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 يايا كوني ضد. جمهورية مالي

 006/2018رقم   القضية

 

 جبر وال  موضوعالحكم في 

 لحقوق اإلنسان والشعوب  ةفريقياإلقرار المحكمة 

 

 2021ديسمبر  2تاريخ البيان الصحفي: 
 

لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( حكًما في قضية   ةفريقياإل: أصدرت المحكمة  2021ديسمبر    2  ،دار السالم
 .يايا كوني ضد. جمهورية مالي

سوميلو لولو إس إيه )  ( هو مواطن مالي ومحامي ورئيس الموارد البشرية في شركة التعدينالمدعييايا كوني )  السيد 
  رفع دعوى لحقوق اإلنسان والشعوب )المحكمة( بشأن    ةفريقياإللمحكمة  ل  . لجأ Loulo SA (SOMILO SA) (إس إيه

حول ل  فريقي اإلمن الميثاق    7و   (2) و  (1)   3ضد دولة مالي )الدولة المدعى عليها( النتهاك حقوقه المكفولة في المادتين  
 .(حقوق اإلنسان والشعوب )الميثاق

 Sieur Aliou Diallo. عليو ديالو لسيد تعويضات لأشار المدعي إلى أنه يطعن في إدانته بتهمة التشهير ودفع 

قدم شكوى   ،SOMILO SA  سوميلو إس إيه  بالنيابة عن صاحب العمل  ،2013يونيو    13المدعي أنه في  ذكر  ي
الدرك كينيبا  إلى  منطقة  الكهربائية   ،Kéniéba  في  الكابالت  من  لفافة  أن  بشركةمدعًيا  إيه  خاصة  إس   سوميلو 

SOMILO SA   إلى أنه تم العثور على لفافة الكابالت المذكورة    المدعيأشار    ،سرقها شخص مجهول. في شكواه   قد
 . SOMILO SA سوميلو إس إيه شركةلمزود الخدمة  ،EMBCأحد مقاولي ،في مستودع السيد عليو ديالو

ت  قام بعد ذلك  و   قامت قوات الدرك بالتحقيق وإحالة األمر إلى النيابة العامة.  ،ويضيف أنه عقب الشكوى المذكورة
 .عليو ديالو د برفع دعوى أمام المحكمة المدنية في كنيبا ضد أربعة مشتبه بهم من بينهم السي النيابة
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هير وحكمت أدانته محكمة الجنايات بتهمة التش  ،146بموجب الحكم رقم   ، 2014يوليو  22المدعي أنه في    فاد أ
 إفريقي( فرنك  175.000.000مائة وخمسة وسبعين مليون )  قدرها  ( أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة6عليه بالسجن ستة )

 SOMILO  سوميلو إس إيه تدفع للسيد ديالو تعويضًا عن الضرر المعنوي والمادي. أعلن الحكم المذكور أن شركة
SA المالية المذكورة أعاله ضد المدعى عليه )المدعي(إلدانة ا شاملبشكل كامل و  تحملسوف ت. 

 19تاريخ  الصادر ب  223استأنف الحكم رقم    ،بصفته ممثاًل عن شركته  2014  أبريل  17أنه بتاريخ    المدعي بين  و 
 ،2015مارس   16. في  Kayes  أمام محكمة استئناف كايس  Kéniéba  اعن المحكمة المدنية في كنيب  2013  نوفمبر

 وفق اختصاص   Kéniéba  اقرار المحكمة المدنية في كنيب   25بموجب حكمها رقم    Kayes  ألغت محكمة استئناف كايس 
غرامة قدرها ب   M. Adbaramane Traoréتراوري    عبد الرحمنأحكامها المدنية. كما حكمت المحكمة على السيد  

  إفريقي فرنك     (966 979 ,579)مليوًنا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألًفا وتسعمائة وستة وستين    تسعة وسبعين و خمسمائة  
 .عويضات كت  SOMILO SA سوميلو إس إيهيتعين دفعه إلى شركة 

سوميلو   قدم النائب العام وبعض المحامين الذين يمثلون شركة  ،2015مارس    19و  18أشار المدعي إلى أنه في  
  2015مارس    16بتاريخ  الصادر      25استئناًفا للنقض أمام المحكمة العليا ضد الحكم رقم     SOMILO SA  إس إيه

  ، 2016نوفمبر    21الصادر في    77بموجب حكمها رقم    ،. رفضت المحكمة العلياKayes  كايس  فيلمحكمة االستئناف  
 شركة  من عقب استئنافه المقدم    ،2017مايو    8أنه في    المدعي  االستئناف المذكور باعتباره غير مقبول. ويضيف 

لسنة   146الحكم رقم  ،18بموجب الحكم رقم  Kayes دت محكمة استئناف كايسيأ ، SOMILO SA سوميلو إس إيه
ا  2014 المدنية في كنيبالصادر عن  دفعه من قبل    Kéniébaا  لمحكمة  يتعين  الذي  إيه شركة والمبلغ    سوميلو إس 

SOMILO SA     عليو ديالوإلى السيد  .Sieur Aliou Diallo   بعد االستئناف    ،2018فبراير    19في    ،باإلضافة إلى ذلكو
الحكم   ، 26بحكمها رقم    ،أيدت محكمة استئناف كايس  ،  SOMILO SA  سوميلو إس إيه شركة مع    الذي قدمه المدعي

 Sieur Aliou  إلى السيد عليو ديالوبأن يدفع    ةعريضأمرت المحكمة المذكورة مقدم الو   2014يوليو    22بتاريخ    146رقم  

Diallo   ( فرنك  200.000.000مبلغ مائتي مليون )لمدعي. ما قام به اكتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة    إفريقي
مسؤولة مدنًيا عن المدعي والضامن للحكم    SOMILO SA  سوميلو إس إيه  شركةكما أعلنت المحكمة المذكورة أن  

 .المدني الصادر ضده

 SOMILO  إس إيه  سوميلو شركة   مع  عقب استئنافه المقدم  ،2019مارس    18أنه في    ،عالوة على ذلك  ،ويضيف
SA  محكمة أمرت  و   .2014يوليو    22بتاريخ    146أكد الحكم رقم    ،26بموجب حكمها رقم    ،محكمة استئناف كايس  إلي

إلى السيد عليو ديالو كتعويض   إفريقي( فرنك  200.000.000بدفع مبلغ مائتي مليون )   المدعي االستئناف المذكورة  
مسؤولة مدنًيا عن   SOMILO-SA أعلنت المحكمة المذكورة أن شركةعن الضرر الذي لحق به نتيجة للمدعي. كما  
 .المدعي والضامن للحكم المدني الصادر ضده
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-SOMILO استئناف المدعي وشركة  101رفضت المحكمة العليا بموجب حكمها رقم    ،2019نوفمبر  28في  
SA   2020أكتوبر    19في    ،أخيًراو   الصادر عن محكمة استئناف كايس.  2019مارس    18  بتاريخ  26ضد الحكم رقم ، 

  26وزير العدل في الدولة المدعى عليها لمراجعة الحكم رقم  المدعي ل  استئناف   126رفضت المحكمة العليا بحكمها رقم  
 .الصادر عن محكمة كايس 2019مارس  18بتاريخ  

 3أمام القانون والمساواة في الحماية بموجب القانون المكفول في المادتين  يدعي المدعي انتهاك حقه في المساواة 
من العهد   15و   14و   ،من الميثاق  7ضمون في المادتين  الم  ( من الميثاق وكذلك الحق في محاكمة عادلة 2) و  (1)

 .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 .لةمقبو  قضيةا اختصاًصا وأن الالمدعي من المحكمة أن تعلن وتقرر أن لهيلتمس 

يجب أن   ،ومع ذلك  دفع بشأنه،أي    قدمالحظت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم ت  ،فيما يتعلق باالختصاص 
 .قضيةال نظرتتأكد المحكمة من أن لها اختصاًصا قبل الشروع في 

ما إذا كانت اإلجراءات ذات الصلة  نظرعندما يتعين عليها  مادي يتأسسأشارت المحكمة إلى أن اختصاصها ال
أمام المحاكم الوطنية تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق وأن المدعي زعم انتهاك حقوق يحميها الميثاق.  

 .ًيااد خلصت المحكمة إلى أن لها اختصاًصا مبالقيام بذلك، و 

المدعى عليها طرف في البروتوكول وأنها قد   أشارت المحكمة إلى أن الدولة  ،فيما يتعلق باختصاصها الشخصيو 
  ، . وبناًء عليهفريقياإل( من البروتوكول لدى رئيس مفوضية االتحاد  6)  34أودعت اإلعالن المنصوص عليه في المادة  

 .الشخصي اخلصت المحكمة إلى أنه تم إثبات اختصاصه

عومة من قبل المدعي تستند إلى الحكم الحظت المحكمة أن جميع االنتهاكات المز   ، باختصاصها الزمني  بشأنو 
 أي بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا ،2019مارس   18 بتاريخالصادر عن محكمة استئناف كايس  26رقم 
 .أودعت اإلعالنباإلضافة إلي ذلك قد  الميثاق والبروتوكول وأنه في ا

 .وجدت المحكمة أن لها اختصاًصا زمنًيا ،في ضوء ما تقدم

الحظت المحكمة أن االنتهاكات التي زعمها المدعي قد حدثت في إقليم   ،وفيما يتعلق بواليتها القضائية اإلقليمية
 .قضت المحكمة بأن لها اختصاًصا إقليمًيا ،الدولة المدعى عليها. وبناًء عليه

 .ختصاص الاخلصت المحكمة إلى أن لها  ،في ضوء ما سبق
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وفًقا  ،. ومع ذلكةعريضتطعن في مقبولية ال  مالحظت المحكمة أن الدولة المدعى عليها ل  ،وفيما يتعلق بالمقبولية
ما إذا كانت شروط المقبولية على النحو المنصوص تعين عليها نظر  فإنه ي  ،نظامها الداخلي( من  1)  50دة  ماألحكام ال
 .قد تم الوفاء بها نظامها الداخلي ( من 2)  50دة  ماالعليه في 

 نظام الداخلي ( )أ( من ال2)  50  المادةيظهر أن الشرط المنصوص عليه في    ملف الدعوى   الحظت المحكمة أن 
  ، ( )ب(2)   50  المادةفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في  و   وأن المدعي أشار بوضوح إلى هويته.  ،اقد تم استيفائه 

أن   المحكمة  اوجدت  لالتحاد    ةمتوافق  لدعوى عريضة  التأسيسي  القانون  با و   والميثاق.   فريقياإلمع  يتعلق  لشروط فيما 
  ة أو مهين  يئةمس  تعابيرحتوي على أي  تال    لعريضةالحظت المحكمة أن ا  ،( )ب(2)   50  المادة المنصوص عليها في  

االتحاد   أو  أو مؤسساتها  عليها  المدعى  ل  ،فريقي اإلللدولة  تمتثل  يجعلها  )ج( من  2)  50المادة    شروط مما  النظام  ( 
لم    دعوى وجدت المحكمة أن ال  ،النظام الداخلي( )د( من  2)  50  المادةالمنصوص عليها في    بشأن الشروطو   .الداخلي

 .ها وسائل اإلعالمتيستند حصرًيا إلى أخبار نشر 

( )هـ( المتعلقة باستنفاد سبل االنتصاف 2)   50  المادةفي    ا اعتبرت المحكمة أن شرط المقبولية المنصوص عليه
استئناف    126رفضت المحكمة العليا بحكمها رقم    ،2020أكتوبر    19في    ،في القضية الحالية ألنه  اقد تم الوفاء به

عن محكمة استئناف    2019مارس    18الصادر في    26قم  قرار وزير العدل في الدولة المدعى عليها لمراجعة الحكم ر 
 .كايس

بالنظر   ا( )و( قد تم استيفائه2)   50  المادة  المنصوص عليها فيأشارت المحكمة أيًضا إلى أن شرط المقبولية  
من قبل   ،والحكم األخير الصادر في سياق القضية  2020نوفمبر    25أي    ،أمامها  العريضةإلى أنه بين تاريخ تقديم  

( أيام. واعتبرت 6( وستة )1مر شهر واحد )  ،للدولة المدعى عليها  2020أكتوبر    19بتاريخ   126محكمة العليا رقم  ال
 .المحكمة هذه الفترة معقولة

تعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل الطرفين وفًقا لمبادئ ميثاق تال    الدعوى الحظت المحكمة أن    ،أخيًراو  
. وخلصت فريقياإلأو ألحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد    ،فريقياإلأو القانون التأسيسي لالتحاد    ،األمم المتحدة

 .النظام الداخلي( )ز( من 2) 50  المادةإلى أنها استوفت الشرط المنصوص عليه في 

 المادة من الميثاق و   56  ادةشروط المقبولية المنصوص عليها في الم  ت استوف  عريضة الدعوى وجدت المحكمة أن  
 .وفًقا لذلك ة مقبول ا( وأعلنت أنه2)  50
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وجدت المحكمة أن المدعي يدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في المساواة   ،بموضوع الدعوى فيما يتعلق  
 3عادلة في المادة  ال  الحماية المتساوية المضمونة بموجب القانون والحق في المحاكمة  حقه في  وكذلك  ،أمام القانون 
 .والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   15و  14و ،من الميثاق  7و ،(2) ( (1)

للمادة   المزعوم  باالنتهاك  يتعلق  )1)   3فيما  الميثاق2(  من  الوطنية    ،(  المحاكم  أن  المحكمة  ت عالجالحظت 
ترى المحكمة   ،القضايا المثارة بعمق ووصفت الوقائع بأنها إدانة افتراء ارُتكبت بسوء نية من المدعي. وفي هذا الصدد 

تشير المحكمة إلى أن   ، باإلضافة إلى ذلكو .  اتدخله  مما يقتضي  المحليةأنه ال يوجد خطأ واضح في تقييم المحاكم  
 ." مستوى أعلى من اإلثبات ل هناك حاجة   حيث  "البيانات العامة التي تشير إلى انتهاك أحد الحقوق ليست كافية

الملف أن محكمة من  الحظت المحكمة   ،المدعي أنه لم يتم استدعاؤه للمثول أمام محكمة كنيبا  زعمفيما يتعلق ب و 
 .استئناف كايس أثبتت أن أوامر االستدعاء قد صدرت باسم المدعي وتم تقديمها إليه وفًقا لذلك

والحماية المتساوية خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة  ،وبناًء عليه
 .التي يكفلها القانون 

  عن بناًء على الحجة التي أثارها المدعي    ،الحظت المحكمة  ،( من الميثاق7فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للمادة  و 
تالحظ المحكمة   ،تنفيذ القرار الذي يلزم شركته بدفع تعويض إلى السيد عليو ديالو وأن هذا يترك إمكانية رفع دعوى ضده

المذكور عليه أو على عمله في الشركة. وفي هذا الصدد  التنفيذ  تأثير  دليل على  يقدم أي  لم  المدعي  الحظت    ،أن 
أن السمة المشتركة هي تأكيد المسؤولية التضامنية والمتعددة للمدعي   ،في ضوء تحليل قرارات المحاكم الوطنية  ،المحكمة

إلى أن    ،2019مارس    18أشارت محكمة استئناف كايس بوضوح في حكمها الصادر في    ، في الواقعو وصاحب العمل.  
يو  علدفع تعويض للسيد    اي يتعين عليهت ال  يه  ،الدعوى   صاحب عمل مقدم  ،  SOMILO SA  سوميلو إس إيه شركة

عليو    د سيليضات لاعتبرت المحكمة أن تأكيد المدعي بأنه سيكون ُملزًما بدفع تعو   ،ديالو. وبالنظر إلى هذه العناصر
 .ديالو ال أساس له من الصحة

 .خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة ،لذلك

وبالتالي ال ينبغي   ،لم يتم العثور على انتهاك ضد الدولة المدعى عليها  أنه  ،والحظت المحكمة في هذه القضية
 .لحصول على تعويضات في االمدعي  طلب رفضت المحكمة  ،األمر بجبر الضرر. وبناًء عليه

 .قررت المحكمة أن يتحمل كل طرف تكاليف اإلجراءات الخاصة به
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 معلومات للحصول على مزيد من ال

 :على الموقع اإللكتروني  ،م المحكمةبما في ذلك النص الكامل لحك  ،مزيد من المعلومات حول هذه القضيةاليتوفر  
case/0062018-court.org/cpmt/details-https://www.african   

    court.org-registrar@african  عبر البريد اإللكترونيرئيس قلم المحكمة يرجى االتصال ب ، ألية أسئلة أخرى و 

لضمان حماية حقوق اإلنسان   ةفريقياإللحقوق اإلنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول    ةفريقياإلالمحكمة  
بالنظر في جميع القضايا  إفريقيوالشعوب في   تفسير وتطبيق    بشأنالمعروضة عليها    المنازعات   ا. تختص المحكمة 

 لحقوق اإلنسان والشعوب وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان تصادق عليه الدول المعنية.  فريقياإلالميثاق 

  www.africancourt.orgيرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت  ،لمزيد من المعلومات  و
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