
المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسإلىالدوليةالجنائيةللمحكمةالعامللمدعيوالعشرونالحاديالتقرير

)2005(1593المجلسبقرارعمالً 

مقدمة

والعشريناحلاديالتقرير"احملكمة")باسميليمايفإليها(ُيشارالدوليةاجلنائيةللمحكمةالعامةاملدعيةتقّدم-1

هذاويوجز.2005آذار/مارس31يفالصادر1593املتحدةلألممالتابعاألمنجملسقرارمنالثامنةبالفقرةعمالً 

،2014ل/ديسمرباألوّ كانون15يفاألمنجملسإىلاملقدماألخريالتقريرمنذاعاملضطلَ القضائيةاألنشطةالتقرير

يزالوالعدمه.أواُألخرىواجلهاتالسودانمجهوريةوتعاوناجلرائم،رصدنتائجبينهاومناحلاليةاملكتبوأنشطة

السودانيفطلقاءكوشيب)عليو هارون،وأمحدحسني،الرحيموعبدالبشري،عمروهم(الرئيسيوناألربعةماملشتبه

القبضبإلقاءتقضيأوامرمخسةالتمهيديةالدائرةإصداررغمالسودانحكومةيفرفيعةمناصبيتبوؤونزالواوما

القبضبإلقاءاً أمر أيضاً احملكمةأصدرتالذي،نورينأبكربندااهللاعبدالسيداملتهميزالالذلك،عنوفضالً عليهم.

احملكمة.إىلفوراً وتسليمهماألفرادهؤالءمجيععلىالقبضبإلقاءُملَزمةالسودانوحكومةالسودان.يفطليقاً ،عليه

واألمنللسلمديداً متّثلتزالالالسودانيفاحلالةأنإىل،)2005(1593قرارهيف،األمنجملسانتهى-2

2002متّوز/يوليه1منذدارفوريفاحلالةإحالةفقرر،املتحدةاألممميثاقمنالسابعالفصلمبوجبفوتصرّ الدوليني،

للمادةوفقاً دارفوريفباحلالةيتصلمايفاختصاصهااحملكمةومارستالدولية.اجلنائيةللمحكمةالعاماملدعيإىل

لسبقرارعمالً األساسيرومانظاممن(ب)13 .1593ا

لسأعرب،2015شباط/فرباير12يفمداعتُ الذي،2200األمنجملسقراريف-3 البالغقلقهعنأخرىمرةا

املسلحةواجلماعاتالسودانحكومةبنيالقتالذلكيفمبااألخرية،األشهريفدارفوريفاألمنوانعدامالعنفتزايدإزاء
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يفالكبريةالزيادةيفوساهماألمين،الوضععلىسليبأثرلهكانالعنفهذاأنعلىدوشدّ الطوائف،بنيالتقتواال

حيثالنزاعمناطقإىلاإلنسانيةاملساعداتوصوليعوقيزالوال،2014عاميفُسجلتاليتداخلياً املشردينعدد

الضعفاء.املدنيونالسكانيقيم

املدنيني،ضدالعنفأعمالمجيععناالمتناعإىلاملسلحةاجلهات)2015(2200األمنجملسقرارودعا-4

والقانوناإلنسانحقوقوجتاوزاتانتهاكاتجلميعحداً تضعوأنواألطفال،كالنساءالضعيفةالفئاتأفرادوخاصة

اإلنسانية.ضداجلرائمأواحلربجرائممستوىإىلترقىقداألعمالهذهبعضأنعلىكذلكدوشدّ الدويل،اإلنساين

ويفعوائقدونمنو بأماناملناطقمجيعإىلاإلنسانيةةاملساعدومقدميوكاالتوصولبتيسريأيضاً القراروطالب

املناسب.الوقت

األخيرةالقضائيةاألنشطة- 1

االحتادقمةمؤمتريفللمشاركةأفريقياجنوبمجهوريةإىلالبشريعمرالسيدسافر2015حزيران/يونيه13يف-5

نظاميفطرفاً دولةبوصفها،ملزمةأفريقياجنوبتوكان.2015حزيران/يونيه15إىل7منعقدهقـُّررالذياألفريقي

از التمبوجباألساسي،روما الااللتزاموهذاأفريقيا.جنوبإىلوصولهعندالبشريعلىالقبضتلقيأنبالتعاهديةاما

أفريقياجنوبممثليمعمشاوراتإجراءبعدالثانية،التمهيديةالدائرةرئيسأنهوبالفعلحدثوما.شكأدىنشوبهي

متامفيهأوضحالتايلاليوميفقراراً أصدر،األساسيرومانظاممن97ملادةباعمالً 2015حزيران/يونيه12يف

أنهنصهمااألوىلفقرتهيفالقراروذكر.فوراً وتسليمهالبشريعلىالقبضإلقاءبملزمةأفريقياجنوبأناإليضاح

وتسليمهالبشريعمرعلىالقبضبإلقاءأفريقياجنوبمجهوريةتتحملهالذيااللتزاميفشكأوالتباسمنما[ترمجة]"

يفأيضاً القراروأوضح.االلتزام"ذابالفعلعلمعلىأفريقياجنوبمجهوريةيفاملختصةالسلطاتوأناحملكمة،إىلفوراً 

مناقشةأي(أو97املادةمبوجبأفريقياجنوبومجهوريةاحملكمةبنيأجريتاليتاملشاورات[ترمجة]"أنالثامنةفقرته

.القائم"االلتزامهلذاوقفأوتعطيلأيتقتضيالاملسألة)تلكبشأنالحقةمرحلةأييفأجريتأخرى



20153حزيران/يونيه29|1593المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقرارمنالثامنةبالفقرةعمالً والعشرونالحاديالتقرير

أفريقياجنوبسلطاتمتنعبأنيقضي2015حزيران/يونيه14يفأمراً توريايبر يفالعلياالعدلحمكمةوأصدرت-6

ا.يفائيافصالً تفصلأنمنالوطنيةاحملكمةتتمكنحىتالبلدمغادرةمنالبشري جلسةالعليااحملكمةوعقدتالتزاما

منأفريقيا]،جنوب[حكومةعليهماملدعىعليهمأقدما[ترمجة]"أنفيهاقّررت،2015حزيران/يونيه15يفعلنية

باسميليمايفإليه(يشارالبشريأمحدحسنعمرالسودانمجهوريةرئيسعلىالقبضإللقاءإجراءاتاختاذعدم

ووه،1996عاميفالصادرأفريقياجنوبمجهوريةدستورخيالفإمنااالحتجازقيدوضعه/أوو)"البشري"الرئيس

البشريالرئيسعلىالقبضإللقاءلإلعداداملعقولةاخلطواتمجيعفوراً واتخذيبأنعليهماملدعىلزمنُ [و]باطل؛إجراء

قيدووضعه1977لسنة51رقماجلنائيةاإلجراءاتقانونمن)(ك)1(40للمادةوفقاً القبضبإلقاءأمردونمن

أفريقياجنوبحكومةممثلأقرّ القرارهذاصدوروبعد."رمسياً تسليمهالدوليةاجلنائيةاحملكمةتطلبأنإىلاالحتجاز،

مغادرته.بشأنسُيجرىحتقيقاً وأنأفريقياجنوبغادرقدالبشريبأن

عام،بشكلدارفوريفاحلالةيفةاجلاريالقضائيةاألنشطةو خاصبشكلالبشريحبقالقائمةبالدعوىيتعلقماويف-7

ااملزعوماجلرائميفاجلاريةالتحقيقاتيوقفملنهأيوضحأنالعاماملدعيمكتبيود نأبل.تاماً وقفاً دارفوريفارتكا

الغاية،هلذهوحتقيقاً دارفور.يفاجلرائمتلكلضحاياالعدالةحتقيقضمانإىلاحلاجةعلىدتشدّ فتئتماالعامةاملدعية

املدعيةطلبتطلقاء،يزالونالالذينواملتهمنيماملشتبهعلىالقبضلقاءإلالراهنالوقتيفحتمالاالاخنفاضومع

األفرادعلىالقبضإلقاءلتنفيذوسعهيفماكليبذلأناألمنجملسإىلاملاضي/ديسمرباألّولكانونيفالعامة

لسإىلأيضاً العامةاملدعيةونقلتوتسليمهم.املطلوبني الذيالثقيلالقضاياوعبءاحملدودةاملكتبمواردظليفأنها

أخرىدعاوىوجودمعارفورديفاجلرائمبشأناجلاريةالتحقيقاتواصلةمبتاماً التزاماً يلتزمأنعليهالعسريمنبه،ينوء

املتخذةالقضائيةاإلجراءاتومتضيحالياً احملكمةعهدةيف-احملكمةفيهاتنظرأخرىحاالتيف- متهمنيضدمقامة

يتبدارفوراملتعلقةالدعاوىأنهذايعىنوالبسرعة.حبقهمالقائمةالدعاوىيف األولويةإعطاءعليناكانبل،ُأ

هذايتابعكمادارفور.دعاوىيفجهدهقصارىيبذلومقاضاةحتقيقفريقهناكيزالفالمتقدمة.أخرىلدعاوى

دارفور.يفمستمرةجرائمبوجودتفيداليتاملزاعمالفريق
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كفّ قداملكتبأنعلىاألشكالمنشكلبأييُفّسرأنينبغيالالتحقيقاتوضعأنعلىدنشدّ أنوينبغي-8

أنوجيبساريةزالتمااحملكمةعنالصادرةالقبضإلقاءفأوامردارفور.يفباحلالةاملتعلقةالدعاوىيفالتحقيقعن

جهدهقصارىيبذلانفكوماالعدالةمنينالفارّ مجيععلىالقبضبإلقاءيطالبالعاماملدعيمكتبيزالالو تُنّفذ.

دارفوريفاملزعومةاجلرائمفضحايابعد.تُنّفذملاليتالقبضإلقاءأوامريذلتنفالدولمنالالزمةاملساعدةعلىللحصول

يُنَسوا.ولنيُنَسوامل

ُمستّمرةحتقيقاتالراهنة،الفرتةيفجيري،لناملكتبأنيعيندارفورحالةيفالتحقيقبشأنالعامةاملدعيةقرارو -9

يتلقىاملكتبيزالواللذلك.تبعاً املواردحيّولوأندعاواهأولوياتيُرّتبأنببساطةعليهينبغينهأحيثكاملة

ترتيبإعادةيفالعامةاملدعيةترتددفلناحلالية،الظروفتغريتومىتدارفور.يفباحلالةتتعلقإضافيةوأدلةمعلومات

إلقاءومبجردبدارفور.املتعلقةاملكتبأعماليفمقتضياتمنذلكيصاحبماتلبيةبغيةلديهااملتاحةاملواردأولويات

بيدالقضية.تلكيفاملقاضاةإجراءاتاالدعاءسيتخذاحملكمة،إىلوتسليمهاملطلوبنياألفرادمنفردأيعلىالقبض

احملاكمة.قبلالتحقيقاتمواصلة،الظروفتلكيف،الضروريمنسيكونأنه

رُِفضَمثّ،ومنالدفاعقدمهالذياملراجعةطلبرُِفضبندا،اهللابعبداملتعلقةالقضائيةباألنشطةصليتماويف-10

برفض2014ديسمرب/األّولكانون19يفاالبتدائيةالدائرةعنالصادرالقراريفو القبض.إلقاءأمرصدوريفطعنه

للمحاكمةالتحضرييةاألعمالمبواصلةالسماحوسعهايفليسأنهإىلالدائرةانتهتالدفاع،مناملقدماملراجعةطلب

،2015الثاين/ينايركانون16ويف.القريباملستقبليفببدئهاقويةاحتماالتوجودعدمظليفمسمىغريألجل

إىلو ،أيضاً األطرافغريالدولمنلعديداإىلو األساسيرومانظاميفاألطرافالدولإىلطلباً احملكمةقلمأرسل

استبدالاالستئنافدائرةأيدت،2015/مارسآذار3ويفوتسليمه.بندااهللاعبدعلىالقبضإللقاءالسودانحكومة

التركتولكنعليه،القبضإلقاءبأمربندااهللاعبدحضورأمر املتهمبقاءظروفيفالنظرإعادةأماممفتوحاً ا

القبض.إلقاءأمرإصداربعدطوعاً مثولهحالاحملاكمةخالليفولندا

مايفالسودانامتثالعدميفيدقرارإصدارالعاماملدعيمكتبطلب،2014ل/ديسمرباألوّ كانون19ويف-11

إبالغالدائرةإىلاالدعاءطلبكمااألساسي.رومانظاممن)7(87باملادةعمالً البشريقحبالقائمةدعوىالبيتعلق
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ملإذاحملكمةمعيتعاونملالسودانأنإىلالتمهيديةالدائرةانتهت،2015آذار/مارس9ويفبقرارها.األمنجملس

مالئمة.يراهاتدابريمنيلزمماالختاذاألمنجملسإبالغوقررتاحملكمة،إىلويسلمهالبشريعمرعلىالقبضيلق

لسيتخذملماإنهقائلةالدائرةوأضافت لسمنإحالةأيفإنمتابعة،إجراءاتا السابعالفصلمبوجبللمحكمةا

أنالدائرةوأبرزتالعقاب.منلإلفالتحدوضعوهيأال،املنشودةغايتهاأبداً حتققلناملتحدةاألممميثاقمن

يفعضويتهعلىمرتتبأمروهواحملكمة،معبالتعاونالتزامعليهاألساسي،رومانظاميفعضويتهعدمرغم،السودان

24ويف).2005(1593األمنجملسقراراعتمادوعلى1956الثاين/نوفمربتشرين12منذاملتحدةاألمم

أنباحملكمةقلمودفعالقرار.هذاتنفيذبشأنالتمهيديةالدائرةإىلمعلوماتاحملكمةقلمقدم،2015نيسان/أبريل

بلغأُ الذيالقرارمتضمناً 2015آذار/مارس13يفاحملكمةرئيسمناخلطابتلقىاملتحدةاألممباالتصالمسؤول

احملكمةقلمأيضاً رسلأ،2015آذار/مارس10ويفالدولية.اجلنائيةاحملكمةيفاألطرافالدولمجعيةمكتبأيضاً به

هولندا.يفالسودانمجهوريةسفارةإىلالقرار

املتكررةأسفارهتتبعاحملكمةودوائرالعاماملدعيمكتبواصلالبشري،عمرحبقالقائمةبالدعوىيتعلقماويف-12

اوفائهابشأنالدولمنعددمعواسعنطاقعلىوتفاعلوا قامفقداحملكمة.إىلوتسليمهعليهالقبضبإلقاءبالتزاما

29- 28ويف،آذار/مارس13ويفالثاين/يناير،كانون20يفمصرإىلبزيارةبالتقرير،املشمولةالفرتةيفالبشري،عمر

العربيةاململكةوإىل؛2015شباط/فرباير17والثاين/ينايركانون31-29يفإثيوبياوإىل؛2015آذار/مارس

وإىل؛2015شباط/فرباير24- 21يفاملتحدةالعربيةاإلماراتوإىل؛2015رسآذار/ما26-25يفالسعودية

.2015حزيران/يونيه15إىل13منالفرتةيفأفريقياجنوبمجهورية

االحتادقمةمؤمترحلضوراحملتملةالبشريعمربزيارةإثيوبياالدائرةأبلغت،2015الثاين/ينايركانون23ويف-13

إثيوبياسلطاتوذَّكرت،2015الثاين/ينايركانون31حىت23منالفرتةيفعقدالذيوالعشرينالرابعاألفريقي

إلقاءإىلإندونيسياالدائرةدعتنيسان/أبريل،16ويفاحملكمة.إىلوتسليمهالبشريعمرعلىالقبضإلقاءبطلبات

يفُعقدالذياألفريقياآلسيويللمؤمترالستنيالسنويةالذكرىحلضورزيارتهخالليفوتسليمهالبشريعمرعلىالقبض

إىلاملطافايةيفيسافرملالبشريعمرلكن.2015نيسان/أبريل24حىت19منالفرتةيفوذلك،1955عام
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،2015آذار/مارس19ويفأكثر.أوبلدفوقبالطريانهلايؤذنملطائرتهأنهوذلكيفالسببأنوردو ،إندونيسيا

اإلماراتإىلالبشريعمرسفرباملتعلق2015شباط/فرباير24يفالصادرالدائرةقراربشأنتقريرهاحملكمةقلمقدم

الكويتودولةالسعوديةالعربيةاململكةإىلاحملتملهوسفر ")اإلمارات"باسميليمايفإليها(يشاراملتحدةالعربية

منغريهاأواإلماراتمنطلبهعلىرداً يتلقملالتقرير،ذلكإيداعتاريخمنذ،أنهاحملكمةقلموذكرالبحرين.ومملكة

الصلة.ذاتالسلطات

امتثالعدممفادهقرارإصدارفيهيلتمسالتمهيديةالدائرةلدىطلباً املكتبأودع،2015حزيران/يونيه5ويف-14

القرار.هذاإصداريفالنظروجارحسني.حممدالرحيمعبداهلاربعلىالقبضإلقاءبشأنالسودانحكومة

حالياً المكتببهايضطلعالتياألنشطة- 2

ايُزعماليتالصلةذاتاجلرائمرصداملكتبيواصل-15 دارفور.يفارُتكبتأ

الحاليةالجرائمرصد2-1

ذلكيفمبااألساسي،رومانظاممبوجبجرائمتشكلأنميكناليتاالجتاهاتمنعددرصداملكتبيواصل-16

،اجلنسيوالعنف،املدنينيعلىواهلجمات،القتلوأعمال،الشائعةواجلرائم،الربيةواهلجمات،اجلويالقصفمزاعم

.التعسفياالحتجازوأعمال،السالمةوحفظاإلنسانيةاملساعدةموظفيعلىواهلجمات،القسريدوالتشري

عنهاجنممزعومةجرمية500وقوعتقاريرأفادت،2014ل/ديسمرباألوّ كانونيفاملكتبتقريرصدورومنذ-17

عنالناجتةالوفياتتلكبنياملسجلةاملدنينينسبةأنالتقاريروأفادت،لعنفلنتيجةوفاةحالة1200منيقربما

السابقة.الفرتةعنالتقاريريفالواردةاملئةيف25البالغةةبالنسعنتزيدنسبةوهياملئة،يف50منأكثركانتالعنف

هلا.املواليةالتابعةالقواتأوالسودانحكومةإىلاملسجلةاحلوادثمناملئةيف50منأكثرويُعزى

المدنيينعلىتؤثرالتيالجويالقصفأعمالمزاعم2-2
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االيتو التقاريريفالواردةاجلويالقصفأعماليفكبريةزيادةتحدثبالتقرير،املشمولةالفرتةخالليف–18 نفذ

ااملعروفمنمناطقيفدارفورومشالمرةجبليفمعظمهاوقعحادثاً 40حنووراءهاخملفةالسودانية،اجلويةالقوات أ

واملاشيةالقرىمنالعديدوُدّمرمدنياً 60عنيقلالماقتلوقدعسكرية.أنشطةفيهاوميارسوناملتمردينسيطرةحتت

فيهجاء2015الثاين/ينايركانون19يفتقريرابالسوداناملعيناملتحدةاألممخرباءفريقوقدماملائية.واملواردواحملاصيل

الفقرة"ينتهكماوهو"طائرات اهلجوم/اإلسناد اجلوي القريب اسُتخدمت لشن هجمات جوية على أهداف مدنية"أن

تدمريأعمالالسريعالدعمقواتارتكبتوادث،احلمنعددويف)".2005(1591األمنجملسقرارمنالسادسة

ب للتشريداألشخاصآالفضرّ وتعَ اجلوي.القصفأعمالتنفيذأثناءيفاجلمالظهورعلىالقرىمنعدديفو

31و30يوميمرةجبلغربيفقريتنيأنتونوفطرازمنطائرةقصفتسبق،ملاوتفصيالاجلوية.للهجماتنتيجة

املشردينخميماتإىلالقريتنيسكانمجيعنزّوحو شخصنيمقتلعنهجنمماوهو،2014ديسمربل/األوّ كانون

.ةوبايطشنقلغربمشالالسودانيةاجلويةالقواتقصفت،2015الثاين/ينايركانون4إىل1منالفرتةويفداخليا.

بتقرىاجلمالظهوراملمتطيةالسريعالدعمقواتشيايليمدمرتاجلوي،اهلجومهذاوبعد تسعةوقتلتماشيةو

شرقيفجويقصفمحلةوبعدداخلياً.للمشرديناملخصصةاملخيماتإىلالسكانباقيوفر.اتاهلجمقاومواقرويني

إىلأسرة200وفرتقرى،عشر2015الثاين/ينايركانون26يفالسريعالدعمقواتشيايليمأحرقتمرة،جبل

قرىوفنأنتو طرازمنطائراتقصفت2015الثاين/ينايركانون28يفومرة.جبلمنطقةجبالإىلأواملخيمات

وأرغمتهمالسكانالسريعالدعمتقوامليشياتهامجتالقصف،وبعدوأحرقتها.دارفورمشاليفرونقو وقاتبودر يدرّ 

مرة.جبلمنطقةجبالإىلالفرارعلى

المدنيينعلىتؤثرالتيالمزعومةالبريةالهجمات2-3

يفالسريعالدعملقواتاملستمربالدور،2014ل/ديسمرباألوّ كانونيففعلمثلماعلماً،املكتبأحاط-19

ويديرهاالسودان.يفمكانأييفعملياتتنفيذعلىوقادرةمتحركةقواتالسريعالدعمفقواتدارفور.يفالعمليات

امنالرغمعلىالوطين،واملخابراتاألمنجهاز العملياتخالليفالسودانيةاملسلحةالقواتإمرةحتتتقعأ

منحتميهمرمسيةحبصانةالسريعالدعمقواتمنتسبويتمتعواملخابرات،األمنجهازمنتسيبمثلومثلهمالعسكرية.
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حياولونالذينأولئكواجهوقدالشاملة.احلمايةهذهخلقتهالعقابمناإلفالتمنمناخومثةأعماهلم.عناملساءلة

باستمرارالتقاريروتشريانتقامية.حماكماتالسريعالدعمقواتترتكبهااليتاإلنسانقوقحانتهاكاتإىلاالنتباهتوجيه

الدعملقواتكقائدينمحيديت،باسمالشهريولدقمحدانوحممدالعزيزعبدالسودانيةاملسلحةبالقواتاللواءمنكلإىل

السيطرةو القيادةبالوطين،واملخابراتاألمنجهازيفكبريمسؤولوهوالقلع،النصيحعلياللواءحيتفظبينماالسريع،

العامة.

السودانيةاحلكومةقواتبنياملسلحوالعنفالربيةاهلجماتزادت،2014الثاين/نوفمربتشرينأواسطومنذ-20

وجنوبه.رفوردامشالبنياالنفصالمنحالةإىلأدىماوهومرة،جبلمنطقةويفدارفورمشاليفخاصةواملتمردين،

كانونمناألزرقوالنيلكردفانوجنوبدارفوريفالتمرد""لسحقاحلاسمالصيفعمليةاستئنافمعالعنفهذاوتزامن

املخابراتجهازومديرحسني،الدفاعووزيرالبشري،عمرأعلنوقد.2015آذار/مارسإىل2014ل/ديسمرباألوّ 

نتيجةالوفياتعددارتفاعولوحظ.2014ل/أكتوبراألوّ تشرينيفاحلاسمالصيفعمليةعنعطاحممدالوطينواألمن

نتيجةوفاةحالة200حنووقوعالتقاريرأفادتحيثاخلصوص؛وجهعلىالفرتةهذهيفياً شهر تسقطاليتللعنف

يردملو وحده.آذار/مارسيفحالة300وقوعمع،شباط/فربايرحىتل/ديسمرباألوّ كانونمنالفرتةيفياً شهر للعنف

وهذاقط.متتابعةأشهريفتقعومل،2004نيسان/أبريلمنذتقريباً مراتعشرسوىاملرتفعةاألعدادهذهسقوط

حسبما2004و2003عامييفشهرياً حالة1700إىل800منبلغتاليتللعنفنتيجةاتيالوفبذروةباملقارنة

املشمولةالفرتةخالليفمتواصلةهلجمات،داخلياً املشردينوخاصةاملدنيون،تعرضذلك،علىوعالوة.التقاريرأفادت

بالتقرير.

شياتيامليلأنبانتظامالتقاريروأفادتسواء.حدعلىداخلياواملشرديناملدنينياملسلحةاجلماعاتهامجتو -21

الدعمتقواميليشياتأنوردوقدداخليا.املشردينوجتمعاتالقرىعلىهجماتشّنتالسودانحلكومةاملوالية

موقيلاجلوي؛القصفأعمالبعدأواملتمردينمعالقتالبعدمناطقدمرتالسريع القتلأعماليفشاركواإ

وأللهجومتعرضتقددارفوريفقريةمئةمنأكثرتكان،2015الثاين/ينايركانونمطلعوحبلولوالنهب.واالغتصاب

ا،هجرهاأواحلرق يفبالسوداناملعيناملتحدةاألممخرباءفريقبهأفادملاووفقاً األشخاص.آالفدتشريمعسكا
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املتمثلةالقتالية"اسرتاتيجيتهاتستخدمالسودانيةاجلويةالقواتفتئتما،2015الثاين/ينايركانون19يفالصادرتقريره

يبدو أن ذلك،علىوعالوة".اجلنجويد"[...]وحالتسلياخلفيفةالسريعالدعمقواتمستخدمةبالوكالة،احلربشنيف

ـد االسرتاتيجية الـيت تتبعهـا حكومـة السـودان تقـوم علـى مـا يلـي: (أ) املعاقبـة اجلماعيـة للقـرى والتجمعـات احملليـة الـيت يعتق

منــها؛ (ب) دفــع تلــك التجمعــات احملليــة إىل التشــرد أو أن اجلماعـات املعارضـة املسـلحة تنتمـي إليهـا أو تعمــل انطالقــاً 

إكراههــا عليــه؛ و(ج) املواجهــة املباشــرة مــع اجلماعــات املعارضــة املسـلحة، مبــا يف ذلــك القصــف اجلــوي، مــىت تســىن

."حتديــد موقعهــا

الزياديةمشلتضخمةيةلقباشتباكاتووقعتكثافتها.وىمستاخنفاضمعلكنالقبليةاالشتباكاتاستمرت-22

وبنيشخص؛8000وُشردقرىرقتوحُ شخص150حنوضحيتهاراحدارفور،بشمالمليطحميطيفوالربيت

يفواملساليتالفالتةوبنيآخرون؛0002وشردشخص30حنوضحيتهاراحدارفور،جنوبيفوالفالتةالسالمات

عجزأدىملكتب،اقدمهالذيسابقالتقريراليفجاءوكمادارفور.شرقيفواملعالياالرزيقاتوبنيدارفور،جنوب

االوفاءعنالسودانحكومة سعيإىل،وردكماامليليشيا/اجلنجويد،يشكلونالذيناحللفاءخمتلفُجتاهاملاليةبالتزاما

تمعاتبنيقتتالاالزيادةإىليؤديماوهوبديلة،دخلمصادرعلىاحلصولإىلاجلماعاتهذه املواردعلىاحملليةا

االيت،األسلحةأيضاً تستخدمالوحداتأنتفيدمزاعمهناكالغاية،هلذهوحتقيقاً الطبيعية. يفالسودانحكومةهلاوفر

ُأخرى.عنفأنشطةلدعم،األصل

واسعنطاقعلىنسانيةوججنسيةجرائمارتكابمزاعم2-4

االنساءضدجنسيةجرميةمخسنيعنيقلالمباعلماً املكتبأحاط-23 أعماليهاثلثمنأكثرمشل،التقاريرأورد

مهاألخصعلىالسودانحلكومةاملواليةشيايامليلإىلاملنتسبنيأنتفيدمزاعمومثةضحية.130لنحومجاعياغتصاب

)2015أيار/مايوحىت2014ل/ديسمرباألوّ كانون(منبالتقريراملشمولةالفرتةخالليفو اجلرائم.تلكواارتكبمن

العنايةأواملياهأواحلطبكجمعاليوميةأنشطتهنميارسنالنساءكانتبينماعنهااملبلغاحلوادثنصفمنأكثروقع

خميماتمنبالقرباحلاالتبعضويفالقرىعلىُشنتاليتاهلجماتخالليفأخرىدثحواووقعتمبزارعهن.

يف85(املهامجنيأغلبيةوكانتاهلجمات.تلكلاملزعومنيضحاياالعددربعداخلياً املشردونبلغو .داخليااملشردين



201510حزيران/يونيه29|1593المتحدةلألممالتابعاألمنمجلسقرارمنالثامنةبالفقرةعمالً والعشرونالحاديالتقرير

تلكبوقوعمزاعمقبلمننتلقمللكننادارفور،يفاجلنسيالعنفحوادثتكررتالنزاع،بدءومنذمسلحني.املئة)

.2004حىت2003منالفرتاتأسوأخالليفحىتاالغتصاب،حوادثمنالكبريةاألعداد

المجتمعاتوقادةالمدنيالمجتمعوأعضاءاإلنسانحقوقعنالمدافعينبحقارتكابهاالمزعومالجرائم2-5

المحلية

عمروعدمنالرغمعلىالتعسفيواالحتجازاالعتقالعملياتتواصلتبالتقرير،املشمولةالفرتةخالليف–24

أبوفاروقاعُتقلل/ديسمرب،األوّ كانون6يفو السياسيني.املعتقلنيمجيعسراحبإطالق2014نيسان/أبريليفالبشري

تمعمنظماتكونفدراليةرئيسمدينمكيوأمنياملعارض،الوطيناإلمجاعقوىحتالفرئيسعيسى، أنبعداملدينا

عنمنشقعضووهوعقار،فرحواعُتقلشعبية.و سلميةدميقراطيةلحتوّ بعمليةتطالباليتالسودان""نداءوثيقةوقعا

مطلعمنذمجيعاً سراحهمأطلقوقدأبابا.أديسيفالسودانيةالثوريةاجلبهةقادةمعالجتماعهالوطيناملؤمترحزب

.2015نيسان/أبريل

املخابراتجهازيدعلىكدودةفاروقساندراالناشطةاختطافمزاعمأفادت،2015نيسان/أبريل12ويف-25

آثاراوعليهأيامثالثةبعدعليهاثرعُ وقدالقومي.األمةحزبيفللمعارضةماعتصاإىلتوجههاأثناءيفالوطينواألمن

.مربحضرب

التهمأماخبيت.عادلاإلنسانحقوقعناملدافعالوطينواألمناملخابراتجهازاعتقلنيسان/أبريل،16ويف-26

يفعملورشةهافيالسببأنالتقاريرفتفيدالدولة،خمالفةو كاذبةأخبارنشرو اجلنائيالتآمرومنهاه،يلإتوجهاليت

اإلعدام.أواملؤبدالسجنإىلتصلقدةعقوبيواجههوو .2015آذار/مارس26يفعقدهااإلنسانحقوقجمال

السالمةوحفظاإلنسانيةالمساعدةموظفيبحقالمرتكبةوالهجماتاالختطافأعمالمزاعم2-6

ووقعالسالم.حفظةو اإلنسانيةاملساعدةموظفيمّستحوادثستبالتقريراملشمولةالفرتةخالليفجلتسُ -27

السالمةحفظمنثالثةجرح،2014ل/ديسمرباألوّ كانون20ويفالقوافل.أوالدورياتخالليفاحلوادثمعظم
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هيمةز أميف"نيجمهولني"مسلحيدعلى(اليوناميد)دارفوريفاملتحدةواألمماألفريقيلالحتاداملختلطةللعمليةنيالتابع

بوهايدمانلليو تابعةدوريةجمهولونهاجم،2015الثاين/ينايركانون6ويف.دارفوربشرق ويفدارفور.بغربهبياليفو

مشاليف،بالفاشركتميفالعاملياألغذيةوبرنامجاليوناميدبنيمشرتكةقافلةمسلحونهاجم،2015آذار/مارس10

اً تابعاً جممعدارفور،جبنوبنيااليف،تيليشيااملإلحدىنيمنتسبثالثةهاجم2015نيسان/أبريل7ويف.دارفور

نيااليفمسلحون،رجالثالثةاختطف،2015نيسان/أبريل9ويفسيارة.علىواستولواللهجرةالدوليةللمنظمة

ةحلفظاإلمجايلالعدديتجاوزوملسائقها.وجرحواوسرقوهااإلمنائي،املتحدةاألممبربنامجخاصةسيارةدارفور،جبنوب

فردا.نيوستاً واحد2007ل/ديسمرباألوّ كانونيفالعمليةبدءمنذقتلواالذينليوناميدلنيالتابعالسالم

التشريد2-7
مرة،جبلمنطقةيفوخاصةللسكان،اجلماعيالتشريديفزيادة2014عاميفاملسلحالنزاعتفاقمعنجنم-28

يفللتشريدمنهمشخص100000وتعرض.2015الثاين/ينايركانونمنذ121000حنواملشردينعددبلغحيث

املشردينأعدادتفوقورمباالبعيد.املدىعلىالتشريدشخصمليوينمنأكثرويواجهوحده.2015الثاين/ينايركانون

ملمنهمكثرييننأإذالرمسية،املتحدةاألممإحصاءاتيفاملشردينهؤالءمنكثريونيُدرجملحيثاألعدادتلك

كانونمناعتباراً املثال،سبيلفعلىاإلنسانية.املساعدةعلىاحلصولأواملسجلةاملخيماتإىلالوصولمنقطوايتمكن

جديدةتشريدحوادثتقعوملمرة.جبلمنطقةجباليفشخص20000عنيقلالمااختبأ،2015الثاين/يناير

ير.بالتقر املشمولةالفرتةخالليفدارفوروغربشرقيفكبرية

عدمهأواُألخرىواألطرافالسودانحكومةتعاون-3

دارفوريفاُألخرىالصراعأطرافومجيعالسودانحكومة"تتعاونأنىعل1593قرارهيفاألمنجملسنص-29

الصادرةوباألوامرالقرارذاوعمالً مساعدة".منيلزمماكلإليهماتقدموأنالعامواملدعياحملكمةمعكامالً تعاوناً 

لتنفيذها.السودانحكومةإىلبعدتُنفذملاليتالقبضإلقاءأوامرأُرِسلتاحملكمة،قضاةعن
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الكاملةالقدرةولديهالقبض،إلقاءأوامرتنفيذعناألساسيةاملسؤولية،يةاإلقليمدولةالباعتبارهالسودان،يتحمل-30

قضائيةتدابريأينفسه،الوقتيف،أيضاً يتخذوملذلك.يرفضفتئماولكنهة.السياديسلطتهمعيتفقمباذلك،على

الوطين.املستوىعلىجدية

عبدوالسيدالبشريعمرالسيدحبقالصادرةالقبضإلقاءأوامرتنفيذالسودانلرفضنظراً أعاله،جاءوكما-31

يفاالمتثالبعدمرمسيقرارإصدارفيهيلتمسالتمهيديةالدائرةلدىطلباً املكتبأودعبعد،تُنفذملاليتحسنيالرحيم

حسني.حبقالقائمةالدعوىيفمماثالً طلباً األخريةةاآلونيفوأودعالدائرة،عليهوافقتوقدالبشريحبقالقائمةالدعوى

ماالختاذالبشريحبقالقائمةالدعوىيفالتعاونبعدمالتمهيديةالدائرةبقراراملتحدةلألممالتابعاألمنجملسبلغأُ وقد

إجراءات.منيلزم

حالةيفالتعاونبعدماألمنجملساهمبوجباحملكمةأبلغتاليترسائلبالتسعللتذكريالفرصةذههاملكتبغتنميو -32

عربيُ و .عاً يمجاألربعةمهباملشتبتعلقيمایف،أخرىدولجانبمنأوالسودانحكومةجانبمنسواءدارفور،

يفاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولتبذهلازالتومابذلتهااليتاملتواصلةودهللجهعيوتشجرهيتقدعناملكتب

لسعنةموضوعياستجابةصدوركفالةأجلمناألمنجملس .الرسائلذههبشأنا

الخاتمة- 4

ارتكابواستمرارماملشتبهتسليمعدميفاملتمثلالسودانتعاونعدمواستمرارالسودانيفاإلنساينالوضعإن-33

مقبول.ريغأمرهإنهعنقاليُ ماأقلالسودان،يفينياملدنضدةري اخلطاجلرائم

انتكاسةاخلصوصوجهعلىميثلالشهرهذامنسابقوقتيفالبشريعلىالقبضأفريقياجنوبإلقاءعدمنإ-34

األمنجملسأجراهااليتاإلحاالتمنمستفادمعىنمنكانوإذاالعقاب.مناإلفالتضداملعركةيفماللآلخميبة

رومانظاميفأيضاً طرافاأل،املتحدةاألمميفاألعضاءالدولتتحملأنوجوبفهواحملكمة،إىلاملتحدةلألممالتابع

ااملربرةوغرياخلطريةاالنتهاكاتعلىاملرتتبةالتبعات،األساسي قراراتوبتنفيذاحملكمةمعالتعاونيفاملتمثلةلواجبا
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لس. لسإىلاألمروأحيلأفريقياجنوبامتثالعدماحملكمةأثبتتفإذاا لسفسيكونلذلك،تبعاً ا أمريفخمرياً ا

تدابري.منيلزممااختاذطريقعنالواقعأرضعلىالقرارهذاجتسيد

الدولأيضاَ ويطالب،1593األمنجملسلقرارالسودانامتثالكفالةبأخرىمرةاألمنجملساملكتبويطالب-35

ابتعزيزاألساسيرومانظاميفاألطراف ةياجلنائاحملكمةمناملطلوبنياألفرادعلىالقبضإلقاءأوامروتنفيذمعهاتعاو

.فقطماملشتبهاهزور يرمبااليتاألطرافالدولههتواجياحتديشكلالاألمرذاهو دارفور.يفاحلالةةيخلفعلىةيالدول

حيثاألساسي،رومانظاميفاألطرافالدولتتحملهااليتااللتزاماتإىلإضافة،أنهإىلالصددهذايفاملكتبويشري

واملالحقاتالتحقيقاتيفكامالً تعاوناً التعاونعلىاملتحدةاألمميفاألعضاءالدولمجيع1593األمنجملسقرار

دارفور.يفاحلالةرصداملكتبواصليوسدارفور.بشأناحملكمةجتريهااليتالقضائية

أناملرجحريغمنسيكوناألطراف،والدولاألمنجملسمنبااللتزامتتسمأقوىإجراءاتاختاذدونمنف–36

مكتب|.العدالةإىلينياملدنالسكانضدةري خطجرائمارتكبوامأزعميُ منمقدّ يُ ولنالسودان،يفاحلالةتتحّسن

العاماملدعي


