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الدائرة االبتدائية الرابعة
المؤلفة من:

القاضية جويس ألووش ،رئيسةً لها
القاضية سيلفيا فرناندس دي غورمندي
القاضي تشيلي إبوي -أوسوجي

الحالة في دارفور بالسودان
في قضية المدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين

وثيقة علنية
أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين
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يُخطَر بهذا الحكم وفقاً للبند  11من الئحة المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة):
مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا
السيد جوليان نيكولز

محاميا الدفاع
السيد كرمي خان
السيد ديفيد هوبر

الممثِّالن القانونيان للمجني عليهم
السيدة إيلني سيسي
السيد يانس ديكمان

الممثل القانوني لطالبي المشاركة

المجني عليهم غير الممثَّلين

طالبو المشاركة/جبر األضرار غير الممثَّلين

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

مكتب المحامي العمومي للدفاع

ممثلو الدول

أصدقاء المحكمة

قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
السيد هرمان فون هيبل

نائب رئيس قلم المحكمة

وحدة المجني عليهم والشهود
السيد ناجيل فرييل

قسم االحتجاز

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

جهات أخرى
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تصدر الدائرة االبتدائية الرابعة (اليت يُشار إليها فيما يلي بـ”الدائرة“) يف احملكمة اجلنائية الدولية (اليت يُشار إليها

فيما يلي بـ”احملكمة“) اليت تنظر يف قضية املدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين ،إذ تعمل وفقاً للمواد
 85و )11( 11و )1( 13و( )1( 14أ) و 58و 81و 81من نظام روما األساسي (الذي يُشار إليه فيما يلي
بـ”النظام األساسي“) وللقواعد  134مكرراً ومكرراً ثانياً ومكرراً ثالثاً و )1( 171و 157من القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات (اليت يُشار إليها فيما يلي بـ”القواعد“) ،األمر التايل ”أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر
نورين“ ،باألغلبية ،إذ كان للقاضي إبوي -أوسوجي رأي خمالف.
ألف – معلومات أساسية
 – 1يف  10تشرين الثاين/نوفمرب  ،1005طلب مكتب املدعي العام (الذي يُشار إليه فيما يلي بـ”االدعاء“) من
الدائرة إصدار أمر بالقبض على السيد عبد اهلل بندا أبكر نورين (الذي يُشار إليه فيما يلي بـ”السيد بندا“) ،أو
احتياطاً أمراً حبضوره(.)1
 – 1ويف  17آب/أغسطس  ،1008خلصت الدائرة التمهيدية األوىل (اليت يُشار إليها فيما يلى بـ”الدائرة
التمهيدية“) إىل وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن السيد بندا ارتكب جرائم حرب معيَّنة مدعى هبا
وانتهت فضالً عن ذلك إىل أن إصدار أمر حبضوره كاف لضمان مثوله للمحاكمة( .)1وشدَّدت على صالحيتها يف
مراجعة قرارها االكتفاء بإصدار أمر باحلضور ”إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب املدعي العام“(.)3
 – 3ويف نفس اليوم ،أصدرت الدائرة التمهيدية أمراً حبضور السيد بندا( )4مشريةً من جديد إىل أن استنتاجها أن
أمر احلضور كاف ”ال ميس صالحيتها يف مراجعة قرارها وفقاً للمادة  )1( 85و )7( 85من النظام األساسي،
على التوايل“(.)8
( )1الوثيقة ( ICC-02/05-163-Conf-Expومرفقاهتا).
( )1القرار الثاين بشأن طلب املدعي العام املقدَّم مبوجب املادة  17 ،85آب/أغسطس  ،1008الوثيقة ،ICC-02/05-03/09-1-RSC
الفقرة  ،34الصفحة ( 15أُعيد استنساخها حاسوبياً يف  15حزيران/يونيو .)1011
( )3الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-1-RSCالفقرة .38
( )4أمر حبضور عبد اهلل بندا أبكر نورين أمام احملكمة 17 ،آب/أغسطس  ،1008الوثيقة .ICC-02/05-03/09-3
( )8الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-3الفقرة .10
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 – 4ويف  7آذار/مارس  ،1011اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم(.)1
 – 8ويف  1آذار/مارس  ،1013أصدرت هذه الدائرة القرار املعنون ”قرار بشأن تاريخ بدء احملاكمة ،وتاريخ كشف
عما لديه من أدلة ،واألوامر حبضور جلسات احملاكمة وغريها من اجللسات“ ،الذي حدَّدت مبوجبه
ّ
االدعاء النهائي ّ
()7
تاريخ  8أيار/مايو  1014موعداً لبدء احملاكمة .
 – 1وبعد حتديد موعد بدء احملاكمة ،تلقت هذه الدائرة عدداً من املذكرات الكتابية املتصلة بإمكان مثول السيد
بندا طوعاً أمام احملكمة( )5فدعت إىل جلسة الستعراض احلال يف  7نيسان/أبريل  1014مع الطرفني وقلم احملكمة،
()11
حيث تلقت دفوعاً شفوية بشأن املوضوع(.)8وبناءً على طلب الدائرة(َّ ،)10
االدعاء( )11مذكرتني
قدم الدفاع و ّ
كتابيتني إضافيتني.

( )1تصويب للقرار املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم‘‘ 7 ،آذار/مارس  ،1011الوثيقة .ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red-tARB
() 7
عما لديه من أدلة ،واألوامر حبضور جلسات احملاكمة وغريها من
”قرار بشأن تاريخ بدء احملاكمة ،وتاريخ كشف ّ
االدعاء النهائي ّ
اجللسات“ 1 ،آذار/مارس  ،1013الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-455الفقرة .)1( 18
( )5مذكرة قلم احملكمة َّ
مكرراً من الئحة احملكمة فيما يتعلق باإلعداد للمحاكمة 3 ،نيسان/أبريل ،1014
املقدمة عمالً بالبند َّ 14

االدعاء فقط)؛ مذكرة قلم احملكمة الثانية املقدَّمة عمالً بالبند
الوثيقة ( ICC-02/05-03/09-543-Conf-Redاملتاحة للدفاع و ّ
مكرراً من الئحة احملكمة فيما يتعلق باإلعداد للمحاكمة“ 3 ،نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة ICC-02/05-03/09-550-Conf-
َّ 14
االدعاء فقط).
( Redاملتاحة للدفاع و ّ
( )8أمر َّ
حيدد فيه موعد جلسة الستعراض احلال 4 ،نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة ( ICC-02/05-03/09-551مع مرفقها السري)،
 ،ICC-02/05-03/09-551-Conf-Anxوحمضر اجللسة العلنية اليت عقدت يف  7نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة ICC-02/05-03/09-T-
 ،24-ENGوحمضر اجللسة املغلقة اليت عقدت يف  7نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة .ICC-02/05-03/09-T-25-CONF-EXP-ENG

( )10قرار صادر يف أعقاب جلسة استعراض احلال اليت عقدت يف  7نيسان/أبريل  10 ،“1014نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة
 ،02/05-03/09-553-Confالفقرة .14
( )11إفادات الدفاع عمالً بالقرار املعنون ”قرار الصادر يف أعقاب جلسة استعراض احلال اليت عقدت يف  7نيسان/أبريل “1014
(الوثيقة  14 ،“‘)ICC-02/05-03/09-553-Confنيسان/أبريل  ،1014الوثيقة ICC-02/05-03/09-560-Conf؛ والوثيقة ICC-
.02/05-03/09-561-Conf
()11
االدعاء على ”إفادات الدفاع عمالً بـالقرار الصادر يف أعقاب جلسة استعراض احلال اليت عقدت يف  7نيسان/أبريل
جواب ّ
 18 ،“‘)ICC-02/05-03/09-553-Conf( 1014نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة .ICC-02/05-03/09-562-Conf
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 – 7ويف  18نيسان/أبريل  ،1014طلب الدفاع ‘1’ :إلغاء حتديد تاريخ  8أيار/مايو  1014موعداً لبدء
احملاكمة ‘1’ ،حتديد موعد يقع يف أيلول/سبتمرب  1014لعقد جلسة الستعراض احلال ‘3’ ،حتديد تاريخ يقع يف
آذار/مارس  1018موعداً لبدء احملاكمة(.)13
 – 5ويف  11نيسان/أبريل  ،1014قررت الدائرة أن من الواضح أنه مل يعد من املمكن بدء احملاكمة بتاريخ
 8أيار/مايو  .)14(1014وبالتايل َّقررت إلغاء حتديد هذا التاريخ موعداً لبدء احملاكمة .ويضاف إىل ذلك أهنا ،بغية
االدعاء(.)18
البت يف ماهية اخلطوات الالحقة الواجب اختاذها ،طلبت إفادات قانونية ووقائعية من قلم احملكمة ومن ّ
ّ
االدعاء وقلم احملكمة إفاداهتما( .)11ويف  13أيار/مايو  ،1014أودع الدفاع
 – 8ويف  1أيار/مايو  ،1014أودع ّ
االدعاء وإفادات قلم احملكمة(.)17
جواباً َّ
موحداً يتناول إفادات ّ
 – 10ويف  14متوز/يوليو  ،1014أصدرت الدائرة القرار املعنون ”قرار بشأن اخلطوات الالحقة فيما خيص
إجراءات احملاكمة“ (يُشار إليه فيما يلي بـ”القرار الصادر يف  14متوز/يوليو“)( .)15ويتضمن القرار احلايل اإلشارة
إىل اإلفادات السرية واألسباب اليت وردت يف ذلك القرار( .)18ويف القرار الصادر يف  14متوز/يوليو ،رأت الدائرة:
’ ‘1أن من الضروري التكفل بتعاون السودان يف إطار إجراءات حماكمة السيد بندا( )10و’ ‘1أمرت رئيس قلم
()13

طلب الدفاع إلغاء حتديد تاريخ بدء احملاكمة 18 ،نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-563-Conf-Redالفقرة

( 17مت يف  11نيسان/أبريل  1014اإلخطار بنسخة سرية من هذه الوثيقة حمجوبة منها معلومات).
( )14قرار بإلغاء حتديد تاريخ  8أيار/مايو  1014موعداً للمحاكمة 11 ،نيسان/أبريل  ،1014الوثيقة

ICC-02/05-03/09-564-

 ،Redالفقرات  10إىل (13ملحقاً به رأي القاضي إبوي -أوسوجي املخالف جزئياً)؛ مت يف التاريخ ذاته إيداع نسخة سرية من هذا
القرار).
( )18الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-564-Confالفقرات  11إىل .13
( )11الوثيقة ICC-02/05-03/09-576-Conf؛ والوثيقة .ICC-02/05-03/09-577-Conf

( )17الوثيقة .ICC-02/05-03/09-583-Conf
( )15الوثيقة ( ICC-02/05-03/09-590-Redأُحلِق هبا رأي القاضي إبوي -أوسوجي املخالف جزئياً؛ وأ ِ
ُخطر بنسخ سرية عن هذه
الوثيقة يف اليوم نفسه).
( )18الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Confالفقرات  11إىل  11و 11إىل  33و 38و .31وإن الدائرة ،إذ تراعي مبدأ عالنية
اإلجراءات املستمد من املادتني  )7( 14و )1( 17من النظام األساسي ،ترى أنه جتوز اإلشارة إىل املعلومات ِ
السِّرية يف هذه الوثيقة
العلنية شريطة أن ال يقوض ذلك ِسِّريتها.
( )10الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Redالفقرة .31
الرقم ICC-02/05-03/09
 11أيلول/سبتمبر 4112
11/8
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-02/05-03/09-606-tARB 10-11-2014 6/12 RH T

احملكمة بأن يـُ ْعلِم حكومة السودان باألمر حبضور السيد بندا وأن حييل إليها طلب تعاوهنا الختاذ مجيع اخلطوات
الالزمة تيسرياً حلضور السيد بندا حملاكمته مبا يف ذلك تزويده بوثائق السفر والقيام بسائر الرتتيبات الالزمة حبسب
مقتضى احلال(.)11
 – 11ويف  31متوز/يوليو  ،1014أخطر قلم احملكمة حكومة السودان بطلب التعاون املذكور(.)11
 – 11ويف  18آب/أغسطس َّ ،1014
أكد قلم احملكمة أن حكومة السودان أعادت الظرف الذي حيوي طلب
التعاون إىل احملكمة دون فتحه(.)13
 – 13ويف  8أيلول/سبتمرب  ،1014حاج االدعاء بأنه يرى أن املتهم أبدى استعداداً مشروطاً حلضور احملاكمة وأنه
َّ
سيتعذر تلبية شروطه .ولذا يطلب تأكيداً من املتهم بأنه سيمثل أمام احملكمة يف هذه القضية عندما يُطلَب
يبدو أنه
منه ذلك( )14ألنه من غري الواضح ما إذا كان سيمثل للمحاكمة بتاريخ  15تشرين الثاين/نوفمرب  1014طوعاً أم
يتعني إصدار أمر بالقبض عليه (يُشار إىل هذا الطلب فيما يلي بـ”الطلب املقدَّم يف  8أيلول/سبتمرب
س َّ
.)18()“1014
 – 14ويف  8أيلول/سبتمرب  ،1014أودعت املمثلة القانونية املشرتكة مالحظاهتا على تقرير قلم احملكمة بشأن
املوجه إىل مجهورية السودان( .)11وطلبت أموراً منها تيسري الوسائل الكفيلة بتذليل الصعوبات اليت
طلب املساعدة َّ
حتول دون مثول املتهم للمحاكمة مبا يف ذلك اختاذ تدابري بديلة و/أو إصدار أمر بالقبض عليه(.)17
( )11الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Redالصفحة .10
( )11
املوجه إىل مجهورية السودان“( )ICC-02/05-03/09-593بتاريخ  30متوز/يوليو ،1014
تصويب لـ”طلب املساعدة َّ
 31متوز/يوليو  ،1014الوثيقة ( ICC-02/05-03/09-593-Corrومرفقها ،وأ ِ
ُخطر هبا يف  1آب/أغسطس .)1014

( )13تقرير قلم احملكمة بشأن القرار املعنون ”قرار بشأن اخلطوات الالحقة فيما خيص إجراءات احملاكمة“ 18 ،آب/أغسطس
 ،1014الوثيقة ( ICC-02/05-03/09-598-Confومرفقاها).
( )14الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-603-Confالفقرة .11
( )18الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-603-Confالفقرة .4
( )11مالحظات املمثلني القانونيني املشرتكني على التقرير الذي أعده قلم احملكمة إثر قرار الدائرة الصادر يف  14متوز/يوليو 1014
املعنون ”قرار بشأن اخلطوات الالحقة فيما خيص إجراءات احملاكمة“ 8 ،أيلول/سبتمرب  ،1014الوثيقة ICC-02/05-03/09-602-
.Conf
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 – 18ويف نفس اليوم ،شدَّد الدفاع من جديد على أن السيد بندا مستعد للمثول أمام احملكمة وراغب يف ذلك
وقدَّم إىل الدائرة طلباً سرياً يتعلق مبوعد احملاكمة احملدَّد بـ 15تشرين الثاين/نوفمرب .)15(1014
باء  -القانون المنطبق على المسألة
 – 11يقوم حتليل الدائرة على االعتبارات القانونية التالية ،اليت كان للقاضي إبوي -أوسوجي بشأهنا رأي خمالف:
أوالً  -جيوز للدائرة االبتدائية أن متارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية تكون متصلة بعملها
وميكن أن يكون هلا دور يف تلك اإلجراءات ،وخيضع ذلك ألحكام حمدَّدة ال تسري على هذه
املسألة(.)18
ثانياً – ينص إطار نظام روما األساسي على تدبريين ميكن اختاذمها لكفالة املثول أمام احملكمة مها
()30
إصدار أمر بالقبض وإصدار أمر باحلضور  .وكال التدبريين يقتضي اخللوص إىل أن مثة أسباباً
معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص املعين ارتكب جرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة(.)31
ثالثاً – فيما عدا يف بعض احلاالت االستثنائية احملدودة( ،)31يتع َّني على املتهم الذي صدر أمر
حبضوره أو بالقبض عليه أن حيضر احملاكمة(.)33
( )17الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-602-Confالصفحة .11
( )15الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-605-Confالفقرتان  18و.30
( )18املادتان  )11( 11و( )1( 14أ) من النظام األساسي.

( )30املادة  85من النظام األساسي.
( )31املادة ( )1( 85أ) و( )7من النظام األساسي.
( )31القاعدة  134مكرراً و 134مكرراً ثانياً و 134مكرراً ثالثاً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .انظر أيضاً دائرة االستئناف،
قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وجوشوا آراب سانغ ،حكم بشأن استئناف املدعية العامة قرار الدائرة االبتدائية اخلامسة
(أ) الصادر يف  15حزيران/يونيو  1013املعنون ’قرار بشأن طلب السيد روتو إعفاءه من حضور احملاكمة حضوراً مستمراً‘“،
 18تشرين األول/أكتوبر  ،1013الوثيقة .ICC-01/09-01/11-1066, OA 5
( )33املادة  13من النظام األساسي.
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رابعاً – يصدر أمر القبض بناء على طلب املدعي العام شريطة اخللوص إىل أن القبض على
الشخص يبدو ضرورياً ‘1’ :لضمـان حضوره أمام احملكمة ‘1’ ،لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق
أو إجراءات احملكمة أو تعريضهما للخطر ‘3’ ،حيثما كان ذلك منطبقا ،ملنع الشخص من
االستمرار يف ارتكاب تلك اجلرمية أو ملنع ارتكاب جرمية ذات صلة هبا تدخل يف اختصاص احملكمة
وتنشأ عن الظروف ذاهتا(.)34
خامساً – ميثل أمر احلضور بديالً ألمر القبض وجيب أن تقتنع الدائرة بأن إصدار أمر حبضور
الشخص يكفي لضمان مثوله أمام احملكمة( .)38وال جيوز للدائرة إصدار أمر باحلضور إال إذا توافرت
”ضمانات كافية بأن الشخص سيمثل أمام احملكمة“( .)31وختضع مسألة كفاية أمر احلضور ملراجعة
مستمرة من الدائرة وال سيما بالنظر إىل واجبها األساسي يف كفالة عدم عرقلة مسرية العدالة وعدم
إيقافها .وجيوز للدائرة ،عند االقتضاء ،أن تصدراً أمراً بالقبض على الشخص املعين يف أي وقت قبل
انعقاد احملاكمة أو حىت بعد بدئها.
جيم – التحليل
 – 17أجرت الدائرة حتليلها وخلصت إىل استنتاجاهتا باألغلبية إذ كان للقاضي إبوي -أوسوجي رأي خمالف.
 – 15طلب االدعاء من الدائرة يف هذه القضية ،كما أشري إىل ذلك فيما تقدَّم ،أن تصدر أمراً بالقبض على املتهم
أو ،احتياطاً ،أمراً له باحلضور( .)37ورأت الدائرة التمهيدية أن إصدار أمر بالقبض ال يبدو ضرورياً وخلصت إىل أن

( )34املادة ( )1( 85ب) من النظام األساسي.
( )38املادة  )7( 85من النظام األساسي.
( )31الدائرة التمهيدية األوىل ،قضية املدعي العام ضد أمحد حممد هارون (”أمحد هارون“) وعلي حممد عبد الرمحن (”علي
كوشيب“) ،قرار بشأن الطلب الذي قدمه االدعاء مبقتضى املادة  )7(85من النظام األساسي 17 ،نيسان/أبريل  ،1007الوثيقة
 ،ICC-02/05-01/07-1-Corrالفقرة ( 115أ ِ
ُخطر هبذا التصويب يف  18أيار/مايو .)1007
( )37الوثيقة .ICC-02/05-163-Conf-Exp
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إصدار أمر باحلضور يكفي لضمان حضور السيد بندا احملاكمة ،وأشارت إىل أن ذلك ال ميس بصالحيتها يف
مراجعة كفاية أمر احلضور ”مبوجب املادتني  )1( 85و )7( 85من النظام األساسي“(.)35
 – 18وحبكم أن القضية أُحيلت إىل الدائرة االبتدائية( ،)38ومبوجب املادتني  )11( 11و( )1( 14أ) من النظام
األساسي ،فإن صالحية املراجعة املنوطة بالدائرة التمهيدية تعود اآلن إىل هذه الدائرة .وقد خلصت هذه الدائرة إىل
ملزم بأمر احلضور الساري حالياً( )40وترى اآلن أن توايل األحداث على النحو الذي جرى سرده يف القسم
أن املتهم َ
املتعلق باملعلومات األساسية فيما تقدَّم يربِّر مراجعة مسألة كفاية أمر احلضور املعين.
 – 10وقد راعت الدائرة يف إجراء املراجعة آخر املستجدات اليت طرأت وما متَّ من إجراءات ككل .وكما أشارت
الدائرة إىل ذلك يف قرارها الصادر يف  14متوز/يوليو باألغلبية ،فإنه ليس مبقدورها منع املخاطر املرتبطة بظروف
فعال وال تستطيع إجياد حل مالئم للمشكالت النامجة عنها( .)41وهلذا
معيَّنة يف هذه القضية أو ختفيفها على حنو َّ
التمست تعاون السودان وطلبت من احلكومة السودانية تسهيل حضور السيد بندا احملاكمة( .)41لكن هذا التعاون،
بد .وستحدِّد الدائرة يف الوقت املناسب اإلجراءات املالئمة اليت يتعني
وفقاً للمعلومات اليت أفاد هبا قلم احملكمة ،مل يُ َ
اختاذها لكفالة االستجابة لطلب احملكمة.
 – 11ويف ضوء ما تقدَّم ،ختلص الدائرة إىل أنه بصرف النظر عما إذا كان السيد بندا يرغب يف حضور احملاكمة،
فإنه ليس مثة ما يضمن ،إذا نُ ِظر إىل األمر مبوضوعية يف الظروف القائمة ،أنه سيكون بإمكانه املثول طوعاً.
ولألسباب نفسها ،ال ترى الدائرة من املالئم أن تطلب تعهداً من املتهم حبضور احملاكمة وبالتايل ال يلزم أيضاً تلقي
جواب الدفاع على الطلب املقدَّم يف  8أيلول/سبتمرب .1014
 – 11ويف هذا الصددِّ ،
صدر إذا كان
تذكر الدائرة بأن قضاء احملكمة السابق يشري إىل أن أمر احلضور ال يُ َ
الشخص راغباً يف املثول أمام احملكمة طوعاً فحسب بل جيب أيضاً أن يكون قادراً على ذلك .ففي قضية املدعي
( )35الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-3الفقرة  .10انظر أيضاً الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-1-RSCالفقرة .38
( )38هيئة الرئاسة ،قرار بتشكيل الدائرة االبتدائية الرابعة وإحالة قضية املدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو
جاموس إليها 11 ،آذار/مارس .ICC-02/05-03/09-124 ،1011
( )40الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Redالفقرة 34؛ الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-455الفقرة  11وما يليها.
( )41الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Confالفقرات  11إىل ( 38كان للقاضي إبوي -أوسوجي رأي خمالف).
( )41الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Redالفقرة .31
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العام ضد هارون وكوشيب ،أفيد بأن السيد كوشيب ”[مسجون] مبوجب أمر قبض أصدرته السلطات السودانية
حبقه“ وخلصت الدائرة إىل أنه َّ
تعذر ،بسبب احتجازه ،تقدمي أي ضمانات كافية بأنه سيمثل أمام احملكمة(.)43
()44
وقررت أنه يلزم إصدار أمر بالقبض لكفالة حضور السيد
ورفضت الدائرة إصدار أمر باحلضور يف تلك الظروف َّ
كوشيب احملاكمة(.)48
 – 13وترى الدائرة أنه ميكن تقييد إرادة الشخص أو حريته يف املثول للمحاكمة بوسائل أخرى غري االحتجاز .فإذا
كان من شأن هذه العراقيل أن تنتفي معها أي ضمانات بأنه سيمثل للمحاكمة ،فيجوز للدائرة أن تصدر أمراً
بالقبض عليه.
 – 14وبناءً على املراجعة اليت أجرهتا الدائرة ،ترى ،وفقاً للمادة ( )1( 85ب) ’ ‘1من النظام األساسي ،أن
إصدار أمر بالقبض يبدو اآلن ضرورياً لضمان حضور السيد بندا احملاكمة .وتوعز إىل قلم احملكمة ،عمالً باملادة
 )1( 58من النظام األساسي ،بإحالة طلبات التعاون هذه إللقاء القبض على املتهم وتقدميه إىل احملكمة إىل أي
دولة ،مبا فيها السودان ،ميكن أن يوجد السيد بندا يف أراضيها( .)41وإذا مثل السيد بندا أمام احملكمة طوعاً،
فسرتاعي الدائرة ذلك وتنظر من جديد يف شروط إقامته يف هولندا يف أثناء احملاكمة.
 – 18وبناءً على هذا القرار ،تلغي الدائرة املوعد الذي كان مقرراً لبدء احملاكمة يف  15تشرين الثاين/نوفمرب 1014
وتُوقَف ما خِ
اختذ من تدابري لإلعداد لبدء احملاكمة إىل حني إلقاء القبض على السيد بندا أو مثوله طوعاً أمام احملكمة.
ت يف أي طلبات معروضة أمام الدائرة حالياً ما مل ِ
وإىل أن يتم ذلك ،لن يـُبَ َّ
يبد الطرف أو املشارك املعين سبباً وجيهاً
لذلك.
دال  -الخالصة
 – 11ولألسباب الواردة فيما تقدَّم ،فإن الدائرة:
( )43انظر الوثيقة  ،ICC-02/05-01/07-1-Corrالفقرات  115إىل .114
( )44الوثيقة  ،ICC-02/05-01/07-1الفقرة .114
( )48الوثيقة  ،ICC-02/05-01/07-1الفقرة .133
( )41انظر املادة  )1( 58من النظام األساسي.
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’‘1

ترفض طلب االدعاء املقدَّم يف  8أيلول/سبتمرب 1014؛

’‘1

ختلص إىل أن أمر احلضور مل يعد كافياً لضمان حضور السيد بندا احملاكمة؛

’‘3

تصدر أمراً بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين؛

’ ‘4وتقرر أن يقوم قلم باحملكمة ،يف أقرب فرصة ممكنة ،مبا يلي )1( :إعداد طلب تعاون من أجل القبض
على السيد عبد اهلل بندا أبكر نورين وتقدميه إىل احملكمة عمالً باملادتني  )1( 58و 81من النظام األساسي
وبالقاعدة  157من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ ( )1إحالة الطلب وفقاً للقاعدة  )1(171من القواعد
اإلجرائية ،وبالتشاور والتنسيق مع االدعاء ،إىل السلطات السودانية املختصة وسلطات أي دولة أخرى قد تكون
معنيَّة هبذه املسألة؛
’ ‘8وتوعز إىل قلم احملكمة ،عمالً باملادتني  )3( 58و 81من النظام األساسي ،بإعداد طلبات العبور وإلقاء
القبض املؤقت الالزمة لتقدمي عبد اهلل بندا أبكر نورين إىل احملكمة وإحالتها إىل الدول املعنية وذلك بالتشاور
والتنسيق مع االدعاء؛
’ ‘1وتأمر االدعاء بأن حييل إىل الدائرة وإىل قلم احملكمة ،بقدر ما تسمح التزاماته املتعلقة مبراعاة السرية ،كل
املعلومات املتوفرة له اليت قد تعني على تنفيذ طلب إلقاء القبض على املتهم وتقدميه إىل احملكمة وأي معلومات قد
تساعد يف حتليل ما قد يتعرض له األشخاص من خماطر تقرتن بإحالة طلب التعاون املذكور؛
’ ‘7تلغي املوعد الذي كان مقرراً لبدء احملاكمة يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  1014وتُوقَف ما خِ
اختذ من تدابري
لإلعداد لبدء احملاكمة وتوقف البت يف الطلبات املعروضة أمام الدائرة حالياً إىل حني إلقاء القبض على السيد بندا
أو مثوله طوعاً أمام احملكمة.
وسيلحق القاضي إبوي -أوسوجي هبذه الوثيقة رأيه املخالف يف الوقت املناسب.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
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