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                جملس حقوق اإلنسان
                          الدورة االستثنائية الرابعة

     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢

  موجهة من٢٠٠٦ديسـمرب / كانون األول٨رسالة مؤرخة 
 املستشار اخلاص لألمني العام املعين مينديس، .السيد خوان إ

 إىل رئيس جملس حقوق اإلنسانمبنع اإلبادة اجلماعية 

                                      تقرير األمني العام عـن تنفيـذ خطة العمل                                                        يشرفين أن أشري إىل احلوار التفاعلي مع جملس حقوق اإلنسان بشأن  
  ،  )E/CN.4/2006/84   (                          املعين مبنع اإلبادة اجلماعية       اص                                                   اخلمس ملنع اإلبادة اجلماعية وعن أنشطة املستشار اخل                      ذات الـنقاط  

                                                                     ففي البيان الذي أدليت به، أعربت عن اهتمامي بالتعاون مع جملس             .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩                  الـذي جـرى يف      
                      ً                                                                                           حقـوق اإلنسان فيما خيص كالً من حتديد احلاالت املثرية للقلق ووضع هنج عملية لتفادي تدهور أوضاع قد تؤدي إىل                    

                                                                     ويف إطار روح التعاون والقلق املشترك بشأن حاالت وقعت فيها انتهاكات مجاعية   .                       ُ             إلبـادة اجلماعـية إن هي مل ُتضبط        ا
                                                                                                           وخطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، أود أن أشاطركم بالغ قلقي إزاء احلالة يف دارفور، اليت سيتناوهلا جملس حقوق     

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢   وم                                    اإلنسان يف دورته االستثنائية الرابعة ي

                                                                                                            أظـل شديد القلق بشأن احلالة يف دارفور، حيث ال تزال االنتهاكات اجلماعية اخلطرية الواسعة حلقوق اإلنسان                  
                           وذلك خطر نبهت إليه منذ       .                                                   ً                                        والقانون اإلنساين الدويل، على أساس العرقية، تشكل خطراً من منظور منع اإلبادة اجلماعية            

                           ً                 وطيلة هاتني السنتني، واستناداً إىل معلومات        .     ٢٠٠٤       يوليه   /     ً      ً                                 خاصاً معنياً مبنع اإلبادة اجلماعية يف متوز                    ً      تعيـيين مستشـاراً   
                           تناول مسألة محاية املدنيني      )  أ   : (                                                                                    وحتلـيالت تلقيتها من مصادر خمتلفة، اقترحت تدابري يف أربعة جماالت تستهدف ما يلي             

     احلرص   )  د (                                   السماح بإيصال اإلغاثة اإلنسانية؛       )  ج (           سياسي؛                             إحراز تقدم هبدف إجياد حل      )  ب (   ً                    أوالً وقـبل كل شيء؛      
                                                                     وإن عدم قدرة حكومة السودان واجملتمع الدويل على تلبية االحتياجات            .                                            على مؤاخذة املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة     

  .                                                                            العاجلة بشكل فعال فيما خيص محاية السكان املدنيني مؤشر على ضرورة اختاذ تدابري عاجلة

 ُ                   وُيخشى أن اهلجوم على   .                                                           اهلجمات املباشرة على املدنيني يف قرى دارفور طيلة األشهر األخرية          فقد زادت  
    ومن   .                            ً                                                                     خميمات األشخاص املشردين داخلياً احتمال وارد وقد يؤدي إىل وقوع خسائر جسيمة يف صفوف املدنيني              
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                                  اعدة اإلنسانية، اليت يعيش عليها                                                                                       املقلق بالدرجة ذاهتا أن ازدياد العنف يف دارفور من شأنه أن يعرقل وصول املس             
                                                                             وبلغتين أنباء مثرية للجزع مفادها أن وكاالت إنسانية رائدة ما زالت عاملة يف دارفور   .                   حوايل ثالثة ماليني شخص

َ                                                       وقد وردت منسَق اإلغاثة اإلنسانية أنباء كثرية مفصلة عن العقبات            .                        يف املائة من احملتاجني      ٥٠                 ال تصل سوى إىل                  
                              ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل انقطاع   .                                                     اإلنساين، بسبب كل من الصراع املندلع والعراقيل اإلدارية              اليت تعوق العمل

                                                                                                      املسـاعدة عـن مئات اآلالف من األشخاص، وقد يؤدي تدهور األوضاع، يف أشد احلاالت، إىل ما قد يوصف                   
  .                               باإلبادة اجلماعية عن طريق االسترتاف

ّ                                   ن ويبدو أن حكومة السودان قد فّسرته بشكل فضفاض على أنه                                        َّ            إن اتفاق السالم يف دارفور ال ينفَّذ اآل                                      
                   وهو التزام تعهدت    (    ً                                               فبدالً من أن يؤدي االتفاق إىل نزع سالح اجلنجويد            .                                       تربير ملتابعة األطراف غري املوقعة عليه     

             ، تشدد هذه    )    ٢٠٠٤                                          ُ                                                به حكومة السودان يف اتفاق السالم يف دارفور وأُدرج ضمن قرارات جملس األمن منذ عام                
         وقد ذكر    .                                                                    ً                                  املليشـيات العربية من هجماهتا وتزيد منها وتنتشر يف أماكن تشكل فيها خطراً على السكان املدنيني               

           أن حكومة -                                                               الزعيم املتمرد الوحيد املوقع على اتفاق السالم يف دارفور          -     ً                                 مؤخراً املستشار الرئاسي ميين ميناوي      
     ً                                         ونظراً هلذا الوضع، من الواجب جتديد العملية          ".      إياهم                      ً               ً       تعمل مع اجلنجويد، معيدةً تسليحهم ومعبئةً        "           السـودان   

                                                     وإجياد عملية سالم معززة على نطاق واسع لفائدة         -     ً                                           بدءاً بوقف إلطالق النار حتترمه مجيع األطراف         -          السياسية  
   الغ                         إجراء حتقيقات فورية واإلب   )  ب (                                          محاية املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين؛         )  أ   : (                             دارفـور قادرة على ما يلي     

                   اإلشراف على نزع سالح   )  د (                              وجود الشرطة يف املخيمات والقرى؛   )  ج (                                  العلين عن انتهاكات وقف إطالق النار؛ 
  .                                                               تيسري حوار فعال على مستوى اجملتمعات احمللية بشأن األسباب األصلية للرتاع  )   هـ (                  اجلنجويد واملليشيا؛ 

                            فقد أبلغت وكاالت األمم املتحدة   .           يف دارفور                                 ً                       وتضررت احلالة األمنية اإلقليمية أيضاً بسبب الرتاع الدائر     
                                                                                               ومنظمات اإلغاثة عن ازدياد اهلجمات اليت تشنها على املدنيني مجاعات معارضة مسلحة يف تشاد ومجهورية أفريقيا 

                  وتشكل هذه احلالة     .                         ُ                                                       ومن شأن هذه التطورات أن ُتذكي الصراع الدائر بني األعراق يف كامل املنطقة              .         الوسـطى 
  .  ً                                            ً                           داً لالستقرار اإلقليمي وألمن األشخاص املشردين داخلياً يف دارفور والبلدان اجملاورة    ً       حتدياً متزاي

                                     يف االجتماع اخلاص لالحتفال باليوم          ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٧                                                   ويف بيان لألمني العام أمام جلنة حقوق اإلنسان يف           
َ                        ً        مني العام األمَم املتحدة إىل أال تنسى أبداً                  ، دعا األ      ١٩٩٤                                                                  الـدويل للـتفكر يف اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا عام                          

                        ومنذ أزيد من سنة، انتهت   .                                                                                 الفشل اجلماعي يف محاية العزل من النساء والرجال واألطفال، الذين قضوا يف اإلبادة اجلماعية
           انون حقوق                                                                                                               جلـنة التحقيق املنشأة بطلب من جملس األمن من أجل التحقيق يف أنباء انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وق                 

                                                        ، إىل أن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان قد ارتكبت يف              ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط  ١                                       اإلنسان يف دارفور، يف تقريرها املؤرخ       
                                         وبينما وجدت اللجنة أن حكومة السودان        .                                                                          دارفور، مبا فيها انتهاكات قامت هبا قوات حكومية ومليشيات حتت سيطرهتا          

           ومل تستبعد    .                 ً                                                   اللجنة وصفت فعالً جرائم خطرية تبلغ درجة اجلرائم ضد اإلنسانية                                                   مل تتـبع سياسـة اإلبادة اجلماعية، فإن       
  .                           ، ألفعال بنية اإلبادة اجلماعية "               مسؤولون حكوميون "                                اللجنة إمكانية قيام أفراد، منهم 

                                                                                                       لذا جيب علينا أال نسمح بوقوع إبادة مجاعية مرة أخرى يف مطلع القرن احلادي والعشرين وعلى مرأى                   
                       وهلذا الغرض، من املهم      .                                                    ال بد من اختاذ تدابري وقائية لتفادي هذا التطور          .                       ً    قوق اإلنسان املنشأ حديثاً             من جملس ح  

  .                                               ّ                                                          أن تقوم األمم املتحدة، وخباصة جملس حقوق اإلنسان، حبثّ مجيع األطراف يف الرتاع على التزام القواعد الدولية            
                                    ً                 الية من أجل محاية سكاهنا وأن تنفذ فوراً التدابري                                                                      وعلى حكومة السودان، من جانبها، أن تضطلع مبسؤوليتها بفع        
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                                                                           ً                 َ    الرامية إىل محاية املدنيني يف دارفور من اهلجمات، ومن إتالف سبل عيشهم وتشريدهم قسراً، على النحو املطالَب 
              ومن التزامات    .                 ً                                                                             بـه مرارا وتكراراً يف آليات حقوق اإلنسان اخلاصة وجلنة التحقيق املذكورة آنفا وجملس األمن              

                                    وعلى حنو ما ذكرت املفوضة السامية        .                                                                  ومة السودان ضمان حصول السكان املهددين على املساعدة اإلنسانية          حك
ُ                                       وذكـرُت بعد زيارة دارفور يف تشرين األول                ُ                                          ، جيب أال ُيفلت من العقاب من ارتكب جرائم يف              ٢٠٠٤        أكتوبر   /    

                              حتقيق مكتب املدعي العام للمحكمة                                                              ويف هذا الصدد، قد يكون من املهم جمللس حقوق اإلنسان أن يدعم          .       دارفور
  .               اجلنائية الدولية

                                                                                                     إن على اجملتمع الدويل أن يهب إىل مساعدة كل جهد يرمي حبسن نية إىل منع اإلبادة اجلماعية، واجلرائم                
                                                                         وختاما، على اجملتمع الدويل أن يقف إىل جانب الضحايا من املدنيني يف دارفور،         .                             ضـد اإلنسانية وجرائم احلرب    

                                                                            وأحث جملس حقوق اإلنسان اجلديد على القيام بدوره الريادي األخالقي ملطالبة             .                        على محايتهم بفعالية            وأن يعمل 
  .                                                           مجيع اجلهات الفاعلة املعنية باختاذ تدابري عاجلة لضمان تلك احلماية

                 ُ                              ُ                                                        وسـأكون ممتنا إذا أُطلع على مضمون هذه الرسالة أعضاُء جملس حقوق اإلنسان قبل دورته االستثنائية                 
  .     رابعة  ال

       مينديس  .       خوان إ  :     توقيع

                                 املستشار اخلاص لألمني العام املعين     
                   مبنع اإلبادة اجلماعية
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