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جلسة المثول األول للسيد عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية
 15حزيران/يونيو 2020
املوجهة إليه؟
من هو السيد علي عبد الرمحن وما هي التهم َّ
يف  9حزيران/يونيو  ،2020قدِّم السيد علي حممد علي عبد الرمحن إىل عهدة احملكمة اجلنائية الدولية بعد أن سلًّم نفسه
طوعاً يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
والسيد عبد الرمحن مواطن سوداين .ويدَّعى بأنه كان من أكرب القادة يف تدرج املراتب القبلية يف حملية وادي صاحل وعضواً
يف قوات الدفاع الشعيب كما يزعم بأنه كان قائداً آلالف من أعضاء ميليشيا اجلنجاويد من آب/أغسطس  2003إىل
آذار/مارس  2004على وجه التقريب .ويدَّعىبأنه نفذ اسرتاتيجية احلكومة السودانية يف مكافةة التمرد ال ي تسبب يف
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف دارفور بالسودان .وكان السيد عبد الرمحن يعترب وسيطاً بني قيادات
ميليشيا اجلنجاويد يف وادي صاحل واحلكومة السودانية .ويزعم بأنه قام بتجنيد حماربني ،وبتسليح ومتويل وتأمني املؤن
متعمداً بذلك املشاركة يف اجلرائم املذكورة .كما يزعم بأنه شارك شخصياً يف
والذخائر مليليشيا اجلنجاويد حت قيادتهِّ ،
هجمات ضد السكان املدنيني يف بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأرواال بني آب/أغسطس  2003وآذار/مارس
 ،2004حيث ارتكب جرائم قتل للمدنيني ،واغتصاب وتعذيب وغري ذلك من ضروب املعاملة القاسية وأنه بذلك قد
شارك مع غريه يف ارتكاب هذه اجلرائم.
ويف  27نيسان/ابريل  ،2007أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل للمةكمة اجلنائية الدولية أمرين بالقبض على علي عبد
الرمحن وأمحد هارون (وهو ليس حمتجزاً لدى احملكمة) .ورأت الدائرة أن مثة أسباباً معقولة لالعتقاد  )1بأن نزاعاً مسلةاً
وقع بدءًا من آب/أغسطس  2002بني حكومة السودان ،مبا يف ذلك مقاتلني من قوات املسلةة الشعبية السودانية
(القوات املسلةة السودانية) وقوات الدفاع الشعيب فضالً على ميليشيا اجلنجاويد ،من جهة ،وقوات متمردة منظمة منها
حركة/جيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة يف دارفور يف السودان من جهة أخرى؛  )2بأن القوات املسلةة
السودانية وميليشيا اجلنجاويد عملتا معاً يف  2003و  2004يف إطار اسرتاتيجية مكافةة التمرد وقامتا هبجمات
متعددة ذات طابع منهجي أو واسعة النطاق على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأرواال واملناطق احمليطة هبا ،حيث
ارتكب أعمال إجرامية ضد مدنيني من الفور والزغاوة واملسالي أساساً ،مبا يف ذلك قتل املدنيني واالغتصاب واالعتداء
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على كرامة النساء والفتيات ،واالضطهاد ،والنقل القسري ،والسجن أو احلرمان الشديد من احلرية ،وشن اهلجمات
املتعمدة ضد املدنيني املذكورين.
ويتضمن أمر القبض على علي عبد الرمحن،الصادر يف  27نيسان/أبريل  50 ،2007هتمة استناداً إىل مسؤوليته اجلنائية

الفردية ويشمل:

 اثنني وعشرين هتمة تتعلق جبرائم ضد اإلنسانية (القتل وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان والسجن أو احلرمانالشديد من احلرية على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل والتعذيب واالضطهاد
واالغتصاب وارتكاب أفعال ال إنسانية ما يسبب معاناة بدنية شديدة أو أذى خطرياً)؛
 مثان وعشرين هتمة تتعلق جبرائم حرب (القتل واالعتداء على احلياة والسالمة البدنية واالعتداء على الكرامة الشخصية،وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة وتعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني والنهب واالغتصاب وتدمري
املمتلكات أو االستيالء عليها).
ويف  11حزيران/يونيو  ،2020قررت الدائرة التمهيدية الثانية يف احملكمة اجلنائية الدولية رفع السرية ،مع كتم بعض
املعلومات ذات احلساسية ،عن أمر ٍ
ثان بالقبض حبق السيد علي عبد الرمحن،وهو يضيف ثالثة اهتامات جديدة تتعلق
جبرائم حرب (القتل) وجرائم ضد اإلنسانية (القتل وأعمال ال إنسانية) يدعى بارتكاهبا يف دليج بني  5و 7آذار/مارس
.2004
ويف  15حزيران/يونيو  2020قررت الدائرة فصل القضية املتعلقة بالسيد عبد الرمحن عن القضية املتعلقة بالسيد امحد
هرون الذي مل ميثل بعد أمام احملكمة ،لضمان سرعة وعدالة اإلجراءات.
ما الذي حيدث بعد وصول علي عبد الرمحن إىل مرفق االحتجاز التابع للمةكمة اجلنائية الدولية؟
تتأكد احملكمة ما أن يسلَّم مشتبه به إىل عهدهتا من أن يتلقى نسخة من أمر القبض الصادر حبقه بلغة يتقنها إتقاناً تاماً
فهماً وكالماً .ويف غضون فرتة معقولة من وصوله إىل مرفق االحتجاز ،تعقد الدائرة التمهيدية جلسة مثول أول لتتةقق
من هوية املشتبه به ومن أنه أحيط علماً بوضوح باجلرائم املنسوبة إليه وباحلقوق ال ي يتمتع هبا مبوجب نظام روما

األساسي.

ما هي جلسة املثول األول؟
ميثل املشتبه به ألول مرة أمام احملكمة ب عيد وصوله إىل الهاي .وعقدت هذه اجللسة يف  15حزيران/يونيو  2020أمام
القاضي املنفرد روزاريو سلفاتور آيتاال .ويف أثناء هذه اجللسة ،يتأكد القاضي من هوية املشتبه به ومن أنه يفهم التهم
املوجهة إليه وحتدد اللغة ال ي ينبغي أن تقام هبا اإلجراءات والتاريخ للشروع يف جلسة اعتماد التهم .كما قررت الدائرة ان
َّ
تعقد جلسة اعتماد التهم مبدئياً يف  7كانون االول/يناير  .2020ويتمتع املشتبه به باحلقوق ال ي يقر هبا نظام روما
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األساسي مبا يف ذلك احلق يف أن يتاح له ما يكفي من الوق والتسهيالت لتةضري دفاعه واحلصول على مساعدة حمام
دون مقابل إذا مل يكن قادراً على دفع أتعاب احملاماة.
ماذا سيةدث بعد انعقاد جلسة املثول األول؟
بعد انعقاد جلسة املثول األول ،ستباشر الدائرة التمهيدية اإلجراءات املؤدية إىل انعقاد جلسات اعتماد التهم .وقد
تستغرق هذه العملية عدة أشهر ويتوقف ذلك على تشعب القضايا وعلى ما قد يقدَّم من طعون يف أثناء هذه الفرتة.
وستبدأ إجراءات الكشف عن األدلة عقب انعقاد جلسة املثول األول .يزود املدعي العام يف غضون هذه العملية أفرقة
الدفاع باألدلة ال ي مجعها يف أثناء التةقيق وال ي يعتزم االستناد إليها خالل جلسات اعتماد التهم .ويقع عليه ،كما ينص
املربئة ال ي تنزع بأي شكل من
نظام روما األساسي على ذلك ،واجب الكشف للمشتبه به عن املعلومات أو املواد ِّ
األشكال إىل بيان براءته أو ختفيف ذنبه أو ال ي قد تؤثر على مصداقية أدلة االدعاء.

فضالً عن ذلك ،يتضمن نظام روما األساسي أحكاماً تسمح للمجين عليهم املشاركة يف كل مرحلة من مراحل
اإلجراءات أمام احملكمة .وحيق للمجين عليهم تقدمي آرائهم ومالحظاهتم أمام احملكمة .ويصدر القضاة التوجيهات
املتعلقة مبوعد مشاركتهم وطريقتها يف مرحلة اعتماد التهم.
ويف جلسة اعتماد التهم — وهي جلسة تسبق احملاكمة — على املدعي العام أن يقدم أدلة كافية لكي حتال القضية
إىل احملاكمة .وقد يطعن فريق الدفاع عن املشتبه به يف التهم أو أدلة االدعاء وجيوز له أيضاً أن يقدم أدلة.
ما هي حقوق املشتبه به؟
يتمتع كل مشتبه به أمام احملكمة بقرينة الرباءة .ويكون حاضراً يف قاعة احملكمة أثناء املرافعات إال إذا قرر القضاة خالف
ذلك وله احلق يف حماكمة علنية وعادلة ونزيهة .ويف هذا الصدد ،تنص الوثائق القانونية للمةكمة على جمموعة من
الضمانات ،ومنها ما يلي:
 أن يدافع عنه حمام خيتاره بنفسه ،وأن يقدم أدلته وشهوده وأن يستخدم اللغة ال ي يتقنها إتقاناً تاماً فهماً وكالماً؛
 أن يبلَّغ بالتفصيل بالتهم املوجهة إليه بلغة يتقنها فهماً وكالماً؛
 أن يتاح له ما يكفي من الوق والتسهيالت إلعداد دفاعه وأن يتاح له التشاور مع حماميه حبرية ويف جو من
السرية؛
 أن حياكم دون تأخري ال موجب له؛

 أال جيرب على الشهادة ضد نفسه أو حيمل على اإلقرار بالذنب ،وله أن يلزم الصم
الصم يف االعتبار عند تقرير اإلدانة أو الرباءة؛

دون أن يؤخذ ذلك
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 أن يكشف املدعي العام للدفاع عن األدلة ال ي حبوزته أو حت سيطرته وال ي يعتقد أهنا تظهر أو متيل إىل إظهار
براءة املشتبه به أو املتهم أو ختفف من ذنب املتهم أو ال ي قد تؤثر يف مصداقية أدلة االدعاء.
ماهي ظروف االحتجاز يف املرفق التابع للمةكمة اجلنائية الدولية؟
يقع مرفق االحتجاز التابع للمةكمة اجلنائية الدولية يف مباين سجن هولندي يف سخيفننغن– يف ضواحي الهاي
(هولندا).وتتمثل مهمة مرفق االحتجاز يف التةفظ على األشخاص احملتجزين حت سلطة احملكمة اجلنائية الدولية على
ومؤمن وإنساين ،يفي بأعلى معايري حقوق اإلنسان الدولية يف معاملة املساجني ،مثل قواعد األمم املتةدة الدنيا
حنو آمن َّ
النموذجية.وباإلضافة إىل ذلك ،تقوم هيئة تفتيش مستقلة بعمليات تفتيش منتظمة ودون سابق إنذار ،ملرفق االحتجاز
من أجل النظر يف ظروف حجز األشخاص احملتجزين ومعاملتهم.
ويعترب احملتجزون أبرياء ما مل يثب ذنبهم .وإذا أدينوا بارتكاب جرائم تندرج يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،فإهنم
ال يقضون عقوبتهم يف مرفق االحتجاز التابع للمةكمة ألنه ليس مرفقاً مالئماً إلدارة نظام خاص بسجناء مدانني ،بل
ينقلون إىل سجن خارج هولندا لقضاء عقوبتهم ،شريطة إبرام اتفاق بني احملكمة اجلنائية الدولية ودولة التنفيذ.
من هم القضاة املعنيون هبذه احلالة؟
تتألف الدائرة التمهيدية الثانية من القاضي أنطوان كيسيا-امبيهمندوا (القاضي الرئيس) والقاضي روزاريو سلفاتور آيتاال
والقاضية توموكو أكاين .وخيتار قضاة احملكمة من بني األشخاص الذين يتةلون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر
فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى املناصب القضائية .ومجيعهم أصةاب خربة واسعة ذات صلة
بنشاط احملكمة القضائي .وتنتخبهم مجعية الدول األطراف استناداً إىل ما هلم من كفاءة مثبتة يف القانون اجلنائي
واإلجراءات اجلنائية ويف اجملاالت ذات الصلة بالقانون الدويل ،كالقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.

ملاذا حتقق احملكمة اجلنائية الدولية يف احلالة يف دارفور (السودان)؟
ويف  31آذار/مارس  ،2005أحال جملس األمن التابع لألمم املتةدة ،مستخدماً السلطة املمنوحة له مبوجب نظام روما
األساسي ،احلالة القائمة يف دارفور منذ  1متوز/يوليو  2002إىل املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية وذلك من
خالل القرار رقم  .1593إثر إحالة جملس األمن التابع لألمم املتةدة احلالة ،تلقى املدعي العام االستنتاجات ال ي
توصل إليها جلنة التةقيق الدولية بشأن دارفور .وخلص إىل أن الشروط النظامية الالزمة للبدء يف التةقيق استوفي
فقرر الشروع يف التةقيق يف  6حزيران/يونيو  .2005ومل تنفَّذ بعد مخسة أوامر بالقبض أصدرهتا احملكمة يف إطار هذا
التةقيق حبق السادة هارون والبشري وبندا وحسني.

هذه الوثيقة ليس وثيقة رمسية وال يراد هبا إال إعالم
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