
 
 
 
 

 2009اكتوبر /  تشرين األول 19جلسة اعتماد التهم يف قضية أبو قردة ستفتتح يف 
 

ICC-CPI-20091009-MA49 
 

 .دارفور، السودان: احلالة
  و قردةباملدعي العام ضد حبر إدريس أ: القضية

 
أكتوبر / تشرين األول19افق  يوم االثنني املواملدعي العام ضد أيب قردةمن املقرر أن تعقد جلسة اعتماد التهم يف قضية 

جلدول األعمال ووفقا .  إىل الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا2009ً
 . 2009أكتوبر / تشرين األول30، من املتوقع أن تستمر اجللسات حىت املؤقت

 
 وجود أسبابٍ إىل احملاكمة ما مل تكن هناك أدلة كافية إلثبات وتعقد جلسة اعتماد التهم لضمان أال تحال قضيةٌ

وحيق للمشتبه به أن حيضر اجللسة أو أن ميثله . ة املنسوبة إليهاجلرميد ارتكب  تدعو لالعتقاد بأن الشخص قجوهرية
 .  يف غيابهحمامٍ
 
مايو من هذا العام، حضر أبو قردة، وهو من أفراد قبيلة الزغاوة يف السودان، أمام احملكمة للمرة األوىل / أيار18يف 

 17 األختام عنه يف تفعمايو، ور/ أيار7دية األوىل يف  ألمر باحلضور صدر حتت األختام عن الدائرة التمهيامتثاالً
 . مايو/أيار
 

 حبقوقه مبوجب نظام روما األساسي وباجلرائم املدعى أنه وخالل حضوره األول أمام احملكمة، أُحيط أبو قردة علماً
ارتكب أو شرع يف استعمال العنف ضد احلياة، املتمثل يف القتل، سواء هي (وهو متهم بثالث جرائم حرب . ارتكبها

ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفني ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة يف مهمة من مهام حفظ 
 على بعثة االحتاد اإلفريقي 2007سبتمرب / أيلول29ن بتاريخ ادعي أا ارتكبت خالل هجوم ش) السالم؛ والنهب

ويدعى أن  .حملية أم كدادة، يف مشال دارفوريف ، حسكنيتا العسكري يف السودان وهي بعثة حلفظ السالم مقرها موقع
ودمروا أجهزة اتصاالت ومواد أخرى واستولوا على ممتلكات تابعة  املهامجني قتلوا اثين عشر جنديا وأصابوا مثانية جبروح بالغة،

 . للبعثة

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0205/Related+Cases/ICC02050209/Court+Records/Chambers/PreTrial+Chamber+I/129.htm
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علي حممد و") أمحد هارون("محد حممد هارون املدعي العام ضد أوهذه هي القضية الثالثة يف حالة دارفور بعد قضية  

البشري (وال يزال املشتبه م الثالثة  .قضية املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشريو") علي كوشيب("عبد الرمحن 
 . طلقاء) وهارون وكوشيب

 
القبض أو، عوضا  يلتمس فيه إصدار أمرين ب2008نوفمرب / تشرين الثاين20وقدم مكتب املدعي العام أيضا طلبا يف 

 . حسكنيتا العسكريعن ذلك، أمرين حبضور شخصني آخرين ادعي أما شاركا يف اهلجوم على موقع 
 

 معلومات عملية لوسائل اإلعالم   

 
وال . يرجى من مجيع ممثلي وسائل اإلعالم املعتمدين لدى احملكمة الراغبني يف احلضور تقدمي بطاقة صحفية صاحلة

 .  ضور مسبقايشترط تأكيد احل
 

 العروض السمعية واملرئية املوجزة

 
 :  وبالصوت اسمmpeg 4سيوفر قسم اإلعالم والوثائق موجزات مرئية لإلجراءات القضائية ميكن ترتيلها يف شكل 

 )باللغة األصلية من قاعة احملكمة( املتكلم -1القناة 
  اللغة اإلنكليزية-2القناة 

 
 :mpeg 3 وستتاح موجزات مسعية يف شكل

 )باللغة األصلية من قاعة احملكمة( املتكلم -1القناة 
  اللغة اإلنكليزية-2القناة 

 
 20أكتوبر و/ تشرين األول19: بالتواريخ التالية الستخدام من قبل الوسائل اإلعالمية فيديو لمقاطعللترتيل وستتاح 

 تشرين 30أكتوبر و/ تشرين األول29أكتوبر و/ تشرين األول27أكتوبر و/ تشرين األول23أكتوبر و/رين األولتش
 . أكتوبر/األول
 

الذي يتضمن عروضا موجزة لإلجراءات القضائية باللغة العربية ) اجلاهز للبث" (أخبار من احملكمة"وسيتاح برنامج 
 . أكتوبر/ تشرين األول30أكتوبر و/ تشرين األول29أكتوبر و/ األول تشرين27أكتوبر و/ تشرين األول23: بتاريخ
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، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إىل )وصالت للترتيل(إذا رغبتم يف احلصول على معلومات تتعلق بترتيل هذه امللفات 

 يذكَر فيها االسم واملنظمة والعنوان واسم املوجز الذي ترغبون يف  int.cpi-icc@tUni.PublicAffairs :العنوان التايل
 . احلصول عليه

 

 البث عرب اإلنترنت

 
 :  ميكن أيضا متابعة اإلجراءات القضائية يف موقع احملكمة على اإلنترنت

 
 : قاعة احملكمة األوىل

 asx.1icc/nl.all4xs.livestream://http: اللغة اإلنكليزية -

 asx.2icc/nl.all4xs.livestream://http :اللغة الفرنسية -
 

هي بالتوقيت احمللي ومجيع املواعيد املذكورة . وجتدر اإلشارة إىل أن هناك تأخري ثالثني دقيقة يف بث اجللسة العلنية
 . ملدينة الهاي

 
 مركز اإلعالم

 
سيفتح املركز اإلعالمي أبوابه من الساعة ملمثلي وسائل اإلعالم الراغبني يف استخدام املرافق اإلعالمية اخلاصة باحملكمة، 

 . اجلمعةالثامنة والنصف صباحا إىل ما بعد انتهاء اإلجراءات القضائية بساعة وذلك من يوم االثنني إىل يوم 

شخصا وتتوافر فيه شاشات تلفزيونية بالمسا وخدمة اإلنترنت الالسلكي وبطاقات  64ويتسع املركز ملا أقصاه 
ملن ال يتوافر هلم إمكان االتصال الالسلكي باإلنترنت بواسطة حواسبهم الثابتة أو احملمولة، كما ) جاهزة لالستعمال(

االتصال باإلنترنت فضال عن سبعة هواتف ميكن استخدامها إلجراء تتوافر يف القاعة ستة حواسيب مزودة خبدمة 
أما إلجراء املكاملات اخلارجية، فينصح الصحفيون بشراء بطاقات هاتفية مدفوعة الثمن . املكاملات الداخلية جمانا

اقات يتعذر ويرجى العلم بأن هذه البط. وميكن شراء هذه البطاقات لدى باعة الصحف أو يف حمطات القطار. مسبقا
 .شراؤها داخل احملكمة أو يف جوارها

  أماكن انتظار السيارات
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ويرجى من الصحفيني . )Wegastraat( تتوافر أماكن لسيارات ممثلي وسائل اإلعالم يف موقف السيارات يف فيخاسترات
 . Regulusweg)(رخيولوسويخ احلاضرين استخدام املدخل املخصص للجمهور والكائن يف شارع  

 : تصاللال

   
 أو العنوان 9130 515 70(0) 31+رقم اهلاتف : السيدة كريي بيكيت، مساعدة إعالمية: خدمات املركز اإلعالمي

 int.cpi-icc@Pickett.Kerryااللكتروين 
 

 
 

 515 70 (0) 31+رقم اهلاتف : نتجة مواد مرئية ومسعيةكورشيك، م-السيدة فيوليتا فيالمسن: للخدمات املرئية السمعية

  int.cpi-icc@WillemsenCurcic.Violeta  أو العنوان االلكتروين 8422

 
 6 (0) 31+ أو  8089 515 70(0) 31+رقما اهلاتف: قسم اإلعالم والوثائقالسيدة سونيا روبال، رئيسة : للمقابالت

   int.cpi-icc@Robla.Sonia أو العنوان االلكتروين 46448726
 
 

       


