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

 -1المقدمة
 -1يف  26شباط/فرباير  2011اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة (’’اجمللس‘‘ ) باإلمجاع القرار
 ،) 2011( 1970القاضي بإحالة احلالة السائدة يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير  2011إىل املدعي
العام للمحكمة اجلنائية الدولية (’’احملكمة‘‘) .ودعى اجمللس املدعي العام إىل خماطبته كل ستة أشهر
بشأن اإلجراءات املتخذة عمال هبذا القرار .وهذا هو التقرير السادس عشر ملكتب املدعي العام
(’’املكتب‘‘) متضم نا آخر املستج دات بشأن أنشطته فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا.
 -2الدعويان المـ قامتان على سيف اإلسالم القذافي وعبد اهلل السنوسي

سيف اإلسالم القذايف
 -2يف  5حزيران/يونيه  ،2018طع ن سيف اإلسالم القذايف (’’السيد القذايف‘‘) مبوجب املواد
( )1( 17ج) و 19و ) 3( 20من نظام روما األساسي ،يف مقبولية الدعوى املـ قامة عليه أمام
احملكمة .ودفع السيد القذايف بأن الدعوى املـ قامة عليه أمام احملكمة غري مقبولة ألنه قد ح وك م م ن قبل
يف ليبيا على السلوك نفسه الذي زعم املدعي العام للمحكمة أنه قد ارتكبه ،وأن احملاكمة غري مقبولة
أمام احملكمة مبقتضى املادة  ) 3( 20من النظام األساسي.
 -3وهذا هو أول طعن يقدمه السيد القذايف يف مقبولية الدعوى املـ قامة عليه أمام احملكمة .وكما يعلم
اجمللس ،فقد طعنت ليبيا يف السابق يف مقبولية الدعوى على أساس أن نظامها القضائي الوطين كان
حيقق فعليا مع السيد القذايف فيما يتعلق بالسلوك نفسه .وكان السيد القذايف ممث ال ،يف تلك اإلجراءات،
باملكتب العمومي حمل امي الدفاع (’’ مكتب حمامي الدفاع‘‘) ،الذي قد م ح جة ،مبا يتفق مع اآلراء اليت
قدمها السيد القذايف إليه ،مفادها أن الدعوى املـ قامة عليه مقبولة أمام احملكمة.
 -4وقد رفضت الدائرة التمهيدية األوىل يف  31أيار/مايو  2013طعن ليبيا يف مقبولية دعوى السيد
القذايف .وأيدت دائرة االستئناف يف  21أيار/مايو  2014قرار الدائرة التمهيدية مبقبولية الدعوى أمام

احملكمة .ومع ذلك ،سي ب ت يف الطعن احلايل املتعلق باملقبولية الذي قدمه السيد القذايف على أساس
الوقائع القائمة يف الوقت الراهن.
 -5ويف  14حزيران/يونيه  ، 2018أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا بشأن سري اإلجراءات املتعلقة
بطعن السيد القذايف يف املقبولية .ودعت الدائرة التمهيدية املدعي العام وجملس األمن واجملين عليهم
الذين كانوا قد اتصلوا فعال باحملكمة فيما يتعلق بالدعوى املـ قامة على السيد القذايف إىل تقدمي
مالحظات خطية بشأن الطعن يف املقبولية  ،إذا رغبوا يف ذلك ،يف موعد أقصاه  28أيلول/سبتمرب
 .2018وعي نت الدائرة التمهيدية األوىل املكتب العمومي حملامي اجملين عليهم (’’مكتب حمامي اجملين
عليهم‘‘ ) لتمثيل اجملين عليهم يف هذه اإلجراءات.
 -6ويف  26متوز/يوليه  ،2018طلب املكتب مساعدةً من حكومة ليبيا لتقدمي معلومات ووثائق فيما
يتعلق باملسائل الوقائعية والقانونية اليت أثارها طعن السيد القذايف يف املقبولية .وتلق ى مكتب املدعي
العام ردا على طلبه يف  18أيلول/سبتمرب .2018
 -7ويف  30آب/أغسطس  ،2018تقدمت منظمتان غري حكوميتني ،مها :حمامون من أجل العدالة يف
ليبيا وريدرس ترست ،بطلب إىل الدائرة التمهيدية األوىل لإلذن بتقدمي مالحظات مشرتكة بشأن النقاط
الرئيسية الثالث اليت أ ثريت يف طع ن السيد القذايف يف املقبولية .وقد ق د م هذا الطلب عمال بالقاعدة
 )1( 103من ا لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة واملتعلقة بتقدمي املذكرات من أصدقاء
احملكمة .ووافقت الدائرة التمهيدية على هذا الطلب يف  5أيلول/سبتمرب .2018
 -8ويف  28أيلول/سبتمرب  ،2018أودع املكتب رد ه على طعن السيد القذايف يف املقبولية .ودفع املكتب
بأنه ينب غي للدائرة التمهيدية األوىل أن تقرر مقبولية الدعوى املـ قامة على السيد القذايف أمام احملكمة.
وإضافةً إىل ذلك ،حاج املكتب بأن السيد القذايف ،بوصفه هاربا من العدالة يف ليبيا ومن احملكمة ،ال
يتمتع مبوقف إجرائي يتيح له الطعن يف املقبولية .وعالوة على ذلك ،دف ع املكتب بأن السيد القذايف مل
حي اكم يف ليبيا باملعىن املقصود يف املادتني ( )1(17ج) و ) 3( 20من النظام األساسي .ومع ذلك،
اتفق املكتب مع السيد القذايف على أنه استنادا إىل املعلومات الواردة يف احلكم الغيايب الصادر ضده
عن حمكمة جنايات طرابلس  ،فإن تلك اإلجراءات تتعلق بسلوك يتماثل متاثال جوهريا مع السلوك الوارد
يف دعواه أمام احملكمة اجلنائية الدولية.
 -9وكذلك يف  28أيلول/سبتمرب  ،2018قد م مكتب حمامي اجملين عليهم مالحظاته حول الطعن يف
املقبولية ،وقد م حمامون من أجل العدالة يف ليبيا وريدرس ترست مذكراهتما املشرتكة بصفتهما من
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أصدقاء احملكمة .وطلب مكتب حمامي اجملين عليهم يف مالحظاته ،أن تقرر الدائرة التمهيدية األوىل
مقبولية الدعوى املـ قامة على السيد القذايف أمام احملكمة.
 -11ومن بني املسائل املهمة اليت تناولتها قضائيا إجراءات املقبولية ما إذا كان السيد القذايف قد م نح عف وا
يف ليبيا ،وأثر هذا العفو املزعوم على اإلجراءات املتخذة حياله حمليا  ،واآلثار احملتملة لتطبيق عفو من
هذا القبيل على مقبولية الدعوى املـ قامة على السيد القذايف أمام احملكمة.
 -11وقد ذك ر السيد القذايف يف طعنه يف املقبولية أنه قد أ فرج عنه من مكان احتجازه يف الزنتان يف
 12نيسان/أبريل  2016تقريبا .ومكانه احلايل غري معروف للمكتب .وأشار فريق خرباء األمم املتحدة
املعين بليبيا ،يف تقريره املؤرخ  5أيلول/سبتمرب  ،2018إىل أنه قد اجتمع مبحام عن السيد القذايف أكد
أن األخري موجود يف الزنتان ويتمتع حبرية احلركة هناك.
 -12وذكرت ليبيا ،يف ردها على طلب املكتب تقدمي املساعدة ،أهنا مل تتمكن من التثب ت من صحة
التقارير اليت تفيد باإلفراج عن السيد القذايف .وذكرت أن السيد القذايف مطلوب القبض عليه ،وأن
جهودا مستمرة ت بذ ل من أجل وضعه حتت حتفظ السلطات املختصة يف ليبيا .وقد أكدت أنه ،كما
سبق أن دفعت احلكومة الليبية أمام الدائرة التمهيدية األوىل  ،وفقا للقانون اللييب ،إذا مثل السيد القذايف
أمام احملكمة أو أ لق ي القبض عليه ،فإن إدانته الغيابية ت لغى وت عاد حماكمته .وأكدت أيضا أن تنفيذ
عقوبة اإلعد ام اليت أصدرهتا حمكمة جنايات طرابلس ضد السيد القذايف يف  28متوز/يوليه 2015
حمظور متاما مبوجب القانون اللييب ألن احلكم صدر على السيد القذايف غيابيا.
 -13وعلى الرغم من إجراءات املقبولية احلالية ،تبقى ليبيا ملزمة بالقبض على السيد القذايف وتقدميه إىل
احملكمة .فأم ر احملكمة بالقبض على السيد القذايف مل ي نف ذ على مدى سبع سنوات ،منذ إصداره يف
 27حزيران/يونيه  . 2011وعلى الرغم من رواية السيد القذايف ،بعد اإلفراج عنه منذ أكثر من عامني،
فإنه مل ي بد أي إشارة إىل أنه سيسلم نفسه إىل احملكمة أو إىل السلطات املختصة يف ليبي ا .بل على
العكس من ذلك ،ذكر أحد حمامي السيد القذايف لوسائل اإلعالم يف حزيران/يونيه  2017أنه لن
يسلم نفسه ليوضع حتت حتفظ احملكمة .ويف حني أن السيد القذايف ال يزال هاربا ،فما من سبيل إىل
إقامة العدل ،سواء يف ليبيا أو أمام احملكمة ،إزاء اجلرائم املدعى بارتكابه إياها.

عبد اهلل السنوسي
 -14كما يعلم اجمللس ،فإن الدعوى املـ قامة على عبد اهلل السنوسي (’’ السيد السنوسي‘‘) غدت غري
مقبولة أمام احملكمة اجلنائية الدولية بعد قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  11تشرين
األول/أكتوبر  ، 2013الذي أيدته دائرة االستئناف يف  24متوز/يوليه  .2014ومل يتلق املكتب أي
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تقارير بشأن التطورات يف الدعوى احمللية املـ قامة على السيد السنوسي ،وهي معروضة حاليا أمام
احملكمة العليا الليبية .وسيواصل املكتب رصد أي تطورات من هذا القبيل.
 -3الدعوى الم قامة على محمود مصطفى بوسيف الورفلي
 -15يف  15آب/أغسطس  ،2017صدر أمر علين بالقبض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي
(’’السيد الورفلي‘‘ ) فيما يتعلق بسبع حوادث إعدام ي د عى بأن  33شخصا قتلوا فيها .وقد أشار
املكتب ،يف تقريره السابق إىل اجمللس ،إىل أنه على الرغم من صدور أمر القبض هذا ،كانت مثة أدلة
موثوقة على أن السيد الورفلي قد ارتكب مزيدا من جرائم القتل العمد يف بنغازي يف كانون الثاين/يناير
.2018
 -16ويف  1أيار/مايو  ، 2018طلب املكتب إىل الدائرة التمهيدية األوىل تعديل أمر القبض على
السيد الورفلي إلضافة حادثة اإلعدام الثامنة اليت ي د عى بأن  10أشخاص قتلوا عمدا فيها .وذكر
مكتب املدعي العام أنه يف  24كانون الثاين/يناير  ،2018أمام مسجد بيعة الرضوان يف حي
السلماين يف بنغازي ،أطلق السيد الورفلي الرصاص من مسافة قريبة على رؤوس عشرة أشخاص كانوا
معصويب األعني ،ويرتدون لباسا أزرق فاحتا من قطعة واحدة ،وهم جاثون يف شكل صف وأيديهم
مقيدة وراء ظهورهم .وي د عى ب أن السيد الورفلي أطلق الرصاص عشوائيا بعد ذلك على أجسادهم بعد
أن سقطت على األرض.
 -17وي د عى بأن السيد الورفلي نفذ حادثة اإلعدام الثامنة هذه ثأرا لتفجري سيارتني مفخختني أمام
مسجد بيعة الرضوان يف  23كانون الثاين/يناير  .2018وقد أسفر هذان التفجريان ،اللذان أدانتهما
املدعية العامة للمحكمة يف بيان علين صدر يف  26كانون الثاين/يناير  ، 2018عن مقتل ما ال يقل
عن  34مدنيا ،بينهم طفالن على األقل.
 -18وكما هو احلال يف حوادث اإلعدام السبع اليت كانت موضوع أول أمر بال قبض على السيد
الورفلي ،ص ورت هذه احلادثة ون ش ر الشريط املصور على وسائل التواصل االجتماعي.
 -19ويف  4متوز/يوليه  ،2018بت ت الدائرة التمهيدية األوىل يف طلب املكتب وأصدرت أمرا علنيا ثانيا
بالقبض على السيد الورفلي .وانتهت الدائرة التمهيدية إىل وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن السيد
الورفلي قد ارتكب جرمية احلرب املتمثلة يف القتل العمد ،عمال ب املادة ( )2( 8ج) ( )1من نظام روما
األساسي ،فيما يتعلق حبادثة اإلعدام الثامنة املبي نة أعاله.
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 -21وكما هو احلال يف أمر القبض األول  ،انتهت الدائرة التمهيدية األوىل إىل وجود أسباب معقولة
لالعتقاد بأن األشخاص الذين ق تلوا يف هذه احلادثة قد ق ت لوا وهم عاجزون عن القتال ،أو كانوا مدنيني
مل يشاركوا مشاركةً ف عليةً يف األعمال احلربية .ومل تقف الدائرة التمهيدية على أي معلومات يف األدلة
تبني أهنم حوكموا حماكمة مشروعة ،سواء كانت عسكرية أم غري ذلك ،تتوافق مع أي معيار معرتف به
من معايري أصول احملاكمات .وخلصت الدائرة التمهيدية أيضا إىل أن اجلرمية املـ د عاة مرتبطة ارتباطا
كافيا باحلالة اليت أدت ،عن طريق إحالة اجمللس ،إىل ممارسة احملكمة اختصاصها.
 -21ويضاف إىل ذلك أن الدائرة التمهيدية األوىل مارست يف تلك املناسبة سلطتها التقديرية للبت يف
مقبولية الدعوى املـ قامة على السيد الورفلي أمام احملكمة من عدمها .وقد ذهبت الدائرة التمهيدية إىل
أنه ،استنادا إىل املعلومات اليت قدمها املكتب ،ال ميكن االستنتاج بأن الدعوى املـ قامة على السيد
الورفلي قيد الت حقيق أو جرى التحقيق فيها بليبيا وفقا للمعىن املقصود يف الفقرتني (أ) و(ب) من املادة
 ) 1( 17من النظام األساسي.
 -22وهناك أمران بالقبض على السيد الورفلي مل ي نف ذا حىت اآلن فيما يتعلق مبا جمموعه مثانية حوادث
إعدام ي د عى بأن  43شخصا ق تلوا فيها  .وتشري املعلومات املتوافرة لدى املكتب إىل أن السيد الورفلي
هارب حاليا يف ليبيا .وتقع املسؤولية األساسية عن إلقاء القبض على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة
على عاتق ليبيا .ويدعو املكتب ليبيا إىل اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ أمر القبض على السيد
الورفلي وتقدميه إىل احملكمة ،حيث سي حاك م حماكمة عادلة ونزيهة وعلنية إزاء االدعاءات املوجهة إليه.
 -4الدعوى الم قامة على التهامي محمد خالد
 -23مل ي نف ذ أمر القبض على التهامي حممد خالد (’’ السيد التهامي‘‘) الذي صدر يف
 18نيسان/أبريل  2013ون شر علنا يف  24نيسان/أبريل  .2017ويواصل املكتب ،بالتعاون مع قلم
احملكمة ،جهوده من أجل كفالة إلقاء القبض عليه وتقدميه إىل احملكمة .ومع ذلك ،فإن احتماالت إلقاء
القبض على السيد التهامي ال تزال مرهونة باستعداد كل من الدول األطراف والدول غري األطراف
وقدرهتا على التعاون مع احملكمة.
 -24وبناءً على طلب املكتب ،أصدرت املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) نشرة محراء فيما
يتعلق بالسيد التهامي ،وهي منشورة على املوقع اإللكرتوين العلين اخلاص باملطلوب القبض عليهم.
 -25ويناشد املكتب مرة أخرى مجيع الدول أن تتعاون مع احملكمة إللقاء القبض على السيد التهامي
وتقدميه من دون مزيد من اإلبطاء .وجيب على اجمللس أن يدعم املكتب دون حتف ظ يف هذه الدعوة
املوجهة منه للحصول على املساعدة .أم ا إذا ُس ح للهاربني من احملكمة بأن يظلوا هاربني ،فإن والية
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احملكمة املتمثلة يف مساءلة املسؤولني عن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل ستظل معطلة،
وستصري إحالة اجمللس احلالة يف ليبيا إىل احملكمة غري منتجة آلثارها.
 -5التحقيق الجاري ورص د الجرائم الم ّد عى ب ارتكابها في ليبيا منذ شباط/فبراير 2011
 -26يواصل املكتب توسيع نطاق األدلة وتعزيزها فيما يتعلق بدعاواه احلالية من خالل ما جيريه من
حتقيقات مركزة .وإضافةً إىل ذلك ،حيقق املكتب يف ادعاءات أخرى تتعلق بأنشطة إجرامية خطرية
هبدف فتح دعاوى جديدة حمتملة .ويرصد املكتب باستمرار األحداث اجلارية يف ليبيا ،وجيمع املعلومات
من مصادر شىت وحيللها.
 -27وقد أحاط املكتب علما على وجه اخلصوص بالتصاعد احلاد يف العنف بطرابلس وما حوهلا منذ
 26آب/أغسطس  .2018إذ أد ت االشتباكات املسلحة اليت وقعت يف أحياء سكنية ،مبا يف ذلك
إطالق نريان عشوائية واستخدام أسلحة ثقيلة ،إىل تكب د خسائر فادحة يف األرواح حسبما أفادت
التقارير .وكان العديد من ضحاياها ،حسبما ورد ،من املدنيني ،مبن فيهم األطفال .وورد أن القتال
تسب ب يف تشريد آالف من األسر .وعلى الرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي توسطت فيه األمم
املتحدة ووق ع يف  4أيلول/سبتمرب  ،2018استمر اندالع العنف يف العاصمة طوال شهر
أيلول/سبتمرب.
 -28وقد أشار املكتب ،يف تقريره السابق ،على وجه اخلصوص إىل استمرار النزاع املسلح يف درنة،
حيث فرض اجليش الوطين اللييب (’’اجليش‘‘) حصارا ظل قائما يف بعض مناطق املدينة .واشتد القتال
يف درنة يف أيار/مايو  2018عندما شنت قوات اجليش هجوما للسيطرة على املدينة .وتفيد التقارير أن
املصادمات اليت أعقبت ذلك أد ت إىل وفاة العديد من املدنيني ،من بينهم نساء وأطفال ،وتشريد عدة
مئات من األ سر القاطنة يف امل ناطق احمللية .وف رضت قيود مشددة على وصول املساعدات اإلنسانية،
حبسب ما ورد .وظهر شريط مصور على وسائل التواصل االجتماعي ،يف  12حزيران/يونيه ،2018
يبدو أنه يعرض عملية إعدام بإجراءات موجزة لرجلني أ س رمها مقاتلون قيل إهنم ينتمون إىل اجليش .وورد
أن اجليش سيطر على درنة يف هناية حزيران /يونيه  ، 2018على الرغم من أن القتال على نطاق أصغر
استمر بعد ذلك.
 -29واستمر النزاع املسلح أيضا يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير يف مناطق أخرى من ليبيا ،مبا يف ذلك
منطقة اهلالل النفطي ويف جنوب ليبيا ،على وجه اخلصوص ،ويف سبها وما حوهلا .وأعلن تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام مسؤوليته عن اهلجوم على مقر املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف
طرابلس يف  2أيار/مايو  ،2018وقد ق ت ل فيه ما ال يقل عن  13شخصا .وفيما يبدو أن هجوما
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بسيارة ملغومة قد ش ن يف بنغازي يف  24أيار/مايو  2018م ود يا حبياة سبعة أشخاص على األقل
حسبما أفادت التقارير.
 -31ويظل اختطاف أفراد مستهدفني ينتمون إىل اجليش أو اجملتمع املدين أو األوساط السياسية ،أو
األجانب ،أو أقارهبم ميثل مشكلة خطرية يف ليبيا ،تضاف إىل مشكلة احتجاز أشخاص دون حماكمة أو
أي إجراءات قانونية أخرى لفرتات طويلة.
 -31وسبق للمكتب أن أشار إىل أن اتفاق مصراتة-تاورغاء الذي أ برم يف آب/أغسطس  2016مل
ي نف ذ بعد تنفيذا كامال للسماح بالعودة اآلم نة ألهل تاورغاء .ويف هذا السياق ،يالحظ املكتب ق ل قا
التقارير اليت تفيد ب وقوع إخالء قسري جلميع أفراد التجم ع السكين يف طريق املطار بطرابلس يف
آب/أغسطس  . 2018فقد كان ذلك التجمع يؤوي ما يقرب من  370عائلة نزحت من تاورغاء يف
عام  ،2011وقد ش ردوا اآلن مرةً أخرى.

اجلرائم ضد املهاجرين
 -32يواصل املكتب التحقيق يف االدعاءات اليت تفيد ارتكاب امليليشيات واجلماعات املسلحة يف ليبيا
جرائم مستمرة ورصدها ،ويف هذا السياق ،يركز تركيزا خاصا على اجلرائم اليت ي زعم ارتكاهبا ضد
املهاجرين الدوليني الذين يعربون ليبيا.
 -33وقد أفادت تقارير املنظمة الدولية للهجرة يف آب/أغسطس  2018أن عدد املهاجرين احملتج زين
يف مراكز االحتجاز قد ارتفع بسبب الطفرة يف أعداد األشخاص الذين اعرتضوا يف البحر وأ ع يدوا إىل
ليبيا .وال يزال املكتب يتلقى تقارير تتضمن ادعاءات بارتكاب جرائم ضد املهاجرين احملتجزين يف مراكز
االحتجاز ،مبا يف ذلك أعمال القتل والعنف اجلنسي والتعذيب .وعالوةً على ذلك ،يدرك املكتب أن
مثة اختالفات بني ا إليذاء الذي تقاسيه النساء وا إليذاء الذي يقاسيه الرجال يف سياق املهاجرين،
ويدمج هذا املنظور والتحليل اجلنسانيني يف أعماله ،مبا يتواءم مع ورقة السياسة اليت أصدرها يف
حزيران/يونيه  2014بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت ت رتك ب على أساس نوع اجلنس.
 -34إن الوضع املعق د واملتقل ب يف ليبيا ،الذي يتضمن ادعاءات بارتكاب طائفة واسعة من اجلرائم
الدولية وعرب الوطنية واجلرائم احمللية  ،يتطلب أن يتبع اجملتمع الدويل هنجا اسرتاتيجيا متعدد الطبقات

ومتعدد األطراف بالتعاون مع الدولة الليبية .ولذلك ،يواصل املكتب العمل يف إطار من التعاون مع
جمموعة من الدول واملنظمات بروح مبدأ التكامل املنصوص عليه يف نظام روما األساسي ،ومبا يتواءم مع
اهلدف االسرتاتيجي  9من خطة املكتب اال سرتاتيجية للفرتة  ، 2018-2016الذي يهدف إىل سد
الفجوة الغالبة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب من خالل تعزيز التنسيق.
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 -35ويشمل هذا العمل التعاون النشط مع الدول واملنظمات هبدف مجع املعلومات املتعلقة باجلرائم
املـ د عى بارتكاهبا ضد املهاجرين يف ليبيا وتبادهلا وحتليلها .وت بذل جهود للوقوف على الكيان الذي ي عد
يف أفضل وضع يسمح له بالتحقيق يف هذه اجلرائم أو مقاضاة مرتكبيها .وتقدم ،بقدر اإلمكان،
املساعدة إىل السلطات الوطنية املختصة إلجراء أعمال التحقيق واملقاضاة على حنو فع ال أيضا ،بدعم
من املكتب وفقا للمادة  ) 10( 93من نظام روما األساسي.
 -6التعاون
 -36ي عد تعاون الدول األطراف ،وكذلك الدول غري األطراف ،ذا أمهية قصوى للمكتب ،واحملكمة
برمتها ،للنجاح يف مهمته .ففي الفقرة  5من القرار  ) 2011( 1970الذي أحال احلالة يف ليبيا إىل
احملكمة اجلنائية الدولية ،حث جملس األمن ’’ مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية
املهتمة باألمر على التعاون التام مع احملكم ة واملدعي العام‘‘ .وأكد اجمللس من جديد ،يف عام ،2014
أمهية تعاون حكومة ليبيا مع احملكمة واملدعي العام يف قراره .)2014( 2174
 -37وتغطي طبيعة التعاون الذي يسعى إليه املكتب طائفة واسعة من األنشطة ،مبا يف ذلك ،على
سبيل املثال ال احلصر ،مج ع األدلة ،وإجراء املقابال ت مع الشهود ،وجتميد األصول ،واملساعدة يف إلقاء
القبض على اهلاربني من العدالة وت قدميهم إىل احملكمة.
 -38وقد واصل املكتب ،منذ تقدمي تقريره األخري إىل اجمللس ،االعتماد على تعاون جمموعة كبرية من
الدول واملنظمات معه تعاونا ممتازا يف جهود التحقيق اليت يضطلع هبا .ويف هذا الصدد ،يعرب املكتب
عن امتنانه للمساعدة اليت يتلقاها من مكتب النائب العام اللييب ،وعن تقديره لتعاون خمتلف الدول،
وال سيما هولندا وتونس وإيطاليا واململكة املتحدة ،وغريها من الدول ،إضافةً إىل املنظمات الدولية
واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين .ويعرب املكتب عن تقديره ،على وجه اخلصوص ،للمنظمة الدولية
للشرطة اجلنائية ملساعدهتا املتواصلة يف اجلهود الرامية إىل إلقاء القبض على اهلاربني من احملكمة
وتقدميهم.
 -39وينوه املكتب بالقرار  )2018( 2434املؤرخ  13أيلول/سبتمرب  2018القاضي ب تمديد والية
بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (’’البعثة‘‘) حىت  15أيلول/سبتمرب  ،2019وي ربز تقديره لتعاون
البعثة معه  .ويرحب املكتب بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بليبيا ،املـ نش أ عمال بالقرار 1973
( ،)2011الذي ق د م إىل جملس األمن يف  5أيلول/سبتمرب  . 2018وحييط علما أيضا بأن سبعة أفراد
إضافيني قد أ درجوا ،يف  7حزيران/يونيه  2018و 11أيلول/سبتمرب  ، 2018على التوايل ،يف قائمة
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اجلزاءات اليت أنشأهتا جلنة جملس األمن املعنية بليبيا (املنشأة عمال بالقرار  ،))2011( 1970فيما
يتعلق مبا ي شت به فيه من أنشطتهم مع شبكات االجتار عرب الوطنية.
 -7الخاتمة
 -41تشك ل املساءلة عن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واالحرتام الكامل لسيادة
القانون جزءا ال يتجزأ من استدامة السالم واالستقرار والتنمية يف ليبيا .ويظل املكتب ثابتا يف التزامه
بتحقيق العدالة لضحايا اجلرائم الشنيعة اليت ارت ك بت يف ليبيا.
 -41وال ميكن السماح باستمرار الدوامة املروعة ل لعنف واإلجرام واإلفالت من العقاب حتقيقا لصاحل
الشعب اللييب واألمن واالستقرار يف البلد واملنطقة .ومن شأن إلقاء القبض على السيد القذايف والسيد
التهامي والسيد الورفلي وتقدميهم إىل احملكمة أن يكون خطوةً حاُسةً يف سبيل مكافحة اإلفالت من
العقاب على اجلرائم اخلطرية .وحيث املكتب الدول األطراف والدول غري األطراف على اختاذ مجيع
التدابري املمكنة لتحقيق هذه الغاية.
 -42ويهيب املكتب باجمللس أيضا أن يتخذ تدابري مناسبة وفعالة لتمكني احملكمة من تنفيذ واليتها يف
ليبيا ،بسبل منها تشجيع مجيع الدول على التعاون يف التحقيقات اليت جيريها املكتب واجلهود اليت تبذهلا
احملكمة إللقاء القبض على اهلاربني.
 -43ويواصل املكتب وقوفه إىل جانب مجيع الدول واملنظ مات امللتزمة مبكافحة اإلفالت من العقاب
على اجلرائم الشنيعة  ،ويدعو اجلهات األخرى إىل أن تربهن هي األخرى على دعمها للمحكمة وملقاصد
ا لعدالة اجلنائية الدولية | .مكتب المدعي العام
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