
احلالة يف دارفور، السودان

املديع العام
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ضد أمحد حممد هارون )»أمحد هارون«( وعيل 
حممد عيل عبد الرمحن )»عيل كوشيب«( 
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اعم 1964 أو حنوهتاريخ امليالد            

شمال كردفان، بالسودان ماكن امليالد           

سودايناجلنسية

 برغوالقبيلة

 27 نيسان/أبريل 2007تاريخ صدور أمر القبض            

بانتظار تنفيذ أمر القبض وضع القضية          

يتضمن أمر القبض الصادر ضد أمحد هارون 42 تهمة، استنادا إىل مسؤويلته اجلنائية الفردية بموجب اتلهم
الفقرتني ب( و د( من املادة 25)3( من نظام روما االسايس، 

املادة 7)1()ح(؛  املادة 7)1()أ(؛ واالضطهاد -  )القتل -  اإلنسانية  تتعلق جبرائم ضد  تهمة  • عرشون 

وانلقل القرسي للساكن - املادة 7)1()د(؛ واالغتصاب - املادة 7)1()ز(؛ واألفعال الالإنسانية - املادة 
7)1()ك(؛ والسجن أو احلرمان الشديد من احلرية – املادة )7()1()ه(؛ واتلعذيب – املادة 7)1()و(؛ 

• وأثنان وعرشون تهمة تتعلق جبرائم حرب )القتل – املادة 8)2()ج()1(؛ وشن هجمات ضد الساكن 

– 8)2()ه( – املادة 8)2()ه( )12(؛ واالغتصاب  – املادة )8()2()ه( )1(؛ وتدمري املمتلاكت  املدنيني 
)6(؛ وانلهب – املادة 8)2()ه()5(؛ واالعتداء ىلع كرامة الشخص – املادة 8 )2()ج()2(. 

السيد أمحد حممد هارون  )أمحد هارون(

1957 أو حنوهتاريخ امليالد            

السودان ماكن امليالد           

سودايناجلنسية

يُعتقد أن وادله ينتيم إىل قبيلة اتلعايشة ووادلته إىل قبيلة ادلنكا يف جنوب السودانالقبيلة

27 نيسان/أبريل 2007تاريخ صدور أمر القبض            

بانتظار تنفيذ أمر القبض وضع القضية          

السيد عيل حممد عيل عبد الرمحن )عيل كوشيب(    



اجلرائم املدىع بها )الحئة غري حرصية(

ترى ادلائرة اتلمهيدية األوىل أن هناك أسباباً معقولة لالعتقاد بأن: 

 مسلحاً قد نشب بني حكومة السودان ومعها مقاتلون من قوات الشعب املسلحة السودانية )»القوات املسلحة السودانية«( وقوات ادلفاع الشعيب، إىل • 
ً
نزااع

جانب ميليشيا اجلنجويد، وبني مجااعت متمردة منظمة من بينها جيش/حركة حترير السودان وحركة العدل واملساواة يف دارفور، بالسودان. وُيّدىع أن القوات 
املسلحة السودانية وميليشيا اجلنجويد شنت معاً عدة هجمات ذات طابع منهيج وواسع انلطاق ىلع بدلات كدوم وبندييس ومكجر وأرواال واملناطق املحيطة 
بها يف اعيم 2003 و2004، وذلك يف إطار محلة ماكفحة اتلمرد. ويف ابلدلات اآلنفة اذلكر، ارتكبت أفعال جنائية ضد الساكن املدنيني وال سيما ممن ينتمون إىل 
مجااعت الفور والزاغوة واملسايلت شملت قتل املدنيني، واالغتصاب، واالعتداء ىلع كرامة النساء والفتيات، واالضطهاد وانلقل القرسي، والسجن أو احلرمان 

الشديد من احلرية، وشن هجمات متعمدة ىلع الساكن املدنيني املذكورين أعاله. 

أمحد هارون شغل منصب وزير دولة للشؤون ادلاخلية يف حكومة السودان من اعم 2003 إىل اعم 2005 وُيدىع أنه اكن مسؤواًل عن إدارة »مكتب أمن دارفور«    • 

وميليشيا  واملخابرات  الوطين  واألمن  املسلحة  والقوات  الرشطة  فيها  بما  اتلمرد  بماكفحة  املعنية  احلكومية  اهليئات  خمتلف  بني  اتلنسيق  عن  وباتلايل    
اليت باجلرائم  علم  ىلع  اكن  أعاله،  املذكور  منصبه  حبكم  هارون،  أمحد  بأن  لالعتقاد  معقولة  أسباباً  هناك  أن  األوىل  اتلمهيدية  ادلائرة  وقررت  اجلنجويد.    

ارتكبتها ميليشيا اجلنجويد حبق الساكن املدنيني وباألسايلب اليت استخدمتها؛ وأنه يف خطبه العامة، لم يثبت فقط أنه اكن يعلم أن ميليشيا اجلنجويد   
تهاجم الساكن املدنيني وتنهب املدن والقرى، بل اكن يشجع شخصياً ىلع ارتكاب هذه األفعال غري املرشوعة؛ وأنه حبكم منصبه يف مكتب أمن دارفور   

ومن خالل تنسيقه الشامل ومشاركته الشخصية يف األنشطة األساسية للجان األمن، وباتلحديد جتنيد ميليشيا اجلنجويد وتسليحها وتمويلها يف دارفور، قد   
أسهم عمداً يف ارتكاب اجلرائم املذكورة أعاله.   

عيل كوشيب، أحد أكرب زعماء القبائل يف حملية وادي صالح وعضو قوات ادلفاع الشعيب، قاد آالفاً من عنارص ميليشيا اجلنجويد منذ آب/أغسطس 2003 أو    • 

ما يقارب ذلك إىل آذار/مارس 2004 أو ما يقارب ذلك. ويدىع أن عيل كوشيب توىل تنفيذ اسرتاتيجية حكومة السودان يف ماكفحة اتلمرد، مما أدى أيضاً إىل    
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف دارفور، بالسودان. وُيعتقد أن عيل كوشيب اكن الوسيط بني قادة ميليشيا اجلنجويد يف وادي صالح وحكومة    

أنه قام بتجنيد حماربني يف ميليشيا اجلنجويد وزوّد أفرادها العاملني حتت إمرته بالسالح واملال والطعام وغري ذلك من اإلمدادات،  السودان. ويدىع أيضاً   
 

املدنيني، وباتلحديد ضد بدلات كدوم  الساكن  أنه شارك شخصياً يف بعض اهلجمات ضد  املذكورة أعاله. ويدىع  اجلرائم  ارتكاب  يف  بذلك عمداً  فساهم   
 

ذلك من صنوف  وتعذيب وغري  واغتصاب،  للمدنيني،  قتل  ارتُكبت عمليات  2004، حيث  وآذار/مارس   2003 آب/أغسطس  بني  وأرواال  وبندييس ومكجر    
املعاملة القاسية، وأنه قد شارك بذلك مع آخرين يف ارتكاب اجلرائم املدىع بها.   

اتلطورات القضائية الرئيسية:          

اإلحالة والرشوع يف اتلحقيق 

أنشأ األمني العام لألمم املتحدة كويف أنان جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور عماًل بقرار جملس األمن 1564. وأفادت اللجنة يف تقرير قدمته إىل األمم املتحدة يف اكنون اثلاين/
يناير 2005 أن هناك أسباباً معقولًة لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرٍب قد ارتكبت يف دارفور وأوصت بإحالة احلالة إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة. 

يتضمن أمر القبض الصادر ضد عيل كوشيب 48 تهمة، استنادا إىل مسؤويلته اجلنائية الفردية بموجب اتلهم
الفقرتني ب( و د( من املادة 25)3( من نظام روما االسايس،

• أثنان وعرشون تهمة تتعلق جبرائم ضد اإلنسانية : القتل – املادة 7)1()أ(؛ وإبعاد الساكن أو انلقل 
القرسي للساكن – املادة 7)1()د(؛ والسجن أو احلرمان الشديد من احلرية ابلدنية بما خيالف القواعد 
األساسية للقانون ادلويل – املادة 7)1()ه( ؛ واتلعذيب – املادة 7)1()و(؛ واالضطهاد – املادة 7)1()ح؛ 

واألفعال الالإنسانية اليت تتسبب يف معاناة شديدة أو يف أذى شديد يلحق باجلسم – املادة 7)1()ك((؛ 

– املادة 8)2( • وثمانية وعرشون تهمة تتعلق جبرائم حرب )استعمال العنف ضد احلياة واألشخاص 

– املادة 8)2()ج( )ج()1(؛ واالعتداء ىلع كرامة الشخص وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة 
)2(؛ وتعمد توجيه هجمات ضد الساكن املدنيني – املادة 8)2()ه()1(؛ وانلهب – املادة 8)2()ه()5(؛ 

واالغتصاب - املادة 8)2()ه()6(؛ وتدمري املمتلاكت أو االستيالء عليها – املادة 8)2()ه()12(.



وبتاريخ 31 آذار/مارس 2005، أحال جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة، مستخدماً السلطة املمنوحة هل بموجب نظام روما األسايس، احلالة يف دارفور منذ 1 تموز/يويلو 2002 إىل 
املديع العام للمحكمة اجلنائية ادلويلة وذلك من خالل القرار رقم 1593. 

إثر إحالة جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة احلالة، تلىق املديع العام انلتائج اليت توصلت إيلها جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور. عالوة ىلع ذلك، طلب املديع العام 
معلومات من مصادر خمتلفة مما أدى إىل مجع آالف الوثائق. وخلص املديع العام إىل أن الرشوط انلظامية للبدء يف اتلحقيق قد استوفيت فقرر الرشوع يف اتلحقيق يف 6 

حزيران/يونيو 2005.      

أمرا القبض:

بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2007، أصدرت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أمرين بالقبض ىلع عيل كوشيب وأمحد هارون. ولم يتم القبض عليهما بعُد. 

بتاريخ 25 أيار/مايو 2010، أصدرت ادلائرة اتلمهيدية األوىل يف املحكمة اجلنائية ادلويلة قراراً بإعالم جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة بعدم تعاون مجهورية السودان يف قضية 
املديع العام ضد أمحد حممد هارون )»أمحد هارون«( وعيل حممد عيل عبد الرمحن )»عيل كوشيب«(، وذلك يك يقوم جملس األمن باختاذ أي إجراٍء يراه مالئماً.

يف 15 أذار/مارس 2012، نقلت رئاسة املحكمة االختصاص يف هذه القضية إىل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية.

مشاركة املجين عليهم

قررت ادلائرة اتلمهيدية األوىل السماح لستة أشخاص باملشاركة كمجٍن عليهم يف إجراءات القضية املرفوعة ضد أمحد هارون وعيل كوشيب.

تشكيل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية
القاضية إاكترينا تريندافيلوفا، رئيسة ادلائرة 

القايض كونو تارفوسري
القايض هانس بيرت اكول

تمثيل مكتب املديع العام
لويس مورينو أواكمبو، املديع العام

حمايم ادلفاع عن السيد كوشيب
لم يُعنّي بعد

حمايم ادلفاع عن السيد هارون
لم يُعنّي بعد

املمثلون القانونيون للمجين عليهم 
نيكوالس كوفمان



www.icc-cpi.int | Youtube: www.youtube.com/IntlCriminalCourt | Twitter: twitter.com/IntlCrimCourt

فقط  اجلمهور  إعالم  منها  واهلدف  رسمية،  وثيقة  ليست  هذه 

http://www.icc-cpi.int
http://twitter.com/IntlCrimCourt

