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الرقمICC-01/11-01/11:

األصل :إنكليزي

التاريخ 10 :كانون األول/ديسمبر 4012

الدائرة التمهيدية األولى
المؤلفة من:

القاضية سيلفيا فرناندس دي غورمندي ،رئيسةً لها
القاضية إيكاترينا ترندافيلوفا
القاضية كرستين فان دين فينخرت

الحالة في ليبيا
في قضية المدعي العام ضد سيف اإلسالم القذافي

وثيقة علنية

وجهتهما إليها المحكمة وبإحالة المسألة إلى مجلس األمن التابع
قرار بشأن عدم استجابة ليبيا لطلبين للتعاون َّ
لألمم المتحدة
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يُخطَر بهذا القرار وفقاً للبند  11من الئحة المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة):
مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا
السيد جيمس ستيوارت

محامي الدفاع
السيد جون آر دبليو دي جونز

الممثِّلون القانونيون للمجني عليهم

الممثلون القانونيون لطالبي المشاركة

المجني عليهم غير الممثَّلين

طالبو المشاركة/جبر األضرار غير الممثَّلين

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

مكتب المحامي العمومي للدفاع

السيدة باولينا ماسيدا
ممثلو الدول
حمامو ليبيا
السيد أمحد اجلهاين
السيد فيليب ساندز
السيد بايام أخوان
السيدة ميشيل باتلر

جهات أخرى
هيئة الرئاسة
مكتب مجعية الدول األطراف

السلطات الليبية املختصة
قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
السيد هرمان فون هيبل
وحدة المجني عليهم والشهود

قسم االحتجاز

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

جهات أخرى
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إن الدائرة التمهيدية األولى (”الدائرة“) يف احملكمة اجلنائية الدولية (”احملكمة“) ،إذ تتصرف وفقاً للمادة
 )8( 78من نظام روما األساسي (”النظام األساسي“) ،تصدر هذه املعاينة اليت ختلص فيها إىل عدم استجابة ليبيا
وجهتهما احملكمة إليها وتقرر إحالة املسألة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة (”جملس األمن“).
لطلبني للتعاون َّ
أوالً – معلومات أساسية
 – 1يف  22شباط/فرباير  ،2111اعتمد جملس األمن ،متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
القرار  )2111( 1781الذي أحال مبوجبه احلالة القائمة يف ليبيا منذ  11شباط/فرباير  2111إىل املدعي العام يف
احملكمة ”وقرر أن تتعاون السلطات الليبية تعاوناً كامالً مع احملكمة واملدعي العام وتقدم هلما ما يلزمهما من
مساعدة“(.)1
 – 2وبناءً على طلب املدعي العام( ،)2أصدرت الدائرة ،يف  28حزيران/يونيو  ،2111أوامر بالقبض على معمر
القذايف( )3وسيف اإلسالم القذايف( )1وعبد اهلل السنوسي( )1ملسؤوليتهم اجلنائية املدعى هبا عن جرمييت القتل العمد
واالضطهاد باعتبارمها جرميتني ضد اإلنسانية اللتني يُدَّعى بأهنما ارتُكبتا اعتباراً من  11شباط/فرباير  2111يف ليبيا
يف سياق قمع االنتفاضة اجلارية فيها(.)2

( )1جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار  22 ،)2111( 1781شباط/فرباير  ،2111الوثيقة ) S/RES/1970 (2011الفقرة .1
() 2
الوثيقة .ICC-01/11-4-Red
() 3
الدائرة التمهيدية األوىل” ،أمر بالقبض على معمر حممد أيب منيار القذايف“ 28 ،حزيران/يونيو  ،2111الوثيقة ICC-01/11-
.01/11-2-tARB
() 1
الدائرة التمهيدية األوىل” ،أمر بالقبض على سيف اإلسالم القذايف“ 28 ،حزيران/يونيو  ،2111الوثيقة ICC-01/11-01/11-3-
.tARB
() 1
الدائرة التمهيدية األوىل” ،أمر بالقبض على عبد اهلل السنوسي“ 28 ،حزيران/يونيو  ،2111الوثيقة ICC-01/11-01/11-4-
.tARB
( )2انظر أيضاً قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ”قرار بشأن ’طلب االدعاء مبوجب املادة  17بشأن معمر حممد أيب منيار القذايف
وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي“‘ 28 ،حزيران/يونيو  ،2111الوثيقة .ICC-01/11-01/11-1-tARB
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()8
 – 3وأُهنِيت الدعوى املقامة على معمر القذايف يف  22تشرين الثاين/نوفمرب  2111إثر وفاته  .وانتهت أيضاً
اإلجراءات املعقودة بشأن عبد اهلل السنوسي عقب خلوص الدائرة إىل عدم مقبولية القضية يف قرار أصدرته بتاريخ
 11تشرين األول/أكتوبر  )7(2113وأيدته دائرة االستئناف يف  21متوز/يوليو  .)7(2111وال تزال احملكمة تنظر
يف قضية سيف اإلسالم القذايف إذ أن الدائرة ،كما يُ َّبني فيما يلي ،قضت بأهنا مقبولة أمام احملكمة.

وجهتهما إليها احملكمة فيما خيص قضية سيف اإلسالم القذايف
 – 1ومل تستجب ليبيا حىت اآلن لطلبني للتعاون َّ
ومها ‘1’ :طلب تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة؛ ’ ‘2طلب إعادة أصول الوثائق اليت صادرهتا السلطات
الليبية من حمامية الدفاع السابقة عن سيف اإلسالم القذايف إىل فريق الدفاع وإتالف أي نسخ عنها.
وف هبما.
وجز فيما يلي املعلومات األساسية املتعلقة هبذين االلتزامني بالتعاون مع احملكمة اللذين ما زاال مل يُ َ
 – 1وتُ َ

ألف – االلتزام الواقع على ليبيا بتقديم سيف اإلسالم القذافي إلى المحكمة
 – 2إثر إصدار الدائرة أمراً بالقبض على سيف اإلسالم القذايف ،أخطرت رئيسة قلم احملكمة السلطات الليبية
بطلب التعاون يف  1متوز/يوليو  2111والتمست منها املساعدة يف إلقاء القبض على سيف اإلسالم القذايف
وتقدميه إىل احملكمة(.)11

() 8

معمر حممد أيب منيار القذايف“ 22 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2111الوثيقة
الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بإهناء الدعوى ضد َّ

.ICC-01/11-01/11-28-tARB
() 7
الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي“ 11 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2113الوثيقة ICC-01/11-
.Red-01/11-466-Red
( )7دائرة االستئناف” ،حكم بشأن استئناف السيد عبد اهلل السنوسي قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  11تشرين
األول/أكتوبر  2113املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي“‘ 21 ،متوز/يوليو  ،2111الوثيقة ICC-01/11-01/11-
.565-tARB
( )11الوثيقتان  ICC-01/11-01/11-5-tARBو.ICC-01/11-01/11-25-Conf
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 – 8وأُلقي القبض على سيف اإلسالم القذايف يف ليبيا يف  17تشرين الثاين/نوفمرب  )11(2111واحتُ ِجز يف مدينة
الزنتانَّ .
وذكرت احملكمة السلطات الليبية يف عدة مناسبات يف الفرتة املمتدة من ذلك التاريخ إىل  1أيار/مايو
 2112بالواجب الواقع على ليبيا بتسليم سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة.
 – 7ويف  1أيار/مايو  ،2112طعنت ليبيا يف مقبولية القضية املقامة على سيف اإلسالم القذايف أمام احملكمة
استناداً إىل أن السلطات الوطنية حتقِّق يف القضية نفسها( .)12وأرجئ منذئذ ،وفقاً للمادة  71من النظام األساسي،
تنفيذ أمر التقدمي ريثما تصدر الدائرة قرارها بشأن الطعن(.)13
 – 7ويف  31أيار/مايو  ،2113رفضت الدائرة الطعن وقضت بأن القضية املقامة على سيف اإلسالم القذايف
مقبولة أمام احملكمة( .)11وأيَّدت دائرة االستئناف هذا القرار يف  21أيار/مايو  .)11(2111وعليه ،فقد وقع االلتزام
على ليبيا ،اعتباراً من تاريخ صدور قرار الدائرة يف  31أيار/مايو  ،2113بتقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل
()12
يتم حىت اآلن.
احملكمة  .بيد أن هذا التقدمي مل ّ
 – 11ويف  11أيار/مايو  ،2111وبعد تذكري ليبيا عدة مرات ،أصدرت الدائرة قراراً أشارت فيه إىل أنه جيوز هلا،
عمالً باملادة  )8( 78من النظام األساسي ،اخللوص إىل معاينة بعدم استجابة ليبيا لطلب صادر عن احملكمة
وإحالة املسألة إىل جملس األمنَّ .
ستمع إليها قبل اخللوص إىل تلك املعاينة
وذكرت أيضاً بأنه حيق للدولة أن يُ َ
( )11انظر الوثيقة .ICC-01/11-01/11-34-Anx
( )12الوثيقة  ICC-01/11-01/11-130-Confواملرفقات هبا .وميكن االطالع على نسخة علنية حمجوبة منها معلومات (يف الوثيقة
.)ICC-01/11-01/11-130-Red
( )13انظر قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ”قرار تأجيل تنفيذ طلب تسليم سيف اإلسالم القذايف عمالً باملادة  71من نظام روما
األساسي“ 1 ،حزيران/يونيو  ،2112الوثيقة .ICC-01/11-01/11-163

( )11الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف“ ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-344-Red
( )11دائرة االستئناف” ،حكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  31أيار/مايو  2113املعنون ’قرار بشأن
مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف“‘ 21 ،أيار/مايو  ،2111الوثيقة .ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB
( )12جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن دائرة االستئناف ،عندما نظرت يف دعوى االستئناف اليت قدمتها ليبيا بشأن القرار املتعلق
ت يف االستئناف وشدَّدت جمدداً على االلتزام الواقع على ليبيا بتقدمي
مبقبولية القضية ،رفضت طلب ليبيا إيقاف تنفيذ القرار ريثما يُبَ ُّ
سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة فوراً (دائرة االستئناف” ،قرار بشأن طلب األثر اإليقايف ومسائل متعلقة بذلك“ 17 ،متوز/يوليو
 ،2113الوثيقة .)ICC-01/11-01/11-387
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وطلبت بناءً على ذلك من ليبيا أن حتيطها علماً ،يف موعد أقصاه  27أيار/مايو  ،2111مبا اختذته من تدابري
لتنفيذ الواجب الواقع عليها يف تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة(.)18
 – 11ويف  27أيار/مايو  ،2111طلبت ليبيا َّ
مد املهلة احملدَّدة لتقدمي املعلومات اليت تطلبها الدائرة حىت
 21آب/أغسطس  2111نظراً إىل تزايد االعتداءات على حكومة ليبيا وال سيما يف طرابلس وبنغازي يف أيار/مايو
 2111واقرتاب موعد االنتخابات املقبلة املقرر عقدها يف  21حزيران/يونيو .)17(2111
 – 12ويف  11متوز/يوليو  ،2111رفضت الدائرة منح املهلة املطلوبة استناداً إىل ما يلي ‘1’ :أن واجب تقدمي
يوف به منذ أكثر من عام؛ ’ ‘2أن عدم وفاء ليبيا هبذا الواجب
سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة كان عندئذ مل َ
مل يكن لذلك متوقفاً على احلالة األمنية يف البلد؛ ’ ‘3أن ليبيا مل تقدِّم أي معلومات خبصوص ما اختذته من تدابري
لتقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة على الرغم من الفرص العديدة اليت ُمنِحت إياها؛ ’ ‘1أن قرب موعد
إجراء االنتخابات ال يقدح يف كون السلطات الليبية املختصة مل تزل حىت آنذاك مل تقدِّم سيف اإلسالم القذايف إىل
احملكمة( .)17وأحاطت الدائرة أيضاً يف قرارها ليبيا علماً ،لكل األغراض املمكنة ،بأن املشاورات املنصوص على
إجرائها يف البند  )3( 117من الئحة احملكمة قد انتهت( .)21ومع أن الدائرة رفضت مد املهلة احملدَّدة حىت
 21آب/أغسطس  ،2111فإهنا أوضحت أنه جيوز لليبيا على أي حال أن تقدِّم الحقاً أي معلومات ذات صلة
بتنفيذ واجب تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة وبالوضعني السياسي واألمين يف البلد( .)21وتشري إىل أهنا مل
تتلق أي إفادات أو معلومات إضافية من ليبيا بشأن تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة بعد صدور ذلك
القرار يف  11متوز/يوليو .2111

( )18الدائرة التمهيدية األوىل ” ،قرار يطلب من ليبيا تقدمي إفادات عن حالة الوفاء مبا مل تؤده من واجباهتا بالتعاون مع احملكمة“،
 11أيار/مايو  ،2111الوثيقة .ICC-01/11-01/11-545
( )17الوثيقة .ICC-01/11-01/11-548
( )17الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن املسائل املتعلقة بالواجبات الواقعة على ليبيا بالتعاون مع احملكمة“ 11 ،متوز/يوليو
 ،2111الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-563-tARBالفقرات  11إىل .13
( )21املرجع نفسه ،الفقرة .13
( )21املرجع نفسه.
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باء – االلتزام الواقع على ليبيا فيما يتعلق بالوثائق التي صادرتها السلطات الليبية من محامية سيف اإلسالم
القذافي السابقة
 – 13يف حزيران/يونيو  ،2112سافر وفد مؤلَّف من أربعة من موظفي احملكمة يضم حمامية سيف اإلسالم القذايف
السابقة إىل ليبيا ،حسبما اتُِفق عليه بني احملكمة وليبيا ،ملقابلة سيف اإلسالم القذايف يف الزنتان والتباحث معه
بشأن مسائل تتعلق باإلجراءات املقامة أمام احملكمة .ويف  8حزيران/يونيو  ،2112أي يوم إجراء الزيارة ،احتجزت
السلطات الليبية أعضاء الوفد يف مدينة الزنتان .وأُطلِق سراحهم يف  2متوز/يوليو  .2112وصودر أثناء الزيارة أو
بُعيدها عدد من الوثائق اليت كانت يف حوزة حمامية سيف اإلسالم القذايف.
 – 11ويف  1آذار/مارس  ،2113وإقراراً من الدائرة حبُرمة الوثائق اليت صادرهتا السلطات الليبية يف الزنتان ،طلبت
من ليبيا إعادة أصول الوثائق املذكورة إىل فريق الدفاع عن سيف اإلسالم القذايف وإتالف أي نسخ عنها( .)22ويف
 1آذار/مارس  ،2113أحال رئيس قلم احملكمة طلب التعاون املعين إىل السلطات الليبية(.)23
 – 11وعلى الرغم من التذكريات العديدة الالحقة اليت أحاهلا رئيس قلم احملكمة إىل السلطات الليبية ،ال تزال
أصول الوثائق املشمولة مبقتضيات مراعاة السرية اليت ص ِ
ودرت من فريق الدفاع يف الزنتان يف حوزة السلطات الليبية
ُ
ومل تُ َعد إليه .ومل ترد من ليبيا حىت اآلن أي معلومات عن إتالف مجيع نسخ املواد املعنية.
 – 12وعلى غرار ما فعلت الدائرة فيما يتعلق بااللتزام الذي مل يُوف به بتقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة،
فإهنا أشارت يف  11أيار/مايو  2111إىل إمكان اخللوص إىل معاينة بعدم استجابة ليبيا لطلب صادر عن احملكمة
وإحالة املسألة إىل جملس األمن كما أشارت إىل ضرورة االستماع إىل الدولة املطلوب تعاوهنا قبل اختاذ هذا التدبري
وذلك عمالً بالبند  )3( 117من الئحة احملكمة( .)21وعليه ،طلبت من ليبيا إحاطتها علماً يف موعد أقصاه
 27أيار/مايو  2111مبا ُِ
اختذ من تدابري لتنفيذ االلتزام الواقع عليها.

( )22الدائرة التمهيدية األوىل ”قرار بشأن ’طلب الدفاع العاجل‘“ 1 ،آذار/مارس  ،2113الوثيقة .ICC-01/11-01/11-291
( )23انظر الوثيقة  ICC-01/11-01/11-346واملرفقات هبا.
( )21الدائرة التمهيدية األوىل ” ،قرار يطلب من ليبيا تقدمي إفادات عن حالة الوفاء مبا مل تؤده من واجباهتا بالتعاون مع احملكمة“،
 11أيار/مايو  ،2111الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-545الفقرة .8
الرقم ICC-01/11-01/11
 10كانون األول/ديسمبر 4012
11/8
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-01/11-01/11-577-tARB 27-02-2015 8/14 RH PT

 – 18ويف  27أيار/مايو  ،2111طلبت ليبيا َّ
مد املهلة احملدَّدة( .)21ورأت الدائرة أنه يبدو أن السلطات الليبية
تتخذ تدابري ترمي إىل تنفيذ واجب إعادة وثائق الدفاع املشمولة مبقتضيات مراعاة السرية( .)22فقد أشارت ليبيا إىل
أن وزير العدل والنائب العام الليبيني قررا ،اعرتافاً منهما بامتيازات احملكمة وحصاناهتا ،إهناء الدعوى املقامة على
الصعيد الوطين يف الزنتان اليت تستند ،جزئياً على األقل ،إىل وثائق الدفاع املشمولة مبراعاة مقتضيات السرية وأهنا
أحاطت رئيس نيابة الزنتان علماً بذلك( .)28وكان من املقرر أن تتلقى احملكمة تأكيداً بذلك يف غضون فرتة
مد املهلة وحدَّدت أجالً جديداً ينتهي يف  21آب/أغسطس ،2111
قصرية( .)27ولذا وافقت الدائرة على طلب ِّ
بناء على اقرتاح ليبيا(.)27
 – 17ويف  21آب/أغسطس  ،2111طلبت ليبيا مهلة إضافية( .)31ومل تشر ليبيا يف طلبها هذا إىل إهناء الدعوى
املقامة على الصعيد الوطين يف الزنتان ومل تذكر أي تدابري ُِ
اختذت يف غضون ذلك للوفاء بااللتزام الواقع عليها فيما
خيص وثائق الدفاع املشمولة مبقتضيات مراعاة السرية .لكنها رَّكزت باألحرى على الوضع املضطرب يف البلد باعتباره
مربراً مل ّد املهلة احملددة إلحاطة الدائرة علماً مبا ُِ
اختذ من تدابري لتنفيذ االلتزام الواقع عليها حىت  27تشرين
األول/أكتوبر .2111
مر الزمن وانقضى املوعد اجلديد الذي اقرتحته ليبيا دون
 – 17ولئن مل جتب الدائرة على هذا الطلب ،فقد ّ
االستجابة لطلب التعاون ودون أن حتيط ليبيا الدائرة علماً بآخر املستجدات فيما يتعلق مبا ُِ
اختذ من تدابري لتنفيذ
االلتزام الذي مل ِ
تف به .ولذا اعتربت الدائرة املشاورات الواجب إجراؤها مبقتضى البند  )3( 117قد انتهت فيما
يتعلق هبذه املسألة.

( )21الوثيقة .ICC-01/11-01/11-548

( )22الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن املسائل املتعلقة بالواجبات الواقعة على ليبيا بالتعاون مع احملكمة“ 11 ،متوز/يوليو
 ،2111الوثيقة .ICC-01/11-01/11-563-tARB
( )28الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-557-Redالفقرة  ،31واملرفق .2
( )27املرجع نفسه.
( )27الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن املسائل املتعلقة بالواجبات الواقعة على ليبيا بالتعاون مع احملكمة“ 11 ،متوز/يوليو
 ،2111الوثيقة .ICC-01/11-01/11-563-tARB
( )31الوثيقة .ICC-01/11-01/11-568-Corr
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ثانياً – القانون الواجب التطبيق
 – 21يف حال عدم الوفاء بااللتزامات املتعلقة بالتعاون مع احملكمة فيما خيص احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن إىل
املدعي العام ،فإن أحد التدابري اليت جيوز للمحكمة اختاذها هو اخللوص إىل معاينة بعدم استجابة الدولة املعنية
لطلبات التعاون الصادرة عن احملكمة وإحالة املسألة إىل جملس األمن عمالً باملادة  )8( 78من النظام األساسي.
 – 21وكما قضت الدائرة يف مناسبات سابقة( ،)31فإهنا ترى أنه على الرغم من أن ليبيا ليست دولة طرفاً يف النظام
األساسي ،فإهنا ملزمة بالتعاون مع احملكمة وفقاً للقرار  )2111( 1781الذي َّقرر جملس األمن فيه صراحةً،
متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،بأن ”تتعاون السلطات الليبية تعاونا كامال مع احملكمة ومع
املدعي العام وتقدم هلما ما يلزمهما من مساعدة“ .و َّ
أكدت دائرة االستئناف أيضاً أن على ليبيا التزاماً بالتعاون مع
()32
أقرت ليبيا مراراً بواجبها يف التعاون مع
احملكمة ينبع من قرار جملس األمن بإحالة احلالة إىل املدعي العام  .وقد َّ
احملكمة وشاركت مشاركةً كاملةً ،من خالل حماميها ،يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة ومارست حقوقاً إجرائية
مينحها النظام األساسي للدول األطراف.
 – 22وعليه وبالنظر إىل واجب ليبيا جتاه احملكمة وملا كان جملس األمن قد أحال احلالة يف ليبيا إىل احملكمة ،فإن
الدائرة ترى أنه جيوز هلا يف حال عدم استجابة ليبيا لطلبات التعاون اليت تصدرها احملكمة أن ختلص إىل معاينة هبذا
املعىن وأن حتيل املسألة إىل جملس األمن عمالً باملادة  )8( 78من النظام األساسي.
 – 23وتالحظ الدائرة أن الدفاع قدَّم عدة طلبات ترمي إىل هذه الغاية آخرها يف  17تشرين الثاين/نوفمرب
 .)33(2111بيد أن الدائرة ترى أن اخللوص إىل معاينة بعدم االستجابة وقرار إحالة املسألة إىل جملس األمن خيضع
()31

انظر على سبيل املثال ،الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن إفادات ليبيا فيما يتعلق بإلقاء القبض على سيف اإلسالم

القذايف“ 8 ،آذار/مارس  ،2112الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-72-tARBالفقرتني  12و13؛ و”قرار بشأن تأجيل تنفيذ طلب
تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة عمالً باملادة  71من نظام روما األساسي“ 1 ،حزيران/يونيو  ،2112الوثيقة ICC-01/11-
 ،01/11-163الفقرات  28إىل 31؛ و” قرار يطلب من ليبيا تقدمي إفادات عن حالة الوفاء مبا مل تؤده من واجباهتا بالتعاون مع
احملكمة“ 11 ،أيار/مايو  ،2111الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-545الفقرة .2
( )32انظر أيضاً على سبيل املثال دائرة االستئناف” ،قرار بشان طلب األثر اإليقايف وتقدمي رد موحد“ 22 ،تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2113الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-480الفقرة .17
( )33الوثيقة .ICC-01/11-01/11-575
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لتقدير الدائرة ويندرج ضمن إطار النظر يف أجنع طريقة لكفالة تنفيذ طلبات التعاون اليت تصدرها احملكمة .وكما
سبق أن قضت هذه الدائرة ،فإن اللجوء إىل التدابري املنصوص عليها يف املادة  )8( 78من النظام األساسي ليس
مساراً إجبارياً يتعني على الدائرة املضي فيه يف حال عدم تعاون الدولة املعنية مع احملكمة بل إحدى الوسائل املتاحة
للمحكمة ”لالستعانة هبا يف مرحلة معينة بعد استنفاد التدابري األخرى أو كجزء من اسرتاتيجية شاملة لتشجيع
التعاون“(.)31
البت يف سداد هذا التدبري وفعاليته يبقى بيد الدائرة ،فإنه يلزم قبل هذا البت استيفاء
 – 21وعلى الرغم من أن َّ
شرطني .فيجب أن تكون الدولة قد امتنعت موضوعياً عن االستجابة لطلب التعاون وجيب أن ُمتنَح الدولة املطلوب
تعاوهنا فرصة االستماع إليها.
ثالثاً – التحليل
 – 21ويف ضوء السياق اإلجرائي املعين الذي أ ِ
ُوجز فيما تقدَّم ،ترى الدائرة أن الشرطني الالزمني للجوء إىل التدبري
املنصوص عليه يف املادة  )8( 78من النظام األساسي مستوفان يف هذه القضية .فالدائرة تالحظ أن االلتزامني
القاضيني بتقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة وإعادة وثائق الدفاع املشمولة مبقتضيات مراعاة السرية ال يزاالن
وف هبما .وترى يف هذا السياق أن املشاورات الالزمة مع ليبيا خبصوص هذين االلتزامني قد انتهتِّ .
وتذكر يف
مل يُ َ
هذا الصدد بأن ليبيا ُمنِحت فرص عديدة لتقدمي مالحظاهتا بشأن ما ُِختذ من تدابري لتنفيذ واجباهتا جتاه احملكمة
وأهنا أودعت إفادات هبذا الصدد عدة مرات سواءً بطلب من الدائرة أم رداً على دفاع سيف اإلسالم القذايف .كما
أن ليبيا قد أُحيطت علماً بصريح العبارة بأن الدائرة تعتزم النظر يف اللجوء إىل التدبري املنصوص عليه يف املادة
 )8( 78من النظام األساسي وطُلِب منها تقدمي إفادات هبذا الصدد على حنو ما يقتضيه البند  )3( 117من
الئحة احملكمة .ولذا جيوز للدائرة اللجوء إىل التدبري املنصوص عليه يف املادة  )8( 78من النظام األساسي الذي
ميثل يف نظر الدائرة يف هذه املرحلة املسار املالئم.
 – 22وترى الدائرة أن كال االلتزامني له أمهية بالغة يف ممارسة احملكمة مهامها وصالحياهتا يف هذه القضية وأن عدم
استجابة ليبيا حتول يف واقع األمر دون أداء احملكمة املهمة املنوطة هبا.
( )31الدائرة التمهيدية األوىل” ،قرار بشأن الطلب املعنون ’طلب اإلذن بالطعن يف عدم إصدار الدائرة التمهيدية قراراً‘ الذي أودعه
دفاع سيف اإلسالم القذايف“ 11 ،حزيران/يونيو  ،2111الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-556الفقرة .21
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 – 28إن مثول سيف اإلسالم األويل أمام الدائرة بعد تقدميه إىل احملكمة يُ ُّ
عد شرطاً مسبقاً الزماً مبوجب النظام
األساسي ملباشرة اإلجراءات يف هذه القضية وانتقال الدائرة إىل مرحلة النظر فيما إذا كانت األدلة املتوفرة تكفي
إلحالة سيف اإلسالم القذايف إىل احملاكمة .فاحملكمة قد خلصت إىل أن قضيته مقبولة أمام احملكمة وأنه ليس مثة
أساس قانوين حيول دون تقدمي ليبيا إياه إىل احملكمة دون إبطاء ،ما مينعها من ممارسة اختصاصها على القضية.
 – 27إن عدم تقدمي ليبيا سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة يلحق أيضاً ضرراً بالغاً باحلقوق اليت يكفلها له النظام
األساسي( .)31فمن اجللي أن استمرار احتجاز سيف اإلسالم القذايف يف ليبيا وعدم تقدميه إىل احملكمة مينعانه من
املشاركة يف الدفاع عن نفسه أمام احملكمة وميسان بقدرته على حتضري دفاع فعَّال إذ قد تُف َقد أدلة سديدة أو تقل
قيمتها بصورة كبرية ريثما ميثل للمرة األوىل أمام الدائرة .كما أنه حمروم حبكم الواقع من حقوقه املنصوص عليها يف
املادة  21من النظام األساسي يف التماس اإلفراج املؤقت وأن يطلب من الدائرة أن تراجع ضرورة استمرار احتجازه
ومربراته ألنه ليس حمتجزاً لدى احملكمة.
 – 27كما أن حقوق اجملين عليهم يف اجلرائم املنسوبة إىل سيف اإلسالم القذايف تتأثر جراء عدم تقدمي ليبيا إياه إىل
البت فيما إذا كان سيف اإلسالم القذايف مسؤوالً جنائياً عن
احملكمة .فما دامت مل توجد أي إجراءات ترمي إىل ِّ
اجلرائم اليت أفضت إىل الضرر الذي يزعم اجملين عليهم أنه حلق هبم ،فإهنم حمرومون من حقهم يف العدالة على الرغم
ممثل اجملين عليهم الذين تواصلوا مع احملكمة
من أن احملكمة خمتصة بالنظر يف القضية .وكما شدَّد على ذلك مؤخراً ُ
وشاركوا يف اإلجراءات املتعلقة بالنظر يف مقبولية هذه القضية ،فإن ”اجملين عليهم ما فتئوا ينتظرون إقامة العدالة منذ

()31

وكما قيل يف مناسبات عديدة ،ترى الدائرة يف الظروف احلالية اليت مل يتحقق فيها مثول سيف اإلسالم القذايف مثوالً أولياً أمام

احملكمة إال بسبب عدم تقدمي ليبيا إياه إىل احملكمة ال بسبب كونه حراً طليقاً أو حياول الفرار من العدالة ،فإنه جيب ،من ناحية املبدأ،
أن ُمينَح كل حقوق املشتبه به اليت ينص عليها النظام األساسي ألن حقوق الدفاع هذه ال ميكن أن تُ َرهن بعدم التزام ليبيا بواجبها يف
التعاون مع احملكمة (انظر على سبيل املثال ،الدائرة التمهيدية األوىل” ،تصويب للقرار بشأن ’طلب الدفاع إصدار أمر بالكشف‘“،
 1آب/أغسطس  ،2113الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-392-Red-Corrالفقرة 32؛ ”قرار بشأن ’طلب مراجعة قرار رئيس قلم
احملكمة‘ الذي قدَّمه دفاع سيف اإلسالم القذايف“ 31 ،متوز/يوليو  ،2113الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-390الفقرة 33؛ والقرار
املعنون ”قرار بشأن طلب مكتب احملامي العمومي للدفاع“ 28 ،نيسان/أبريل  ،2112الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-129الفقرة
.)11
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ما يزيد على العامني“( )32وأن ”رفض السلطات الليبية تقدمي املشتبه به إىل احملكمة و/أو إبطاءها يف ذلك ال ميكن
إال أن يلحق ضرراً مبصاحل اجملين عليهم يف هذه اإلجراءات“(.)38
 – 31إن االلتزام بإعادة أصول الوثائق املشمولة مبقتضيات مراعاة السرية اليت صادرهتا السلطات الليبية من حمامية
سيف اإلسالم السابقة يف الزنتان إىل الدفاع وإتالف أي نسخ عنها أيضاً ذو أمهية .فكون هذه الوثائق ال تزال يف
حوزة السلطات الليبية يطيل أمد التعدي على امتيازات احملكمة وحصاناهتا الالزمة لبلوغ غايتها – اليت متثل حرمة
وثائق الدفاع ركناً أساسياً من أركاهنا – باملعىن املقصود يف املادة  )1( 17و( )1من النظام األساسي فضالً عن
انتهاك حق سيف اإلسالم القذايف نفسه الذي يكفله له النظام األساسي يف التشاور حبرية مع حمام من اختياره
وذلك يف جو من السرية والذي ترسخه املادة  )1( 28من النظام األساسي وتستفيض فيه القاعدة  83من القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 – 31تقر الدائرة بأن ليبيا برهنت طوال اإلجراءات ومن نواح عدة على التزامها بالتعامل مع احملكمة .فقد طعنت
ليبيا يف مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف (ويف مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي) كما كان حيق هلا مبوجب النظام
املعني ،مشاركةً كاملةً يف اإلجراءات الالحقة مربهنةً بذلك على قبوهلا
األساسي كما شاركت ،من خالل حماميها َّ
دور احملكمة وأنشطتها .كما أبرمت اتفاقاً مع احملكمة بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا يف إقليم ليبيا ما يُ ُّ
عد إقراراً
صرحياً منها بااللتزام الواقع عليها بالتعاون مع احملكمة .وبوجه أعم ،تسلِّم الدائرة بأن ليبيا ،من عدة نواح ،مل حتاول
رفض اختصاص احملكمة باالمتناع عن املشاركة على النحو الواجب يف اإلجراءات املعقودة أمام احملكمة .بيد أن هذا
يعوض عن امتناع ليبيا املوضوعي عن االستجابة لطليب التعاون الصادرين عن احملكمة اللذين ما زاال
التواصل ال ِّ
قائمني واللذين يتعلقان بالتزامني يف غاية األمهية.
 – 32إن الدائرة تعي الوضع السياسي واألمين املضطرم يف ليبيا وتتفهم املصاعب اجلمة اليت تواجهها السلطات
الليبية حالياً وحاجتها إىل تركيز جهودها ومواردها على استعادة االستقرار والنظام ،كما قالت ليبيا( .)37بيد أن
الدائرة ال ميكن أن هتمل مسؤولياهتا فيما يتعلق باإلجراءات وواجبها يف بذل قصارى جهدها حلماية حقوق الطرفني
ومصاحل اجملين عليهم.
( )32الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-569الفقرة .7
( )38الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-541الفقرة .7
( )37الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-548الفقرة 2؛ الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-568-Corrالفقرة .1
الرقم ICC-01/11-01/11
 10كانون األول/ديسمبر 4012
11/12
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-01/11-01/11-577-tARB 27-02-2015 13/14 RH PT

 – 33وترى الدائرة أن اخللوص إىل معاينة بعدم االستجابة لطلب التعاون وفقاً للمادة  )8( 78من النظام
األساسي ال يقتضي إال وجود امتناع موضوعي عن االستجابة للطلب بغض النظر عن دوافع الدولة املعنية .وكما
تقر باجلهود اخلالصة اليت بذلتها ليبيا يف سبيل إقامة حوار بنَّاء مع احملكمة وتتفهم
أشري إليه فيما تقدَّم ،فإن الدائرة ُّ
الصعوبات اليت تواجهها يف إقليمها .غري أن الدائرة تشاطر الدفاع رأيه يف أن املادة  )8( 78من النظام األساسي ال
()37
قصد هبا معاقبة أو انتقاد الدولة املطلوب تعاوهنا .وتؤيد الدائرة الرأي القائل بأن
تنطوي على حكم قيمي  ،وال يُ َ
هذا النص القانوين يتيح للمحكمة وسيلة إضافية متكنها من التماس املساعدة يف إزالة العوائق اليت تقف عثرة يف
طريق التعاون(.)11
 – 31ويف مالبسات هذه القضية ،ترى الدائرة أن من املالئم اخللوص إىل معاينة بعدم استجابة ليبيا لطليب التعاون
املعنيني الصادرين عن احملكمة وإحالة املسألة إىل جملس األمن مبوجب املادة  )8( 78من النظام األساسي لكي
ينظر يف إمكان اختاذ كل التدابري املمكنة اليت تكفل وفاء ليبيا بالتزاماهتا القائمة جتاه احملكمة.
 – 31ينص البند  )1( 117من الئحة احملكمة على أنه يف حال اخللوص إىل معاينة بعدم االستجابة لطلب
التعاون وفقاً للمادة  )8( 78من النظام األساسي ،حييل رئيس احملكمة املسألة إىل جملس األمن .ولذا ُخيطَر رئيس
وخيطَر أيضاً هبذا القرار لالطالع
احملكمة هبذا القرار إلحالته إىل جملس األمن عن طريق األمني العام لألمم املتحدةُ .
السلطات الليبية املختصة والطرفان واملشاركون يف اإلجراءات املعقودة أمام احملكمة فيما يتعلق هبذه القضية ومجعية
ُ
الدول األطراف.
ولهذه األسباب ،فإن الدائرة
تعاين عدم استجابة ليبيا لطلب تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة؛
وتعاين عدم استجابة ليبيا لطلب احملكمة إعادة أصول الوثائق اليت صادرهتا السلطات الليبية من حمامية الدفاع
السابقة عن سيف اإلسالم القذايف يف الزنتان إىل فريق الدفاع وإتالف أي نسخ عنها؛
( )37الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-553الفقرات  77إىل .72
( )11املرجع نفسه ،الفقرات  71إىل .72
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وتقرر إحالة مسألة عدم استجابة ليبيا لطليب التعاون الصادرين عن احملكمة هذين إىل جملس األمن التابع لألمم
ِّ
املتحدة عن طريق هيئة الرئاسة وفقاً للبند  )1( 117من الئحة احملكمة.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علماً بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.

/توقيع/

_____________

القاضية سيلفيا فرناندس دي غورمندي
رئيسةً للدائرة

/توقيع/
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_____________

_____________

القاضية كرستين فان دين فينخرت

القاضية إيكاترينا ترندافيلوفا
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