
 

العام املدعي مكتب  
 

  2007 يونيو/حزيران 7 يف الهاي،
  

  صحفي بيان
  

 املتحدة لألمم التابع األمن جملس إىل موجزاً عرضاً ُيقدم الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي
  دارفور يف املرتكبة اجلرائم بسبب كوشيب وعلي هارون أمحد على القبض إلقاء إىل ويدعو

  
 لألمم التابع األمن جملس أمام نيويورك، يف اليوم أوكامبو، مورينو لويس الدولية، اجلنائية للمحكمة العام املدعي صرح
 وقال. كوشيب وعلي هارون أمحد دارفور، يف حرب جمرما بأهنما املّدعى الشخصني على القبض جيب بأنه املتحدة
 دولة بوصفه السودان، ومناشدة رائد بدور االضطالع اإلقليمية نظماتوامل األمن جملس على جيب: "العام املدعي
 القبض تلقي بأن دولة كل على ُنعّول وحنن. احملكمة أمام مثوهلما وضمان الشخصني على القبض إلقاء املعين، اإلقليم
  ".أراضيها دخل ما إذا الشخصني هذين من أي على

  
 يف اُألخرى األطراف كل ومن السودان حكومة من طالباً العام املدعي إىل دارفور يف احلالة األمن جملس أحال لقد

  . الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاون الرتاع
  

 الوزير هو هارون أمحد أن إىل اجمللس، أمام به أدىل الذي البيان يف أوكامبو، مورينو لويس العام املدعي وأشار
 العام املدعي وقال. دارفور يف شخص ماليني أربعة من ألكثر نسانيةاإل اإلغاثة توفري عن حالياً املسؤول السوداين
 مكتب عن مسؤوالً بتعيينه ُمنح، أنه ،2003 سنة يف عام، اجتماع يف أعلن الذي الرجل نفس هو هذا: "للمجلس
  ".  ألمنوا السلم حتقيق سبيل يف عنه ليعفو أو دارفور يف كان أّياً ليقتل والتفويض السلطة كل األمين، دارفور

  



 ارتكاب بسبب احملكمة لدى مطلوب شخص وجود هو ملكتيب البالغ القلق يثري ما إن: "قائالً العام املدعي وأضاف
 للدولة وزيراً هذا يومنا حىت يزال ال داخلياً، املشردين خميمات إىل الُنزوح على أجربهتم مدنيني، سكان ضد فظائع
 واملوظفني للخطر املعرضني السكان هؤالء وإيذاء ترّصد من متكّنه سلطة هول السودان، يف اإلنسانية الشؤون بوزارة
  ".املقبول غري الوضع هذا معاجلة املتحدة لألمم التابع األمن جملس من وألتمس. ُيساعدوهنم الذين الدوليني

  
 أمحد أن فرباير/شباط 27 يف الدولية اجلنائية احملكمة قضاة إىل وقدمها العام املدعي مكتب مجعها اليت األدلة وتبّين
  خالل هارون، أمحد ووضع. منهجي حنو على ومهامجتهم أبرياء مدنيني ملالحقة معاً احتدا كوَشيب وعلي هارون
 جتنيد خالله من استطاع نظاماً األمين، دارفور مكتب عن ومسؤول الداخلية بوزارة دولة كوزير السابق منصبه شغله
 قتل أعمال ارتكاب على عناصرها حرض مث السودانية، املسلحة القوات لتعزيز اجلنجويد مليشيا وتسليح ومتويل

 املليشيا وجتنيد تعبئة يف خربته بفضل للمهمة مناسباً كان وقد. املدنيني السكان حبق أُخرى مجاعية وجرائم واغتصاب
 كوشيب علي اجلنجويد يشيامل قائد اضطلع وقد. التسعينات يف التمرد مكافحة حلملة السودان، جبنوب كُرُدفان، يف

  .القُرى على اهلجمات وقيادة األسلحة بتوزيع شخصياً بقيامه وذلك هارون، نظام يف رئيسي بدور
  
 27 ففي. اإلنسانية ضد وجرائم حرب جبرائم تتعلق ُتهمة 51 معاً كوشيب وعلي هارون أمحد إىل ُوّجه وقد
  .حبقهما قبض أمري الدولية اجلنائية احملكمة يف التمهيدية الدائرة قضاة من ثالثة من مكونة هيئة أصدرت أبريل،/نيسان

  
 اليت اجلرائم عن معلومات جيمع مكتبه وبأن" باخلطر منذراً زال ما "دارفور يف الوضع بأن األمن جملس املدعي وأبلغ
 األطراف الدول من اوكالمه الوسطى، أفريقيا ومجهورية تشاد من كل يف وأيضاً دارفور يف الراهن الوقت يف ُترتكب

  .األساسي روما نظام يف
  

 املمتدة الفترة يف السودان حكومة نفذته" ومفرط اعتباطي "جوي بقصف تتعلق ادعاءات هنالك أن املدعي ذكر كما
. أيام 10 مدى على بالقنابل لقصف القُرى بعض تعرضت فقد. العام هذا من أبريل/نيسان إىل يناير/الثاين كانون من

 املشردين خميمات من باخلروج ُيغامرن الاليت النساء باغتصاب تتعلق متواصلة تقارير ورود إىل العام دعيامل وأشار
 جيداً موثقة اعتداءات بينها من التمرد، قوات عناصر يرتكبها جبرائم تتعلق ادعاءات وجود على كذلك وأكّد. داخلياً
 مايو،/أيار ومطلع فرباير/شباط مطلع بني ما الفترة ففي. ةاإلغاث يف العاملني وضد السالم حلفظ الدولية القوات ضد
 آخرون مخسة أُصيب بينما أرواحهم األفريقي لالحتاد التابعني والشرطة السالم حفظ قوات من شخصاً عشر أحد فَقد

  . مركباهتم اختطاف مع والضرب لالعتداء اإلغاثة يف العاملني من كبري عدد تعرض ذلك، عن فضالً. خطرية جبروح
  

 خرق يواصلون الرتاع أطراف أن يبدو املُجمعة، املعلومات على بناًء: "أوكامبو مورينو لويس العام املدعي وقال
 الكُربى املسؤولية يتحملون الذين تقدمي جيب أنه جديد من املكتب ُيؤكد: "قائالً وأضاف". الدويل اإلنساين القانون
  ".العدالة إىل اجلرائم هذه عن
  



 القاضي الالحق التمهيدية الدائرة وقرار كوشيب وعلي هارون أمحد ضد العام املدعي أدلة على حتتوي اليت الوثيقة إن
: التايل اإللكتروين املوقع على متاحة قبض أمري بإصدار www.icc-cpi.int 

 

:االتصال ُيرجى املعلومات، من للمزيد  
 

)اإلنكليزية باللغة (العام املدعي مكتب يف اإلعالم بوسائط االتصال مسؤولة  أوالرا، فلورنس بالسيدة  
 

:اإللكتروين الربيد  florence.olara@icc-cpi.int 
:     املكتب هاتف +31 (0) 70 515 8723     

: اجلّوال اهلاتف +31 (0) 6 5029 4476    

 
)  العربية باللغة (العام املدعي مكتب يف اإلعالم بوسائط االتصال مسؤولة خان، سوزان بالسيدة أو  

:اإللكتروين الربيد  suzan.khan@icc-cpi.int 

 
:     املكتب هاتف + 31 (0) 70 515 9239  

: اجلّوال اهلاتف +31 (0) 6 46 44 87 89 

 
 


