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بيان املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو إىل جملس األمن التابع لألمم 

  )2005 (1593  رقماملتحدة عمالً بقرار اجمللس
  
  

  السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
  

م يف كـانون  منذ تقريري املُقـد ف .إلطالع اجمللس على أنشطة مكتيبمرة أُخرى    الفرصة   يتتاحإعلى  شكراً  
 27يف  وذلـك    إىل قضاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة          قُمُت بتقدمي أدلة  ديسمرب من العام املاضي،     /ألولا

  .2007فرباير /شباط
  
أسباباً معقولة تدعو ارتأوا أن األدلة املُقدمة توفر قد و.  القضاة قرارهمأصدر ،2007فرباير / شباط27يف و

، وعلي حممد علي عبد الرمحن، سابق بوزارة الداخليةالدولة الر ون، وزيلالعتقاد بأن أمحد حممد هار
 دنيني يف دارفورامل  احتدا معاً الضطهاد–املليشيا / قائد اجلنجويد–" علي كوشيب"املعروف أيضاً بـ 

جهة االدعاء كيف وضع أمحد حممد هارون نظاماً استطاع من اليت رفعتها دعوى الوضحت أو. ومهامجتهم
وضحت أو. لتعزيز القوات املسلحة السودانية ومتويلهم وتسليحهم، وذلك اجلنجويد/ملليشياخالله جتنيد ا

اجلنجويد على مهامجة السكان املدنيني وارتكاب /الدعوى أيضاً كيف حرض أمحد حممد هارون املليشيا
 من وقد بّينت دعوى جهة االدعاء أن علي كوشيب كان جزءاً أساسياً. حقهميف جرائم واسعة النطاق 

معاً، فقد ارتكبا جرائم و. قيادة اهلجمات ضد القُرىذلك النظام، إذ كان يقوم شخصياً بتوزيع األسلحة و
  .ضد اإلنسانية وجرائم حرب

  
 قلم فإنووفقاً لقرار احملكمة، . كوشيبالسيد هارون والسيد وقد أصدر القضاة أمَري قبض حبق كل من 

   .ون يف تنفيذ أمَري القبضإرسال طلبات اللتماس التعاصدد احملكمة ب
  
  يفنسمة من السكانماليني  4إذ يوجد يف اإلقليم حالياً . زال الوضع الراهن يف دارفور منذراً باخلطرما و

 األشخاص املشردين كما يوجد مليونان من.  سكان دارفورثلثا، أي  يف املنطقةحاجة إىل مساعدات إنسانية
تواصل شن اهلجمات عليهم وعلى العاملني الدوليني، فضالً عن  إذ ي.للخطر  التعرضغاية، يف داخلياً

هذا الوضع الفظيع نفس  يف ويتحكم حالياً . العراقيل املتكررة اليت تضعها السلطات أمام توزيع املساعدات
  ).وزير الدولة احلايل بوزارة الشؤون اإلنسانية(الشخص املطلوب لدى احملكمة، وهو أمحد هارون 

 بتعيينه مسؤوالً عن مكتب ه ُمنح،أن، 2003  سنةالذي أعلن يف اجتماع عام، يف هفسنهذا هو الرجل 
  .السلم واألمنحتقيق يف سبيل أو ليعفو عنه  ليقتل أّياً كان يف دارفور  كل السلطة والتفويضور األمين،دارف
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من اجلميع  ويتطلب هذا التحدي الكبري. يقتضي القانون مثول أمحد هارون وعلي كوشيب أمام احملكمة

 ع بدور رائد يف مناشدة السودانوجيب على جملس األمن واملنظمات اإلقليمية االضطال. تعاوناً غري مشروط
جب  وا، السودان،دولة السيادة الوطنية ولدى. احملكمةتسليمهما إىل الشخصني وهذين إلقاء القبض على ب

  نعّول على كل دولة بأن ُتنفذ أمري القبضوحنن. ذلكالقيام ب القدرة على قانوين للقيام بذلك، ومتلك
، خالل زيارة بعثة جملس األمن إىل  أن يتم ونأمل.ل أراضيهاَخالقبض على أيٍّ من الشخصني َدوتلفي 
   .ن مع احملكمة اجلنائية الدولية مشكلة تعاون السودا معاجلةاخلرطوم،

  
وسيختتم . ائية الدولية باملهام املوكلة إليهاتضطلع احملكمة اجلن، إذ ب الوضع يف دارفور حالً شامالًيتطلو

ؤكده نظام روما وحسب ما ُي. املكتب حتقيقه األول ويواصل تقييم املعلومات املتعلقة باجلرائم الراهنة
   .يف دارفوراملاضية واحلالية سُتعزز األمن األساسي، فإن إقامة العدل يف اجلرائم 

  
  السيد الرئيس

  
 وركز.  وقد أجرى مكتيب حتقيقاً مستقالً ونزيهاً. مستمر منذ عامني وَنيف دارفورإن التحقيق يف وضع

على بعض اجلرائم الشديدة اخلطورة وعلى األشخاص الذين يتحملون، وفقاً لألدلة اجملمعة، املسؤولية املكتب 
 لُسجِّ اللذين 2004 و2003 األحداث اليت وقعت يف عامي  دعوانا علىركزُتو. الكربى عن تلك اجلرائم

  . من اجلرائمعددخالهلما أكرب 
  
 مسلح اشتركت فيه قوات األمن السودانية مع صراعرائم يف دارفور يف سياق اجل وقعتد لق

. اجلنجويد ضد جمموعات التمرد املنظمة اليت تضم جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة/امليليشيا
طوراً جديداً نتج عنه شن هجمات ضد سكان مدنيني ، دخل تسيري محلة مكافحة التمرد 2003ابتداًء من و

.  بأهنم يدعمون أو يتعاطفون مع املتمردين، أُعتربوا ينتمون أساساً إىل الفور واملساليت والزغاوة،يف دارفور
اجلنجويد هجمات على /ويف إطار التنفيذ املشترك هلذه احلملة، شنت القوات املسلحة السودانية وامليليشيا

  .  2004مارس / وآذار2003أغسطس / يف الفترة ما بني آب تقريباًسي وُمكجر وأرواال، وذلككُدوم وبندي
  

أساس مؤّداه ، بل كانت هتامجها استناداً إىل  للمتمردين يف هذه القُرىومل تكن القوات تستهدف أي حضور
القتل واالغتصاب وأصبحت هذه االستراتيجية مربراً ألعمال  .ينتمردمن مساندي امل املدنيني هؤالءأن 

وقد أدت هذه .  مسلحصراعهنم مل يكونوا مشاركني يف أي اجلماعية ضد مدنيني كان من املعروف أ
  .ماعات بأكملها جللقسرياالتشريد االستراتيجية إىل 

  



 3

أن هنالك أسباباً معقولة لالعتقاد بأن أمحد  أبريل،/ نيسان27  بتاريخيف قرارهاوضحت الدائرة التمهيدية أو
 هتمة 51ي وه ، أالن وعلي كوشيب يتحمالن املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت وصفتها جهة االدعاءهارو
لعنف اجلنسي، اأشكال وغري ذلك من االضطهاد، والقتل، واالغتصاب : مثل(  جبرائم ضد اإلنسانيةتتعلق

: مثل(وجرائم حرب ) للمدنيني، واحلبس غري القانوين، والنهب، والنقل القسري والتعذيب، واملعاملة القاسية
  ).االغتصاب، واهلجوم املُتعمد على املدنيني، والنهب

  
  السيد الرئيس

  
بعد وقت قصري من هجوم املتمردين على مطار ذلك  أمحد هارون وزيراً للدولة بوزارة الداخلية وُعّينلقد 

لقد اكتسب أمحد ". مينمكتب دارفور األ" كذلك مبهمة رئاسة كُلٍّفو. 2003أبريل /الفاشر يف نيسان
  يفافحة التمرد، وذلك عندما كانهارون خربة يف تعبئة وجتنيد امليليشيا لدعم اجلهود املبذولة يف مك

 املؤلفة من -كانت اللجان األمنية الوالئية واحمللية يف دارفور و. اتي التسعين يف،جنوب السودان، كُرُدفان
ترفع تقاريرها إىل أمحد هارون، ال سيما يف املسائل املتعلقة بتجنيد  - ثلي اجليش والشرطة واألجهزة األمنيةمم

وقد جّند أمحد هارون . وذلك يف سياق محلة مكافحة التمرد،  ومتويلها وتسليحهااجلنجويد/امليليشيا
،  السوداينيشجمات املشتركة مع اجل أهنم، أثناء اهل وحرضها على العنف مع إملامه التامجلنجويدا/املليشيا

  .كبون جرائم ضد السكان املدنينيريتس
  

/ امليليشيابقيادة ، مبحلية وادي صاحل يف غرب دارفور" عقيد الُعقداء "،شخصياً  علي كوشيبملقد قا
 على اإلعدامات املستعجلة وأعمال االغتصاب ُمشرفاً،  القُرى األربع املذكورةاجلنجويد أثناء اهلجمات على

  .اجلماعية
  

  السيد الرئيس
  

 أمام احملكمة، وتأيت بعد ُمثوهلماإتاحة  وكوشيب هارون وتتمثل اخلطوة التالية يف إلقاء القبض على أن ينبغي
ضي قُدماً يف ويتواصل التحقيق يف هذه الدعوى استعداداً للُم. ذلك اإلجراءات املتعلقة باعتماد الُتهم

  . اإلجراءات التمهيدية ويف إجراءات احملاكمة
  

الشهود وتطبيق تدابري محايتهم التزاماً  من مراقبة أ بالتنسيق مع املُسجلاصل املكتبويف موازاة ذلك، ُيو
حنن  و.، وتنفيذ اإلجراءات احلمائيةاليت تتناول محاية الشهود) 1( 68 بواجباته املنصوص عليها يف املادة 

ة اتفاقات إعادة توطني  أمهي، يف هذا السياق،دعوين أيضاً أُؤكدو.  على املساعدة الدولينيلشركاءلممتنون 
  .الشهود
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 مجع يواصل، فإن املكتب 2006ديسمرب /كانون األولاملؤرخ  يف تقريري فضالً عن ذلك، وكما ورد

مراقبة ويواصل املكتب كذلك ،  دارفوراملعلومات عن اجلرائم الراهنة اليت يرتكبها كل أطراف الصراع يف
مها من الدول األطراف يف نظام روما  الوسطى، وكلتاكل من تشاد ومجهورية أفريقياامتداد العنف إىل 

  :لقلق الشديدعدد من األمور املثرية لعلى ، هبذا الشأن ،شدد أُودعوين .األساسي
  
مفرط و عشوائيت جوية بشكل  غاراكانت تشنية احلكومة السودان  بأنادعاءات مثة يف دارفور، :أوالً

بالقنابل   جويلقصفبعض القُرى تعرض مع أبريل، /نيسانحىت يناير /كانون الثاينالفترة املمتدة من طوال 
ارتكبتها قوات التمرد، من ضمنها جرائم ارُتكبت ضد رائم  جبتوجد ادعاءات تتعلقوعلى مدى عشرة أيام؛ 

ال سيما تقارير عن اعتداءات على األشخاص املشردين داخلياً، وعن تقارير املوظفني الدوليني؛ وتوجد 
 ُيّدعى بأن شتباكات حملية،ا؛ وتوجد معلومات عن املخيماتاخلروج من  ُيغامرن بئيلال ااغتصاب النساء

كل هذه   حالياًوحنن ُنحلل .اجلنجويد/ مع املليشياملكافأة الذين يتآزرونسبب بعضها يرجع إىل مساعٍ 
  . حتليالً قضائياً أولياًاملسائل

  
 مت توثيقفقد . قانون اإلنساين الدويلملعلومات اجملمعة، يبدو أن أطراف الصراع يواصلون خرق الحسب او

، باإلضافة إىل االعتداءات على موظفي  جيداً)أميس( على بعثة االحتاد األفريقي يف السودان االعتداءات
 أو تلك يناير يف نياال/نون الثاين كا19األمم املتحدة والعاملني الدوليني، مثل تلك االعتداءات اليت وقعت يف 

 واليت استهدفت وقتلت مصرياً من بعثة األمم  يف الفاشر2007مايو / أيار27اليت وقعت أخرياً بتاريخ 
، يف الفترة ما بني مطلع  وَنيف ثالثة أشهرويف غضون. )أومنيس (املتحدة يف السودان حلفظ السالم

 شخصاً من قوات حفظ السالم أو من الشرطة التابعني لالحتاد أحد عشر لقيمايو، /فرباير ومطلع أيار/شباط
فضالً عن ذلك، تعرض عدد كبري من العاملني . ن جبروح خطريةوبينما أُصيب مخسة آخر حتفهماألفريقي 

ن االعتداء على موظفي املساعدة اإلنسانية وأُؤكد أ. سياراهتميف اإلغاثة لالعتداء والضرب مع اختطاف 
. قانون اإلنساين الدويل وُيشكل جرمية حرب تقع يف نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةممنوع مبوجب ال

إنه . اجلرائم، جيب تقدميهم للعدالة هذه القسط األكرب من املسؤولية عنوُيكرر املكتب أن الذين يتحملون 
ارُتكبت ضد سكان اليت فظائع بسبب الطلوب لدى احملكمة امل الغ ملكتيب أن يظل أمحد هارون،لقلق ب
ون لشؤوزيراً للدولة بوزارة احىت اليوم أجربهتم على الُنزوح حنو خميمات املشردين داخلياً، واليت ، مدنيني

املوظفني الدوليني الذين و للخطر السكان املعرضنيهؤالء  مسؤوالً عن مراقبةاإلنسانية يف السودان 
ذا الوضع غري هلرطوم،  جيد حالً، أثناء زيارته إىل اخلأنلس اجملألتمس من و . والتأثري عليهمامهنُيساعدو
  .املقبول
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قرييت تريو  يف 2007مارس /يف آذاراهلجمات املُبلغ عنها  يف شرقي تشاد، مجع املكتب بيانات عن :ثانياً
اجلنجويد /وقد مت اإلبالغ عن توغل عناصر امليليشيا. جمات على خميمات الالجئنيهوبيانات عن  ،ومارينا
ادمني من السودان يف األراضي التشادية، باإلضافة إىل وجود متمردين سودانيني يف شرقي تشاد ووجود الق

 تشاد  أن أصبحمنذ، أي 2007ختضع كل اجلرائم املزعومة اليت وقعت يف و. متمردين تشاديني يف دارفور
  .   القضائيةحملكمة اجلنائية الدوليةا، لوالية دولة طرف

  
وُيركز هذا التحقيق على جرائم .  يف مجهورية أفريقيا الوسطىاً مكتيب حتقيقفتحمايو، /ر أيا22يف  :ثالثاً

 مشلت رائمواسع النطاق جلارتكاب كان هنالك ، حيث 2003 و2002 يف عامي ُيّدعى بأهنا ارُتكبت
، ويواصل مكتيب كذلك رصد الوضع يف كل أحناء مجهورية أفريقيا الوسطى. العديد من حاالت االغتصاب

ارفور، كانت هنالك على احلدود مع دو. 2005منذ  لتقارير املتعلقة بالعنف يف الشمالمبا يف ذلك ا
  . مبساندة جمموعات املتمردين القادمني من السودانيف سياق مزاعمحوادث عنف 

  
  السيد الرئيس

  
 دعواه ت ما إذا كان لُيقّيمبذل املكتب جهود جبارة، 2005يونيو / األول جمللس األمن حزيرانمنذ تقريريو

تقييم املقبولية ليس حكماً على أن  ودعوين أُؤكد كما أكدُت من قبل .األساسيمقبولة مبوجب النظام 
 يفأو ُتحقق  احلكومة السودانية قد حققت ت، بل إنه تقييم ملعرفة ما إذا كانككلالنظام العديل السوداين 

  . اليت اختارهتا جهة االدعاء القضائيةالدعوى
  
خالل سلسلة من .  السلطات السودانيةبعت جهة االدعاء عن كثب كل مبادرات املساءلة اليت اختذهتاوتا

 احلالة بشأن إفادته بآخر املستجدات من احلكومة السودانية احلكومة السودانية، طلب املكتب  معاالتصاالت
سمرب، ذكرت وزارة العدل دي/ كانون األول9ويف خطاب بتاريخ . الراهنة إلجراءاهتا القضائية الوطنية

يف غرب و يف جنوب دارفور وقعتربعة عشر شخصاً يف إطار أحداث لقي القبض على أالسودانية أنه أُ
  .وكان اسم علي كوشيب من بني األمساء املرتبطة هبذه األحداث. دارفور

  
، ك التطورات لتحليل تل2007فرباير / شباط7يناير إىل / كانون الثاين27 من خالل بعثة إىل اخلرطوم

كمة اخلاصة  ورئيس احمل، ورئيس القضاة بغرب دارفور، ووكيل وزارة العدل، وزير العدلاجتمع املكتب مع
  .مقابالت مع املستشارين اخلاصني الثالثة للجنة التحقيق القضائيةينا وقد أجر. لغرب دارفور

  
 ومنظمة هجيةمنإطار مبادرة ن احتدا يف ياللذوتستهدف دعوى جهة االدعاء أمحد هارون وعلي كوشيب 

ومل خيضع  .وال يوجد حتقيق يف السودان بشأن مثل هذا السلوك اجلنائي. ملهامجة سكان مدنيني يف دارفور
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األحداث اليت ُيحقق فيها ال يتصل بنفس مع علي كوشيب التحقيق إن  .أمحد هارون ألية إجراءات قضائية
نفسهما  لسودانية الشخصني التحقيقات اتشملال  و.رونيربط بني علي كوشيب وأمحد هاال املكتب، كما 

  .املعروضة أمام احملكمةالقضائية موضوعي الدعوى نفسه السلوك ال و
  

ضد أمحد هارون وعلي كوشيب تقع يف نطاق اختصاص احملكمة  أن الدعوى الدائرة التمهيدية وارتأت
   .مقبولةوبالتايل تبدو 

  
  السيد الرئيس

  
احلكومة  الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة بأن تتعاون 1593القرار من ) 2(تقضي الفقرة 

 وكل األطراف اُألخرى يف الصراع يف دارفور مع احملكمة ومع املدعي العام تعاوناً تاماً وأن تقدم السودانية
  . إليهما املساعدة الالزمة

  
 لضمان احلصول على الصورة الكاملة  هامةيةمنذ بدء حتقيقنا، كانت مشاركة احلكومة السودانية يف العمل

اليت  مل ُيَبت بعد يف عدد من الطلبات ، ولكنوقد كان هنالك قدر ما من التعاون. لألحداث يف دارفور
 وعلي  الستجواب أمحد هارونهما مت تقدميلذين النيال سيما الطلب ،ةساعداملجهت للحصول على ُو

علي  وزير الدولة بوزارة الشؤون اخلارجية السيد أكدر ، فرباي/ شباط15 بتاريخ خطاب ويف. كوشيب
  .السماح مبثل هذا االستجواباحلكومة رفض  كريت

  
اجلنائية احملكمة التعاون مع نية على االضطالع مبسؤولياهتم واحلكومة السوداار نظرائهم يف حثّ حماورون كب

املكتب خطاباً إىل حكومة السودان طالباً أبريل، أرسل / نيسان17ويف .  وحنن ممتنون لدعمهم لنا.الدولية
 بل على رّد،ولكن، مل يصل أي .  مع احملكمةمنها إيضاح موقفها فيما إذا كانت توّد أم ال توّد أن تتعاون

  . علناً بعدد من التصرحيات اليت ُتفيد بأن حكومة السودان لن تعمل مع احملكمة وما زال ُيدىلالعكس، أُديل
  

  السيد الرئيس
  

 الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة تدعو احملكمة واالحتاد 1593  رقممن القرار) 3(لفقرة إن ا
األفريقي إىل مناقشة الترتيبات العملية لتسهيل عمل املدعي العام واحملكمة، مبا يف ذلك مناقشة إمكانية القيام 

  .بإجراءات قضائية يف اإلقليم
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مت ، مارس/يف األول من آذارو. مع ممثلي االحتاد األفريقيو الدول األفريقية بانتظام مع  جيتمعاملكتبكان و
عن  جلنة املمثلني الدائمني لالحتاد األفريقي إلطالع رئيس احملكمة واملدعي العام ومسجل احملكمة دعوة
 20 يفو. األفريقي من دعم يف هذا الصددملا تقدمه رئاسة االحتاد إنين أُعرب عن امتناين و. أعماهلم
الرئيس الغاين ، ئيس االحتاد األفريقي بر وُمسجل احملكمة وشخصي احملكمةئيسسيلتقي ريونيو، /حزيران

  . جون كوفور
  

وُيحرز كذلك تقدم يف املناقشات املتعلقة بإبرام مذكرة تفاهم ُتنظم العالقة العامة بني احملكمة واالحتاد 
  . األفريقي

  
 جان نظر مع كل منالاستفاد املكتب من تبادل وجهات يث ، ح اتصاالت أُخرى مفيدةوكانت هنالك

  ).املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي( سامل ساملو) ث اخلاص لألمم املتحدةاملبعو(إلياسون 
  

  أنإذ.  األمني العام جلامعة الدول العربية والدول األعضاء يف اجلامعةبإطالعأقوم على حنو منتظم كما 
  . بالغةأمهيةذو  كان وما زال هيتوحيادلية املكتب استيعاب هذه الدول الستقال

  
من الزيارة األخرية اليت قام هبا وكان هذا هو اهلدف لمجتمعات احمللية حتسني فهمها لتواصل احملكمة و

، مت ترمجة وثائق ذات صلة باحملكمة إىل اللغة العربية  ومن أجل الغرض ذاته.ل احملكمة إىل دولة تشادُمسج
  .ونشرها

  
  يد الرئيس، أصحاب السعادة،الس
  

  .  يف دارفورنصران حيويان لتحقيق السلم الدائمالعدالة واحملاسبة ع ، أن1593 يف قراره رقم لساجملارتأى 
  

السيد  هارون و السيدحقيف إهناء استعداداته لبدء إجراءات احملاكمة التمهيدية  قُدماً حنو املكتباآلن ويسري 
  .عتقاهلما وتسليمهما للمحكمة األهم يف األمر هو ا.كوشيب

  
لس، وعلى الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وعلى الدول األطراف يف نظام رومـا              اجملويعّول املكتب على    

اعتقـال  بملناشدة السودان    -جامعة الدول العربية     و االحتاد األفريقي  -األساسي، وعلى شركائه الرئيسيني     
 . احملكمة اجلنائية الدوليةتسليمهما إىل وأمحد هارون وعلي كوشيب


