
 

 
 

التقرير الثالث والثالثون للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إىل جملس األمن التابع 
 (2005) 1593لألمم املتحدة عمال بقرار اجمللس 

 
 
 املقدمة -1
 
قرار اجمللس )’’ 1593القرار ‘‘( اجمللس)’’، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة 2005آذار/مارس  31يف  -1

 ‘‘(.احملكمة)’’إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  2002متوز/يوليه  1وأحال احلالة يف دارفور منذ  ،‘‘(1593
 
وهذا هو التقرير  .1593املدعي العام إىل خماطبته كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال بقرار اجمللس ودعا اجمللس  -2

 الةحل( فيما يتعلق اب“املكتب”، إىل اجمللس بشأن أنشطة مكتب املدعي العام )ةاحلالي ةالعام ةاألخري للمدعيو الثالث والثالثون، 
 دارفور.يف 
 
  السودانالتطورات األخرية يف  -2
 
تفاعالت ل، حدثت تطورات أخرى تتعلق اب2020كانون األول/ديسمرب  10منذ آخر تقرير قدمه املكتب إىل اجمللس يف  -3

السيد علي حممد املقامة ضد قضية لابفيما يتعلق  ، وخباصة، وأنشطة املكتب يف السودان‘‘(السودان)’’مع مجهورية السودان 
 ‘‘(.السيد عبد الرمحن’’)ابسم علي كوشيب علي عبد الرمحن، املعروف أيضا 

 
 وضع املشتبه فيهم
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السادة عمر حسن أمحد البشري، وأمحد حممد دارفور، ضد يف الة احليف  عن احملكمة ةصادر  أوامر قبضأربعة ال تزال معلقة  -4
 هارون، وعبد الرحيم حممد حسني، وعبد هللا بندا أبكر نورين.

 
اكم البشري يف السودان بتهم تتعلق ابالنقالب العسكري لعام  ،2020منذ متوز/يوليه  -5  ،الذي أوصله إىل السلطة 1989ُيح

اكم بتهم تجز السيد حسني وُيح كما ُيح   مبا يف ذلك مزاعم بتقويض النظام الدستوري واستخدام القوة العسكرية الرتكاب جرائم.
 .1989تتعلق ابالنقالب العسكري لعام 

 
 هارون رهن االحتجاز يف السودان. وال يزال السيد -6
 
 .ابلتحديد وال يزال السيد بندا فارا من عدالة احملكمة ومكان وجوده غري معروف -7
 
ويف إطار االحرتام التام ألدوار كل من املكتب وحكومة السودان وملبدأ  ،كما ورد تفصيله يف القسم املتعلق ابلتعاون أدانه  -8

هبدف ضمان مساءلة من تشتبه  ،2020مع حكومة السودان منذ عام  اما فتئ املكتب جيري حوارا مستمرا ومثمر  ،التكامل
 اجلائزةوسيواصل املكتب استكشاف مجيع خيارات املساءلة  يف دارفور. ين عليهمفيهم احملكمة اجلنائية الدولية وإنصاف اجمل

 1593مبوجب قرار جملس األمن رقم  ،يظل السودان ملزما ،املناقشات اجلاريةوعلى الرغم من هذه  مبوجب نظام روما األساسي.
دارفور إىل يف الة احلبتقدمي املشتبه فيهم األربعة املتبقني يف  ،واألوامر ذات الصلة الصادرة عن قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

 احملكمة.
 
املقرر  التُّهمانكب املكتب على التحضري جللسة اعتماد  ،2020تقدمي السيد عبد الرمحن يف حزيران/يونيه  يف أعقاب -9

ويلخص القسم التايل من هذا التقرير بعض األنشطة القضائية الرئيسية املتعلقة هبذه  .2021مايو /أاير 27و 24عقدها بني 
 القضية.

 
  األنشطة القضائية األخرية -3
 

 جزئيا على الطلب الثاين هليئة االدعاء‘‘( الدائرة’’)وافقت الدائرة التمهيدية الثانية  ،2020كانون األول/ديسمرب   18يف  -10
 .وحتديد آجال جديدة حتضريا للجلسة ،2021أاير/مايو  24حىت  التُّهم اعتمادمتديد األجل، بتأجيل بدء جلسة  الرامي إىل

الكشف عن مجيع األدلة وتقدمي ترمجات عربية إلفادات و عريضة االهتام،  إبيداعوبصفة خاصة، أمرت الدائرة هيئة االدعاء 
 أمرت هيئة االدعاءو  .2021آذار/مارس  29حبلول  ،التُّهميف جلسة اعتماد  الشهود اليت يتوقع أن تستند إليها هيئة االدعاء

نيسان/  16حبلول  التُّهمعتماد وتقدمي املذكرة السابقة ال ،التُّهميف جلسة اعتماد  اإلدالء هبابتقدمي قائمة األدلة املزمع  أيضا
 .2021أبريل 
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قرارا ُيدد املبادئ السارية على مشاركة اجملين عليهم ومتثيلهم  القاضي املنفردأصدر  ،2021كانون الثاين/ يناير   18ويف  -11

 .2021شباط/فرباير  5ل يف كم  واستح  ،التُّهمخالل جلسة اعتماد 
 

 2020كانون األول/ديسمرب   11الصادر يف  دائرة التمهيديةاالستئناف قرار ال دائرةأيدت  ،2021شباط/فرباير  5ويف  -12
 قيد االحتجاز. ئهواألمر ببقا عن السيد عبد الرمحن والقاضي برفض طلب الدفاع اإلفراج املؤقت

 
قراره بشأن تقرير التقييم األول لقلم احملكمة وإحالة طلبات اجملين  القاضي املنفردأصدر  ،2021آذار/مارس  22ويف  -13

والتمثيل القانوين للمجين عليهم، وموقفهم اإلجرائي يف القضية املرفوعة  ،عليهم من أجل املشاركة يف إجراءات ما قبل احملاكمة
 ضد السيد عبد الرمحن.

 
 املوجهة إىل السيد عبد الرمحن التُّهماالهتام، اليت تصف طبيعة قدمت هيئة االدعاء عريضة  ،2021آذار/مارس  29ويف  -14

وبنديسي واملناطق احمليطة هبما كودوم جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املدعى ارتكاهبا يف   التُّهموتتعلق هذه  .وسببها وحمتواها
-12 التُّهم) 2004آذار/مارس  -واملناطق احمليطة هبا يف شباط/فرباير  محكجر( و 11-1 التُّهم) 2003يف آب/أغسطس 

  (.31-22 التُّهم) 2004( ودليج واملناطق احمليطة هبا يف آذار/مارس 21
 

فرفضت طلب الدفاع عقد جلسة  ،أصدرت الدائرة قرارا بشأن إعادة النظر يف االحتجاز ،2021آذار/ مارس  12ويف  -15
 رهن احلبس االحتياطي.ه ملناقشة شروط اإلفراج الفوري عن السيد عبد الرمحن ووضع

 
وقائمة األدلة  التُّهمقدمت هيئة االدعاء مذكرهتا السابقة العتماد  ،وبناء على أمر الدائرة ،2021نيسان/أبريل  16ويف  -16

 .التُّهم اعتمادجللسة 
 

وال  .السيد عبد الرمحن قرار الدائرة السابق بشأن إعادة النظر يف احتجازه استأنف دفاع ،2021نيسان/أبريل  23ويف  -17
 يزال التقاضي بشأن هذه املسألة جاراي.

 
وعقد جلسة استماع  التُّهمأصدر القاضي املنفرد أمرا بتحديد اجلدول الزمين جللسة اعتماد  ،2021أاير/مايو  5ويف  -18

 أن استمرار احتجاز السيد عبد الرمحن.سنوية بش
 



 

4/8 
.2021حزيران/يونيه  9(، 2005) 1593من قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  8عمال ابلفقرة  التقرير الثالث والثالثون  

مقدم طلب من اجملين عليهم ابملشاركة  151ملا جمموعه  سمح، أصدر القاضي املنفرد قرارا ي2021أاير/مايو  20ويف  -19
 ويعني ممثليهم القانونيني. التُّهميف إجراءات اعتماد 

 
 26واختحتمت اجللسات يف  يف القضية املقامة ضد عبد الرمحن. التُّهمبدأت جلسة اعتماد ، 2021أاير/مايو  24ويف  -20

 من قواعد 53للقاعدة وفقا  .للمجين عليهماالدعاء والدفاع واملمثل القانوين  لكل من الشفويةاملرافعات بعد  2021أاير/مايو 
 .التُّهميوما من انتهاء جلسة اعتماد  60يف غضون  الدائرة التمهيدية قرارها املكتوبتصدر ساحملكمة،  عمل

 
  اجلاريةالتحقيقات والتحرايت اجلارية بشأن ادعاءات اجلرائم  -4
 

 التحقيقات اجلارية
 

ويظل الوصول إىل إقليم السودان  األوىل يف السودان. اتهحتقيقة نفذ املكتب أنشط ،منذ الفرتة املشمولة ابلتقرير األخري -21
جائحة كوفيد  وال تزال األمهية ابلنسبة هليئة االدعاء للتفاعل مع اجملتمعات احمللية املتضررة من اجلرائم املرتكبة يف دارفور.أمرا ابلغ 

 تقوض هذه العملية بشدة. 19 -
 

وعلى الرغم  وإعادة ربط االتصال بشهوده احلاليني. اتهحتقيقة واصل املكتب القيام أبنشط ،وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير -22
أوفد املكتب عدة بعثات حتقيق إىل البلدان األفريقية واألوروبية لتعزيز قضيته  ،من اجلائحة القائمة والقيود املفروضة على السفر

  ضد السيد عبد الرمحن.
 

ابلتحقيق للتعاون فيما يتعلق ‘‘( املذكرة"’’(كتب وحكومة السودان مذكرة تفاهم املوقع  ،2021شباط/فرباير  14ويف  -23
أجرى املكتب تقييما أوليا للحالة األمنية واللوجستية لبعثات التحقيق  ،وابإلضافة إىل ذلك مع السيد عبد الرمحن ومقاضاته.

ملتابعة التحقيق إىل السودان بني آذار/مارس وأاير/مايو  اتأوفد املكتب بعث ،وبناء على املذكرة وهذا التقييم األويل املقبلة.
ابإلضافة إىل التحقيقات االستقصائية  ،وقد وفرت هذه البعثات قى حمققوه ابلشهود وأجروا معهم مقابالت.حيث الت ،2021
  ة.م  ي   معلومات وأدلة جديدة ق    ،األخرى

 
 املكتب مبستندات بناء على طلب للمساعدة. حكومة السودانزودت  ،التحقيق املوفدة إىل السودانإحدى بعثات وأثناء  -24

 هذه املستندات نتيجة ألول تنفيذ هلذا الطلب منذ أكثر من عقد من الزمن.ومت استالم 
 

اجلرائم اجلنسية واجلنسانية املتعلقة  يف مواصلة حتقيقهويعمل املكتب حاليا مع خمتلف األشخاص واجلماعات هبدف  -25
 ابلقضااي املعروضة على احملكمة.
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ميثل حتداي ويستغرق وقتا طويال  19 - وإيفاد البعثات أثناء جائحة كوفيد وإجراؤها نشطة التحقيقألتخطيط وما فتئ ال -26

املوظفون واملتعاقدون والشهود خاضعني للحجر الصحي يف  ال يزال ،وابإلضافة إىل قيود أخرى .الكثري من املوارد ويستخدم
هيئة االدعاء اختذت خطوات للتخفيف من  ورغم أن وكذلك عند عودهتم إىل أماكن إقامتهم. ،البلدان اليت توفد إليها البعثات

 فإنه تبني أن التأخري ال سبيل إىل جتنبه. ،هذه التحدايت أبقصى ما يف وسعها
 

 اجلاريةالتحقيق يف ادعاءات اجلرائم 
 

مئات اآلالف  فقد اضطر يف دارفور بنزوح واسع النطاق للسكان املدنيني. الةاحل تاتسم ،خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير -27
ويف  املسلحة اليت شاركت فيها القوات احلكومية واجلماعات املتمردة. والصداماتالقبلي  االقتتالىل الفرار من إمن األشخاص 

 .2020كانون األول/ديسمرب   10حالة وفاة يف صفوف املدنيني منذ  55مت تسجيل حوايل  ،هذا السياق
 

 وأوائلوما حوهلا يف منتصف كانون الثاين/يناير  غرب دارفوريف  يف اجلنينة ريكبقبلي   اقتتالووردت أنباء عن حدوث  -28
بني قبائل العرب واملساليت  فيما ادعي نشب اقتتالكانون الثاين/يناير أو قرابة هذا التاريخ، أسفر   15ويف  .2021 نيسان/أبريل

 وتدمري املمتلكات. ،انزح 100،000يزيد على  ونزوح ما ،وعمال املعونة اإلنسانية عن مقتل مدنيني مبن فيهم نساء وأطفال
شخص  65000وأدى إىل نزوح  نيسان/أبريل 3يف  استؤنف القتال ،واستنادا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ر مستشفى م   تضرر أو دح  ،حلقوق اإلنسان السامي إىل املتحدث ابسم مفوض األمم املتحدة اواستناد .ومقتل نساء وأطفال إضايف
ويدين املكتب أي هجمات ضد موظفي األمم  هلجوم.يف اوتعرضت سيارة إسعاف واحدة على األقل  ،وجممع لألمم املتحدة

 املتحدة وأفراد املساعدة اإلنسانية وأصوهلا.
 

لسودان وأنشطة بعثة األمم لألمم املتحدة تقريره الدوري عن الوضع يف ا أصدر األمني العام ،2021آذار/مارس  1ويف  -29
أدى القتال بني  ،واستنادا إىل التقرير االنتقالية يف السودان )البعثة املتكاملة(.الفرتة املتحدة املتكاملة لتقدمي املساعدة خالل 
 ،شخص 13,000إىل نزوح أكثر من  يف منطقة جبل مرة –فصيل عبد الواحد  -الفصيلني املتناحرين جليش حترير السودان 

إىل أن االشتباكات املسلحة بني القوات لألمم املتحدة كما أشار األمني العام  قتل مدنيني.مو  ،وتدمري أربع قرى على األقل
كانون الثاين/يناير أدت   31و 24عبد الواحد يف ساابنقا مبنطقة جبل مرة يف  فصيلاملسلحة السودانية وجيش حترير السودان/

 شخص. 22,000إىل نزوح ما يقدر بنحو 
 

أفاد صندوق  ،2021في شباط/فرباير ف وتتواصل حوادث العنف اجلنسي واجلنساين ضد النساء والفتيات يف دارفور. -30
تعرضن  ،ينايركانون الثاين/اللوايت نزحن نتيجة للعنف القبلي يف اجلنينة يف   ،ن النساء والفتياتأباألمم املتحدة للسكان 

ذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن أكثر  ،نيسان/أبريل 26ويف  أثناء النزوح وبعده.لشروع يف االغتصاب ل وألالغتصاب 
 .أبلغت عن حاالت عنف جنسايناجلنينة وحوهلا يف اليت مت تقييمها النازحني ‘‘ مواقع جتمع’’٪ من 40من 
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تلك  يفيف التحقيق  األساسيويذكر السودان بواجبه نوع من اجلرائم املرتكبة ضد املدنيني  كلويدين املكتب مرة أخرى   -31

 .اجلرائم واملالحقة القضائية عليها
 
  التعاون -5
 

مع  واصل املكتب اختاذ خطوات ملموسة يف جهوده الرامية إىل إقامة حوار بناء ومتواصل ،خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير -32
أوفد املكتب بعثات لتعزيز التعاون هبدف أتمني املساعدة  ،2021وأاير/مايو ففي شباط/فرباير وآذار/مارس  حكومة السودان.

  والدعم الالزمني ألنشطة التحقيق اليت يقوم هبا املكتب وما يتصل هبا.
 

وتقدمي املكتب ملشروع مذكرة بشأن طرائق التعاون مع  2020تشرين األول/أكتوبر  لسودان يفلوعقب زايرة املدعية العامة  -33
وكما ورد  ملناقشة واستكمال املفاوضات املتعلقة بتعاونه مع السلطات السودانية. أخرى اتصاالتإىل إجراء املكتب  ابدر ،السودان

املذكرة  وتتضمن .2021شباط/فرباير  14مت بعثة التعاون اليت أوفدها املكتب إىل اخلرطوم بتوقيع املذكرة يف ت  اختح  ،تفصيله أعاله
التاسع من نظام روما األساسي واتفاقية امتيازات وحصاانت احملكمة اجلنائية الدولية بناء على الباب لتعاون إطار عمل أساسي ل

 حتقيقات مكتب املدعي العام. إجراء ألغراض
 

ل وال خي وتقتصر هذه املذكرة على التحقيقات اجلارية واملالحقة القضائية يف إطار القضية املقامة ضد السيد عبد الرمحن. -34
ذلك إبمكانية إبرام الطرفني التفاقات وترتيبات مستقبلية فيما يتعلق ابلتحقيق ومقاضاة املشتبه فيهم اآلخرين الذين أصدرت احملكمة 

 .يف حقهم أوامر قبض
 

أاير/مايو  10 ودخل حيز النفاذ يف ،لتعاون مع حكومة السودانلاحملكمة  نطاقاتفاق على  بشأن أيضا تفاوضت احملكمةو  -35
 . ومن املتوقع أن يسهل يف السودان عمل مجيع األجهزة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات ضد السيد عبد الرمحن.2021

 
لتحديد وأتمني املنسقني على املستويني  2021أوفد املكتب بعثة تعاون أخرى إىل السودان يف آذار/مارس  ،ومتابعة للمذكرة -36

تسهيل تنفيذ طلبات التعاون وتوفري اآلليات الالزمة  لبعثةاذه ه وكان الغرض من ة السودان.االسرتاتيجي والتشغيلي داخل حكوم
أمور أخرى،  يف مجلة ،وركزت هذه املناقشات اليت من شأهنا أن تسمح للمكتب إبجراء آمن ومأمون ألنشطة التحقيق يف السودان.

طويلة األجل والتعجيل ابلبت يف طلبات مساعدة مكتب  تسهيل أنشطة التحقيق من خالل توفري أتشريات دخول متعدد على
وجيري  أحرزت حكومة السودان تقدما كبريا يف تسهيل وتنفيذ بعض طلبات مكتب املدعي العام. ،يف هذا الصددو  املدعي العام.

 املزيد من املشاورات لضمان تنفيذ طلبات املساعدة املعلقة.
 



 

7/8 
.2021حزيران/يونيه  9(، 2005) 1593من قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  8عمال ابلفقرة  التقرير الثالث والثالثون  

وهذه هي املرة  يف السودان جلمع األدلة. حمققني ي العام، يف أعقاب هذه البعثة،وكما ورد ذكره أعاله، نشر مكتب املدع -37
يف  ،مبا يف ذلك أخذ شهادات الشهود ،من إجراء أنشطة حتقيق ،2007األوىل اليت يتمكن فيها مكتب املدعي العام، منذ عام 

 إقليم السودان.
 

ويف أعقاب ما أعربت عنه املدعية العامة  ،2021يف آذار/مارس وأاير/مايو  أجراها املكتبوخالل بعثات التعاون اليت  -38
 ،اجملتمعات احمللية املتضررةو من رغبة يف زايرة دارفور للتواصل مع اجملين عليهم  2020خالل زايرهتا للسودان يف تشرين األول/أكتوبر 

 اليت كان من والتزمت حكومة السودان بدعم الزايرة م املتحدة.انقش املكتب إمكانية القيام هبذه الزايرة مع حكومة السودان واألم
ووفقا التفاقية العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم  عبد الرمحن. املقامة ضد قضيةاليف  التُّهماملقرر إجراؤها بعد جلسة اعتماد 

وشرعت  .وهو ممنت هلذا الدعم احلاسم دة يف هذه الزايرةاملكتب على املساعدة اللوجستية والتشغيلية لألمم املتح اعتمد ،املتحدة
هذه آخر مهمة للمدعية العامة احلالية إىل بلد حالة  كانت. و 2021أاير/مايو  28يف  توخاةاملهمة امل يفاملدعية العامة وفريقها 

 قبل هناية واليتها.
 

 ،أجرى اتصاالت بناءة ومفيدة مع الدوائر الدبلوماسية ،اليت أوفدها املكتب إىل السودان التعاون املختلفة وخالل بعثات -39
توىل العديد منهم يالذين  ،وقادة وممثلي حركات التمرد السودانية السابقة ،ومنظمات اجملتمع املدينكياانت األمم املتحدة خمتلف  و 

االتصاالت، متكن املكتب من  ومن خالل هذه منظمات اجملتمع املدين. ومع ،تفاقية جواب للسالماب عمالاآلن مناصب حكومية 
 والتزامهم بتعزيز العدالة واملساءلة وتزويد املكتب ابملساعدة اليت ُيتاج ،االعتماد على الدعم امللموس من خمتلف أصحاب املصلحة

 قاته اجلارية.األطراف يف نظام روما األساسي فيما يتعلق بتحقي األخرى، مبا فيها الدول تعاون الدول مناملكتب  استفادكما  ها.إلي
 

تشرين األول/أكتوبر  3واتفاقية جواب للسالم املوقعة يف  1593وفيما يتعلق أبوامر القبض املعلقة، فإنه عمال بقرار جملس األمن  -40
م، ، أكد املكتب للسلطات السودانية احلاجة املاسة إىل تسليم بقية املشتبه فيهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية. وإلحراز تقد2020

 ُيث املكتب مجيع الدول على أن تقنع حكومة السودان بتسليم املشتبه فيهم األربعة والتعاون التام مع احملكمة. 
 

صلتا يف ويكتسي التقدمي الفوري للسيد هارون أمهية ابلغة يف الضم املمكن لقضيته إىل قضية السيد عبد الرمحن بعد أن فح  -41
يغين عن احلاجة إىل استدعائهم يف مصلحة اجملين عليهم والشهود، ألنه س هذا سيكون يرى املكتب أن. و 2020حزيران/يونيه 

للشهادة أمام احملكمة مرتني ويعمل على تفادي تعريضهم للصدمة جمددا. وجيب أن تثبت حكومة السودان التزامها الراسخ ابلعمل 
 سيد هارون إىل احملكمة دون املزيد من التأخري.حل اجملين عليهم يف حالة دارفور وذلك بتقدمي الاصصوان ملمع املكتب 

 
السيدين البشري واحلسني إىل احملكمة إىل التعاون التام وامللموس مع املكتب، مبا يف ذلك متكينه  تقدميوجيب أيضا أن يستند  -42

ودان على صون كل املعلومات من الوصول دون عراقيل إىل الشهود، واألدلة املستندية وغريها من األدلة. وُيث املكتب حكومة الس
  واألدلة اليت ُيتمل أن تكون هلا صلة بتحقيق احملكمة بشأن السيدين البشري واحلسني ومالحقتهما قضائيا.
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 التواصل مع حكومة السودان لضمان املالحقة القضائية ابالستمرار يفيلتزم املكتب ، 1593وعمال بقرار جملس األمن رقم  -43
 .اجلرائم املرتكبة يف حالة دارفور الذين صدرت يف حقهم أوامر قبضللمسؤولني عن 

 
 اخلامتة -6
 

يرحب املكتب ابلتقدم الذي أحرزه السودان خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير فيما يتعلق ابلسعي إىل إنصاف اجملين عليهم يف  -44
 اليت اختذهتا يف التعاون مع املكتب وتواصلها اإلجيايب معه. لخطواتويعرب املكتب عن امتنانه حلكومة السودان ل احلالة يف دارفور.

 
يف أعقاب اتفاق جواب للسالم، الذي ينص بوضوح على أن إنصاف اجملين عليهم والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية أمران  -45

وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، وبفضل  أساسيان لالنتقال السلمي يف السودان، اختذ السودان خطوات ملموسة لتنفيذ التزاماته.
 .2007تعاون السودان من جديد مع احملكمة اجلنائية الدولية، متكن املكتب من إجراء أنشطة التحقيق األوىل يف السودان منذ عام 

اب للسالم، وستظل على رغبة السودان يف التعاون احلقيقي مع املكتب، واإلعمال امللموس ألحكام اتفاقية جو وتشهد هذه التطورات 
 تشهد على تلك الرغبة يف التعاون.

 
املكتب هبذه اجلهود ويكرر استعداده للعمل مع السلطات السودانية لضمان مساءلة مجيع املشتبه فيهم اخلمسة يف يرحب  -46

ت يف دارفور فيما يتعلق كما أنه على استعداد للعمل مع السودان لضمان املساءلة عن اجلرائم الوحشية اليت ارتحكب حالة دارفور.
 ابألشخاص الذين قد تتم مقاضاهتم حمليا أمام احملكمة اخلاصة لدارفور، على النحو املتفق عليه بني األطراف يف اتفاق جواب للسالم.

 
خرين يعرب املكتب عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه من الدول واألمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآل -47

مكتب املدعي |  دارفور لصاحل اجملين عليهم يف جرائم نظام روما األساسي ويعول على استمرار ذلك الدعم.يف الة حلفيما يتعلق اب
 لعاما

 


