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 2006 نوفمبر 3
 
 
 
 

 التقرير السادس لمفوض األمم السامي لحقوق اإلنسان
 بشأن وضع حقوق اإلنسان في السودان

 
 
 
 

 الهجوم على القرى المحيطة بمنطقة جبل مون: 2006 أآتوبر 29
 
 
 
 
 
 

أصدره مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة في 
 السودان
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 صـملخ
 

 مئات من الرجال المسلحين يتخفون في الزي شّنم، 2006 أآتوبر 29في صباح 
 على العديد من ، هجومًا عنيفًا"جنجويد"قة بأنهم وصفهم أهالي المنطالرسمي األخضر، 

بغرب  في الجنوب والغرب من منطقة جبل مونالقرى وعلى معسكر النازحين الذي يقع 
 أن ، على أقل تقدير، الهجوميوضح.  مدينًا50مقتل قرابة قد أسفر الهجوم عن و. دارفور

وفي أآثر في دارفور، الحكومة السودانية مازالت عاجزة عن نزع سالح المليشيات 
 . ستهداف المدنيينفي اقوات المليشيات ل ها استخدامتقدير

 
لى أن  المجتمعات المحلية إقدمتهاوتشير شهادة شاهد عيان، باإلضافة إلى القوائم التي 

ووفقًا للمعلومات التي ُجمعت، . من األطفال الذآور والرجال المسنينمعظم الذين ٌقتلوا 
ثمانية من الرجال الذين ُقتلوا تبلغ أعمارهم .  منهم دون سن العاشرة21،  طفًال26ُقتل 
نهب المهاجمون .  شخصًا على أقل تقدير من أهالي المنطقة15ُأصيب .  عامًا أو أآثر70

 ومن .خالل الهجوموالممتلكات، وسرقوا األثاثات والمالبس، بيرة من الحيوانات أعداد آ
ظل .  شخص7000 تصل إلى أعداد آبيرة من سكان المنطقةالراجح أنه قد تأثر بالعنف 

عبر الحدود مع تشاد وفي  اآلخرون نحو الجنوب البعض منهم بالمنطقة بينما فّر
 . اتجاهات أخرى

 
 ،أقرةوضمرة، وآسكس، وحلة عوين، وغبيش، وهشابة، : جماتتأثرت ثماني قرى باله

 أصول ذويمعظم سكان هذه القرى .  للنازحينجليجةومعسكر هطيف، وحسكنيتة، و
والقرى الثالث األولى هي األآثر تضررًا من الهجوم إذا أخذنا في االعتبار عدد . أفريقية

قتل و. سًة من سكانهامن غبيش وأصيب خم شخصًا 22 ُقتل  حيث.القتلى والمصابين
. ثالثة أشخاص من حلة عوين، آما ُقتل ستة آخرون وُأصيب ثمانية من القرى األخرى

 .  من سابق األحيان في دارفورالعديدوقد لوحظ هذا النمط من الهجوم على المدنيين في 
 

لمدنيين، ونهب استهداف ايمنع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
عدم : السودانية مسؤولية مزدوجةوللحكومة .  على النزوح عنوًةاتهم، وإجبارهمممتلك

 معلومات تشير التوجد.االشتراك في هذه األفعال وحماية المدنيين من مثل هذه الهجمات
 يتخذ إذ لم. اتخاذ ما يلزم إزاءهاإلى أن الحكومة قد قامت بمحاوالت لمنع الهجمات أو 

إجراء لحماية أي  قسمينو في قاعدة عسكرية قريبة من ينآانوا موجودن الجنود الذي
ليشيات في أنه بدأ تجمع للمعلى علم ب السلطات المحلية بغرب دارفور وآانت. المدنيين
 صفات واستندًا إلى .لتبديد شبح التهديد إجراء آاٍف ، ومع ذلك لم تتخذمنذ شهر المنطقة

منسوبي الجيش السوداني في راك هناك مؤشرات مقلقة باحتمال اشتبعض المهاجمين، 
  . الهجمات حسب ما ذآره بعض المهاجمين
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معظمهم آان يمتطي ظهور . قمر وصف شهود عيان المهاجمين بأنهم عرب من قبيلة
لشهادة شاهد عيان، فقد ووفقًا . الخيل ويتخفى في الزي الرسمي العسكري األخضر

ويبدو أن .  بي جي، وأسلحة أخرىادق، واآلردموا في الهجوم الكالشنكوف، والبناستخ
بعضهم ارتدي زيًا رسميًا جديدًا، وبعضهم شوهدوا . 500 و300عددهم يبلغ إجماًال بين 

. ديباجة خضراء أو صفراء أو حمراء أو تجمع بين اللونين األحمر واألصفرزيهم وعلى 
ضباط القوات المسلحة تظهر على زيهم شارات  رجال ةرأى الشهود أيضًا ثالث

 . سودانية الرسميةال
 

 لجنة تحقيق ووعد بمنع حدوث  أآتوبر،29ثر هجمات ، على أوالي غرب دارفور أنشأ
في مثل هذه التحقيقات شرعت الحكومة السودانية بيد أن . مات مماثلة في المستقبلهج

وليس هناك من محاولة متسقة للقيام بتحٍر مفصل يبدو لم تكتمل لكنها على في السابق، 
 . تقديم مرتكبي الهجمات واسعة النطاق إلى العدالةيترتب عليه في أوانه، وشفافية يتسم بال
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 :الخلفية والسياق )1(
 

منطقة جبل مون قبيلة مسيرية الجبل ذات األصول جزء آبير من يقطن في  .1
وفي الوقت . وهي منطقة جبلية تعد موقعًا استراتيجيًا للقوات المسلحة. األفريقية

ء آبير منها أفراد مجموعتين من المجموعات جزالحاضر، يسيطر على 
، وهما حرآتان غير )عدل والمساواةجيش تحرير السودان وحرآة ال(المتمردة 

وتعتقد الحكومة أن المدنيين الذين يقطنون . موقعتين على اتفاق سالم دارفور
 يمدون المجموعات المتمردة التي تشن هجمات ضد الحكومة منطقة جبل مون

ناك هجومان آبيران بمنطقة جبل مون بالمقابل، آان ه. اء والمأوىبالغذاء والم
 .  استهدفا المدنيين2005ر ب سبتمذمن

أرو  مليشيات مسلحة عربية هجومًا على معسكر تشن، 2005 سبتمبر 28في  .2
ما استغرق الهجوم . الذي يقع إلى الجنوب الغربي من جبل مون لالجئين، شارو
 40 قرابة  النيران فيإضرام شخصًا و27مقتل أسفر عن و دقيقة، 45 و30بين 
 متر من 300 وأرو شارومن تبعد القوات المسلحة السودانية آيلومترين . منزًال

 18وفي . للتدخل لمنع العنفواليبدو أن الجنود قد فعلوا شيئًا . قرية قسمينو
 فقد المدنيين لكثيٍر من ممتلكاتهم أسفر عنآان هجوم آخر ، 2005نوفمبر 
 . بة ثمانية منهموأصا

شمال الذي يمتد من ل فيه الممر شّك حدثت في وقت 2006 أآتوبر 29هجمات  .3
وصول ضباط حقوق اإلنسان  منطقة جبل مون تحٍد خطير أمام إلىالجنينة 

 بسبب ،جعل انعدام األمنوقد .  إلى المنطقةوالعاملين في المجال اإلنساني
ن الجنينة إلى  من التنقل م،ينوجود العصابات والهجمات المنظمة ضد المدني

وقد شكل . 2006سيليا أمرًا ينطوي على خطورة آبيرة، خاصًة منذ سبتمبر 
قتًال واعتداًء المدنيون من أصول عرقية غير عربية هدفًا للمسلحين العرب 

ستهدفت قوافل المنظمات اإلنسانية آما ُا. واختطافًا بصورة منتظمة ومنهجية
 موظفيها من استخدام الطريق ما  إلى منعمتحدةألمم الا قادمما بصورة متكررة 

وآان هناك على األقل سبع حوادث . لم يكن ذلك برفقة قوات االتحاد األفريقي
 أدت إلى وفاة ستة أشخاص على األقل وإصابة 2006 سبتمبر 26متفرقة منذ 

حدثت االعتداءات على الطرق وفي .  آخرين، اثنان منهما تعرضا للضربسبع
 . ىالقر

 
 

رية هشابة للنازحين وقجليجة هتفاصيل الهجمات على قرية غبيش ومعسكر  )2(
 2006 أآتوبر 29بتاريخ 

. 2006 أآتوبر 29 على قرية غبش الصغيرة عند شروق شمس يومبدأ الهجوم  .4
ومن بين الثالث هجمات التي .  شخص600يقدر عدد سكان القرية بقرابة 
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أآثرها عددًا من حيث ا الهجوم وصفت بالتفصيل في هذا التقرير، يعد هذ
وقد يرجع هذا إلى أن أهل القرى حاولوا التصدي . الخسائر وسط المدنيين

  الذين بلغ عددهمنرجال المسلحيال إال أن. للمهاجمين بالبنادق، وقتلوا ستة منهم
 عددًا على أهالي القريةتفوقوا ، آانوا على ظهور الخيل والجمالو ،مئاتال

لدى إن وجود أسلحة . فاآتسحوا قريتهم وقتلوا منهم رجاًال وآثير من األطفال
 .المجتمعات المحلية ليس بالضرورة مؤشرًا على وجود المتمردين

 وأنهم جاءوا من 500صرح الشهود بان العدد الكلي للمهاجمين قد فاق الـ  .5
رية قد أحاطوا بالق ":وعلى حد قول شاهد عيان. الشرق والغرب والشمال

حاول .  ثم بدأوا في إطالق النار."إلبادتكماخرجوا أيها العبيد، فقد أتينا  ":قائلين
وذآر شاهد ". االختباءمحاولين بعض الناس الهروب، وبقي آخرون في القرية 

 سمع المهاجمونوصرح آخر أنه ". منازلهم للقتلب تعرض الذين ظلوا: "آخر
ووصف آخر بعض . "حد منهموال يهرب أ" "اذبحوهم" "اقتلوهم"يقولون 

هرب أربعة أطفال في مجموعة واحتموا : "مشاهد القتل القاسية التي شهدها
.  قتيًالأحدهمحد المهاجمين وأطلق النار عليهم فأردى بإحدى األشجار، فأتى أ

يجرون في آانوا )  أعوام9 و7 و5رهم أعما(مجموعة أخرى من ثالثة أطفال 
. وأردوه قتيًالعليه  أعوام، فأطلقوا النار 5صف واحد، فسقط الطفل البالغ 

فقال ". لقد قتلتم هذا الطفل، دعوني اذهب"فوقف أحد األوالد وقال للمهاجمين 
. فأطلق عليه النار" إن ترآتك فسوف تكبر، إذن لن أدعك"أحد المهاجمين 

 . ان أمه وأردوه قتيًال أمام عينيهبعة أعوام موقاموا أيضًا بسحب طفل عمره أر
 شخص على حد قول 5000تقبل معسكر هيجليجة للنازحين ما يزيد على يس .6

 ومجموعة آبيرة من المسلحين قمرقام رجال من قبيلة . الشهود والضحايا
 أآتوبر 29  صباح يوم6:30المعسكر حوالى الساعة العرب بالهجوم على 

ا وقامو. مهاجمون من الجهة الجنوبية للمعسكرجاء ال"وقال شاهد عيان . 2006
من على البعد بقذف آر بي جي وقذائف أخرى ثم اقتربوا وبدأوا في إطالق 

. وقال أحد الشهود أن الكثير من األهالي آانوا في منازلهم وقت الهجوم". النار
لكني ال استطيع تحديد آان الوقت مبكرا "وذآر أحد الضحايا الذين ٌأصيبوا 

 سمعت . آنا نعد الشاي. السابعةت الخامسة أو السادسة أوربما آانالوقت تمامًا، 
رأيت الرجل .  خرجت من منزلي فأصبت في يدي ورجلي.ًاضربًا وصراخ

هجم عدد . آان يتخفي في زي عسكري ويمتطي حصان. الذي أطلق النار علّي
آانوا يحملون الكالشنكوف والبنادق واآلر بي . من الرجال واآتسحوا المعسكر

ذآر أحد ". لق الناري وُقتل طفالها أيضًا الطبعيني امرأة أصابهارأيت . جي
".  وننهب ممتلكاتك،جئنا لنقتلك، نبيدك" يقول المهاجمينالشهود أنه سمع أحد 

 المهاجمون فرض الشهود في اتجاهات مختلفة ففّر"أضاف الشاهد قائًال 
وهم ُقتل النازحون ".  والممتلكاتالحيواناتعلى المعسكر ونهبوا سيطرتهم 

أشارت التقارير إلى أن . ارجها أو أثناء هربهم من المعسكربمنازلهم أو خ
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غلى ثمنه، فوضعوا ما نهبوه على األبل وغادروا المهاجمين نهبوا آل ما 
 مختبئًا أحد المهاجمين وهو يتحدث في تلفونه سمع شخص آان. المكان

 ."جليجةوربحنا نحن هغبيش حسنًا، قد ربحتم "ويقول " الثريا"المحمول 
 ة أخضر على قرية هشاب رجًال مسلحًا يتخفون في زي رسمي60ة هجم قراب .7

نهب . تمر الهجوم حتى التاسعة صباحًااس. 2006  أآتوبر29في صباح 
وأشياء أخرى ثمينة تشمل ) إلخ...األبقار واألغنام(المهاجمون آل الماشية 
روى رجل قام بدفن خمسة من األشخاص الذين وقد . األثاثات ومالبس النساء

 وآان األطفال نائمين عندما اقتربت .الوقت مبكرًاآان "وا في الهجوم قائًال قتل
 أطلقواعند بداية الهجوم . على ظهور الخيل واإلبل وهجمت على القريةمليشيا 

. انفجرت على بعد مسافة من القريةها، ولحسن الحظ، قذائف آر بي جي، ولكن
وآانوا يقتلون آل  .خضرآانوا يحملون بنادق حديثة ويتخفون في زي رسمي أ

وهاجم . نجا من الموت من حالفه الحظ في الهرب من القرية. يمرون بهمن 
الحيوانات نحو الجانب الشمالي فيما قام دفعوا بالناس والرجال مجموعة من 

اآلخرون برفع الممتلكات والبضائع التي قاموا بنهبها أثناء الهجوم على ظهور 
 ".الجمال

 تحقيقحنة ، ل2006 أآتوبر 29هجمات  ، في أعقابورأنشأ والي غرب دارف .8
غير أن حكومة السودان .  في المستقبلوقوع مثل هذه الحوادث عد بمنعوو

أنها لم يبدو آانت قد بادرت بإجراء تحقيقات في السابق إال أن العديد منها 
ية شفافمتسقة إلجراء تحقيقات مفصلة تتسم بال هناك محاوالت تكتمل، وليس

 .  إلى العدالةتقديم مرتكبي الجرائمنها يترتب عليها وفي أوا
 
 
 
 
 :التوصيات )3(

 :أن تقوم باآلتي على نحٍو عاجلعلى حكومة السودان  .9
 29الذي وقع يوم  الهجوم في في حينه وإجراء تحقيق محايد يتسم بالشفافية -

هوية ديد جمع األدلة لتح  التحقيقيجب أن يكون الهدف من. 2006أآتوبر 
آما . ومقاضاتهمللهجمات وآانوا العقل المدبر لها ونفذوها ا  خططونالذي

 هذه الهجمات  منعالذين عجزوا عنالمسؤولين يجب أن ينتج عنها تحديد 
مسلحة في المنطقة وفشل القوات البالسماح للمليشيات المسلحة بالتجمع 

 .ويجب أن تعلن نتائج التحقيقات.  أثناء الهجماتالسودانية في حماية السكان
في الجرائم يثبت ضلوعهم ويجب أن تتخذ اإلجراءات القانونية ضد الذين 

 . تعويض ضحايا الهجماتو
 .احترام التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني -
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 . تنفيذ آافة االلتزامات بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة -
 إجراءات لتنفيذ التزامها دنيين وأن تتخذ اتجاه حماية المااللتزام بمسؤوليتها -

 . التي تنشط في المنطقةسالح المليشيات بنزع 
تأمين الطرق . العون الطبي واإلنساني إلى المناطق المتأثرة وصولتسهيل  -

المصابين صول التي برتط بين المناطق المتأثرة والجنينة حتى يتسنى ح
 . على الخدمات الطبية

 
 : يقوم باآلتي على نحٍو عاجلعلى المجتمع الدولي أن .10

ستطيع التحاد اإلفريقي في السودان حتى تتوفير الموارد الضرورية لبعثة ا -
الوفاء ، بحماية المدنيين، على أن يشمل ذلك المتعلقةالقيام بمهامها 

مساهمات إضافية من  وإرسال ،توفير الدعم اللوجستيبالتزاماته المالية، و
 . الدول المساهمة بالقوات

ات وقف إطالق النار، أن تراقب ثة االتحاد األفريقي بموجب اتفاقى بععل -
انتهاآات وقف إطالق النار واإلبالغ عنها والمساهمة في على نحو فاعل 

 .  على المدنيينمنع الهجوم
ئيات وااللتزام باتفاقات وقف إطالق النار احث األطراف على إنهاء العد -

 . وار الجامع والعملية السياسيةالحومساعدتهم على حل النزاع من خالل 
 

 
 
 


