
 
 
 

الرئيس السابق البشير   تسليمالمدني تحث حكومة السودان على  المجتمع منظمات مجموعة من  ٦٠أكثر من 
 وآخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية

 
إرث امتد لعقود من اإلفالت    إنهاءلتزامها بإ  تبرزة االنتقالية السودانية أن  ( يجب على الحكوم ٢٠٢١أغسطس    ٢٦)

البشير   حسن أحمد  من العقاب على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والجرائم الدولية من خالل تسهيل تسليم عمر
 المحكمة الجنائية الدولية. إلى شكل سريعارون وعبد الرحيم محمد حسين بوأحمد ه

 
بما في ذلك ريدريس، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة    – ني واألفراد  من منظمات المجتمع المد  ٦٥أكثر من  بعثت  

المبادرة االستراتيجية  ، و دارفور  يمحامي  هيئة، و ، والمركز األفريقي لدراسات العدالة والسالمالعفو الدولية، وسينتري
األخيرة لتعميق    لتزاماتعلى متابعة اإل  السودانيّة تحثها  الحكومة   الى  برسالة مشتركة  – حةصي  -القرن األفريقي  نساءل

 األفراد الثالثة المحتجزين حاليًا في السودان إلى الهاي.تسليم مة الجنائية الدولية من خالل تعاونها مع المحك 
 
اآلخرون على  و  الموقعون  كريندينيشمل  معسكر  ممثلين عن  دارفور  قالرسالة  صحف   وعدة،  للنازحين في غرب 

التي تدعو إلىةوالحداث  ٢٤دارفور  صحيفتي  ، بما في ذلك  سودانية للعدالة ليّآ  بناء  ، والمنظمات اإلقليمية  ات فعالة 
زيارة عمر   خاللات القانونية في جنوب إفريقيا  ، الذي بدأ اإلجراءا للمقاضاةأفريقي، بما في ذلك مركز جنوب  الجنائية 

إفريقيا في عام   إلى جنوب  باعتقال  )على  ٢٠١٥البشير  إفريقيا  واجب جنوب  المحكمة   البشير  أساس  إلى  وتسليمه 
 الجنائية الدولية(. 

 
للحصول   زمان في السودان أكثر من عقدين من ال ريدريس: "لقد انتظر الضحايا منظمة ، مديرقال روبرت سكيلبيكو 

البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم   محمد حسين إلى المحكمة على قدر من المساءلة. إن نقل الرئيس السابق عمر 
  في ما يتعلّق اد بوضع حد لإلفالت من العقاب  الجنائية الدولية سيبعث بإشارة قوية حول التزام الحكومة االنتقالية الج

 الجرائم الخطيرة في السودان ". ب
 

،  اون مع المحكمة الجنائية الدوليةاألشهر األخيرة للتع  خالل ة السودانية عدة خطوات تاريخية اتخذت الحكومة االنتقالي 
بما في ذلك تسهيل الزيارة األولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور فيما يتعلق بالقضية الجارية بشأن 

  ٣في    ،راءأعلن مجلس الوز  وفوق ذلكرتكبها علي كوشيب.  جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد اإلنسانية التي ا
أغسطس   ١٣أن السودان يعتزم التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وفي    ،٢٠٢١أغسطس  

في السودان للمحكمة الجنائيّة الدوليّة  ، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن افتتاح مكتب  ٢٠٢١
 في األشهر المقبلة.

 
لتزام الحكومة االنتقالية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية  إيادة اآلن اتخاذ إجراءات لترجمة  لسيتعين على مجلس او 

مزيد من    أيّ   البشير وآخرين إلى الهاي دون  تسليم عمر حسن أحمدالل اتخاذ الترتيبات الالزمة لمن خ  فعلي  إلى عمل
 التأخير.

 
 هنا. العربيةو  اإلنجليزيةباللغتين  ،يمكنك العثور على الرسالة كاملة

 
االتصاالت في قسم ، رئيسة Eva Sanchis سبـ إيفا سانشي، يرجى االتصال لمزيد من المعلومات أو لطلب مقابلة

عبر االتصال الهاتفي على الرقم أو  eva@redress.org العنوان اإللكتروني: ، علىمنظمة ريدريس
7857110076+44(0) . 
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