
 

 
 

 

دروس من دارفور: حقوق األقليات، منع الصراع والتحذير المبكر  
شاراس سرينيفاسان: المؤلف  

سعيد عبد المسيح شحاتة: ترجمة  
 

  دار فور وحتمية الوقايةاألقليات فى
  مايوير السودان المتمردة فىجيش تحر/تم توقيع اتفاقية سالم دارفور بين الحكومة السودانية وفرع واحد من حرآة

وقد تم ذلك بعد سنتين من تصريح. 2006  

 الذي ذآر فيه أن 2004 أبريل 7 اشرة لعملية االبادة الرواندية فى الذآري العالعام لألمم المتحدة آوفي عنان فى األمين 

منذ ذلك الحين، فإن عدد المدنيين . تقارير من السودان جعلت لديه هاجس أن مأساة مماثلة قد تحدث في دارفور

 مدني لقوا حتفهم، وعدد غير 300,000 الي مليوني ونصف المليون، وأآثر من 900,000ين ارتفع من حوالي المهجر

.مذآور من النساء تم اغتصابهم  

 

فشلت اتفاقية السالم لتوحيد مجتمع دار فور الممزق سياسيا وحربيا وذلك لرفضها من جناح أخر من أجنحة جيش 

أسهم عدد من العوامل . جمعت عملية سالم دارفور الجماعات المسلحة فقط. الةتحريرالسودان وحرآة المساواة والعد

 في جعل 

هل دارفور وهي الطبيعة االنتقائية للمباحثات، وقلق حول الشروط االساسية المتفق تفاقية السالم غير مرحب بها بين أا

والذين تم (آانت النساء والمجتمع المدني . عليها، وعدم االستقرار المزمن وحقيقة أن جماعة واحدة فقط وقعت االتفاقية

غير راضين بصورة خاصة ،  يضاف إليهم األغلبية من األشخاص ) إشراآهم بصورة بسيطة في المفاوضات

.المهجرين داخليا في المعسكرات والذين يتحملون العبء االآبر في الصراع الدائر  

 

مهمة انهاء القتال ومعالجة المخاوف واعادة بناء المجتمعات وآلما استمر صراع دار فور لمدة أآبر، آلما زاد تعقد 

حدثت انشقاقات واعادة . أصبحت مطالب المتمردين االولية للتنمية واألمن أآثر تعقيدا من الناحية السياسية. والحياة

 وقد انتقل تأثرت محادثات السالم الوليدة في شرق السودان. ترتيب ألوضاع الجماعات، مما عقد عملية صنع السالم

 دراسة جزئية
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تم توثيق االرتفاع المخيف في . أوقفت بعض وآاالت الغوث عمليات االغاثة نظرا لعدم االستقرار. الصراع الي تشاد

 أغسطس شخاص المهجرين داخليا بدارفور، فىعدد النساء المغتصبات في معسكر آالما، وهو أآبر معسكرات اال

نجاويد العربية ومقاتلي جيش تحرير السودان الموالين لمين تم توثيق أن الجيش الحكومي، وميليشيات جا. 2006

مم المتحدة وغيرها عن متمردين والمدنيين ، وقد عبرت األ قاموا بتنسيق هجوم علي معاقل ال-االعداء الحاليين-ميناوي

.الجديدة معدة سلفا" األرض المحروقة" مخاوفها من أن حملة   

 

.  فعالية التدخل الدولي بالصراع الدائر هناك دارفور في الظهور تشكك فىاسي حول وقد عادت أنماط من الجدل السي

بينما قد يعد النجاح في إحالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية إنجازا تاريخيا قيما ، إال أن دارفور ستبقى عالقة  

مجرد شطط في ديد من جوانبه آان  العفى" اإلبادة العرقية"وم باألذهان آمثال على  أن النقاش الذي دار حول مفه

 دارفور  شهدت إضعافا لسلطة مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، حيث فشل في  وأن فترة النزاع فى)1،القول

.  آما فشل المجلس في إجبارها على ذلك2004مطالبته الحكومة السودانية بنزع سالح مليشيات الجانجاويد منذ سبتمبر 

فشل وسط صراع نشط إلى " لحفظ السالم"  مهمته األولى من نوعها ير الكافي لالتحاد االفريقي فىم غوقد أدى الدع

 النهاية، فان التكلفة المالية لالستجابة الدولية للصراع إلى اآلن  تقل عن وفى. االتحاد في حماية المدنيين فى دارفور

)2. سنة قبل انفجار الصراعفى أىالمساعدة السنوية لكل السودان   

 

 مراحله األولى آان من الممكن أن يجنب تكاليف ع المدمر بدارفور بصورة جوهرية فىإن درء أو تخفيف حدة الصرا

 سمعة االمم المتحدة واالتحاد ر فيما وراء السودان واالساءة إلىباهظة في االرواح، والعبء المالي، وعدم االستقرا

أو (ن الذي عرفناه  بعناية، فإيجب أو االستفادة من النظرة المتأخرة.  عتد بهاالقيمة الكلية للوقاية اليمكن أن ي. االفريقي

.، يتطلبان تأمال نقديا)أو الذي آان من الممكن أن نفعله (  فعلناهوالذي) ما آان من الممكن أن نعرفه  

 

 دارفور قليات فىدفعت األ. جات ممتدة من العنف دارفور بعد مولحروب األهلية، جاء هذا الصراع فىآمثل معظم ا

 ففى:   نطاق واسع لم يكن محتوماولكن الصراع المسلح على. لعقود الي حافة التهميش، عدم االستقرار وتخلف التنمية

 . آل منعطف، وجب اختيار القتال وتم التخطيط له وإعداد الموارد الالزمة له، وتم إغفال البدائل األخرى غير العنف

 ولذا آان فهمها - هذا المسارفي المنطقة هي األزمة المحورية فى غض الطرف عنها   تمآانت أزمة األقليات والتى

الزما لفهم آيف ولماذا أصبح العنف هو بل واستمر العنف على أنه هو التعبير المسيطر الذي يعبر عن الَمظلَمة 

.واستجابة الدولة  

 

وبالرغم . 2002أصبحت أمرا مؤآدا مع أواخر عام إن امكانية وقوع صراع مسلح واسع تم التنبؤ بها منذ التسعينات و

نه آان هناك خليط من توضح تلك الدراسة أ. 2004حتي عام من ذلك لم يلق الوضع في دارفور  إال انتباه دولي محدود 

بينما من المعترف به .  رار مواجهة انتهاآات متصاعدة لحقوق االنسان وعدم استقفىمعرفة محدودة وسلبية في العمل 
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 حيث فشلت  قائمة طويلة من الصراعات، فإن قضية دارفور تنضم إلى"لعالجالوقاية خير من ا"  نطاق واسع أنىعل

.  عمل وقائي مبكر ذو معنيتلك الحكمة عن انتاج أى  

 

االقليات بصورة جيدة لي التعلم من صراع دارفور وتقديم ايضاحات حول آيفية أن ادماج حقوق تهدف تلك الدراسة إ

منذ أواخر التسعينات،  أصبحت .  عمل المؤسسات  المفوضة باالنذار المبكر للصراع والوقاية منه يقوىيمكن أن

  للمنطمات المتعددة االطراف  وعلىموضوعات االنذار المبكر والوقاية من الموضوعات ذات االولوية القصوي

عمليات إن الجهود الجارية لتحسين .  ليةثر فعاآ أالمستويات العليا هناك ارادة سياسية متنامية ألنماط عمل مؤسساتية 

منع الصراع علي المستوي العملياتي االني والمستوي الهيكلي طويل االمد هي مشجعة، ولكن طلب من المؤسسات 

.التزال وهما" ثقافة الوقاية"المتعددة االطراف لتعمل آجزء من   

 

غالبا غير ( عات المعاصرة، يحتاج منع الصراع أن يناقش توجد رابطة قوية بين االقليات المهمشة والمقهورة والصرا

 أفريقيا حيث أن التمييز ضد  االقليات هذا هو هم خاص فى.  قضايا األقليات") استراتيجيا"يرة وأقل مرئية بصورة آب

بينما أن قليات الدولية أنه عة حقوق األتؤآد حما. في الغالب حاضر بجانب الشروط المسبقة الهيكلية االخري للصراع

ن تفش وجود جماعات اثنية وعرقية أو  دينية غير مسيطرة أقليات هو مثار خالف فى أفريقيا، فإ/وم أقليةمفه

 تضم االقليات فى دارفور )3.ويتعرضون للتهميش والتمييز من قبل الدولة يقدم سبب مقنع لالعتراف بهم وحمايتهم

 ينطبق عليها -ة تلك المنطقم ليسوا بالضرورة أقليات عددية فىأنه بالرغم – تلك الدراسة جماعات اثنية والمناقشة فى

.وخبرة انتهاآات الحقوق) 4 أساس عدم السيطرةتعريف االقلية على  

 

 االطار المؤسساتي

يتكون مفهوم منع الصراع من حزمة واسعة من االستراتيجيات المختصة بالعوامل قصيرة االمد وطويلة االمد التي 

تم تحديد االسباب الرئيسية للصراع من خالل تقييم االخطار وتقديمها بواسطة . لصراع مستدامتفضي إلي وتجعل ا

ل  االجتماعية، برامح ادارة الحكم، أو تدخالت مهدفة مث-شاملة التطورات االقتصادية": منع الصراع الهيكلي"مقاييس 

، فيتم مواجهة ذلك  يام صراع هو صراع فعلى يصبح خطر قعندما.  المستوي القاعديادارة الموارد وبناء السالم على

) تؤدي إلى منع نشوب الصراعات الخطيرة" (مبكرة"التي قد تكون " منع الصراع اإلجرائي" من خالل استراتيجيات 

تتطلب الوقاية اإلجرائية الفعالة  إنذار مبكر ). تؤدي إلى منع تصاعد صراع خطير قد نشب بالفعل" (متأخرة" أو

توضح حالة دارفور، .  بالتوقيت المناسب والقوة، وأن يكون قادرا على تحديد استراتيجيات وقائية فعالةللصراع يتميز 

.وتلك الدراسة، أن ادماج هموم االقليات هو من االهمية بمكان لكل من منع الصراع علي المستويين اإلجرائي والهيكلي  

 

االهتمام الدولي بمنع الصراع، ويشمل ذلك بعض تزامن الصراع في دارفور مع تطورات جوهرية فيما يتعلق ب

قليات  بخصوص حقوق االشخاص المنتمين لألمم المتحدةلحقوق ومنع الصراع، مثل اعالن األاالعتراف بالروابط بين ا

مم رير الرئيسية لألمين العام لأل العديد من التقاوتم االعالن جهارا عن ذلك فى. ميةاللغوية والدينية واالثنية أو القو
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تقرير المفوضية الدولية المتعلق بالتدخل  ( 2001لعام " مسئولية الحماية"والتصريحات االفتتاحية مثل ) 5المتحدة،

 ، تقرير 2005 التابع لألمم المتحدة لعام والتحديات والتغيير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات، )وسيادة الدولة

مم المتحدة في سبتمبر ثيقة الختامية للقمة العالمية لألمسئوليتنا المشترآة والو: أمناالتغيير والتحديات، نحو عالم أآثر 

2005.  

قليات لغوية ودينية وأثنية أوقومية تساهم في االستقرار  وحماية حقوق االشخاص المنتمين ألنقرر أن الترويج"

)6" االجتماعي والسياسي والسالم وتغني التنوع الثقافي وتراث المجتمع  

 

 االقليات  للحظة  دارفور ، بالرغم من أن قضايا العديد من التطورات المؤسسية فى معظمها منذ بدء الصراع فىوقعت

 االبادة مين العام للوقاية من المتحدة تم تعيين مستشار خاص لألداخل األمم) 7. عملية منع الصراعالتزال مهمشة فى

الفريق الرفيع المستوى المعني بناء السالم، التي أوصى بها وقد تم تشكيل مفوضية . 2004 يوليو عام وذلك فى

يقوم األمين العام بتوسيع مساعيه الحميدة للتوسط في . 2005 التابع لألمم المتحدة لعام والتحديات والتغيير بالتهديدات

مين ستوي الجديدة لألياسة العالية الموتتعامل لجنة الس. الصراعات، وقد أسس قسم الشئون السياسية وحدة دعم الوساطة

وهناك وعد . لي اللجنة التنفيذية الرئيسية الخاصة بالسالم واألمنقف الحاحا، وهي مبادرة باالضافة إالعام مع أآثر الموا

للجنة يقوم آل من مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية وا. حذر بتفعيل إطارالعمل مابين االقسام للتنسيق  حول منع الصراع

أسست . نذار المبكر االنساني القائم ليشمل مؤشرات سياسية واجتماعية بتطوير نظام اإل بين الوآاالتالدائمة المشترآة

وقد حل مجلس حقوق االنسان . قلياتيئة خبراء مستقلة خاصة بقضايا األ  ه2005مفوضية حقوق االنسان في أبريل 

قليات التابعة لمجموعات العمل علي األ دور قوي  رفيع المستوي محل المفوضية، ولكن اليزل بعد حاجة لتأآيد

.للمفوضية السابقة  

 

  أن يتعامل مع -2002 الذي تم تأسيسه في يوليو -تحاد االفريقي واضحة من مجلس االمن والسالم لألمطلوب بصورة

اليزال بطيئا ن التقدم ومع ذلك فإ.  قاري لالنذار المبكر،  وذلك من خالل نظام"الدبلومسية الوقائية واالنذار المبكر" 

سلطة :  العمل واالنذار المبكر للصراعليمية بصورة متزايدة دورا هاما فىتلعب المؤسسات مادون االق )8. 2003منذ 

 الحدود في دول داخل أقسام الحكومة للتنمية وميكانزم االنذار المبكر للصراع  من أجل الصراعات الرعوية عبر

.  لكهي مؤشر علي ذ) شاملة السودان(يجاد اإل  

 

ف اطالق النار برعاية االتحاد وقد ظهرت دارفور في بعض تلك التطورات، من خالل مفاوضات السالم ومراقبة وق

، والعمل النشط للمستشار الخاص لألمين العام المختص بمنع االبادة علي دارفور من 2004فريقي من منتصف األ

، 2005مم المتحدة والتي قدمت تقرير في بداية بعة لأللية للتحري عن دارفور التا، والمفوضية الدو2004منتصف 

عد، وبالتالي فيجب تحليل لم تكن آثير من المؤسسات الجديدة جاهزة للعمل ب. واالحالة الي المحكمة الجنائية الدولية

 تشمل.  دة والمستقبلية دارفور من خالل أخطاء الماضي وما يجب تعلمه من المؤسسات القائمة والجديالوضع فى

 دارفور إدارة الشئون لك الدراسة من خالل ماقاموا به فىمم المتحدة التي آانت قائمة والتي تم تقديمها في تمؤسسات األ
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، نظام حقوق االنسان،  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، اإلطاري لالنذار المبكرالسياسية ، فريق 

.مم المتحدة ومنسق الشئون االنسانية والمقيم في السودانطر التابع لألميداني نجد فريق القوعلي المستوي ال  

 

قليات دارفورأنماط انتهاآات الحقوق أل: للصراعالظروف الهيكلية   

 

 غرب السودان وتغطي  نصف مليون آيلومتر مربع وتشمل ثالث مناطق تعيش فيها تعد دارفور منطقة منعزلة فى

رة والجماعات  اتجاه الصحراء، وتعيش المجتمعات الفالحية المستق بدوية الشمال فى تقطن قبائل شبه)9.قبائل مختلفة

 المناطق الوسط والغربية الخصبة وشبه الخصبة حول الجزء الرئيسي لجبل مارا، وفي الحزام الزراعية فى-الرعوية

حوالي –) غالبية مسلمة(يشكل سكان دارفور . الجنوبي شبه الرطب تقطن قبائل مربي المواشي والمزارع االساسية

الهويات القبلية هي .  حوالي خمس سكان السودان ويتحدون تخطيط دقيق للحدود-)10. 2004 مليون في منتصف 6.6

ت في الماضي علي سبيل المثال  أقسام فرعية من القبائل غير العربية تحول): مائعة(تاريخيا غير محددة بصورة دقيقة 

ئل العربية أعادت تعريف نفسها ، وبعض االقسام الفرعية من القبا) المواشي العربمربي ( أنها باجارا لتعرف على

 هويات  خدمت بنفسها احداث تغيير جذري فى)وسياسة الحكومة( من المهم مالحظة أن الصراع .  أنها فرعلى

.االفريقانية والعربية  

 

 الصراع الحالي، يجب التعامل  فهمه فىأسيء عنصرا هإن الفروق بين القبائل العربية وغير العربية، هو هام ولكن

 فى شمال وغرب دارفور، وفى) ي جمالمرب(أشباه رحل " أباال" الغالب اما إن القبائل العربية بدارفور هي فى.  معها

وبالرغم من ذلك اليجب المساواة بين . وهم أشباه متوطنين            ) مربي البقر" (باجارا"جنوب دارفور يقطن 

 بينهما -وهي متمايزة-ومن الجدير بالذآر أنه رغم وجود بعض التحالفات.  رفور وعرب الحكومة في الخرطومعرب دا

تنظر عناصر من عرب النهر المسيطرين في شمال السودان وعرب الغرب من دارفور إلى بعضهما البعض بالتشكك 

.والتعالي  

 

 االحتفاظ بخصائص ثقافية م تعرف علي أنها عربية بناء على ل دارفور الي القبائل التيغير العربية فىتشير القبائل 

آبر منها هي العربية األخري واأل، هناك العشرات من القبائل غير )أآبر قبيلة بدارفور(باالضافة الي الفور . أصلية

 وهذا دليل بعض تلك القبائل غير العربية تلك تم تعريفها حديثا آأفريقية. زاغاوا، ماساليت، تانجور، ميدوب وبرتي

.علي تسييس واسع للهوية  متأثرا بالحرب الطويلة بين شمال وجنوب السودان  

 

 دارفور مشكلة طويلة االمد وإن لم تكن تالحظ  متدنية المؤثرة علي آل القبائل فىتعد قضايا التهميش والتنمية ال

  حتى1983بين عامي (ودان  جنوب السهلية فيالخارجيين بسبب الحرب األبصورة واضحة من معظم المراقبين 

 ات، ازدادت هشاشة وضع االقليات فىومنذ السبعين). جيش تحرير شعب السودان والحكومة/ ، بين حرآة2005
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الهيكلي يتمثل الشرط . االجتماعية-زمة االقتصاديةرفور تدهورا من خالل االنقسام األثني والعسكرة والتصحر واألدا

.بة المحلية وغيرالكافية للموقف المزداد سوءا االستجاالرئيسي للصراع الكبير فى  

 

. ازدادت الصراعات بين القبائل حول الموارد، وهي ملمح متجذر في دارفور،زاد مع االزمة البيئية من السبعينات

حدثت الصراعات المبكرة بدون االشارة .  أراضي خصبة أآثرل الرعوية شبه البدوية للحصول علىسعت القبائ

ني والعسكرة ازدادت ثومع ذلك فإن االنقسام األ. ايزات بين العرب وغير العرب أواألفارقةي التمبصورة محددة ال

. أوائل التسعينات بين ليبيا وتشاد التي استمرت حتىالصراعات االثينةبصورة خاصة ألن دارفور تم سحبها الى   

 

ي السيادة آفريق إسالمي بي الذي يدع  والذي تأرجح بين دعمها للدور اللي- تلك الصراعاتإن دور الخرطوم فى

أصبحت ) 11. لم يعط اال اهتمام قليل لمصالح أهالي دارفور- رآب السياسة األمريكية المعادية لليبيا وسيرها فى

 فى الغالب مسلحة وفىمناطقهم حزام صراع وموضع نزوح آبير من قبل قبائل العرب الرعوية من تشاد التي آانت 

دية في تحويل عبء تلك رض القبلية التقليبالتكسير الجزئي لطريقة ادارة األهم قيام الحكومة وقد سا. بحث عن االرض

 دارفور ات بصورة متزايدة بين الجماعات فىومع الثمانينات فقد تم تسييس االنقسام.  ادارة دولة ضعيفةالوظائف إلى

ندة قائلة بسيادة جنس العرب وضد الحكومة  السعي لتحقيق أجي وحد القبائل العربية فىالذ"تحالف العرب"وقد ظهر 

االجتماعية بسبب االهمال من -وتباعا للجفاف والمجاعة، فقد تفاقمت االزمة االقتصادية.االقليمية ذات األغلبية الفورية

.الخرطوم  

 

ل الصراع لح) غير فعالة(، وقد بذلت جهودا 1987اندلع الصراع الرئيسي بين الفور واتحاد قبائل العرب بدارفور في 

 رة بالنظر الي الظروف المعاصرة فىللتقلبات غير المستق في وصف. 1989في مؤتمر المصالحة القبلي في منتصف 

 العرب الجانجاويد لتوسيع الحزام العربي من خالل تدمير الفور باحراق قراهم سعى :"دارفور، آتب أحد المؤلفين

بينما تم .  قرية400 من  أالف نفس وتم حرق أآثر3وقد حصد الصراع حوالي ). 12"تلكاتهموذبح شعبهم واستباحة مم

حزب  ومناصرة الحكومة وقد بدأ ت.  التقرير االخيرتم تجاهل عدد النساء المغتصبات فى اطار العنف، فقد اغتصاب فى

قد استخدم اتحاد العرب المقوالت ساعدت الحكومة القبائل العربية و.  ذلك الوقتالمرآزية فى صراعات دارفور فى

القانون والنظام وحل الخالفات، فإن أبعد من فشلها في الحفاط علي . المنادية بسيادة جنس العرب لجلب دعم الحكومة

.  انتهاآات حقوق انسان موجهة لالقلياتالدولة متورطة بصورة مباشرة فى  

 

 جاءت بعد االنقالب العسكري الجبهة االسالمية القومية التىمة لقد وضع العديد من أهل دارفور أماال آبيرة علي حكو

الفور -وبالرغم من ذلك فقد قامت الخرطوم مرة أخري بدعم  القبائل العربية في صراعات العرب. 1989في يوليو 

بية  الصراعات مع القبائل العراعترضت قبائل الزغاوا خالل. المضرمة من جديد، وفشلت في انفاذ اتفاقات المصالحة

الحرآة الشعبية لتحرير السودان إن هجوم فاشل بواسطة ) 13".منطقة تفرقة عنصرية"  أن الحكومة قامت بخلقعلى

 تحت قيادة داود بوالد، وهو آادر من الجبهة القومية االسالمية والفور، قد دعم عدم ثقة 1991 دارفور أواخر عام فى
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 عملياتها في مواجهة المتمردين وفىل لحسابها من أجل تتبع جندت الخرطوم مليشيا عرب تعم. الخرطوم في الفور

)14.وقت الحق تحدث موظفين حكوميين  ضد الفور والزغاوا منادين بضرورة احتوائهم وعزلهم  

 

 ثالث قطاعات، وهو ما  إلى وآجزء من اعادة تقسيم السودان فقد قامت الحكومة بتقسيم منطقة دارفور1994 عام وفى

وقد سمحت سياسة المرآزية متزامنة للسلطات بمكافأة الحلفاء باختصاصات .  أغلبية السكان الفورقسم بصورة فعلية

وفى غرب دارفور، تخصيص ) 15".ثني علي المستوي المحليميثاق للتطهير األ"ناحية الجدلية اقليمية، وهو من ال

الماساليت من جانب والقبائل العربية  جديدة للمجموعات العربية في  مناطق ماساالت قد أشعل صدامات بين واليات

 100 نفس وهجر 2000 وقد حصد 2000استمر الصراع الناشيء عن ماسبق حتي عام . والحكومة من جانب أخر

.ألف أخرين  

 

انعكس االضطراب السياسي باالضافة إلي ذلك، فقد . 2000 مناطق الفور والزغاوا من عام حدث انبعاث للصراع فى

ف في المنطقة، اعترضت وآلما زاد العن). 16. ور مصحوبا بأعمال قمع حكومية وحالة طوارئ دارففى الخرطوم فى

ات أن السلطات المحلية متواطئة قليوقد اعتبرت األ) 17. مطالب الفور والزغاوا باجراءات أمنية آبيرةالسلطات على

بدأت : " لك الوقت نقطة التحول ذوقد لخص حاآم شمال دارفور فى. سهم للدفاع عن أنفسعى اضطهادهم والبعض فى

)18". تلك المشكلة آحماية وانتهت بالمتمردين  

بل الحكومة،  العقود االخيرة خمس فئات من انتهاآات حقوق االقليات من قأوضحت بالدليل االحداث فى دارفور فى

: الشروط الهيكلية للصراع السياسي الذي ُتشارك فيه الدولةوالتي تسلط الضوء على  

 والدليل على ذلك الفشل المتكرر -، وبصورة خاصة األرض تأمين التوصل العادل للمواردل فى الفش-1

 آل جماعات ادلة وشفافة مع قضايا استخدام األرض والوصول اليها مما أثر على التعامل بصورة عفى

ض من رأو دعمها استالب األ/وت الحكومة و، وأآثر من ذلك سك)العرب وغير العرب(االقلية بدارفور 

.قبل بعض الجماعات الذي استتبع العنف  

 لماذا نحن ال؟ سوف اذن"  شمال دارفور أن العرب في الجنوب يملكون أرض ويتسألون يري العرب فى  "

ابراهيم يحيي، الحاآم "" ( مقعد في انتخابات حرة ألننا أقلية ولهذا يجب أن نأخذ بالقوةالنحصل علي أى

).5-2004مقابلة جولي فلنت، : 2000-1997االسبق لغرب دارفور   

 ذلك من خالل التالعب بترتيبات االقليم السياسية  وتم التدليل على-لجماعات االقلية التهميش السياسي -2

.والتعيينات، الدعم المتحيز لفئة معينة ومكافأة بعض المجموعات على حساب غيرها  

د قام بطرد معظم القيادات القبلية الماساليت السبع وق. أرسل الجنرال الدابي إلي دار ماساليت بسلطات رئاسية"

نتقل االشخاص المهجرين ا. وقد قام بمهاجمة وحرق دار ماساليت ووادي صالح. وعشرين وعين أمراء عرب

ابق أدم علي شوجار، المنسق الس." ( وآانت ذلك بداية حرب ماساليت...  مدن االآواخ في نيالةداخليا إلى

)5-2004 الدراسات القانونية والقانون االسالمي، مقابلة جولي فلنت، محاضر فىلجيش تحرير السودان و  
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 ذلك التوصل غير المنصف، وبصفة عامة المستوي  والدليل على-االجتماعية-قتصادية فقر التنمية اال-3

 من التزايد  خطط التنمية للدولة السودانية بالرغمقة فىالمنخفض من الخدمات االجتماعية واالهمال العام للمنط

.السكاني وحلقات الجفاف المتكررة وأزمات المعيشة العميقة  

وهذا يشمل منذ الحكومة -وأستطيع القول أن المشكلة...  أنا من دارفورأنا من الحزب الحاآم ولكنى"

" المناطق المهمشة" الخرطوم والجزيرة ولكن ليس  على هي أن االهتمام والعناية آانت مرآزة-االستعمارية

)2005الجنرال ابراهيم سليمان، الحاآم االسبق لشمال دارفور، مقابلة، الخرطوم، أغسطس " (خرياال  

والترتيبات رض م االشارة اليه أعاله من قضية األ والدليل ليس فقط في مات- تمييز ثقافي وعنصري-4

" العربيالتجمع " التسامح والدعم المزعوم لجماعة مميزة عنصريا وهي السياسية ولكن أيضا فى

.والتصريحات العدائية من قبل آبار الموظفين الحكوميين الموجهة ضد القبائل غير العربية  

 سياسة تطهير عرقي ضد غير العرب فى السودان بتتبع نشط لكومة الجبهة القومية االسالمية فىقامت ح" 

)1999خطاب مفتوح من مجتمع ماساليت في المنفي، أبريل ." ( غرب السودان  

...  العسكريجذور جانجاويد في التجمع العربي،  الذين يتم االشارة اليهم في أحد المنشورات  آجناحهمتقع "

 رة خاصة األرض والرعي إلي أخره فى دعم سري من الحكومة لتحقيق أهدافهم وبصووقد بدأوا يحصلوا على

ضو سابق بالبرلمان، مقابلة محمد بشار، ع)." (شرطة زاين"(قامت الحكومة بتسليح شرطتهم البدوية. دارفور

)5-2004جولي فلنت،   

 الصراعات  ذلك هو الفشل بحل والدليل على-انون والنظام واألمن تخلي عن المسئوليات بخصوص الق-5

 الدفاع عن النفس لى توفير أمن آاف ومتابعة لحماية المواطنين من العنف، اللجوء إبصورة حيادية والفشل فى

.معينة" عربية"ربية وتصادم الحكومة مع ميليشيات قبائل من قبل القبائل غير الع  

طبقت قوانين ...قاموا بعمليات مشترآة) هم... (أغمض جنود الحكومة أعينهم عن أفعال الميلشيات العربية"

)19). 1999مجتمع ماساليت في المنفي، سبتمبر ." (الطوارئ المعمول بها بصورة انتقائية  

تلك ... ا، وتمدهم باالسلحة والذخيرة وتوفر لهم الحماية بعد ارتكابهم المجازرتتعاون الحكومة مع المليشي"

متفشية لمدة طويلة ببساطة ألن انغماس الحكومة في الترويج واثارة مشاعر الكراهية ضد تلك القبائل ... الحملة

جاني سيسي وعبد الحاآم االسبق لدارفور، التي" ( مراقبة لحقوق االنسان انعزال المنطقة وغياب أىيستغل

)20). 2002 قرية الفور بشوبا، أبريل قبة بدارفور، نداء بعد الهجوم علىاللطيف اسماعيل، جماعة المرا  

 

في منع الصراع الهيكلي الجامح    االخفاقات   

.  دارفور وظروف الصراع واسع النطاق آانت معروفة للفاعليين الدوليين والسودانيينإن محنة االقليات فى

 وقف المتقلقل فى دارفور خالصة إلى من الم1995 عام رت جماعة حقوق االقليات على سبيل المثال فىفقد حذ

: 
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ثنية ع حول السلطة السياسية المحلية فى استقطاب الجماعات األساهم جفاف ساهيل وتدخل الحكومة والصرا"

 بالجذور التنموية والبيئية إن الطريق الوحيد للخروج من االزمة سوف يكون من خالل االعتراف. المتنوعة

)21."بيئة هشةات حول التوصل العادل للموارد فى للصراع والمفاوض  

 

ات حكومية أخري للجنة الفرعية  قدم  شريك لجماعة حقوق االقليات بيان مشترك مع منظم1999 عام فى

 اتجاه فى"ر آان يتصاعد ماية األقليات محذرا من أن الصراع فى دارفومم المتحدة الخاصة بمنع التمييز وحلأل

)22".حرب اثنية منتشرة االرجاء  

 

 تضاءل اهتمام الممول فى) 23. دارفور خالل التسعينات آان محدودامع ذلك فإن منع الصراع الهيكلي فىو

 النظام السوداني في التسعينات من بات علىحدت العقو. المنطقة بصورة مذهلة بعد مجاعة منتصف الثمانينات

 مراقبة هموم االقلية وتم اضعاف الضغط نة االنسانية وبالتالي القدرة علىدولية بصورة آبيرة للمعوالمساعدة ال

لم يبق إالعدد قليل من  المنظمات غير الحكومية الدولية . علي الحكومة حول انتهاآات حقوق االنسان

.  تقوم بتنفيذ برامجهاالمتواجدة في مناطق جغرافية محدودة وفي الغالب ذات برامج معونة طويلة االجل

آان ، فقد 2001 و1992مم المتحدة االنمائي بين عامي ين تم تشغليهما من قبل برنامج األباستثناء مشروع

. دارفور غائبابرنامج منع الصراع التابع لألمم المتحدة فى  

 

ائي النواقص في االنذار المبكر والمنع اإلجر): 2003-2000(التسرع والتصعيد للعصيان المسلح   
 العنف المتصاعد وتزايد إنذارات الخطر 

 2002 و2000استحوذ التصعيد المفاجئ للعنف في المناطق ذات االغلبية السكانية من الفور والزغاوا بين 

  المثارة فشلت فى التحول إلىبالرغم من ذلك فإن المخاوف. الدولي) بصورة محدودة(علي االنتباه القومي و

آانت المنظمات السودانية لحقوق االنسان .  عمل وقائيكر للصراع موجه إلىط لالنذار المبتحليل نش

 اثارة المخاوف شاطا في مراقبة العنف المتزايد فى دارفور وفىوالمنظمات الموجهة نحو االقليات هي االآثر ن

نسان وقد قامت منظمات مثل المنظمة السودانية ضد التعذيب ومرآز القاهرة لحقوق اال.لصراع واسع آامن

  المنفي وجماعة المراقبة بدارفور بصورة مستعجلةلسودانية وممثلي مجتمع ماساليت فىومنظمة التنمية ا

 العواصم الغربية  االجنبية في الخرطوم والوزارت فى السفاراتبإرسال رسائل خطية واحتجاجات إلى

)24.مم المتحدةحقوق االنسان الدولية واألومنظمات   

 

مم المتحدة لحقوق ان في السودان التابع لمفوضية األبدأ المقرر الخاص لحقوق االنس، فقد 2001مع بداية 

في أغسطس وقد سلط تقريره . 2002االنسان باعطاء انتباه خاص لدارفور حيث قام بزيارة المنطقة في بداية 

التهجير ن من القري وترحيل السكا"مزاعم ماساليت بأن شار إلى  دارفور وأ الضوء علي العنف فى2002

."  ملكية األرض هي بصورة مزعومة جزء من استراتيجية الحكومة لتغيير ديموجرافية المنطقةوالتغيرات فى
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 محت السودان من قائمة المراقبة وأنهت تفويض 2003وبالرغم من مخاوفه فإن لجنة حقوق االنسان لعام ) 25

)26.المقرر الخاص  

 

ات الخطر التي أثارتها الم ومنظمات حقوق االنسان الدولية انذارعالمنظمات المختصة بالصراع وااللم تلتقط 

، باستثناء المقرر الخاص 2003 عام جماعات األقلية السودانية والعاملين فى مجال حقوق االنسان حتى

ومع ذلك لم تكن تلك انذارات ). 27). 2002التي أقرت بانتهاآات محددة من عام (ومنظمة العفو الدولية 

-لم تكن تقارير حقوق االنسان وحقوق االقلية.  خطة عملنذار المبكر للصراع والترجمة إلىة لالالخطر آافي

آان البد لهذه التقارير أن .  تحليالت سياسية-بالرغم من اهتمامها بأنماط العنف المبنية علي انتهاآات واضحة

.تلتقط وتندمج في تحليل  مخصص  لالنذار المبكر للصراع  

 
المسلح وفشل في جهود المنع اإلجرائي المبكرتسارع العصيان   

آان من الممكن أن تكون .  غفلة الكثيرين على2003أبريل -أخذ نطاق العصيان المسلح فى دارفور فى مارس

آان . القصة مختلفة لو آان هناك نظام إنذار مبكر قادر سعي إلى التحليل وحقق أآثر في المعلومات المتاحة

الم االيجاد  اتجاه عملية سفى( األولويات السياسية وقصور)  آلية إنذار مبكر فعالغياب(هناك فشل مؤسساتي 

. دارفورآالهما عزل أآثر مخاوف االقلية فى، و) السودان، انظر للقسم التاليفى" والتخطيط للسالم"  

 

را ة من قبل جيش التحري دارفور بالهجمات ضد الحكومظم فىيؤرخ عادة لتصاعد العصيان المسلح المن

  فى-عاصمة شمال دارفور– الفاشر ى، وتبع ذلك هجوم واسع عل2003 أواخر فبراير ومارس لسوداني فى

 تؤآد تعبئة طويلة لهجوم الفاشر 2002أواسط عام  ذلك فإن هجمات العصيان تعود إلى وبالرغم من. أبريل

. إجراء وقائي ذو معنيد فى المعلومات متاحة ولكن لم تتحآانت. وفرصة مفتقدة حقيقية لمنع إجرائي مبكر  

ل جل من خال بتحديث التحليل الهيكلي طويل األمم المتحدة االنمائي بناء السالم التابعة لبرنامج األقامت وحدة

مم يق القطري لألتم تقديم الخالصات للفر.  دارفوربحث مدروس حول الصراعات ذات األساس االقتصادي فى

ن تسليط الضوء علي فشل الحكومة  تعاطيا ومتابعة محدودين بالرغم م ولكنها لقيت2002المتحدة في أآتوبر 

. التعامل مع األسباب الجذرية للصراعفى  

 

  السودانية، فالتحليل المقروء على وباالضافة الي المناصرة المستمرة من قبل المنظمات2002مع نهاية عام 

واإلفادات " فرص السالم بالسودان"ة بعنوان تقرير منظمة العدل اإلفريقيمثل  (نطاق واسع الخاص بالسودان 

حذرت من تصعيد محتمل والحاجة النتباه دولي ) التي قدمتها هذه المنظمة ومنظمة أفريكا آونفيدينشيال

متحدة فى الخرطوم األحداث مم ال فقد سيطر على التحديثات األمنية التابعة لأل2002ومع ديسمبر ) 28.عاجل

مفوضية االوروبية من خالل مستشارها للشئون االنسانية بالخرطوم بالنمط المتصاعد دارفور وقد تم تنبيه الفى 

 أآثر من عقد  السودان منذ خالل أول مهمة لها فى2003وقد تأآدت منظمة العفو الدولية فى يناير ) 29.للعنف
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لجنة قومية  فبراير لوقد دعت فى. ة مكثفة عملية مصالحة الحكومة أن تتبع بصوربالموقف واقترحت على

)30"حرب حقيقية مكتملة األرآان"للتحري لمنع تصاعد الموقف الي   

 

مدفوعا من قبل القيادات . 2002سعي بعض المعتدلين من الحكومة لحلول تفاوضية لألزمة منذ أغسطس 

من بصورة آاملة "قبائل المجتمعية المحلية الدارفورية، فقد نظم حاآم شمال دارفور مؤتمر للقيادة داخل ال

 صراعات دارفور بالرغم من ذلك فإن دور الحكومة فىو. 2003 فبراير 25 و24ر يومي  الفاشفى" دارفور

رفضت الخرطوم عالنية . جعل من الصعب عليها أن تلعب دور محايد) حتي قبل العصيان المسلح المعاصر(

، وقامت بعض ) القبلية المحلية والمنازعاتألقت اللوم علي قطاع الطرق(ثوار أن تعترف بالمظالم السياسية لل

بينما آان جيش تحريرالسودان ناقدا . عناصر الحكومة بصورة سرية بالدعم النشط لمليشيا الجانجاويد العرب

للتوجه القبلي للوساطة فقد أشار الستعداده للتفاوض وقدم مطالب تشمل تنمية اقليمية مكثفة والتخلي عن العمل 

.ة للميليشيات الجانجاويدالعسكري ووضع نهاي  

 

 عهدا لكل من الحاجة والفرصة الجراء وقائي إجرائي مبكر - النهاية فشلفى– فبراير  فىآان مؤتمر الفاشر

في وقت ما عندما آانت الخرطوم ربما منفتحة لتدخالت وفاقية، فالمنع . لدعم التصالح علي المستوي القاعدي

ولكن المداخل األساسية الالزمة . دارفور بادئا بتقصي الحقائق والمراقبةقليات ب تتطلب اهتمام ملح لألاإلجرائي

 تحليل لم تدمج المعلومات المتاحة فى. للتدخل بمنع إجرائي مبكر لم تكن واضحة للعيان وبالتالي لم يؤخذ بها

أجندة  وبصورة نقدية فقد فشلت دارفور في تحقيق . متكامل الذي قد يطور استراتيجيات لالجراء الوقائي

 لإلنذار المبكر بالمراآز الرئيسية لألمم الفريق اإلطارىميكانزمات االنذار المبكر المؤسسية الموجودة مثل 

.المتحدة  

 

.  آان الطرفان متحفزان للحرب بصورة متزايدة وارتفعت أسهم مزايدتهما على خيار الحرب2003مع مارس 

. د الحكومة صراع قومي واسع ض مارس إلى14 يوم كونادى اإلعالن السياسي لجيش تحرير السودان وقتذا

 آان تدويل الصراع )31. أبريل الرد العسكري والتمست دعم الرئيس التشاديوقد اختارت الحكومة فى

وقد استجاب جيش . مم المتحدة علي أعلي مستويلمنعطف وقد زود منبرا النغماس األ هذا اواضحا فى

وفي هذا .  مدمرا طائرة عسكرية واالستيالء علي أسلحة2003بريل   أ24تحريرالسودان لهجوم الفاشر يوم 

.الوقت فقد ظهرت حرآة المساواة والعدالة آمجموعة متمردين ثانية وقد تصاعد الصراع بصورة سريعة  

 

اإليجاد بين الشمال والجنوب علي الصراع ومنع الصراع في دارفور أثر عملية سالم  

 ل فى منع الصراع وذلك فى سياق عملية سالم اإليجاد التي هدفت إلى المهم فهم صراع دارفور والفشمن

 التفاؤل المتجدد لعملية توافق الصراع المتزايد في دارفور مع. وضع نهاية للحرب بين جنوب وشمال السودان

ت السودان، بدأت مفاوضا بين الحكومة والحرآة الشعبية لتحرير 2002 يوليو وبعد اتفاقية فى. سالم اإليجاد
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صنع . المجموعتين االثنتين لتقرير المسائل الدستورية شاملة الثروة ومشارآة السلطة لكل القطرمقصورة على

دماج مصالح  حساب ادف الي وقف الحرب وحل المظالم لألقليات في جنوب السودان جاء علىالسالم الها

ية ذات ارتباط مباشر وُملحٍّ  مسائل دستور فى-شاملة دارفور–خري عبر السودان المجموعات المهمشة األ

 رفض حق مشارآة آل المجتمعات  من خالل-ومن الناحية الجدلية فإن تكاتف عملية سالم اإليجاد . بالنسبة لهم

 تتسلح قد تى والسياسات الحكومية التمييزية واالستبعادية وسياستهم بالتفاوض فقط مع الجماعات ال-قلياتواأل

ان وأآثر من ذلك دفع المجموعات المستبعدة لتحمل السالح ليكون لها صوت في السود" منطق البندقية"قوي 

.سياسي  

 

 دارفور من أي  محنة مجموعات فىوالمقلق أآثر في ظل تصاعد الصراع، أن عملية سالم اإليجاد قد همشت

". طيط للسالموتخ"  اتفاقية سالم آاملةملية اإليجاد إلى دفع عآان الهم الدولي مرآزا على.  معنيدعم دولي ذو

 باقتراحات مفاداها أن 2003 دارفور بين فبراير وأبريل الدعاوي المنادية بترآيز أآبر علىتم مواجهة 

 دارفور وعملية مع ذلك فهناك ترابط بين الصراع فىو) 32.المساندة المفرطة لقضية دارفور هي مفسد سالم

 شعبية لتحرير السودان والخرطوم فى الحرآة الوبالرغم من وقف العداءات المتفق عليها بين. سالم اإليجاد

 ثوار لحرآة الشعبية لتحرير السودان إلى من اهالت مساعدة استراتيجية وبشرية ومعدات، فقد ان2002أآتوبر 

 سالم  الدولي علىقوي الترآيز) 33. فصاعدا وآانت حاضرة خالل هجوم الفاشر2002دارفور من أواخر 

 وقت متقلقل، وآتمت أجراس من اختفاء وتهميش دارفور فى) عراقيدة في الوالحرب الجد(الشمال -الجنوب

.االنذار المبكر ولم يتم العمل وفقا لها والمنع اإلجرائي آان مفتقرا  

 

2003  االخفاقات في المنع اإلجرائي المتأخر لتخفيف الصراع المتصاعد بعد أبريل  

 دارفور في شح الجهد الدولي بعد هجوم الفاشر إلى نهاية  فىدانيتجلت أآثر حاالت الفشل توثيقا حول منع الصراع المي

2003عام   

 السكان المدنيين والقذف الجوي ات المليشيا الجانجاويد العرب على، أشار االرتفاع المفاجئ في هجم2003ومنذ مايو 

ت فهناك اخفاقات محددة قليا من وجهة نظر األ)34".عصيان مضاد ذوا آلفة زهيدة"الحكومي للقرى إلى بداية عملية 

.2003في المنع الميداني أم اإلجرائي المتأخر في   

 

 المجتمع الدولي ترويج حل تفاوضي واعادة  بأنه على2003في يونيو ) ة االزمةجماع(أوصت جماعة االزمة الدولية 

 يوليو أشارت وفى). 35. دارفور وغيرها من قبل االقليات المهمشة فىهيكلة عملية اإليجاد لتدمج المخاوف المثارة

ية منظمة العفو الدولية للمذابح المنتشرة واقترحت بالتوسيع العاجل ألليات مراقبة حقوق االنسان المنبثقة من عمل

وسمح  لفريق مراقبة الحماية المدنية ذو الطابع الدولي من حيث عدد ) 36.قلياتاإليجاد الي دارفور لحماية األ

محادثات بة الحماية المدنية تم االتفاق عليه بين الحرآة الشعبية والخرطوم آجزء من فريق مراق( الموظفين الدوليين

. االنطالقولي محدود فقط وقد فشلت الفكرة فى دارفور ولكن بدعم دللتوسع إلى) سالم اإليجاد  
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م المرآز غير الحكومي مم المتحدة والفاعليين الدوليين لدفع الحل التفاوضي لالمام، فقد قاومع جهد قليل من قبل األ

للحوار المتعلق بالشئون االنسانية بالدخول في نقاشات مع القيادات المجتمعية ومجموعات الثوار والحكومة وقدمت لهم 

 باستضافة قامت الحكومة بدال من ذلك بطلب من حليفتها تشاد في ذلك الوقت. 2003خدمات وساطة في أواسط عام 

فقد آانت النتائج ضعيفة بدون وساطة مستقلة مدعومة من المجتمع . غسطس أبيك في أواخر أالمفاوضات فى

 تعطل سيطرة علي مليشيات الجانجاويد إلىوبعد شهرين فقد أفضي عدم استعداد الحكومة لنزع تسليح وال). 37.الدولي

ة الدولية ونزع  اتجاه مراقبة الحماية المدنيص للضغط فىضاعت الفر. وقف اطالق النار الهش الذي تحقق في أبيك

.أسلحة جانجاويد أو مراقبة وقف اطالق النار المدعوم دوليا  

 

االولوية االستراتيجية )1: فصاعدا هما2003آان االخفاقان الريئسيان في االجراء الوقائي اإلجرائي المتأخر من عام 

نوب وليس دارفور وإصرارها بأنه يجاد بين الشمال والجية لعملية سالم اإلالمستمرة من قبل الحكومات الغربية الرئيس

وآانت تلك مخاطرة "بالرغم من ارتباطهما وتدهور االوضاع بدارفور (يمكن التعامل مع الموقفين أفضل بالتتابع 

غياب قيادة ) 2تضاعفت من خالل ) 38")أعطت عكس النتائج المرجوة... حال اطئة أخالقيا وانسانيا ، ولكن على أىخ

.صة بمنع الصراع الميدانيلألمم المتحدة فعالة خا  

 

لم يكن لدي منسق الشئون االنسانية والمقيم التابع لالمم المتحدة أنذاك إال مهام تنموية وانسانية واعتبر أنه مفتقد لمساحة 

مم  لموظفين دوليين تابعين لألوبالرغم من ذلك آان من الممكن للتواجد الكبير. سياسية للتفاعل مع مشكلة دارفور

مم المتحدة بعد أبريل خرطوم أن يدفع نحو تفاعل أنشط لألي دارفور وفريق أزمة دارفور علي مستوي الالمتحدة ف

 دعم من  فصاعدا فقد طلب منسق الشئون االنسانية بالسودان التابع لألمم المتحدة2003من سبتمبر ) 39. 2003

للتفاعل السياسي ومنع العمليات الحربية )  سيةوبصورة خاصة من ادارة الشئون السيا(مم المتحدة المقرات الرئيسية لأل

هناك غياب صارخ ألية .  المستوياتتم مواجهة ذلك باالمتعاض علي أعلىومن المزعوم أنه ). 40. في دارفور

 للتعامل الواضح مع الموقف المتأزم بصورة 2003 الشئون السياسية في الت متاحة أو إجراء من قبل إدارةاتصا

ا التفاعل أن يشمل دعم لتحليل وتقصي حقائق علي مستوي القطر ونشر مبني علي التوافق لخبراء وآان لهذ. متسارعة

.األمين العام لألمم المتحدة ومجلس األمنعمليات الوساطة حتى تصعيدها ألعلى إلى أمن وسالم ودعم ل  

 

ذبت اهتمام دولي متزايد منذ أواخر  جيرة على األعراض اإلنسانية لألزمة التىبدال من ذلك فقد وقع االنتباه بصورة آب

وبالرغم من . وقد جاء الغوث مقدما بدال من تفاعل سياسي متكامل مع العناصر البشرية التي تدفع هذه األزمة. 2003

.2003أنه تم انتقاد الجهود اإلنسانية لبطئها الشديد فقد آان لها دوافع وقيادة أفضل من منع الصراع الميداني في   

 

. باالبادة العنصرية الروانديةمم المتحدة بمقارنة درافور ئون االنسانية والمقيم التابع لأل قام منسق الش2004وفي مارس 

ة أرض محروقة و منسقة للتطهير من أن هناك حملرئ التابع لالمم المتحدة مجلس األ أبريل أخبر منسق الطوا2 وفى
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يف مباشرة في نعدجامينا في تشاد واالنتشار االخير لمراقبين وقد تم التوصل إلي وقف اطالق للنار انساني ضع. ثنياأل

.تابعين لالتحاد اإلفريقي، وآلها لم توقف العنف  

 

  التعلم من دارفور لتبني مداخل مؤسساتية أقوي-منع الصراع واالنذار المبكر
 المؤسسات قرير تحديات علىكر فى دارفور التي تم تفصيلها فى هذا التتمثل االخفاقات في منع الصراع واالنذار المب

لم يكن االنذار المبكر في حد ذاته المشكلة ولكن آان هناك فشل لربط االنذار المبكر . القائمة والجديدة أن تتناولها

 أن يقوم بادماج آامل ى المدخل االقويجب على. ين عن نشر معايير وقائيةالمؤسسي النشط للصراع مع هؤالء المسئول

.رادة سياسية واضحة لتناولها ووضعها موضع االولويةلمخاوف االقليات وا  

 

ل الكارثة اإلنسانية  االنتباه حيا تشتيت االولوية إلىوليين لوضع عملية سالم اإليجاد فى   أدى  قرار الفاعلين الد

 علي أهمية المؤسسات والعمليات المفوضة فحسب والمساءلة عن منع الصراعتؤآد دارفور. المتصاعدة فى دارفور

يجب أن تكون تلك المؤسسات نشطة .  االولويةاسية التي التضع هموم االقليات فىلتخدم آحصن ضد المصالح السي

اف قوية أمر حيوي وبصورة وجود أليات مؤسسية متعددة االطر. ومفعلة لفترة طويلة قبل أن يزداد جموح الصراع

.قليمية الفرعية مثل اإليجادفريقي والمنظمات االحدة واقليميا االتحاد األمم المتخاصة األ  

 

مكانية أآبر الدماج وجهات نظر مم المتحدة، فإن جهود تقوية االنذار المبكر ومنع الصراع تستبقي افى داخل األ

ن هناك فرص لتقوية حماية المدنيين من خالل ادماج فى آل مرحلة من الوقاية الهيكلية فإ. األقليات بصورة أآثر شموال

.مباشرة للتعامل مع هموم االقليةتحليل وعمل موجه   

 

الم لن تفوض مفوضية بناء الس.  وجود انذار مبكر للصراع متكامل ونشط داخل األمم المتحدةاليزل هناك عجز حاد فى

آان الدور االآثر أهمية . ال فيما بعد حدوث مواقف الصراعالجديدة لتناول قضايا االنذار المبكر ومنع الصراع إ

نذار المبكر لالبادة، وسوف ة مرآزا علي المواقف الراهنة واإلألمين العام المختص بمنع االبادللمستشار الخاص ل

.تساهم بصورة مفيدة، ولكنها ال تفترض وظيفة إنذار مبكر متكاملة علي نطاق واسع  

 

. المتكامل للصراع دور اإلنذار المبكر لبعد السياسي الكامن فىليس بمقدور النظام اإلنساني أن يأخذ على آاهله عبء ا

 الفريق اإلطاري لإلنذار المبكر  الوآاالت بينللجنة الدائمة المشترآةن نظام اإلنذار المبكر اإلنساني التابع ورغم ذلك فإ

وعمل وحدة اإلنذار المبكر لمكتب تنسيق الشئون اإلنسانية تعد أمثلة هامة ومفيدة، ومع ذلك يجب عليهما ادماج 

قلية، ؤشرات الصراع قوية بخصوص حقوق األوروبي لمتعد قائمة االتحاد األ. ورة آاملةمؤشرات حقوق االقلية بص

. التمييز العنصري بالنسبة لالبادةديدة المتعلقة بمؤشرات القضاء علىآما يمكن أيضا االخذ في االعتبار االتفاقية الج  
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  تلعب دوراآلية تحليل حقوق االنسان التىورة نذار المبكر للصراع والوقاية بصامال لإليجب أن يدمج مدخل أآثر تك

يض المقرر الخاص لألمم المتحدة توضح عملية انهاء تفو. قليات موضع االهتمامحيويا بصورة خاصة حيثما تكون األ

. المبكراإلجرائي مدخل مؤسسي أقوي وبصورة خاصة للمنع  الحاجة إلى2003فى السودان عام   

 

مم المتحدة،  فاذا تم تفعيل دور الفريق اإلطاري نذار المبكر للصراع داخل األفي ظل غياب وحدة تحليلية خاصة لإل

 التحديات، الشئون السياسية فقد يرتفع لمستوىلإلنذار المبكر التابع لألمم  المتحدة بصورة حقيقية مع قيادة قوية الدارة 

بر فيه الطبيعة غير المؤسسية الفريق في الوقت الذي تعت. قليات من البدايةعلى األويجب أن يضع اهتمامات مرآزة 

ثقافة "في .  حساب العمل الفعلي قوة، ولكن اليجب أن يكون ذلك على أنها من قبل البعض علىاإلطاري لإلنذار المبكر

 جدول أن قضية دارفور لم تكن علىوآون .  االتجاه نحو الرقابة الذاتية على الشفافية أن تتغلب علىيجب" الوقاية

خطة الفريق اإلطاري لإلنذار المبكر .  فهذا يتطلب فحص3-2002 عامي  فىق اإلطاري لإلنذار المبكرأعمال الفري

قليات يجب أن غرافي والنوعي مرحب بها وخبرة األ قضايا منع الصراع الجاعة من الخبراء العطاء النصيحة فىلجم

.تضاف اليها  

 

 اون رسميا مع المنظمات العاملة فىتحدة وفرق القطر أن تتعيحتاج الفريق اإلطاري لإلنذار المبكر التابع لألمم الم

فعلى خالف النظام . نذار المبكر ومشارآة المعلوماتظمات غير الحكومية وبصورة خاصة فى مرحلة اإلالميدان والمن

مات غير  هناك تعاون رسمي محدود بين المنظ التابعة األمم المتحدة الوآاالت بينللجنة الدائمة المشترآةاالنساني 

منظمات تحليل الصراع المستقلة الهامة مثل . نذار المبكر للصراعيمية والدولية بخصوص الوقاية واإلالحكومية واالقل

بصورة .  مجموعة االزمة ليس لها حوار دوري مؤسسي لمشارآة المعلومات مع الفريق اإلطاري لإلنذار المبكر

ة سياسيا ومع ذلك فيمكن فصل مشارآة المعلومات وتشكيل نذار المبكر للصراع هو قضية حساسضحة فإن اإلوا

.السياسة عنها  

 

نذار مبكر للصراع مخصص، فالتوجد هناك آلية مؤسساتية تقوم بالمساءلة عبر نظام األمم باالضافة إلى تحليل إ

لوقاية اإلجرائية حاليا فان الدور القيادي االفتراضي ل. المتحدة تربط بين االنذار المبكر ووقاية نشطة من الصراع

نها تحتاج موارد والتزام بدور قيادي مساءل ل ادارة الشئون السياسية فعالة فإولجع.  إدارة الشئون السياسيةقاصرعلى

يجب علي وحدة دعم الوساطة الجديدة . مم المتحدةم قيادة الفريق القطري التابع لألنشط يشمل  ترآيز قاعدي مبكر لدع

ت والنساء والقيادات المجتمعية  اشراك االقليامن  أن التحليل والموارد توجه إلىسياسية أن تضالتابعة الدارة الشئون ال

 وتتطلب  الوقاية واإلنذار المبكر الفعالين داخل األمم المتحدة بصورة عاجلة أيضا إلى. من البداية صنع السالم فى

الفريق اإلطاري : ت الخاصة بمنع الصراعايضاح بخصوص االحاالت والعالقات بين الثالث أجهزة مابين االدارا

.اللجنة التنفيذية للسالم واألمن، ولجنة السياسات لإلنذار المبكر،  
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مثل مهام (مين العام موارد آامنة قيمة من أجل الوقاية والمهام الخاصة مت أموال الصناديق األئتمانية لأل دارفور، قدفى

قائية لتناول هموم   وفيما يتعلق بصورة خاصة بالدبلومسية الو.لألمم المتحدة) المبعوث الخاص وتقص الحقائق

أن تدمج عناصر من النموذج الناجح للمفوض األعلى لألقليات ) واالتحاد االفريقي( األمم المتحدة االقليات، فعلى

 مبكرة نشطة من المحتمل أن االمم المتحدة قد تفاعلت من خالل وقاية) 41.القومية لمنظمة األمن والتعاون األوروبي

نذار المبكر ي تطلبت بدورها معلومات واضحة لإللوآان تم اعالمها بصورة أفضل بمدي الكارثة المتدافعة والت

قيادة مساءلة عن الوقاية، ) 1 دارفور هي عهدا علي حقيقة نقص إن فشل الوقاية فى. كثف باالقلياتللصراع واهتمام م

)  آل من تحليل الحقوق والتحليل السياسيمتجذرة فى(ذار المبكر للصراع استراتيجيات مبنية على تحليل قوى لإلن) 2

.أليات داعمة للعمل تخلق دورة مفجعة للتعطل عن العمل) 3و  
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 مالحظات

راع تمت في  دارفور ومنع الصظفين سودانيين ودوليين منغمسين فى مقابالت المؤلف مع موبني هذا التقرير على

.2006 عام ، وفى أوروبا والواليات المتحدة فى2005السودان ونيروبي فى عام   

 

، ولكن بقي الترآيز على 2004بتمبر  س9 دارفور في آانت تتم فى" االبادة"لمتحدة بأن صرحت الواليات ا. 1

انظر : دفع لتحقيق دولى آامل نفس االثناء أيضا تاستمرار المطالبة الحكومة فى السودان بتحمل مسئولياتها، وفى

 سبتمبر 9،  مالحظات مكتوبة أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، " دارفورزمة فىاأل. "س.بويل

 دارفور التابعة لالمم المتحدة أنه بينما أن الحكومة للتحقيق فى أآدت المفوضية الدولية 2005وفي يناير . 2004

. حد ذاته ما وقع فى دارفور ليس إبادة فىولكن" أعمال االبادة"ي السودانية مسئولة عن الجرائم وفقا للقانون الدول  

 

 بليون دوالر أمريكي، وقد 2.5 فقد فاقت المساعدة االنسانية المسجلة 2006 وأواسط عام 2004بين بدايات عام .  2

وسوف تفوق هذا . 2006 مليون دوالر أمريكي حتي يناير 500فريقي أآثر من ة حفظ السالم التابعة لالتحاد األآلفت قو

. بكثير تكاليف التعافى واعادة البناء وبعثة حفظ السالم المخطط له التابعة لألمم المتحدةالرقم  

 

.2003قليات في أفريقيا، لندن، جماعة حقوق االقليات، سيلماني، اس، االعتراف باأل. 3  

 

) 1: هم) ترف بها دولياقليات المعلي يجب االستفادة من حقوق األوبالتا( تقرير من هو األقلية العناصر األساسية فى. 4

بصورة ذاتية هم أشخاص يختارون أنفسهم آأعضاء ) 2قومية لغوية موجودة، -بصورة موضوعية جماعة دينية أو اثنية

وعندما توجد مثل تلك المجموعات فهم في موقع األقلية ) 3الحق في تعريف الذات هو حيوي، -في جماعة معينة

.ويفتقدون للقوة لتقرير شئونهم  

 

 (   )لخاص بالوقاية من العنف المسلح  لالمين العام المقدم لمجلس األمن ا2001انظر علي سبيل المثال تقرير . 5

نحو األمن، التنمية، وحقوق اإلنسان :  في حرية أوسع2005                وتقريره لعام  2003مبدئي لعام وتقريره ال

.للكل  

 

. 130 فقرة 128، نيويورك، األمم المتحدة، ص 2005ية لعام ناتج القمة الدول) 2005(األمم المتحدة . 6  

 

حدة ومؤسسات أخري وتم مم المتيات، فهذا يعكس التهميش الكلي لألقليات عبر مؤسسات األوفقا لجماعة حقوق االقل. 7

. ذلك من بحوثهم الرسمية وغير الرسميةالتدليل على  

 

(S/2001/574) 

(S/2003/888) 
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 ، 102من، ورقة منفردة ، مؤسسة دراسات األ"ي في أفريقيارنذار مبكر قانحو نظام إ" ى سيليرس،ج لانظر إ. 8

.2005أبريل   

 

.مبرر في السياق السوداني ألن استخدامها مقبول محليا" قبيلة"استخدام مصطلح . 9  

 

.2004مم المتحدة في عام  تقديرات صندوق السكان التابع لألمبني علي. 10  

 

بور، أم . 2005شوشة، اثكا، نيويورك، مطبعة جامعة آورنيل، االبادة الم: ، دارفور.انظر الي برونير، ج. 11

، بولدر آو، وست فيو برس، 1993-1963ليبيا وتشاد والسودان، : أو، حرب الثالثين عاما بأفريقيا.وآولينز، أر

1999.  

 

العوامل ثني في دارفور واأل-الصراع السياسي": فريقيام األالحز"في مواجهة " الحزام العربي"، .هارير، أس. 12

.حالة السودان: طريق مختصر لالضمحالل) محرران(تفدت . هارير وت. ، في أس"الثقافية االقليمية  

170 ص ،1994        

 

.74، ص 2005تاريخ مختصر لحرب طويلة، لندن، زيد بوآس، : فلنت، ج ، ودوال، أ، دارفور. 13  

 

صحيفة –ومية االسالمية  نشرت بيانا في جريدة بالخرطوم  تم االدعاء أن الجبهة الق1992 سبتمبر 20في . 14

نه يجب دعم  وإعادة توطينهم في أماآن أخري وأسلحتهمفي الفور والزغاوا وأنه يجب نزع أ أنه اليمكن الثقة -السودان

.382، ص 2000، )بالعربي(حروب الموارد والهوية : ، السودان.انظر الي سليمان، ام: القبائل العربية بدارفور  

 

، ص 26مجلة لندن بوك ريفيو، المجلد رقم " مقاومة التمرد بأرخص تكلفة" حسب رأي ديوال في مقاله بعنوان . 15

.2004، أغسطس 15  

 

رفور  بين الرئيس البشير وخطيب الجبهة القومية االسالمية حسن الترابي دفع معظم أهالي دا1999إن انقسام . 16

المخاوف الحكومية في تنصيب عناصر متشددة من أقليات معينة لمواقع الحكم في  المعارضة وقد دفعت المسلمين إلى

 الكتاب االسود الذي سلط الضوء على نطاق واسع وغير معروف مؤلفه،يتوافق هذا مع مطبوعة موزعة على. دارفور

.ية في الخرطوم يد قليل من القبائل العربية النهرية النخبوعلى) العرب وغير العرب(لي دارفور تهميش آل أها  

 

Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet
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وثق التماسهم للرئيس  2002 مايو وفى.  فصاعدا2000ع للشرطة من عام فشلت مطالب قيادات الفور لوجود أوس. 17

وقد اشتكت بصورة .  فردا420 قرية ومقتل 59 وحرق 2002 وأبريل 2000 قرية بين يوليو 83  غارة على182

.2001الدية من قبل القبائل العربية بعد أحداث عنف في عام  تطبيق دفع اوا من أن الحكومة فشلت فىمشابهة الزغ  

 

.2005مقابلة، الخرطوم، أغسطس . 18  

 

  متاحة على" 1999فاقية سالم يونيو انتهاآات حقوق االنسان ضد الماساليت تستمر بعد ات. "19

 

    ، متاح على2002 أبريل 29، "نداء: التطهير العرقي بمنطقة دارفورفي السودان. "20
http://www.d-a.org.uk/pages/dmg1.htm 

 

علي ... رضنظم أآبر من البدو لالستيالء على األمنذ منتصف الثمانينات آان هناك دفع م"تم أيضا مالحظة أن . 21

انظر إلى فيرني، ب  وجماعة "(  االرواح علي الجانبيننطاق حرب أهلية حيث محو قري بأآملها وفقدان االالف من

).30-29، ص ص 1995قليات، حقوق األاع وأقليات، لندن، جماعة صر: قليات، السودانحقوق األ  

 

 والحوار بين فريقية لمروجي حقوق االنسان والصحة للشباب الديمقراطي، المفوضية األالفيدارلية الدولية. 22

.1999 يونيو 24               ، ،              "بيان مشترك مكتوب "المعتقدات الدولي فى  

 

 13.4من اجمالي %) 2(ور، فقد حظت دارفور بعشرة مشروعات فقط آان ذلك جزءا من إهمال أوسع لدارف. 23

اومبادا، مقتبس فيث يونج  .  أسانظر إلى. قدمة من المجتمع الدوليبليون دوالر أمريكي لمشروعات التنمية للسودان م

.20، ص 2005حياة الناس تحت الحصار، مرآز المجاعة الدولي فينستاين،  - ، دارفور  

 

  : فصاعدا2001 دارفور من عام  الخاص بانتهاآات حقوق االنسان فى تقريريل المثال إلىانظر على سب. 24
http://www.soatsudan.org 

  :منفيتقارير مجتمع ماساليت في ال
http://www.damanga.org 

 

 أغسطس 20لسودان، اوق االنسان فى تقرير مبدئي للمقرر الخاص لمفوضية حقوق االنسان الخاصة بموقف حق. 25

.78 إلى 75انظر خاصة إلى فقرات من .            لمتحدةمم ا، وثيقة األ2002  

 

آانت منظمة . ذلك من خالل المصداقية المتزايدة للحكومة حيث تفاوضت حول السالم في الجنوبتم التأثيرعلى. 26

انظر الي : دانوروبي من سجل حقوق االنسان بالسود األمراقبة حقوق االنسان بصورة خاصة ناقدة لموقف االتحا

E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/7 

UN Doc 
A/57/ 326 
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، ص ص 2003رون،ج ومنظمة مراقبة حقوق االنسان، نفط السودان وحقوق االنسان، منظمة مراقبة حقوق االنسان، 

673-687.  

 

 مثل وآالة الصحافة الفرنسية ورويترز واالسوشيتدبرس آانت أيضا مصادر مبكرة وآاالت االنباء.  27

. دارفورالموقف فىلمعلومات قيمة حول   

 

لحل شامل "هدف عملية اإليجاد "،  اعتبرت أفريقيا السرية أن " دارفورالموت فى "2002 تحليلها بنوفمبر ىف. 28

)6ص ". (بدا بعيدا عندما نظر اليه من دارفور" للصراع السوداني  

 

، 2004-2003هولند في دارفور -الخيارات االستراتيجية واالستجابة ألم أس أف: هولند، مراجعة-أم أس أف. 29

وصلت مجموعة من المعلومات عن دارفور العلي المستويات في لندن . 41سلسلة تقويم رقم -حدة التعلم والمساءلةو

، ووزارة الخارجية االمريكية، 95، عمود 643 عدد 2003 يناير 13) مجلس الشيوخ(انظر الي هانسارد : وواشنطن

.2003 أبريل 21تقرير إجراء سالم بالسودان،   

 

" (                 دارفور لتدهور الموقفنداء عاجل للجنة تحقيق فى: لسودانبيان صحفي، ا"فو الدولية، منظمة الع. 30

.2003 فبراير 21  

 

، " الغربقوة سوف تستخدم لسحق المتمردين فىيقول الحزب الحاآم في السودان بأن ال"انظرالي االسوشيتدبرس،. 31

 استراتيجيته تشادي ديبي دعمه للرئيس البشير فى الرئيس ال الفاشر أعلن أبريل فى13فى . 2003 مارس 27

.العسكرية  

 

 المملكة المتحدة،  الدولية التابعة لمجلس العموم فى لجنة التنميةانظر إلى. 2006عفو الدولية، مايو مقابلة، منظمة ال. 32

، التقرير الخامس )تلمعلوماتقرير مؤسسة آي دي سي البريطانية لجمع ا" ( مسئولية الحماية: دارفور، السودان"

.14، فقرة 5-2004للدورة   

 

نيروبي والخرطوم، (مقابالت مع موظفي الحرآة الشعبية وممثلي جيش تحرير السودان ومحللين سودانيين .33

 بالمراجع، أيضا سبق ثبته بالمراجع ، برونير، سبق ثبته. انظر أيضا الي فلنت ودي وال). 2005سبتمبر -أغسطس

.2004 مارس 25 ، فى76، تقرير أفريقيا، رقم "رفورانتفاضة دا"زمة والسيما عة األتقارير جما  

 

دي وال،  سبق ثبته بالمراجع  . 34  

 

(AFR 54/004/2003) 
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.2003 يونيو 25أفريقيا، ملخص ، " للسودانحروب أخرى"جماعة االزمة، . 35  

 

.2003 يوليو 1،            )(           ، " دارفور فى تلقي بظاللهااألزمة التى" منظمة العفو الدولية،. 36  

 

ولم تدع حرآة المساواة والعدالة .   محادثات أبيك وذلك لموقف الرئيس ديبي آان جيش تحرير السودان متشككا فى.37

.مم المتحدةللمحادثات ورفضت السودان حضور األ  

 

بته بالمراجعسبق ث.  الدليل المقدم من الدآتورموآيش آابيال في تقرير            انظر إلى. 38  

 

كن الخرطوم، ولم ير يعمل آل الوقت لقضية دارفور فى  آان هناك فقط موظف دولي صغي2003مع أواخر عام . 39

لم يخصص الفريق  ف2004حتي منتصف عام . مم المتحدة منتشرين في دارفورهناك موظفون دوليون تابعون لأل

مم المتحدة جتماعات الفريق القطري التابع لألعكست ا. "راع خبير مختص بتحليل الصة أىمم المتحدالقطري التابع لأل

،  مراجعة أنالب "خبرة دارفور: دروس مستفادة"مينيار، ل، " (2003نقص عام في درجة االلحاح حتي ديسمبر 

)2005، مؤسسة التنمية عبر البحار ، 2004للعمل االنساني في عام   

 

.2006مقابلة، دآتور موآيش آابيال، يوليو . 40  

 

 التابعة لجنة العالية المستوى المقدمة إلى"ة جماعة حقوق االقليات  دراس أوسع لفوائد ذلك المدخل انظر إلىلتفسير. 41

.2004، يونيو "مم المتحدة الخاصة بالتهديدات والتحديات والتغيراتلأل  

(AFR 54/041/2003) 

UK IDC
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 توصيات
لية والمنظمات غير الحكومية أن تحتاج الحكومات القومية والمنظمات الحكومية الدو: منع الصراع الهيكلي. 1

لوأردنا . تعترف بالربط الواضح بين الوقاية من الصراع من جانب والترويج وحماية حقوق االقليات من جانب أخر

بما فى ذلك (ود شاملة نحو تنمية شاملة أن نمنع الصراعات المستقبلية فيجب أن يترافق مع هذا االعتراف بجه

 المناطق التي توجد بها لحماية من التمييز والعنف لكل األقليات فىآة سياسية، وا، ومشار) المواردالتوصل إلى

.خطر آبير لحدوث صراع  

 

 موارد تكفيها للعمل وتكون منسقة وقيادة قوية ويجب ار المبكر الدولية واالقليمية إلىتحتاج نظم االنذ: نذار المبكراإل. 2

.أن تضمن تحليل له ترآيز علي الحقوق  

 

نذار المبكر وتقييم الخطر أن هناك تحليل سياسي قوي ومحدث متحد مع مراقبة مؤشرات حقوق ن يؤمن اإل يجب أ-

قلية شاملة التطرف االثني والديني والسياسات االدارية والسياسية والجغرافية شاملة، مدمجا فيها انتهاآات محددة لأل

.ردرض والموالممارسات التمييزية المتعلقة باألاالستبعادية وا  

 

 فريق اطار  ومنسق ويكون مبني علي الحقوق، فىمم المتحدة أن تؤسس ميكانزم تحليل انذار مبكر فعال يجب على األ-

:ويجب عليه. قوي أومؤسسة داخل االدارت مشابهة  

قليات أو        خبراء مستقلين مختصين بقضايا األيضم-  

قليات، بمافيها جرائى وميكانزمات حقوق االنسان واألادماج معلومات من المنع اإل تأسيس منتدي أوسع وظيفته -

.ميكانزمات خاصة وأجهزة ميثاق ومعاهدة ومعلومات من المنظمات غير الحكومية واالعالم  

" نذار سريع للصراعفرق إ"ئها التي يمكن أن تشمل نشر خذ في االعتبار تطوير امكانية استجابة سريعة بين أعضا األ-

 تحليل متكامل قوي -قليات الميدان ويشمل ذلك ممثلين عن األلموظفين العاملين فيبالتنسيق مع ا–وتطور 

. مرآزة على الفعل للمنع اإلجرائيواستراتيجيات واقعية  

 

 تناسقة تنظيما واالفضل أن تكون فىمم المتحدة مساءلة وم حاجة لتكون هناك قيادة تابعة لألهناك: المنع اإلجرائي. 3

.قلياتواالجراء المبكر، وحساس لهموم األسياسية التي تربط رسميا بين االنذار المبكر داخل ادارة الشئون ال  

مة من مم المتحدة أن تستخدم الدبلومسية الوقائية مسترشدة باطار حقوق االقليات، متعل باالضافة إلى ذلك فعلى األ-

.وروبين األلتابعة لمنظمة األمن والتعاوقليات القومية انجاحات المفوضية العليا لأل  

 

يملك هذا الميكانزم الجديد امكانية آامنة : مم المتحدة مختص بالوقاية من عمليات االبادةمستشارخاص تابع لأل. 4

.، ولكن يجب زيادة موارده لتحقيق مهامه الواسعةاإلنذار المبكر والمنع اإلجرائيلتحسين   
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بمافيها ( الحقوق شاملة آل المجتمعات ن تكون مبنية علىصنع السالم يجب أن جهود ليكون مستداما فإ: صنع السالم. 5

و قطري مالئم ويشمل ذلك آل -يجب التعامل مع الصراعات بصورة آلية من خالل مدخل اقليمي أو). نساء االقليات

.االفراد المتأثرين  



 

 
 

2006لدولية ، سبتمبردروس من دارفور، جماعة حقوق االقليات ا: نذار المبكر ومنع الصراعحقوق األقليات، اإل  

 

قليات وشرآاءها في البرنامج الدعم المالي من مؤسسة فورد وقسم التنمية تقدر جماعة حقوق األ: تراف وتقديراع

قام بتنسيق هذا . قليات أن تشكرآل من تم مقابلتهم والقارئين الخبراء علي مساعدتهمتود جماعة حقوق األ. ةالدولي

. بتحريره سوفي ريشموندتمالمشروع برنامج منع الصراع وقا  

 

 . قسم التنمية الدولية في جامعة أآسفورد -ساراث سرينفاسن هو باحث دآتوارة في مؤسسة الملكة اليزابيث: المؤلف

. صنع السالم الدولي وتأثيره علي الصراع في السودان والمنطقةينصب ترآيزه على  

 

نية واإلثنية للسكان قليات اللغوية والديل علي تأمين حقوق األر حكومية تعمجماعة حقوق األقليات الدولية هي منظمة غي

 المطالبات الدولية ز أنشطتنا علىتترآ.  مستوي العالم، وترويج التعاون والتفاهم بين المجتمعاتاألصليين على

تصادي تتمتع جماعة حقوق األقليات بوضع استشاري داخل المجلس االق. والتدريب والنشر والوصول لتلك المجتمعات

جماعة حقوق األقليات .  المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوبماعي لألمم المتحدة ووضع مراقب فىواالجت

.1544957 وشرآة مساهمة محدودة في بريطانيا برقم 282305مسجلة آجمعية تحت رقم   

 

 الرؤية الجماعية ISBN 1 904584 53 5    ال يمثل هذا النص بالضرورة. تم نشر تلك الدراسة آمساهمة للفهم العام

:نسخ من تلك الدراسة متاحة علي. ملجماعة حقوق األقليات أو شرآاءه  www.minorityrights.org 

.يمكن أيضا الحصول علي نسخ من الدراسة من مكتب جماعة حقوق األقليات بلندن  
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