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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
ثة  موجهة من البع٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩رسالة مؤرخة 

  الدائمة للسودان إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان

البعثة الدائمة جلمهورية السودان لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف             هتدي  
يف " حركة العدل واملساواة  "حتياهتا إىل أمانة جملس حقوق اإلنسان وتود أن خترب اجمللس، ببالغ حزهنا وأسفها، أن               

ارتكبت جرمية إرهابية شنيعة وجبانة بإقدامها على اختطاف أربعة من الرعايا الصينيني املدنيني العاملني دارفور قد 
  .يف مشاريع إمنائية يف والية غرب كردفان مث قتلهم وإصابة شخصني آخرين جبروح

عـدة  لقد ارتكبت املنظمة اإلرهابية حركة العدل واملساواة ومجاعات مسلحة أخرى عاملة يف دارفـور       
ومن األمثلة على   . أعمال إرهابية، على مرأى ومسمع من العامل بأسره، داخل منطقة الرتاع يف دارفور وخارجها             

  :هذه األعمال ما يلي

 قتل عاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وخطف سياراهتم  •

ـ ، حبيث أزهق اهلجوم أر    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٠اهلجوم على العاصمة القومية اخلرطوم يف         • اً واح
 ودمر منشآت مدنية ومساكن خاصة

إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور وحماولة   •
  ٢٠٠٨أغسطس /إسقاط ثالث طائرات هليكوبتر تابعة للعملية املختلطة يف غرب دارفور يف آب

  ٢٠٠٨سبتمرب /اختطاف سائحني مصريني وأوروبيني من مواقع سياحية يف جنوب مصر يف أيلول  •

وتود البعثة الدائمة للسودان أن تشري إىل أن هذه اجلرائم اليت ارتكبتها حركة العدل واملساواة ال تتحدى                 
 الدويل ويسري علـى     مبدأ عدم اختاذ أي عنف وسيلة لتحقيق أي هدف مهما كان، وهو مبدأ ثابت يف القانون               

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/10/G/1 
3 November 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/10/G/1 
Page 2 

 

يف نطاق اجلرائم اليت حتظرهـا  اً مجيع الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول فحسب، بل إهنا تدخل بوضوح أيض   
أكرب اً ويتجلى هذا املبدأ البارز جتلي   . الصكوك القانونية الدولية اليت ُوضعت للقضاء على اإلرهاب الدويل وسحقه         

جتاوز األراضي السودانية واستهدف جنسيات أخرى من أفريقيا، اً ودولياً ليميإقاً يف كون هذه اجلرائم اختذت بعد
  .وآسيا، وأوروبا

وتود البعثة الدائمة للسودان أن تشدد على وجوب اختاذ الدول األعضاء يف األمم املتحدة ملوقف واضح،                
  . عليها ومعاقبة مرتكبيهابصورة مجاعية وأحادية، إلدانة هذه اجلرائم الشنيعة واختاذ تدابري حامسة للقضاء

وتطلب البعثة الدائمة جلمهورية السودان تعميم هذه الرسالة على مجيع الدول األعضاء املعتمدة يف جنيف 
  .بوصف الرسالة وثيقة من وثائق جملس حقوق اإلنسان

_ _ _ _ _  

  


