
التقرير الثامن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمًال بقرار 
)2011(1970المجلس 

المقدمة

لس") باإلمجاع 2011شباط/فرباير 26يف - 1 ، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة (ُيشار إليه يف ما يلي باسم "ا
لس 2011(1970القرار  إىل 2011شباط/فرباير 15)، القاضي بإحالة احلالة السائدة يف ليبيا منذ 1970) (قرار ا

من  املّدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية (ُيشار إليها يف ما يلي باسم "احملكمة"). ودعا القرار املّدعي العام إىل خماطبة جملس األ
فقًا هلذا القرار.كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة و 

لس يف - 2 م إىل ا ، أعلن مكتب املّدعي العام (ُيشار إليه يف ما يلي باسم 2011أيار/مايو 4يف تقريره األول، املقدَّ
وأنه “ طلبه األّول إىل الدائرة التمهيدية األوىل إلصدار أمر بإلقاء القبض[...]يف األسابيع املقبلة، سيقدم”"املكتب") أنه 

ز على األشخاص الذين يتحّملون القسط األكرب من املسؤولية َعّما ارُتِكب من جرائم ضد اإلنسانية يف إقليم ليبيا منذ سُريكِّ ”
“.2011شباط/فرباير 15

، إصدار أوامر 2011أيار/مايو 16، أفاد املكتب بأنه قد طلب يف 2011تشرين الثاين/نوفمرب 2ويف تقريره الثاين، يف - 3
ثة أشخاص. ووفقًا لألدلة، يتحمل هؤالء األشخاص القسط األكرب من املسؤولية عن اهلجمات اليت ُشّنْت على حبق ثالقبض

27. ويف 2011املدنيني الُعّزل يف الشوارع ويف منازهلم يف بنغازي وطرابلس وأماكن ُأخرى خالل شهر شباط/فرباير 
ىل أوامر قبض حبق معّمر القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا ، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية اُألو 2011حزيران/يونيه 

) (أ) من نظام روما 1(7السنوسي على خلفية ارتكاب جرائم القتل العمد بوصفها جرمية ضد اإلنسانية مبوجب املادة 
) (ح) من نظام روما األساسي.1(7األساسي، واالضطهاد بوصفه جرمية ضد اإلنسانية مبوجب املادة 

اء الدائرة التمهيدية اُألوىل يف 2012أيار/مايو 16ويف تقريره الثالث، يف - 4 تشرين الثاين/نوفمرب 22، أشار املكتب إىل إ
تشرين الثاين/نوفمرب 19الدعوى القائمة حبق معمر القذايف، وإىل إلقاء القبض على سيف اإلسالم القذايف يف ليبيا يف 2011
. وأشار املكتب كذلك إىل الطعن 2012آذار/مارس 17على عبد اهللا السنوسي يف موريتانيا يف ، وإىل إلقاء القبض 2011

يف مقبولية الدعوى القائمة حبق سيف اإلسالم القذايف.2012أيار/مايو 1الذي قدمته احلكومة الليبية يف 
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عن آخر التطّورات بشأن مقبولية الدعوى حبق قّدم املكتب معلومات ، 2012تشرين الثاين/نوفمرب 7ويف تقريره الرابع، يف - 5
سيف اإلسالم القذايف، وبشأن تسليم عبد اهللا السنوسي إىل ليبيا، وكذلك بشأن التحقيقات اجلارية.

، قّدم املكتب معلومات عن آخر التطّورات بشأن مقبولية الدعوى حبق كل من 2013أيار/مايو 8ويف تقريره اخلامس، يف - 6
لقذايف وعبد اهللا السنوسي، وكذلك بشأن التحقيقات اجلارية.سيف اإلسالم ا

قّدم املكتب معلومات إضافة تتعلق بآخر التطّورات بشأن ، 2013تشرين الثاين/نوفمرب 14يف ويف تقريره السادس، - 7
مقبولية الدعوى حبق كل من سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، وكذلك بشأن التحقيقات اجلارية.

قّدم املكتب معلومات إضافة تتعلق بآخر التطّورات بشأن الدعوتني حبق كل ، 2014أيار/مايو 13يف ويف تقريره السابع، - 8
من سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، ومآل التعاون مع حكومة ليبيا.

يتناول هذا التقرير الثامن ما يلي:- 9
التعاون؛)1(
متني حبق سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، مبا يف ذلك مقبولية الدعوتني؛الدعوتني القائ)2(
التحقيقات اجلارية؛)3(
ا من ِقَبل األطراف املختلفة يف ليبيا منذ )4( .2011شباط/فرباير 15اجلرائم املزعوم ارتكا

التعاون- 1

لس - 10 ول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر مجيع الد”1970حتث الفقرة اخلامسة من قرار ا
وفيما خيص الدول األطراف يف نظام روما األساسي، ُيوفر النظام األساسي إطاراً “. على التعاون التام مع احملكمة واملّدعي العام

لس قائمًا لاللتزامات وفقًا للجزء التاسع منه. وكما سريد يف ما هو آت، يعيد قرار  تأكيد أمهية تعاون حكومة ليبيا 2174ا
مع احملكمة.

لس - 11 لس عن 2014آب/أغسطس 27، الذي اعُتمد يف 2174ويأخذ املكتب علمًا بقرار ا ، الذي يعرب فيه ا
تأثري تلك األعمال أسفه لتزايد أعمال العنف يف ليبيا، وخباصة يف املنطقة احمليطة بكل من طرابلس وبنغازي، وعن بالغ قلقه إزاء 

لس إىل قراره  )، القاضي بإحالة الوضع إىل احملكمة، 2011(1970يف السكان املدنيني واملؤسسات املدنية يف ليبيا. ويشري ا
مؤكدًا من جديد أمهية تعاون حكومة ليبيا مع احملكمة واملدعي العام. ويعيد كذلك تأكيد أمهية حماسبة املسؤولني عن انتهاكات 

اوزات حقوق اإلنسان أو انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اجلهات الضالعة يف اهلجمات اليت تستهدف أو جت
املدنيني.
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حكومة ليبيا-1- 1

لس - 12 أن تتعاون السلطات الليبية تعاونًا كامًال مع احملكمة ومع املّدعي العام وُتقدم هلما ما ”على 1970ينص قرار ا
“.من مساعدة عمًال مبقتضيات هذا القراريلزمهما

يف 2014كانون الثاين/يناير 29وبعد االجتماع الذي عقده املكتب مع النائب العام اللييب والوفد املرافق له، يف - 13
حبق مسؤولني الهاي، ملناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة يف العام املاضي بشأن تقاسم أعباء التحقيقات واملالحقات القضائية 

يف الهاي ملناقشة التحقيقات 2014متوز/يوليه 18سابقني يف نظام القذايف، التقت املدعية العامة مع وزير العدل اللييب يف 
، أعربت 2014متوز/يوليه 25واملالحقات القضائية احملتملة يف جرائم مزعومة ارتكبتها امليليشيات. ويف بيان عام بتاريخ 

بالغ قلقها إزاء تصاعد العنف يف احلالة القائمة يف ليبيا؛ مبا يف ذلك اهلجمات املبلغ عنها اليت ُشنَّْت ضد املدعية العامة عن
السكان املدنيني واملواقع املدنية يف طرابلس وبنغازي. وأكدت املدعية العامة أن املكتب قد يستمر يف ممارسة اختصاصه على أي 

شباط/فرباير 15رائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب اليت ارُتكبت يف إقليم ليبيا منذ عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية، واجل
2011.

ويكرر املكتب دعوته جلميع األطراف املشاركة يف النزاع إىل االمتناع عن استهداف املدنيني أو املواقع املدنية، أو ارتكاب - 14
احلذر واختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ارتكاب مثل هذه اجلرائم.أي فعل إجرامي قد يقع ضمن اختصاص احملكمة، وإىل توخي 

وينهمك املكتب حاليًا يف تنظيم اجتماع تقين مع السلطات الليبية ملتابعة مسألة تقاسم األعباء. وكما ُأشري إليه يف - 15
عتني حبق كل من سيف اإلسالم القذايف التقرير السادس، ال تؤثر مذكرة التفاهم بأي شكل من األشكال يف الدعوتني املرفو 

وعبد اهللا السنوسي. 

الدعوتان القائمتان بحق سيف اإلسالم القذافي وعبد اهللا السنوسي- 2

يذكر املكتب أن حكومة ليبيا تصّرفت وفقًا لإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي خبصوص الطعن - 16
ئمتني حبق كل من سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي. وتستلزم املقبولية تقييم وجود إجراءات يف مقبولية الدعوتني القا

) من نظام روما األساسي. ويكرر 1(17قضائية وطنية مناسبة وتقييم صدقها، عمًال بالفقرات من (أ) إىل (ج) من املادة 
اية املطاف ملا تقرر  ه دوائر احملكمة.املكتب أن هذه مسألة قضائية ختضع يف 

ويف ما يتصل بالدعوى القائمة حبق سيف اإلسالم القذايف، ما زالت ليبيا تتحمل التزامًا قانونيًا بتقدميه إىل احملكمة - 17
القاضي مبقبولية الدعوى. وقد تأكد هذا احلكم، يف 2013أيار/مايو 31استنادًا إىل القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية يف 

ا يف هذا الصدد. 2014أيار/مايو 21ق، يف قرار دائرة االستئناف الصادر يف وقت الح . ومل تِف ليبيا حىت اآلن بالتزاما
وبالتايل، يكرر املكتب دعوته إىل ليبيا بتقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة فوراً.  



4/8صفحة

أن على ليبيا واجب التعاون اُألوىل الدائرة التمهيدية ، ارتأت القاضية املنفردة املكلفة مبهام2014متوز/يوليه 11ويف - 18
) وإعادة املواد األصلية اليت 2) تقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة؛ (1مع احملكمة يف ثالثة جماالت رئيسية، هي: (

ا له يف الزنتان إىل جهة الدفاع عن السيد القذايف وتدمري أي ُصودرت من حمامية الدفاع السابقة عن السيد القذايف خالل زيار
) وترتيب زيارة جلهة الدفاع عن عبد اهللا السنوسي. ورفضت القاضية املنفردة طلب ليبيا بتمديد املوعد احملدد هلا 3نسخ منها؛ (

الشروع يف بتقدمي دفوعها املتعلقة حبالة تنفيذ واجبها بتقدمي السيد القذايف إىل احملكمة، وذّكرت ليبيا بالتزامها الذي يقضي ب
آب/أغسطس لتقدمي دفوع عن حالة تنفيذ 20تقدميه إىل احملكمة على الفور. وقد منحت القاضية املنفردة ليبيا مهلة حىت 

واجبها بإعادة املواد املصادرة إىل جهة الدفاع.

ا عشرة أسابيعطلباً ليبيا، قدمت آب/أغسطس21يف و - 19 تشرين 29تنتهي يف للحصول على مهلة إضافية مد
إعادة املواد األصلية تتعلق ببشأن احلصول على معلوماتطلب احملكمة وافّية على إىل معلوماتأكتوبر لتقدم ردًا يستند األول/

ا له يف الزنتان إىل جهة الدفاع عن السيد القذايف وتدمري  اليت ُصودرت من حمامية الدفاع السابقة عن السيد القذايف خالل زيار
، بشكل عاماألمنية املستمرةالصعوباتاإلجراءات أمام احملكمة إىلليبيا يفحماميأشارهذا الطلب،يف. و اأّي نسخ منه

12يف التعديل الدستوريإقرارو آب/أغسطس2اللييب يفربملان االجتماع الطارئ الذي عقده العلى وجه التحديد، و 
احلصول على يف الوقت احلاضرمن الصعباألمر الذي جيعل رئيس املؤقت،باشر للاملنتخابآب/أغسطس الذي يقضي باال

الليبية.من احلكومةفعالةتعليمات

اية املطاف، أشارت- 20 مبوجب اليت متت أن املشاوراتإىل 2014متوز/يوليه 11يف قرارها املؤرخالقاضية املنفردةويف 
اإلجراء اإلضايف املناسب يف أي وقتجيوز هلا أن ُتقّرر الدائرةأنو منتهيةميكن اعتبارهاحملكمة) من لوائح ا3(109الالئحة

لس.إحالته و بعدم التعاونتوصلها إىل استنتاج رمسي يفيد مبا يف ذلكالذي جيب اختاذه،  ومع ذلك، ال ُميس هذا إىل ا
إىل جانب القذايف،السيدتقدميواجبتنفيذ ذات صلة بقد تراهاأي معلومات إضافيةإىل الدائرةيبيا لأن تقدم إمكانيةب

. يف البالدالسياسي واألمينتطورات الوضع

24يف التذكري بأنه، ينبغي 2014آب/أغسطس7ضوء قرار القاضية املنفردة املؤرخ يف، و السنوسيقضيةوفيما خيص- 21
قراراً بالتايلأصبح الذياملقبولية،رارقأكدت و السنوسيالسيدالذي قدمهالطعنرفضت دائرة االستئناف2014متوز/يوليه 

ذلك نتيجة ل. و داخل البالدالسنوسيالسيداملقدمة حبق النظر يف القضيةطلب ليبياأيدت احملكمةوعلى وجه التحديد،ائيًا.
ت احملكمة اإلجراتغري الظروف، نظرًا لالقرار ملراجعةيف تقدمي طلباملدعية العامةاإلخالل حبقودون  القضائية اليت  ءاتأ

بتقدمي طلب مراجعة أي قرارمل تتخذ حىت اآلن املدعية العامةأنعلى الرغم من. و السنوسيالسيدكانت قيد نظرها حبق 
تقدمي معلوماتيف البالد،املتدهوراألمين ضوء الوضعيفإىل ليبيا كتباملطلبمن النظام األساسي،) 10(19مبوجب املادة

ا القضائية الوطنية حبق .مستقلة للمحاكمةمراقبةخطوات لضمان وجوداملكتب أيضاً اختذ. و السنوسيالسيدبشأن إجراءا
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أيار/مايو 27علمًا خبطاب ليبيا املؤرخ، أخذت القاضية املنفردة السنوسيعن الدفاعجلهة املعلقةبالزيارةوفيما يتعلق- 22
وعليه، ُيعدُّ . ليبيالحمامي الدفاعاحلصانات املتصلة بأمور من بينها زيارة املتعلق باالمتيازات و ، وزير العدلالذي وقعه2014

يف قرارها الدائرةالعناصر اليت أشارتمجيعيغطي نافذ املفعول اآلن و تبادل اخلطاباتمن خالل مت التوصل إليهالذي تفاقاال
، وفقاً يف ليبياخالل إقامتهملفرق الدفاعواحلماية املناسبتنياملعاملةضمانإىل أمهيتها ل2013أيلول/سبتمرب 26املؤرخ 
احملكمة إىل إجراءمسجلاملنفردةالقاضية، دعت العمليةرتتيبات أما بالنسبة لل. و من نظام روما األساسي) 4(48للمادة 

7منذ صدور قرار القاضية املنفردة يف و .بشأن إمكانية الزيارةالدفاعوتقدمي مشورة إىلالوضع يف ليبياتقييم ملخاطر
يت مبوجبه آب/أغسطس .الدفاعزيارةيف تسهيلليبياحكومة، مت إلغاء طلب التعاون من حبق السنوسياإلجراءات، الذي ُأ

التحقيقات الجارية- 3

لس،تقريره السابعيف- 23 الدعوى اُألوىل (بعدثانيةوىشرع يف دعأنهأشار املكتب إىل،2014/مايوأيار13يف إىل ا
محبقمع أدلةكان أيضًا جيوأنه  ) القذايفمعمر و السنوسيوعبد اهللالقذايفسيف اإلسالمحبق كل من آخرينحمتملني مشتبه 
قلة املوارد.لنظراً ببطء ملحوظيسري يف هذا الصددَمجُْع األدلةوال يزال. خارج ليبيا

2011شباط/فبراير 15ها من ِقبل األطراف المختلفة في ليبيا منذ الجرائم المزعوم ارتكاب- 4

واملعاملة ومزاعم التعذيب؛ املستمرغري القانوين: مزاعم السجنثالثة نطاقات للجرائم املزعومةحالياً املكتبيراقب - 24
من مدين30.000لنحو2011منذ آب/أغسطسالقسري املستمرالتهجري؛ ومزاعمالنزاعالسيئة ملن اعتقلوا على خلفية

املتاحة إىل أناملعلومات، تشري ويف هذا الصدد.2011املتعلقة بنزاع عام مزاعم أعمال القتل غري القانونية و سكان تاورغاء؛
إجراء حتقيق  املكتب علىقدرةقلة املوارد و املخاوف األمنيةأعاقت. وقد ِارُتكبتتكون قداختصاص احملكمةجرائم تدخل يف

ممارسة االختصاص تكون قادرة علىاُألخرى اليت قدوكذلك الدولليبياحكومةوينبغي تشجيع. يف هذه املزاعمكامل
املزاعم.على التحقيق يف هذههذه اجلرائمالقضائي على

"عمليةقوات: 2014/مايومسلحني رئيسني منذ أيارائتالفنيمع ظهور، اخلطرية مستمراملسلحةاالشتباكاتإن وقوع - 25
"، وهي عبارة عن ليبيافجرو"عمليةإرهابية"، "مجاعات ُتعدُّ مجاعات إسالميةضد، حفرتالسابقاجلنرال بقيادةالكرامة"

إىل وقد أدى هذا التقسيم". الكرامة"عمليةرد علىتشكيله الليبيا، وكان من بني أسبابيف غريبتشكلعسكريحتالف
جهود األخري نتاجبينما كان،2014/يونيهحزيرانانتخابات األول نتاج ، إذ كان وطرابلسُطربقيفحكومتني برملانني و إنشاء 
جلس مباألمم املتحدةتعرتف. و ُطربقيفللحكومةكجهة مقابلةوتنشيطه  باملؤمتر الوطين العاملالحتفاظليبيا"فجر "عملية
ومؤسسات ُأخرى تابعة ووزاراتالعدلوزارةومع ذلك، ورد أن. الليبيالسلطة الشرعيةبصفتهاحكومته و ُطربقيفالنواب
للحفاظ عموماً سعت القضائيةالسلطة على الرغم من أن، ليبيافجر عمليةسيطرة قواتقد سقطت حتتطرابلسيفللدولة

كال اجلانبني.جتاهاحليادعلى
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واختطاف البنية التحتية املدنيةومهامجةالقصف العشوائيكمبا يف ذلجرائم،ارتكبايف النزاعاجلانبنيكاليبدو أن- 26
يزعم وقوع 2014أيلول/سبتمرب 4تقريرًا يفبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ونشرتوالقتل.وأعمال التعذيباملدنيني

حقوق اإلنسان.اإلنساين الدويل وقانون خطرية للقانونانتهاكات

نأقل محتتجزالشرطة القضائيةبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، كانت مبساعدةالعدلرةأجرته وزاووفقًا ملسح- 27
وكان النظام %. 10قد ُحوكم منهم حنو . و النزاعاملعتقلني على خلفية مبا يف ذلك، 2014يف آذار/مارس معتقل 7000

اليت ُتسيطر عليها سلحة،املحتتجز اجلماعاتو متاحة.ليستولكن األرقام، إضافينيالقضائي العسكري حيتجز معتقلني
الذين ضافينياإلاألشخاصحاليًا عددومن غري املعروف. اعُتقلوا على خلفية النزاعكبريًا ممناحلكومة ِامسيًا وليس فعليًا، عددًا  

يف أيلول/سبتمرب. و املدنينيالعديد منويتضمن العدد كبرياً ولكن قد يكون،2014منذ أيار/مايوأثناء القتال وبعدهاعُتقلوا
ميثل تسليم مجيع احملتجزين، ليصبحوا حتت السيطرة الفعلية للدولة، "ما يلي:جمددًا العام لألمم املتحدةاألمنيأّكدَ ،2014

شرطاً مسبقًا إلرساء سيادة القانون يف ليبيا". 

توجيه التُّهم للمعتقلنيالسلطاتمن يتطلبليةاالنتقابشأن العدالة29/2013القانونتنفيذعلى الرغم من أنو - 28
األضحىعيدخالل عطلةو معلقًا.ال زال األمر، 2014نيسان/أبريل 2اإلفراج عنهم مجيعًا قبل أو" للنظام السابقالتابعني "

تاورغاءكانسبضع عشرات منسراح املعتقلني. وأطلقت مصراتة عدد منمصراتة و الزنتان، تبادل يف تشرين األول/أكتوبر
عدد املفرج عنهم ضئيًال.لكن ال يزال، و 2011منذ عام كانوا رهن االحتجاز

أثناء و سرت و درنةو يف بنغازياحملاكم. فلم تعمل بشأن الدعاوى ذات الصلة بالنزاعليبياتقدمالبيئة األمنيةوقد أبطأت - 29
الرتهيب لقذايفامون املدافعون عن األشخاص املشبوهني باالنتماء إىل ااحملوالقضاة، و . وُيواجه وكالء النيابة، طرابلسيفالقتال

األشخاص وأُفيد أن بعضتأخري النظر يف الدعاوى.أعضاء السلطة القضائيةبدأ بعض، ونتيجة لذلكوالعنف.والتهديدات
على الرغم من أن، ة اإلعدامعقوباحلكم عليهم بأدت إىلغري عادلةلقذايف خضعوا حملاكماتاملشبوهني باالنتماء إىل ا

حبقهم.العقوبات مل تُنفذ بعد

االتوتر و املفرطة بيئةظل اليفو - 30 حاالت الوفاة أثناء االحتجاز أُفيد أن أعمال التعذيب و ، اليومليبيااالستقطاب اليت متر 
. وقد استهدفت اهلجمات ملختلفةمسلحة تابعة لألطراف امن ِقبل مجاعاتاالعتقاالت السرية مستمرة وعمليات اخلطف و 
ُجيرمالذي 10/2013القانوناعتمادعلى الرغم من. و والنساءاإلنسانواملدافعني عن حقوقاإلعالمينيعلى وجه اخلصوص 

من موظفأويليشياتمن أعضاء املأي عضوورد أنه مل ُيقدم،2013عام يف نيسان/أبريلالتمييز واملعاملة السيئة و التعذيب
اماتملواجهةإىل العدالةالدولةفي موظ . مثل هذه اال

بني يومياالغتياالت اليت وقعتسلسلة منشخص يف14قتلوا ما ال يقل عن، يُزعم أن مسلحني جمهولني بنغازيويف- 31
، مدنينيمخسة ، و القوى األمنيةيف سابقنيو حالينيطالت أشخاص من بينهم أعضاء، واليت 2014أيلول/سبتمرب 20و18

قوات األمن، وكذلك للقذايفاألمنية السابقة قواتاليستهدفونوكان املهامجون املسلحون. النشطاءواثنني منواحدرجل دينو 
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اية ثورةوالنشطاءاحلالية ودرنة بنغازيقتلوا هذا العام وحده يفعدد الذينهيومن رايتس ووتشوُتقدر.2011عام منذ 
القتل هذه. على خلفية أعمالمعروفةاعتقاالتيعلن مسؤوليته، ومل تكن هناكال أحد. وعادة،250أكثر من ب

شتباكات لال، ونتيجة سابقاً املشار إليه2011يف عام تاورغاءلسكاناملزعوماجلماعيبالتهجريفيما يتعلق، وأخرياً - 32
أعمال خوفًا منطرابلسيفكرات املشردين داخلياً معس، أخلت ُأسر من تاورغاء مايوأيار/يف منتصفاليت بدأتاملسلحة

، وخميم الفالحخميم خميمات، هي:ثالثةتاورغاءمن ُأسرة1000أخلى حنو، طرابلسيفزيد من املضايقات. و القصف وامل
جري حنو يف بنغازيو أغسطس.آب/جنزور البحرية، وذلك بنهايةأكادمييةوخميمطريق املطار، سرة من أُ 112، مت إعادة 

للمرة اآلنتاورغيني ُهجرواالأن معظموهذا يعينيف خميمني خمتلفني.ُتقيم، وكانت تلك األسر 2014تاورغاء منذ أيار/مايو 
. عدم وجود أمل لتسوية وضعهممعالثانية،

خميم، ليبيافجرتحالف تابعة ل، وهي ميليشيا ليبياقوات درعمنهاجم مسلحون،2014/أغسطس آب30يف و - 33
يليشيات املاعتقل أفرادوقد ثالثة آخرين.وإصابةشخص واحدحبسب ما ورد، أسفرت الغارة عن مقتل. و يف طرابلسفالحال

ما زالوا معظم اآلخرينمنهم ولكنسبعةأُفرَج عنفقداملتوفرة،وفقًا للمعلومات. و الزاوية أثناء فرارهممنطقةيفتاورغياً 22
. الزاويةأماكن ُأخرى يف مجيع أحناء و جداميسجنيفحمتجزين

شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمربيفتاورغاءومن بينهم النازحون منعودة املشردين داخلياً ُطربقيفناقش الربملانو - 34
ب نواوأُفيد أن.مشروع مرسوموَمهرها خبتمه وجيري نقاش بشأن وثيقة رمسيةوحبسب ما ورد، وقع الربملان على.2014
م حاليًا يفيف املناقشاتتاورغاء مل ُيدرجواسكان عودةالذين كانوا يعارضونمصراتة م قاطعوا طرابلسأل جملس ، حيث أ
بنجاح.العودةاسرتاتيجيةكيفية إمكانية تنفيذعن  يبقى السؤال. وبالتايل، النواب

حيث قامت ، طرابلس، غرب اسع النطاق يف منطقة ورشفانةو البسبب النزوحاآلنسوًء املشردين داخلياً أوضاعوتتفاقم- 35
تدمري للممتلكات اخلاصة. و إضافيةتعسفيةاعتقاالتعنأسفرتعسكرية واسعة النطاقبعمليةليبيالفجر تابعةمؤخرًا قوات

ًا. عنيف، بينما تشهد بنغازي قتاًال يف غريب ليبياوتستمر االشتباكات

.اختصاص احملكمةاجلرائم اليت تدخل يفبقلق إزاء استمرار ارتكابوال يزال املكتب يشعر - 36

الخالصة- 5

مع تعاونالكجزء منيؤكد أنهمع احملكمة. ولكنه، و معهليبياُجتريها حكومةاملتواصلة اليت املشاوراتاملكتبُيقدر- 37
احملكمة.إىل عهدةفوراً القذايفسيف اإلسالمعلى ليبيا أن ُتقدم، جيب احملكمة
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كسابق عهده، يقّدر املكتب التحديات اليت ُتواجهها احلكومة الليبية ويعرب عن استعداده للعمل مع احلكومة يف و - 38
حماولتها معاجلة أكرب عدد ممكن من الدعاوى. ويدعو املكتب شركاء احلكومة الليبية الرئيسيني إىل تقدمي كل دعم ممكن لضمان 

ميكن من خالهلا تقدميقضايا العدالة،اتصال بشأنتشكيل جمموعةمبا يف ذلك إمكانيةيف ليبيا، استعادة احلكومة لألمن 
عن مراراً احلكومة الليبيةوقد أعربتللضحايا.العدالةالرامية إىل حتقيقجهود ليبيالتعزيزبانتظامالقانويناملادي و الدعم 
يف تلك املساعدةوينبغي أن تصلبذلك.من أجل القياماملساعدةى سعت للحصول علو للضحايا،تحقيق العدالةبالتزامها

.أقرب وقت ممكن

تمع الدويل اسرتاتيجيتها - 39 لس وعلى ا وعلى دأبه، يستمر املكتب يف تشجيع احلكومة الليبية على أن تعرض على ا
. وسوف يربهن ذلك على أن العدالة ال ين عليهاومن هواجلاينمن هوبغض النظر عنالشاملة للتصدي للجرائم اجلماعية، 

تزال متثل أولوية رئيسية تدعم اجلهود املبذولة لضمان السالم واالستقرار يف ليبيا، وأن الفرصة سُتتاح للمتضررين اللتماس 
اإلنصاف عن طريق احملاكم.

اء اإلفالت من- 40 تمع الدويل ال تزال ضرورية إل العقاب يف ليبيا، ويتطلع إىل العمل مع ويرى املكتب أن مشاركة ا
احلكومة الليبية وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ملعاجلة الدعاوى املستقبلية.


