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وكمدعية عامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،أشعر بقلق بالغ
افتتحت اجللسة الساعة .10/00
إزاء التقارير عن أعمال العنف األخرية املرتكبة ضد املدنيني،
إقرار جدول األعمال
مبا يف ذلك اجلرائم اجلنسية واجلنسانية املزعومة .كما انتشرت
أُ ّقر جدول األعمال.
أعمال العنف ذات الصلة إىل مناطق أخرى من البالد ،مبا يف
تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان
ذلك يف دارفور .وأضم صويت إىل أعضاء هذا اجمللس يف الدعوة
الرئيس :وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت إىل الوقف الفوري للعنف ضد املدنيني ،وتوفري محاية قوية هلم،
واملساءلة الكاملة عن اجلرائم املزعومة واملعاناة املرتبطة هبا اليت
للمجلس ،أدعو ممثل السودان للمشاركة يف هذه اجللسة.
عاىن منها الضحايا .كما أنضم إىل اجمللس يف اإلعراب عن
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
األسف لألرواح اليت فقدت خالل أعمال العنف األخرية.
أدعو السيدة فاتو بنسودا ،املدعية العامة للمحكمة اجلنائية
ومن الضروري أن تقوم السلطات السودانية بالتحقيق
الدولية للمشاركة يف هذه اجللسة.
السريع والفعال يف ادعاءات العنف ضد املدنيني ،مبا يف ذلك
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
العنف اجلنسي والعنف اجلنساين ،وتقدمي املسؤولني عن ذلك
أعماله.
إىل العدالة .من جانيب ،ويف نطاق والييت واختصاصي مبوجب
أعطي الكلمة للسيدة بنسودا.
نظام روما األساسي ،فإنين ملتزمة مبواصلة بذل قصارى اجلهد
السيدة بنسودا (تكلمت باإلنكليزية) :امسحوا يل أن لضمان املساءلة يف السودان .وأدعو أيضا إىل التعاون الكامل
أبدأ بتقدمي التهنئة للكويت على توليها رئاسة جملس األمن من مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي .وعلى الدول
لشهر حزيران/يونيه وترؤس جلسة اإلحاطة هذه بشأن احلالة يف األطراف أن تفي باستمرار وعلى حنو هادف بالتزامها القانوين
بالتعاون مع احملكمة يف التحقيق يف قضايا دارفور ومالحقتها.
دارفور ،عمال بالقرار .)٢٠٠٥( ١٥٩٣
كما نعلم مجيعا ،وبعد أشهر من االحتجاجات املناهضة
للحكومة وخلع السيد عمر حسن أمحد البشري من السلطة يف
 ١١نيسان/أبريل ،متر مجهورية السودان بفرتة انتقالية سياسية
تتسم بعدم اليقني .ومع أنين ال أقلل من تعقيد وسيولة األحداث
اجلارية يف السودان اليوم ،فإن لدي رسالة واضحة أنقلها :لقد
حان الوقت للعمل .حان الوقت لشعب السودان أن خيتار
القانون عوضا عن اإلفالت من العقاب وأن يضمن مثول املشتبه
هبم من قبل احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة دارفور أمام العدالة
يف حمكمة قانونية أخريا .وأمام اجمللس اآلن فرصة فريدة للتصدي
بشكل حاسم وفعال لإلفالت من العقاب الذي ابتليت به
دارفور .وجيب أن يغتنم هذه الفرصة.
2/20

أما بالنسبة للسودان نفسه ،فهو اآلن يف مفرتق طرق،
وأمامه فرصة للعدول عن سياسته السابقة املتمثلة يف عدم التعاون
على اإلطالق مع مكتيب والشروع يف فصل جديد من خالل
إعالن التزام جديد باملساءلة عن الضحايا يف حالة دارفور .ومن
جانبنا ،حنن على استعداد للمشاركة يف الوقت املناسب إذا
كانت هناك إرادة حقيقية إلخضاع اجلناة للمساءلة.
إن مجيع أوامر االعتقال اخلمسة الصادرة عن احملكمة
اجلنائية الدولية واخلاصة حبالة دارفور ال تزال سارية .إال أن
الظروف قد تغريت بشكل كبري .فقد انتهى الوضع الراهن
السابق .وخلع السيد البشري من منصبه واعتقل واحتجز واهتم
بارتكاب جرائم داخلية .وأفادت التقارير أيضا أن اثنني آخرين
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مشتبه هبما يف احلالة يف دارفور ،مها السيد عبد الرحيم حسني
والسيد أمحد هارون ،حمتجزان يف اخلرطوم .وال يزال السودان
ملزما قانونا بنقل هؤالء املشتبه هبم إىل احملكمة اجلنائية الدولية
للمثول أمام القضاء ،ما مل يثبت لقضاة احملكمة أنه مستعد
وقادر فعليا على مقاضاهتم يف نفس القضايا .واتساقا مع مبدأ
التكامل األساسي املكرس يف نظام روما األساسي ،أنا على
استعداد للدخول يف حوار مع السلطات يف السودان لكفالة أن
يواجه املشتبه هبم يف حالة دارفور عدالة مستقلة ونزيهة ،سواء يف
قاعة احملكمة يف الهاي أو يف السودان .فاستمرار اإلفالت من
العقاب ليس خيارا مطروحا .وضحايا دارفور يستحقون احلصول
على حقهم يف احملكمة أخريا.
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 ٢٠١٧أكد بشكل ال لبس فيه االلتزام القانوين للدول األطراف
باعتقال رؤساء الدول اخلاضعني للوالية القضائية للمحكمة
اجلنائية الدولية .ومع أن السيد البشري قد ال حياول االستفادة
من احلصانة كرئيس للدولة ،فقد أكدت دائرة االستئناف أن
التزام السودان بالتعاون الكامل مع احملكمة واملدعي العام وتقدمي
كل املساعدة الالزمة هلما ،وفقا ملا تنص عليه الفقرة  ٢من قرار
اجمللس  ،)٢٠٠٥( ١٥٩٣ملزم قانونا .والقانون واضح ،وكذلك
فرصة إخضاع أولئك الذين هتربوا من العدالة طويال ،لكي ميثلوا
للمساءلة أخربا أمام شعب السودان والعامل عن اجلرائم اخلطرية
اليت تتهمهم احملكمة اجلنائية الدولية بارتكاهبا.
ويشمل هذا االلتزام القانوين بالتعاون الكامل مع احملكمة،
التزاما بتسليم املشتبه هبم بارتكاب اجلرائم يف دارفور من
احملتجزين أصال يف السودان وإلقاء القبض على الذين ما زالوا
طلقاء  -السيد علي كوشيب والسيد عبد اهلل بندا .وجيب أن
يشمل أيضا التزام السودان بضمان وصول مكتيب بطريقة آمنة
ودون معوقات إىل السودان ودارفور على حنو خاص .وأتوقع أن
يشارك السودان ،بدعم من اجمللس ،يف حوار مع مكتيب ملناقشة
إمكانية إرسال بعثة من مكتيب إىل السودان يف املستقبل القريب
حلل تلك املسائل.

وهناك تاريخ مبكر من التعاون بني مكتيب والسودان
وميكننا ،بل وعلينا أن نستأنفه .ويف الفرتة من  ٢٠٠٥إىل
 ،٢٠٠٧وبالتعاون مع حكومة السودان ،قام مكتيب بعدة مهام
إىل ذلك البلد .ومنذ ذلك احلني ،مل يكن هناك أي تعاون
على اإلطالق من السودان .وإذ نأخذ يف االعتبار تعقد احلالة
على أرض الواقع يف السودان ،إال أنين على استعداد ملواصلة
التعاون بني مكتيب والسلطات السودانية للوفاء بوالييت .ويف هذا
املسعى ،ال بد أن أكون قادرة على التعويل على الدعم الكامل
من اجمللس .وأدعو مجيع أصحاب املصلحة يف السودان ،مبا يف
شددت مرارا ،جنبا إىل جنب مع أعضاء اجمللس يف
وقد
ُ
ذلك السلطات السودانية املعنية ومنظمات اجملتمع املدين ،إىل املاضي واحلاضر ،على أن إهناء اإلفالت من العقاب عن اجلرائم
االخنراط مع مكتيب.
املزعومة وفق نظام روما األساسي يف دارفور أمر أساسي لصون
ويف خطابه افتتاحي يف  ١١نيسان/أبريل ،التزم اجمللس السالم واألمن يف دارفور وغريها .وليست هذه جمرد شعارات
العسكري االنتقايل باحرتام مجيع املعاهدات واملواثيق واالتفاقيات جوفاء ،وهذا ما تبينه األحداث اليت وقعت يف دارفور مؤخرا،
 احمللية واإلقليمية والدولية .وجيب أن يتضمن هذا التعهد لألسف .ففي غياب املساءلة ،يُزعم أن قوات األمن ،مبا يفالتزاما مبيثاق األمم املتحدة ،الذي يلتزم السودان مبوجبه بقرارات ذلك امليليشيات املتحالفة معها ،ما تزال تواصل ارتكاب اجلرائم
حبق املدنيني دون رادع.
اجمللس ،مبا يف ذلك القرار .)٢٠٠٥( ١٥٩٣
ويف اخلرطوم نفسها يُزعم أن قوات األمن السودانية ،مبا
واحلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف احملكمة بتاريخ ٦
أيار/مايو فيما يتعلق بزيارة السيد البشري لألردن يف آذار/مارس فيها قوات الدعم السريع قد هامجت احملتجني املدنيني مؤخرا
1918337
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يف  ٣حزيران/يونيه .وكما الحظ املتحدث الرمسي باسم مفوضة انتهاكات حقوق اإلنسان املُبلغ عنها حبق املتظاهرين املساملني
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،فإن قوات الدعم السريع يف مجيع أحناء السودان ،مبا يف ذلك يف دارفور.
تضم أعضاء من ميليشيات اجلنجويد السابقة ذات الصلة
واستمرت اهلجمات على السكان املدنيني يف دارفور
باالنتهاكات املنظمة حلقوق اإلنسان يف منطقة دارفور خالل خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،بل ازدادت شراسة فيما يبدو.
الفرتة من  ٢٠٠٣إىل  .٢٠٠٨وتشمل تلك االنتهاكات اجلرائم فعلى سبيل املثال ،أسفر هجوم شنّته إحدى امليليشيات يف
املزعومة الواردة يف عدد من أوامر القبض على املشتبه هبم يف كانون الثاين/يناير على بلدة كورا ،وهو اهلجوم ،الذي أشري إليه
الوضع يف دارفور .ومن غري املقبول استمرار اهلجمات املبلغ يف تقريري باسم ( )Katurعن مقتل اثنني من املدنيني وحرق
عنها على املدنيني يف دارفور وأحناء أخرى يف السودان.
 50منزال تقريبا .ومؤخرا وقع هجوم على سوق الدليج يف ٩

وأشاطر اجمللس إدانته القوية ألعمال العنف اليت وقعت حزيران/يونيه أُبلغ عن تسببه يف مقتل عدد من املدنيني .وأكرر
مؤخرا يف السودان .وقد أعلنت السلطات السودانية عن وفاة القول مرة أخرى ،أن هذه اهلجمات مرفوضة وجيب وقفها.
 61شخصا يف أعقاب اهلجوم الذي حدث يف  ٣حزيران/
وال يزال حنو  1.64مليون من النازحني يف دارفور معرضني
يونيه ،بينما أشارت منظمات اجملتمع املدين العاملة يف السودان للضعف الشديد بشكل خاص ،يف حني ال يزال العنف اجلنسي
إىل وفاة أكثر من  ١٠٠من احملتجني .وأسفرت تلك اهلجمات والعنف اجلنساين حيدان من حرية تنقل النساء والفتيات يف
أيضا عن أعمال عنف جنسي وجنساين واحتجازات تعسفية معسكرات النازحني ومناطق العودة .وتستمر أيضا اهلجمات
للمحتجني .وتلك هي األخرية من سلسلة اهلجمات املُبلغ عنها على أفراد حفظ السالم يف دارفور.
واليت ارتكبتها قوات األمن حبق املتظاهرين يف السودان ،مبا يف
وأتشاطر القلق البالغ الذي أعرب عنه جملس السلم واألمن
ذلك يف دارفور ،منذ منتصف كانون األول/ديسمرب .٢٠١٨
التابع لالحتاد األفريقي يف  13حزيران/يونيه من أن التطورات
وأبلغت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلك
األمنية والسياسية يف السودان قد أسهمت يف تدهور الوضع
اهلجمات أسفرت عن مقتل  ٧٠شخصا يف  9نيسان/أبريل.
األمين يف دارفور مؤخرا .وإنين على ثقة بأن اجمللس سوف يدعم
ومما يثري القلق بصفة خاصة ،ووفقا ملعلومات املدير التنفيذي
دعوة جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي ،إىل اجملتمع
ملنظمة األمم املتحدة للطفولة ،أن  ١٩طفال على األقل قُتلوا
الدويل ملواصلة دعم السكان احملتاجني يف دارفور.
أثناء قمع املتظاهرين.
وأنوه مع الشعور بالقلق ،إىل التقارير اليت تزعم أن قوات
وقد تسبب هجوم  ٣حزيران/يونيه يف إطالق النداءات
الدعم السريع قد سيطرت على مرافق وأصول كانت تشغلها
على نطاق واسع ،مبا يف ذلك من قبل األمني العام ومفوضية
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،إىل إجراء حتقيق يف
وأؤيد يف ذلك السياق ،عزم جملس السلم واألمن التابع لالحتاد
االستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن حبق املتظاهرين
األفريقي على متديد والية العملية املختلطة لفرتة  ١٢شهرا،
املدنيني .وأعلم أن اجمللس العسكري االنتقايل قد أعلن استمراره
وطلبه أن حيذو جملس األمن احلذو نفسه ،فضال عن رفضه
يف التحقيق يف تلك األحداث ،وأحثه على أن يكفل إجراء
وجهه اجمللس العسكري االنتقايل ألن تسلّم العملية
ذلك التحقيق فورا بواسطة خرباء مستقلني وأن يشمل مجيع للنداء الذي ّ
املختلطة أصوهلا إىل قوات الدعم السريع ،وطلبه أن تسلَّم تلك
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األصول إىل سلطات مدنية .وفيما يتعلق باجلرائم اليت يُزعم العنف حبق املدنيني املُبلغ عنه يف دارفور وجتب حماكمة مجيع
ارتكاهبا مؤخرا يف دارفور ،أود أن أن أكون واضحة يف أنين املشتبه هبم يف اجلرائم املرتكبة يف دارفور واملطلوبني للمحكمة
سأواصل مراقبة األحداث عن كثب ولن أتردد يف التحقيق فيها اجلنائية الدولية .وجيب علينا اغتنام هذه الفرصة.
وحماكمة األشخاص الذين يتحملون املسؤولية الرئيسية عن
وقد حان اآلن وقت العمل .فقد طال انتظار ضحايا احلالة
اجلرائم املزعومة اليت تندرج حتت الوالية القضائية للمحكمة يف دارفور إلقامة العدل ،وجيب علينا أال خنذهلم .وأشكر أعضاء
اجلنائية الدولية ،عند االقتضاء.
اجمللس على اهتمامهم .وإنين على ثقة بأن اجمللس سيتخذ

وقبل أن أختتم تعليقايت ،أود أن أنوه بالدعم الذي تلقّاه إجراءات حامسة لدعم املساءلة وكفالتها يف هذه احلالة.
مكتيب من العديد من الدول ،مبا يف ذلك الدول األعضاء يف
الرئيس :أشكر املدعية العامة بنسودة على إحاطتها.
اجمللس ،اليت دعت علنا إىل تعاون السودان مع احملكمة اجلنائية
وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
الدولية يف أعقاب التطورات األخرية يف السودان .وباملثل ،أود
اإلدالء ببيانات.
أن أشكر مجيع األفراد واملنظمات اليت تدعم مكتيب ،مبا يف ذلك
السيد بيكستين دي بويتسويرفي (بلجيكا) (تكلم
من داخل السودان وخارجه ،من خالل الدعوة إىل القبض على
املشتبه هبم يف اجلرائم املرتكبة يف دارفور وتسليمهم إىل احملكمة بالفرنسية) :بداية ،أود أن أشكر املدعية العامة فاتو بنسودة على
اجلنائية الدولية .وأعرب أيضا عن خالص تقديري ألولئك تقريرها املقدم إىل اجمللس ،وعلى إحاطتها االستثنائية الزاخرة
الذين يواصلون تقدمي املعلومات القيّمة إىل مكتيب فيما يتعلق باملعلومات ،اليت قدمتها للتو.
باألحداث يف السودان .وإن تفانيهم املستمر لضمان العدالة
ففي عام  ،2005وعقب صدور تقرير جلنة التحقيق الدولية
للضحايا يف دارفور ملهم حقا.
بشأن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق
وسيواصل فريق عمل مكتيب املعين بدارفور العمل .اإلنسان يف دارفور (انظر  )S/2005/60اختذ جملس األمن ،عمال
وسأواصل بذل كل ما يف وسعي لتحقيق العدالة لضحايا احلالة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،القرار التارخيي
يف دارفور .بيد أنه ليس بوسع مكتيب أن يضمن احتجاز وتسليم  )٢٠٠٥( ١٥٩٣بإحالة أول حالة للمرة األوىل إىل احملكمة
اجلنائية الدولية .وبذلك ،بعث اجمللس رسالة قوية ،ليس إىل
املشتبه هبم دون حصوله على الدعم الالزم .ولضمان جتديد
ضحايا تلك اجلرائم البشعة فحسب ،بل إىل اجلناة أيضا الذين
التعاون بني مكتيب والسودان ،جيب على اجمللس أن يقدم دعما
جيب أن يعلموا أنه ال ميكنهم اإلفالت من العدالة أينما كانوا.
قويا وفعاال يف ذلك .ويف بيان صحفي صدر يف  ١١حزيران/
ويف كانون األول/ديسمرب املاضي ،على الرغم من التقدم
يونيه ( - )SC/13836بعد مضي ما يزيد على  ١٤عاما على
إحالة احلالة يف دارفور إىل مكتيب  -شدد اجمللس مرة أخرى على الكبري احملرز يف التحقيق ،ظلت احلالة دون تغري عن تلك املألوفة
لنا منذ عدة سنوات ،على النحو الذي عرضته املدعية العامة
أمهية املساءلة وحتقيق العدالة يف السودان.
على اجمللس .وبسبب االفتقار إىل التعاون من جانب الدول ،مبا
وبدعم من اجمللس وتعاون السلطات يف السودان ،فإن فيها السودان ،مل يلق القبض على أي من املشتبه فيهم اخلمسة
هناك فرصة اآلن إلحراز تقدم حقيقي يف السعي إىل املساءلة يف احلالة يف دارفور أو يتم تسليمهم إىل احملكمة.
وحتقيق العدالة لضحايا احلالة يف دارفور .وجيب وقف أعمال
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ويف أعقاب التطورات احلاصلة يف السودان يف األشهر
األخرية ،فإن احلكومة االنتقالية لديها فرصة لتقوم أخريا بتحقيق
العدالة للضحايا .أما عملية االنتقال السياسي ،اليت بدأت
عقب إلقاء القبض على الرئيس السابق البشري يف  11نيسان/
أبريل ،فإهنا جتعل من املمكن تصور فصل جديد يف تاريخ
العالقات بني احملكمة اجلنائية الدولية والسودان.
واإلطار القانوين الذي يقوم عليه التعاون الذي جيب أن
تتلقاه احملكمة من السلطات السودانية واضح للغاية .وعلى
حنو ما ذكرت املدعية العامة ،لقد أكدت دائرة االستئناف
للمحكمة اجلنائية الدولية بشكل قاطع يف حكمها الصادر يف
 6أيار/مايو أن السودان ،وفقا للقرار  ،)2005( 1593ملزم
بأن يتعاون تعاونا كامال مع احملكمة واملدعية العامة .ولذلك،
فإن السلطات السودانية تتحمل ،اآلن ويف املستقبل ،مسؤولية
تنفيذ أوامر االعتقال اليت أصدرهتا احملكمة اجلنائية الدولية ضد
األشخاص املطلوبني فيما يتصل باحلالة يف دارفور.

19/06/2019

وبالنسبة لبلجيكا ،ال ميكن عزل احلالة يف دارفور عن احلالة
السائدة يف باقي أحناء السودان .إن استمرار انتهاكات حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،ال سيما العنف اجلنسي
واجلنساين ،يف املنطقة أمر غري مقبول .ويف السياق احلايل ،فإن
دعم جملس األمن للمحكمة ،اليت ال تزال خمتصة باحملاكمة على
مجيع أخطر اجلرائم املرتكبة يف دارفور منذ  1متوز/يوليه ،2002
يكتسي أمهية بالغة.

إن مكافحة اإلفالت من العقاب تقع عن حق يف صميم
تطلعات الشعب السوداين .ويف الواقع ،من الواضح أن العدالة
ستكون جزءا ال يتجزأ من أي حل دائم لتحقيق السالم يف
دارفور ،كما هو احلال يف بقية السودان .وحىت اليوم ،فإن
ضحايا اجلرائم املرتكبة يف دارفور حيضرون هذه اإلحاطة مع
املدعية العامة يف املنطقة املخصصة حلضور اجلمهور يف القاعة.
وعلينا أال خنيب آماهلا .فمن واجبنا أن نبذل كل ما يف وسعنا
مجيعا لنكفل أنه ،عند تقدمي التقرير املقبل للمدعية العامة يف
غري أن هذه حالة مل يسبق هلا مثيل .فللمرة األوىل منذ خالل ستة أشهر ،قد أحرز تقدم كبري وأنه ميكن أخريا حتقيق
صدور أوامر االعتقال املختلفة ،هناك العديد من املشتبه فيهم العدالة هلم.
رهن االحتجاز حاليا .فباإلضافة إىل السيد البشري ،يبدو أنه
السيد ألن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
قد ألقي القبض على اثنني من املشتبه فيهم األربعة اآلخرين أشكر املدعية العامة على تقريرها التاسع والعشرين بشأن احلالة
املطلوبني من احملكمة ،ومها :السيد هارون والسيد حسني ،يف دارفور عمال بالقرار  ،)2005( 1593وعلى اإلحاطة اليت
يف  11نيسان/أبريل .وكما أشارت املدعية العامة عن حق قدمتها إىل جملس األمن اليوم .وأود بصفة خاصة أن أشيد
يف تقريرها ،فإن مبدأ التكامل  -وهو حجر الزاوية يف نظام باملدعية العام وموظفيها على تفانيهم املستمر وعملهم اجلاد
روما األساسي ،الذي أنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية -
بشأن التحقيقات يف دارفور.
ينطوي على أنه ميكن أيضا حماكمة املشتبه فيهم يف السودان،
وأود ،يف البداية ،أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد من جديد
شريطة التقيد باملبادئ الواردة يف النظام األساسي .ويف ظل
هذه الظروف ،تشجع بلجيكا بقوة السلطات السودانية على دعم اململكة املتحدة القوي للعمل الذي تقوم به احملكمة
أن تصبح قدوة من خالل احرتام التزاماهتا الدولية ،واالستجابة اجلنائية الدولية ،وذلك بصفتها دولة طرفا يف نظام روما
بشكل إجيايب لدعوة املدعية العامة إىل املشاركة يف حوار للتأكد األساسي وبوصفها عضوا يف اجمللس .وحنيط علما باحلكم الذي
من تقدمي األشخاص الصادر حبقهم أمر اعتقال إىل العدالة ،أصدرته دائرة االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية يف  6أيار/
سواء أمام احملكمة اجلنائية الدولية أو يف السودان.
مايو ،برفض طعن األردن على االستنتاجات اليت توصلت إليها
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الدوائر التمهيدية بشأن عدم التعاون إلخفاقها يف إلقاء القبض
على الرئيس السابق البشري ،وجتدد اململكة املتحدة دعوهتا مجيع
الدول األطراف إىل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف هذه
القضية ،وكذلك السودان ،بطبيعة احلال.
سأركز مداخليت على مسألتني ،مها :احلالة يف دارفور،
واحلالة األوسع نطاقا يف السودان وعالقتها بتحقيق العدالة
واملساءلة يف دارفور.
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وباإلضافة إىل هذه االجتاهات املقلقة ،هناك أيضا آثار
سلبية على احلالة األمنية يف األشهر األخرية .وقد حتققت العملية
املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور من مقتل ما ال
يقل عن  17شخصا خالل حادث قبلي وقع يف وسط دارفور،
أفادت التقارير بأنه انطوى على مشاركة ميليشيات وقوات الدعم
السريع .وقد هنبت اإلمدادات اإلنسانية املوجودة يف مقر العملية
املختلطة يف غرب دارفور .وحتث اململكة املتحدة مجيع اجلهات
الفاعلة على احرتام القانون الدويل اإلنساين والسماح بوصول
املساعدات اإلنسانية دون عوائق .إن معاجلة احلالة يف دارفور
على حنو مستدام يتطلب االلتزام واالستثمار .ومن جانبنا ،فإن
اململكة املتحدة ملتزمة بكفالة حتقيق السالم الطويل األجل يف
دارفور ،مبا يف ذلك من خالل املساعدة اإلمنائية واإلنسانية.

لقد كانت احلالة يف دارفور هي أول قضية على اإلطالق
حييلها اجمللس إىل احملكمة اجلنائية الدولية .ويف األربعة عشر
عاما منذ إحالتها ،أظهرت احلالة يف دارفور عالمات حتسن.
وترحب اململكة املتحدة ،على وجه اخلصوص ،برتاجع النزاع
الواسع النطاق بني احلركات املسلحة وقوات األمن السودانية.
وعلى حنو ما أوضحت املدعية العامة ،تأيت اإلحاطة اليت
وعلى الرغم من هذا التحسن ،ينبغي أال ننسى أسباب اإلحالة،
واملتمثلة يف وجود نزاع أدى ،وفقا ملا ذكرته األمم املتحدة ،إىل قدمتها يف وقت يتسم بعدم اليقني السياسي يف السودان .وتدين
مقتل  300 000شخص وتشريد  2.5مليون آخرين .وجيب اململكة املتحدة االعتداءات الوحشية والعنف من جانب قوات
األمن السودانية ضد احملتجني السلميني يف شوارع اخلرطوم.
أال نغفل عن الشواغل اليت ال تزال قائمة يف دارفور اليوم.
فهذه االعتداءات ليست إجراءات تتخذها سلطات مسؤولة
وعلى حنو ما مسعنا من املدعية العامة ،فإن العنف الذي
وذات مصداقية ،كما أهنا ال متثل إرادة الشعب السوداين.
يستهدف تشريد املدنيني ال يزال مستمرا يف دارفور ،وال سيما يف
ويف هذا الصدد ،أود أن أكرر ما قلته فيما أدليت به
منطقة جبل مرة .وعالوة على ذلك ،وكما مسعنا من األمني العام
املساعد أندرو غيلمور يوم اجلمعة املاضي (انظر  ،)S/PV.8549مؤخرا من بيانات بشأن السودان ،الذي يقف يف الواقع عند
فإن حالة حقوق اإلنسان يف دارفور مثرية للقلق يف األشهر مفرتق طرق .لدى اجمللس العسكري االنتقايل خيار .وعليه أن
األخرية ،مع ورود مزيد من التقارير عن أعمال قتل واختطاف خيتار بناء مستقبل جديد للسودان ،مدعوما بشكل كامل مبا
يقدمه اجملتمع الدويل من دعم شامل وطويل األجل ،مبا يف ذلك
وإحراق القرى.
ألغراض تعزيز املؤسسات ،وحل النزاعات ،والتعامل مع إرث
واليوم ،مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنف اجلنسي
سوء اإلدارة االقتصادية على مدى طويل .وينبغي للمجلس
يف حاالت النزاع ،ينبغي أال يغيب عن بالنا أن العنف اجلنسي
العسكري االنتقايل أن يتخذ اخليار الصحيح ،وهو ما من شأنه
ال يزال يرتكب مبعدالت مثرية للجزع يف دارفور ،غالبا من
أيضا أن يضع حدا لدورة العنف الوحشية اليت يتعرض هلا سكان
جانب قوات األمن التابعة للدولة ،وأخشى ،أن ذلك يتم غالبا
دارفور .وتقف اململكة املتحدة مع شعب السودان يف الدعوة إىل
مع اإلفالت التام من العقاب.
نقل السلطة إىل قيادة مدنية على حنو سريع وشامل للجميع.
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السيدة براميال باتن يف البيان املثري للقلق بشدة الذي أدلت به
يف األسبوع املاضي .وال بد من حماسبة اجلناة على أفعاهلم .ويف
هذا الصدد ،نشجب قرار اللجنة السودانية املختصة بتأجيل
نشر نتائج التحقيق يف أعمال العنف اليت وقعت يف  ٣حزيران/
يونيه يف اخلرطوم إىل أجل مسمى .وندعو إىل إعالن هذه
النتائج يف أقرب وقت ممكن.

ونعلم من النزاعات وحاالت ما بعد النزاع يف مجيع أحناء
العامل أن املساءلة عنصر أساسي يف ضمان حتقيق السالم
املستدام ومنح الناس الثقة يف املؤسسات اليت سيجري إنشاؤها
الحقا .ولذلك ،فإننا ال نزال نأمل يف أن تنبثق عن عملية
االنتقال السياسي يف السودان إدارة مدنية ملتزمة بكفالة حتقيق
العدالة عن اجلرائم اليت ارتُكبت ضد سكان دارفور واليت أحاهلا
اجمللس إىل احملكمة .وحنن على استعداد لدعم إدارة مدنية يف
إن ما على احملك اآلن هو استئناف حوار سياسي بني
سعيها إىل إرساء سيادة القانون يف مجيع أحناء السودان وكفالة جنراالت اجمللس العسكري االنتقايل واملعارضة ،وذلك هبدف
عدم تكرار األهوال اليت عاىن منها شعب السودان أبدا.
التوصل إىل عملية انتقالية بقيادة مدنية تقوم على التفاوض
أود أن أختتم بياين بتوجيه الشكر مرة أخرى إىل املدعية وتستند إىل توافق اآلراء .وتشيد فرنسا مبوقف االحتاد األفريقي
العامة وأعضاء مكتبها على تفانيهم يف هذه القضية وسعيهم إىل القوي يف هذا الصدد .ونأمل أن تدعم األمم املتحدة بشكل
كامل جهود الوساطة اليت يقوم هبا االحتاد األفريقي ،بدعم من
حتقيق العدالة للضحايا يف دارفور.
السيدة غاسري (فرنسا) (تكلمت بالفرنسية) :أود أنا أيضا السيد آيب أمحد ،رئيس وزراء إثيوبيا .ومن الضروري دعم جهود
أن أشكر املدعية العامة ،السيدة فاتو بنسودة ،على تقدميها الوساطة اليت يقودها االحتاد األفريقي على مجيع املستويات ومن
التقرير التاسع والعشرين بشأن التطورات يف التحقيقات املتعلقة جانب مجيع األطراف .وعلى الرغم من أن مجيع اجلهود هي
بدارفور .وبالنيابة عن بلدي ،أود أيضا أن أثين على العمل موضع ترحيب ،فإن من املهم أيضا تنسيقها وتناغمها مع جهود
البالغ األمهية الذي تضطلع به املدعية العام وأفرقتها مبوجب االحتاد األفريقي.

القرار  )٢٠٠٥( ١٥٩٣منذ قرابة  ١٤عاما حىت اآلن .إن
من الضروري حتقيق العدالة لضحايا اجلرائم اخلطرية املرتكبة يف
دارفور ،وكذلك التمكني من إرساء سيادة القانون يف السودان
وحتقيق االستقرار يف البلد.

ويساورنا أيضا بالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن وقوع
أعمال عنف يف دارفور يف األسابيع األخرية ،وال سيما يف
جبل مرة ،كما سبقت اإلشارة إليه ،واليت توضح مرة أخرى
هشاشة احلالة يف املنطقة .ونعلم أن دارفور منطقة غري مستقرة
وأن األسباب اجلذرية للنزاع هناك ،مبا يف ذلك حيازة األراضي
ومستقبل مليوين نازحُ ،
مل تل حقا .وجيب علينا أن نفعل كل
ما يف وسعنا ملنع املنطقة من االنزالق مرة أخرى إىل العنف
والنزاع .ووجود العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور واحلماية اليت توفرها ضروريان يف هذا الصدد.

ويف هذا الصدد ،تدين فرنسا إدانة قاطعة أعمال العنف
اليت ارتُكبت يف السودان يف األسابيع األخرية .لقد جرى قمع
املتظاهرين السلميني بوحشية شديدة .وهذا االستخدام غري
املتناسب للقوة أمر غري مقبول .وحنث مجيع األطراف املعنية
على ممارسة ضبط النفس واالمتناع عن استخدام العنف .ونشري
إن مكافحة اإلفالت من العقاب أمر أساسي أيضا ،وجيب
إىل أن اجمللس العسكري االنتقايل مسؤول عن أمن مجيع أطياف
الشعب السوداين .وتطلب فرنسا إلقاء الضوء على االعتداءات أن يضطلع السودان مبسؤولياته يف هذا اجملال .واألهم اآلن
اليت ارتُكبت ،مبا فيها أعمال العنف اجلنسي اليت وصفتها أكثر من أي وقت مضى أن يسمح السودان للمحكمة اجلنائية
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الدولية باستكمال حتقيقاهتا .وعلى السودان أن يتعاون مع تلك األغراض ،واليت تعمل ،كما نعلم ،بفعالية من دون مشاركة
احملكمة وفقا للقرار  .)٢٠٠٥( ١٥٩٣ويشمل ذلك ،يف مجلة املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية.
أمور ،تنفيذ أوامر إلقاء القبض اليت أصدرهتا احملكمة اجلنائية
فما الذي نالحظه؟ طوال الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصلت
الدولية ونقل املتهمني إىل احملكمة.
احملكمة جتارهبا األكادميية والعملية على الدول األطراف يف

ويف سياق االلتزام بالتعاون ،تود فرنسا أن تشري إىل أن
احلصانة اليت يتمتع هبا ممثلو الدول مبوجب القانون الدويل العريف،
وهي حامسة األمهية حلسن إدارة العالقات الدولية واليت ال ميكن
أن يكون هناك استثناء بشأهنا ،ال ميكن إلغاؤها إال عن طريق
ختلي الدول املعنية عنها صراحة ،على غرار ما اتفقت عليه
الدول األطراف يف نظام روما األساسي ،والذي ينطبق أيضا
على الدول غري األطراف اليت حييل جملس األمن حالتها إىل
احملكمة.

نظامها األساسي .ففي  ٦أيار/مايو ،فيما يتعلق بدعوى
االستئناف اليت رفعها األردن ،خلصت احملكمة إىل استنتاج
بشأن وجود قواعد يف القانون الدويل العريف تفيد بأن رئيس أية
دولة ال ميلك حصانة أمام أي حمكمة دولية خمتصة .وذلك أمر
غريب ،ألن مجيع التجارب السابقة ملالحقة عمر البشري قد
برهنت على العكس متاما ،وهو أن مجيع الدول اليت زارها بصفته
رئيس السودان أقرت بتلك احلصانة ورفضت إلقاء القبض عليه.

إن املنظور التارخيي مهم يف حتديد العرف الدويل .وقد
ذكر ممثل اململكة املتحدة تارخيا هاما .ولذلك ،أود أنا أيضا
اإلشارة إىل أننا سنحتفل خالل هذا الشهر ،بعد بضعة أيام،
بالذكرى املئوية للتوقيع على معاهدة فرساي .ومبوجب املادة
 ٢٢٧من املعاهدة ،وجهت دول احللفاء هتما إىل إمرباطور
أملانيا فيلهلم الثاين ،سليل أسرة هوهنزولرين ،بارتكاب “جرمية
قصوى خملة باألخالق الدولية وحرمة املعاهدات” .ونصت تلك
املادة على إنشاء حمكمة دولية خاصة .ولكن ذلك مل يتحقق.
فقد رفضت احلكومة امللكية يف هولندا ،وهي دولة نشطة للغاية
حاليا يف جمال العدالة الدولية ،رفضا قاطعا تسليم اإلمرباطور
األملاين السابق.

وبنقل املتهمني الصادر حبقهم مذكرات توقيف عن احملكمة
اجلنائية الدولية  -والذين هم رهن االحتجاز بالفعل  -إىل
احملكمة ،فإن السلطات السودانية لن تفي بالتزاماهتا الدولية
فحسب ،بل ستوجه أيضا رسالة قوية إىل اجملتمع الدويل مفادها
أهنا عاقدة العزم على وضع حد لإلفالت من العقاب .كما
ندعو السلطات السودانية إىل السماح ألفرقة املدعية العامة
بالوصول إىل دارفور جلمع املعلومات الالزمة ،كما طلبت يف
وقت سابق .وستشكل هذه التطورات دليال ملموسا على وجود
إرادة لدى السودان يف اختاذ خطوة حامسة حنو حتقيق العدالة
والسالم واالعرتاف باجلرائم املرتكبة يف دارفور .كما أهنا ستكون
مرحلة بالغة األمهية يف عملية االنتقال السياسي يف البلد وحتقيق
وموقف االحتاد الروسي بشأن مسألة حصانة كبار مسؤويل
استقراره.
الدول معروف جيدا .وموقف احملكمة اجلنائية الدولية املتمثل يف
السيد كوزمين (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :أن موضوع احلصانة ال ينشأ حىت أصال يف هذه احلالة هو موقف
سأتوخى اإلجياز يف هذا الصباح .إننا مل نشهد بعد إحراز ضار وخطري .فالقانون الدويل القائم ينص على حصانة املسؤولني
أي تقدم يف التحقيقات يف احلالة يف دارفور ،فيما مل يطرأ احلكوميني جتاه الوالية القضائية اجلنائية للدول األجنبية ،من
تغيري على مركز املتهمني .ولن نعلق على احلالة الداخلية يف دون اعتبار ملوضوع الوالية القضائية للمحاكم اجلنائية الدولية.
السودان .فمجلس األمن لديه قوالب أخرى مناسبة لتحقيق ويف هذه احلالة ،فإن الدولة اليت متارس تلك الوالية القضائية،
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للحد من حرية مسؤول دولة أجنبية ،إمنا تتدخل ال حمالة يف إىل احملاكم الدولية املختصة ،وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية،
البعد املتعلق بالعالقات بني الدول .ويف ذلك السياق ،جيب أن لتحديد هوية اجلماعات املسلحة أو األشخاص املسؤولني عن
تتصرف يف امتثال صارم لقواعد القانون الدويل بشأن احلصانة ذلك ،وتقدميهم إىل العدالة الرتكاهبم هذه األفعال اجلسيمة.
من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية .ومن مث ،فإننا ندعو الدول
ال ميكن إنكار أن األزمة االجتماعية  -السياسية اليت
األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن تتصرف حبكمة وأن شهدها السودان يف األسابيع األخرية ،مع اندالع أعمال
حتجم عن اختاذ أي خطوات ميكن أن تؤدي إىل خالفات بني العنف ،من املرجح أن تؤثر على منطقة دارفور اليت تواجه بالفعل
الدول.
العديد من التحديات األمنية واإلنسانية .لذلك ،تأمل بقوة
السيد أدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :أشكر
السيدة فاتو بنسودة ،املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية،
على إحاطتها املفيدة والثرية باملعلومات.

كوت ديفوار ،املوقعة على نظام روما األساسي ،أن تلتقي حتما
جهود الوساطة اجلارية حاليا يف املكان املناسب وأن تؤيت مثارها
يف املستقبل القريب ،ومن مث حتمي السودان من عدم االستقرار
الذي ميكن أن يقوض أسس السالم يف ذلك البلد ويف املنطقة
اإلقليمية.

إن جملس األمن باختاذه القرار  ،)2005( 1593الذي
أحال فيه احلالة يف دارفور منذ  1متوز/يوليه  2002إىل املدعية
العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فقد أعرب عن تصميمه على
ترمجة التزامه مببدأ املساءلة إىل أعمال ملموسة هبدف معاقبة
مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واالنتهاكات اخلطرية حلقوق
اإلنسان يف حماكم دولية .ومنذ ذلك احلني ،جيب االعرتاف بأنه،
على الرغم من اختالف اآلراء واملنازعة اليت تثريها هذه املسألة
بني الدول األعضاء ،ما انفك اجمللس يؤيد املبادرات الرامية إىل
تقدمي املنظمات أو األشخاص املدانني بارتكاب انتهاكات
جسيمة حلقوق اإلنسان ،وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية إىل
احملاكم الدولية املختصة.

تستنكر كوت ديفوار األحداث املشينة اليت وقعت مؤخرا
وأدت إىل خسائر يف األرواح البشرية وإىل جرح مئات املدنيني،
وتأمل أمال وطيدا يف أن تتخذ السلطات السودانية التدابري
املناسبة للتحقيق يف أحداث  3حزيران/يونيه ،وفقا لتوصيات
جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي ،وهي توصيات
صدرت يف هناية جلسته رقم  .854وحنض على توفري احلماية
الكاملة للمدنيني ،واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
يف دارفور ويف مجيع أحناء السودان ،على النحو الذي أوصى به
جملس السالم واألمن.

يف الواقع أن اجلرائم اجلماعية اليت تُرتكب يف بؤر معينة
من الصراعات يف مجيع أحناء العامل ،واليت تتحدى ضمرينا
اجلماعي ،تسوغ أكثر من أي وقت مضى ضرورة أن يُبقي
اجمللس قيد نظره هذه األحداث اخلطرية ،وأن يشجع على
االستجابات القانونية املناسبة .إن احلالة األمنية واإلنسانية يف
دارفور ،فضال عن العنف املتكرر الذي يتعرض له املدنيون على
أيدي اجلماعات املسلحة ،تربر متاما قلق جملس األمن هذا.
ولذلك ،يؤيد بلدي النداءات العاجلة اليت وجهها اجملتمع الدويل

يف الفقرة  4من القرار  ،)2005( 1593يشجع جملس
األمن احملكمة اجلنائية الدولية على أن تدعم ،اجلهود احمللية الرامية
إىل تعزيز سيادة القانون ،ومحاية حقوق اإلنسان ،ومكافحة
اإلفالت من العقاب ،وذلك وفقا لنظام روما األساسي .ويف
الفقرة  ،5يشدد اجمللس أيضا على ضرورة تعزيز املصاحلة،
ويشجع يف هذا الصدد على إنشاء مؤسسات جامعة ،مثل جلان
تقصي احلقائق و/أو املصاحلة ،بغية تكملة العمليات القضائية.
وترى كوت ديفوار أن هذا النهج يتميز بالقدرة على اإلسهام يف
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إزاء استمرار التحديات األمنية وانتهاكات حقوق اإلنسان،
كما أبرزه التقرير اخلاص لرئيس جملس حقوق اإلنسان يف
مفوضية االحتاد األفريقي ،وتقرير األمني العام لألمم املتحدة
عن االستعراض االسرتاتيجي للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور ( .)S/2019/445ومما يثري القلق بوجه
خاص أن النساء واألطفال ما زالوا أكثر الفئات تعرضا للعنف
اجلنسي وأشدها تأثرا به ،وال يزال ذلك العنف يُ ْستخدم كسالح
من أسلحة احلرب يف دارفور.

يف ضوء ما تقدم ،يعتقد بلدي أن التعاون بني الدول
واحملكمة اجلنائية الدولية لن يكون بناء إال إذا تبددت غيوم
الشك والوهم غري الضرورية احمليطة باحملكمة اجلنائية الدولية.
وتلك ،على أية حال ،هي رغبة كوت ديفوار فيما يتعلق بكيفية
تناول احملكمة اجلنائية الدولية للمسألة السودانية ،اليت ينبغي أن
ترتكز على احلاجة املاسة إىل تطبيق مبدأ املساءلة ،وقبل كل
تدعو جنوب أفريقيا القوات العسكرية وقوات األمن
شيء ،على إرادة الطرفني للعمل معا من أجل تعزيز املؤسسات
إىل ضمان توفري احلماية الكاملة للمدنيني ،واحرتام حقوق
القضائية الوطنية.
اإلنسان واحلريات يف دارفور .ويف هذا الصدد ،متاشيا مع البيان
بعد عدة سنوات من الصراع يف دارفور ويف خضم استمرار
الصادر يف  13حزيران/يونيه عن جملس السالم واألمن التابع
التوترات االجتماعية والسياسية يف السودان ،يريد بلدي أن
لالحتاد األفريقي ،والبيان الصحفي الصادر يف  3حزيران/يونيه
يرى التعاون املمكن بني السودان واحملكمة اجلنائية الدولية.
عن البلدان األفريقية املمثلة يف اجمللس ،ندين بشدة اخلسائر
انطالقا من روح هذا التفاؤل ،أختتم بياين بتكرار اإلعراب عن املأساوية وغري املربرة يف األرواح ونشعر باألسى لوقوعها ،ونُذَكر
دعم كوت ديفوار الكامل للسيدة فاتو بنسودة ،املدعية العامة السلطات االنتقالية يف السودان بالتزامها حبماية املدنيني واحرتام
للمحكمة اجلنائية الدولية ،وملكتبها على جودة العمل املنجز .حقوقهم األساسية.
السيد موليفي (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ
حنث اجمللس العسكري االنتقايل وقوى إعالن احلرية والتغيري،
ذي بدء ،أشكر السيدة فاتو بنسودة ،املدعية العامة للمحكمة ومجيع األطراف األخرى على العودة إىل احلوار الداخلي هبدف
اجلنائية الدولية ،على إحاطتها الشاملة عن احلالة يف السودان .االستجابة للتطلعات املشروعة للشعب السوداين .وعالوة على
ما برحت جنوب أفريقيا تؤيد القرار  ،)2005( 1593ذلك ،حنض اجمللس العسكري االنتقايل على العودة إىل اإلطار
الذي أحال احلالة يف دارفور منذ  1متوز/يوليه  2002إىل الذي أنشأه االحتاد األفريقي .ونشدد على أولوية املبادرات اليت
احملكمة اجلنائية الدولية ،وفوضها بالتحقيق يف جرائم احلرب تقودها أفريقيا سعيا منها إىل إجياد حل دائم لألزمة يف السودان.
ومن املهم أن يشق الشعب السوداين طريق السالم اخلاص به،
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية .وتشعر جنوب أفريقيا بقلق
وأن خيلو ذلك الطريق من التدخل .وهذا أمر حيوي أيضا
عميق إزاء استمرار العنف واخلسائر يف األرواح يف دارفور ،كما
لضمان عدم عكس مسار التقدم الكبري الذي حتقق يف بناء
ذكرت املدعية العامة يف تقريرها .وتشجب جنوب أفريقيا العنف
السالم يف دارفور.
املوجه ضد املدنيني بوجه اخلصوص.
وحتض جنوب أفريقيا مجيع أصحاب املصلحة يف السودان
إن جنوب أفريقيا ،بينما نالحظ التقدم الكبري احملرز يف
على الدخول يف حوار بناء من أجل استعادة السالم واالستقرار
جهود حفظ السالم وبناء السالم يف دارفور ،تشعر بالقلق
يف البلد .وهذا أيضا أمر حيوي لالستقرار اإلقليمي.
1918337
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السيد شولتز (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال أشكر
السيدة بنسودة ،املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،على
إحاطتها اليوم .وأشكرها وكل أعضاء وفريقها على جهودهم
املتفانية والدؤوبة طوال هذه السنوات.
شأننا شأن جنوب أفريقيا ،نشعر بقلق بالغ أيضا إزاء
تصاعد العنف واالستخدام املفرط للقوة ضد احملتجني املدنيني،
فضال عن احتجاز مئات املدنيني .ودعا جملس األمن يف بيانه
الصحفي ( )SC/13836إىل املساءلة عن تلك األحداث ،وحنن
نكرر هذه الدعوة .حتث أملانيا السلطات السودانية على العمل
على نقل سلمي وشفاف للسلطة إىل حكومة انتقالية شاملة
للجميع ،بقيادة مدنية وإجراء انتخابات حرة من أجل تلبية
الطموحات الدميقراطية للشعب السوداين .وخبالف ذلك ،فإننا
خنشى أال يتم حتقيق االستقرار الدائم.
تؤيد أملانيا بقوة احملكمة اجلنائية الدولية يف التحقيقات اليت
جتريها فيما خيص مجيع اجلرائم اخلطرية املرتكبة منذ عام .2005
ونتفق مع املدعية العامة بأن املساءلة عن اجلرائم مبوجب نظام
روما األساسي واالحرتام الكامل لسيادة القانون شرطان ال غىن
عنهما لتحقيق السالم الدائم ،واالستقرار والتنمية يف السودان.
ونشجع السلطات السودانية على املضي قدما من خالل طي
صفحة املاضي عن طريق ضمان املساءلة .إننا نتفق متاما مع
تقييم املدعية العامة أن الوقت قد حان للعمل وأن استمرار
اإلفالت من العقاب ليس خيارا .وندعو السلطات السودانية
إىل التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ومكتب املدعية
العامة .إن إهناء اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم أمر
بالغ األمهية ملنع وقوع املزيد من اجلرائم اخلطرية وحتقيق السالم
واألمن يف البلد .وتتضمن التطلعات الدميقراطية للشعب
السوداين كذلك حتقيق العدالة االنتقالية بقيادة سودانية.
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بسبب مسؤوليتهم عن احلالة يف دارفور ،سيشكل خطوة مهمة
يف االجتاه الصحيح .ومتشيا مع مبدأ التكامل ،تقع على عاتق
الدول مسؤولية التحقيق يف اجلرائم اليت ينص عليها نظام
روما األساسي .ونشجع السلطات املختصة على الوفاء هبذه
املسؤولية اآلن وضمان املساءلة عن مجيع اجلرائم ،ال سيما عن
أخطر اجلرائم مبوجب القانون الدويل .ومن الضروري أن تنفذ
مجيع الدول قرارات جملس األمن بالكامل ،وأن متتثل اللتزامها
بالتعاون مع احملكمة .ويشمل ذلك القبض على املشتبه فيهم
الذين صدرت يف حقهم مذكرات ضبط وإحضار ،وتسليمهم.
أيضا بتنفيذ اجلزاءات املفروضة على األفراد
إن الدول ملزمة ً
املدرجني يف قائمة جزاءات اللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار 1591
( )2005بشأن السودان.
وبصورة أعم ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد جمد ًدا دعم
أملانيا املستمر للمحكمة اجلنائية الدولية والستقالليتها وأدائها
الفعال وسالمة نظام روما األساسي وقيمه .إن احملكمة اجلنائية
الدولية عنصر حاسم يف نظام دويل قوي قائم على القواعد.
وندعو مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وخاصة الدول
األعضاء يف جملس األمن ،إىل مواصلة دعمها للمحكمة من
أجل إهناء اإلفالت من العقاب وضمان املساءلة .كما ندعو
أولئك الذين مل ينضموا بعد إىل نظام روما األساسي إىل النظر
يف القيام بذلك اآلن.

السيد سينغر فايسنغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
باإلسبانية) :نرحب باملدعية العامة فاتو بنسودة يف اجمللس.
وكالعادة ،نشكرها على عملها امليداين ،وعلى إحاطتها املثرية
لالهتمام اليوم.

ال شك أن احلالة يف السودان مقلقة للغاية .وكما قالت
املدعية العامة ،فإن أعمال العنف مستمرة واحلوار بني األطراف
إن الشروع يف إجراءات جنائية ضد الرئيس السابق البشري ،املعنية يف النزاع قد توقف .وقد أدى استمرار حوادث العنف
والسيد هارون والسيد حسني ،الذين سجنوا مؤخراً يف السودان ،اجلنسي واجلنساين ،مبا يف ذلك اغتصاب النساء والفتيات
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املشردات داخلياً ،إىل فرض قيود على حرية تنقلهن يف مراكز
االستقبال ويف مناطقهن األصلية.
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أخريا ،نناشد أعضاء اجمللس االحتاد سعيا للتخفيف من
األعباء الثقيلة اليت يتحملها الشعب السوداين .فلنعزز التعاون
ولنشجع احلوار بني األطراف الفاعلة ذات الصلة .ولندعم
عمل احملكمة ،احلليف االسرتاتيجي لتحقيق هدفنا املشرتك .إن
التصدي لإلفالت من العقاب هو السبيل للحفاظ على السالم
واألمن.

لقد مت اختبار شجاعة الشعب السوداين خالل األشهر
األخرية ،مما أدى إىل تغيريات بعيدة املدى ستغري بالتأكيد تاريخ
الشعب السوداين .إن شعب السودان يتوق إىل حتقيق العدالة،
وإىل حماكمة عادلة ملرتكيب اجلرائم .وسيتطلب ذلك نظا ًما آمنًا
السيد شهاب (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :إمسحوا
للعدالة يتم فيه إهناء اإلفالت من العقاب وتفسح فيه املسؤولية
القانونية اجملال حلاضر جديد ومستقبل يسوده التفاؤل بالنسبة يل أوال أن أشارك اآلخرين شكر السيدة فاتو بنسودة على
جلميع ضحايا اجلرائم الفظيعة اليت ارتكبت خالل نظام البشري ،إحاطتها.
واليت ال تزال حتدث لألسف.
لقد أحطنا علما بالتقرير التاسع والعشرين للمدعية العامة
ولتحقيق هذه الغاية ،جيب على السلطات السودانية للمحكمة اجلنائية الدولية ،بشأن التحقيق يف احلالة يف دارفور،
أن تتذكر التزامها الدويل بالتعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية املقدم عمال بالقرار .)2005( 1593
الدولية ،على النحو املنصوص عليه يف القرار .)2005( 1593
سوف يركز بياين اليوم على ثالث مسائل رئيسية ،وهي
لذلك ،ندعو السلطات السودانية إىل التعاون مع مكتب املدعية
احلالة يف دارفور ،واملساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان
العامة ،بدءاً بالسماح ملمثليها بالوصول إىل دارفور من أجل
وإجراءات احملكمة اجلنائية الدولية.
إجراء حتقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة .إضافة إىل ذلك ،فإننا
وفيما يتعلق باملسألة األوىل ،ال تزال احلالة األمنية يف دارفور
نشجع السلطات على تسليم اجملرمني الذين جتري حماكمتهم
أمام احملكمة ،بدون اإلخالل مببدأ التكامل ،ال سيما إذا ثبت مستقرة نسبيًا ،مع حدوث القليل من التغيري يف االجتاهات اليت
أنه من املستحيل توفري حماكمة عادلة ونزيهة هلم.
نشأت منذ عام  .2016ويستمر تراجع االشتباكات القبلية،
وتشيد اجلمهورية الدومينيكية باحلكم األخري الصادر عن وذلك بفضل بسط سلطة الدولة وجهود الوساطة اليت تبذهلا
دائرة االستئناف الذي ينص على أن الدول ملزمة بالقبض على السلطات احمللية والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم
رؤساء الدول املطلوبني للمحكمة ،على الرغم من احلصانة اليت املتحدة يف دارفور.
يوفرها هلم منصبهم .إن اإلفالت من العقاب شر يفسد تقدم
ويف الوقت نفسه ،فقدت اجلماعات املتمردة يف دارفور
اجملتمع وال ميكن القضاء عليه إال من خالل حماكمة املسؤولني معقلها بالفعل .ومت التفكيك التدرجيي جملموعة مسلحة متبقية
عن األعمال اإلجرامية اليت اقرتفوها ،بغض النظر عن وظائفهم داخل دارفور وتقلصت قدراهتا بشكل كبري .ويشهد التقرير
أو مناصبهم .لقد حان الوقت لشعب السودان لالنتقال إىل
اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي واألمني العام بشأن
قيادة جديدة تعزز احرتام حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني .وجيب
التقييم االسرتاتيجي للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم
عدم التسامح مطلقًا مع اجلرائم املرتكبة ضد املدنيني وجمموعات
املتحدة يف دارفور ( )S/2019/445على هذه احلقائق .وبالطبع،
املتظاهرين ،على غرار تلك اليت وقعت خالل األحداث األخرية.
فنحن ندرك التحديات املستمرة العديدة ،اليت أثرناها يف اإلحاطة
وجيب تقدمي اجلناة إىل العدالة.
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اإلعالمية اليت قدمت إىل اجمللس بشأن العملية املختلطة قبل القرار  .)٢٠٠٥( ١٥٩٣ويف الوقت نفسه ينبغي لدور احملكمة
اجلنائية الدولية ،وفقا لنظام روما األساسي ،أن يكون مكمال
بضعة أيام (انظر .)S/PV.8549
إن عملية السالم يف دارفور معطلة .وال يزال يتعني معاجلة للوالية القضائية اجلنائية الوطنية.
وكذلك يتحتم على اجملتمع الدويل يف ذلك الصدد أن
العديد من مسببات النزاع .ويواجه األشخاص املشردون داخليا
حتديات أمنية ،باإلضافة إىل عدم توفر األراضي والفرص يواصل دعم حكومة السودان من خالل تدابري عديدة لبناء
االقتصادية .ويواصل وفد بلدي مراقبة التطورات يف السودان القدرات يف جمال النظام القضائي .ويرى وفد بلدي أن إحالة
الوضع يف دارفور واإلجراءات اليت اختذها املدعي العام ال هي
وتأثريها احملتمل على احلالة األمنية يف دارفور بعناية شديدة.
ثانيا ،تؤكد إندونيسيا ضرورة محاية املدنيني والتقيد الصارم تلغي مبدأ التكامل وال هي متنع احملكمة الوطنية السودانية من
حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل .ومن املقلق للغاية أن االحتجاج بواليتها القضائية ضد مرتكيب انتهاكات وجتاوزات
انتهاكات حقوق اإلنسان وخروقاهتا ال تزال حتدث يف مجيع أحناء حقوق اإلنسان .ولذلك فإن إندونيسيا تدعو احلكومة السودانية
دارفور ،وتستهدف أكثر الفئات ضعفا ،مبن فيهم املشردون داخليا إىل االضطالع بتلك املسؤوليات على وجه السرعة وعلى النحو
والنساء واألطفال .وحنيط علما مع القلق بالتقارير اليت تفيد عن الواجب.
السيد هورنا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نشكركم ،السيد
قلة اإلبالغ عن مثل هذه االنتهاكات ،بسبب اخلوف والوصول
املقيد .ولن يتسامح وفد بلدي مطلقا مع استخدام العنف ضد الرئيس ،على عقد هذه اجللسة .وكذلك نشكر السيدة فاتو
املدنيني األبرياء .ونعرب عن أعمق مشاعر املواساة والتضامن مع بنسودة ،املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،على إحاطتها.
الضحايا على معاناهتم ،وكذلك لشعب السودان ،الذي ال يزال
وتأسف بريو لألحداث األخرية يف السودان وانعكاساهتا
يواجه أثر النزاعات يف بلده .ونرى على وجه اخلصوص ضرورة على احلالة اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان اخلطريتني .وندين
كفالة استعادة السودانيني ثقتهم يف مؤسسات إنفاذ القانون بأشد العبارات تزايد القمع والعنف ،الذي أدى إىل مقتل
واجلهاز القضائي يف بلدهم .وحتقيقا لتلك الغاية ،جيب على حوايل  100شخص منذ  ٩نيسان/أبريل .وجيب أن يتوقف
الدوام التمسك باملساءلة .وينبغي عدم ادخار أي جهد لتقدمي كل ذلك وأن َّ
يقدم املسؤولون عن تلك األعمال للعدالة ،وفقا
مرتكيب انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان إىل العدالة.
ملبدأ التكامل .إن احملكمة اجلنائية الدولية تتيح فرصة اليوم من
خالل تكملة املسؤولية األساسية للدولة عن احليلولة دون إفالت
مرتكيب أخطر اجلرائم من العقاب .ونعيد تأكيد دعمنا ،يف ذلك
الصدد ،لعمل املدعية العامة وفريقها ،ونشجعها على مواصلة
بذل جهودها يف تنفيذ واليتها ومبادئ نظام روما األساسي.

وذلك يقودين إىل نقطيت الثالثة .جيب أن تويل اجلهود
الرامية إىل حتقيق العدالة االعتبار الواجب للجهود األوسع نطاقا
الرامية إىل حتقيق السالم يف دارفور .فمع أنه ال ميكن للسالم
أن يكون كامال ومستداما من دون حتقيق العدالة ،ال ميكن
للعدالة أن تزدهر يف غياب السالم .وجيب لإلجراءات اليت
وكذلك حنث اجمللس العسكري والسلطات االنتقالية على
يتخذها اجملتمع الدويل أال تعرض للخطر احلوار اجلاري بني الوفاء بالتزامها باعتقال وتسليم املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ضد
أصحاب املصلحة السودانيني .إننا ندرك ونؤكد على مسؤولية اإلنسانية وجرائم حرب وإبادة مجاعية .وجيب علينا أن نكفل
جملس األمن يف أن يكفل امتثال حكومة السودان ألحكام املعاقبة على اجلرائم اليت اهتم هبا الرئيس السابق عمر البشري
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وغريه من املشتبه هبم الذين صدرت حبقهم أوامر اعتقال -
عبدالرحيم حسني وأمحد هارون وعلي كوشيب .ونعيد التأكيد
على ضرورة تعاون الدول ،مبا يف ذلك أعضاء اجمللس ،مع
احملكمة اجلنائية الدولية واملدعية العامة هبدف حتقيق العدالة عن
اجلرائم املرتكبة يف دارفور.
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وكذلك نعرب عن قلقنا إزاء األحداث العنيفة اليت وقعت
يف السودان منذ منتصف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٨يف
خمتلف مدن البلد ،اليت أدت ،وفقا ملا ورد يف تقرير مفوض
األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،إىل مقتل حوايل ٧٠
شخصا حىت  ٩نيسان/أبريل.

بيد أننا نأسف لعدم امتثال الدول األطراف يف نظام روما
األساسي ألوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة ضد املشتبه فيهم
الذين دخلوا بلداهنا .ونذكرها ،كما أكدت دائرة االستئناف يف
احملكمة مؤخرا يف قضية األردن ،بأنه جيب عليها ،مثلها مثل
السودان نفسه ،أن متتثل ألوامر احملكمة ،وأن تكفل تعاوهنا
الفعال ويف الوقت املناسب .وكذلك نذكر بتأييدنا للمبادرات
وتؤيد مجهورية غينيا االستوائية موقف وجهود االحتاد
الرامية إىل إتاحة إجراءات حمددة للجلس يف حاالت عدم
االمتثال وعدم التعاون ،هبدف مساءلة الدول على التقاعس األفريقي يف السودان الستئناف احلوار وإعادة إحالل السلم
واألوضاع الطبيعية يف مجيع أحناء البلد ،وال سيما يف منطقة جبل
يف أداء واجبها.
مرة ،حيث وقعت اشتباكات متفرقة بني قوات األمن وجيش
ويف اخلتام ترى بريو أن الغرض من واليات ومهام جملس
حترير السودان.
األمن واحملكمة اجلنائية الدولية حتقيق أهداف مماثلة ،وهي ترمي
ومن املهم أن يستمر احلوار الذي بدأه اجمللس العسكري
بصريح العبارة إىل حتقيق املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق
األمم املتحدة .وجيب أن تُفهم املسؤولية الرئيسية هلذا اجلهاز االنتقايل واألطراف السودانية املعنية بشأن معايري االنتقال السوداين
عن صون السلم واألمن الدوليني والوالية القضائية للمحكمة وحمتواه السياسي .ولذلك فإننا حنث األطراف على اختاذ مجيع
على أخطر اجلرائم وأن تُنفذا بوصفهما مهمتني متكاملتني التدابري السياسية واألمنية الالزمة للتعجيل باستئناف املفاوضات
ومرتابطتني .وهذا ما يتوقعه السودان وضحايا الفظائع يف دارفور من أجل التوصل إىل اتفاق توافقي لالنتقال إىل حكومة وفاق
منا اليوم.
بقيادة مدنية مع االحرتام الكامل إلرادة وتطلعات شعب السودان
السيد إيسونو مبنغونو (غينيا االستوائية) (تكلم واملنطقة والقارة وفقا للبيان الصادر يف هذا الصدد من جملس
باإلسبانية) :يشكر وفد بلدي السيدة فاتو بنسودة على السلم واألمن األفريقي ،والبيان الصحفي املؤرخ  ٣حزيران/يونيه
اإلحاطة اليت قدمتها عن تقريرها التاسع والعشرين املقدم عمال الذي أدىل به األعضاء األفارقة يف اجمللس .وندعو مجيع أطراف
بالقرار .)٢٠٠٥( ١٥٩٣
النزاع إىل احرتام حقوق اإلنسان اخلاصة جبميع الناس.
ونشري إىل األرقام الواردة يف التقرير الذي استمعنا إليه للتو،
حيث تقول العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور إن احلالة يف البلد هادئة نسبيا ،مع اخنفاض عدد
احلوادث املبلغ عنها ضد املدنيني مقارنة بالفرتة املشمولة بالتقرير
السابق.

وإذ أتكلم باسم مجهورية غينيا االستوائية ،ال بد يل من
ويف اخلتام ،وفيما يتعلق مبتطلبات احملكمة اجلنائية الدولية،
القول بأننا ندين اهلجمات املروعة اليت وقعت يف اخلرطوم يف فإن موقف مجهورية غينيا االستوائية معروف جيدا ومل يتغري.
 ٣حزيران/يونيه .ونعرب عن تعازينا ألسر املتوفني ،ونتمىن فبلدي ليس طرفا يف نظام روما األساسي ،ألننا ال نعرتف بواليته
للمصابني الشفاء العاجل.
القضائية.
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السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :لقد استمعت الضحايا يف هنر النيل .ومل يكن استخدام اجمللس العسكري
الصني باهتمام إىل اإلحاطة اليت قدمتها املدعية العامة بنسودة .للعنف بشكل مفرط ضد املتظاهرين السلميني يف اخلرطوم حادثا
إن موقف الصني بشأن عمل احملكمة اجلنائية الدولية فيما منعزال.
بل استخدمت احلكومة أيضا العنف املفرط ضد املشردين
يتعلق بدارفور يظل دون تغيري .فينبغي للمجتمع الدويل أن حيرتم
السيادة القضائية للسودان احرتاما كامال ويتجنب التدخل يف داخليا يف دارفور لوقف التجمعات السلمية .ونعرف مجيعا
شؤونه الداخلية وأن يستجيب للمطالب املشروعة للحكومة العنف الذي ال ميكن تصوره الذي يتعرض له أهايل دارفور منذ
السودانية واالحتاد األفريقي فيما يتعلق بعمل احملكمة اجلنائية عام  .٢٠٠٣واالشتباكات املسلحة املستمرة يف منطقة جبل
مرة بني حركة حترير السودان/فصيل عبد الواحد املتمرد والقوات
الدولية بشأن دارفور يف السودان.
ولقد حتسنت احلالة يف دارفور يف الوقت الراهن حتسنا كبريا .املسلحة السودانية ،إىل جانب العنف القبلي يف أحناء أخرى من
ونأمل يف أن يبذل اجملتمع الدويل جهودا مشرتكة لتقدمي املزيد من دارفور ،مبثابة تذكرة بالتحديات األمنية املستمرة اليت تعصف
املساعدة بغية حتقيق السالم الدائم واألمن والتنمية املستدامة يف باملنطقة.

دارفور .ألن ذلك من شأنه أن خيدم املصاحل املشرتكة للسودان
وبلدان املنطقة.
والصني مستعدة للعمل مع اجملتمع الدويل لالضطالع
بدور بناء من أجل حتقيق السالم واالستقرار والتنمية يف دارفور.

السيد سيمونوف (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية
على إحاطتها.

أصبحت احلالة األمنية يف دارفور تواجه حتديات إضافية
عقب فرتات التأخري يف االنتقال إىل حكومة بقيادة مدنية يف
اخلرطوم .وكان حلاالت التأخري تلك أثر سليب على حقوق
اإلنسان يف مجيع أحناء السودان ،وعرقلت تنفيذ السياسات
الرامية إىل دعم عودة املشردين داخليا ،مبا يف ذلك إىل دارفور.
وحنن نشعر بالقلق إزاء تزايد العنف يف خميمات املشردين
داخليا .وال يزال العنف اجلنسي واالغتصاب والتحرش وغريه
من أشكال الرتهيب ضد النساء والفتيات والفتيان يف دارفور
سائدا .ولذلك ،فإن مهمة العملية املختلطة لالحتاد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور ال تزال مهمة.

أدت االحتجاجات اليت قادها املدنيون يف نيسان/أبريل
إىل خلع الرئيس عمر البشري ،الذي كان نظامه مرادفا لإلبادة
وحنن نؤيد البيان الصادر عن جملس السلم واألمن التابع
اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات حقوق
اإلنسان .ولعدة أشهر ،ظل احملتجون يتجعمون ،توحدهم رؤية لالحتاد األفريقي يف  ٦حزيران/يونيه بإعالن التعليق الفوري
لسودان دميقراطي ينعم بالسالم .ولكن عوضا عن الرتحيب للسودان من مجيع أنشطة االحتاد األفريقي إىل حني إنشاء سلطة
انتقالية بقيادة مدنية .وندعو السلطات العسكرية املؤقتة يف
باحلوار والنقاش ،رد من بيدهم مقاليد السلطة بعنف.
السودان إىل وقف اهلجمات ضد املدنيني ،وإلغاء مجيع القيود
وأدت االعتداءات املشينة للمجلس العسكري االنتقايل غري املربرة على وسائط اإلعالم واجملتمع املدين ،واستعادة الوصول
على املتظاهرين يف اخلرطوم إىل مقتل أكثر من  ١٠٠شخص إىل شبكة اإلنرتنت ،وضمان الوصول دون عوائق ملقدمي الرعاية
ومئات اجلرحى .وجيب إجراء حتقيق كامل ونزيه يف التقارير بشأن الطبية .كما حنثها على احرتام حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك حرية
قيام قوات األمن بضرب احملتجني واالعتداء عليهم جنسيا وإلقاء التعبري وضمانات احملاكمة العادلة.
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ويف هذا السياق ،حنث اجمللس العسكري االنتقايل على املتعلقة بالقانون الدويل العريف وتفسري قرارات جملس األمن .لكن
املوافقة على طلب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق خماوفنا حيال هذا القرار ،واحملكمة عموما ،ال تقلل بأي حال
اإلنسان للتعجيل بنشر فريق األمم املتحدة لرصد حقوق من األحوال التزامنا بدعم املساءلة عن جرائم الفظائع.
اإلنسان .وينبغي لألمم املتحدة أيضا أن جتعل تعزيز احرتام
السيد ليفيتسكي (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
حقوق اإلنسان يف صميم جهودها يف السودان ،سواء من املدعية العامة فاتو بنسودا على إحاطتها بشأن التطورات
خالل العملية املختلطة أو فريق األمم املتحدة القطري.
األخرية املقلقة للغاية يف اخلرطوم .وكما فعلت وفود كثرية أخرى
واالستقرار الطويل األجل يف دارفور ويف مجيع أحناء
السودان يتوقف على حل األسباب الكامنة وراء النزاع الذي
طال أمده .ويشمل ذلك تعزيز النظام القضائي السوداين لكفالة
املساءلة على املستويني احمللي والوطين .ويشمل ذلك إنشاء
حكومة وطنية قادرة على االضطالع بعملها بالكامل بقيادة
مدنية ملتزمة باإلصالح .كما يشمل التزام اخلرطوم بالسعي إىل
اتفاق سالم دائم يف دارفور.

هنا اليوم يف هذه القاعة ،امسحوا يل أن أبدأ بالتأكيد جمددا على
دعم بولندا الكامل للمحكمة اجلنائية الدولية وعمل املدعية
العامة .نؤيدها ليس ألننا نؤمن بالعدالة الدولية فحسب ،بل
ألننا نرى أن مكافحة اإلفالت من العقاب وكفالة املساءلة تظل
ركيزة أساسية ملنع نشوب النزاعات وحلها ،األمر الذي يعين أن
عملها يكمن يف صميم والية جملس األمن .ونتفق مع املدعية
العامة متام االتفاق عندما قالت اليوم،
“إن إهناء اإلفالت من العقاب عن اجلرائم املزعومة
وفق نظام روما األساسي يف دارفور أمر أساسي لصون
السلم واألمن يف دارفور وغريها”.

ولن يكون هناك سالم دائم يف السودان إىل أن تتم مساءلة
حقيقية عن اجلرائم املرتكبة ضد الشعب السوداين .والواليات
املتحدة كانت تارخييا ،وستظل مؤيدا قويا لتحقيق املساءلة
اجملدية والعدالة لضحايا األعمال الوحشية من خالل اآلليات
وكما يرد يف تقرير املدعية العامة ،يعتمد مكتبها على تعاون
املناسبة .وجيب أن يواجه مرتكبو جرائم الفظائع العدالة ،ولكن الدول وغريها للوصول اآلمن إىل األراضي اليت وقعت فيها
علينا أيضا أن نتوخى احلذر يف التعرف على األداة املناسبة لكل جرائم مزعومة بغية مجع األدلة واالعنقال وإلقاء القبض على
موقف. .
األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر اعتقال أو إجبارهم على
وجيب أن أكرر اعرتاضنا الثابت واملبدئي على أي تأكيد تسليم أنفسهم .ونالحظ أنه ،عمال بالقرار ،)٢٠٠٥( ١٥٩٣
لوالية احملكمة اجلنائية الدولية على مواطين الدول اليت ليست تظل حكومة السودان ومجيع أطراف النزاع األخرى يف دارفور
أطرافا يف نظام روما األساسي ،أو يف حالة عدم وجود إحالة من ملزمة قانونا بالتعاون الكامل وتقدمي كل ما يلزم من مساعدة إىل
جملس األمن أو موافقة هذه الدول .وال تزال الواليات املتحدة احملكمة واملدعي العام .ويف هذا الصدد ،نأمل أن نرى تقدما يف
تشعر بالقلق إزاء احملاوالت غري الشرعية لتأكيد هذه الوالية القريب العاجل ،ونشجع األطراف على االخنراط يف حوار مع
املكتب لضمان أن يواجه املشتبه هبم العدالة ،إما يف احملكمة
القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية.
ونشري أيضا إىل عدم موافقتنا على عدد من جوانب القرار اجلنائية الدولية أو يف السودان ،وفق مبادئ التكامل واحملاكمة
الذي أصدرته مؤخرا دائرة االستئناف التابعة للمحكمة يف العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة .عالوة على ذلك ،تؤيد
االستئناف املقدم من األردن ،مبا يف ذلك التحليل واالستنتاجات بولندا املوقف األخري لدائرة االستئناف التابعة للمحكمة ،يف
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تأكيدها أن السودان ،بوصفه طرفا يف اتفاقية عام  1948ملنع السالم الدائم يف دارفور ،مثلما أشارت املدعية العامة حبق.
جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،ملزم قانونا “بالتعهد مبنع وتشجع بولندا على مضاعفة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها” .ونالحظ كذلك أن مذكرة املذكورة .وال ميكن إضاعة هذه الفرصة إلحداث تغيري إجيايب.
االعتقال الثانية اليت أصدرهتا احملكمة حبق السيد عمر البشري
وجيب فهم األحداث اليت وقعت يف دارفور يف سياق
تشمل هتمة اإلبادة اجلماعية.
الوضع العام يف البلد بأسره .وتدين بولندا بشدة استخدام
العنف من جانب قوات األمن السودانية ضد املتظاهرين يف
اخلرطوم مؤخرا ،ما أدى إىل سقوط الكثري من القتلى واجلرحى
يف صفوف املدنيني .وليس هناك ما يربر استخدام القوة ضد
املتظاهرين السلميني .وجيب وقف مجيع أشكال العنف ضد
الشعب السوداين ،مبا يف ذلك أعمال القتل خارج نطاق القضاء
أو بطريقة عشوائية أو بإجراءات موجزة ،وكذلك الضرب وأعمال
العنف اجلنسي واجلنساين واحتجاز األشخاص واختفاؤهم.
وال بد يل أنه أضيف أن أعمال العنف واالعتداء اجلنسيني ،مبا
يف ذلك اغتصاب النساء والفتيات ،بغيضة جدا وجيب وقفها.
وقبل بضعة أشهر فحسب ،اختذنا القرار )٢٠١٩( ٢٤٦٧
بشأن إهناء العنف اجلنسي يف حاالت النزاع .وعلى الرغم من
أنه ال يعترب انتهاكا خطريا للقانون الدويل ،فإنه سلوك الإنساين.

وأود اآلن أن أتطرق إىل احلالة يف دارفور على وجه
اخلصوص ،والتطورات األخرية يف اخلرطوم ويف السودان عموما.
حنن ندرك أنه خالل األشهر الستة املاضية ،فإن احلالة األمنية
العامة يف دارفور ،باستثناء منطقة جبل مرة ،ظلت مستقرة
نسبيا .إال أن التقارير عن اجلرائم واالنتهاكات والتجاوزات ،مبا
فيها أعمال القتل والعنف اجلنسي والعنف اجلنساين واالحتجاز
التعسفي والتشريد وتدمري املمتلكات وسرقتها ،تشكل مصدر
قلق بالغ .وإننا ندين بشدة استهداف السكان املدنيني  -مبا يف
ذلك من قبل أفراد قوات األمن احلكوميني وقوات الدعم السريع
 وخاصة الفئات األكثر ضعفا ،أي النساء واألطفال والنازحنيداخليا .والعدد الكبري للغاية من النازحني داخليا ،وحاالت
احلرمان من الوصول إىل املنظمات اإلنسانية والعملية املختلطة،
فضال عن أعمال النهب والتخريب ملقر البعثة املبلغ عنها ،هي
وجيب التحقيق يف مجيع االنتهاكات وإساءات حقوق
أيضا مصدر قلق كبري وال ميكن التسامح معها.
اإلنسان بطريقة مستقلة وشفافة ،وينبغي مساءلة اجلناة .ونتوقع
وبولندا حتث أطراف النزاع يف دارفور على وقف األعمال من اجمللس العسكري االنتقايل املسؤول حاليا عن كفالة األمن
العدائية والعنف ،واالحرتام الكامل للقانون الدويل ،مبا يف وسيادة القانون يف البلد ،أن حيرتم تطلعات اجملتمع السوداين
ذلك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،و ّ
ميكن من حرية التعبري والتجمع وحرية وسائط اإلعالم واحليز
وكذلك قرارات جملس األمن ذات الصلة ،والسماح بالعودة املدين والوصول إىل شبكة اإلنرتنت دون أي هتديد أو استخدام
اآلمنة للمشردين داخليا .وندعو مجيع األطراف إىل العمل من للعنف ،فضال عن إيالء األولوية للسماح بنقل السلطة إىل
أجل حل األسباب اجلذرية للنزاع وإجياد حل مستدام .وجيب أن سلطة بقيادة مدنية على أساس من توافق اآلراء.
يكون إهناء اإلفالت من العقاب وإرساء احلقيقة وحتقيق العدالة
وكما تنوه املدعية العامة يف تقريرها:
وسيادة القانون واملصاحلة جزءا من ذلك .وتكتسي املساءلة عن
“لقد أصبح السودان على مفرتق طرق اآلن.
اجلرائم ومحاية املدنيني واحرتام حقوقهم األساسية ،فضال عن
ولطاملا سعى ضحايا احلالة يف دارفور إىل العدالة فيما
ردع ارتكاب مزيد من اجلرائم واالنتهاكات أمهية بالغة لتحقيق
يتعلق باجلرائم املروعة اليت عانوا منها ،وما زالوا يتطلعون
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إىل ضمان مساءلة اجلناة املزعومني .وقد وضع العامل
السودان مرة أخرى نصب عينيه وأصبح ممكنا حتقيق
العدالة لضحايا احلالة يف دارفور”
وختاما ،تتشاطر بولندا أمل املدعية العامة ومكتبها يف
أن تقرر احلكومة اجلديدة يف السودان فتح صفحة جديدة
من التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية .ونكرر تأكيد النداء
املوجه إىل اجمللس والدول األطراف بغرض تقدمي الدعم الكامل
والثابت للشعب السوداين ،وملكتب املدعية العامة ومجيع
أصحاب املصلحة امللتزمني بضمان حتقيق السالم واملساءلة عن
اجلرائم الفظيعة املرتكبة يف دارفور .فذلك ما يستحقه أولئك
األشخاص ،وخاصة الضحايا والشهود يف دارفور ،الذين نشيد
هبم ،وليس أقل منه .وقد طال انتظارهم لذلك كثريا.

S/PV.8554

إن قرار احملكمة اجلنائية الدولية بشأن رئيس مجهورية
السودان السابق عمر البشري مل حيظ بدعم املنظمات الدولية اليت
ينتمي إليها السودان ،كجامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وتلك املنظمات جزء من الشراكات
اإلقليمية والدولية لألمم املتحدة ،وفق ما ورد يف الفصل الثامن
من ميثاق األمم املتحدة.
إن دولة الكويت ،بصفتها العضو العريب يف جملس األمن،
تُ ّ
ذكر جمددا بقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم  ٥١٤املتخذ
يف مدينة سرت يف ليبيا ،يف عام  .٢٠١٠وهو املوقف العريب
جتاه إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية ،حيث يرفض تسييس
مبادئ العدالة الدولية أو استخدامها يف االنتقاص من سيادة
الدول ووحدهتا واستقرارها.

ويف اخلتام ،جندد التزامنا باحرتام مبادئ ميثاق األمم
الرئيس :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل الكويت.
يف البداية ،أشكر السيدة فاتو بنسودة ،املدعية العامة املتحدة ،مبا فيها تلك اليت تدعو إىل احرتام سيادة الدول وعدم
للمحكمة اجلنائية الدولية على إحاطتها ،ونأخذ علما مبا ورد يف التدخل يف شؤوهنا الداخلية .ونؤكد االلتزام بسيادة الدول
واستقالهلا.
التقرير التاسع والعشرين للمحكمة بشأن السودان.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
إن تعامل جملس األمن جيب أن يكون متسقا ومتكامال،
وأعطي الكلمة اآلن ملمثل السودان.

خاصة يف ظل ما نشهده مجيعا من تطورات يف دارفور ،اإلقليم
الذي خرج من مرحلة النزاع وبدأ مرحلة بناء السالم .ولقد رحب
نعب عن
السيد أحمد (السودان) :امسحوا لنا بدءا أن ّ
جملس األمن أكثر من مرة ّ
بتحسن الوضع األمين والتشجيع سعادتنا بتويل دولة الكويت الشقيقة رئاسة جملس األمن هلذا
على حل املنازعات بني القبائل بفضل جهود حكومة السودان الشهر .ونود أن نديل باملالحظات اآلتية.
وبعثة حفظ السالم .كما شجع الدول على املسامهة يف عملية
أوال ،السودان ليس طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة
االنتقال لبناء السالم.
اجلنائية الدولية ،وهي كما تعلمون ليست جهازا من أجهزة
بناء على ما سبق ،نتمىن أال تقف إجراءات احملكمة األمم املتحدة .وبالرغم من تغري الواقع السياسي يف السودان،
اجلنائية الدولية عثرة أمام جهود حتقيق السالم يف السودان ،وأن ال زالت احملكمة هي ذاهتا وهي نفسها نظاما وممارسة .لذلك
يُرتك األمر للسودانيني أنفسهم لضمان جناح العملية السياسية فإن موقفنا منها ثابت مل يتغري ،وليس لدينا أية التزامات جتاهها.
االنتقالية وتعزيز األمن واالستقرار يف السودان ،مبا يليب آمال
موجه ألعضاء اجمللس املوقر .ومع ذلك نقول إن إشارة
وبياننا ّ
وتطلعات أبناء شعبه الشقيق.
التقرير ملسألة التكامل ،وإن جاءت متأخرة جدا ،إال أهنا إجيابية.
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ثانيا ،يشهد السودان منذ كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٨حتقيق االنتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم واالستقرار يف
تطورات إجيابية الفتة تؤسس لواقع سياسي جديد سيفضي بال دارفور (انظر .)S/PV.8552
شك إىل تأسيس نظام تسوده قيم احلرية والعدالة وسيادة حكم
رابعا ،إن قرار دائرة االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية
القانون ،حيث بدأت بالفعل مسرية جادة لرتسيخ بنية مستدامة خبصوص قضية اململكة األردنية اهلامشية املشار إليها يف التقرير،
حلكم مدين دميقراطي ال جمال فيه لإلفالت من العقاب.
بين على تفسريات سياسية أكثر منها قانونية .فالقرار خيالف

ويف هذا السياق ،جيب التأكيد على مهنية واستقالل العديد من املعاهدات الدولية الثابتة والراسخة .بل وخيالف حىت
وكفاءة القضاء السوداين وقدرته على حتقيق العدالة وفقا للقوانني املادة  10من نظام روما األساسي نفسه اليت تنص على أنه
الوطنية والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل اإلنساين .وقد
“ليس يف هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو ميس
شرعت النيابة العامة السودانية يف التحقيق اجلنائي مع الرئيس
بأي شكل من األشكال قواعد القانون الدويل القائمة أو
السابق عمر البشري املعتقل هو وعبد الرحيم حممد حسني وأمحد
املطورة”.
هارون ،وسيق ّدم البشري حملاكمة عادلة أمام القضاء الوطين ،أُعلن
وخيالف هذا القرار القانون الدويل العريف الذي انتقى منه
عن بدايتها فعال األسبوع املقبل تأكيدا على رغبة وقدرة القضاء
قضاة احملكمة ما يناسبهم وخيدم مصاحلهم يف احلكم فقط.
الوطين على حتقيق العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب.
ويعترب عدد مقدر من اخلرباء القانونيني أن قرار جملس األمن
ثالثا ،بالرغم من اعرتاف التقرير
ّ
بالتحسن املطرد لألحوال  )2005( 1593ال يعفي من االلتزام مببدأ احرتام احلصانة.
يف دارفور ،إال أنه حفل بنماذج توضح عدم اتساقه وتناقضه ،ووفقا للقانون الدويل وللرأي الفقهي الدويل الراجح ،فاحلصانة
والذي يدلل على ذلك املعلومات اخلاطئة أرقاما وأحداثا .هنا هي حق للدولة ال للشخص املتمتع هبا .فال جيوز ألحد
تلك الفقرات ختالف التقارير الصادرة عن األمني العام لألمم النيابة عنها يف هذا املوضوع .ويبقى الشخص املستهدف مبثل
املتحدة ،وآخرها تقرير فريق االستعراض االسرتاتيجي الذي ،هذه القرارات  -يف هذه احلالة  -متمتعا باحلصانة ويستطيع
كما تعلمون ،أكد على هذا التحسن املستمر يف جممل التمسك هبا يف مواجهة احملكمة .وإن أي حماولة للتفسري بغري
األوضاع يف دارفور .ونتيجة هلذا التحسن ،أوصى التقرير الذي ذلك إمنا هي خطأ بني وسوء تقدير من قضاة دائرة االستئناف.
اعتمده جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي واألمني
ختاما ،نؤكد أن مسألة مكافحة اإلفالت من العقاب
العام باستمرار خروج العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم
متثل مقصدا نبيال من مقاصد حتقيق العدالة ،وليست حمل
املتحدة يف دارفور ،حسب اإلطار الزمين املتفق عليه .كما أود
خالف .وتندرج يف املقام األول ضمن مسؤوليات األجهزة
أن أشري إىل اإلفادات القيمة واحملدثة اليت أدىل هبا السيد قائد
القضائية وأجهزة حتقيق العدالة الوطنية املعنية وفقا الختصاصاهتا
قوة العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور
املنصوص عليها يف نظمها القانونية الداخلية.
يف جلسة اجمللس أمس بشأن اخلطوات اليت مت اختاذها يف إطار
رفعت اجللسة يف الساعة 11/30
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