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د الرئیس،السی

ھذا ى لإالسابعة عشرة الیأس، یُقدم مكتبي إحاطتھبل ،بشعور عمیق من اإلحباط-1
إلى مكتبي لمجلساھأحالوذلك منذ أن في دارفور، السودان، الوضعالمجلس بشأن 

كانت نتیجة كل إحاطة ھي التقاعس لألسف، و. 2005في عام 1593القرار بموجب
في دارفور من الُمرتكبةمحنة ضحایا الجرائم حولتتوالشلل داخل المجلس في حین

سوأ.األسيء إلى ال

مكتبي، ال ینبغي أن یستغرب ھذا المجلس مشاعر خیبة األمل العمیقة التي تنتاب-2
األمم المتحدة حول الوضع في دارفور.منظومةنظراً للمخاوف الجدیّة المتبادلة داخل 

سة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون على وجھ الخصوص، یُشاطر مكتبي رئی-3
شخص للتشرد في األشھر 300,000تعرض قلقھا إزاءاإلنسانیة، فالیري آموس، 

ویجب ُشردوا في العامین الماضیین. نْ مّ أي أكثر مِ ،وحده2013عام الخمسة األُولى من 
عن الدولي بأن ال یترك دارفور تغیب لحظةتحذیرھا للمجتمعااللتفات بجدیة إلى 

.اھتمامھ

الذي ال یمكن أن یُنسب إّال لطرف واحد في ،القصف الجوي المستمر في دارفورإن -4
فروضة عمداً الموالقیود ؛واستخدام العنف الجنسي كسالح في الحرب؛ھذا الصراع

المستمرواإلفالت ؛حتى لمواجھة أزمة إنسانیة ملحة،المساعدات اإلنسانیةإیصالعلى 
14بتاریخ 2091ن في قرار ھذا المجلس بیّ على النحو المُ ،ذه الجرائممن العقاب عن ھ

بما ممن یبالون رئیسیة بالنسبة لدارفور ولنا جمیعاً مشكلة، یُشكل2013شباط/فبرایر 
یحدث لضحایا دارفور الذین یُعانون من وطأة ھذه الجرائم.

رصد تُ سودان، إن لم ت التجاریة مع المكتبي ھذا المجلس رأیھ أن العالقایشارك-5
ال ینبغي أن وبعنایة، یمكن أن تُسھل ارتكاب الجرائم ضد المدنیین وتمولھ وتدعمھ. 

الضحایا مثل ھذا الثمن الباھظ.لُ حمُّ تَ لیكون تطبیع العالقات مع السودان مقابالً 

لقد أخذُت على وجھ الخصوص علماً بقلق المجلس إزاء تصرفات بعض األفراد -6
كومة السودان والجماعات المسلحة، الذین یواصلون ارتكاب أعمال العنف التابعین لح

المجلس. وأعتقد أن ھذه مطالبضد المدنیین، ویعیقون عملیة السالم، ویتجاھلون 
وأكاُد أجزم األفعال على اختالفھا یربط بینھا عامل مشترك على جانب من الخطورة، 
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بمطالبال یُبالون بعملیة السالم أو ،طبیعتھمببأن أولئك األفراد الذین یرتكبون الجرائم، 
ال یضعون المصالح الحقیقیة للسودان في المقدمة. وطالما أنھم نھمأل؛المجلسھذا 

یستمرون في تھدید السلم فإنھم سوفالجرائم التي یرتكبونھا، لىیفلتون من العقاب ع
ور إلى المحكمة واألمن الدولیین. ولھذا السبب أحال ھذا المجلس الوضع في دارف

الجنائیة الدولیة لتُحدد المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم األشد ُخطورة التي تُثیر 
واألمر دورنالقد قمنا بأداء قلق المجتمع الدولي، وذلك بغیة إنھاء اإلفالت من العقاب. 

ة التوقعات المشروعة لضحایا دارفور؛ المتمثلبلكي یفيمتروك اآلن لھذا المجلس 
إلى تحدیداً في تقدیم األفراد الذین یتحملون المسؤولیة المزعومة عن معاناتھم الیومیة 

ھؤالء األفراد ھم قِلّة في وسط المالیین من السكان، الذین یواصلون تحمل ولعدالة. ا
الُمفرطة ثار اآلمعاناة یومیة ال تُوصف على أیدي ھؤالء القِلَّة. وال یُمكننا أن نتجاھل 

، لھذا السبب یُقدم مكتبي ھذه اإلحاطة مرة أُخرى الیوم.فعالھمأل

،السید الرئیس

عرب عنھا التي أُ لتابع لالتحاد األفریقي، مجلس السلم واألمن امخاوفھنا دُ أُردّ ني إنًّ -7
أن تُنھيیھاعلیجب حكومة السودان المتمثلة في أن ، 2013في آذار/مارس علناً 

تعتقلأن كل المجرمین إلى العدالة، وخالل تقدیم من ر اإلفالت من العقاب في دارفو
العملیة المختلطة لألمم المتحدة واالتحاد األفریقي ئم ضد الذین یُشتبھ في ارتكابھم جرا

وإیصالل عمل المنظمات اإلنسانیة سھتُ أن حاكمھم، وتو)الیونامیدفي دارفور (
صف بأنھ وُ وھو ما ظفیھا؛ المساعدات من خالل إلغاء القیود على تأشیرات دخول مو

مسؤولیة الحكومة االتحادیة.

كل من األمم المتحدة واالتحاد األفریقي على العمل جنباً إلى جنب مع مكتبي ثُّ وأحَ -8
راراً دون جدوى؛ قد كررنا ھذا النداء مراراً وتكولرصد التقدم الفعلي في ھذا الصدد. 

مكتبي بعض نما إلى علمقد ومناقشات. مثل ھذه الإعادة االستمرار فيال ینبغي لناو
التقاریر التي أفادت بوجود مالحقات قضائیة في حق بعض المتمردین، وذلك بموجب 

د أي ووجإلى علمھ وم ینمولكن ل،السودانحكومة الذي وضعتھقانون مكافحة اإلرھاب 
ال و. نھجبشكل ُممَ التي ترتكبھا القوات الحكومیةالحقات قضائیة حقیقیة في الجرائمم

یمكن أن یُسمح باستمرار ھذا الوضع.
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سعى تالتيفي تقریري السابق، عبرُت عن التزامي بالعمل مع المنظمات اإلقلیمیة -9
ولو . بما في ذلك جامعة الدول العربیة واالتحاد األفریقي،للمساھمة في إیجاد حل شامل

األفریقي الرفیع المستوى فریق االتحاد الخاصة بالعدالة التي قدمھا توصیات النُفذت 
المعني بدارفور، یُمكنھا أن تقطع شوطاً كبیراً نحو معالجة التحدي المتمثل في الفرض 

ارفور بل في السودان ككل. إلفالت من العقاب والتسامح معھ؛ لیس فقط في دلالُمتعمد
، ةلاتلبیة ھذه الدعوة للحوار بشأن التوصیات الخاصة بالعدإلىاالتحاد األفریقي أدعوو

الصادرة عن الفریق الرفیع المستوى، بحماس واقتناع.

،السید الرئیس

أحد ُمتھمي المحكمة الجنائیة انخراطالتي تفید بوأخذُت أیضاً علماً بالتقاریر - 10
قوات وھوشیب، كوالدولیة، علي محمد علي عبد الرحمن؛ المعروف أیضاً باسم علي

. 2013في اشتباكات في وسط دارفور في نیسان/أبریل ،االحتیاطي المركزي السوداني
بلدة أبو كان موجوداً في قلب ھجوم على كوشیب أن شھودٌ ذكرووفقاً لتقاریر أخیرة، 

نیسان/أبریل، 8كیلومتراً إلى الجنوب من أُم ُدخن، في 30جرادل الواقعة على بُعد 
طة االحتیاطي المركزيجنباً إلى جنب مع وحدات من شروذلك مركبة حكومیة، مستقالً 

ومیلیشیات أُخرى تابعة للحكومة. وورد أن أعداداً كبیرة من الحدودوقوات استخبارات
الكاكي، وصلوا إلى البلدة على اً منزیّ يكان معظمھم یرتدالرجال المدججین بالسالح، 

المركبات. وأطلقوا النار عشوائیاً متن قدام ومن ثم على مرحلتین: األُولى سیراً على األ
أكثر من في الھجومونھبوا السلع. وقُتلوسرقوا المواشيوأحرقوا المنازل والمتاجر

معظمھم من النساء -30,000أكثر من نزحمدني وُجرح عشرات آخرون و100
السَّالماتجماعةن أن معظم الالجئین ھم ممن غم رَّ على الإلى تشاد. و-واألطفال 

والكاجكسة عربیة مثل المسالیتغیرإثنیةعات اأیضاً جممن القتالفّرَت فقد ، اإلثنیة
بین المجموعات یُمیزون كانوا ال كما روى أحد الشھود: "ووالتاما. الداجووالفور و

. لقد سرقوا أبقارنا من دیارھمالناسإخراجفقط ھو كان ھمھم بل ، المختلفةالقبلیة
قد شاھدناھم یفعلون وحرقوا محاصیلنا وأخذوا مالبسنا من منزلنا وأحرقوا بیتنا تماماً. و

قبیلتي من قد رأى مراقبون أن حكومة السودان أرادت استرضاء أعضاء و". ذلك
الذین شاركوا في قوات الجنجوید / المیلیشیات، من خالل ،المسیریة والتعایشة

ن یمواطنالسَّالمات؛ الذین یعتبرھم البعض أراضيالستیالء على مساعدتھم على ا
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ھذه العملیة. وقد أخذ مكتبي علماً بالعدید من قیامھم بخاللفي بالقوة ، وتشریدھمنیتشادی
ھذا جزء من نمط مستمر.والحوادث األُخرى الُمشابھة في الماضي؛ 

لمحكمة ايالثنین من ُمتھمالمشاركة المستمرة إزاءھقلقعنمكتبي أیضاً عبروقد - 11
في جرائم مزعومة في أماكن ،أحمد ھارون وعبد الرحیم حسینوھما ،الجنائیة الدولیة

مصدر قلق للمجتمع الدولي وتتطلب ھذه الجرائم المزعومةوتُشكل خرى من السودان. أُ 
مسؤولیة جنائیة فردیة ه مسألةخرى، ھذاتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة. مرة أُ 

لرئیس البشیر، لالمتكررة إن الزیاراتة أو تنظیمیة. یجماعةت مسؤولیمحتملة، ولیس
لمن ھإنوتتطلب اھتمام ھذا المجلس.البالغ ولقلق لدعاة مُ ال سیما إلى تشاد، ھي أیضاً و

الصادرة عنرسمیة السبع الرسائل المن أيّ لم یأخذ إجراًء إزاء المجلس قلق جداً أن المُ 
ن ھذه المسائل.قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بشأ

التابع مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة ةرئیسالتي قامت بھا زیارة بالخذُت علماً وأ- 12
بما أیار/مایو؛23إلى 20خالل الفترة من لألمم المتحدة، فالیري آموس، إلى الخرطوم

بدعوعمر البشیر، الرئیس :لمحكمة الجنائیة الدولیةاتھمي مُ ثالثة منمعھافي ذلك لقاء
ھاإلخطارلألمم المتحدة عن تقدیرهالمكتب عرب ویالرحیم حسین، وأحمد ھارون. 

بأنشطة لالضطالعضروري بأنھ لالجتماعھاعن تقییمالجتماع، فضالً ابسبقمُ ال
إجراء تحلیل على بقوة األمم المتحدة ثُّ حَ . وأأساسیة صدر بھا تكلیف من األمم المتحدة

ت، لتقییم ما إذا كانت قد نجحت بالفعل في المساھمة في مستمر لمثل ھذه االتصاالنقدي 
ب أن نسأل أنفسنا ما إذا یجوبنجاح. أداء األنشطة التي صدر بھا تكلیف من األمم المتحدة

. تستحق الجھد المبذول فیھاألمم المتحدةلمثل ھذه االتصاالت بالنسبةمحصلة ت كان
أنھم بعلى االعتقادمن العدالة شجع الھاربیننُ ال ن یجب علینا أن نحرص على أو
غم بالرَّ ؛"ال یمكن االستغناء عنھا"شغل مناصبسبیالً لةمراوغاتخاذ العلى نافؤوكیُ س

في ارتكاب الجرائم.ماستمرارھمن

،السید الرئیس

المعنیة جمیع المنظمات لالنخراط معبتكرة رق مُ إیجاد طُ على ھذا المجلس أَحثُّ - 13
حرز في بما في ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة، لتقییم التقدم المُ ؛الوضع في دارفورب

أخطر المتھمین بارتكابتقدیمھدف الرامي إلىالال سیما وتحقیق األھداف المشتركة، 
، وھو الھدف األكثر أھمیة بالنسبة إلى العدالة–ثیر قلق المجتمع الدوليالتي تُ - الجرائم 
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أكتوبر الماضي تشرین األول/منذ مبادرة غواتیماال في و. الدولیةلمحكمة الجنائیة إلى ا
مجلس الالشھر الماضي، بدأت العالقة بین المحكمة وفي والحوار التفاعلي غیر الرسمي 

الكثیر مما ینبغي عملھ ھناك . إال أنھ ال یزال جدیرة بالتقدیر الكبیر؛بطریقة إیجابیةتقوى
ووقف معاناة وحلھاالصراعاتنُشوب لمنع ینا، وذلكمؤسستالكامنة لطاقات الإلطالق

نحن على استعداد والصراعات. مثل ھذه خاللتُرتكبیین من ضحایا الجرائم التي المال
أنلھذا المجلس منذ زمن طویلالوقتحان، ولكنالدور المنوط بنالمواصلة تام 

مان تقدیم والیتھ لضنطاقة في تصرف بشجاعة وقناعة من خالل اعتماد تدابیر مالئمی
.ولیس آجالً إلى العدالة عاجالً السودانھاربي

سیادتكملشكراً 


