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 8102ترشين األول/أكتوبر  82: حتديث
 احلالة يف دارفور، السودان

 املديع العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين
ICC-02/05-03/09 

 

 عبد اهلل بندا أبكر نورين

 أو حنوه 0692 اعم :تاريخ امليالد

 واي، دار كوب، شمال دارفور :ماكن امليالد

 الزاغوة :القبيلة

 رةة العدل واملساواة   القاادة امجماعاة، أدد كوونا  امجبةة املتددة لممقاوةة األىلع احلايل حلالوضع القائد 

 8101دزيران/يوناو  01ُرفعت األختام بتاريخ  | 8116أغسطس آب/ 82بتاريخ  حتت األختام :احلضور تاريخ صدور أمر

 8101دزيران/يوناو  02 :املثول الطويع للمرة االوىل

 8101ديسمرب اكنون األول/ 2 :جلسة اعتماد اتلهم

 8100آذار/ةارس  2 :تاريخ صدور القرار بشأن اعتماد اتلهم

 8102أيار/ةايو  1ةقرر يف  :تاريخ افتتاح املحاكمة

نةت ادلائرة اتلمةادية الرابعة اإلجراءا  حبق صالح حممد جربو يف 
َ
 ، إثر تمقاةا أدلّة تُشري إىل وفاته 8102ترشين األول/أكتوبر  2أ

 اتلهم

()أ( ةن انلظام 2)81يتدمل املسؤويلة امجنائاة كرشيك يف ثالث جرائم درب بمقتىض املادة عبد اهلل بندا أبكر نورين )بندا( تلمةادية األوىل أن هناك أسباباً جوهرية لالعتقاد بأن رأ  ادلائرة ا
 األسايس، ويه:

 ( ةن انلظام األسايس، 0()ه()8)2استعمال العنف ضد احلااة، سواء ارتُكب أو ُُشع يف ارتكابه، بمفةوم املادة  •
 ( ةن انلظام األسايس؛ 2()ه()8)2تعمد توجاه هجما  ضد كوظفني وةنشآ  وكواد ووددا  وكرةبا  كستخدةة يف ةةمة ةن ةةام دفظ السالم، بمفةوم املادة  •
 ( ةن انلظام األسايس    1()ه()8)2انلةب، بمفةوم املادة  •

 ىع بها )الحئة غري حرصية(اجلرائم املد
 رأ  ادلائرة اتلمةادية األوىل أن هناك أسباباً جوهرية لالعتقاد:

ىلع كوظيف بعثة االحتاد األفرييق يف السودان وةنشآتةا وكوادها وودداتةا  2007أيمول/سبتمرب  86غري ذي طابع دويل اكن قد نشب يف دارفور، ويف سااقه ُشّن هجوم بتاريخ نزااعً كسمداً بأن  •
 حمماة أم كدادة يف شمال دارفور، السودان  يف وكرةباتةا املرابطة يف كوقع دسونيتا العسوري 

عبد  -جناح الوددة، وجيش حترير السودان -مجيش حترير السودان بعة بأن اهلجوم ىلع كوقع دسونيتا العسوري نفذته قوا  ةنشقة عن درةة العدل واملساواة، باالشرتاك ةع قوا  تا •
   ، اذلي يقوده عبداهلل بندا وآخرونالشافع

ييق يف السودان وداولوا قتل  ةن جنود بعثة االحتاد األفربأن املةامجني اكنوا كسمدني باملدافع املضادة لمطائرا  واألسمدة املدفعاة وقاذفا  القنابل الصاروخاة، وبأنةم قتموا اثين عرش جندياً  •
خرين يعممون يف ةعسور دسونيتا، وذلك ةن دون ثماناة آخرين ةن غري املشارةني يف أعمال العنف، وبأنةم استولوا خالل اهلجوم ىلع ىلع ممتماك  تابعة لمبعثة أو ملوظفاةا أو ألشخاص آ

 رضا أصدابةا الرشعاني،  ولم يرجعوها إيلةم الدقاً 

 باحلماية القانوناة ال ي يتمتع بةا تةدف أفراداً وةنشآ  ووددا  وكرةبا  اكنت ةنخرطة يف ةةمة حلفظ السالم، وفقاً لرشعة األكم املتددة، وبأن أفراد ابلعثة اكنوا كشمولنيبأن اهلجوم اس •
 نشآ  واملمتماك  املدناة املدناون، كما اكنت ةنشآ  ابلعثة وةعداتةا وكرةباتةا كشمولة باحلماية القانوناة ال ي تتمتع بةا امل

توفري واكنت أساساة وةنسقة، وباتلدديد مجةة اتلخطاط لمةجوم، كساهمته يف خطة كشرتةة ملةامجة كوقع دسونيتا، وأن  اكن طرفاً  كما رأ  ادلائرة أن ثمة أسباباً جوهرية لالعتقاد بأن عبد اهلل بندا
 االستاالء ىلع املمتماك  فاه كما املشارةة شخصااً يف اهلجوم ىلع كوقع دسونيتا واملعدا  واتلجةزيا  والقوا  املطموبة هل وقاادتةا، 



املدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين   ةيساسأ تامولعم ةقرو

 

 اتلطورات القضائية األساسية

 اتلحقيق ومبارشة اإلحالة
اين/يناير   وأفاد  المجنة يف تقرير قدةته إىل األكم املتددة بتاريخ اكنون اثل0192أنشأ األةني العام السابق لألكم املتددة كويف أنان مجنة اتلدقاق ادلويلة بشأن دارفور عماًل بقرار جممس األةن رقم 

 ة ادلويلة  بأن هناك أسبابا ةعقولة لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنساناة وجرائم درب قد ارتكبت يف دارفور وأوصت بإدالة احلالة إىل املدومة امجنائا 8111

إىل املديع العام لممدومة  8118تموز/يويلو  0وةا األسايس، احلالة يف دارفور ةنذ ، أدال جممس األةن اتلابع لألكم املتددة، كستخدةاً السمطة املمنودة هل بموجب نظام ر8111آذار/ةارس  20بتاريخ 
   0162امجنائاة ادلويلة بموجب القرار رقم 

أدى إىل مجع آالف الوثائق  وخمص املديع العام إىل  ادر خمتمفة ةاإثر إدالة جممس األةن، تمىق املديع العام نتائج مجنة اتلدقاق ادلويلة بشأن دارفور  عالوة ىلع ذلك، طمب املديع العام ةعموةا  ةن كص
   8111دزيران/يوناو  9أن الرشوط انلظاةاة لمبدء يف اتلدقاق قد استوفات فقرر ةباُشة اتلدقاق بتاريخ 

 احلضور أمرا
يف اهلجوم  يُّدىع باشرتاكهاذلي دضور حبق عبد اهلل بندا  قبض أو، بداًل ةن ذلك، أكر ر أكرةن نظام روةا األسايس إلصدا 12، قدم املديع العام طمباً وفق املادة 8112ترشين اثلاين/نوفمرب  81بتاريخ 

 ىلع كوقع دسونيتا العسوري 

  دضور حبق عبد اهلل بندا ، عّدل املديع العام جزئااً طمبه األصيل، وطمب ةن ادلائرة اتلمةادية إصدار أكر8116شباط/فرباير  82بتاريخ 

  8101دزيران/يوناو  01بتاريخ  هأةاةةا  وقد رفعت االختام عن عبد اهلل بندا  حبضور أكر حتت األختام ، أصدر  ادلائرة اتلمةادية األوىل8116 آب/أغسطس 82بتاريخ 

 اتلهم واعتماد األوىل للمرة املثول
وفق  ةن قبل كوتب املديع العام، فضاًل عن احلقوق ال ي تكفمةا املدومة هل الحئة اتلةم املوجةة إيله طواعً أةام ادلائرة اتلمةادية األوىل ال ي قرأ  عماه ، ةثل املشتبه به8101دزيران/يوناو  02بتاريخ 

 نظام روةا األسايس 

، قرر  ادلائرة اتلمةادية األوىل باإلمجاع اعتماد اتلةم املتعمقة 8100آذار/ةارس  2  وبتاريخ اكنون األول/ديسمرب 2دضور جمسة اعتماد اتلةم ال ي انعقد  بتاريخ يف  عن دقه تنازل املشتبه به وقد
 كوعداً الفتتاح املداكمة  8102، ددد  ادلائرة االبتدائاة يوم اخلاكس ةن أيار/ةايو 8102آذار/ةارس  9وبتاريخ إىل املداكمة   وإداتلهرب املوجةة ضد عبد اهلل بندا احلجبرائم 

 عليهم املجين مشاركة
 املشارةة كمجٍن عماةم يف إجراءا  هذه القضاة بأشخاص ةئة وثالثة ملقرر  ادلائرة اتلمةادية األوىل السماح 

 تشكيل ادلائرة االبتدائية الرابعة
 القاضاة جويس ألووش، رئيسة ادلائرة

 القاضاة سامفاا فرنانديز دي غورةندي 
 القايض شايل ايبو   اوسويج

 كتب املديع العامتمثيل م
 املديع العامفاتو بن سودا، 

 ئب املديع العاماوار ، ناجامس ست
 كوفادهأو أديبواهل

 فريق ادلفاع عن بندا
 كريم أسد أمحد خان

 املمثلون القانونيون للمجين عليهم
 هامني سيساه

 يانس ديكمان
 

 www.icc-cpi.int | Youtube: www.youtube.com/IntlCriminalCourt | Twitter: twitter.com/IntlCrimCourt 

 فقط الجمهور إعالم منها والهدف رسمية، وثيقة ليست هذه


