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                جملس حقوق اإلنسان
                          الدورة االستثنائية الرابعة

     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣-  ١٢

  موجهة٢٠٠٦ديسمرب / كانـون األول١١رسالة مؤرخة 
 خلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف السـودانمن املقررة ا

 سيما مسر إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

ّ                                  يف مناسـبة انعقاد الدورة االستثنائية جمللس حقوق اإلنسان بشأن دارفور أرجو أن تعّمموا هذه الرسالة                                                                                          
  .                                         على مجيع األعضاء واملراقبني يف جملس حقوق اإلنسان

      فقرار   .                                                      اإلنسان الستجابتهم حلالة حقوق اإلنسان العاجلة يف السودان                           وأود أن أشكر أعضاء جملس حقوق 
                                                                                                              عقد دورة استثنائية بشأن حالة حقوق اإلنسان يف السودان يعترب عالمة هامة على استعداد جملس حقوق اإلنسان                 

            يؤسفين بالغ   و  .                                                                                            لتقييم حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان واختاذ تدابري فعالة حلماية حقوق أضعف الناس            
                                                        ً                                                      األسف أنين ال أستطيع حضور هذه الدورة االستثنائية اهلامة شخصياً وأود أن أعرب لكم عن متنيايت الصادقة يف                  

  .                                     ً                           أن تتوصلوا يف مداوالتكم إىل حلول تضع حداً لالنتهاكات اجلارية يف دارفور

                        القرار األول بتعيني إجراء                                                               ومن املهم التذكري بأن سلف اجمللس وهو جلنة حقوق اإلنسان كانت قد اختذت  
  .               ُ                                ومنذ ذلك احلني قُدمت تقارير عديدة إىل اجملتمع الدويل  .     ١٩٩٣                                     خاص حلالة حقوق اإلنسان يف السودان يف عام 

ُ                           ولقد استعرضُت استنتاجات وتوصيات من       .                                                               فال يوجد نقص يف املعلومات عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان                      
          ومن املثري    .                                                ت وتوصيات خمتلف اإلجراءات اخلاصة مبواضيع حمددة                                                 سـبقوين يف هـذه املهمـة وكذلك استنتاجا        

   .                                                                                لالهتمام أن التوصيات ذاهتا تكررت سنة بعد سنة ومل حيرز إال القليل من التقدم يف تنفيذها

              املاضي عندما     ٢٠٠٦      أغسطس  /                                                             لقد قمت ببعثتني إىل السودان يف هذه السنة، كانت ثانيتهما يف شهر آب 
        وتدهورت  .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /                                                وقد قدمت استنتاجايت إىل اجلمعية العامة يف تشرين األول  .   ور                 زرت مشال وغرب دارف
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            مايو، رفضت   /                                                                فعلى الرغم من توقيع اتفاق السالم بشأن دارفور يف شهر أيار            .                      ً     ً         احلالـة يف دارفـور تدهوراً مثرياً      
                             ام القوة لفرض االتفاق على                                                      وأهلب احلالة على حنو خطري جلوء احلكومة إىل استخد          .                            فصائل عديدة االنضمام إليه   

                 ومل تنهض احلكومة     .         ُ                       وما زال ُينتهك احلق يف احلياة       .                                                             الذين مل يوقعوا عليه يف انتهاك التفاقات وقف إطالق النار         
                                                                                                             مبسـؤوليتها عـن محاية السكان املدنيني من االعتداءات يف املناطق اليت تسيطر احلكومة عليها ومل ترتع أسلحة                  

                                                                                   لك، يتعذر اآلن بسبب النـزاع وصول العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية إىل أجزاء                          وعالوة على ذ    .            امليليشـيات 
  .                                                                                                              عديدة من دارفور مما حيرم اجملتمعات احمللية من املعونة احليوية الغذائية والصحية، مما يؤدي إىل املزيد من الوفيات          

                       ً     الضحايا إىل السلطات خوفاً من                      ويف معظم احلاالت ال تلجأ   .                                             ويسـتمر االغتصـاب والعنف اجلنسي ضد النساء     
                                                        بل عندما حتاول الضحايا اللجوء إىل السلطات فإن هذه           .                                                      االنـتقام أو بسـبب عدم ثقتهن يف الشرطة والقضاء         

                                       وال ميكن قيام سالم دائم ومستمر بدون         .                                                                   السـلطات يف معظم احلاالت ال تقدم مرتكيب تلك األفعال إىل القضاء           
                وإنين أدعو مجيع     .                                                        ء بالغ األمهية إلهناء اإلفالت من العقاب وضمان املساءلة                                       ويف هذا الصدد، ال بد من إيال        .    عدل

  .                                                                                               الدول األعضاء إىل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية وضمان تقدمي املسؤولني عن اجلرائم الدولية إىل القضاء

                        القانون الدويل حلقوق                                                                                  وتشري مجيع املعلومات إىل عدم امتثال حكومة السودان اللتزاماهتا القائمة مبوجب           
                                                                        فقد وضعت جلنة حقوق اإلنسان وهيئات أخرى من هيئات األمم املتحدة مبا              .                                اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   

                                                                                                              فيها جملس األمن توصيات عديدة ملساعدة احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا القائمة مبوجب القانون الدويل، ولكن               
                              ً                                             ى سبيل املثال، نشر السودان آالفاً من جنوده يف دارفور يف انتهاك واضح                وعل  .                     ُ             معظـم هـذه التوصيات مل ُينفذ      

         وقد جلأت     ).     ٢٠٠٥ (    ١٩٩١                                                                                التفاقـات وقـف إطالق النار، واتفاق السالم بشأن دارفور، وقرار جملس األمن              
ً                                                                      احلكومة إىل القصف اجلوي يف مهامجة قرًى تسيطر عليها مجاعتا املتمردين جبهة اخلالص الوطين ومجاعة ال                                                   ١٩   .  

                  ً                                                                                         وتواصـل احلكومـة أيضاً دعم هجمات واسعة النطاق تشنها امليليشيات على القرى مثل اهلجمات على القرى                 
                                              سبتمرب، اليت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات        /             أغسطس وأيلول  /                                            الواقعـة قـرب بورام جبنوب دارفور يف آب        

   ً                         ً        مناً يف معسكرات املشردين داخلياً بسبب                             ً               ً    ومل جيد كثريون من املشردين حديثاً من القرى مكاناً آ  .            وتشريد اآلالف
  .                                                        وجود امليليشيات واجلماعات املسلحة حول هذه املخيمات ويف داخلها

                             فمن املفيد إلقاء نظرة على       .                                                                               وأود أن أؤكـد أن احلالة يف دارفور ال ينبغي تناوهلا مبعزل عن أمور أخرى               
          ً                                تستحق أيضاً حالة حقوق اإلنسان يف أجزاء أخرى   .                                                ً     ً  تاريخ السودان لفهم أمناط ما يقع من انتهاكات فهماً كامالً

                                ً                                وال يزال الوضع يف جنوب السودان هشاً وتظهر فيه آثار سنوات             .                                             مـن الـبلد اهتمام جملس حقوق اإلنسان هبا        
  .                               والفقر منتشر فيه على نطاق واسع  .                                                                      النـزاع الطويلة ال سيما فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية

                         وأخذ العائدون واملشردون     .                                                                      دم وجود احلقوق يف التعليم والصحة والسكن املناسب واحلق يف التنمية                      ويكـاد ينع  
        تصاعد     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                ويف تشرين الثاين    .       ً                                                           داخلـياً يصـلون إىل جنوب السودان حيث يواجهون صعوبات هائلة          

               القوات املسلحة                                                                                            الـتوتر يف جـنوب السـودان لدى نشوب مواجهات عنيفة بني حركة جيش حترير السودان و                
  .     ً  شخصاً   ١٥٠                      َْ                    السودانية الشمالية يف مَْلكال أسفرت عن مقتل 
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                                                          بالتعاون الذي أقامته حكومة السودان يف إطار والييت،            ١١٥ / ٢                                   ورحب جملس حقوق اإلنسان يف قراره        
      أن                       ويف هذا السياق، أود     .                                                                                    كمـا دعا فيه احلكومة إىل مواصلة وتكثيف تعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته             

                                                                                              أدعو اجمللس إىل اختاذ ما بوسعه من إجراءات لضمان تنفيذ حكومة السودان جلميع التوصيات اليت وضعتها خمتلف 
                                                                                                            اإلجـراءات اخلاصـة ومنظومة األمم املتحدة بوجه عام، وخباصة التوصيات الرامية إىل محاية املدنيني ومكافحة                

                                            ى مواصلة استعراض حالة حقوق اإلنسان يف السودان       ُ                            وإنين أُشجع جملس حقوق اإلنسان عل       .                  اإلفالت من العقاب  
                                                                                                                      يف دورتـه العاديـة القادمة، مبا يف ذلك إجراء تقييم ملدى التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ التوصيات ووفاء احلكومة                    

  .                                                 بالتزاماهتا القائمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

  .       لبها مين                                           وسأبقى حتت تصرف اجمللس لتقدمي أي مساعدة أخرى يط 

         سيما مسر،  :       التوقيع 
                                      املقـررة اخلاصـة املعنية حبالة حقوق         
                 اإلنسان يف السودان  
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