
 

 
 
 
 

 وثيقة عمومية

 

  من نظام روما األساسي58موجز طلب املدعي العام مبوجب املادة 

 

إصدار أوامر بإلقاء القبض ") االدعاء"املشار إليه فيما بعد بعبارة (يطلب مكتب املدعي العام  -1
 حرب  جرائم،2007سبتمرب / أيلول29يف دارفور يف  ،امعلى األفراد املذكورين يف هذا الطلب الرتك

مبوجب املادة ) القتل والتسبب يف إصابات بليغة يف صفوف حفظة السالم( احلياة استهدفتعنيفة 
هجمات متعمدة على األفراد أو املنشآت أو املواد أو الوحدات أو املركبات املتعلقة و، ‘1’)ج)(2(8

 نظام روما من‘ 5’)ه)(2(8النهب مبوجب املادة و،‘3’)ه)(2(8ببعثة حفظ السالم مبوجب املادة 
 .")النظام األساسي ("األساسي

 السياق

 نزاع مسلح ذي طابع دويل  وإطار يف هذا الطلب يف سياقاجلرائم املوجه بشأا اامارتكبت  -2
 إىل تاريخ تقدمي هذا 2002أغسطس / وقوات متمردة من حوايل آبدار يف دارفور بني حكومة السودان

 .الطلب

 اجلرائم

سبتمرب / أيلول29 يف هذا الطلب على هجوم غري قانوين شنه يف وجه بشأا ااماجلرائم املتركز  -3
 األفراد واملنشآت واملواد والوحدات املتعلقة  قادة متمردون مع قوام يف دارفور، بالسودان على2007

 العسكريواليت كانت متمركزة يف موقع الفريق بعثة االحتاد األفريقي يف السودان حبفظ السالم التابعة ل
، يف حملية أم كدادة، ")املعسكر" أو حسكنيتةموقع "املشار إليه فيما بعد بعبارة ) (8القطاع  (حسكنيتة
 . دارفوريف مشال



 

 اجلناة املزعومون

كان األفراد الذين صدر ضدهم أمر إلقاء القبض قادة جلماعات متمردة يف دارفور شنت  -4
وكانوا على . فإم خططوا للهجوم وقادوهوبصفتهم قادة، . ب يف هذا الطلاملوجه بشأا ااماهلجمات 

 مركبة عليها أسلحة ثقيلة من أجل اهلجوم 30 من الرجال يف رتل مكون من حوايل 1000رأس حوايل 
) 12(وقد قتل املهامجون اثين عشر . حسكنيتةعلى حفظة السالم التابعني لبعثة االحتاد األفريقي يف موقع 

وباإلضافة إىل ذلك، دمر . آخرين جبروح بليغة) 8( وأصابوا مثانية  يف حفظ السالم من العاملني1فردا
وأجنحة النوم، واملركبات وغريها من املواد اململوكة لبعثة االحتاد األفريقي املهامجون منشآت االتصاالت، 

شتركة، يف ب شارك القادة الثالثة شخصيا، إىل جانب القوات املتمردة املوبعد اهلجوم، . يف السودان
مركبة، وأجهزة تربيد، وحواسيب، ) 17(املعسكر، وإزالة ممتلكات البعثة مبا فيها حوايل سبع عشرة 

 . عسكرية، ووقود، وذخرية، ومالوبدالتوهواتف خلوية، وأحذية 

 املهاجمون من أفراد وممتلكات

فراد واملمتلكات يعد من جرائم احلرب شن هجمات متعمدة على األمبوجب النظام األساسي،  -5
ين املتعلقة ببعثة حلفظ السالم وفقا مليثاق األمم املتحدة وقتل األفراد العاملني يف جمال حفظ السالم الذ

ليست هلم أي مشاركة إجيابية يف القتال، ما دام األفراد واملمتلكات يستحقون احلماية املمنوحة إىل 
 بعثة وكانت بعثة االحتاد األفريقي يف السودان. ين الدويلاملدنيني واألهداف املدنية مبوجب القانون اإلنسا

 1556مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  هلا وفقا مليثاق األمم املتحدة، أُذنحلفظ السالم 
ومتثلت والية بعثة االحتاد األفريقي يف .  مث مبوجب قرارات الحقة، أوال2004يوليه / متوز30املؤرخ 

 ومجيع االتفاقات املربمة 2004أبريل / نيسان8 االمتثال التفاق وقف إطالق النار املربم يف رصد ومراقبة"
 بيئة آمنة لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية وبعد ذلك الحقا، من أجل املساعدة يف بناء الثقة، واملسامهة يف يئة

امتثال مجيع األطراف ستوى عودة املشردين داخليا والالجئني إىل ديارهم، من أجل املساعدة يف زيادة م
 ومل 2."التفاق وقف إطالق النار ألسباب إنسانية واملسامهة يف حتسني احلالة األمنية يف مجيع أحناء دارفور

 .تكن ألفراد البعثة أي مشاركة إجيابية يف القتال قبل اهلجوم أو وقت وقوعه

                                                 
لذين أما هويتا الشخصني اآلخرين العاملني يف حفظ السالم وال   .  نيجريين، وسوداين واحد، ومايل واحد وفرد من بوتسوانا        7قتل    1

 .توفيا الحقا فلم تكشف عنهما بعثة االحتاد األفريقي
من أجل الرصد والتحقق من ... من أجل حتقيق هذه األهداف، حددت املهام التالية : "تنص والية البعثة كذلك على ما يلي  2

د والتحقق من وقف مجيع أعمال القتال من بسط األمن للعائدين من املشردين داخليا ويف املناطق ااورة ملخيمات املشردين داخليا؛ والرص
قبل مجيع األطراف؛ والرصد والتحقق من أنشطة املليشيا املعادية اليت تستهدف السكان؛ والرصد والتحقق من جهود حكومة السودان يف 



 

 مقبولية القضية

يل بشأن مقبولية قضية ال ميكن أن يشكل جزءا ال إصدار قرار أو"ذهبت دائرة االستئناف إىل أن  -6
من النظام األساسي تنص بإسهاب ) 1(58ألن املادة يتجزأ من القرار املتعلق بتطبيق أمر بإلقاء القبض 

 ،بيد أن االدعاء يقدم املالحظات التالية..." على الشروط األولية املوضوعية إلصدار األمر بإلقاء القبض
 .بشأن كل من جانيب اخلطورة والتكامل مبوجب النظام األساسي أعاله، بدون املساس مبا ورد

 يف هذا الطلب، ووفقا حلكم دائرة االستئناف بأن اجلرائم املوجه بشأا ااملدى تقييم خطورة  -7
وال مسيا عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسية  "8 يف مقدمة املادة  بشأن هذه اجلرائمالشرط الوارد

ال ينبغي النظر إليه من زاوية ضيقة، فإن " يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائمعامة أو 
ويف هذه احلالة، مثة هجوم شن على أفراد . القضايا املتعلقة بطبيعة اهلجوم وطريقته وأثره أمر حاسم

بليغة، ودمرت  فردا، وأصيب مثانية منهم جبروح 12دوليني عاملني يف جمال حفظ السالم، قتل منهم 
وتعطلت . مرافق للبعثة تدمريا كامال وبت ممتلكات كانت ضرورية لالضطالع بوالية البعثة بشكل فعال

 البعثة، مما أضر باألدوار املوكلة إليها فيما خيص محاية ماليني املدنيني الدارفوريني احملتاجني بشدة عمليات
ويشكل شن هجمات متعمدة على عمليات حفظ السالم جرائم . إىل املعونة واألمن ألسباب إنسانية

 3". الدولينيخطرية للغاية تضرب يف صميم النظام القانوين الدويل املنشأ لغرض حفظ السالم واألمن
ددمهامجتهم متس بواليتهم لذا فإن سند حلفظة السالم والية احلماية وتم يف جوهر جدواها وعمليا 

اهلجوم بكونه عمال حقودا " وقد وصف االحتاد األفريقي يف بيان صدر عنه بعيد اهلجوم 4.واستمراريتها
لسالم الدائم والتخفيف من معاناة الشعب يف جبانا لن ينال من عزم والتزام االحتاد األفريقي يف جلب ا

عملية االحتاد األفريقي واألمم املتحدة املختلطة يف دارفور بقدرة التعجيل بنشر دارفور، مبا يف ذلك عرب 

هذا االعتداء الفتاك يف بيان أدىل األمم املتحدة وأدانت ". 1769تني، وفقا لقرار جملس األمن وقوة معزز
                                                                                                                                                 

 إطالق النار ألسباب إنسانية؛ جمال نزع سالح املليشيا اليت تسيطر عليها احلكومة؛ والتحقيق واإلبالغ بشأن ادعاءات انتهاكات اتفاق وقف
ومحاية املدنيني الذين جتدهم البعثة عرضة خطر وشيك واملوجودين يف املناطق ااورة مباشرة، يف حدود املوارد والقدرة املتاحة، مع العلم أن 

تحركة املوجودة يف خطر وشيك ويف محاية السكان املدنيني هي من مسؤولية حكومة السودان؛ ومحاية كل من العمليات اإلنسانية الثابتة وامل
املناطق ااورة مباشرة، ويف حدود القدرات املتاحة؛ والعمل على وجود عسكري ملحوظ من خالل تسيري الدوريات وإقامة نقاط تفتيش 

بري استباقية لبناء الثقة خارجية مؤقتة لثين اجلماعات املسلحة غري املسيطر عليها عن ارتكاب أعمال معادية للسكان؛ واملساعدة يف وضع تدا
لدى اجلمهور؛ وربط االتصال بسلطات الشرطة السودانية واحلفاظ عليه؛ وربط االتصال بقادة اتمعات احمللية لتلقي الشكاوى أو التماس 

ورصده واإلبالغ عنه؛ والتحقيق املشورة بشأن القضايا املثرية للقلق واحلفاظ على هذا االتصال؛ ومراقبة أداء الشرطة احمللية يف خدمتها الفعلية 
 .واإلبالغ بشأن مجيع املسائل املتعلقة بعدم امتثال الشرطة لوقف إطالق النار ألسباب إنسانية

3  A/51/10 (1996) من مشروع مدونة اجلرائم19، تعليق جلنة القانون الدويل على املادة ،. 
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حو ما هو مشار إليه يف األعمال وعلى ن. 2007أكتوبر / تشرين األول2يف  يف به رئيس جملس األمن
 اتمع ميثلون أشخاص ضد] ارتكبت[جمات فإن هذه اهلالتحضريية إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 

تمع أن او...  ضد اتمع الدويلترتكب أو توجه  أن هذه االعتداءاتالواقعو مصاحله؛ وحيمونالدويل 
 وعالوة على ذلك، وكما 5." اجلرائماملالحقة واملعاقبة على تلك ضمان يفمسؤولية خاصة يتحمل الدويل 

ائم لعام  مدونة اجلرمشروععلقت على ذلك جلنة القانون الدويل فيما خيص هذه اهلجمات يف سياق 
 واقب جسيمةجرائم عنيفة تتسم خبطورة غري عادية وتترتب عليها ع"، فإن هذه اهلجمات تشكل 1996

 6"فحسب وإمنا أيضا بالنسبة للمجتمع الدويلليس بالنسبة للضحايا 

 .وفيما يتعلق بالتكامل، ليست هناك أي إجراءات وطنية فيما يتعلق بالقضية -8

 محاية الشهود

 ويف إطار االضطالع .تنطبق على هذا الطلب االعتبارات املتعلقة حبماية اين عليهم والشهود -9
خذت يف ذلك تدابري  االدعاء القانونية، دأب مكتب املدعي العام على رصد أمن الشهود، واتمبسؤوليات

وسيواصل كل من االدعاء ووحدة محاية اين عليهم والشهود رصد وتقييم اخلطر احملدق . محائية مالئمة
 .بالشهود

 الغوث املطلوب

عاء بكل احترام إصدار األوامر بإلقاء ، يطلب االد)ب)(1(58بالنظر إىل ما سبق، ووفقا للمادة  -10
لقوات املتمردة يف دارفور فرصة اإلعراب عن رغبتهم يف املثول  من قادة ا بيد أن جلميع املعنيني.القبض

ورهنا بقرار الدائرة التمهيدية، يرى االدعاء أن . أن هذا الطلب قد أعلن للجمهورطوعا أمام احملكمة، مبا 
كون بديال تنشده احملكمة إذا تلقت احملكمة معلومات بشأن املثول الطوعي إصدار استدعاء للمثول قد ي

 .لألفراد

 .وقد قدم االدعاء بشكل سري نسخة غري حمررة لكي تستعرضها احملكمة -11

                                                 
 .1996مايو / أيارA/AC.249/1 ،7ضريية، موجز وقائع اللجنة التح  5
6  A/51/10 (1996) من مشروع مدونة اجلرائم19، تعليق جلنة القانون الدويل على املادة ،.  


