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الرقم:

األصل :إنكليزي

ICC-02/11-01/12 OA

التاريخ 27 :أيار/مايو 2015

دائرة االستئناف
المؤلفة من:

القاضي بيوتر هوفمانسكي ،رئيساً للدائرة
القاضية سانجي مماسينونو موناجنغ
القاضي هوارد موريسون
القاضي مارك بيران دو بريشمبو
القاضي تشانغ-هو تشونغ
الحالة في جمهورية كوت ديفوار
في قضية المدعي العام ضد سيمون باغبو

وثيقة علنية محجوبة منها معلومات
حكم

بشأن استئناف جمهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية األولى الصادر في  11كانون األول/ديسمبر
 2014المعنون ’’قرار بشأن طعن كوت ديفوار في مقبولية قضية سيمون باغبو‘‘
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يُخطَر بهذا الحكم وفقاً للبند  31من الئحة المحكمة:
محامية سيمون باغبو
السيدة سيلفيا جراغيت

مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا ،املدعية العامة
السيدة هيلني بريدي
ممثلو الدول
السيد جان-بيري مينيار
السيد جان-بول بنوا
مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
السيدة باولينا ماسيدا

قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
السيد هرمان فون هيبل
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إن دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية،
يف دعوى االستئناف اليت قدمتها مجهورية كوت ديفوار طعناً يف قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ’’قرار بشأن
طعن كوت ديفوار يف مقبولية قضية سيمون باغبو‘‘ الصادر يف  11كانون األول/ديسمرب ( 2014الوثيقة ICC-
)02/11-01/12-47-Red
وبعد التداول،
تصدر باإلمجاع،
احلكم التايل
الحكم
 – 1يُوافَق موافقةً جزئية على طلب االدعاء املعنون ’’طلب االدعاء رفض النظر من البداية يف مقاطع من جوايب
حكومة كوت ديفوار ودفاع سيمون باغبو وشطبها من سجل الدعوى‘‘ (الوثيقة ) )ICC-02/11-01/12-66 (OAإذ
ملا كانت )1( :الفقرات  44إىل  48من ’’جواب مجهورية كوت ديفوار على ’مالحظات اجملين عليهم بشأن
استئناف مجهورية كوت ديفوار القرار املتعلق بطعنها يف مقبولية قضية سيمون باغبو‘‘‘ (الوثيقة ICC-02/11-01/12-
))64-Red (OA؛ ( )2مقاطع من الفقرات  43إىل  56من اجلواب املعنون ’جواب مقدَّم بالنيابة عن سيمون باغبو
على ’استئناف مجهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية ’’املتعلق بطعن مجهورية كوت ديفوار يف مقبولية قضية
سيمون باغبو‘‘‘‘ (الوثيقة ))ICC-02/11-01/12-62 (OA؛ ( )3مقاطع من الفقرتني  43و 50من جواب سيمون
باغبو على ’مالحظات اجملين عليهم على استئناف كوت ديفوار القرار املعنون ’’قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف
قضية سيمون باغبو‘‘‘ (الوثيقة ))ICC-02/11-01/12-65 (OA؛ تشري إىل وقائع الحقة لصدور القرار املعنون ’’قرار
بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية قضية سيمون باغبو‘‘ ،فإهنا مرفوضة من البداية.
 – 2يؤيَّد القرار املعنون ’’قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية قضية سيمون باغبو‘‘.
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األسباب
أوالً – االستنتاجات الرئيسية
 – 1إذا ادعى املستأنِف خبطأ يف القانون وطعن يف استنتاج بشأن الوقائع ُخلِص إليه استناداً إىل هذا القانون ،فإن
دائرة االستئناف ستعترب اخلطأ املدعى بوقوعه خطأً يف الوقائع.
فرتض أسبقية القضاء الوطين إال إذا أقيم الربهان على أنه ُُترى أو سبق إجراء حتقيقات و/أو إجراءات
 – 2ال تُ َ
مقاضاة على الصعيد الوطين.
ثانياً  -تذكري باإلجراءات السابقة
تم أمام الدائرة التمهيدية من إجراءات
ألف – ما َّ
 – 3يف  29شباط/فرباير  ،2012أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمراً حمرزاً باألختام بإلقاء القبض(( )1يُشار إليه
فيما يلي بـ’’أمر القبض‘‘) على سيمون باغبو (يُشار إليها فيما يلي بـ’’السيدة باغبو‘‘) ،ملسؤوليتها اجلنائية املدعى
هبا باملعىن املقصود يف املواد ( )3( 25أ) من النظام األساسي عن اجلرائم ضد اإلنسانية املتمثلة يف ( )1القتل العمد
املنصوص عليه يف املادة ( )1( 7أ)؛ ( )2االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي املنصوص عليه يف املادة
(( )1( 7ز)؛ ( )3أفعال الإنسانية أخرى منصوص عليها يف املادة ( )1( 7ك)؛ ( )4االضطهاد باملعىن املنصوص
عليه يف املادة ( )1( 7ح) من النظام األساسي؛ اليت ارتُ ِكبت يف إقليم مجهورية كوت ديفوار (املشار إليها فيما يلي
بـ’’كوت ديفوار‘‘) يف الفرتة املمتدة بني  16كانون األول/ديسمرب  2010و 12نيسان/أبريل .)2(2011

(’’ )1أمر بالقبض على سيمون باغبو‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة  .ICC-02/11-01/12-1أودعت هذه الوثيقة يف بادئ األمر باعتبارها
وثيقة حمرزة باألختام لكن أُعيد تصنيفها عمالً بتعليمات أصدرهتا الدائرة التمهيدية األوىل يف  22تشرين الثاين/نوفمرب .2012
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 – 4يف  2آذار/مارس  ،2012أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة القرار املعنون ’’قرار بشأن طلب املدعية العامة
املقدَّم عمالً باملادة  58الرامي إىل إصدار أمر بالقبض على سيمون باغبو‘‘(( .)3املشار إليه فيما يلي بـ’’قرار إصدار
أمر القبض‘‘) الذي خلصت فيه إىل أن الشروط املنصوص عليها يف املادة  58إلصدار أمر بالقبض على السيدة
باغبو مستوفاة .وأشارت ،على وجه اخلصوص ،إىل أن املدعية العامة استندت إىل احلوادث األربع ذاهتا الداعمة
للتهم اليت ُو ِّجهت إىل لوران باغبو يف سياق قضية أخرى أال وهي )1( :االعتداءات على املشاركني يف التظاهرات
اليت جرت أمام هيئة اإلذاعة والتلفزة اإليفوارية يف الفرتة املمتدة من  16إىل  19كانون األول/ديسمرب 2010؛
( )2االعتداء على املسرية النسائية يف أبوبو يف  3آذار/مارس 2011؛ ( )3قصف سوق أبوبو يف  17آذار/مارس
2011؛ ( )4مذحبة يوبوغون اليت وقعت يف  12نيسان/أبريل َّ .)4(2011
وذكرت الدائرة التمهيدية الثالثة بأهنا
كانت قد خلصت يف قرارها السابق القاضي باإلذن بإجراء حتقيق يف احلالة يف كوت ديفوار بأنه ’’بالنظر إىل عدم
وجود إجراءات على الصعيد الوطين بشأن األشخاص الذين يبدو أهنم يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عن
اجلرائم اليت ارتُ ِكبت خالل أعمال العنف اليت تلت إجراء االنتخابات ،ويف ضوء جسامة األفعال املرتكبة ،فإن
الدائرة مقتنعة بوجود قضايا قد تكون مقبولة أمام احملكمة‘‘( .)5ومل تتناول الدائرة التمهيدية الثالثة مسألة مقبولية
قضية السيدة باغبو مبزيد من التفصيل يف قرار إصدار أمر القبض(.)6
 – 5ويف  19آذار/مارس  ،2012أخطرت رئيسة قلم احملكمة كوت ديفوار بصدور أمر القبض وطلبت إلقاء
القبض على السيدة باغبو وتقدميها إىل احملكمة(.)7

(’’ )3قرار بشأن طلب املدعية العامة املقدَّم عمالً باملادة  58الرامي إىل إصدار أمر بالقبض على سيمون باغبو‘‘ ،الوثيقة
وس ِّجلت نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  17كانون األول/ديسمرب ( 2012الوثيقة
ُ ،02/11-01/12-2-US-Exp
[ 02/11-01/12-2-Redباإلنكليزية]).
( )4قرار إصدار أمر القبض [باإلنكليزية] ،الفقرة .16

ICCICC-

() 5
ستشهد بـ’’تصويب القرار املعنون ’قرار صادر عمالً باملادة  15من
قرار إصدار أمر القبض [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،11حيث يُ َ
نظام روما األساسي بشأن اإلذن بإجراء حتقيق يف احلالة يف كوت ديفوار‘‘‘ [باإلنكليزية] 15 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011الوثيقة
 ،ICC-02/11-14-Corrالفقرة .206
( )6قرار إصدار أمر القبض [باإلنكليزية] ،الفقرة .12
(’’ )7طلب بإلقاء القبض على السيدة باغبو وتقدميها إىل احملكمة‘‘ [بالفرنسية] ،الوثيقة  .ICC-02/11-01/12-6أودعت هذه الوثيقة
يف بادئ األمر باعتبارها وثيقة حمرزة باألختام لكن أعيد تصنيفها كوثيقة علنية عمالً بتعليمات أصدرهتا الدائرة التمهيدية األوىل يف
 12تشرين الثاين/نوفمرب .2013
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 – 6ويف  22تشرين الثاين/نوفمرب  ،2012أمرت الدائرة التمهيدية األوىل (املشار إليها فيما يلي بـ’’الدائرة
التمهيدية‘‘ أو ’’الدائرة‘‘) ،اليت أُسنِد إليها النظر يف القضية ،برفع األختام عن األمر الصادر بالقبض على السيدة
باغبو.
 – 7ويف  30أيلول/سبتمرب  ،2013أودعت كوت ديفوار طعناً يف مقبولية القضية عمالً باملواد  17و 19و95
من النظام األساسي(( )8يُشار إليه فيما يلي بـ’’الطعن يف مقبولية القضية‘‘) .وأفادت بأنه جرى البدء يف
 6شباط/فرباير  2012يف إجراءات على الصعيد الوطين بشأن السيدة باغبو استناداً إىل ادعاءات مماثلة لالدعاءات
اليت تساق يف القضية املقامة أمام احملكمة( .)9وقالت كوت ديفوار أيضاً إهنا راغبة يف حماكمة السيدة باغبو على
تلك اجلرائم وقادرة على ذلك( .)10وقدَّمت دعماً لتأكيداهتا مرفقات تتضمن  17وثيقة بشأن القانون الوطين
الواجب التطبيق واإلجراءات اليت بوشرت بشأن السيدة باغبو يف كوت ديفوار.
 – 8ويف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013أصدرت الدائرة التمهيدية ،وفقاً للقاعدتني  58و 59من القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،القرار املعنون ’’قرار بشأن سري اإلجراءات إثر طعن مجهورية كوت ديفوار يف مقبولية
القضية املقامة على سيمون باغبو‘‘( )11الذي اختذت فيه قرارات منها دعوة املدعية العامة والسيدة باغبو ومكتب
احملامي العمومي للمجين عليهم إىل تقدمي مالحظات بشأن الطعن يف مقبولية القضية ،يف حال وجود مالحظات،
ومدَّت بعد ذلك هذه املهلة إىل  24شباط/فرباير .)12(2014
يف موعد أقصاه  13كانون الثاين/يناير ُ .2014

( ’’ )8طلب مجهورية كوت ديفوار بشأن مقبولية قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو وطلب إيقاف التنفيذ مبوجب املواد
املسجل يف  1تشرين األول/أكتوبر  ،2013الوثيقة
 17و 19و 95من نظام روما األساسي‘‘ ،املؤرخ بـ 30أيلول/سبتمرب  2013و َّ
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  1تشرين األول/أكتوبر
 ICC-02/11-01/12-11-Confواملرفقات امللحقة هبا؛ ُ

( 2013الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-11-Redبالفرنسية])
( )9الطعن يف مقبولية القضية [بالفرنسية] ،الفقرات  23إىل .38
( )10الطعن يف مقبولية القضية [بالفرنسية] ،الفقرات  39إىل .56
( )11الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-15باإلنكليزية].
(’’ )12قرار بشأن ’طلب الدفاع مد املهلة احملدَّدة‘‘‘ 17 ،كانون األول/ديسمرب  ،2013الوثيقة ICC-02/11-01/12-24؛ ’’قرار
بشأن طليب املدعية العامة ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم َّ
مد املهلة احملدَّدة‘‘ 19 ،كانون األول/ديسمرب  ،2013الوثيقة
.ICC-02/11-01/12-29
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 – 9ويف  20شباط/فرباير  ،2014أذنت الدائرة التمهيدية لكوت ديفوار بتقدمي وثائق إضافية ذات صلة بطعنها
يف مقبولية القضية ومدَّت املهلة احملدَّدة لتقدمي أجوبة املدعية العامة والسيدة باغبو ومكتب احملامي العمومي للمجين
عليهم ستة أسابيع تبدأ من تاريخ اإلخطار بتقدمي الوثائق اإلضافية(.)13
 – 10ويف  25شباط/فرباير  ،2014استكملت كوت ديفوار طعنها يف مقبولية القضية بـ 21مرفقاً يتضمن مواد
إضافية(.)14
 – 11ويف  8نيسان/أبريل  ،2014أودعت السيدة باغبو جواهبا على الطعن يف مقبولية القضية( .)15و ِ
أودع جواب
املدعية العامة( )16ومالحظات اجملين عليهم( )17يف  9نيسان/أبريل .2014
 – 12ويف  28آب/أغسطس  ،2014أصدرت الدائرة التمهيدية القرار املعنون ’’قرار بشأن الدفوع اإلضافية
املتعلقة باملسائل ذات الصلة مبقبولية القضية املقامة على سيمون باغبو‘‘(( )18يُشار إليه فيما يلي بـ’’القرار الصادر
يف  28آب/أغسطس  )‘‘2014الذي أمهلت فيه كوت ديفوار حىت  10تشرين األول/أكتوبر  2014لتقدمي
()13

الدائرة التمهيدية األوىل’’ ،قرار بشأن طلب كوت ديفوار تقدمي وثائق إضافية دعماً لطعنها يف مقبولية القضية املقامة على

سيمون باغبو‘‘ ،الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-35باإلنكليزية].
(’’ )14إيداع الوثائق اإلضافية الداعمة لطلب مجهورية كوت ديفوار املتعلق مبقبولية قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو ،وطلب
املسجل يف
إيقاف التنفيذ مبوجب املواد  17و 19و 95من نظام روما األساسي‘‘ ،املؤرخ بـ 25شباط/فرباير  2014و َّ
وس ِّجلت من هذه الوثيقة نسخة علنية
 26شباط/فرباير  ،2014الوثيقة  ICC-02/11-01/12-37-Confواملرفقات امللحقة هبا؛ ُ
حمجوبة منها معلومات يف  26شباط/فرباير ( 2014الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-37-Redبالفرنسية]).
(’’ )15جواب بالنيابة عن سيمون باغبو على ’’طلب مجهورية كوت ديفوار املتعلق مبقبولية قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو،
وطلب إيقاف التنفيذ مبوجب املواد  17و 19و 95من نظام روما األساسي‘‘‘ [باإلنكليزية] ،املؤرخ بـ 8نيسان/أبريل 2014
املسجل يف  9نيسان/أبريل  ،2014الوثيقة .ICC-02/11-01/12-39
و َّ
()16
’’ جواب االدعاء على طعن كوت ديفوار يف مقبولية القضية املقامة على سيمون باغبو‘‘ ،الوثيقة ICC-02/11-01/12-41-Conf
جلت منها يف نفس اليوم نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (الوثيقة ICC-02/11-01/12-41-Red
وس ِّ
واملرفق السري  1امللحق هبا؛ ُ
[باإلنكليزية]).
(’’ )17مالحظات اجملين عليهم بشأن ’’ طلب مجهورية كوت ديفوار بشأن مقبولية قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو وطلب
إيقاف التنفيذ مبوجب املواد  17و 19و 95من نظام روما األساسي‘‘‘ ،الوثيقة  ICC-02/11-01/12-40-Confواملرفقات امللحقة
وس ِّجلت منها يف نفس اليوم نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-40-Redبالفرنسية]).
هبا؛ ُ
( )18الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-44باإلنكليزية].
الرقم ICC-02/11-01/12 OA
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دفوع إضافية واإلتيان بأدلة تدعم طعنها يف مقبولية القضية( .)19وأوضحت أيضاً أهنا ستبت بعد إيداع كوت ديفوار
هذه الوثائق يف مدى مالءمة تقدمي األطراف واملشاركني أجوبة عليها(َّ .)20
وذكرت الدائرة يف القرار ببعض جوانب
القانون الواجب التطبيق ذات الصلة بالبت يف مقبولية القضية وبيَّنت بعض فئات املعلومات واألدلة اليت اعتربت أن
هلا أيمية خاصة يف حتليلها(.)21
 – 13ويف  10تشرين األول/أكتوبر  ،2014أودعت كوت ديفوار دفوعها النهائية مشفوعة بوثائق إضافية تدعم
طعنها يف مقبولية القضية تتضمن أربعة مرفقات( .)22ويرد يف الوثائق املرفقة أربعة حماضر جللسات استجواب السيدة
باغبو يف إطار اإلجراءات الوطنية املقامة عليها ُع ِقدت يف  9و 10أيلول/سبتمرب  2014و 2و 3تشرين
األول/أكتوبر .2014
 – 14ويف  11كانون األول/ديسمرب  ،2014أصدرت الدائرة التمهيدية القرار املعنون ’’قرار بشأن طعن كوت
ديفوار يف مقبولية القضية املقامة على سيمون باغبو‘‘(( )23يُشار إليه فيما يلي بـ’’القرار املطعون فيه‘‘) ،الذي
رفضت فيه طعن كوت ديفوار يف مقبولية القضية.
تم أمام دائرة االستئناف من إجراءات
باء  -ما َّ
 – 15يف  17كانون األول/ديسمرب  ،2014أودعت كوت ديفوار مذكرة استئناف القرار املطعون فيه(( )24يُشار
إليها فيما يلي بـ’’مذكرة االستئناف‘‘) ،متضمنةً طلباً إليقاف تنفيذ القرار عمالً باملادة  )3( 82من النظام
األساسي(.)25

( )19القرار الصادر يف  28آب/أغسطس [ 2014باإلنكليزية] ،الفقرة .11
( )20الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-44باإلنكليزية] ،الفقرة .11
( )21الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-44باإلنكليزية] ،الفقرة  6و 9و.10
(’’ )22اإليداع الثاين لوثائق إضافية داعمة لطلب مجهورية كوت ديفوار املتعلق مبقبولية قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو ،وطلب
إيقاف التنفيذ مبوجب املواد  17و 19و 95من نظام روما األساسي‘‘ ،الوثيقة  ICC-02/11-01/12-45-Confواملرفقات امللحقة هبا؛
وس ِّجلت منها يف نفس اليوم نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-45-Redبالفرنسية]).
ُ
()23
الوثيقة [ ICC-02/11-01/12-47-Redباإلنكليزية].
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مد املهلة احملدَّدة( ،)26وثيقتها
 – 16ويف  9كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت كوت ديفوار ،بعد املوافقة على ِّ
الداعمة لالستئناف(( )27اليت يُ َشار إليها فيما يلي بـ’’الوثيقة الداعمة لالستئناف‘‘) .وطلبت فيها دائرة االستئناف
إلغاء القرار املطعون فيه وقبول النظر يف طعنها والقضاء بعدم مقبولية النظر يف قضية السيدة باغبو أمام احملكمة(.)28
 – 17ويف  20كانون الثاين/يناير  ،2015رفضت دائرة االستئناف طلب كوت ديفوار أن يكون الستئنافها أثر
إيقاف تنفيذ القرار املطعون فيه(.)29
 – 18ويف  2شباط/فرباير  ،2015أودعت املدعية العامة ’جواب االدعاء على استئناف حكومة مجهورية كوت
ديفوار قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ’قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية القضية املقامة على سيمون
باغبو‘‘‘(( )30املشار إليه فيما يلي بـ’’جواب املدعية العامة على االستئناف‘‘) الذي ذهبت فيه إىل أن االستئناف
ينبغي أن يُرفَض.
()24

’’مذكرة استئناف مجهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية األوىل بشأن طعنها يف مقبولية القضية املقامة على سيمون

املسجلة يف  27كانون الثاين/يناير  ،2015الوثيقة
باغبو‘‘ ،املؤرخة بـ 17كانون األول/ديسمرب  2014و َّ
)tENG (OA؛ وأصلها الفرنسي املؤرخ بـ 17كانون األول/ديسمرب ( 2014الوثيقة ).)ICC-02/11-01/12-48 (OA

ICC-02/11-01/12-48-

( )25مذكرة االستئناف (بالفرنسية) ،الفقرات  10إىل .20
()26
’’قرار بشأن طلب كوت ديفوار مد املهلة احملدَّدة‘‘ [باإلنكليزية] 23 ،كانون األول/ديسمرب  ،2014الوثيقة ICC-02/11-
.(OA) 01/12-53
(’’ )27الوثيقة الداعمة الستئناف مجهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية األوىل بشأن طعنها يف مقبولية القضية املقامة على
سيمون باغبو (القضية  ،‘‘)ICC-02/11-01/12املؤرخة بـ 9كانون الثاين/يناير  2015واملسجلة يف  2شباط/فرباير  ،2015الوثيقة
) ICC-02/11-01/12-54-Conf- tENG (OAوأصلها الفرنسي املؤرخ بـ 9كانون الثاين/يناير ( 2015الوثيقة ICC-02/11-01/12-54-
)Conf؛ الذي ُس ِّجلت منه يف نفس اليوم نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (الوثيقة .)ICC-02/11-01/12-54-Red
( )28الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  14و.125
(’’ )29قرار بشأن طلب كوت ديفوار أن يكون الستئنافها أثر إيقاف تنفيذ القرار املعنون ’قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية
القضية املقامة على سيمون باغبو‘ املؤرخ يف  11كانون األول/ديسمرب [ ‘‘2014باإلنكليزية] ،الوثيقة ICC-02/11-01/12-56
).(OA
()30
جلت منها يف نفس اليوم نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (ICC-
الوثيقة )ICC-02/11-01/12-61-Conf (OA؛ اليت ُس ِّ
[ )02/11-01/12-61-Redباإلنكليزية].
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 – 19ويف  6شباط/فرباير  ،2015أودعت السيدة باغبو اجلواب املعنون ’’جواب بالنيابة عن سيمون باغبو على
’استئناف مجهورية كوت ديفوار قرار الدائرة التمهيدية ’’بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية القضية املقامة على
سيمون باغبو‘‘‘‘‘(( )31املشار إليه فيما يلي بـ’’جواب السيدة باغبو على االستئناف‘‘) ،الذي أشارت فيه إىل
تأييدها التام لالستئناف لكنها احتفظت حبق إثارة الطعون القانونية املنصوص عليها يف النظام األساسي مبا فيها
تقدمي طلبات عمالً باملادة  19منه.
 – 20ويف  19شباط/فرباير  ،2015أودع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مالحظاته على االستئناف
(يُشار إليها فيما يلي بـ’’مالحظات حمامي اجملين عليهم‘‘) وطلب فيها أن ترفض الدائرة دعوى االستئناف.

()32

 – 21ويف  5آذار/مارس  ،2015أودعت كوت ديفوار جواهبا على مالحظات حمامي اجملين عليهم(( )33يُشار إليه
فيما يلي بـ’’جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم‘‘) وكررت فيها حججها بأن الدائرة التمهيدية
أخطأت يف القانون ويف الوقائع باخللوص إىل أن القضية مقبولة.

()31

الوثيقة )[ ICC-02/11-01/12-62 (OAباإلنكليزية] .يف  21كانون الثاين/يناير  2015مد املهلة احملددة إليداع جواهبا على

الوثيقة الداعمة لالستئناف’’ .طلب ملد املهلة احملددة‘‘ ،الوثيقة ) .ICC-02/11-01/12-57 (OAوأودع يف  22كانون الثاين/يناير
 2015جواب املدعية العامة على طلب السيدة باغبو مد املهلة احملددة’’ .جواب املدعية العامة على طلب سيمون باغبو مد املهلة
احملددة‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ) .ICC-02/11-01/12-59 (OAويف  28كانون الثاين/يناير  ،2015مدت دائرة االستئناف املهلة
احملددة لإليداع جواب السيدة باغبو على الوثيقة الداعمة لالستئناف’’ .قرار بشأن طلب السيدة باغبو مد املهلة احملددة إليداع
جواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ).ICC-02/11-01/12-60 (OA
( ’’ )32مالحظات اجملين عليهم بشأن استئناف مجهورية كوت ديفوار القرار املتعلق بطعنها يف مقبولية القضية املقامة على سيمون
باغبو‘‘ ،املؤرخة بـ 19شباط/فرباير  2015واملسجلة يف  3آذار/مارس  ،2015الوثيقة
)(OA؛ وأصلها الفرنسي املؤرخ بـ 19شباط/فرباير ( 2015الوثيقة )ICC-02/11-01/12-63-Conf؛ و ُس ِّجلت منها يف نفس اليوم
نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (الوثيقة .)ICC-02/11-01/12-63-Red
(’’ )33جواب مجهورية كوت ديفوار على ’مالحظات اجملين عليهم بشأن استئناف مجهورية كوت ديفوار القرار املتعلق بطعنها يف
مقبولية القضية املقامة على سيمون باغبو‘‘‘ ،املؤرخة بـ 5آذار/مارس  2015واملسجلة يف  24آذار/مارس  ،2015الوثيقة ICC-
)02/11-01/12-64-Conf-tENG (OA؛ وأصلها الفرنسي املؤرخ بـ 5آذار/مارس ( 2015الوثيقة )ICC-02/11-01/12-64-Conf؛
و ُس ِّجلت منها يف نفس اليوم نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (الوثيقة .)ICC-02/11-01/12-64-Red
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 – 22ويف  5آذار/مارس أيضاً ،أودعت السيدة باغبو جواهبا على مالحظات اجملين عليهم(( )34يُشار إليه فيما يلي
بـ’’جواب السيدة باغبو على مالحظات حمامي اجملين عليهم‘‘) ،طالبةً فيها من دائرة االستئناف أن تقضي بعدم
مقبولية القضية املقامة عليها(.)35
 – 23ويف  9آذار/مارس  ،2015أودعت املدعية العامة ’’طلب االدعاء رفض النظر من البداية يف مقاطع من
جوايب حكومة كوت ديفوار ودفاع سيمون باغبو وشطبها من سجل الدعوى‘‘(( )36يُشار إليه فيما يلي بـ’’الطلب
املؤرخ بـ 9آذار/مارس  )2015الذي التمست فيه رفض النظر من البداية يف مقاطع من جوايب حكومة كوت ديفوار
ودفاع سيمون باغبو وشطبها من سجل الدعوى( .)37وأُ ِ
ودع جواب السيدة باغبو(( )38الذي يُشار إليه فيما يلي
بـ’’جواب السيدة باغبو على الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس  )‘‘2015يف  23آذار/مارس .2015
 – 24ويف  13آذار/مارس  ،2015وإثر تأدية ستة قضاة جدد اليمني يف  10آذار/مارس  2015وانتخاب
أعضاء هيئة الرئاسة يف  11آذار/مارس  ،2015صارت دائرة االستئناف تتألف من القاضية سيلفيا فرناندس دي
غورمندي والقاضية ساجني مماسينونو موناجنغ والقاضية كرستني فان دن فينخرت والقاضي هوارد موريسون والقاضي
بيوتر هوفمانسكي(.)39
 – 25ويف  25آذار/مارس  ،2015وافقت هيئة رئاسة احملكمة على طليب القاضية فان دن فينخرت والقاضية
سيلفيا فرناندس دي غورمندي التنحي عن النظر يف دعوى االستئناف املقامة يف إطار قضية املدعي العام ضد

(’’ )34جواب على ’مالحظات اجملين عليهم بشأن استئناف مجهورية كوت ديفوار القرار املتعلق بطعنها يف مقبولية القضية املقامة على
سيمون باغبو‘‘‘ ،الوثيقة )[ ICC-02/11-01/12-65 (OAباإلنكليزية].
( )35جواب السيدة باغبو على مالحظات حمامي اجملين عليهم [باإلنكليزية] ،الفقرة .70
( )36الوثيقة )[ ICC-02/11-01/12-66 (OAباإلنكليزية].
( )37الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس ] 2015باإلنكليزية] ،الفقرة .6
( )38جواب على ’’طلب االدعاء رفض النظر من البداية يف مقاطع من جوايب حكومة كوت ديفوار ودفاع سيمون باغبو وشطبها من
سجل الدعوى‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ).ICC-02/11-01/12-70 (OA
()39
الش َعب‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة  ،ICC-02/11-01/12-67الصفحة .4
’’قرار بتعيني القضاة يف ُ
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سيمون باغبو وأحلقت القاضي مارك بريان دو بريشمبو والقاضي تشانغ-هو تشونغ بدائرة االستئناف من أجل
النظر يف دعوى االستئناف هذه(.)40
ثالثاً – القانون الواجب التطبيق
ألف – المقبولية
 – 26تنص املادة  )1( 17من النظام األساسي على ما يلي:
 - 1مع مراعاة الفقرة  10من الديباجة واملادة  ،1تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما:
إذا كانت ُُتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها ،ما مل تكن الدولة
(أ)
حقا غري راغبة يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك؛

 – 27سبق أن قضت دائرة االستئناف بأن املادة ( )1( 17أ) من النظام األساسي تستلزم إجراء حتليل ذي شقني
للبت يف مقبولية القضية:
إن السؤالني األولني اللذين يتعني طرحهما عند النظر يف عدم مقبولية دعوى ما وفقاً للمادة ( )1( 17أ)

و(ب) من النظام األساسي يما ( )1ما إذا كانت مثة حتقيقات أو عمليات مقاضاة جارية ،أو ( )2ما إذا
كانت حتقيقات قد أُجريت فيما مضى وقررت الدولة صاحبة االختصاص عدم مقاضاة الشخص املعين.
وال يُنظر يف الشقني الثانيني من الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) ويف مسألة عدم الرغبة وعدم القدرة إال إذا
أمكنت اإلجابة عن هذين السؤالني باإلجياب .والقيام خبالف ذلك هو قلب األمور رأساً على عقب(.)41

()40
وس ِّجل يف  23آذار/مارس
’’قرار باستبدال قاضيتني يف دائرة االستئناف‘‘ [باإلنكليزية] ،أودع يف  20آذار/مارس ُ 2015
 ،2015الوثيقة ) ،ICC-02/11-01/12-69 (OAالصفحة .4
( )41قضية املدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي’’ ،حكم بشأن استئناف السيد جرمان كاتانغا قرار الدائرة االبتدائية
الثانية الشفهي الصادر يف  12حزيران/يونيو  2009بشأن مقبولية الدعوى‘‘ [باإلنكليزية] 25 ،أيلول/سبتمرب  ،2009الوثيقة
)( ICC-01/04-01/07-1497 (OA 8يُشار إليه فيما يلي بـ’’حكم املقبولية يف قضية كاتانغا‘‘) ،الفقرة  .78انظر أيضاً دائرة
االستئناف ،قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري كيربونو كوسجي وجوشوا آراب سانغ’’ ،حكم يف دعوى استئناف
مجهورية كينيا قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر يف  30أيار/مايو  2011املعنون ’’قرار بشأن طعن حكومة كينيا يف مقبولية
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 – 28وخلصت دائرة االستئناف إىل أن عبارة ” ُُتري التحقيق يف الدعوى“ اليت ترد يف املادة ( )1( 17أ) من
فسر على أهنا تقتضي ’’اختاذ تدابري‘‘ ترمي إىل التحقق مما إذا كان الشخص مسؤوالً عن
النظام األساسي جيب أن تُ َّ
السلوك املدعى به( .)42وجيوز أن تشمل تدابري التحقيق اليت تتخذها السلطات الوطنية ’’استجواب الشهود أو
املشتبه هبم أو مجع األدلة املستندية ودراسة بيِّنات التحقيق الشرعي العلمي‘‘(.)43
 – 29وأوضحت دائرة االستئناف أيضاً أن عبء إثبات عدم مقبولية الدعوى ’’يقع [ ]...على عاتق الدولة اليت
تطعن يف مقبوليتها‘‘( .)44ويتعني على الدولة إثبات أهنا ’’ُتري حتقيقاً أو مقاضاة جديني‘‘( .)45وللنهوض هبذا
العبء جيب على الدولة أن تقدِّم إىل احملكمة ’’بيِّنات على قدر ٍ
كاف من التحديد والقيمة اإلثباتية‘‘ تربهن على
أهنا حتقق يف القضية فعالً(’’ .)46وال يكفي جمرد أن تقول الدولة إن مثة حتقيقاً ُجيرى‘‘(.)47

الدعوى عمالً باملادة ( )2( 19ب) من النظام األساسي‘‘ 30 ،آب/أغسطس  ،2011الوثيقة
)( (OAيُشار إليه فيما يلي بـ’’حكم املقبولية يف قضية روتو‘‘) ،الفقرة  41؛ دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد فرنسيس
كريميي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا وحممد حسني علي’’ ،دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري
ICC-01/09-01/11-307-tARB

كيربونو كوسجي وجوشوا آراب سانغ ” ،حكم يف دعوى استئناف مجهورية كينيا قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر يف
 30أيار/مايو  2011املعنون ’قرار بشأن طعن حكومة كينيا يف مقبولية الدعوى عمالً باملادة ( )2( 19ب) من النظام
األساسي‘‘‘ 30 ،آب/أغسطس  ،2011الوثيقة )( ICC-01/09-02/11-274-tARB (OAيُشار إليه فيما يلي بـ’’حكم املقبولية يف
قضية كينياتا‘‘) ،الفقرة .40
(’’ )42حكم املقبولية يف قضية روتو‘‘ ،الفقرة .41
(’’ )43حكم املقبولية يف قضية روتو‘‘ ،الفقرة 41؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .40

(’’ )44حكم املقبولية يف قضية روتو‘‘ ،الفقرة 62؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .61
( )45دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي’’ ،حكم بشأن استئناف السيد عبد اهلل
السنوسي قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  11تشرين األول/أكتوبر  2013املعنون ’’قرار بشأن مقبولية قضية عبد اهلل
السنوسي‘‘‘‘ 24 ،متوز/يوليو  ،2014الوثيقة )( ICC-01/11-01/11-565-tARB (OA 6يُشار إليه فيما يلي بـ’’حكم املقبولية يف
قضية السنوسي‘‘) ،الفقرة .166
( )46حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 62؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .61
( )47حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 62؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .61
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 – 30وقضت دائرة االستئناف بأن ’’مسألة عدم الرغبة أو عدم القدرة ال تُثار يف حالة اجلمود اإلجرائي ،فاجلمود
اإلجرائي من جانب الدولة صاحبة االختصاص (أي كوهنا ال حتقق أو تقاضي حالياً أو مل يسبق هلا القيام بذلك)
جيعل القضية مقبولة أمام احملكمة‘‘(.)48
 – 31وفيما يتعلق مبعىن مصطلح ’’الدعوى‘‘ الوارد يف املادة  )1( 17من النظام األساسي ،قضت دائرة
االستئناف بأن املسألة ’’ليست حمض مسألة ”حتقيق“ باملعىن اجملرد بل مسألة ما إذا كانت احملكمة والقضاء الوطين
حيققان كاليما يف نفس الدعوى‘‘(.)49
 – 32وأفادت دائرة االستئناف أيضاً بأن
مقبولية الدعوى جيب أن حت ّدد عموماً باالستناد إىل الوقائع القائمة وقت مباشرة إجراءات النظر يف الطعن يف
املقبولية .ويُعزى ذلك إىل أن مقبولية الدعوى وفقاً للمادة ( )1( 17أ) ،و(ب) ،و(ج) من النظام األساسي ترهتن
املختصة .ومن مث ،فإنه ميكن للقضية اليت كانت يف البداية
أساساً بأنشطة التحقيق واملقاضاة اليت تزاوهلا الدول
ّ
تغريت الظروف يف الدولة املعنية والعكس بالعكس(.)50
مقبولة أن تصبح غري مقبولة إذا ّ

فسر عبارة ’’وقت مباشرة اإلجراءات‘‘ اليت استعملتها دائرة االستئناف على أهنا تعين ’’وقت مباشرة
وينبغي أن تُ َّ
إجراءات النظر يف الطعن يف املقبولية أمام الدائرة التمهيدية ال اإلجراءات الالحقة اليت جرت يف إطار دعوى
االستئناف‘‘(.)51
( )48حكم املقبولية يف قضية كاتانغا [باإلنكليزية] ،الفقرة .78
( )49حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 37؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .36
( )50حكم املقبولية يف قضية كاتانغا [باإلنكليزية] ،الفقرة .56

( )51دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد فرنسيس كريميي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا وحممد حسني علي’’ ،قرار بشأن
’إيداع حكومة كينيا تقريراً مستوىف بشأن التحقيق يف إطار استئنافها قرار الدائرة التمهيدية فيما يتعلق مبقبولية الدعوى‘‘‘
[باإلنكليزية] 28 ،متوز/يوليو  ،2011الوثيقة )( ICC-01/09-02/11-202 (OAيُ َشار إليه فيما يلي بـ’’قرار دائرة االستئناف الصادر
يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية موثاورا‘‘) ،الفقرة 9؛ دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري
كيربونو كوسجي وجوشوا آراب سانغ’’ ،قرار بشأن ’إيداع حكومة كينيا تقريراً مستوىف بشأن التحقيق يف إطار استئنافها قرار الدائرة
التمهيدية فيما يتعلق مبقبولية الدعوى‘‘‘ [باإلنكليزية] 28 ،متوز/يوليو  ،2011الوثيقة )( ICC-01/09-01/11-234 (OAيُ َشار إليها
فيما يلي بـ’’قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية روتو‘‘) ،الفقرة .10
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 – 33وأوضحت دائرة االستئناف أن ’’[مهمتها] ليست البت جمدداً يف مقبولية الدعوى‘‘( .)52بل باألحرى
تتمثل مهمتها يف ’’البت فيما إذا كان []...قرار [الدائرة التمهيدية] بشأن مقبولية القضية واختصاص احملكمة
()53
متماشياً مع القانون‘‘
إ ّن نطاق إجراءات االستئناف ،باعتبارها تدبرياً تصحيحياً ،يتحدد بنطاق اإلجراءات ذات الصلة اليت ُع ِقدت أمام
الدائرة التمهيدية .وقد انتهى ما ُع ِقد يف الدعوى احلالية من إجراءات أمام الدائرة التمهيدية بصدور القرار املطعون
فيه .إن الوقائع الالحقة للقرار املطعون فيه خترج عما جيوز إدراجه ضمن نطاق اإلجراءات اليت ُع ِقدت أمام الدائرة
التم هيدية وبالتايل عن نطاق إجراءات االستئناف .وملا كان تقرير التحقيق املستوىف يتعلق بوقائع الحقة لصدور
القرار املطعون فيه ،فإنه غري ذي صلة بدعوى االستئناف احلالية وجيب رفضه من البداية(.)54

باء – الطعن في المقبولية
 – 34تنص املادة  17من النظام األساسي يف اجلزء ذي الصلة على أنه:
- 2جيوز أن يَطْعن يف مقبولية الدعوى استنادا إىل األسباب املشار إليها يف املادة  17أو أن يَ ْدفع بعدم اختصاص
احملكمة كل من:

[]...
( )52قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية موثاورا ،الفقرة 10؛ قرار دائرة االستئناف الصادر يف
 28متوز/يوليو  2011يف قضية روتو ،الفقرة .11
()53
ستشهد حبكم دائرة االستئناف يف
قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية موثاورا ،الفقرة  ،10حيث يُ َ
قضية املدعي العام ضد جوزيف كوين وآخرين’’ ،حكم بشأن استئناف الدفاع القرار املعنون ’قرار بشأن مقبولية القضية مبوجب املادة
 )1( 19من النظام األساسي‘ الصادر يف  10آذار/مارس  16 ،‘‘2009أيلول/سبتمرب  ،2009الوثيقة ICC-02/04-01/05-408-
)( tARB (OA 3يُ َشار إليه فيما يلي بـ’’حكم املقبولية يف قضية كوين‘‘) ،الفقرة 80؛ قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو
شتشهد حبكم املقبولية يف قضية كوين ،الفقرة .80
 2011يف قضية روتو ،الفقرة  ،11حيث يُ َ
( )54قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية موثاورا ،الفقرة 12؛ قرار دائرة االستئناف الصادر يف
 28متوز/يوليو  2011يف قضية روتو ،الفقرة  .13انظر أيضاً دائرة االستئناف ،قضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد
اهلل السنوسي’’ ،حكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  31أيار/مارس  2013املعنون ’’قرار بشأن
مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف‘‘ 21 ،أيار/مايو  ،2014الوثيقة )( ICC-01/11-01/11-547-Red- tARB (OA 4اليت يُ َشار
إليها فيما يلي بـ’’حكم املقبولية يف قضية القذايف‘‘) ،الفقرة 43؛ حكم املقبولية يف قضية السنوسي ،الفقرة .57
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(ب)الدولة اليت هلا اختصاص النظر يف الدعوى لكوهنا حتقق أو تباشر املقاضاة يف الدعوى أو لكوهنا حققت أو
باشرت املقاضاة يف الدعوى؛ أو
[]...
- 4ليس ألي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها يف الفقرة  ،2الطعن يف مقبولية الدعوى أو اختصاص احملكمة
إال مرة واحدة .وجيب تقدمي الطعن قبل الشروع يف احملاكمة أو عند البدء فيها]...[ .
- 5تقدم الدولة املشار إليها يف الفقرة ( 2ب) أو ( 2ج) الطعن يف أول فرصة.

 – 35وقضت دائرة االستئناف بأن ’’املادة  )5( 19من النظام األساسي تقتضي من الدولة املعنية أن تطعن يف
يتيسر هلا إثبات وجود تنازع يف االختصاص‘‘ ( ُح ِذفت احلاشية)( .)55فالنص
املقبولية يف أقرب فرصة ممكنة حاملا َّ
املعين ال يقتضي من الدولة أن تطعن يف املقبولية جملرد أن احملكمة أصدرت أمراً باحلضور .وأفادت أيضاً بأنه ’’ليس
للدولة أن تتوقع أن يُسمح هلا بتعديل طعن يف املقبولية أو تقدمي أدلة داعمة إضافية جملرد أهنا قدَّمت الطعن قبل
أوانه‘‘( .)56بل إنه ’’كقاعدة عامة ،ينبغي للدولة أن ال تطعن يف مقبولية الدعوى ما مل تكن قادرة على تدعيم
طعنها‘‘( .)57وشدَّدت على أنه:
ينبغي أن ال تُستعمل اإلجراءات املتعلقة باملقبولية مبثابة آلية أو عملية تتيح للدولة إبالغ احملكمة تدرجيياً ،مع تق ّدم
تباشر إال
التحقيق ،بالتدابري اليت تتخذها للتحقيق يف القضية .فاإلجراءات املتعلقة باملقبولية ينبغي باألحرى أن ال َ
عندما ترى الدولة أهنا مستعدة للربهان التام على وجود تنازع يف االختصاص باالستناد إىل توافر الشروط املنصوص
عليها يف املادة .)58(17

( )55حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 46؛ انظر أيضاً الفقرة  .100حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة  .45انظر أيضاً الفقرة
.98
( )56حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة .100
( )57حكم املقبولية يف قضية القذايف ،الفقرة .164
( )58حكم املقبولية يف قضية القذايف ،الفقرة .164
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باء – معيار المراجعة
 – 36تنص املادة ( )1( 82أ) على أنه ’’ألي من الطرفني القيام ،وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،
باستئناف أي من القرارات التالية]...[ :قرار يتعلق بـ[ ]...أو املقبولية‘‘.
 – 37وال حيدِّد النظام األساسي وال القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أسباب االستئناف اليت جيوز االستناد إليها
عمالً باملادة  .82بيد أن دائرة االستئناف قضت بأنه جيوز أن تشمل دعاوى االستئناف اليت تُقدَّم مبوجب املادة
 82األسباب الواردة يف املادة ( )1( 81أ) أي األخطاء اإلجرائية واألخطاء الوقائعية واألخطاء القانونية(.)59
 – 38فيما خيص األخطاء الوقائعية ،قضت دائرة االستئناف يف أحكام سابقة بأهنا ال تتدخل يف االستنتاجات
الوقائعية اليت ختلص إليها دائرة الدرجة األوىل ما مل يثبت أن الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية ’’ارتكبت خطأ
بيِّناً إما بإساءهتا تقييم الوقائع أو بأخذها بوقائع غري ذات صلة أو بعدم أخذها بوقائع ذات صلة‘‘( .)60وفيما خيص
خيص ”إساءة تقييم الوقائع“ ،أفادت دائرة االستئناف بأهنا ’’ال تتناول تقييم الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية
تبني كيف أمكن
للوقائع بالتعديل جملرد أهنا كانت ستخلص إىل استنتاج خمتلف .إهنا ال تتدخل إال إذا مل تستطع ن
للدائرة اخللوص إىل االستنتاج املعين على حنو معقول من األدلة اليت قُدِّمت إليها‘‘(.)61

( )59انظر على سبيل املثال ،احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية’’ ،حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل
املعنون ’قرار بشأن طلب املدعي العام إصدار أوامر بالقبض عمالً باملادة [ ‘‘‘58باإلنكليزية] 13 ،متوز/يوليو  ،2006الوثيقة ICC-

 ،01/04-169الفقرات  32إىل  .35أودعت هذه الوثيقة يف بادئ األمر باعتبارها وثيقة حمرزة باألختام لكن أُعيد تصنيفها باعتبارها
وثيقة علنية عمالً بقرار دائرة االستئناف الصادر يف  22أيلول/سبتمرب  .2008انظر أيضاً قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا
دييلو ’’حكم بشأن االستئناف الذي قدمه املدعي العام طعناً يف قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ’’قرار وضع مبادئ عامة لتنظيم
طلبات تقييد الكشف عن املعلومات عمالً بالفقرتني  2و 4من القاعدة  81من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات‘‘ 13 ،تشرين
األول/أكتوبر  ،2006الوثيقة  ،ICC-01/04-01/06-568-tARBالفقرة .19
( )60حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 56؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .55
( )61حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 56؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .55
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 – 39وتأخذ دائرة االستئناف مبعيار املعقولية يف تقييم األخطاء الوقائعية اليت يُدعى هبا يف دعاوى االستئناف اليت
تُقام عمالً باملادة  82من النظام األساسي ولذا تتوخى قدراً من االلتزام باستنتاجات الدائرة االبتدائية(.)62
 – 40وفيما يتعلق باألخطاء القانونية ،سبق أن قضت دائرة االستئناف بأهنا
لن تركن إىل تفسري الدائرة االبتدائية للقانون .بل ستخلص إىل االستنتاجات اخلاصة هبا فيما يتعلق بالقانون الواجب
وتتبني ما إذا كانت الدائرة االبتدائية قد أسأت تفسريه .فإذا كانت الدائرة االبتدائية قد وقعت يف مثل هذا
التطبيق َّ
()63
اخلطأ فلن تتدخل دائرة االستئناف إال إذا أثر اخلطأ املعين تأثرياً جسيماً على القرار املطعون فيه .

 – 41وفضالً عن ذلكِّ ،
تذكر دائرة االستئناف بأنه يقع على عاتق املستأنِف أن يأيت بأدلة تثبت ال جمرد أن دائرة
الدرجة األوىل أخطأت فحسب بل أن اخلطأ املدعي به أثر يف القرار املطعون فيه تأثرياً جوهرياً( .)64و”يؤثر اخلطأ
القانوين تأثرياً جوهرياً“ يف احلكم إذا كانت الدائرة االبتدائية ”ستصدر حكماً خيتلف اختالفاً جوهرياً عن القرار
(ح ِذفت احلاشية)(.)65
الذي تأثر باخلطأ لو أهنا مل ترتكب هذا اخلطأ“ ُ

( )62قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو’’ ،حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو احلكم بإدانته‘‘ [باإلنكليزية]،
 1كانون األول/ديسمرب  ،2014الوثيقة  ،ICC-01/04-01/06 A 5الفقرات  22و 24و( 27يُ َشار إليه فيما يلي بـ’’حكم
االستئناف اخلامس يف قضية لوبانغا‘‘).
()63
ستشهد باحلكم الصادر يف قضية املدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين
حكم املقبولية يف قضية القذايف ،الفقرة  ،49حيث يُ َ

وصاحل حممد جربو جاموس بعنوان ’’حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة االبتدائية الرابعة الصادر يف  12أيلول/سبتمرب
 2011واملعنون ”أسباب األمر املتعلق برتمجة إفادات الشهود (الوثيقة  )ICC-02/05-03/09-199وتعليمات إضافية بشأن الرتمجة“‘
[باإلنكليزية] 17 ،شباط/فرباير  ،2012الوثيقة ) ،ICC-02/05-03/09-295 (OA 2الفقرة .20
( )64انظر على سبيل املثال ،حكم املقبولية يف قضية السنوسي ،الفقرة .109
( )65حكم االستئناف اخلامس يف قضية لوبانغا [باإلنكليزية] ،الفقرة  .19انظر أيضاً احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف قضية
املدعي العام ضد ماتيو نغوجولو شوي بعنوان ’’حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة االبتدائية الثانية املعنون ’حكم صادر
عمالً باملادة  74من النظام األساسي‘‘‘ [باإلنكليزية] 27 ،شباط/فرباير  ،2015الوثيقة  ،ICC-01/04-02/12 Aالفقرة .20
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رابعاً – مسائل متهيدية
ألف – الطلب المؤرخ بـ 9آذار/مارس 2015
 – 42التمست املدعية العامة يف طلبها املؤرخ بـ 9آذار/مارس أن ترفض النظر من البداية وأن تشطب من سجل
الدعوى )1( :الفقرات  44إىل  48من جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم؛ ( )2مقاطع من
الفقرات  43إىل  56من جواب السيدة باغبو على االستئناف؛ ( )3مقاطع من الفقرتني  43و 50من جواب
السيدة باغبو على مالحظات حمامي اجملين عليهم استناداً إىل أهنا تتضمن معلومات تقع خارج نطاق اإلجراءات
التمهيدية ولذا فال صلة هلا بدعوى االستئناف( .)66ورداً على الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس  ،2015حتاج السيدة
تسع إىل إثارة أي مسائل جديدة يف سياق إجراءات االستئناف( ،)67وتطلب من دائرة االستئناف أن
باغبو بأهنا مل َ
ترفض طلب املدعية العامة برمته أو ،احتياطاً ،أن تقصر رفض النظر والشطب من سجل الدعوى على الفقرات
 43و 49و 56من جواب السيدة باغبو على االستئناف وعلى مقاطع من الفقرتني  43و 50من جواب السيدة
باغبو على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم( .)68وحتتج بأن الدائرة التمهيدية كانت على ’’علم
تام‘‘ باإلجراءات املعقودة أمام حمكمة استئناف أبيدجان ولذا فإن الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس  2015مغالط
تسع فيما قدمته من مذكرات إىل إثارة أي مسائل مل تنظر الدائرة التمهيدية فيها من قبل(.)69
ألهنا مل َ
ِّ – 43
تذكر دائرة االستئناف مبا سبق أن قضت به من أن ’’الوقائع الالحقة [للقرار بشأن املقبولية املطعون فيه]
خترج عما جيوز إدراجه ضمن نطاق اإلجراءات اليت ُع ِقدت أمام الدائرة التمهيدية وبالتايل عن نطاق إجراءات
االستئناف‘‘( .)70وملا كان بعض الفقرات املشار إليها آنفاً من جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين
عليهم وجواب السيدة باغبو على االستئناف وجواهبا على مالحظات حمامي اجملين عليهم تشري إىل وقائع الحقة
لصدور القرار املطعون فيه ،فإهنا خترج حقاً عن نطاق اإلجراءات التمهيدية .وترى دائرة االستئناف أن كوت ديفوار
تسعى ،بإشارهتا إىل وقائع الحقة لصدور القرار املطعون فيه ،إىل استصدار حكم جديد بشأن مقبولية القضية ال
( )66الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس [ 2015باإلنكليزية] ،الفقرتان  2و.6
( )67جواب السيدة باغبو على الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس [ 2015باإلنكليزية] ،الفقرة .20
( )68جواب السيدة باغبو على الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس [ 2015باإلنكليزية] ،الفقرة .29
( )69جواب السيدة باغبو على الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس [ 2015باإلنكليزية] ،الفقرتان  19و.21
( )70قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية روتو ،الفقرة  .13انظر أيضاً حكم املقبولية يف قضية القذايف،
الفقرة 43؛ حكم املقبولية يف قضية السنوسي ،الفقرة .57
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مراجعة لإلجراءات اليت متت أمام الدائرة التمهيدية .ويف هذا الصددِّ ،
تذكر دائرة االستئناف بأن ’’[مهمتها] ليست
البت جمدداً يف مقبولية الدعوى‘‘(ِّ .)71
وتذكر دائرة االستئناف أيضاً بأن مهمتها تصحيحية بطبيعتها ُُترى بغرض
مراجعة اإلجراءات اليت متت أمام الدائرة التمهيدية وبأن ’’اخللط بني اإلجراءات أمام الدائرة التمهيدية واإلجراءات
أمام دائرة االستئناف [ ]...من شأنه أن يؤدي إىل انتفاء التمايز بينهما وجيعل مفهوم االستئناف مفتقراً لالتساق
(ح ِذفت احلواشي هنا)(.)72
ُ
 – 44ويف هذه األحوال ،ال تستصوب دائرة االستئناف النظر يف الدفوع الواردة يف بعض املقاطع املشار إليها آنفاً
من املذكرات املودعة يف حني الدائرة التمهيدية مل تقم بذلك .وتشري دائرة االستئناف ،خالفاً ملا ذهبت إليه املدعية
العامة ،إىل أنه ليس يف الفقرة  43من جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم معلومات تتعلق
بوقائع الحقة لصدور القرار املطعون فيه .وعليه ،يوافق على الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس  2015موافقة جزئية
فريفض النظر من البداية يف )1( :الفقرات  44إىل  48من جواب مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين
عليهم؛ ( )2مقاطع من الفقرات  43إىل  56من جواب السيدة سيمون باغبو على االستئناف؛ ( )3مقاطع من
الفقرتني  43و 50من جواب سيمون باغبو على مالحظات حمامي اجملين عليهم ملا كانت تشري إىل وقائع الحقة
لصدور القرار املطعون فيه .بيد أن دائرة االستئناف ال ترى أنه يلزم شطب املقاطع املعنية من سجل الدعوى .فعلى
وجه اخلصوص ،ال توضح املدعية العامة سبب وجوب شطب هذه املقاطع وال سيما إذا كانت دائرة االستئناف
حتتاج إىل النظر يف مضموهنا من أجل البت يف الطلب املؤرخ بـ 9آذار/مارس .2015
 – 45وتعي دائرة االستئناف أن استبعادها الوقائع الالحقة لصدور القرار املطعون فيه من نطاق املراجعة اليت ُتريها
ي ِ
قصر مراجعتها على مسألة صواب القرار املطعون فيه الذي بت بصدوره يف مقبولية القضية.
ُ
باء  -افتقار دفوع كوت ديفوار للوضوح
 – 46ترى دائرة االستئناف أن األسباب القانونية والوقائعية اليت سيقت دعماً لألسس اليت استندت إليها كوت
عرض يف بعض األحيان بقدر كاف من الوضوح .فبعض األخطاء قُدِّمت على أهنا أخطاء
ديفوار يف االستئناف مل تُ َ
قانونية يف حني أن احلجج الداعمة هلا تتسم بطابع وقائعي واضح .فإذا كان املستأنف يدعي بوجود خطأ يف القانون
( )71قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية روتو ،الفقرة .11
( )72قرار دائرة االستئناف الصادر يف  28متوز/يوليو  2011يف قضية روتو ،الفقرة .12
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يف حني أنه يطعن يف استنتاج وقائعي استناداً إىل ذلك القانون ،فإن دائرة االستئناف ستعترب هذا اخلطأ املدعى به
خطأً يف الوقائع .ويف بعض األحيان ،تسوق كوت ديفوار حججاً دون أن حتدد اخلطأ املدعى به حتديداً واضحاً.
وفضالً عن ذلك ،يدعي املستأنف أحياناً بوجود خطأ دون حتديد تأثريه على القرار املطعون فيه .وعدم الوضوح
وعدم اإلتيان باألسانيد لدعم أسباب االستئناف يؤثران يف قدرة الدائرة على النظر على حنو سليم يف احلجج املقدمة
دعماً لالستئناف والبت فيما إذا كانت الدائرة التمهيدية أخطأت .وتناقش أمثلة حمددة على عدم وضوح األسانيد
هذا ،عند االقتضاء ،يف القسم املتعلق يف هذا احلكم جبوهر االستئناف.
خامساً –يف جوهر املسألة
ألف – السبب األول لالستئناف
 – 47حتاج كوت ديفوار يف إطار سببها األول لالستئناف بأن الدائرة التمهيدية ’’ارتكبت خطأ قانونياً يف تفسري
وتطبيق معايري املقبولية املنصوص عليها يف املادة  17من نظام روما األساسي‘‘(.)73
 – 48ويف جوهر األمر ،يُدعى بوجود ثالثة أخطاء )1( :أن الدائرة التمهيدية أخطأت باعتماد معايري مغالية يف
الصرامة للبت يف وجود حتقيق أو مقاضاة يف كوت ديفوار( )2( ،)74أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف تطبيق معيار
’’الشخص نفسه والسلوك ذاته‘‘ باعتماد هنج ’’شكلي حبت‘‘ يف النظر يف اإلجراءات املعقودة يف كوت
ديفوار( )3( ،)75أن الدائرة التمهيدية أخطأت بأن اقتصرت يف املقارنة اليت أجرهتا بني السلوك الذي تشمله
اإلجراءات املتخذة على الصعيد الدويل واإلجراءات املتخذة على الصعيد الوطين على احلوادث األربع املشار إليها
يف قرار إصدار أمر القبض( .)76وستُتناول هذه احلجج على التوايل.

( )73الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .14
( )74الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  22إىل  28و 29إىل .37
( )75الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  38إىل .44
( )76الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  45إىل .51
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 – 1وجود حتقيق أو مقاضاة
(أ) الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه
َّ – 49
ذكرت الدائرة التمهيدية بأن
السؤالني األولني اللذين يتعني طرحهما عند النظر يف عدم مقبولية دعوى ما وفقاً للمادة ( )1( 17أ) و(ب) من
النظام األساسي يما ( )1ما إذا كانت مثة حتقيقات أو عمليات مقاضاة جارية ،أو ( )2ما إذا كانت حتقيقات قد
أجريت فيما مضى وقررت الدولة صاحبة االختصاص عدم مقاضاة الشخص املعين .وال يُنظر يف الشقني الثانيني من
الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) ويف مسألة عدم الرغبة وعدم القدرة إال إذا أمكنت اإلجابة عن هذين السؤالني
باإلجياب .والقيام خبالف ذلك هو قلب لألمور رأساً على عقب(.)77

 – 50وخلصت الدائرة التمهيدية إىل أهنا غري مقتنعة بأن السلطات الوطنية اإليفوارية ’’تتخذ تدابري ملموسة
وحمددة وتدرجيية للتحقيق يف مسؤولية [السيدة] باغبو اجلنائية عن اجلرائم املدعى هبا يف اإلجراءات املقامة أمام
احملكمة أو أهنا تقاضيها على هذه اجلرائم املدعى هبا‘‘( .)78ورأت أنه ملا كانت اإلجابة عن السؤال األول ليست
باإلجياب ’’فال ضرورة للخوض يف مفهوم الدائرة ملعياري عدم الرغبة وعدم القدرة باملعىن املقصود يف املادة )1( 17
(أ) وعلى النحو الوارد تفصيله يف املادة  )2( 17و( )3من النظام األساسي‘‘(.)79
 – 51وقضت الدائرة التمهيدية بأنه ’’لكي تنهض الدولة بعبء إثبات عدم وجود ’مجود إجرائي‘ على الصعيد
يتعني عليها أن تأيت بأسانيد تثبت أن مثة حتقيقاً أو مقاضاة ُُترى حالياً‘‘(.)80
الوطين ،فإنه َّ

( )77القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،27حيث يُشار إىل حكم املقبولية يف قضية كاتانغا [باإلنكليزية] ،الفقرة  1والفقرات
 75إىل .79
( )78القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .36
( )79القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .36
( )80القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .35
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(ب) حجج األطراف والمشاركين
 – 52حتاج كوت ديفوار أوالً بأن الدائرة التمهيدية ’’قلبت املنطق الذي يقوم عليه مبدأ التكامل‘‘
’’معايري مغالية يف الصرامة‘‘ للبت يف الشق األول من معيار املقبولية( .)82وتدفع بأن

()81

بوضعها

’’ املعيار البالغ الصرامة الذي وضعته دائرة االستئناف للبت يف عدم قدرة الدولة وعدم رغبتها [أي الشق الثاين من
معيار املقبولية] [ ]...جيب أيضاً ومن باب أوىل أن ينطبق على البت يف وجود إجراءات [أي الشق األول] ألن
النظر يف هذه املسألة يسبق النظر يف عدم القدرة وعدم الرغبة وله األولوية عليه‘‘(.)83

وترى كوت ديفوار أنه ’’ال ميكن تربير اعتماد منهجني خمتلفني متام االختالف يف تقييم كل من املعيارين‘‘
مبوجب املادة  17من النظام األساسي ولذا فإن الدائرة أخطأت يف تفسري القانون وتطبيقه(.)85

()84

 – 53وحتاج كوت ديفوار أيضاً بأن تفسري الدائرة التمهيدية ملعيار ’’اجلمود اإلجرائي‘‘ تفسري خاطئ(.)86
 – 54وتدفع كوت ديفوار أخرياً بأن الدائرة التمهيدية ’’مل تنظر يف اآلثار القانونية [ ]...املرتتبة على التطورات‘‘
اليت شهدهتا اإلجراءات القانونية املتخذة على الصعيد الوطين( .)87وحتاج بأهنا ’’قدَّمت إىل احملكمة قدراً طائالً من
األدلة املستندية مشفوعاً بتوضيحات مسهبة إثباتاً الختاذ إجراءات يف كوت ديفوار بشأن السيدة باغبو يف اجلرائم
اليت يقوم عليها طلب احملكمة الرامي إىل تقدميها إليها‘‘(.)88
( )81الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .28
( )82الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .27
( )83الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .27

( )84الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .27
( )85الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  .28انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم
[بالفرنسية] ،الفقرات  12إىل .15
( )86الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  33إىل  .37انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين
عليهم [بالفرنسية] ،الفقرات  17و 20و 22و.23
( )87الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .37
( )88الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .32
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 – 55تؤيد السيدة باغبو ’’متام التأييد‘‘ مالحظات كوت ديفوار بشأن البت يف وجود حتقيق أو مقاضاة(.)89
 – 56حتاج املدعية العامة بأن كوت ديفوار ’’مل تقم الدليل على أن الدائرة التمهيدية أخطأت من الناحية القانونية
يف تفسري قانون املقبولية وتطبيقه‘‘( )90ألن ’’الدائرة اتبعت ،من مجلة أمور ،قضاء دائرة االستئناف املتواتر الذي
اعتمدت فيه دراسة ذات شقني ملسألة املقبولية‘‘( .)91وتذهب إىل أن الدائرة مل تنتهك مبدأ التكامل مشريةً إىل أنه
’’على الرغم من أن املادة ( )1( 17أ) إىل (ج) تؤثر القضاء الوطين فعالً ،فإهنا ال تؤثره إال إذا كانت هناك
حتقيقات و/أو عمليات مقاضاة على الصعيد الوطين ُُترى أو سبق أن أُجريت حقاً‘‘(.)92
فسرت املادة ( )1( 17أ) من النظام األساسي تفسرياً
 – 57وحياج حمامي اجملين عليهم بأن الدائرة التمهيدية َّ
()93
تبني اخلطأ القانوين املدعى بأن الدائرة التمهيدية ارتكبته يف تفسري
صحيحاً  .ويذهب إىل أن كوت ديفوار مل َّ
معيار اجلمود اإلجرائي(.)94
(ج) ُّ
بت دائرة االستئناف في المسألة
 – 58فيما خيص حجة كوت ديفوار بشأن املعيار القانوين الصحيحِّ ،
تذكر دائرة االستئناف بأن
تبني ما إذا كانت الدعوى اليت
الغاية من إجراءات النظر يف املقبولية مبوجب املادة  19من النظام األساسي هي ن
رفعها املدعي العام غري مقبولة بسبب تنازع االختصاص .وتكون الدعوى مقبولة ما مل يوجد هذا التنازع .والقول بأنه
ينبغي افرتاض أسبقية القضاء الوطين ال يتعارض مع هذا االستنتاج .فعلى الرغم من أن املادة ( )1( 17أ) إىل (ج)
ْتؤثر القضاء الوطين فعالً فإهنا ال ْتؤثره إال إذا كانت هناك حتقيقات و/أو عمليات مقاضاة على الصعيد الوطين ُُترى

( )89جواب السيدة باغبو على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرات  29إىل .37
( )90جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .13
( )91جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،13حيث يُشار إىل حكم املقبولية يف قضية كاتانغا [باإلنكليزية]،
وحكم املقبولية يف قضية كينياتا وحكم املقبولية يف قضية القذايف.
()92
ستشهد حبكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة .44
جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،18حيث يُ َ
( )93مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة .21
( )94مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرتان  20و.21
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أو سبق أن أُجريت حقاً .فإذا مل يكن القضاء الوطين قد حقَّق بشأن املشتبه هبم املعنيني أو بشأن السلوك املعين فال
أساس قانونياً خللوص احملكمة إىل أن القضية غري مقبولة(.)95

 – 59وينبين على ذلك أن القضاء الوطين ال يُؤثَر إال إذا أقيم الدليل على أنه ُُترى أو سبق أن أُجريت حتقيقات
و/أو عمليات مقاضاة على الصعيد الوطين .وملا كانت الدائرة التمهيدية قد خلصت إىل عدم وجود حتقيقات و/أو
عمليات مقاضاة جارية على الصعيد الوطين ،فلم يكن من اخلطأ أن تأخذ باالفرتاض املذكور آنفاً .ولذا تُرفَض
حجة كوت ديفوار فيما يتعلق مبا تدعي به من انتهاك ملبدأ التكامل.
 – 60وفيما خيص حجة كوت ديفوار القائلة بأن معايري إثبات وجود حتقيقات و/أو عمليات مقاضاة على الصعيد
الوطين ينبغي أن تكون مماثلة ملعايري البت يف عدم رغبة الدولة أو عدم قدرهتا حقاً على االضطالع بالتحقيق أو
املقاضاة ،تالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار تقيم حجتها على ركيزتني يما )1( :االنتهاك املدعى به ملبدأ
التكامل ،الذي نوقش فيما تقدَّم ،و( )2االستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية يف القرار املتعلق مبقبولية
قضية السنوسي ومفاده أن ’’شقي معيار املقبولية مرتبطان ارتبطاً وثيقاً ال ينفك‘‘( .)96بيد أن دائرة االستئناف
تالحظ أن هذا االستنتاج ُخلِص إليه يف سياق خمتلف .فقد كان هذا االستنتاج يتعلق بإمكان االستناد إىل نفس
االعتبارات فيما خيص كال شقي املعيار( )97ال مبقارنة املعايري احملددة إلثبات كل شق منهما .ولذا فإن االستنتاج
الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية ال يؤيد ما ذهبت إليه كوت ديفوار .وملا مل يُقدَّم سند آخر يدعم هذه احلجة،
فقد رفضتها دائرة االستئناف ألن ال سند هلا.
 – 61وفيما يتعلق باحلجة القائلة خبطأ تفسري الدائرة التمهيدية ’’للجمود اإلجرائي‘‘ ،ترى دائرة االستئناف أهنا ال
تستند إال إىل جمرد القول بأن التفسري خاطئ وبأن التطورات اليت شهدهتا اإلجراءات الوطنية منذ إصدار أمر القبض

( )95حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 44؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .43
()96
ستشهد فيها بالقرار
الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  ،27اليت يُشار فيها إىل القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،30اليت يُ َ
الصادر يف قضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي’’ ،قرار بشأن مقبولية القضية املقامة على عبد اهلل
السنوسي‘‘ [باإلنكليزية] 11 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2013الوثيقة ( ICC-01/11-01/11-466-Redيُشار إليه فيما يلي بـ’’القرار
املتعلق مبقبولية قضية عبد اهلل السنوسي‘‘) ،الفقرة .210
()97
عترب األدلة اليت تُساق إلسناد القول بوجود إجراءات جارية تشمل نفس القضية املقامة أمام احملكمة سديدة أيضاً يف
’’ميكن أن تُ َ
إثبات جديتها‘‘ .القرار املتعلق مبقبولية قضية السنوسي ،الفقرة .210
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على السيدة باغبو مل تؤخذ يف احلسبان .وعلى وجه اخلصوص ،مل توضح كوت ديفوار وجه اخلطأ يف تفسري الدائرة
التمهيدية .ولذا تُرفَض حججها يف هذا الصدد ألهنا تعجز عن حتديد اخلطأ.
 – 62وفيما يتعلق حبجة كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية مل تنظر بعني االعتبار إىل اإلجراءات اليت ُِ
اختذت على
الصعيد الوطين ،ترى دائرة االستئناف أن كوت ديفوار تقدِّم هذا احلجة على حنو غري صحيح على أهنا خطأ يف
القانون .وترى دائرة االستئناف أن من األسلم تناول هذه احلجة على أهنا ادعاء خبطأ يف الوقائع .وفضالً عن ذلك،
تالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار تسوق حجة شبيهة ،تدعى فيها خبطأ يف الوقائع ،يف إطار السبب الثاين
من أسباب االستئناف( .)98ويف هذه األحوال ،ترى دائرة االستئناف أن من األنسب أن تنظر يف هذه احلجة مع
احلجة املقدمة يف إطار السبب الثاين من أسباب االستئناف(.)99

 – 2تطبيق معيار ’’الشخص نفسه والسلوك ذاته‘‘
(أ) الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه
 – 63الحظت الدائرة التمهيدية أنه بوشرت بشأن السيدة باغبو يف كوت ديفوار ثالث جمموعات من اإلجراءات،

()100
وجه إىل السيدة باغبو هتم ارتكاب جرائم مالية [معلومة
يُضطلع هبا بالتوازي  .ففي اجملموعة األوىل تُ َّ
محجوبة]( .)101وخلصت يف هذا الصدد إىل أن ’’أن السلوك املدعى به على [السيدة] يف هذه اإلجراءات من
طبيعة خمتلفة اختالفاً واضحاً عن السلوك الذي أفضى إىل االدعاء مبسؤوليتها اجلنائية يف القضية املقامة أمام
احملكمة .ولذا فليس للوثائق الواردة يف سجل هذه اإلجراءات صلة بأغراض هذا القرار‘‘(.)102

 – 64والحظت الدائرة التمهيدية أيضاً أن اجملموعة الثانية من اإلجراءات املتخذة بشأن السيدة باغبو يف كوت
ديفوار تتعلق جبرائم ضد الدولة وتشمل [معلومة محجوبة]( .)103والحظت يف هذا اخلصوص ’’أن بيان الوقائع

( )98الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  88إىل .110
( )99انظر الفقرات  128إىل  131فيما يلي.
( )100القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .46
( )101القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،احلاشية  ،82اليت يُشار فيها إىل املرفق  8امللحق بالطعن يف املقبولية [بالفرنسية] ،الصفحة .8
( )102القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .47
( )103القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،48املرفق  10امللحق بالطعن يف املقبولية [بالفرنسية] ،الصفحات  67إىل  69و.77
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املتعلقة باالدعاءات املسوقة على [السيدة] باغبو ووصفها القانوين يوضحان أن نطاق السلوك املدعى به ال يشمل

إال [معلومة محجوبة]( .)104وخلصت إىل أن ’’هذه اإلجراءات اليت ال ميكن البت يف إطارها إال فيما إذا كانت
أفعال [السيدة] باغبو [معلومة محجوبة] ال تشمل نفس السلوك املدعى به يف القضية املعروضة على

احملكمة‘‘(.)105

 – 65وأخرياً الحظت الدائرة التمهيدية أن اجملموعة الثالثة من اإلجراءات املقامة على السيدة باغبو يف كوت

ديفوار تتعلق جبرائم ضد األشخاص وتشمل [معلومة محجوبة]( .)106وخلصت إىل أن ’’هذه اجلرائم هلا نفس

طبيعة اجلرائم املدعى هبا يف القضية املقامة أمام احملكمة [[ ]...و]جيب أن يُنظَر فيها مبزيد من التفصيل‘‘( .)107بيد
أهنا إذ انتهت إىل أن الوثائق املتاحة هلا ’’[مل] تقم الدليل على أن مثة تدابري ملموسة وحمددة وتدرجيية تُتخذ
للتحقيق‘‘( ،)108فقد خلصت إىل أن كوت ديفوار مل تثبت أن ’’االدعاءات املسوقة على [السيدة] باغبو يف
اإلجراءات املقامة أمام احملكمة هي حالياً موضوع إجراءات وطنية باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 17أ) من النظام
األساسي‘‘(.)109
(ب) الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه

 – 66تتمثل حجة كوت ديفوار األساسية بشأن تقييم الدائرة التمهيدية ملوضوع اإلجراءات الوطنية املتعلقة
بـ’’اجلرائم املالية‘‘ و’’اجلرائم ضد الدولة‘‘ يف أنه كان ’’دراسة شكلية حبتة‘‘( )110وأهنا ’’مل ُتر دراسة موضوعية‘‘
للتدابري اليت اختذها كوت ديفوار يف إطار اإلجراءات املقامة على السيدة باغبو( .)111وترى كوت ديفوار أن الدائرة
( )104القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .49
( )105القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .49
( )106القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرتان  50و ،51اللتان يُشار فيهما إىل املرفقني  2و 4من الطعن يف املقبولية [بالفرنسية].

( )107القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .50
( )108القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة 78
( )109القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .79
( )110الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  .39انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم
[بالفرنسية] ،الفقرة .27
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  .44انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم
[بالفرنسية] ،الفقرة .27
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التمهيدية أخطأت يف القانون خبلوصها إىل أن اإلجراءات الوطنية املتعلقة بـ’’اجلرائم املالية‘‘ و’’اجلرائم ضد الدولة‘‘
ليست ذات صلة أو ال تشمل السلوك نفسه املدعى به يف القضية املقامة أمام احملكمة(.)112
 – 67وتؤيد السيدة باغبو تأييداً تاماً ما ساقته كوت ديفوار من حجج بشأن تطبيق معيار الشخص نفسه
والسلوك ذاته(.)113
 – 68أما املدعية العامة فتحاج بأن الدائرة التمهيدية نظرت يف السلوك املدعي به يف اجلرائم املالية نظراً سليماً وفقاً
للمعيار القانوين الصحيح لكنها خلصت إىل أنه ’’من طبيعة ختلتف اختالفاً واضحاً‘‘ ولذا ’’ليست له
صلة‘‘( .)114وتذهب إىل أن الدائرة التمهيدية نظرت يف نطاق السلوك املدعى به الذي تقوم عليه اجلرائم ضد الدولة
وأن ’’ال شبه بينها وبني اجلرائم اليت تنظر فيها احملكمة‘‘(.)115
 – 69وحياج مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأن الدائرة التمهيدية مل ختطئ يف القانون حينما رأت أن
السلوك الذي تقوم عليه اجلرائم املالية واجلرائم ضد الدولة ’’من طبيعة خمتلفة اختالفاً واضحاً‘‘عن السلوك الذي
أفضى إىل االدعاء مبسؤوليتها اجلنائية يف القضية املقامة أمام احملكمة( .)116ويذهب إىل أن مزاعم كوت ديفوار
ليست سوى ’’جمرد اختالف مع تقييم الدائرة التمهيدية لألدلة وفقاً لقضاء احملكمة السابق يف هذا الصدد‘‘(.)117
(ج) ُّ
بت دائرة االستئناف في المسألة
 – 70ترى دائرة االستئناف أنه على الرغم من أن كوت ديفوار تدعي يف هذا القسم بأخطاء يف القانون ،فإنه من
األصوب اعتبارها أخطاء مدعى هبا يف الوقائع.
( )112الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  .39انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم
[بالفرنسية] ،الفقرتني  29و.30
( )113جواب السيدة باغبو على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرات  27إىل .54
()114
ستشهد فيها بـالقرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة
جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،25اليت يُ َ
.47
( )115جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .28
( )116مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرتان  32و.33
( )117مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة .36
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 – 71تالحظ دائرة االستئناف خالفاً ملا حتاج به كوت ديفوار أن الدراسة اليت أجرهتا الدائرة التمهيدية مل تكن
شكلية حبتة دون النظر يف موضوع اإلجراءات الوطنية .فعلى وجه اخلصوص ،نظرت الدائرة التمهيدية يف بيان
الوقائع والوصف القانوين لالدعاءات وخلصت إىل أن السلوك الذي تشمله اإلجراءات الوطنية املزعوم أهنا ُُترى يف
()118
كوت ديفوار ليس له صلة باإلجراءات املعقودة أمام احملكمة  .واحلال هي أن الدائرة بنت استنتاجاهتا أساساً
على السلوك املدعي به الذي تقوم عليه اجلرائم ونظرت يف الوصف القانوين هلذه اجلرائم باعتباره مؤشراً إضافياً على
املوضوع الفعلي لإلجراءات( .)119وبالنظر إىل ما تقدم ،ختلص دائرة االستئناف إىل أن كوت ديفوار مل تثبت وجود
خطأ يف تقييم الدائرة التمهيدية للسلوك الذي تقوم عليه اجلرائم املالية واجلرائم ضد الدولة .ولذا ترفض حجج كوت
ديفوار فيما يتعلق هبذه املسألة.
 – 72وأخرياً فيما يتعلق حبجج كوت ديفوار بشأن التقييم الفعلي ملوضوع اإلجراءات الوطنية واالستنتاجات اليت
ُخلِص إليها استناداً إليه ،تالحظ دائرة االستئناف أن حججاً شبيهة قُدِّمت يف إطار السبب الثاين لالستئناف الذي
يُدعى فيه بوجود أخطاء يف الوقائع .وستُتناول هذه احلجج كلها معاً يف إطار السبب الثاين من أسباب
االستئناف(.)120

 – 3النظر يف احلوادث األربع
(أ) الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه
 – 73خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن
هذه القضية تتعلق مبسؤولية [السيدة] باغبو اجلنائية الفردية ،باالشرتاك مع لوران باغبو واملقربني منه وبواسطة قوات
األمن والدفاع اإليفوارية املدعومة مبليشيات الشباب واملرتزقة ،عن ارتكاب جرائم القتل واالغتصاب وغريه من
أشكال العنف اجلنسي واألعمال الالإنسانية واالضطهاد اليت ارتُكبت )1( :يف أثناء الزحف على مبىن هيئة اإلذاعة
والتلفزة اإليفوارية يف  16كانون األول/ديسمرب؛ ( )2املسرية النسائية يف أبوبو يف  3آذار/مارس 2011؛
( )118القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،49احلاشية .87
( )119القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  ،49احلاشية .87
( )120انظر الفقرات  98إىل  101فيما يلي.
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( )3قصف سوق أبوبو يف  17آذار/مارس 2011؛ ( )4مذحبة يوبوغون اليت وقعت يف  12نيسان/أبريل
.)121(2011

(ب) دفوع األطراف والمشاركين
مسوغ ،حتليلها للسلوك املعين
 – 74حتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف القانون بأن قصرت ،دون ِّ
على مقارنة احلوادث اليت تشملها اإلجراءات الوطنية باحلوادث اليت اختارهتا احملكمة وأهنا مل ِ
تول ظروف القضية
وسياق اجلرائم الوزن الواجب(.)122
 – 75وتؤيد السيدة باغبو دفوع كوت ديفوار فيما يدعى به من خطأ نظر الدائرة التمهيدية يف احلوادث
األربع(.)123
 – 76وحتاج املدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية ’’أوضحت أن التحليل ال يقتصر على دراسة ضيقة النطاق
للحوادث األربع فقط‘‘( .)124وتدفع بأن الدائرة التمهيدية ’’مل ختطئ باختاذها احلوادث األربع اليت تنظر فيها
احملكمة منطلقاً لتحليل الذي أجرته‘‘(.)125
 – 77ويدفع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأن كوت ديفوار مل تقم الدليل على أن الدائرة التمهيدية
أخطأت بالنظر يف احلوادث األربع(.)126

( )121القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .44
( )122الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  45و .51انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين
عليهم [بالفرنسية] ،الفقرات  33إىل .35
( )123جواب السيدة باغبو على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرات  45إىل  51والفقرة .54
( )124جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .32
( )125جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .33
( )126مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرات  37إىل .40
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(ج) ُّ
بت دائرة االستئناف في المسألة
 – 78تالحظ دائرة االستئناف أنه على الرغم من أن كوت ديفوار حتاج بأن الدائرة التمهيدية وقعت يف خطأ يف
القانون ،فإن من األصوب بالنظر إىل طبيعة احلجة ،اعتباره خطأ يف الوقائع.
املستشهد به فيما تقدَّم ،بشأن موضوع القضية املقامة
 – 79تالحظ دائرة االستئناف استنتاج الدائرة التمهيدية،
َ
على السيدة باغبو أمام احملكمة( .)127وتالحظ أيضاً أن القرار املطعون فيه يتضمن اإلشارة إىل قرار صدر يف قضية
املدعي العام ضد لوران باغبو يرد فيه عدد من اجلرائم املتعلقة باحلوادث األربع املذكورة آنفاً( .)128غري أنه فيما يتعلق
حبجة كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية مل ِ
تول ظروف القضية وسياق اجلرائم الوزن الواجب ،تالحظ دائرة
تبني الظروف وال السياق الذي ينبغي
االستئناف أن هذه احلجة ال تعدو أن تكون قوالً عاماً .فكوت ديفوار ال ِّ
للدائرة التمهيدية أن تراعيهما وال كيفية تأثري تلك املراعاة يف االستنتاجات اليت خلصت إليها .وعليه تُرفض حجة
كوت ديفوار بشأن هذه املسألة.

 – 4اخلالصة

 – 80ولألسباب الواردة فيما تقدَّم ،يُرفَض السبب األول من أسباب االستئناف اليت ساقتها كوت ديفوار رهناً
بنتيجة النظر يف احلجج اليت سيجري تناوهلا يف إطار السبب الثاين.
باء  -السبب الثاني لالستئناف
 – 81تسوق كوت ديفوار جمموعتني من احلجج يف إطار السبب الثاين من أسباب االستئناف .فتحاج أوالً بأن
الدائرة التمهيدية ’’أخطأت يف الوقائع ويف القانون يف تقييمها ألعمال التحقيق واملقاضاة بشأن السيدة باغبو‘‘ يف
()129
يبني أن
كوت ديفوار  .وتؤكد أن ’’التدابري املتخذة للتحقيق واضحة من حيث القانون والوقائع وضوحاً كافياً ِّ
( )127القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .44
()128
الدائرة التمهيدية الثالثة’’ ،النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات من القرار املعنون ’قرار بشأن طلب املدعي العام املقدَّم عمالً
باملادة  58إلصدار أمر بالقبض على لوران كودو باغبو‘‘‘ 30 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2011الوثيقة ،ICC-02/11-01/11-9-Red
الفقرات  57و 59و 61و.64
( )129الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .14
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اإلجراءات الوطنية تتعلق بنفس السلوك املدعى به يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة‘‘( .)130وثانياً ،حتاج بأن الدائرة
الدائرة التمهيدية أخطأت يف الوقائع بعدم النظر يف شىت التدابري اليت اختذهتا السلطات الوطنية للتحقيق(.)131
وستُتناول هاتان احلجتان على التوايل.

 – 1تقييم الوقائع
(أ) حدود الوقائع المتعلقة بالتحقيقات الوطنية

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 82الحظت الدائرة التمهيدية أن ’’الوثائق اليت قدمتها كوت ديفوار إىل الدائرة تشري إىل أن السلطات الوطنية
اختذت عدداً من التدابري اإلجرائية واملتعلقة بالتحقيق [يف اإلجراءات اليت بوشرت استناداً إىل االدعاءات املتعلقة
باجلرائم ضد األشخاص]‘‘( .)132غري أهنا خلصت إىل أن الوثائق اليت قدَّمتها كوت ديفوار ال تقيم الربهان على أن
السلطات الوطنية تتخذ ’’تدابري ملموسة وحمددة وتدرجيية‘‘ للتحقيق يف مسؤولية السيدة باغبو اجلنائية عن السلوك
نفسه املدعى به يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة( .)133وقضت الدائرة االبتدائية بأن التدابري اليت اختذهتا السلطات
القضائية اإليفوارية ’’ضئيلة ومتفرقة‘‘(.)134
 – 83وخلصت الدائرة التمهيدية إىل أن التدابري املتخذة للتحقيق اقتصرت يف الفرتة املمتدة من  6شباط/فرباير
 2012إىل  10تشرين األول/أكتوبر  2014على ما يلي[ )1( :معلومة محجوبة]؛ ([ )2معلومة محجوبة] يف
تشرين الثاين/نوفمرب 2012؛ ( )3مساع أحد املدعني باحلق املدين يف  23كانون الثاين/يناير 2013؛ ()4
استجواب السيدة باغبو( .)135والحظت الدائرة التمهيدية على وجه اخلصوص أن ’’التدابري املتخذة على مدار
األشهر العشرين األخرية للتحقيق [ ]...والرامية إىل حتديد مسؤولية [السيدة] باغبو عن اجلرائم املدعى هبا تبدو
( )130الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .124
( )131الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  88إىل .110
( )132القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .50
( )133القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرتان  36و.78
( )134القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .65
( )135القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .66
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مقصورة على إجراء واحد فقط هو استجواب [السيدة] باغبو‘‘( .)136وخلصت إىل أن التدابري اليت اختذهتا
السلطات الوطنية للتحقيق ’’ضئيلة الكم‘‘ ’’عدمية التقدم‘‘ ’’متباينة يف طبيعتها وغرضها تبايناً يتعذر معه تبني
[ ]...املعامل اإلمجالية للتحقيق الوطين املدعى بإجرائه‘‘(.)137
َّ – 84
تبني ’’ما إذا كان الغرض من هذه التدابري احملدودة اليت ُاختذت على الصعيد
وتعذر على الدائرة التمهيدية َّ
الوطين هو حتديد مسؤولية [السيدة] باغبو اجلنائية عن السلوك نفسه املدعي به يف اإلجراءات املقامة أمام
احملكمة‘‘( .)138وخلصت إىل أن الوثائق اليت قدَّمتها كوت ديفوار ’’تتضمن جمرد وصف إمجايل للجرائم املدعى هبا
()139
وبعض املعلومات اليت تتسم بالغموض الشديد عن حدود الوقائع املتعلقة بالتحقيقات املزعومة‘‘  .وانتهت أيضاً
إىل أن ’’املعلومات املتاحة [هلا] بشأن نطاق اإلجراءات الوطنية املتخذة بشأن [السيدة] باغبو ال توضح طبيعة
()140
تتبني
اجلرائم اليت تُقاضى عليها‘‘  .وقضت بأهنا ’’حىت إذا نظرت يف الوثائق جمتمعةً فلن يكون مبقدورها أن َّ
بقدر كاف من الوضوح موضوع التدابري احملدودة واملتفرقة اليت اختذهتا السلطات الوطنية ،وبصورة عامة ،نطاق
الوقائع اإلمجايل للتحقيقات اليت ُتريها كوت ديفوار‘‘(.)141

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 85حتاج كوت ديفوار خالفاً ملا رأته الدائرة التمهيدية يف تقييمها بأن حدود الوقائع املتعلقة بالتحقيقات الوطنية
()142
بشأن السيدة باغبو ’’حمدَّدة وواضحة‘‘  .وتدفع بأن تفاصيل التحقيقات اليت ُُترى يف كوت ديفوار حالياً
معروفة مبا يف ذلك تاريخ التهم وأماكن ارتكاب اجلرائم وأحكام القانون اجلنائي الذي يُعاقب مبوجبه على هذه
اجلرائم( .)143وتؤكد على وجه اخلصوص أن تواريخ التهم وأماكن ارتكاب اجلرائم والتهم ذُكِرت حتديداً يف ( )1لوائح
االهتام األولية الثالث الصادرة يف  6شباط/فرباير  2012والئحة االهتام اإلضافية الصادرة يف  16أيار/مايو
( )136القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .69

( )137القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .70
( )138القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .70
( )139القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  .71انظر أيضاً الفقرتني  72و.74
( )140القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .75
( )141القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .76
( )142الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  62و 111إىل .122
( )143الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  112و.113
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)144(2012؛ ( )2قرار دائرة االهتام التابعة حملكمة استئناف أبيدجان املؤرخ بـ 13شباط/فرباير  2013الذي
أُسنِدت فيه خمتلف التحقيقات اليت بوشرت بشأن السيدة باغبو( )145إىل قاضي التحقيق يف مكتب التحقيقات
الثامن؛ ( )3مثول السيدة باغبو لالستجواب ألول مرة مث عدة مرات بعد ذلك(.)146
 – 86وحتاج املدعية العامة بأن التحليل الذي أجرته الدائرة التمهيدية مستساغ عقالً( .)147وتدفع على وجه
اخلصوص بأنه خالفاً ملا تؤكده كوت ديفوار من أن حدود وقائع القضية املقامة على الصعيد الوطين معروفة ،فإن

التاريخ املعروف يقتصر على [معلومة محجوبة] واألماكن املعروفة على [معلومة محجوبة] و[معلومة
محجوبة]( .)148ولذا تذهب إىل أن ’’ال التاريخ وال األماكن ترد بقدر كاف من التفصيل يربهن على أن القضية
تضاهي القضية اليت تنظر فيها احملكمة‘‘(.)149

 – 87وحياج مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأن ’’الدائرة التمهيدية أصابت يف رأيها أن الوثائق اليت
قدمتها [كوت ديفوار] دعماً لطعنها ’ ’’تتضمن جمرد وصف إمجايل للجرائم املدعى هبا وبعض املعلومات اليت تتسم
بالغموض الشديد عن حدود الوقائع املتعلقة بالتحقيقات املزعومة‘‘‘( .)150ولذا يستقيم عقالً أن ختلص الدائرة
التمهيدية إىل أن الوقائع اليت تستند إليها التهم املوجهة إىل السيدة باغبو يف كوت ديفوار ال تزال ’’غري واضحة
وغري حمدَّدة‘‘ ومن مث فهي ال تثبت أن كوت ديفوار حتقق يف القضية نفسها(.)151

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن

( )144الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  57إىل  59والفقرتان  113و.114
( )145الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  107و 108و.115

( )146الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  61و 116إىل .123
( )147جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .35
()148
ستشهد فيها بالوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية]،
جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة  57اليت يُ َ
الفقرتني  116و.119
( )149جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .57
( )150مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة .55
()151
ستشهد فيها بالقرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .71
مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة  56اليت يُ َ
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 – 88سبق أن قضت دائرة االستئناف بأن ’’معامل القضية اليت ُحيقَّق فيها على الصعيد الوطين [ ]...جيب أن
()152
تكون واضحة‘‘ بغض النظر عن املرحلة اليت بلغها التحقيق  .وقضت أيضاً
إذا َّ
تعذر على الدولة تبيان هذه احلدود للمحكمة ،فال ميكن إجراء تقييم ذي جدوى ملا إذا كان ُحيقَّق يف القضية
نفسها .ويف هذه احلال ،ال يُع َقل أن يُقال بأنه ينبغي للمحكمة أن تسلِّم بأنه جيري حتقيق من شأنه أن جيعل
الدعوى املقامة أمام احملكمة غري مقبولة(.)153

 – 89تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية نظرت يف كل الوثائق اليت قدَّمتها كوت ديفوار دعماً حلجتها
القائلة بأن حدود التحقيقات الوطنية ’’حمددة وواضحة‘‘( )154وذلك لكي تبت يف موضوع التدابري اليت ُاختذت
للتحقيق واليت استند إليها طعنها يف املقبولية .وكما سبقت اإلشارة ،فقد خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن املعلومات
املتعلقة بالتحقيقات الوطنية غامضة( )155وانتهت إىل أنه
يف جوهر األمر ،فإن املعلومات الوحيدة املتاحة للدائرة هي أن التحقيقات اليت بوشرت تتعلق جبرائم ضد أشخاص
يُدعى بأن السيدة باغبو وآخرين ارتكبوها يف أثناء الفرتة اليت شهدت أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات يف
أبيدجان عامي  2010و 2011ويف سياقها .غري أن الوقائع اليت تقوم عليها التهم املوجهة إليها واألعمال اإلجرامية
اليت تستند إليها واليت يُدعى بأن السلطات الوطنية حتقق فيها منذ  6شباط/فرباير  2012ال تزال غري واضحة وغري
حمددة(.)156

 – 90وتشري كوت ديفوار يف الوثيقة الداعمة لالستئناف إىل معلومات ترد يف الوثائق ذات الصلة لكنها تدعي أن
الدائرة التمهيدية مل تنظر فيها .فعلي سبيل املثال ،تشري كوت ديفوار إىل وثائق ترى أهنا حتدد اجلرائم اليت يُدعى
بأهنا ارتُ ِكبت يف [معلومة محجوبة]( .)157ويف هذا الصدد ،تالحظ دائرة االستئناف أن كون الدائرة التمهيدية مل
تشر حتديداً إىل هذه األماكن أو إىل اجلرائم اليت يُدعى بأهنا ارتُكبت ال يعين أهنا مل تنظر يف هذا املعلومات على

( )152حكم املقبولية يف قضية القذايف ،الفقرة  .83انظر أيضاً الفقرة .84
( )153حكم املقبولية يف قضية القذايف ،الفقرة .84
( )154القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرات  72إىل .75
( )155القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .70
( )156القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .71
( )157الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  119اليت يُشار فيها إىل الوثيقة .ICC-02/11-01/12-45-Conf-Anx2
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اإلطالق( .)158ويف هذا الصدد ،تالحظ دائرة االستئناف فقد خلصت الدائرة التمهيدية املعلومات املتاحة ’’من
ناحية اجلوهر‘‘ فقط( .)159غري أنه من الواضح من التحليل الذي سبق التلخيص أن الدائرة التمهيدية نظرت بالفعل
يف الوثائق اليت تشري إليها كوت ديفوار.
 – 91وفضالً عن ذلك فإن الصعوبة اليت القتها الدائرة التمهيدية يف حتديد موضوع اإلجراءات الوطنية مل تكن
راجعة إىل قلة املعلومات الواردة يف الوثائق املتاحة فحسب .فقد أشارت الدائرة التمهيدية إىل أنه تعذر عليها حتديد
أي اجلرائم اليت أشري إليها يف وثائق سابقة ال تزال موضع حتقيق ألن بعضها مل يرد ذكره يف الوثائق اليت صدرت
الحقاً( .)160ويف هذا الصدد ،تالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار مل تشر إىل أي معلومات كان من شأهنا أن
متكن الدائرة التمهيدية من أن حتدِّد بوضوح اجلرائم اليت ُحيقق فيها.
 – 92وهلذا األسباب ،ترى دائرة االستئناف أن كوت ديفوار مل تأت بالربهان على أنه ال يستقيم عقالً أن ختلص
الدائرة التمهيدية ،استناداً إىل الوثائق املتاحة ،إىل أن حدود القضية أو القضايا اليت ُحيقق فيها على الصعيد الوطين
غري واضحة .وعليه تُرفض حجة كوت ديفوار بشأن هذه املسألة.
(ب) الجرائم المالية والجرائم ضد الدولة

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 93خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن السلوك املدعى بأنه ميثل جرائم مالية ’’من طبيعة خمتلفة اختالفاً واضحاً‘‘
عن طبيعة السلوك املدعى به يف القضية املقامة أمام احملكمة ولذا ’’ليست له صلة‘‘( .)161وانتهت أيضاً إىل أن
(ِّ )158
تذكر دائرة االستئناف بأن بيان الدائرة التمهيدية لألسباب ’’ال يقتضي []...بالضرورة بيان كل عامل من العوامل اليت ُع ِرضت

على الدائرة التمهيدية ،ولكنه جيب أن حيدد الوقائع اليت ترى الدائرة أهنا أتاحت هلا التوصل إىل استنتاجها‘‘؛ قضية املدعي العام ضد
توماس لوبانغا دييلو’’ ،حكم يف استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو لقرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ’القرار األول املتعلق
بالطلبات والطلبات املعدلة اليت قدمها االدعاء من أجل إدخال تعديالت متويهية مبقتضى القاعدة  14 ،‘‘‘81كانون األول/ديسمرب
 ،2006الوثيقة ) ،ICC-01/04-01/06-773-tARB (OA 5الفقرة .20
( )159القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .71
( )160القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .75
( )161القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .47
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السلوك املدعى بأنه ميثل جرائم ضد الدولة ال يشمل إال [معلومة محجوبة] وإىل أن ’’هذه اإلجراءات [ ]...ال

تشمل السلوك نفسه املدعى به يف القضية املقامة أمام احملكمة‘‘(.)162

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 94تذهب كوت ديفوار إىل أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف الوقائع حينما خلصت إىل أن اجلرائم االقتصادية
واجلرائم ضد الدولة اليت يُقاضى فيها على الصعيد الوطين ال تشمل السلوك نفسه املدعي به أمام احملكمة(.)163
وحتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية وضعت ’’متييزاً مفرطاً يف اجلمود‘‘ بني [معلومة محجوبة](.)164

 – 95وتؤكد كوت ديفوار أن بعض اجلرائم املوجه االهتام فيها [معلومة محجوبة] ،متثل أعماالً حتضريية الرتكاب
[معلومة محجوبة](.)165

 – 96وحتاج املدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية قيمت هذه اجلرائم تقييماً سليماً وخلصت إىل أن ال صلة هلا
باإلجراءات املعقودة يف احملكمة( .)166ولذا ’’فلم يـُ َقم الدليل على وجود خطأ‘‘(.)167
 – 97وباملثل ،حياج مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأنه ما كان ميكن ألي دائرة أن ختلص عقالً إىل أن
[معلومة محجوبة] هي نفسها اجلرائم اليت تقوم عليها التهم املتعلقة باجلرائم ضد اإلنسانية املقامة الدعوى بشأهنا

أمام احملكمة(.)168

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
()162القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .49
( )163الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  39و.64
( )164الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .63
( )165الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .66
( )166جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .37
( )167جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .37
( )168مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة .43
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 – 98فيما يتعلق بتقييم الدائرة التمهيدية لطبيعة اجلرائم املالية واجلرائم ضد الدولةِّ ،
تذكر دائرة االستئناف بأن
’’املسألة ،يف احلال املمكنة األوىل املنصوص عليها هبذا الصدد يف املادة ( )1( 17أ) ،ليست حمض مسألة
”حتقيق“ باملعىن اجملرد بل مسألة ما إذا كانت احملكمة والقضاء الوطين حيققان كاليما يف نفس الدعوى‘‘( .)169وال
يكفي أن يكون ُحيقق يف قضية ما أو يف قضية أياً تكن على الصعيد الوطين إذ جيب أن تكون القضية هي نفسها
(أي جوهر السلوك ذاته) الذي ُحيقق فيه على الصعيد الوطين(.)170
 – 99خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن السلوك الذي تستند إليه اجلرائم املالية ’’من طبيعة خمتلفة اختالفاً واضحاً‘‘
عن طبيعة السلوك املدعى به يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة ولذا ’’ليست له صلة‘‘( .)171وخلصت أيضاً إىل
أن الوصف القانوين للسلوك املدعى به يف الوثائق اليت قدمتها كوت ديفوار ،وال سيما املرفق  8امللحق بطعنها يف
مقبولية القضية ،هو [معلومة محجوبة]( .)172ويف ضوء الوصف القانوين لألفعال املدعى هبا الوارد يف املواد اليت

قدمتها كوت ديفوار ،ختلص دائرة االستئناف إىل أنه يستقيم عقالً أن ختلص الدائرة التمهيدية إىل أن هذا السلوك
من طبيعة ختتلف عن سلوك السيدة باغبو املدعي به فيما يتعلق باجلرائم ضد اإلنسانية املتمثلة يف القتل واالغتصاب
وغريه من أشكال العنف اجلنسي واالضطهاد وغريه من األفعال الالإنسانية اليت أصدرت احملكمة أمر القبض استناداً
إليها .وفضالً عن ذلك ،ال توضح كوت ديفوار وجه اخلطأ يف ’’التمييز املفرط يف اجلمود‘‘ بني اجلرائم اليت يُدعى
بأنه ُحيقق فيها على الصعيد الوطين واجلرائم اليت حتقق فيها احملكمة.
 – 100وفيما يتعلق باجلرائم ضد الدولة ،الحظت الدائرة التمهيدية أنه يُدعى يف اإلجراءات املقامة على الصعيد
الوطين بأن السيدة باغبو [معلومة محجوبة]( .)173والحظت الدائرة التمهيدية أيضاً أن اإلجراءات املقامة على

الصعيد الوطين ’’تتضمن اإلشارة إىل أمور منها ادعاءات [معلومة محجوبة]( .)174وأشارت الدائرة التمهيدية إىل
ُترم هذا السلوك املدعى به ترد يف القانون اجلنائي اإليفواري يف القسم املتعلق باجلنايات
أن األحكام القانونية اليت ِّ
( )169حكم املقبولية يف قضية روتو‘‘ ،الفقرة 37؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .36

( )170حكم املقبولية يف قضية القذايف ،الفقرة .83
( )171القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .47
( )172القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،احلاشية  82اليت يُ َشار فيها إىل املرفق  8من الطعن يف املقبولية [بالفرنسية] ،الصفحة .8
( )173القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  48اليت يُ َشار فيها إىل املرفق  10من الطعن يف املقبولية [بالفرنسية] ،الصفحات
 47إىل .50
( )174القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة  48اليت يُ َشار فيها إىل املرفق  10من الطعن يف املقبولية [بالفرنسية] ،الصفحات
 67إىل  69و.77
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واجلنح املرتكبة ضد أمن الدولة والدفاع الوطين واألمن العام( .)175وخلصت الدائرة التمهيدية إىل أن السلوك املدعى
به ال يشمل إال [معلومة محجوبة] ولذا فإن اإلجراءات الوطنية املعنية ’’ال تشمل نفس السلوك‘‘ املدعى به يف
القضية املقامة أمام احملكمة( .)176وختلص دائرة االستئناف إىل أنه مل يكن من غري السائغ عقالً أن ختلص الدائرة
التمهيدية ،استناداً إىل بيان السلوك املدعى به الوارد يف الوثائق اليت قدمتها كوت ديفوار ،إذا قُرئ باالقرتان بأحكام
القانون اجلنائي اإليفواري الواجبة التطبيق ،إىل أن هذا السلوك ،الذي يوصف بأنه ميثل تعدياً على [معلومة
محجوبة] ليس نفس السلوك املدعى به أمام احملكمة .وفضالً عن ذلك ،وكما سبقت اإلشارة ،فإن كوت ديفوار ال
توضح وجه اخلطأ يف ’’التمييز املفرط يف اجلمود‘‘ بني اجلرائم اليت يُدعى بأنه ُحيقق فيها على الصعيد الوطين
واجلرائم اليت حتقق فيها احملكمة.

 – 101وفيما يتعلق حبجة كوت ديفوار القائلة بأن بعض اجلرائم املوجه االهتام فيها إىل السيدة باغبو يف إطار
اإلجراءات الوطنية متثل أعماالً حتضريية( ،)177تالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار مل توضح ،من وجهة نظرها،
كيف أن الطابع التحضريي للسلوك الذي أفضى إىل تلك اجلرائم يربهن على أنه يف جوهره هو نفس السلوك
املدعى به يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة وأن الدائرة التمهيدية أخطأت بالتايل بعدم النظر يف الطابع التحضريي
لتلك اجلرائم .وفضالً عن ذلك ،وحىت إذا سلمنا بأن دفوع كوت ديفوار حتدد خطأً ،فإهنا ال تأيت بالدليل على أن
هذا اخلطأ جيعل استنتاج الدائرة التمهيدية غري مستقيم عقالً .وعليه تُرفَض من البداية حجج كوت ديفوار بشأن
هذه املسألة.
(ج) سماع أحد المدعين بالحق المدني في  23كانون الثاني/يناير 2013

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 102وفيما خيص األقوال اليت أدىل هبا أحد املدعني باحلق املدين بشأن أحداث معينة وقعت يف [معلومة
محجوبة] ويدعى بأن للسيدة باغبو صلة هبا( ،)178خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن ’’بعض اجلوانب املتفرقة اليت
( )175القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .49
( )176القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .49
( )177الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .66
( )178القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
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أشار إليها املدعي باحلق املدين قد تكون سديدة يف بيان سلوك [السيدة] باغبو يف سياق األزمة اليت أعقبت
االنتخابات عامي  2010و .)179(‘‘2011والحظت الدائرة التمهيدية أيضاً أنه طُلِب من السيدة باغبو يف
استجواب ُع ِقد بتاريخ  9أيلول/سبتمرب [ 2014معلومة محجوبة]( .)180غري أن الدائرة التمهيدية خلصت إىل أن
’’[األحداث اليت وقعت بتاريخ [معلومة محجوبة]] ال تشملها ،يف حد ذاهتا ،القضية املقامة على [السيدة] باغبو
أمام احملكمة‘‘(.)181

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 103تذهب كوت ديفوار إىل أن ’’الدائرة التمهيدية مل تدرك سداد وأيمية االستجواب الذي أجراه قاضي
التحقيق يف مكتب التحقيقات التاسع [معلومة محجوبة]( .)182وحتاج بأنه [معلومة محجوبة]( .)183وتدفع بأن
تبني املوارد املتاحة للسيدة باغبو الرتكاب اجلرائم اليت
املعلومات اليت قدمها املدعي باحلق املدين ’’مفيدة يف َّ
أصدرت احملكمة أمر القبض بشأهنا‘‘(.)184
 – 104وحتاج املدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية نظرت على النحو السليم يف كل األدلة مبا فيها أقوال املدعي
باحلق املدين لكنها خلصت إىل أن تلك األحداث احملددة ال تشملها القضية املقامة على السيدة باغبو أمام
احملكمة(.)185
 – 105وعلى نفس الغرار ،حياج مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأن الدائرة التمهيدية استنتجت عن
تبني معامل التحقيق الوطين بشأن السيد باغبو(.)186
صواب أن أقوال املدعي باحلق املدين ال ِّ
( )179القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
( )180القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60

( )181القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
( )182الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  .68انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم
[بالفرنسية] ،الفقرة .37
( )183الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  .68انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين عليهم
[بالفرنسية] ،الفقرة .37
( )184الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .70
( )185جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرتان  38و.39
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ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
 – 106تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية نظرت فيما أدىل به املدعي باحلق املدين من أقوال تتعلق

بأحداث [معلومة محجوبة]( )187وأقرت بأهنا قد تكون سديدة يف بيان سلوك السيدة باغبو يف سياق األزمة اليت

أعقبت االنتخابات عامي  2010و .)188(2011غري أن الدائرة التمهيدية خلصت إىل أن هذه األحداث خترج عن
نطاق القضية املقامة على السيدة باغبو أمام احملكمة( .)189والحظت الدائرة التمهيدية أيضاً أن السجل يشري إىل أن
االستجواب الذي ُع ِقد يف  23كانون الثاين/يناير  2013جرى يف سياق إجراءات غري متعلقة بالسيدة باغبو(.)190
 – 107وبالنظر إىل نطاق القضية اليت تنظر فيها احملكمة ،الذي حددته الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه
مشريًة يف ذلك إىل قرار إصدار أمر القبض( ،)191ال ُتد دائرة االستئناف خطأً بيِّناً أو عدم معقولية يف النهج الذي
اتبعته الدائرة التمهيدية .وعليه تُرفَض حجج كوت ديفوار بشأن هذه املسألة.
(د) استجواب السيدة باغبو الذي أجري في  10أيلول/سبتمبر 2014

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 108أشارت الدائرة التمهيدية إىل أن السيدة باغبو ُسئلت أثناء استجواهبا بتاريخ  10أيلول/سبتمرب 2014
عما ’’إذا كانت على علم بأن [معلومة محجوبة] وعن رد فعلها على هذه احلادثة آنئذ‘‘( .)192والحظت الدائرة

( )186مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرتان  44و.45
( )187القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
( )188القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
( )189القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
( )190القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .60
( )191القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .44
( )192القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .63
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التمهيدية أن ’’[السيدة] باغبو مل ِ
تدل بإجابة بشأن جوهر هذه املسألة بعينها وأن [قاضي التحقيق] مل يتناوهلا
مبزيد من التفصيل‘‘(.)193

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 109حتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف الوقائع حينما رأت أن السيدة باغبو مل ُتب عن
األسئلة ’’املتعلقة باجلوهر‘‘ [معلومة محجوبة]( .)194وتؤكد كوت ديفوار أن السيدة باغبو صرحت [معلومة
محجوبة] وأن إجابتها هذه ’’إجابة بشأن اجلوهر ميكن مقارنتها باألدلة األخرى اليت مجعها قاضي التحقيق يف
مكتب التحقيقات الثامن وإثبات احتمال كذب أقواهلا‘‘(.)195
 – 110وحتاج السيدة باغبو بأن ’’إبراز الدائرة املتكرر عدم إجابتها على األسئلة أو اإلجابات املقتضبة اليت أدلت
هبا أثناء جلسات االستجواب ينطوي على تعريض مبطَّن هبا‘‘( .)196وتدفع بأن ’’من ركائز حقوق املتهم األساسية
أال ُخيلَص إىل أي استنتاج سليب من صمت املتهم وأن الدائرة أخطأت بفعلها ذلك‘‘(.)197
 – 111تدفع املدعية العامة بأن حجج كوت ديفوار بشأن استجواب السيدة باغبو ’’تعيد التنازع يف حجج
تبني وجود خطأ يف الوقائع‘‘( .)198وتقول إن استجواب السيدة باغبو ’’الواسع
سيقت من قبل لكنها ال ِّ
تبني وقائع السلوك اإلجرامي املنسوب إليها أو الوقائع اليت تقوم عليها االهتامات
والفضفاض‘‘ ’’ال يساعد ’على ن
زعم أنه ُحيقَّق فيها‘‘( .)199ولذا تذهب إىل أن سعي كوت ديفوار إىل ’’االستعاضة عن تقييم الدائرة
اليت يُ َ
الستجواب السيدة باغبو بتقييمها هي[ ،ال يقيم الدليل] على أن استنتاجات الدائرة ال تستقيم عقالً‘‘(.)200
( )193القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .63

( )194الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  73و.74
( )195الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .75
( )196جواب السيدة باغبو على مالحظات حمامي اجملين عليهم [باإلنكليزية] ،الفقرة .63
( )197جواب السيدة باغبو على مالحظات حمامي اجملين عليهم [باإلنكليزية] ،الفقرة .63
( )198جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .40
( )199جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .40
( )200جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .40
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 – 112ويتفق مكتب احملامي العمومي للمجين مع ما ذهبت إليه املدعية العامة(.)201

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
 – 113تالحظ دائرة االستئناف أن استنتاج الدائرة التمهيدية أن السيدة باغبو مل تدل بإجابة بشأن جوهر السؤال
املتعلق [معلومة محجوبة] يتفق مع املعلومات الواردة يف حمضر االستجواب الذي استندت إليه الدائرة والذي قدمته
كوت ديفوار دعماً حلجتها( .)202وتالحظ دائرة االستئناف أيضاً أن الدائرة التمهيدية أشارت عن صواب إىل أن
قاضي التحقيق مل يتناول مسألة [معلومة محجوبة] مبزيد من التفصيل( .)203ومهما يكن من أمر فإن دائرة
االستئناف تشري إىل أنه حىت لو سلمنا بأن الدائرة التمهيدية أساءت عرض اإلجابات اليت أدلت هبا السيدة باغبو
يف أثناء االستجواب ،فإن كوت ديفوار مل تربهن على أن من شأن هذا اخلطأ أن جيعل استنتاج الدائرة التمهيدية غري
مستساغ عقالً .وعليه تُرفَض حجة كوت ديفوار يف هذا اخلصوص.

(ه) بالغ أحد المدعين بالحق المدني المقدَّم في  10أيلول/سبتمبر 2014

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 114أشارت الدائرة التمهيدية إىل أن طلبات املدعني باحلق املدين [معلومة محجوبة] املقدَّمة يف
 24نيسان/أبريل ’’ 2012قدمها أشخاص يؤكدون أهنم جمين عليهم يف جرائم معينة وأهنم ميارسون حقهم اإلجرائي
املنصوص عليه يف املادة  87من قانون اإلجراءات اجلنائية‘‘( .)204والحظت الدائرة التمهيدية أن هذه الوثائق ’’ال

( )201مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرتان  44و.45
( )202القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة 63؛ الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  75اليت يُ َشار فيها إىل ’’اإليداع
الثاين للوثائق اإلضافية املقدَّمة دعماً لطلب مجهورية كوت ديفوار املتعلق مبقبولية قضية املدعي العام ضد سيمون باغبو وطلب إيقاف
التنفيذ مبوجب املواد  17و 19و 95من نظام روما األساسي‘‘ 10 ،تشرين الثاين/أكتوبر  ،2014الوثيقة ICC-02/11-01/12-45-
.Conf-Anx2
( )203القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .63
( )204القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .64
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تشري إىل اختاذ السلطات الوطنية أي تدابري إجرائية‘‘ وال تربهن على أن ’’السلطات املختصة حتقق يف اجلرائم
املدعى بارتكاهبا‘‘(.)205

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 115حتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية أخطأت ’’يف الوقائع بعدم مراعاهتا نطاق بالغات املدعني باحلق

املدين [معلومة محجوبة]( .)206وتقول كوت ديفوار إن هذه املعلومات مهمة بالنظر إىل القواعد اإلجرائية فيها اليت

ُتيز للمجين عليهم إبالغ السلطات القضائية بارتكاب جرمية( .)207وتؤكد أن بالغات املدعني باحلق املدين هذه
تربهن على ’’رغبة [اجملين عليهم] الواضحة يف املشاركة يف التحقيق الذي ُتريه كوت ديفوار‘‘( .)208وتشدِّد كوت
ديفوار أيضاً على أن هذه الطلبات مل تطعن فيها ال هيئة االدعاء العام اإليفوارية وال السيدة باغبو نفسها وهو ما
يدل على أن ’’السلطات القضائية نظرت فيها نظراً وافياً‘‘( )209وأن ’’الرابطة السببية بني اجلرائم اليت أبلغ بارتكاهبا
[معلومة محجوبة] واجلرائم اليت جيري بشأهنا التحقيق القضائي مع السيدة باغبو واضحة‘‘(.)210

 – 116وحتاج املدعية العامة بأن إفادات املدعني باحلق املدين واجملين عليهم ال تقيم الدليل على أن كوت ديفوار
حتقق يف اجلرائم اليت تنظر فيها احملكمة وال تسهم إسهاماً جوهرياً يف إيضاح املسائل اليت يُدعى بأن التحقيق جيري
فيها‘‘( .)211وتقول إن نشدان اجملين عليهم للعدالة ال ميكن أن يقوم مقام مسؤولية [كوت ديفوار] عن التحقيق
واملقاضاة على حنو دؤوب ومالئم يف نفس القضية‘‘(.)212

( )205القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .64
( )206الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  80و .81انظر أيضاً جواب كوت ديفوار على مالحظات حمامي اجملين

عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة .40
( )207الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .52
( )208الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .82
( )209الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  83و.84
( )210الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .85
( )211جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .43
( )212جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة 42
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ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
 – 117تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية نظرت يف البالغات اليت قدمها املدعون باحلق املدين يف
 24نيسان/أبريل  2012يف معرض حتليلها ملا إذا كان حتقيق قد أجرى على الصعيد الوطين بشأن السيدة باغبو.
بيد أهنا خلصت إىل أن هذه البالغات ال تربهن على أن السلطات املختصة حتقق يف اجلرائم اليت يدعي هبا املدعون
باحلق املدين( .)213والحظت الدائرة التمهيدية أيضاً أن هذه البالغات ال تتضمن ’’معلومات ملموسة بشأن
موضوع التحقيقات اجلارية على الصعيد الوطين‘‘( .)214وال ُتد دائرة االستئناف خطأً يف املنطق الذي اتبعته الدائرة
التمهيدية يف هذه املسألة .فنطاق بالغات املدعني باحلق املدين ال صلة له بتحديد موضوع التحقيقات الوطنية
املعنية والدائرة التمهيدية مل ختطئ بعدم مراعاهتا إياه .وعليه تُرفَض حجة كوت ديفوار بشأن هذه املسألة.
 – 118وفيما يتعلق مبا ذهبت إليه كوت ديفوار من أن بالغات املدعني باحلق املدين ’’تربهن على ’’رغبة [اجملين
عليهم] الواضحة يف املشاركة يف التحقيق الذي ُتريه كوت ديفوار‘‘ ،تالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار ال
توضح صلة هذه الرغبة مبسألة ما إذا كانت السلطات الوطنية حتقق يف نفس القضية اليت تنظر فيها احملكمة .وملا
كانت كوت ديفوار ال حتدد وجه اخلطأ يف املنطق الذي اتبعته الدائرة التمهيدية يف هذه املسألة ،تُرفَض حجتها يف
هذا الصدد.

( )213القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .64
( )214القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .64
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 – 2تقييم التدابري اليت اختذهتا السلطات القضائية اإليفوارية للتحقيق
(أ) الصعوبات التي واجهتها السلطات الوطنية

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 119خلصت الدائرة التمهيدية ،كما أشري إليه فيما سبق ،إىل أهنا مل تقتنع بأن السلطات الوطنية يف كوت
ديفوار ’’تتخذ تدابري ملموسة وحمددة وتدرجيية للتحقيق يف مسؤولية [السيدة] باغبو اجلنائية عن اجلرائم املدعى هبا
يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة أو أهنا تقاضيها على هذه اجلرائم املدعى هبا‘‘(.)215

( )2دفوع األطراف واملشاركني
تبني الصعوبات اليت واجهت قضاة التحقيق
 – 120حتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية ’’مل تراع عدة عوامل َّ

بشأن السيدة باغبو‘‘( .)216وتشري إىل أمور منها عملية البحث واملصادرة [معلومة محجوبة]( )217وعدد املدعني
باحلق املدين الذين قدموا بالغات( .)218وتسلط الضوء على ما يقتضيه إجراء حتقيقات متشعبة من ’’موارد بشرية
ومادية كبرية‘‘ و’’املشكالت اليت تواجه [ ]...مجع األدلة‘‘(.)219
 – 121وحتاج املدعية العامة بأن ما يُدعى به من صعوبات يالقيها القضاة يف مجع األدلة ’’ال صلة هلا بتحديد
الدائرة ملا إذا كان التحقيق جيري يف نفس القضية‘‘( .)220وتالحظ أنه هذه احلجج سديدة باألحرى يف بيان عدم
قدرة كوت ديفوار على التحقيق لكن هذه املسألة ليست موضع تنازع يف هذا املقام(.)221
( )215القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .36
( )216الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .89
()217الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .90
()218الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .91
( )219الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .90
( )220جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .47
( )221جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .47
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ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
 – 122تالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار تكتفي مبجرد بيان الصعوبات اليت تدعى بأهنا تالقيها يف
إجراءات التحقيق دون توضيح صلة هذه اإلفادات بتحليل الدائرة التمهيدية ملا إذا كانت ’’تدابري ملموسة وتدرجيية
[تُتخذ] للتحقيق‘‘( .)222وتشري دائرة االستئناف على وجه اخلصوص إىل أن كوت ديفوار ال تأيت بربهان على أن
تغري شيئاً يف استنتاج الدائرة التمهيدية أن التدابري اليت ُِ
اختذت للتحقيق ’’ضئيلة الكم عدمية
الصعوبات املدعي هبا ِّ
التقدم‘‘( .)223وعليه تُرفَض حجج كوت ديفوار يف هذا الصدد.
(ب) النظر في كل التدابير ذات الصلة التي اتُخذت للتحقيق

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 123خلصت الدائرة التمهيدية ،بعد النظر يف كل التدابري اإلجرائية اليت اختذهتا السلطات القضائية اإليفوارية،
إىل أهنا ’’ضئيلة ومتفرقة‘‘(.)224

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 124تطعن كوت ديفوار يف استنتاج الدائرة التمهيدية أن التدابري اليت اختذهتا السلطات الوطنية للتحقيق يف
سياق اإلجراءات املعقودة بشأن السيدة باغبو ’’ضئيلة ومتفرقة‘‘( .)225وحتاج بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف
الوقائع بعدم النظر يف شىت التدابري اليت اختذها قضاة التحقيق إثر صدور لوائح االهتام األولية(.)226

( )222القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .36
( )223القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .70
( )224القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .65
( )225الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .88
( )226الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرات  37و 88إىل .110
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 – 125وتعارض كوت ديفوار أيضاً استنتاج الدائرة التمهيدية أهنا مل تتخذ أي تدابري للتحقيق أو أي إجراءات
قضائية قبل تقدمي طعنها يف املقبولية يف  30أيلول/سبتمرب  .)227(2013وتستند كوت ديفوار ،دعماً ملا ذهبت إليه،
إىل قرار دائرة االهتام التابعة حملكمة استئناف أبيدجان الصادر يف  10متوز/يوليو  2013القاضي بإحالة السيدة
باغبو إىل احملاكمة [معلومة محجوبة](.)228

 – 126وحتاج املدعية العامة بأن كوت ديفوار ’’تصر على الدفع بتفسري بديل للتدابري الفردية اليت ُِ
اختذت للتحقيق
دون أن تأيت بربهان على أن الدائرة التمهيدية حادت يف استنتاجاهتا عن جادة املعقولية‘‘( .)229وتالحظ أن ’’لوائح
االهتام األولية نفسها [ ]...تكتفي مبجرد االستشهاد بأحكام قانون اإلجراءات اجلنائية اإليفواري ذات الصلة .وال
تبني حدود وقائع التحقيق الذي يُزعم إجراؤه‘‘(.)230
يساعد ذلك يف ن
 – 127ويدفع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأن الدائرة التمهيدية أصابت يف رأيها أن الوثائق اليت
قدمتها كوت ديفوار ’’تتضمن جمرد وصف إمجايل للجرائم املدعى هبا وبعض املعلومات اليت تتسم بالغموض الشديد
عن حدود الوقائع املتعلقة بالتحقيقات املزعومة‘‘( )231اليت ال تتعدى كوهنا تدابري للتحقيق ’’متفرقة‘‘ و’’ضئيلة‘‘
و’’عدمية التقدم‘‘(.)232

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
 – 128سبق أن فسرت دائرة االستئناف عبارة ” ُُتري التحقيق يف الدعوى“ الواردة يف املادة ( )1( 17أ) من
النظام األساسي على أهنا تعين ’’اختاذ تدابري‘‘ ترمي إىل التحقق مما إذا كان املشتبه به مسؤوالً عن السلوك املدعى
به( .)233وقضت بأن التدابري اليت تتخذها السلطات الوطنية للتحقيق جيوز أن تشمل ،على سبيل املثال،
( )227الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .109
( )228الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .109
( )229جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .45
( )230جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .46
( )231مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة  55اليت يُ َشار فيها إىل القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .71
( )232مالحظات حمامي اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة  55اليت يُ َشار فيها إىل القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .70
( )233حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة .41
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’’استجواب الشهود أو املشتبه هبم أو مجع األدلة املستندية ودراسة بيِّنات التحقيق الشرعي العلمي‘‘(.)234
وأوضحت دائرة االستئناف أيضاً أن ’’عبء إثبات عدم مقبولية الدعوى [يقع] على عاتق الدولة اليت تطعن يف
مقبوليتها‘‘( .)235ويتعني على الدولة إثبات أهنا ُتري ’’حتقيقاً أو مقاضاة جديني‘‘( .)236وللنهوض هبذا العبء
جيب على الدولة أن تقدِّم إىل احملكمة ’’بيِّنات على قدر ٍ
كاف من التحديد والقيمة اإلثباتية‘‘ تربهن على أهنا حتقق
يف القضية فعالً(.)237
تبني ،دعماً حلجتها ،عدداً من التدابري اإلجرائية اليت تدعي بأن
 – 129وتالحظ دائرة االستئناف أن كوت ديفوار ِّ
سلطاهتا الوطنية اختذهتا .وأشارت الدائرة التمهيدية يف معرض نظرها يف تلك التدابري( )238إىل أنه يف فرتة األشهر
الـ 32اليت أعقب صدور لوائح االهتام األولية يف  6شباط/فرباير  2012مل تُتخذ إال أربعة تدابري هي)1( :
[معلومة محجوبة]؛ ([ )2معلومة محجوبة]؛ ( )3مساع أحد املدعني باحلق املدين يف  23كانون الثاين/يناير

2013؛ ( )4استجواب السيدة باغبو( .)239والحظت الدائرة التمهيدية أيضاً أن ’’التدابري املتخذة على مدار
األشهر العشرين األخرية للتحقيق ،يف الفرتة املمتدة بني  23كانون الثاين/يناير  2013و 10تشرين األول/أكتوبر
 ،2014الرامية إىل حتديد مسؤولية [السيدة] باغبو عن اجلرائم املدعى هبا تبدو مقصورة على إجراء واحد فقط هو
استجواب [السيدة] باغبو‘‘(.)240
 – 130وفضالً عن ذلك ،أشارت الدائرة التمهيدية إىل أنه مل تُتخذ يف اإلجراءات املعقودة بشأن السيدة باغبو
تدابري للتحقيق من قبيل ’’أخذ أقوال الشهود أو األمر بإجراء مواجهات بني املشتبه هبا والشهود أو بينها وبني
املدعني باحلق املدين أو األمر بإجراء دراسة بيِّنات التحقيق الشرعي العلمي أو غريها من دراسات اخلرباء فيما يتعلق
باجلرائم املرتكبة‘‘ بأمر من قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب املدعي العام(.)241

( )234حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 41؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .40

( )235حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 62؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .61
( )236حكم املقبولية يف قضية السنوسي ،الفقرة .166
( )237حكم املقبولية يف قضية روتو ،الفقرة 62؛ حكم املقبولية يف قضية كينياتا ،الفقرة .61
( )238القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرات  48و 57و 58و 60و.64
( )239القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .66
( )240القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .69
( )241القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .67
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 – 131ويف ضوء ما تقدَّم ،ختلص دائرة االستئناف إىل أنه مل يكن من غري املقبول عقالً أن تستنتج الدائرة
التمهيدية أن التدابري املتخذة للتحقيق ’’ضئيلة و متفرقة‘‘ بالنظر إىل عددها ووتريهتا .وفضالً عن ذلك ،ترى دائرة
االستئناف أن كوت ديفوار ال تأيت بالربهان على أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأً بيِّناً سواءً بإساءة تقييم الوقائع
أو بأخذها بوقائع غري ذات صلة أو بعدم أخذها بوقائع ذات صلة .وعليه تُرفَض حجج كوت ديفوار فيما يتعلق
هبذه املسألة.
(ج) استجواب السيدة باغبو في  2012و2014

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 132كما ذُكِر فيما تقدَّم ،فقد خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن السيدة باغبو ’’مل ُتب عن جوهر‘‘ سؤال
طرحه عليها قاضي التحقيق أثناء االستجواب الذي أجري يف  10أيلول/سبتمرب .)242(2014

( )2دفوع األطراف واملشاركني
 – 133حتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف الوقائع باستخالصها من جلسيت استجواب السيدة
باغبو اللتني عقدتا يف كانون األول/ديسمرب  2012وشباط/فرباير  2014أنه َّ
تعذر أخذ أي أقوال نظراً إىل التزام
السيدة باغبو الصمت( .)243وتذهب إىل أن الدائرة التمهيدية أخطأت بأن عزت تبعات التزام السيدة باغبو
الصمت إىل النهج الذي اتبعه قاضي التحقيق يف إجراء حتقيقه( .)244وتشري إىل أن ’’الدائرة التمهيدية تنتقد
السلطات القضائية اإليفوارية على سلوك السيدة باغبو‘‘( ،)245بيد أنه ’’ال ميكن حتميل قاضي التحقيق املسؤولية
عن طبيعة إجابات السيدة باغبو ومضموهنا‘‘(.)246

( )242القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .63
( )243الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .101
( )244الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .102
( )245الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .78
( )246الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرتان  76و.78
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 – 134وحتاج املدعية العامة بأن ’’حجج [كوت ديفوار] بشأن استجواب السلطات الوطنية للسيدة باغبو []...
تبني وجود خطأ يف الوقائع‘‘( .)247فبدالً من الرتكيز على صمت
تعيد التنازع يف حجج سيقت من قبل لكنها ال ِّ
السيدة باغبو ،تشري املدعية العامة إىل أنه حينما مل تدل السيدة باغبو بإجابة على جوهر املسألة ’’[معلومة

محجوبة] ]...[ .ومل يواصل القاضي التقصي بشأن هذه املسائل‘‘(.)248

 – 135وحياج مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بأن كوت ديفوار ال تقيم الدليل على أي حنو كان على
وجود خطأ واضح يف تقييم الدائرة التمهيدية الستجواب السيدة باغبو الذي مل يتضمن أي معلومات عن معامل
التحقيق الذي ُتريه كوت ديفوار بشأهنا( .)249ويدفع بأن ’’إجابة السيدة باغبو على جوهر السؤال أو عدم إجابتها
عليه ال ينبغي أن يكون هلما تأثري على تقييم الدائرة التمهيدية لألدلة اليت قدمتها مجهورية كوت ديفوار‘‘(.)250

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( )3ب ن
 – 136تالحظ دائرة االستئناف أن حجج كوت ديفوار تتضمن اإلعراب عن شواغل بشأن انتقاد الدائرة
التمهيدية املزعوم للسلطات القضائية اإليفوارية بدالً من إثبات خطأ الدائرة التمهيدية يف تقييمها ملا إذا كانت كوت
ديفوار حتقق يف نفس القضية اليت تنظر فيها احملكمة .وعليه تُرفَض حجج كوت ديفوار بشأن هذه املسألة من
البداية.

( )247جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .40
( )248جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .40
( )249انظر مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرتني  45و.44
( )250مالحظات اجملين عليهم [بالفرنسية] ،الفقرة .46
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(د) أهمية جلسات االستجواب التي ُع ِقدت في خريف عام 2014

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه
 – 137أشارت الدائرة التمهيدية إىل أن جلسات استجواب السيدة باغبو يف أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر
ُ 2014ع ِقدت ’’بعد صدور قرار الدائرة [التمهيدية] يف  28آب/أغسطس  2014القاضي باإلذن لكوت ديفوار
بتقدمي [ ]...مزيد من األدلة دعماً لطعنها يف مقبولية القضية‘‘(.)251

( )2دفوع كوت ديفوار
 – 138حتاج كوت ديفوار بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف القانون مبحاولتها ’’التقليل من شأن‘‘ جلسات
االستجواب اليت أجريت يف خريف عام  2014قائلة إهنا جرت إثر صدور قرار الدائرة التمهيدية يف
 28آب/أغسطس  .)252(2014وتدفع كوت ديفوار بأن العربة هي بأن يستند قرار املقبولية ’’إىل الظروف السائدة
وقت [صدوره]‘‘(.)253

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( ) 3ب ن
 – 139ختلص دائرة االستئناف إىل أن كوت ديفوار ،كما تشري إىل ذلك املدعية العامة( ،)254أخطأت تفسري
استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن هذه االستجوابات .فالدائرة مل ترفض اإلقرار بأيمية هذا االستجواب رفضاً
مبدئياً وراعت عدد جلسات االستجواب .بل على النقيض من ذلك ،أقرت الدائرة التمهيدية بأن بعض جلسات
االستجواب اليت ُع ِقدت يف أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر  2014تناولت ’’بعض اجلوانب ذات الصلة بوقائع
القضية املقامة على [السيدة] باغبو أمام احملكمة‘‘ ،لكنها خلصت إىل أن االستجواب مل يب ِّني أن السلوك الذي

( )251القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .69
( )252الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة .123
()253
ستشهد فيها بالقرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .69
الوثيقة الداعمة لالستئناف [بالفرنسية] ،الفقرة  123اليت يُ َ
( )254جواب املدعية العامة على االستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرتان  52و.53
الرقم ICC-02/11-01/12 OA
53/52
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-02/11-01/12-75-Red-tARB 12-02-2016 53/53 EO PT OA

ُحيقَّق فيه على الصعيد الوطين هو نفس السلوك املدعى به يف القضية اليت تنظر فيها احملكمة( .)255ولذا ترفض دائرة
االستئناف حجة كوت ديفوار فيما يتعلق هبذه االستجوابات.

 – 3اخلالصة
 – 140ولألسباب الوارد ذكرها فيما تقدَّم ،يُرفَض السبب الثاين من أسباب االستئناف اليت ساقتها كوت ديفوار.
سادساً – اإلجراء املالئم
 – 141جيوز لدائرة االستئناف يف دعوى استئناف تُقدَّم عمالً باملادة ( )1( 82أ) من النظام األساسي أن تؤيد
القرار املستأنَف أو تنقضه أو تعدِّله (القاعدة  )1( 158من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) .واإلجراء املالئم يف
احلالة اليت حنن بصددها هو تأييد القرار املطعون فيه.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.

[توقيع]

_____________
القاضي بيوتر هوفمانسكي ،رئيساً للدائرة
أ ُِّرخ بتاريخ هذا اليوم  27أيار/مايو 2015
يف الهاي هبولندا

( )255القرار املطعون فيه [باإلنكليزية] ،الفقرة .73
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