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عبد اهلل بندا أبكر نورين (بندا)
تاريخ امليالد

يف أو حوايل 1963

ماكن امليالد

واي ،دار كوب ،شمال دارفور

ا لقبيلة

الزاغوة

الوضع احلايل

القائد األىلع احلايل حلركة العدل واملساواة ـ القيادة اجلماعية ،أحد
مكونات اجلبهة املتحدة للمقاومة.

صالح حممد جربو جاموس (جربو)
تاريخ امليالد

 1اكنون اثلاين/يناير 1977

ماكن امليالد

شقيق اكرو ،شمال دارفور

ا لقبيلة

الزاغوة

الوضع احلايل

رئيس األراكن السابق جليش حترير السودان -قيادة الوحدة وهو حايلا عضو

ً

يف حركة العدل واملساواة
تاريخ صدور أمري احلضور

احلضور حتت األختام بتاريخ  27آب/أعسطس 2009

املثول الطويع للمرة االوىل

 17حزيران/يونيو 2010
ً
ً
رأت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن كال من عبد اهلل بندا أبكر نورين وصالح حممد جربو جاموس

اتلهم

رفع األختام  15حزيران/يونيو 2010

يتحمل املسؤويلة اجلنائية كرشيك أو رشيك غري مبارش يف ثالث جرائم حرب بمقتىض املادة ()3(25أ) و/أو املادة ()3(25و) من انلظام

األسايس يه:
•

رُ
ُ
استعمال العنف ضد احلياة ،املتمثل يف القتل ،سواء ارتكب أو شع يف ارتكابه ،بمفهوم املادة ( )2(8ـه)( )1من انلظام
األسايس،

•

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

•

انلهب ،بمفهوم املادة ()2(8ـه)( )5من انلظام األسايس.

اجلرائم املدىع بها (الحئة غري حرصية)
ً
رأت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد:
•

ً
ً
ً
بأن نزااع مسلحا مطوال غري ذي طابع دويل بمفهوم املادة ()2(8و) من انلظام األسايس قد نشب يف دارفور بني حكومة السودان وعدة مجااعت مسلحة منظمة ،بما فيها حركة
ُ
العدل واملساواة وحركة/حيش حترير السودان .ويف هذا السياق ،شن هجوم بتاريخ  29أيلول/سبتمرب  2007ىلع موظيف بعثة االحتاد األفرييق يف السودان ومنشآتها وموادها
ووحداتها ومركباتها املرابطة يف موقع حسكنيتا العسكري يف حملية أم كدادة ،يف شمال دارفور ،بالسودان.

•

بأن اهلجوم ىلع موقع حسكنيتا العسكري نفذته قوات منشقة عن حركة العدل واملساواة ،بقيادة بندا  ،باالشرتاك مع قوات تابعة جليش حترير السودان ـ جناح الوحدة،
منشقة عن حركة/جيش حترير السودان ،حتت قيادة جربو؛ وبأن املهامجني ،اذلين يدىع بأن عددهم قارب األلف ،اكنوا مسلحني باملدافع املضادة للطائرات واألسلحة املدفعية
ً
وقاذفات القنابل الصاروخية؛ وبأنهم قتلوا اثين عرش جنديا من جنود بعثة االحتاد األفرييق يف السودان وأصابوا ثمانية آخرين جبروح بالغة؛ ووبأنهم دمروا أثناء اهلجوم وبعده
منشآت اتصاالت ومهاجع ومركبات ومواد أخرى تابعة بلعثة االحتاد األفرييق يف السودان واستولوا ىلع ممتلاكت تابعة للبعثة بينها مربدات وحواسيب وهواتف خلوية وأحذية
وأزياء عسكرية و 17مركبة ووقود وذخرية وأموال.

•

وبأن خطة مشرتكة للهجوم ىلع موقع حسكنيتا العسكري وضعت باالشرتاك بني بندا وجربو ،وبأن هذه اخلطة اكنت تتضمن ارتكاب اجلرائم اآلنفة ذكرها.

•

وبأن اهلجوم اكن يستهدف موظيف بعثة االحتاد األفرييق يف السودان ومنشآتها وموادها ووحداتها ومركباتها املرابطة يف موقع اجلماعة العسكرية يف حسكنيتا.

•

وبأن مساهمة بندا وجربو اكنت أساسية ،وأنهما اكنا ىلع اتلوايل مسؤولني عن القوات املنشقة عن حركة العدل واملساواة وعن قوات جيش حترير السودان ـ جناح الوحدة،
خالل اهلجوم ىلع موقع حسكنيتا العسكري.

اتلطورات القضائية األساسية
اإلحالة ومبارشة اتلحقيق
•

ً
أنشأ األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور عمال بقرار جملس األمن رقم  .1564وأفادت اللجنة يف تقرير قدمته إىل األمم املتحدة
يف اكنون اثلاين/يناير  2005بأن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت يف دارفور وأوصت بإحالة احلالة إىل املحكمة اجلنائية
ادلويلة.

•

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

•

إثر إحالة جملس األمن احلالة ،تلىق املديع العام نتائج جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور .عالوة ىلع ذلك ،طلب املديع العام معلومات من مصادر خمتلفة ما أدى إىل مجع
آالف الوثائق .وخلص املديع العام إىل أن الرشوط انلظامية للبدء يف اتلحقيق قد استوفيت فقرر مبارشة اتلحقيق يف  6حزيران/يونيو .2005

أمر احلضور
•

ً
ً
يف  20ترشين اثلاين/نوفمرب  ،2008قدم املديع العام طلبا وفق املادة  58من نظام روما األسايس الصدار أوامر قبض أو ،بدال من ذلك ،أمري حضور ضد بندا وجربو الذلين
يدىع باشرتاكهما يف اهلجوم ىلع موقع حسكنيتا العسكري.

•

ً
ّ
يف  23شباط/فرباير  ،2009عدل املديع العام جزئيا طلبه األصيل ،وطلب من ادلائرة اتلمهيدية اصدار أمري حضور حبق بندا وجربو.

•

يف  27آب/أغسطس  ،2009أصدرت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أمرين بلندا وجربو باحلضور أمامها .وقد رفعت االختام عن أمري احلضور يوم  15حزيران/يونيو .2010

املثول للمرة األوىل
ً
ً
ّ
مثل املشتبه بهما طواع امام ادلائرة اتلمهيدية األوىل يف  17حزيران/يونيو  .2010فأعلمتهما ادلائرة ،باجلرائم اليت يُدىع بارتكابهما هلا وحبقوقهما وفقا نلظام روما االسايس.

تشكيل ادلائرة اتلمهيدية األوىل
القاضية سيلفيا شتايرن ،رئيسة ادلائرة
القاضية سانيج ماسينونو موناجينغ
القايض كونو تارفوسري
تمثيل مكتب املديع العام
لويس مورينو أواكمبو ،املديع العام
فاتو بن سودا ،نائب املديع العام
إيسا فال ،الوكيل األول للمديع العام
فريق ادلفاع عن أيب قردة
كريم أسد امحد خان
اندرو ّ
بورو
عبري حسن
املمثلون القانونيون للمجيت عليهم
----
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