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 السودان: جيب على االحتاد األفريقي إظهار التزامه 
 اإلفالت من العقاب يف دارفور ظاهرة مبعاجلة

 
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق ابلغ بشأن طلب االحتاد األفريقي من جملس األمن الدويل مؤخراً أتجيل التحقيق يف اجلرائم 

 املرتكبة يف دارفور ومقاضاة مرتكبيها من جانب احملكمة اجلنائية الدولية. 
 

اعتزامه السعي إىل استصدار مذكرة توقيف حبق الرئيس  2008يوليو/متوز  14احملكمة اجلنائية الدولية يف فإثر إعالن مدعي عام 
بياانً  ،2008يوليو/متوز  21املنعقد يف  ،جمللس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي 142السوداين عمر البشري، أصدر االجتماع 

من قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائية  16ق وإجراءات املقاضاة وفقاً للمادة يدعو جملس األمن إىل أتجيل مباشرة التحقي
مقاضاة يف الدولية. وجاءت الدعوة إىل التأجيل على أساس "عدم عرقلة اجلهود السلمية اجلارية حالياً"، واستناداً إىل أن "إجراء 

 كون يف مصلحة الضحااي والعدالة". الظروف الراهنة قد ال ي
 

بتفشي حالة من الفوضى على حنو مل نشهده يب إنه "مثة خماطرة فريقعدة تقارير إعالمية، فقد قال رئيس مجعية االحتاد األ وحبسب
يف هذه القارة" إذا مل يتم أتجيل التحقيق واملقاضاة بشأن ما ارتكب من جرائم يف دارفور. بيد أن هذه األقوال تتجاهل الدور 

العدالة يف حتقيق سلم طويل األجل وذي مغزى عن طريق توطيد حالة من الردع الفعال ملن ميكن التكميلي الذي ميكن أن تلعبه 
 أن يرتكبوا جرائم يف املستقبل، ومن خالل إنفاذ حقوق الضحااي يف العدالة واحلقيقة والتعويض. 

 
قد عمل على احلصول  فريقيالحتاد األوعلى الرغم من حقيقة أن غرفة ما قبل احملاكمة مل تتدارس بعد طلب املدعي العام، فإن ا

االحتاد   -على التأجيل. ومما يثري القلق، جلوء دول االحتاد األفريقي حىت إىل التهديد بعدم دعم التجديد لبعثة األمم املتحدة 
هذه اجلهود ومت  األفريقي املشرتكة يف دارفور )يوانميد( ضمن جهودها لتقويض العمل املهم للمحكمة اجلنائية الدولية. وقد فشلت

يوليو/متوز، بيد أن ذلك مت ضمن صياغة تشري إىل أن جملس األمن سوف يعود إىل مسألة التأجيل  31التمديد لبعثة يوانميد يف 
 خالل فرتة وجيزة.  16مبوجب املادة 

 
اسي اليت التزمت بدعم عمل دها، مبا فيها الدول األطراف منها يف قانون روما األسوإذا ما جنحت دول االحتاد األفريقي يف جهو 

احملكمة اجلنائية الدولية، فإن من شأن هذا أن يبعث برسالة واضحة إىل من خيططون هلذه اجلرائم وينفذوهنا يف دارفور أبهنم 
يستطيعون مواصلة ما يقومون به مطلقي اليدين ودون أن حياسبهم أحد. ومنظمة العفو الدولية ال ترى أن هذا "يف مصلحة 

أن يرتك آاثراً حيتمل أن تكون مدمرة على احملكمة ويهدد أبن تصبح هذه  هذاوالعدالة". وفضاًل عن ذلك، فمن شأن الضحااي 
سابقة لكل حالة يقوم املدعي العام ابلتحقيق بشأهنا. كما ميكن أن ترتك جملس األمن مكشوفاً لالبتزاز الدائم من جانب حكومة 



املضادة، مبا يف ذلك استئناف األعمال العدائية، إذا ما يد ابختاذ طيف واسع من التدابري السودان، اليت ميكن أن تلجأ إىل التهد
 إهناء فرتة التأجيل واستأنفت احملكمة نظر طلب إصدار مذكرة التوقيف.  اجمللسقرر 

 
مذكرة توقيف حبق  إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق من أن موقف االحتاد األفريقي حيال طلب املدعي العام إصدار

الرئيس عمر البشري يتعارض بصورة حادة مع أهداف املنظمة ومبادئها هي نفسها مبقتضى القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي 
اختاذ تدابري فعالة وملموسة الحرتام حكم إىل إىل وضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب، و  ةالرامي

ادئ حقوق اإلنسان واملساءلة. ومثة تباين وعدم اتساق صارخان بني املبادئ واألهداف اليت يكرسها القانون القانون وتعزيز مب
 التأسيسي وبني مواصلة املنظمة اإلصرار على أتجيل التحقيق وإجراءات املقاضاة من جانب احملكمة اجلنائية الدولية. 

 
من القانون التأسيسي "تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب ومحايتها، وترسيخ  3 فمن بني أهداف االحتاد األفريقي اليت كرستها املادة

احلكم الصاحل وحكم القانون". كما جيعل القانون التأسيسي من احرتام حرمة احلياة املؤسسات والثقافة الدميقراطية، وضمان 
عمت الدول األفريقية إنشاء احملكمة اجلنائية التشغيلية. وابملثل، فقد د فالت من العقاب ورفضه أحد مبادئهالبشرية وإدانة اإل

الدولية وصادقت أغلبية الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي على قانون روما األساسي، كما إن املؤسسة التابعة لالحتاد األفريقي 
لدول األعضاء فيه إىل تقدمي نفسه، أي اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب )اللجنة األفريقية( قد دعت االحتاد األفريقي وا

اللجنة األفريقية  تيف ابجنول، بغامبيا، طلب 1998الدعم الكامل لعمل احملكمة اجلنائية الدولية. ويف دورهتا العادية اليت عقدت يف 
لتشريعية من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي، بني مجلة أمور، "التصديق على قانون روما األساسي واختاذ مجيع اخلطوات ا

 واإلدارية الضرورية ملواءمة القوانني والسياسات الوطنية مع أحكام القانون األساسي". 
 

أهدافه ومبادئه املؤسسية  أييدلتإن منظمة العفو الدولية تشعر بقلق جدي من أن االحتاد األفريقي مل يُبِد اإلرادة السياسية الكافية 
ولية الرامية إىل التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف دارفور ومقاضاة مرتكبيها. وتعتقد مواصلته رفض دعم اجلهود الدابلعمل نتيجة 

منظمة العفو الدولية أن امتناع االحتاد األفريقي عن دعم مبادرة احملكمة اجلنائية الدولية بشأن دارفور يبعث برسالة مفادها أن 
ا فيها تلك اليت يتضمنها القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي وامليثاق املنظمة ال تستطيع إنفاذ مبادئها والتزاماهتا هي نفسها، مب

 األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. 
 

من قانون روما األساسي ميلك القدرة على اعرتاض  16زد على ذلك، فإن إصرار االحتاد األفريقي على التأجيل مبقتضى املادة 
ض للخطر إقامة سلم دائم يف اإلقليم على اليت ارتكبت يف دارفور، وميكن أن يعر ِ سبيل حتقيق العدالة لضحااي اجلرائم الدولية 

اقرتفته  أساس حكم القانون واحرتام حقوق اإلنسان. وترى منظمة العفو الدولية أن حماسبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان عم  
 ة إرساء حكم القانون وردع االنتهاكات املقبلة. حاجات الضحااي، وإمنا أيضاً إلعاد لتلبيةأيديهم أمر ضروري ليس فحسب 

االحتاد األفريقي فرصة اندرة إلظهار التزامها  رؤساء وتعتقد منظمة العفو الدولية أيضاً أن عمل احملكمة اجلنائية الدولية يوفر جلمعية
لثقة يف مصداقية املنظمة بصفتها ابلتصدي للحصانة من العقاب على اجلرائم اخلطرية مبقتضى القانون الدويل، وإلعادة بناء ا

. وليس مثة سبيل لكي تظهر احلكومات األفريقية فرادىحقوق اإلنسان وليس بتوفري احلصانة لرؤساء الدول منظمة ملتزمة حبماية 
إال ابلتصدي  أن االحتاد األفريقي قادر على أن حيدث تغيرياً حقيقياً يف واقع احلقوق اإلنسانية لألطفال والرجال والنساء األفارقة

 الفعال واحلاسم لإلفالت من العقاب يف دارفور. 



 
ا ومبادئها هي االحتاد األفريقي تبيان إرادة سياسية صلبة وإظهار أهنا قادرة على إنفاذ أهدافه رؤساء إن من األمهية مبكان جلمعية

ة الدولية بشأن دارفور وتبين هذه املبادرة، إبعالن دعمها العلين ملبادرة احملكمة اجلنائي ، وذلكي واثبتنفسها على حنو مبدئ
 وابلعمل من أجل التنفيذ الفعال حلصيلة اإلجراءات اليت تتخذها احملكمة. 

 


