مكتب املدعي العام

التقرير الرابع عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمال
بقرار المجلس )2011( 1970
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المقدمة

 -1يف  26شباط/ف رباير  ، 2011اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة (أو ’’اجمللس ‘‘ ) باإلمجاع القرار 1970
( ،) 2011القاضي بإحالة احلالة القائمة يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير  2011إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ( أو
’’احملكمة ‘‘ ) ،وبدعوة املدعي العام إىل خماطبة اجمللس كل ستة أ شهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال هبذا القرار .وهذا هو التقرير
الرابع عشر من مكتب املدعي العام (أو ’’املكتب‘‘) متضمنا آخر املستجدات بشأن أنشطته يف ما يتعلق باحلالة يف ليبيا.
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الدعوى المقامة على محمود مصطفى بوسيف الورفلي

 - 2يف تقريره الثالث عشر ،أحاط املكتب اجمللس علما بتقارير تدعي بارتكاب قوات اجليش الوطين اللييب جرائم خطرية
بعد استيالئ ها على حي قنفودة يف بنغازي .ومشلت هذه اجلرائم الواردة يف التقارير أعمال إعدام بإجراءات موجزة حملتجزين.
 - 3ويف هذا السياق ،دعت املدعية العامة مجيع أطراف النزاع إىل االمتناع عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان
وللقانون الدويل اإلنساين .وعلى وجه التحديد ،ذك رت املدعية العامة مجيع أطراف النزاع بأحكام نظام روما األساسي املتعلقة
مبسؤولية القادة والرؤساء عن منع أو قمع ارتكاب قواهتم للجرائم ،أو عرض هذه اجلرائم على السلطات املختصة للتحقيق و
املقاضاة.
 - 4وواصل املكتب رصد احلالة بعناية .ويف  23متوز/يوليه  ،2017ظهرت على مواقع التواصل االجتماعي مقاطع مصورة
يظهر فيها قتل  20حمتجزا  .وكانت هذه هي احلادثة السابعة يف سلسلة من حوادث إعدام ي د عى بأن قائدا يف لواء الصاعقة،
هو الرائد حممود مصطفى بوسيف الورفلي (أو ’’ السيد الورفلي‘‘) ،إما أمر بارتكاهبا أو نفذها بنفسه .وقد ص ِّورت كل حادثة
من حوادث اإلعدام السبعة تلك ون شرت على مواقع التواصل االجتماعي .وكان لواء الصاعقة ،وهو وحدة بالقوات اخلاصة،
نشطا يف العمليات العسكرية يف إطار عملية الكرامة اليت أطلقها اجليش الوطين اللييب يف أيار/مايو .2014
 - 5وقد أخذ املكتب يف اعتباره بصفة خاصة الطابع املتصاعد للجرائم املـ د عى بارتكاهبا ،وقدم طلبا عاجال حتت األختام
يف  1آب/أغسطس  2017إلصدار أمر بإلقاء القبض على السيد الورفلي ملشاركته املباشرة يف حوادث اإلعدام السبعة.

وي د عى بأن  33شخصا قتلوا عمدا يف حوادث اإلعدام هذه اليت ي عتقد أهنا وقعت بني  3حزيران/يونيه  2016و17
متوز/يوليه  2017تقريبا .ومن بني جرائم القتل العمد املـ د عى بارتكاهبا هذه ،اليت بلغ عددها  ،33ارت كبت  32جرمية بني
 18آذار/مارس  2017و 17متوز/يوليه  2017تقريبا.
 - 6ويف  15آب/أغسطس  ، 2017أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل (أو ’’الدائرة األوىل‘‘) أمرا علنيا بإلقاء القبض على
السيد الورفلي .ورأت الدائرة األوىل عند إصدارها األمر أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن السيد الورفلي قد ارتكب جرمية
احلرب املتمثلة يف القتل العمد  ،عمال باملادة ()2( 8ج)( )1من نظام روما األساسي ،يف ما يتعلق حبوادث اإلعدام السبعة.
 - 7ورأت الدائرة األوىل ،فضال عن ذلك ،أن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بأن األشخاص الذين قتلوا يف هذه احلوادث
بدا أهنم كانوا حمتجزين وأهنم إما مدنيون أو أشخاص عاجزون عن القتال .ومل تعثر الدائرة األوىل على أي معلومات يف األدلة
تثبت حماكمتهم يف حمكمة قانونية ،عسكرية كانت أو غري عسكرية ،على حنو ي تفق مع أي معيار معرتف به من معايري أصول
احملاكمات  .وخلصت الدائرة األوىل أيضا إىل أن اجلرائم املـ د عى بارتكاهبا هلا صلة كافية باحلالة اليت أفضت إىل حصول احملكمة
على االختصاص من خالل اإلحالة اليت أصدرها اجمللس.
 - 8وبعد صدور أمر إلقاء القبض  ،أصدرت القيادة العامة للجيش الوطين الل ييب بيانا رمسيا أك دت فيه أهنا ألقت القبض
على السيد الورفلي منذ  2آب/أغسطس  2017وأن عضوا بالنيابة العسكرية حيقق معه .ويف بيان الحق ،أك د اجليش جمددا
أن السيد الورفل ي قيد التحقيق وأوضح أنه لن يقدمه إىل احملكمة اجل نائية الدولية.
 - 9وتلقى املكتب معلومات تفيد بأنه ،عل ى عكس البيان الرمسي الصادر عن اجليش ،فإن السيد الورفلي ال يزال طليقا
ويواصل عمله كقائد يف لواء الصاعقة ،ورمبا شارك يف أعمال قتل أخرى منذ صدور أمر إلقاء القبض عليه .ويتحقق املكتب
حاليا من صحة هذه املعلومات.
 - 10ومع ذلك ،وبغض النظر عن أي حتقيق داخلي قد يكون جاريا ،تبقى ليبيا ملزمة قانونيا بإلقاء القبض على السيد
الورفلي وتقدميه فورا إىل احملكمة.
 - 11ويف  15آب/أغسطس و 13أيلول/سبتمرب  ، 2017دعت املدعية العامة ليبيا علنا إىل اختاذ مجيع التدابري اليت تدخل
يف نطاق سلطتها إللق اء القبض الفوري على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة .ويغتنم املكتب هذه الفرصة لتجديد هذه
الدعوة .كما ي ناشد املكتب مجيع الدول ،مبا فيها الدول األعضاء يف اجمل لس ،مساعدة ليبيا على االمتثال ال لتزامها بأي وسيلة
قد تكون ض رورية ومالئمة.
 - 12ويثمن املكتب البيانات العلنية اليت أبدت الدعم ورحبت بإصدار أمر إلقاء القبض .وقد أعربت جهات للمكتب
مباشرة عن هذا الدعم يف تعاملها معه أيضا ،ومن بني تلك اجلهات السلطات الليبية .ويعرب املكتب أيضا عن امتنانه لتدخل
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مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (أو ’’مفوضية حقوق اإلنسان‘‘) ،اليت دعت األطراف مجيعها يف ليبيا إىل التعاون التام
مع احملكمة يف ما يتعلق هبذه الدعوى.
 - 13ويف هذا الصدد ،حتث املدعية العامة اجليش الوطين اللييب ،الذي أعرب علنا عن امتنانه لعمل احملكمة يف ما يتعلق
هبذه الدعوى ،على إثبات احرتامه للعدالة الدولية بتيسري نقل السيد الورفلي فورا ليوضع حتت حتفظ السلطات الليبية .ويناشد
املكتب أعضاء اجمللس دعوة اجليش الوطين اللييب إىل تيسري نقل السيد الورفلي فورا حىت يتسىن لليبيا تقدميه إىل احمل كمة اجلنائية
الدولية امتثاال اللتزامها الذي مل تف به بعد.
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الدعوى المقامة على التهامي محمد خالد

 - 14مل ي نف ذ بعد أمر إلقاء القبض على التهامي حممد خالد (أو ’’السيد التهامي‘‘) ،الذي أ علن عنه يف  24نيسان /أبريل
 ، 2017على الرغم من اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا املكتب  ،من خالل تعاون الدول ،للتحقق من مكان وجوده بغية إلقاء
القبض عليه وتقدميه فورا إىل احملكمة.
 - 15ويواصل ا ملكتب مجع املعلومات املتعلقة مبكان وجود ا لسيد التهامي حاليا وال تصرف عند تلقيه معلومات موثوقة من
دون إبطاء  .بيد أن احملكمة ،كما كانت يف أي وقت مضى ،تعتمد على تعاون الدول ل تحويل هذه اجلهود إىل نتائج ملموسة.
 - 16إن ليبيا ومجيع الدول األطراف ملزمة بالتعاون مع احملكمة .وحيث املكتب الدول غري األطراف أيضا  ،وال سيما الدول
األعضاء يف اجمللس ،على اختاذ إجراءات ملموسة عند اال قتضاء لدعم جهود احملكمة .ويكتسي هذا الدعم أمهية بالغة إن كان
للمحكمة أن تضطلع بواليتها مبوجب نظام روما األساسي عمال باإلحالة الصادرة من جملس األمن مبوجب القرار 1970
( .)2011وقد حث اجمللس نفسه  ،عند اعتماد هذا القرار ’’ مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة
باألمر على التعاون التام مع احملكم ة واملدعي العام‘‘.
 - 17وعالوة على ذلك ،ي دد املكتب نداءه إىل مجيع الدول ،فضال عن أي منظمات أو أفراد يف وضع يسمح هلم
باملساعدة ،أن يقدموا إىل احملكمة مجيع املعلومات املوثوقة اليت ميكن أن ت يسر إلقاء القبض على السيد التهامي وتقدميه إىل
احملكمة.
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الدعوي ان المقامتان على سيف اإلسالم القذافي وعبداهلل السنوسي

سيف اإلسالم القذافي

التق رير ال رابع عشر عمال بالفقرة السابعة من ق رار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  8 – 1970تش رين الثاين /نوفمرب 2017

3

 - 18واصل املكتب جهوده لضمان تقدمي سيف اإلسالم القذايف (أو ’’السيد القذايف‘‘ ) إىل احملكمة ،مبا يف ذلك من خالل
إجراء مزيد من احلوار مع حكومة الوفاق الوطين.
 - 19ويعرب املكتب عن تقديره للدعم الذي أعرب عنه أعضاء اجمللس بعد تقدمي تقريره الثالث عشر من خالل مناشداهتم
ليبيا ا لوفاء بالتزامها الذي مل تف به بعد وتقدمي السيد القذايف فورا إىل احملكمة .ومرة أخرى  ،يدعو املكتب حكومة الوفاق
الوطين إىل اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة يف إطار سلطتها من أجل تقدمي السيد القذايف إىل احملكمة من دون مزيد من اإلبطاء،
وحيث املكتب أيضا أولئك الذين يسيطرون فعليا على السيد القذايف على التعاون مع حكومة الوفاق الوطين يف هذا الصدد.
 - 20ويناشد املكتب مجيع الدول وال كيانات األخرى ذات الصلة اليت لديها معلومات عن مكان وجود السيد القذايف أن
تقدم هذه املعلومات إىل املكتب فور حصوهلا عليها.
عبد اهلل السنوسي
 - 21كما يذكر اجمللس ،يف  21شباط/فرباير  ، 2017أصدرت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (أو ’’بعثة ليبيا‘‘)،
بالتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان ،تقريرها الكامل عن حماكمة السيد القذايف والسيد ع بد اهلل السنوسي (أو ’’السيد
السنوسي‘‘) و 35آخرين من املنتمني سابقا إىل نظام السيد معمر حممد أبو منيار القذايف (أو ’’ السيد معمر القذايف‘‘) ،يف ما
يتصل جبرائم يـ د عى بأهنا ارت كبت يف أثناء ثورة شباط/فرباير  2011والنزاع املسلح الذي اندلع يف عقبها (الدعوى:
( ،)2012/630أو ’’التقرير‘‘).
 - 22وتلقى املكتب معلومات إضافية من بعثة ليبيا يف ما يتعلق ببعض جوانب التقرير .وبعد النظر يف التقرير واملعلومات
اإلضافية الواردة وح كم احملاكمة الليبية الكامل ،ال يزال املكتب يرى أنه يف إطار املادتني  )10( 19و( )2( 17ج) من نظام
روما األساسي ،مل تنشأ أي وقائع جديدة تلغي األساس الذي اعتربت الدائرة األوىل بناء عليه الدعوى املقامة على السيد
السنوسي غري مقبولة أمام احملكمة.
 - 23وسيواصل املكتب رصد وتقييم اإلجراءات املتعلقة باستئناف السيد السنوسي قيد النظر أمام احملكمة العليا الليبية.
-5

أعمال الرصد والتحقيق الجارية بشأن الجرائم المـُ ّد عى بارتكابها في ليبيا منذ شباط/فبراير 2011

 - 24ال تزال احلالة يف ليبيا متثل أولوية ملكتب املدعي العام ،وحترز التحقيقات فيها تقدما جيدا ،سواء يف الدعاوى املـ ـقامة
أو اليت قد تـ قام .وتركز هذه التحقيقات على كل من اجلرائم املـ د عى بارتكاهبا يف أثناء األحداث اليت وقعت عام 2011
واجلرائم اليت وقعت بعد ذلك ،ومن بينها اجلرائم اليت ي د عى ب أن السيد الورفلي ارتكبها .وما زال التقدم مستمرا.
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 - 25وما برح االنعدام املستمر لألمن يف ليبيا حيول دون إجراء املكتب حتقيقاته يف األراضي الليبية .ولكن املكتب ما زال
عاقدا عزمه على استئناف األنشطة التحقيقية على األرض يف ليبيا يف أقرب وقت ممكن ،وسيستمر يف رصد احلالة والعمل مع
اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،ومن بينها مكتب النائب العام اللييب ،بغية حتقيق هذا اهلدف.
 - 26وعلى مدى الفرتة املشمولة بالتقرير ،واصل املكتب رصد األحداث يف ليبيا مستعينا مبصادر شىت .وظل الوضع األمين
جمافيا لالستقرار مع نشوب مواجهات بني الفصائل املختلفة يف مجيع أحناء ليبيا ،ومن ضمنها طرابلس واملنا طق احمليطة هبا،
وصرباتة ،وبنغازي ،وأجدابيا ،ودرنة ،ومنطقيت سبها واجلفرة.
 - 27وقد برز يف التقارير اهلجوم الذي شنته القوة الثالثة ،مصحوبة بعناصر من ألوية الدفاع عن بنغازي ،على قاعدة براك
الشاطئ اجلوية اليت يسيطر عليها اجليش الوطين اللييب يف  18أيار/مايو  ، 2017الذي خلف عددا كبريا من الضحايا من
بينهم مدنيون .وقد ورد أن خسائر فادحة يف صفوف املدنيني جنمت عن االشتباكات اليت دار رحاها مؤخرا يف منطقة صرباتة
بني الكتيبة  48مشاة (اليت ت عرف أيضا باسم مجاعة الشهيد أنس الدباشي املسلحة) وغرفة عمليات حماربة تنظيم الدولة
اإلسالمية.
 - 28وكما ذكرت بعثة ليبيا يف تقريرها الذي قدمته إىل اجمللس يف  22آب/أغسطس  ، 2017فإن الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام (أو ’’داعش‘‘) على الرغم من أهنا مل تعد تسيطر على أي أراض ليبية فإهنا ال تزال نشطة ،وال سيما يف املنطقة
الصحراوية الواقعة يف جنوب وجنوب غرب سرت ،وتوجد خالياها النائمة يف أماكن أخرى من البالد .وخيص املكتب بالذكر
التقارير اليت ورد فيها أن داعش أعلنت مسؤوليتها عن هجوم انتحاري على حمكمة مصراتة يف  4تشرين األول/أكتوبر 2017
ق تل فيه ما ال يقل عن ثالثة أشخاص وج رح أكثر من مخسة عشر شخصا.
 - 29وتشري معلومات تلقاها املكتب إىل ادعاءات بأن اجليش الوطين اللييب كثف بشدة يف الشهور األخرية القيود على
دخول مدينة درنة على خلفية القتال الذي دار يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير بينه وبني جملس شورى جماهدي درنة .وتلقى
املكتب أيضا تقارير تشري إىل إلق اء القبض على مئات من سكان درنة بينما كانوا حياولون مغادرة املدينة .واملكتب يساوره القلق
إزاء األثر احملتمل الذي قد خيلفه ما ورد عن هذا احلصار ،وأي تصعيد آخر يف األعمال العدائية بني األطراف ،وال سيما على
السكان املدنيني يف درنة.
 - 30ويف هذا السياق العام ال ذي يتسم باستمرار انعدام األمن يف ليبيا ،أحاط املكتب علما بتقارير ورد فيها ارتكاب
أعمال قتل غري قانونية  ،ومن بينها إعدام حمتجزين؛ وأعمال اختطاف واختفاء قسري؛ وتعذيب؛ واحتجازات مطولة من دون
حماكمة أو إجراء قانوين آخر؛ واحتجاز تعسفي ،وتعذيب ،واغتصاب ،وأشكال أخرى من إساءة معاملة املهاجرين يف مراكز
االحتجاز الرمسية وغري الرمسية؛ ونزوح داخلي مستمر.
 - 31وسيستمر املكتب يف رصد الوضع القائم يف مجيع أحناء ليبيا عن كثب بغية حتديد ما إذا كان أي طرف قد ارتكب
جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة.
الجرائم المـُدعى بارتكابها ضد ا لمهاجرين في ليبيا
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 - 32يشاطر املكتب املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة ليبيا قلقه ،الذي أعرب عنه يف كلمته أمام اجمللس يف 28
آب/أغسطس  ،2017إزاء اهلجرة غري النظامية والعائد الذي تدره على شبكات املهربني وهو ما ثبت أنه يشكل هتديدا مباشرا
لالستقرار يف بعض مناطق ليبيا .وأشار املمثل اخلاص لألمني العام إىل أن مئات اآلالف من املهاجرين والالجئني يف ليبيا كثريا
ما يعانون من إساءة املعاملة واالحتجاز يف ظروف غري إنسانية.
 - 33ويف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ،استمرت أنشطة مجع املعلومات واألدلة وحتليلها يف ما يتعلق باجلرائم املـ د عى
بارتكاهبا ضد املهاجرين يف ليبيا .وواصل املكتب عمله بالتعاون مع جهات من بينها جمموعة من الدول واملنظمات الدولية
واإلقليمية .وع قدت اجتماعات عمل مع ممثلني من هذه الدول واملنظمات ملناقشة التعاون بشأن هذه اجلرائم املـ دعى بارتكاهبا.
وتسمح اجلهود اهلامة هذه بتبادل املعلومات ،وتسمح أيضا بتنسيق اسرتاتيجيات التحقيق واملقاضاة اليت هتدف إىل سد الثغرات
اليت تسمح باإلفالت من العقاب حيثما تالءم ذلك مع والية كل من هذه املنظمات.
 - 34وبناء على حتليل املكتب املستمر للمعلومات اليت يف حوزته اآلن ،يرى امل كتب أنه ،يف ضوء احلقائق والظروف احملددة
اليت قد يثبتها التحقيق الكامل ،قد تدخل بعض اجلرائم اليت يـ دعى بارتكاهبا ضد املهاجرين يف ليبيا يف اختصاص احملكمة.
 – 35وال تزال املدعية العامة ترحب بتقدمي املعلومات املوثوقة بشأن ما ي د عى به من ارتكاب جهات فاعلة تابعة للدولة أو
غري تابعة هلا جرائم تتصل باالجتار بالبشر وشبكات التهريب اليت تعمل يف ليبيا.
-6

التعاون

 - 36يعرب املكتب جمددا عن امتنانه لعالقة التعاون اليت ما زال حيظى هبا مع مكتب النائب العام اللييب .ويضاف إىل ذلك
أن املدعية العامة استقبلت مؤخرا وفدا مشل عددا من أعضاء القضاء اللييب املوقرين يف إطار اخنراط املكتب املستمر يف العمل
مع ليبيا.
 - 37ويف شهري حزيران/يونيه وأيلول/سبتمرب  ، 2017التقت املدعية العامة برئيس الوزراء فاير السراج الذي أكد من
جديد التزام ليبيا بسيادة القانون واملساءلة وبالتعاون مع احملكمة.
 - 38وما زال املكتب أيضا يستفيد من التعاون مع دول شىت ،من بينها تونس ،واململكة املتحدة ،وهولندا ،وإيطاليا .وقد
ملس املكتب أيضا تعاونا هاما من منظمات دولية مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،اليت مدت يد املساعدة
العاجلة واجملدية يف ما يتعلق مب شتبه هبم طلقاء حاليا .ويضاف إىل ذلك أن املكتب ال يزال يتلقى بانتظام إسهامات قيمة
باملعلومات واألدلة من شىت اجلماعات واألفراد املعنيني.
 - 39ويرحب املكتب بتعيني السيد غسان سالمة ممثال خاصا جديدا لألمني العام ورئيسا لبعثة ليبيا ،ويعرب عن عميق
تقديره للسيد مارتن كوبلر ملساعدته امللموسة للمكتب إبان اضطالعه مبهام هذا املنصب سابقا  .وحييط املكتب علما باعتماد
اجمللس القرار  ) 2017( 2376الذي قضى مبد والية بعثة ليبيا إىل  15أيلول/سبتمرب  ، 2018ويتطلع إىل مزيد من التعاون
بشأن املسائل حمل االهتمام املشرتك اليت تتصل باحلالة يف ليبيا.

التق رير ال رابع عشر عمال بالفقرة السابعة من ق رار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  8 – 1970تش رين الثاين /نوفمرب 2017

6

 - 40وبعد أن قدم املكتب تقريره الثالث عشر ،سلط أعضاء عديدون من اجمللس الضوء على احلاجة إىل كفالة أن يتلقى
املكتب متويال كافيا لتحقيق مهمته .وبينما يرحب املكتب مبا أبدوه من تأييد ،ال يزال عمله يعوقه شح املوارد لألسف .وحتث
املدعية العامة اجمللس من جديد على اختاذ خطوات ملموسة لتيسري املساعدة املالية لعمل املكتب يف ليبيا من خالل األمم
املتحدة وفقا للمادة ( 115ب) من نظام روما األساسي.
-7

الخالصة

 - 41يواصل املكتب فحصه عن كثب ألفعال مجيع أطراف النزاع الدائر يف ليبيا .وسيستمر يف تقييم ما إذا كانت هذه
األفعال قد تشكل جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة ،وإن صح ذلك سيقي م املكتب ما إذا كان سيقدم طلبات جديدة
إلصدار أوامر بإلقاء ال قبض .وعلى دأبه ،سيضطلع املكتب هبذه املهمة اهلامة باستقاللية وجترد.
 - 42ويب على األطراف يف ليبيا مجيعها أن تنتهي عن ارتكاب اجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي .وسيستمر املكتب
يف تدقيقه ،وال سيما يف مسؤولية القادة والرؤساء عن اجلرائم اليت ي د عى أن قواهتم ارتكبتها يف ليبيا .ولن ترتدد املدعية العامة يف
تقدمي طلبات جديدة إلصدار أوامر بإلقاء القبض تتصل باحلالة يف ليبيا إذا سوغت األدلة واالعتبارات األخرى ذات الصلة هذا
املسلك.
 - 43ويبقى املكتب ملتزما با حلالة يف ليبيا .ولكن يب أن تتحول تعهدات ليبيا بالتعاون إىل إجراءات ملموسة إن كان
للمحكمة أن حتافظ على التقدم الذي حتققه يف أعمال املقاضاة .ويب على املمسكني بزمام السلطة أو السيطرة الفعلية يف
ليبيا على املشتبه هبم الذين تسعى احملكمة إىل إلقاء القبض عليهم أن يعملوا فورا على تيسري نقل هؤالء املشتبه هبم إىل حكومة
الوفاق الوطين حىت يتسىن تقدميهم إىل احملكمة من دون مزيد من اإلبطاء.
 - 44وبالنسبة للدعوى املـ ـقامة على السيد الورفلي حتديدا ،يكرر املكتب أن ليبيا ملزمة قانونا بإلقاء القبض عليه وتقدميه
إىل احملكمة .وتدعو املدعية العامة اجليش الوطين اللييب إىل تيسري نقل السيد الورفلي إىل حكومة الوفاق الوطين فورا لكي
تستطيع ليبيا أن تفي بالتزامها الذي مل تف به بعد.
 - 45وقد برهن املكتب بإصداره أمر إلقاء القبض األخري على أنه ظل عاكفا على حتقيق العدالة يف اجلرائم الواردة يف نظام
روما األساسي اليت ارت كبت يف ليبيا منذ عام  2011وحىت يومنا هذا .وقد دأب اجمللس أيضا على التذكري بأنه قرر أن احلالة يف
ليبيا ال تزال متثل هتديدا للسلم واألمن الدوليني .وكما أكد اجمللس مرارا ،حيب أن خيضع املسؤولني عن انتهاكات القانون الدويل
اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف ليبيا للمساءلة .ويف هذا السياق ،سيستمر املكتب يف العمل مع اجمللس ،وكل
الدول ،وكل اجلهات املعنية األخرى لالضطالع بواليته يف احلالة يف ليبيا مبوجب نظام روما األساسي.
مكتب املدعي العام
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