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 أوكامبو، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، جملس األمن التابع لألمم -اليوم يف نيويورك، أخرب السيد لويس مورينو 
 .  يوليو/كمة قضية ثانية بشأن دارفور يف شهر متوزاملتحدة، بأنه سريفع إىل قضاة احمل

 

مث يف .  سنوات، داخل قراهم5متثل منطقة دارفور بأكملها مسرحا للجرمية يتعرض فيه املدنيون للهجمات بال هوادة منذ "
 نطاق من هذا ولتخطيط مثل هذه اجلرائم وارتكاا، على. املخيمات وال يستطيعون العودة، إذ إن أراضيهم قد سلبت منهم

القبيل، وملدة كهذه من الزمن، البد أن ارمني قد قاموا بتعبئة وتنسيق جهاز الدولة بكامله، من أجهزة أمنية، 
وتستر املسؤولني السودانيني على اجلرائم، وزعمهم بأن كل شئ على ما يرام يف دارفور، . وبريوقراطيات إعالمية وقضائية
لقد شهدنا ذلك من قبل، يف رواندا، . ئم، إمنا هي خاصية من خصوصيات النظام اإلجراميواام اآلخرين بارتكاب اجلرا

 ".ويف يوغوسالفيا السابقة، ويف بلدي، األرجنتني أثناء النظام العسكري الديكتاتوري
 
 مقتنع بغض النظر وإذا كان اتمع الدويل. إن املدنيني يهامجون من طرف املسؤولني السودانيني الذين هم ملزمون حبمايتهم"

 أي تنفيذ خطة إجرامية واسعة النطاق لتدمري جمتمعات بكاملها يف -عن الوضع، وإذا مل يعترف به على ما هو عليه 
هذا ما قاله املدعي العام طالباً من الس أن يصدر بالغاً ".  فقد تكون هذه هي الضربة القاضية على الضحايا-دارفور

 . السودانية الكامل مع احملكمةيطلب فيه تعاون السلطات 
 

، 1593مل متتثل حكومة السودان للقرار وأشار أيضا إىل أنه، بعد مضي عام على إصدار احملكمة ألمري القبض األولني، 
وما يزال كل من أمحد هارون وعلي كوشيب، أحد قادة ميليشيا اجلنجويد، يتمتعان باحلرية ويشاركان يف األعمال 

 .نيني يف دارفوراإلجرامية ضد املد
 

محد هارون حيتل منصب وزير الدولة للشؤون اإلنسانية، وهو أإن " وأضاف ". إما هاربان من احملكمة"قال املدعي العام 
إن . املتحدة يف دارفور لعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألممعضو يف جلنة اإلشراف على نشر قوات حفظ السالم التابعة ل
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إن أمحد هارون يهاجم املدنيني، ويعرقل تقدمي املعونة، والوظائف احلمائية اليت . اإلفالت من العقاب ليست عبارة فارغة
 ".  إن اتمع الدويل يرسل رجال إطفاء احلرائق، يف حني تشجع احلكومة السودانية احملرقني. يقوم ا حفظة السالم

 
. وسيستمر اغتصاب الفتيات. ون وكوشيب يتمتعان باحلرية يف السودان، سيظل النظام اإلجرامي يعملطاملا بقي هار"

إن اإلفالت من العقاب يشجع ارمني على . وستحلّ جمتمعات بأكملها. وتسلب األراضي من أصحاا. وتهاجم املدارس
 ".  اجلرأة

 
ة حتقق ومتارس اختصاصها القضائي بشأن األشخاص املتهمني بارتكاب أخطـر           إن احملكمة اجلنائية الدولية حمكمة دائمة ومستقل      

وهي اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، إذا مل ترغـب الـسلطات                اجلرائم اليت تثري قلقا دوليا، أال     
تب املدعي العام حاليا بالتحقيق يف أربـع حـاالت،          ويقوم مك . الوطنية املعنية يف القيام بذلك، أو إذا مل تتمكن من ذلك حقيقة           

وهي حاالت كلـها   . مجهورية الكونغو الدميوقراطية، ومشال أوغندا، ومنطقة دارفور بالسودان، ومجهورية أفريقيا الوسطى          : وهي
 . يف أُتون خمتلف درجات الصراع، تتضمن ضحايا يف أمس احلاجة إىل احلمايةما تزال تتخبط 
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