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 :المحكمة الجنائية الدولية الئحة من 31 للبند وفقا  بهذه الوثيقة  ُيخَطر

 مكتب المدعي العام 
 السيدة فاطو بنسودا

  السيد جيمس ستيوارت
 السيد جيل دوترتر

 الدفاع محامي

 األستاذ حممد العويين

 لمجني عليهمل الممثِّلون القانونيون
 السيد مايومبو كاسونغو 

 لطالبي صفة المجني عليهمالممثِّلون القانونيون 
 
 

 غير الممثَّلين المجني عليهم
 

غير  المشاركة/جبر األضرارمقدِّمو طلبات 
 الممثَّلين

 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
 

 مكتب المحامي العمومي للدفاع

 ممثِّلو الدول

 صة يف مجهورية مايلالسلطات املخت
 
 
 
 
 

 قلم المحكمة 

 لمحكمة الجهات الصديقة ل
 بلفاست مركز حقوق اإلنسان جبامعة كوينز يف

 مؤسسة ريدريس جلرب أضرار ضحايا التعذيب
 الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان

 ة املالية حلقوق اإلنسانرابطال
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

 (اليونسكو)
 

 رئيس قلم المحكمة
  السيد هرمان فون هيبل

 

  قسم دعم المحامين
 

 وحدة المجني عليهم والشهود

 السيد ناجيل فرييل
 

 قسم االحتجاز

 السيد باتريك كريغ

 قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
 السيد فيليب أمباخ

 أخرى جهات

 الصندوق االستئماين للمجين عليهم
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رب أمر جب”األمر املعنون هذا ‘‘( احملكمة)’’نائية الدولية يف احملكمة اجل‘‘( الدائرة)’’ االبتدائية الثامنةتصدر الدائرة 
من نظام روما  79و 75 املادتني بعد االطالع علىيف قضية املدعي العام ضّد أمحد الفقي املهدي، “ األضرار

‘‘( القواعد)’’من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  99إىل  94و 85 والقواعد“( ساسيالنظام األ)”األساسي 
الئحة )’’ الصندوق االستئماين للمجين عليهمالئحة من  72 إىل 49 والبنوداحملكمة من الئحة  117 والبند

 .‘‘(الصندوق

 
 تذكير باإلجراءات السابقة -أوال  

 
رمية احلرب املتمثّلة يف اهلجوم جببذنبه،  إقرارهبعد لدائرة السيد املهدي، ، أدانت ا2016أيلول/سبتمرب  27يف  - 1

)أ( من  (3) 25 ( واملادة4) )ه( (2) 8 للمادة شريكًا يف ارتكاب اجلرمية وفقاً على أعيان حممية باعتباره 
تاألساسي.  النظام  من التقريب وجه على املمتدة الفرتة يفعشرة أعيان حممية يف متبكتو مبايل  إذ هومجم

 بن حممود سيدي ضريح (1: )هي “(املباين احملمية)” 2012 يوليو/متوز 11 حىت 2012 يونيو/حزيران 30
 سيدي بن املختار سيدي الشيخ ضريح (3األرواين؛ ) حممود حممد الشيخ ضريح (2أكيت؛ ) حممد عمر
 القاسم عبد الشيخ ضريح (6) املكي؛ حممد الشيخ ضريح (5مويا؛ ) ألفا ضريح (4الكونيت؛ ) الكبري حممد

 حيىي والضرحيان سيدي مسجد باب (8أرجادي؛ ) عمار بن أمحد سيدي الشيخ ضريح (7عطوايت؛ )
على بابديع. وحكمت الدائرة  حبابر ضريح (10فوالين و) أمحد ضريح (9ومها، ) بري جينقري ملسجد املتامخان

 .1السيد املهدي بالسجن مدة تسع سنوات

دول وضع جقرار )” األضراررحلة جرب ًا ملزمني الدائرة جدوالً  وضعت، 2016بتمرب أيلول/س 29ويف  - 2
 .3اقتضت احلاجة يف أثناء إجراءات جرب األضرار ماحسب هاحملددة فيوافقت على مّد املهل و  ،2“(زمين

                                                 
 “(.احلكم)” tARB-171-01/15-01/12-ICCالوثيقة احلكم والعقوبة،  1
 ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[. ICC-01/12-01/15-172، الوثيقة األضراررحلة جرب ملاجلدول الزمين  2
ICC-، الوثيقة 2017أيار/مايو  12األجل احملدد إليداع مالحظات الصندوق االستئماين للمجين عليهم،  قرار باملوافقة على مدّ  3

نوين والدفاع والصندوق االستئماين النهائية إىل ُمدَّ األجل احملدَّد إليداع مالحظات املثل القا، )]باإلنكليزية[ 219-01/15-01/12
(. قرار بشأن طلَبي املمثل القانوين للمجين عليهم تقدمي طلبات جرب أضرار إضافية ومّد األجل احملدد، 2017حزيران/يونيو  16
]باإلنكليزية[ )باملوافقة للممثل القانوين للمجين عليهم على إيداع ما  ICC-01/12-01/15-209، الوثيقة 2017آذار/مارس  20

(؛ 2017آذار/مارس  24يف حوزته من مواد مبا فيها طلبات جرب األضرار اليت مجُمعت حديثًا والوثائق الداعمة هلا يف موعد أقصاه 
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للرتبية منظمة األمم املتحدة  قّدمتهماوافقت الدائرة على طلبيني ، 2016/أكتوبر ولتشرين األ 31و 25ويف  - 3
 تتعلقمسائل  مالحظات بشأنإيداع من أجل وجهات أخرى صديقة للمحكمة  والعلم والثقافة )اليونسكو(

 .كهذه من طلبات يف مرحلة جرب األضرار ما تلقته. ووافقت الدائرة على كل 4جبرب األضرار

رار من اجلهات عن إجراءات جرب األض ةعام مالحظات، تلقت الدائرة 2016كانون األول/ديسمرب  2ويف  - 4
اجلهات الصديقة  ‘2’ ؛5“(الصندوق االستئماين)” الصندوق االستئماين للمجين عليهم ‘1’التالية: 

 ؛7“(املمثل القانوين)” املمثل القانوين للمجين عليهم ‘3’ ؛6، ومنها اليونسكوللمحكمة اليت قُبملت طلباهتا

                                                                                                                                                 

، الوثيقة 2017آذار/مارس  9د إليداع تقرير اخلرباء وتعديل اجلدول الزمين إلجراءات جرب األضرار، قرار باملوافقة على مّد األجل احملد
Red-206-01/15-01/12-ICC  ذاته( )باملوافقة على طلب اخلرباء املعيَّنني مّد ]باإلنكليزية[ )ُأخطمر بإيداع النسخة السرية يف اليوم

، املهلة احملدَّدة إليداع تقاريرهم(؛ قرار بشأن تعيني خرباء جرب األضرار وتعديل اجلدول الزمين إلجراءات جرب األضرار تعدياًل جزئياً 
]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[ )ُأخطمر بالنسخة  Red-203-01/15-01/12-ICC، الوثيقة 2017كانون الثاين/يناير  19

؛ قرار بشأن طلب قلم احملكمة مّد املهلة احملدَّدة لطرح أمساء خرباء وتعديل اجلدول الزمين “(قرار تعيني اخلرباء)”السرية يف اليوم ذاته( 
]األصل اإلنكليزي  ICC-01/12-01/15-177، الوثيقة 2016تشرين األول/أكتوبر  21ت جرب األضرار تعدياًل جزئياً، إلجراءا

 قررة لطرح أمساء خرباء ميكن االستعانة مهم(.وترمجته الفرنسية[ )باملوافقة جزئياً على طلب قلم احملكمة مّد املهلة امل
قرار بشأن طلب منظمة األمم املتحدة للثقافة والعلم والرتبية )اليونسكو( إيداع مالحظات بصفتها جهة صديقة للمحكمة،  4

؛ قرار بشأن طلب مركز حقوق اإلنسان التابع ]بالفرنسية[ ICC-01/12-01/15-180، الوثيقة 2016تشرين األول/أكتوبر  31
والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان والرابطة املالية حلقوق  جلرب أضرار ضحايا التعذيبجلامعة كوينز يف بلفاست ومؤسسة ريدريس 

، (ICC-01/12-01/15-176و  ICC-01/12-01/15-175)الوثيقتان اإلنسان إيداع مالحظات بصفتها جهات صديقة للمحكمة
 ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[. ICC-01/12-01/15-178، الوثيقة 2016تشرين األول/أكتوبر  25

مالحظات )” ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[ ICC-01/12-01/15-187 األضرار، الوثيقة بشأن إجراءات جربمالحظات  5
 “(.الصندوق االستئماين األوىل

مؤسسة ريدريس جلرب أضرار ضحايا التعذيب املقدَّمة وفقاً بلفاست و يف ع جلامعة كوينز بامالحظات مركز حقوق اإلنسان الت 6
 ICC-01/12-01/15-188من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الوثيقة  103 ( من النظام األساسي والقاعدة3) 75 للمادة

إلنكليزي وترمجته الفرنسية[؛ املالحظات املشرتكة للفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان والرابطة املالية حلقوق اإلنسان بشأن ]األصل ا
اإلنكليزية[ )ُأخطمر بالرتمجة اإلنكليزية يف  صل الفرنسي وترمجته]األ ICC-01/12-01/15-189إجراءات جرب األضرار، الوثيقة 

؛ مالحظات “(مالحظات الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان والرابطة املالية حلقوق اإلنسان( )”2017كانون الثاين/يناير  24
]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[  ICC-01/12-01/15-194اليونسكو املقّدمة بصفتها جهة صديقة للمحكمة، الوثيقة 

 “(.مالحظات اليونسكو)”
ICC-01/12-01/15-190-ر وطرائق إعماله، الوثيقة اضر مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن مبادئ احلق يف جرب األ 7

Red  ]وُأخطمر 2017كانون الثاين/يناير  3يف احملجوبة منها معلومات )ُأخطمر بالنسخة العلنية ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية ،
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قلم  ‘6’ ؛9“(االدعاء)”ب املدعي العام مكت ‘7’؛ 8“(الدفاع)”هيئة الدفاع عن السيد املهدي  ‘4’
 أن ال آثرتعامة عن مسألة جرب األضرار لكنها  مالحظاتوُدعميت السلطات املالية إىل إيداع  .10احملكمة
 تفعل.

 اجملموعةقلم احملكمة  أحال ،11الدائرة حّددتهالذي  وتقيدًا باألجل 2016/ديسمرب األولكانون  16ويف  - 5
/ديسمرب األولكانون  22يف  للدفاعت أُتيح. و 12جرب األضرارالرامية إىل ليهم طلبات اجملين عمن وىل األ

بت منها أمساء مقدمي الطلبات واملعلومات نسخ سرية عن هذه الطلبات 2016 اليت من شأهنا أن  )ُحجم
ويف  201713آذار/مارس  24ستمارات مبواد داعمة يف هذه االاملمثل القانوين ل . واستكمتكشف هويتهم(

نيسان/أبريل  24يف للدفاع . وأُتيح 14طلبات يف ملف الدعوىمزيدًا من القلم احملكمة  م ذاته، أودعاليو 
ويبلغ العدد اإلمجايل . عن هذه املواد اإلضافيةحمجوبة منها معلومات االطالع على نسخ سرية  2017

 .15ن(تاداً ومنظمفر  137قّدمها ) اً طلب 139إىل الدائرة  املقدَّمةلطلبات جرب األضرار 

                                                                                                                                                 

متوز/يوليو  25وبالنسخة العلنية احملجوبة منها معلومات يف  2017ير كانون الثاين/ينا 24بالرتمجة اإلنكليزية للنسخة السرية يف 
 “(.مالحظات املمثل القانوين األوىل( )”2017

 )ُأخطمر ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[ ICC-01/12-1501/-191مالحظات الدفاع العامة بشأن جرب األضرار، الوثيقة  8
 “(.مالحظات الدفاع األوىل( )”2017كانون الثاين/يناير  26بالرتمجة اإلنكليزية يف 

]باإلنكليزية[ )ُأخطمر بالنسخة احملجوبة منها  Red-192-01/15-01/12-ICCالوثيقة مالحظات االدعاء بشأن جرب األضرار،  9
 (.2016كانون األول/ديسمرب  7معلومات يف 

الصادر يف  ICC-01/12-01/15-172رقم ال ذي الثامنةمالحظات قلم احملكمة املقدَّمة عماًل بقرار الدائرة االبتدائية  10
املرفقني امللحقني الـُمخطير مها وب) ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[ ICC-01/12-01/15-193؛ الوثيقة 2016أيلول/سبتمرب  29

 “(.مالحظات قلم احملكمة( )”2016كانون األول/ديسمرب  5ا يف مه
 ‘.4’ 2 ، الفقرة]باإلنكليزية[ ICC-01/12-01/15-172يقة قرار وضع جدول زمين، الوث 11
مرفقاً؛ وُأخطمر  136ملحق مها ]باإلنكليزية[ ) ICC-01/12-01/15-200الوثيقة إحالة أوىل وتقرير بشأن طلبات جرب األضرار،  12

 (.2017آب/أغسطس  15بالرتمجة اإلنكليزية لعدد من املرفقات املختارة يف 
-ICCثيقة )الو  2016/ديسمرب األولكانون  16إيداع مواد إضافية دعمًا لطلبات جرب األضرار اليت أودعها قلم احملكمة بتاريخ  13

ُأخطمر بالنسخة احملجوبة منها معلومات اً، و مرفق 126 مها )ملحق Red-210-01/15-01/12-ICC(، الوثيقة 200-01/15-01/12
وُأخطمر بالرتمجة اإلنكليزية لعدد من املرفقات املختارة يف ؛ 2017نيسان/أبريل  28عن الوثيقة املصاحبة لإليداع يف 

 .(2017آب/أغسطس  15
 مها مخسة مرفقات(.]باإلنكليزية[ )ملحق  ICC-01/12-01/15-211لوثيقة اإحالة ثانية وتقرير بشأن طلبات جرب األضرار،  14
 (.%66من النساء )بنسبة  91( و%33من الرجال )بنسبة  46، 137من مقدمي الطلبات الفردية الــ 15
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قلم  ني اليت طلبتها منقرتحاملالدائرة قائمة أمساء اخلرباء  إثر تلقيو ، 2017كانون الثاين/يناير  19ويف  - 6
البت يف  ةلمساعدلأربعة خرباء الدائرة نت ، عيَّ 17عليها ومالحظات املمثل القانوين والدفاع واالدعاء 16احملكمة

 .18جرب األضرار مسألةيف 

االطالع للطرفني وأُتيح  .19عّينتهم الدائرةتقارير اخلرباء الذين  احملكمةتلقت  ،2017نيسان/أبريل  28ويف  - 7
إجراءات  يف سياق ‘الطرفني’ـيُقصيد بو  .2017أيار/مايو  3على النسخ السرية احملجوبة منها معلومات يف 

 الدفاع واملمثل القانوين للمجين عليهم. جرب األضرار

 20ملمثل القانوينمن ابشأن مسألة جرب األضرار ائرة مالحظات هنائية ، تلقت الد2017حزيران/يونيو  16ويف  - 8
 .22والصندوق االستئماين للمجين عليهم 21والدفاع

                                                 
الصادر يف  ICC-01/12-01/15-172الثامنة  االبتدائيةقائمة اخلرباء املقرتيح تعيينهم املقدَّمة عماًل بقراريي الدائرة  16

ICC-، الوثيقة 2016كانون األول/ديسمرب  9، 2016تشرين األول/أكتوبر  21الصادر يف  ICC-01/12-501/1-177و 2016

 مرفقاً(. 21)ملحق مها  ]باإلنكليزية[ 197-01/15-201/1
ICC-، الوثيقة 2016كانون األول/ديسمرب  9، يف مرحلة جرب األضرار املستعان مهماخلرباء  اختيارمالحظات الدفاع بشأن  17

dRe-198-01/15-01/12  ]؛ مالحظات  (0172متوز/يوليو  14)ُأخطمر بإيداع النسخة احملجوبة منها معلومات يف ]بالفرنسية
كانون  ICC-01/12-01/15-172 ،9بالقرار  املمثل القانوين للمجين عليهم بشأن فريق اخلرباء الذين طرح قلم احملكمة أمساءهم عمالً 

)ُأخطمر بإيداع النسخة احملجوبة منها معلومات يف  [بالفرنسية] Red-196-01/15-1201/-ICC، الوثيقة 2016األول/ديسمرب 
ICC-، الوثيقة 2016كانون األول/ديسمرب  8خرباء جرب األضرار،  اختيار؛ مالحظات االدعاء بشأن (2017متوز/يوليو  14

Red-195-01/15-01/12 ](2017متوز/يوليو  14)ُأخطمر بإيداع النسخة احملجوبة منها معلومات يف  ]باإلنكليزية. 
 ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[. edR-203-01/15-01/12-ICCقرار تعيني اخلرباء، الوثيقة  18
الصادر يف  ICC-01/12-01/15-203-Redوُأخطمرت الدائرة مها مبوجب إحالة تقارير اخلرباء عماًل بقرار الدائرة االبتدائية  19

]باإلنكليزية[ )ومرفقاهتا الثالثة؛ وُأخطمر  ICC-01/12-01/15-214، الوثيقة 2017أيار/مايو  1، 2017كانون الثاين/يناير  19
؛ 2017أيار/مايو  4والصندوق االستئماين يف  2017أيار/مايو  3الطرفان بالنسخ السرية احملجوبة منها معلومات هلذه املرفقات يف 

( وُأخطمر بالنسخ العلنية احملجوبة منها معلومات من املرفقات يف 2017أيار/مايو  4يف  وُأخطمر بتصويب املرفقني الثاين والثالث
“ تقرير اخلبري الثاين”و“ تقرير اخلبري األول”(. وُيشار إىل التقارير امللحقة مهذه اإلحالة فيما يلي بـ2017آب/أغسطس  14و 4
 على التوايل.“ تقرير اخلبري الثالث”و

وما األساسي، الوثيقة من نظام ر  75 وفقاً للمادة ،عليهم ياً جمن 139انوين النهائية بشأن احلق يف جرب أضرار مالحظات املمثل الق 20
Red-Corr-224-01/15-01/12-ICC [ اإلناألصل الفرنسي وترمجته]متوز/يوليو  17)ُأخطمر برتمجة النسخة السرية يف  كليزية

 “(.مالحظات املمثل القانوين الثانية)” (2017آب/أغسطس  10وبرتمجة النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات يف  2017
  ICC-01/12-01/15-226-Confأمر جرب األضرار، الوثيقةصدار يئة الدفاع عن السيد املهدي متهيدًا إلهلنهائية املالحظات ال 21

 “(.مالحظات الدفاع الثانية)”(2017متوز/يوليو  17)ُأخطمر بإيداع الرتمجة اإلنكليزية يف 
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 عرض موجز –ثانيا  
 بأنه ينبغي أن تعتمد الدائرةثالثني التسعة و الاملئة و  طلبات جرب األضرارمقدمي يفيد املمثل القانوين الذي ميّثل  - 9

 مر باختاذأن يؤ يلتمس صيانة املباين احملمية وترميمها وإعادة تأهيلها. كما  ترمي إىلعيًا مجاتدابري جلرب األضرار 
 .23ضرر مادي ومعنويحلق مهم من  اجملين عليهم مالياً عماتعويض ترمي إىل  األضرار فردياً رب جلتدابري 

 الدائرة مبا يلي: يف أن تقومعلى وجه التحديد اختاذه ويتمّثل التدبري الذي يطلب املمثل القانوين   - 10

 

ثالثون السبعة و الاجلرب الفردي الذي التمسه األشخاص الطبيعيون املئة و  املوافقة على  ‘1’
 ؛طلباتال ميمن مقد  

جربًا فرديًا لرأب من املباين احملمية  مبىنكل حلقت ب اليتجرب األضرار  املوافقة على  ‘2’
 مية؛اليو  القيام بأعمال الصيانةتيسري و الضرر الروحي 

للضرر اجلماعي الذي  رفعاً  يورو 250مبلغ  الطلبات يممن مقد  عليه  منح كل جمين  ‘3’
 ؛وقع

 مادي ومعنوي؛ا حلق مها من ضرر مللدولة مايل قدره يورو  دفع مبلغ رمزي  ‘4’

 ذات رقم اجملين عليه تدابري جرب األضرار اليت طلبتها املنظمة اختاذ ىاملوافقة عل  ‘5’
24

a/35140/16؛  

من تدابري املمثل القانوين والصندوق االستئماين  ما يتعني أن يتخذهماهية  البت يف  ‘6’
 ؛اجلرب املقضي بهبغية تنفيذ للتعاون 

ورفع تقارير يف هذا الشأن  املقضي بهرب اجلتنفيذ لخطط  بوضعثل القانوين ماإلذن للم  ‘7’
 .25ال ذلكاحل تإذا اقتض الدائرةإىل و  ،إىل الصندوق االستئماين

                                                                                                                                                 
الصندوق  مالحظات)”]باإلنكليزية[  ICC-01/12-01/15-252 هنائية بشأن إجراءات جرب األضرار، الوثيقةمالحظات  22

 “(.االستئماين الثانية
 110 ، الفقراتاإلنكليزية[األصل الفرنسي وترمجته ] Red-190-01/15-01/12-ICC، الوثيقة األوىل مالحظات املمثل القانوين 23

 .147و 124إىل 
 .ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx132-Redالوثيقة  الوارد يف a/35140/16 طلب املنظمة اجملين عليها 24
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 باجملين عليهمق مل يلحأمر صائب نظرًا إىل أنه  يف املقام األولمجاعيًا جربًا األضرار  جرب يفيد الدفاع بأن  - 11
 املدة اليت سبقت إعادةعلى  وقصرهااخلسائر املالية  وقوع اإلتيان مبا يثبته جيب بأن ضرر بدين. وحياج

صلة الدليل على وجود  بإقامةالضرر النفسي  ه جيب إثباتاليونسكو بناء املباين املدمَّرة. كما يذهب إىل أن
تالوقوع يزعمون مباشرة بني األشخاص الذين قرابة   .26أضرحتهم ضرر واملتوفني الذين هومجم

 :حتديداً  الذي يطلبه الدفاع يف أن تقوم الدائرة مبا يلي اإلجراءويتمّثل   - 12

 ؛ا السيد املهديمه أُديناليت  األفعالر تقييمها للمسؤولية على قص  ‘1’

من صلتهم باجملين عليهم  داً أكيًا ققحت حققفيما يتعلق باجملين عليهم غري املباشرين، الت  ‘2’
 ؛وقوعهاباألضرار اليت يدعون من املباشرين و 

 بشأنه ائر آعن  اإلعراببللدفاع  واإلذناألساس بمجاعيًا جربًا األضرار  جبرب احلكم  ‘3’
 ؛املستحقنيحتديد 

 على أن تُتاح ،على حدةتقييمًا دقيقاً، وتقييم كل حالة فردي الرب اجل بتقييمر األم  ‘4’
 ؛مبدأ وجاهية اإلجراءاتمتشياً مع مالحظات فرصة تقدمي للدفاع 

وأن الذين حلق مهم ضرر مماثل  جملين عليهما بني دون متييز اتتعويضالتؤدى ألمر بأن ا  ‘5’
 ؛مرتني يُعوَّضوا عن الضرر ذاتهال 

الذي السيد املهدي اعتذار مايل وسائر اجملتمع الدويل  أهل متبكتو وشعب بإبالغاألمر   ‘6’
 ؛خالل احملاكمةقدَّمه 

 .واحلديثةالعدالة التقليدية  آلياتبني  باجلمع قدر اإلمكاناألمر   ‘7’

 اجملتمعببشعب مايل و  أملّ الضرر الذي  لرفعكفي جرب أضرار أهايل متبكتو ين القضاء بأ  ‘8’
 الدويل؛

                                                                                                                                                 
، اإلنكليزية[األصل الفرنسي وترمجته ] Red-Corr-224-01/15-1/120-ICCمالحظات املمثل القانوين الثانية، الوثيقة  25

 .37و 36 الصفحتان

 .23 الصفحة، ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[ ICC-01/12-01/15-191مالحظات الدفاع األوىل، الوثيقة  26
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 ا قامت مهأعمال اإلصالح اليتيف ذلك  يةً عراة مالالزم اتاإلصالح قدرحتديد   ‘9’
 يشرياليت “ الطائلةاملبالغ ”مسؤولية دفع السيد املهدي  حتميلعدم إمكان و اليونسكو 

 نتهم الدائرة.عيَّ  نإليها اخلرباء الذي

 قد ينفقهاسرتداد املبالغ اليت ا من أجل ،أصول السيد املهدي رصدالقضاء بأن يقتصر   ‘10’
ال  والقضاء بأنمها التسع احملكوم عليه بالسجن سنوات العلى  ،الصندوق االستئماين

 العقوبة؛مدة بعد انقضاء أصول ما حيتازه من االسرتداد على  يسري

 مبا فيهاإجراءات جرب األضرار،  جوانبكل   بشأن رأيال إبداءللدفاع حيّق  هاألمر بأن  ‘11’
 وخطة جرب األضرار؛ اإلمجايلغ جرب األضرار مبل

تتضمن قدرًا أقل من  طلبات جرب األضرارعن  نسخاألمر بأن ُتكشيف للدفاع   ‘12’
أكرب قدر ممكن من على إجراءات جرب األضرار تكون أن ة و املعلومات احملجوب

 .27الشفافية
 أهمية التراث الثقافي الدولي –ثالثا  
نه عنصر أساسي من التهم اليت أُدين السيد إ إذي أن تتناول أمهية الرتاث الثقايف من الضرور  ترى الدائرة أن  - 13

 املهدي مها.

مظاهرها ثقافية و الياة احلأقّر اجملتمع الدويل يف خمتلف الصكوك القانونية بأمهية حق اإلنسان يف لقد و   - 14
النظام األساسي يف ب عاقي . ويُ 28زاعحاالت الن يف مبا يف ذلكاملادية. وتدين هذه الصكوك تدمري الرتاث الثقايف 

وكما مات. ضرار اجملين عليهم جراء هذه اهلجوينص على جرب أ 29ا اهلجوم على الرتاث الثقايفمنه على أعمال

                                                 
)خلُ ص اإلجراء املطلوب من القائمة  20و 19 ، الصفحتانICC-01/12-01/15-226-Confالوثيقة مالحظات الدفاع الثانية،  27

 األصلية(.
 تعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية، وامل1949آب/أغسطس  12الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  28
آب/أغسطس  12الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف ؛ 53 ، املادة1977حزيران/يونيو  8؛ “(األول الربوتوكول)”

تفاقية ا؛ 16 ، املادة1977حزيران/يونيو  8، “(الثاينالربوتوكول )” غري الدولية ، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة1949
لربوتوكول ا؛ 4 ، املادة1954أيار/مايو  14، ، الهاي)وقواعد تنفيذ هذه االتفاقية( محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح

، 1999آذار/مارس  26 الهاي، ،ماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلحاخلاصة حب 1954الثاين التفاقية الهاي لعام 
 29إىل  14 ]باإلنكليزية[، الفقرات Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCة أيضًا تقرير اخلبري الثاين، الوثيق . انظر15 املادة

 اليت ُيستشهيد فيها مبصادر شىت منها قرارات جملس األمن اليت تدين تدمري الرتاث الثقايف.
 ‘.4’ )ه( (2) 8و‘ 9’ )ب( (2) 8 ألساسي، املادتانالنظام ا 29
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 وإقامة الصالت فيما بينها هلويتهااجملتمعات  حتديديف  اً جوهري اً للرتاث الثقايف دور فإن  اخلرباء،قال أحد 
من  اتنزاعال إبانفقدان الرتاث الثقايف ”وتفيد اليونسكو بأن  .30إىل املستقبل هاوتطلع هاماضيونظرهتا إىل 

إىل  إمنا يسعىالرتاث الثقايف يدمر  فمنماضيه. الفعلية على والشواهد اجملتمع من هويته وذاكرته حيرم  شأنه أن
  “.31متزيق النسيج االجتماعي للمجتمعات

ن املوارد اليت متكن من حتديد اهلوية الثقافية لألفراد واجلماعات ويتمثل مفهوم الرتاث الثقايف يف أنه يتضم  - 15
يشمل الرتاث امللموس و  .32وعمليات تطويرهم، اليت يرغبون، ضمنا أو صراحة، يف نقلها إىل األجيال املقبلة

مالية، وكذلك الذي يضم املواقع، واملباين، واآلثار ذات القيمة األثرية أو التارخيية أو الدينية أو الثقافية أو اجل
، باللغات احمللية أو لغات أخرى، واملعارف الرتاث غري امللموس الذي يشمل التقاليد واألعراف واملمارسات

 أىن يكن وأياً كان منشأه.الدويل على املستوى  أمهيةلرتاث الثقايف ول .33وأشكال التعبري الفين، والفنون الشعبية

 اإلنسانإبداع  على تشهدثًا ثقافيًا يف األعيان واآلثار واملواقع اليت الثقافية اليت تعّد ترا املنتجاتوتتمثل   - 16
فالرتاث الثقايف هام ال يف حد . 34باعتبارها تراثًا ثقافياً  هاتصنيف وهذا الطابع االستثنائي هو ما يربّروعبقريته. 

 وحتديد نفسها متييزللجماعة كما يتيح الرتاث الثقايف   .35ذاته فحسب، بل أيضًا فيما يتصل ببعده اإلنساين
 .36األممجمتمع  يفهويتها 

فاهتمام اجملتمع الدويل بعمل ما يفصح عما له . الرتاث الثقايف فئات أهممن ويـُعيد الرتاث الثقايف الدويل   - 17
 .37دوليني اهتماموما حيظى به من عناية و  ىمن أمهية ثقافية كرب 

تطلب ما كثرياً  هي اليتذاهتا اجملتمعات  هذه هو أنجملتمعات لدى االرتاث الثقايف  مما يشهد على مكانةو   - 18
. وكما ذاهتمحياة البشر يهدد  فيها العنفيكون يف األحوال اليت ، حىت ماية معاملها الثقافيةاألسبقية حلإيالء 

                                                 
 .48إىل  44 باإلنكليزية[، الفقرات] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  30
 .1 ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، الفقرة ICC-01/12-01/15-194، الوثيقة مالحظات اليونسكو 31
 .4 ، الصفحةباإلنكليزية[] Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري األول،  32
 .5 حة، الصفباإلنكليزية[] Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري األول،  33
 .24 باإلنكليزية[، الفقرة] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  34
 .4 ، الصفحةباإلنكليزية[] Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري األول،  35
 ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، ICC-01/12-01/15-188، الوثيقة ومؤسسة ريدريس مركز حقوق اإلنسانمالحظات  36

 .7 الفقرة
 .30 باإلنكليزية[، الفقرة] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  37
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ت الصديقة استشهدت مها إحدى اجلها مقولةاحلماية القانونية للرتاث الثقايف يف  لشؤون ةسابق ةمدير  تقال
 للمحكمة:

يتصلون بنا  املوت من يوشكون علىوالسبب هو أن ‘. ميوتون بشرالو ملاذا حتمون اآلثار : ’سألنُ ثريًا ما ك”
 يصحال فبرتاثهم، شديد الالتمسك هذا كان الناس متمّسكني إذا  ف‘. آثارنا محواانتوسل إليكم أن ’ويقولون: 

 .38‘“، فال شيء يهماحلياة على قيد دمتم اال عليكم، م’ويقول  اً ديلدويل بعيقف اجملتمع ا أن

أركان  هّزت”بل إن آثاره فحسب إن اهلجوم على املباين احملمية مل يتسبب يف تدمري وإحلاق تلفيات مها   - 19
 .39“ويتهمهبـ]هذا الرتاث الثقايف القّيم[ و  تهوأضعفت صلاجملتمع احمللي 

عت 40العاملي اتفاقية الرتاثالقانونية ذات األمهية اخلاصة يف هذا الصدد  ومن اآلليات  - 20 حلماية  اليت ُوضم
 إجراء شديدقائمة الرتاث العاملي  يفاإلدراج يف  عويـُّتب .41فائقةالعاملية القيمة ال يذ الرتاث الثقايف والطبيعي

تجاوز ت ةاستثنائي خاصيةهلا  املطلوب إدراجها األعيان أو املواقع أنإثبات أمور منها  يتعني مبوجبهالصرامة 
 .42احلدود الوطنية

قائمة الرتاث العاملي  يفأُدرمجت مدينة متبكتو فقد أحد اخلرباء الذين عّينتهم الدائرة،  أشاركما و   - 21
يف انتشار  اً أساسي اً دور منذ وقت مبكر  أدتاملساجد واألماكن املقّدسة يف متبكتو ألن  ‘1: ’1988 عام

ها القاضي العقيب يف القرن السادس يف متبكتو اليت رممّ الكربى الثالثة املساجد ألن  ‘2’اإلسالم يف إفريقيا؛ 
 .43الفكرية والروحية يف هناية عصر أسرة أسكيا هلذه العاصمةعشر تشهد على العصر الذهَب 

                                                 
، ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[ ICC-01/12-01/15-188، الوثيقة ومؤسسة ريدريس قوق اإلنسانمركز حمالحظات  38

 )اليت ُيستشهيد فيها بأقوال السيدة لينديل بروت(. 8 الفقرة
 ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، ICC-01/12-01/15-188، الوثيقة ومؤسسة ريدريس سانمركز حقوق اإلنمالحظات  39

 .6 الفقرة
كانون  17ودخلت حيز النفاذ يف  1972تشرين الثاين/نوفمرب  16، اعُتممدت يف اتفاقية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 40

 .1037، اجمللد جمموعة معاهدات األمم املتحدة، 1975األول/ديسمرب 
 .33 باإلنكليزية[، الفقرة] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  41
 .42إىل  40و 31 باإلنكليزية[، الفقرات] Red2-AnxII-214-01/15-/1201-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  42
 .41 باإلنكليزية[، الفقرة] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  43
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. ومن مثّ، رمزيتهو  حبكم غايتهقيمة عاطفية  وله فريد يف نوعهاملمتلكات الثقافية والرتاث الثقايف  معظمإن   - 22
 ،إرهابرسالة يف طيه حيمل ”فتدمري الرتاث الثقايف الدويل . 44ولةال ميكن استبداله أو االستعاضة عنه بسهف

ها بالعجز؛ ويدّمر جزءًا من الذاكرة املشرتكة لإلنسانية والضمري اجلماعي ومينع اإلنسانية من نقل قيم وإشعاراً 
 ومعارفها إىل األجيال املقبلة

 لإلنسانية. اننكر و ض عوَّ ال تُ خسارة  هذهو “. 45

 القانون الواجب التطبيق و ر األضرار مبادئ جب –رابعا  
 ( من النظام األساسي على ما يلي:1) 75 تنص املادة  - 23

تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق باجملين عليهم أو فيما خيصهم، مبا يف ذلك رد احلقوق 
عند الطلب أو مببادرة منها والتعويض ورد االعتبار. وعلى هذا األساس، جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها، 

يف الظروف االستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق باجملين عليهم أو فيما خيصهم، وأن 
 .تبني املبادئ اليت تصرفت على أساسها

عدل األساسية املتعلقة بضحايا الكمبادئ  مبادئمن املتحدة ما وضعته األمم  إىلواستندت احملكمة   - 24
املبادئ )” األساسية بشأن جرب أضرار اجملين عليهم بادئملاو  46استعمال السلطة جرام والتعسف يفاإل

 ]...[ضع و[”]بـ( 1) 75 املادة مبوجب اعليه الواقعتزام لباال من أجل الوفاء 47“(األساسية لألمم املتحدة
  “.مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار

ألمم لاألساسية بادئ املتستند إىل  جلرب األضرار اعتمدت دائرة االستئناف مبادئ ،ويف إطار قضية لوبانغا  - 25
ينبغي أن تكون هذه املبادئ مفاهيم عامة، وهي وإن ُوضمعت يف ضوء الظروف احملدَّدة ”وأفادت بأنه  املتحدة

اخلاصة بكل قضية، فإنه ميكن للدوائر االبتدائية الالحقة أن تطبقها وأن تكيفها وأن تتوسع فيها أو تضيف 

                                                 
 اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، ]األصل ICC-01/12-01/15-188، الوثيقة ومؤسسة ريدريس مركز حقوق اإلنسان مالحظات 44

 .7 الفقرة
 .44 باإلنكليزية[، الفقرة] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  45
إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال )” 40/34 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 46

 .1985تشرين الثاين/نوفمرب  A/RES/40/34 ،29مم املتحدة وثيقة األ، “(السلطة
املبادئ األساسية والتوجيهية املتعلقة باحلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا ”) 60/147 رقمذو ال قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 47

 ، وثيقة األمم املتحدة2006آذار/مارس  21، “(قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلانتهاكات القانون الدويل حل

A/RES/60/147. 
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ستندت الدائرة االبتدائية الثانية يف القرار الذي أصدرته بشأن جرب األضرار يف قضية كاتانغا وا .48“إليها
 .49إىل املبادئ املناقشية يف األمر جبرب األضرار الذي أصدرته دائرة االستئناف يف قضية لوبانغا كبرياً استناداً  

ال لذا اجلرائم ضد املمتلكات الثقافية و  جرب األضرار الناجتة عن يصلح لتناولأن اإلطار ذاته ترى الدائرة و   - 26
يف هذا مها وتذك ر . ادائرة االستئناف يف قضية لوبانغ وضعتهااليت ذات الصلة املبادئ  للحيود عن داعياً ترى 

 .50األمر بإجياز

فهو يلزم املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم اخلطرية الشأن بإصالح الضرر . يفي جرب األضرار بغرضني رئيسني  - 27
 .51أحلقوه باجملين عليهم ويتيح للمحكمة أن تكفل مساءلة مرتكَب اجلرائم عن أفعاهلم الذي

اخلطرية  اجلرميةاملعاناة اليت سببتها إىل رفع  بقدر ما ميكن حتقيقه،ويرمي جرب األضرار يف هذه القضية،   - 28
جملين ا ومتكنيه السيد املهدي اليت ارتكب ل غري املشروعالعواقب املرتتبة على الفع ومعاجلةالشأن اليت ارُتكمبت؛ 

وميكن أن يسهم جرب . ردع من تسول له نفسه ارتكاب انتهاكات مستقبالً عليهم من استعادة كرامتهم و 
 .52والشخص املدان واجملتمعات احمللية املتضررةمية املرتكبة األضرار يف تعزيز املصاحلة بني اجملين عليهم يف اجلر 

ة أم احملاكم إجراءات يف شاركوا سواءً  منصفًة وعادلةً  معاملة اجملين عليهم جيب أن يُعامل مجيعوكمبدأ عام،   - 29
الصادر هذا األمر بشأهنا االطالع، دون تفرقة، على  اجلرميةيُتاح جلميع اجملين عليهم يف و . مل يشاركوا

العادلة طوال جرب األضرار باعتبار ذلك جزءًا من حقهم يف املعاملة املنصفة و  بإجراءات املتعلقةعلومات امل

                                                 
قرار املعنون حكم بشأن دعاوى االستئناف املقدَّمة طعنًا يف الدائرة االستئناف، قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو،  48
ملحق به أمر معدَّل  2012آب/أغسطس  7الصادر يف “ قرار بتحديد املبادئ واإلجراءات الواجب تطبيقها على جرب األضرار”

، 55 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICC، الوثيقة 2015آذار/مارس  3، 2و 1جبرب األضرار )املرفق ألف( ومرفقان علنيان 
فقه ؛ ومر “(حكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا)” 5 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCالوثيقة 

 ‘(.أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار الصادر يف قضية لوبانغا’ألف املتضمن 
 ICC-1/040-01/07-8372، الوثيقة 2017آذار/مارس  24من النظام األساسي،  75 عماًل باملادة انظر أمر جبرب األضرار 49

 .30و 29 ، الفقرتان“(األمر جبرب األضرار الصادر يف قضية كاتانغا)” ]بالفرنسية[
إىل  1 ، الفقراتtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  50

 29 ]بالفرنسية[، الفقرات ICC-01/04-01/07-3728. انظر أيضًا األمر جبرب األضرار يف قضية كاتانغا، الوثيقة 49إىل  29و 22
 .63إىل 

 .2 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCاالستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  أمر دائرة 51
 .71 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  52
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 مجين عليهملإيالء األسبقية لمرحلة تنفيذ أحكام جرب األضرار، يف  على أنه قد ُيستنسيب .53اإلجراءات
 .54الشخص املدان جراء سلوك أشد الضررتضرروا الذين 

ينبغي أن يتسىن للمجين عليهم املشاركة طيلة إجراءات جرب األضرار وينبغي أن يتلقوا الدعم الكايف   - 30
 .55مشاركًة جوهرية وفعَّالةللمشاركة 

كيم جبرب أضرار اجملين عليهم دون متييز على أساس اجلنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الديانة حيُ   - 31
أو املعتقد أو اآلراء السياسية أو سواها أو امليل اجلنسي أو االنتماء الوطين أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو 

 .56الصفاتاألصل أو غريها من 

يتعني على احملكمة عندما تبت يف شأن جرب األضرار أن تعامل اجملين عليهم معاملة إنسانية وأن حترتم    - 32
اهلم البدين والنفسي التدابري الالزمة لضمان سالمتهم وُحسن ح وأن تتخذكرامتهم وحقوقهم اإلنسانية 

من القواعد اإلجرائية وقواعد  88و 87، وذلك على النحو املنصوص عليها يف القاعدتني وخصوصيتهم
 .57اإلثبات

 .58وسريع أضرار اجملين عليهم على حنو مناسب وكاف من األمهية مبكان أن جُتربي و   - 33

ينبغي كلما أمكن أن يعرب  جرب األضرار عن الثقافة احمللية واملمارسات العرفية ما مل تكن تنطوي على متييز و   - 34
وكما أفاد أحد اخلرباء  .59على حقوقهم على قدم املساواةأو إقصاء أو حرمان للمجين عليهم من احلصول 

 اث الثقايف والتصدي لتدمريه هنجيف محاية الرت أيضًا أن يُنتهيج  فإن من األمهية مبكانالذي عّينتهم الدائرة، 

                                                 
 12 ، الفقراتtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  53
 .31و 13و

AnxA-3129-01/06-1/040-ICC-وعلى نفس الغرار، انظر أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  54

tARBفيما يلي اليت تُناقيش فيها مسألة  140 انظر الفقرةفيها بإمكان إيالء األسبقية جملين عليهم بعينهم(.  )اليت يـُقير   19 ، الفقرة
 إيالء األسبقية هلؤالء اجملين عليهم.

 .29 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  55
 .16 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  56
 .51 قرة، الفtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  57
 .44 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  58
؛ 47 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCنغا، الوثيقة أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبا 59

 .17و 16 قرتنيالف ]باإلنكليزية[، ICC-01/12-01/15-225انظر أيضاً مالحظات الصندوق االستئماين الثانية، الوثيقة 
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وصول إىل اليف  ،جنسهن بسبب اً واجهن خماطر وصعوبات ومتييز ييراعي نوع اجلنس ألن النساء والفتيات قد 
 .60ث الثقايف والدفاع عنهالرتا

يتعنيَّ أن يدعم جرب األضرار برامج تتسم باالكتفاء الذايت من أجل مساعدة اجملين عليهم وأسرهم و    - 35
فإذا تقرَّر دفع إعانات مالية،  وجمتمعاهتم احمللية على االنتفاع مهذه التدابري على مدار فرتة طويلة من الزمن.

 .61ال كمبلغ مقطوع صرفها على أقساط دوريةأيضاً فينبغي 

مبوجب  الواقعة عليهااخلاصة لتزامات االالوفاء ب تشدد الدائرة على أن هذا األمر ال يعفي الدول منو   - 36
إن الدول األطراف ملزمة فرب أضرار مواطنيها. إضافًة إىل ذلك، جبعاهدات الدولية امل القوانني الوطنية أو

يف مرحلة تنفيذ األحكام اليت  ال سيماإجراءات جرب األضرار، و بالتعاون تعاوناً كاماًل يف كل مرحلة من مراحل 
 .62تعاون الدولعن فيها  ال غىن

 .63السيد املهدي أو يتعارض معها جيب أن ال ميس جرب األضرار احملكوم به حقوقي و   - 37

 أن يتضمن األمر جبرب األضرار مخسة عناصر أساسية قضت دائرة االستئناف بوجوبإضافًة إىل ذلك،   - 38
جيب أن حُتدَّد فيه مسؤولية املدان عن األضرار اليت يُؤمير  ‘2’؛ أنه جيب أن يكون صادراً حبق املدان ‘1: ’وهي

جيب أن حُيدَّد فيه نوع جرب األضرار الذي يُؤمير به سواًء أكان مجاعيًا أم فردياً  ‘3’؛ جبربها وأن حياط علمًا مها
باجملين عليهم املتضررين ضررًا مباشرًا واجملين عليهم  ب أن حُيدَّد فيه الضرر الذي حلقجي ‘4’؛ أم كليهما

املتضررين ضررًا غري مباشر جراء اجلرائم اليت أُدين الشخص بارتكامها وطرائق جرب األضرار اليت ترى الدائرة أهنا 
النتفاع جيب أن حُيدَّد فيه اجملين عليهم الذي حيق هلم ا ‘5’؛ مالئمة بالنظر إىل ظروف القضية اليت بني يديها

جبرب األضرار أو معايري االستحقاق استنادًا إىل الصلة بني الضرر الذي حلق باجملين عليهم واجلرائم اليت أدين 
 .64الشخص بارتكامها

                                                 
. انظر أيضاً أمر دائرة االستئناف 6 ، الصفحة]باإلنكليزية[ Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري األول، الوثيقة  60

 .18 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCبشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة 
؛ 48 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCلوبانغا، الوثيقة  أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية 61

 .24و 23 قرتنيالف ]باإلنكليزية[ ICC-01/12-01/15-225مالحظات الصندوق االستئماين الثانية، الوثيقة 
، tARB-AAnx-3129-01/06-01/04-ICCانظر أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  62

 .325إىل  323 ]بالفرنسية[، الفقرات ICC-01/04-01/07-3728؛ األمر جبرب األضرار يف قضية كاتانغا، الوثيقة 50 الفقرة
ICC-01/04-01/06-3129-ن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة ( من القواعد؛ أمر دائرة االستئناف بشأ3) 97 القاعدة 63

tARB-AnxA49 ، الفقرة. 
 .32 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICCحكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  64
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 المعنيون المجني عليهم – ألف
بشأن مشاركة اجملين عليهم يف احملاكمة ومتثيلهم القانوين  قرار”املعنون  يف القرارحددت الدائرة   - 39

اجملين عليهم. وال ترى الدائرة  استيفاؤها الكتساب صفةاألفراد واملنظمات  الواجب علىالشروط ، 65“كاملشرت 
أهنا تشري إىل املعيار اإلثبايت املختلف الذي جيب  إالداعياً للحيود عن قضائها السابق يف مرحلة جرب األضرار، 

القانون الواجب بالدائرة  ستأخذالقانونية، يتعلق بالشروط . وفيما 66فيه مقّدمو طلبات جرب األضرارو أن يست
 بإجياز.هنا  ستكتفي بالتذكري بهو  67باإلشارة إليه يف احلواشي د سابقاً احملدَّ التطبيق 

فرادى اجملين عليهم املباشرين وغري املباشرين ما دام أضرار رب ج جيوز ،)أ( من القواعد 85 وفقًا للقاعدة  - 40
 الضرر قد حلق مهم شخصياً.

جلرمية يف ا مباشرةً  اجملين عليهاعتبارية االيئات اهلجرب أضرار  جيوز )ب( من القواعد، 85 قاعدةووفقًا لل  - 41
ملنظمات غري احلكومية واملنظمات اخلريية واملنظمات غري اهلادفة إىل اميكن أن تشمل هذه اهليئات و ” املرتكيبة.

]...[ ستشفيات واملعاهد التعليمية اخلاصة الربح واهليئات النظامية كاهليئات احلكومية واملدراس العامة وامل
 .“68وغريها من الشركات]...[ والشركات وشركات االتصاالت واملؤسسات االجتماعية 

 

 وأنواع جبر األضرار وطرائقهواقع الضرر ال –باء 
 الضرر  – 1

السيد اليت أُدين  ميةحلق به ضرر جراء اجلر ضرار، جيب أن يكون قد األعليه جرب  لكي يستحق جمين  - 42
 يتعنّي عليهاذا الغرض وال هل اليت قُبمل إدراجها يف ملف القضيةا. وال تقتصر الدائرة على األدلة بارتكامه املهدي

 .69األضرار احملددة يف احلكمأنواع أن تقتصر على 

                                                 
ICC-01/12-01/15-97-، الوثيقة 2016حزيران/يونيو  8، قرار بشأن مشاركة اجملين عليهم يف احملاكمة ومتثيلهم القانوين املشرتك 65

Red (.القرار بشأن مشاركة اجملين عليهم)”)ُأخطمر بالنسخة السرية يف اليوم ذاته(  [ة]باإلنكليزي“ 
هم، الوثيقة فيما يلي. للمشاركة يف احملاكمة، ال ينطبق إال معيار التقييم من الظاهر. القرار بشأن مشاركة اجملين علي 44 انظر الفقرة 66

Red-97-01/15-01/12-ICC 23و 17 ]باإلنكليزية[ الفقرتان. 
 .26إىل  23و 19إىل  16]باإلنكليزية[، الفقرات  Red-97-01/15-01/12-ICCالقرار بشأن مشاركة اجملين عليهم، الوثيقة  67
 .8 ، الفقرةtARB-AnxA-3129-01/06-401/0-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  68
إن )” 185 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICCانظر حكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  69

ويف هذا الصدد، فإن القيود . ار املطعون فيه تشد د على أهنا تقتصر يف ذلك على مالبسات هذه القضيةدائرة االستئناف إذ تعد ل القر 
ء اليت تُفريض يف هذا احلكم على الضرر الذي حلق باجملين عليهم املتضررين ضررًا مباشرًا واجملين عليهم املتضررين ضررًا غري مباشر جرا
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األذى ”شري إىل أنه يبالذي اعتمدته دائرة االستئناف يف قضية لوبانغا، “ ررض”الـ وتؤيد الدائرة تعريف  - 43
ال يتعنيَّ أن يكون الضرر مباشرًا بل جيب أن يكون قد حلق وفيما خيص األشخاص،  “.واإلصابة والتلف

وجيب أن تثبت املنظمات أنه حلق  ماديًا أو بدنيًا أو نفسياً.الضرر باجملين عليه شخصياً. وميكن أن يكون 
ينبغي أن يُقدَّر بغض النظر عن فإنه ، على وجه اخلصوص . وفيما يتعلق بالضرر املعنويمبمتلكاهتا ضرر مباشر

 .70لألهايل احملليني ةاالقتصادي احلالة

واملباشر للضرر  “(لوال” معيار)الفعلي إثبات أن اجلرمية اليت ارتكبها السيد املهدي هي السبب جيب   - 44
ويف النظر ، 72وليةل املسؤ ية لتحم  القانون الناحيةسببًا كافيًا من “ السبب املباشر”ويُعتربي  .71الذي يُطليب جربه

األعمال والسلوك  تسفرالدائرة يف االعتبار أموراً منها ما إذا كان من املعقول توّقع أن تأخذ يف السبب املباشر، 
 إلقامة الدليل على وجودومعيار اإلثبات الذي جيب استيفاؤه  .الناتجالضرر  عنن تستند إليهما اإلدانة اللذا

 .73حتمال األرجحالرابطة السببية هو معيار االهذه 

 
 

                                                                                                                                                 

بتدائية أمراً رتكامها ال ميس فيما خيص جرب األضرار باحلاالت املمكنة األخرى كأن تصدر الدائرة االاجلرائم اليت أُدين السيد لوبانغا با
من الئحة احملكمة يف أثناء احملاكمة ألغراض جرب األضرار فقط ومل ُيستنيد  56يستند إىل أدلة ُقد مت مبوجب البند  (1جبرب األضرار: )

يستند إىل أدلة ُقد مت يف أثناء  (2الشخص وإنزال العقوبة به؛ أو )بالوقائع هلا صلة بإدانة إليها يف اخللوص إىل استنتاجات تتعلق 
جلسة النظر يف جرب األضرار سواًء أكانت دفوعًا كتابية قدَّمها األطراف واملشاركون أم أقوااًل أدىل مها خرباء اسُتعني مهم لإلدالء 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ُيشار فيه  94 جلرب األضرار ُقد م عماًل بالقاعدة يستند إىل أدلة وردت يف طلب (3و )بأقواهلم؛ أ
وتشري دائرة االستئناف إىل أن احلاالت املمكنة اآلنفة الذكر تنطبق على الفرتة اليت  إىل ضرر مل يرد ذكره يف قراري اإلدانة والعقوبة.

نظامي للمحكمة جييز للمدان الطعن يف كل األدلة اليت ميكن االستناد إليها يف تسبق إصدار أمر جرب األضرار وإىل أن اإلطار ال
 “(إصدار أمر جبرب األضرار.

 .189 رنسية[، الفقرة]بالف ICC-01/04-01/07-3728األمر جبرب األضرار يف قضية كاتانغا، الوثيقة  70
تالحظ الدائرة أن دائرة االستئناف قضت بأن معيار الرابطة السببية حُيدَّد يف كل حالة على حدة ومل تري أي سبب مقنع يدعو إىل  71

ICC-احليود عن املعيار الذي حددته يف قضية لوبانغا. انظر أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة 

tARB-AnxA-3129-01/06-01/0459و 11 ، الفقرتني. 
 Black’s Law( ]2014يف قاموس بالك القانوين )الطبعة العاشرة، “ Cause”يف مادة “  Proximate Cause”انظر  72

Dictionary (10th ed. 2014)]. 
، tARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCانظر أمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار الصادر يف قضية لوبانغا، الوثيقة  73

 .65و 22 الفقرتني

ICC-01/12-01/15-236-tARB  25-09-2017  18/55  NM T

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/07-3728
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3129-AnxA
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3129-AnxA
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3129-AnxA
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3129-AnxA


 ICC-01/12-01/15الرقم 

 ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

 

19/55 
 

 2017آب/أغسطس  17

 

 أنواع جرب األضرار وطرائقه – 2
 وجيوز. ال مينع أحدمها قيام اآلخر وميكن احلكم مهما معًا يف آنو . 75مجاعياً  وأ 74فردياً  جرب األضرار جيوز  - 45

أيضاً جرب أضرار  وجيوز. 76حكام جرب األضرار اجلماعيأل اً تنفيذ املايل تلقي الدعمصحاب األعمال واألسر أل
 .مجاعياً و/أو   جلرب األضرار فردياً ليس بديالً  ذلك لكن 77عن طريق الصندوق االستئماين املنظمات

. وفيما يتعلق يلزم جربهااألضرار اليت  لرأباحملددة الالزمة  السبلجرب األضرار يف “ طرائق”وتتمثل   - 46
رد احلقوق نها ألنواع جرب األضرار، م جامعةقائمة غري من النظام األساسي  75 املادة تتضمنبالطرائق، 

 .والتعويض ورد االعتبار

 حلق مهما ، لواحد أو أكثر من اجملين عليهم إقرارًا مبما يكون مبلغًا مالياً  عادةً و ، حُيكيم بهوالتعويض هو ما   - 47
 .من ضرر

السابقة. وميكن أن يشمل رد االعتبار مثالً إىل حاهلم  وجمتمعاهتمإعادة اجملين عليهم ويرمي رد االعتبار إىل   - 48
 تنمية االقتصادية أو اخلدمات القانونية والطبية واالجتماعية.ال

وقد يكون جرب األضرار الرمزي مناسباً على وجه اخلصوص رمزياً. طابعاً جرب األضرار  يتخذكما ميكن أن   - 49
 . بأهل جمتمع معنيَّ إلصالح الضرر الذي حلق 

 نطاق المسؤولية – جيم
عن جرب األضرار  الـُمدان جيب أن تكون مسؤولية الشخصو يصدر هذا األمر حبق السيد املهدي وحده.   - 50

متناسبة مع الضرر الذي وقع ومع أمور أخرى منها مدى مشاركته يف ارتكاب اجلرائم اليت ثبت ذنبه فيها يف 
 .78ضوء مالبسات القضية

                                                 
 عد.( من القوا2( و)1) 98 القاعدة 74
 ( من القواعد.3) 98 القاعدة 75
 .155 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICCحكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  76
 ( من القواعد.4) 98 القاعدة 77
 20 ، الفقرتانtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCاالستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة أمر دائرة  78
 .21و
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 المهدي صادر بحق السيدالمر بجبر األضرار األ -خامسا  
 المعنيون المجني عليهم –ألف 

وخلصت الواردة فيما يلي.  إجراء تقييماهتا بغية نياجملين عليهم املعنيب دصي ا يُقم يف هذا القسم ائرةتشرح الد  - 51
ال اجملين عليهم املباشرون، أي املتعبدون  تدمري املباين احملمية تضّرر منالدائرة يف احلكم الذي أصدرته إىل أنه 

 .79اجملتمع الدويلفيها وأهل متبكتو، فحسب بل تضّرر منه شعب مايل بأسره و 

. ُحد دتما بني اجملموعات الثالث اليت  يتفاوتانوطبيعته تالحظ أن مدى الضرر الذي حلق الدائرة  لكنّ   - 52
الدائرة  ومل تتلقَّ . 80جراء اهلجوم على املباين احملمية بكثريأكرب  اً ضرر ومن البديهي أن أهايل متبكتو قد عانوا 

 خارجاجملتمع الدويل أو الوطين  مصالي  ُقد مأي طلب  ميّثلوال  –تو أهايل متبكإال من طلبات جلرب األضرار 
اجملتمعات احمللية ”طلب جرب األضرار بل أفادت بأن تأن اليونسكو ذاهتا مل  ومن اجلدير باملالحظةمتبكتو. 

81هي اليت تضررت يف املقام األول]...[ 
.“ 

تدمري الرتاث فليت أُدين السيد املهدي بارتكامها. الطابع اخلاص للجرمية اتعي متام الوعي إال أن الدائرة   - 53
مبعاناة اجملتمع املايل واجملتمع  االعرتاف يتعنيمجعاء. وترى الدائرة أنه  البشريةالثقايف ميحو جزءًا من تراث 

ث قائمة اليونسكو للرتا يف اً تدمري املباين احملمية اليت كان كلها عدا واحدًا منها ُمدريج الدويل برمته جراء
ينبغي أال ننسى اجملتمع الدويل ]...[ باعتباره ” هأحد اخلرباء إن مقولة. ويف هذا الصدد، تؤيد الدائرة العاملي

 . وذهب اخلبري ذاته إىل ما يلي:82“جمموعة حلق مها ضرر
راد خمتلف مصال األف مراعاة اختالفميكن االعرتاف بتفاوت درجات الوصول إىل الرتاث الثقايف والتمتع به، مع 

ية يف جرب األضرار سبقاأل أن توىل، فقد يكون من املنطقي واجملموعات وفقًا للعالقة اليت تربطهم برتاث ثقايف حمّدد
 .83األوسعلمجموعات األقرب إىل الرتاث الثقايف املعين والتأكد يف الوقت ذاته من أن يُعرتيف بالروابط ل

                                                 
 .80 ، الفقرةtARB-171-01/15-01/12-ICCالوثيقة احلكم،  79
ُيستشهيد فيها بإفادة  )اليت 6 ، الصفحة]باإلنكليزية[ Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري األول، الوثيقة  80

متبوكتو، وهي تراث بر قدامي األولياء املسلمني يف شكل تدمري مقاي: ”2012مشرتكة قّدمها مقرريان خاصان لألمم املتحدة عام 
مشرتك لإلنسانية، خسارة لنا مجيعا، ولكنه يعين أيضا بالنسبة للسكان احملليني حرمانا من هويتهم، ومعتقداهتم، وتارخيهم، 

 (.“تهموكرام
 .15 ، الفقرة]باإلنكليزية[ ICC-01/12-01/15-194مالحظات اليونسكو، الوثيقة  81
 .27 ، الصفحة]باإلنكليزية[ Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري األول، الوثيقة  82
 .27 ، الصفحةICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxI-Redتقرير اخلبري األول، الوثيقة  83
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تيح معاجلة األضرار األوسع نطاقًا اليت حلقت باملاليني ت ترى الدائرة أن معاجلة أضرار جمموعة أهايل متبكتو  - 54
 أحد اخلرباء الذين عّينتهم رأي متام التأييدالدائرة  تؤيد ويف هذا الصدد، ناجعة. وباجملتمع الدويل برمته معاجلةً 

 :أن

تتوىل ليت كانت األسر ا يشملوناألشخاص الذين تضرروا من اجلرمية اليت يتحّمل السيد املهدي مسؤولية ارتكامها 
مايل واجملتمع  شعبوسائر  الذين كانوا يؤموهنا للصالة، أهايل متبكتو وسائر ،املواقع وتعهد سدانة األضرحة
تدابري إضافية جلرب اختاذ واجملتمع الدويل( ال يتطلبان  بأسرهمايل  شعباألخريتني )أي  الفئتنيالدويل. إال أن 

واجملتمع عمومًا مايل  بشعبالضرر الذي حلق  كفيلة بطبيعتها برأبمتبكتو   لاملقصود مها أهأضرارمها ألن التدابري 
الضرر ستؤدي بالضرورة إىل إصالح الضرر اخلاص التدابري الرامية إىل إصالح  فإنبعبارة أخرى، و الدويل برمته. 

 .84العام

رب اجل جدوىن يزيد ممن شأنه أن للضرر على أهايل متبكتو وحدهم  تقييمهاالدائرة يف  اقتصار نوإ  - 55
ملا كان السكان احملليون ”يف هذه القضية إىل أقصى حد. وكما قال خبري آخر من اخلرباء املعيَّنني: املقضي به 

هو أن ترمي تدابري جرب األضرار إىل  األقوم عقالً هم األقدر يف هناية املطاف على صون الرتاث املعين، فإن 
 .85“تعزيز قدرهتم على القيام بذلك

األضرار اليت حلقت بأهايل صر الدائرة يف حتليلها ملختلف األضرار يف القسم الفرعي التايل على لذا، تقت  - 56
 مقّر إقامتهم املعتادة إبانمتبكتو  كانتذين  الأي املنظمات أو األشخاص أو داخل جمتمع متبكتو متبكتو 

تبارهم جزءًا من هذا اجملتمع اع جييزذين كانت تربطهم بتمبكتو عالقة وثيقة إىل حد أو ال 86ارتكاب اجلرائم
 وقوع اهلجوم. إبان

 وطرائقه هجبر  شكالوأ ر الواقعالضر أنواع  –باء 
أن ب تذّكراملدعى مها يف املعلومات اليت وردت إليها. وإذ خمتلف أنواع الضرر حتلل الدائرة يف هذا القسم   - 57

تالحظ فإهنا ، 87لى األدلة اليت قُبملتعفقط االستنتاجات اليت ختلص إليها فيما يتعلق جبرب األضرار ال تقتصر 
                                                 

 .126 ، الفقرةICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxII-Redتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  84
 .28 ، الصفحة]باإلنكليزية[ Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCري األول، الوثيقة تقرير اخلب 85
 ، الوثيقةاالستئماين الثانية يالحيظ أن العديد من سكان متبكتو قد فروا من املدينة جراء االحتالل. انظر مالحظات الصندوق 86

225-01/15-01/12-ICC اليت ُيستشهيد فيها مبالحظات الصندوق االستئماين األوىل، الوثيقة  15 ]باإلنكليزية[، الفقرة-ICC

Red-190-01/15-01/12 ؛ مالحظات الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان 16و 15 ]األصل الفرنسي وترمجته باإلنكليزية[، الفقرتني
 .37و 36 اإلنكليزية[، الفقرتان ]األصل الفرنسي وترمجته ICC-01/12-01/15-189والرابطة املالية حلقوق اإلنسان، الوثيقة 

 .185 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICCحكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  87
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اخلرباء وغريها  روالوثائق الداعمة هلا وتقاري 88يف كل املالحظات والطلباتلدى إجراء تقييمها  ريةنظرت حبُ  أهنا
تلخيص  ‘1’، تتطرق الدائرة إىل ما يلي: نوع من أنواع الضررلكل و  من املعلومات السديدة إلجراء تقييمها.

ويف املقام تلخيص أي معلومات أخرى سديدة تلقتها ) ‘2’قدمي الطلبات من اجملين عليهم؛ اآلراء السديدة مل
هي السيد املهدي  ت اجلرمية اليت ارتكبهاحتديد ما إذا كان ‘3’املعلومات الواردة يف تقارير اخلرباء(؛  األول

عن الطريقة اليت تعتزم  دوحتيا األطراف هتالنظر يف أي مالحظات أبد ‘4’السبب الفعلي واملباشر للضرر؛ 
ع جرب األضرار وطرائقه اليت تراها الدائرة مناسبة ا نو أحتديد  ‘5’الدائرة أن حتدد مها أنواع جرب األضرار وطرائقه؛ 

 احلال ذلك. تإلصالح الضرر املعين، إذا اقتض

اليت  اتبة عليهاملرت والصعوبات  89يف متبكتو ةاملرتدي ةاألمني الةتالحظ الدائرة على سبيل التمهيد احلو   - 58
لممارسات ما لهذه الصعوبات هو  يف إيداع طلباهتم ودعمها. وما يفاقم واجهها اجملين عليهم احملتملوني

 راعت. وقد التجاريةو رمسية السجالت ال عليه قلةيرتّتب ما  90تسيري شؤون احلياة يف متبكتويف من أمهية العرفية 
 دعاءاهتم.ال اً دعم تقدميهجرائم السيد املهدي  يفاجملين عليهم من يُطليب ما يُعقيل أن  حتديديف  ذلكالدائرة 

                                                 
ثالثني اليت ُقدممت إىل الدائرة، فإهنا أخذت أيضًا يف التسعة و الأساسًا على طلبات جرب األضرار املئة و مع أن هذا األمر يركز  88

ركة يف احملاكمة لكنهما مل يقّدما طلباً يف طلبيهما املشا كانا قد التمسا جرب األضراراالعتبار املعلومات اليت أحاهلا إليها جمين عليهما  
مايو /أيار 25، ة طلبات للمشاركة يف اإلجراءاتثالثعن امللحق بإحالة النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات  2 ذلك. انظر املرفقب

؛ ُأخطمر بالنسخة العلنية احملجوبة منها (a/35001/16) ]بالفرنسية[ Red2-Anx2-90-01/15-01/12-ICC، الوثيقة 2015
امللحيق بإحالة النسخة العلنية احملجوبة منها معلومات عن طلبات  1 ( واملرفق2016حزيران/يونيو  21معلومات هلذا الطلب يف 

ُأخطمر ؛ a/35003/16) ]بالفرنسية[ Red2-Anx1-142-01/15-01/12-ICCالوثيقة  ،2016متوز/يوليو  25املشاركة اخلمسة، 
 (.2016سبتمرب أيلول/ 20لطلب يف العلنية احملجوبة منها معلومات عن ا وبالنسخة 2016متوز/يوليو  26بالوثيقة يف 

؛ تقرير اخلبري الثاين، 42و 32 الصفحتان ،]باإلنكليزية[ Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري األول،  89
ICC-01/12-؛ مالحظات املمثل القانوين األوىل، الوثيقة 92و 82 ، الفقرتان 2edR-AnxII-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة 

Red-190-01/15 ،]كمة، الوثيقة امللحيق مبالحظات قلم احمل 2 ؛ املرفق100 الفقرة ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية-ICC

01/12-01/15-193-Conf-AnxII؛ مالحظات الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان والرابطة املالية 50و 46و 18و 13 ، الفقرات
 .55إىل  51 اإلنكليزية[، الفقرات ]األصل الفرنسي وترمجته ICC-01/12-01/15-918حلقوق اإلنسان، الوثيقة 

ت املمثل مالحظا؛ 124إىل  87 الفقرات باإلنكليزية[،] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري الثاين،  90
؛ مالحظات 99و 95 ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، الفقرتان Red-190-01/15-01/12-ICCالقانوين األوىل، الوثيقة 

  .38و 35 ، الفقرتاناإلنكليزية[األصل الفرنسي وترمجته ] Red-Corr-224-01/15-01/12-ICCالوثيقة املمثل القانوين الثانية، 
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 مستحقيمن الضروري أن حتدد الدائرة اجملين عليهم  الدفاع اليت مفادها أنحجة  إىلأيضًا الدائرة  تشريو   - 59
كانت ا  ملترفض الدائرة هذه احلجة و . 91مهم من تقييم الضرر الذي حلمقبعد ذلك لكي تتمكن ضرار األجرب 

وفيما يتعلق جبرب األضرار عليهم. ين أنه ال ميكن تقييم جرب األضرار إال باالستناد إىل طلبات فرادى اجملين تع
حىت جرب األضرار فرديًا إمكان تنص الئحة الصندوق على وجه اخلصوص على ، وكما يُناقيش فيما يلي، اً فردي
فيما إذا   تبت ماعندفإن الدائرة ، اً مجاعي األضرار أما فيما يتعلق جبرب. 92املستحقنياحملكمة فرادى  حتّددمل  إذا

مجاعياً بالنظر إىل عدد اجملين عليهم يف قضية ما، ال تقتصر على جرباً كم جبرب األضرار من األنسب أن حتكان 
عند البت يف جرب ذلك  اخللوص إىل غريمن شأن و  .93املقدَّمة إليها عدد طلبات جرب األضرارالنظر يف 

بعض اجلرائم قد يؤثر يف اجملتمع احمللي ”أن من دائرة االستئناف  ما قّررتهيتعارض مع أن يًا األضرار مجاع
إذا ثبت وجود رابطة سببية كافية بني الضرر الذي حلق بأفراد اجملتمع احمللي واجلرائم اليت ثبت ”وأنه “ بأكمله
مجاعيًا أي كجماعة من اجملين فيها، فيجدر أن حُيكيم جبرب أضرار ذلك اجملتمع  ]الشخص املدان[ذنب 
 .94“عليهم

 التلفيات اليت حلقت باملباين احملمية  - 1
 املمتلكات اليت حلقت مها تلفيات خالل اهلجوم ( أ

ت وُدم رت خلصت الدائرة يف   - 60 . وكانت 95وإن تفاوتت درجة التدمرياحلكم إىل أن كل املباين احملمية هومجم
تـُعيّد من ضمن املباين اليت كانت حتظى بأكرب قدر من اإلجالل وكانت  .رمزاً جلزء من تاريخ متبكتوهذه املباين 

 .96كان يُعتقيد أهنا تقوم على محاية أهل املدينةو 

فيما يلي بعض و . ترميم املباين احملمية وصيانتها ومحايتهامن أجل ضرار األويطلب اجملين عليهم جرب   - 61
 :ألضرارطلبات جرب الالرتمجة اإلنكليزية  املأخوذة مناملقاطع 

                                                 
 .56 ، الفقرة]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[ ICC-01/12-01/15-191الوثيقة األوىل، مالحظات الدفاع  91
 فيما يلي. 146إىل  141 الفقرات من الئحة الصندوق. انظر 65إىل  60البنود  92
93
 .)و( 148 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICCحكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  

 .212 ، الفقرةtARB-3129-601/0-01/04-ICCحكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  94
 .63و 38 ، الفقرتانtARB-171-01/15-01/12-ICCالوثيقة احلكم،  95
 .78 ، الفقرةtARB-171-01/15-01/12-ICCالوثيقة احلكم،  96
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 ’ 97‘احملكمة مبالغ مالية أو مواد بناء لصيانة األضرحة تقد مأوّد أن. 

 ’ جدار حلماية احملكمة مبالغ مالية إلصالح األضرحة ومحايتها. وجيب بناء تقد م ينبغي أن

 .98‘األضرحة

 ’ خيّفف  وقد. صيانتهاو  احملكمة مبالغ مالية إلعانتنا على إعادة بناء األماكن املقدَّسةتقد م أوّد أن

 .99‘من معاناتنا ويساعدنا قليالً على املضي قدماً ذلك 

 ’ ،منح تعويضات من أجل محاية األضرحة من التدمري  حسينُيستإصالحًا للضرر الذي حلق

وإصالح التلفيات اليت حلقت وإعادة إقامة الروابط النفسية والروحية القوية مهذه الكنوز 

 .100‘الثقافية

 .101يف جمتمع متبكتو بأمجعه قد أثر ت مفادها أن فقدان املباين احملميةتلقت الدائرة معلوماو   - 62

بناء كل مبىن من املباين بإعادة  –بالتعاون مع شركاء آخرين  – اليونسكو قامتمات، ومنذ وقوع اهلج  - 63
إجراء أي  تدعمسأهنا  شّددت علىبل  نفسهالضرار األاملنظمة جرب هذه . وال تطلب 102ترميمهاحملمية أو 

 .103احملليةمساعدة اجملتمعات  من أجلاحملكمة  تتخذه

                                                 
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx11-Red-tENG، الوثيقة a/35009/16ب اجملين عليه طل 97
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx12-Red-tENG، الوثيقة a/35010/16طلب اجملين عليه  98
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx22-Red-tENG، الوثيقة a/35029/16طلب اجملين عليه  99

 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx134-Red-tENG، الوثيقة a/35144/16اجملين عليه طلب  100
؛ طلب اجملين عليه 60إىل  56 باإلنكليزية[، الفقرات] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري الثاين،  101

a/35029/16 الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx22-Red-tENG؛ طلب اجملين عليه 2 ، الصفحةa/35004/16 ،
-ICC، الوثيقة a/35081/16؛ طلب اجملين عليه 2 ة، الصفحICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx7-Red-tENGالوثيقة 

01/12-01/15-200-Conf-Anx74-Red-tENGطلب اجملين عليه ؛ 2 ، الصفحةa/35009/16 الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-

210-Conf-Anx11-RedtENG2 ، الصفحة. 
. انظر أيضًا تقرير 12 الفقرة ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، ICC-01/12-01/15-194الوثيقة مالحظات اليونسكو،  102

 .99إىل  35 الصفحات بالفرنسية[،] Red2-AnxIII-214-01/15-01/12-ICCاخلبري الثالث، الوثيقة 
 .15 الفقرة اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[،]األصل  ICC-01/12-01/15-194الوثيقة مالحظات اليونسكو،  103
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يف صميم هذه القضية ومتّثل األساس الذي تقوم عليه  تدخلمات اليت استهدفت املباين احملمية إن اهلج  - 64
لتلفيات اليت لالسبب الفعلي واملباشر  السيد املهدي هيجرمية إدانة السيد املهدي. وإن الدائرة مقتنعة بأن 

 ية.حلقت باملباين احملم

يفيد الدفاع بأنه ينبغي أن تراعي الدائرة، يف نظرها يف تدابري جرب األضرار الرامية إىل إصالح املباين احملمية،   - 65
وليست الدائرة مقتنعة بذلك وال ترى أن لرتميم اليونسكو وغريها للمباين احملمية . 104ُرمم ت املباينهذه  كون
يف  جهة ماضرر اليت بذلتها ال رأبجهود ف .105قي حللضرر الذا املالية عنعلى مسؤولية السيد املهدي  اً تأثري 

 هذا الرتميموإن إيالء  .األصليبني التدمري وإصدار أمر جرب األضرار ال تؤثر يف مدى الضرر  الفاصلةالفرتة 
 كونو . وما يقابله من تدابري اجلرب الالزمة حلق فعالً وزنًا ال موجب له قد ينتقص من مدى الضرر الذي 

تطالب أطراف ثالثة  إمكان أنولن ختّمن الدائرة بشأن . احلصول على جرب غري ذي أمهيةنسكو ال تنوي اليو 
ويقتصر دور الدائرة يف هذه املرحلة على البت يف . حسنة النية املدان حبقوق بعد صدور أمر جرب األضرار

ختلص ويف هذه القضية،  .106ةأو خسارة أو إصاب تلفياتمسؤولية املدان آخذًة يف احلسبان نطاق ومدى أي 
 .عن تدمري املباين احملمية يتحمل املسؤولية املاليةالدائرة إىل أن السيد املهدي 

أثناء اهلجوم تلفيات وتلقت الدائرة أيضًا معلومات مفادها أنه حلمقت ببعض املقابر املتامخة للمباين احملمية   - 66
وتعترب . 108السيد املهدي مسؤولية هذه التلفياتحتميل  علىالدفاع  . ويعرتض107الذي نّفذه السيد املهدي

مخة ااملت املدافنعدد  حتديدمعلومات دقيقة تتيح هلا  حبوزهتاليس إذ الدائرة حجج الدفاع يف هذا الصدد مقنعة. 
يطلب لبات طالمقّدمي  فال أحد مناليت ميكن أن تكون قد ُدم رت ومالبسات تدمريها أو تكاليف ترميمها. 

. وجيب التشديد أيضاً ما يلتمس اختاذه من تدابريطلب ذلك فيي الاملمثل القانوين  كما أنجرب ضرر كهذا  
املتامخة مباشرًة  املدافنتدمري سعى إىل احليلولة دون على أن الدائرة خلصت يف احلكم إىل أن السيد املهدي 

                                                 
 .35 ، الفقرةICC-01/12-01/15-226-Conf-tENGة مالحظات الدفاع الثانية، الوثيق 104
 ICC-01/12-01/15-189الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان والرابطة املالية حلقوق اإلنسان، الوثيقة  يتفق ذلك مع مالحظات 105

 .41إىل  39اإلنكليزية[، الفقرات  فرنسي وترمجته]األصل ال
 ( من القواعد.1) 97 انظر القاعدة 106
؛ تقرير اخلبري األول، 79إىل  77 راتالفق باإلنكليزية[،] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة تقرير اخلبري الثاين،  107

الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ؛ مالحظات 22و 21 الصفحتان ،]باإلنكليزية[ Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة 
 .41و 18و 17 ، الفقراتاإلنكليزية[ ]األصل الفرنسي وترمجته ICC-01/12-01/15-189الوثيقة حلقوق اإلنسان، ة املالية والرابط

 .25و 24 ناقرتالف ،ICC-01/12-01/15-226-Conf-tENG الوثيقةمالحظات الدفاع الثانية،  108
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السبب  ة السيد املهدي هيجرمي أن . ويتعّذر على الدائرة أن ختلص إىل109عند اهلجوم على املباين احملمية
 .مالصقة بأي مدافنالفعلي واملباشر للتلفيات اليت حلقت 

وتكبد اجملتمع  بأسرهكانت املباين احملمية ملك جمتمع متبكتو وفيما يتعلق بأنواع جرب األضرار وطرائقه،    - 67
وأما طرائق . لذي حلقوترى الدائرة أن جرب األضرار مجاعيًا أنسب طريقة ملعاجلة الضرر ا. برمته هذه اخلسارة

كفل معاجلة الضرر يأن  هماية املباين احملمية وصيانتها من شأنحلتدابري اختاذ جرب األضرار، فرتى الدائرة أن 
فإهنا أعمال الرتميم اليت اضطلعت مها اليونسكو، علمًا بالدائرة  حتيطوإذ . معاجلة مالئمةالناتج عن التدمري 

تأهيل مواقع املباين احملمية وأن  إىل إعادةترمي تدابري ألضرار تتمثل يف اختاذ ترى أن الطريقة املناسبة جلرب ا
 ما ميكنقدر بهذه التدابري  تنفيذويتعني . عليهام و بري فعالة لكفالة عدم تكرار اهلجتدااختاذ بذلك قرتن ي

رب األضرار هذه . وتشدد الدائرة على أنه ينبغي تكييف تدابري جمع السلطات احلكومية الالزم تشاوروبال
 املتطلبات اخلاصة لكل مبىن من املباين احملمية.حسب 

 االعتذار عن تدمري املمتلكات ( ب

يشّدد بعض مقدمي طلبات جرب األضرار واملمثل القانوين واجلهات الصديقة للمحكمة واخلرباء املعيَّنون   - 68
 .110مه السيد املهدي غري كاف  يرى أن االعتذار الذي قدّ  ن  مي يف هذه القضية اجملين عليهم  ني أن مم على 

. عليه بذاته تقرير ما إذا كان اعتذار السيد املهدي كافياً  تقّر الدائرة بأنه يعود يف هناية املطاف لكل جمينو   - 69
يًا كان االعتذار يرضى أ أما البعض اآلخر فقد العن االعتذار املقدَّم  اً يكون بعض اجملين عليهم راضي فقد

يف مدى  بقدر ما جيب أن تنظر الدائرة  إال أن. إىل أقصى حد أمر حتمي ومفهوم هذا. و قدَّمـمُ اإلضايف ال
 .يف هذه القضية املناسبرب اجلكفاية االعتذار الذي قّدمه السيد املهدي لكي حتدد 

                                                 
 .93إىل  89 ، الفقراتtARB-171-01/15-01/12-ICCالوثيقة احلكم،  109
ين اجملطلب ؛  2 الصفحة، ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx48-Red-tENG، الوثيقة a/35055/16اجملين عليه طلب  110

اجملين عليه طلب ؛ 2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx101-Red-tENG، الوثيقة a/35109/16عليه 
a/35133/16 الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx125-Red-tENG؛ مالحظات املمثل القانوين 1 ، الصفحة

مركز ؛ مالحظات 46إىل  42 الفقرات ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، Red-190-01/15-01/12-ICCاألوىل، الوثيقة 
؛ 87إىل  81 الفقرات ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، ICC-01/12-01/15-188ومؤسسة ريدريس، الوثيقة  حقوق اإلنسان

 .41 ، الصفحةICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxI-Redتقرير اخلبري األول، الوثيقة 

ICC-01/12-01/15-236-tARB  25-09-2017  26/55  NM T

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-171
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-190-Red
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-188


 ICC-01/12-01/15الرقم 

 ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

 

27/55 
 

 2017آب/أغسطس  17

 

ينم عن شعور و عترب اعتذار السيد املهدي خالصًا وقاطعًا تسبق أن خلصت الدائرة إىل أهنا قد و   - 70
لى وجه التحديد بأن السيد املهدي اعرتف مبعاناة شعب متبكتو وشعب مايل واجملتمع ر عوتذك   .111بالتعاطف

 الدويل بقوله:

على أهلي وإخواين األعزاء يف متبكتو وعلى وطين األم، من الضرر عنها إنين لشديد الندم عليها وعلى كل ما نتج 
 .112وعلى البشرية جمعاء في أنحاء العالمهورية مايل بشكل عام مج

تقدمي اعتذار آخر فضاًل عن الذي قّدمه. غري أن الدائرة تأمر قلم احملكمة، كتدبري  يلزمأنه ترى الدائرة  وال   - 71
مقطع التسجيل رمزي يكفل اطالع اجملين عليهم مجيعهم على االعتذار الذي قّدمه السيد املهدي، باستخراج 

رتمجًا إىل اللغات الرئيسة اليت يتكلمها ونشره على موقع احملكمة مع نصه م 113السيد املهدياملرئي العتذار 
وإذا رغب أحد اجملين عليهم يف تلقي نسخة مطبوعة عن االعتذار بلغة يتقنها فهمًا وكالماً،  أهايل متبكتو.

وجيوز للصندوق االستئماين اقرتاح طرق أخرى الستخدام  .ذلك عند طلبهفعلى قلم احملكمة أن يتيح له 
 .رحلة تنفيذ هذا األمراعتذار السيد املهدي خالل م

 غري املباشرةاخلسارة االقتصادية  – 2
 .114ضرر اقتصادي وقوعإىل أنه تسبب يف  احلكم بالعقوبة على السيد املهدي خلصت الدائرة عند  - 72

 ويشرحهم. رزق مصادرعلى من آثار جوم على املباين احملمية اهل ترّتب علىما  يطلب اجملين عليهم تعويض  - 73
القائمون على سدانة األضرحة والبناؤون الذين  ومنهم ،مورد رزقهم الوحيد اين احملميةاملب نتكاكيف    همبعض

آخرون كيف  ويوضح املباين احملمية. وأصحاب األعمال الذين ال عمل هلم دون 115صيانة املباين يتولون

                                                 
 .105إىل  103 ، الفقراتtARB-171-01/15-01/12-ICCالوثيقة احلكم،  111
]باإلنكليزية[،  ENG-Red-4-T-01/15-01/12-ICC، الوثيقة 2016آب/أغسطس  22حمضر اجللسة املنعقدة يف  112

 تشديد ُمضاف[.]ال 16إىل  13، األسطر 8 الصفحة
]باإلنكليزية[،  ENG-Red-4-T-01/15-01/12-ICC، الوثيقة 2016آب/أغسطس  22حمضر اجللسة املنعقدة يف  113

 .23 ، السطر9 إىل الصفحة 3 ، السطر8 الصفحة
 .108 ، الفقرةtARB-171-01/15-01/12-ICCيقة الوثاحلكم،  114
يف األضرحة التارخيية والدينية. فهو جتسيد حي لفّن معمار  اهو شخصية ال غىن عنه: ”كما يلي“ البنَّاء”يعّرف املمثل القانوين  115

ر كل أمور األضرحة ويشرف على أعمال البناء والدفن. وخيتاره أحفاد الويل املرموقون هو بارع يف تدب  ارثه جياًل بعد جيل. و و الضريح وت
]األصل الفرنسي  Red-190-01/15-01/12-ICCالوثيقة مالحظات املمثل القانوين األوىل،  “.ًا إلجراء فريد يليق بأمهية دورهوفق

 )و(. 25 الفقرة وترمجته اإلنكليزية[،
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. يت تلت اهلجومإىل اخلسائر السياحية واالقتصادية يف السنوات ال مشريينعلى حنو غري مباشر  أرزاقهمتضررت 
 :طلبات جرب األضرارلأخوذة من الرتمجة اإلنكليزية املاملقاطع وفيما يلي بعض 

 ’ كان يقدمها اليت   النذورألن  ]معلومة محجوبة[مصدر دخل لنا  ]معلومة محجوبة[كان ضرحينا
 ‘116لناكانت تعطى   املريدون

 ’ 117بعد اهلجوم قلَّ  وروالنذن املريديمن الضروري أن تُقدَّم مساعدة خارجية ألن عدد‘ 

 ’ نكاد ال نكسب يف املزار. واليوم املريدون اليت يرتكها  اهلباتقبل األحداث، كنا ]...[ نتلقى
 ‘118شيئاً 

 ’ وشيوخ الطرق القائمني على سدانة األضرحةيعّول الكثري على األضرحة لكسب رزقهم كاألئمة .
واملال  النذوروكانوا مينحون  لقي الربكات.رجاء العامل لزيارة األضرحة وتيأتون من كل أالناس  وكان

 ‘119خيشون زيارة متبكتوصاروا ألن الناس  ومل تعد احلال كذلكوالعطايا وما إىل ذلك... 

جراء اخلسائر االقتصادية اليت تكبدها على تقارير اخلرباء وسائر املالحظات املقّدمة إىل الدائرة  وتشهد  - 74
تشري إىل وقوع فضاًل عن ذلك، تلقت الدائرة معلومات و . لوحيدمورد رزقهم ااألضرحة  كانت ن  مي اهلجوم 

 .120اهلجوم خسائر اقتصادية غري مباشرة جراء

من ان ي واملباشر للخسارة االقتصادية. فقد كالسبب الفعل جرمية السيد املهدي هيإن الدائرة مقتنعة بأن   - 75
  يتجزأ من جمتمع متبكتو أثر اقتصاديأ الجز  تعداهلجوم على ممتلكات ثقافية  يرتتب على أنع توقّ املعقول 

 .121اجملتمعحياة بارز يف  من دور إىل ما هلا بعيدإىل حّد يعزى املباين احملمية طويل األمد. بل إن استهداف 

بأسرهم،  متبكتو عمومًا وقع على أهلاليت نتجت عن اهلجوم  غري املباشرةكان للخسارة االقتصادية قد  و   - 76
مجاعي بطبعه السيد املهدي  أفعال حلق جراءالضرر الذي  وترى الدائرة أن .122دائرةخرباء الإليه ما أشار وهو 

 ومن مث فإنجمتمعًة.  ثالثنيالو  تسعةالاملئة و مقدمي الطلبات طبيعته عن أضرار  يفتلف خمنه أوسع نطاقًا و وأ

                                                 
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx13-Red، الوثيقة a/35020/16اجملين عليه طلب  116
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx23-Red، الوثيقة a/35030/16اجملين عليه طلب  117
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx15-Red، الوثيقة a/35022/16اجملين عليه طلب  118
. يعر ف املمثل القانوين 2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx6-Red، الوثيقة a/35002/16اجملين عليه طلب  119

كشوف عنه احلجاب لكن الفرق يتمثل يف أن لشيخ الطريقة دوراً يف مبعىن شخص م”للمجين عليهم شيخ الطريقة على حنو ما يلي: 
 “.املعتقدات واملمارسات الدينية اليت يسري عليها أهل متبكتو يف أداء الشعائر والفرائض

ICC-01/12-01/15-236-tARB  25-09-2017  28/55  NM T



 ICC-01/12-01/15الرقم 

 ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

 

29/55 
 

 2017آب/أغسطس  17

 

ارة االقتصادية اخلس إىل حد بعيد من أن يقلال مامن شأهن تعويضالأسبقية وإيالءهم  خسائرهم بني معاجل
 .احلقيقية

سائر تكبدوا خ نمجيع مقدمي طلبات جرب األضرار الذي تعويضغري أن املمثل القانوين حياج بأنه ينبغي   - 77
  .123وقعيورو رفعاً للضرر اجلماعي الذي  250مبلغ  اً طلبعليه قّدم  ة، ومنح كل جمينمالي

 وجَّه اجلرب الفردي إىل تعويض اجملين عليهميأن  فاألنصمن  الدائرة أن، ترى مدى التعويضنظر يف ال عندو   - 78
ال إىل جمرد ما إذا كانوا قّدموا طلبًا جلرب  قدموهامدى الضرر الذي حلق مهم أو التضحيات اليت  استنادًا إىل

 .األضرار

وتالحظ الدائرة أن مقدمي طلبات جرب األضرار يف هذه القضية يتمتعون مبزايا إجرائية ليست متاحة   - 79
هؤالء  كما توىل األولوية إىل النظر يف طلبات. متبكتو الذي حلق مهم ضرر مماثل أهايلهم من بالضرورة لغري 

طلباهتم واملواد الداعمة هلا،  دعداإقّدمي الطلبات ه سبق ملإىل أن وبالنظر. 124الفرزاألشخاص خالل عملية 
 جعلعلومات راعتها الدائرة يف الطلبات م وأحال مقّدمو. 125مشقةدون هلم املشاركة يف إجراء الفرز  ميكنفإنه 
. يف هذا األمر احلدود املعيَّنةيعطيهم قدرًا أكرب من التأثري على ما  املقضي به مناسبًا الحتياجاهتمرب اجل جعل
ال يزالون حيظون مبساعدة املمثل القانوين وهو حمام  عّينته احملكمة ويتلقى مساعدة قانونية لتمثيل أهنم كما 

  .مصاحلهم والدفاع عنهم

إال أن ختطي املزايا اإلجرائية املذكورة بتعويض مقدمي طلبات جرب األضرار واستبعاد األشخاص الذين حلق   - 80
على مدى الضرر الذي حلق  بداًل من الرتكيزمهم ضرر مماثل قد يرّكز تركيزًا ال موجب له على إيداع الطلبات 

العتقاد بأن مقدمي طلبات جرب األضرار،  اإىلوليس مثة سبب يدعو  .قدموهاباجملين عليهم والتضحيات اليت 

                                                                                                                                                 
؛ تقرير اخلبري الثاين، 134إىل  123 تا، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  120
يضاً مالحظات املمثل القانوين أ. انظر 84إىل  80 الفقرات ]باإلنكليزية[، Red-AnxII-Conf-214-01/15-01/12-ICCثيقة الو 

 .70إىل  66 الفقرات ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، Red-190-01/15-01/12-ICCاألوىل، الوثيقة 
 .37إىل  34 ، الفقراتtARB-171-01/15-01/12-ICCاحلكم، الوثيقة  121
؛ تقرير اخلبري 134و 123 الصفحتان ]بالفرنسية[، Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  122

 .84إىل  80 ، الفقراتICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxII-Redالثاين، الوثيقة 
؛ مالحظات املمثل القانوين األوىل، 40 ، الصفحةICC-01/12-01/15-224-Confمالحظات املمثل القانوين الثانية، الوثيقة  123

 .147 الفقرة ]بالفرنسية[، Red-190-1/150-01/12-ICCالوثيقة 
 .146 انظر فيما يلي الفقرة 124
 ‘.2’ 146 انظر فيما يلي الفقرة 125
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وكما أشار املمثل القانوين نفسه إىل . سائر أهايل متبكتو عندرجة خمتلفة ب، قد تضرروا اتطلب رد أهنم قدمواجمل
إن االقتصار على جرب أضرار مقّدمي الطلبات املنظور فيها أمام الدائرة وحدهم قد يثري قدرًا كبريًا من فذلك، 

قدر  اً جرب األضرار يف هذه القضية مجاعييكون أن بوأوصى اخلرباء الذين عّينتهم الدائرة أيضًا  .126اإلحباط
 .127اإلمكان

املباين احملمية  تكان  ملنإال  غري املباشرةخلسارة االقتصادية جراء ااألضرار فرديًا جبرب الدائرة  تقضيلذا، لن   - 81
اس فردي ألن خسارهتم تفوق يف شدهتا وطابعها ومن األنسب معاجلة ضررهم على أس. الوحيدمورد رزقهم 

واخلرباء  128ملمثل القانوين للمجين عليهما. وهذا األمر أقّر به اجملتمعأفراد االستثنائي اخلسارة اليت تكبدها سائر 
. يف هذه القضية ينضرر من املت باعتبارهماجملموعة من هذه  اً ذكر أفرادالصون بالذين خي 129واخلرباء املعّينون

الفئة بعض هذه  يفأن يندرج . كما ميكن انة املباين احملمية ومحايتهاصي منكسب رزقه ي كانويشمل هؤالء من  
املباين  مواقعمن املأخوذ رمل البيع  هي ت جتارته الوحيدةكانالتجاري الذي  احملل صاحب ، كأصحاب األعمال

 الذين تضرروا من فقدان املبايناألخرى األعمال  خمتلف أصحابذلك  لكن ال يشمل، 130ك بهللترب   احملمية
  مية.احمل

 ربي جتُ  أنمن األنسب  جيعالن غري املباشرةعدد اجملين عليهم ومدى اخلسارة االقتصادية  أنترى الدائرة   - 82
ألصحاب األعمال وال يعين هذا أنه ال ميكن . جربًا مجاعياً  اجملموعة احملددةهذه ال ينتمون إىل  مين  أضرار 

ن الدائرة تعترب أنه من باألحرى أضرار اجلماعية بل أحكام جرب األ يف إطار تنفيذ واألسر تلقي دعم مايل
ال ميس ”. وكما قضت دائرة االستئناف، معاجلة جمديةالضروري جرب األضرار مجاعيًا ملعاجلة األضرار الالحقة 

القرار القاضي بعدم إصدار أمر جبرب األضرار الفردي بأحقية األشخاص الذين قدموا طلبات جبرب األضرار 
 “.131ملشاركة يف أي برنامج جلرب األضرار اجلماعيالفردي يف ا

                                                 
األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، ] Red-Corr-224-01/15-01/12-ICC مالحظات املمثل القانوين الثانية، الوثيقة 126

 .91إىل  87 الفقرات
ر اخلبري األول، الوثيقة ؛ تقري125 الفقرةباإلنكليزية[، ] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  127

ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxI-Red42 ، الفقرة. 
 .67 ة، الفقر ICC-01/12-01/15-190-Confمالحظات املمثل القانوين األوىل، الوثيقة  128
 .133و 130و 66 ، الفقراتICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxII-Redتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  129
 .68 الفقرة ،ICC-01/12-01/15-190-Confمثل القانوين األوىل، الوثيقة مالحظات املانظر  130
 .155 ، الفقرةtARB-3129-01/06-01/04-ICCحكم االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  131
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من كانت أضرار جرب  ‘1’ه السيد املهدي يقتضي: لذا ترى الدائرة أن الضرر االقتصادي اليت تسبب في  - 83
طرائق يتعلق ب فيمامجاعياً. أما  جرباً متبكتو  سائر أهلجرب  ‘2’، الوحيد جربًا فردياً رزقهم  مورداملباين احملمية 
 .املالية املتكبدة ةاخلسار  عن التعويض عن طريقاألضرار الفردية  جُتربي ، فرتى الدائرة أنه ينبغي أن جرب األضرار

معاجلة الضرر االقتصادي بغية جمتمع متبكتو إعادة تأهيل وينبغي أن ترمي طرائق جرب األضرار اجلماعي إىل 
ج للتثقيف والتوعية تقوم على إشراك اجملتمع وميكن أن تشمل التدابري اجلماعية يف هذا الصدد برام. غري املباشر

للقروض  اً مج للعودة وإعادة التوطني ونظاماحمللي للنهوض برتاث متبكتو الثقايف اهلام والفريد من نوعه وبرا
الصغرية من شأنه أن يساعد اجملتمع على كسب دخل أو غريها من برامج املساعدة النقدية إلعادة إحياء 

 . 132قتصادية املفقودةبعض أنشطة متبكتو اال

 

 الضرر املعنوي - 3
 .133خلصت الدائرة يف احلكم الذي أصدرته على السيد املهدي إىل أنه تسبَّب يف ضرر معنوي  - 84

ويدعي كٌل من اجملين عليهم الذين قدَّموا طلبات جرب األضرار بأنه حلق مهم ضرر معنوي بصورة أو بأخرى   - 85
دائرة أن اجملين عليهم أثبتوا وقوع أشكال الضرر التالية إثباتًا يفي جراء اهلجوم على املباين احملمية. وترى ال

األمل النفسي واجلزع مبا يف ذلك حرمان مين فرَّوا من متبكتو جراء اهلجوم على املباين ‘ 1’باملعيار املطلوب: 
ملأخوذة من وفيما يلي بعض املقاطع ا. 134تعطيل مسرية الثقافة‘ 2’احملمية من الطفولة والفرص والعالقات؛ 

 :الرتمجة اإلنكليزية لطلبات جرب األضرار
 

                                                 
؛ املرفق األول امللحق 43 الصفحة [،باإلنكليزية] Red3-AnxI-214-01/15-01/12-ICCقرير اخلبري األول، الوثيقة تانظر  132

اجملين طلب ؛ 44 الفقرة ]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، Red-AnxI-193-01/15-01/12-ICCبإحالة قلم احملكمة، الوثيقة 
 .2 ، الصفحةICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx132-Red، الوثيقة a/35140/16عليه 

 .108، الفقرة tARB-171-01/15-01/12-ICCاحلكم، الوثيقة  133
 البلدان حمكمةأقرَّ يف السوابق القضائية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بأشكال الضرر املعنوي النامجة عن تعطيل مسرية الثقافة.  134

 حكم جرب األضرار، غواتيماال ضد سانشيز دي بالن مذحبة ضية، ق‘(حمكمة البلدان األمريكية)’ اإلنسان حلقوق األمريكية
؛ حمكمة 88إىل  85و 77، الفقرات ‘(حكم جرب األضرار يف قضية سانشيز)’، 2004تشرين الثاين/نوفمرب  19]باإلنكليزية[، 

( بشأن جوهر الدعوى وجرب األضرار، والتكاليفان األمريكية، قضية سكان ياكيي أكسا األصليني ضد باراغواي، احلكم )البلد
 .203و 154، الفقرتان 2005حزيران/يونيو  17]باإلنكليزية[، 
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 ’135‘لقد اهنرُت نفسياً اهنياراً تاماً جراء تدمري األضرحة. 

 ’136‘لقد ُجين علّي يف تدمري األضرحة فأصابين الغم وهزين ذلك من أعماقي حىت النخاع. 

 ’.ًوشعرت باملهانة جراء  لقد عانيت ما مل أعانه طيلة حيايت ... لقد اهنرت اهنيارًا نفسيًا تاما

 .137‘التدمري. وال أزال أعاين ... ال أزال أتضرر نفسياً 

 ’ ّ138‘لقد بلغ يب اهللع والتأمل يوم تدمري األضرحة حداً كان املوت معه أهون علي. 

 ’139‘لقد تزعزعت عقيديت واهتز إمياين . 

 ’ 140‘الطفولة واإلميان واحملبة –لقد فقدُت كل شيء جراء التدمري. 

 ’141‘ت عقيديت . وفرَّت أسريت ]...[ لقد فقدت كل شيء وكل إمياينلقد تزعزع. 

 ’ .لقد عانت املدينة برمتها يوم ُدم رت األضرحة. وبكيت، وبكى أناس كثريون، من شدة الضيق

فاألولياء شأهنم عظيم، إهنم أسالفنا كلنا. فنحن نتربك مهم ونقد م النذور إليهم يف كل املناسبات 

اة واملرض والسفر وغري ذلك. وهذه هي علة تضايقنا الشديد جراء تدمريها. يف الوالدة والوف –

 .142‘ما كنا نظن أن ذلك ممكن

                                                 
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx9-Red، الوثيقة a/35006/16عليه  طلب اجملين 135
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx3-Red، الوثيقة a/25113/14طلب اجملين عليه  136
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx5-Red، الوثيقة a/35000/16طلب اجملين عليه،  137
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx6-Red، الوثيقة a/35002/16 طلب اجملين عليه، 138
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx42-Red، الوثيقة a/35050/16طلب اجملين عليه،  139
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx56-Red، الوثيقة a/35064/16طلب اجملين عليه،  140
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx60-Red، الوثيقة a/35063/16طلب اجملين عليه،  141
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx12-Red، الوثيقة a/35010/16طلب اجملين عليه،  142
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 ’ لقد بكيت بكاًء مريرًا يوم أن ُدم رت األضرحة. وذاقت أسريت وأصدقائي وكل أهل متبكتو

ركاهتم، العناء. ولن ننسى ذلك طيلة الدهر. إن أولياء متبكتو من أولياء اهلل. وعندما نطلب ب

يفيضون علينا مها. إن دمار األضرحة دمار لنا. وال يزال األمل يعتصرنا. لقد تغريت املدينة ومل تعد  

كما كانت. ومع أن األولياء ال يزالون حيموننا، فإن احلال مل تعد كما كانت عليه. لقد فقدنا كل 

 . 143‘شيء ومل يعد لدينا ما منلكه

 ’شريفة يف معانايت ]...[ لقد عانيت كما عاىن سائر أفراد لقد تسبَّب تدمري أضرحة أساليف ال

أسريت. وكلما كانت أسريت متر مبحنة، كان الضريح املكان الوحيد الذي كنا جنتمع فيه وندعو اهلل 

 .144‘أن يقينا

وتلقت الدائرة طائفة من املعلومات األخرى اليت تصف اجلزع والضرر الوجدانيني اللذين عاىن منهما أهل   - 86
بأسرها. فعلى وجه اخلصوص كانت املباين احملمية يف نظر الكثريين حامية ألهل املدينة من أي ضرر متبكتو 

يأتيها من اخلارج. لذا فإن اهلجوم على املباين احملمية مل يدم ر آثارًا قي مة فحسب بل زعزع إميان أهل املدينة 
 . 145مجاعًة بأهنم حيظون باحلماية

                                                 
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-210-Conf-Anx22-Red، الوثيقة a/35029/16طلب اجملين عليه،  143
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx49-Red، الوثيقة a/35056/16طلب اجملين عليه،  144
 ريتقرير اخلب ؛149إىل  146 ، الصفحات]بالفرنسية[ Red2-AnxIII-214-01/15-01/12-ICCالثالث، الوثيقة  ريتقرير اخلب 145

ICC-، الوثيقة األولتقرير اخلرباء ؛ 65، الفقرة ]باإلنكليزية[ Red2-AnxII-Conf-214-01/15-01/12-ICCالثاين، الوثيقة 

Red3-AnxI-214-01/15-01/12 ؛ طلب اجملين عليه 29ة ، الصفحية[نكليز ]باإلa/35069/16 01/12-01/15-، الوثيقة-ICC

200-Conf-Anx62-Red ؛ طلب اجملين عليه 2، الصفحةa/35140/16 الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx132-

Red ؛ طلب اجملين عليه 2، الصفحةa/35138/16 الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx130-Red ؛ 2، الصفحة
؛ طلب اجملين عليه 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx127-Red، الوثيقة a/35135/16طلب اجملين عليه 

a/35130/16 الوثيقة ،ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx122-Red 2، الصفحة. 
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ملهدي هو السبب الفعلي واملباشر هلذه األضرار املعنوية النامجة عن اهلجوم واقتنعت الدائرة بأن السيد ا  - 87
على املباين احملمية. إذ كان من السائغ عقاًل توق ع أن يسفر اهلجوم على ممتلكات ثقافية متثل جزءًا أصياًل من 

 حياة أهل متبكتو عن حدوث صور اجلزع هذه. 

اب بأن أفضل وسيلة لرفع الضرر املعنوي الذي حلق مهم هي وحياج املمثل القانوين للمجين عليهم بإسه  - 88
. ولألسباب ذاهتا اليت سيقت يف معرض مناقشة 146صرف تعويضات للمجين عليهم جلرب ضررهم فرديًا ومجاعياً 

اخلسائر االقتصادية غري املباشرة، ترى الدائرة أن هذا النهج القائم على صرف تعويضات ملقدمي طلبات جرب 
د الدائرة من جديد أن هذا املنهاج يقل ل من شأن الطائفة املتنوعة من املعلومات . وتشد  147معضلة األضرار فيه

عانوا  –ال اجملين عليهم مقدمي طلبات جرب األضرار فحسب  –األخرى اليت تثبت أن أهل متبكتو بأسرهم 
 ضرراً معنوياً. 

ن أثر على أهل املدينة بأسرها حق قدره، إذ وترى الدائرة أن حجج الدفاع ال تقد ر ما للضرر املعنوي م  - 89
يذهب يف مالحظاته إىل أنه ال ميكن إثبات وقوع ضرر نفسي يف هذه القضية إال باقتضاء وجود صلة مباشرة 

بل واملمثل القانوين  –. وتوافق الدائرُة الدفاعي 148واألولياء الذين هومجت أضرحتهمبني مين  يزعمون وقوع الضرر 
يربطهم ‘( كأحفاد األولياء)’الرأي يف أن مين  حلقت مبدافن أسالفهم أضرار جراء اهلجوم  - 149للمجين عليهم

. ولذا ترى الدائرة أن هؤالء يلزم جرب أضرارهم 150باملواقع املدمَّرة رباط عاطفي خمتلف عن سائر أهايل متبكتو
ب أن يتخذ طابعًا مجاعياً بتعويضهم تعويضًا فرديًا عما عانوه من أمل نفسي وجزع لكن سائر حكم اجلرب جي

 يشمل أهايل متبكتو كافًة. 

                                                 
]األصل الفرنسي وترمجته  Red-Corr-224-01/15-01/12-ICC، الوثيقة الثانية املمثل القانوين للمجين عليهم مالحظات 146

 .59إىل  44، الفقرات اإلنكليزية[
 فيما تقدَّم. 82إىل  77الفقرات  انظر 147
 .23]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، الصفحة  ICC-01/12-01/15-191، الوثيقة األوىل الدفاع مالحظات 148
 .77، الفقرة ICC-01/12-01/15-Conf، الوثيقة األوىل يهماملمثل القانوين للمجين عل مالحظات 149
  .21، الصفحة ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxI-Redاألول، الوثيقة  ريانظر أيضاً تقرير اخلب 150
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 فنادمين  حلقت مبجرب ضرر ‘ 1’ولذا تقضي الدائرة بأن الضرر املعنوي الذي سبَّبه السيد املهدي يقتضي:   - 90
سائر أهايل متبكتو  جرب ضرر‘ 2’ما عانوه من أمل نفسي وجزع؛  جربًا فرديًا لقاءأسالفهم أضرار جراء اهلجوم 

فيما يتعلق بطرائق جرب الضرر، ترى وتعطيل ملسرية الثقافة. و  أمل نفسي وجزعمجاعيًا لقاء ما القوه من جربًا 
لقاء ما  الدائرة أن جُتربي األضرار الفردية عن طريق التعويض وأن جُتربي األضرار اجلماعية عن طريق إعادة التأهيل

جيوز أن تشمل طرق جرب األضرار هذه تدابري رمزية  عانوه من روع نفسي جراء اهلجوم على املباين احملمية. و 
اعرتافًا ألهل متبكتو علنًا مبا حلق مهم من ضرر  –كإقامة النصب التذكارية وعقد مراسم التأبني أو الغفران 

 معنوي. 

مبا يكفل  مداها سيمتدوترى الدائرة، كما سبق أن شدَّدت على ذلك فيما تقدَّم، أن آثار هذه التدابري   - 91
 ضرر الذي أملَّ بشعب مايل بأسره وباجملتمع الدويل.رفع ال

الطلب الذي قدَّمه املمثل القانوين للمجين عليهم خبصوص املنظمة اجملين على الدائرة أيضًا  قد اطلعتو   - 92
حتديدًا اليت تطلب، فضاًل عن جرب األضرار بالطرائق اليت سبق تناوهلا يف معرض  a/35140/16عليها ذات الرقم 

إقامة برنامج للمعونة واملشورة يالئم احتياجات أهل متبكتو وتتوىل ’سائر االقتصادية غري املباشرة، مناقشة اخل
. ولئن كان هذا الربنامج يتسق مع الطرائق اليت أشري إليها جلرب الضرر املعنوي فإن الدائرة ترى 151‘]هي[ إدارته

اجلرب املقضي به أمران يدخالن يف نطاق مرحلة  أن مسألة مشاركة هذه املنظمة حتديداً ومدى اخنراطها يف تنفيذ
 التنفيذ. 

 
 الضرر البدين - 4

وكانت اخلطة . إن التهمة الوحيدة اليت أدانت الدائرة السيد املهدي مها هي اهلجوم على املباين احملمية  - 93
دين السيد املهدي . ومل يُ 152املشرتكة اليت اسُتنمد إليها يف هذه اإلدانة تقتصر على اهلجوم على هذه املواقع فقط

 جبرائم ضد األشخاص كما مل ختلص الدائرة إىل أي معاينات بشأن الوقائع املتعلقة مهذه اجلرائم.

 . 153جراء اهلجوم –حلق إما مهم أو بأفراد أسرهم  –ويدَّعي بعض اجملين عليهم بوقوع ضرر بدين   - 94

                                                 
 .2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx132-Red، الوثيقة a/35140/16طلب اجملين عليه  151
 .54والفقرة  38إىل  36 ات، الفقر tARB-171-01/15-01/12-ICCاحلكم، الوثيقة  152
 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx89-Red، الوثيقة a/35096/16على سبيل املثال، طلب اجملين عليه  153
-ICC، الوثيقة a/35102/16طلب اجملين عليه ؛ ‘(يف أثناء اهلجوم والتدمري. ]معلومة محجوبة[لقد قُتمل ابن أخي/ابن أخيت )’

01/12-01/15-200-Conf-Anx94-Red إذ أطلقوا النار عليه  ]معلومة محجوبة[لقد شهدت التدمري وفقدُت )’ 1، الصفحة

ICC-01/12-01/15-236-tARB  25-09-2017  35/55  NM T

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-171


 ICC-01/12-01/15الرقم 

 ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

 

36/55 
 

 2017آب/أغسطس  17

 

 . 154اق تدمري األضرحةوقد تلقت الدائرة مواد تؤيد وقوع ضرر معنوي ناجم عن الوفاة يف سي  - 95

ويشري الدفاع إىل أن السيد املهدي ال ينازع يف حق اجملين عليهم يف املطالبة بتعويضات عن حاالت الوفاة   - 96
 . 155اليت وقعت أثناء اهلجمات ومن جرائها لكنه حياج بأنه ليس مثة أدلة تدعم هذه املزاعم

بدين مشريين أوجز اإلشارة إىل أهنا وقعت أثناء  وترى الدائرة أن العديد من اجملين عليهم يدَّعي بوقوع ضرر  - 97
اهلجوم، مما يصع ب التحقق من مالبسات هذه الوفيات وكيفية حدوثها خالل اهلجوم على املباين احملمية. 
وجيعل ذلك من املستحيل حتديد ما إذا كان املتسبب يف هذه األضرار هم من شاركوا السيد املهدي يف اهلجوم 

مية أم آخرون على حنو مل يكن على علم به أو كان بإمكانه عقاًل أن يتوقعه. وتشد د الدائرة من على املباين احمل
جديد على إىل أنه مل خُيليص يف احلكم إىل أي استنتاجات فيما يتعلق بالوقائع تشري إىل أن للضرر البدين دوراً 

 .156يف اخلطة اإلجرامية اليت أُدين السيد املهدي استناداً إليها

املمثل القانوين للمجين عليهم ينبغي يف هذا السياق "حصر اجملين عليهم بأولئك الذين فقًا ملا أقّر به وو   - 98
ان . وال ترى الدائرة استنادًا إىل املعلومات اليت حبوزهتا أنه ك157ة اليت أدين مها السيد املهدي"عانوا من اجلرمي

هلذا الشكل  السبب الفعلي واملباشراملهدي هي  ميكن توقع أي ضرر بدين يتيح اخللوص إىل أن جرمية السيد
 من أشكال الضرر. 

 وبناًء على ذلك، متتنع الدائرة عن إصدار أمر جبرب هذا الشكل من أشكال الضرر.  - 99

 

 

                                                                                                                                                 

 1، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx85-Red، الوثيقة a/35092/16طلب اجملين عليه ؛ ‘(عندما حاول املقاومة.
طلب ؛ ‘(كنُت موجودًا أثناء التدمري، وروعين ذلك أشد الرتويع إذ فقدت عندئذ كل متاعي وقُتمل بعض أفراد أسريت. لن أسامح.)’

فقد  لقد عانيت جراء اهلجوم.)’ 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx32-Red، الوثيقة a/35039/16اجملين عليه 
 ‘(. قتلوا ]معلومة حمجوبة[ أثناء تدمري املسجد.

ثيقة ؛ تقرير اخلبري األول، الو 73إىل  69، الفقرات Red2-AnxII-Conf-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  154
ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxI-Red ، الوثيقة مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم الثانية. انظر أيضاً 42الصفحة ،

ICC-01/12-01/15-224-Conf 65إىل  60، الفقرات. 
 .26، الفقرة ICC-01/12-01/15-226-Conf، الوثيقة مالحظات الدفاع الثانية 155
 .54والفقرة  38إىل  36 ات، الفقر tARB-171-01/15-01/12-ICCاحلكم، الوثيقة  156
 .51، الفقرة  deR-190-51/01-21/01-CIC، الوثيقة األوىل املمثل القانوين للمجين عليهم مالحظات 157

ICC-01/12-01/15-236-tARB  25-09-2017  36/55  NM T

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-214-AnxII-Red2
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-171
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/12-01/15-190-Red


 ICC-01/12-01/15الرقم 

 ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

 

37/55 
 

 2017آب/أغسطس  17

 

 التلفيات اليت حلقت مبمتلكات أخرى غري املباين احملمية - 5
 تكن اخلطة املشرتكة مل وكما ورد سابقاً،مل تدن الدائرة السيد املهدي إال بتهمة اهلجوم على مبان حممية.   - 100

. ومل يُدين بأي شكل آخر من أشكال 158اليت اسُتنمد إليها يف إدانته تتمثل إال يف اهلجوم على تلك املواقع
كما مل ختلص الدائرة إىل أي معاينات بشأن الوقائع املتعلقة التسبب يف إحلاق خسائر أو تلفيات باملمتلكات  

 .مهذه اجلرائم

اجملين عليهم بأهنم فقدوا ممتلكات شخصية )مستلزمات منزلية، وماشية، وبضائع وغريها( جراء  يدعيو   - 101
. ويدعي العديد منهم بأن هذه اخلسائر وقعت جراء فرارهم من متبكتو يف أعقاب 159اهلجوم على املباين احملمية
 .160اهلجوم على املباين احملمية

هلذا  السبب الفعلي واملباشرلوص إىل أن السيد املهدي هو وترى الدائرة أهنا مل تتلق معلومات تكفي للخ  - 102
املواد يف  التفصيل فإن عدم، أذى بديناملتعلقة بوقوع  دعاءاتشأن االوك. 161الشكل من أشكال الضرر

 هعو وق يةتسبب به وكيف ن  احمليطة مهذا الضرر، كمعرفة مي  املالبسات استجالء  الدائرة تصع بالداعمة املقدمة إىل
تسفر أعمال السيد إذا كان من املعقول توّقع أن  اويستحيل بالتايل التحقق ممهلجوم على املباين احملمية. خالل ا

ما إذا كان  جتعل قلة التفصيل من غري الواضح يف بعض األحيانو . الضررهذا النوع من  املهدي وسلوكه عن
                                                 

 .37و 36، الفقرتان tARB-171-01/15-01/12-ICCاحلكم، الوثيقة  158
أخذوا قطيعنا من )’ 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx39-Red، الوثيقة a/35046/16طلب اجملين عليه  159

 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx40-Red، الوثيقة a/35047/16طلب اجملين عليه ؛ .‘(وهنبوا منزيل األبقار
-ICC-01/12-01/15، الوثيقة a/35093/16طلب اجملين عليه  ؛‘(لقد فقدت كل شيء جراء التدمري. فُسرمقت قطعاين وُدم ر منزيل)’

200-Conf-Anx86-Red ؛ ‘(ويوم التدمري، هنُمب كل ما كان فيه .كان يل قبل وقوع األحداث دكان أبيع فيه سلعاً )’ 2، الصفحة
شهدت التدمري وتأثرت ’) 1، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx107-Red، الوثيقة a/35115/16طلب اجملين عليه 
 .‘(ر منزلنا عن آخره]...[لقد ُدم   .بذلك من أعماقي

فررت تاركًا ورائي )’ 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx125-Red، الوثيقة a/35133/16طلب اجملين عليه  160
، a/35056/16طلب اجملين عليه  ؛‘(كل ما أملك. أشعر مبعاناة نفسية وإهناك بدين هائلني. لقد تركت ماشييت ومتاعي وكالمها هنُمب

ُت التدمري وكنُت موجودًا أثناء وقوعه)’ 2، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx49-Red الوثيقة  ]...[ .لقد خيربم
-ICC-01/12، الوثيقة a/35036/16طلب اجملين عليه  ؛‘(وفررُت طلبًا للمالذ. وأخذ اجلهاديون كل ما كان يف منزيل أثناء التدمري

01/15-200-Conf-Anx29-Red طلب  ؛‘(لذنا بالفرار ]...[ حينما ُدم ر الضريح ]...[ ... وُسلمب كل متاعي.)’ 2، الصفحة
متاماً. تضررت مما لقد اهنرُت ’) 1، الصفحة ICC-01/12-01/15-200-Conf-Anx109-Red، الوثيقة a/35117/16اجملين عليه 

 .(‘حدث ولذت بالفرار تاركاً ورائي كل ماشييت وبضاعيت.
 .79الفقرة  ،]باإلنكليزية[ Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة لذلك،  انظر، تأييداً  161
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 احملمية أم جراء أحداث أخرى وقعت إبان جرب األضرار يُطليب استنادًا إىل ضرر حلق جراء اهلجوم على املباين
ين عليهم خالل اهلجوم فال تعترب جملفرار ا يف أثناءائر أو األضرار وقعت ساخل وحىت إذا كانت احتالل متبكتو.

 على أن جرمية السيد املهدي هي سببها املباشر. قد أقيمأن الدليل الدائرة 

 غري املباشرةد املهدي مسؤوالً عن بعض اخلسائر االقتصادية وعليه ومع أن الدائرة ترى أنه جيوز اعتبار السي  - 103
، 163من املنطقة نتيجة هلذا التدمري حلق مبن فرواوعن الضرر املعنوي الذي  162تدمري املباين احملميةالنامجة عن 

 يف سياق اهلجوم على املباين احملمية. أخرى حلقت مبمتلكاتخسائر فإنه ال جيوز حتميله مسؤولية أية 

 
 اخلالصة  - 6

تأمر الدائرة جبرب األضرار على ، من القواعد (3)و (2) 98 ووفقًا للقاعدةلألسباب الواردة فيما تقدَّم   - 104
 النحو احملّدد لكل شكل من أشكال الضرر التالية:

 الضرر الذي حلق باملباين احملمية: جرب األضرار مجاعياً من خالل إعادة تأهيل مواقع املباين احملمية.  .1

جرب أضرار مين  كانت املباين احملمية مورد رزقهم الوحيد جربًا فردياً : غري املباشرةر االقتصادية اخلسائ  .2
وجرب أضرار سائر أهل متبكتو جرباً مجاعياً. وجُتربي هذه األضرار عن طريق التعويض عن اخلسائر املالية 

 كتو.الفردية وإعادة التأهيل لرفع األضرار االقتصادية اليت حلقت بأهل متب

جربًا فرديًا وجرب أضرار أسالفهم أضرار جراء اهلجوم  الضرر املعنوي: جرب أضرار مين  حلقت مبدافن .3
التعويضات الفردية وإعادة التأهيل  وجُتربي هذه األضرار عن طريقسائر أهل متبكتو جربًا مجاعياً. 

 ين احملمية.اجلماعي ملعاجلة اجلزع الوجداين الذي عانوا منه جراء اهلجوم على املبا
 

مبادئ عدم التمييز العامة  التشديد علىبينة يف الفقرات الفرعية السابقة، تعيد الدائرة وفضاًل عن الطرائق امل  - 105
. وينبغي قدر اإلمكان تنفيذ إجراءات جرب 164جرب األضرار الذي أمرت به احملكمة االيت ينبغي أن يقوم عليه

                                                 
 فيما تقدَّم. 83إىل  72الفقرات  162
 فيما تقدَّم. 92إىل  84الفقرات  163
 فيما تقدَّم. 34انظر على وجه اخلصوص الفقرة  164
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ول دون تكافؤ أي حالة متييز قائمة حتبل يعاجل،  ،يفاقمايف وال الضرر على حنو يراعي البعدين اجلنساين والثق
 .فرص اجملين عليهم

متبكتو، قد اطلعت سكان إن الدائرة، وإن كانت تذك ر مبا أشارت إليه من أهنا اقتصرت يف تقييمها على   - 106
ر اليت ورد بياهنا على طلب املمثل القانوين للمجين عليهم خبصوص تعويض دولة مايل تعويضًا رمزيًا عن األضرا

ترى أن توجيه لفتة رمزية كهذه أمر صائب وتوعز بدفع مبلغ ، 53ويف ضوء ما ذكرته يف الفقرة . 165فيما تقدَّم
 يورو واحد لدولة مايل باعتبار ذلك جزءاً مما حُيكيم به جلرب األضرار.

اليونسكو  الدويل الذي تـُعيد  و واحد للمجتمع مبلغ رمزي قيمته يور ي الدائرة أن يُدفع ترتئوعلى غرار ذلك،   - 107
 ذه القضية.له بالنظر إىل الطبيعة اخلاصة هلل ممث   أفضل

تعذَّر على الدائرة أن ختلص على حنو يفي باملعيار املطلوب إىل أنه جيوز حتميل السيد املهدي مسؤولية و   - 108
وتشد د الدائرة يف هذا اليت حلقت باملمتلكات.  التلفياتالضرر البدين أو األشكال األخرى من اخلسائر أو 

الصدد على النطاق احملدود نسبيًا لقضية السيد املهدي قياسًا بالطائفة املتنوعة من انتهاكات حقوق اإلنسان 
اليت يُدَّعى بوقوعها مؤخرًا يف متبكتو وسائر أحناء مايل. ولئن كان ال جيوز حتميل السيد املهدي املسؤولية عن 

ئرة حتث الصندوق االستئماين للمجين عليهم على النظر يف إمكان العمل مبوجب هذه املآسي عموماً، فإن الدا
 ( من القواعد من أجل تقدمي املساعدة للمتضررين. 5) 98القاعدة 

 نطاق المسؤولية -جيم 
ستنظر الدائرة اآلن يف مسؤولية السيد املهدي عن كل شكل من أشكال الضرر الذي أُثبمت يف القسم   - 109

 السابق.

تسبب به ومع مجلة  مسؤولية املدان عن جرب األضرار جيب أن تتناسب مع الضرر الذيالدائرة بأن  تذك رو   - 110
اليت حنن بصددها، راعت  القضيةويف  .166اخلاصة القضيةيف ظروف  مها أُدين ور منها مشاركته يف اجلرائم اليتأم

( )أ( من 3) 25اجلرمية وفقًا للمادة أن السيد املهدي أدين باعتباره شريكًا يف ارتكاب ‘ 1’الدائرة ما يلي: 
أنه شارك مشاركة مباشرة يف ‘ 3’أن السيد املهدي رتَّب اهلجوم على املباين احملمية؛ ‘ 2’النظام األساسي؛ 

زن هذه العوامل علمًا بأنه ال جيوز حتميله املسؤولية إال عن و وجيب اهلجوم على مخسة من املباين احملمية. 

                                                 
)اليت ُيشيار فيها  11، الفقرة ICC-01/12-01/15-224-Conf-Corrالوثيقة  مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم الثانية، 165

 .إىل أن الطلب يأيت بناًء على مشاورات مع السلطات املالية(
 .118، الفقرة ICC-01/04-601/0-3129جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة االستئناف بشأن دائرة حكم  166

ICC-01/12-01/15-236-tARB  25-09-2017  39/55  NM T

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-01/06-3129


 ICC-01/12-01/15الرقم 

 ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

 

40/55 
 

 2017آب/أغسطس  17

 

جوم على املباين احملمية وأنه ال جيوز أن يتحمل مسؤولية أي ضرر آخر وقع يف أثناء األضرار الناشئة عن اهل
 أي ضرر آخر حلق برتاث املدينة الثقايف.حىت احتالل متبكتو بل 

ترى الدائرة أنه ال يلزم اخلوض فيما إذا كانت املبالغ الواردة فيما يلي متثل جمموع األضرار اليت وقعت جراء و   - 111
 . فاستنتاجاهتا تقتصر على السيد املهدي وما ترى أنه تقييم عادل ملسؤوليته وحده.باين احملميةعلى امل اهلجوم

رأى أن على الصندوق االستئماين للمجين عليهم أن املمثل القانوين للمجين عليهم  أنالدائرة  وتالحظ  - 112
لحصول على هذه لمهية بيد أن الدائرة ال ترى أ. 167يعطي فكرة حمددة عن املوارد املتاحة يف هذه القضية

حبق السيد املهدي شخصيًا وأن ال صلة ملوارد  صدراجلرب املقضي به املعلومات ألسباب عدة منها أواًل أن 
 رالفصل فيما إذا كان سيسخ  لصندوق االستئماين ل يعودوثانيًا الصندوق االستئماين مبسؤولية السيد املهدي. 

 ،الدائرة تقدير أويل ملوارد الصندوق االستئماين املتاحة ىلىت إذا ُقد م إحو  .168لتكملة مبلغ اجلرب املقضي بهموارده 
ثالثاً واستناداً إىل ما . القضيةهذه املوارد يف هذه  توظيفهلذا التقدير صلة بقرار الصندوق االستئماين  يكونلن ف

 يف ضوءة الحقة من التنفيذ تكميلي يف مرحلالبلغ امل زيادةميكن فإنه  ،169نفسهالصندوق االستئماين ممثل  قاله
نظرًا إىل . و األمر هذا يفعلى النحو املقضي به  رب األضرارجلالالزمة جناح جهود مجع األموال  اعوامل عدة منه

 ب معلومات من هذا القبيل. لأن موارد الصندوق االستئماين ليست ثابتة، فال حاجة لط

تماشى وي ومعقوالً  اً داجلرب حمدَّ  مبلغكون ي ضرورة أن اليت أشار فيها إىلوتالحظ الدائرة أيضًا حجة الدفاع   - 113
، 171وملا كانت كل املعلومات املتاحة للدائرة تؤكد أن السيد املهدي معوز. 170قدرات السيد املهدي املادية عم

 . فإن األخذ مهذه احلجة يقتضي حتديد مسؤوليته بصفر أو ما يقارب الصفر
                                                 

]األصل الفرنسي وترمجته  deR-190-51/01-21/01-CIC األوىل املتضمنة حجج املمثل القانوين للمجين عليهم، الوثيقةاملذكرة  167
 .144الفقرة  اإلنكليزية[،

 من الئحة الصندوق. 56ادة امل 168
تشرين  31بيري بيمبا غومبو، مالحظات على جرب األضرار، -الصندوق االستئماين للمجين عليهم، املدعي العام ضد جان 169

 .76، الفقرة CCI-50/01-80/01-7345 ، الوثيقة 2016 أكتوبراألول/
)ب(. ويطلب 41الفقرة ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[،  ICC-01/12-01/15-191األوىل، الوثيقة  الدفاع مالحظات 170

اته الثانية أن يُعطى حق التعليق على مجيع جوانب إجراءات جرب األضرار، مبا فيها القيمة )ن( من مالحظ 28الدفاع يف الفقرة 
هو  -وليس أي قرار مستقبلي آخر  -لكن يتبنيَّ من مذكرات الدفاع األخرى أنه يعي أن هذا األمر  .اإلمجالية ملبلغ جرب األضرار

أيًا يكن، فقد ُسنحت للدفاع فرص عديدة يف املرحلة اليت سبقت إصدار هذا الذي حُيد د مسؤولية السيد املهدي املالية اإلمجالية. و 
 األمر لتقدمي حجج بشأن القيمة اإلمجالية ملبلغ جرب األضرار.

الوثيقة  ،2016متوز/يوليو  21مالحظات قلم احملكمة بشأن حالة السيد أمحد الفقي املهدي املالية وسلوكه أثناء االحتجاز،  171
ICC-01/12-01/15-134 (ويرد يف املرفق األول ما يلي:امللحق مها مرفقان .) ’ مل تفضم التحريات اليت أجراها مكتب قلم احملكمة
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فقد سبق  لعوز السيد املهدي تأثريًا على ما تقضي به جلرب األضرار.وال تتفق الدائرة مع الرأي القائل بأن   - 114
أن قضت دائرة االستئناف بأن من اخلطأ اخللوص إىل أن لعوز املدان صلة بإمكان حتميله املسؤولية املالية عن 

 نطاق ومدى أييف احلسبان الدائرة أن تأخذ ( من القواعد على 1) 97وتنص القاعدة  172اجلرب املقضي به.
فمراعاة هذه الظروف من شأنه أن يؤدي حتماً ، دون ذكر الوضع املايل للمدان. تلفيات أو خسارة أو إصابة

وقد تؤثر حالة املدان املالية  إىل التقليل من شأن الضرر الذي وقع وحرمان اجملين عليهم حقهم يف االنتصاف.
كما أن الدائرة ال تريد أن   –معقولة على أقساط  كأن يُتاح له تسديد مبالغ  –على كيفية تنفيذ اجلرب املقضي به 

غري أن تنفيذ اجلرب  تثقل كاهل السيد املهدي مبا يتعذَّر عليه معه أن يعاود االندماج يف اجملتمع عند اإلفراج عنه.
املقضي به يدخل يف نطاق اختصاص هيئة رئاسة احملكمة وخيرج عن حدود املسألة اليت حنن بصددها وهي 

 . لية السيد املهدي املالية الشخصيةحتديد مسؤو 

ويف هذا الصدد، مل تقتنع الدائرة مبا ذهب إليه الدفاع من أن من اختصاصها قصر املدة اليت جيوز يف    - 115
مطالبة السيد املهدي بتسديد املبالغ املستحقة على مدة عقوبة  ين عليهمغضوهنا للصندوق االستئماين للمج

اعدها النظام األساسي ال ختول للدائرة هذه الصالحية كما أهنا ال ميكن أن فاملنظومة اليت أرسى قو . 173السجن
ضع هذا احلد، وحىت إذا جاز و  .174ُتستقى من حكم االستئناف الصادر بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا

ال الصندوق  –، فإن السيد املهدي ففي مجيع األحوال من اإلجحاف أن تفعل ذلك. فإن الدائرة ترى أن
 هو املسؤول عن الضرر الذي حلق باجملين عليهم. –ستئماين اال

                                                                                                                                                 

ومكتب املدعي العام والسلطات املالية وال املصادر العلنية، حىت اآلن، إىل أي دليل يناقض ادعاء السيد املهدي بأنه ال حيوز أي 
ملرفق نفسه باطالع الدائرة على أية مستجدات يف هذا الصدد لكنه مل يبلغ عن أي . وتعهد مكتب قلم احملكمة يف ا‘أصول

-ICC؛ انظر أيضًا الوثيقة 6، الفقرة ICC-01/12-01/15-134-Conf-Exp-AnxIمستجدات مهمة حىت هذا التاريخ. الوثيقة 

01/12-01/15-227-Conf-Exp .)ومرفقها( 
 .105إىل  102، الفقرات ICC-01/04-01/06-3129قضية لوبانغا، الوثيقة  جرب األضرار يفاالستئناف بشأن دائرة حكم 172
 )د(؛ مالحظات 41الفقرة ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[،  ICC-01/12-01/15-191، الوثيقة األوىل الدفاع مالحظات 173

 .55، الفقرة ICC-01/12-01/15-226-Conf-tENG الثانية ، الوثيقة الدفاع
إىل ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[،  ICC-01/12-01/15-191األوىل، الوثيقة  من مالحظاته 41يف الفقرة يشري الدفاع  174

الصندوق االستئماين ’جرب األضرار يف قضية لوبانغا لكن هذه الفقرة ال توضح سوى أن االستئناف بشأن دائرة حكم من  74الفقرة 
ICC-جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة االستئناف بشأن دائرة حكم .‘انعاض به عن املديضطلع بدور الوسيط لكن ال ُيست

 .74، الفقرة 3129-01/06-01/04
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 التلفيات اليت حلقت باملباين احملمية - 1
أضرحة إلعادة بناء  مليون يورو 2.53تلقت الدائرة معلومات تفيد بأن اليونسكو أنفقت ما يزيد على   - 116

يع املشاريع اليت نفذهتا يشمل مج املبلغ. لكن هذا 175وإعادة تأهيل املساجد ومكتبات املخطوطات متبكتو
وتلقت الدائرة معلومات من موضوع هذه القضية. احملمية العشرة اليونسكو وال يقتصر على إعادة ترميم املباين 

 96 600الـبقليل  يفوقكلفة الفعلية ألعمال ترميم األضرحة تالذي ميثل ال املبلغاملعّينني تفيد بأن اخلرباء 
  .176يورو

كلفة تل فرنكات اجلماعة املالية األفريقيةب مبالغتضمن  بصفته خبرياً اً تقرير  أيضاً  P-104 االدعاءوقّدم شاهد   - 117
أشار إىل أن اجملين عليهم تعرضوا  إىل هذا التقرير حني احلكمند واست. 177إعادة تأهيل ستة من املباين احملمية

نسبة ال وُأضيفت إليها 179إىل اليورو P-104اليت قدمها الشاهد  املبالغ التقديرية تلو  حُ  فإذا .178اقتصادية ألضرار
 يورو.  97 000لـ قليلب يكون احلاصل مقارباً ، املباين احملمية األربعة األخرى اليت متثل

هذه األضرار  عنتتوافق إىل حّد معقول مع مسؤولية السيد املهدي  املبالغ التقديريةالدائرة أن هذه  ىوتر   - 118
 يورو. 97 000مببلغ قدره  تهمسؤوليبالتايل د د  حتو 

                                                 
)ما يقابل باليورو  12 الفقرة اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[،]األصل  ICC-01/12-01/15-194الوثيقة مالحظات اليونسكو،  175

 ماليني دوالر الوراد يف املالحظات(. 3مبلغ الـ
 . 134 ة، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  176
 .0646و 0635و 0618و 0607و 0597و MLI-OTP-0024-0537 ،0564تقرير اخلبري، الوثيقة  177
 .184، احلاشية 108 ة، الفقر tARB-171-01/15-01/12-ICCاحلكم، الوثيقة 178
 . فرنكات اجلماعة املالية األفريقيةفرنكاً من  656احد يعادل اليورو الو  179
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 باشرة االقتصادية غري امل ةر ااخلس - 2
يف متبكتو منذ وقوع قّدم اثنان من اخلرباء الذين عّينتهم الدائرة سردًا مفصاًل جلميع األنشطة االقتصادية   - 119

االقتصادية  مجالية لألضراراإلقيمة الهذان اخلبريان  قدَّرو . 2015اهلجوم وحىت انتهاء أعمال إعادة البناء يف عام 
 ومل يعكف أي خبري آخر على تقدير قيمة اخلسائر االقتصادية غري املباشرة. 180مليون يورو 44.6 مبا يزيد على

 .181بالدقة نفسها هذه

خسائر قطاع و إىل أسباب عديدة مرتابطة منها بكتدية غري املباشرة اليت تكبدهتا متوتعود اخلسائر االقتصا  - 120
بني اخلسائر التمييز  تدرك الدائرة صعوبةو . هايلاأل فرارغل األمنية و او شاملتعلقة بالنقل والصعوبات الالسياحة و 

ذلك،  ومع .182يف مشال مايل ةالسائد الةها احلتباحملمية وتلك اليت سبَّ االقتصادية اليت جنمت عن تدمري املباين 
السيد املهدي ميل قيمة اخلسائر اليت ميكن حت يف تقدير مبالغةً مليون يورو  44.6الـمبلغ يف تعترب الدائرة أن 

 مسؤوليتها، وذلك ألسباب عدة. 

مليون يورو اخلسائر االقتصادية اليت تكبدهتا متبكتو وباماكو يف  44.6أواًل، يشمل املبلغ املقّدر بقيمة ف  - 121
رى أن معاجلة أضرار أهايل متبكتو تتيح معاجلة األضرار األوسع ت  إهنافسبق للدائرة أن أشارت كما و  الفرتة املعنية.

ومن هذا املنطلق ينبغي عدم أخذ املبالغ اإلمجالية  ناجعة.  وباجملتمع الدويل برمته معاجلةطاقاً اليت حلقت باملالينين
ديد مسؤولية السيد املهدي. ولألسباب عينها لن تأخذ الدائرة يف يف احلسبان لدى حت 183املتعلقة بباماكو

 إىل املبلغ املقدَّر بـ ، اليت ُتضيافخلسائر على املستوى الدويلا املتعلقة بتقييماستنتاجات اخلرباء األخرى احلسبان 
 .184مليون يورو 44.6

إلعادة  السابقةالفرتة ينبغي أن يقتصر على الدفاع يف هذا الصدد بأن حصر اخلسائر املادية  اجوحي  - 122
حىت عام و اهلجوم عامة احلقبة املمتدة بني بدء فرتة إعادة البناء  شمل. وت185اليونسكو بناء املعامل املدّمرة

                                                 
 .132ة ، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redالثالث، الوثيقة  اخلبريتقرير  180
لكنه يُقّر بأن اهلجوم أسفر عن  2015و 2012يذكر اخلبري الثاين يف تقريره بعض املبالغ املالية املرتبطة برسوم الدخول بني عامي  181

-ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxII. تقرير اخلبري الثاين، الوثيقة ‘يصعب حتديد مبلغه’الكسب القدرة على تدن  عام يف 

Red 84إىل  80، الفقرات. 
 .32 الصفحة، ICC-01/12-01/15-214-AnxI-Red3تقرير اخلبري األول، الوثيقة  182
 مليون يورو(. 9.16) 132ة ، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redالثالث، الوثيقة  اخلبريتقرير  183
 . 145ة ، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redالثالث، الوثيقة  اخلبريتقرير  184
األوىل، الوثيقة  الدفاع مالحظات، 61، الفقرة  ICC-01/12-01/15-226-Conf-tENGالثانية، الوثيقة  الدفاع مالحظات 185

191-01/15-01/12-ICC  23]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، الصفحة. 
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ن اخلبريان املعّيناقّدمها األرقام اليت  وتتعلق. 187بعد ذلك تواصلبعض عمليات الرتميم قد  وإن كان 2015186
وترى الدائرة أنه  .2015188إىل عام  2012عام  منالفرتة املمتدة  يفاخلسائر املادية يف متبكتو يف املقام األول ب

رج خسائر اقتصادية غري مباشرة ختأي استنتاجات بشأن  ا اخللوص إىلتتيح هلمعلومات حمددة كافية  لديها يسل
 ليت أثارها الدفاع يف هذا الصدد.لشواغل اتنتفي ا وبالتايلده الدفاع، النطاق الزمين الذي حدَّ  عن

اليت نفذها عمال األنفقات مليون يورو يشمل  44.6ان وقدره يبدو أن الرقم الذي توّصل إليه اخلبري ثانياً،   - 123
يف هذه النفقات  راعتوملا كانت الدائرة قد . 189بّناؤون يف إطار جهود إعادة البناء ومراقبة أعمال الرتميمال

ونظرًا إىل أن ا مرتني. امهستحافال ميكن بالتايل عن األضرار اليت حلقت باملباين احملمية، املالية املسؤولية  حساب
فهي غري مرتبطة باألضرار النامجة  يح املباين احملمية وصيانتهاترتبط باألعمال العادية لتصل ر إليهاااملش النفقات

 هدي وال جيوز حتميله مسؤوليتها.عن جرمية السيد امل

. 190وإليها متبكتويف النقل السياحي من الأخذ اخلبريان يف احلسبان تك ثالثًا وللوصول إىل هذه القيمة  - 124
خسارة ما ينفقه السائحون سيد املهدي مسؤولية حدود املعقول حتميل ال إال يفميكن ال وترى الدائرة أنه 

وهم يف خيتلف عن التكاليف اليت تكبدها هؤالء السائحون لكن هذا  أثناء وجودهم يف متبكتو. وتكاليف نقلهم
بالنشاط ترتبط هذه التكاليف  إذ إنأواًل مث أثناء عودهتم إىل بلداهنم بعد مغادرهتا. تو كبطريقهم إىل مت

واليت يتحمل السيد بسكان متبكتو يف أنه يتعّدى األضرار اليت حلقت  ءار ال موالدويل الذي  االقتصادي الوطين
 بغي استبعاد هذه التكاليف أيضاً.املهدي مسؤوليتها. وترى الدائرة أنه ين

                                                 
الثالث،  اخلبريتقرير  ؛12 الفقرة اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[،]األصل  ICC-01/12-01/15-194الوثيقة مالحظات اليونسكو،  186

 .125ة الصفح ]بالفرنسية[، Red2-AnxIII-Conf-214-01/15-01/12-ICCالوثيقة 
األملانية  . هيئة اإلذاعة2016أشارت مقاالت صحفية إىل أنه مل يعد افتتاح مسجد سيدي حيىي إال يف عام املثال،  على سبيل 187

[rries political weightTimbuktu's restored Sidi Yahya mosque 'ca] ،20  2016أيلول/سبتمرب. 
. يفيد 128إىل  124ات ، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redالوثيقة انظر خاصًة تقرير اخلبري الثالث  188

باخلسائر  لكن مجيع األرقام الفعلية املتعلقة 2017و 2015بأهنما أجريا تقديرًا للفرتة بني عامي  125اخلبريان يف الصفحة 
 . 2015وعام  2012االقتصادية يف متبكتو تشمل فرتة السنوات الثالث بني عام 

مليون فرنك  27.6. )124و 123تان ، الصفحICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redالثالث، الوثيقة  اخلبريتقرير  189
 يورو(.  42 000أو ما يعادل حوايل  فرنكات اجلماعة املالية األفريقيةمن 
تتعلق اخلسائر اليت  .128و 126 الصفحتان، ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  190

بت.  -يؤخذ مها بالنقل الربي واجلوي من متبكتو وإليها  أما تكاليف النقل داخل متبكتو )كتكاليف استئجار سائق خاص( فقد احُتسم
 000+  720 000 000) فرنكات اجلماعة املالية األفريقيةمليار فرنك من  3.11دة إىل ويصل جمموع هذه التكاليف املستبعي 

 مليون يورو. 4.74(، أي ما يعادل 823 500 000+  274 500
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م جو ر قطاع السياحة اعتبارًا من تاريخ وقوع اهلئجممل خسا نايقدر اخلبريين أن  بدورابعاً، وهو العنصر األهم، ي  - 125
ري مإذا كانت نامجة عن تد. لكن ال ميكن حتميل السيد املهدي مسؤولية هذه اخلسائر إال 2015وحىت عام 

قد بالغا كثريًا يف وصف مسؤولية السيد املهدي حني مشال يف تقديرمها واملقصد أن اخلبريين املباين احملمية. 
 . عموماً  191اجلهاديونا اليت تسبب مه النامجة عن فرتة احتالل متبكتو واألضراراخلسائر 

وأن  2017و 2015بني عامي  %20ي يف متبكتو قد اخنفض بنسبة ورأى اخلبريان أن النشاط االقتصاد  - 126
ينطلقان من فكرة ويبدو أن اخلبريين . 192األضرحة التارخيية ارة( يُعزى إىل خس%10ائر فقط )سنصف هذه اخل

بينما ترى الدائرة أن  2015و 2012بني عامي عن اخلسائر اليت حدداها  %100مسؤول  أن السيد املهدي
األسباب األخرى لرتاجع  مجيعيف التقدير ألنه خيلط بني مسؤولية السيد املهدي و يف ذلك مبالغة واضحة 

اليت  فرتةاليف غياب معلومات إضافية عن وكما ذُكر من قبل، ال يسع الدائرة  السياحة يف متبكتو يف تلك الفرتة.
عن اخلسائر مسؤولية السيد املهدي  بشأنأن ختلص إىل استنتاجات  2017وعام  2015 تراوح ما بني عام

، هي الرقم الوحيد الذي حدده خبري من اخلرباء %10لكن هذه النسبة، أي  االقتصادية املرتبطة مهذه الفرتة.
وسلوكه.  السيد املهدي فعالأا متبكتو جراء هتاليت تكّبداملعّينني وقّدر فيه حجم اخلسائر االقتصادية غري املباشرة 

 2015و 2012ما بني  فرتةلكنقطة انطالق ل  %10 تهض نسبافاخنمن املناسب االستناد إىل  أنوترى الدائرة 
 أيضاً. 

، تبقى مسؤولية السيد %10الـ غري املباشرة إىل نسبة ةاالقتصاديض تقدير اخلسائر فّ خُ  حىت إذالكن   - 127
إضافة إىل العوامل األخرى املذكورة من قبل، تشمل خسائر قطاع السياحة  ًا فيها ألن هذه النسبة،املهدي مبالغ

نطاق هذه القضية. عن رج واليت ختالنامجة عن األضرار اليت حلقت باألضرحة وغريها من معامل الرتاث الثقايف 
باين احملمية إىل هجوم السيد املهدي على املهذه من اخلسائر ئة العشرة يف امل من نسبةما يعزى ويستحيل قياس 

 من السائحني احملتملني. موعة غري معروفةنوايا جم استشفافحتديد ذلك بدقة يتطلب ألن 

إىل كل هذه التخفيضات، حُتدد الدائرة مسؤولية السيد املهدي عن اخلسائر االقتصادية غري  بالنظرو   - 128
 مليون يورو.  2.12املباشرة مببلغ 

                                                 
 .125 ،الصفحة]بالفرنسية[ 2Red-IIAnxI-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  191
 .125 ،الصفحة]بالفرنسية[ 2Red-IIAnxI-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  192
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 الضرر املعنوي  - 3

 ،جين عليهمماملمثل القانوين للكما ذهب و . بطبيعتهوتقدير قيمته املالية أمر صعب  إن جرب الضرر املعنوي  - 129
أن ترد أعمال إعادة وال ميكن  .193‘‘هجرب ال تُقدَّر بثمن، وكالمها يصعب  ،اإلميانشأهنا شأن  ،الكرامة’’إن ف

جرب عند البّت يف كيفية اجلانب ، ويتعنّي التشديد على هذا الذي ال يُعوَّضالتارخيي طابعها ملباين ذه اهل البناء
يف وصفها  الدوائر االبتدائية يف احملكمة اجلنائية ليوغسالفيا السابقة إحدى قالتكما ه. و يمقيتالضرر املعنوي و 

املباين إىل ما كانت عليه قبل اهلجوم  أمكن،إن  ،الرتميمد يعيميكن أبدًا أن ال ’’ لتدمري مواقع الرتاث الثقايف:
وترى الدائرة، كما ورد  .194‘‘تاركة أثرها على قيمة املباين األصلية والتارخيية تكون قد ُدّمرت ألن بعض املواد

 سابقاً، أن أي تقييم شامل للخسائر املتكبدة ال بّد أن يشمل املسؤولية عن الضرر املعنوي. 

اخلسائر  يف أقل تقديرادل واعترب اثنان من اخلرباء الذين عّينتهم الدائرة أن الضرر املعنوي يف هذه القضية يُع  - 130
فيما عدا الشواهد املؤكدة على مدى وال منهجية بديهية تفضي إىل هذا االستنتاج . 195االقتصادية املتكبدة

مل  طائفة من العواملإىل  عموماً ويُعزى هذا الضرر املعنوي الذي حلق بتمبكتو. الواسع النطاق الضرر املعنوي 
بشأن  اخلبرييناستنتاجات أن  ، إذ ختلص إىل الدائرةريشتو منها.  اً جزء إالأفعال وسلوك السيد املهدي  تكن

 يفباألدلة إسنادًا يك اله هذان اخلبريان ُمسنيدق ما قتنع بأنمبالغ فيها للغاية، إىل أهنا مل ت اخلسائر االقتصادية
من  أقل أمهيةالضرر املعنوي  وليس املقصد أن الدائرة تعترب .املالية لتحديد مسؤولية السيد املهدي الختاذه أساساً 

هذا  مبلغحتديد معلومات كافية تتيح  ليس لديهابل باألحرى أنه العكس( )ال بل على  اخلسائر االقتصادية
 . االقتصاديةكما فعلت بالنسبة للخسائر الضرر  

اجملين عليهم ب ملاأاألمل النفسي واجلزع اللذين آخر من اخلرباء الذين عّينتهم الدائرة  ويف املقابل، قّدر خبري  - 131
يف قضية  اجلرب الذي ُقضي بهواستند اخلبري إىل  دوالر أمريكي. 437 000يف هذه القضية بقيمة مالية بلغت 

ملسلة متارا املتضررة القيمة الثقافية  2009يف عام  جلنة املطالبات اخلاصة بإثيوبيا وإريرتياقّدرت فيها مشامهة 

                                                 
]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[،  deR-190-51/01-21/01-CICاألوىل، الوثيقة  ثل القانوين للمجين عليهماملم مالحظات 193

 .73الفقرة 
 Prosecutor v. Miodragميودراغ يوكتش ] ضد ، قضية املدعي العام، الدائرة االبتدائية األوىلحمكمة يوغوسالفيا السابقة 194

Jokić] ،2004آذار/مارس  18املؤرخ  احلكم بالعقوبة ،S-1/42-01-TI   52]باإلنكليزية[، الفقرة. 
 .148ة الصفح ،ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxIII-Redتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة  195
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مبان  حممية قد دمرت وأن  10ىل أن استنادًا إ حساب هذا املبلغاخلبري  أعادمث دوالر أمريكي.  23 000مببلغ 
 .196مصّنفة كرتاث عامليتسعة منها 

مل النفسي واجلزع لأل تقريَبال بلغمعقولة لتقدير امل ل نقطة انطالقميثج هذا اخلبري ا وترى الدائرة أن منه  - 132
الذي توّصل إليه  ني احتساب نسبة التضخم يف املبلغويتع .اللذين ُقد مت إلثباهتما يف هذه القضية أدلة طائلة

صعب يكان تعطيل مسرية الثقافة وإن   عن مبلغ التعويض وُيضياف إليه بعد ذلكوحتويله إىل اليورو.  ،197اخلبري
  .198تقدير هذه املعاناة تقديراً موضوعياً 

 483 000املعنوي بقيمة وبناء على هذه االعتبارات تُقّدر الدائرة مسؤولية السيد املهدي عن الضرر   - 133
 يورو. 

  اإلمجاليةاملسؤولية  - 4

د د  حتأفعاله الناتج عن املهدي عن خمتلف أشكال الضرر ملسؤولية السيد  التقديرية املبالغالدائرة  مجعتبعد أن   - 134
ندوق تكبدها الصيأية تكاليف إدارية داخلية  بلغامل اشمل هذييورو. وال  مليون 2.7ة بقيمة يلمجامسؤوليته اإل

 ليس مسؤوالً عنها. السيد املهدي إذ إن ،االستئماين خالل فرتة التنفيذ

 التنفيذ  -سادسا  

تتمثل يف نفقات جرب  مليون يورو 2.7إىل أن السيد املهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها  الدائرة تخلص  - 135
 ابري الرمزية.كما أمرت الدائرة باختاذ بعض التداً.  أضرار أهايل متبكتو جرباً فردياً ومجاعي

                                                 
اللتان ُيستشهيد فيهما بقرار اجلرب  67و 66، الفقرتان ICC-01/12-01/15-214-AnxII-Redتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  196

قرار اجلرب النهائي ، مجهورية إثيوبيا االحتادية الدميقراطية، يف دعوى دولة إريرتيا ضد جلنة املطالبات اخلاصة بإثيوبيا وإريرتيا الصادر عن
 .223إىل  217، الفقرات 2009آب/أغسطس  17]باإلنكليزية[،  )بشأن مطالبة إريرتيا بالتعويض عن األضرار(

 ، حوايلاخلبرياليت يستشهد مها ، أي إبان إقامة الدعوى 2009يف عام من دوالرات الواليات املتحدة  واحدالدوالر ال تعادل قيمة 197
 .2017يف عام من الدوالر  1.14

الذي قدَّرت فيه حمكمة البلدان  غواتيماال ضد سانشيز دي بالن مذحبة ضيةقيشري اخلبري الثاين يف تقريره إىل احلكم الصادر يف  198
دوالر أمريكي. بيد أن تعطيل مسرية  20 000ـاألمريكية الضرر املعنوي الواقع جراء أمور منها تعطيل مسرية الثقافة مببلغ قدره 

الثقافة مل يكن سوى واحد من أنواع عدة من الضرر املعنوي الذي خلصت تلك احملكمة إىل وقوعه وال يتضح من القضية نصيب هذا 
 ،62 ةقر الف ،ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxII-Redالنوع من أنواع الضرر من املبلغ املذكور. تقرير اخلبري الثاين، الوثيقة 

 77الفقرات  ،يف قضية بالن دي شانشيز الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية ]باإلنكليزية[ حبكم جرب األضراراليت ُيستشهيد فيها 
 .88و 87و
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وحتيط الدائرة علمًا مبهمة الصندوق االستئماين باعتباره جهة التنفيذ عندما حُيال إليه حكم جبرب   - 136
صدور هذا فعقب  وترى أن هذا األمر هو أول قرارات ثالثة ُتصدير خالل إجراءات جرب األضرار. 199األضرار

عي حدود األمر الذي أصدرته الدائرة مبا يف ذلك األمر، سيقد م الصندوق مقرتحاً يتضمن مسودة خطة تنفيذ ترا
أهدافه ونتائجه واألنشطة الالزمة اليت تالئم على حنو شامل مجيع طرائق جرب األضرار اليت ميكن واقعياً 

وُحد د يف منطوق هذا األمر األجل الزمين الواجب أن تُقدَّم يف غضونه مسودة خطة التنفيذ ويرهتن  200تنفيذها.
وعند املوافقة على اخلطة، سيتوىل الصندوق حتديد الشركاء . ثان   مبوافقة الدائرة وذلك يف قرار   اعتماد اخلطة

الالزمني لتنفيذ اجلرب الذي قضت به الدائرة على أن تصد ق الدائرة على املشاريع اليت يقع عليها االختيار يف قرار 
 ثالث.

ه املرحلة أن تقد م معلومات مفّصلة عن الشق وبالنظر إىل ذلك كله، فليس من مسؤولية الدائرة يف هذ  - 137
لكن الدائرة تطرح االعتبارات األولية التالية لكي ُيسرتشيد مها يف تنفيذ  املتعلق بالتنفيذ يف مرحلة جرب األضرار.

 أمرها.

رب أواًل وإذ حتيط الدائرة علمًا بعوز السيد املهدي، فإهنا تدرك أن تدخ ل الصندوق االستئماين لتكملة اجل  - 138
وحتث الدائرة الصندوق على تكملة اجلرب  املقضي به فردياً أو مجاعياً هو أمر يندرج يف نطاق صالحيته التقديرية.

املقضي  التعويضوبذل مساع جلمع األموال الالزمة لتكملة إمجايل  201املقضي به فرديًا ومجاعياً، قدر اإلمكان
 به.

                                                 
)ب( من الئحة الصندوق االستئماين؛ دائرة االستئناف، قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا  50انظر على وجه العموم البند  199

مها قرار بتحديد املبادئ واإلجراءات الواجب العمل ’قرار بشأن مقبولية دعاوى استئناف قرار الدائرة االبتدائية األوىل املعنون ’’ دييلو،
 ICC-01/04-01/06-2953 ، الوثيقة 2012كانون األول/ديسمرب   14، ‘‘وتوجيهات بشأن املضي يف اإلجراءات‘ يف جرب األضرار

A A2 A3 OA 21 ]ت( مرحلة اإلجراءا1ا مرحلة جرب األضرار إىل مرحلتني منفصلتني: )اليت قسَّمت فيه 53، الفقرة  ]باإلنكليزية 
 .‘(( مرحلة تنفيذ األمر، اليت ميكن أن يُعهيد إىل الصندوق االستئماين القيام مها2السابقة إلصدار أمر جرب األضرار؛ 

 من الئحة الصندوق االستئماين. 57و 54انظر البندين  200
درته على تنفيذ اجلرب املقضي به سواًء أكان فرديًا أم مجاعياً. الصندوق االستئماين، قضية أكد الصندوق االستئماين مؤخرًا ق 201

من الئحة الصندوق بقرار جملس أمناء الصندوق بشأن تكملة مبلغ اجلرب  56املدعي العام ضد جرمان كاتانغا، إخطار مبوجب البند 
، 2017آذار/مارس  24دائية الثانية يف أمر جرب األضرار الصادر بتاريخ الفردي واجلماعي املقضي به، بناًء على طلب الدائرة االبت

 .18، الفقرة ]باإلنكليزية[ ICC-01/04-01/07-3740، الوثيقة 2017آذار/مارس  17
 .30، الفقرة ]باإلنكليزية[ ICC-01/04-01/07-3740الوثيقة  202
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وبعبارة أخرى، فإن  ار اليت أمرت مها تدعم كل منها األخرى.ثانياً، تشري الدائرة إىل أن طرائق جرب األضر   - 139
رفع الضرر املعنوي قد ينطوي على آثار جانبية من شأهنا أن تسهم يف رفع الضرر االقتصادي والعكس 

وبناًء على ذلك، ال ترى الدائرة أن الصندوق ملزم باألخذ حبساب الدائرة ملبلغ املسؤولية املالية  بالعكس.
وضع خطة التنفيذ فهو ليس ملزمًا إال باستنتاج الدائرة النهائي بشأن مسؤولية السيد املهدي املالية  املتوسط يف

 اإلمجالية.

ثالثاً، تشد د الدائرة على رأيها القائل بأنه ينبغي إيالء األسبقية يف تنفيذ اجلرب املقضي به للعدد احملدود من   - 140
 202نهج الصندوق عمومًا هو إيالء األسبقية جلرب األضرار مجاعياً ف األشخاص الذين ُحكمم جبرب أضرارهم فردياً.

مدى الضرر البالغ رب أضرارها فرديًا ُمي زت بسبب فيما تقدَّم فإن اجملموعات اليت قضت الدائرة جب ذُكرلكن كما 
ل مرحلة التنفيذ وتود الدائرة أن يُعميل مهذه األسبقية قدر اإلمكان خال. الذي حلق مها جراء سلوك السيد املهدي

 . ما دام جرب األضرار الفردي ال يقو ض املصاحلة عموماً أو يؤدي إىل وصم فرادى اجملين عليهم بني أهل متبكتو

أن خلصت إليه من معاينات بشأن خمتلف أشكال الضرر الذي وقع يف  سبقرابعاً، وإذ تذك ر الدائرة مبا   - 141
 .ت املقدَّمة ضئيل قياساً بعدد األشخاص الذين حلق مهم الضررسياق هذه القضية، فإهنا تالحظ أن عدد الطلبا

طلباً على الرغم من خلوصها إىل وقوع  139وتالحظ الدائرة أيضاً أهنا مل تتلق خالل مرحلة جرب األضرار سوى 
 70 000الضرر على حنو مجاعي يف خمتلف أحناء متبكتو )اليت كان يبلغ تعداد سكاهنا إبان وقوع اهلجوم 

اجملين عليهم الذين قابلهم يف أثناء مهمته يف مايل ال ميثلون إال نسبة ضئيلة ’’. ويقر  املمثل القانوين بأن نسمة(
وحتيط الدائرة علمًا أيضًا مبا ورد من معلومات تفيد بأن احلالة األمنية يف  .203‘‘من اجملين عليهم يف القضية

وهلذه األسباب، ترى الدائرة أنه يتعذَّر معرفة مجيع اجملين  .204متبكتو تصع ب السفر إليها واالتصال باجملين عليهم
عليهم الذين يستوفون الشروط اليت وضعتها الستحقاق جرب األضرار فرديًا وأنه من غري اجملدي أن تسعى إىل 

 حتديد هوياهتم وتقييم طلباهتم بنفسها.

                                                 
 .30، الفقرة ]باإلنكليزية[ ICC-01/04-01/07-3740الوثيقة  202
 ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[، Red-190-01/15-01/12-ICCمالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم األوىل، الوثيقة  203

 .54 الفقرة
ICC-01/12-01/15-الوثيقة فيما تقدَّم. انظر أيضًا مالحظات املمثل القانوين للمجين عليهم األوىل، الوثيقة  58انظر الفقرة  204

Red-190 ،]01/12-01/15-؛ مالحظات املمثل القانوين الثانية، الوثيقة 291 الفقرة ]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية-ICC

Red-Corr-224 [صل الفرنسي وترمجته األ]15و 14 ، الفقرتاناإلنكليزية. 
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دائرة ال تـيُبتَّ أن  يتعنيإن كان ’’ د مايف حتدي قاطعاً موقفًا  لوبانغايف قضية دائرة االستئناف  ومل تتخذ  - 142
عمالً  اً فرديتتلقاها إذا قررت أن جرب األضرار  بتدائية يف كل طلب  من طلبات جرب األضرار الفردي اليتاال

ويف هذه الظروف، ترى   .205‘‘يف آن فرديًا ومجاعياً ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أو 2) 98بالقاعدة 
يلزم إجراء هذا التقييم عند القضاء جبرب األضرار فرديًا واالكتفاء بالفرز اإلداري الذي جيريه  الدائرة أنه ال

 .الصندوق باعتباره هنجاً يتوافق مع اإلطار الذي وضعه النظام األساسي

 جمهولني مستحقني أضرار جرب إلمكان صراحةً  هتيئ الصندوق الئحة فإن ،206االستئناف دائرة أقرَّت وكما  - 143
 حتد د اليت األحوال يف فردياً  جرباً  األضرار جرب تنظم اليت البنود نفسها الالئحة يف ذلك ويقابل .207فردياً  جرباً 
 عاتق على يقع املستحقني، هوية حتديد احملكمة على يتعذَّر وحينما .208مستحق كل هوية احملكمة فيها

 من بالفعل هم إليه يتقد مون الذين األشخاص أن من التحقق أجل من للتدقيق إجراء وضع الصندوق
 تنظر الذي الطلبات تقدمي على القائم لإلجراء بديالً  ميثل النهج مهذا العمل أن الدائرة وترى .209املستحقني

 .هويتهم املعروفة املستحقون القواعد من 94 للقاعدة وفقاً  يقد مها اليت األضرار جرب طلبات يف الدائرة مبوجبه

 وضعتها اليت الشروط يستوفون ن  مي  مجيع هوية حتديد تعذ ر أن الدائرة ترى تقدَّم، فيما الواردة ولألسباب   - 144
ولذا ترى أن جُتربي  .التنفيذ مرحلة خالل املستحقني لفرز إجراء اختاذ يرب ر فردياً  جرباً  األضرار جرب الستحقاق

 .210األضرار الفردية استناداً إىل فرز إداري جيريه الصندوق االستئماين

 رزقهم مورد احملمية املباين انتك ( مين  1ر الدائرة بأن من يستحقون أن جُيربي ضررهم جرباً فرديًا هم: )وتذك    - 145
. وبالنظر إىل ما يضطلع به أحفاد األولياء من دور اهلجوم جراء أضرار أسالفهم مبدافن حلقت مين  ( 2؛ )الوحيد

العديد منهم يف كلتا الفئتني. ومراعاًة لذلك، ترى  يف سدانة املباين احملمية وصيانتها، فمن األرجح أن يندرج
الدائرة أنه يكفي القيام بفرز واحد لتحديد املنتمني لكلتيهما. وُيشدَّد من البداية على أنه جيوز ملن ال خيضع 

                                                 
 .152 ة، الفقر tARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  205
 142 ، الفقرتانtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  206

 .167و
 من الئحة الصندوق االستئماين. 65إىل  60البنود  207
 من الئحة الصندوق االستئماين. 59ند الب 208
 من الئحة الصندوق االستئماين. 65إىل  62البنود  209
م الصندوق االستئماين مالحظات أكَّد فيها قدرته على إجراء الفرز اإلداري.  210 ، االستئماين األوىل مالحظات الصندوقانظر قدَّ

 .63إىل  56]األصل اإلنكليزي وترمجته الفرنسية[، الفقرات  ICC-01/12-01/15-187الوثيقة 
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إذ إن إجراء الفرز ال يسري إال على جرب األضرار  –إلجراء الفرز أن يشارك يف برنامج جرب األضرار اجلماعي 
 فردي. ال

. وترى الدائرة أن تفاصيل إجراء الفرز 211اجملين عليهم واملدان وجيب يف عملية الفرز احرتام حقوق كال  - 146
 هذه حيد دها الصندوق االستئماين لكن بإمكاهنا من اآلن أن تضع املعايري العامة التالية:

املستحقني  ( جيب أن تُبذيل جهود معقولة لتحديد األفراد الذين حُيتمل أن يكونوا من1)
 مبوجب إجراء الفرز وذلك يف غضون أجل يقرتحه الصندوق االستئماين؛

( يتعني على الراغبني يف التقدم إلجراء الفرز تقدمي طلب جلرب األضرار مشفوعًا بكل 2)
الوثائق الداعمة. وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن طالَب جرب األضرار يف هذه القضية قد 

 وأنه ينبغي للصندوق االستئماين إيالؤهم األسبقية إذا طلبوا الفرز.  أمتوا هذه اخلطوة

( وجيب أن تتاح للمجين عليه، سواء بنفسه أو بواسطة ممثله القانوين، وللدفاع فرصة تقدمي 3)
دفوع قبل أن يـيُبت الصندوق االستئماين يف أحقية مقد م الطلب. وال جيوز للصندوق االستناد 

 اليت ُقدَّمت إليه واليت أُتيح للدفاع االطالع والرد عليها. إال إىل املعلومات 

( وينبغي للراغبني يف طلب جرب األضرار الفردي أن يفصحوا للصندوق االستئماين وللدفاع 4)
 212عن هوياهتم. وُيص ر الدفاع على أن يقد م طالبو جرب األضرار الفردي ما يثبت هويتهم

اء الذين عيَّنتهم حذ ر من إطالع الدفاع على هوية اجملين لكنَّ الدائرة تالحظ أن أحد اخلرب 
. واحلال هي أن البنود اليت تنظم إجراء التدقيق الذي يضطلع به الصندوق 213عليهم

غري أن هذه البنود  214االستئماين يف هذا اخلصوص ال تنص صراحًة على أي دور للدفاع

                                                 
 .( من القواعد3) 97لقاعدة ا 211
)ب(؛  56و 39 الفقرتان ،]األصل الفرنسي وترمجته اإلنكليزية[ ICC-01/12-01/15-191الوثيقة األوىل، مالحظات الدفاع  212

 ، البند )هـ(.26، الصفحة 63 ، الفقرةICC-01/12-01/15-226-Conf-tENGمالحظات الدفاع الثانية، الوثيقة 
 .40 ةالصفح ،ICC-01/12-01/15-214-Conf-AnxI-Redالوثيقة تقرير اخلبري األول،  213
 الئحة الصندوق االستئماين. من 65إىل  62انظر البنود  214
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ضطلع به الصندوق خيضع ملبادئ إضافية ذاهتا تشري إشارة صرحية إىل أن إجراء التدقيق الذي ي
 .215حُتدَّد يف األمر الذي تصدره احملكمة

وترى الدائرة أن من الصواب أن تـُتياح للسيد املهدي فرصة تقدمي آرائه وشواغله املدروسة 
بشأن مين  يزعمون أنه مدين هلم جبرب األضرار الفردي. وملا كانت الدائرة ال حتد د املستحقني 

وذلك لسبب  –اء مستفيض تضطلع به، وما يقرتن به ذلك من حقوق إجرائية مبوجب إجر  –
خارج عن إرادة الدفاع أال وهو تعذ ر إجراء هذا التقييم، فمن اإلنصاف أن تـُتياح للدفاع يف 
هذه احلال فرصة تقدمي حجج وهو على بي نة من أمره إىل الصندوق االستئماين. ومن شأن 

نحو أن تيس ر للصندوق االستئماين مجيع املعلومات ذات الصلة مشاركة الدفاع على هذا ال
خالل القيام بعملية الفرز وهو ما يسهم بدوره يف زيادة دقة الفرز ويكفل صحة اإلجراء 
عموماً. وتشد د الدائرة على أنه ال جيوز اإلفصاح للصندوق االستئماين وال للدفاع عن هوية 

 .216جمين عليه دون موافقته

إخطار مقد م الطلب والدفاع بنتيجة الفرز. وال جيوز للدفاع طلب مراجعة القرار  ( وجيب5)
 القاضي بأحقية اجملين عليه يف جرب األضرار الفردي.

وعدم جواز مراجعة قرار قاض بأحقية اجملين عليهم أمر سديد بالنظر إىل ما إلجراء الفرز من 
لى حتديد اجملين عليهم املستحقني وفقاً طابع إداري. إذ تقتصر مهمة الصندوق االستئماين ع

للمعايري احملدَّدة يف هذا األمر. كما أن الصندوق ال حيد د مسؤولية السيد املهدي املالية إذ إهنا 
حمدَّدة أيضًا يف هذا األمر. وال يؤدي القضاء بعدم أحقية مقد م الطلب إثر إجراء عملية الفرز 

الية اإلمجالية بأي شكل من األشكال، ما جيعل إىل ختفيض مسؤولية السيد املهدي امل
مصلحته يف إجراء الفرز حمدودة. والسماح للدفاع باستئناف قرار بأحقية جمين عليه استئنافاً 
فعليًا سيكون مبثابة فتح الباب أمام إجراء قضائي، غري إداري، مكتمل األركان. وقد رأت 

ذ وهو ما دعاها يف املقام األول إىل األمر بإجراء الدائرة من قبل أن هذا اإلجراء متعذ ر التنفي
                                                 

 إىل أنفسهم يقدمون الذين األشخاص من أيّا من األمانة تتحقق’’من الئحة الصندوق االستئماين على أن  62ينص البند  215
)التشديد مضاف(.  .‘‘المحكمة أمر في المقررة المبادئ من ألي   وفقا املنتفعني، جمموعة إىل فعال ينتمون االستئماين الصندوق

 ‘‘.احملكمة من الصادر احلكم يتضمنها شروط بأي رهنا’’أيضاً معيار اإلثبات الالزم استيفاؤه يف إجراء التدقيق  63اول البند ويتن
 160 ، الفقراتtARB-AnxA-3129-01/06-01/04-ICCأمر دائرة االستئناف بشأن جرب األضرار يف قضية لوبانغا، الوثيقة  216
 .162إىل 
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الفرز اإلداري. ومن ناحية أخرى، حيق للدفاع يف مجيع األحوال الطعُن أمام دائرة االستئناف 
يف معايري حتديد اجملين عليهم واالستنتاجات املتعلقة باملسؤولية املالية اإلمجالية وعملية الفرز 

 .217راإلداري املبيَّنة يف هذا األم

خامساً، تلقت الدائرة معلومات متضاربة بشأن مدى إمكان تطبيق آليات العدالة التقليدية يف تنفيذ أمر   - 147
الدائرة. إذ يشري البعض إىل ما هلذه اآلليات من دور بالغ األمهية يف ثقافة متبكتو وأن جدوى جرب األضرار 

ليه بعض هذه اآلليات من طابع متييزي وال . أما البعض اآلخر فيشد د على ما ينطوي ع218مرهون بالعمل مها
. وبالنظر إىل هذه املعلومات املتضاربة، لن تقضي 219سيما ضد النساء وأنه ينبغي توخي احلرص يف العمل مها

  .املقضي بهالدائرة بأن ُيستعيان بآليات العدالة التقليدية يف تنفيذ اجلرب 

مع التمسك مببادئ جرب  ا األمر مراعاة الظروف احملليةوأخرياً، تشد د الدائرة على أنه جيب يف تنفيذ هذ  - 148
األضرار املعمول مها يف احملكمة مبا فيها مبدأ عدم التمييز. ويُنتظير من الصندوق االستئماين أن يضع مسودة 
خطة تنفيذ تراعي هذا التضاد وأن يستشري كل أصحاب املصلحة مبن فيهم الطرفان ويوصي باختاذ كل ما يراه 

. وسُتتاح للطرفني فرصة تقدمي مالحظات كتابية بشأن مسودة 220من تدابري لتنفيذ خطة جرب األضرار مناسباً 
يف وضع خطة التنفيذ ستكون  الصالحية التقديرية للصندوقخطة التنفيذ املقرتحة. وكما ُشد د فيما سبق، فإن 

 مرهونة مبوافقة الدائرة عليها يف قرار ثان.

 

                                                 
 ( من النظام األساسي.4) 82املادة  217
 113و 112و 103و 89 باإلنكليزية[، الفقرات] Red2-IIAnx-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة انظر  218

 ]بالفرنسية[، Red2-AnxIII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثالث، الوثيقة . انظر أيضًا 123إىل  121و 119و
]األصل الفرنسي وترمجته  Red-190-01/15-01/12-ICCمالحظات املمثل القانوين األوىل، الوثيقة ؛ 142إىل  136 انالصفحت

األصل الفرنسي ] Red-Corr-224-01/15-01/12-ICC ؛ مالحظات املمثل القانوين الثانية، الوثيقة331 الفقرة اإلنكليزية[،
 .98و 74 ، الفقرتاناإلنكليزية[وترمجته 

؛ 124و 118إىل  114و 89 باإلنكليزية[، الفقرات] Red2-AnxII-214-01/15-01/12-ICCتقرير اخلبري الثاين، الوثيقة  219
 .49و 48 تان، الصفحباإلنكليزية[] Red3-AnxI-214-01/15-201/1-ICCالوثيقة تقرير اخلبري األول، 

مجته األصل الفرنسي وتر ] Red-Corr-224-01/15-01/12-ICCيف مالحظات املمثل القانوين الثانية، الوثيقة كما طُلمب   220
 .110و 101 ، الفقرتاناإلنكليزية[
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 المنطوق – ا  ابعس
 

 :الدائرة فإن الذكر، اآلنفة ابولألسب

 90و 83و 71و 67و 56 الفقرات يف احملدَّد النحو على ورمزياً  ومجاعياً  فردياً  جرباً  متبكتو أهل أضرار جبرب تأمر

 ؛ األمرهذا  من 107و 106و

 الدويل؛ واجملتمع مايل أحناء خمتلف يف الناس معاناة يف تسبب قد احملمية املباين تدمري بأن تقر  

 يورو؛ مليون 2.7 بـ األضرار جرب عن املهدي السيد مسؤولية دِّرتق

 عليهم اجملين إىل عموماً  املساعدة وتقدمي به املقضيمبلغ اجلرب  لتكملة تدابري اختاذ على االستئماين الصندوق تحث

 ؛من هذا األمر 138و 108على النحو املبنيَّ يف الفقرتني  مايل يف

 ؛من هذا األمر فوراً  71املنصوص عليها يف الفقرة  الرمزية تدابريال بتنفيذ احملكمة قلم تأمر

 التنفيذ؛ خطة مسودة لتقدمي 2018 فرباير/شباط 16 أقصاه موعداً  االستئماين للصندوق تحدِّد

 اإلخطار من يوماً  30 غضون يف التنفيذ خطة مسودة على مالحظاهتما بإيداع الدفاع وإىل القانوين املمثل إلى توعز

 مها؛
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 .النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجيةعلماً بأن ر باإلنكليزية وبالفرنسية، ر  حُ 
 
 

 /توقيع/
_____________ 

 راؤول سي بانغاالنغانالقاضي 
 رئيسا  للدائرة

          
 /توقيع/             /توقيع/             

                                ________________                    _____________ 
 برترام شميت القاضي            امبيه مندوا -أنطوان كيسيا القاضي

 
  2017آب/أغسطس  17 أُر خ بتاريخ هذا اليوم

 يف الهاي مهولندا
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