
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم ثالثونالتقرير ال
)2005(1593المتحدة عمال بقرار المجلس 

المقدمة- 1

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

لس- 2 لس املدعي العام إىل خماطبته كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال بقر ودعا ا . 1593ار ا
لس بشأن أنشطة مكتب املدعي العام وهذا هو التقرير الثالثون يف ما يتعلق باحلالة يف “) املكتب(”إىل ا

دارفور.

التطورات األخيرة في السودان- 2

لس يف - 3 ، ال تزال هناك تطورات مهمة يف مجهورية 2019يونيه/حزيران19منذ آخر تقرير قدمه املكتب إىل ا
لس العسكري االنتقايل وقوى احلرية والتغيري، ، وّقعَ 2019آب/أغسطس 17ففي ‘‘).."السودان(’’السودان  ا

. شهرا القادمة39حيدد إطارا انتقاليا لفرتة الـ ، إعالنا دستوريا هماودعماالحتاد األفريقي وحكومة إثيوبياوساطة ب
لس السيادي اجلديدو  . أغسطسآب/21، اليمني الدستورية يف املكون من مخسة عسكريني وستة مدنيني، أدى ا
8جملس الوزراء اجلديد يف تدشنيأيضا وقد متَّ . نفسهاليومراء، عبد اهللا محدوك، يف تعيني رئيس الوز متَّ و 

.2019سبتمرب أيلول/

يف الة احلمن التطورات اإلجيابية فيما يتعلق بهذه التعيينات السياسية اجلديدة، الحظ املكتب عددا بعدو - 4
لس السيادي وائتالف ، وّقعَ 2019أيلول/سبتمرب 11، يف . وعلى وجه اخلصوصدارفور ت املسلحة اجلماعامن ا
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إعالن (’’ت بناء الثقة واإلعداد للتفاوض إجراءايف مجيع أحناء السودان، مبا يف ذلك يف دارفور، إعالن جوبا بشأن 
دف توقيع اتفاقية سالماع يف مجيع أحناء السودانالصر إعالن جوبا خريطة طريق شاملة حللويضع‘‘). جوبا  ، .

وصول املساعدات وقف إطالق النار والسماح بهامن بينتدابري حبسب ما ورد، اتفقت األطراف علىو وحىت اآلن، 
.، مبا يف ذلك دارفوراملستمر يف السودانالصراعمناطق اإلنسانية إىل 

عبد جناح - يش حترير السودان ، ورد أن رئيس الوزراء محدوك التقى عبد الواحد النور من جوعالوة على ذلك- 5
الثاين/نوفمرب، زار رئيس الوزراء أيضا تشرين يف أوائل و . 2019سبتمرب أيلول/يف أواخر بفرنسايف باريسالواحد 
.ين داخلياملشردادارفور، مبا يف ذلك خميماتيفمناطق

حالة المشتبه فيهم

لس، فقد متَّ القبض على السيد عمر حسن أمحد البشري كما- 6 ورد يف التقرير السابق الذي قدمه املكتب إىل ا
ملصادر مطلعة، تتم . ووفقااخلرطومبواحُتجز يف سجن كوبر2019نيسان/أبريل 11يف ‘‘) السيد البشري(’’

يف كانون حبقه سيصدروورد أن احلكم بتهمة ارتكاب جرائم مالية.حالياالسيد البشري يف السودانقاضاةمُ 
م جديدة 12األول/ديسمرب. وفضال عن ذلك، يف  ُ تشرين الثاين/نوفمرب، ورد أن السلطات السودانية وجهت 

بشري وعدد من املسؤولني احلكوميني السابقني اآلخرين، فيما يتعلق باالنقالب الذي أوصله إىل السلطة يف سيد اللل
.1989عام 

لتقرير السابق على ادارفور، يشري املكتب إىل أنه ردايف الة احلعلى خلفيةن اآلخرو هم يتعلق باملشتبه فيوفيما - 7
لس بشأن السادة عبد السودانيف النائب العام استمرار التحقيقات اليت ُجيريهاممثل السوداندَ ، أكَّ املقدم إىل ا

.، وكذلك السيد البشري‘‘)السيد هارون(’’وأمحد حممد هارون ‘‘) حسنيالسيد(’’الرحيم حممد حسني 

فإن مكانه احلايل غري معروف. )، ن (املعروف أيضا باسم علي كوشيبحممد علي عبد الرمحفيما يتعلق بعلي و - 8
يف تعدين الذهب اخنرطمطلعة إىل أنه ، تشري تقارير ‘‘)نداالسيد ب(’’ندا أبكر نورين يتعلق بعبد اهللا بوأخريا، فيما 

.2018يف جنوب ليبيا يف أواخر عام نيتشاديينرية وأن مجاعته اشتبكت مع متمرداألخيف تشاد يف السنوات

، فإن املسؤولية األساسية عن التحقيق يف قوم عليه إطار نظام روما األساسي، الذي يعمال مببدأ التكامل- 9
شتبه تن مما . ومع ذلك، ال توجد حاليا أي معلومات تشري إىل أن أيّ الدولاجلرائم ومقاضاة مرتكبيها تقع على عاتق 

قبضيف أوامر الدعاةرائم امليف السودان على اجل، خيضع للتحقيق أو املقاضاةاحملكمة، مبن فيهم السيد البشريفيهم
.الصادرة عن احملكمةذات الصلة
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وال يزال .دارفور ساريةيف الةاحلعلى خلفيةيهم اخلمسة املشتبه ف، تظل أوامر احملكمة الصادرة حبق وبالتايل- 10
لزمة، عمالالسلطات السودانية اجلديدة مُ ، تظل . ويف ظل الظروف احلاليةهم اخلمسة هاربني من احملكمةاملشتبه في

املشتبه فيهم ضاة احملكمة، بالقبض على ) واألوامر الالحقة الصادرة عن ق2005(1593لس اكل من قرار ب
.هم إىل احملكمةوتقدمي

األنشطة القضائية األخيرة- 3

من طرف مؤمترا سريا‘‘)الدائرة(’’، عقدت الدائرة االبتدائية الرابعة 2019تشرين األول/أكتوبر 30يف - 11
ملناقشة التقدم قلم احملكمة واالدعاءالدفاع و مع ندا أبكر نورين املدعي العام ضد عبد اهللا بدعوىالستعراض واحد

.حملاكمةاندا أمامالسيد باألمام لضمان مثولوالطريق إىلاحملرز يف الدعوى

11ندا يف حبق السيد ب، أشارت الدائرة إىل أن أمر القبض الصادرالدعوىاستعراضبداية مؤمتر يفو - 12
اية املؤمتريُنفذ بعد. و ، مل 2015آذار/مارس 3والذي أكدته دائرة االستئناف يف 2014أيلول/سبتمرب  ، يف 

ا ستأخذ بعني االعتبار الدفوع السرية ذات الصلة الواردة من األطراف  التوجيهوتقدمي املزيد من أشارت الدائرة إىل أ
.يف الوقت املناسب

يف الذي ُعقد الدعوىاستعراضأمرا بعد مؤمتر ’’ا، أصدرت الدائرة سر 2019/نوفمرب تشرين الثاين13يف - 13
تشرين الثاين/نوفمرب 19يف ة، الصادر من هذا األمرلنيةحتدد النسخة العو ‘‘.2019تشرين األول/أكتوبر 30

وعلى وجه اخلصوص، طلبت الدائرة من الدفاع تقدمي دفوع بشأن الدائرة.ا من الطلبات اليت قدمتها ، عدد2019
عدين الذهب والقتال خارج السودان. كما دعت الدائرة، تقارير االدعاء اليت تفيد بأن السيد بندا شارك يف أنشطة ت

.بندااملقامة على السيدلدعوىلباألغلبية، األطراف إىل تقدمي دفوع بشأن احملاكمات الغيابية يف الظروف احملددة 

الجرائم الحاليةادعاءاتالجارية بشأنتحرياتالتحقيقات وال- 4

الكبرية واملستمرة، واصل فريق دارفور حتقيقاته خالل الفرتة املشمولة بالتقرير على الرغم من القيود املالية - 14
واستمر يف تعزيز دعاواه.

لساملقدللمكتباألخريالتقريرمنذ - 15 إىل لكنه مل يتغري و ، غري مستقرظل الوضع األمين يف دارفور ، م إىل ا
استمرار بأفادت تقارير، شخصا. ولألسف60حنو املُبلغ عنهمحيث بلغ عدد الضحايا املدنيني، حد كبري
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ىت وح.عبد الواحدجناح- جيش حترير السودان كومية و بني القوات احلتقطعة يف منطقة جبل مرةاملشتباكات اال
عبد الواحد إىل عملية حمادثات السالم يف جناح- جيش حترير السودان ضم ينتاريخ تقدمي هذا التقرير، مل 

.السودان

جناح- ن القتال بني قوات األمن وجيش حترير السودان فيما يتعلق باملشردين داخليا، أشارت تقارير إىل أ- 16
، معظمهم من النساء شخص2300جديدة لنحو تشريدوحواليه أدى إىل حاالت عبد الواحد يف مشال جبل مرة

لس بتاريخ . واألطفال العملية املختلطة لالحتاد األفريقي بشأن 2019تشرين األول/أكتوبر 17يف إحاطته إىل ا
جان السيد ، أبلغ وكيل األمني العام لألمم املتحدة لعمليات السالم ‘‘)العملية املختلطة(’’واألمم املتحدة يف دارفور

لسالكروابيري  وأفادت . املشردين داخليا، خاصة يف خميماترفور ازدادتيف دايةوادث اإلجراماحلحاالتأنا
.ما زالوا يتعرضون للعنف،الذين حياولون العودة إىل مناطقهم األصلية يف دارفور،داخليااملشردينأن بتقارير

ك االنتهاكات اجلسيمة ضد ، وكذلسي واجلنساين ضد النساء والفتياتولألسف ، ال تزال حوادث العنف اجلن- 17
جنساين العملية املختلطة حوادث عنف جنسي و وثقت، . خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مستمرة يف دارفوراألطفال

84ارُتكبت حبقجسيمة انتهاكات منختلطة أيضاوحتققت العملية امل. اصراتق7، من بينهنضحية17ضد 
. وقد 2019سبتمرب أيلول/و /يونيهحزيراناملسلح يف دارفور بني، يف حاالت الصراعفتاة35، من بينهم طفال

جناح عبد الواحد يف جبل - جيش حترير السودان حددت العملية املختلطة أن اجلناة هم يف معظمهم من فصائل 
من بني آخرين.، ا أعضاء يف قوات الدعم السريعأيض، ولكنهم مرة

- جيش حترير السودان من اليت أفادت بقيام عناصر العملية املختلطةتقارير إىل بقلق أيضااملكتبويشري- 18
ليني التابعني لعديد من املوظفني احملليني والدو اباختطاف،2019متوز/يوليه خالل شهر ،جناح عبد الواحد

.دعاةاإلنسانية املاملعدات ب عمليات ب، وكذلك لفرتة قصريةجبل مرةيف دولية حول غولو ملنظمات غري حكومية 

لس يف - 19 ا أمام ا بأن قوات أفادتية العامة إىل التقارير اليت ، أشارت املدع2019حزيران/يونيه 19يف بيا
ويف هذا الصدد، يشري املكتب بارتياح للعملية املختلطة. الدعم السريع استولت على مرافق كانت يف السابق تابعة 

بأنه سيتم تسليم مجيع ا على تأكيد من السلطات السودانية عن حصوهلمؤخرا إىل أن العملية املختلطة قد أبلغت 
.مرافق العملية املختلطة إىل واليات دارفور ذات الصلة ألغراض الصحة والتعليم واخلدمات األخرى

، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص محاية املدنيني مهية للعملية املختلطة يف دارفوربالنظر إىل الوالية البالغة األ- 20
لس مؤخرارحب املكتبواإلبالغ األساسي عن انتهاكات حقوق اإلنسان، يُ  ) 2019(2495لقرار اباعتماد ا

.2020أكتوبر تشرين األول/31الذي مدد والية العملية املختلطة حىت 
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التعاون- 5

الدول يف حتقيقاته اجلاريةن خمتلفملذين ال يزال يتلقامهااليعرب املكتب عن امتنانه للتعاون والدعم املبدئني- 21
.دارفوريف الة احليف 

فيما يتعلق بالسودان، يف أعقاب التطورات احملورية األخرية على أرض الواقع، يشيد املكتب بااللتزامات - 22
ا السلطات السودانية اجلديدة لضمان السالم يف دارفور وتلبية مطالب العدالة للمجين العلنية الصرحية اليت تعهدت 

.عليهم يف دارفور

جيب أن تكون املالحقة القضائية يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام  روما األساسي املرتكبة يف دارفور - 23
رحب املكتب ، يُ هوواليتكل مناوإدراكا منا لدوروحتقيقها هدفا مشرتكا للمكتب والسلطات السودانية اجلديدة. 

.احلوار واالحرتام واملشاركة البناءة، بروحعالقة تعاونية مع حكومة السودانذه الفرصة غري املسبوقة لتطوير

لس يف - 24 دارفور إىل احملكمة واضحة فيما يتعلق بواجب يفحالةلل2005مارس آذار/31كانت إحالة ا
لس و . السودان يف التعاون مع احملكمة واملكتب أن تتعاون ’’عمال بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، قرر ا

حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع األخرى يف دارفور تعاونا كامال مع احملكمة واملدعي العام وأن تقدم إليهما  
أكدت دائرة ، لسإىل اللمكتب املقدم كما هو موضح يف التقرير التاسع والعشرينو ‘‘.كل ما يلزم من مساعدة

يف قرارها بشأن اململكة األردنية اهلامشية 2019أيار/مايو 6االستئناف باحملكمة هذا املوقف بشكل ال لُبس فيه يف 
لس، التزام قانوين. بأن التزام السودان بالتعاون الكامل مع احملكمة واملدعي العام، حسب التكليف الصادر عن ا

السلطات السودانية ويأمل يف أن يستجيبوا بشكل ال لُبس فيه اللتزامات السودان يواصل املكتب خماطبة - 25
لس  .، بالتعاون الكامل والفعال مع احملكمة1593مبوجب قرار ا

وهو يواصل حتقيقاته املستقلة والنزيهة يف للمكتبضرورياحكومة السودان جانب ون الكامل من يظل التعا- 26
ايت ُيّدعى اجلرائم ال على ادرق، فإن السودان دعاةوقعت فيها اجلرائم املالدولة اليت صفتهوب.يف دارفورارتكا

العدلية.ومجع األدلة الوثائقية و تب من االتصال بالشهود الرئيسينيومتكني املك،هتسهيل الوصول إىل إقليم

، من أجل القبض على السودانوال سيما وعالوة على ذلك، يواصل املكتب االعتماد على مجيع الدول، - 27
تقدميهم إىل احملكمة.دارفور و يف الة احلخلفية املشتبه فيهم اخلمسة على 
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الخاتمة- 6

لقد شهد السودان تغيريات ملحوظة خالل العام املاضي. وقد اختذت اإلدارة اجلديدة بالفعل خطوات مهمة - 28
دارفور يفالةاحلعلى خلفية للمجين عليهم، فإن ضمان العدالة . وإذا جنحت هذه اجلهودلضمان السالم يف دارفور

ودوامهما.م واألمنالسلللحفاظ على ا بالغ األمهية سيكون أمر 

م علىيفالةاحلعلى خلفية هم الرئيسية عن التحقيق مع املشتبه فييتحمل السودان املسؤولية - 29 دارفور ومقاضا
وبصفتها حمكمة املالذ األخري، عندما يفشل السودان . الصادرة عن احملكمةالواردة يف أوامر القبضدعاةرائم املاجل

هلم، جيب تقدمي الدعم الالزم للمحكمة هاال يستطيع حتقيقللمجين عليهم يف دارفور، أو احلقيقيةيف حتقيق العدالة
عادلة وفعالة، مبا يتمشى مع واليتها.ضاةمقاعمليات لضمان إجراء 

إن املكتب مستعد للعمل مع حكومة السودان لضمان حتقيق العدالة للمجين عليهم يف دارفور، سواء كان - 30
الدول و حكومة السودان. ويف هذا الصدد، يظل دعمولنداذلك يف قاعة حمكمة يف السودان أو يف الهاي

لس ومجيع الدول امللتزمة بالسالم والعدالة يف دارفور، أمرا أساسيا.األطراف يف نظام روما األساسي مكتب |وا
املدعي العام


