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  المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور: نقص اإلدانة

  موجز التنفيذيال

ة 2005حزيران /يونيو 7في  ة الجنائي ام في المحكم ، وبعد يوم واحد من إعالن المدعي الع
ة  ة ) ICC(الدولي ور، أقامت السلطات السودانية المحكم تح التحقيق في أحداث دارف عن ف

ولي أمر )SCCED(الجنائية الخاصة بأحداث دارفور  ، وذلك إلظھار قدرة الحكومة على ت
 ً ا ات محلي ك المحاكم ع . تل ود داف وحي بوج ودانية ي ة الس ة الخاص اء المحكم ت إنش إن توقي

ور ي دارف رب ف رائم الح ة لضحايا ج ق العدال بة وتحقي مان المحاس ر ض ائھا غي د . إلنش فق
ت أن ك الوق ي ذل ودانيين ف ؤولين الس ار المس ريحات كب حت تص اص  أوض ال اختص إبط

ة السودانية الخاصة ففي أحد . المحكمة الجنائية الدولية كان واحداً من أھداف إنشاء المحكم
ادة  ى الم من  17التصريحات الصادرة عن وزارة العدل السودانية وردت إشارة واضحة إل

ر الدولية نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية اذ الق ة اتخ ك المحكم ى تل ار والتي توجب عل
ة "بأن الدعوى غير مقبولة  ا والي ة لھ دعوى دول إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في ال

ادرة  ما, عليھا ر ق التحقيق أو المقاضاة أو غي لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في االضطالع ب
ة . 1"على ذلك اون مع المحكم ن تتع ا ل وقد صرحت السلطات السودانية مراراً وتكراراً بأنھ
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DAN )ن قراراً صادراً عن الغرفة التمهيدية األولى أشار إلى إنه، وحتى لك ).2005أيار /مايو 30نترنت في إلمأخوذ عن ا

يكونان موضوعاً  نتعتبر الدعوى غير مقبولة، فال بد من أن تشمل إجراءات التقاضي الوطنية كالً من الشخص والسلوك اللذا
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ة الخاصة بأحداث  ة الجنائي ين أن المحكم لقد كان أمام السلطات السودانية عام كامل لكي تب
ور  وق اإلنسان في دارف رى انتھاكات حق ي كب دارفور منبر فعال حقاً يمكن فيه تقديم مرتكب

ة ا. إلى العدال ا بشأن عمل وتشير المعلوم تس ووتش من جمعھ ومن راي ت التي تمكنت ھي
دى السلطات السودانية لضمان  تعداد حقيقي ل ى عدم وجود اس المحكمة في عامھا األول إل

اكمتھم ة الخاصة لمح ة الجنائي ام المحكم ا ال يوجد . مثول مرتكبي الفظائع في دارفور أم كم
رتكبي اة الم ى مقاض ة عل ك المحكم درة تل ى ق ل عل اوى أي دلي ا دع دمت إليھ و ق ى ول ن حت

ولم تتضمن الدعاوى الثالث عشرة المقدمة إلى المحكمة حتى اليوم إال جرائم عادية . مناسبة
رة ا بالھجمات الكبي ة لھ د . كالسرقة، وحيازة المسروقات، أو جرائم قتل أشخاص ال عالق وق

ة امتنعت السلطات السودانية عن توجيه االتھام أمام المحكمة الجنائية  ة حال الخاصة بشأن أي
ى . من حاالت الفظائع الكبرى المرتكبة في دارفور ك الجرائم إل ام في تل م يوجه االتھ كما ل

ن  ر م ھا، وكثي رائم نفس م أن الج ك رغ ادة، وذل ؤولية القي دأ مس ن مب اً م ؤول انطالق أي مس
د في السودان وبالنسبة للمج ى نحو جي ة عل د ذكرت باالسم؛ وھي معروف تمع مرتكبيھا، ق

 ً   .الدولي أيضا

ة  ات إقام ي خلفي تس ووتش ف ومن راي ه ھي ذي قامت ب ائج البحث ال ة نت ذه الدراس ين ھ وتب
ه، والمعلومات  المحكمة الجنائية الخاصة، وكذلك في السياق القانوني الذي تعمل المحكمة في

  :وقد خلصت ھيومن رايتس ووتش إلى. المتعلقة بكيفية إجراء المحاكمات األولى فيھا

o القوانين وإجراءات التقاضي التي تطبقھا المحكمة بعيدة كل البعد عن الوضوح؛  إن
دة  وانين المعتم يط الق ا أن خل وانين الصادرة (كم وانين السودانية، الشريعة، والق الق

دولي انون ال ى الق يم، واإلحاالت إل راً غامضاً ) بمراس ة أم يجعل من عمل المحكم
 وتعسفياً؛

o ود انون الس ار الق انية إن افتق د اإلنس رائم ض دد للج ح مح ف واض ى تعري اني إل
ليمة  ة س دعاوى بطريق ولخروقات القانون اإلنساني الدولي يجعل من مقاضاة ھذه ال

 أمراً بعيد االحتمال؛
o د دأ مسؤولية القائ اً من مب ادة انطالق ة الق ام خاصة بمحاكم اد . ال توجد أحك فاالعتم

بة ن محاس ل م ادي يجع ات الع انون العقوب ى ق ي أو  عل توى المحل ى المس ادة عل الق
ال،  د االحتم راً بعي يھم أم ال مرؤوس ى أفع مستوى الواليات أو المستوى الوطني عل

رائم ك الج ي تل رة ف اھمة مباش ادة مس ؤالء الق اھمة ھ ات مس ن إثب إن . إال إذا أمك
 مقاضاة القادة أمر أساسي إلنفاذ المحاسبة في دارفور؛

o رة  إن األحكام الفضفاضة ات كبي ق عقب الخاصة بالحصانة في القانون السوداني تخل
ٌم من (أمام نجاح مقاضاة أفراد القوات المسلحة  دفاع الشعبي وقس وات ال ا ق ا فيھ بم

 ، وكذلك الشرطة وأجھزة األمن الوطنية، على دورھم في األحداث؛)الجانجاويد
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o ذلك خط وب في حاالت االغتصاب، وك ات المطل ر التعرض إن فداحة عبء اإلثب
رض  اب ع حايا االغتص ى ض عب عل ن الص الن م ا، يجع ة الزن ة بتھم للمحاكم

 قضاياھم على الشرطة؛
o  ى إجراء محاكمات تنسجم درة المحاكم عل دياً بشأن ق يثير القانون السوداني قلقاً ج

فة ة المنص ة للمحاكم ايير الدولي ع المع انون . م رض الق ال، ال يف بيل المث ى س فعل
 قاً على قبول االعترافات المنتزعة تحت وطأ التعذيب؛السوداني حظراً مطل

o  رفض ا ت اً م تويات؛ فغالب ى المس ن أدن دأ م ية يب دام اإلرادة السياس ور انع إن ظھ
 الشرطة تلقي شكاوى الضحايا، كما ال تحقق في القضايا المعروضة عليھا؛

o والمضايقات،  غالباً ما يواَجه الضحايا والشھود الذين يبلغون عن الجرائم بالالمباالة
ال ى باالعتق ة . وحت ًة بقل ية خاص داءات الجنس حايا االعت رطة ض ل الش ا تعام كم

 . اھتمام، إن لم يكن بعدائية واضحة

ي  ية ف ر إرادة سياس ن غي ودانية، وم ة الس ات الحكوم ات سياس ي توجھ ر ف ر تغي ن غي وم
دة، ال وع جرائم جدي ع وق ول المعاقبة على الفظائع التي ارتكبت في الماضي ومن  يمكن الق

 .بأن الحكومة قد أظھرت قدرًة على البدء بالمحاسبة على جرائم دارفور، أو استعداداً لذلك

 


