
 
 

 

ICC-CPI-20131011-PR953 

 
 .112102.01: بيان صحفي

 

اعتبار بفي ليبيا،  ينبغي أن تستمر الدعوى المقامة على عبد اهلل السنوسي أنتقرر الدائرة التمهيدية األولى 
 المحكمة الجنائية الدولية الدعوى غير مقبولة أمام

 
خلصت فيه قرارًا  .01.تشرين األول/أكتوبر  11أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف احملكمة اجلنائية الدولية يف 

االضطالع أن ليبيا راغبة وقادرة حقًا على إىل حتقق يف قضية السيد السنوسي و املختصة أن السلطات الليبية  إىل
عدم مقبولية القضية املقامة على عبد اهلل السنوسي أمام احملكمة، وذلك وفقاً  الدائرة إىل خلصت2 وتالياً، بالتحقيق

 ملبدأ التكامل الذي يرسيه نظام روما األساسي، املعاهدة املؤسِّسة للمحكمة اجلنائية الدولية2 
 

جيوز للمدَّعية العامة مبوجب نظام روما األساسي أن تقدم كما ار2  وجيوز للمدَّعية العامة وللدفاع استئناف هذا القر 
طلبًا إلعادة النظر يف القرار الصادر بشأن املقبولية عندما تكون على اقتناع بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأهنا 

 من نظام روما األساسي2 11وفقاً للمادة  أن تلغي األساس الذي سبق أن اعتربت الدعوى بناء عليه غري مقبولة
 

2 وإثر ذلك قدَّم الطرفان واملشاركون يف .01.نيسان/أبريل  .قضية يف هذه الوكانت ليبيا قد طعنت يف مقبولية 
الواردة يف املرافعات املقدَّمة، خلصت  واألدلة إجراءات الدعوى مرافعات كتابية2 وبعد النظر بتأٍن يف املعلومات

أن التحقيقات يف ليبيا تشمل القضية عينها املنظورة أمام  إىل أن األدلة اليت قدَّمتها ليبيا تكفي إلثباتالدائرة 
أن السلطات فيها تتخذ تدابري ملموسة وحمددة يف الدعوى املقامة على الصعيد  وإلثباتاحملكمة اجلنائية الدولية، 

  لسنوسي قيد االعتقال من جانب الدولة الليبية، فضاًل عنكون ا، إمجاالً،  بعني االعتبار الدائرة وأخذتالوطين2 
عت يف إطار التحقيق بشأن السيد السنوسي ونوعيتها، وما جرى مؤخرًا من إحالة القضية  كمية األدلة اليت مجِم

ن من املتهمني معه إىل غرفة االهتام، ومثال ما عمِقد من إجراءات قضائية حىت اآل 1.املقامة على السيد السنوسي و



حبق مسؤولني سابقني آخرين يف عهد القذايف، واجلهود املبذولة لتسوية بعض املسائل املتعلقة بنظام العدالة من 
 خالل اللجوء إىل املساعدة الدولية2 

 
 وليس هلذا القرار تأثري على قضية سيف اإلسالم القذايف2 

 
 معلومات أساسية

 1710جملس األمن قد أحال احلالة القائمة يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية مبوجب القرار  وكان
، أصدرت الدائرة التمهيدية 011.حزيران/يونيو  2.1 ويف 011.شباط/فرباير  2.الذي اعتمِمد باإلمجاع يف 

اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي ملسؤوليتهم عن  األوىل أوامر بالقبض على معمر حممد أبو منيار القذايف وسيف
جرائم ضد اإلنسانية )القتل واالضطهاد( ادُّعي بأهنا ارتمِكبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات األمن يف خمتلف أحناء 

تشرين  ..شباط/فرباير على أقل تقدير2 ويف  2.إىل  011.شباط/فرباير  11ليبيا يف الفرتة املمتدة من 
 ، قررت الدائرة التمهيدية األوىل رمسياً إهناء الدعوى املقامة على معمر القذايف نظراً لوفاته2 011.نوفمرب الثاين/

 
، رفضت الدائرة نفسها الطعن املقدَّم يف مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف2 وأقرَّ قضاة .01.أيار/مايو  1.ويف 

األدلة املقدَّمة ال تكفي العتبار أن الدائرة مبا بذلته ليبيا  من جهود الستعادة سيادة القانون إال أهنم خلصوا إىل أن 
والتحقيقات اليت جتريها احملكمة اجلنائية الدولية تشمل القضية نفسها ورأوا أن التحقيقات اجملراة على الصعيد الوطين 

ليبيا ليست قادرة حقًا على االضطالع مبقاضاة السيد القذايف2 واستأنفت ليبيا هذا القرار2 وستصدر دائرة 
 االستئناف حكمها النهائي يف هذه الدعوى يف الوقت املناسب2 

 
  2هنا ذه القضية، يرجى الضغطاملعلومات عن هوللمزيد من 

 
 )بالعربية( موجز القرار

 
 )باالجنليزية( قرار بشأن عدم مقبولية الدعوى ضد عبد اهلل السنوسي امام احملكمة اجلنائية الدولية

 
3112اكتوبر  11الحالة في ليبيا ـ قضية عبد هللا السنوسي: برنامج مرئي ومسموع "اسأل المحكمة"،   

 

 على يوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=eu1fflWzF-c&feature=youtu.be 
 

 (MPEG-4)صيغة للتحميل 

http://www.icc-cpi.int/FR_Menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111/pages/icc01110111.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/pr953/Summary%20AL-Senussi%20Arabic.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/pr953/Summary%20AL-Senussi%20Arabic.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111/court%20records/chambers/pretrial%20chamber%20i/Pages/466.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/related%20cases/icc01110111/court%20records/chambers/pretrial%20chamber%20i/Pages/466.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=eu1fflWzF-c&feature=youtu.be


http://www.fileserver.icc-cpi.info/video/131011_Ask_the_Court_Libya_Arabic.mp4 (File 

size: 70Mb) 
 

 (MPEG-3)صيغة سمعية للتحميل 

http://www.fileserver.icc-cpi.info/audio/131011_Ask_the_Court_Libya.mp3 (File size: 

12Mb) 

 
 

الرمسي ورئيس وحدة الشؤون العامة باحملكمة اجلنائية الدولية على رقم للمزيد من املعلومات، يمرجى االتصال بالسيد فادي العبد اهلل، املتحدث 
fadi.el-على الربيد االلكرتوين على العنوان :  828827.2 2(0) 1.+ أو .711-111 10(0) 1.اهلاتف: +
cpi.int-abdallah@icc 

 
 

 تويرت2أو عرب موقع  قناة يوتيوب طات احملكمة علىميكنكم أبضاً متابعة نشا
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