
مكتب املدعي العام

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

المقدمة- 1

لس(’’املتحدةلألممالتابعاألمنجملساعتمد2011فرباير/شباط26يف- 1 1970القرارباإلمجاع) ‘‘ا
اجلنائيةللمحكمةالعاماملدعيإىل2011فرباير/شباط15منذليبيايفالسائدةاحلالةبإحالةالقاضي) 2011(

لسُ ودعى).‘‘احملكمة(’’الدولية .القرارذاالعماملتخذةاإلجراءاتبشأنأشهرستةكلخماطبتهإىلالعاماملدعيا
نا) ‘‘املكتب(’’العاماملدعيملكتبعشرالسابعالتقريرهووهذا يتعلقفيماأنشطتهبشأناملستِجداتآخرمتضمِّ

.ليبيايفباحلالة

حال الدعاوى القائمة- 2

حممود مصطفى بوسيف الورفلي

ما يف وقد صدر أوهلبعد.نفذايُ مل ‘‘) السيد الورفلي(’’يوجد أمران بالقبض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي - 2
ا واليت قتل فيها ، 2017آب/أغسطس 15 شخصا يف سبع حوادث إعدام 33خبصوص جرمية احلرب املـُّدعى بارتكا

ا يف عامي  رؤساء السيد الورفلي، يف القيادة العامة للجيش الوطين وأصدر .2017و2016ببنغازي أو املناطق احمليطة 
اللييب، بيانا رمسيا بُعيد صدور أمر القبض هذا، أكدوا فيه أن السيد الورفلي ُقبض عليه وأنه رهن التحقيق.

كانون 24آخرين يف أشخاص 10مسة أشهر تقريبا، ادُّعي بأن السيد الورفلي قتل خببعد ذلكإال أنه - 3
ثان بشأن هذه احلادثة. وقد صّورت قبض أمر2018متوز/يوليه 4وأصدرت احملكمة يف بنغازي. ب2018الثاين/يناير 

مقطع صل االجتماعي اعلى وسائل التو شر هذه احلادثة الثامنة، مثلها مثل احلوادث السبع السابقة، بالصوت والصورة، ونُ 
.بوضوحأعمال القتلتظهر فيهمصّور 

ت الدائرة التمهيدية األوىل بإصدارها أمر القبض الثاين هذا، أنه استنادا إىل املعلومات اليت قدمها مكتب وارتأ- 4
ُقامة على السيد الورفلي جيري التحقيق فيها أو سبق التحقيق فيها بليبيا أن ها أن تستنتجميكنمل،املدعي العام الدعوى املـ
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وقررت أن ذلك تقديرها اخلاص باألساسي. وقد مارست روما (ب) من نظام ) (أ) و1(17وفقا للمعىن الوارد باملادة 
ُقامة على السيد الورفلي مقبولة  احملكمة.بالدعوى املـ

وال .بالقبض عليهور األمر األّولدشهرا على صعشرواليوم، ال يزال السيد الورفلي حرا بعد مرور قرابة مثانية - 5
دليل أيضا على أن أي شخص قد ُمحِّل املسؤولية يف أي على أن اجليش الوطين اللييب قاضاه حقا. وال يوجد يوجد دليل 

ُّدعاة اليت وردت يف األمر  احملكمة بالقبض على السيد الورفلي، على الرغم ماأصدرنذيلالينليبيا عن أعمال القتل املـ
م ميكن التعرف عليهم كثريا من من أن   ا.املشتبه  ا اجلرائم املـُّدعى بارتكا بوضوح يف املقاطع املصّورة اليت تظهر 

ويهيب املكتب باللواء خليفة حفرت، ا زالت ليبيا ملزمة بالقبض على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة فورا. وم- 6
لس ودوله األعضاء السيد الورفلي إىل احملكمة فورا. و تقدمي أن ييسر قائد اجليش الوطين اللييب، إىل  حيث املكتب أيضا ا

ستمر.يلن من العقاب إفالت السيد الورفلي أن ةلاكفلماليت يف وسعهعلى اختاذ مجيع اإلجراءات املعقولة

فرنسا، يف معرض استجابتها للتقرير اخلامس عشر الذي قدمته املدعية العامة أن ويشري املكتب يف هذا الصدد إىل - 7
السيد الورفلي إىل السلطات الليبية يف أقرب وقت ممكن لكي تسلمه تسليمإىل اجليش الوطين اللييب دعتلس، اإىل 
ا بالتعاون مع احملكمة. وقد احملكمة إىل  يف االجتماع نفسه الذي عقده ،ناشدت اململكة املتحدة أيضاوفقا اللتزاما

لس اتني مجيع األطراف بالتعاون مع احملكمة يف ما يتصل ،ا بأمر إلقاء القبض على السيد الورفلي. ويرحب املكتب 
لس بشأن هذ .سألةاملهاملناشدتني، وبالدعم الذي أعرب عنه أعضاء آخرون كثريون با

التهامي حممد خالد

18أن صدر أمر القبض هذا يف ومنذ‘‘). السيد التهامي(’’مل يُنّفذ بعد األمر بالقبض على التهامي حممد خالد - 8
بغية أن يتحقق التعاون الالزم للقبض بذل املكتب جهودا حثيثة تضافرت مع جهود قلم احملكمةي، 2013نيسان/أبريل 

أمال يف أن ذلك اإلعالن 2017نيسان/أبريل 24وُأعِلن عن أمر القبض يف على السيد التهامي وتقدميه إىل احملكمة. 
تمع الدويل وتعاونه لتنفيذ القبض. إال أنه وبعد مرور عامني مل ينفذ أمر القبض بعد.دعتعزيز يف قد يصب  م ا

لس القرار - 9 )، الذي أحال احلالة يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمة، حث2011(1970وعندما أصدر ا
‘‘. العامواملدعياحملكمةمعالتامالتعاونعلىباألمراملهتمةالدوليةاملنظماتوسائراإلقليميةواملنظماتالدولمجيع’’

ذه اإلحالة. وُيعّد تنفيذ أوامر ويُعّد هذا التعاون  لس إياها  حامسا إن كان للمحكمة أن تفي بواليتها اليت منحها ا
م خطوة حامسة لتحقيق العدال م إياها.القبض على املشتبه  ة بشأن اجلرائم املـُّدعى بارتكا
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، سواء الدول األطراف أو الدول غري األطراف، إىل التعاون مع احملكمة يف ذات الصلةعو املكتب مجيع الدولويد- 10
لَس أيضا على أن  وأن يتخذ مجيع اخلطوات دعمه الكامل هذه الدعوة يويل القبض على السيد التهامي وتقدميه. وحيث ا

فورا.املعقولة لتيسري القبض على السيد التهامي وتقدميه 

سيف اإلسالم القذايف

لس- 11 طعنا، عمال باملواد 2018حزيران/يونيه 5يف ‘‘) السيد القذايف(’’أودع سيف اإلسالم القذايف ،كما يعلم ا
احملكمة. وحاّج السيد القذايف بقامة عليهُـ ى املدعو ال) من نظام روما األساسي، يف مقبولية 3(20و19و) (ج)1(17

ُقامة عليه بأن  السلوك الذي ادعاه املدعي العام ذات احملكمة غري مقبولة ألنه حوكم فعال يف ليبيا على بالدعوى املـ
) من النظام األساسي.3(20للمحكمة، وأن احملكمة ال تسمح مبحاكمته مبوجب املادة 

على طعن السيد القذايف يف املقبولية، وهو ما سبق إبالغ جوابه2018أيلول/سبتمرب 28وقد أودع املكتب يف - 12
ُقامة على السيد القذايف مقبولة لس به. وحاّج املكتب بأن الدائرة التمهيدية األوىل ينبغي أن تقرر أن الدعوى املـ ا

ين ين عليهم، الذي كلفته الدائرة التحملامي ايكتب العموماملقدم ويف التاريخ نفسه، . باحملكمة مهيدية األوىل بتمثيل ا
ين عليهم أيضا أن تقرراإلجراءات، مالحظاته بشأن الطعن يف املقبولية.عليهم يف هذه  وطلب املكتب العمومي حملامي ا

ُقامة على السيد القذايف مقبولةالدائرة التمهيدية األوىل . وقدمت أيضا منظمتا حمامون من أجل باحملكمةأن الدعوى املـ
مالحظات مشرتكة كأصدقاء للمحكمة بشأن الطعن يف 2018أيلول/سبتمرب 28يف العدالة يف ليبيا وريدرس ترست 

.2018أيلول/سبتمرب 5يف هلما الدائرة التمهيدية األوىل بإذناملقبولية عمال 

من بينها طلب بأن تأذن له الدائرة التمهيدية 2018كتوبر تشرين األّول/أ4يف قدم السيد القذايف طلبات و - 13
ن يف املقبولية وعلى مالحظات املكتب الطععلى جوابهأبداها مكتب املدعي العام يف املسائل اليت علىبالرداألوىل 

ين عليهم. ويف  على بالرد، أذنت الدائرة التمهيدية للسيد القذايف 2018تشرين األّول/أكتوبر 24العمومي حملامي ا
فمرب تشرين الثاين/نو 9ذات صلة. وأودع السيد القذايف يف حمددةيت نشأت من وثائق املسائل الوقائعية والقانونية ال

مكتب املدعي العام على الطعن يف املقبولية وعلى مالحظات أصدقاء احملكمة.جوابعلى موحداردا2018

، ونتيجة ، رفضت الدائرة التمهيدية األوىل، باألغلبية، طعن السيد القذايف يف املقبولية2019نيسان/أبريل 5ويف - 14
ُقامة على السيد القذايف  وأشارت الدائرة التمهيدية األوىل إىل أن القاضي .باحملكمةمقبولة لذلك القرار ال تزال الدعوى املـ

حىت وقت تقدمي هذا التقرير.رأي األقليةيودَعيف الوقت املناسب. ومل رأي األقليةمارك بريان دو بريشمبو سيودع 

املقبولية. ولكنها ارتأت أن الصفة اإلجرائية لتقدمي الطعن يف لسيد القذايف لوقررت الدائرة التمهيدية األوىل أن - 15
لعدم صدور من النظام األساسي ) 3(20) (ج) و1(17عىن الوارد باملادة السيد القذايف مل حياكم يف ليبيا وفقا للم

ائي  وارتأت احملكمة يف خلوصها إىل قرارها أن السيد القذايف مل حيصل يف جوهر املسألة يف اإلجراءات الوطنية.حكم 
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، من اليت متثل جرائم ضد اإلنسانيةعن مرتكيب األعمال اخلطريةالعفو والصفح ’’والحظت أيضا أن يا.على عفو يف ليب
ا دوليايانقبيل القتل العمد، ال يتماش الدائرة، يف خلوصها إىل هذه ومل تر‘‘. مع حقوق اإلنسان املعرتف 

ن تنظر يف ما إذا كانت اإلجراءات اليت اُختذت ضد السيد القذايف يف ليبيا اتصلت فعال جبوهر ألحاجةاالستنتاجات، 
ُقامة عليه  احملكمة اجلنائية الدولية.بالسلوك نفسه الوارد يف الدعوى املـ

السيد القذايف استئنافا ضد قرار الدائرة التمهيدية األوىل. وقدم 2019نيسان/أبريل 11وأودع السيد القذايف يف - 16
. وقد وافقت دائرة االستئناف على ذلك الطلب، ومّدت مهلة إيداع مهلة إيداع الدفاع مذكرة االستئنافأيضا طلبا ملدّ 

أو إىل عاشر يوم من اإلبالغ برأي األقلية اخلاص بالقاضي ، 2019الدفاع مذكرة االستئناف إىل التاسع من أيار/مايو 
ذا الرأي بعد مارك بريان دو بريشمبو، إذا  .2019نيسان/أبريل 30مت اإلبالغ 

والقرارات الوثائق املودعةاالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن الطعن يف املقبولية بالنسخ العلنية من أهم وميكن - 17
ذا التقاضي، اليت ميكن الوصول إليها   على املوقع اإللكرتوين للمحكمة.كلها املتصلة 

لس، ذكر السيد القذايف بطعنه يف املقبولية أنه ملكتب الذي قدمه اأشرنا يف التقرير السادس عشر وكما - 18 إىل ا
أورد يف تقريره املتحدةاألممخرباءفريقتقريبا. ولكن 2016نيسان/أبريل 12ُأطلق سراحه من معتقله بالزنتان يف 

ق أن أكد أن السيد القذايف يف الزنتان ويتنقل فيها حبرية. وال أن حمام للسيد القذايف سب2018أيلول/سبتمرب 5بتاريخ 
يستطيع املكتب أن يتأكد من مكان وجود السيد القذايف حاليا.

ق إجراءات املقبولية اجلارية هذا علِّ وال تزال ليبيا ملزمة بالقبض على السيد القذايف وتقدميه إىل احملكمة. وال تُ - 19
ا ستواصل جهودها من أجل 2018أشارت حكومة ليبيا يف األمس القريب، يف أيلول/سبتمرب وقدااللتزام.  ، إىل أ

تسليم السيد القذايف ليوضع حتت حتفظ السلطات املختصة، وأن ذلك لو حتقق ستبطل إدانة السيد القذايف اليت صدرت 
ُقامة عليه. ولكن يف ظل الظ قذايف ال يزال طليقا، روف احلالية، نظرا ألن السيد الغيابيا وسُتعاد احملاكمة يف الدعوى املـ

سواء يف ليبيا أو يف احملكمة اجلنائية الدولية.، ال يزال متعثرابأنه ارتكبهاجلرائم املـُّدعىابشأنةلاالعدإلقامة السعيفإن 

عبد اهللا السنوسي

ُقامة على عبد اهللا السنوسي - 20 غري مقبولة أمام احملكمة بناء على قرار الدائرة ‘‘) السيد السنوسي(’’الدعوى املـ
. 2014متوز/يوليه 24أيدته دائرة االستئناف يف ، الذي 2013تشرين األّول/أكتوبر 11الصادر يف التمهيدية األوىل

ُقامة على السيد السنوسي، واليت ال يزال  جاريا نظر فيهاالولكن املكتب يواصل رصده أي تطورات يف الدعوى الوطنية املـ
أمام احملكمة العليا الليبية. ومل تطرأ أي تطورات ذات بال يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير.
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2011التحقيق الجاري ورصد الجرائم المـُّدعى بارتكابها في ليبيا منذ شباط/فبراير - 3

ُقامة تكريس موارده للتحقيقات اليت جيريها يف احلالة يف ليبيا، يواصل املكتب - 21 وحيرز تقدما على صعيد الدعاوى املـ
وواصل املكتب أيضا على مدى الفرتة املشمولة بالتقرير رصده التطورات اجلارية يف ليبيا وتقييمه هلا من واحملتمل إقامتها.

اجلرائم جمموعة من ويتلقى املكتب بانتظام أدلة ومعلومات تقدمها جمموعات وأفراد شىت بشأن .متنوعةخالل مصادر
ا يف ليبيا منذ عام  ُّدعى بارتكا . ويرحب املكتب بتقدمي مثل هذه اإلفادات.2011املـ

األمين جبميع أحناء ليبيا يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير. فقد جتددت الوضعالحظ املكتب تدهورا عاما يف قد و - 22
، ما أسفر عن مقتل ستة مدنني 2019نون الثاين/يناير كا18إىل 16االشتباكات املسلحة يف طرابلس يف الفرتة من 

حبسب التقارير.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة يف درنة عندما انتزعت قوات اجليش الوطين اللييب السيطرة على املدينة القدمية من - 23
ني سقطوا جمنيا عليهم يف أثناء وأن مدنياإلنساينقوة محاية درنة. وورد ارتكاب انتهاكات كثرية حلقوق اإلنسان وللقانون 

يف أثناء القتال، القدمية تلك العمليات العسكرية اليت انتهت مؤخرا. وورد أن قيودا صارمة ُفرضت على دخول املدينة 
ومشل ذلك قيودا على توصيل الغذاء واملاء وعلى الرعاية الطبية. وتشري التقارير إىل أن أعدادا ضخمة من األشخاص قد 

اماتمبرافق االحتجاز اخلاضعة لسيطرة اجليش الوطين اللييب االعتقالما زالوا رهن اعُتقلوا و  .من دون أن توجه إليهم ا

وقد تقدمت قوات اجليش الوطين اللييب أيضا يف جنوب ليبيا، ودخلت سبها وأوباري يف كانون الثاين/يناير - 24
لدى حماولته السيطرة على اجليش الوطين اللييب واجلماعات املسلحة التابعة هلم أهايل التبو. وقاوم 2019وشباط/فرباير 

من سكان 18مرزق. وقد جنم عن أعمال القتال تلك، وكذلك ما تالها من هجمات انتقامية، مقتل ما ال يقل عن 
رقت تسعني بيتا.آخرين حبسب التقارير، وورد أن اجلماعات التابعة للجيش الوطين اللييب أح29إصابة و مرزق 

. ويالحظ 2019ويتابع املكتب عن كثب أيضا االشتباكات الدائرة يف منطقة طرابلس منذ أوائل نيسان/أبريل - 25
00030أكثر من تشريد مدنيا، وعن21، من بينهم اشخص272مقتل املكتب أن النزاع األخري قد أسفر عن

االحتجاز مبنطقة مرافقويبعث وضع احملتجزين يف .ائية الدائرةبسبب األعمال العدحبسب التقارير،،شخص داخليا
لى القلق املتزايد.طرابلس، ومن بينهم مهاجرين والجئني، ع

أهابت فيه جبميع األطراف واجلماعات احرتازيابيانا 2019نيسان/أبريل 16وقد أصدرت املدعية العامة يف - 26
قواعد القانون الدويل اإلنساين احرتاما كامال. ويشمل ذلك اختاذ كل التدابري حترتماملسلحة املشاركة يف القتال إىل أن 

أطراف ات، ومراكز االحتجاز. وحثت مجيع الالزمة حلماية املدنيني والبىن التحتية املدنية، مبا فيها املدارس، واملستشفي
ل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، وال سيما أن يكفالنزاع 

ا لالعامةوأكدت املدعيةاجلرائم. ترتدد يف توسيع نطاق التحقيقات اليت جيريها املكتب وأعمال نيف ذلك البيان على أ
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املقاضاة احملتملة حبيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، مع االحرتام التام ملبدأ 
التكامل.

وحيذر املكتب من أن اهلجمات اليت ُتشّن على السكان املدنيني، وكذلك اهلجمات املوجهة ضد املستشفيات - 27
واملوظفني الطبيني أو املركبات الطبية قد تشكل جرائم حرب مبوجب نظام روما األساسي. واملكتب جيمع املعلومات 

املسلح قد ارتكب جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة.ما إذا كان أي طرف من أطراف النزاعحيددوسوف 

نشطا أيضا يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير. ففي ‘‘) داعش(’’وقد كان تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام - 28
قارير يف جنوب ليبيا، حيث أوردت التتزربوهجوما على شنّ تنظيم داعش ، ورد أن 2018تشرين الثاين/نوفمرب 23

م قتلوا مثانية مدنيني بإطالق النار عليهم واختطفوا ثالثة عشر آخرين. وُيّدعى بأن تنظيم داعش قتل يف  كانون 9أ
تشرين 28يف ءستة رهائن سبق أن اخُتطفوا يف أثناء اهلجوم الذي شّنه التنظيم على مدينة الفقها2018/ديسمرب األّول

ةهجوم على وزارة الشؤون اخلارجين تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن وُيضاف إىل ذلك أ.2018األّول/أكتوبر 
لس مدنيني وورد أنه أسفر عن مقتل 2018كانون األّول/ديسمرب 25يف بطرابلس وقع اثنني وإصابة أربعة. وقد أدان ا

.2018كانون األّول/ديسمرب 27ذلك اهلجوم يف 

أن عدد األشخاص الذين ال يزالون مشردين داخليا بليبيا يف كانون الدولية للهجرةاملنظمة رت قد قدّ و - 29
هي . وأوردت املنظمة الدولية للهجرة يف تقاريرها أن بنغازي وسبها ومصراتة040170بلغ2018األّول/ديسمرب 

املواقع الثالثة اليت نزح منها أكرب عدد من األشخاص، وورد أن أربعة وتسعني باملئة من املشردين املدنيني تشردوا جراء 
بني مصراتة الذي أُبرمأن االتفاق مع األسف تدهور الوضع األمين. ويف سياق التشرد الداخلي، يالحظ املكتب جمددا 

مل ُيطبق تطبيقا كامال حىت اآلن.2018كانون األّول/ديسمرب27يف وتاورغاء 

اجلرائم ضد املهاجرين

ا املنظمات الوطنية والدولية على مدار العام املاضي الرحلة اليت يقطعها املهاجرون عت تتبّ - 30 التقارير اليت نشر
بصورة مستمرة. فعلى حقوق اإلنساناليت تطولاخلطرية والتجاوزات، ووثقت أمناط االنتهاكات والالجئون عرب ليبيا

يفللدعماملتحدةاألممبعثة، الذي أعدته كل من 2018سبيل املثال، ورد يف التقرير الصادر يف كانون األّول/ديسمرب 
حقوق عبشأن وض‘‘) مفوضية حقوق اإلنسان(’’االنسانحلقوقاملتحدةاألمممفوضيةو ‘‘) بعثة الدعم(’’ليبيا

، أدلة على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تنطوي عليها كل مرحلة من اإلنسان اخلاصة باملهاجرين والالجئني يف ليبيا
مراحل رحلتهم.

إفادة شخصية، ومعلومات مجعها موظفو بعثة الدعم العاملون يف جمال حقوق اإلنسان، 3001واستنادا إىل - 31
ناء زيارات مراقبة دورية ألحد عشر مركزا من مراكز احتجاز املهاجرين يف ليبيا، وثق وكذلك املالحظات املسجلة يف أث
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مفوضية حقوق اإلنسان انتهاكات وجتاوزات خطرية حلقوق اإلنسان عاىن منها املهاجرون والالجئون يف /تقرير بعثة الدعم
احتجاز رمسية وغري رمسية، والتعذيب والعنف فقمراليبيا. ومن بني االنتهاكات احلرمان من احلرية، واالحتجاز التعسفي يف 

وحبسب التقرير، فإن اجلرائم والقتل غري القانوين. والسخرة، بة بفدية، واالبتزاز، لاملطااجلنسي، واالختطاف من أجل 
ُّدعاة يرتكبها كل األطراف، ومن بينهم مسؤولون حكوميون وأعضاء يف ميليشيات ومجاعات مسلحة، وكذلك مهربون  املـ

ومّتجرون.

ي املنتشر أيضا صورة مفجعة للعنف اجلنس2019ويرسم تقرير أصدرته مفوضية الالجئني النسائية يف آذار/مارس - 32
ذي طبيعة جنسية مبراكز لتعذيب ل أمثلة متطرفة ويفصّ من الرجال والنساء والصبيان والفتيات، د املهاجرينواملنهجي ض

ُّدعاة هذه اجلرائم املريعة وحيلل املكتب احتجاز رمسية وغري رمسية يف ليبيا.  اليت تسفر عن ضحايا من النساء والرجال املـ
يفعنه نوع اجلنس الصادرة سباجلرائم اجلنسية واجلرائم اليت ُترتكب على أساواألطفال يف سياق ورقة السياسات املتعلقة 

.2016، وسياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفال الصادرة يف عام 2014عام

وتؤكد هذا التقارير، كما تؤكد التحقيقات اليت جيريها املكتب بنفسه، على أن التجاوزات ضد املهاجرين تبدأ - 33
مبجرد عبورهم للحدود داخلني ليبيا، وتستمر طوال رحلتهم صوب الساحل يف الشمال. ويتزايد اعرتاض خفر السواحل 

يواجهونها فيكثريون ما زالين إىل مراكز االحتجاز اليت اللييب للقوارب وإنقاذه إياها يف البحر، وإرجاعه املهاجر 
االحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة.

ري اإلنسانية واملهينة. وتتعلق االدعاءات بالتجاوزات اليت راف كثرية يف املعاملة القاسية وغوهناك ادعاءات بتورط أط- 34
مسيا على األقل، مثل جهاز مكافحة اهلجرة غري الشرعية، وتتعلق الة، حتدث يف مراكز االحتجاز اليت تديرها سلطات الدو 

أيضا مبستودعات احتجاز يستخدمها املهربون واملّتجرون إليواء املهاجرين يف مراحل خمتلفة من رحلتهم. وهناك ادعاءات 
وليد.من بينها مصراتة، والزاوية، وطرابلس، وبين وبلدات بانتهاكات حلقوق اإلنسان يف مدن 

إن سنوات النزاع املسلح والوضع املتفجر يف ليبيا لتتيح تربة خصبة للمهربني واملّتجرين وأعضاء اجلماعات املسلحة - 35
ريب البشر، وما يتصل به من اجلرائم املـُّدعى  ومسؤويل الدولة لكي يفلتوا من العقاب على أفعاهلم. ويعي املكتب أن 

ا ضد املستضعفني من  الرجال والنساء واألطفال، ينعكس على السلم واألمن يف ليبيا، بل وخارجها أيضا.بارتكا

ا ضد املهاجرين - 36 جا ذا شقني: أّوهلما استمراره يف مراقبة اجلرائم املـُّدعى بارتكا وقد اعتمد املكتب من جانبه 
ها وحتليلها، وذلك بغية حتديد ما إذا كانت اجلرائم والالجئني يف ليبيا مبراكز االحتجاز الرمسية وغري الرمسية والتحقيق في

بة تدخل يف اختصاص احملكمة.املرتكَ 
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املكتب تعاونه مع ليبيا والدول األخرى، وأيضا مع املنظمات الوطنية والدولية، لكي يعزز تنسيق مواصلة ا هموثاني- 37
دف إىل رتق فجوة اإلفالت م ن العقاب على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما اسرتاتيجيات التحقيق واملقاضاة اليت 

األساسي واجلرائم العابرة للحدود الوطنية، باإلضافة إىل النشاط اإلجرامي املنظم.

لوطنية ومن اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن على صعيد اسرتاتيجية التعاون تلك إطالع سلطات تنفيذ القانون ا- 38
املكتب. وقد قدم املكتب يف عدد من احلاالت املعلومات اليت حيصل عليها على م يب البشر واالجتار ر هتملختصة با

معلومات حامسة ساندت أعمال التحقيق واملقاضاة الوطنية يف عدد من الدول بشأن جرائم ارُتكبت ضد املهاجرين الذين 
يعربون ليبيا وصوال إىل أوروبا.

التعاون- 4

يف احلالة يف ليبيا، ال يزال تنفيذ أوامر القبض واحدا من أكرب التحديات اليت القائمة الدعاوى حالني بتُ كما - 39
فاحملكمة تعتمد اعتمادا كليا على تعاون الدول يف تنفيذ أوامر القبض اليت تصدرها. ولذلك فإن تواجهها احملكمة.

م وتقدميهم تعتمد على استعد ا علللتعاون الدول اد إمكانية القبض على املشتبه  تمع يهوقدر لس وا ، وعلى التزام ا
م املوجودين على أراضيها وتقدميهم.ثّ الدويل عموما حب الدول األطراف وغري األطراف على القبض على املشتبه 

خولت له احلصول ويف ما يتصل بالدعاوى اليت مل يُبت فيها يف احلالة يف ليبيا، فإن املكتب قد مجع أدلة كافية - 40
م إىل على أوامر بالقبض على السيد الورفلي والسيد التهامي والسيد القذايف. واألمر اآلن الدول اليت ُيعتقد أن املشتبه 

وا تنفيذ أوامر القبض تلك.لموجودون فيها لكي يكف

تعاونا متميزا لدعم حتقيقاته يف من الدول واملنظمات تتعاون مع املكتباوبالرغم من هذا التحدي، فإن عددا كبري - 41
باإلضافة إىل ليبيا، فإن املكتب ممنت للمساعدة اليت تقدمها دول منها إيطاليا، وهولندا، وتونس، واململكة احلالة يف ليبيا. و 

تمع املدين. ويعرب املكتب جمددا عن امتنانه لإلن رتبول املتحدة، وطائفة من املنظمات الدولية واإلقليمية وجمموعات ا
. ويشكر إىل حماكمتهماحملكمةممن تسعىوالقبض عليهم ملساعدته املستمرة يف اجلهود املبذولة لتحديد أماكن اهلاربني 

ا املتواصل بشأن األمور ذات االهتمام املشرتك. املكتب أيضا بعثة الدعم على تعاو

) الذي مدد والية فريق اخلرباء وقرر أن مرتكيب أعمال 2018(2441النهاية، يشري املكتب إىل القرار ويف- 42
.عقوباتأيضا ُتفرض عليهمقد على أساس نوع اجلنس العنف القائمالعنف اجلنسي و 
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الختام- 5

ُرتكبة يف ليبيا ال- 43 يزال املكتب مكرسا نفسه إلقامة العدالة بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي املـ
بصورة  . ويدرك أن الدعاوى القائمة يف احلالة يف ليبيا ال متثل 2011شباط/فرباير 15منذ بداية اختصاص احملكمة يف 

الفرتة من حيث عددها أو نطاقها أو توزيعها. إال أن هذهأحناء ليبيا طوال اجلرائم اخلطرية اليت ارُتكبت يف مجيعكاملة
ا، ويعتزم طلب أوامر قبض جديدة يف احلالة بليبيا  املكتب يواصل التحقيق يف جمموعة من اجلرائم الدولية املـُّدعى بارتكا

يف املستقبل القريب.

تحقيقات اليت جيريها املكتب معقدة وشائكة. ومع ذلك فإن إن درب حتقيق العدالة يغلب أن يكون طويال، وال- 44
راة يف احلالة يف ليبيا تؤيت أكلها. واملكتب ال  ا احملكمة حىت اآلن تربهن على أن التحقيقات ا أوامر القبض اليت أصدر

ويرتبها من ار الدعاوى ميكنه أن يأمل يف إقامة دعوى على كل من يرتكب اجلرائم اخلطرية يف ليبيا، بل جيب عليه أن خيت
حيث األولوية. ولكن املكتب عند قيامه بذلك سيتصرف، كما دأب، وفق مبادئ االستقاللية واملوضوعية والتجرد.

لس، من خالل الزمة لكفالة السالم واالستقرار املستمرينالقانونسيادةإقامة ُتعدّ و - 45 يف ليبيا. وجيب أن يربهن ا
العمل امللموس، على التزامه مبساءلة أولئك الذين يتحملون املسؤولية عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين واجلرائم 

لى السادة تنفيذ أوامر القبض عكفالة وتتمثل اخلطوة األوىل اليت ال ميكن االستغناء عنها يف  املدرجة بنظام روما األساسي.
م إىل احملكمة حملاكمتهم.  ومن شأن ذلك أن يرسل رسالة قوية وضرورية الورفلي والتهامي والقذايف، وتسليم املشتبه 

تمع الدويل ككل جاّدون يف سعيهم إلقامة العدالة بشأن يف للمجين عليهم يف اجلرائم اخلطرية  لس وا ليبيا مفادها أن ا
مكتب املدعي العام|زمون باختاذ إجراءات ملموسة صوب تلك الغاية. هذه اجلرائم اخلطرية وملت


