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السودان:حاجة ملحة الستمرار مراقبة حقوق اإلنسان
مراقبة حقوق اإلنسان
منظمة العفو الدولية
بيان صحفي مشترك
(جنيف) دعت منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق اإلنسان اليوم األمم املتحدة إىل احلفاظ على وجودها على صعيد
مراقبة حقوق اإلنسان وتعزيزه يف السودان ،فيما تناقش جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف جنيف أوضاع
حقوق اإلنسان يف "أي جزء من العامل".
وقالت املنظمتان إن "التغيريات اإلجيابية اليت حتققت يف السودان جاءت إىل حد كبري نتيجة الضغط الدويل الذي مورس
الختاذ خطوات حقيقية لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان".
"وال جيوز لألمم املتحدة أن تنهي عملية مراقبة حقوق اإلنسان اآلن يف خضم املرحلة االنتقالية ،وخباصة أن بروتوكول
السالم الذي ُوقع يف ماتشاكوس منذ أكثر من مثانية أشهر مل يُرتجم إىل اتفاقية سالم حىت اآلن".
وقد حدث العديد من التغريات اإلجيابية منذ أن عينت جلنة حقوق اإلنسان ألول مرة مقرراً خاصاً معنياً بأوضاع حقوق
اإلنسان يف السودان قبل  10سنوات ،يف مارس/آذار  .1993لكن مرة أخرى مل تُنفذ معظم التوصيات الواردة يف
القرار الصادر يف العام املاضي.
ويشري تقرير املقرر اخلاص املعين بالسودان للعام  2003إىل أنه" :رغم االلتزامات اليت قُدمت ،أال أن الوضع العام
حلقوق اإلنسان مل يشهد حتسناً ".ويصف املقرر اخلاص كيف أنه يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة السودانية "يظل
دور جهاز األمن بوصفه الكيان الرئيسي املسؤول عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،فضالً عن احلصانة من العقاب اليت
يتمتع هبا أفراد قوات األمن ،قضية تثري قلقاً شديداً".
ويف املناطق اليت تسيطر عليها احلركة/اجليش الشعيب لتحرير السودان "ال توجد أية ضمانات فعلية الحرتام احلقوق
األساسية واحلريات اجلوهرية"،
ويف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة يتواصل االعتقال التعسفي واملطول للخصوم؛ والتعذيب؛ واحملاكمات اجلائرة
وبإجراءات مقتضبة واليت تعقبها عقوبات قاسية أو ال إنسانية أو مهينة؛ وانعدام حرية التعبري ،واالشرتاك يف اجلمعيات

واالجتماع .ويف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلركة/اجليش الشعيب لتحرير السودان ،يقول التقرير أن هناك "قيوداً قاسية على
حرية الرأي والتعبري والكالم والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات".
وأعلنت املنظمتان أنه "طوال السنوات العشر املاضية كان املقرر اخلاص عامالً مهماً من أجل التغيري؛ وشكلت زياراته
املنتظمة املتعلقة باملراقبة وتقاريره العلنية عصب احلياة بالنسبة لنشطاء وضحايا حقوق اإلنسان السودانيني .وندعو إىل
جتديد انتدابه".
وقد تواصلت انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت يف احلرب رغم التوقيع على وقف إطالق النار يف أكتوبر/تشرين
األول  .2002ومن اخلطوات اإلجيابية ،اليت ُاختذت نتيجة الضغط اخلارجي ،خالل العام املنصرم االتفاق الذي مت
التوصل إليه يف مارس/آذار  ،2002بني احلكومة السودانية واحلركة/اجليش الشعيب لتحرير السودان بعدم استهداف
املدنيني أو مهامجة املرافق املدنية .وتوىل مراقبة تنفيذه فريق املراقبة املعين حبماية املدنيني الذي ُشكل يف البداية من
وعزز فيما بعد ببعض اخلرباء القطريني املدنيني وسواهم ،الذين يتخذون من اخلرطوم ورومبك مقرين
عسكريني أمريكينيُ ،
هلم مع حق دخوهلم بكل حرية إىل مجيع أجزاء البالد للتحقيق يف األنباء اليت ترد حول عمليات القتل .وأشار التقرير
األخري لفريق املراقبة املعين حبماية املدنيني إىل أن احلكومة وامليليشيا املتحالفة معها شنتا عدداً من اهلجمات اليت
استهدفت املدنيني وأودت حبياهتم يف املناطق الغنية بالنفط الواقعة جنوب بنتيو يف يناير/كانون الثاين وشباط/فرباير
.2003
وعلقت املنظمتان بالقول إن " املراقبة وإصدار التقارير العلنية مها الطريقة الوحيدة لوضع حد لالنتهاكات واحلصانة من
العقاب".
"لقد أن األوان اآلن لتوسيع عملية مراقبة حقوق اإلنسان من جانب األمم املتحدة وليس إهنائها".
ودعت منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق اإلنسان جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة إىل إصدار قرار حول
السودان جيب أن يوضح التوصيات ويرسي األساس الحرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل .وبوجه خاص
حثتا اللجنة على التأكد من:
وجوب جتديد انتداب املقرر اخلاص املعين بأوضاع حقوق اإلنسان يف السودان؛
وجوب تلقي مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف السودان متويالً كافياً حىت يتسىن له مراقبة حقوق اإلنسان يف
السودان بفعالية ويوسع أنشطته لتشمل املناطق اليت تسيطر عليها احلركة/اجليش الشعيب لتحرير السودان  ،مبا يف ذلك
ضمان متثيل كاف يف جنوب البالد.
ومن مجلة أشياء ينبغي للقرار أن:
يدعو احلكومة السودانية واحلركة/اجليش الشعيب لتحرير السودان إىل إصدار دعوة مفتوحة لآلليات املوضوعية التابعة
للجنة لزيارة السودان ،وخباصة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب ،واملقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة ،واملقرر اخلاص
املعين حبرية التعبري؛ وممثل األمني العام املعين باألشخاص املهجرين داخلياً؛ والفريق العامل املعين باالعتقال التعسفي.
ضمان حرية التعبري واالشرتاك يف اجلمعيات واالجتماع ،وخباصة حق اتجمتمع املدين يف التعليق على املسائل املتعلقة
بعملية السالم؛
تشكيل جلنة حتقيق مستقلة يف أوضاع حقوق اإلنسان يف دارفور ،وجيب نشر النتائج والتوصيات اليت تتوصل إليها على
املأل وتنفيذها؛

معاجلة الوضع اإلنساين امللح لنحو  4.5مليون شخص مهجر داخلياً واملباشرة بتنفيذ برنامج للعودة التطوعية مع توفري
ضمانات باحلفاظ على أمنهم؛
وضع حد ملمارسة االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي ملنتقدي احلكومة.

وللمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
باحث منظمة العفو الدولية المختص بشؤون السودان ،ليز هودجكن على الهاتف رقم 797 135 867
+41
باحث مراقبة حقوق اإلنسان المختص بشؤون السودان ،جميرا رون على الهاتف رقم 7977 704 6298
+44
ولالطالع على المواد اإلعالمية لدى منظمة العفو الدولية الخاصة بالدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق
اإلنسان التابعة لألمم المتحدة يرجى زيارة موقع اإلنترنت التالي:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/UNCHR

انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى االتصال باملكتب الصحفي ملنظمة العفو الدولية يف لندن باململكة املتحدة
على اهلاتف رقم+44 20 7413 5566 :
منظمة العفو الدولية  .1 Easton St. London WC1X 0DW :موقع اإلنرتنت http://www.amnesty.org :
ولالطالع على آخر أخبار حقوق اإلنسان زوروا موقع اإلنرتنت
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