مكتب املدعي العام

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

يف  26شباط/فرباير  ، 2011اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة (’’اجمللس‘‘) باإلمجاع القرار 1970
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( ) 2011القاضي بإحالة احلالة يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير  2011إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية (’’احملكمة‘‘).
ودعا اجمللس املدعي العام إىل خماطبته كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخ ذة عمالً هبذا القرار .وهذا هو التقرير التاسع عشر
ملكتب املدعي العام (”املكتب“) متضمناً آخر املستجدات بشأن أنشطته فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا.
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حال الدعاوى القائمة

سيف اإلسالم القذايف
يف  9آذار/مارس  ،2020أكدت دائرة االستئناف باإلمجاع مقبولية الدعوى املـ قامة على سيف اإلسالم القذايف
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(’’السيد القذايف‘‘ ) أمام احملكمة .ورفضت الدائرة استئناف السيد القذايف ،وأيدت القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية األوىل
(’’الدائرة التمهيدية‘‘) يف  5نيسان/أبريل  2019رافضةً طعن السيد القذايف يف املقبولية.
وأصدرت دائرة االستئناف حكمها بعد جلسة ع قدت على مدى يومني مها  11و 12تشرين الثاين/نوفمرب .2019
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ويف أثناء اجللسة تلك ،استمعت دائرة االستئناف إىل إفادات ومالحظات بشأن االستئناف من املمثلني القانونيني للسيد القذايف،
ومكتب املدعي العام ،واملكتب العمومي حملامي اجملين عليهم ،وممثلي دولة ليبيا ،وعدد من أصدقاء احملكمة.
وانتهت دائرة االستئناف يف حكمها إىل أن الدائرة التمهيدية فسرت تفسرياً صحيحاً املادتني ( )1( 17ج) و20
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( )3من نظام روما األساسي اللتني تقتضيان أن يكون القرار الصادر عن جهة قضائية وطنية هنائياً قبل إمكان ية اإلعالن عن عدم
مقبولية الدعوى على أساس هذه األحكام .وشددت على أن هذا التفسري ينسجم مع إطار التكامل الذي تعمل ضمنه احملكمة
ويعرتف بالدور األساسي للدول يف إخضاع الدعاوى للتحقيق واملقاضاة داخل اختصاصها.
ورأت دائرة االستئناف ،على حنو أكثر حتديداً ،أن ا لدائرة التمهيدية مل ختطئ فيما انتهت إليه من أن حكم حمكمة
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طرابلس الصادر يف  28متوز/يوليه  2015الذي أدانت السيد القذايف وحكمت عليه باإلعدام فيه قد صدر غيابياً .وذكرت دائرة
االستئناف أن ذلك احلكم ال ميكن اعتباره حكماً هنائياً بسبب طبيعته الغيابية ،نظراً إىل وجوب إعادة احملاكمة ،مبوجب القانون

اللييب ،إذا م ث ل السيد القذايف أو ق بض عليه .وذكرت كذلك أنه حىت مع افرتاض أن السيد القذايف قد حوكم حضورياً فإن مثة
مسارات إجرائية أخرى مل ت سكتمل ،وهو ما أصابت الدائرة التمهيدية يف اخللوص إليه ،وال سيما إعادة النظر اإللزا مية من حمكمة
النقض الليبية ،وهي شرط يف اإلدانات اليت ي عاقب عليها باإلعدام.
وأخرياً ،أكدت دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية مل ختطئ عندما انتهت إىل أن قانون العفو اللييب ،أي القانون
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رقم  6لعام  ،2015مل جيعل الدعوى املـ قامة على السيد القذايف غري مق بولة أمام احملكمة .ويف هذا الصدد ،ذكرت ،ضمن ما
ذكرت ،أنه ما من دليل على استيفاء اشرتاطات رمسية معينة قبل تطبيق القانون رقم  6لعام  2015على الدعوى املـ قامة على
السيد القذايف.
ومن مث ،ال تزال ليبيا ملزمة بالقبض على السيد القذايف وتقدميه إىل احملكمة .وقد صرح السيد القذايف وممثلوه
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القانونيون ،يف مناسبات منها اجللسة األخرية اليت انعقدت أمام دائرة االستئناف ،أنه قد أ فرج عنه من احلجز يف  12نيسان/أبريل
 2016تقريباً .وعلى هذا النحو ،فإن السيد القذايف هارب هروباً متعمداً من العدالة ،وينبغي أن ي سلِّم نفسه على الفور إىل
السلطات الليبية املختصة حىت ميكن نقله إىل احملكمة.

حممود مصطفى بوسيف الورفلي
ال يزال أمرا القبض على حممود مصطفى بوسيف الورفلي (’’السيد الورفلي‘‘ ) الصادران عن احملكمة يف 15
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آب/أغسطس  2017و 4متوز/يوليه  2018غري منفذين.
وكما يعلم اجمللس ،ي د عى ب أن السيد الورفلي ،أحد قادة لواء الصاعقة ،قد ارتكب بنفسه ،وأمر بارتكاب ،جرائم
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احلرب املتمثلة يف القتل العمد فيما يتعلق بقتل  43شخصاً يف سياق مثاين عمليات إعدام يف بنغازي أو يف ا ملناطق احمليطة هبا،
وذلك بني عامي  2016و .2018وي د عى ب أن عمليات اإلعدام تلك قد وقعت يف إطار مشاركة لواء الصاعقة يف العمليات
العسكرية اليت ت نفَّذ ضمن عملية الكرامة ،اليت يتوىل قيادهتا اللواء خليفة حفرت (’’اللواء حفرت‘‘)  ،قائد اجليش الوطين اللييب
(’’اجليش الوطين‘‘).
 - 10ولألسف ،مل ييسر اجليش الوطين ،الذي يقوده اللواء حفرت ،القبض على السيد الورفلي وتقدميه إىل احملكمة ،ومل يتخذ
إجراءً حقيقياً لضمان مساءلته يف ليبيا عن اجلرائم املـ د عى بأنه ارتكبها .وال يزال السيد الورفلي حراً يف منطقة بنغازي ،اليت تقع يف
ا ألراضي اخلاضعة لسيطرة اجليش الوطين .وقد افتقر التحقيق الذي قيل إن اجليش الوطين قد فتحه يف ليبيا يف اجلرائم املـ د عى بأن
السيد الورفلي ارتكبها إىل خطوات فعلية وملموسة وتدرجيية ،ومن مث ،انتهت الدائرة التمهيدية إىل أنه متوقف.
 - 11وعالوةً على ذلك ،يف إشارة واضحة إىل أن اجليش الوطين ال يعتزم حقاً مقاضاة السيد الورفلي على اجلرائم املـ د عى يف
أمري القبض عليه الصادرين عن احملكمة بأنه ارتكبها ،رقَّى اجليش السيد الورفلي للمرة الثانية يف  8متوز/يوليه .2019
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 - 12ويشري املكتب إىل أنه ميكن حتميل القادة العسكريني املسؤولية ،مبوجب املادة  28من نظام روما األساسي ،عن اجلرائم
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وترتكبها قوات ختضع إلمرهتم وسيطرهتم الفعليتني .فالقادة العسكريون ملزمون مبنع أو قمع
ارتكاب قواهتم اجلرائم ،وبتقدمي أي من هذه اجلرائم للتحقيق واملقاضاة.
 - 13ولدى إصدار أمري القبض على السيد الورفلي ،ذهبت الدائرة التمهيدية إىل أن القبض عليه ضروري ملنعه من ارتكاب
مزيد من هذه اجلرائم .وقد حصل املكتب على معلومات من مصادر موثوق هبا تشري إىل أن السيد الورفلي استمر يف ارتكاب
جرائم متعددة خطرية يف ليبيا منذ صدور أمري ا لقبض .ومن غري املقبول أن يواصل السيد الورفلي ،بعد ما يقرب من ثالث
سنوات من صدور أول أمر بالقبض عليه ،اهلروب من العدالة وأن يظل ميثل خطراً.
 - 14ولذلك ،يكرر املكتب مرة أخرى دعوته للواء حفرت ،قائد اجليش الوطين ،بتيسري تقدمي السيد الورفلي فوراً إىل احملكمة.
وحيث املكتب اجمللس ومجيع الدول ذات الصلة على أن تربهن التزامها بإهناء اإلفالت من العقاب باختاذ خطوات ملموسة،
بوسائل منها التأكيد على اجليش الوطين ضرورة أن يكفل تقدمي السيد الورفلي فوراً إىل احملكمة.

التهامي حممد خالد
 - 15ال يزال أمر القبض على التهامي حم مد خالد (’’السيد التهامي‘‘) سارياً ،وال يزال السيد التهامي هارباً من احملكمة.
صور أهنم
ويواجه السيد التهامي ،بصفته الرئيس السابق جلهاز األمن الداخلي اللييب ،اهتامات خطرية تتعلق باعتقال من يـ ت َّ
معارضون لنظام معمر القذايف واحتجازهم وتعذيبهم يف الفرتة من  15شباط/فرباير إىل  24آب/أغسطس .2011
 - 16وتشري املعلومات املوثوق هبا اليت حصل عليها املكتب إىل أن السيد التهامي ال يزال يقيم يف القاهرة جبمهورية مصر
العربية (’’مصر‘‘) .وكما أ بلغ اجمللس سابقاً ،ي عتقد أن السيد التهامي كان مقيماً يف مصر عندما صدر أمر القبض عليه يف 18
نيسان/أبريل  . 2013ولألسف ،مل تقبض مصر حىت اآلن على السيد التهامي أو تقدمه إىل احملكمة.
 - 17وحيث اجمللس ،يف القرار  ،) 2011( 1970الذي أحال فيه احلالة يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية
الدولية ’’ ،مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على التعاون التام مع احملكمة واملدعي العام‘‘.
والدعوى املـ قامة على السيد التهامي ال ميكن أن متضي قدماً ب دون هذا التعاون .وحيث املكتب ،مرة أخرى ،أعضاء اجمللس على
دعم دعوته جلميع الدول املعنية ،مبا يف ذلك مصر ،إىل التعاون مع احملكمة يف القبض على السيد التهامي وتقدميه.
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التحقيق الجاري ورصد الجرائم المـُ ّد عى بارتكابها في ليبيا منذ ش باط/فبراير 2011

 - 18يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،أحرز الفريق املعين بليبيا تقدماً كبرياً يف حتقيقاته املتنوعة .وال تقتصر هذه
التحقيقات على اجلرائم اليت ي د عى بأهنا ارتكبت يف خالل عام  2011أو على اجلرائم اليت ي د عى ب أن السيد الورفلي ارتكبها يف
بنغازي وما حوهلا بني عامي  2016و . 2018ولئن كان املكتب يواصل تعزيز دعاواه ضد املشتبه هبم احلاليني يف احلالة يف ليبيا،
فإن مثة استعدادات ماضية قدماً كذلك الستصدار أوامر قبض حمتملة جديدة .وكما هو احلال دائماً ،يعتمد تقدمي هذه الطلبات
على تقييم األ دلة واالختصاص القضائي ومجيع االعتبارات األخرى ذات الصلة.
 - 19وقد أحاط املكتب علماً بتصاعد العنف ،ال سيما يف طرابلس وما حوهلا ويف منطقة أبو قرين ،يف جنوب مصراتة ،يف
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وتشري التقارير إىل وجود ما يقدر بنحو  749 000شخص يف املناط ق املتضررة من القتال يف
طرابلس وما حوهلا ،منهم ما يقرب من  345 000شخص يف مناطق خط املواجهة .وحبسب ما ورد ،نزح أكثر من 149 000
شخص من جنوب طرابلس منذ بدء هجوم اجليش الوطين يف نيسان/أبريل  ،2019وما ي قرب من  4 650شخص من منطقة
أبو قرين.
 - 20وتشري التقارير إىل مقتل  284مدنياً وإصابة  363آخرين ،غالبيتهم يف طرابلس ،يف الفرتة بني كانون الثاين/يناير
وتشرين الثاين/نوفمرب  . 2019ومنذ ذلك احلني ،أدت عشرات احلوادث إىل مقتل ما ال يقل عن  75مدين وجرح أكثر من 100
آخرين.
 - 21ويف خالل الفرتة املشمولة بالت قرير ،وقع ما ال يقل عن  72عملية قصف أو غارة جوية ،مبا يف ذلك هجمات بطائرات
بدون طيار ،تسببت حبسب ما ورد يف مقتل وإصابة مدنيني و/أو إحلاق أضرار مادية مبمتلكات مدنية وبىن حتتية ،بعضها حيوي،
حسبما جاء .وحسبما أفادت التقارير ،أودت أعمال القصف والغارات اجلوية ت لك حبياة ما ال يقل عن  18طفالً وجرحت 23
آخرين .وهناك قرائن قوية على أن العديد من هذه اهلجمات كانت عشوائية .وحيذر املكتب من أن اهلجمات على السكان
املدنيني ،وكذلك اهلجمات املوجهة ضد البنية التحتية املدنية ،قد تشكل جرائم حرب مبوجب نظام روما األساسي.
 - 22وهناك أدلة موثوق هبا على أن غالبية عمليات القصف والغارات اجلوية اليت أسفرت عن خسائر يف صفوف املدنيني
وإحلاق أضرار بالبنية التحتية املدنية نفذهتا قوات مرتبطة باجليش الوطين ،حيث إهنا تركز يف هجومها على طرابلس وتسعى إىل
االحتفاظ بالسيطرة على مناطق يف جنوب ليبيا .والتقارير الواردة عن مثل تلك اهلجمات كثرية جداً .وهي تشمل على سبيل
املثال ال احلصر :غارات جوية ش نَّت يف  18تشرين الثاين/نوفمرب  2019وأصابت مصنع بسكويت يف وادي الربيع ،مما أسفر عن
مقتل سبعة عمال؛ وغارة جوية ش نَّت يف  1كانون األول/ديسمرب  2019وأصابت من ازل مدنيني يف السواين ،مما أسفر عن مقتل
ثالثة أطفال؛ وغارة جوية واحدة أو أكثر ش نَّت يف  28أو  29تشرين الثاين/نوفمرب  2019يف أم األرانب يف مرزق ،مما أسفر
عن مقتل ما بني ستة مدنيني وأحد عشر مدنياً؛ وعملية قصف نـ فِّذت يف  28كانون الثاين/يناير  2020على حي اهلضبة
البدري يف طرابلس ،مما أسفر عن مقتل أربعة أطفال؛ وعملية قصف نـ فِّذت يف  19آذار/مارس  2020يف حي عني زارة ،مما
أسفر عن مقتل أربع شابات وفتيات؛ وعملية قصف نـ فِّذت يف  24آذار/مارس  2020يف عني زارة وأصابت سجن الروميي
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وأدت إىل جرح سجناء وموظفني؛ وعملية قصف كثيف نـ فِّذت بني يومي  6و 10نيسان/أبريل  2020وأصابت مستشفى
اخلضراء يف أبو سليم ،مما أسفر عن جرح عامل صحي واحد على األقل وإحلاق أضرار باملنشأة.
 - 23وجدير بالذكر أيضاً أن غارة جوية تابعة للجيش الوطين ش نَّت يف  4كانون الثاين/يناير  2020على مؤسسة تدريب
عسكري يف طرابلس قتلت  30متدرباً شاباً حسبما أفادت التقارير .كما س جلت عدة حاالت من القصف والغارات اجلوية يف
مطار معيتيقة وما حوله يف طرابلس يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
 - 24وإضافة إىل ذلك ،ال يزال املكتب يشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد حدوث تصاعد مستم ر يف عمليات االختطاف
واالختفاء القسري للمدنيني ،مبا يف ذلك الصحفيون ونشطاء اجملتمع املدين واحملامون واملهاجرون ومسؤولو الدولة على يد
اجلماعات املسلحة ،مبا يف ذلك اجليش الوطين وقوة الردع اخلاصة ولواء النواصي ومجاعات أخرى .وتشري التقارير على وجه
اخلصوص إىل أن اللواء التاسع ،املعروف أيضاً باسم الكانيات ،يـ د عى مبسؤوليته عن العديد من حاالت االختفاء القسري
والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء يف ترهونة.
 - 25ووردت أيضاً تقارير عن حاالت اختفاء قسري واحتجاز تعسفي يف مدينة سرت منذ أن استوىل عليها اجليش الوطين
يف  6كا نون الثاين/يناير  .2020وإضافة إىل ذلك ،يف  5شباط/فرباير  ، 2020د ِّم ر ضريح زاوية بن عيسى الصويف يف سرت.
وجتدر اإلشارة إىل أن تعمد توجيه اهلجمات إىل املباين املخصصة لألغراض الدينية أو املعامل التارخيية ،عندما ال تكون أهدافاً
عسكرية ،يشكل جرمية حرب مبوجب نظام روما األساسي.
 - 26ويالحظ املكتب بقلق بالغ أن سهام سرقيوة ،العضو املنتخبة يف جملس النواب ،ما زالت مفقودة منذ اختطافها على
يد رجال مسلحني من منزهلا يف بنغازي يف  17متوز/يوليه .2019
 - 27وأخرياً ،يويل املكتب اهتماماً خاصاً لألدلة املتوافرة على نشر بعض األفراد خطاباً مفعماً بالكراهية يف ليبيا .ويشري
املكتب إىل أن كل من حيث على ارتكاب جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة ،بالتحريض العلين أو بغريه من الوسائل ،عرضة
للمقاضاة أمام احملكمة .وينبغي أن ال يشكك أح د يف تصميم املكتب على التحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضاة املتهمني بارتكاهبا
عند استيفاء الشروط الالزمة ،على النحو احملدد يف نظام روما األساسي.

اجلرائم ضد املهاجرين
 - 28ال يزال املكتب يساوره القلق إزاء التقارير اليت تشري إىل استمرار تعرض املهاجرين والالجئني يف ليبيا على حنو منت ظم
لالحتجاز التعسفي والقتل غري القانوين واالختفاء القسري والتعذيب والعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس
واالختطاف لطلب الفدية واالبتزاز والسخرة.
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 - 29ويقدر أن  2000مهاجر والجئ ،منهم أطفال ،من احملتجزين يف طرابلس وما حوهلا ،ال يزالون معرضني للمخاطر
أكثر من غريهم نظراً لقرهبم من مناطق النزاع املسلح املتزايد الوترية .وكانت مراكز احتجاز املهاجرين على وشك التعرض للقصف
والغارات اجلوية يف مناسبتني على األقل يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
 - 30ويواصل املكتب دراسة االدعاءات املستمرة اليت تفيد ارتكاب جرائم خطرية ضد املهاجرين يف ليبيا ،مبا يف ذلك ما
ي رتكب منها يف مراكز االحتجاز الرمسية وغري الرمسية على حد سواء ،باستخدام هنج ذي شقني ،كما ورد يف التقارير املقدمة إىل
اجمللس سابقاً.
 - 31أوالً ،يواصل املكتب مجع األدلة املتعلقة مبثل هذه اجلرائم وحتليلها  ،وتقييم استيفاء االشرتاطات اإلثباتية والقانونية
الالزمة من عدمه ،الستبانة إمكانية إقامة دعوى أمام احملكمة.
 - 32ثانياً ،متاشياً مع اهلدف اإل سرتاتيجي  6من اخلطة اإل سرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  ،2021- 2019يواصل
املكتب العمل بنشاط مع الدول واملنظمات ذات الصلة لتبادل األدلة واملعلومات ،هبدف دعم السلطات الوطنية يف التحقيق يف
اجلرائم املتعلقة باملهاجرين ومقاضاة مرتكبيها يف اختصاص كل منها .وحىت اآلن ،أسفرت إ سرتاتيجية التعاون االستباقية هذه عن
نتائج ال يستهان هبا.

-4

التعاون

 - 33ال يزال عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد اهلاربني من احملكمة اجلنائية الدولية أكرب عقبة يواجهها املكتب فيما
يتعلق مبسائل التعاون .إال أن املكتب حيظى بتعاون قيم وفعال من العديد من الدول ،وهو ما مي ك نه من املضي قدماً يف حتقيقاته
احلالية .ويرحب املكتب ،على وجه اخلصو ص ،باستمرار تفاعل السلطات املختصة يف ليبيا ،أي حكومة الوفاق الوطين ،والتزامها
على أرفع مستوى بالتعاون مع املكتب ،بوسائل منها تنفيذ طلبات املساعدة املقدمة منه.
 - 34ويستفيد املكتب أيضاً من املساعدة املقدمة من طائفة من املنظمات الدولية واإلقليمية ومجاعات اجمل تمع املدين
واألفراد .وكما هو احلال دائماً ،يدعو املكتب إىل تقدمي إفادات من أي مجاعة أو فرد لديه معلومات موثوق هبا وميكن التعويل
عليها تتعلق جبرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي يـ د عى بارتكاهبا يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير  . 2011ويتلقى املكتب
بانتظام إفادات من هذا القبيل تتضمن معلومات من جمموعة متنوعة من املصادر.
 - 35وينوه املكتب بتعيني السيدة ستيفاين ويليامز ممثلةً خاصةً لألمني العام ورئيسةً لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
باإلنابة ،ويعرب عن خالص تقديره للسيد غسان سالمة على مساعدته القيمة يف خالل خدمته السابقة يف أثناء شغله هذا
املنصب .ويتطلع املكتب إىل التعاون مع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف املستقبل يف إجناز والييت املنظمتني كل فيما خيصه.
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 - 36وال تزال احلالة يف ليبيا متثل أولوية للمكتب يف عام  .2020ومتشياً مع هذه األولوية ،يوسع املكتب ويعزز ما لديه من
شبكات يف جمال التعاون لتحقيق مزيد من التقدم يف حتقيقاته املتنوعة .ويعمل أيضاً على تعزيز التحقيق واملقاضاة ،يف االختصاص
احمللية إزاء اجلرائم الدولية املرتكبة يف ليبيا ،مىت كان ذلك جمدياً ومالئماً.

-5

الخاتمة

 - 37يف اخلتام ،يشري املكتب إىل الكلمة اليت قاهلا يف حملها عضو اجمللس رداً على التقرير الثامن عشر للمكتب ’’ :من
املؤسف أن أوامر القبض اليت أصدرهتا احملكمة مل تنفذ بعد .إن اإلفالت من العقاب املرتتب على ذلك إهانة للمجين عليهم
وأحبائهم ،ألنه يقوض أي أمل يف التوصل إىل حل سلمي دائم لألزمة يف ليبيا ،اليت تشكل العدالة عنصراً من عناصره
األساسية‘‘.
 - 38وسيظل املكتب ملتزماً بواليته املتمثلة يف ضمان حتقيق العدالة للمجين عليهم يف ليبيا ،على الرغم من غياب التعاون
الكايف يف تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن احملكمة .وال يزال دعم اجمللس هذه الوالية ،الناشئة عن قرار صادر عنه ،أمرا ضرورياً| .
مكتب المدعي العام
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