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الرقمICC-01/12-01/15 :

األصل :إنكليزي

التاريخ 25 :أيلول/سبتمبر 2015

الدائرة التمهيدية األولى
المؤلفة من:

القاضي كونو تارفوسير ،قاضياً منفرداً

الحالة في جمهورية مالي
في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي

سرية
وثيقة ِّ

قُصرية ال يحق االطالع عليها إال لقلم المحكمة وألحمد الفقي المهدي
قرار رئيس قلم المحكمة بشأن القيود
المصدر :قلم المحكمة
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يُخطَر بهذه الوثيقة وفقاً للبند  31من الئحة المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة):
مكتب المدعي العام

محامي الدفاع

الممثِّلون القانونيون للمجني عليهم

الممثلون القانونيون لطالبي المشاركة

المجني عليهم غير الممثَّلين

طالبو المشاركة/جبر األضرار غير الممثَّلين

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

مكتب المحامي العمومي للدفاع

ممثلو الدول

الجهات الصديقة للمحكمة

قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
السيد هرمان فون هيبل

قسم دعم المحامين

وحدة المجني عليهم والشهود

قسم االحتجاز
السيد باتريك كريغ

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

جهات أخرى
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السيد أمحد الفقي املهدي
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إن رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘)؛
إذ يحيط علماً باملادتني  )1( 43و )1( 60من نظام روما األساسي (’’النظام األساسي‘‘) وبالبنود  24مكرراً
( )1و 90و 97و 98و( )1( 99ح) و(ط) و )3( 100و )1( 103من الئحة احملكمة (’’الئحة احملكمة‘‘)
وبالبنود  )4( 155و 168و 170و 173و 175و 180و 187و 188و )1( 190و 192و 196و220
مكرراً و )3( 222من الئحة قلم احملكمة (’’الئحة قلم احملكمة‘‘)؛
وإذ يحيط علماً بأمر القبض على أمحد الفقي املهدي الذي أصدرته الدائرة التمهيدية األوىل يف  18أيلول/سبتمرب

’’( 2015أمر القبض‘‘)()1؛

وإذ يحيط علماً مبا خلصت إليه الدائرة التمهيدية األوىل من أمور منها أن السيد الفقي كان عند إلقاء القبض عليه
ال يزال عضواً رفيع املستوى يف مجاعة أنصار الدين ،وهي احلركة اليت يتألف معظم أفرادها من الطوارق واليت تربطها
صالت بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وأن بإمكانه ،إذا أُفرِج عنه ،أن يقوم بالتأثري على شهود اإلثبات
سواء بطريق مباشر أم عن طريق شبكته نظراً إىل النفوذ الذي ال يزال حيظى به()2؛
وإذ يحيط علماً بأن هاتني املنظمتني تواصالن نشاطيهما وأن من املعروف أن هلما انتشاراً جغرافياً واسع النطاق؛
ولما كان نقل السيد أمحد الفقي املهدي إىل الهاي يف مكان احتجاز خمتلف قد يكون مصدر اضطراب ومشقة
التغري اجلذري يف وضعه ووجوده يف بيئة غري مألوفة؛
نظراً إىل ر
وبالنظر إلى مسؤولية رئيس قلم احملكمة عن استباب األمن والنظام يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة (’’مركز
االحتجاز‘‘) املنوطة به مبوجب البند  )1( 90من الئحة احملكمة؛

( )1الوثيقة .ICC-01/12-01/15-1-Secret-Exp-tARB-Corr
( )2أمر القبض ،الفقرات  5و 14و .15انظر أيضاً املرجع نفسه الفقرتني  7و.8
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وبالنظر إلى أن رئيس قلم احملكمة يرى ،استناداً إىل ما تقدَّم ودون تقييم جدية املخاطر املذكورة فيما سبق ،أن
املعايري املطلوبة لفرض القيود املنصوص عليها يف هذه الوثيقة مستوفاة ،ريثما يتسىن إجراء مزيد من التقييم األمين،
وأن القيود املذكورة متناسبة مع هذا الغرض؛
يقرر بالتالي ما يلي:
ِّ
وعز إىل رئيس مركز االحتجاز جبرد متعلقات السيد املهدي الشخصية عند دخوله مركز االحتجاز التابع
 – 1يُ َ
للمحكمة (’’مركز االحتجاز‘‘) ومصادرة املواد غري املسموح هبا وفقاً للبند  166من الئحة قلم احملكمة؛
وعز إىل رئيس مركز االحتجاز أيضاً بالتنسيق مع الطبيب إلجراء تقييم حلالة السيد املهدي الصحية البدنية
 – 2يُ َ
والعقلية عند دخوله مركز االحتجاز وفقاً للبندين  )4( 155و )1( 190من الئحة قلم احملكمة؛
 – 3ويوعز إىل رئيس مركز االحتجاز باإلضافة إىل ذلك مبراقبة زنزانة السيد املهدي ،عمالً بالبند  )1( 196من
الئحة احملكمة ،بواسطة معدات املراقبة املصورة ملدة  14يوماً تقوميياً تبدأ اعتباراً من تاريخ دخوله مركز االحتجاز
وذلك ضماناً الستتباب األمن والنظام فيه ويأذن لرئيس املركز بإهناء هذه املراقبة قبل انقضاء األيام األربعة عشر
التقوميية إذا رأي أنه مل يعد هلا ضرورة؛ عمالً بالبند  )2( 196من الالئحة نفسها.
 – 4ويأمر بتقييد كل اتصاالت السيد الفقي اهلاتفية فيما عدا اتصاالته بأسرته النواتية وال سيما زوجته وأوالده
عمالً بالبند  )5( 173من الئحة قلم احملكمة ومراقبتها مراقبةً آنيةً عمالً بالبند  )2( 175ريثما ميثل أمام احملكمة
للمرة األوىل مبوجب املادة  60من النظام األساسي .ويُطلَب من السيد الفقي أن يتعاون مع قلم احملكمة وأال
يستعمل يف أثناء االتصاالت اهلاتفية املذكورة إال اللغة اليت يرى قلم احملكمة أهنا مناسبة .وجيوز لرئيس مركز
فعالة وناجعة.
االحتجاز تقليل عدد االتصاالت اهلاتفية ومدهتا عند االقتضاء توخياً إلدارة قسم االحتجاز إدارًة َّ
وعمالً بالبند  )7( 175من الئحة قلم احملكمة ،متحى سجالت املراقبة اآلنية لالتصاالت اهلاتفية بعد انتهاء
اإلجراءات املتعلقة بالسيد الفقي.
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 – 5ويأمر بتقييد كل الزيارات ،إال زيارات احملامي واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني وممثلي هيئة التفتيش املستقلة
وذلك استناداً إىل البند  )1( 90من الئحة احملكمة ووفقاً للبندين  )1( 179و )1( 180من الئحة قلم احملكمة
ريثما ميثل أمام احملكمة للمرة األوىل مبوجب املادة  60من النظام األساسي.
وعز إىل رئيس مركز االحتجاز بفحص الرسائل والطرود الربيدية الواردة والصادرة اخلاصة بالسيد الفقي فحصاً
 – 6يُ َ
منتظماً وفقاً للبندين  169و 170على التوايل من الئحة احملكمة والتمهل يف فحصها بعناية.
وحياط السيد الفقي حبقه يف
وعز إىل رئيس مركز االحتجاز بإخطار السيد الفقي هبذا القرار قبل تنفيذهُ .
 – 7يُ َ
وُتطَر
تقدمي شكوى ضد املراقبة اآلنية التصاالته اهلاتفية وذلك عمالً بالبند  216مكرراً من الئحة قلم احملكمةُ .
هيئة رئاسة احملكمة أيضاً هبذا القرار مبوجب البند .)2( 175

(توقيع)

_____________
مارك دوبويسون ،مدير شعبة الخدمات القضائية
بالنيابة عن

هرمان فون هيبل ،رئيس قلم المحكمة
أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم  25أيلول/سبتمرب 2015
يف الهاي هبولندا
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