
مكتب املدعي العام

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

مقدمةال- 1

لس(’’، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة 2011شباط/فرباير 26يف - 1 ) القاضي 2011(1970باإلمجاع القرار ‘‘) ا
لس املدعي العام ‘‘). احملكمة(’’اجلنائية الدولية إىل املدعي العام للمحكمة2011شباط/فرباير 15الة احلالة يف ليبيا منذ بإح ودعا ا

ذا القرار. وهذا هو التقرير اخلامس عشر ملكتب املدعي العام إىل خماطبته “) املكتب(”كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال 
خر املستجدات بشأن أنشطته يف ما يتعلق باحلالة يف ليبيا.متضمنا آ

الدعوى المقامة على محمود مصطفى بوسيف الورفلي- 2

بسبع ، املتعلق2017آب/أغسطس 15الصادر يف ‘‘) السيد الورفلي(’’ض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي ال يزال أمر القب- 2
اليت بذهلا املكتب، بالتنسيق والتشاور مع أجهزة املتفانيةعلى الرغم من اجلهود دون تنفيذصا،شخ33عمليات إعدام مزعومة ُقتل فيها 

أخرى يف احملكمة، إللقاء القبض عليه وتقدميه إىل احملكمة.

لس، الحظ املكتب أنه على الرغم من البيان الرمسي الصادر ع2017ويف تقريره الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب - 3 ن إىل ا
القيادة العامة للجيش الوطين اللييب بأن السيد الورفلي قد متَّ القبض عليه وجيري التحقيق معه من قبل مدٍع عسكري، فإن املعلومات 
اليت تلقاها املكتب أشارت  إىل أن السيد الورفلي كان طليقا، وأنه مستمر يف العمل كقائد للواء الصاعقة التابع للجيش الوطين 

رمبا تورط يف أعمال قتل أخرى منذ صدور أمر القبض ضده.اللييب، وأنه 

ويف هذا السياق، دعا املكتب ليبيا إىل اختاذ مجيع التدابري اليت يف حدود سلطتها لالمتثال فورًا اللتزامها القانوين بإلقاء القبض - 4
لس، مساعدة ليبيا يف هذا الصدد. على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة. وناشد املكتب مجيع الدول، مبا يف ذلك أ عضاء ا

املكتبناشدرفلي إىل ُعهدة السلطات الليبية. كما وفضال عن ذلك، دعا املكتب اجليش الوطين اللييب إىل تسهيل نقل السيد الو 
لس حث اجليش الوطين اللييب على القيام  لي طليقا.، ما زال السيد الورفبذلك. وعلى الرغم من هذه املناشداتأعضاء ا

كانون 25و24ومنذ التقرير األخري، هناك أدلة موثوقة على أن السيد الورفلي ارتكب جرائم قتل إضافية يف بنغازي. ويف - 5
نفذ ، ظهرت صور ولقطات فيديو على شبكات التواصل االجتماعي ُتظهر على ما يبدو السيد الورفلي وهو يُ 2018الثاين/يناير 



2/7الصفحة: 

2018مايو أيار/9| 1970لسامن قرار 7التقرير اخلامس عشر عمال بالفقرة 

عملية اإلعدام هذه بيعة الرضوان يف بنغازي. ويبدو أنأشخاص أمام حشد يهتف يف شارع أمام مسجد عشرة عملية إعدام حبق 
.2018كانون الثاين/يناير 23انتقاما لتفجري سيارتني مفخختني خارج املسجد نفسه يف جاءت 

ا - 6 عن ن التفجريين اجلبانني اللذين أسفراهذي2018كانون الثاين/يناير 26الصادر يف الصحفي وأدانت املدعية العامة يف بيا
على أمهية ، شددت املدعية العامة أيضا ابياآخرين. ويف 90ابة أكثر من ، من بينهم أطفال، وإصشخصا34مقتل ما ال يقل عن 

كنة للقبض الفوري العنف املروعة يف ليبيا، ودعت ليبيا مرة أخرى إىل اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية املماملساءلة لوضع حد لدوامة
على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة.

، أظهرت لقطة فيديو منشورة على أحد مواقع التواصل االجتماعي السيد الورفلي يدعي بأنه، بناء 2018شباط/فرباير 6يف - 7
للجيش الوطين اللييب، إلمتام على تعليمات القيادة العامة للجيش الوطين اللييب، سيسلم نفسه إىل الشرطة العسكرية التابعة 

التحقيقات املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية. وقد أُفرج عن السيد الورفلي بعد إجراء حتقيق معه ملدة يوم واحد، إثر احتجاجات 
يف وقت و ، صرح املتحدث باسم اجليش الوطين اللييب أن السيد الورفلي كان يف احلجز. 2018شباط/فرباير 8عنيفة. ومع ذلك، يف 

لس،  السيد وجود املكتب إىل التأكد من ويسعى .كان السيد الورفلي يف احلجزليس من الواضح ما إذا  تقدمي هذا التقرير إىل ا
.يف احلجزالورفلي

.2018شباط/فرباير 15وقد أصدر اإلنرتبول إشعارا أمحر حبق السيد الورفلي يف - 8

مبا يف ذلك دعوة بشأن قضية الورفلي، ‘‘) البعثة(’’من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا قدر املكتب الدعم الذي تلقاه ويُ - 9
لس بإصدار أمر القبض يف أعقاب التقرير الرابع عشر البعثة إىل تقدمي السيد الورفلي إىل احملكمة. كما رحب العديد من أعضاء ا

إىل إجراءات ملموسة تفضي إىل القبض الفوري على السيد الورفلي للمكتب. ويأمل املكتب يف أن ُترتجم تعبريات الدعم هذه
ه عليقبضالاليت يُزعم أن السيد الورفلي قد ارتكبها ُتظهر بوضوح مدى إحلاح اإلضافيةالقتل احملكمة. إن عمليات وتقدميه إىل

وتقدميه إىل احملكمة.

حفرت، قائد اجليش الوطين اللييب والرئيس األعلى للسيد الورفلي، للعمل ويف هذا الصدد، ُجيدد املكتب دعوته إىل اجلنرال خليفة - 10
مع حكومة الوفاق الوطين  لتسهيل تقدمي السيد الورفلي على الفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

إىل احملكمة.  وتقدميهبالقبض الفوري على السيد الورفليلزمة حالياة مزعومة، تظل ليبيا مُ وبغض النظر عن أي حتقيقات حملي- 11
لس مسؤولية ضمان امتثال ليبياكما يتحمل  القبض على السيد الورفلي وتقدميه إىل اللتزامها بالتعاون مع احملكمة من خالل ا
.مزيد من التأخرياحملكمة دون 
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الدعوى المقامة ضد التهامي محمد خالد- 3

ويواصل املكتب طليقا رغم نشر أمر القبض الصادر ضد منذ أكثر من سنة. ‘‘) السيد التهامي(’’التهامي حممد خالد ال يزال- 12
جهوده لتأمني قبضه وتقدميه إىل احملكمة. ومع ذلك، لكي تنجح هذه اجلهود، جيب أن يتلقى املكتب باستمرار التعاون من الدول.

ر املكتب مجيع الدول األطراف وليبيا بالتزامهما بالتعاون مع ا- 13 ). ويتطلب تنفيذ أمر 2011(1970حملكمة وفقا للقرار وُيذكِّ
القبض جهودا منسقة ودعما قويا من الدول األطراف والدول غري األطراف.

ويُناشد املكتب مرة أخرى مجيع الدول، وأي شخص أو كيان آخر قادر على تقدمي معلومات موثوقة إىل احملكمة ميكن أن - 14
وتقدميه إىل احملكمة دون تأخري أكثر.تُيسر القبض على السيد التهامي 

وعبداهللا السنوسيضد سيف اإلسالم القذافيالدعويان المقامتان- 4

لس أن املكتب قد بذل جهودايذك- 15 السيد (’’كبرية لضمان تنفيذ أمر القبض الصادر ضد سيف اإلسالم القذايف ر ا
بل املمكنة والتعامل مع ة. ومع ذلك، سيواصل املكتب استكشاف مجيع السُّ ومما يؤسف له أن هذه اجلهود مل تكن مثمر ‘‘). القذايف

حكومة الوفاق الوطين بشأن تقدمي السيد القذايف إىل احملكمة.

لزمة بتقدمي السيد القذايف إىل وأن ليبيا ال تزال مُ ر ضد السيد القذايف ال يزال قائماويؤكد املكتب جمددًا أن أمر القبض الصاد- 16
أن السيد القذايف قد ُأطلق سراحه وأنه كان طليقا. وال يزال وجود السيد القذايف يف 2016عام مة. وتزعم تقارير إعالمية منذكاحمل

احلجز غري واضح حاليا.

ويأمل دون تأخري أكثر. قذايف إىل احملكمةوجيدد املكتب دعوته للسلطات الليبية الختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتقدمي السيد ال- 17
لس دعمه هلذه الدعوة. وحيث املكتب مرة أخرى مجيع الدول أو الكيانات املعنية، اليت يف وضع ميُ  كنها من املكتب أن يواصل ا

تسهيل تقدمي السيد القذايف إىل احملكمة، على التعاون مع السلطات الليبية يف هذا الصدد. وفضال عن ذلك، ال يزال املكتب يدعو 
ا عن مكان وجود السيد القذايف.إىل تقدمي معلوم ات موثوق 

) (ج) من 2(17) و10(19، ال يزال املكتب يرى أنه يف إطار املادتني ‘‘)السيد السنوسي(’’ومبا خيص عبد اهللا السنوسي - 18
ه الدائرة التمهيدية إلياألساس الذي استندت بطلخالل الفرتة املشمولة بالتقرير تُ ، مل تنشأ أي وقائع جديدةنظام روما األساسي

املقامة ضد الداخلية لدعوىسيواصل املكتب مراقبة او أمام احملكمة. لُتقرر عدم مقبولية الدعوى املقامة ضد السيد السنوسي األوىل 
السيد السنوسي، خالل مرحلة الطعون يف اإلجراءات.
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2011ط/فبراير التحقيقات الجارية ورصد الجرائم المزعوم ارتكابها في ليبيا منذ شبا- 5

. 2018املكتب من الذهاب إىل ليبيا إلجراء حتقيقات يف آذار/مارس فريق من على الرغم من استمرار انعدام األمن، متكن - 19
ا املكتب إىل ليبيا منذ أكثر من مخس سنوات. ويُ  ساعدة القّيمة املقدمان قدر املكتب التعاون الكبري واملوُميثل هذا أول مهمة يقوم 

االت. البعثةمن  ومكتب النائب العام اللييب يف تيسري هذه الزيارة. ومتكن املكتب أيضا من مناقشة التعاون املتبادل يف عدد من ا
ونظرا لنجاح املهمة، يأمل املكتب يف أن يتمكن من إجراء املزيد من التحقيقات يف ليبيا يف املستقبل القريب. كما يأمل املكتب أن 

لسلطات الليبية التعاون الكامل يف هذا املسعى.تواصل البعثة وا

ت لتقدمي طلبات جديدة وال تزال التحقيقات املتعلقة بكل من احلاالت القائمة واحلاالت احملتملة مستمرة. وجتري حتضريا- 20
ص القضائي ومجيع صدار أوامر قبض. وكما هو احلال دائًما، يعتمد تقدمي هذه الطلبات على تقييم األدلة واالختصاحمتملة إل

االعتبارات األخرى ذات الصلة.

ما زال املكتب يشعر بقلق عميق إزاء الوضع األمين اهلش يف ليبيا بسبب استمرار النزاع املسلح بني خمتلف الفصائل يف ليبيا، - 21
وطين اللييب يف بعض أجزاء مبا يف ذلك داخل وخارج طرابلس وبنغازي وسبها ودرنة، حيث يستمر احلصار املفروض من قبل اجليش ال

ضحية من املدنيني، وهي زيادة حادة 248سقوط، وثّقت البعثة2018اير البالد. ويف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل شباط/فرب 
نع، وإطالق نار، وبقايا احلرب، والقصف.عن األشهر السابقة. وقد جنم معظم هذه اإلصابات عن أجهزة متفجرة يدوية الصُّ 

تمع املدين واملنافسني السياسيني أو - 22 وقد تلقى املكتب معلومات عن جرائم خطرية مزعومة تتعلق باختطاف أفراد من اجليش وا
م وإعد ، اختطف مسلحون جمهولون عمدة 2017كانون األول/ديسمرب 17امهم فيما بعد. ومن اجلدير بالذكر، أن يف أفراد عائال

مصراتة، حممد الشتيوي، بالقرب من مطار مصراتة. وُعثر، يف وقت الحق، على جثته حتمل عدة جروح نامجة عن أعرية نارية وضربة 
يف الرأس أمام مستشفى حملي.

شورى جماهدي درنة قد نفذ ثالث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ألفراد من اجليش الوطين اللييب عقب وُيزعم أن جملس - 23
بعثة يف تقريرها ال. وفضال عن ذلك، أشارت 2018كانون الثاين/يناير 24عملية اإلعدام اليت ُيدعى أن السيد الورفلي قد نفذها يف 

لس بتاريخ  جثة مقيدة 25يف األيام اليت أعقبت تنفيذ عملية اإلعدام هذه، ُعثر على أكثر من أنه، 2018شباط/فرباير 12إىل ا
األيدي وحتمل جروح نامجة عن طلقات نارية يف مواقع خمتلفة يف بنغازي.

يف ليبيا. وقد نزح شخصا مشردا داخليا478165حنو ، ظل2018أفادت املنظمة الدولية للهجرة، أنه حىت شباط/فرباير و - 24
٪ من املدنيني بسبب اخلوف من النزاع ووجود اجلماعات املسلحة. وأخذ املكتب علما، على وجه اخلصوص، بالتقارير اليت تفيد 83

شخص. ومع إشارة 600 3أدت إىل تشريد حنو 2018بأن االشتباكات املسلحة اليت استمرت يف مدينة سبها يف آذار/مارس 



5/7الصفحة: 

2018مايو أيار/9| 1970لسامن قرار 7التقرير اخلامس عشر عمال بالفقرة 

، أخذ املكتب علما بأن التنفيذ الكامل لالتفاق للسماح 2016، املربم يف آب/أغسطس خاصة إىل االتفاق بني مصراتة وتاورغاء
بالعودة اآلمنة للتاورغيني مل يتحقق بعد.

، تقريرها بشأن البعثة، بالتعاون مع مية حلقوق اإلنسان، أصدرت مفوضية األمم املتحدة السا2018نيسان/أبريل 10ويف - 25
كانون الثاين/يناير 1إىل 2015كانون األول/ديسمرب 17حبقوق اإلنسان يف سياق االحتجاز يف ليبيا من الشواغل الرئيسية املتعلقة 

االحتجاز الواسع النطاق واملمتد والتعسفي وغري القانوين، ويعرب التقرير عن بواعث قلق خطرية إزاء ‘‘). التقرير(’’2018
.الف احملتجزينيت يتعرض هلا آالاملتوطنة تهاكات حقوق اإلنسانانو 

شري ووفقا للتقرير، ختضع مرافق االحتجاز ملستويات خمتلفة من السيطرة من قبل مؤسسات الدولة واجلماعات املسلحة. ويُ - 26
ا الكلية أو اجلزئية 26، قدرت الشرطة القضائية عدد احملتجزين يف 2017التقرير إىل أنه يف تشرين األول/أكتوبر  سجنًا حتت سيطر

ديرها شخص. وال تتوفر إحصائيات ال للمرافق اليت تقع امسيا حتت وزاريت الداخلية والدفاع، وال للمرافق اليت تُ 5006بنحو 
اجلماعات املسلحة مباشرة. 

ف احتجاز ال ترقى إىل احلد األدىن للمعايري الدولية عتقلني يف كثري من األحيان يف ظر ويسلط التقرير الضوء على احتجاز امل- 27
شري التقرير أيضًا إىل عدم وجود حقوق إجراءات التقاضي الواجبة يف عدد من احلاالت اليت ال يتم فيها إبالغ عاملة السجناء. ويُ مل

شري األشخاص الذين حتتجزهم اجلماعات املسلحة أو الذين خيضعون للرقابة االمسية للدولة، حبقوقهم أو ال يتم االعرتاف حبقوقهم. ويُ 
ه حىت اآلن، مل ُحياسب أي قائد أو عضو يف اجلماعات املسلحة على انتهاكات حقوق اإلنسان أو االنتهاكات املرتكبة التقرير إىل أن

.2011يف مراكز االحتجاز منذ النزاع املسلح يف عام 

قاصرون. ٪ منهم10مهاجًرا يف ليبيا، حنو 142 704، بوجود 2018وأفادت املنظمة الدولية للهجرة، يف شباط/فرباير - 28
مهاجرا يف مراكز احتجاز رمسية. وال يزال املكتب يشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن 443 4احتجازشري التقارير إىل وتُ 

املهاجرين يتعرضون لالحتجاز التعسفي والتعذيب واالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، واالختطاف من أجل احلصول على 
شري التقارير إىل وجود مزادات لبيع الرقيق.والعمل القسري، وعمليات القتل غري القانونية. وتُ فدية، واالبتزاز، 

وأخذ املكتب علما بسيادة مناخ اإلفالت من العقاب يف ليبيا. وال يزال يتم اإلبالغ على نطاق واسع عن اجلرائم املزعومة، مبا - 29
احملتجزين؛ واالختطاف؛ واالحتجاز التعسفي؛ والتعذيب؛ واجلرائم املختلفة يف ذلك عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة لألشخاص 

ملكافحة هذا يبذل جهودااملرتكبة ضد املهاجرين العابرين لليبيا. ومع ذلك، من املهم التأكيد على أن مكتب النائب العام اللييب
اً من أوامر القبض يف جرائم تتعلق باملهاجرين.كبري عدداً مكتب النائب العام اللييب اإلفالت من العقاب. وحبسب ما ورد، أصدر 
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التعاون- 6

لس من جديد أمهية تعاون حكومة ليبيا مع احملكمة ومدعيها العام. وقد استفاد املكتب 2014(2174يف القرار - 30 )، أكد ا
ئب العام اللييب، مبا يف ذلك من خالل اجتماعات اللذين ال يزال يتلقامها من مكتب النااته من التعاون واملساعدة القيمةيف حتقيق

سر املكتب أيضًا اإلشارة إىل أن مكتب النائب العام اللييب استجاب بشكل إجيايب لعدد من طلبات املساعدة اليت العمل األخرية. ويَ 
يما تونس وهولندا وإيطاليا واململكة قدمها املكتب يف العام املاضي. ويُقدر املكتب عاليا التعاون الذي تلقاه من خمتلف الدول، وال س

عن املنظمات الدولية، مثل اإلنرتبول.، فضالاملتحدة، من بني دول ُأخري

يواصل املكتب العمل بنشاط مع الدول واملنظمات لتبادل ، 2015متوز/يوليو 6املؤرخ ومتاشيا مع هدفه االسرتاتيجي التاسع، - 31
إجراء التحقيقات يف اجلرائم املرتكبة يف ليبيا ومقاضاة مرتكبيها، من أجل سد فجوة املعلومات ومساعدة السلطات الوطنية يف

ذه اجلرائم. اإلفالت من العقاب فيما يتعلق 

السلطات الوطنية وغريها من املنظمات فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة بني و سهيل تبادل املعلومات بينهتويواصل املكتب جاهدا- 32
دفه االسرتاتيجي التاسع وبروح التكامل. ضد املهاجرين وتسمح هذه املشاركة مبزيد من اجلهود التعاونية جلمع املعلومات ، عمًال 

وحتليلها، وتساعد يف حتديد أي من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف أفضل وضع للتحقيق يف هذه اجلرائم املزعومة ضد املهاجرين أو 
مقاضاة مرتكبيها.

اخلصوص، قام املكتب بسلسلة من املبادرات واستضاف اجتماعات وساهم يف مجع ونشر بيانات األفراد ذوي وعلى وجه - 33
صاالت مباشرة بني عدد من الدولسر املكتب اتاألولوية العالية املزعوم تورطهم يف االجتار بالبشر واإلساءات ضد املهاجرين. ويَ 

على االضطالع بأنشطة واجتماعات يف ليبيا، مما أسهم يف جهود التحقيق اليت ومكتب النائب العام اللييب وساعد بعض الشركاء 
ا هذه األخرية. قامت 

ويواصل املكتب التنسيق مع املؤسسات الوطنية الليبية واملنظمات األوروبية املعنية؛ مبا يف ذلك يوروجوست ويوروبول واملديرية - 34
السلطات القضائية الوطنية، مفوضية األوروبية والقوة البحرية التابعة لالحتاد األورويب و العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة لل

.اجلرائم ضد املهاجرين ومقاضاة مرنكلبهاأنشطة االحتاد األورويب واجلهات الفاعلة األخرى يف التحقيق يفلتسهيل

ليبيا. وُيرحب املكتب األخرية إىلة إىل املكتب يف تيسري مهمتهبعثالويؤكد املكتب جمددا تقديره للمساعدة املمتازة اليت قدمتها - 35
، السيد غسان سالمه، الذي ُعقد على هامش مؤمتر البعثةباالجتماع األخري بني املدعية العامة واملمثل اخلاص لألمني العام ورئيس 

موس لعملياته ويتطلع إىل استمرار التعاون مع ويؤكد املكتب من جديد أمهية هذا الدعم املل. 2018ميونيخ لألمن يف شباط/فرباير 
البعثة من أجل زيادة تعزيز الزخم املتولد عن نشاط التحقيق األخري الذي قام به املكتب داخل ليبيا.
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، أوصى املفوض السامي 2018شباط/فرباير 21ويف التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، املؤرخ - 36
تمع الدويل يقبأن  زود احملكمة اجلنائية الدولية باملوارد الالزمة للتحقيق يف اجلرائم املزعومة اخلاضعة لواليتها القضائية واليت قد بت’’وم ا

لس بعد أي خطوات ملموسة مما يؤسف لهو ‘‘. ضاة مرتكبيها وحماكمتهمومقا2011تكون ارُتكبت يف ليبيا منذ عام  ، مل يتخذ ا
(ب) من 115، كما هو متوقع مبوجب املادة لعمل املكتب يف إطار احلالة يف ليبيامن األمم املتحدة ويل املايل الكايف لتوفري التم

نظام روما األساسي.

خاتمةال- 7

ن يساور املكتب القلق من أن مناخ اإلفالت من العقاب السائد حاليا يف ليبيا يؤدي إىل تفاقم عدم االستقرار وانعدام األم- 37
تمع الدويل إىل لس وا ا. ويدعو ا فيها. ويؤكد املكتب من جديد التزامه بإعطاء األولوية للحالة يف ليبيا وختصيص املوارد لتحقيقا

دعم اجلهود اليت يبذهلا لتقدمي مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة إىل العدالة.

وتقدميه إليها. ونتيجة لعدم االمتثال ألمر القبض، افور ه يبض علالقخيضع السيد الورفلي ألمر قبض صادر عن احملكمة وجيب و - 38
جرمية قتل عمد إضافية. ولذلك، يتحتم تقدمي السيد الورفلي على الفور إىل احملكمة عشرظل السيد الورفلي حرًا وُزعم أنه ارتكب 

بض.من أجل منع ارتكابه جرائم جديدة وضمان مقاضاته على اجلرائم املزعومة يف طلب الق

ويؤكد املكتب من جديد أن القادة وغريهم من الرؤساء ميكن أن يكونوا مسؤولني جنائيا مبوجب نظام روما األساسي عن - 39
اجلرائم اليت يرتكبها مرؤوسوهم عند استيفاء الشروط القانونية السارية. وُيذكر املكتب القادة وغريهم من الرؤساء يف ليبيا بأنه لن 

بات جديدة إلصدار أوامر قبض ضد األشخاص األكثر مسؤولية عن اجلرائم املزعومة مبوجب نظام روما األساسي يرتدد يف تقدمي طل
املرتكبة يف ليبيا.

الورفلي إىل احملكمة. وحيث السيد التهامي و السيد القذايف و السيدبتقدميليبيا بالتزامها القانوين القائمكما ُيذكر املكتب- 40
لس على اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان تقدمي هؤالء املشتبه فيهم إىل احملكمة. املكتب الدول األط راف والدول غري األطراف وا

تمع الدويل بإحقاق العدالة لضحايا الفظائع يف  ال من شأنه أن يرسل إشارة مهمة تفيد بالتزام ا إن التعاون مع احملكمة يف هذا ا
ن احتماالت إقامة دولة القانون يف ليبيا ما زالت ضعيفة طاملا اجلناة قادرين على ارتكاب جرائم خطرية ليبيا. ويؤكد املكتب على أ

دون مساءلة.

مكتب املدعي العام


