
 

 
 مكتب المدعي العام

 
السادس والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن  التقرير

 (2005) 1593التابع لألمم المتحدة عمال بقرار المجلس 
 
 المقدمة - 1
 
القاضي  1593( القرار ‘‘اجمللس’’، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة )2005آذار/مارس  31يف  - 1

 اجمللسودعا (. ‘‘احملكمة’’إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ) 2002متوز/يوليه  1منذ  دارفوربإحالة احلالة يف 
 .1593لس اجملاملدعي العام إىل خماطبته كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال بقرار 

 
احلالة يف دارفور منذ  يفجمللس عن التطورات إىل السادس والعشرون معلومات مستكملة ويقدم هذا التقرير ا - 2

. ويعرض هذا التقرير بصفة خاصة 2017حزيران/يونيه  8( املؤرخ ‘‘املكتب’’التقرير األخري ملكتب املدعي العام )
 اجلارية، فضال عن األنشطة القضائية األخرية.املكتب معلومات مستكملة عن حتقيقات 

 
مجيع املشتبه فيهم يف احلالة يف دارفور ما زالوا طلقاء ومل يتغري وضعهم منذ التقرير األخري.  ولألسف، فإن - 3

(، ‘‘السيد هارون’’(، والسيد أمحد حممد هارون )‘‘السيد البشري’’حسن أمحد البشري )عمر وبصفة خاصة، ال يزال السيد 
حكومة ’’) عليا يف حكومة مجهورية السودان( يشغلون مناصب ‘‘السيد حسني’’والسيد عبد الرحيم حممد حسني )

السيد علي حممد علي عبد الرمحن )الذي يعرف أيضا باسم السيد علي كوشيب( والسيد عبد اهلل ال يزال و  .(‘‘السودان
 .بندا أبكر نورين طليقني أيضا

 
جناح إحالة احلالة يف دارفور إىل املكتب يعتمد اعتمادا كبريا على تعاون الدول، وال سيما الدول األطراف  يظلو  - 4

 كتباملدارفور إىل يف  أحالت احلالة( وأعضاء هذا اجمللس، بوصفه اهليئة اليت ‘‘الدول األطراف’’يف نظام روما األساسي )
احملكمة  من تشتبهم اختاذ إجراءات حامسة لدعم إلقاء القبض على . وعلى وجه اخلصوص، يلز 1593لس اجملعمال بقرار 

 فيهم وتقدميهم.
 
 األنشطة القضائية األخيرة - 2
 

 التقاضي المتصل بجنوب أفريقيا
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( قرارا هاما اختتمت ‘‘الدائرة’’أو ‘‘ الدائرة الثانية’’الدائرة التمهيدية الثانية ) ، أصدرت2017متوز/يوليه  6يف  - 5

كان   ماالقبض على السيد البشري حين (‘‘جنوب أفريقيا’’مجهورية جنوب أفريقيا )عدم إلقاء اإلجراءات املتعلقة بمبوجبه 
 قمة االحتاد األفريقي. اتمؤمتر  أحدحلضور  2015حزيران/يونيه  15إىل  13على أراضيها يف الفرتة من 

 
أن  2017متوز/يوليه  6الصادر يف املسألة بشكل كامل، قررت يف قرارها  يف الثانية الدائرةنظرت وبعد أن  - 6

 األساسيروما أحكام نظام  ، منتهكةجنوب أفريقيا مل متتثل لطلب احملكمة بإلقاء القبض على السيد البشري وتقدميه
 .‘‘(النظام األساسي)’’
 
لس الذي مينا احملكمة اجمللقرار  الالزمرثر إىل هذا االستنتاج، رأت بأغلبية أعضائها أن األالدائرة وبوصول  - 7

لألغراض  هأن يتمثل يفاالختصاص بشأن احلالة يف دارفور ويفرض على السودان االلتزام بالتعاون الكامل مع احملكمة، 
وبناء على ذلك،  احملدودة املتعلقة باحلالة يف دارفور، للسودان حقوق وواجبات ممارثلة حلقوق وواجبات الدول األطراف.

اختصاصها يف احلالة يف دارفور حيكمها النظام احملكمة  ةقررت الدائرة أن التفاعالت بني السودان واحملكمة بشأن ممارس
( من النظام األساسي، 2) 27تمثل يف أن املادة تالتبعات املرتتبة على ذلك إحدى األساسي. وقررت الدائرة أيضا أن 

تلغي أي حصانة مستندة إىل الصفة بناء على ذلك بالصفة الرمسية، تنطبق أيضا على السودان و االعتداد  معداليت تتصل ب
 ويفرضها القانون الدويل يف األحوال األخرى.الرمسية ختص السودان 

 
السيد دعي يف مواجهة احملكمة بأن يذلك يعين أوال أن السودان ال ميكنه أن إىل أن الثانية وخلصت الدائرة  - 8

ملزم بإلقاء القبض عليه وتقدميه إىل احملكمة.  ، وبناء على ذلك فإن السودانرئيس دولةيتمتع باحلصانة بصفته البشري 
القبض  لقاءإلاحملكمة أصدرته اف يف سياق طلب على الدول األطر كرئيس دولة حصانات السيد البشري  ال تنطبق  ،ورثانيا

اليت تتعلق باحلاالت اليت قد متنع فيها حصانة الدول أو احلصانة  –( 1) 98ادة املفإن عليه وتقدميه. وبناء على ذلك، 
على السيد البشري ألنه ال يتمتع بأي حصانة مبوجب النظام ال تنطبق  –الدبلوماسية إلقاء القبض على األفراد وتقدميهم 

ميكن للدول األطراف أن تُنفذ طلبا من احملكمة بإلقاء القبض على السيد البشري و حصانة حىت تُرفع،  ال توجدفاألساسي. 
، ومن بينها أن الدول األطراف’’دون انتهاك حقوق السودان مبوجب القانون الدويل. وخلصت الدائرة إىل من وتقدميه 

 .‘‘وتقدميه إىل احملكمة ُملزمة بإلقاء القبض على عمر البشريجنوب أفريقيا، 
 
السلطة التقديرية املمنوحة هلا مبوجب املادة الدائرة ، وباستخدام هذا عدم االمتثالقرار وعلى الرغم من  - 9

أو إىل اجمللس ليست هلا ما يربرها يف و/( من النظام األساسي، رأت الدائرة أن اإلحالة إىل مجعية الدول األطراف 7) 87
يف حماولة حتديدا  97بذلك، رأت أن جنوب أفريقيا هي أول دولة طرف حتتج باملادة الدائرة حالة جنوب أفريقيا. وبقيام 

اليت مل حتتج باملادة األخرى الدول عن جنوب أفريقيا  مّيزحلل ما تعتربه التزامات دولية متضاربة. وهذا، يف رأي الدائرة، 
رأت أن سلوك  احملليةأن احملاكم إىل الدائرة ارت أشيف إجراءات ممارثلة يف املاضي. وباإلضافة إىل ذلك،  تخنرطاعندما  97
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نظام األساسي. ووفقا للدائرة، يبدو أن جنوب أفريقيا قبلت الللبلد و  احمللياإلطار القانوين  كل من  جنوب أفريقيا يتناىف مع
يف قرار  أودعتهالذي سبق أن عندما سحبت احلكومة طعنها  احمللي قانوينإطارها الالتزامها بالتعاون مع احملكمة مبوجب 

 .حمكمة االستئناف العليا
 

 جيب عليها جنوب أفريقيا اآلن بصورة ال لُبس فيها، أن ترثبتأ ا، هي واحملاكم احمللية،أهنإىل الدائرة  وأشارت - 10
جنوب أفريقيا الواقع على لتزام االأي شك بشأن زوال إلقاء القبض على السيد البشري وتقدميه إىل احملكمة. وبالنظر إىل 

مجعية الدول  إىل القبض على السيد البشري وتقدميه إىل احملكمة، خلصت الدائرة إىل أن اإلحالة إىل اجمللس أوإلقاء ب
 .هبا التعاونحتصل احملكمة كآلية   تأرثريكون هلا ياألطراف لن 

 
إىل أطراف إىل مجعية الدول األطراف و/أو  دوالأهنا أحالت أنه رغم لى ع الثانية أيضا الدائرة أكدتوأخريا،  - 11

اليت أعقبت اعتماد  24، مل يتخذ اجمللس أي إجراء يف اجتماعاته الـ سابقةاحلالة يف دارفور يف ست مناسبات  يفاجمللس 
 ، لضمان تعاون هذه الدول.1593لس اجملقرار 

 
 ستأنف جنوب أفريقيا وال املكتب هذا القرار.تومل  - 12

 
)ب( من  13عمال باملادة القبض على املشتبه فيهم وتقدميهم. و  يف إلقاءتعتمد احملكمة على تعاون الدول و  - 13

أن الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب عندما يتصرف اليت ختوله، سلطة اليتمتع اجمللس بالنظام األساسي، 
الدول  وفاءأن يكفل املدعي العام للمحكمة. ويتحمل اجمللس أيضا واجبا مرتتبا على ذلك، أال وهو إىل حالة معينة  حييل

أمرت احملكمة بإلقاء القبض عليهم  الذينالقبض على املشتبه فيهم أن تلقي نظام األساسي بالالتزاماهتا التعاهدية مبوجب ب
، مل يتخذ اجمللس أي إجراء. ويعرب املكتب إىل هذا اجمللس تبوتقدمهم. بيد أنه رغم النداءات العديدة اليت وجهها املك

 .ما بالتزاماهتو السودان ال يفأن أطراف و  دوالأن اليت ارتأت فيها تنفيذ قرارات احملكمة عن اجمللس امتناع عن أسفه لتكرار 
 

 السفر إلى الدول األطراف
 

تقدمه إىل مل و ( القبض على السيد البشري ‘‘األردن’’كما يذكر اجمللس، مل تلق اململكة األردنية اهلامشية ) - 14
األردن  ومل يلق. 2017آذار/مارس  29يف عمان يف جلامعة الدول العربية القمة الثامنة والعشرين  حضورهاحملكمة بعد 

 .2017شباط/فرباير  21يف قلم احملكمة من تذكري بالتعاون مع احملكمة  هقدمه رغم تلقييمل القبض على السيد البشري و 
 

، 2017أيلول/سبتمرب  18ويف األردن إىل احملكمة مذكرات شفهية إضافية منذ التقرير األخري.  قدم وقد - 15
، تلقت الدائرة 2017تشرين األول/أکتوبر  18معلومات إضافية من األردن بشأن هذه املسألة. ويف الثانية طلبت الدائرة 

 علومات اإلضافية املطلوبة يف مذکرة شفهية من األردن.من خالل قلم احملکمة املالثانية 
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( من النظام 7) 87املادة القبض على السيد البشري وتقدميه عمال باألردن إلقاء يف عدم بعد الدائرة تبت  ومل - 16

 حالة إىل اجمللس و/أو مجعية الدول األطراف.لإل مربرهناك  تقرر ما إذا كانمل األساسي و 
 

يف ( ‘‘أوغندا’’تقارير صحفية تشري إىل أنه من املتوقع أن يزور السيد البشري مجهورية أوغندا ) وعقب نشر - 17
، ذّكر قلم احملكمة أوغندا مرة أخرى بالتزامها بإلقاء 2017تشرين الثاين/نوفمرب  13 فيه يوم حلخالل األسبوع الذي 

مل يرد أي رد  اليوم،. وحىت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  8 يفالقبض على السيد البشري وتقدميه من خالل مذكرة شفهية 
تشرين  15و 14 :، مهازيارة رمسية إىل أوغندا استغرقت يومنيالسيد البشري أجرى ورد أن قد من السلطات األوغندية. و 

 .2017الثاين/نوفمرب 
 

التابعة للمحكمة العليا يف أوغندا شعبة اجلرائم الدولية رئيس  ، استمع2017تشرين الثاين/نوفمرب  15ويف  - 18
بإلقاء  مبدئي ومستدميإصدار أمر طلبا بتضمن إىل طلب مقدم من مؤسسة اجملين عليهم األوغندية  (‘‘احملكمة العليا’’)

وقد ُأّجل السيد البشري.  على اقبض تلقائيبإلقاء ال. وقررت احملكمة العليا عدم إصدار أمر القبض على السيد البشري
ستند، جزئيا على األقل، إىل أن احملكمة العليا ان قرار أ وورد. 2017ع إىل بقية الدعوى إىل كانون الثاين/ديسمرب االستما 

يف أوغندا القبض على السيد البشري وتقدميه عدم إلقاء لالثانية عقوبات من اجمللس بعد إحالة من الدائرة  أوغندا تنتظر فعال
 .2016أيار/مايو إىل أوغندا يف أجراها  ةخالل زيار 

 
اإلحالة،  تلك إىل اجمللس يف متوز/يوليه من العام املاضي. ومن املؤسف أنالسابق وُأحيل عدم امتثال أوغندا  - 19

سلبا على اجلهود اجلديرة بالثناء اليت تبذهلا منظمة من  تأرثر  ايبدو أهنبشأهنا حىت اآلن،  اجمللس إجراء  هذا اليت مل يتخذ 
بالقبض على اليت تفرضها املعاهدة واليت تقضي لتزاماهتا باأوغندا، بوصفها دولة طرف،  وفاءمنظمات اجملتمع املدين لضمان 

 السيد البشري وتقدميه.
 

تشرين الثاين/نوفمرب  14األورويب يف وعلى حنو أكثر إجيابية، يرحب املكتب بالبيان الصادر عن االحتاد  - 20
الدول األعضاء يف األمم عرب فيه عن أسفه لزيارة السيد البشري إىل أوغندا. ودعا االحتاد األورويب مجيع الذي  2017

عتمدها اجمللس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وتنفيذها، وال سيما قرار يإىل االلتزام بالقرارات اليت حدة املت
وبصفتها  لى الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويلعأوغندا بصفة خاصة أيضا . وحث االحتاد األورويب 1593اجمللس 

 .احملكمةدولة طرف يف 
 

ضد و/أو يطالب باختاذ إجراءات مناسبة ضد الدول األطراف و قرارا قضائيا يفيد بعدم االمتثال  14ويوجد  - 21
احلالة يف دارفور. ولألسف، مل يُنفذ اجمللس بعد هذه  يفالقبض على السيد البشري وغريه من اهلاربني  ئهالسودان لعدم إلقا
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اإلجراءات املناسبة ضد الدول األطراف اليت تدعو السيد البشري أو اجمللس . إن عدم اختاذ اليت ُأحيلت إليه القرارات
 وظائفها.أبسط ب االضطالعيعزز اإلفالت من العقاب وجيعل احملكمة عاجزة عن إمنا تستضيفه 

 
ويشري املكتب إىل توصية نيوزيلندا بأن يعتمد اجمللس هنجا أكثر نشاطا واتساقا إزاء نتائج عدم االمتثال هذه.  - 22
مجيع األدوات املتاحة له مثل  عدم االمتثال،ب يتلقى قراراعندما اجمللس، يستخدم  هذا الصدد، اقرتحت نيوزيلندا أن ويف

 أو البيانات أو إرسال خطاب أو االجتماع مع البلد املعين. وحيث -ليبيا جتاه كما حدث   -مشاريع القرارات الرمسية 
 املقرتحات من أجل إجياد سبل عملية وجمدية لالستجابة إلحاالت احملكمة.املكتب اجمللس على النظر جبدية يف هذه 

 
مثل  – وفضال عن ذلك، يعرب املكتب عن تقديره للدعم املتواصل الذي أبداه أعضاء يف هذا اجمللس - 23

، إىل إجياد 2017دعوا، عقب اإلحاطة اليت قدمتها املدعية العامة يف حزيران/يونيه حيث  – أوروغواي واليابان وفرنسا
 اجمللس بدور أكثر نشاطا.أن يضطلع  وأيدواحلول فعالة حلاالت عدم تعاون الدول األطراف 

 
املشتبه  كنمت فإن ،خالل اإلحاطة األخرية اليت قدمتها املدعية العامة أمام اجمللسيف كما أكدت دولة السويد و  - 24

وهو ما يؤدي دون أي عواقب،  من رسالة عامة مفادها أن قرارات احملكمة ميكن جتاهلها وجهي’’السفر إىل اخلارج  منفيهم 
 .‘‘سلطة اجمللس بدوره إىل تقويض

 
الدول األطراف اليت تدعو  وفاءولذلك يكرر املكتب من جديد نداءه إىل اجمللس الختاذ التدابري املناسبة لضمان  - 25

التعاون مع احملكمة وإلقاء القبض على املشتبه فيهم اليت تفرض عليها ا اهتالتزامبعلى أراضيها  همأو تستضيفاملشتبه فيهم 
املكتب اجمللس أيضا إىل تذكري حكومة السودان بأهنا ال تزال ملزمة قانونا بإلقاء  ويدعو احلالة يف دارفور وتقدميهم. يف

 أمرت احملكمة بإلقاء القبض عليهم وبتقدميهم فورا.  الذينالقبض على السيد البشري واملشتبه فيهم اآلخرين 
 

 السفر إلى الدول غير األطراف
 

نظام األساسي، مبا يف المنذ الفرتة املشمولة بالتقرير األخري، واصل السيد البشري السفر إىل دول غري أطراف يف  - 26
؛ وإىل اململكة 2017متوز/يوليه  4إىل  3 ومن 2017حزيران/يونيه  12ذلك: مجهورية إرثيوبيا الدميقراطية االحتادية يف 

أيلول/سبتمرب  4آب/أغسطس إىل  29ومن  2017متوز/يوليه  18و 2017حزيران/يونيه  19العربية السعودية يف 
وإىل  آب/أغسطس تقريبا؛ 3املغرب يف مملكة ؛ وإىل 2017متوز/يوليه  17يف  ؛ وإىل اإلمارات العربية املتحدة2017

. ويف كل رحلة من هذه الرحالت، أرسل قلم احملكمة مذكرة شفهية إىل 2017آب/أغسطس  18رواندا يف مجهورية 
 اليومالدولة املعنية، داعيا إياها إىل التعاون يف إلقاء القبض على السيد البشري وتقدميه. ومل يتلق قلم احملكمة أي رد حىت 

 على أي من هذه املذكرات الشفهية.
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أن يسافر السيد  ورد أنه من املقررذلك، ووفقا للمعلومات اليت مجعها املكتب من مصادر عامة، وعالوة على  - 27
 البشري إىل مجهورية مصر العربية للمشاركة يف منتدى االستثمار األفريقي يف شرم الشيخ يف أوائل كانون األول/ديسمرب.

 
حتاد الروسي. وفيما يتصل هبذه الزيارة، دعا االحتاد ، زار السيد البشري اال2017تشرين الثاين/نوفمرب  23ويف  - 28

اليت يعتمدها اجمللس مبوجب الفصل السابع من األورويب جمددا الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل االلتزام بالقرارات 
 ، وتنفيذ هذه القرارات.1593ميثاق األمم املتحدة، وال سيما قرار اجمللس 

 
بيالروس مجهورية إىل سافر  السيد حسنيادُّعي بأن احلالة يف دارفور،  يففيهم اآلخرين أما بالنسبة للمشتبه  - 29

، ورد أن 2017تشرين الثاين/نوفمرب  20ويف . 2017تشرين الثاين/نوفمرب  2يف  لالجتماع مع حاكم مقاطعة مينسك
 بني البلدين.السيد هارون كان بدولة قطر يف اجتماع مع مسؤولني ملناقشة التعاون االقتصادي 

 
 التحقيقات الجارية - 3
 

 التحقيقات الحالية
 

. انضم حمققون وحمللون إضافيون إىل الفريق املعين باحلالة يف دارفور 2017يف عام  يف التقرير األخري،ذُكر كما  - 30
ومجع  جديدةقرائن متابعة  من خالل وتعزيزهااحلالة يف دارفور يف دعاواه ضد املشتبه فيهم  ويواصل املكتب التحقيقات يف

 أدلة إضافية.
 

صص للمكتب ميزانية حمدودة إلجراء التحقيقات يف حاالت متعددة أمام احملكمة. ونظرا لالحتياجات وُيخ  - 31
األخرى فإن التحقيقات املتعلقة باحلالة يف دارفور تعمل على أساس التمويل يف احلاالت لتحقيقات ا تفرضهاامللحة اليت 

تيسري املساعدة و التحقيق. ولذلك، يدعو املكتب مرة أخرى اجمللس إىل دعم  سرعةيؤرثر دائما على وهو ما  ،بشدةاملقيد 
 احلالة يف دارفور. أكثر فعالية يفاملالية من األمم املتحدة اليت من شأهنا أن تسما للمكتب بإجراء حتقيقات 

 
 التحقيق في مزاعم الجرائم المستمرة

 
يرحب املكتب باستمرار اخنفاض القتال بني حكومة السودان وقوات املتمردين يف دارفور، فضال عن اخنفاض  - 32

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل. واستنادا إىل املصادر العامة املتاحة، يرتاوح العدد يف مستوى العنف ضد املدنيني 
خالل هجمات برية يف مدنيا  33و 15قتل ما بني ورد مهؤالء، . ومن بني 101و 81اإلمجايل لوفيات املدنيني بني 

خالل يف شنتها قوات حكومة السودان، مبا يف ذلك حرس احلدود وقوات الدعم السريع. ومل يُبلغ عن أي قصف جوي 
 األشهر الستة املاضية.
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قلبة وال ميكن التنبؤ هبا. وتُثري ، ال تزال حالة األمن وحقوق اإلنسان يف دارفور متوعلى الرغم من هذه التطورات - 33

مليون شخص. ومما يؤسف له أن  2.1احلالة قلقا خاصا فيما يتعلق باألشخاص املشردين داخليا يف دارفور البالغ عددهم 
 30 000ُشرد ما بني  دون تغيري منذ الفرتة املشمولة بالتقرير السابق. ووفقا للمعلومات املتاحة، من هذا العدد ظل

على مغادرة رثور، مبنطقة جبل مرة، يف أعقاب  ينآخر  5 000شمال دارفور، وُأجرب بخص من عني سريو، ش 40 000و
 .2017هجمات شنها مسلحون يف هناية أيار/مايو وبداية حزيران/يونيه 

 
يف بصورة منتظمة يُبلغ عنها إال قليال، وذلك حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي ال ومع األخذ يف االعتبار أن  - 34

خالل الفرتة املشمولة يف أن عدد حاالت االغتصاب املبلغ عنها قد اخنفض  يبدو، حييط املكتب علما بأنه مناطق النزاع
يف شكل حاالت نساين، اجلنسي و اجلعنف من حاالت الحالة  27’’عن  هبذا التقرير. ومع ذلك، أبلغت العملية املختلطة

وتشرين بني آب/أغسطس  ‘‘)كلهن فتيات( قاصرة 15 نمن بينهضحية،  31اغتصاب وشروع يف االغتصاب مشلت 
العديد من ضحايا يُدَّعى بأن من هذا العام وحده. وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا للمعلومات املتاحة للمكتب، األول/أكتوبر 

 رين.من جانب منتسيب القوات املسلحة السودانية أو مسلحني جمهولني آخ لالغتصاب اجلماعيتعرضن االغتصاب 
 

 انتهاكاتمن  وغريهاخالل الفرتة املشمولة بالتقرير احلايل، استمرت أيضا عمليات االعتقال التعسفي يف و  - 35
والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان. وعلى وجه  السياسيني حقوق اإلنسان من قبل حكومة السودان ضد املعارضني

أن العديد من طالب دارفور قد تعرضوا لالحتجاز غري القانوين وغري ذلك من القيود غري املشروعة على ورد اخلصوص، 
القبض ألقت أجهزة األمن التابعة حلكومة السودان ورد أن حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع. ويف أيلول/سبتمرب، 

جناح  -أحد فصائل جيش حترير السودان  ية املتحدة، وهطالبا من دارفور، وهم أعضاء يف اجلبهة الشعبي 30على حنو 
، بعد 2017تشرين األول/أكتوبر  12يف  ،دون هتمةمن (، وظل بعضهم حمتجزين ‘‘فصيل عبد الواحد’’عبد الواحد )

شهر من اعتقاهلم. ووفقا لعدة مصادر، واجه طالب من دارفور أيضا انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
، واحملاكمات السكن اجلامعيعمليات القتل خارج نطاق القضاء والفصل التعسفي من اجلامعات، واملدامهات/الطرد من 

  غري العادلة.
 

ألقاه عدم االستقرار، يساور املكتب قلق عميق إزاء اخلطاب األخري الذي ي يتسم بذالويف هذا السياق العام  - 36
اليت رغبة يساوره قلق شديد بشأن الالسيد البشري ودعا فيه إىل تفكيك خميمات املشردين داخليا يف دارفور. واملكتب 

، وهو ما أشار إليه اجمللس يف القرار املشردين داخليا إىل مناطقهم األصليةحكومة السودان يف عودة السكان أعربت عنها 
ة آمن’’أن أي عودة ال بد أن تكون ، ومفاده اجمللس رأياملكتب  ؤيد. وي‘‘(2363قرار اجمللس ( )’’2017) 2363

حلول دائمة حتفظ كرامة ’’. وينضم املكتب إىل اجمللس يف تأكيده على أمهية إجياد ‘‘وطوعية وموافقة للقانون الدويل
 .‘‘الالجئني واملشردين داخليا
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 عدم التعاون - 4
 

تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع األخرى يف ’’على أن  1593لس اجملمن قرار  2تنص الفقرة  - 37
يف قرارها  ،أوضحت الدائرة قد. و ‘‘دارفور تعاونا كامال مع احملكمة واملدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة

بشأن جنوب أفريقيا، مرة أخرى أن السودان ملزم بإلقاء القبض على السيد البشري وتقدميه  2017الصادر يف متوز/يوليه 
التعاون مع احملكمة عموما ومع عن  املطلقاالمتناع املتمثلة يف  إىل احملكمة. ومع ذلك، ظلت سياسة حكومة السودان

 دون تغيري حىت اآلن.من  املكتب بوجه خاص،
 

فيما يتعلق ببعثات التحقيق اليت يبعثها إىل باستمرار  معهبعض الدول ويعرب املكتب عن تقديره لتعاون  - 38
مع ذلك ألن عددا من الدول، مبا فيها دول أطراف، ال تزال تثري ما تعتربها  أراضيها. وكما ذُكر آنفا، فإن املكتب يأسف

احلالة يف دارفور وتقدميهم. ويف هذا السياق، يواصل املكتب  يفإلقاء القبض على اهلاربني  قيالتزامات دولية متعارضة تع
نظام األساسي أن تتشاور مع احملكمة تواجه حتديا حيول دون تعاوهنا الكامل مع احملكمة مبوجب ال قد حث أي دولة طرف

 يف الوقت املناسب حلل املسألة.
 

 30الذي ميدد والية العملية املختلطة حىت  2363 هيرحب املكتب باعتماد اجمللس قرار عالوة على ذلك، و  - 39
 .2018حزيران/يونيه 

 
إىل قرارات اجمللس السابقة بشأن احلالة يف دارفور، ويؤكد من جديد عزم اجمللس على  2363لس اجملويشري قرار  - 40

. ويكرر القرار نفسه أيضا مطالبة ‘‘إدانة مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان’’
ت اليت تستهدف املدنيني وحفظة السالم وموظفي توقف مجيع األطراف يف دارفور على الفور اهلجما’’اجمللس بأن 

تفي مبا عليها من التزامات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين،  املساعدة اإلنسانية، وأن
 .‘‘االقتضاء، وبأن تقدم حكومة السودان اجلناة للمساءلة حسب

 
حكومة السودان مساءلة مرتكيب اجلرائم، حيث املكتب حكومة من الذي يطلب  2363لس اجملومتشيا مع قرار  - 41

من  مرة أخرى على أن تتعاون مع احملكمة ، باعتبارها حمط الرتكيز الرئيسي يف قرارات جملس األمن بشأن السودان،السودان
 خالل إلقاء القبض على مجيع املشتبه فيهم على خلفية احلالة يف دارفور وتقدميهم.

 
املكتب أيضا دعوته إىل اجمللس الستنباط ُسبل لدعم والية احملكمة يف دارفور مبا يف ذلك عن طريق تيسري وجيدد  - 42

وإيالء االعتبار  ،مع املكتب يف حتقيقاته يف دارفورتعاون الإىل مجيع الدول ودعوة  ،املساعدة املالية من األمم املتحدة
 .االمتثال مبوجب النظام األساسياملتعلقة بعدم  اقراراهتلى لإلحاالت اليت يتلقاها من احملكمة بناء عالواجب 
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 الخالصة
 

معروفة صارت اآلن  لتجاوزهااحلالة يف دارفور والدعم الالزم  يفيف اخلتام، فإن التحديات اليت يواجهها املكتب  - 43
 هذا اجمللس. وال سيماللجميع، 

 
احلالة يف وسيواصل املكتب السعي إىل مواجهة هذه التحديات يف حماولة لضمان العدالة للمجين عليهم يف  - 44

رغم أنه ال ميكن حتقيقا هلذه الغاية، و . و بسنوات من الزمان اعقدملدة جتاوزت دارفور الذين عانوا من حمنة احلرب والنزاع 
بشأن احلالة يف املستمرة املكتب هود جلأضحى اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى  هإلزام اجمللس بتقدمي الدعم، فإن

 دارفور.
 

 مكتب المدعي العام


