ورقة معلومات أساسية
احلالة يف دارفور بالسودان

املديع العام ضد عمر حسن أمحد البشري

ICC-PIDS-CIS-SUD-02-003/14_Ara

حتديث 32 :أذار/مارس 3103

ICC-02/05-01/09

عمر حسن أمحد البشري
تاريخ امليالد :األول من اكنون اثلاين/يناير 0411
ماكن امليالد :حوش بانقا بمحافظة شندي يف السودان
اجلنسية :سوداين
القبيلة :اجلعليني يف شمال السودان
الوضع احلايل :رئيس مجهورية السودان منذ  01ترشين األول/أكتوبر 0442
تاريخ صدور أمر القبض األول 1 :آذار/مارس 3114
تاريخ صدور أمر القبض اثلاين 03 :تموز/يويلو 3101
وضع القضية :بانتظار تنفيذ أمر القبض

اتلهم
يتضمن أمرا القبض ىلع البشري عرش تهم ،استنادا إىل مسؤويلته اجلنائية الفردية بموجب املادة  )2(32من نظام روما االسايس ،باعتباره مرتكبا غري مبارش أو
رشيكا غري مبارش يف:


مخس تهم متعلقة جبرائم ضد اإلنسانية :القتل – املادة ()0(7أ)؛ اإلبادة – املادة ()0(7ب) (ويه ليست جرم اإلبادة اجلماعية املنصوص عليها يف املادة 1؛



تهمتني متعلقتني جبرائم حرب :تعمد توجيه هجمات ضد ساكن مدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة يف األعمال احلربية -املادة

انلقل القرسي – املادة ()0(7د)؛ اتلعذيب – املادة ()0(7و) واالغتصاب – املادة ()0(7ز)؛
()3(8ه)()0؛ وانلهب  -املادة ()3(8ه)(.)2



ثالث تهم تتعلق جبرم اإلبادة اجلماعية :القتل ـ املادة ( 1أ)  ،إحلاق رضر جسدي أو عقيل جسيم املادة ( 1ب)  ،وإخضاع اجلمااعت املستهدفة عمدا
ألحوال معيشية يُ َ
قصد بها إهالكها الفعيل املادة ( 1ج).

ً

اجلرائم املدىع بها (الحئة غري حرصية)

ُ
ُ
رأت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن:


ً
ً
ً
نزااع مسلحا مطوال غري ذي طابع دويل من الزنااعت املشار إيلها يف املادة ()3(8و) من انلظام األسايس قد نشب يف دارفور من آذار/مارس  3112إىل 01



ُ
ُ
عمر البشري وقادة سياسيني وعسكريني سودانيني آخرين رفييع املستوى اتفقوا ،بُعيد اهلجوم اذلي ش ّن ىلع مطار الفارش يف نيسان/أبريل  ،3112ىلع خطة

تموز/يويلو  3118ىلع األقل ،بني حكومة السودان وبني عدة مجااعت مسلحة منظمة والسيما حركة/جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة.

مشرتكة تلنفيذ محلة ملاكفحة تمرد حركة/جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة وغريهما من اجلمااعت املسلحة املعارضة حلكومة السودان يف

دارفور.


ً
ً
ّ
عنرصا أساسيا يف تلك احلملة تمثل يف اهلجوم غري املرشوع ىلع ساكن دارفور املدنيني ممن ينتمون يف معظمهم إىل مجااعت الفور واملسايلت والزاغوة اليت
ُ َّ
تعتربها حكومة السودان ّ
مقربة من اجلمااعت املسلحة املنظمة املعارضة حلكومة السودان يف دارفور .شنت هذه احلملة من خالل قوات حكومة السودان

ةيساسأ تامولعم ةقرو

املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري

بما فيها القوات املسلحة السودانية وميليشيا اجلنجويد املتحالفة معها وقوات الرشطة السودانية وجهاز املخابرات واألمن الوطين وجلنة املساعدة اإلنسانية

واستمرت ىلع األقل حىت تاريخ إيداع طلب اإلداعء يف  01تموز/يويلو .3118


قوات حكومة السودان ارتكبت خالل هذه احلملة جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة مجاعية ،وىلع وجه اخلصوص:
أ.

شنت العديد من اهلجمات غري املرشوعة ،متبوعة بأعمال نهب منهجية ،ىلع ابلدلات والقرى اليت تسكنها أغلبية من املدنيني اذلين ينتمون إىل

مجااعت الفور واملسايلت والزاغوة ؛

ب .أخضعت آالف املدنيني ـ اذلين ينتيم معظمهم إىل مجااعت الفور واملسايلت والزاغوة ـ ألعمال قتل وأعمال إبادة؛
ج .أخضعت آالف النساء املدنيات ـ اللوايت ينتيم معظمهن إىل اجلمااعت املذكورة أعاله ـ ألعمال اغتصاب؛
د.

أخضعت آالف املدنيني ـ اذلين ينتيم معظمهم إىل اجلمااعت املذكورة أعاله ـ ألعمال نقل قرسي؛

ه.

أخضعت آالف املدنيني ـ اذلين ينتيم معظمهم إىل اجلمااعت املذكورة أعاله ـ ألعمال تعذيب؛

و.

قامت يف خمتلف أحناء إقليم دارفور ،يف بعض األحيان ،بتلويث آبار ومضخات املياه يف ابلدلات والقرى اليت تسكنها أساسا أغلبية من أفراد مجااعت
الفور واملسايلت والزاغوة اليت هامجتها كما قامت بتشجيع أفراد القبائل األخرى ،اليت اكنت متحالفة مع حكومة السودان ،ىلع استيطان القرى

واألرايض اليت اكنت يسكنها أساسا يف السابق أفراد مجااعت الفور واملسايلت والزاغوة.
ً
ً
كما رأت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن:



ـ عمر البشري ،باعتباره فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد العام للقوات املسلحة السودانية يف مجيع األوقات ذات الصلة بطلب االداعء ،أدى دورا

أساسيا يف تنسيق عملية وضع اخلطة املشرتكة وتنفيذها.
ً
واستطرادا  ،إن عمر البشري:
أ.

أدى دورا جتاوز جمرد تنسيق عملية وضع خطة محلة حكومة السودان ملاكفحة اتلمرد املذكورة وتنفيذها؛

ب .اكن يسيطر ىلع لك فروع "جهاز" ادلولة السودانية سيطرة اكملة ،بما يف ذلك القوات املسلحة السودانية وميليشيا اجلنجويد املتحالفة معها وقوات
الرشطة السودانية وجهاز املخابرات واألمن الوطين وجلنة املساعدة اإلنسانية؛

ّ
ج .سخر هذه السيطرة لضمان تنفيذ اخلطة املشرتكة.
ً
ً
ً
ً
ً
ورأت ادلائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن البشري ترصف بنية جرمية خاصة إلهالك مجااعت الفور واملسايلت والزاغوة إهالاك جزئيا.

اتلطورات القضائية األساسية
اإلحالة ومبارشة اتلحقيق
ً
أنشأ األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور عمال بقرار جملس األمن رقم  .0211وأفادت اللجنة يف تقرير قدمته إىل األمم
ً
ً
املتحدة يف اكنون اثلاين/يناير  3112أن 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  0تموز/يويلو  3113إىل املديع العام

للمحكمة اجلنائية ادلويلة بموجب القرار رقم  0242بتاريخ  20آذار/مارس .3112

ةيساسأ تامولعم ةقرو

املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري

إثر إحالة جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة احلالة ،تلىق املديع العام نتائج جلنة اتلحقيق ادلويلة بشأن دارفور .عالوة ىلع ذلك ،طلب املديع العام معلومات من

مصادر خمتلفة مما أدى إىل مجع آالف الوثائق .وخلص املديع العام إىل أن الرشوط انلظامية للبدء يف اتلحقيق قد استوفيت فقرر مبارشة اتلحقيق يف  1حزيران/يونيو

.3112

أمر القبض
َّ
يف  01تموز/يويلو  ،3118قدم املديع العام طلبا إلصدار أمر بالقبض ىلع الرئيس السوداين عمر البشري.
ً
ً
يف  02ترشين األول/أكتوبر  ،3118طلبت ادلائرة اتلمهيدية األوىل مواد إضافية دعما لطلب اإلداعء.
ً
ً
َّ
يف  07ترشين اثلاين/نوفمرب  ،3118قدم املديع العام مواد إضافية امتثاال لقرار ادلائرة اتلمهيدية املذكور آنفا.
يف  1آذار/مارس  ،3114أصدرت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أمرا بالقبض ىلع عمر البشري بتهم تتعلق جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
يف السادس من تموز/يويلو  ،3114استأنف املديع العام هذا القرار يف شقه املتعلق برفض إدراج تهمة اإلبادة اجلماعية يف أمر القبض.
ً
يف اثلالث من شباط/فرباير  ،3101طلبت دائرة االستئناف من ادلائرة اتلمهيدية انلظر جمددا يف ما إذا اكن ينبيغ تضمني أمر القبض تهمة اإلبادة اجلماعية.
وبعد تطبيق معيار اإلثبات الصحيح ،حسب ما حددته دائرة االستئناف ،خلصت ادلائرة اتلمهيدية األوىل يف  03تموز/يويلو  ،3101إىل أن البشري ترصف بنية جرمية
ً
ً ً
ً
خاصة إلهالك مجااعت الفور واملسايلت والزاغوة إهالاك جزئيا .وأصدرت ادلائرة اتلمهيدية االوىل يف املحكمة اجلنائية ادلويلة أمرا ثانيا بالقبض ىلع الرئيس السوداين،
ً
ً
عمر حسن أمحد البشري ،حيث رأت أن هنالك أسبابا معقولة لالعتقاد بأنه مسؤول جنائيا عن ثالث جرائم إبادة مجاعية حبق هذه اجلمااعت االثنية.
لم يلق القبض بعد ىلع املشتبه به .ويف  37آب/أغسطس  ،3101أبلغت ادلائرة اتلمهيدية جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة ومجعية ادلول األطراف يف نظام روما
األسايس بزيارة عمر البشري لتشاد وكينيا وهما دوتلان تنتميان إىل منظمة األمم املتحدة وإىل مجعية ادلول األطراف وعليهما موجب اتلعاون مع املحكمة.

بتاريخ  32ترشين األول/أكتوبر ،طلبت ادلائرة اتلمهيدية األوىل إىل مجهورية كينيا إبالغ ادلائرة ،يف موعد أقصاه  34ترشين األول/أكتوبر ،بأية مشلكة قد تعوق أو
تمنع القبض ىلع عمر البشري وتقديمه إىل املحكمة فيما لو زار كينيا بتاريخ  21ترشين األول/أكتوبر.

بتاريخ  34أكتوبر/ترشين األول  ،3101أرسل وزير الشؤون اخلارجية يف مجهورية كينيا مذكرة إىل رئيسة قلم املحكمة يعلمها فيها بأن حكومة كينيا ليست ىلع علم
بأي زيارة وشيكة من قبل السيد عمر حسن البشري ،رئيس مجهورية السودان ،إىل مجهورية كينيا.

كما طلبت ادلائرة اتلمهيدية األوىل ،يف األول من اكنون األول/ديسمرب  ،3101من مجهورية أفريقيا الوسطى اعتماد لك اإلجراءات الالزمة للقبض ىلع عمر البشري
وتقديمه إىل املحكمة ،يف حال وصوهل إىل أراضيها.

يف  02أذار/مارس  ،3103نقلت رئاسة املحكمة االختصاص يف هذه القضية إىل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية.
مشاركة املجين عليهم
ً
قررت ادلائرة اتلمهيدية األوىل السماح الثين عرش شخصا باملشاركة كمجن عليهم يف إجراءات القضية املرفوعة ضد عمر البشري.

ةيساسأ تامولعم ةقرو

املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري

تشكيل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية

القاضية إاكترينا تريندافيلوفا ،رئيسة ادلائرة

القايض كونو تارفوسري

القايض هانس بيرت اكول
تمثيل مكتب املديع العام

فاتو بن سودا ،املديع العام

حمايم ادلفاع عن عمر البشري
ــــــــ

املمثلون القانونيون للمجين عليهم

واندا اكني

ريموند براون
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