنف الzzzzجنسي و االغzzzzتصاب ضzzzzد املzzzzراة مzzzzن قzzzzبل قzzzzوات 
الzzzحكومzzzة و املzzzليشيات الzzzتابzzzعة لzzzها (الzzzجنجويzzzد/ الzzzدعzzzم السzzzريzzzع ) مzzzمارسzzzة  ذات 
صzبغة مzمنهجة بzقصد اذالل واهzانzة الzضحايzا وتzفكيك االسzرة والzقبيلة واملzجتمعات 
املحzلية الzتي عzرفzت بzالzتماسzك والzتسامzح.  أن اسzتمرار هzذه الzألنzتهاكzات الzجسيمة 
دون ادانzة وال رادع مzن قzبل املzجتمع الzدولzي والzحكومzة مzنذ انzدالع الحzرب و حzتي 
اللحzzzzظة فzzzzي تzzzzصاعzzzzد مzzzzضطرد فzzzzي جzzzzميع انzzzzحاء دار فzzzzور خzzzzاصzzzzة فzzzzي املzzzzناطzzzzق 

النائية.  وهو ما تعكسه االرقام و البيانات املتواترة في كل التقارير.

ورغzم  وجzود الzعديzد مzن وقzائzع األعzتداء الzجنسي واالغzتصاب  إال أن األحzصائzيات 
الzzzواردة  فzzzي الzzzبيانzzzات املzzzتواتzzzرة فzzzي الzzzتقاريzzzر املzzzعنية  ال تzzzعكس األرقzzzام الzzzحقيقية 
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بzzشكل كzzلي و ذلzzك لzzندرة فzzرص رصzzد احzzداث هzzذه الzzظاهzzرة او حzzصر ضzzحايzzاهzzا 
بzzzzzدقzzzzzة , بسzzzzzبب تzzzzzحاشzzzzzي او احzzzzzجام الzzzzzكثيريzzzzzن مzzzzzن الzzzzzضحايzzzzzا مzzzzzن االقzzzzzدام عzzzzzلي 
تzzzبليغها, ويzzzرجzzzع ذلzzzك ملجzzzموعzzzة اعzzzتبارات اجzzzتماعzzzية ذات صzzzلة  بzzzاملzzzوروث الzzzثقافzzzي 
والzzzzعادات املحzzzzلية , مzzzzثل الzzzzخوف مzzzzن تzzzzعرض كzzzzرامzzzzة الzzzzضحية و احzzzzتماالت اآلثzzzzار 
الzzzنفسية عzzzلي سzzzمعة ومzzzكانzzzة الzzzضحية واسzzzرتzzzها او حzzzتي الzzzقبيلة و املzzzجتمع الzzzتي 

تنتمي أليها. (أنظر الي جدول اإلحصاءات في املحور التاسع ).

وبzzما ان األسzzباب املzzذكzzورة إعzzاله تzzقف عzzائzzقا عzzمليا و تzzمنع مzzن امzzكانzzية الzzوصzzول الzzي 
أرقzzام قzzريzzبة مzzن الzzواقzzع يzzصبح الzzحصول عzzلي االرقzzام الzzحقيقية مسzzتحيال و بzzل يzzصعب 
مzعها االقzتراب مzن تzقديzرات مzعقولzة ملzا يجzري عzلي ارض الzواقzع. ان اسzتمرار اسzتخدام 
الzzحكومzzة و مzzليشياتzzها لسzzالح االعzzتداء الzzجنسي و االغzzتصاب و فzzي ظzzل غzzياب اآللzzيات 
الzzفاعzzلة لzzلرصzzد و الzzوسzzائzzل الzzقويzzة لzzلردع سzzوف تzzظل  هzzذه الzzظاهzzرة مهzzددا أمzzنيا بzzالzzغ 
الخzطورة, فzفضال عzن آثzارهzا الzنفسية السzلبية عzلى الzضحايzا وكzما أنzها تzقلل مzن فzرص 
املzzzzzصالzzzzzحات االجzzzzzتماعzzzzzية و تzzzzzعمل عzzzzzلي تzzzzzوسzzzzzيع شzzzzzقة الzzzzzخالف املzzzzzجتمعي و تzzzzzزيzzzzzد مzzzzzن 

احتماالت االنتقام املضاد. 

و لzzذلzzك فzzاألمzzر يzzحتاج الzzي آلzzيات قzzانzzونzzية رادعzzة واكzzثر قzzدرة و فzzعالzzية لحzzمايzzة املzzدنzzيني 
ويzzمكنها أن تzzتجاوز االسzzالzzيب الzzتقليديzzة املzzتبعة اآلن وهzzي أل تzzتعدى الzzرصzzد و الzzحصر 
والتحzzzري عzzzن الجzzzريzzzمة وأحzzzيانzzzا تzzzحت ضzzzغط مzzzن رجzzzال أمzzzن الzzzحكومzzzة بzzzغرض اسzzzكات 
صzzzوت الzzzضحايzzzا.  فzzzيما تzzzعتبر حzzzالzzzة االفzzzالت مzzzن الzzzعقوبzzzة ملzzzرتzzzكبي الzzzعنف الzzzجنسي و 
االغzzzzتصاب جzzzzريzzzzمة حzzzzرب فzzzzي حzzzzد ذاتzzzzها فzzzzان الzzzzسماح لzzzzها بzzzzاالسzzzzتمرار تzzzzشكل ضzzzzوءا 

اخضر و تشجيعا لهذه املليشيات علي مواصلة ارتكابها لهذه الجريمة البشعة. 

كgما نgورد نgماذج مgن تgصريgحات أدلgى بgها أولgياء امgور ضgحايgا االغgتصاب 
من األطفال صغار السن لراديو دبنقا في الجدول أدناه  :
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االعتداءات علي بعثة اليوناميد و األمم املتحدة.3.

ايzzzzzzzضا مzzzzzzzن مzzzzzzzؤشzzzzzzzرات غzzzzzzzياب االمzzzzzzzن : إسzzzzzzzتمرار الzzzzzzzعنف ضzzzzzzzد قzzzzzzzوات و مzzzzzzzوظzzzzzzzفي بzzzzzzzعثة 
"الzzzzzيونzzzzzامzzzzzيد" و افzzzzzراد وكzzzzzاالت االمzzzzzم املتحzzzzzدة ومzzzzzمن تzzzzzمكنوا مzzzzzن الzzzzzبقاء مzzzzzن املzzzzzنظمات 
االنzسانzية الzدولzية األخzرى. وبzينما يzظل االعzتداء عzلي أفzراد هzذه الzوكzاالت مzؤشzرا خzطيرا 
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اغzتصب سzبعة مسzلحني طzالzبة بzاملzرحzلة الzثانzويzة يzوم األحzد عzند الzساعzة الzسادسzة والzنصف •
فzzzzي محzzzzلية مكجzzzzر ، حسzzzzب أورنzzzzيك الzzzzفحص الzzzzجنائzzzzي والzzzzتقريzzzzر الzzzzطبي الzzzzذي أثzzzzبت وقzzzzوع 
الzzzحادثzzzة حzzzيث تzzzعرضzzzت املzzzغتصبة لzzzلضرب املzzzبرح مzzzا أحzzzدث لzzzها آالمzzzا مzzzتفرقzzzة فzzzي الzzzجسم 
ومzضاعzفات حسzب الzتقريzر الzطبي وأورنzيك الzفحص الzجنائzي تzصرح أسzرة الzضحية لzراديzو 

دبنقا 28 ديسمبر 2016.
اغzzzتصبت عzzzناصzzzر مzzzن املzzzليشيات املسzzzلحة نzzzازحzzzتني فzzzى مzzzنطقة مzzzلقو غzzzرب نzzzيرتzzzتى بzzzوسzzzط •

دارفzzور تzzحت تهzzديzzد السzzالح. وقzzال أحzzد أفzzراد أسzzرة الzzنازحzzتني  لـ"راديzzو دبzzنقا" إن سzzتة مzzن 
عzzzzناصzzzzر املzzzzليشيات هzzzzاجzzzzموا يzzzzوم السzzzzبت نzzzzازحzzzzتني مzzzzن املzzzzعسكر الzzzzجنوبzzzzى كzzzzانzzzzتا تجzzzzمعان 
الحzطب فzى املzنطقة الzتي تzبعد اثzنني كzيلو مzتر غzرب نzيرتzتى، وقzامzوا بzاغzتصابzها  تzحت تهzديzد 
السzzالح . وقzzال إنzzهم فzzتحوا بzzالغzzا لzzدى شzzرطzzة نzzيرتzzتى ولzzدى الzzيونzzامzzيد بzzمديzzنة نzzيرتzzتي. 22 

ديسمبر 2016 راديو دبنقا.
اغzzzتصبت مzzzليشيات مسzzzلحة تzzzلميذة بzzzمرحzzzلة األسzzzاس نzzzازحzzzة بzzzمعسكر كzzzساب بمحzzzلية كzzzتم •

بzzشمال دارفzzور ملzzدة سzzاعzzة كzzامzzلة. وقzzال أحzzد مzzشائzzخ املzzعسكر لـ”راديzzو دبzzنقا” إن مسzzلحني 
هzاجzما 13 امzرأة خzرجzن لجzمع الحzطب شzمال شzرق املzعسكر يzوم الzثالثzاء، وقzامzا بzحبسهن 
فzzzzى إحzzzzدى الzzzzخيران تzzzzحت تهzzzzديzzzzد السzzzzالح قzzzzبل أن يzzzzقومzzzzا بzzzzأخzzzzذ تzzzzلميذة بzzzzمرحzzzzلة األسzzzzاس 
بzالzصف الzثامzن واغzتصابzها بzالzتناوب. وقzال الzشيخ إنzهم فzتحوا بzالغzا بzالzحادث لzدى الشzرطzة 

واليوناميد. 24 ديسمبر 2016 راديو دبنقا.
اغzتصبت تzلميذتzني بzمرحzلة األسzاس نzازحzتني بzمعسكر دبzة نzايzرة بzطويzلة بzشمال دارفzور عzلى •

مسzلحني وقzال أحzد أقzارب الzضحيتني لـ"راديzو دبzنقا" إن نzحو 13 مسzلحا عzلى ظzهور جzمال 
هzzzzاجzzzzموا مجzzzzموعzzzzة مzzzzن الzzzzنساء خzzzzرجzzzzن لجzzzzلب الحzzzzطب غzzzzرب املzzzzعسكر يzzzzوم الجzzzzمعة وقzzzzامzzzzوا 
بجzلدهzن ومzن ثzم قzبضوا عzلى تzلميذتzني بzمرحzلة األسzاس إحzداهzما عzمرهzا 12 واألخzرى 16 
سzzzzنة واغzzzzتصبوهzzzzما بzzzzالzzzzتناوب. وقzzzzال إن مzzzzعتمد املحzzzzلية والشzzzzرطzzzzة واألهzzzzالzzzzى خzzzzرجzzzzوا ونzzzzقلوا 
الzzzتلميذتzzzني وهzzzما فzzzى حzzzالzzzة نzzzفسية وصzzzحية سzzzيئة إلzzzى مzzzركzzzز أطzzzباء بzzzال حzzzدود إلسzzzعافzzzهما. 
وأوضzح بzأنzهم فzتحوا بzالغzا بzالzحادث لzدى الzيونzامzيد والشzرطzة بzالzرقzم 131 عzلى يzد املتحzرى 

محى الدين محمد عيسى 20 ديسمبر 2016  راديو دبنقا.



عzzلي عzzدم اسzzتتباب األمzzن فzzي دارفzzور, فzzإن إفzzالت مzzرتzzكبي هzzذه الجzzرائzzم مzzن الzzعقاب و 
املzzحاسzzبة – مzzع تzzقاعzzس الzzحكومzzة عzzن مzzالحzzقتهم أحzzيانzzاً , و تzzلكؤ الzzبعثة فzzي مzzتابzzعتهم 

يعتبر حافزا الستمرارهم وتشجيعاً ألسلوب  (مقايضة الرهائن) الذي يتبعونه.

تسييس و تمليش القبائل و تغذية الصراعات البينية4.

تzشكل خzطط الzلجوء الzي تzسييس و تzمليش الzقبائzل و املجzموعzات اآلثzنية فzي دار فzور و 
زجzzzها فzzzي صzzzراعzzzات و اقzzzتتاالت بzzzينية جzzzزءاً مzzzكمال مzzzن اسzzzتراتzzzيجية "فzzzرق تسzzzد" الzzzتي 
تzنتهجها حzكومzة املzؤتzمر الzوطzني فzي إدارة الzصراعzات بzاسzتغالل الzفوارق االثzنية. و فzي 
صzzراعzzها مzzع الحzzركzzات قzzامzzت الzzحكومzzة بخzzلق الzzفتنه وزرع الzzفرقzzة بzzني الzzقبائzzل, ونشzzرت 
إشzاعzات  مzفادهzا ان الzقبائzل غzير الzعربzية تzرغzب فzي انzهاء الzوجzود الzعربzى فzى دارفzور. 
وبzzzذلzzzك املzzzفهوم اسzzzتطاعzzzت الzzzحكومzzzة  تzzzجييش  الzzzقبائzzzل الzzzعربzzzية او مzzzا أصzzzطُلِح عzzzليه ب 
(مzzzيليشيات الzzzجنجويzzzد) و هzzzي مzzzليشيات ارتzzzكبت الzzzكثير مzzzن الzzzفظاعzzzات والجzzzرائzzzم الzzzتي 
يzندى لzها جzبني اإلنzسانzية والzضمير الحzر مzما حzدا بمجzلس االمzن الzدولzي بzأرسzال فzريzق 
تzحقيق الzى دارفzور تzم بzموجzبه اتzهام الzبشير مzن قzبل املzحكمة الzجنائzية الzدولzية و إصzدار 

أمر القبض عليه و بعض معاونيه.

وقzد سzعت الzحكومzة فzي جzميع مzراحzل األزمzة فzي دارفzور عzلى وصzفها بzانzها (حzرب قzبلية 
محzليه) األمzر الzذي يخzدم اغzراضzها فzى اكzثر مzن نzاحzية، أولzها  الzتملص مzن مzسؤولzيتها 
فzzzzي قzzzzتل اهzzzzل دارفzzzzور, ومzzzzن نzzzzاحzzzzية أخzzzzرى نzzzzكرانzzzzها ل(مzzzzيليشيات الzzzzجنجويzzzzد) صzzzzاحzzzzبة 
الzzسمعة الzzسيئة ، الzzتي قzzامzzت الzzحكومzzة اكzzثر مzzن  مzzرة بzzتغيير اسzzمها  سzzعياً فzzيط تzzمويzzه 
وتzضليل املzجتمع الzدولzي. ومzن  اسzماءهzا(حzرس الحzدود -الzدعzم السzريzع) . وفzى املzرحzلة 
الzzثانzzية مzzن مzzحاوالت الzzحكومzzة فzzي تzzضليل الzzرأي الzzعام, قzzامzzت بzzصناعzzة وهzzندسzzة وتzzنفيذ 
مzا أسzمته ب"الzصراع الzعربzي _ الzعربzي" وتهzدف هzذه اإلسzتراتzيجية إلzى  زيzادة تzدمzير 
الzzzzzzنسيج االجzzzzzzتماعzzzzzzي فzzzzzzي دار فzzzzzzور. فzzzzzzقد أصzzzzzzبحت عzzzzzzدم رغzzzzzzبة الzzzzzzحكومzzzzzzة فzzzzzzي الzzzzzzتحكم 
والzzسيطرة عzzليها مzzن احzzدي نzzتائzzج هzzذا الzzصراع و هzzو مzzا دعzzا هzzو احzzد اسzzالzzيبها لzzلبقاء 

كدولة فاشلة. بعثة اليوناميد الي التدخل في برنامجها عن حماية املدنيني.)

.aاملواجهات و الخسائر

حzzzzzدثzzzzzت اكzzzzzثر مzzzzzن عشzzzzzريzzzzzن مzzzzzعركzzzzzة مzzzzzن املzzzzzواجzzzzzهات املسzzzzzلحة مzzzzzنذ  الzzzzzعام2008.  وقzzzzzد 
إسzzzتُخِدمzzzت فzzzبها األسzzzلحة غzzzير الzzzتقليديzzzة (بzzzما فzzzيها الzzzثقيلة) و شzzzاركzzzت فzzzيها مzzzليشيات 
قzzبلية مzzدعzzومzzة مzzن الzzحكومzzة (تسzzليحا و تzzدريzzبا و مzzاوي )  خzzلفت هzzذه املzzواجzzهات الzzقبلية 
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مzzzzا يzzzzقدر بzzzzأكzzzzثر مzzzzن سzzzzبعة االف قzzzzتيل و حzzzzرق عشzzzzرات الzzzzقري و نهzzzzب املzzzzتاجzzzzر و مzzzzئات 
االالف مzن الzبهائzم و تzم تشzريzد اكzثر مzن 400,000 (اربzعمائzة ألzف شzخص) و تzسجيل 

مئات من حاالت االختطاف لألفراد.

.bاألطراف

- شzzملت الzzقبائzzل الzzتي تzzأثzzرت بهzzذه الzzسياسzzة كzzل مzzن ( رزيzzقات الzzجنوب و املzzعالzzيا فzzي 
شzzرق دار فzzور _و املzzعالzzيا و الحzzمر فzzي شzzرق دار فzzور، الهzzبانzzية و الzzفالتzzة  فzzى جzzنوب 
دارفzzور, و الهzzبانzzية و الzzقمر فzzي جzzنوب دار فzzور_، السzzالمzzات و الzzترجzzم فzzي جzzنوب دار 
فzzzzzzzور، و املzzzzzzzسيريzzzzzzzة والسzzzzzzzالمzzzzzzzات فzzzzzzzي وسzzzzzzzط دار فzzzzzzzور_ و الzzzzzzzكبابzzzzzzzيش و الحzzzzzzzمر) تzzzzzzzعتبر 
املzzzzواجzzzzهات األكzzzzثر عzzzzنفا و دمzzzzويzzzzة والzzzzتي خzzzzلفت أفzzzzدح الzzzzخسائzzzzر, تzzzzلك الzzzzتي وقzzzzعت بzzzzني 
رزيzzقات الzzجنوب و املzzعالzzيا فzzي شzzرق دار فzzور و بzzني الzzترجzzم و املzzسيريzzة فzzي جzzنوب دار 

فور

.cدور الحكومة في تغذية هذه الصراعات

تzzzzتمثل هzzzzذه األدوار فzzzzي خzzzzلق و إعzzzzادة انzzzzتاج املzzzzليشيات (الzzzzجنجويzzzzد ، حzzzzرس الحzzzzدود - ▪
الzدعzم السzريzع- درع الصحzراء ) و االسzتمرار فzي تzشجيع بzعض ابzناء هzذه الzقبائzل مzن 
االفzراد الzذيzن يzتبؤاون مzناصzب عzليا فzي الzدولzة, و تzزويzد  أطzراف الzنزاعzات بzاألسzلحة _ 
بzzما فzzي ذلzzك الzzثقيلة_ مzzع املzzتابzzعة الzzدوؤبzzه و عzzرقzzلة أي إتzzفاقzzيات لzzلصلح يzzمكن أن تzzنشأ 

بني هذه االطراف. وهناك جملة من الحاالت توضح هذه األدوار املشبوهة و منها:
تzzzzماطzzzzل و تzzzzقاعzzzzس الzzzzحكومzzzzة فzzzzي  اإلقzzzzدام عzzzzلي تzzzzطبيق مخzzzzرجzzzzات مzzzzؤتzzzzمر الzzzzصلح بzzzzني ▪

الzzرزيzzقات واملzzعالzzيا (الzzذي عzzرف بzzمؤتzzمر مzzروي)  بzzرعzzايzzة الzzحكومzzة املzzركzzزيzzة و بzzأشzzراف و 
حضور بكرى حسن صالح نائب رئيس الجمهورية .

وفzzي حzzالzzة قzzبيلتي (الzzرزيzzقات الzzشمالzzية والzzبنى حسzzني) تzzم اتzzفاق صzzلح شzzامzzل بzzشمال ▪
دارفzzور ووقzzع عzzن الzzرزيzzقات الzzشيخ مzzوسzzي هzzالل وعzzن الzzبنى حسzzني وكzzيل الzzناظzzر محzzمد 
اسzzماعzzيل حzzامzzد. و بzzعده مzzباشzzرةً أعzzلن املzzؤتzzمر الzzوطzzنى بzzالzzواليzzة (الحzzزب الzzحاكzzم) تzzبرؤه 
مzن االتzفاق الzذي الzتزم فzي بzدايzة األمzر بzرعzايzته. ولzكن الzشاهzد فzي األمzر ان  الzحكومzة 
تzقوم  بzتغذيzة طzرفzي الzنزاع بzالسzالح بzاعzتبارهzم قzوات تzابzعه لzلحكومzة مzثل مzوسzى هzالل 

او املليشيات التي تتبع للبنى حسني.
الجzzzديzzzر بzzzالzzzذكzzzر أن مzzzنظمة الzzzعفو الzzzدولzzzية قzzzدذكzzzرت فzzzي تzzzقريzzzرهzzzا إن ضzzzباطzzzاً مzzzن قzzzوات ▪

األمzzن الzzسودانzzية مzzتورطzzون فzzي الهجzzمات فzzي مzzنطقة جzzبل عzzامzzر، والzzتي أدت الzzى مzzقتل 
اكzzثر مzzن مzzائzzتي شzzخص . وقzzالzzت املzzنظمة ان مسzzلحني يسzzتقلون عzzربzzات حzzكومzzية فzzتحوا 
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الzzzzzzنار عzzzzzzلى مzzzzzzواطzzzzzzنني اغzzzzzzلبهم مzzzzzzن  قzzzzzzبيلة بzzzzzzنى حسzzzzzzني فzzzzzzى مzzzzzzنطقه كzzzzzzبكابzzzzzzيه بzzzzzzشمال 
دارفور ،وكانوا يستخدمون "اسلحة ثقيلة"

مzن اقzوي االدلzة الzتي تzثبت تzّورط الzحكومzة فzي تzأجzيج هzذه الzصراعzات, هzو الzتصريzحات ▪
الخzطرة الzتي ادلzي بzها والzي جzنوب دارفzور حzينها: الzلواء ادم محzمود جzار الzنبي, الzذي 
اتzzهم قzzيادات بحzzزب املzzؤتzzمرالzzوطzzني (الحzzزب الzzحاكzzم ) بzzالتخzzطيط و املzzشاركzzة  فzzي كzzل 

أعمال العنف التي شهدتها الوالية مؤخرا، خاصًة بني املسيريه والسالمات.
 ان عzzzدم املzzzحاسzzzبة أو مzzzعاقzzzبة املجzzzرمzzzني مzzzن الzzzذيzzzن يzzzشاركzzzون فzzzي هzzzذه الzzzصراعzzzات و ▪

حzمايzتهم مzن قzبل الzدولzة فzي الzقضايzا الzجنائzية (خzاصzة الzقيادات الzعليا لهzذه املzليشيات) 
بzzما فzzي ذلzzك حzzالzzة املzzحكومzzون فzzي الzzقضايzzا الzzجنائzzية الzzلذيzzن  يzzتم إطzzالق سzzراحzzهم  او 
اإلفzzzراج عzzzنهم فzzzي اطzzzار الzzzبرنzzzامzzzج املzzzسّمي (الzzzتائzzzبني) قzzzد دعzzzا الzzzي  تzzzدخzzzل الzzzيونzzzامzzzيد 
االضzzطراري فzzي وجzzه الzzسكوت املzzتعمد مzzرة والzzعاجzzز تzzارةً أخzzري لzzلحكومzzة) مzzما سzzاعzzد 
فzzzي تهzzzدئzzzة هzzzذه الzzzصراعzzzات قzzzليالً, األمzzzر الzzzذي  يzzzؤكzzzد وبzzzما ال يzzzدع مzzzجاال لzzzلشك فشzzzل 

الحكومة .

فشل سياسات العودة الطوعية5.

مzzzzzzن مzzzzzzؤشzzzzzzرات غzzzzzzياب االمzzzzzzن فzzzzzzي دارفzzzzzzور هzzzzzzو امzzzzzzتناع او رفzzzzzzض الzzzzzzنازحzzzzzzني والzzzzzzالجzzzzzzئني  
لzالسzتجابzة الzي فzكرة الzعودة الzطوعzية وهzو مzا تzؤكzده بzيانzات هzذا الzتقريzر حسzب تzسجيل 

أعداد  النازحني في سجالت بعثة اليوناميد في الفترة التي يغطيها تقرير االمني 
العام األخير. 

.III : املحور الثاني

تفاقم األزمة االنسانية 

مzzازالzzت الzzكارثzzة االنzzسانzzية فzzي دار فzzور  خzzاصzzة فzzي مzzعسكرات الzzنازحzzني  فzzي تzzفاقzzم  
مسzتمر. يzشمل  ذلzك كzل املzجاالت االسzاسzية املzتمثلة فzي الحzمايzة ومسzتوي الخzدمzات 
)االكzzzل و الzzzدواء و املzzzسكن و الzzzتعليم .( حzzzيث ظzzzلت الzzzحكومzzzة تzzzمارس سzzzياسzzzة الzzzعقاب 
الجzzzzzzzماعzzzzzzzي بzzzzzzzصورة مzzzzzzzنهجية ضzzzzzzzد الzzzzzzzنازحzzzzzzzني, و بzzzzzzzممارسzzzzzzzة جzzzzzzzميع انzzzzzzzواع الجzzzzzzzرائzzzzzzzم 
ا ذاد  واالعzتداءات ضzدهzم بzعد ان تzمكنت مzن طzرد املzنظمات الzدولzية فzي  2009  َومzzzِمَّ
االمzر سzوءاً أنzها قzامzت بzوضzع جzملة مzن الzقيود إلجzبار املzنظمات االخzرى بzالzلجوء الzيها 

في اداء مهامها. 
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كzما ان عzدم االسzتخدام األمzثل لzليونzامzيد لzلتفويzض املzمنوح لzها أدي الzي إخzفاقzها فzي 
تzوفzير الحzمايzة لzلمواطzنني مzن اعzتداءات املzليشيات املzتكررة مzما زاد مzن تzفاقzم املzعانzاة 
رغzzzzzما عzzzzzن أن الzzzzzبالغzzzzzات مzzzzzن الzzzzzنازحzzzzzني مسzzzzzتمرة وبzzzzzشكل يzzzzzومzzzzzي ، كzzzzzما تzzzzzثبت األدلzzzzzة 

والشواهد الواردة في هذا التقرير.

 اما االوضاع خارج نطاق معسكرات النازحني فهي االكثر سوءا حيث ما زالت 
حاالت القتل و االغتصاب و األنواع األخرى  من الجرائم واالنتهاكات التي تصل 

الي مستوى الجرائم ضد االنسانية  في تزايد مستمر ,و هو ما يفّسر فشل 
الحكومة في فرض سياسة عودة النازحني, بسبب عدم وجود األمن وخوف النازحني 

من التعرض لهجمات من قبل الذين ارتكبوا املجازر ضدهم. يضاف الي كل ذلك 
إنسداد األفق السياسي وعجزه  عن إيجاد حل يعالج االزمة التي أدت الي نزوحهم 

ويسترد حقوقهم املنهوبة ويقوم بمعاقبة املجرمني الذين تسببوا بكل ذلك.  كل هذه 
العوامل مجتمعة أدت الي استمرار تفاقم األوضاع االنسانية.  

الجzzداول ادنzzاهzzا تzzقدم حzzوادث هzzذه االنzzتهاكzzات و انzzواعzzها فzzي ارقzzام فzzي  الzzفترة مzzن 
15 ديzzzسمبر 2016 الzzzي 15 مzzzارس 2017 و هzzzي تzzzشير بzzzوضzzzوح الzzzي ارتzzzفاع عzzzام 
فzzzي كzzzل املzzzجاالت بzzzمعدالت تzzzفوق تzzzلك االرقzzzام الzzzواردة فzzzي تzzzقريzzzر االمzzzني الzzzعام لzzzالمzzzم 
املتحzzzzدة الzzzzذي يzzzzغطي نzzzzفس الzzzzفنرة. تظهzzzzر هzzzzذه  الzzzzفروق بzzzzشكل واضzzzzح فzzzzي مzzzzجاالت 
الzzzقتل بzzzفارق( 122 ) و االغzzzتصاب ( 98 حzzzالzzzة ) واالخzzzتطاف ( 23 حzzzالzzzة ) و النهzzzب 

( 132حالة )  و االعتقال ( 25 حالة ) حرق القرى واملزارع ( 327 ). 

للمزيد من التفاصيل انظر جداول تقرير فريق عمل حركة التحرير ادناها.

نوع االنتهاكات
 فريق عمل 

األمم املتحدة الحركة
مالحظات 

15/12/16-15/3/1
7

15/12/16 - 
 الفارق في األرقام15/3/17

القتل العمد بواسط املليشيات 
21684122والقوات النظامية

املوت بانعدام األمن الغذائي 
480106374في املعسكرات 

27918198االغتصاب والتحرش الجنسي

276138129إطالق النار وإصابات بجروح
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الخارطة أدناه يوضح حالة املعسكرات في دارفور 

.IV املحور الثالث

مؤشرات مخاطر املهددات األمنية.

استراتيجية تقوية املليشيات 1.

تzzzقويzzzة مzzzليشيات الzzzجنجويzzzد ( الzzzدعzzzم السzzzريzzzع ) املzzzدعzzzومzzzة مzzzن الzzzحكومzzzة بzzzزيzzzادة اعzzzداد 
افzرادهzا و ادخzال تzحسينات فzي تzدريzبها و تحzديzث تسzليحها و تzوفzير الzدعzم الzلوجسzتي 

حاالت النهب وسرقة املواشي 
236104132والكمائن واالعتداءات والهجوم 

674423االختطاف

653006530النزوح والتهجير القسري

38024اإلعتقال 

3347327الحرق يشمل القرى واملزارع 
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لzzzها و تzzzنويzzzع مzzzصادر تzzzمويzzzلها و تzzzقنني وضzzzعيتها الzzzدسzzzتوريzzzة عzzzبر تشzzzريzzzعات و قzzzوانzzzني. 
فzzzالzzzتعديzzzالت الzzzدسzzzتوريzzzة االخzzzيرة الzzzتي الzzzحقت  مzzzليشيات الzzzدعzzzم السzzzريzzzع الzzzي الzzzقوات 
املسzzzلحة الzzzسودانzzzية بzzzهيكل قzzzيادي و مzzzيزانzzzيات مzzzرصzzzودة, وذات صzzzالحzzzيات و حzzzصانzzzة 
تzعتبر مهzددا خzطيرا لzألمzن فzي دار فzور خzاصzًة وأن هzذه الzقوات غzير خzاضzعة لzلمسائzلة  
مzطلقاً. مzن املzالحzظ ان تzقريzر االمzني الzعام يzتجاهzل هzذه الzحقيقة الzتي تzساهzم فzي تzفاقzم 

االمن  و تشكل تهديداً اضافياً لها.

استمرار حالة الطوارئ و غياب القانون2.

إن الzzzzقصد مzzzzن سzzzzياسzzzzة اسzzzzتمرار حzzzzالzzzzة الzzzzطوارئ فzzzzي دار فzzzzور هzzzzو تzzzzسهيل إطzzzzالق يzzzzد 
اجهzزة الzحكومzة و مzيليشياتzها و مzصادرة كzل حzقوق االنzسان فzي دار فzور خzاصzًة الzذيzن 
يzzzzنتمون الzzzzي اإلثzzzzنيات  املسzzzzتهدفzzzzة (و ذلzzzzك وفzzzzق تzzzzقديzzzzرات الzzzzجيش و األجهzzzzزة األمzzzzنية و 
املzzzzليشيات ) اال ان هzzzzذا الzzzzوضzzzzع يzzzzشكل مظهzzzzرا و مzzzzؤشzzzzرا و تzzzzعبيرا عzzzzالzzzzيا لzzzzحالzzzzة غzzzzياب 

األمن في االقليم. 

االستمرار في أضعاف بعثة اليوناميد 3.

مzع تzعدد اشzكال الzضغط الzتي تzمارسzها الzحكومzة عzلي بzعثة الzيونzامzيد بzغرض إضzعاف 
أدائzzها فzzي املzzيدان و التخzzلص مzzنها بzzأسzzرع وقzzت مzzمكن ،فzzإن هzzنالzzك شzzكالن أسzzاسzzيان 
مzzzن أشzzzكال هzzzذا الzzzضغط. يzzzأخzzzذ الzzzشكل األول أسzzzلوب التهzzzديzzzد املzzzباشzzzر، بzzzينما يzzzأخzzzذ 
الzzشكل اآلخzzر  مzzمارسzzة الzzضغط الzzدبzzلومzzاسzzي. يzzتمثل التهzzديzzد املzzباشzzر فzzي  اسzzتهداف 
قzzzوات الzzzبعثة و األفzzzراد املzzzوظzzzفني بzzzالzzzقتل، والحzzzد مzzzن حzzzريzzzة تحzzzرك الzzzبعثة، مzzzع مzzzنع فzzzرق 
الzبعثة مzن الzوصzول الzي مzواقzع االحzداث فzي الzوقzت املzناسzب،  وأيzضاً حجzز املzمتلكات، 
وعzzzzzدم تzzzzzسهيل اإلجzzzzzراءات الجzzzzzمركzzzzzية. أو الحzzzzzرمzzzzzان مzzzzzن تzzzzzأشzzzzzيرات  الzzzzzدخzzzzzول، وخzzzzzطف 
الzzسيارات املzzملوكzzة لzzلبعثة،  بzzاإلضzzافzzة الzzي  الzzتدخzzل فzzي آلzzيات  عzzمل الzzبعثة و مzzمارسzzة 

التأثير لتعديل التقارير ..الخ.

امzا الzشكل اآلخzر املzتمثل فzي الzتأثzير الzدبzلومzاسzي فzهو األقzدام عzلي فzكرة "اسzتراتzيجية 
الخzzzzروج" وقzzzzبول ادارة حzzzzفظ السzzzzالم لzzzzألمzzzzم املتحzzzzدة تzzzzشكل خzzzzطوة غzzzzير مzzzzوفzzzzقة وسzzzzابzzzzقة 
ألوانzzzها عzzzلي ضzzzوء املzzzعطيات املzzzوجzzzودة عzzzلي ارض الzzzواقzzzع .  وامzzzتداد لzzzفرض الzzzحكومzzzة 
لzzبرنzzامzzج اسzzتراتzzيجية خzzروج الzzبعثة ابzzتدعzzت  الzzحكومzzة اسzzالzzيب دبzzلومzzاسzzية مzzختلفة  فzzي 
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سzzبيل تzzعجيل خzzروج الzzبعثة و تجzzلت فzzي الzzتأثzzير عzzلي الzzدول املzzساهzzمة بzzالzzقوات لzzسحب 
قzzواتzzها مzzن الzzبعثة كzzما هzzو الzzحال لzzقوات جzzنوب افzzريzzقيا و قzzوات جzzمهوريzzة بzzوركzzينا فzzاسzzو 
(كzzما جzzاء فzzي الzzتقاريzzر اإلعzzالمzzية)  وان الzzحكومzzية الzzسودانzzية قzzد تعهzzدت بzzترحzzيلها. وقzzد 
صzzzرحzzzت وزيzzzرة دفzzzاع دولzzzة جzzzنوب افzzzريzzzقيا بzzzان قzzzواتzzzها تzzzتعرض لzzzضغوط غzzzير عzzzاديzzzة ال 
تzسمح لzها بzمواصzلة الzعمل فzي الzبعثة....كzل  تzلك تzشكل أسzالzيب ابzتزازيzة تحzد مzن قzدرة 

أداء البعثة هو االمر الذي لم ينعكس في التقارير الواردة بهذا الشأن.  

طرد منظمات العمل االنساني و تداعياته علي االوضاع اإلنسانية4.

هzzzzzناك تzzzzzردي مسzzzzzتمر (كzzzzzما يzzzzzورد الzzzzzتقريzzzzzر ) فzzzzzي مzzzzzجال تzzzzzقديzzzzzم الخzzzzzدمzzzzzات لzzzzzلمتضرريzzzzzن 
والzنازحzني فzي املzعسكرات (االكzل، الzصحة، الzسكن، الzتعليم....الzخ مzما يzعد حzرمzانzاً مzن 
"حzق  الzحياة" وهzذه تzعتبر جzريzمة ضzد االنzسانzية  ) .و يzعود جzزءا أسzاسzيا مzن اسzباب 
هzzzذا  الzzzتردي الzzzي غzzzياب املzzzنظمات الشzzzريzzzكة لzzzألمzzzم املتحzzzدة الzzzعامzzzلة فzzzي مzzzجال تzzzقديzzzم 
الخzدمzات لzلنازحzني فzي دار فzور و الzتي طzردت فzي 2009 (و بzلغت 13 مzنظمة). و لzذلzك 
تzzzzعتبر ضzzzzرورة عzzzzودة املzzzzنظمات الخzzzzطوة االولzzzzي لسzzzzد ثzzzzغرة تzzzzردي الخzzzzدمzzzzات و تحسzzzzني 
األوضzzzاع. غzzzياب هzzzذه املzzzنظمات ذات الzzzخبرة قzzzد اعzzzاق  مzzzن فzzzعالzzzية عzzzمل وكzzzاالت األمzzzم 

املتحدة في تقديم اإلغاثة. وهذا يشكل تهديد أمني إضافي 

تجاهل تجديد الزيادة في ارقام القتلة 5.

فzzzzzضال عzzzzzلي جzzzzzملة الzzzzzتناقzzzzzضات و الخzzzzzلل الzzzzzهيكلي الzzzzzذي يzzzzzصاحzzzzzب بzzzzzنية الzzzzzتقاريzzzzzر عzzzzzن 
االوضzzzzاع فzzzzي دارفzzzzور و الzzzzذي انzzzzعكس بzzzzدوره فzzzzي عzzzzدم اتzzzzساقzzzzها  فzzzzان هzzzzنالzzzzك مzzzzفارقzzzzة 
رئzzzيسية تzzzعتري هzzzذه الzzzتقاريzzzر  وبzzzالzzzذات فzzzي( تzzzقديzzzرات ارقzzzام املzzzتأثzzzريzzzن بzzzالzzzعنف) وفzzzي 
مzzقدمzzتها عzzدد املzzوتzzي مzzنذ بzzدايzzة الzzنزاع فzzبينما ذكzzر اخzzر تzzقريzzر لzzألمzzني الzzعام لzzألمzzم بzzان 
عzدد الzنازحzني فzي االقzليم االن يzبلغ 2.6 مzليون (اثzنني مzليون و سzتمائzة الzف ) شzخص 
(و هzzzzي ارقzzzzام يzzzzتم تجzzzzديzzzzدهzzzzا حسzzzzب حzzzzدوث حzzzzاالت نzzzzزوح جzzzzديzzzzدة) اال ان املzzzzالحzzzzظ هzzzzو 
سzzzzzكوت هzzzzzذه  الzzzzzتقاريzzzzzر عzzzzzن تzzzzzناول امzzzzzر األرقzzzzzام املzzzzzتعلقة بzzzzzاملzzzzzوتzzzzzى ( مzzzzzن حzzzzzيث تجzzzzzديzzzzzد 
تzzzقديzzzراتzzzها). هzzzذه الzzzجهات  ظzzzلت مzzzع هzzzذا املzzzوضzzzوع بzzzشكل اسzzzتاتzzzيكي static و تzzzكرر 
بzzاسzzتمرار الzzرقzzم" ثzzالثzzماثzzة الzzف قzzتيل" و هzzو ذات الzzرقzzم الzzذي اعzzتمد مzzنذ 2004 وكzzأن  
الzzzzعدد لzzzzم يzzzzزيzzzzد  خzzzzالل الzzzzثالثzzzzة عشzzzzر عzzzzامzzzzا , مzzzzنذ تzzzzاريzzzzخ اإلحzzzzصاء االول.و هzzzzذا أمzzzzر 
يzzتناقzzض تzzمامzzا مzzع طzzبيعة الzzحالzzة الzzزيzzادة فzzي إعzzداد الzzقتلة و خzzاصzzًة عzzندمzzا نzzضع فzzي 
االعzتبار ان إعzداد املzوتzي (الجzديzدة ) تظهzر فzي الzتقاريzر الzدوريzة و لzكنها ال تzضاف إلzي 
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الzzرقzzم األصzzل لzzلوصzzول إلzzي الzzرقzzم الجzzديzzد. مzzما يzzثير تzzساؤال رئzzيسيا فzzي مzzا هzzو املzzوقzzف 
السياسي الذي من وراء هذا التجنب املستمر.

غياب املسائلة و االفالت من العقاب6.

ان ظzاهzرة غzياب املzسائzلة و االفzالت مzن الzعقاب الzتي تجzري فzي دار فzور تzظل مzن اكzبر 
الzzzzعوامzzzzل الzzzzتي تzzzzساهzzzzم فzzzzي اسzzzzتمرار و تzzzzفاقzzzzم االوضzzzzاع االنzzzzسانzzzzية فzzzzي دار فzzzzور. ألن 
املجzرمzون يzتمتعون بzالzحصانzة الzتامzة و حzمايzة الzدولzة. كzما أن الzتباطzؤ فzي الzقبض عzلي 
املجzzرمzzني مzzا ظzzلت تzzنقله املzzحكمة مzzن مzzواقzzف بzzعض الzzدول مzzن عzzدم تzzعاون, و كzzذلzzك عzzدم 
التحzzzرك السzzzريzzzع مzzzن مجzzzلس األمzzzن فzzzي تzzzمكني املzzzحكمة مzzzن تzzzنفيذ ألوامzzzر الzzzقبض عzzzلي 
املzzتهمني (فzzي قzzمة السzzلطة ) بzzارتzzكاب جzzرائzzم ضzzد االنzzسانzzية وجzzرائzzم اإلبzzادة الجzzماعzzية 
والzتطّهير و جzرائzم الحzرب, و عzدم نzزع سzالح الzجنجويzد وفzق قzرار مجzلس األمzن 1556 
و مzzzحاسzzzبة قzzzادتzzzهم قzzzد شzzzجع الzzzحكومzzzة عzzzلي األسzzzتمرار فzzzي انzzzتاج" الzzzجنجويzzzد" تzzzحت 
غzzzطاء "قzzzوات الzzzدعzzzم السzzzريzzzع" . ان هzzzذا الzzzتباطzzzؤ ظzzzل يخzzzلق انzzzطباعzzzzًا بzzzان اإلقzzzدام عzzzلي 
إرتzzzzكاب الzzzzعنف و الجzzzzرائzzzzم ضzzzzد املzzzzدنzzzzيني فzzzzي دار فzzzzور هzzzzو امzzzzر مzzzzباح و غzzzzير خzzzzاضzzzzع 

للمحاسبة.
امzا مzا يzقوم بzه مzا يzسمي املzدعzي الzعام لجzرائzم دار فzور الzذي عzينته الzحكومzة فzهو دور ال 
يzzعدو أكzzثر مzzن كzzونzzه كzzلمة حzzق اربzzد بzzها بzzاطzzل. فzzالzzعملية كzzلها عzzبارة عzzن مسzzرحzzية تzzفتقد 

إلى املصداقية. وما هي إال محاولة لخداع الراي العام و ال عالقة لها بحكم القانون.
وفzzضال عzzن ذلzzك كzzله, فzzإن حzzالzzة غzzياب املzzساءلzzة و اإلفzzالت مzzن الzzعقاب تzzقّلص مzzن فzzرص 
إمzzzكانzzzية اجzzzراء املzzzصالzzzحات االجzzzتماعzzzية عzzzلي املzzzدي الzzzبعيد و تzzzظل مzzzؤشzzzرا ملهzzzدد امzzzني 

اخر .

وجود املقاتلني األجانب في دار فور7.

مzzzzن املzzzzشاكzzzzل الzzzzرئzzzzيسية الzzzzتي تzzzzساهzzzzم فzzzzي اسzzzzتمرار تzzzzفاقzzzzم األوضzzzzاع األمzzzzنية فzzzzي دار 
فzzzzور ,وجzzzzود املzzzzقاتzzzzلني األجzzzzانzzzzب فzzzzي اإلقzzzzليم. ان وجzzzzود املzzzzقاتzzzzلني األجzzzzانzzzzب بzzzzأسzzzzلحة, و 
انzzطالقzzهم لzzتنفيذ عzzمليات عzzسكريzzة مzzن حzzني آلخzzر بzzاسzzتخدام اراضzzي دار فzzور. ويzzتمثل 
هzذا الzوجzود بzالzدرجzة االولzي فzي وجzود عzناصzر مzن املzعارضzة الzتشاديzة (اسzكود) و كzذلzك 
املzzعارضzzة مzzن افzzريzzقيا الzzوسzzطي (سzzليكا) و مجzzموعzzات مzzن مzzالzzي  و النيجzzر و نzzيجيريzzا. 
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ان وجzود هzذه الzقوات بzإعzداد كzبيرة و بzأسzلحة ثzقيلة و اخzتالطzهم و احzتماءهzم فzي داخzل 
أحشاء اثنيات قبلبة ذات وجود اجتماعي في اقليم دار فور يعقد من هذ االمر. 

الجzzzديzzzر بzzzالzzzذكzzzر أن هzzzذه الzzzعناصzzzر هzzzي الzzzتي تzzzشكل الzzzقاعzzzدة االسzzzاسzzzية لzzzقوات الzzzدعzzzم 
السzريzع (الzجنجويzد سzابzقا) و تzشكل أكzثر مzن 60% مzن أفzرادهzا بzما فzي ذلzك الzقيادات 
الzzzعليا, كzzzما أنzzzها تzzzشارك فzzzي عzzzمليات عzzzسكريzzzة ضzzzد الحzzzركzzzات املسzzzلحة, و فzzzي عzzzمليات 
الzzzzقتل و النهzzzzب ضzzzzد الzzzzقبائzzzzل الzzzzتي تzzzzعتبرهzzzzا سzzzzندا للحzzzzركzzzzات املسzzzzلحة. عzzzzلماً بzzzzان وزيzzzzر 
الzداخzلية الzسابzق الzفريzق عzصمت عzبدالzرحzمن قzد اعzترف امzام الzبرملzان  بzوجzود اكzثر مzن 
ثzzالثzzة الzzف مzzن الجzzماعzzات األجzzنبية  املسzzلحة فzzي مzzنطقة جzzبل عzzامzzر بzzواليzzة شzzمال  فzzي 
دارفzور وتzمتلك أسzلحة ثzقيلة وعzربzات دفzع ربzاعzي تzفوق مzقدرات الشzرطzة. وطzالzب الzقوات 
املسzلحة بzالzتدخzل لبسzط هzيبة الzدولzة. و لzكن املzالحzظ أن الzوزيzر قzد دفzع ثzمن تzصريzحاتzه 
و ان اسzzzتقالzzzته كzzzان نzzzتيجة ضzzzغوط مzzzن دوائzzzر لzzzم تzzzرق لzzzها مzzzثل تzzzلك الzzzتصريzzzحات الzzzتي 

اعتبرتها كشفاً ألسرار الدولة.

.Vاملحور الرابع

سياسية تحفيز الحكومة السودانية 

رفع العقوبات عن الحكومة1.

هzنالzك جzملة مzن الzتحفظات تzبعث بzمخاوف كzبيرة حzول خzطوة رفzع الzعقوبzات االقzتصاديzة 
عzzن الzzسودان الzzتي أقzzدمzzت عzzليها الzzحكومzzة األمzzريzzكية (خzzاصzzة الجzzزئzzية املzzرتzzبطة بشzzروط 
تzحسن الzوضzع  اإلنzسانzي فzي دار فzور). اهzم هzذه الzتحفظات هzي ان الzقرار االمzريzكي 
يzzzzنطلق مzzzzن فzzzzرضzzzzية حzzzzدوث إنzzzzخفاض فzzzzي مسzzzzتويzzzzات الzzzzعنف الzzzzذي يzzzzتم مzzzzمارسzzzzته ضzzzzد  
املzzدنzzيني فzzي دار فzzور نzzتيجة تzzدنzzي املzzواجzzهات الzzعسكريzzة بzzني الzzحكومzzة و مzzيلشياتzzها مzzن 
طzzرف و مzzقاتzzلي الحzzركzzات املسzzلحة مzzن الzzطرف االخzzر. والخzzطأ فzzي هzzذه الzzفرضzzية (كzzما 
اسzzzzلف تzzzzوضzzzzيحها سzzzzابzzzzقا) انzzzzها ال تzzzzضع االعzzzzتبار الzzzzكافzzzzي بzzzzأن دوافzzzzع ارتzzzzكاب قzzzzوات 
الzحكومzة لzلعنف ضzد املzدنzيني ال تzقيدهzا فzقط املzواجzهات مzع قzوات الحzركzات. و لzذلzك فzان 
اسzzتتباب األمzzن فzzي دار فzzور مzzرتzzبط بzzتقييد الzzحكومzzة: وذلzzك عzzبر سzzالم  شzzامzzل يzzجبرهzzا 
عzلي الzقيام بzنزع سzالح املzليشيات و ردعzها مzن االسzتمرار فzي احzتالل وغzصب اراضzي 
املzzواطzzنني. ولzzذلzzك فzzان اإلقzzدام عzzلي رفzzع الzzعقوبzzات بهzzذا الzzشكل يzzعتبر خzzطوة غzzير مzzوفzzقة 
تzzشجع الzzحكومzzة لzzالسzzتمرار فzzي املzzزيzzد مzzن االنzzتهاكzzات تzzعتبره تzzحفيزا لzzها دون تzzحقيق 

األمن والسالم في دارفور.
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الهجرة غير الشرعية و التقنني الدولي للجنجويد 2.

لzzzم تzzzكتمل الzzzصورة عzzzن سzzzياسzzzات تzzzقويzzzة املzzzليشيات املzzzشار الzzzيها فzzzي الzzzفقرة (3.1) مzzzن 
هzzzذا الzzzتقريzzzر اال بzzzربzzzطها مzzzع خzzzطة االتzzzحاد االوروبzzzي الzzzخاص بzzzتقويzzzة اآللzzzيات األمzzzنية 
لzلحكومzة الzسودانzية لzلقيام بzمهام مzحاربzة الهجzرة غzير الشzرعzية. و بzما ان الzقوة الzرئzيسية 
املzzعنية بzzتنفيذ هzzذه املzzهمة هzzي مzzليشيات الzzدعzzم السzzريzzع (الzzجنجويzzد سzzابzzقا) فهzzذا يzzعني 
اسzتفادة هzذه املzليشيات مzن الzتسهيالت و الzفرص الzتي يzقدمzها  االتzحاد األوروبzي فzي 
املzجاالت الzسياسzية و الzفنية و الzلوجسzتية و الzقانzونzية و هzو مzا يzعني ايzضا تzحويzل هzذه 
الzzقوة املzzيليشية الzzي قzzوة مzzسنودة ومzzدعzzومzzة  (و ربzzما محzzمية) مzzن قzzبل املzzجتمع الzzدولzzي. 
هzzzzذا مzzzzا تzzzzعززه ادلzzzzة الzzzzتقريzzzzر الzzzzذي دشzzzzzzzzzّنته مzzzzنظمة الzzzzكفايzzzzة االمzzzzريzzzzكية واعzzzzده الzzzzدكzzzzتور 
سzzzليمان بzzzلدو كzzzبير الzzzباحzzzثني بzzzاملzzzنظمة الzzzذي يzzzشير وبzzzكل وضzzzوح الzzzي املzzzخاطzzzر االمzzzنية 
عzلي الzوضzع فzي دار فzور. ويzوضzح الzتقريzر ان االتzحاد األوروبzي فzي اطzار شzراكzته مzع 
الzzzzسودان هzzzzو مzzzzلزم بzzzzتقديzzzzم مzzzzاليzzzzني الzzzzيورو و تzzzzذويzzzzد هzzzzذه املzzzzليشيات بzzzzأجهzzzzزة اتzzzzصاالت 
الzzكترونzzية و تzzقديzzم تzzدريzzب و بzzناء مzzراكzzز اعzzتقاالت تzzحت اشzzراف هzzذه املzzليشيات. مجzzمل 
هzذه الzسياسzات تzعتبر تzحفيزا لهzذه املzليشيات وانzتهاك صzارخ لzلقيم االنzسانzية ومzخالzف  
لzقرارات مجzلس األمzن (خzاصzة الzقرار 1556) الzذي تzلزم الzحكومzة بzالzقيام بzنزع السzالح 

من هذه املليشيات و محاسبة قادتها.

.VI املحور الخامس

سياسة استيطان املستجلبني1.

ان سzzياسzzة الzzحكومzzة الzzحالzzية فzzي تzzوطzzني املسzzتجلبني فzzي حzzواكzzير املجzzموعzzات االصzzلية, 
وخzzzzطط تzzzzحويzzzzل  املzzzzعسكرات الzzzzي مzzzzناطzzzzق إعzzzzادة تzzzzوطzzzzني الzzzzنازحzzzzني تzzzzشكل خzzzzطوة نzzzzحو 
االنzتقال الzي مzرحzلة نzوعzية خzطيرة و مzرحzلة مzتقدمzة مzن اسzتراتzيجية االبzادة الجzماعzية فzي 
اقzzzليم دارفzzzور. واملzzzالحzzzظ ان هzzzذه الخzzzطة تzzzاخzzzذ اشzzzكال مzzzتعددة فzzzي تzzzمكني املسzzzتجلبني. 
بzzما فzzيها تzzمليك و تzzسجيل األراضzzي لzzهؤالء املسzzتجلبني عzzن طzzريzzق اصzzدار وثzzائzzق مzzلكية 
االرض, وتzzzzzzقنني الzzzzzzصالحzzzzzzيات لzzzzzzشيوخ و زعzzzzzzماء اإلدارات األهzzzzzzلية زيzzzzzzادةً فzzzzzzي الzzzzzzتمكني. 
يجzzري هzzذا فzzي مzzناطzzق مzzتعددة فzzي دار فzzور و مzzثال لzzذلzzك مzzا يجzzري تzzنفيذه فzzي الzzواليzzة 
الzzوسzzطي فzzي مzzناطzzق وادي صzzالzzح و بzzندسzzي و فzzي واليzzة غzzرب دار فzzور فzzي الzzجنينة و 
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هzبيال و كzريzنك و فzي مzنطقة الzطويzلة بzالzغرب مzن مzديzنة الzفاشzر و كzذلzك فzي وأليzة شzمال 
دار فzzور فzzي املzzناطzzق  املzzطلة عzzلي وادي هzzور (ابzzتدأ الzzتنفيذ عzzملياً ملzzا يzzسمي بzzمعتمديzzة 
الzzzواحzzzة). االمzzzر ايzzzضا يجzzzري فzzzي واليzzzة جzzzنوب دار فzzzور حzzzيث تzzzم تzzzقسيم هzzzذه الzzzواليzzzة و 

خلقت منها واليات اخري عبارة عن كانتونات قبلية.
املzالحzظ فzي األمzر ان تzقاريzر األمzني الzعام عzن الzوضzع فzي دار فzور تzتجاهzل تzتناول هzذا 
الzzحاالت تzzمامzzاً, بzzالzzرغzzم مzzن خzzطورتzzها و شzzكاوي االهzzالzzي و احzzتجاجzzاتzzهم واشzzتباكzzاتzzهم 

املستمرة بسببها.
ان سzzياسzzة تzzوطzzني املسzzتجلبني الzzتي تzzسعي الzzحكومzzة عzzن طzzريzzقها الzzي احzzداث هzzندسzzة 
ديzzzموغzzzرافzzzية فzzzي دار فzzzور لzzzصالzzzح قzzzبائzzzل و اثzzzنيات عzzzلي حzzzساب االخzzzريzzzن, هzzzي مzzzخالzzzفة 
صzzzريzzzحة لzzzلقانzzzون الzzzدولzzzي االنzzzسانzzzي و جzzzريzzzمة حzzzرب, و تzzzشكل مzzzؤشzzzرا قzzzويzzzا للمهzzzددات 
األمzنية. و ان اسzتمرارهzا يzعتبر *الخzميرة* الzتي تzغذي و تعجzل بzانzفجار الzعنف  بzشكل 

أكبر في االقليم.
 

.VIIاملحور السادس

الحكومة و إهدار فرص حلول األزمة

عرقلة عملية السالم و التفاوض1.

فzzzzzzي مzzzzzzسعي ملzzzzzzعالzzzzzzجة مzzzzzzشكلة دار فzzzzzzور فzzzzzzي اطzzzzzzار "الحzzzzzzل الzzzzzzقومzzzzzzي الzzzzzzشامzzzzzzل لzzzzzzالزمzzzzzzة 
الzسودانzية" فzقد سzعي املzجتمع الzدولzي مzنذ 2014 عzبر وسzاطzة اآللzية األفzريzقية الzرفzيعة 
املسzتوي الzي إحzياء عzملية السzالم فzي دار فzور, ضzمن عzملية الحzل الzسياسzي الzشامzل 
الzzzzzتي سzzzzzميت ب"الzzzzzعملية الzzzzzواحzzzzzدة ذات املzzzzzساريzzzzzن" حzzzzzيث تzzzzzكللت تzzzzzلك الzzzzzجهود بzzzzzتامzzzzzني 
مzzساري الzzتفاوض و مzzسار الzzحوار الzzلذيzzن تzzضمنتهما خzzارطzzة الzzطريzzق. و انzzعقدت خzzالل 
تzلك الzفترة فzي مzسار دار فzور حzوالzي العشzرة جzوالت (اربzعة مzنها جzوالت رسzمية و سzتة 
جzوالت تzشاوريzة غzير رسzمية, بzما فzيها اثzنتني  مzع الzوسzيط الzقطري و اربzعة عzبر مzبادرة 

الحكومة اليوغندية). 

شzملت خzارطzة طzريzق الzتفاوض فzي مzسار دار فzور املzلف االنzسانzي و املzلف الzسياسzي ( 
الzzzzذي اهzzzzتم بzzzzمخاطzzzzبة خzzzzصوصzzzzيات اإلقzzzzليم  الzzzzتي تzzzzتمثل فzzzzي وضzzzzعية اإلقzzzzليم ، حzzzzدود 
األقzالzيم وتzقاسzم السzلطة والzثروة وتzداعzيات الحzرب والzترتzيبات األمzنية الzنهائzية ) و كzذلzك 
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مzلف الzترتzيبات األمzنية الzشامzلة بzما فzيها عzملية وقzف إطzالق الzنار الzنهائzي. كzل ذلzك مzع 
الzzzzوضzzzzع فzzzzي االعzzzzتبار ضzzzzرورة إيzzzzجاد طzzzzرق لzzzzربzzzzط كzzzzل مzzzzا يzzzzتم الzzzzتوصzzzzل الzzzzيه مzzzzن هzzzzذه 

االتفاقات مع الحوار القومي الشامل الذي يفضي الي املؤتمر الدستوري.

لzم تzصل عzملية الzتفاوض فzي مzساريzها حzتي االن الzي شzيء غzير تحzديzد نzقاط الzخالف 
الzzzzرئzzzzيسية Sticking" Points ", حzzzzيث تzzzzم رفzzzzع اخzzzzر جzzzzوالتzzzzها فzzzzي اغسzzzzطس 2016. 

النقاط املحورية املرتبطة بالشأن اإلنساني في مسار دار فور تشمل:-
.a .ضرورة تحديد مناطق سيطرة األطراف
.b ضرورة تشكيل آلية ملراقبة انسياب املساعدات االنسانية
.c.إطالق سراح أسري الحرب
.d .وضعية وثيقة الدوحة من اي اتفاق جديد يمكن ان تصل اليه االطراف

ظzلت الzحكومzة هzي الzطرف الzذي ال يzرغzب فzي تzحقيق اي تzقدم فzي عzملية السzالم. و ذلzك 
بzzzإصzzzرارهzzzا عzzzلي الzzzتمسك ب"وثzzzيقة الzzzدوحzzzة" كzzzأسzzzاس ألي اتzzzفاق يzzzمكن ان تzzzصل الzzzيه 
االطzzراف. فzzضال عzzن اصzzرارهzzا عzzلي ضzzرورة مzzوافzzقة الzzطرف الzzثانzzي  عzzلي هzzذه الzzنقطة 

واعتبارها شرطاً ل" وقف العدائيات" 
ان مzzzا شzzzجع الzzzحكومzzzة فzzzي االسzzzتمرار فzzzي الحzzzلول الzzzعسكريzzzة وعzzzدم ابzzzداءهzzzا أي  رغzzzبة  
حzقيقيه فzي الحzلول السzلمية وكzذلzك إحzساسzها بzاهzتمام املzجتمع الzدولzي الzدولzي بzتقديzم    
تzzzنازالت لzzzها فzzzي مzzzقابzzzل مzzzوضzzzوع الهجzzzرة غzzzير الشzzzرعzzzية. كzzzل هzzzذا اُدي الzzzي تzzzعثُر عzzzملية 
السzzالم فzzي دار فzzور و هzzو مzzا تzzرك تzzداعzzياتzzه السzzلبية عzzلي الzzصعيد األمzzني و اإلنzzسانzzي 

والسياسي في دار فور. 

تجاوز الحوار القومي2.

تzجاوزاً لzسياسzة الحzلول الجzزئzية الzتي ظzلت تzنتهجها الzحكومzة فzي الzتعامzل مzع مzشاكzل 
الzzzبالد (و هzzzي سzzzياسzzzات اثzzzبتت فشzzzلها طzzzوال تzzzاريzzzخ مzzzعالzzzجة االزمzzzة الzzzسودانzzzية), تzzzبنت 
حzzzzzzركzzzzzzة تحzzzzzzريzzzzzzر الzzzzzzسودان  اسzzzzzzتراتzzzzzzيجية مzzzzzzعالzzzzzzجة مzzzzzzشكلة دار فzzzzzzور فzzzzzzي اطzzzzzzار  "الحzzzzzzل 
الzسياسzي الzشامzل لzالزمzة الzسودانzية". و قzد سzاهzمت الحzركzة مzن خzالل مzناقzشات دؤوبzة 
و مzzبادرات و تzzصورات مzzع الzzقوي الzzسياسzzية الzzسودانzzية و األطzzراف األخzzرى ذات الzzدور 
فzzzي عzzzملية السzzzالم فzzzي الzzzسودان , الzzzي تzzzثبيت فzzzكرة تzzzوحzzzيد املzzzسارات املzzzتعددة و الzzzتي 
تzأطzرت فzي نzهايzتها بzما عzرف ب"الzعملية الzسياسzية الzواحzدة ذات املzسارات املzتعددة" , و 
الzتي تzبنتها وسzاطzة اآللzية األفzريzقية بzقيادة الzرئzيس أم بzيكي.  و قzد تzم تzدشzينها بzالzفعل 

تحت عنوان "الحوار القومي" مدعوماً بقرارات اإلتحاد األفريقي 456 و 539.
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الحzركzة عzلي قzناعzة تzامzة بzأن "الzحوار الzقومzي الzشامzل" قzد يzكون املخzرج ملzعالzجة االزمzة 
الzسودانzية اذا مzا تzوفzرت شzروط الجzديzة الzتامzة و االرادة الzحقيقية مzن جzميع االطzراف. و 
لzzzذلzzzك كzzzانzzzت الحzzzركzzzة سzzzبّاقzzzة فzzzي طzzzرحzzzه فzzzي اطzzzار رؤيzzzة شzzzامzzzلة شzzzّخصت مzzzن خzzzاللzzzها 
املzzشكلة الzzسودانzzية املzzركzzزيzzة و تzzلك الzzتي تzzشكل قzzضايzzا خzzاصzzة بzzإقzzليم دار فzzور (مzzعالzzجة 
قzzzضية الzzzتهميش و الحzzzرمzzzان الzzzتاريzzzخي مzzzن جzzzزورهzzzا, و إفzzzرازات الحzzzرب). كzzzما شzzzملت 
رؤيzzة الحzzركzzة آلzzيات  مzzعالzzجة كzzل مسzzتويzzات الzzعملية و الzzطرق الzzتي يzzمكن اتzzباعzzها لzzلربzzط 

ما بني املعالجتني (العامة و الخاصة).

مzzzن ضzzzمن قzzzضايzzzا اخzzzري, فzzzقد شzzzملت رؤيzzzة الحzzzركzzzة فzzzي الzzzحوار قzzzضية وثzzzيقة الzzzحقوق 
االسzzاسzzية،  إشzzكالzzيات الzzهويzzة املzzتنوعzzة، عzzالقzzة الzzديzzن بzzالzzدولzzة، الحzzريzzات و نzzظام الzzحكم 
الzذي يzجب ان يzجاوب عzلي كzيفية الzحكم و مzسالzة مzعايzير تzوزيzع الzثروة, و املzشاركzة فzي 
السzلطة, و قzضايzا األرض, و الzعالقzات الzخارجzية, و اصzالح  مzؤسzسات الzقطاع األمzني 
بzzzما فzzzيها الzzzجيش و السzzzلطة و األمzzzن, و الخzzzدمzzzة املzzzدنzzzية, فzzzضال عzzzن اجzzzراءات و الzzzيات 
الzzzحوار مzzzن حzzzيث شzzzمولzzzية االطzzzراف املzzzشاركzzzة, و األجzzzندة املzzzطروحzzzه, و عzzzملية االدارة و 
الzضمانzات و الجzداول الzزمzنية و املzنبر و الzضوابzط املzقيدة و الzحكومzة االنzتقالzية.....الzخ. 

 

فzي مzسار الzقضايzا الzخاصzة بzاألقzالzيم املzتضررة بzالحzرب (فzي مzقدمzتها مzعالzجة الzقضية 
االنzسانzية, و وقzف الحzرب و اسzتتباب األمzن و تzحقيق السzالم, و وضzعية حzكم اإلقzليم و 
عzzالقzzته بzzاملzzركzzز ) فzzقد تzzبنت الحzzركzzة مzzنهج الzzتفاوض و ذلzzك عzzبر مzzراحzzل تzzشمل الzzقضايzzا 

االنسانية و السياسية و الترتيبات االمنية.
ايzzجاد الzzيات عzzمل(Mechanisms ) لzzربzzط مخzzرجzzات مzzسارات الzzتفاوض مzzع مخzzرجzzات 

الحوار القومي. 

وفzzقاً لzzرؤيzzة الحzzركzzة الzzسياسzzية يzzجب ان تzzنتهي كzzل تzzلك الzzعملية بzzتشكيل حzzكومzzة انzzتقالzzية 
تzمثل األطzراف, و تzتمتع بzصالحzيات تzمكنها مzن تzنفيذ مzا سzيتم االتzفاق عzليه فzي الzحوار 
الzzzقومzzzي الzzzشامzzzل. عzzzلي أن يzzzكون اول مzzzوضzzzوع يzzzتم الشzzzروع فzzzيه هzzzو الzzzبدء بzzzالzzzتحضير 

النعقاد مؤتمر دستوري  جامع.
فشzzzلت الzzzوسzzzاطzzzة فzzzي حzzzسم مجzzzمل الخzzzطوات اإلجzzzرائzzzية مzzzن أجzzzل تzzzقُدم مzzzسار الzzzحوار 
الzzقومzzي و ذلzzك بسzzبب تzzعنت الzzحكومzzة وعzzدم رغzzبتها و تzzجاوزهzzا اللzzتزامzzاتzzها مzzع الzzطرف 
االخzzر, وقzzامzzت بzzأفzzشال  الzzعملية كzzلها عzzبر اعzzالنzzها عzzن انzzتهاء الzzحوار ((قzzبل بzzدايzzته)). و 

هو املوقف الذي اعتبره الطرف االخر تجاوزاً لخارطة الطريق. 
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تzzzعتبر حzzzركzzzة التحzzzريzzzر ان مzzzا قzzzامzzzت بzzzه الzzzحكومzzzة و سzzzمته" الzzzحوار الzzzوطzzzني" مzzzا هzzzو إال  
إخzzzzالل كzzzzامzzzzل بzzzzاملzzzzبادئ الzzzzتي يzzzzجب ان تzzzzضبط عzzzzملية الzzzzحوار كzzzzما جzzzzاءت وفzzzzقا لzzzzخارطzzzzة 
الzzطريzzق. وذلzzك فzzي جzzوانzzبها اإلجzzرائzzية الzzخاصzzة بzzشمولzzية األطzzراف, و حzzياديzzة املzzنبر, و 

رئاسة ادارتها. و أيضاً بشمولية القضايا الجوهرية. 

وبzzالzzتالzzي يzzعتبر تzzصرف الzzحكومzzة هzzذا مجzzرد( تzzكتيك ) القصد مzzنه إعzzادة إنzzتاج نzzفسه و 
تzوفzيق و تzرتzيب اوضzاعzه الzداخzلية. و إن مzا اعzتبرتzه "مخzرجzات الzحوار الzوطzني" ال يzمت 
بzzzzصلة ملzzzzا يzzzzجب ان تzzzzصل الzzzzيه "الzzzzعملية الzzzzشامzzzzلة" الzzzzتي قzzzzبلتها الحzzzzركzzzzة و نzzzzاضzzzzلت مzzzzع 
حzلفائzها مzن اجzل تzحقيقها عzبر خzارطzة الzطريzق املzوقzzّعة. ومzا ال يzدع مzجاال لzلشك هzو ان 
حzzzكومzzzة املzzzؤتzzzمر الzzzوطzzzني قzzzد افzzzرغzzzت" الzzzحوار الzzzوطzzzني " مzzzن مzzzضمونzzzه فzzzي كzzzل مzzzراحzzzله 
االجzرائzية وقzضايzاه الzجوهzريzة. و إن مzا خzرجzت بzه مzن تzوصzيات لzم يzوقzف" الحzرب " و لzم 
يzzzعالzzzج افzzzرازتzzzها. انzzzها لzzzم تzzzخاطzzzب الzzzقصايzzzا االنzzzسانzzzية و تzzzحقق السzzzالم أو حzzzتي تzzzمس 
جzzذور االزمzzة الzzسودانzzية و قzzضايzzاهzzا الzzهيكلية. كzzما ان مzzا خzzرجzzت بzzه مzzن نzzتائzzج حzzول مzzا 
طzzzzرحzzzzته مzzzzن مzzzzوضzzzzوع الzzzzهويzzzzة و الحzzzzريzzzzات و الzzzzحقوق االسzzzzاسzzzzية والسzzzzالم و الzzzzوحzzzzدة و 
االقzzzzتصاد و الzzzzعالقzzzzات الzzzzخارجzzzzية و قzzzzضايzzzzا الzzzzحكم.....الzzzzخ, ال تzzzzعدو عzzzzن كzzzzونzzzzها تzzzzناول 

مشُوه و متعُمد, و تالعب و خداع باطل.

ان عzzدم قzzدرة الzzوسzzاطzzة عzzلي فzzرض قzzرارات االتzzحاد االفzzريzzقي خzzاصzzة رقzzم 456 و رقzzم 
539 (الzzzzتي تzzzzعتبر املzzzzرجzzzzعيات االسzzzzاسzzzzية لzzzzوثzzzzيقة خzzzzارطzzzzة طzzzzريzzzzق السzzzzالم بzzzzمساراتzzzzها 
املzzzتعددة) قzzzد أعzzzطت الzzzحكومzzzة فzzzرصzzzة الzzzتنصل مzzzن الzzzوثzzzيقة و التهzzzرب مzzzنها. لzzzتعيد بzzzذلzzzك 
االوضzاع الzي املzربzع األول, و تسzد كzل أبzواب" اسzتراتzيجية الحzل السzلمي الzشامzل",  و 
فzتحت الzباب واسzعا لzكل االحzتماالت. و هzو مzا يzؤكzد مzرة اخzري عzدم جzديzتها فzي مzعالzجة 

املشاكل التي تعاني منها البالد..

.VIIIالسابع
 

 تساؤالت حول االرقام ومنهجية التقارير الخاصة بالعنف ضد املدنيني 1.

بzzzما ان مzzzصداقzzzية األرقzzzام تzzzكمن فzzzي (حzzzياديzzzة الzzzراصzzzد و املzzzصدر املzzzعتمد و تzzzاريzzzخ و مzzzكان 
الحzzدث), فzzان املzzقارنzzات بzzني االرقzzام املzzقدمzzة مzzن الzzتقاريzzر املzzعنية بzzالzzعنف فzzي دارفzzور و مzzا 
يzzzقدمzzzه فzzzريzzzق عzzzمل الحzzzركzzzة عzzzن االوضzzzاع فzzzي الzzzفترة مzzzا بzzzني (15 ديzzzسمبر 2015 الzzzي 15 
مzzzارس 2017 ) تظهzzzر فzzzروقzzzا فzzzي عzzzدد الzzzحوادث املzzzحصورة خzzzاصzzzة فzzzي مzzzا يzzzتعلق بzzzأرقzzzام 
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الzzzقتلى و حzzzاالت االغzzzتصاب و اعzzzداد الzzzنازحzzzني واملzzzمتلكات املzzzنهوبzzzة. تzzzنشأ هzzzنا الzzzعديzzzد مzzzن 
التساؤالت حول األسباب التي أدت الي هذا الفرق في االرقام.؟

املzالحzظ ان األرقzام املzقدمzة فzي تzقريzر (فzريzق عzمل الحzركzة), تzفوق كzثيراً مzن تzلك املzقدمzة 
فzzzzي الzzzzتقاريzzzzر االخzzzzرى ، فzzzzأن هzzzzذا يzzzzعني ان الzzzzجهات الzzzzتي قzzzzدمzzzzت املzzzzعلومzzzzات لzzzzلتقاريzzzzر 
االخzرى لzم تسzتطيع (فzي احzسن الzفروض) أن تzرصzد بzعض حzاالت االعzتداءات,  أو لzم 
تzzzتمكن مzzzن الzzzوصzzzول الzzzي مzzzصادر املzzzعلومzzzات هzzzذا يسzzzتوجzzzب مzzzعالzzzجة هzzzذا األمzzzر. وذلzzzك 
بخzzzلق آلzzzية مzzzوحzzzدة عzzzلي الzzzنمط الzzzذي كzzzان مzzzوجzzzوداً فzzzي فzzzترة بzzzعثة ال "AMIS", (اآللzzzية 
املشzzتركzzة فzzي إطzzار لzzجنة وقzzف إطzzالق الzzنار الzzتي تzzمثل كzzل أطzzراف الzzنزاع مzzن حzzكومzzة و 

حركات و البعثة و مراقبني ).

 غياب منظمات حقوق االنسان2.

 إضzzافzzًة الzzي مzzا تzzقدم فzzإن غzzياب املzzنظمات الzzعامzzلة فzzي مzzجال حzzقوق االنzzسان,  وغzzياب 
اجهzzzzzزة االعzzzzzالم املسzzzzzتقُلة الzzzzzتي تzzzzzعمل عzzzzzلي تسzzzzzليط االضzzzzzواء عzzzzzلي احzzzzzداث الzzzzzعنف فzzzzzي 
دارفzzzور  يzzzساهzzzم فzzzي زيzzzادة الzzzتعتيم عzzzلي الzzzوضzzzع مzzzما يzzzقّلص فzzzرص اسzzzتكمال الzzzصورة 

الكلية لحجم العنف الذي يتم ممارسته  ضد املدنيني.

مzzzن املzzzالحzzzظ االن ان  الzzzحكومzzzة تzzzشارك فzzzي كzzzل الzzzيات مzzzراقzzzبة حzzzصر االعzzzتداءات بzzzينما 
هzzنالzzك غzzياب تzzام ملzzمثلي الحzzركzzات و الzzضحايzzا فzzي هzzذه اآللzzيات, و هzzذا مzzا يzzفتح الzzباب 

للنزاع حول مصداقية هذه االرقام.

غgggياب لgggجنة مgggراقgggبة لgggلعمل االنgggسانgggي تgggمثل أطgggراف املgggصلحة. الن مzzzzشاركzzzzة 3.
الzحكومzة (خzاصzة عzبر اجهzزتzها االمzنية ) فzي آلzيات الzعمل اإلنzسانzي و تzحكمها فzيها, و 
فzرض سzيطرتzها عzليها, فzضال عzن غzياب أطzراف الzنزاع األخzرى - خzاصzًة الحzركzات-  قzد 
عzzzرقzzzل انzzzسياب اإلغzzzاثzzzة و حzzzرم اعzzzداد كzzzبيرة مzzzن املzzzتضرريzzzن. و هzzzو امzzzر يzzzشكل جzzzريzzzمة 

حرب و يعاقب عليه القانون اإلنساني الدولي.

.IXاملحور الثامن

.aالتوصيات

ضرورة استقاللية اليوناميد وحياديتها في اعداد التقارير.1.

عدم األقدام علي تخفيض او سحب  قوات اليوناميد.2.
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ضرورة تقوية وتوسيع بعثة اليوناميد. 3.

األقدام علي تخفيض قوات اليوناميد او سحبها تدريجياً كما يجري االن هو خطو4.

ضرورة توُقف الحكومة عن ممارسة الضغط علي الدول بغرض سحب قواتها.5.

تzzzطويzzzر اسzzzتحداث أسzzzالzzzيب الzzzحصول عzzzلى املzzzعلومzzzات الzzzخاصzzzة بzzzاالنzzzتهاكzzzات ضzzzد 6.
املدنيني.

ضرورة املشاركة او تمثيل األطراف املتأثرة في إعداد التقارير.7.

ضzzzرورة عzzzودة املzzzنظمات اإلنzzzسانzzzية غzzzير الzzzحكومzzzية و الzzzحقوقzzzية الzzzتي تzzzتمتع بzzzالzzzخبرة 8.
فzzzzي مzzzzجال الzzzzعمل اإلنzzzzسانzzzzي و فzzzzي مzzzzجال رصzzzzد الzzzzحقائzzzzق وإعzzzzداد تzzzzقاريzzzzر حzzzzقوق 

االنسان بالحيادية املطوية. 
ضرورة التحقق من ادعاءات استخدام األسلحة الكيمياوية.9.

.b جدول تفصيلي يوضح حجم االنتهاكات في الفترة من 15 ديسمبر
2016 - 15 ابريل 2017

• IDPs Camps Coordinator ( I )
• Local Community ( L )
• Eyewitness ( E )
• Reported to police station ( P )
• Radio Dabanga  ( R )
• SLM Sources  ( S )
• Unreported to any official constitution ( U )

15 December 2016

مالحظات المصدر التاریخ مكان الحدث عدد 
الضحایا نوع األنتھاك الرقم

(S.R.L.I) 15/12/2016 معسكر مورني  ٣٠
نازحاً

نھب  نازحین وضربھم 1

" " " " " " معسكر كلمة 1 حریق  2

(S.R.L.I) 15/12/2016 طریق سرف 
عمرة زالنجي 2 نھب عربتین تقل نازحین 3

S.R.L.I 15/12/2016 مدینة نیاال 1 اختطاف مواطن 4

(I.L.R.S) 16/12/2016 محلیة یاسین ج 
دارفور

4 مقتل مواطنین 5
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(I.L.R.S) 16/12/2016 محلیة سربا 15 اعتقال مواطنین 6

(S.R.L.I) 16/12/2016 شمال نیرتتي 13 جرح 7

(S.R.L.I) 16/12/2016 شمال دارفور 1 نھب 8

(S.R.L.I) 17/12/2026 دول بى ,ج 
غرب الفاشر 66 نھب أبقار 9

(S.R.L.I) 17/12/2016 نیاال 1 نھب 10

(S.R.L.I) 17/12/2016
في منطقة دولي 
جنوب غرب 
الفاشر

1 نھب 11

“ “ “ 17/12/2016 منطقة سربي 
محلیة كبكابیة 1 مقتل مزارع 12

4 (U . S) “ “ “ 20/12/2016 6 دبة نایرة طویلة اغتصاب  13

“ “ 20/12/2016 سربا 1 مقتل شابة 14

" " " 20/12/2016
معسكر 

ابوسروح غ 
دارفور

1 مقتل نازحة 15

" " " 20/12/2016 معسكر سربا 1 نھب 16

" " " 21/12/2016 نیرتیتي 1 نھب 17

(S.P) 22/12/2016 ملقو فرب 
نیرتتي

3 اغتصاب نازحات 18

(S.R.L.I) 22/12/3016 كبكابیة 4 اختطاف نازحین 19

Eye 
witness

22/12/2016 محلیة مكجر 3 مقتل مواطنین 20

(S.R.L.I) 22/12/2016 منطقة ادوحمرة 1 نھب 21

.E.R.L.I )
(S

22/12/2016
والیة ج دارفور 

- منطقة 
ابوحمزة

1 قتل 22
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" " " " "" " " " 5 جرح 23

R.S.I 23/12/2016
ج معسكر 

سورتني محلیة 
كبكابیة

3 اختطاف  24

R.S.I.L  " " "
 منزل 100
 بمعسكر السالم

نیاال

1 حریق  25

(P) 23/12/2016 " " " 4 قتل 26

(P) " " " " " " 6 جرح 27

(S.R.L.I) 24/12/2016 معسكر كساب 2 اغتصاب تلمیذات 28

" " " " " " " " " 13 نھب واعتداء علي 13 
نازحة

29

E.S.R.L.I " " " شرق دارفور 1 مقتل مواطن 30

 UNAMID
- RD

24/02/2016 مكجر والیة 
وسط دارفور 1 مقتل طفل 31

 " " " " " " في طریق بین 
فنقا والفاشر 1 نھب 32

1 ( U.S) S.R.L.I معسكر فوریكا " " " 2 اغتصاب 33

" " " 24/12/2016 دوبو العمدة 
شرق الجبل 1 اختطاف 34

" " " 24/12/2016 " " " 8 إصابة  بجروح 35

I.L.R.S.E 26/12/2016 مدینة فوربرنقا 
غ دارفور 6 مقتل 6 مواطنین 36

E.S.R.L.I " " " بمنطقة مكجر 
قریة برقي 1 حرق وھجوم علي قریة 37

E.S.R.L.I " " " بمنطقة مكجر 
قریة برقي 6 مقتل نازحین بمنطقة 

مكجر قریة برقي 38

E.S.R.L.I " " " بمنطقة مكجر 
قریة برقي 8 جرح نازحین مواطن 

بمنطقة مكجر قریة برقي 39

E.S.R.L.I 26/12/2016 منطقة كرمندو 2 جرح 40

1 (U.S) " " " " " " منطقة دولوا 3 اغتصاب  41
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P 26/12/2016 منطقة مكجر 1 جرح 42

 E.W /
R.D

26/12/2016 ج دارفور رھید 
البردي

قتل 12 قتل مواطنین 43

" " " " " " " " " 10 جرح 10 44

L.C/ RD 
SLM 

sources
26/12/2016 رھید البردي 

مزارع البرنو 1 ھجوم علي مزرعة 45

3 (U.S) E.S.R منطقة كتور  " " "
شرق الجبل 4 اغتصاب 46

 / RD
 SLM

sources
" " " والیة ج دارفور 9 نھب 47

S.E.L.I.R
خالل الفترة من 

19/12/16 
-26/12/201

7

مناطق 
زقولونا ، 
كتول ، كورما

4 اغتصاب 48

L.C/ RD 
SLM 

sources
27/12/2016 قریة سواني 

شمال مدینة الملم 6 قتل موطنین 49

L.C/ RD 
SLM 

sources
27/12/2016 قریة سواني 

شمال مدینة ملم 1 ھجوم علي قریة 50

" " " " " " " " " 1 نھب 250 أبقار  51

E.W " " " غرب دارفور 
بمدینة فور برنقا 1 قتل طالب 52

" " " " " " " " " 9 جرح طالب 53

E.W " " " ج دارفور رھید 
البردي

16 قتل 54

" " " " " " " " " 27 جرح 55

" " " 28/12/2016 قارسال 4 قتل 56

" " " 28/12/2016 زالنجي 1 قتل تلمیذة نازحة 57
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" " "
في الفترة من 
28/1-20/12

2/2017
منطقة مكجر 11 اغتصاب  58

" " " 28/12/2016 منطقة فوقودكو 1 نھب 59

I.L.R.S.E 29/12/2017 معسكر قریضة 2 جرح نازحین 60

" " " 29/12/2017 منطقة كبكابیة 2 اغتصاب 61

E.W/RD 30/12/2016 محلیة كباكابیة 1 اختطاف 62

E.S.R.L.I 30/12/2016 منطقة ارتاال 
محلیة مكجر

50 
مواطن

نھب 63

January 2017

مالحظا
ت املصدر التاريخ املنطقة العدد 

ضحايا الحدث الرقم

I.L.R.S.E 01/01/2017 نيرتتي 11 قتل 64

" " " " " " " " " 24 جرح 65

E.S.R.L.I 01/01/2017 معسكر ابيض 1 قتل 66

E.S.R.L.I 02/01/2017 حي الرياض 
مدينة الجنينة 1 قتل 67

E.S.R.L.I 02/01/2017
سوق نيرتتي 

الكبير 1 نهب سوق 68

E.S.R.L.I " " " نيرتتي  بينهم أطفال 39
ونساء جرح 69

" " " 02/01/2017 الجنينة 6 اغتصاب 70

E.S.R.L.I 03/01/2017 شمال كبكابية 1 قتل 71

E.S.R.L.I " " " قرية تادو شرق 
نيرتيتي 2 إصابة مواطنني 

بجروح 72
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" " " 03/01/2017
قرية خرطوم بليل 

غرب مدينة 
كبكابية

3 اختطاف ثالثة 73

" " " " " "

في طريقها من 
الفاشر الي 

طويلة في منطقة 
طندوباي

3 نهب 74

" " " " " " طندوباى 1
نهب  200 الف 

جنية  75

E.S.R.L.I 04/01/2017
شمال منطقة 

فنقا 2 قتل 76

" " " " " " " " " 7 نهب 77

" " " 04/01/2017 منطقة مكجر 3 اغتصاب 78

I.L.R.S.E 05/01/217 ج الخرطوم 8 اعتقال طالب 79

" " " " " " محلية قارسال 1 هجوم علي مزارع 
بقارسال 80

3 (U.S) " " " 05/01/2017 منطقة ابوزريقة 8 اغتصاب 81

" " " 05/01/2017 محلية قارسال 2 مقتل مواطن 82

" " " 06/01/2017 سرق الجبل 4 مقتل مواطنني 83

I.L.R.S.E 06/01/2017 مدينة الجنية 7 مقتل مواطنني 84

" " " 06/01/2017 الجنينة 11 جرح 85

E.S.R.L.I " " " رهد ابوادريس 
غرب قريضة 3 جرح ثالثة نازحني 86

" " " " " " رهد ابوادريس 
غرب قريضة 1 مقتل نازح 87

4 (U.S) E.S.L 06/01/2017
منطقة اراشلو 
شمال شنقل 

طوباية
7 اغتصاب 88

I.L.R.S.E 06/01/2017 شرق الجبل 1
نهب مواشي 
اغتنام 450

89

E.S.R.L.I 07/01/2017
جديد السيل 
شمال الفاشر 1 قرية حرق قرية 90
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1 (U.S) E.S.L.R 07/01/2017
منطقة دار 

السالم  5 اغتصاب 91

(P) 09/01/2017
معسكر دار 

السالم 1 قتل 92

(P) 09/01/2017 معسكر عيدان 1 قتل 93

(P) 09/01/2017 معسكر أم بلولة 1 قتل 94

I.L.R.S.E 09/01/2017 معسكر بابونسا 2 قتل 95

E.S.R.L.I 09/01/2017
معسكر 
سورنسي

2 اختطاف أطفال 96

E.S.R.L.I 10/01/2017

معسكر 
دربات جبل 

مرة
4 مقتل أطفال 97

S.E.L.I " " "
منطقة ارني 

مرشنق 3 اغتصاب  98

E.S.R.L.I 11/1/2017 محلية قريضة 2 مقتل نازحني 99

E.S.R.L.I " " " محلية قريضة 9 جرح 100

I.L.R.S.E 11/01/2017

صافية ام قد 
محلية دار 
السالم

50 منزالً 

 30 وشرد

أسرة
حريق 101

E.S.R.L.I 11/01/2017 شرق جبل مرة 28
اختطاف 

مواطنني نازحني 
كرهائن

102

3 ( U. S) E.R.S.L.I 12/01/2017 كساب 4 اغتصاب 103

EW/LC/
SLM 

Sources
12/01/2017 شرق نياال 1

نهب  1200 راس 
من الضان 104

S.E.L.R 12/01/2017 وادي بلنجا 3 اغتصاب 105

E.S.R.L.I 12/01/2017
جامعة 
الخرطوم

8
هجوم علي 
طالب دارفور

106

E.S.R.L.I 13/01/2017 كساب 1 قتيلة 107
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I.L.R.S.E 16/01/201
سورتني 

محلية كبكابية
2 قتل مواطنة 108

5 (U.S) S.E.R.L 16/01/17
منطقة قنك 

شمال شنقل 
طوباية

7 اغتصاب 109

E.S.R.L.I " " " محلية كتم 1
مقتل مواطنة 

نازحة
110

I.L.R.S.E " " " محلية طوال 4
جرح أربعة 

امرأة
111

E.S.I.R  " " "
معسكر 

سيسي مورني 2 اغتصاب  112

E.W " " " وسط دارفور 4
جرح أربعة 
أشخاص

113

I.L.R.S.E " " " قرية تربوا 2
اختطاف 
مواطنني

114

E.S.R.L.I " " " والية جنوب 
دارفور 3 اختطاف امرأة  

واثنني من أطفاله 115

" " " 16/01/217
معسكر 
سورتني 1 اغتصاب  116

E.S.R.L.I " " " " " " 1 اختطاف مواطن 117

I.L.R.S.E 20/01/2017 منطقة سنيدرة 12 قتل 118

E.S.R.L.I " " " زالنجي 4 قتل 119

6 (U.S) S.E.L.I.R 20/01/17
منطقة تيما 
دونكي بعاشيم 7 اغتصاب 120

S.E.R.L 20/01/17
منطقة تمرو 
شرق الجبل 2 اغتصاب 121

E.S.R.L.I " " " كبكابية 1 قتل 122

I.L.R.S.E 21/01/2017 كتم والطينة 2 عربة محملة 

بالبضايع نهب 123
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E.W " " "
منطقة 
بركوندي

1 اختطاف طالب 124

E.S.R.L.I 22/01/2017 كوريا 6 اغتصاب 125

I.L.R.S.E 23/01/2017
ارارا غ 
دارفور

5 جرح 126

I.L.R.S.E " " " " " " 15 حرق  15 مزرعة 127

E.S.R.L.I 23/01/2017
معسكر فوريكا 

للنازحني
2 جرح نازحني 128

S.E.L.I 23/01/17 منطقة طويشة 2 اغتصاب 129

I.L.R.S.E " " "

معسكر 
فوريكا ج 
دارفور

1 جرح مواطن 130

(S.U) 7 (P.E.S.I)
خالل الفترة  
15/01-23/01/

2017
شمال كتم 13 اغتصاب 131

I.L.R.S.E 26/01/2017 تابت 3 قتل 132

E.S.L.I "" " تابت 3 اغتصاب 133

I.S.L.E " " " منطقة نبقاية 4 اغتصاب 134

E.S.R.L.I " " " ام دخن 2 قتل 135

E.S.R.L.I """ شرق جبل 1 قتل 136

E.S.R.L.I 27/01/2017
قرية كوشنة 
ش دارفور

1 هجوم ومداهمة قرية 137

E.S.R.L.I " " "

شمال مشروع 
ابوذبد شرق 

الجبل
1 مقتل مواطن 138

E.S.R.L.I " " "
الحي الشرقية 
ملدينة أم دخن 3 قتل 139

" " " " " " والية وسط دارفور 1 اختطاف عربة 140

E.S.L.I " " " منطقة تومي 3 اغتصاب 141

I.L.R.S.E " " "
قرية كوشنة 
ش دارفور

1 جرح 142
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E.S.L.I " " " معسكر مورني 1 اغتصاب  143

E.S.L " " " محلية فوربرنقا 2 اغتصاب  144

E.S.R.L.I " " "
معسكر فتا 

برنو
1

إصابة مواطن 
بجروح 145

E.S.L.I " " " منطقة أم طرير  1 اغتصاب 146

E.S.R.L.I 30/01/2017

قرية بيدي 
تابعة لوحدة 
فتى برنو

26 منزل حرق قرية 5 147

I.L.R.S.E 31/01/2017 غرب الفاشر 2 قتل مواطنني 148

E.S.R.L.I " " "
منطقة دقو 
غرب طويلة 1 نهب أبقار 95 149

February 2017

عدد طبيعة الحدثرقم
املالحظاالتاريخمكان الحدثالضحايا

150
اغتصاب 
معلمات

2
منطقة عدار 

الجنينة
01/02/2017I.L.R.S.E

530نزوح151

من بليدي وليبي 
شق الجبل الي 
معسكر شداد

02/02/2017 I.R.L.S.E

( P )03/02/2017تابت3اغتصاب152

04/02/2017E.S.R.L.Iجنوب منطقة كورما4قتل153

04/02/2017E.S.R.L.Iجديد السيل2قتل154

155
نهب مائتني رأس 
من الضان 200

" " "" " "طويلة1

�  of �33 46



6اغتصاب156
منطقة كايما شمال 

دارفور
04/02/2017S.L.E.I2 (U.S)

04/02/2017E.S.R.L.Iكبكابية1مقتل امرأة157

E.L.I.R" " "منطقة كتور2اغتصاب158

" " "" " "" " "1جرح امرأة159

" " "" " "كتم1مقتل مواطن160

 " " " " " "منطقة أم عردة2اغتصاب161

8اغتصاب162
منطقة شنقل 

طوباية
خالل الفترة 
22/01-04/2/

2017
E.L.I.R

163
نهب النازحني / 

ومواشي
1

معسكر منطقة فتة 
برنو

" " "" " "

 " " "06/02/2017كتم2قتل164

E.S.R.L.I" " "كتم1اختطاف اثنني165

07/02/2017E.S.R.L.Iتلس2قتل166

" " "07/02/2017ايوكارنكا1اعتقال نازح167

08/02/2017E.S.R.L.Iطويلة4بجروح168

 " " "08/02/2017هبيال8جرح169

نهب170
4 بما فيهم 

عربة 
يوناميد 

E.S.R.L.I" " "قرب حلة احمد

430 أسرةنزوح جديد171

الي معسكر شداد 
بشنقل طوباي من 

شرق الجبل
09/02/2017

UNICEF 

and 
Dabang

a

S.L.I" " "معسكر روندا1اغتصاب172
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173 UNICEF 
 %40

39% من 

حرموا من 
التعليم 
بسبب 
الحرب

09/02/201واليات دارفور

UNICEF 

and 
Dabang

a

10/02/2017شنغل طوباي11اغتصاب174
Unrepor

ted 
officially 

I.L.R.S.E" " "محلية طويلة4 مواطنقتل175

" " "" " "" " "9جرح مواطنني176

177
نهب أبقار   45 
راس من األبقار

E.S.R.L.I" " "شرق الجبل1

178
حريق بمعسكر 

11/02/2017E.S.R.L.Iمعسكر السالم40 منزالًالسالم

2اغتصاب179
منطقة تارني شمال 

دارفور
 " " "E.R.L.E.I

حريق معسكر180
تم حرق 
فصلني 
باملدرسة

معسكر زمزم ج 
11/02/2017E.S.R.L.Iدارفور

1حرق سوق181

محلية كبكابية 
سوق برقي 

بمعسكر السالم
11/02/2017E.S.R.L.I

1اغتصاب182
منطقة دواء عصر 

E.S.L.I " " "محلية طويلة

183
خطف أسرة 

كاملة
E.S.R.L.I" " "طويلة7

184
حرق معسكر 

24 منزالًنازحني
قريضة معسكر ام 

بلولة
13/02/2017E.S.R.L.I

13/02/2017S.E.L.Iمنطقة كمبو تمبو1اغتصاب185
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1مقتل تاجر186
محلية طويلة منطقة 

تبرا
14/02/2017E.S.R.L.I

I.L.R.S.E" " "" " "5خطف مواطنني187

15/03/2017E.S.R.L.Iمعسكر اروال2قتل188

1خطف مواطن189
شرق كاس ام 

ليمونة
15/02/2017E.S.R.L.I

15/02/2017S.L.EUبير كنجارة 4اغتصاب 190

E.S.R.L.I" " "بمحلية كأس2اغتصاب191

192
حريق في 

معسكر بابنوسة 
وابيض

16/02/2017I.L.R.S.Eقريضة22 منزال

2قتل193
منطقة بربوجات 
غرب الفاشر

16/02/2017R.L.E.S.I

194
وفيات نساء 

حمل
7

معسكر  عطاش 
E.S.R.L.I" " "نياال

" " "خزان جديد9اغتصاب195
Unrepor

ted 
officially 

L/C" " "كتم3 نساءاختطاف196

غرب الفاشر منطقة 1 إمراةمقتل197
بربوجات

" " "E.S.R.L.I

شرق الفاشر سوق منزالً 20حرق منازل198
البورصة

17/02/2017L/C

5اغتصاب199
معسكر منواشي 

I.L.S.E3 (U.S)" " "ومرشنق

18/02/201E.S.R.L.Iمعسكر مكجر1مقتل نازح200

1جرح نازحني201
قرية أم دوم شرق 
جوار معسكر كلمة

" " "E.S.R.L.I
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.S.L.R.E " " "منطقة شرفة 1اغتصاب202

L

203
اعتداء علي 
طالب بمعسكر

21/02/2017E.S.R.L.Iمعسكر كساب12

21/02/17S.L.I.Rمنطقة أم بجي2اغتصاب204

205
اعتقال مدير 
معسكر سربا 
ومدير املدرسة

E.S.R.L.I" " "محلية سربا2

اعتقال206
1 مدير 
مركز 
صحي

E.S.R.L.I" " "معسكر كندبي

2مقتل207
منطقة عشمة محلية 

بليل
21/02/2017I.L.R.S.E

E.S.R.L.I" " "الضعني2اعتداء208

209

االمم املتحدة 
تخصص مبالغ 
2 مليون دوالر

معسكرات 
النازحني 
بدارفور

UN" " "جميع املعسكرات

21/02/17S.L.E.Iمنطقة تنقرارا2اغتصاب 210

1اغتصاب 211
منطقة كتور شرق 

الجبل
 " " "S.E.I.L.R

1اغتصاب212
حي تريكوا جوار 
S.L.I.R" " "شنقل طوباية

213
تدهور االوضاع 

االمنية 
واإلنسانية

معسكر 
E.S.R.L.I" " "معسكر كبكابيةكبكابية

E.L.S" " " سورتني3اغتصاب214

215
وقف توزيع املواد 

الغدائية
75 الف 

أسرة
عشرة معسكرات ج 

E.S.R.L.I" " "دارفور

22/02/2017I.L.R.S.Eمحلية ابوكارنكا12  مزارعمقتل216
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22/02/2017R.Dمحلية ابوكارنكا19 مزارعجرح 21719

23/02/2017حشابا2قتل218

Reporte
d to 

Tabit 
Police 

 

219
حريق معسكر 

النيم

100 منزل 

وشرد 600 
أسرة

معسكر النيم 
بالضعيف

23/02/2017" " "

E.S.R.L.I " " "مكجر1 امرأةمقتل220

9العنف الجنسي221
بمعسكر سورتوني 

ش دارفور
" " "

الخبير 
املستقل 
لحقوق 
االنسان

222
املواطنني قلقني 
من االوضاع 

االمنية

معسكرات 
دارفور

زيارة الخبير 
املستقل 

للمعسكرات واليات 
دارفور

24/02/2017E.S.R.L.I

E.S.R.L.IUnrepor" " "مرشنق4 اغتصاب 223
ted 3

224

موت بسوء 
التعزية 

واالمراض في 
املعسكرات

 480 حالة 

اغلبهم 
أطفال 
ونساء 
وكبار  

24/02/2017معسكرات

 IDPS
 Camps
Coordin

 ator

1قتل طفل225
مكجر والية وسط 

دارفور
24/02/2017

UNAMI
 D and

 RD SLM
sources

25/02/2017E.S.R.L.Iمنطقة دورا - كاس1قتل226

(S.P)24/03/2017حلة كنجارة12اغتصاب227
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" " "27/02/2017محلية وادي صالح2 مواطنقتل228

I.L.R.S.E" " "كتم7نهب229

L.C - DR" " "كتم2مقتل230

" " "" " "شرق الجبل دربات3مقتل231

" " "" " "شرق الجبل1قتل232

2اغتصاب233
معسكر دونكي 
دريسة و رهد 
ابوادريسة

28/02/17E.S.R.L.I

4اغتصاب234
الطريق بني قرية 

28/02/17S.L.I.E3 (U.S)بلدونك وطور

235
نهب ابقار 

وأغنام 
I.L.R.S.E" " "معسكر كساب 1

28/02/2017I.L.R.S.Eمرشينققتل 1قتل مواطنني236

March 2017

عدد طبيعة الحدث
تاريخ مكان الحدثالضحايا

الحدث
املصدر 

واملالحظات
شيخ املعسكر01/03/2017معسكر كساب20هجوم علي الطالب237
شيخ معسكر01/03/2017كتم معسكر كساب13اعتداء238

239
مقتل طالب وجرح 

02/03/2017I.L.R.S.Eكتم2اخرين

I.L.R.S.E" " "حي كركاو بكتم1اعتداء علي الطالب240
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بئر جباية5اغتصاب241
خالل الفترة  

27/02- 
02/03/2017

I.L.R.S.E

" " "02/03/2017منطقة كوندا وكوروا 2اغتصاب 242

I.L.R.S.E" " "مدرسة كتم الثانوية1جرح طالب243

I.L.R.S.E" " "العراديب العشرة3نهب244

2اعتداء وتعذيب245
رئيس شباب 

معسكرات النازحني 
شمال دارفور

" " "
هيئة محامي 

دارفور

"  " "كبكابية2اعتقال وتعذيب246
املحامي 

محمد ابوبكر 
لراديو دبنقا

E.L.I.R " " "منطقة عبد الشكور2اغتصاب منطقة 247

E.S.R.L.I" " "والية خرطوم1اعتقال طالب248

3 ثالثة اعتقال249
معلمني

جنوب دارفور / 
أسر املعتقلني02/03/2017قريضة

 E.S.R.L.I" " "معسكر كساب1اعتقال نازح250

04/03/2017E.S.R.L.Iشرق الجبل2اعتقال نازحني251

E.S.R.L.I 07/03/2017منطقة ارديبا1اغتصاب252

" " "07/03/2017مدينة امللم1قتل253

254
حرمان طالب من 
17الجلوس لالمتحانات

محلية كرينك غرب 
08/03/2017Dabangaدارفور

1اغتصاب255
منطقة صفية جوار 

08/03/2017S.L.I.Eقريضة

4اغتصاب 256
جوار سوق 

ارمنكول محلية 
سربا 

08/03/2017" " " 

" " " " " "منطقة كنجارة3اغتصاب257

" " "" " "منطقة كاتور1اغتصاب258

E.S.R.L.I" " "شمال امللم1مقتل259

 " " "08/03/2017" " "1جرح260

منزالً 29 حرق261
شرد 500

قرية كتول شرق 
09/03/2017I.L.R.S.Eدليج وسط دارفور

�  of �40 46



منطقة كتم18اغتصاب262
خالل القترة  
 08/02/16-
09/03/17

E.S.R.L.I6 (U.S)

09/03/2017I.L.R.S.Eكتم13قتل263

13/03/2017E.W-RDدليج وسط دارفور1مقتل مواطن263

4اغتصاب 264
منطقة شق 
13/03/17E.L.S.Iالعرديب

" " "" " "" " "1جرح مواطن265

1نهب266
وادي كينق غرب 

E.w / R.D" " "سرف عمرة

أسرة املعتقل" " "نيرتتي1اعتقال267

1جرح268
قرية كتول شرق 

" " "دليج
بالغ شرطة 

الدليج

1اغتصاب269
وادي الجدي محلية 

13/03/17S.E.L.Rالفردوس 

" " "شرق سرف عمرة10نهب270
EW-RD 

and SLM 
R

 - E.W- RD" " "شمال كتم4نهب271
SLM - R

1قتل مواطن272
قرية كتول شرق 

13/03/2017دليج
E.W / SLM 

- R.D

273
حاالت نزوح من 

منطقة الناير شمال 
دارفور

6000
الي دليل بابكر 
محلية اللعيت 
شمال دارفور

13/03/2017
الشيخ علي 
آدم لسودان 

تربيون

" " "" " "سوق مدينة نيرتتي1اعتقال274

" " "13/03/17منطقة كور كور2اغتصاب275

1نهب أبقار 276
قربة تيموا شرق 

" " "14/03/2017الجبل

1قتل277
قرية تيموا خزان 

14/03/2017تنجر
L.C - R.D - 

SLM

أسرة القتيل15/03/2017شرق الجبل1قتل مواطن278

منطقة كبي شمال نساء 4اصابت بجروح279
15/03/2017R.D , E.Wنيرتتي
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2نهب280
جوار خزان تنجر - 

15/03/2017EW/RDمنطقة فنقا

15/03/2017نيرتتي5نهب281

RD/EW/
SLM 

SOURCE
S

1قتل282
منطقة أم جناح 
محلية عد الفرسان

15/03/2017
نائب دائرة 
باملجلس 
الوطني

(U.S ) 15/03/201712منطقة دليج3 اغتصاب283

15/03/2017R.S.Lمنطقة مرا1قتل284

4جرح 285
منطقة كبي شمال 

" " "15/03/2017نيرتتي

1حريق 286
معسكر كلمة مربى 

1
" " "" " "

15/03/2017R.S.Lمنطقة أم جناح 1قتل 287

15/03/2017E.S.R.L.IE.S.R.L.Iقاسال2اغتصاب288

سوق منطقة نهب289
ساقادر

وحدة ادارية  جلدو 
15/03/2017E.S.R.L.Iغرب جبل مرة

15 / March 2017 - 30 April 2017

20/03/2017I.L.R.S.Eسوق مليط5جرح 5 مواطنني290

20/03/2017I.L.R.S.Eمنطقة ابونحلة7جرح291

5جرح292
سوق املالبس 

20/30/2017E.S.R.L.Iبمليط

22/03/2017E.S.R.L.Iحلة عمارة1اغتصاب293

(S.P)23/03/2017طويلة1اغتصاب294

(S.P)24/03/2017طويلة3اغتصاب295

24/03/2017E.S.R.L.Iالضعني17قتل  من الشرطة296

24/03/2017E.S.R.L.Iالضعني7جرح297

24/03/2017E.S.R.L.Iالضعني2جرح مواطنني298

" " "27/03/2017معسكر دليج1اغتصاب299
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17قتل300

شرق دارفور - في 
منطقتي كمال 
وخطوة عوجة

27/03/2017R.S.L

 " " " " " " " " "2جرح301

28/03/2017E.S.R.L.Iمعسكر سربا2اغتصاب302

3قتل303
سرف عمرة + طور 

" " "" " " وسط دارفور

" " "28/03/2017منطقة ان جوكتي1قتل مواطن304

1نهب305
منطقة ديسا شمال 

“ “ “28/03/2017كتم

28/03/2017E.S.R.L.Iارديبا1اغتصاب306

1اغتصاب307
منطقة دمت محلية 

" " " " " " سربا

28/03/2017E.S.R.L.Iترتورة3اغتصاب308

9اغتصاب طفلة309
معسكر سالم 

29/03/2017أبوجا

بالغ قسم 
الطفل ش 
الفاشر

Unreporte
d officially 

8

29/03/2017I.L.R.S.Eفنقا7قتل310

29/03/2017E.S.R.L.Iطويلة1نهب311

29/03/2017شرق جبل مرة1قتل312
EW – RD – 

SLM 
sources 

29/03/2017I.L.R.S.Eسرف عمرة1نهب 313

“ “ “29/03/2017سرف عمرة2قتل314

 “ “ “29/03/2017منطقة طور1قتل315

 “ “ “29/03/2017منطقة طور1جرح316

29/03/2017I.L.R.S.Eمنطقة طور1نهب 317

29/03/2017I.L.R.S.Eشرق الجبل6قتل318

2قتل 319
بير توي شالل غرب 

31/03/2017I.L.R.S.Eفنقا 

 “ “ “31/03/2017“ “ “4جرح320

31/03/2017E.S.R.L.Iقرية أم القرى 1قتل امرأة 321
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322
اختطاف عربة 

“ “ “31/03/2017نياال حي الكنغو 1اليوناميد

6قتل323
شرق الجبل - حلة 

01/04/2017R.S.L.Eجحا

7قتل324
منطقة ياما شمال 

03/04/2017I.L.R.S.Eكاس 

03/04/2017I.L.R.S.Eزالنجي1جرح 325

4قتل أربعة مواطنني326
معسكر كساب 

03/04/2017I.L.R.S.Eمحلية كتم 

“ “ “ “ “ “ “ “ “1جرح327

03/04/2017شرق الجيل1قتل طالب 328
EW/LC/
RD and 
SLMS

1جرح329
شرق الحبل منطقة 

03/04/2017كتور
EW/LC/

RD and 
SLM

06/04/2017E.S.R.L.Iمعسكر كساب2قتل330

 “ “ “06/04/2017فتا برنو1جرح 331

I.L.R.S.E “ “ ““ “ “ 1نهب332

7قتل 7 اشخاص334
منطقة تمرا غرب 

07/04/2017I.L.R.S.Eخدان تنجر

335
قصف قرية  

I.L.R.S.E 07/04/2017شرق الجبل1بالطيران

336
حرق قرية  225  

I.L.R.S.E 07/04/2017قرية ابوزريقة1منزل

 “ “ “ “ “ “ “ “ “2قتل طفلني337

 “ “ “ “ “ “ “ “ “12جرح 338

07/04/2017I.L.R.S.Eقريضة1نهب 339

" " " " " " قريضة1قتل340

 “ “ “ “ “ “ “ “ “2جرح341

 “ “ “08/04/2017محلية كتم 1خطف نازح 342

08/04/2017I.L.R.S.Eمعسكر كساب2قتل 343
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3قتل نازحتان وطفل344
معسكر كريندق 
I.L.R.S.E 09/04/2017بمدينة الجنينة

“ “ “09/04/2017سوق ركوركو1حرق سرق345

09/04/2017E.S.R.L.Iمعسكر الكيرنديق9جرح346

2قتل 347
قرية القبس غرب 

10/4/2017E.S.R.L.Iكتور

قرية القبس غرب قرية نهب 348
 “ “ “ “ “ “كتور

 “ “ “ “ “ “روقولي1حرق وهجوم قرية 349

 “ “ “ “ “ “ “ “ “2قتل 350

351
نهب وهجوم علي 

10/04/2017E.S.R.L.Iقرية الفلوجة 1قرية 

I.L.R.S.E“ “ ““ “ “3جرح 352

10/04/2017I.L.R.S.Eكبكابية1جرح 353

3قتل 354
منطقة مراية شرق 

10/04/2017I.L.R.S.Eأم دخن

 “ “ “10/04/2017منطقة الخمسات7قتل 355

“ “ “ “ “ ““ “ “4                جرح356

10/04/2017I.L.R.S.Eابوكارنكا1نهب 357

8قتل 358

والية جنوب دارفور 
– معسكر دمة – 
امللم - شعيرية

11/04/2017E.S.R.L.I

13/04/2017E.S.R.L.Iمحلية سرف عمرة1قتل359

 “ “ “ “ “ “ “ “ “1نهب 360

معسكر مورني مواطن 27قتل بسوء التغزية 361
14/04/2017I.L.R.S.Eللنازحني

1قتل362
محلية شطاية ج 

19/04/2017R.L.S.Eدارفور

" " "" " "" " 5جرح363

20/04/2017E.R.LSقرى شمال مرشنق2قتل364
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مني اركو مناوي 
رئيس حركة / جيش تحرير السودان

" " "" " "" " "3جرح 365

" " "" " "كبكابية1اختطاف 366

" " "" " "شرق الجبل2اختطاف 367

20/04/2017S.E.R.Lمنطقة بان جديد 1قتل368

24/04/2017S.R.E.Lمعسكر مورني1حرق 369

2قتل370
منطقة مرا 
25/04/2017E.R.S.Lوباركورو 

" " "" " "" " "7جرح371

372
اغتصاب تلميذة 

1عمرها 11
منطقة بئر جونقوا 
25/04/2017S.R.E.lشمال كبكابية

تم تعنها 
بالسكني في 
مهلبها بعد 
اغتصابها 
ونقل الي 
مستشفى 
اليوناميد

1نهب 373
قرية بركة تولي - 
24/04/2017S.R.F.Lابوعجورة ج دارفور

1قتل نازحة374
معسكر زمزم ج 

28/04/2017E.S.L..Rغرب الفاشر 
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