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احلاْح يف صاعنىع، تاْـىصا٘ 

  املضؾٍ اْؿأ ػض حبغ إصعَؾ ؤتى يغصجيؼُح 
 

، اْظٌ َُشرثٝ حبغ إصعَؾ ؤتى يغصج اْـُض تاحلؼىع حبىؤٖغًا اْضوُْح  يف احملُٗح اجلٛائُحؤطضعخ اْضائغج اْرٗهُضَح األوىل 
اْصاْصح يف اْـاؾح يف الٞاٌ  احملُٗح اجلٛائُحؤٖأ  شىِتاملع ؤتى يغصج ِٔوُؤ. يف اعذُاتٝ جغائٕ دغب يف صاعنىع تاْـىصا٘

، 2009ٖاَى /ؤَاع 7ر طضع يغاع اْضائغج حتد األسرأ تراعٌيض و. 2009ٖاَى /ؤَاع 18َىٔ االشٛني  تؿض غهغ
.  اُْىٔؾٛٝ األسرأ  خنؽوُع
 

ُشٙ ؤشٛاء ٞجىٔ  خبٌِاعُخؤهنا وؤتى يغصج، اْظٌ َٛرٍٗ إىل يثُٓح اْؼقاوج يف اْـىصا٘، ٖرهٕ تصالز جغائٕ دغب َُضؾً 
ٖىيؽ  وٍٞ تؿصح حلهع اْـالٔ ًٖغٞاتؿصح االحتاص األنغًٍَ يف اْـىصا٘  ؾًٓ 2007ؿثرٗرب /ؤَٓىِ 29 تراعَز
.  حمُٓح ؤٔ َضاصج، يف مشاِ صاعنىعيف ، اْؿـُغٌ ُٚرادـٍ

 
ّٙ يف ؿُاو  وعؤخ اْضائغج اْرٗهُضَح األوىل ؤ٘ ٞٛاٌ ؤؿثاتًا ٖؿًىْح ْالؾرًاص تإ٘ اهلجىٔ ؾًٓ تؿصح االحتاص األنغًٍَ ُش

 ويد ويىؼ دُىٖح اْـىصا٘ وؾضج مجاؾاخ ٖـٓذح ٖٛػٗح تني َا٘ يائًٗاٚؼاؼ ٖـٓخ ٖطىِ قري طٌ طاتؽ صويل 
، حتد يُاصج ؤيب يغصج، تاالشرغاٌ ٖؽ يىاخ ؾٙ دغَح اْؿضِ واملـاواج ؾً ؤ٘ اهلجىٔ ٚهظذٝ يىاخ ٖٛشًحوَضُُّ. اهلجىٔ

.  ذاتؿح جلٗاؾح ٖـٓذح ؤسغي
 
صنؿُح وياطناخ اًْٛاتّ ٖـٓذني تاملضانؽ املؼاصج ْٓطائغاخ واألؿٓذح امل ششض ؤْم َاٚىا يغاتح َٙاملهاجٕ َُضؾً ؤ٘و

. ٌ ؤهنٕ يرٓىا اشين ؾشغ ٖٙ جٛىص تؿصح االحتاص األنغًٍَ يف اْـىصا٘ وؤطاتىا مثاُٚح آسغَٙ جبغوح تاْكحِؼواصُّ .اْظاعوسُح
ؤسغي ذاتؿح ْثؿصح االحتاص  وٖؿضاخوٖهاجؽ وٖغَثاخ وٖٛشأخ اذظاالخ ؤجهؼج  ،ؤشٛاء اهلجىٔ وتؿضٜ ،وصٖغوا

اذم سٓىَح ٖربصاخ ودىاؿُة وٞىٖغَثح و 17ٖٙ تُٛها  هلااألنغًٍَ يف اْـىصا٘ واؿرىْىا ؾًٓ ممرُٓاخ ذاتؿح 
.  وويىص وطسريج وؤٖىاِوؤدظَح وؤػَاء ؾـُغَح 



 

 

 
ٖاؿُٛىٚى  ؿاجنٍواًْاػُح  ،، عئُـح اْضائغج(اْرباػَّ) ٖٙ اًْاػُح ؿُٓهُا شراَٛغ املؤْهح ،اْضائغج اْرٗهُضَح األوىل عؤخو

ٌ ؤؿثاتًا ٖؿًىْح ْالؾرًاص تإ٘ ؤتا يغصج َرذّٗ ، ؤ٘ ٞٛا(إَطاُْا)واًْاػٍ َىٚى ذاعنىؿري ( تىذـىاٚا) ٖىٚاجُٛف
:  اعذُاب جغائٕ احلغب اْراُْح ؾٙاملـؤوُْح اجلٛائُح 

 
املاصج  مبههىٔاؿرؿٗاِ اْؿٛم ػض احلُاج، املرٗصّ يف اًْرّ، ؿىاء اعُذُة ؤو ُشغؼ يف اعذُاتٝ؛  -

؛ ٖٙ اْٛػأ األؿاؿٍ( 1()ٞـ()2)8
وودضاخ وٖغَثاخ ٖـرشضٖح يف ٖهٗح ٖٙ ٖهأ دهع  ذؿٗض ذىجُٝ ٞجٗاخ ػض ٖىغهني وٖٛشأخ وٖىاص -

 ؛ٖٙ اْٛػأ األؿاؿٍ( 3()ٞـ()2)8املاصج  مبههىٔ اْـالٔ،

 .ٖٙ اْٛػأ األؿاؿٍ( 5()ٞـ()2)8املاصج  مبههىٔاْٛهة  -

 
يت ملؿٓىٖاخ اِوطٍْ اؿرٛاصًا إىل اؤٖاٖها  َُهٍ ْؼٗا٘ ٖصىْٝ ؤٖأ احملُٗح ؤٖغ حبؼىع ؤيب يغصج إطضاع ؤ٘ ؤي اًْؼاجوع

إطضاع ؤٖغ  ْظا مل َثُض اْضائغج،ملصىِ ؤٖأ اؿرؿضاصٜ ِؾٙ ؤؾغب املشرثٝ تٝ واْيت ؤناص نُها تإ٘ يضٖها ُٖرة املضؾٍ اْؿأ 
.  تاًْثغ ػغوعًَا

 
وػٗا٘ ؿري اإلجغاءاخ ٖغاؾاج ْؼغوعج احلهاظ ؾًٓ اْٛػأ اْؿأ ؤحلًد اْضائغج ؾضصًا ٖٙ اْشغوؽ تإٖغ احلؼىع 

 األصْح اْيتؤو يغصج تاالٖرٛاؼ ؾٙ ٖٛايشح ٖـائّ ذرؿٓى تاْرهٕ  اؤبطىص، ؤٖغخ اْضائغج ؾًٓ وجٝ اخلو. تظىعج ٖٛػٗح
ًِضخ تراعَز  .واالٖرٛاؼ ؾٙ اإلصالء تإٌ تُاٚاخ ؿُاؿُح نُها اْضائغج ٚػغخ ، 2009ٖاَى /ؤَاع 13ويف جٓـح ٖكًٓح ُؾ
ذظغحياخ َضيل ؤٌ  وؤ٘ ْٓٗغج األوىلالٔ يثّ ٖصىْٝ وؿائّ اإلؼوؤيب يغصج  جية ؤال جتغٌ ؤٌ اذظاالخ تنيٚٝ ؤ ؤوِػخ

ذؼطٓؽ تضوع يف ذـهُّ  ٘ احملُٗح ْٙؤ ؤوِػخ َٗا. تٓض املؼُمٔ احملُٗح واِادرغهبا جية ؤ٘ ذرٕ ؾًٓ حنى َٕٛ ؾٙ ا
 ٞظٜ االذظاالخ ؤو ذغذُثها إال نُٗا َرؿٓى ٖٛها تؼغوعج ػٗا٘ تًاء ؤيب يغصج حتد ؿُطغج احملُٗح يف مجُؽ األوياخ

إىل وهلظا اْكغع، طضعخ ذؿُٓٗاخ . ٖٙ جاٚثٝ ْشغوؽ ؤٖغ احلؼىع اٚرهاٌاْضائغج ؾًٓ اْهىع تإٌ وؤٚٝ َرؿني إتالـ 
      .       إلجغاء ٞظٜ االذظاالخٖالئٕ ٖـجّ احملُٗح ترشظُض ُٖا٘ 

 
. ٚهغصاملٌ ياعأ اَِؼطٓؽ مبٝاملشرثٝ تٝ ؤٖأ اًْاػٍ ذاعنىؿري، اْظٌ ميصّ َٛثكٍ ؤ٘ ، 2009ٖاَى /ؤَاع 18تراعَز 

وؿرؿًض جٓـح . املٛظىص ؾُٓها يف ٚػأ عوٖا األؿاؿٍ اْيت َُّضؾً تإٚٝ اعذُثها وحبًىيٝ وؿُُذاؽ ؾًٓٗا تاجلغائٕ
الؾرٗاص اْرهٕ يف قؼى٘ نرغج ٖؿًىْح ْرذضَض ٖا إطا َاٚد ٞٛاٌ ؤؿثاب جىٞغَح ْالؾرًاص تإٚٝ اعذُة اجلغائٕ املٛـىتح 

. إُْٝ
 
 
 



 

 

اجلاريت يف حالت دارفور    اإلجراءاث القضائيت
 

ؾٍٓ حمٗض و"( ؤمحض ٞاعو٘)"املضؾٍ اْؿأ ػض ؤمحض حمٗض ٞاعو٘ تؿض يؼُح  يف داْح صاعنىعج شاْساِ ٞظٜ اًْؼُح ٍٞ
  .يؼُح املضؾٍ اْؿأ ػض ؾٗغ دـٙ ؤمحض اْثشريو "(ؾٍٓ َىشُة)"ؾثض اْغمحٙ 

 
.  َٙٞاعب( ٞاعو٘ وَىشُةواْثشري )ج املشرثٝ هبٕ اْصالزػاِ ٌوال 

 
إلطضاع  2008ٚىنٗرب /ذشغَٙ اْصاين 20يف اْطٓة اْظٌ يضٖٝ اإلصؾاء تراعَز  وذٛػغ اْضائغج اْرٗهُضَح األوىل داًُْا

ا يف اهلجىٔ ؾًٓ ٖىيؽ وؤهنٕ شاعٌاصؾٍ آسغَٙ  ششظنياحلؼىع حبى ٖغَٙ بتاًْثغ ؤو، تضاًل ٖٙ طٍْ، ؤ ؤٖغَٙ
.  اْؿـُغٌ دـُُٛرا

 
ََغ اْظاصع ؾٙ جمٓؾ األٖٙ اْراتؽ  1593إىل احملُٗح اجلٛائُح اْضوُْح مبىجة اًْغاع ؤدُٓد احلاْح يف صاعنىع ؤ٘  َُظ

.  ٖٙ ٚػأ عوٖا األؿاؿٍ( ب)13ملاصج ِ ونًا ،2005ٖاعؽ /آطاع 31تراعَز  ْألٖٕ املرذضج
 

عوٖا  ؤداْد شالز صوِ ؤطغال يف ٚػأنًض . دىت اُْىٔ ؤعتؽ داالخ إىل احملُٗح اجلٛائُح اْضوُْحويض ؤدُٓد 
ؾٙ  نؼاًل. ويؿد يف ؤياُْٗها ؤوقٛضا ومجهىعَح َىٚكى اْضميًغاطُح ومجهىعَح ؤنغًَُا اْىؿطً داالخٍٞ األؿاؿٍ 

يف ٚػأ عوٖا  صوْح قري طغلوٞى جمٓؾ األٖٙ اْراتؽ ْألٖٕ املرذضج احلاْح يف صاعنىع، تاْـىصا٘ طٍْ، ؤداِ 
.  األؿاؿٍ
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