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 )٢٠٠٥ (١٥٩٣القرار   
 ٢٠٠٥مارس /آذار ٣١ املعقودة يف ٥١٥٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 بتقرير جلنة التحقيق الدولية بشـأن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل               إذ حييط علما   

 ،(S/2005/60)وحقوق اإلنسان يف دارفور 
للمحكمـة  ال جيـوز    روما األساسي الـيت تقضـي بأنـه          من نظام    ١٦ املادة    إىل وإذ يشري  

بعـد أن يتقـدم جملـس     أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة ملدة اثين عشـر شـهرا              دءالباجلنائية الدولية   
 األمن بطلب هبذا املعىن،

 مـن نظـام رومـا األساسـي وإذ يشـجع الـدول       ٧٩ و ٧٥ املـادتني    إىل وإذ يشري أيضـا    
 ئماين للمحكمة اجلنائية الدولية املخصص للضحايا،على اإلسهام يف الصندوق االست

ــا   ــادة    وإذ حيــيط علم ــا يف امل ــات املشــار إليه ــا   ٢-٩٨ بوجــود االتفاق ــن نظــام روم  م
 األساسي،
  أن احلالة يف السودان ال تزال تشكِّل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،ررقوإذ ي 
 ة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدوإذ يتصرف 
 إىل املــدعي ٢٠٠٢يوليـه  / متــوز١ إحالـة الوضــع القـائم يف دارفــور منـذ    قـرر ي - ١ 

 العام للمحكمة اجلنائية الدولية؛
 أن تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع األخـرى يف دارفـور           يقرر - ٢ 

 هبـذا  تعاونا كامال مع احملكمة واملدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم مـن مسـاعدة، عمـال             
القــرار، وإذ يــدرك أن الــدول غــري األطــراف يف نظــام رومــا األساســي ال يقــع عليهــا أي التــزام 
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مبوجب النظام األساسي، حيث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى املعنيـة علـى              
 أن تتعاون تعاونا كامال؛

لعمليــة الــيت ستيســر  احملكمــة واالحتــاد األفريقــي إىل مناقشــة الترتيبــات ايــدعو - ٣ 
عمل املدعي العـام واحملكمـة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إجـراء مـداوالت يف املنطقـة، مـن شـأهنا أن                         

 تسهم يف اجلهود اإلقليمية املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب؛
 احملكمــة علــى أن تقــوم، حســب االقتضــاء ووفقــا لنظــام رومــا   أيضــا يشــجع - ٤ 

يل جبهود داخليـة لتعزيـز سـيادة القـانون ومحايـة حقـوق اإلنسـان                األساسي، بدعم التعاون الدو   
 ومكافحة اإلفالت من العقاب يف دارفور؛

 علـى ضـرورة العمـل علـى التئـام اجلـروح واملصـاحلة ويشـجع يف                  أيضا يشدد - ٥ 
هــذا الصــدد علــى إنشــاء مؤسســات تشــمل مجيــع قطاعــات اجملتمــع الســوداين، مــن قبيــل جلــان 

ــز اجلهــود     أو ا/تقصــي احلقــائق و  ــايل تعزي ــدعيم اإلجــراءات القضــائية وبالت ملصــاحلة، وذلــك لت
 املبذولة الستعادة السالم الدائم، مبساعدة ما يلزم من دعم االحتاد األفريقي والدعم الدويل؛

ــة مــن الــدول املســامهة مــن خــارج الســودان    يقــرر  - ٦  إخضــاع مــواطين أي دول
وليها أو أفرادها احلـاليني أو السـابقني، للواليـة       تكون طرفا يف نظام روما األساسي، أو مسؤ        ال

احلصرية لتلك الدولة املسامهة عن كل ما يدعى ارتكابـه أو االمتنـاع عـن ارتكابـه مـن أعمـال                     
ــي، أو فيمــا يتصــل هبــذه         ــا اجمللــس أو االحتــاد األفريق ــيت أنشــأها أو أذن هب ــات ال نتيجــة للعملي

  عن هذه الوالية احلصرية تنازال واضحا؛العمليات، ما مل تتنازل تلك الدولة املسامهة
 بأنه ال جيوز أن تتحمل األمم املتحـدة أيـة نفقـات متكبـدة فيمـا يتصـل                   يسلم - ٧ 

ــة، مبــا فيهــا النفقــات املتعلقــة بالتحقيقــات أو املالحقــات القضــائية فيمــا يتصــل بتلــك       باإلحال
والـدول الـيت ترغـب يف    اإلحالة، وأن تتحمل تلك التكاليف األطراف يف نظام روما األساسـي     

 اإلسهام فيها طواعية؛
 املدعي العام إىل اإلدالء ببيـان أمـام اجمللـس يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن                    يدعو - ٨ 

تاريخ اختـاذ هـذا القـرار ومـرة كـل سـتة أشـهر بعـد ذلـك عـن اإلجـراءات املتخـذة عمـال هبـذا                     
 القرار؛

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 
 
 


