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 .، الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال2007سبتمبر / أيلول20الهاي، 

 بالغ صحفي
 
 

على قمة العدالة  يجب أن تظل : "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور
 ".ناأولويات

 
محكمة الجنائية إذ يستعد قادة العالم لالجتماع في األمم المتحدة، يلتقي المدعي العام لل) نيويورك(

أسباب إيالء في األمم المتحدة لمناقشة الرئيسية الدولية، السيد لويس مورينو، بالجهات الفاعلة 
   .دارفورفي لعدالة األولوية ل

 
.  إحاطة صحفية أجريت في األمم المتحدةأثناء، هذا ما قاله "لينا أن نقطع هذا الصمتع"

دم، عندما يكون قادة العالم مجتمعين في األمم أثناء هذا األسبوع واألسبوع القا: "وأضاف
إذ ". ، بل وفي قمة األولوياتالمتحدة، يجب أن تكون العدالة في دارفور ضمن جدول األعمال

مجرمو ظل ي، طالما في دارفور اليوم، وال لحل أمني، وال لحل إنسانيال مجال لحل سياسي إن 
 " أحرارا في السودانونمالحرب المزعو

 
. مشاورات  الرفيعة المستوى بشأن الحالة في دارفورالفي مقر األمم المتحدة  الجمعة  يومستعقد

 بلدًا، ومسؤولون رفيعو المستوى من األمم 25سيلتقي في هذا االجتماع وزراء أزيد من 
يد زوبعد فترة ال ت. جامعة الدول العربيةاالتحاد األوروبي، واالتحاد األفريقي، ومن المتحدة، و
سبتمبر، ستشرع الجمعية العامة لألمم المتحدة / أيلول25ة أيام، في يوم الثالثاء على ثالث

السيد نيكوال سارآوزي أحد اجتماعات مجلس مناقشاتها العامة، وسيترأس الرئيس الفرنسي، 
 .األمن لألمم المتحدة مع رؤساء الدول بشأن السلم واألمن في أفريقيا

 
 المدعي العام عن نظام أنشأه وزير الدولة السوداني ، آشف مكتب2007في شهر شباط فبراير 

الجنجويد، للهجوم على المدنيين في /السابق في الداخلية، أحمد هارون، واستعان فيه بالميليشيا
، 2007أبريل /وفي آذار. دارفور وإجبار الماليين من المواطنيين إلى الهروب إلى المخيمات

الجنجويد، علي آوشيب، /حمد هارون وقائد الميليشياأصدر قضاة المحكمة أوامر بالقبض على أ
لم تقبض الحكومة السودانية .  وجرائم حرب تتعلق بجرائم ضد اإلنسانية51بتهم بلغ عددها  



 1

وال . فهي تنكر جرائم أحمد هارون: "واسترسل المدعي العام قائًال. على أحمد هارون ولم تسلمه
 ". يمكن للعالم أن يشاطر هذا اإلنكار

 
، وأحمد هارون بوصفه وزير الدولة في الشؤون اإلنساني، يتمتع بسلطة تخضع 2005منذ عام 

تفيد التقارير التي تقدمها مفوضية األمم . لها المخيمات، وهو يتحكم في تدفقات المعونة اإلنسانية
ل إذ ُيقتل الرجا:  المتحدة  لحقوق اإلنسان وغيرها من الجهات بتدهور األوضاع في المخيمات

وُتغتصب النساء ممن يجرؤ على الخروج من المخيمات؛ ويتم الهجوم بصورة منتظمة على 
المعلومات أيضا بأنه يجري طرد الرجال والنساء وتفيد .  اإلنسانيةساعدةالعاملين في مجال الم

ثم .  أي مكان يلجؤون إليه وال أي وسيلة للعيشواألطفال من بعض المخيمات، وليس لديهم
لقد أجبر .  يسيطر عليهابلإن أحمد هارون ال يحمي المخيمات؛ : " يقول العام المدعيمضى

يجب إيقافه، يجب القبض . سيطر عليهاالماليين على اللجوء إلى تلك المخيمات؛ وهو مايزال ي
 ". فنا المشتركويجب أن يكون هذا هو هد. وهذا ما ترمي إليه المحكمة. وهذا ما أرمي إليه. عليه

 
لتحقيق مع األشخاص المتهمين بأخطر تقوم با ودائمة مستقلةمحكمة الجنائية الدولية المحكمة إن 

مثل اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية : الجرائم التي تحظى باهتمام دولي ومقاضاتهم
 حاالت، أال وهي شمال  أوغندا 4المحكمة حاليا تحقيقات في وتجري . وجرائم الحرب

 . جمهورية أفريقيا الوسطى، و)السودان(لديمقراطية ودارفور وجمهورية الكونغو ا

 :للمزيد من المعلومات، المرجو االتصال بالجهات التالية

 :سبتمبر/ أيلول22-20في نيويورك 
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