
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارفور، السودان: احلالة 

 

 وحممد صالح جربو  عبداهللا بندا أبكر نوريناملديع العام ضد: القضية 
 جاموس

 

 ICC‐02/05‐03/09: الرقم 

 عبداهللا بندا حبق ينر الصادر احلضويأسئلة وأجوبة بشأن أمر
  وحممد صالح جربو جاموسأبكر نورين

 

 

 

 

  ؟ين عبداهللا بندا أبكر نورمن هو
  

َإىل قبيلة الزذلوة يف السودان ويعتقد أنه يف أوا) بندا(  عبداهللا بندا أبكر نورينينتيم السيد د بنداو.  األربعينات من العمرسطُ  من موا
  .  مةجلبهة املتحدة للمقاوا ، إحدى مكونات القيادة اجلماعية–  حلركة العدل واملساواة احلايلائدقبشمال دارفور وهو ال واي، دار كوب،

  
بل موظيف  2007سبتمرب / أيلول29ن بتاريخ ُلقوات املنشقة عن حركة العدل واملساواة أثناء هجوم شًمسؤوال عن ااكن ندا أن ببّويدىع 

حملية أم كدادة، يف يف  يالعسكر ووحداتها ومركباتها املرابطة يف موقع حسكنيتا ومعدتهابعثة االحتاد األفرييق يف السودان ومنشآتها 
 . ال دارفور، بالسودانشم

 
  من هو حممد صالح جربو جاموس؟

  
إىل قبيلة الزخوة يف السودان، ويعتقد بأنه يبلغ اخلامسة واخكالثني من العمر، وهو من ) جربو(ينتيم السيد حممد صالح جربو جاموس 

د  ا ينتيم إىل حركة العدل واملساواةق اكرو، يف شمال دارفور، قرية شقيموا ًويدىع بأنه اكن مسؤوال عن قوات جيش حترير . ًوهو حا

  .ًاهلجوم املذكور آنفا بل بعثة االحتاد االفرييق يف السودانأثناء جيش حترير السودان، / الوحدة، املنشق عن حركة جناحالسودان ـ
  

  ها؟ ا ارتكب وجربو قدبنداُما يه اجلرائم اليت يدىع أن 
  

ائرة احكمهيدية األو أن هناك أ ًنزاخ مسلحا مطوالًسبابا معقولة لالعتقاد بأن رأت ا ً من ) و)(2(8 املادة  غري ذي طابع دو بمفهومً
 جيش/وحركة  قد نشب يف دارفور بني حكومة السودان وعدة مجاخت مسلحة منظمة، بما فيها حركة العدل واملساواةاجظام األسا

 بل موظيف بعثة االحتاد األفرييق يف السودان ومنشآتها 2007سبتمرب /يلول أ29ُو هذا السياق، شن هجوم بتاريخ . حترير السودان
 . العسكري ووحداتها ومركباتها املرابطة يف موقع حسكنيتاومعداتها
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ّويدىع أن اهلجوم نفذته قوات منشقة عن حركة العدل واملساواة، حتت قيادة بندا، باالشرتاك مع قوات تابعة جليش حترير السودان ـ 

مسلحني وأنهم،  كما يدىع أن املهامجني قارب عددهم األلف. جيش حترير السودان، واكنت حتت قيادة جربو/دة، انشقت عن حركةالوح
باملدافع املضادة للطائرات واألسلحة املدفعية وقاذفات القنابل الصاروخية، قتلوا اثين عرش من جنود بعثة االحتاد األفرييق يف السودان 

 أخرى تابعة ومعداتدىع أنهم دمروا أثناء اهلجوم وبعده منشآت اتصاالت ومهاجع ومركبات ُوي. رين جبروح بالغةوأصابوا ثمانية آخ
دات وحواسيب وهواتف خلوية وأحذية وأزياء عسكرية ّكعثة االحتاد األفرييق يف السودان واستولوا بل ممتلاكت تابعة للبعثة من بينها مرب

  .  ل مركبة ووقود وذخرية وأموا17و
  

ائرة . وجربو بندا  بني العسكري حسكنيتاموقعبوجود خطة مشرتكة للهجوم بل ًسبابا معقولة لالعتقاد أهناك  أن ورأى القضاة ورأت ا
ً أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن اهلجوم اكن يستهدف موظيف بعثة االحتاد األفرييق يف السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ًأيضا

 ً اكن مسؤوالمااكنت أساسية، وأنهوجربو دا نكما رأى القضاة أن مساهمة ب .كباتها املرابطة يف موقع اجلماعة العسكرية يف حسكنيتاومر
جوم بل موقع ، خالل اهلجيش حترير السودان/ وتلك املنشقة عن حركة عن القوات املنشقة عن حركة العدل واملساواةبل احكوايل

  .حسكنيتا العسكري
  

ائرة احكمهيدية األو املؤلفة من القاضية سيلفيا شتايرن نظ ائرة،)الربازيل(رت ا ماسينونو موناجينغ   والقاضية سان، رئيسة ا
ا(والقا كونو تارفوسري ) بوتسوانا(  وما قدمه من 2008نوفمرب / ترشين اخكا20يف طلب اإلدخء واألدلة اليت قدمها بتاريخ ) إيطا

ائرة إىل أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن . ومعلومات أخرىمواد مؤيدة  راسة، خلصت ا يتحمل وجربو  بنداالًك من ًوبعد ا
ة اجلنائية  من اجظام ) و)(3(25أو املادة /و) أ)(3(25 جرائم حرب بمقت املادة كرشيك أو رشيك غري مبارش يف ثالثاملسؤو

  : األسا يه
 ُياة، املتمثل يف القتل، سواء ارتكب أو رشع يف ارتكابه، بمفهوم املادة استعمال العنف ضد احل من ) 1)(ه)(2(8ُ

 ،  اجظام األسا

  ،تعمد توجيه هجمات ضد موظفني ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة يف مهمة من مهام حفظ السالم
؛ ) 3)(ه)(2(8بمفهوم املادة   من اجظام األسا

 من اجظام األسا) 5)(ه)(2(8دة اجهب، بمفهوم املا   . 

 
  ؟ وجربوبنداًملاذا أصدرت املحكمة أمرا باحلضور حبق 

  
ً، عدل املديع العام طلبه تعديال جزئيا وقدم طلبا أفاد فيه بأن إصدار أمر باحلضور سيكون اكفيا2009فرباير / شباط23بتاريخ  ً ًّ  لضمان ًَّ
وواصل املديع العام تقديم معلومات إضافية إىل .  للمثول أمام املحكمةما عن استعدادهارب أعماأمام املحكمة ألنه  وجربوبندامثول 

ائرة بهذا اخلصوص ائرة بأن إصدار أمر. ا  باملثول أمام ًأمرا ماهلأصدرت ف ماضور يكيف لضمان مثول املشتبه به باحلينوقد اقتنعت ا
  . 2010يونيو / حزيران17 يف املحكمة

  
  ور؟ما هو أمر احلض

  
ائرة احكمهيدية حبق شخص لل ائرة بتاريخ حمددأمر احلضور هو أمر تصدره ا بعد اجظر يف الطلب واألدلة أو املعلومات و. حضور أمام ا

ائرة أمرا باحلضور إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل  ًاألخرى اليت يقدمها االدخء، تصدر ا

  .صاص املحكمة وأن أمر احلضور يكيف لضمان مثو أمامهايف اخت
  

، جيب أن يتضمن أمر احلضور ما ييل رومانظام من 58هو منصوص عليه يف املادة وكما    :  األسا
  

  ؛اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة باحكعرف عليه  )أ (
ي يكون بل الشخص أن يمثل فيه  )ب (  ؛احكاريخ املحدد ا

     أن الشخص قد ارتكبها؛ىعد اختصاص املحكمة وامليف دخلجلرائم اليت تا إشارة حمددة إىل  )ج (

  .ّدىع أنها تشلك اجلريمةلوقائع املموجز بابيان   )د (

َخيطر املشتبه بهو   . ًالقرار اجها بشأن ما إذا اكن الشخص مذنبابوال يمس إصدار أمر احلضور  ، بأمر احلضورً شخصياُ



 

   احلضور؟ ما الفرق بني أمر القبض وأمر
  

ً من نظام روما األسا بل أنه جيوز لتائرة احكمهيدية أن تصدر أمرا بالقبض أو أمرا باحلضور حبق األشخاص ال58تنص املادة  ّين يدىع ثً ُ

ائرة أن تقتنع بأن يتعني وإلصدار أمر باحلضور، . أنهم ارتكبوا جرائم تدخل يف اختصاص املحكمة عية أمام املشتبه به سيمثل طوابل ا
  .املحكمة

  
يهدد و أاملحكمة أو قد يعرقل احكحقيق مام أالقبض فيصدر إذا اكنت هناك أسباب لالعتقاد بأن املشتبه به لن يمثل طواعية أمر أما 

تبه به من االستمرار يف ارتكاب اجلريمة أو ارتكاب جريمة ذات شلضمان منع امل  أمر القبضإصداركما يمكن . إجراءات املحكمة
 .صلة بها تدخل يف اختصاص املحكمة

 
ائرة أي رشوط بل    ؟ا وجربوبندهل فرضت ا

  
ّ جظام روما األسا أن تفرض بل الشخص املطلوب مثو رشوطا حتد من حريته ًجيوز لتائرة احكمهيدية وفقا وقد ). غري االحتجاز(ً

ائرة أحل وبل وجه . ًعددا من الرشوط مراخة لرضورة احلفاظ بل اجظام العام وضمان سري اإلجراءات بصورة منظمةبأمر احلضور قت ا
ائرة  ائرة واالمتناع عن اإلدالء  وجربوبندااخلصوص، أمرت ا  باالمتناع عن مناقشة مسائل تتعلق باحكهم أو األدلة اليت نظرت فيها ا

   .ياسيةبأي بيانات س
  
  ؟يف احكاريخ املحدد أمام املحكمة  مشتبه بهذا سيحدث لو لم يمثل ما
  

ائرة، جيوز لتائرة احكمهيدية أن تعيد اجظر يف قرارها وأن تقرر إصدار أمر  إذا لم يمثل املشتبه به أمام املحكمة أو لم يلزتم بأوامر ا
  . بالقبض عليه

 
 ة األوالوصول إىل مقر املحكمة واملثول للمر

  
ُهل سيحتجز

  ؟ خالل وجودهما يف هوجدا  أو جربو بندا 
  
ائرة اقتنعت بأن . ال   . مارضورة إللقاء القبض عليهأن تكون هناك  أمام املحكمة طواعية دون ن سيمثال وجربوبنداألن ا
  

 عدم مغادرة ماوينبيغ بل املشتبه به. ًوسيبىق هذا املاكن رسا. املحكمة ما إىل الهاي يف ماكن ختصصه هلماى وصوهلاملشتبه بهما وسيقيم 
  . يف هوجدامامدة وجودهطوال ، إال بإذن منها مامبا املحكمة، بما يف ذلك املاكن املخصص هل

  
  ما يه اخلطوات املقبلة ؟

     
، س أمام اماعند مثول املشتبه به ائرة احكمهيدية األوقومتملحكمة للمرة األو ّ باجلرائم اليت يدىع أنهما بإبالغه ا ا ا ارتكبهماُ

  .  املنصوص عليها يف نظام روما األساماوحبقوقه
  

ائم املنسوبة  اجلرا ارتكبماوستعقد جلسة العتماد احكهم يف غضون فرتة معقولة حكحديد ما إذا اكنت هناك أسباب جوهرية لالعتقاد بأنه
ه   . ماإ

  
   ح موعد جلسة اعتماد احكهم؟ ماأين سيقيم املشتبه به

  
ي أصدرته أية قيود بل حرية املشتبه به ائرة يف أمر احلضور ا   .  يف السفرمالم تفرض ا

ائرة باحلق يف إخدة اجظر يف قرارها هذا إما بمبادرة منها أو بناء بل طلب املديع العا  . موحتتفظ ا

  



 

 احكحقيقات يف دارفور

 

؟  ة اختصاص بل احلالة يف دارفور مع أن السودان لم يصدق بل نظام روما األسا و   هل للمحكمة اجلنائية ا
  

ة بموجب القرار  و أحيلت احلالة يف دارفور إىل املحكمة اجلنائية ا
ُ

 31 يف  الصادر عن جملس األمن احكابع لألمم املتحدة1593
ول األعضاء يف األمم . من اجظام األسا) ب(13وهذه اإلحالة جائزة بموجب املادة . 2005س مار/آذار وينطبق القرار أيضا بل ا

  . ُنه اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةأل ،املتحدة، بما فيها السودان
  

  هل املحكمة هيئة مستقلة عن األمم املتحدة وجملس األمن؟
   

ة هيئة مستقلة تتمثل مهمتها يف حماكمة األفراد عن جرائم تدخل يف اختصاصها دون احلاجة إىل تفويض خاص املحكم و ة اجلنائية ا
  .  اتفاقا حيدد العالقات املؤسسية بينهما2004أكتوبر / ترشين األول4وقد وقعت املحكمة واألمم املتحدة يف . من األمم املتحدة

  
   جبرائم مدىع بارتكابها يف دارفور؟   هل هناك قضايا أخرى تتعلق

  
اخلية السابق (وأمحد هارون ) الرئيس السودا(صدرت يف سياق احلالة يف دارفور ثالثة أوامر بالقبض بل لك من عمر البشري  وزير ا

جرائم حرب  همباه بارتكابلالشت، )قائد مليشيا اجلنجويد املزعوم(وعيل كوشيب  )ووزير الشؤون اإلنسانية السابق يف حكومة السودان
الرئيس احلايل للجبهة املتحدة للمقاومة واملنسق العام لعملياتها ( حبر إدريس أبو قردة  كما صدر أمر باحلضور بل،وجرائم ضد اإلنسانية

ئرة احكمهيدية، يف | .لالشتباه بارتكابه جرائم حرب) العسكرية   . حبقه، رفضت اعتماد احكهم2010فرباير / شباط8إال أن ا
  

ائرة أوامر بالقبض بدال من أوامر باحلضور حبق عمر البشري وأمحد هارون وعيل كوشيب؟    ًملاذا أصدرت ا
  

اعمة بل ضمانات اكفية بأن  ًيقترص إصدار أمر باحلضور بدال من أمر بالقبض بل القضايا اليت يشتمل فيها طلب االدخء واملواد ا

  . ة دون احلاجة إىل تقديم طلب إللقاء القبض عليه وتقديمه إىل املحكمةالشخص سيحرض طواعية أمام املحكم
  

ائرة احكمهيدية األو أن  ين األشخاصبل  يقترص أمر احلضور إصدارورأت ا لم حيتجزوا بعد، وهو ما ال ينطبق بل عيل كوشيب  ا
ى الرشطة السودانية" اعمة اليت قدوفق ما تفيد به امل" املحتجز  ي مها االدخء، واد ا احتجازه من املثول بإرادته طواعية أمام يمنعه وا

  . ا فإن إلقاء القبض رضوري لضمان مثو أمام املحكمة. املحكمة
  

ائرة إن أما فيما يتعلق حبالة أمحد هارون، ف سيما وأنه سبق أن أخىف أدلة خاصة  بأنه سيمثل طواعية أمام املحكمة واللم تقتنع ا
ائرة أن إلقاء القبض عليه يبدو رضوريا لضمان عدم قيامه بعرقلة احكحقيق أو تعريضه للخطر. بالقضية   . ًا رأت ا

  
ة مسجل املحكمة بأن حييل إىل جملس 2010مايو، / أيار25يف إضافة إىل ذلك،  و ائرة احكمهيدية األو يف املحكمة اجلنائية ا ، أمرت ا

) أمحد هارون( املديع العام ضد أمحد حممد هارون رها بإعالمه بعدم تعاون مجهورية السودان يف قضيةاألمن احكابع لألمم املتحدة قرا
  ً.، وذلك يك يقوم جملس األمن باختاذ أي إجراء يراه مالئما)عيل كوشيب(وعيل حممد عيل عبد الرمحن 

  
ائرة إىل أن حكومة السودان رفضت رفضا متو ًاصال احكعاون مع املحكمة منذ صدور أمري القبض ًوفيما خيص عمر البشري، أشارت ا

ائرة أنه منذ إيداع املوجز العلين لطلب االدخء العام . 2007مايو / أيار2بل أمحد هارون وعيل كوشيب يف  باإلضافة إىل ذلك، رأت ا
و / تموز14إصدار أمر بالقبض بل عمر البشري يف  معارضة شديدة الختصاص املحكمة ، يبدو أن عمر البشري نفسه قد أبدى 2008يو

ائرة أن إلقاء القبض بل عمر البشري يبدو رضوريا يف هذه املرحلة لضمان . يف العديد من ترصحياته العلنية مثو أمام ) 1(ًا رأت ا
ة ارت) 2(املحكمة؛  كابها بموجب اجظام وعدم قيامه بعرقلة أو تعريض احكحقيقات اجلارية يف اجلرائم اليت يدىع بأنه يتحمل مسؤو

            .وعدم استمراره يف ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املذكورة أعاله) 3(األسا للخطر، 

  
 هذه ليست وثيقة رسمية واهلدف منها إعالم اجلمهور فقط


