
المحكمةمكتب املدعي العام
الجنائية الدولية

التقرير التاسع والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمال بقرار 
)2005(1593المجلس 

المقدمة - 1

لس(’’، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة 2005آذار/مارس 31يف -1 لس (’’1593القرار ‘‘) ا قرار ا
إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 2002متوز/يوليه 1لقاضي بإحالة احلالة يف دارفور منذ ا)‘‘1593

لُس املدعي العام إىل خماطبته كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال بقرار ‘‘). احملكمة(’’ لس ودعا ا . 1593ا
لسوهذا هو التقرير التاسع والعشرون  ما يتعلق باحلالة يف دارفور. يف“) املكتب(”أنشطة مكتب املدعي العام بشأن إىل ا

ويعرض هذا التقرير، على وجه اخلصوص، أحدث املعلومات حول األنشطة القضائية والتحقيقات اليت جيريها املكتب حاليا 
ورصده اجلرائم اليت تُرتكب يف دارفور وقضايا التعاون.

ن التطورات األخيرة في السودا- 2

لس، متر مجهورية السودان -2 ، 2019شباط/فرباير 22مبرحلة حتول سياسي كبري. ففي ) ‘‘السودان’’(كما يعلم ا
حالة ) ‘‘السيد البشري’’(بعد أشهر من االحتجاجات املناهضة للحكومة، أعلن الرئيس السابق عمر حسن أمحد البشري 

ة االحتادية. الطوارئ ملدة عام وحل حكومات الواليات واحلكوم

االحتجاجات املناهضة للحكومة، أعلن النائب األول للرئيس ووزير ومع استمرار، 2019نيسان/أبريل 11ويف -3
القبض على الرئيس السابق السيد البشري، وتعطيل العمل )، ‘‘بن عوف’’(عوض حممد أمحد بن عوف اللواءالدفاع حينئذ، 

لس العسكري االنتقايل اللواء قومية. وأعلن بالدستور، وحل اهليئة التشريعية ال لس ’’(بن عوف أيضا تشكيل ا ا
).‘‘العسكري

لس العسكري، بقيادة -4 عبد الفتاح الربهان، دخل يف اللواء ويف أعقاب تلك األحداث، تشري التقارير إىل أن ا
وتشري التقارير األخرية إىل تعطل السودان ومضمونه. حوار مع األطراف املعنية يف السودان بشأن معايري التحول السياسي يف 

هذا احلوار يف خضم أعمال العنف اليت أسفرت عن سقوط قتلى يف ما يتصل بتفريق قوات األمن السودانية للمحتجني يف 
اخلرطوم.
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ل إعالم وذكرت وسائ.2019نيسان/أبريل 17وحبسب ما ورد، نُقل السيد البشري إىل سجن كوبر باخلرطوم يف -5
وقتل املتظاهرين يف أثناء االحتجاجات غسل األموال ومتويل اإلرهابتتعلق باميواجه حمليا سودانية أن السيد البشري 

.املناهضة للحكومة اليت اندلعت قبل اعتقاله

م اآلخرين يف احلالة يف دارفور، هناك تقارير غري مؤكدة ويف-6 يف وسائل اإلعالم ما يتعلق بالوضع احلايل للمشتبه 
قُِبض )‘‘السيد حسني’’وعبد الرحيم حممد حسني () ‘‘السيد هارون’’(أن أمحد حممد هارون تشري إىل السودانية والدولية 

كان السيد هارون، يف وقت القبض عليه حسبما ورد، يشغل منصب رئيس و .2019نيسان/أبريل 11يف أيضا عليهما 
حزب املؤمتر الوطين.

م على خلفية احلالة يف دارفور، وهم السوال تز -7 ةداال مجيع األوامر الصادرة عن احملكمة بالقبض على املشتبه 
البشري وحسني وهارون وعلي حممد علي عبد الرمحن (الذي يُعرف أيضا باسم علي كوشيب) وعبد اهللا بندا أبكر نورين، 

سارية املفعول. 

ال يزال السودان ملزماً بالتنفيذ األوامر الالحقة اليت أصدرها قضاة احملكمة،و 1593قرار جملس األمن رقم بعمالو -8
م إىل احملكمة حملاكمتهم.  أن املسؤولية األساسية عن التحقيق يف اجلرائم إىل املكتب ويشري الفوري هلذه األوامر ونقل املشتبه 

ا إمنا تقع، وفقا ملبدأ التكامل، على ) ومقاض‘‘النظام األساسي’’املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ( اة املتهمني بارتكا
، أمام العدالةثل أن ميلكفالةعاتق الدول. ويقف املكتب على أهبة االستعداد للدخول يف حوار مع السلطات يف السودان 

.عليهمالقبض بالذين صدرت أوامر أولئك،سواء يف احملكمة أو يف السودان

ألخيرة وسفر المشتبه بهم في الحالة في دارفوراألنشطة القضائية ا- 3

‘‘)األردن(’’التقاضي ذو الصلة باململكة األردنية اهلامشية 

األردن قرار الدائرة التمهيدية الثانية استئناف، أصدرت دائرة االستئناف حكمها بشأن 2019أيار/مايو 6يف -9
قدميهبشأن عدم إلقاء األردن القبض على السيد البشري وت2017سمرب كانون األول/دي11) الصادر يف ‘‘الدائرة الثانية’’(

.2017األردن يف آذار/مارس بأثناء وجوده يف

قرار الدائرة الثانية، وأيدت ما قررته الدائرة الثانية من أن الستئنافوقد رفضت دائرة االستئناف باإلمجاع أول سببني -10
ة عن النظام األساسي واملتمثلة يف تنفيذ طلب احملكمة إلقاء القبض على السيد البشري األردن مل ميتثل اللتزاماته الناشئ

امللزمني ’’وأن ‘‘سلطًة مهمًة ووظيفًة أساسيةً ’’دائرة االستئناف أن عدم االمتثال قد حال دون ممارسة احملكمة ورأت. قدميهوت
ومع ذلك، قررت دائرة االستئناف .‘‘ينتج عن جمرد رفض تنفيذهتنفيذ أمر القبض ليسوا أحراراً يف جعله عدمي األثر، وهو ماب

يف ممارسة سلطتها ، للدعوىأخطأت، يف ظل الظروف اخلاصة ما خيص السبب الثالث، أن الدائرة الثانية باألغلبية، يف
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لس، ومن مث‘‘اجلمعية’’التقديرية املتمثلة يف إحالة األردن إىل مجعية الدول األطراف ( ، ألغت هذا اجلزء من قرار ) وإىل ا
الدائرة الثانية.

،وقد خلصت دائرة االستئناف، يف تأكيدها أن األردن مل ميتثل اللتزاماته الناشئة عن النظام األساسي، إىل أنه-11
) من النظام األساسي، ال توجد حصانة لرئيس دولة عندما تطلب احملكمة من دولة طرف القبض على 2(27ملادة باعمال

.وتقدميهرئيس دولة طرف أخرى 

لس منها أيضاويسري نظام التعاون املنطبق على الدول األطراف -12 أن ’’على دول مثل السودان، اليت يطلب ا
قرار صدر مبقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. والسودان، بعمالمع احملكمة، ‘‘تعاونا كامال] ...[تتعاون

ذه القرارات، بوصفه دولة عضوا من ميثاق األمم املتحدة. لذلك، فإن التزام 25ملادة باعماليف األمم املتحدة، ُمقيَّد 
لس يف الفقرة ‘‘تعاونا كامال] ...[أن يتعاون’’السودان  من الثانيةمع احملكمة واملدعي العام، وفقا للتكليف الصادر عن ا

االستئناف، يعين هذا أن السودان، مثله مثل أي دولة طرف، ال ميكنه التمسك ووفقا لدائرة م قانونا.، ملزِ 1593قراره 
، مثل احملكمةحبصانة السيد البشري، بصفته رئيس دولة، يف مواجهة احملكمة أو أي دولة أخرى تتصرف بناًء على طلب

األردن.

لس، ، عالوًة على حتليلها للنظام األساسي وألثرأيضاذهبت دائرة االستئنافو -13 أن ممارسة الدول إىل قرارات ا
واالعتقاد باإللزام ال يدعم أي منهما التمتع حبصانة رئيس الدولة مبوجب القانون العريف إزاء اجلرائم الدولية املنظورة أمام 

) من 2(27ويف هذا الصدد، اعتربت دائرة االستئناف أن املادة حمكمة دولية متارس مقتضيات اختصاصها ممارسة صحيحة.
النظام األساسي مرآة حلالة القانون الدويل العريف.

لدائرة أنه ال يلزم أن حتصل احملكمة على تنازل عن احلصانة من السودان اارتأت ، بابهذه األساستنادا إىلو -14
على السيد ) من النظام األساسي قبل أن تتمكن من املضي قدمًا يف تقدمي طلب إىل األردن للقبض 1(98مبوجب املادة 

.قدميهالبشري وت

وكذلك، اعتربت دائرة االستئناف أن على السودان أن يتنازل عن أي حصانات ناشئة عن انضمام األردن -15
)، بفعل األثر املرتتب ‘‘1953عاماتفاقية’’وحصانات جامعة الدول العربية (مبزايا اخلاصة 1953عاموالسودان إىل اتفاقية

يتمثل يف تعاونه تعاونا كامال مع احملكمة.،1593مبوجب قرار جملس األمن ،اجبعلى ما يتحمله من و 

) من النظام 2(98ما ذهبت إليه من أن املادة يفُختِْطئ وأكدت دائرة االستئناف أيضا أن الدائرة الثانية مل -16
االتفاقات اليت مبوجبها تتعهد الدولة ’’. فهذا احلكم ال يتعلق باحلصانات، بل 1953األساسي ال تنطبق على اتفاقية عام

، مثلها مثل اتفاقات وضع القوات.‘‘دون موافقة مسبقةمن شخص من الدولة املرسلة إىل احملكمة تقدمياملستقبلة بعدم 
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بالتعهد مبنع اإلبادة اجلماعية ’’دائرة االستئناف أن كال من األردن والسودان ملزمان ارتأت على ذلك، وعالوةً -17
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. وانتهت دائرة بشأن 1948عامبوصفهما طرفني يف اتفاقية‘‘واملعاقبة عليها

ه، نظرا إىل أن األمر قدمياألردن يتمثل يف القبض على السيد البشري وتعاتقاالستئناف إىل أن هذا يضع التزاما إضافيا على 
مة اإلبادة اجلماعية.الثاين القاضي بالقبض على ال سيد البشري يشمل 

الذي حييل عدم امتثال األردن إىل من قرار الدائرة الثانية الِشقومع ذلك، ألغت دائرة االستئناف، باألغلبية، -18
لس. اور مع ال حتدد إجراًء معينا جيب على الدول األطراف التش97فقد رأت األغلبية أنه نظرا إىل أن املادة اجلمعية وا

دائرة ارتأت وعلى هذا األساس، عن نية فعل ذلك تفي مبتطلبات النظام األساسي.‘‘إشارة واضحة’’احملكمة وفقا له، فأي 
االستئناف أن الدائرة الثانية قد تعاملت مع األردن ومجهورية جنوب أفريقيا تعامال خمتلفا يف قرارها بشأن إحالة عدم امتثال 

استخدام سلطتها التقديرية.يف ةاءسيشكل إاألردن، وهو ما 

وقد خالف ذلك عضوان يف دائرة االستئناف. فعلى النقيض من األغلبية، اعتربا أن األردن مل يتشاور مع احملكمة -19
أن على وجه اخلصوص، ،نااملعارضنايضارأى القو ما طلبته. باإلشارة إىل نيته رفض التعاون مع احملكمة يفىاكتفبل
نظام األساسي] الوطريقة التعامل مع احملكمة يظهران نية مبيَّتة لرفض التعاون، مبا يتعارض مع موضوع وغرض [توقيت ’’

.‘‘الذي انضم إليه [األردن] طوعا. ومن مث، ال ميكن التمسك بأن األردن قد تصرف ُحبسن نيَّة

عملية قانونية واسعة وشاملة استفادت من 2019أيار/مايو 6يف دائرة االستئناف الذي أصدرته وقد ختم احلكم -20
ى املكتب يف أثناء أدائه لمسامهات االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية واألردن وأساتذة قانون دويل متعددين، عالوًة ع

مهامه املعتادة. 

دائرة االستئناف اآلن على حنو ال لبس فيه ما على الدول األطراف من التزام قانوين بالقبض على وقد أكدت-21
رؤساء الدول اخلاضعني الختصاص احملكمة. ويف حني أن السيد البشري مل يعد يستفيد من حصانة رئيس الدولة بأي حال، 

اليت ستنظرها احملكمة يف املستقبل. اوىدعفاملسائل القانونية الواردة يف احلكم تظل ذات أمهية حامسة لل

السفر إىل الدول غري األطراف

، إىل أي كما وردتجز يف السودانحيُ و يهقبض علأن يُ قبل ،مل يسافر السيد البشريخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، يف -22
ادت التقارير أن السيد البشري قد سافر إىل أففقد ما يتعلق بالدول غري األطراف يف النظام األساسي، يفأمَّا دولة طرف. 

، ومجهورية 2019كانون الثاين/يناير 22، ودولة قطر يف 2018كانون األول/ديسمرب 16اجلمهورية العربية السورية يف 
.2019شباط/فرباير 9يف ، ومجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية2019كانون الثاين/يناير 27مصر العربية يف 

، وورد كذلك أن السيد 2019كانون الثاين/يناير 22إىل ذلك، ورد أن السيد حسني سافر إىل قطر يف وإضافةً -23
.2019آذار/مارس 20هارون سافر إىل قطر يف 
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التحقيقات الجارية- 4

التحقيقات احلالية

ذا التقرير، واصل فريق التحقيق املعين بدايف -24 رفور إحراز تقدم. ويظل دعم الدول، ومنها خالل الفرتة املشمولة 
لعملية مجع األدلة اليت ينفذها املكتب. ياالسودان، على حنو ما يناقشه التقرير أدناه، ضرور 

ا ـالتحريات عن اجلرائم احلالية ال ُمّدعى بارتكا

ذا التقرير باالحتجاجات ضد حكومة السودان منذ منتصف-25 كانون األول/ديسمرباتسمت الفرتة املشمولة 
استخدمت القوة املفرطة ضد األمن أثناء تلك االحتجاجات، ورد أن قوات يف يف املدن الرئيسية يف السودان. و 2018

ووفقا املتظاهرين املدنيني واحتجزت مئات املدنيني تعسفا مبن فيهم معارضون وصحفيون وأطباء وحمامون وطالب من دارفور.
9منذ شخصا 70املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ميشيل باشيليه، أدى ذلك إىل مقتل ملا ذكرته مفوضة األمم

وقد أدان األمني العام لألمم املتحدة أيضا بشدة ما ورد من إفراط قوات األمن السودانية يف استخدام .2019نيسان/أبريل 
ويف ن سقوط قتلى ومصابني يف صفوف احملتجني. ، وهو ما أسفر ع2019حزيران/يونيه 3القوة ضد املدنيني يف اخلرطوم يف 

ويالحظ املكتب أن مثة تقارير مستمرة تفيد خالل االحتجاجات.يف عديدين ادارفور، قيل إن قوات األمن قتلت أشخاص
دارفور.مناطق منها وقوع انتهاكات ضد املتظاهرين يف ب

ما يتعلق بالعملية املختلطة لالحتاد يف2019ن/أبريل نيسا10وكما هو مبني يف تقرير األمني العام الصادر يف -26
كانون ال يزال الوضع األمين العام يف دارفور مستقرًا نسبيًا منذ  )، ‘‘العملية املختلطة’’(األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور 

ذا التقرير، اخنفض عدد اإلصابات املبلغ عيف و .2019الثاين/يناير ن وقوعها يف صفوف املدنيني إىل خالل الفرتة املشمولة 
إصابة يف الفرتة املشمولة بالتقرير السابق.100إصابة مقارنًة بنحو 50حوايل 

دائر يف منطقة جبل مرة، الالنزاع متمثال يف أمَّا االستثناء امللحوظ من هذا االستقرار النسيب يف دارفور، فهو ال يزال -27
فصيل عبد (’’فصيل عبد الواحد –وجيش حترير السودان األمنبني قوات اشتباكات متقطعة يستمر اندالع حيث 
القتال بني جمموعات فصيل عبد الواحد.ستمر يو ‘‘) الواحد

ا األمن السودانية إىل أن قوات 2019نيسان/أبريل 10ويشري تقرير العملية املختلطة الصادر يف -28 ادُّعي بأ
عدد غري حمدد من سقوط، مما تسبب يف 2019كانون الثاين/يناير 24يف ،مرةشرق جبليفهامجت قرية صابون الفقر

من الوصول إىل املنطقة.األمن السودانية الوفيات. ومل تتمكن العملية املختلطة من التحقق من احلادثة حيث منعتها قوات 
، مما أدى إىل 2019نون الثاين/يناير كا23سب ما ورد، هامجت إحدى امليلشيات أيضا قرية كاتور يف غرب دارفور، يف حبو 
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وأدى القتال الدائر داخل فصيل عبد الواحد إىل مقتل مخسة رأس ماشية.180منزًال، وسرقة 48، وحرق اثننيمقتل مدنَِيني
م مع فصائل املعارضة.بور تفيد التقارير مدنيني من الفُ  م من املشتبه يف تعاو أ

األمن )، أشارت العملية املختلطة أيضا إىل أن القتال بني قوات ‘‘النازحون’’خليا (ما يتعلق بالنازحني دايفو -29
. وعلى الرغم من حوادث 2019ئات يف شرق جبل مرة يف شباط/فرباير املوفصيل عبد الواحد أسفر عن نزوح السودانية 

، أبلغ مكتب األمم 2019ار/مارس النزوح تلك، فإن العدد اإلمجايل للنازحني يف دارفور مستمر يف االخنفاض. ويف آذ
مليون نازح داخلي 1.76مليون نازح يف دارفور، مقارنًة بـ 1.64املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عن بلوغ عدد النازحني 

يف الفرتة املشمولة بالتقرير السابق.

رتكبة ضد املرأة، مبا يف ذلك ومما يُؤسف له أن حوادث العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس امل-30
حادثة من هذا القبيل15العنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات، ال تزال مستمرة يف دارفور. وقد أبلغت العملية املختلطة عن 

اادُّعي  ينّ ،  بارتكا امرأة، مبا يف ذلك حوادث اغتصاب مخس فتيات نازحات ترتاوح أعمارهن بني 26عليهن فيهاكان ا
ويستمر هذا العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس يف تقييد حرية حركة النساء والفتيات يف سنة.18و13

ويف مناطق العودة على حد سواء.النازحني خميمات 

ب وختريب ملقر العملية املختلطة يف اجلنينة يف قلق بوأخريا، يالحظ املكتب -31 14ما ورد عن ارتكاب أعمال 
أن حشدا ضم أفرادا من اجليش والشرطة التابعني للحكومة قد ارتكبها.بادُّعيحيث ، 2019ر/مايوأيا

التعاون - 5

لس إحالة احلالة يف دارفور إىل ا2005آذار/مارس 31يف -32 لمحكمة اجلنائية الدولية ملدعي العام ل، عندما قرر ا
لس على حنو ال لبس فيه الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، بعمال أن تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف ’’قرر ا

‘‘الصراع األخرى يف دارفور تعاونا كامال مع احملكمة واملدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة.

نظام الملنصوص عليها يف بواليته املتمثلة يف إجراء التحقيقات يف اجلرائم ااضطالعا فعاال املكتب اضطالعإن -33
على حنو مستقل وحمايد وفعال حيتم أن تتعاون الدول، مبا فيها الدول غري األطراف يف النظام مرتكبيهااألساسي ومقاضاة 

اجلرائم املدعى اقع فيهتاليت املناطقاألساسي، مع املكتب تعاونا كامال. ويعتمد املكتب على تعاون الدول للدخول إىل 
ا و ب للوصول إىل األدلة، مبا يف ذلك الشهود والوثائق وسجالت الطب الشرعي والقضاء. وال غىن أيضا عن اعتماد ارتكا

ميهم.قداملكتب، مبوجب نظام روما األساسي، على الدول يف استيقاف اهلاربني من احملكمة والقبض عليهم وت

لس، مل -34 أمهية حيوية لعمل ما هلذا التعاون من ، رغم يومالحىت النحوهذا على السودان يتعاون وكما يعلم ا
فصل جديد من فتح املكتب يف احلالة يف دارفور. وحيدو املكتب األمل يف أن يؤدي التحول السياسي اجلاري يف السودان إىل 

. احملكمةو املكتبويتعاون تعاونا كامال مع 1593التعاون اإلجيايب، ميتثل السودان فيه اللتزامه الناشئ عن قرار جملس األمن 
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ويف غضون ذلك، واصل املكتب اعتماده، يف حتقيقاته اجلارية يف احلالة يف دارفور، على تعاون الدول األخرى الذي -35
، على املكتبتستند فيه إىل مبادئها. ويعرب املكتب عن امتنانه لتلك الدول اليت تواصل تقدمي هذه املساعدة احلامسة. وينوه

لس، اليت دعت علنا إىل تعاون السودان مع وجه اخلصوص، ب الدعم الذي تلقاه من الدول، ومنها الدول األعضاء يف هذا ا
.التطورات األخرية يف السودانعقبمبا يف ذلكاحملكمة، 

لس قيام يواصل املكتب التطلع إىل و -36 ور من خالل احلالة يف دارفاملتصلة بماية قدرة احملكمة على الوفاء بواليتها حبا
ا مع احملكمة.  لس لعدم تعاو اختاذ تدابري تستند إىل املبادئ ضد الدول اليت أحيلت إىل ا

الخاتمة- 6

ّين عليهم يف يف اخلتام، يقف السودان عند مفرتق طرق. ولطاملا تطلع -37 احلالة يف دارفور إىل حتقيق العدالة إزاء ا
م تلك اجلرائم، عن طريق إجراء حماكمات با. إن رغبتهم يف ضمان مساءلة من يُدعى اجلرائم املروعة اليت عانوا منه ارتكا

عادلة ونزيهة، مل تتضاءل، حىت مع حتول أنظار العامل إىل مسائل أخرى. إن أعني العامل مثبتة على السودان مرة أخرى، وقد 
أو أدىن.احلالة يف دارفور قاب قوسنيللمجّين عليهم يف حتقيق العدالة يكون 

التزامها بالعدالة والسالم املستدام يف السودان من على اإلدارة السودانية اجلديدة تربهنوحيدو املكتب األمل يف أن -38
لس يف احملكمة. وكما ذكرت و املكتبخالل فتح صفحة جديدة من التعاون مع  20املدعية العامة يف كلمتها أمام ا

كن أن يعود السالم واالستقرار املستدامان إىل دارفور إال عند معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع. ال مي: ’’2018حزيران/يونيه 
ا يف دارفور، املنصوص عليها يف نظام روما األساسي،  اء اإلفالت من العقاب على اجلرائم املزعوم ارتكا ويشمل ذلك إ

.‘‘م اخلطريةوضمان حتقيق املساءلة لصاحل ضحايا هذه اجلرائ

قرار عمال بويقف املكتب على أهبة االستعداد للتواصل مع السلطات السودانية الستكشاف مجيع فرص التعاون -39
كرَّس فيه.ُـ بدأ التكامل اململ، مع االحرتام الكاملنظام األساسيالبو 1593جملس األمن 

لس ومجيع الدول األطراف الدعم الكامل ا-40 السودان ومكتب شعبلذي ال لبس فيه إىللقد آن األوان أن يقدم ا
يف دارفور. | مكتب عن اجلرائم الوحشية املدعي العام ومجيع األطراف املعنية امللتزمة بضمان إقامة السالم وحتقيق املساءلة 

املدعي العام


