المنظمات الغير حكومية تتضامن مع الضحايا السوادنيين والمدافعين عن
حقوق النسان
وتدعم المحكمة الجنائية الدولية بإعتبارها عنصر اساسي لتحقيق السلم
والعدالة في دارفور
نحن المنظمات الموقعين أدناه ،ندين الوضع النساني المتردي في دارفور ,والذي من المتوقع
أن يتدهور بشدة بعد قرار الحكومة السودانية الخاص بطرد الثلث عشرة منظمة إنسانية دولية
من السودان ,مما يمثل تجاهل قاسي لسلمة مواطنيها في دارفور.
وفقا لتقديرات مكتب المم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية فأن أكثر من  1.1مليون شخصا قد
يتركوا بدون غذاء وأكثر من مليون بدون مياه صالحة للشراب وأكثر من  1.5دون أي رعاية
صحية ,كما أنه من المتوقع أن يتأثر  250000طفل بسبب إغلق مدارسهم.
كما أننا ندين إغلق المنظمات الوطنية الثلث لحقوق النسان مع إستمرار المضايقات التي
تستهدف المدافعين عن حقوق النسان ,والمنظمات الحقوقية الثلث هي :مركز الخرطوم لحقوق
النسان وتنمية البيئة ومركز المل لضحايا التعذيب و منظمة السودان للتنمية الجتماعية ,قامت
الحكومة السودانية بالغاء تراخيص المنظمات الثلث بالضافة لمصادرة جميع ممتلكات
المنظمات وتجميد حساباتهم وذلك مخالفة للدستور السوداني والقوانين الوطنية على أيدي قوات
المن ولجنة الشئون النسانية وذلك بدون وجود لتصريحات القضائية اللزمة ,وسوف تعرقل
هذه الغلقات بشدة جهود المراقبة والرصد لنتهاكات حقوق النسان التي تتواصل في دارفور.
ونعرب أيضا عن إدانتنا لظاهرة الفلت من العقاب المستديمة في دارفور وفي السودان ككل ,
فلم تبدي الحكومة السودانية خلل الستة سنوات الماضية أى جهود حقيقية لملحقة مرتكبي
الجرائم الدولية الخطرة,
وفي هذا الطار يعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم  4مارس \ أذار 2009
بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير –بالضافة إلى القرارات السابقة
الصادرة بحق  ---------و -------والتحقيق الذي فتحه المدعي العام حول قتل قوات حفظ
السلم على أيدي مجموعات مسلحة قي هسكانيتا –خطوة أساسية قي مكافحة سياسة الفلت من
العقاب من أجل تحقيق السلم في دارفور
وقد أصبحت هذه الخطوة التاريخية حقيقة فقط بسبب الدعم الدولي –و خاصة الدعم الفريقي-
لمبادئ العدالة الدولية  ,وقد تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من تواصل أعمالها نتيجة دعم ال
 108دولة الطرف والذي منهم  30دولة عضو في التحاد الفريقي,
تحقيقات المحكمة في دارفور قد تم تفويضها بوضوح من قبل مجلس المن التابع للمم المتحدة
وذلك في نطاق القرار رقم  1593الذي ألزم السودان أن تتعاون من المحكمة الجنائية الدولية
نحن نطالب المجتمع الدولي بإبداء تضامنهم مع ضحايا النزاع في دارفور الذي تسبب في
مصرع  300,000شخصا ومع ذلك لم يرى الضحايا أي ردع فعال حتى الن
المنظمات الموقعة أدناه:

: تحث السلطة السودانية علي
• تغيير قرارها حول طرد المنظمات الغير حكومية الدولية وإغلق منظمات
.حقوق النسان الوطنية بما يتوافق من الميثاق الفريقي لحقوق النسان والشعوب
.تحث جميع اطراف النزاع في المشاركة في إجراءات سياسية فعالة وشاملة

•

دعم جهود مقاومة ظاهرة الفلت من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم في

•

.دارفور

بالضافة الي معارضتنا الي أي تعليق لجراءات المحكمة الجنائية الدولية
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Mouvement burkinabé des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP), Burkina Faso
Maison des droits de l'Homme (MDH), Cameroon
Organisation pour la compassion et le développement des familles en détresse
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Central African Republic
Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH), Cote d' Ivoire
Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'Homme
(ATPDH), Chad
Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH), Chad
Association africaine des droits de l'Homme (ASADHO), Democratic Republic of
Congo
Groupe lotus, Democratic Republic of Congo
Ligue des électeurs, Democratic Republic of Congo
Ligue djiboutienne des droits de l'Homme (LDDH), Djibouti
Ethiopian Human Rights Council (EHRCO), Ethiopia
Kenya Human Rights Commission (KHRC), Kenya
Association malienne des Droits de l'Homme (AMDH), Mali
Liberia Watch for Human Rights (LWHR), Liberia
Association nigérienne des droits de l'Homme (ANDDH), Niger
Civil Liberties organisation (CLO), Nigeria
Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH), Republic of Congo
Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'Homme
(LIPRODHOR), Rwanda
Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (RADDHO), Senegal
Khartoum Centre for Human Rights and Environmental Development (KCHRED),
Sudan
Ligue togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Togo
Foundation for Human Rights Initiative (FHRI), UgandaFoundation for Human
Rights Initiative (FHRI), Uganda

Americas
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Comité de Acción Jurídica (CAJ), Argentina
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Bolivia
Justiça Global (JG), Brazil
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Colombia
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Dominican Republic
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador
Fundación Nacional de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), Guatemala
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
Mexico
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos(LIMEDDH), Mexico
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Centro de Capacitación Social (CCS), Panama
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Peru
Center for Constitutional Rights (CCR), USA
Asia
Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Cambodia
Altsean-Burma, based in Thailand
Eastern Europe and Central Asia
Human Rights Centre of Azerbaijan (HRCA), Azerbaijan
Human Rights Centre Viasna, Belarus
Kyrgyz Committee for Human Rights (KCHR), Kyrgyzstan
Centre for Peace and Democracy Development, Serbia
Citizen's Watch, Russia
North Africa and Middle East
Egyptian Organisations for Human Rights (EOHR), Egypt
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Egypt
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Egypt
Damascus Centre for Human Rights Studies (DCHRS), Syria
Committee for the Defence of Democracy Freedoms and Human Rights (CDF), Syria
Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), Bahrain
Bahrain Human Rights Society (BHRS), Bahrain

