
ICC-01/12-01/15الرقم 

١/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

ICC-01/12-01/15:الرقمفرنسي: األصل

٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧: التاريخ

االستئنافدائرة

نديلفيا فرنانديز دي غرميالقاضية س:منالمؤلفة
سانجي مماسينونو موناجينغة القاضي

فينخرتدينفانكرستينالقاضية
القاضي هوارد موريسون

القاضي بيوتر هوفمانسكي

جمهورية ماليفيالحالة
في قضية

أحمد الفقي المهديالمدعي العام ضد 

علنيةوثيقة 

أمر طعناً في ، المودعICC-01/12-01/15-242-Conf-Exp-Corrمذكرة داعمة لالستئناف (الجزئي والمحدود)، 
الصادر عن الدائرة )ICC-01/12-01/15-236-tARB(٢٠١٧آب/أغسطس ١٧األضرار المؤرخ جبر

االبتدائية الثامنة

مايومبو كاسونغوستاذاألالمصدر: الممثل القانوني للمجني عليهم، 
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ICC-01/12-01/15الرقم 

٢/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

:الجنائية الدوليةالمحكمةالئحةمن٣١للبندوفقابهذه الوثيقةُيخَطر

مكتب المدعي العام 
السيدة فاطو بنسودا

السيد جيمس ستيوارت
السيد جيل دوترتر

الدفاعيمحام
األستاذ حممد عويين

لمجني عليهمللون القانونيونالممثِّ 
السيد مايومبو كاسونغو

لون القانونيون لُمقدمي الطلبات الممثِّ 

غير المشاركة/جبر األضرارطلبات ومقدِّمغير الممثَّلينالمجني عليهم
الممثَّلين

مكتب المحامي العمومي للدفاعمكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

ممثِّلو الدول

قلم المحكمة

لمحكمة الجهات الصديقة ل
بلفاستمركز حقوق اإلنسان جبامعة كوينز يف

مؤسسة ريدريس جلرب أضرار ضحايا التعذيب
الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

حلقوق اإلنساناجلمعية املالية
اليونسكو

قلم المحكمةرئيس
السيد هرمان فون هيبل

قسم دعم المحامين

وحدة المجني عليهم والشهود
السيد ناجيل فرييل

قسم االحتجاز

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
السيد فيليب أمباخ

أخرىجهات
الصندوق االستئماين للمجين عليهم
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ICC-01/12-01/15الرقم 

٣/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

ةتذكير باإلجراءات السابق-أوالً 

) “احملكمة”التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ()“الدائرة”أدانت الدائرة االبتدائية الثامنة (-١
وفقاً ،رمية احلرب املتمثلة يف اهلجوم على أعيان حمميةجب)“السيد املهدي”الفقي املهدي (أمحدالسيد
يف التهمة السيد املهدي بذنبه وأقرّ .١“)النظام األساسي”نظام روما األساسي () من ٤((هـ))٢(٨للمادة

.٢املوجهة إليه

احلرب الدائرة السيد املهدي باعتباره شريكًا يف ارتكاب جرميةأدانت، ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧ويف -٢
ا مكتب املدعي العام أوالسيد املهدي أي من يستأنف ومل .٣بالسجن تسع سنواتوحكمت عليه املتهم 

ذا احلكم.ه) “االدعاء”(

من ٧٥) مبوجب املادة “األمر”أصدرت الدائرة أمرًا جبرب األضرار (،٢٠١٧آب/أغسطس ١٧ويف -٣
ين عليهمت فيه، ألغراض جرب األضرار،، منح٤النظام األساسي جرب اتطلبيمقدممن ١٣٩لـصفة ا

ت الدائرة مسؤولية السيد املهدي اجلرب. وقّدر بناًء على ذلك بأشكال فردية ورمزية ومجاعية من وقضت ألضرار ا
دوالر أمريكي.٠٠٠٧٠٠٢جرب األضرار هذا بقيمة يف 

على تكملة مبلغ جرب ) “الصندوق االستئماين”(الصندوق االستئماين للمجين عليهم الدائرة حثت و -٤
ين عليهماألضرار املقضي به وتقدمي امل .ساعدة عموماً إىل ا

شباط/فرباير ١٦) وتقدميها يف موعد أقصاه “طةاخل”خطة تنفيذ (مسودةوأمرت الصندوق أيضًا بإعداد -٥
يوماً. ٣٠يف غضونوطلبت من األطراف إيداع مالحظات على اخلطة . ٢٠١٨

ام (الوحيدة وّجه مكتب املدعي العام هذه التهمة ١ ا الدائرة التمهيدية ICC-01/12-01/15-62يف عريضة اال إثر عقد) واعتمد
).ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBجلسة اعتماد التهم (

.ICC-01/12-01/15-T-4-Redالوثيقة ٢
.ICC-01/12-01/15-171الوثيقة ٣
).“أمر جرب األضرار”(٢٠١٧آب/أغسطس ١٧صادر يف الجرب األضرار أمر ، ICC-01/12-01/15-236-tARBالوثيقة ٤
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ICC-01/12-01/15الرقم 

٤/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

تنفيذ أمر جرب األضرار. وكما جاء يف اإليقايف علىاألثرتطبيقاملمثل القانوين للمجين عليهم طلبوال ي-٦
تنفيذ األمر.مبواصلةيسمح وهو ما، أثر إيقايفففليس لالستئنامذكرة االستئناف، 

إىل الدائرة مبوجب هذهالستئناف (اجلزئي واحملدود)اذكرة مبكل احرتاماملمثل القانوين ويُقّدم-٧
) من الئحة احملكمة. ١(٥٨البند

أمر جرب األضرار جزئي طعنًا يفاستئناف عريضةأودع املمثل القانوين ،٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٨ويف-٨
عريضة من مصّوبةنسخة٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢١وُقّدمت يف . ٢٠١٧آب/أغسطس ١٧الصادر يف 

). ICC-01/12-01/15-238-Conf-Corr(االستئناف هذه 

-ICC-01/12-01/15-240، (٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٦يف الصادرهاقرار دائرة االستئناف يف وعزتوأ-٩

Conf ( لتمتثل ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٨لية املؤرخة و االستئناف األعريضةبتعديل املمثل القانوينإىل
من الئحة احملكمة. ٥٧البندملقتضيات آخر صيغة من 

-ICC(“جزئي وحمدود”تئناف اسعريضة، أودع املمثل القانوين ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٦ويف -١٠

01/12-01/15-242-Conf-Exp-Corr ( الفقرات ٢٠١٧آب/أغسطس ١٧أمر جرب األضرار املؤرخ طعنًا يف)
).ICC-01/12-01/15-240-Confوذلك عمالً بأمر دائرة االستئناف ()، ١٤٦و٨٣و٨١

-ICC-01/12-01/15-242يف عريضة االستئناف (املبّينةباباألسالستكمالم مذكرة االستئناف هذه وتُقدَّ -١١

Conf-Exp-Corr (اسباب القانونية والوقائعية اليت من خالل عرض األ ) من الئحة ٢(٥٨البنديقضي ببيا
احملكمة.

موضوع االستئناف -ثانياً 

اجلوانبعلىالذي يقتصر ألمر، لالجزئي والمحدودهسيعرض املمثل القانوين فيما يلي أسباب استئناف-١
جبر األضرار فرديًا جراء الخسارة االقتصادية غير المباشرة ”بـيف جزئها املتعلق ٨١الفقرة مبا يلي: املتصلة 
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ICC-01/12-01/15الرقم 

٥/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

ا ٨٣الفقرة ؛ و “لمن كانت المباني المحمية مورد رزقهم الوحيد صلة حصرية وجود تقتضي، من باب أ
، ١٤٦الفقرة و ؛ “]...[الوحيدة مورد رزقهم الجبر الفردي واألشخاص الذين كانت المباني المحمي”بني

ا تؤكد  ين عليهم الذين قدموا طلبات “فرزي للصندوق االستئماني في إجراء الدور اإلدار ”نظرًا إىل أ ا
. جرباً فردياً جلرب أضرارهم

٨٣و٨١لفقرتني صياغة اعلى، ضمن حدود معّينةاالعرتاض، تربير،هذهمذكرة االستئناف يُراد منو -٢
ملا كانت،لالستئنافباعتبار ذلك سبباً ، )“الدائرة”(من األمر الصادر عن الدائرة االبتدائية الثامنة احلالية 

ين عليهمتشرتط يف  واملباين احملمية. وحيمل هذا ة غري املباشرةاخلسائر االقتصاديبني صلة حصريةوجودفرز ا
ين عليهم معيارإىل حتولهالشرط يف طياته خطر  من عملية اجلرب املستحقني مبوجب هذا األمرالستبعاد ا

، بدًال من دجمهم فيها.الفردي

املقّدمة إليه الفردي رب اجلطلبات ‘مهمة تقييم’إىل الصندوق االستئماين١٤٦األمر يف الفقرة سِندويُ -٣
يجب في عملية الفرز احترام حقوق كال المجني ”: الخسارة االقتصادية غير المباشرةألضرار النامجة عن ل

والمدان. وترى الدائرة أن تفاصيل إجراء الفرز هذه ُيحّددها الصندوق االستئماني لكن بإمكانها عليهم
لتحديد األفراد الذين ُيحتمل أن يكونوا من ]...[)١من اآلن أن تضع المعايير العامة التالية: (

.“وذلك في غضون أجل يقترحه الصندوق االستئمانيالمستحقين بموجب إجراء الفرز 

) ٣(١٤٦، يف الفقرة منحتدائرة االستئناف على أن الدائرة االبتدائية أمامأن ُيشّدديود املمثل القانوين و -٤
بعد تقدمي الدفاع - يف املسألةالفصل النهائيفّوضتهااختاذ القرار حني جهة أخرى صالحية بصيغتها احلالية،

يجب أن تتاح للمجني عليه، سواء بنفسه أو بواسطة ممثله القانوني، وللدفاع فرصة ]...[”لدفوعه: 
وال يجوز للصندوق االستناد إال ق االستئماني في أحقية مقدم الطلب.و تقديم دفوع قبل أن يبّت الصند

فرض هذه الصياغة ألمر جرب وت.“إلى المعلومات التي ُقّدمت إليه والتي أتيح للدفاع االطالع والرد عليها
م الصندوق االستئماين بالكشف عن قضائي. ويُلزَ دورر يف إطايندرج واجباً األضرار على الصندوق االستئماين 

ين عليهم واطالع الدفاع على هوي يف أي حال من األحوال االعرتاض على هذا جيوزم. وال اطلبات ا
اختاذ صالحيةعلى ميكن االعرتاضلكن، الصندوق االستئمايننظاممن ٦٠و٥٩وفقًا للمادتني الواجب 

.٥) من أمر جرب األضرار٣(١٤٦القرار املتأتية من الفقرة 

).٥١(الصفحة ) ٣(١٤٦أمر جرب األضرار، الفقرة ٥
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ICC-01/12-01/15الرقم 

٦/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

لخسائر املالية املرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو وثيقًا باألضرحة أو املباين املبكر لفرز الوعالوة على ذلك، ينطوي -٥
اية امل يتصل عملها باملباين وأحفاد األولياء ومن يعملون طاف األسر اليت احملمية على خطر أن ُتستبعد يف 

األضرحة. تعّهدعلى غري رمسيةبصفة 

أييديف النقاط املثارة يف هذه املذكرة وترة االستئناف تعديل األمر فقطدائمن املمثل القانوين يلتمسلذا، -٦
أحكامه األخرى.

يالقانوناإلطار –ثالثاً 

من ٦٠و٥٩القاعدتني كب خطأ يف تفسرين نظام روما األساسي وارتُ م٧٥ادة املغرض ُخولفلقد -٧
. ٦االستئماين للمجين عليهمالصندوقنظام

في هذه ]ليس[”:أنه، فيما خيص جرب األضرار، على ) من نظام روما األساسي٦(٧٥تنص املادة و -٨
المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو 

.“الدولي

ص املادة غرض نمع ما املكملتني هل١٤٦و١٤٥والفقرتني ٨٣و٨١الصياغة احلالية للفقرتني وتتناىف-٩
ين عليهمأال وهو، ٧٥ “exclusif”كلمة، فإن  ]Larousse[سب معجم الروس وحب. جرب أضرار ا

الكالسيكيةاستثىن) من الالتينية (“excludere”هي صفة (مشتقة من فعل ، ]يف النص العريب“ وحيد”[
يستثين ما هو غري مطابق، حق يستثين ”، تعين )الوسطىالعصور من التينية “exclusivivus”من كلمةاملشتق

. “األشياء األخرى، بفعل ميزة خاصةمجيع احلقوق األخرى؛ ما هو لشيء وحيد، باستثناء 

إال جربًا فرديًا النامجة عن اخلسائر االقتصادية ضرارألاربجبالدائرة االبتدائية لن تقضيوبعبارة أخرى، -١٢
األضرحة حصراً. تعّهدللمجين عليهم الذين يكسبون رزقهم من 

الصندوق االستئماين نظاممن ٦٠و٥٩ن ا. أما القاعدتُحتّدد هدفًا لذلك، وهي“جبر أضرار المجني عليهم”٧٥املادة تنظم٦
الدائرةبقضاةاحلكم املنوط دور إطار قضائية. ويندرج تقييم أي صلة يف صالحيةإدارية ومالية، ال صالحيةللمجين عليهم فتمنحان 

.مدون غريه
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ICC-01/12-01/15الرقم 

٧/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

ين عليهم ومشاغلهمحكمها يف الدائرة االبتدائية رفض تو -١٣ ا حنييف، آراء ا الذي الضررأن تضعبجيأ
م  ين عليهم واحتياجا ا يف أولويةحلق با وأن رد إجراء رمزيجمأكثر من أمرهاأن يكونأرادتإذا اهتماما

م.األخذ بمن خاللفعلياً يعيد للمجين عليهم كرامتهم  احتياجا

أن القضاء بأن تقتنع االستئنافدائرة ح االطالع على طلبات جرب االضرار يف حمتواها وكمها لسموسي-١٤
ين عليهم من جراء اخلسارة االقتصادية النامجة عن االعتداء،  يف أي ليسجبرب فردي لألضرار اليت حلقت با

.أمراً عسرياً حال من األحوال 

واضح في التقديرالخطأ ال-١٥

الستئناف حمدود.باً سبما يوجدخاطئ،بأن تفسري الدائرة للقانون والوقائع ُحياج املمثل القانوين -١٦

ومعيار املراجعة يف هذه األخطاء هو نفس املعيار الذي يسري على كل الدعاوى اليت تُرَفع إىل دائرة -١٧
.االستئناف

أساءت تفسري القانون قدالدائرة االبتدائيةأن ُحتّدد ما إذا كانتدائرة االستئناف وبالتايل، سيكون على -١٨
.األمر بناء على ذلكتُعّدلأن و الدعوىهذه يف وقائع الو 

يمن النظام األساس٧٥لمادة وفقاً لاألول لالستئنافالسبب-رابعاً 

يف القانون ويف الوقائع:، سبيب االستئنافبناًء على من األمر املطعون فيه اً جزءيستأنف املمثل القانوين -١٩

بجبر األضرار فرديًا جراء الخسارة االقتصادية حين لم تقِض في القانون أخطأت الدائرة )١(
مورد رزقهم الوحيداألضرحة التي دمرها السيد المهديغير المباشرة إال لمن كانت 

) ٨٣و٨١(الفقرتان 

الئحة احملكمة على أنه جيب أن تتضمن مذكرة االستئناف ) من ٢(٥٨البندنص : يشكل االستئناف-٢٠
اليت تستند إليها أسباب االستئناف. احلجج القانونية و/أو الوقائعية 

من أمر جرب ٨٣و٨١خطأ يف القانون يشوب الفقرتني بوجود املمثل القانوين ُحياج:مضمون االستئناف-٢١
.“جبر أضرار المجني عليهم”املعنونة من نظام روما األساسي٧٥املادة استناداً إىل، األضرار
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٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

بجبر األضرار فرديًا جراء الخسارة ”،الدائرةتقِض مل، ٧امن األمر املطعون فيه٨١الفقرة ففي-٢٢
.“الوحيدالمباني المحمية مورد رزقهم االقتصادية غير المباشرة إال لمن كانت

من األنسب معالجة ضررهم على أساس ”على النحو التايل: ٨١وتربر الدائرة ما حكمت به يف الفقرة -٢٣
. ثنائي الخسارة التي تكبدها سائر أفراد المجتمعفردي ألن خسارتهم تفوق في شدتها وطابعها االست

من يخّصون بالذكر أفراداً الذين الممثل القانوني للمجني عليهم والخبراء المعّينونبهأقّر هذا األمر و 
من ويشمل هؤالء من كان يكسب رزقه . القضيةفي هذه باعتبارهم من المتضررينهذه المجموعة 

كما يمكن أن يندرج في هذه الفئة بعض أصحاب األعمال،  صيانة المباني المحمية وحمايتها.  
كصاحب المحل التجاري الذي كانت تجارته الوحيدة هي بيع الرمل المأخوذ من موقع المباني للتبّرك 

.“ميةبه، لكن ال يشمل ذلك أصحاب مختلف األعمال األخرى الذين تضرروا من فقدان المباني المح

ى الدائرة أن الضرر االقتصادي لذا تر ”.٨من األمر٨٣يف الفقرة انفسهوتكرر الدائرة االبتدائية احلجة-٢٤
جبر أضرار من كانت المباني المحمية مورد رزقهم ‘ ١’ي تسبب فيه السيد المهدي يقتضي: ذال

.“الوحيد جبرًا فردياً 

استبعاد أي طلبات جرب فردي ال تظهر فيها عالقة حصرية بني اخلسائر احلصرويف واقع األمر، يعين -١٠
“exclusif”كلمة، فإن  ]Larousse[سب معجم الروس وحباالقتصادية غري املباشرة واملباين احملمية. 

(استثىن) من الالتينية الكالسيكية “excludere”، هي صفة (مشتقة من فعل ]يف النص العريب“ وحيد”[
يستثين ما هو غري مطابق، حق ”، تعين )من التينية العصور الوسطى“exclusivivus”املشتق من كلمة 

.“األشياء األخرى، بفعل ميزة خاصةباستثناءيستثين مجيع احلقوق األخرى؛ ما هو لشيء وحيد، 

ألضرار النامجة عن اخلسائر االقتصادية جربًا فرديًا إال الن تقضي الدائرة االبتدائية جبربوبعبارة أخرى، -١١
األضرحة حصراً.تعّهدللمجين عليهم الذين يكسبون رزقهم من 

ين عليهم و -١٢ يفرّغ أمر جرب األضرار من فحواه:ويستبعد هذا املنطق معظم ا

.٣٠الصفحة ،٨١أمر جرب األضرار، الفقرة ٧
.٣١، الصفحة ٨٣، الفقرة أمر جرب األضرار٨
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٩/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

ين عليهم-١ من جراء تدمري األضرحة يف خسارة ال ميكن اختزال اخلسارة االقتصادية اليت تكبدها ا
ين عليهم الذين اضطروا إىل اهلرب من متبكتورغم. وعلى سبيل املثال، أُ الرزقموارد يف أعقاب ا

م.أسرهم وأصدقائهترك، على ٩اهلجوم م وأشغاهلم ومنازهلم وممتلكا

صندوق االستئماين التزم الذا؛ وبالتايل، فإخسارة ملصدر الرزق حبد ذاتهاملسكنفقدان وليس-٢
ين عليهم جربًا فرديًا ألىباألمر بصيغته احلالية، فلن يتلقللمجين عليهم  يفقدوام مل هؤالء ا

رزقهم.مورد

ين عليهم-٣ مونظرًا إىل بُعد هؤالء ا ا يعين م، من اجلرب اجلماعيوا، فلن يستفيدوتعّذر سبل عود
م لن يتلقوا أي شكل من أشكال اجلرب.  أ

بعد اهلجوم احلق يف جرب تعّطل السياحة الذين فقدوا أعماهلم نتيجة وألصحاب األعمال-٤
ألمر حيرمهم من هذا اجلرب. لاحلريفالتفسريأضرارهم، لكن 

ين عليهم سُيحرمون من جرب األضرارئة منبامل٩٠أن ما ال يقل عن األمر خالصة و -٥ النامجة ا
اليت تكّرس بوجه خاص ١٠للمبادئ القانونية الدوليةهاكعن خسائرهم االقتصادية، وذلك يف انت

اجلرب الكامل للضرر الذي وقع.مبدأ 

حة؛ فقد خسر جمين عليهم األضر سدانةالقائمني على على اجلرب الفرديأال يقتصروينبغي -٦
فقد . الرزقأهل متبكتو على كسب مقدرةهلجوم على اثّرأ. و رد رزقهم من جراء التدمريآخرون مو 
املريدون يقدمهاكسب رزقها من النذور اليت على  دانة األضرحة على سالقائمةالعائالت اعتادت 

والسائحون الذين يزورون األضرحة. ولئن كان صحيحاً أن هذه العائالت كانت تتلقى النذور من 
ين ٢٠، الصفحة ٥٨، الفقرة ICC-01/12-01/15-214-AnxII-Red2الوثيقة ٩ . أّكدت استنتاجات اخلرباء الضرر الذي حلق با

وكما أشارت اليونسكو، فقد يؤثر هذا احلرمان من احلقوق الثقافية ومن الوصول إىل ”عليهم الذين اضطروا إىل الفرار بعد اهلجوم. 
بصورة مستمرة. وهذا النوع من األثر يطال املاليني الذين فّروا بسبب ‘ جئني والنازحني يف الداخلالال’اإلرث الثقايف تأثرياً خاصًا على 

‘“.تدمري األضرحة. وبناًء عليه، فقد يتسبب ذلك، يف املدى البعيد، خبسارة ال تُعّوض للتنوع الثقايف
مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم على مبادئ احلق ”، ١١، الصفحة ٣٠، الفقرة ICC-01/12-01/15-190-Confالوثيقة ١٠

حبق ضحايا انتهاكات القانون الدويل يف اجلرب كمبدأ القضاء السابققّر يُ ”:٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٢، “وطرائقهيف اجلرب 
الضرر الناجم […]ًا جبرب إن أي خرق للقانون الدويل يفرض واجبحمكمة العدل الدولية الدائمة، قالت ١٩٢٨أساسي. ويف عام 

.“‘مفهوم عام يف القانون’عن انتهاكات حقوق اإلنسان كـ
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١٠/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

السدانة. املريدين والسائحني، فيبقى أن جزءًا من النذور كان يّوزع فيما بعد على القائمني على
ين عليهم املستحقني جلرب هذا النوع من الضرر مبعناها الواسع وعدم  وجيب بالتايل تفسري فئة ا

.١١حصرها يف األسر القائمة على سدانة األضرحة فقط

أي جمين عليه  ضرر سُريفض جرب ذ األمر املطعون فيه يف صيغته احلالية، وعلى غرار ذلك، فإذا نـُفِّ -٧
لكن .الوحيدرزقه مصدرمل تكنامن األضرحة جرباً فرديًا ألرزقه فقطجزءًا من كان يكسب 

ين عليه تعرض للضرر وتكبد خسائر مالية ذاه جربها.ينبغيا

ال ]هذا[”فيد ضمنًا بأن تويشري املمثل القانوين إىل أن الدائرة االبتدائية تـُقِّر بإمكانية اجلرب الفردي حني -٢٥
.“األعمال واألسر تلقي دعم مايل يف إطار تنفيذ أحكام جرب األضرار اجلماعيةيعين أنه ال ميكن ألصحاب 

من ثبات وجود رابط حصري إطلب انتباه دائرة االستئناف إىل أن ويوّد املمثل القانوين أيضًا أن يوّجه -٢٦
ين عليهم  م االقتصادية ا م من احلق يف اجلرب. بشأن خسار مدى صعوبة وُتدرك الدائرة هو مبثابة حرما

ين عليهم حصول طلب تقدمي كشوف بالرواتب أو سجالت حماسبة أو عقود عمل وما على أدلة. ويعين ا
، يف بلد ال يوجد فيه هذا النوع من الوثائق، أو إن وجدت، فال تكون متاحة بسهولة، منهمإىل ذلك

م من حقهم يف  .جرب أضرارهمحرما

ا مل تكتفِ ةً صعوبملسألة ع ذلك، تزيد الدائرة االبتدائية اوم-٢٧ على اخلسارة االقتصادية دليلبطلبأل
لالستفادة من احتمالأي يف واقع األمر يُبدد، وهو ما الطابع احلصريدليًال على أيضاً طلبتفحسب، بل 

نظام األساسي.الف اأهدقّوضاجلرب ويُ 

دائرة االستئناف أن تقضي بأن كل جمين عليه يستطيع أن يُثبت أنه تكّبد لينبغيويف ضوء ما تقدم، -٢٨
.اً فرديجرباً هضرر جرب ق ستحيخسارة اقتصادية ترتبط بتدمري األضرحة 

أنه تكّبد خسارة أن يُتاح لكل جمين عليه يستطيع أن يُثبتينبغيبأن اجلرب الفردي املمثل القانوينوُحياج-٢٩
اً يحصر ة الرزق املرتبط باألضرحة، دون أن تكون هذه اخلسارة مرتبطة ارتباطًا خسار ، وليس فقط اقتصادية

باألضرحة.

.ICC-01/12-01/15-242-Conf-Exp-Corr-Anx3لى كل فرد من أفراد األسرة. الوثيقة عاهلبات توزيعبيان اخلبري بشأن ١١
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١١/١٧ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة
٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

في مسائل فعلية“قضائيةصالحية”أسندتفي القانون حين أخطأت الدائرة االبتدائية)٢(
).١٤٦و١٤٥ير قضائية (الفقرتان غالجبر إلى هيئة 

فتتضمن الوثيقة الداعمة لالستئناأن الئحة احملكمة على ) من ٢(٥٨ينص البند : شكل االستئناف-٣٠
احلجج القانونية و/أو الوقائعية اليت تستند إليها أسباب االستئناف.

من أمر جرب ١٤٦و١٤٥يشري املمثل القانوين إىل خطأ قانوين يشوب الفقرتني :مضمون االستئناف-٣١
للمجين نظام الصندوق االستئماين من ٦٠و٥٩، استناداً إىل القاعدتني)٥٣إىل ٥٠األضرار (الصفحات 

.عليهم

لغ عندما] تأمر المحكمة بأن يودع لدي الصندوق االستئماني مب”[على ما يلي:٥٩تنص القاعدة -٣٢
من القواعد اإلجرائية ٩٨من القاعدة ٢وفقا للقاعدة الفرعية الجبر المحكوم به ضد شخص مدان

التنفيذية أسماء وأماكن األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا وقواعد اإلثبات، يحدد مشروع الخطة 
الحكم عند معرفة هويتهم (مع مراعاة السرية الواجبة)، وأي إجراءات يعتزم الصندوق االستئماني 

“.اتخاذها لجمع التفاصيل الناقصة، وطرائق التسديد

الضحايا، أو عندما عندما] ال تعرف أسماء و/أو أماكن وجود”[على ما يلي:٦٠تنص القاعدة و -٣٣
أن تحددهم بدقة، تقوم يكون عدد الضحايا كبيرًا لدرجة أنه يتعذر على األمانة أو ال يمكنها عملياً 

بمجموعة الضحايا المحددة في أمر األمانة بجمع كافة البيانات الديموغرافية/اإلحصائية المتعلقة 
الناقصة، وتعرض هذه القائمة على مجلس ، وتعد قائمة بالخيارات المتاحة لمعرفة التفاصيل المحكمة

.“اإلدارة للموافقة عليها

األمر منحهل ف: وتفسريهاالصندوق االستئماين صالحيةطبيعة توضيحويطلب املمثل القانوين من الدائرة -٣٤
تدخل يف نطاق للتقييمواسعة يةتقدير صالحيةالصادر عن الدائرة االبتدائية الثامنة الصندوق االستئماين 

؟املهام املنوطة بالقضاء

ال لكن املسألة . “لغرض أو سلعةالشرائيةحتديد القيمة ”:]قّدر[“apprécier”كلمة واملقصود هنا معىن  -٣٥
وحده حتديد حقوق مقدمي الطلبات؛ للقاضييعود لكن. باحلقوقبل ترتبط أيضاً القيمة املاليةتقتصر على 

سلطة قضائية.الصندوق أية ، االستئماينالصندوقنظاممن ٦٠و٥٩القاعدتان متنحبينما ال 
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٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧

ين علمبوجبه ي حّددت ودون التذكري بقرار الدائرة الذ-٣٦ إىل أي جهة  أن ترجع يف ذلكدون هم يوضع ا
، يتبّني أن الدائرة هي نإذا قُرِئ النصان باالقرتاو الصندوق االستئماين،وعلى كل حال ال إىلكانت، 
ين عليهم ألغراض اجلرب.معاييرعن حتديد املسؤولة  وحني عهدت الدائرة إىل الصندوق االستئماين فرز ا

. هة أخرىجبقضائيةالسلطة الأناطتقدالقيام بالفرز األويل، ف

اليت قدمها الصندوق من املالحظات ٥٩الفقرة إىل أنالدائرة يوّجه انتباهويوّد املمثل القانوين أن -٣٧
في حين أن ]...[”إىل أنه تشريإىل الدائرة االبتدائية، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٢يف االستئماين 

ال يتضمن أية إشارة إلى ه، فإننظام الصندوق االستئماني ُيحّدد اإلجراء المّتبع في الجبر الفردي
.١٢“إطار أشكال الجبر الجماعياإلجراء المّتبع لتحديد الحق في الجبر الجماعي في 

حيق مل تكتِف الدائرة االبتدائية بتكليف الصندوق االستئماين بتحديد من ، لكن يف قضية السيد املهدي-٣٨
ين عليه عّهدكذلك بتقدير اخلسائر االقتصادية غري املباشرة اليت ذُكرت فيما يتصل بتبل،فحسبله صفة ا
لكن . شخصيعيين تعين البّت يف حق بالفصل يف احلق يف اجلرب الذي هو مهمة قضائية املباين احملمية، أي 

. ةال قضائي،ةوماليةإداريفهيالصندوق االستئماين، مهمةأما .١٣يبّت يف احلقوقوحده هو من القاضي 
وال يزال عدد من الصعوبات يعيق عمل ودور الصندوق االستئماين غري واضح يف النظام األساسي، 

يف تقريرها الصادر يف تشرين مؤسسة ريدريس جلرب أضرار ضحايا التعذيبسبق أن أشارت الصندوق، كما 
.٢٠١٦١٤الثاين/نوفمرب

يفيد [الصندوق] االستئماين بأن قيام : ”٦٠الفقرة ؛ املرجع نفسه، ٢٨، الصفحة ٥٩، الفقرة ICC-01/12-01/15-187الوثيقة١٢
جاً مالئماً وال قابًال للتطبيق يف أشكال اجلرب اجلماعيةدارته بالتحقق من كل مستفيد فرديجملس إ ، ٥٧انظر أيضاً الفقرة “. ليس 

فرز، ويف هذه إجراءان من الضروريُحتّدد ما إذا كيطلب الصندوق االستئماين من الدائرة االبتدائية أن [...]”، حيث ٢٧الصفحة 
“.الصندوق يف هذا الصددهاطبقيأن جيب القانونية اليت املعايري أيضاً ُحتّددوأن احلال فألي جرب مجاعي، 

الصندوق االستئماين.نظاممن ٦٠و٥٩نيالقاعدتو من نظام روما األساسي٣٥و٢١و١٧املواد انظر ١٣
: ٣، الصفحة ٢٠١٦، تشرين الثاين/نوفمرب “جبرب األضرار يف احملكمة اجلنائية الدولية: توصياتالدفع قدمًا ”مؤسسة ريدريس، ١٤
القرارات واإلجراءات اليت ينبغي أن تبقى يف إطار املسار القضائي وتلك اليت تبيانالسابقالقضاءاإلطار القانوين وال ال يكفل”

ا، كقلم احملكمة أو الصندو  هذه التحديات، فقد ق االستئماين للمجين عليهم مثًال. وإذا مل تُعاجلميكن تكليف جهات أخرى 
“.جين عليهممعلى حتقيق العدالة للا قدر وتعيق بشدة يف احملكمةرب األضرارجتقّوض نظام

.redress.org/downloads/publications/1611REDRESS_ICCReparationPaper.pdfhttp://www
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من ”، إىل أن ١٥من أمر جرب األضرار١٤٥الفقرة ، أشارت الدائرة االبتدائية يفالقضيةويف هذه -٣٩
) من حلقت ٢؛ (الوحيد) من كانت املباين احملمية مورد رزقهم ١ًا فرديًا هم: (يستحقون جرب أضرارهم جرب 

وترى الدائرة أنه يكفي القيام بفرز واحد لتحديد املنتمني لكلتا ][...[مبدافن أسالفهم أضرار جراء اهلجوم 
مذكرة االستئناف من ١٠يف الفقرة ذُكرأن مشكلة هنا، كما سبق “الوحيد”وتطرح كلمة .“الفئتني

ين عليهم الساعني إىل جرب فردي عن اخلسائر االقتصادية غري املباشرة  يتعرضون لتمييز مقارنة هذه، ألن ا
وبناء عليه، يتعّني على الدائرة أن تعيد صياغة مبقدمي الطلبات اآلخرين، وهو ما يقّوض غرض مبدأ اجلرب. 

اتّوضح أن أو “الوحيد”الفقرة وحتذف كلمة  وإذا كانت الدائرة االبتدائية الثامنة تطلب من . املقصود 
ال بالغ الشدةإثبات ، فهذا معيار “الوحيد”مورد رزقهم املباين احملمية كانت أن إثباتمقدمي الطلبات 

.“معيار االحتمال األرجح”أال وهو إلثبات الصلة السببية، املستوى املطلوبيتماشى مع

أشار يف مذكرة ثل القانوين أن مبرمتها مشكلة. وكما سبق للمأمر جرب األضرار من١٤٦الفقرة متّثل و -٤٠
حسبما ما ورد يف الفقرة ،الدائرةرىوت. قضائيةمينح الصندوق االستئماين سلطة األمرهذه، فإن فاالستئنا
ا من اآلن ”أن،١٤٦ أن تضع تفاصيل إجراء الفرز هذه قد ُحيّددها الصندوق االستئماين لكن بإمكا

املعايري العامة التالية:

جيب أن تُبذل جهود معقولة لتحديد األفراد الذين ُحيتمل أن يكونوا من املستحقني مبوجب إجراء الفرز )١(
وذلك يف غضون أجل يقرتحه الصندوق االستئماين. 

الداعمة. وجتدر يتعني على الراغبني يف التقدم إلجراء الفرز تقدمي طلب جلرب األضرار مشفوعاً بكل الوثائق )٢(
اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن طاليب جرب األضرار يف هذه القضية قد أمتوا هذه اخلطوة وأنه ينبغي 

إذا طلبوا الفرز.إيالؤهم األسبقية للصندوق االستئماين 

وينبغي أن تُتاح للمجين عليه، سواء بنفسه أو بواسطة ممثله القانوين، وللدفاع فرصة تقدمي دفوع قبل أن)٣(
يف أحقية مقدم الطلب. وال جيوز للصندوق االستناد إال إىل املعلومات اليت لصندوق االستئماينيبّت ا

إليه واليت أتيح للدفاع الطالع والرد عليها. ُقّدمت 

ومقدمو ويُذّكر املمثل القانوين بأن طلبات جرب األضرار رُفعت إىل الدائرة ال إىل الصندوق االستئماين. -٤١
م لدى احملكمة. نودعو يطلبات الفرز  البت يف منح صفة لكن الدائرة طلبت من الصندوق االستئماين طلبا

.٥٣إىل ٥٠رب األضرار، الصفحات أمر ج١٥
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الطلبات ومقدماملقصودين، أهمين عليهم ادون أن ُحتّدد طالب جرب األضرار ومدى أحقية مقدم الطلب، 
ين عليهم تواصلوا مع احملكمةمقدمو الطلبات الذين م، أصليةاأل الدائرة.لدىاملعروفون أم ا

اليت ١٦“اإلدارية”الدفاع يف هذه العملية وقحق١٤٦) من الفقرة ٥) و(٤(الفرعيتانوُحتّدد الفقرتان-٤٢
وضعتها الدائرة االبتدائية الثامنة.

هي أن البنود التي تنظم إجراء التدقيق ]الحال[”إىل ما يلي: ١٧)٤الدائرة يف الفقرة الفرعية (وتشري -٤٣
غير ،نص صراحة على أي دور للدفاعوق االستئماني في هذا الخصوص ال تالذي يضطلع به الصند

يحة إلى أن إجراء التدقيق الذي يضطلع به الصندوق يخضع ر أن هذه البنود ذاتها تشير إشارة ص
وترى الدائرة أن من الصواب أن تُتاح للسيد لمبادئ إضافية ُتحّدد في األمر الذي ُتصدره المحكمة. 

يم آرائه وشواغله المدروسة بشأن من يزعمون أنه مدين لهم بجبر األضرار الفردي. المهدي فرصة تقد
تضطلع به، وما يقترن به ذلك من ضبموجب إجراء مستفي–المستحقين ولما كانت الدائرة ال ُتحّدد 

وذلك لسبب خارج عن إدارة الدفاع أال وهو تعّذر إجراء هذا التقييم، فمن –حقوق إجرائية 
ن تُتاح للدفاع في هذه الحال فرصة تقديم حجج وهو على بّينة من أمره إلى الصندوق اإلنصاف أ
.“]...[االستئماني

ع األحوال الطعن أمام يومن ناحية أخرى، يحق للدفاع في جم”هإىل أن١٨)٥وتشري الفقرة الفرعية (-٤٤
المتعلقة بالمسؤولية المالية اإلجمالية واالستنتاجاتدائرة االستئناف في معايير تحديد المجني عليهم 

للدفاع ال سبيل طعنُحتّددوُحياج املمثل القانوين بأن الدائرة .“وعملية الفرز اإلداري المبّينة في هذا األمر
الصندوق االستئماني على تحديد المجني عليهم تقتصر مهمة”وللمجين عليهم/مقدمي الطلبات. 

القضاء بعدم أحقية مقّدم الطلب إثر إجراء ]...[. المستحقين وفقًا للمعايير المحددة في هذا األمر
يف حال رفض الصندوق االستئماين اللجوء إىل القضاءوال جيوز ملقدمي الطلبات .“]...[عملية الفرز 

هذه.“عملية الفرز اإلداري”يف طعنأي سبيل أضرارهم. وال يُتاح هلم طلبات جرب

ال لكنه يقع على عاتق الدائرة االبتدائية أن تتحمّ -٤٥ .حبتقضائييف إطار مسؤوليا

.٥٢)، الصفحة ٥(١٤٦أمر جرب األضرار، الفقرة ١٦
.٥١)، الصفحة ٤(١٤٦أمر جرب األضرار، الفقرة ١٧
.٥٢و٥١)، الصفحتان ٥(١٤٦، الفقرة أمر جرب األضرار١٨
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ب على الدائرة أن تضع عد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، جيمن القوا٩٦استنادًا إىل القاعدة يف الواقع و و -٤٦
ين اق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى نطُحتّدد أن و ر؛جرب األضراأشكالُتطّبق على مبادئ  حلق با

خرباء مؤهلني للمساعدة تضمن علنية إجراءات جرب األضرار؛ وتعّني وأن ؛ نيابة عنهمستحقنياملعليهم أو 
ين عليهمقت على حتديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة حل م با ح خمتلف قرت توأن أو تعلقت 

األمر إىلممن يهمهتدعو، عند االقتضاء، وأن ؛ املناسبة جلرب الضرر وطرائق جربهاخليارات املتعلقة باألنواع 
م بشأن تقارير اخلرباء .تقدمي مالحظا

ا إىل هيئة أخرى من تُفّوض لكن من جهة أخرى، ليس هناك ما ينص على أنه جيوز للدائرة أن -٤٧ سلطا
يف توفري اجلرب مل توجد إال لدعم احملكمة، ال لتحّل حملها ، ناهيك عن هيئة غري قضائية هيئات احملكمة
.١٩للمجين عليهم

يف الصادر التبييينحكمها يف دائرة االستئناف استندت إليهالقانوين الذي األساسل هذا مثّ و -٤٨
والصندوق . ٢٠األمر الذي أصدرته الدائرة االبتدائية يف قضية لوبانغاالقاضي بتعديلو ٢٠١٥آذار/مارس ٣

هي عموماً لصندوق مهمة او االستئماين للمجين عليهم هيئة مستقلة يتمّثل دورها يف تنفيذ أوامر الدائرة. 
ين عليهم  ين عليهم يرب األضرار عن األذى الذي املوضوعة جلودعم الربامج مساعدة ا جراءلحق با

الدائرة االبتدائية الثانية، يف احلكم الذي اضطلعتو . وتنفيذهاالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساينا
طلبت من املمثل القانوين ومكتب قلم و أصدرته يف قضية كاتانغا، بتقييم طلبات جرب األضرار بنفسها، 

م وأياحملكمة إعداد ملفات شخصية لكل جمين عليه، تُعرض فيها تفاصيل  ة معلومات األذى الذي حلق 
.مطلباأخرى تُفيد يف تقييم 

إذ أسندت فعلية قضائية صالحيةالصندوق االستئماينبالدائرة أناطتفقد ، أما يف قضية السيد املهدي-٤٩
ين عليهم لتحديد مسؤوليةإليه .ليس من صالحيتهذلك يف حني أن–يف اجلرب الفرديتهمأحقيفرز ا

ئماين للمجين تاألمر الذي يوعز إىل الصندوق االس’طلب الصندوق االستئماين اإلذن باستئناف ”رت كانت هذه احلجة اليت برَّ ١٩
.١٥، الفقرة ICC-01/04-01/06-3200، الوثيقة “)٢٠١٦شباط/فرباير ٩(‘عليهم باستكمال مسودة خطة التنفيذ

املبادئ واإلجراءات حتديدقرار ’املقدمة طعنًا يفاالستئناف حكم بشأن دعاوى”، CC-01/04-01/06-3129-tARBIالوثيقة ٢٠
مرفقان املرفق ألف) و (جبر األضرارأمر معدَّل ملحق به ٢٠١٤آب/أغسطس ٧الصادر يف ‘ جرب األضرارعلى الواجب تطبيقها

.“٢و١علنيان
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السرية تدابير -٥٠

٢٣بالبند السرية عمًال لكفالةتدابري أولية اختاذدائرة االستئناف من املمثل القانوين بكل احرتام يلتمس-٥١
ين عليهم الجيوز إلغاؤهامن الئحة احملكمة، اً مكرر  .تواصلالاملسبقة ألغراضحقاً مبوافقة ا

املعلوماتإزالة قيود السرية حني ُيطلب ذلك (انظر صالحيةغي عدم منح الصندوق االستئماين بوين-٥٢
.٢١منذ بدء مرحلة جرب األضرار)قط اجلديدة الواردة يف املرفقات اليت مل تُقّدم 

* * *

مستهالً حد ذاته، بل ينبغي أن يكون يف ه ليس غايةلكن،باألمر اهلّني تنفيذ أمر جرب األضرار ولن يكون-٥٣
اية املطاف يكفلإلجراء أما حني يكون أمر جرب األضرار جمرد . ممارسة فعالةحلقوق واحلرياتممارسة ايف 

، من املنطلق نفسه، غاية النظام ويقّوضإعالن، فمن شأنه أن حيّول إجراءات اجلرب إىل عملية عدمية اجلدوى 
ين عليهم  اها.ز من مغمتاماً األساسي النهائية؛ وُجيّرد صفة ا

ايندرج يف إطار تقييم فعالية تدابري جرب األضرارتنفيذ جرب األضرار نقاشًا صعوبةثري وينبغي أن ت-٥٤ وكفاء
وحىت جناعتها.

.املبّينة فيما تقّدماملطعون فيه لألسباب راألمإعادة صياغةلدائرة لينبغيوبناًء على ما تقدم، -٥٥

.٥إىل ١، املرفقات ICC-01/12-01/15-242-Conf-Exp-Corrستئناف، الوثيقة االعريضة٢١
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،أي إخاللودون ولهذه األسباب، 

احرتام دائرة االستئناف إىل ما يلي: لعليهم بكيدعو املمثل القانوين للمجين 

مل يتسَن إعادة صياغة الفقرات املعنية من األمر املطعون ، إن تعريفهاالكلمات موضع اخلالف أو تعديل
كانت املباين احملمية مورد الذينالفردي لألضرار اليت حلقت باألشخاص ) اجلرب١اليت تتعلق بـ (، فيه

) ٥٠(الصفحة ١٤٥) والفقرة ٣١(الصفحة ٨٣والفقرة )٣٠(الصفحة ٨١الفقرة ؛ أي الوحيدرزقهم 
للصندوق اليت ُمنحتالصالحياتفيما خيص لثوالتصرف بامل)؛ ٥٣إىل ٥١(الصفحات ١٤٦والفقرة 

ينالبت يف أحقيةعليهم بشأن للمجين االستئماين  ا من واجب ا م بعليهم، وما يقرتن  كشف هويا
للدفاع؛ 

يف ١٤٥و٨٣و٨١الدائرة االبتدائية بأن تبّت جمددًا يف صياغة جزء من نصوص هذه الفقرات (أمر (
دائرة باستنتاجاتمن نظام روما األساسي، وعمًال ٧٥إطار اجلرب الفردي، وذلك وفقًا للمادة 

وفقط يف املسألتني املطروحتني فيما سبق.، االستئناف

يُقّدمه بكل احرتام

__________/ُموقَّع/_________
لمجني عليهملالممثِّل القانوني

السيد مايومبو كاسونغو

٢٠١٧تشرين األول/اكتوبر ١٧أُرِّخ بتاريخ
ولندا يف الهاي 
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