مكتب املدعي العام

التقرير الخامس والعشرون من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
عمال بقرار المجلس )2005( 1593
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المقدمة

يف  31آذار/مارس  ،2005اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة ("أو اجمللس") القرار ( 1593أو "قرار
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اجمللس  )"1593القاضي بإحالة احلالة يف السودان منذ  1متوز/يوليه  2002إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
(أو "احملكمة") .وهذا هو التقرير اخلامس والعشرون الذي يقدمه املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية (أو "املدعي
العام") إىل اجمللس عمال بالفقرة  8من قرار اجمللس .1593
ويعرض هذا التقرير على اجمللس أهم املستددا يف احلالة يف دارفور منذ أن قدم مكتب املدعي العام (أو
-2
األول/ديسمرب  .2016ويعرض هذا التقرير على وجه التحديد حملة عامة عن
"املكتب") تقريره األخري يف  13كانون ّ
حتقيقا املكتب وحترياته اجلارية ،ويتناول األنشطة القضائية األخرية .وتتصل هذه األنشطة يف معظمها بعدم إلقاء بعض
الدول األطراف يف احملكمة (أو "الدول األطراف") القبض على السيد عمر حسن أمحد البشري (أو "السيد البشري") وعدم
تقدميه إىل احملكمة.
وحىت يومنا هذا ،ال يزال املشتبه هبم يف احلالة يف دارفور مجيعهم طلقاء .وال يزال السيد البشري ،والسيد أمحد
-3
حممد هارون (أو "السيد هارون") ،والسيد عبد الرحيم حممد حسني (أو "السيد حسني") يشغلون مناصب رفيعة يف
حكومة مجهورية السودان (أو "حكومة السودان") .وحيتفظ السيد علي حممد علي عبد الرمحن (أو "علي كوشيب") مبنصبه
يف ميليشيا موالية حلكومة السودان تعمل يف دارفور .وال يزال السيد عبد اهلل بندا أبكر نورين طليقا أيضا.
ومل يتخذ اجمللس بعد خطوا إلجبار حكومة السودان على الوفاء بالتزامها بالتعاون مع احملكمة ،وال سيما
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إلقاء القبض على املطلوبني وتقدميهم إليها .يُضاف إىل ذلك أن اجمللس مل يفعل شيئا حىت اليوم لضمان مساءلة الدول
األطراف عن عدم إلقائها القبض على املشتبه هبم املطلوبني من قِبل احملكمة وتقدميهم.

إن هذا التقاعس ال ميكن أن يستمر .فقد ذكر اجمللس يف قرارا خمتلفة ،بناء على الفصل السابع من ميثاق
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األمم املتحدة ،أن احلالة يف السودان ما زالت تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني .وحىت اآلن ،مل تتمخض إحالة احلالة
يف دارفور إىل املدعي العام عن حتقيق العدالة لآلالف من اجملين عليهم .ويسعى هذا التقرير إىل تذكري اجمللس بأن مسألة
دارفور "تبقى قيد نظره" .وبناء على ذلك ،يتحمل اجمللس مسؤولية توفري الدعم الالزم لتمكني احملكمة من االضطالع
بواليتها مبوجب نظام روما األساسي بعد اإلحالة عمال بالقرار  1593عرب سبل من بينها اختاذ خطوا حامسة لدعم
إلقاء القبض على من تشتبه احملكمة هبم.
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األنشطة القضائية األخيرة

التقاضي ذو الصلة جبنو أفريقيا
كما يذكر اجمللس ،مل تلق مجهورية جنو أفريقيا (أو "جنو أفريقيا") القبض على السيد البشري يف أثناء زيارته
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إىل أراضيها يف حزيران/يونيه  .2015وعقب إرجاء إجراءا احملكمة حلني اختتام التقاضي احمللي املتعلق هبا يف جنو
األول/ديسمرب  2016موعدا لعقد جلسة علنية يف  7نيسان/أبريل
أفريقيا ،حدد الدائرة التمهيدية الثانية يف  8كانون ّ
 .2017وكان اهلدف من هذه اجللسة إتاحة الفرصة جلنو أفريقيا واملدعي العام ليعرضا آراءمها عرضا وافيا بشأن
األحداث اليت واكبت حضور السيد البشري قمة االحتاد األفريقي اليت ُع ِقد يف جوهانسربج يف حزيران/يونيه 2015
وعدم إلقاء السلطا يف جنو أفريقيا القبض عليه وتقدميه إىل احملكمة.
ومنذ أن استُهل التحقيق يف احلالة يف دارفور عمال بقرار من هذا اجمللس ،ارتأ الدائرة التمهيدية الثانية أنه من
-7
املناسب دعوة ممثلي األمم املتحدة إىل تقدمي إفادا مكتوبة وحضور اجللسة واالستماع إليهم بشأن هذه املسألة .وأخريا،
ويف خطا بتاريخ  23شباط/فرباير  ،2017أبلغ وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون القانونية الدائرة التمهيدية
الثانية أنه "إثر مشاورا داخلية بشأن هذه املسألة [ ،]...لن ترسل األمانة العامة لألمم املتحدة ممثال حلضور اجللسة ولن
تقدم إفادا مكتوبة" .إن األمم املتحدة عندما قرر أال تقدم إفادا فوتت على نفسها فرصة إلبراز مسألة هامة ،أال
وهي عدم االمتثال ،وذلك يف ما يتصل حبالة أحاهلا اجمللس إىل املدعي العام .وقد دعت الدائرة التمهيدية الثانية أيضا كل
من يهمهم األمر من الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل تقدمي إفادا مكتوبة صخصو هذه املسألة.
وقبل انعقاد اجللسة العلنية ،قدم كل من حكومة جنو أفريقيا ،واملكتب ،ومملكة بلديكا باعتبارها دولة
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طرف ،إفادا مكتوبة .وإضافة إىل ذلك ،قدم مركز التقاضي جبنو أفريقيا مذكرة كصديق للمحكمة باعتباره طرفا يف
التقاضي احمللي املتصل هبذه املسألة.
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وأشار الدائرة التمهيدية الثانية يف هناية اجللسة إىل أهنا ستصدر قرارا يف جلسة علنية قبل العطلة القضائية يف
-9
شهر متوز/يوليه.
السفر إىل الدول األطراف
 - 10ما برح املكتب مستاء من دأ اجمللس على عدم االهتمام كما ينبغي بقرارا احملكمة اليت تقضي بأن دوال
أطرافا والسودان ال ميتثلون اللتزامهم بإلقاء القبض على السيد البشري وتقدميه هو واهلاربني اآلخرين يف احلالة يف دارفور .وال
خيفى على أحد الوقع السليب لذلك على املكتب وعلى سلطة اجمللس ومصداقيته.
 - 11ففي أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ،ويف  10كانون الثاين/يناير  ،2017نُبه قلم احملكمة إىل زيارة السيد البشري
احملتملة إىل اململكة األردنية اهلامشية (أو "األردن") ،وهي دولة طرف ،ليشارك يف قمة اجلامعة العربية الثامنة والعشرين اليت
تقرر انعقادها بع ّمان يف  29آذار/مارس  .2017وأرسل قلم احملكمة مذكرة شفهية إىل األردن يف  21شباط/فرباير
 2017مربزا التزاماته ،باعتباره دولة طرف ،بالتعاون يف إلقاء القبض على السيد البشري وتقدميه إىل احملكمة إن دخل
أراضيه.
 - 12ويف  24آذار/مارس  ،2017تلقى قلم احملكمة مذكرة شفهية من األردن أكد فيها أنه وجه الدعوة إىل السيد
البشري حلضور القمة العربية الثامنة والعشرين ،وأنه مل يكن قد تلقى تأكيدا رمسيا من السودان حبضور السيد البشري .ويف
اليوم السابق الفتتاح القمة ،أرسل األردن مذكرة شفهية أخرى إىل احملكمة أكد فيها أن السيد البشري سيحضر قمة اجلامعة
العربية يف  29آذار/مارس .2017
عمان يف موعدها ،يف  29آذار/مارس  ،2017ومل
 - 13وحضر السيد البشري قمة اجلامعة العربية الثامنة والعشرين ب ّ
تتخذ األردن أي إجراء إللقاء القبض عليه وتقدميه إىل احملكمة .ويف  26نيسان/أبريل  ،2017دعت الدائرة التمهيدية
الثانية األردن إىل تقدمي إفادا مكتوبة أخرى يف فرتة أقصاها  26أيار/مايو  2017بشأن عدم إلقائها القبض على السيد
البشري وتقدميه قبل أن تتخذ الدائرة قرارا مبوجب املادة  87من نظام روما األساسي .ويف  24أيار/مايو  ،2017أبلغ قلم
احملكمة الدائرة التمهيدية الثانية مبذكرة شفهية سرية من سفارة األردن يف الهاي.
 - 14ويأسف املكتب جمددا من أن اجمللس مل يتخذ حىت اليوم أي إجراء بشأن القرارا الثالثة عشرة اليت قضت
بعدم االمتثال و/أو طالبت باختاذ إجراء مناسب ضد دول أطراف وضد السودان إزاء عدم إلقائهم القبض على السيد
البشري واهلاربني اآلخرين يف احلالة يف دارفور .وجيب أن ينفرج هذا الطريق املسدود الذي وصل إليه اجمللس إن كان للعدالة
أن تتحقق.
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 - 15ولذلك يناشد املكتب اجمللس من جديد أن يتصدى حبزم لعدم امتثال دول أطراف عند توجيهها الدعوة إىل
مشتبه هبم أصدر احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم واستضافتها إياهم على أراضيها .وجيب أن يتخذ اجمللس تدابري
ملموسة للتأثري على الدول األطراف للوفاء بالتزامها بوضع حد إلفال من يُ ّدعى بارتكاهبم أخطر اجلرائم من العقا
على جرائمهم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل.
 - 16ويذكر املكتب أن اجمللس له الصالحية ،مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،لضمان أن تتعاون
الدول مع احملكمة بأن تلقي القبض على املشتبه هبم يف احلالة يف دارفور وتقدمهم عندما يسافرون إىل اخلارج.
 - 17ويرحب املكتب يف هذا اخلصو بالدعم الذي أسداه بعض أعضاء هذا اجمللس ،استدابة لإلحاطة اليت
األول/ديسمرب  ،2016الختاذ تدابري فعالة للتأكيد على أن حاال عدم التعاون مع
قدمتها املدعية العامة يف كانون ّ
احملكمة تُأخذ على حممل اجلد .ويف ذلك السياق ،أكد ممثل نيوزيالندا على أن اجمللس "ينبغي عليه على األقل أن يناقش
أي قرار يقضي بعدم التعاون بغية حتديد األداة اليت يف جعبته اليت ختوله الرد األنسب ،إن كانت لديه أدوا من هذا
القبيل ]...[ .وتشمل هذه اخليارا اعتماد مسودة قرار أو بيان رمسي ،أو إرسال خطا  ،أو عقد اجتماع مع البلد
املعين" .وال يزال املكتب يأمل ،بل ويتوقع ،وجود متابعة ملموسة هلذه املقرتحا املعقولة.
السفر إىل الدول غري األطراف
األول/ديسمرب  :2016إىل اململكة العربية
 - 18واصل السيد البشري أيضا سفره إىل دول غري أطراف منذ كانون ّ
األول/ديسمرب 2016
السعودية يف  23كانون الثاين/يناير 2017؛ وإىل مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية يف  9كانون ّ
و 22كانون الثاين/يناير و 4نيسان/أبريل 2017؛ وإىل اإلمارا العربية املتحدة (أو "اإلمارا ") يف  19شباط/فرباير
2017؛ وإىل الكويت يف  10نيسان/أبريل 2017؛ وإىل البحرين يف  12نيسان/أبريل  .2017ويف  13أيار/مايو
 ،2017سافر السيد البشري مع هار آخر من احملكمة ،وهو السيد هارون ،الوايل احلايل لوالية مشال كردفان بالسودان،
إىل الدوحة يف قطر .ويف  16شباط/فرباير  ،2017سافر السيد هارون أيضا إىل الكويت على رأس وفد احلكومة
السودانية.
 - 19ويف  31أيار/مايو  ،2017قدم قلم احملكمة تقريرا إىل الدائرة التمهيدية الثانية بشأن اإلجراءا اليت اختذها
إزاء سفر السيد حسني إىل اإلمارا يف  28تشرين الثاين/نوفمرب  .2016وأشار قلم احملكمة إىل أنه أرسل مذكرة شفهية
يف  27تشرين الثاين/نوفمرب  2017إىل اإلمارا داعيا إياها إىل التعاون مع احملكمة يف إلقاء القبض احتياطيا على السيد
األول/ديسمرب  2016طلبا بتاريخ  22كانون
حسني .وأورد قلم احملكمة يف التقرير أيضا أنه أرسل يف  27كانون ّ
األول/ديسمرب  2016إىل اإلمارا إللقاء القبض على السيد حسني وتقدميه.
ّ
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التحقيقات الجارية

التحقيقا احلالية
 - 20حتّمت امليزانية املخصصة للمكتب يف  2017للقيام بكامل أعماله يف احلالة يف دارفور تقييد السرعة املبتغاة
والتقدم املرغو يف هذا العمل.
 - 21ومنذ أن قدم املكتب تقريره األخري ،انضم حمققون وحمللون إضافيون إىل الفريق العامل يف احلالة يف دارفور ،مما
مسح للمكتب بتكثيف حتقيقاته ومتتني دعاواه املقامة على املشتبه هبم يف دارفور .ومسح التوسع يف إجراء أعمال التحليل
لفريق دارفور بتمحيص دعاواه أيضا.
 - 22وخالصة القول؛ لقد أحسن الفريق استغالل املوارد احملدودة املتاحة للتحقيق بنشاط جديد وأحرز تقدما يف
مجعه لألدلة.
التحري عن اجلرائم احلالية املُّدعى بارتكاهبا
ألول مرة منذ أن شنت حكومة السودان عملية الصيف احلاسم العسكرية يف عام  ،2014قل عدد
- 23
ّ
االشتباكا بني حكومة السودان واجلماعا املتمردة بشكل كبري .ومل يرد اندالع اشتباكا كبرية بني حكومة السودان
وجناح عبد الواحد جبيش حترير السودان .وأورد التقارير هدما أقل ضد املدنيني :فقد ورد مقتل عدد يراوح  53إىل
 60مدنيا يف هدما يُ ّدعى أن مرتكبيها من قوا احلكومة السودانية ،ومن بينهم حرس احلدود وقوا الدعم السريع،
ومل يرد سوى غارتني جويتني يف نيسان/أبريل  2017على جبل مرة .ولكن تقارير صدر أخريا أشار إىل أنه يف شهر
أيار/مايو  ،2017اشتبك اجليش السوداين ،مدعوما بقوا الدعم السريع ،مع جناح مين مناوي حبركة حترير السودان
واجمللس االنتقايل للحركة بشمال وشرق دارفور .وتربهن هذه احلادثة األخرية على ضرورة أن يوطد اجملتمع الدويل عزمه على
الضغط من أجل إيقاف األعمال العدائية املسلحة يف اإلقليم.
 - 24ويرحب املكتب بأن تقرير العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (أو "اليوناميد") ذكر أنه
يف  4نيسان/أبريل  2017حدث "حتسن كبري" يف القيود اليت تفرضها حكومة السودان على التنقل ،ومن ذلك قدرة فرق
اليوناميد على زيارة مناطق يف جبل مرة كان حمظورا عليها ارتيادها فيما سبق .وهلذا االجتاه داللة إجيابية على جتاوز الوضع
الذي تناوله قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  2340الصادر يف  8شباط/فرباير ( 2017أو "القرار )"2340
وأشار فيه اجمللس بقلق عميق إىل عدم السماح بالوصول إىل جبل مرة .ورغم أن السماح مؤخرا بالوصول إىل مناطق معينة
فيه ما فيه من التشديع ،فإنه لن تكون له قيمة كبرية إن مل يستمر .وتوجب محاية املدنيني بصورة فعالة على حكومة
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السودان أن تكفل السماح بوصول فريق اخلرباء ،واليوناميد ،والعاملني يف وكاال اإلغاثة إىل كل أحناء دارفور من دون قيود
وعلى الدوام.
 - 25ويف احلقيقة ،وكما أبلغ األمني العام لليوناميد هذا اجمللس يف  23آذار/مارس  ،2017ال يزال النازحون داخليا
يُستهدفون ويكابدون ضروبا من العنف ،منها اهلدما على خميماهتم والعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس .ومن
املواقع اليت شهد ارتكا أكرب عدد من احلوادث املُبلغ عنها :كتم وسورتوين والطويلة يف مشال دارفور ،وزاليندي ونريتييت
يف وسط دارفور ،وكلمة وعطاش يف جنو دارفور ،واجلنينة وكرينك يف غر دارفور.
 - 26وعلى الرغم من اخنفاض عدد جرائم االغتصا املُبلغ عنها – حيث وقعت  15حادثة اغتُصبت فيها 45
ضحية يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير األخري – فإن تلك اجلرائم مجيعها تناوبت فيها االغتصا جمموعا من الرجال
املسلحني .ويُ ّدعى بأن نصف جرائم االغتصا تلك ارتكبتها قوا موالية حلكومة السودان وورد أن معظم الضحايا كن
نازحا داخليا.
 - 27وقد أكد عدد من تقارير األمم املتحدة على أن جرائم االغتصا تُع ّد مصدر قلق كبري يف دارفور ،وال سيما
للنازحني داخليا .وقد أبلغ خبري األمم املتحدة املستقل املعين بوضع حقوق اإلنسان يف السودان عقب زيارته إىل معسكر
النازحني داخليا يف سورتوين عن تسعة جرائم اغتصا  ،ولكنه أكد على أن الكثري من حوادث العنف اجلنسي األخرى مل
يُبلغ عنها.
 - 28وقد أعاد اجمللس مصري النازحني داخليا إىل صدارة املشهد يف القرار  ،2340الذي أعر فيه عن استيائه من
"انتهاكا القانون الدويل اإلنساين وانتهاكا وجتاوزا حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوا األمن التابعة حلكومة السودان
والقوا العاملة بالوكالة عنها واجلماعا املسلحة ،مبا فيها اجلماعا املعارضة حلكومة السودان ،ضد املدنيني ،مبن فيهم
النازحون داخليا ،وال سيما يف منطقة جبل مرة".
 - 29وستظل احلالة يف دارفور يسودها عدم االستقرار ولن ميكن التنبؤ مبا سيحدث فيها ما مل نتصدى لألسبا
اجلذرية للنزاع .ولألسف ،بدال من أن تتصدى حكومة السودان لتلك األسبا اجلذرية ،فإهنا نظمت محلة على املعارضني
السياسيني وناشطي حقوق اإلنسان يف أثناء الفرتة املشمولة هبذا التقرير .وقد زاد االعتقاال يف صفوف الطال
الدارفوريني واالحتدازا املطولة للصحفيني وناشطي حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني .وقد أورد مصادر مؤخرا أن
القوا األمنية حلكومة السودان ،وصخاصة جهاز األمن واملخابرا الوطين ،ضربت معتقلني وعذبتهم.
-4

عدم التعاون
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 - 30نص قرار جملس األمن  1593على أن "تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع األخرى يف دارفور
تعاونا كامال مع احملكمة واملدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة" .ولألسف تواصل حكومة السودان اتباع
سياسة االمتناع الكامل عن التعاون مع احملكمة واملدعي العام.
 - 31يقدر املكتب التعاون الذي ما فتئ يلمسه من دول بعينها يف ما خيص بعثاته التحقيقية املتصلة بدارفور اليت
يرسلها إىل أراضيها .ومع ذلك ،ولألسف ،ال تزال بعض الدول ،ومنها دول أطراف ،تتحدج بتحملها التزاما متعارضة،
من نسج افرتاضها ،جتاه منظما إقليمية ودولية أخرى تعوق تعاوهنا يف ما خيص إلقاء القبض على اهلاربني يف دعوى
دارفور وتقدميهم إىل احملكمة .وكما قرر دوائر احملكمة استنادا إىل نظام روما األساسي ،فإن احملكمة هي اهليئة الوحيدة
ذا املرجعية املخولة بتحديد اختصاصها والبت يف أي أمور تنشأ عن عالقتها بالدول األطراف.
 - 32ولذلك فإن املكتب حيث الدول األطراف اليت تصادفها حتديا رمبا تعرقل أو متنع وفاءها بالتزامها بالتعاون مع
احملكمة أن تتشاور معها من دون إبطاء .وإال فإن الدولة الطرف اليت تقرر منفردة عدم الوفاء بالتزاماهتا بالتعاون مع احملكمة
إمنا متنع احملكمة من االضطالع مبهمتها اليت أوكلت إليها مبوجب املعاهدة اليت أسستها ،وهي نظام روما األساسي،
وتقوض شرعيتها.
 - 33ويالحظ املكتب بقلق أن بعض املنظما الدولية وغري احلكومية تعر عن مواجهتها صعوبا يف مساعدة
احملكمة يف حتقيقاهتا يف احلالة بدارفور بسبب ختوفها من أن تعاوهنا رمبا يؤثر على أنشطتها امليدانية يف السودان وعلى
عالقتها حبكومة السودان.
 - 34ويشري املكتب إىل أن قرار جملس األمن  2340ميدد والية فريق اخلرباء ،الذي ُع ّني يف باد األمر عمال بالقرار
 1591الصادر يف  29آذار/مارس  ،2005حىت  12آذار/مارس  .2018ويرحب املكتب بأن القرار  2340دعا
جمددا اجلها املسلحة كافة إىل أن متتنع عن مجيع أعمال العنف ضد املدنيني ،وخاصة أفراد اجلماعا الضعيفة كالنساء
واألطفال ،وإىل أن تضع حدا جلميع انتهاكا وجتاوزا حقوق اإلنسان ،مبا فيها أعمال العنف اجلنسي ضد املدنيني،
وجتنيد األطفال ضمن مجاعا مسلحة واستخدامهم يف األعمال القتالية وانتهاكا القانون الدويل اإلنساين.
جل الرتكيز على االلتزام بالتعاون حمطه حكومة السودان وأطراف النزاع يف
 - 35ويؤكد املكتب من جديد على أن ّ
دارفور وفقا لقرار جملس األمن  .1593فحكومة السودان قادرة على إلقاء القبض على األفراد اخلمسة املطلوبني من جهة
احملكمة وتقدميهم ،ولكنها دأبت على الرفض وجتاهر به .وقد أعلنت دوائر احملكمة أن السودان ،إضافة إىل دول أطراف،
يتحمل التزاما واضحا مبوجب نظام روما األساسي والفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة الذي أحيلت احلالة مبوجبه
يقضي بإلقاء القبض على مجيع املشتبه هبم يف احلالة يف دارفور وتقدميهم إىل احملكمة.
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 - 36واملكتب ما زال حيث اجمللس على دعم جهوده يف احلالة يف دارفور عرب سبل من بينها تيسري املساعدة املالية من
قِبل األمم املتحدة لتحقيقاته اجلارية والنظر كما ينبغي يف قرارا عدم التعاون وما يتصل هبا من إحاال من جانب دوائر
احملكمة.
 - 37إن دعم هذا اجمللس ألنشطة املكتب ،عرب سبل من بينها توفري املوارد الكافية ،لضروري من أجل حتقيق العدالة
للمدين عليهم الذين ال حيصرهم العد يف دارفور.
-5

الختام

 - 38رغم حمدودية موارد املكتب وغيا التعاون على أصعدة خمتلفة ،فإنه يظل ملتزما مبواصلة أعمال التحقيق
واملقاضاة اليت جيريها يف اجلرائم املُّدعى بارتكاهبا يف دارفور املنصو عليها يف نظام روما األساسي بكد واجتهاد لكي
يواجه العدالة أولئك الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عن ارتكا مثل تلك اجلرائم.
 - 39ويرحب املكتب باملناشدة القوية بإقامة العدل يف السودان اليت أطلقها اجمللس يف قراره  .2340وعلى وجه
التحديد ،أعاد اجمللس يف ذلك القرار التأكيد على قلقه البالغ الذي سبق أن أعر عنه يف قرارا سابقة من أن "احلالة يف
السودان ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني يف املنطقة" وطالب حكومة السودان بكفالة "املساءلة عن
انتهاكا وجتاوزا حقوق اإلنسان وانتهاكا القانون الدويل اإلنساين ،أيا كان مرتكبوها".
 - 40إن الالزم اآلن ،انسداما مع هذه البيانا  ،أن يتخذ اجمللس إجراءا ملموسة تؤيد اجلهود اليت تبذهلا احملكمة
للتحقيق يف اجلرائم املنصو عليها يف نظام روما األساسي اليت يُ ّدعى بارتكاهبا يف دارفور ومقاضاة مرتكبيها.
مكتب املدعي العام
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