االتحا د األوروب ي  ---السودا ن  :ال يكف ي إصدا ر بيا ن آخ ر يعب ر ع ن القلق
(بروكسيل 32 ،إبريل/نيسان) لقد آن األوان لكي ينظر وزراء خارجية االتحاد األوروبي جديا في فرض عقوبات هادفة ضد
المسؤولين السودانيين الذين يتحملون مسؤولية مصرع آالف األشخاص ،ولم يبدوا بعد التزاما حقيقيا بأي بديل عُرض عليهم ،على حد
قول منظمة العفو الدولية.
إن المزاعم األخيرة حول انتهاكات حظر السالح الحالي ،عن طريق تمويه الطائرات كي تبدو كأنها تابعة لألمم المتحدة ،لنقل األسلحة
سرا ،أثارت قلقا متجددا حول تحدي الحكومة السودانية للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوضع حد لألزمة.
وبرغم أن سماح الخرطوم بنشر قوات لحفظ السالم تابعة لألمم المتحدة قوامها  2333جندي يبدو إيجابيا في ظاهره ،إال أنه في
الحقيقة ال يتيح أية إمكانية تذكر لحدوث تحسن حقيقي نظرا لحجم األزمة.
وقد أعرب االتحاد األوروبي بصورة متكررة عن قلقه ،لكنه لم يتخذ بعد أية تدابير يمكن أن تضع بالفعل حدا لألزمة اإلنسانية الصعبة
المستمرة في دارفور ،والتي أودت بحياة أكثر من  333, 333نسمة منذ اندالع النـزاع في العام  3332والذي امتد اآلن إلى
الدول المجاورة.
وقال ديك أوستينغ مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى االتحاد األوروبي إنه "في هذا السياق ،إذا اكتفى المجلس مرة أخرى بإصدار
بيان آخر لإلعراب عن القلق ،فيكتب على نفسه اتخاذ موقف ال صلة له بالواقع".
وأضاف "كم من الضحايا اآلخرين يجب أن يسقطوا قبل أن يتخذ االتحاد األوروبي موقفا حازما إزاء هذا األمر؟"
وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى الرئاسة الحالية لالتحاد األوروبي ،ذ َّكرت الحكومة األلمانية بمناشدة أطلقتها المنظمة في
شهر يناير/كانون الثاني مع منظمات غير حكومية أخرى لضمان إحراز تقدم محسوس في الوضع القائم في السودان (انظر هنا).
وفي غياب أي تحسن ،طلبت منظمة العفو الدولية من  CREAGاتخاذ خطوات لالتفاق على خطة لفرض عقوبات هادفة محددة ضد
الحكومة السودانية يتم تنفيذها بصورة كاملة وفورية (انظر الرسالة هنا).
ولمزيد من التعليقات/المعلومات حول خلفية الموضوع وإجراء مقابالت يرجى االتصال بـ :
مكتب منظمة العفو الدولية لدى االتحاد األوروبي (بروكسيل)
هاتف 3773442-3-23+ :
فاكس 3333575-3-23+ :
البريد اإللكتروني RblAeta@ltnIytAe.mA :
الموقع اإللكتروني Ae..ue-ettA: attw://ttt.yblAeta-bAm :
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