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 5 من 2 صفحة

 

 الرئيس وأصحاب السعادة، يسيد ،شكرا  

ستجد من تطورات وبالتقدم يا مب يف إحاطتكمالغرض من التقارير املنتظمة املطلوب مين تقدميها إىل هذا اجمللس  يتمّثل – 2

ائم يف دارفور. وقد خلزص القضاة، بناء  ر  يف التحقيقات واملحاحقات قحق من يزععم محملهم املسوولية عن ارتكاب اجلر احمل

أن املستقل، إىل أن األدلة املقدمة إليهم أثبتت  األدلة إىل القضاة، وبناء  على تقييم القضاةتقدمي على محقيقات مكتيب و 

على  اجلنائية الدولية )يشار إليها يف ما يلي باسم "احملكمة"( للردّ هم إىل احملكمة يف السودان ينبغي تقدميبعض أشخاص 

 ، ومن بينها معاعم االغتصاب.التهم

قدم أي من أولئك األشخاص إىل العدالة، وما  ال بعضهم ضالعا  يف الفظائع اليت ترتكب ضد وحىت اآلن، مل يز  – 1

 ما سبق أن قلته ال أبرح أردد ألينأكثر صعوبة، إلطحاعكم على آخر املستجدات إليكم  حضورياملدنيني األبرياء. وبات 

وحشية  تدهور فحسب، بل إنستمر يف التيف دارفور ال  الةفاحل متام العلم. ها هذا اجمللسز جل   را  وتكرارا ، وهي أمور يعلممرا

ضد املدنيني هبم وطأة اهلجمات املتواصلة ارتكاب اجلرائم صارت أوضح من ذي قبل. وال تعال النساء والفتيات تنوء 

عمليات وتسأل ضحايا اختاذ إجراء. إىل  حافع يدفعهوما ال هذا اجمللس، على الرغم من ذلك، يف حاجة إىل  األبرياء.

فداحة هجمات وحشية حىت يقّدر هذا اجمللس  ىلإضن أن يتعرّ  ال بدمن النساء  يادة عليهن االغتصاب أنفسهن: كم 

 حمنتهن.

م إىل يقدم فيها تقاريره إىل هذا اجمللس، واليت تقارب عشر سنوات، مل  املكتبوعلى مدار الفرتة اليت ظل  – 3  مكتيبتزقد 

وجند للمشكحات اليت نواجهها يف حالة دارفور.  ملموسة أي توصية اسرتاتيجية، ومل تعقد أي مناقشات متخضت عن حلول

 مرتكيب اجلرائم على مواصلة وحشيتهم ليس إال.تزشجِّع أنفسنا عند نقطة مجود سوف 

هذا ويتطلب  محديد هنج جديد للحالة يف دارفور.علينا االخنراط يف يتعني  يف مناسبات عدة،  وكما سبق أن ذكرتز  – 2

موارد مكتيب يف ظلها وحيث أجد نفسي يف مواجهة ظروف تتحمل  كافة.  ِقبل األطرافتفكريا  اسرتاتيجيا  وتغيريات من 

أن نظر يف ما يتعلق مبا ينبغي ال، ونظرا  الفتقار هذا اجمللس إىل بزعد بالفعل لتحقيقات فوق طاقتهال الشحيحة املخصصة

أحّول املوارد إىل دعاوى حيث األنشطة التحقيقية يف دارفور  جتميديف دارفور، مل يبق لدي سوى خيار واحد، وهو حيدث 



 5 من 3 صفحة

 

ومن مث، ينبغي أن يكون واضحا  هلذا اجمللس أنه ما مل يتغري   اقرتب انعقاد احملاكمة فيها.اليت تلكأخرى عاجلة، وخاصة 

أن سوف يظل يف جعبتنا القليل، وقد ال يكون لدينا أي شيء، يستحق املوقف والنهج جتاه دارفور يف املستقبل القريب، 

 يأي غرض ذ، هو: منه يف املستقبل املنظور. والسوال املطروح على اجمللس والذي حيتاج إىل إجابة يف تقاريرنا إليكمه ندرج

 أن تودي تقاريري إىل محقيقه؟ وهل هذا الغرض يف طريقه إىل التحقق؟ مغعى كان من املراد

 السيد الرئيس،

هذا اجمللس ويهب  اتابت ينبغي أن يرجتف هلة قريإن معاعم االغتصاب األخرية ملئتني تقريبا  من النساء والفتيات يف  – 5

ف فيه حىت يف الوقت الذي يكثّ أنه وإنه ملن املععج، وينبغي يف احلقيقة أن ميثل مصدر قلق بالغ هلذا اجمللس، الختاذ إجراء. 

مل تسمح حكومة ، واجلرائم القائمة على أساس اجلنس اجلرائم اجلنسيةلويحات وضع حد مكتيب واجملتمع الدويل جهودمها ل

إجراء محقيقات كاملة وشفافة يف املعاعم اخلطرية اليت أفادت بارتكاب  أحبطالسودان بالوصول إىل مجيع مناطق تابت، مما 

وجيب على هذا اجمللس أن يربهن على إدانته القوية لتقاعس حكومة السودان عن  .وجرائم على أساس اجلنسجرائم جنسية 

 كاملة من دون أي عراقيل يف هذه اجلرائم من دون إبطاء.نبغي عليه املطالبة بإجراء محقيقات  تيسري الوصول إىل تابت، وي

متع فيه مرتكبيها يتوضع ظل نه من غري املقبول أن التحقيقات يف مثل هذه اجلرائم احلساسة واخلطرية أزجريت يف إو  – 6

احلماية إىل الضحايا  وامأن يقدفيه احملققون  طيعتسي وحيث ال ، نوقراهبيوهتن يف  نبالسيطرة الفعلية على ضحاياهم وه

 بعد أن غادروا مسرح اجلرمية.

 السيد الرئيس،

بعثة االمحاد األفريقي واألمم من ِقبل تحاعب ال معاعمدعم هذا اجمللس إلجراء محقيقات يف بفضل ، و طليبعلى بناء   – 7

على ، أتوجه بالشكر إىل أمني عام األمم املتحدة فيها املعلوماتيف ذكر  التقصريو بالتقارير  املتحدة يف دارفور )يوناميد(

ويأمل مكتيب أن يتخذ األمني العام  تاحته ملخصه التنفيذي ملكتيب.وإلاختاذه خطوات فورية للتحقيق يف هذه االدعاءات 

أن  ومن اجلدير بالذكرو  فعالة.اليت حددها التقرير ولتنفيذ توصياته بصورة القضايا وهذا اجمللس تدابري مناسبة للتعامل مع 
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مكتيب يف أنشطته يف معظم احلاالت، وهلذا  يعتمد عليه العلنيةتقارير األمم املتحدة تزعّد مصدرا  هاما  وفريدا  للمعلومات 

 صدر قلق ملكتيب.تصري م التقصري يف ذكر املعلوماتبالتحاعب أو  معاعمفإن أي السبب 

 السيد الرئيس،

التقرير، واليت قلت بشكل ملحوظ عن ذي ذا بأسفار السيد عمر البشري يف أثناء الفرتة املشمولة هب لقد أحطنا علما   – 8

 اجمللس، وهو ما ينطبق أيضا  على وضعه كهارب من العدالة.هذا  نظر قيدأسفار السيد البشري مسألة قبل. وال تعال 

 السيد الرئيس،

من أثر سليب عميق احلالة األمنية يف دارفور، وما خيلفه ذلك أشاطر هذا اجمللس قلقه العميق إ اء التدهور اخلطري يف  – 9

ولقد كان األمني العام على صواب عندما أشار إىل أن العنف اجلنسي واجلنساين  املدنيني، وخاصة النساء واألطفال.على 

وهو ما ينطبق أيضا  على اهلجمات اليت تزشن على املدافعني عن حقوق اإلنسان، منتشرة للنعاع يف دارفور، ال يعال مسة 

وهي بذلك  ،احملليةإن هذه اهلجمات غري املقبولة تستهدف ركائع اجملتمعات و وأفراد اجملتمع املدين، وقادة اجملتمعات احمللية. 

 وقف تلك اهلجمات.تقوض بصورة خطرية أي استقرار مستقبلي. ولذلك، سيدي الرئيس، جيب أن تت

 تفاقم احلالة اهلشة أصحا .على تشريد جديدة واسعة النطاق حدثت يف خحال هذا العام  وقد ساعد وقوع حاالت – 21

ومما يثري القدر نفسه من القلق األمناط املستمرة لعمليات القصف اجلوي واهلجمات املسلحة على السكان املدنيني  – 22

اجلنجويد، وهي قوات الدعم السريع القوات املستنسخة حديثا  من  توّرطاستمرار من ِقبل امليليشيا/اجلنجويد، وال سيما 

 ضد املتناسبة وغري العشوائية اهلجمات من مماثل منط وجود توضح ملكتيب قعيةالوا املوشرات أن ويبدوبقيادة حممد محدان. 

 .السريع الدعم قوات ِقبل من املدنيني

 السيد الرئيس،
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عتبارها دولة اإلقليم، تتحمل امرات ومرات، أن حكومة السودان، ب حدث، كما من اجلدير تكرار القول مرة أخرى – 21

اليت أصدرهتا  تنفيذ أوامر إلقاء القبضعلى  ، اتفاقا  مع سلطتها السيادية،القدرة الكاملةولديها األساسية  املسوولية 

، يف الوقت نفسه، عن أيضا  بالرغم من هذه املسوولية الواضحة تقاعست باستمرار عن القيام بذلك. وتقاعست و  .احملكمة

 ى على املستوى الوطين.ع اختاذ أي تدابري قضائية ذات مغ

 هذا هنج يف جذري محول هو واملطلوبمع اجمللس يف ما يتعلق مبسألة دارفور. اء البنّ على استعداد للعمل  وال  لت – 23

 هذا تقدمي لضمان تزبذل جهودا   أن أزقدر وأنا .دارفور يف الوضع خلفية على مهب املشتبه على القبض إلقاءإ اء  اجمللس

 مع التعاون لتععيع اجلهود تضافر أنأيضا   أعتقدو . اليت مل يبت فيها الثمانية احملكمة خطابات على موضوعيا   ّدا  ر  اجمللس

 لدعم مبتكرة طرق إجياد ىلإ اجمللس وهذا الدول مجيع أدعو الصدد، هذا ويف. الفجوة هذه سد على يساعد قد احملكمة

قهم قحالذين صدرت اآلخرين  األفراد أو البشري عمر لسيدا اليت يعتعم أن يقوم هبا للعيارات عرضة أكثر تكون قد اليت الدول

 .أوامر بإلقاء القبض

 عاممكتب املدعي ال |. اإلصغاء حسن على السعادة وأصحاب الرئيس يسيد وأشكركم – 22


