ورقة معلومات أساسية
احلالة يف مايل

ICC-PIDS-CIS-MAL-01-02/16_Ara

حتديث  21 :اكنون اثلاين/يناير 1122

املديع العام صد أمحد الفيق املهدي

ICC-01/12-01/15

أمحد الفيق املهدي
تاريخ امليالد :حوايل 2791

ماكن امليالد :أغون ،حوايل  211كم إىل الغرب من تومبوكتو ،يف مايل
تاريخ صدور أمر القبض 21 :أيلول/سبتمرب 1121
تاريخ نقله إىل الهاي 12 :أيلول/سبتمرب 1121
جلسة املثول للمرة األوىل 01 :أيلول/سبتمرب 1121
موعد جلسة اعتماد اتلهم :مقررة يف  21اكنون اثلاين/يناير 1122
اتلهم
ً
خلصت الغرفة اتلمهيدية إىل أن األدلة اليت قدمتها املدعية العامة تسوغ وجود أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بأن السيد الفيق مسؤول جنائيا بمفرده وباالشرتاك مع
آخرين ،عن ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أو املساهمة يف ارتكاب اجلرائم اليت تديع بها املدعية العامة حبقه واملتعلقة بتعمد توجيه هجمات ضد املباين اتلايلة:
رضيح سيدي حممود بن عمر حممد اقويط ،رضيح الشيخ حممد حممود العرواين ،رضيح الشيخ سيدي خمتار بن سيدي حممد بن الشيخ الكبري ،رضيح ألفا مويا ،رضيح
الشيخ سيدي امحد بن عمار الرقادي ،رضيح الشيخ حممد امليك ،رضيح الشيخ عبد القاسم عطوايت ،رضيح امحد الفواين ،رضيح حبابر بابديع ،ومسجد سيدي ييح.
ً
ويدىع بأن السيد الفيق اكن شخصية بارزة ونشيطة إبان احتالل تمبكتو ،واكن عضوا يف مجاعة أنصار ادلين وعمل بتعاون وثيق مع قادة املجموعتني املسلحتني ويف
إطار ابلين واملؤسسات اليت قاموا بإنشائها .ويدىع بأنه ترأس ،ىلع وجه اخلصوص ،وحىت أيلول/سبتمرب  ،1121هيئة احلسبة أو "هيئة األمر باملعروف وانليه عن
ً
املنكر" اليت بارشت عملها منذ أيار/مايو  ، 1121كما ساهم يف أعمال املحكمة اإلسالمية بتمبكتو وشارك يف تنفيذ قراراتها ،واكن متورطا يف تدمري املباين املذكورة يف
االتهام املوجه هل.

اتلطورات القضائية األساسية
اإلحالة ومبارشة اتلحقيق
احالت احلكومة املايلة الوضع يف مايل ىلع املحكمة اجلنائية ادلويلة يف  31تموز/يويلو  .2132ويف  31اكنون اثلاين/يناير  ،2131رشع املديع العام باتلحقيق يف
اجلرائم اليت يعتقد أنها وقعت يف مايل منذ اكنون اثلاين/يناير .2132
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أمر القبض
ً
مبان خمصصة
يف  21أيلول/سبتمرب ،أصدرت ادلائرة اتلمهيدية أمرا بالقبض ىلع السيد أمحد الفيق املهدي جرائم احلرب املتمثلة يف تعمد توجيه هجمات ضد ٍ
لألغراض ادلينية و/أو آثار تارخيية ،يف تمبكتو (مايل) ،بينها  7أرضحة ومسجد ،وذلك يف الفرتة من حوايل  01حزيران/يونيو إىل حوايل  21تموز/يويلو .1121
تسليمه إىل املحكمة يف الهاي
يف السادس والعرشين من أيلول/سبتمرب  ،1121تم تسليم السيد امحد الفيق املهدي ،املكىن بأيب تراب ،إىل املحكمة اجلنائية ادلويلة من جانب سلطات دولة انليجر
وقد وصل إىل مركز االحتجاز اتلابع للمحكمة يف هونلدا
املثول للمرة األوىل
يف  01أيلول/سبتمرب  ،1121مثل السيد أمحد الفيق املهدي ألول مرة امام القايض املنفرد يف الغرفة اتلمهيدية األوىل دلى املحكمة اجلنائية ادلويلة ،القايض كونو
تارفوسري ،يف مقر املحكمة يف الهاي بهونلدا .وقد عقدت جلسة املثول ألول مرة يف حضور االداعء وادلفاع ،حيث مثل السيد الفيق املهدي حماميه املعني حممد
العويين .وأثناء اجللسة ،حتقق القايض من هوية املشتبه به ومن اطالعه يف اللغة اليت يتقنها ،أي العربية ،ىلع اجلرائم املدىع بارتكابه هلا وكذلك ىلع احلقوق اليت
يكفلها نظام روما األسايس هل.
وقد تقرر افتتاح جلسة اعتماد اتلهم يف  21اكنون اثلاين/يناير  .1122وجلسة اعتماد اتلهم تهدف إىل اتلحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن املشتبه
به قد ارتكب اجلرائم املنسوبة إيله .وإذا قررت الغرفة اتلمهيدية اعتماد اتلهم ،حتيل عندئذ القضية ىلع الغرفة االبتدائية اليت تتوىل اجراءات املرحلة اتلايلة ،أي
املحاكمة.

تشكيل ادلائرة اتلمهيدية األوىل

القاضية جويس الووش ،رئيسة ادلائرة
القايض كونو تارفورس
القايض بيرت كوفاتش
تمثيل مكتب املديع العام
فاتو بن سودا ،املديع العام
جيمس ستيوارت ،نائب املديع العام
فريق ادلفاع عن أمحد الفيق املهدي
املحايم حممد عويين
املمثلون القانونيون للمجين عليهم
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