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 دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية تصدر ثالثة أحكام هامة

م ثالثة أحكام 8108مارس  8دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في اصدرت 
 .هامة

يمي غومبو بيمبا بيير جان ضد العام المدعيقضية  .1  جاك وجان موسامبا كيلولو وا 
 أريدو ونارسسي وواند باباال وفيديل كابونغو مانغندا

يمي غومبو بيمبا بيير جان ضد العام بالمدعيفي القضية األولى المتعلقة   موسامبا كيلولو وا 
في  االستئناف دائرة رفضت، أريدو ونارسسي واندو باباال وفيديل كابونغو مانغندا جاك وجان

 وأثناء. نتهمإدا ضد الخمسة نو المتهم الذي قدمه ستئنافطلب اال المحكمة الجنائية الدولية
 والسيد كيلولو والسيد بيمبا السيد االستئناف دائرة برأت التهم، معظم على اإلدانة تأكيد

 ال الحكم أن على ينص الذي األساسي روما نظام من( b( )0) 01 المادة بموجب مانغندا
ة اناإد تم تأكيد الحكم، معو . الشهود الستدعاء وليس المستندية األدلة تقديم على إال ينطبق

 .البعض اآلخر وبراءةبعض المتهمين الخمسة 

 السابعة االبتدائية الدائرة عليهم فرضت الذين وأريدو وباباال بيمبا بالمتهمين يتعلق وفيما
 أثناء األخطاء من العديد ارتكبت االبتدائية الدائرة أن إلى االستئناف دائرة توصلت عقوبات،

ضافة. الجرائم خطورة تقييم  فرض سلطة تملك ال االبتدائية الدائرة نأ رىي   ذلك، إلى وا 
 وأعادت .كيلولو والسيد مانغندا السيد قضيتي في الحال هو كما التنفيذ وقف مع عقوبات
 .جديد   قرار   إلصدار االبتدائية الدائرة إلى الثالثة المتهمين جميع قضية المحكمة

 الدائرة وجدت حيث ،م8106 أكتوبر 01 قرار أعقاب في االستئناف محكمة قرار ويأتي
 غير مشروعة   بطريقة   عمدًا وذلك الشهود على أثروا الخمسة المتهمين أن السابعة االبتدائية
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 أن . ومن المتوقعأخرى قضية في الدفاع لشهود كاذبة شهادات واطلبكما أكدت الدائرة أنهم و 
 دل للمحكمة.لعا فقه دارةإ الجرائم ضد زيزبتع الحكم مويق

 (التعويضات أمر) كاتانغا جيرمان ضدالعام  المدعيقضية  .2

 االستئناف دائرة رفضت ،كاتانغا جيرمان ضد العام لمدعيل اتالتعويض أمر قضية وفي
 التعويضات مبلغ أن الدائرة ورأت. للضحايا العام المستشار ومكتب كاتانغا السيد استئناف
 في أيضا ساهموا قد اآلخرون األفراد كان إذا ما يهم ال، فمبدئيًا المدان الشخص هيتحمل

 تكلفة النهج المناسب يكون في أن االستئناف دائرةرأت  التعويضات، ولتحديد .الضرر
 أن االستئناف دائرة رأت كما القضية، من الرغمبو . للضرر النقدية القيمة مقابل صالحاإل

 ية.التقدير استخدام السلطة  إساءةلم يكن كذلك و  ايقانون خطأ يكن لم االبتدائية الدائرة قرار

 أنهم ادعوا الذين) لفترة طويلة الطلب مقدمو منه عانى التي الضرر بمسألة يتعلق وفيما
 لتحديد االبتدائية الدائرة إلى القضية االستئناف دائرة أعادت ،(آبائهم تجربة بسبب عانوا
 منه يعاني الذي لمحتملا النفسي الضرر وبين كاتانغا السيد ارتكبها التي الجرائم بين الصلة
 القادم. الجيل

 االبتدائية الدائرة عن الصادر اتالتعويض أمر أعقاب في االستئناف محكمة قرار يأتيو 
 بموجب م8100 مارس 82 في كاتانغا السيد ضد أمريكي دوالر 1,000,000 بمبلغ الثانية
 دوالر 871 مةبقي فردية رمزية تعويضات منح تمو  .األساسي النظام من 07 رقم المادة

سكن وفرصة تعليم  على جميع الضحايا وحصل .ضحية 810وعددهم  الضحايا أمريكي إلى
 لبط   كاتانغا، السيد عوز أعقاب في. النفسيهم تأهيل عادةكما حصلوا على فرصة إلو  عملو 

 .والجماعية الفردية التعويضات دفع يكمل أن االستئماني الصندوق إدارة مجلس من
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 (التعويضات أمر) المهدي الفقي ضد أحمد عامال المدعيقضية  .3

 االستئناف دائرة توصلت ،المهدي الفقي أحمد ضد العام للمدعيالتعويضات  أمر قضية في
 على ،على حدة حالة   كل أساس على قرار اتخاذ في ةيحر ال لها االبتدائية لدائرةا أن إلى

يجب اتخاذها والتي  ياللضحا االستئماني الصندوق من مساعدةقضية ال المثال، سبيل
 الدائرة حددتها التي األهلية معايير يستوفون الذين المستفيدين األفراد على اإلداري لفحصل

 .االبتدائية

أن ي سمح  ينبغي، أوالا أمر التعويضات.  بتعديل الدائرة االبتدائية قامتوفي قضيتين، 
 للضحايا االستئماني الصندوق قرارتحدي ب فرديةال تعويضاتال على لحصولا نو لمتقدمل

 اقراره يكونالتي س االبتدائية الدائرة أمام فرديةال تعويضاتال على للحصول أهليتهم بشأن
 المهدي لسيدل الذين عارضوا كشف هوياتهم  الطلب لمقدمي، ثانياا . نهائياً  النقطة هذه بشأن

 .طالباتللم وذلك للضحايا االستئماني للصندوق ينبغي كشفها ،تعويضاتعلى  وحصلوا

 حيث ،م8106 سبتمبر 80 في الصادر االبتدائية الدائرة بحكم تتعلق القضيةعلمًا بأن و 
 والتاريخية الدينية المباني على المتعمدة الهجمات بتوجيه الحرب بجريمة المهدي السيد أدين

 ،م8100 أغسطس 00 في التعويضات أمر ابعوت .م8108 عام مالي في تمبكتو بمدينة
 سكانل ةوجماعي ةفردي اتكتعويض يورو مليون 8.0 مبلغ عن مسؤواًل  مهدي يدالس جعل مما

في  الصندوق االستئماني للضحايا على استكمال مبالغ التعويضاتوش جع . تمبكتو مدينة
 عوز السيد المهدي.حالة 


