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 جلسة اعتماد التهم في قضية الحسن

9172تموز/يوليو  71إلى  8من   

 ؟التهم اعتماد جلسة هي ما
إىل السيد احلسن ويف حال املدَّعية العامة التهم اليت توجهها جلسة اعتماد التهم ليست مبحاكمة بل هي جلسة علنية تبتُّ الدائرة التمهيدية يف احملكمة اجلنائية الدولية يف إثرها يف مسألة اعتماد 

 إحالة القضية إىل الدائرة االبتدائية إلجراء احملاكمة فيها.تقرِّر اعتمادها، 

رية تدعو إىل االعتقاد ا يقيم الدليل على وجود أسباب جوهويتعَّيَّ على االدعاء اإلتيان مبا يكفي من األدلة، يف حضور الشخص املوجهة إليه التهم ويف حضور حماميه، إلسناد كل هتمة من التهم مب
 تستدعي. ويُذَكر يف هذا الصدد أن األطراف لن اجلرائم املنسوبة إليه. وبوجه عام، جيوز لالدعاء القيام بذلك بتقدمي األدلة الوثائقية واملوجزة و/أو باستدعاء الشهود واخلرباء ارتكببأن السيد احلسن 

 اإلجراءات.هذه املرحلة من مراحل  يفخرباء  اً أوشهود

ن أالبيين غانصو. وسيستمع القضاة إىل مرافعات يقّدمها على التوايل وتُعَقد اجللسة أمام الدائرة التمهيدية األوىل املؤلفة من القاضي بيرت كوفاتش، رئيسًا، والقاضي مارك بريان دو بريشمبو والقاضية ري
 .9172متوز/يوليو  71إىل  8يف الفرتة من  اجللسةالدفاع. ومن املقرر أن تعقد  للمجين عليهم وهيئةالقانونيون املدَّعية العامة واملمثلون 

 من هو السيد الحسن وما هي التهم الموجهة إليه؟

 ،قوندامكيلومرتات إىل الشمال من   71الواقعة على مسافة هنغبريا يف  7211أيلول/سبتمرب  72 من مواليدالذي أصدره القضاة، فإن السيد احلسن مواطن مايل اجلنسية  أمر القبضوفقاً ملا يرد يف 
يف أعمال احملكمة  ساهمكما يُدَّعى بأنه   .الواقعاألمر عضوًا يف مجاعة أنصار الدين ورئيسًا للشرطة اإلسالمية حبكم كان و ل أنصار الطارقية/التماشقية، قبيلة ك   هو منو يف منطقة متبكتو مبايل 

شارك يف تدمري أضرحة األولياء يف متبكتو باالستعانة بأفراد الشرطة اإلسالمية العاملَّي يف امليدان ويف تنفيذ سياسة التزويج القسري  بأنهاإلسالمية يف متبكتو وشارك يف تنفيذ قراراهتا. ويُدَّعى أيضًا 
 متكررة وإنزال النساء والفتيات منزلة اإلماء اجلنسيات. عمليات اغتصابلنساء متبكتو مما أسفر عن ارتكاب 

)ب( من نظام روما  (3) 92)أ( أو  (3) 92 خلصت إىل وجود أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن السيد احلسن مسؤول جنائيًا باملعىن املقصود يف املادة وأصدرت الدائرة أمر القبض بعد أن
دين ونوع اجلنس؛ وأعمال الإنسانية أخرى( وجرائم حرب األساسي عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية )التعذيب واالغتصاب واالسرتقاق اجلنسي؛ واضطهاد أهايل متبكتو املدنيَّي على أساس ال

اض الدينية وآثار تارخيية؛ وإصدار عقوبات )االغتصاب واالسرتقاق اجلنسي؛ واستعمال العنف ضد األشخاص واالعتداء على كرامة الشخص؛ وجرمية تعمد توجيه هجمات ضد مبان خمصصة لألغر 
بأنه ال غىن عنها(، وذلك يف متبكتو مبايل يف الفرتة املمتدة من نيسان/أبريل  ياًل نظاميًا تكفل مجيع الضمانات القضائية املعرتف عموماً دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة مشكلة تشك

 .9173إىل كانون الثاين/يناير  9179

 ة؟هل سيشارك المجني عليهم في الجلس

دو دومبيا احملامي، واألستاذ عليه باملشاركة يف هذه اإلجراءات غري أهنم لن حيضروا اجللسة من قاعة احملكمة بل سيتوىل متثيلهم ممثلوهم القانونيون وهم األستاذ سي اً جمني 881أذن القضاة ملا يزيد على 
 مايومبو كاسونغو احملامي، واألستاذ فيدل نسيتا لوفنجيكا احملامي.

ت يف باجملين عليهم إىل طلب املشاركة ووجه تأثري اإلجراءاحدت اجللسات ويدلون ببيانات يف مستهل اجللسة ويف هنايتها يوضحون فيها األسباب اليت  للمجين عليهم وسيحضر املمثلون القانونيون
 ائل من ناحييت الوقائع والقانون.ما قد يؤثر يف مصاحل موكليهم من مسلممثلَّي القانونيَّي الرتافع فيمصاحلهم الشخصية. وسيتسىن ل

 من يتولى الدفاع عن السيد الحسن؟

تقيم الدليل على براءة  دلة اليت يعرضها االدعاء وتقدمي أدلةالعرتاض على التهم، والرد على األستاذتان مليندا تيلور وماري إيلَّي برول احملاميتان الدفاع عن السيد احلسن. وجيوز هليئة الدفاع اتتوىل األ
 املوّكل.

  حلالة يف مايلا

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

 

 حاميتي السيد الحسن؟هل تتحمل المحكمة أتعاب م

ي أنه غري قادر على حتمل أتعاب الدفاع. وهذا أمر نعم، تتحمل احملكمة أتعاب الدفاع عن السيد احلسن، مبوجب نظام املساعدة القانونية، وذلك بعد أن ُخل ص إىل أن السيد احلسن معوَّز، أ
 مؤقت إىل حَّي أن حتقق احملكمة من صحة املعلومات املقدَّمة.

 الجلسة؟ انعقاد إثر اتخاذه التمهيدية للدائرة يجوز الذي القرار ما

 يوما وجيوز هلا:  01ستصدر الدائرة التمهيدية قرارها يف غضون 
 

 ؛ىل احملاكمة أمام دائرة ابتدائيةاعتماد التهم اليت ختلص بشأهنا إىل وجود أدلة كافية؛ ويف هذه احلالة حُتال القضية إ 
 جراءات املتعلقة بالسيد احلسن؛إلووقف ايت ختلص بشأهنا إىل عدم كفاية األدلة رفض اعتماد التهم ال 
 بشأهنا تثبت ارتكاب جرمية ختتلف عن اجلرمية  وقف اجللسة والطلب من املدعية العامة تقدمي مزيد من األدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل أي هتمة يبدو أن األدلة املقدَّمة

 فيها. املوجه االهتام
 

 ذن هلما الدائرة التمهيدية بذلك.هذا القرار إال بعد أن تأاستئناف وال جيوز للدفاع وال لالدعاء 

 متي سيصدر قرار الدائرة التمهيدية؟

سُيدىل هبا يف أثناء اجللسة، فقد طلبت الدائرة التمهيدية األوىل  وفضاًل عن املرافعات الشفهية اليتيومًا من تاريخ انتهاء جلسة اعتماد التهم.  01يف غضون  الكتايب التمهيدية قرارهاتصدر الدائرة 
 ومدهتاهلة النهائّية سريان املبدأ يوس. التوايلعلى  9172متوز/يوليو  37و 92واملمثلَّي القانونيَّي للمجين عليهم ومن الدفاع إيداع مالحظاهتم الكتابية النهائية يف موعد أقصاه  عية العامةدمن امل

 .9172وز/يوليو مت 37 موعد أقصاه احملدَّد هلااستالم مالحظات الدفاع  عنديوماً  01

 ما سيحدث إذا اعُتِمدت التهم؟

آخرين من  من ثالثة قضاةسة احملكمة دائرة ابتدائية تتألف إذا خلصت الدائرة التمهيدية إىل وجود أدلة تكفي إلسناد التهم، فإهنا تصدر قرارًا بإحالة السيد احلسن إىل احملاكمة. وتشكل هيئة رئا
 احملكمة لالضطالع باملرحلة التالية من مراحل اإلجراءات. قضاة

منصف على حنو الستعراض احلال وتتشاور مع األطراف واملشاركَّي لتحديد موعد احملاكمة واعتماد التدابري الالزمة لتسيري شؤون اإلجراءات  وما أن ُتشكَّل الدائرة االبتدائية، فإهنا تعقد جلسات
 عمل يف أثناء احملاكمة وأوان الكشف عن األدلة والنهج املتبع فيه وغري ذلك من مسائل.توناجز. وستبت الدائرة االبتدائية آنئذ يف عدة مسائل متهيدية منها مسألة اللغات اليت ستس

 أين ُيحتَجز السيد الحسن حاليًا؟

يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف شخيفننغ، يف الهاي هبولندا. ويعمل مركز االحتجاز بأرقى مستويات احرتام  9178ار/مارس آذ 37حُيتجز السيد احلسن منذ نقله إىل عهدة احملكمة يف 
 .لقضاة ذنبهم إثباتاً ال يرقى إىل شك معقولاحقوق اإلنسان فيما يتعلق مبعاملة احملتجزين. وُتكَفل للمحتجزين قرينة الرباءة ما دام مل يثبت 

 لقضاة الذين يتولون النظر في هذه القضية؟من هم ا

 (. َّي)بن والقاضية رين أالبيين غانصو مارك بريان دو بريشمبو )فرنسا(، تتألف الدائرة التمهيدية األوىل من القاضي بيرت كوفاتش )هنغاريا(، رئيسًا، والقاضي

   
املناصب القضائية؛ ومجيعهم أصحاب خربة  واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيَّي يف أعلىوخُيتار قضاة احملكمة من بَّي األشخاص الذين يتحلون باألخالق الرفيعة 

يف اجملاالت ذات الصلة بالقانون الدويّل،   واإلجراءات اجلنائية واسعة ذات صلة بنشاط احملكمة القضائي، وتنتخبهم مجعية الدول األطراف استنادًا إىل ما هلم من كفاءة مثبتة يف القانون اجلنائي
 كالقانون اإلنسايّن الدويّل وقانون حقوق اإلنسان.

 

 

 www.icc-cpi.int وال يراد هبا إال إعالم اجلمهور.هذه الوثيقة ليست وثيقة رمسية. 
International Criminal Court: Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK Den Haag, The Hague, The Netherlands. Postal address: Po Box 19519; 2500 CM, The Hague, 

The Netherlands. Tel.  + 31 (0)70 515 8515; Fax.  +31 (0)70 515 8555. YouTube: www.youtube.com/IntlCriminalCourt; 
Twitter: www.twitter.com/IntlCrimCourt; Flickr: www.flickr.com/photos/icc-cpi 

http://www.icc-cpi.int/

