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 احلالة يف دارفور، السودان

 املديع العام ضد حبر ادريس ابو قردة
ICC-02/05-02/09 

 

 حبر إدريس أبو قردة

 1/1/1691 :تاريخ امليالد

 نانا، شمال دارفور :ماكن امليالد

 لزاغوة :القبيلة

 سنس  العام لعملياهها العسررةة رئيس اجلبهة املتحدة للمقاومة وامل :الوضع احلال

 9002مايو أيار/ 17رفع األختام بتارةخ  | 9006أيار/مايو  7حتت األختام بتارةخ  :تاريخ صدور أمر احلضور

 9006أيار/مايو  11 :املثول الطويع للمرة االوىل

 9006بر ترشةن االول/اكتو 10إىل  19من  :جلسة اعتماد اتلهم

 9010شباط/فرباير  1 :القرار حول اعتماد اتلهم

 اتلهم

أن هناك أسباباً معقولة لالعتقاد بأن أبا قردة يتحمل املسؤويلة اجلنائية كرشةك أو رشةك غري مبارش يف ثالث جرائم حرب بمقتىض رأت ادلائرة اتلمهيدية األوىل  
 سا ي ي:()و( من انلظام األ1)92()أ( و/أو املادة 1)92املادة 

  ( من انلظام األسا ي، 1()ه()9)8استعمال العنف ضد احلياة، املتمثل يف القتل، سواء ارهُكب أو رُشع يف ارهكابه، بمفهوم املادة 

  م ( من انلظا3()ه()9)8هعمد هوجيه هجمات ضد موظفني ومسنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة يف مهمة من مهام حفظ السالم، بمفهوم املادة
 األسا ي؛ 

  ( من انلظام األسا ي 5()ه()9)8انلهب، بمفهوم املادة 

وأبو قردة ليس حمتجزا  رفضت ادلائرة اتلمهيدية االوىل اعتماد اتلهم حب  أيب قردة  جيوز للمديع العام طلب اعتماد اتلهم جمدداً إذا ما قدم أدلة إضافية  :وضع القضية
 دلى املحرمة 

 

 اجلرائم املدىع بها
 ت ادلائرة اتلمهيدية األوىل أن هناك أسباباً معقولة لالعتقاد:رأ

  و( من انلظام األسا ي قد نشب يف دارفور بني حرومة السودان وعدة مجااعت مسلحة 9)1ـ  بأن نزااعً مسلحاً مطواًل غري ذي طابع دويل بمفهوم املادة()
ىلع موظيف بعثة االحتاد األفرةيق يف السودان ومسنشآهها  2007أيلول/سبتمرب  96هجوم بتارةخ منظمة، بما فيها حركة العدل واملساواة  ويف هذا السياق، ُشن 

 وموادها ووحداهها ومركباهها املرابطة يف موقع اجلماعة العسررةة يف حسرنيتا يف حملية أم كدادة، يف شمال دارفور، بالسودان 
  



 ةيساسأ تامولعم ةقرو املديع العام ضد حبر ادريس ابو قردة

 

 فذهه قوات مسنشقة عن حركة العدل واملساواة، بقيادة أيب قردة، باالشرتاك مع قوات هابعة جلماعة ـ  بأن اهلجوم ىلع موقع اجلماعة العسررةة يف حسرنيتا ن
القنابل  مسلحة أخرى  وبأن املهامجون، اذلين يدىع بأن عددهم قارب األلف، اكنوا مسلحني باملدافع املضادة للطائرات واألسلحة املدفعية وقاذفات

من جنود بعثة االحتاد األفرةيق يف السودان وأصابوا ثمانية آخرةن جبروح بالغة  ووبأنهم دمروا أثناء اهلجوم وبعده الصاروخية، وبأنهم قتلوا اثين عرش 
دات وحواسيب مسنشآت اهصاالت ومهاجع ومركبات ومواد أخرى هابعة بلعثة االحتاد األفرةيق يف السودان واستولوا ىلع ممتلاكت هابعة للبعثة من بينها مرب

 مركبة ووقود وذخرية وأموال    17ةة وأحذية وأزةاء عسررةة ووهواهف خلو
 

 اركت يف ـ وبأن خطة مشرتكة للهجوم ىلع موقع اجلماعة العسررةة يف حسرنيتا وضعت باالشرتاك بني أيب قردة وقادة اجلماعة املسلحة األخرى اليت ش
 اهلجوم، وبأن هذه اخلطة اكنت هتضمن ارهكاب اجلرائم اآلنفة اذلكر 

 

 عسررةة يف وبأن اهلجوم اكن يستهدف موظيف بعثة االحتاد األفرةيق يف السودان ومسنشآهها وموادها ووحداهها ومركباهها املرابطة يف موقع اجلماعة ال ـ
 حسرنيتا  

 اتلطورات القضائية األساسية: 

  اتلحقيق ومبارشة اإلحالة

  وأفادت اللجنة يف هقرةر قدمته إىل األمم 1291أنشأ األمني العام الساب  لألمم املتحدة كويف أنان جلنة اتلحقي  ادلويلة بشأن دارفور عماًل بقرار جملس األمن رقم 
ارهكبت يف دارفور وأوصت بإحالة احلالة إىل  أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد 9002املتحدة يف اكنون اثلاين/يناير 
 املحرمة اجلنائية ادلويلة  

إىل املديع العام  9009هموز/يويلو  1أحال جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة، مستخدماً السلطة املمنوحة هل بموجب نظام روما األسا ي، احلالة يف دارفور منذ  
   9002آذار/مارس  11بتارةخ  1261قم للمحرمة اجلنائية ادلويلة بموجب القرار ر

ب املديع العام معلومات من إثر إحالة جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة احلالة، هلىق املديع العام نتائج جلنة اتلحقي  ادلويلة بشأن دارفور  عالوة ىلع ذلك، طل
حزةران/يونيو  9رشوط انلظامية للبدء يف اتلحقي  قد استوفيت فقرر مبارشة اتلحقي  يف مصادر خمتلفة مما أدى إىل مجع آالف الوثائ   وخلص املديع العام إىل أن ال

9002   

 احلضور أمر

من نظام روما األسا ي الصدار أوامر قبض أو، بداًل من ذلك، أوامر حضور ضد حبر ادريس  21، قدم املديع العام طلباً وف  املادة 9001ترشةن اثلاين/نوفمرب  90يف 
 وشخصني آخرةن يدىع باشرتاكهما يف اهلجوم ىلع موقع حسرنيتا العسرري أبو قردة 

 ، عّدل املديع العام جزئياً طلبه األصيل، وطلب من ادلائرة اتلمهيدية اصدار أمر باحلضور ضد أيب قردة 9006شباط/فرباير  91يف 

  9006أيار/مايو  17ضور امامها  وقد رفعت االختام عن أمر احلضور يوم ، أصدرت ادلائرة اتلمهيدية األوىل امراً أليب قردة باحل9006أيار/مايو  7يف 

 األوىل للمرة املثول

ايار/مايو  فأعلمه القايض كونو هارفوسري، اذلي يضطلع بمهام القايض املنفرد، باجلرائم اليت يُّدىع بارهكابه  11مثل املشتبه به طواعً امام ادلائرة اتلمهيدية األوىل يف 
 ه وفقاً نلظام روما االسا ي هلا وحبقوق

 اتلهم اعتماد جلسة

  9006ترشةن األول/اكتوبر   10ترشةن األول/اكتوبر واستمرت لغاية  16بدأت جلسة اعتماد اتلهم يوم 
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ن أبا قردة شارك يف اخلطة املشرتكة رأت ان اداعءات املديع العام، بأ ، قررت ادلائرة اتلمهيدية األوىل رفض اعتماد اتلهم حب  أيب قردة حيث9010شباط/فرباير  1يف 
  املزعومة للهجوم ىلع املوقع، لم هكن مدعومة بأدلة اكفية

/ابرةل ردت آذار/مارس هقدم مرتب االداعء من ادلائرة اتلمهيدية األوىل بطلب إذن الستئناف قرار رفض اعتماد اتلهم، ويف اثلالث والعرشةن من نيسان 12ويف 
  هذا الطلب ادلائرة اتلمهيدية ااألوىل

 ، نقلت رئاسة املحرمة االختصاص يف هذه القضية إىل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية 9019أذار/مارس  12يف 

 عليهم املجين مشاركة

 دة قررت ادلائرة اتلمهيدية األوىل السماح لسبعة وثمانني شخصاً باملشاركة كمجٍن عليهم يف إجراءات القضية املرفوعة ضد حبر ادريس أبو قر

 

 تشكيل ادلائرة اتلمهيدية اثلانية 
 رئيسا  ، القاضي كونو تارفوسير

 القاضي مارك بيرين دي بريشامبو

 القاضي تشانغ هو تشونغ

 تمثيل مكتب املديع العام
 فاهو بن سودا، املديع العام

 فريق ادلفاع عن أيب قردة
 كرةم أسد امحد خان

 اندرو بوّرو

 املمثلون القانونيون للمجيت عليهم
 راهيما كوينب

 هيلني سيسيه
 اكني اكيسنبوت

 كولونيل فرانك أدااك
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