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 السيد الرئيس،

م لكم هذه اإلحاطة بصفيت أ -1  بشـأنللمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة املّدعي العـام من يتوىل منصب  ثاينقدِّ

يف ســنة  1593 رقــم أحالــه هــذا اللــس إىل مكتــيب مبوجــب القــرارالــذي يف دارفــور بالســودان، الوضــع تنــاول 

 موضوع دارفور.. وهذه هي اإلحاطة السادسة عشرة الصادرة من مكتيب إىل جملس األمن بشأن 2005

 

مكتـــيب. وقــد أحملــت يف تقريــري إىل وقـــوع ألعضــاء ســـبب قلقــاً شــديداً يل و ييف دارفــور الوضــع مــا زال  -2

رائم تُرَتَكب تبعاً هلدف تقره احلكومة لوقف التمّرد يف جلحوادث حمددة تثري القلق ومتّثل فيما يبدو منطاً مستمراً 

نظـر سـبق أن رائم املستمرة املّدع  ارتكابـا، الشـبيهة بتلـك الـيت دارفور. وال بد يل أن أعيد التأكيد أن هذه اجل

منفصـلة، قـد تشـّكل جـرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنسـانية طلبـات فيها قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف مخسة 

طلبـات مكتيب يف ما إذا كـان مـن الضـروري إجـراء حتقيقـات أخـرى و أعضاء وجرائم إبادة مجاعية. وسوف ينظر 

تلك اجلرائم املرتكبة بدف إفشال تقدمي املعونة اإلنسانية  هامبا فياملستمرة ر إلقاء القبض للتصّدي للجرائم أوام

وشّن هجمات عل  حفظة السالم التابعني لبعثة العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور، 

لـ  السـكان املـدنيني. وتلـك األقـوال الـيت ينطـق بـا فضًال عن عمليات القصف وغريها من اهلجمات املباشـرة ع

مبزيد مـن مبـادرات السـالم، إمنـا تقّوضـها أفعـال علـ  أرض الواقـع تظهـر مبشرين مسؤولون من حكومة السودان 

 ملشاكل احلكومة يف دارفور. باعتبارها حالً التزاماً مستمراً بارتكاب جرائم ضد املدنيني 

 

 ،يف دارفور، يف ضوء استمرار ارتكاب اجلرائمالوضع زيد من القلق إزاء هذا اللس مبأن يشعر وينبغي  -3

هــذا اللــس قــد أحـال و أـــدرت احملكمــة ققهـم الئحــة اتـام. سـبق أن أولئـك الــذين  جـرائم ارتكبهــافيهــا مبـا 

جـراءات العدالــة عنصـر أساســي مـن عناـــر أيــة إأن بــلــدى أعضـائه الراسـخ  عتقــادااليف دارفــور بسـبب الوضـع 

تكـون دائمـاً أن نعتقـد حنـن لجرائم املستمرة وحتقيق السالم يف دارفـور. و لاحلقيقي وقف الاتيجية تدف إىل اسرت 

إجــراء ســالم دائــم يف دارفــور مــن خــالل إحــالل مــن هــذا اللــس واحملكمــة لإلســهام يف مشــرتكاً  اً مســع اإلحالــة
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ويف الواقــع، أعــاد اللـــس  ر اجلـــرائم.أولئــك الـــذين يتحّملــون املســؤولية الكـــربى عــن أخطــ اتوحماكمــحتقيقــات 

ك التأكيـد يف هــذا السـياق ويف ســياقات أخـرى، علــ  األمهيــة الفائقـة لتعزيــز العدالـة وســيادة القـانون، مبــا يف ذلــ

عنصراً ال غىن عنه من أجل السالم الدائم. وقد قـام مكتـيب واحملكمـة كلهـا  احرتام حقوق اإلنسان، باعتبار هذا

واليــة املمنوحــة هلمــا مـن هــذا اللــس وفقــاً لنظــام رومـا األساســي. أمــا الســؤال الــذي ينتظــر بـدورمها يف تنفيــذ ال

يُسـَتَحّث املدنيني أكثر مـن ذلـك ال بـد أن يالقـوا مصـرعهم وأن يصـابوا ويشـّردوا لكـي  مناإلجابة عليه هو كم 

 اللس للقيام بدوره؟

 

يا دارفـور مـن إحبـاط، حنـن نشـاطرهم عّرب عل  حنو ـحيح عّمـا يشـعر بـه ضـحاليست هناك كلمات تُ  -4

م إزاء  ،إيّاه إلقاء القبض عل  أولئك الذين أـدرت احملكمة ققهم الئحة  ـوب ذي معىناالفتقار إىل أي تقدُّ

تعبرياً رمزياً عن التزامها املستمر بتحقيق حل اتام. ويبدو فشل حكومة السودان يف تنفيذ أوامر القبض اخلمسة 

م إىل اســرتاتيجية تــدف إىل مهامجــة الســكان املــدنيني عســكري يف دارفــور، وهــ الســنوات علــ  مــدى و مــا تُــرجم

ضحايا جرائم دارفور االنتظار إىل  ومن الصعب عل العشر املاضية، مع ما أسفر عنه ذلك من نتائج مأساوية. 

ـك والــرتّدد ل فيـه حتــاليـوم الــذي  الضــحايا مــن هــذا وملموســة يتوقعهـا حقيقيــة إجــراءات حامسـة بــدًال مــن التفكُّ

 اللس.

 

الشـهود والضـحايا  من جانـبلمكتب وتضحية هائلة ل هائالً دارفور حتّدياً وضع التحقيق يف لقد مثَّل  -5

هــل ”الـذين مـا زالـت أرواحهـم معّرضـة للخطــر نتيجـة تفـاعلهم مـع احملكمـة. والســؤال الـذي يطرحـه هـؤالء هـو 

 “ذهبت تضحياتم بال جدوى؟

 

 

 السيد الرئيس
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إزاء اســتمرار اإلفـالت مـن العقـاب، واالفتقــار إىل  القلـقعـن  2063رقـم  اللـس يف قــراره أعـرب هـذا -6

م بشأن اإلجـراءات الوطنيـة حـىت اآلن، بعـد إحراز  مثـان سـنوات ممـا ذكرتـه التقـارير مـن جهـود مـن قرابـة أي تقدُّ

سودان ليست مستعدة جانب حكومة السلطات السودانية. وينبغي أن يكون واضحاً هلذا اللس أن حكومة ال

 اكمتهم عن جرائمهم.حمللتسليم املشتبه بم وال 

 

ورغـم التحــديات الـيت واجهتنــا، مبــا يف ذلـك عــدم تعـاون حكومــة الســودان، أجـرى املكتــب حتقيقــات  -7

م أدلتـه إىل القضـاة.  علـ  النقـيض مـن االّدعـاءات الـيت تكـررت كثـرياً عـن احنيـاز وتسـييس و مستقلة ونزيهة، وقـدَّ

إذا   بشكل مستقل تقييماً لألدّلة لتحديد ماالتمهيدية املكتب، أجرى قضاة الدائرة  لتحقيق اليت أجراهاأنشطة ا

كانت هناك أسـباب معقولـة لالعتقـاد بـأن أفـراداً بعيـنهم يتحملـون املسـؤولية اجلنائيـة الفرديـة عـن تلـك اجلـرائم. 

حــرب، حكومــة الســودان ارتكبــت جــرائم وبعـد أن نظــر القضــاة يف مجيــع األدّلــة، خلــص هــؤالء إىل أن قــوات 

إبـادة مجاعيــة يف دارفـور، تبعـاً السـرتاتيجية اعُتمــدت علـ  أعلـ  املسـتويات يف جهــاز و  ،وجـرائم ضـد اإلنسـانية

ـُّل إليها بشـأن اإلبـادة اجلماعيـة عقـب اليت نتائج الالدولة. زيادة عل  ذلك، أُدرجت  مـن حكـم ــدور مت التو

الذين جيـب أن ميثلـوا التمهيدية األشخاص فة من مخسة أعضاء. وقد حّددت الدائرة هيئة دائرة االستئناف املؤلّ 

كــان شــيب، الـذي  و علـ  كوهــو /اجلنجويد، تايامليليشـ قــادةأحـد أمـام العدالــة، وأــدرت أوامــر بـالقبض علــ  

عبـد حينئـذ وزير الداخليـة مرؤوسـاً لـ، والـذي كـان بـدوره حينئـذوزير الدولة للشؤون الداخلية يرأسه أمحد هارون 

جمــرد نتيجــة ألدوارهــم األشــخاص الــرئيس البشــري. وليسـت مســؤولية هــؤالء  يرأســهالـرحيم حممــد حســني، الــذي 

رائم اجلاسرتاتيجية ارتكاب الفعلية يف  تهممشاركشهود يصفون بالتفصيل احلاالت هناك الرمسية. ففي مجيع هذه 

 وكذلك يف تنفيذ تلك االسرتاتيجية.

 

 

 د الرئيسالسي
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البالغات مرات دون تلّقي أي رّد. وتشمل هذه ست رمسياً قضاة احملكمة اجلنائية الدولية اللس أبلغ  -8

، حيث يُطلمع هـذا القـرار اللـس حـول عـدم 2010أيار/مايو  25مؤرخاً يف  التمهيديةقرارًا ـادراً من الدائرة 

قــرارين البالغــات ؛ وتشــمل كوشــيبو هــارون وجـود تعــاون مــن جانــب حكومــة الســودان، وال ســيما يف قضــية 

هــذا اللــس ومجعيــة الـــدول ويُبّلغــان ، التمهيديـــةـــادرين مــن الــدائرة  2010آب/أغســطس  27يف مــؤرخني 

األعضاء يف نظام روما األساسي حول زيـارة الـرئيس البشـري إىل تشـاد ووجـوده علـ  أرض مجهوريـة كينيـا؛ وقـرار 

الدول األعضاء يف نظام روما  عيةهذا اللس ومج يُبّلغ ، حيث2011يار/مايو أ 12يف املؤرخ  التمهيديةالدائرة 

 2011كـانون األول/ديسـمرب   12يف املـؤرخ  التمهيديـةإىل جيبـويت؛ وقـرار الـدائرة  شـرياألساسي حول زيارة الب

تعـــاون نظـــام رومــا األساســي بشـــأن فشــل مجهوريــة مـــاالوي يف االمتثــال لطلبــات المــن ) 7( 87عمــًال باملــادة 

  13املـؤرخ  التمهيديـةفيما يتعلق بأمر القـبض علـ  الـرئيس البشـري وتسـليمه؛ وقـرار الـدائرة احملكمة الصادرة من 

) مـن نظـام رومـا األساسـي حـول فشـل مجهوريـة تشــاد يف 7( 87عمـًال باملـادة  2011كـانون األول/ديسـمرب 

 تسليمه.و ض عل  الرئيس البشري االمتثال لطلبات التعاون الصادرة من احملكمة بشأن إلقاء القب

 

 السيد الرئيس،

 

اإلســهام يف  ، سـاعني إىلمكتـيب وأنـا شخصـياً ُملتـزَمني بالعمـل مـع املنظمـات اإلقليميـةأعضـاء مـا زال  -9

إجياد حّل شامل، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي. وستكون توـيات فريق االحتـاد األفريقـي 

مـــع  املتبادلــة إجــراءايتملعــين بــدارفور نقطـــة بــني نقــاط أخــرى للمناقشــة الـــيت أعتــزم أن أثريهــا يف الرفيــع املســتوى ا

زومـا. وسـوف تقطــع  - السـيدة إنكوسـازانا دالميـين ،مفوضـية االحتـاد األفريقـي ةسـالـرئيس السـابق مبيكـي ورئي

شـوطاً طـويًال لألمـام ــوب التصـّدي توـيات فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى بشأن العدالة، إذا نـُفَِّذت، 

، لــيس يف دارفـور فحســب بـل أيضــاً يف والتغاضــي عنـه مــن العقـابإلفـالت لللتحـّدي اخلــاص بـالفرض املتعّمــد 
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السودان جبميع أرجائه. ويضطلع مكتيب بإجراء هذا التحاور مع االحتاد األفريقي بشأن توـياته اخلاـة بالعدالة 

 .اإلجيايبل وفقاً لسياسته اخلاـة بالتكام

 

 السيد الرئيس،

 

ل دارفور وضع التحقيق يف ما زال  -10 كتيب. ورغم هذه التحديات، استطعنا بالنسبة ملحتّدياً ضخماً يشكِّ

إجراء حتقيقات كاملة أّدت إىل إـدار مخسة أوامر بإلقاء القبض (أمران ــادران ضـد نفـس الشـخص) وثالثـة 

م جيــد يف ســبيل بــدء حماكمــة اثنــني مــن وأُحــرم  أوامـر اســتدعاء للمثــول أمــام احملكمــة. الثالثــة األشــخاص ز تقــدُّ

تمردين عل  قاعدة حفظ السالم التابعة لالحتاد األفريقي واملوجـودة املتهمني بارتكاب جرائم حرب يف هجوم امل

رغـم أن الـدفاع طلـب تأجيلهـا حـىت  2013توّقع أن تبدأ احملاكمة يف سنة أنا أشمال درفور. و بيف حسكنيته، 

. وانطوت التحقيقات واألعمال التحضريية هلذه احملاكمة عل  حتديات فريدة من نوعها، من بينها 2014ة سن

ن هـذا العمـل حملية ترمجة مجيع املواد املتعلقة بالدفاع إىل الزغاوة، وهي لغة قبلية  ليس هلـا شـكل مكتـوب. ويُـربهم

 عل  التزام املكتب واحملكمة بإجراء حماكمة عادلة.

 

ة الطّلع إىل تأإنين  -11 م للقضاة ساحنة الفـر ع بـجتّمعـت يف القضـايا األر  األدلة اجلوهريـة الضـخمة الـيتألقدِّ

هــذه خطــوة و األربعــة الـذين تســع  إلــيهم احملكمــة وتســليمهم. األشــخاص األخـرى، عقــب إلقــاء القــبض علــ  

ات اليت تواجه إجـراءات أساسية ـوب حتقيق العدالة لضحايا دارفور. وأعتقد أن هذا سيلقي ضوءاً عل  العقب

دولية أخرى، مثل تلك اليت تسع  إىل إغاثة الضحايا من خالل تقدمي املعونـة اإلنسـانية أو إجـراء عمليـة سـالم 

إىل أن تقــوم علــ  مبــادئ وأســس موضــوعية. وتُعَتــرب إجــراءات العدالــة عنصــراً أساســيا أليــة اســرتاتيجية تـدف 

العليـا املعـايري القضـائية  أعلـ  أمـامعلنـاً  نكشـف، وذلـك بـأن رة جلـرائم املسـتماإىل وقـف بشكل حقيقي تدف 



 

7/7 صفحة       

جيــب ، وكيـف عـن ارتكابــا، ومـن كــان مسـؤوًال ارُتكبـت وكيــف ،هـذه اجلـرائموراء ارتكــاب املسـتقلة األسـباب 

 وقفها.

 

 السيد الرئيس،

 

ع آخـرين، شّجعين مؤخراً مشاركيت يف املناقشات مع الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي ومـ لقد -12

احملالـة مـن اللـس، مبـا يف واألوضـاع من التعـاون يف دارفـور  مزيدالعمل لضمان حفز تلك املناقشات الرامية إىل 

ومع األطراف  بالعمل مع كل من الدول األطراف ةذلك من خالل تنفيذ أوامر القبض غري املنفَّذة. وإنين ُملتزم

 .ُقدماً إىل األمام ذه اإلجراءاتهلدفع داخل وخارج جملس األمن،  من غري الدول،

 

 وشكراً لكم.

 


