
Home › قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة یصدرون قرارھم في شأن مراجعة العقوبة الصادرة على السید المھدي

Press Release : 25 November 2021 | English, Français

قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة یصدرون قرارھم في شأن مراجعة
العقوبة الصادرة على السید المھدي

ICC-CPI-20211125-PR1629

Trying individuals for genocide, war crimes,
crimes against humanity, and aggression

EN FR

Home Contact an Investigator News

Vacancies Search

About Situations and cases

Documents Practical information Get involved

https://www.icc-cpi.int/Pages/Home.aspx
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1629
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1629&ln=fr
https://www.icc-cpi.int/
javascript:myFunction('English');
javascript:myFunction('Fran%C3%A7ais');
https://www.icc-cpi.int/Pages/Home.aspx
https://otppathway.icc-cpi.int/link/registerapplication?name=otpcontactpathway&lang=en_UK
https://www.icc-cpi.int/news
https://www.icc-cpi.int/jobs
https://www.icc-cpi.int/pages/main-search.aspx


أحمد الفقي المھدي في قاعة المحكمة الجنائیة الدولیة في الھاي بھولندا إبان افتتاح محاكمته في 22 
آب/أغسطس 2016 

قررت الیوم، 25 تشرین الثاني/نوفمبر 2021، ھیئة مؤلفة من ثالثٍة من قضاة دائرة االستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة ('المحكمة')،
ُعیِّنت لمراجعة العقوبة الصادرة على السید أحمد الفقي المھدي، تخفیض العقوبة الصادرة علیھ بالسجن تسع سنوات بمقدار سنتین. وبذلك

یكون الموعد المحدد إلتمام تنفیذ العقوبة الصادرة علیھ ھو 18 أیلول/سبتمبر 2022.

ونظر قضاة المحكمة وھم القاضیة سولومي بالونغي بوسا، رئیسةً للھیئة، والقاضي مارك بیران دو بریشمبو والقاضي غوتشا لوردكیباندزة،
في معرض التوصل إلى قرارھم، في عدة عوامل فیما یتعلق بھذه المراجعة منھا ما یمكن أن یسببھ اإلفراج المبكر عن السید المھدي من عدم
استقرار اجتماعي في شمال مالي، واحتماالت عودتھ إلى مجتمعھ واالستقرار فیھ، وتعاونھ منذ تقدیمھ إلى المحكمة في أیلول/سبتمبر 2015.
وخلص القضاة، مراعین اآلراء التي أعربت عنھا جمھوریة مالي والمجني علیھم، إلى أن تخفیض العقوبة ینبغي أال یسري على مدة عقوبة

السجن المتبقیة بأكملھا. ولذا وإثر القرار الصادر الیوم، سیقضي السید المھدي المدة المتبقیة من العقوبة الصادرة علیھ حتى 18 أیلول/
سبتمبر 2022. وستُتخذ الترتیبات الالزمة لإلفراج عن السید المھدي عند حلول ھذا الموعد. 

Public Redacted Version of the Decision on the review concerning reduction of sentence of
Mr Ahmad Al Faqi Al Mahdi 

معلومات أساسیة: في 27 أیلول/سبتمبر 2016، قضت الدائرة االبتدائیة الثامنة بأن السید المھدي مذنب بتھمة ارتكاب جریمة الحرب
د شن ھجمات على مبان دینیة وتاریخیة في تمبكتو بمالي في حزیران/یونیو وتموز/یولیو 2012 وحكمت علیھ بالسجن تسع المتمثلة في تعم�

سنوات. وكان السید المھدي قد أقرَّ بذنبھ في بدایة المحاكمة. وفي 17 آب/أغسطس 2017، أصدرت الدائرة االبتدائیة الثامنة أمراً بجبر
األضرار خلصت فیھ إلى أن السید المھدي یتحمل مسؤولیة جبر أضرار أھالي تمبكتو جبراً فردیاً وجماعیاً. وإذ أشارت الدائرة إلى أن السید
ز، فقد حثت الصندوق االستئماني للمجني علیھم على تكملة مبلغ جبر األضرار المقضي بھ وأوعزت إلیھ بتقدیم مسودة خطة المھدي معوَّ

تنفیذ. وفي 8 آذار/مارس 2018، قضت دائرة االستئناف بتأیید أمر جبر األضرار، في مجملھ. وفي 4 آذار/مارس 2019، أصدرت الدائرة
االبتدائیة الثامنة قرارھا بشأن خطة التنفیذ المحدَّثة التي قدَّمھا الصندوق االستئماني للمجني علیھم، الذي وافقت فیھ على تشكیلة المشاریع

التي عرضھا الصندوق االستئماني للمجني علیھم في خطتھ المحدَّثة، رھناً بشروط معیَّنة.

ویمكن االطالع ھنا على مزید من المعلومات عن ھذه القضیة.

للمزید من المعلومات، یرجى االتصال بالسید فادي العبد هللا، المتحدث الرسمي ورئیس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، عبر
الھاتف على:

Fadi.El-Abdallah@icc-cpi.int :31 (0)70 9152-515أو  +31 (0)6 46448938أو بالبرید اإللكتروني على العنوان التالي+

 Flickrو YouTube و Tumblr وFacebook و Twi�er ویمكنكم أیضا متابعة أنشطة المحكمة عن طریق

Is there a problem with this page?

Report an error

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-434-Red3
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1242&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1329&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1363&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1329&ln=Arabic
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-324-Red
https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi
mailto:Fadi.El-Abdallah@icc-cpi.int
https://twitter.com/IntlCrimCourt#_blank
https://www.facebook.com/InternationalCriminalCourt/#_blank
http://iccoutreach.tumblr.com/#_blank
http://www.youtube.com/IntlCriminalCourt#_blank
https://www.flickr.com/photos/icc-cpi/#_blank


     

About

The Court

How the Court
works

Organization

States Parties

Cooperation

Outreach

Trust Fund for
Victims

Situations and
cases

Cases

Defendants

Investigations

Preliminary
examinations

Documents

Core Legal Texts

Reports

Factsheets

Official Journal

Administrative
Issuances

Resource Library

Library

Legal Tools

All records

Judgments,
Decisions and
Orders

Matters outside
situations

Practical
information

Vacancies

Court calendar

Contact us

Visit us

Vendors

#JusticeMatters

Terms and conditions of use Privacy Policy

https://twitter.com/intlcrimcourt
https://www.facebook.com/pg/InternationalCriminalCourt
https://www.instagram.com/internationalcriminalcourt/
http://www.youtube.com/IntlCriminalCourt
http://www.flickr.com/photos/icc-cpi/
http://iccoutreach.tumblr.com/
https://www.icc-cpi.int/about
https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works
https://www.icc-cpi.int/about/Pages/in-the-courtroom.aspx
https://www.icc-cpi.int/asp
https://www.icc-cpi.int/news/pages/events.aspx
https://www.icc-cpi.int/about/interacting-with-communities
https://www.icc-cpi.int/tfv
https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx
https://www.icc-cpi.int/Pages/defendants-wip.aspx
https://www.icc-cpi.int/pages/situation.aspx
https://www.icc-cpi.int/pages/pe.aspx
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Pages/core-legal-texts.aspx
https://www.icc-cpi.int/resource-library/pages/reports.aspx
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Pages/Factsheets.aspx
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Pages/offical-journal.aspx
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Pages/Administrative-Issuances.aspx
https://www.icc-cpi.int/resource-library
https://www.icc-cpi.int/about/registry/Pages/icc-library.aspx
https://www.legal-tools.org/
https://www.icc-cpi.int/pages/crm.aspx
https://www.icc-cpi.int/crm-decisions
https://www.icc-cpi.int/about/judicial-divisions/pages/rule_46-3_records.aspx
https://www.icc-cpi.int/jobs
https://www.icc-cpi.int/pages/calendar.aspx
https://www.icc-cpi.int/contact
https://www.icc-cpi.int/visit
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/Vendors.aspx
https://www.icc-cpi.int/get-involved/pages/justice-matters.aspx
https://www.icc-cpi.int/Pages/disclaimer.aspx
https://www.icc-cpi.int/Pages/privacy.aspx

