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 اعتماد التهم في قضية الحسن القرار بشأن

 2019 أيلول/سبتمبر 30

 ؟قّرر القضاة  ذاما
 وأحالته إىل اإلنسانيةارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ب‘‘( احلسن)’’ أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود سناحل إىل املوجهةهم ت  ال اعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل يف احملكمة اجلنائية الدولية

 .امعلوماهت علنية حجبت بعضنسخة  ستنشر منه الحقاً قراراً سرياً احملاكمة. وأصدرت الدائرة يف هذا الشأن 

الدائرة إىل وجود أسباب جوهرية لالعتقاد بأن السيد احلسن خلصت . وقد 2019متوز/يوليو  17إىل  8من يف الفرتة  تدق  ع  اليت لسة اجلىل األدلة املقدمة خالل إوقد استند القضاة يف قرارهم 
 مسؤول عن:

  على، تانسل املأنصار الدين/ تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي  اعتامج شنتههجوم واسع النطاق ومنهجي  سياقيف متبكتو مبايل يف أهنا ارت كبت بجرائم ضد اإلنسانية ي ّدعى 
وأعمال نسي، اجلسرتقاق االتغتصاب، و االتعذيب، و ال: ، وهي2013كانون الثاين/يناير   28إىل  2012ان/أبريل سني 1ا، ولل  من يطة  متبكتو واملنطقة احمليف  السكان املدنيني

  منها الزجيات القسرية، واالضطهاد؛ أخرى إنسانيةال

  وهي: التعذيب، 2013وكانون الثاين/يناير  2012تغري لي طابع دويل يف نفس الفرتة بني نيسان/أبريل متبكتو مبايل يف سياق نزاع مسلح يف أهنا ارت كبت بجرائم حرب ي ّدعى ،
لقضائية املعرتف عموما بأنه ال داء على الكرامة الشخصية، وإصدار األحكام دون وجود حكم مسبق من حمكمة مشكلة تشكيالً نظامّياً تكفل كل الضمانات اواملعاملة القاسية، واالعت

 تغىن عنها، وتعمد توجيه هجمات ضد مباٍن خمصصة لألتغراض الدينية وآثار تارخيية، فضالً عن االتغتصاب واالسرتقاق اجلنسي.
 

 من هو السيد الحسن وما هي التهم الموجهة إليه؟
ل أنصار قبيلة ك   وهو منيف منطقة متبكتو مبايل  ،قوندامكيلومرتات إىل الشمال من   10الواقعة على مسافة هنغبريا يف  1977أيلول/سبتمرب  19 من مواليدالسيد احلسن مواطن مايل اجلنسية 

 تمبكتو وشارك يف تنفيذ قراراهتا.بيف أعمال احملكمة اإلسالمية  ساهمكما ي د عى بأنه   .الواقعاألمر عضواً يف مجاعة أنصار الدين ورئيساً للشرطة اإلسالمية حبكم  عى بأنه كاني د  و  الطارقية/التماشقية
 

 استئناف القرار؟ يجوزهل 

 .بذل  التمهيدية الدائرة هلما تألن أن بعد إال القرار هذا استئناف لالدعاء وال للدفاع جيوز ال

 المنتظرة؟ القادمة لحراالمما هي 

الذين تولوا النظر يف قضاة التتألف من ثالثة قضاة تغري  ابتدائيةً  هيئة رئاسة احملكمة دائرةً تشكِّل سو . الوقت املناسبيف حجبت بعض معلوماهتا من قرار اعتماد التهم الحقًا نسخة علنية ستصدر 
ت ديد موعد ل نياملشاركو طراف األمع وتتشاور ستعراض احلال الجلسات عقد تفإهنا ، الدائرة االبتدائيةت شك ل  أن ماو  .لالضطالع باملرحلة التالية من مراحل اإلجراءات التمهيديةالقضية يف املرحلة 

وتغري لل  من  الكشف عن األدلة والنهج املتبع فيه أواننها مسائل أولية م ستبت الدائرة االبتدائية آنئذ يف عدةوناجز. و لتسيري شؤون اإلجراءات على حنو منصف  واعتماد التدابري الالزمة حملاكمةا
 .مسائل

 ؟القضيةهل يشارك المجني عليهم في 

سيتوىل متثيلهم ممثلوهم القانونيون وهم األستال سيدو دومبيا احملامي، واألستال مايومبو كاسونغو احملامي، واألستال  القضية، حيثعليه باملشاركة يف  اً جمني 880ألن القضاة ملا يزيد على نعم، فقد 
 فيدل نسيتا لوفنجيكا احملامي.

                                                            مايلمجهورية حلالة يف ا

 قضية املدعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود

 2019 أيلول/سبتمرب آخر مرة يف تع ّدل



 لكل سؤال جواب قضية المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود
 جلسة اعتماد التهم

 

 ز السيد الحسن حاليًا؟أين ُيحتج  

تجز السيد احلسن منذ نقله إىل عهدة احملكمة يف  احرتام حقوق  مستوياتأرقى ب ويعمل املركزيف مركز االحتجاز التابع للم كمة يف شخيفننغ، يف الهاي  ولندا.  2018آلار/مارس  31ُي 
 .معقول ش  يهإل يرقى ال إثباتاً  القضاةأمام  لنبهم يثبت مل دام ما الرباءة قرينة للم تجزين وت كَفلاإلنسان فيما يتعلق مبعاملة احملتجزين. 

 من هم القضاة الذين يتولون النظر في هذه القضية؟

 (. ني)بن والقاضية رين أالبيين تغانصو مارك بريان دو بريشمبو )فرنسا(، تتألف الدائرة التمهيدية األوىل من القاضي بيرت كوفاتش )هنغاريا(، رئيساً، والقاضي

تار قضاة احملكمة من بني األشخاص الذين يت لون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل    املناصب القضائية؛ ومجيعهم أص اب  منهم للتعيني يف أعلىوخي 
واإلجراءات اجلنائية يف اجملاالت لات الصلة بالقانون الدويّل،   األطراف استناداً إىل ما هلم من كفاءة مثبتة يف القانون اجلنائيخربة واسعة لات صلة بنشاط احملكمة القضائي، وتنتخبهم مجعية الدول 

 كالقانون اإلنسايّن الدويّل وقانون حقوق اإلنسان.
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