
لألممالتابعاألمنمجلسإلىالدوليةالجنائيةللمحكمةالعامللمدعيعشرالثامنالتقرير
)2011(1970المجلسبقرارعمالالمتحدة

المقدمة- 1

لس(’’املتحدةلألممالتابعاألمنجملساعتمد2011فرباير/شباط26يف- 1 القرارباإلمجاع‘‘) ا
العاماملدعيإىل2011فرباير/شباط15منذليبيايفالسائدةاحلالةبإحالةالقاضي،)2011(1970

لسُ ودعا‘‘). احملكمة(’’الدوليةاجلنائيةللمحكمة اإلجراءاتبشأنأشهرستةكلخماطبتهإىلالعاماملدعيا
نا‘‘) املكتب(’’العاماملدعيملكتبعشرالثامنالتقريرهووهذا. القرارذاعمالاملتَخذة املستِجداتآخرمتضمِّ
.ليبيايفباحلالةيتعلقمايفأنشطتهبشأن

القائمةالدعاوىالح- 2

القذايفاإلسالمسيف

لس،أُبلغأنسبقكما- 2 الطعناألوىلالتمهيديةالدائرةأغلبيةرفضت،2019أبريل/نيسان5يفا
ُقامةالدعوىمقبوليةيف‘‘) القذايفالسيد(’’القذايفاإلسالمسيفقدمهالذي 8ويف.احملكمةأمامعليهاملـ
. املنفصلاملطابقرأيهبريشمبودوبريانماركالقاضيأصدر،2019مايو/أيار

،2019مايو/أيار20ويف. الدائرةقرارضداستئنافاالقذايفالسيدأودع،2019أبريل/نيسان11يفو - 3
صدوربعدلألجل احملدد تنقضيمهلةُمنحأنبعد،الستئنافهادعممن دفاعه استئنافمذكرةالقذايفالسيدأودع
.املنفصلاملطابقالرأي

يفأخطأوااألوىلالتمهيديةالدائرةقضاةأغلبيةأن) 1: (لالستئنافسببنيالقذايفالسيدطرحوقد- 4
صدرإذاإالتطبقانالاألساسيرومانظاممن) 3(20و) ج) (1(17املادتنيأنإىلخلصواعندماالقانون
والوقائعالقانونيفأخطأواالدائرةقضاةأغلبيةأنو ) 2(به؛املقضياألمرحجيةلهالدعوىجوهرعلىبناءحكم

مواإلجراءات جعلالتطبيقهذاوأنالقذايفالسيدعلىطُبِّققد2015لعام6رقمالقانونبأنيقضواملأل
.ائيةإدانته
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عليهمللمجينّ العمومياحملاميومكتبالعاماملدعيمكتبردّ ،2019يونيه/حزيران11ويف- 5
السيداستئنافبأنودفعا. الدفاعمناملقدمةاالستئنافمذكرةعلىالتوايل،على،‘‘)العمومياحملاميمكتب(’’

.رفضهينبغيالقذايف

12إىل11منأمامهاجلسةبعقداالستئنافدائرةأمرت،2019سبتمرب/أيلول24يفو - 6
االستئنافدائرةودعت. القذايفالسيداستئنافبشأنواملالحظاتالدفوعلسماع2019نوفمرب/الثاينتشرين
أكتوبر/لاألوّ تشرين24حبلولالطعنعناملتأتيةاملسائلحولمالحظاتتقدميإىلليبياودولةاألمنجملس

أيبإيداعكذلكوأمرت.املقررةاجللسةحضورإىلليبياودولةاألمنجملسأيضااالستئنافدائرةودعت. 2019
8حبلولاإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن103املادةمبوجباملالحظاتلتقدميإذنعلىللحصولطلب
سريبشأنإضافيةتوجيهاتأنإىلاالستئنافدائرةأشارتذلك،عنوفضال. 2019أكتوبر/لاألوّ تشرين

الوقتيفستصدرأخرى،جهاتوأيالعمومياحملاميومكتباألطرافمساعيفاملشاركةذلكيفمبااإلجراءات،
.املناسب

لسطلب،2019أكتوبر/لاألوّ تشرين8ويف- 7 مالحظاتبتقدميإذناالليبيةوالقبائلللمدناألعلىا
منظمةقدمتأيضا 2019أكتوبر/لاألوّ تشرين8يف و . اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن103املادةمبوجب
.مشرتكةمالحظاتلتقدميطلباوريدريسليبيايفالعدالةأجلمنحمامون

تلقىوقد.احملكمةإىلوتقدميهالقذايفالسيدعلىبالقبضليبياالتزاماحلاليةاملقبوليةإجراءاتتعلقال- 8
التحققمناملكتبيتمكنملولكن. بليبياالزنتان،يفيزالالالقذايفالسيدبأنتفيدموثوقةمعلوماتاملكتب
التحفظأن تكفل علىقادرةغريتزالالالليبيةاحلكومةأناملكتبويدرك.املعلوماتهذهمنمستقلبشكل

. الدوليةاجلنائيةاحملكمةإىلنقلهأوحملياحماكمتهإعادةأجلمنالقذايفالسيدعلى

الورفليبوسيفمصطفىحممود

علىالقبضبينأمر ،التوايلعلى،2018يوليه/متوز4و2017أغسطس/آب15أصدرت احملكمة يف - 9
هذان األمران يُنفذملو .بناًء على طلبني من املدعية العامة‘‘)الورفليالسيد(’’الورفليبوسيفمصطفىحممود

.بعد

يفإعدامعملياتمثاينيفعمداشخصا43جمموعهماقتلعنمسؤولٌ الورفليالسيدبأنُيّدعى- 10
أمريإصدارهالدىاألوىلالتمهيديةالدائرةارتأتوقد. 2018و2016عاميبنيااحمليطةاملناطقوأبنغازي
تبّني األدلةيفمعلوماتأيعلىالدائرةتقفومليبدو،ماعلىحمتجزينكانواُقتلواالذيناألشخاصأنالقبض

منبهمعرتفمعيارأيمعتوافقمبا يحاكمتهمعسكرية،غريأمعسكريةكانتسواءة،يمشروعذات حمكمةأن
اليت ظهرت املصّورةاملقاطعاإلنرتنتعلىوُنشرتالثمانيةاإلعدامعملياتُصوِّرتوقد. احملاكماتأصولمعايري

ينّ أهانمما،بوضوحفيها أعمال القتل  مكبريةمعاناةوأحلققدرهممنوأحطشديدةإهانةعليهما .بعائال
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قدمهااليتاملعلوماتإىلاستناداالثاين،القبضأمرإصدارهالدىالثانيةالتمهيديةالدائرةوارتأت- 11
ُقامةالدعوىأناستنتاجتعذراملكتب، ليبيايفللتحقيقخضعتسبق أنأوالتحقيققيدالورفليالسيدعلىاملـ

سلطتهاالدائرةمارستذلك،علىوبناء.األساسيرومانظاممن) ب(و) أ) (1(17املادةيفاملقصودباملعىن
. احملكمةأمامالورفليالسيدعلىقامةُـ املالدعوىقبولإلعالنالتقديرية

إىلاملكتبفيهاحققموثوقةتقاريرتشريإذ. الدائرةإليهتوصلتالذياالستنتاجاألخريةالتطوراتوتعزز- 12
يوليه/متوز8يفمقدمرتبةإىلرائدرتبةمنالورفليالسيدّقتر ‘‘) اجليش(’’اللييبالوطينللجيشالعامةالقيادةأن

بأنهاملـُّدعىاجلرائمعنملسؤوليتهالورفليالسيدمقاضاةيعتزمالاجليشأنإىلبقوةالرتقيةهذهوتشري. 2019
.احملكمةعنالصادرينالقبضأمرييفارتكبها

علىعامنيمنأكثرمروربعدف. العقابمناإلفالتحاالتمنحالةيُعدّ الراهنالوضعفإنولذلك- 13
عنحقيقيةمساءلةأييواجهوملبنغازي،منطقةيفباحلريةينعمالورفليالسيدزالمال،األوّ القبضأمرإصدار
مااللذينالورفليالسيدعلىالقبضأمريتنفيذالضروريفمن. ارتكبهابأنهاملـُّدعىاجلرائم ومل. احملكمةأصدر
مادُّعيالذيناآلخرينمنأياكذلكاجليشيُقاض املصّورةاملقاطعيفبوضوحعليهمالتعرفوميكنجناةبأ
.اإلعدامبعملياتاخلاصة

. فورااحملكمةإىلالورفليالسيدتقدميتسهيلإىلاجليش،قائدحفرت،خليفةاللواءمرارااملكتبدعاوقد- 14
لسأخرىمرةاملكتبحيثذلك،علىعالوةو . الدعوةهذهاملكتبويكرر الدولافيهمباالدول،ومجيعا

علىالضغططريقعنذلكيفمباسلطتها،حدوديفاملعقولةالتدابريمجيعاختاذعلىاألطراف،وغرياألطراف
.التأخريمنمزيددونمناحملكمةإىلالورفليالسيدتقدميلضماناجليش،

التهامي حممد خالد

سنوات،ستمنألكثرتنفيذدونمن‘‘) التهاميالسيد(’’خالدحممدالتهاميعلىالقبضأمرظلَّ - 15
أمرعلىبناء2017مايو/أيار24يفمحراءنشرةاإلنرتبولأصدروقد. 2013أبريل/نيسان18يفإصدارهمنذ

.املفعولساريةالنشرةتزالوال.احملكمةعنالصادرالقبض

أبريل/نيسان24يفُنشرالذياحملكمة،عنالصادرالقبضأمريفاألوىلالتمهيديةالدائرةأمرتوقد- 16
يفاملختصةالسلطاتإىلاحملكمةإىلوتقدميهالتهاميالسيدعلىالقبضبشأنتعاونطلببإحالة،2017
أنإىلاملكتبحبوزةاليتاملعلوماتوتشري. ايقيمالتهاميالسيدأنيُعتقداليت،‘‘)مصر(’’العربيةمصرمجهورية
.مبصرالقاهرة،يفيقيميزالالالتهاميالسيد

إصدارهالدىاألوىلالتمهيديةالدائرةارتأتوقد. ارتكبهاالتهاميالسيدبأنُيّدعىخطريةجرائمومثة- 17
منأعضاءألقى،2011أغسطس/آب24وفرباير/شباط15بنيأنهلالعتقادمعقولةأسبابوجودالقبضأمر

ميُعتقدأشخاصعلىالقبضاألخرىالليبيةاألمنوقواتالداخلياألمنجهاز القذايفمعمرلنظاممعارضونأ
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بالكهرباء،والصعقاملربح،الضربمنهااملعاملة،سوءمنخمتلفةألشكالاملعتقلونتعرضوقد. واحتجزوهم
الالإنسانية،االحتجازوظروفواملاء،الطعاممنواحلرماناالنفرادي،واحلبسواالغتصاب،اجلنسيالعنفوأعمال

وجودالدائرةارتأتقدو .ليبياأحناءمجيعيفخمتلفةأماكنيفوذلكواالغتصاب،بالقتلوالتهديدالومهي،واإلعدام
عناجلنائيةاملسؤوليةيتحملالداخلي،األمنجهازرئيسبصفتهالتهامي،السيدبأنلالعتقادمعقولةأسباب
.األعمالذهاملتعلقةاحلربوجرائماإلنسانيةضداجلرائم

احملكمةمعللتعاوناألطراف،وغرياألطرافالدولهافيمبااملعنية،الدولمجيعإىلدعوتهيكررواملكتب- 18
.احملكمةإىلوتقدميهالتهاميالسيدعلىالقبضيف

اهللا السنوسيعبد 

ُقامةالدعوىبشأنبالتقريراملشمولةالفرتةخالليفمهمةتطوراتجتدّ مل- 19 السنوسياهللاعبدعلىاملـ
لس،يعلموكما).‘‘السنوسيالسيد(’’ 2013أكتوبر/لاألوّ تشرين11يفاألوىلالتمهيديةالدائرةرفضتا

ُقامةالدعوىقبول يوليه/متوز24يفالقرارهذااالستئنافدائرةأيدَّتوقد. احملكمةأمامالسنوسيالسيدعلىاملـ
لسأُبِلغكماو . 2014 تزالالاليت ليبيا،يفالسنوسيالسيدعلىقامةُـ املالدعوىيراقباملكتبفإنقبلمنا
.ليبيايفالعليااحملكمةعلىمعروضة

2011فبراير/شباطمنذليبيافيبارتكابهاالمـُّدعىالجرائمورصدالجاريالتحقيق- 3

قبضأوامرستصدارالطلباتعلىوما زال منكبااجلارية،حتقيقاتهيفالتقدممنمزيدااملكتبحيرز- 20
بعدوخاصةبالتقرير،املشمولةالفرتةخالليفبليبياجرتاليتالتطوراتكثبعنيرصدكذلكوظل. جديدة

.2019يونيه/حزيرانمنذوتصاعدها2019أبريل/نيسان4يفحوهلاوماطرابلسيفاالشتباكاتجتدد

األطرافجبميعفيهأهابتاحرتازيابيانا،2019أبريل/نيسان16يفالعامة،املدعيةأصدرتوقد- 21
ذلكويشملكامال،احرتامااإلنساينالدويلالقانونقواعدحترتمأنإىلالقتاليفاملشارِكةاملسلحةواجلماعات

. االحتجازومراكزواملستشفياتاملدارسفيهامبااملدنية،التحتيةوالبىناملدنينيحلمايةالالزمةالتدابريكلاختاذ
القادةيكفلأنسيماوالاحملكمة،اختصاصيفتدخلجرائمأيارتكابعدمعلىالنزاعأطرافمجيعوحثت

اعلىالعامةاملدعيةوأكدت. اجلرائمتلكمرؤوسيهمارتكابعدم اليتالتحقيقاتنطاقتوسيعيفترتددلنأ
اختصاصيفتدخلجرائمفيهاتقعجديدةحوادثأيتشملحبيثاحملتملةاملقاضاةوأعمالاملكتبجيريها

.التكاململبدأالتاماالحرتاممعاحملكمة،

قداإلنساينالدويلوالقانوناإلنسانحلقوقالدويلللقانونمتعددةجسيمةانتهاكاتأنلهيؤسفومما- 22
. التقاريرحبسبطرابلسعلىاهلجومبدءمنذاألطرافمجيعارتكبتها

أوائلمنذ،000120وتشريد300وإصابةمدين100منأكثرقتلمإىلالتقاريروتشري- 23
أكثربتسجيل) ‘‘البعثة(’’ليبيايفللدعماملتحدةاألممبعثةتدافأو . املسلحللنزاعنتيجة2019أبريل/نيسان
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وسياراتامليدانيةواملستشفياتالثابتةاملستشفياتذلكيفمباالصحية،واملرافقاألطقمعلىهجوما37من
.آخرينشخصا33منأكثرإصابةو األقلعلىشخصا11مقتلعنأسفرمماوالعسكرية،املدنيةاإلسعاف

اية متوز/يوليه وقد ورد أن مطار معيتيقة- 24 ، 2019يف طرابلس تعرض للقصف العشوائي سبع مرات منذ 
، عندما أصابت املقذوفات أجزاء مدنية من املطار، مما 2019أيلول/سبتمرب 1مبا يف ذلك القصف الذي وقع يف 

هدفا اآلخرهووأفادت التقارير أيضا بأن مطار زوارة كان أحلق أضرارا بطائرة كانت حتمل عشرات الركاب.
للغارات اجلوية.

وقد حدثت، حسبما ورد، زيادة حادة يف عمليات االختطاف واالختفاء واالعتقاالت التعسفية منذ أوائل - 25
. وينوه املكتب بشكل خاص باختفاء عضوة جملس النواب، سهام سرقيوة، من منزهلا يف 2019نيسان/أبريل 

.2019متوز/يوليه 17بنغازي يف 

حتت لواء حكومة الوفاق تعملاملكتب تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة قيل إن قوات وتلقى- 26
ا حبق  من املقاتلني املنتسبني إىل اجليش الوطين اللييب وبعض املدنيني يف مستشفى غريان مصابا41الوطين قد نفذ

.2019حزيران/يونيه 26يف 

ارة مفخخة ُشنَّ يف بنغازي إىل مقتل مخسة أشخاص، ، أدى هجوم بسي2019آب/أغسطس 10ويف - 27
العديد من املدنيني اآلخرين، من بينهم اثنان آخران من موظفي إصابةبينهم ثالثة من موظفي األمم املتحدة، و 

لس هذا اهلجوم يف األمم املتحدة. يضم املكتب صوته إىل صوت . و 2019آب/أغسطس 11و10وقد أدان ا
لس يف إدانة  ، ويتمىن عليهمللمجينّ لألسر املكلومةللبعثة و عن خالص تعازيه جمددايعرب اهلجوم، و ذلك ا

للجرحى الشفاء التام.

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وأفادت التقارير بأن يفوقد استمر العنف أيضا يف جنوب ليبيا - 28
، أسفرت 2019آب/أغسطس 4ص. ويف شخ100االشتباكات اليت وقعت يف مرزق قد أودت حبياة أكثر من 

وينوه املكتب بالتقارير شخصا.40الغارات اجلوية اليت استهدفت جتمعا ملمثلي التبو يف مرزق عن مقتل أكثر من 
قد اكتسب زمخا يف جنوب ليبيا منذ بدء ) ‘‘داعش’’(اليت تفيد بأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

عن هجوم بسيارة امسؤوليتهداعشت. وإضافة إىل ذلك، أعلن2019وائل نيسان/أبريل اهلجوم على طرابلس يف أ
11، مما أسفر عن إصابة 2019حزيران/يونيه 2شرق ليبيا، يف بمفخخة على قوات اجليش الوطين اللييب يف درنة، 

شخصا جبروح.

األرواح وعن إصابات.اليت تسفر عن إزهاق غري القانونيةويدين املكتب مجيع أعمال العنف - 29

اجلرائم ضد املهاجرين

ذكر املكتب يف تقريره السابع عشر أن وضع احملتجزين يف مرافق االحتجاز مبنطقة طرابلس، ومن بينهم - 30
قدخالل الفرتة املشمولة بالتقرير. و يفسوءاإالهذا الوضع ازدادمامهاجرون والجئون، يبعث على القلق املتزايد. و 
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. وهناك أشخاص  2019أغسطس/آبمنذالجئ ومهاجر قد احتجزوا تعسفيا يف ليبيا8004ورد أن أكثر من 
م من مناطق القتال يف طرابلس وما حوهلا. وال يزال املهاجرون والالجئون كثريون معرضون للخطر بسبب قر

والقتل غري ،والُسخرة،واالبتزاز،واالختطاف لطلب الفدية،والعنف اجلنسي،معرضني خلطر التعذيب
واالحتجاز يف ظروف غري إنسانية.،القانوين

شرق بنَّت على مركز احتجاز املهاجرين يف تاجوراء، ، ورد أن غارات جوية قد شُ 2019متوز/يوليه 2ويف - 31
املكتب بأن األمم وينوهشخصا بينهم نساء وأطفال.130شخصا وإصابة 53طرابلس، مما أسفر عن مقتل 

وقد املتحدة كانت قد قدَّمت، قبل هذا احلادث، اإلحداثيات الدقيقة ملركز االحتجاز هذا إىل أطراف النزاع املسلح.
لس هذا اهلجوم يف  .2019متوز/يوليه 5أدان ا

جا ذا شقني إزاء ادعاءات ارتكاب جرائم خطري - 32 لس، اعتمد املكتب  ة وواسعة وكما سبق أن أُبلغ ا
ذه اجلرائم والتحقيق فيها وحتليلها، يف  النطاق ضد املهاجرين يف ليبيا. فهو، أوال، يواصل رصد األدلة املتعلقة 
دف إقامة دعوى أمام احملكمة يف حالة استيفاء األركان  مراكز االحتجاز الرمسية وغري الرمسية على حد سواء، 

القانونية واإلثباتية املطلوبة.

التعاون والتنسيق مع ليبيا والدول األخرى علىالقائمةعلى اسرتاتيجيته ا كبري انيا، يركز املكتب تركيزا  ث- 33
ذات الصلة من أجل دعم أعمال التحقيق واملقاضاة على الصعيد الوطين. ويتوافق هذا النهج اإلجيايب يف التعامل مع 

، 2021- 2019ة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة الذي تتضمنه اخلط6مبدأ التكامل مع اهلدف االسرتاتيجي 
فجوة اإلفالت من العقاب رتققصد منه تعزيز قدرة املكتب وشركائه على . ويُ 2019متوز/يوليه 17الصادرة يف 
ااملـُّدعىعلى اجلرائم  مكتب والدول املعنية ما للضد املهاجرين يف ليبيا. ويستفيد هذا النهج من اجلمع بني بارتكا

، من أجل التصدي للجرائم املنصوص عليها يف نظام روما اتصاالتمعرفة و من واملنظمات اإلقليمية والدولية
فعالاألساسي واجلرائم العابرة للحدود الوطنية وغريها من أنشطة اجلرمية املنظمة. وقد حققت هذه االسرتاتيجية 

ة واملعلومات القيمة اليت تبادهلا املكتب مع سلطات نتائج إجيابية وملموسة. ويف العديد من احلاالت، أدت األدل
ما يتصل إنفاذ القانون الوطنية إىل إحراز تقدم يف أعمال التحقيق واملقاضاة اليت نـُفِّذت على الصعيد الوطين يف

باجلرائم اليت ارتكبت ضد املهاجرين الذين يعربون ليبيا.

التعاون- 4

ذ بعد. يزال إحراز تقدم يف احلالة يف ليبيا متعثرا بسبب عدم تنفيذ الدول أوامر القبض اليت مل تنفَّ ال- 34
اختاذ هذه اخلطوة اليت ال حلنيالسيد القذايف والسيد التهامي والسيد الورفلي يف مأزق علىقامة ُـ وستظل الدعاوى امل

يف أعقاب تقدمي التقرير السابع عشر للمدعي العام إىل غىن عنها. وينوه املكتب بأن العديد من الدول قد دعت،
لس، مجيع األطراف املعنية إىل التعاون مع احملكمة يف تنفيذ أوامر القبض. ا

م - 35 وهذا التعاون ال غىن عنه بالنظر إىل أن احملكمة ال تعتمد إال على الدول يف القبض على املشتبه 
تمع الدويل . ويواصلقدميهموت لس، وا ، إىل حث ذوي الصلة من الدول األطراف أعمبصورةاملكتب دعوة ا
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واألخرى غري األطراف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة لضمان تنفيذ أوامر القبض اليت مل تنفذ بعد. 
ين اللييب، إىل تسهيل القبض على حفرت، وأولئك الذين يعملون مع اجليش الوطاللواءويدعو، على وجه التحديد، 

إىل احملكمة.قدميهالسيد الورفلي وت

قدما يف حتقيقاته اجلارية. ويف هذا الصدد، املكتبملضي أيضاضروريافعال حنوعلىتعاون الدول ويُعدّ - 36
إيطاليا وهولندا وتونس واململكة منهاأخرى دول اليت قدمتها ليبيا، وكذلك يعرب املكتب عن عرفانه باملساعدة 

املتحدة وليتوانيا وأيرلندا وإسبانيا وفرنسا ودول أخرى. وكما هو احلال دائما، يعرب عن امتنانه أيضا للمساعدة 
تمع املدين واألفراد.مجاعاتاملقدمة من جمموعة من املنظمات الدولية واإلقليمية و  ا

وينوه املكتب بالعمل الذي تؤديه البعثة يف تفتيش املواقع وتوثيق احلوادث املتعلقة بالنزاع املسلح الدائر يف - 37
ا ستقدم معلومات  إىل احملكمة بشأن معينة طرابلس وما حوهلا. ويرحب بتعاون البعثة املستمر وما أشارت إليه من أ

بعثة حىت ال) الذي ميدد والية 2019(2486مل أن تدخل يف اختصاصها. وينوه املكتب أيضا بالقرار تاجلرائم احمل
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الخاتمة- 5

فحسب، بل عليهمللمجينّ ال بد من مساءلة مرتكيب اجلرائم الدولية اخلطرية. فاملساءلة ال حتقق العدالة - 38
ال جمال للتسامح مع تلك اجلرائم يف املستقبل. وال غىن عن املساءلة لرتسيخ توجه أيضا رسالة قوية مفادها أنه

أولئك الذينأن احرتام سيادة القانون. وعندما ال تنفذ أوامر القبض الصادرة عن احملكمة، فإن ذلك يشري إىل 
م  ُّدعى بارتكا باإلفالت من العقاب.ميكنهم أن ينعموا اجلرائم الدولية اخلطرية يـ

وقد ُصممت احملكمة اجلنائية الدولية لتحقيق التكامل مع القضاء الوطين. ويعمل املكتب يف إطار من - 39
كفل املساءلة عن اجلرائم املرتكبة على أرضها. بأن تالتزاما، ليف املقام األوّ االحرتام التام هلذا املبدأ. وتتحمل ليبيا، 

حتقيق العدالة احلقة أو مىت كان عاجزا عن ذلك، فيجب أن تكون عن الوطينالقضاء ميتنع ومع ذلك، عندما 
لس  َتَجأ إليها. وجيب على الدول األطراف وا احملكمة قادرة على أداء وظيفتها األساسية بوصفها آخر حمكمة يـُْل

تمع الدويل ككل تقدمي الدعم الكامل للمحكمة  احملكمة هذه الوظيفة. وعندها فقط، ميكن أن ترتكلكي تؤديوا
أعمق أثر ممكن.

وسيواصل املكتب، رغم التحديات، سعيه إىل حتقيق العدالة إزاء ما ارُتِكب يف ليبيا من جرائم منصوص - 40
عليها يف نظام روما األساسي. | مكتب املدعي العام


