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بقرار اجمللس  التقرير احلادي والعشرون للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة عملا 

1970 (2011) 

 املقدمة - 1

 ،(2011) 1970 القرار ابإلمجاع ،2011 فرباير/شباط 26 يف ،(‘‘اجمللس)’’ املتحدة لألمم التابع األمن جملس اعتمد - 1

 اجمللس   ودعا(. ‘‘احملكمة)’’ الدولية اجلنائية للمحكمة العام املدعي إىل 2011 فرباير/شباط 15 منذ ليبيا يف احلالة إبحالة القاضي

آخر تقرير هو ، و العشروناحلادي و  التقرير هو وهذا. القرار هبذا عمالً  املتَخذة ابإلجراءات أشهر ستة كل  إفادته إىل العام املدعي

 .ليبيا يف ابحلالة يتعلق فيما( ‘‘املكتب’’) العام املدعي مكتب أنشطة يف املستجدات ، يتضمنةاحلالي ةالعام ةللمدعي

يف  ملموساً  أحرز املكتب تقدماً  ،2020تشرين الثاين/نوفمرب  10يف  ومنذ التقرير األخري الذي قدمه املكتب إىل اجمللس - 2

 ونقلهم إليها. القبض على اهلاربني من احملكمة اجلنائية الدولية ضمانلكنه ال يزال يواجه حتدايت خطرية يف  ،أنشطته التحقيقية

تبذل أن  عن تفاؤله إذ أيملاملكتب  ويعرب حتت رعاية األمم املتحدة. ويرحب املكتب بتنصيب حكومة وحدة وطنية مؤقتة جديدة

السالم واالستقرار  كفالةمن أجل   ،دحكومة الوحدة الوطنية كل ما يف وسعها للتصدي للعنف والقالقل السياسية اليت اجتاحت البال

ويشجع  أمران حامسان لتحقيق هذه األهداف. بشأهنا العدالةإحقاق و عن اجلرائم الوحشية املكتب أن املساءلة  ويؤكد يف ليبيا.

على زايدة تكثيف التعاون والشراكة مع  ،بصفة أعم واجملتمع الدويل ،وأصحاب املصلحة املعنيني ،لوحدة الوطنيةاملكتب حكومة ا

 نظام روما األساسي.الواردة يف رائم اجلملسؤولني عن ارتكاب اكتب من أجل مساءلة امل

ملا قدمته من مساعدة وأبدته  ،حكومة الوفاق الوطين ،يغتنم املكتب هذه الفرصة للتعبري عن امتنانه للحكومة السابقةو  - 3

  .اليت بذهلا املكتب من تعاون يف جهود التحقيق
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 ةارياجل الدعاوى وضع - 2

حممود مصطفى بوسيف الورفلي،  :هم ،ثالثة أفرادنفذ بعد ابلقبض على ومل ت  أوامر أصدرهتا احملكمة مثة  ،يف الوقت الراهن - 4

 من هذه األوامر.أمر تنفيذ أي  ضمانلومل حيرز أي تقدم  وسيف اإلسالم القذايف.والتهامي حممد خالد، 

 حممود مصطفى بوسيف الورفلي

حممود مصطفى السيد على قبض ابل نأصدرت احملكمة أمري ،2018 هيولي/متوز 4و 2017أغسطس /آب 15يف  - 5

جرمية وأمر ابرتكاب  بنفسهارتكب  ،قائد يف لواء الصاعقةوهو  ،عى يف هذين األمرين أبن السيد الورفليد  وي  . بوسيف الورفلي

بني عامي ما إعدام يف بنغازي أو املناطق احمليطة هبا  حوادثمثاين يف  شخصاً  43فيما يتعلق بقتل  املتمثلة يف القتل العمد رباحل

ها امس يف شرق ليبيان هذه اإلعدامات حدثت فيما يتصل مبشاركة لواء الصاعقة يف عمليات عسكرية أبعى د  وي   .2018و 2016

وامسها حاليًا القوات  ابسم اجليش الوطين اللييبسابقًا قائد امليليشيا املعروفة  ،بقيادة اللواء خليفة حفرت‘‘ عملية الكرامة’’ الرمزي

 .املسلحة العربية الليبية

آذار/مارس  24التقارير أبن السيد الورفلي ق تل على أيدي مهامجني جمهولني يف بنغازي يف هجوم على سيارته يف وأفادت  - 6

اليت أفادت هبا وطلبت احملكمة إىل السلطات الليبية تقدمي معلومات موثوق هبا وذات مصداقية للتحقق من وفاة الورفلي . 2021

 .علوماتتلك امل تقدميبالسلطات الليبية  تذكراحملكمة ، وما زالت التقارير

 التهامي حممد خالد

من به ي ع  ما اد  ل   2013 نيسان/أبريل 18يف السيد التهامي حممد خالد ابلقبض على  اً خمتومأمرًا احملكمة أصدرت  - 7

 .2011آب/أغسطس  24 شباط/فرباير و 15دوثها يف الفرتة ما بني حباد عي  ،تعذيب أفراد هامبا في ،ارتكابه جرائم خطرية

 .2017 نيسان/أبريل 24يف  علنياً  أمراً عليه وجعلته وأعادت الدائرة التمهيدية األوىل تصنيف األمر ابلقبض 
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التهامي السيد أن  ورد ،متاحة للجمهورصادر ووفقاً مل من العدالة منذ صدور األمر ابلقبض عليه. فارّاً التهامي السيد ظل و  - 8

ويدعو املكتب السلطات الليبية والسلطات املصرية إىل التحقيق يف هذه التقارير . يف القاهرة جبمهورية مصر العربية ويف مؤخراً قد ت  

 ا.صحته والتأكد من

 سيف اإلسالم القذايف

الذي رفض ابإلمجاع استئناف السيد سيف اإلسالم القذايف  ،2020أاير/مايو  5منذ صدور حكم دائرة االستئناف يف  - 9

 .عمداً  من العدالة اً رّ االقذايف فالسيد ظل  ،أمام احملكمة الدعوى الـ مقامة عليهمقبولية  وأكد

ويدعو املكتب حكومة الوحدة الوطنية إىل  ابلقبض على السيد القذايف وتقدميه إىل احملكمة.قانوانً ليبيا ملزمة ما زالت و  - 10

لتسليم نفسه على  شخصياً دعوته للسيد القذايف أيضاً يكرر املكتب و  القبض عليه وتقدميه. لضماناإلجراءات الالزمة اختاذ مجيع 

 .حملاكمتهالفور إىل السلطات الليبية املختصة لنقله إىل احملكمة 

  واملساءلةميالقبض والتقد

اجلرائم املبلغ عنها واليت تندرج فيما يبدو اخنفضت  ،املكتب أنه منذ وقف إطالق النار وتنصيب احلكومة اجلديدة يثّمن - 11

 تتضرر اليت  ،أن العديد من اجلرائم اخلطريةمن يساوره القلق املكتب و  ،فهي مل تتوقف متاماً  ومع ذلك يف نطاق نظام روما األساسي.

  دون عقاب.ب، ظلت اجمليّن عليهم جمموعات كبرية من السكان املدنينيها من

يف هذه  واليت وردت مراراً  -كبت يف ليبيا املساءلة عن العديد من اجلرائم اخلطرية اليت ارت  ويؤكد املكتب مرة أخرى أن  - 12

ت عّد  –وكذلك يف تقارير بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا وفريق خرباء األمم املتحدة والعديد من املنظمات غري احلكومية  ،التقارير

  ستقرار يف ليبيا.حتقيق السالم واالمن أجل ابلغ األمهية  اً أمر 
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التعذيب واجلرائم اجلنسية واجلنسانية يف سجون معيتيقة وقراندة والكويفية والعديد من مراكز االعتقال جراء  اجمليّن عليهمإن  - 13

. واجمليّن عليهم جراء العدالةيستحقون  يف مجيع أحناء ليبيا حبكم القانون وحبكم الواقع األخرى الواقعة حتت مسؤولية السلطات الليبية

والنازحون من بنغازي واتورغاء والعديد من  ،املتمثلة يف الضرابت اجلوية واأللغام وغريها من الوسائل ،اليت يبدو أهنا عشوائيةاحلرب 

واألسر يف  ،2011خالل أحداث عام يف الذين احتجزوا وع ذبوا  يّن عليهمفاجمل .العدالة أيضاً  ونيستحق املناطق األخرى يف ليبيا

 مقاضاةو  وافياً سريعاً و  حتقيقاً املـ ّدعى هبا التحقيق يف هذه اجلرائم  يستحقون مجيعاً  ،طف أحباؤهم أو ق تلوا أو اختفواترهونة الذين اخت  

 املشتبه فيهم من مجيع املستوايت يف حماكمة عادلة وعلنية.

ويدعو املكتب السلطات الليبية واجمللس واجملتمع الدويل إىل اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لضمان التنفيذ الفوري ألوامر  - 14

 نسانيةاإلاألشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم خطرية مبا يف ذلك جرائم احلرب واجلرائم ضد إن  .قضاة احملكمةاليت أصدرها القبض 

 أحناءشىت جلرائم الفظيعة يف ا جراء العديدين عليهم للمجينّ أن يثبت أيضاً وهذا من شأنه  .تهرب من العدالةال ميكن السماح هلم ابل

من و  .ابختاذ إجراءات ملموسة إلعمال املساءلة موالتزامهمعاانهتم مع السلطات الليبية وهذا اجمللس واجملتمع الدويل تعاطف ليبيا 

 . إىل العدالةمون فعالً سيقد  ملسؤولني عن هذه اجلرائم الشنيعة ا أنوضمان  ،من العقابهناء اإلفالت إب اإليذانشأنه أيضاً 

يالحظ مكتب  ،حبسب ما وردقد ت وفيا  صدرت يف حقهم أوامر قبض علنيةالذين من املشتبه فيهم نظرًا ألن اثنني و  - 15

قد  ،حقيقي بشكلأو التحقيق معه ومقاضاته  ،السيد الورفليتسليم يف من هم يف السلطة يف شرق ليبيا  رغبةاملدعي العام أن عدم 

السلطات الليبية للسيد القذايف  فيما يتعلق بتقدمي ويتجلى عدم التعاون أيضاً  مناخ اإلفالت من العقاب.وجود يف  ساهم كثرياً 

 .إىل احملكمة السلطات املصرية للسيد التهاميتقدمي و 

بقوة على تكثيف التعاون مع مكتب املدعي العام لضمان التحقيق يف جرائم احلرب ويشجع املكتب احلكومة اجلديدة  - 16

هذه اجلرائم وشعب يف عليهم  ينّ فاجمل ملشتبه فيهم.مقاضاة اكبت يف ليبيا و واجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم اخلطرية األخرى اليت ارت  

 .العدالةليبيا يستحقون 
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فإنه  ،الة يف ليبيااحلحقيق اجلاري يف تلن يوقف ال وفاة السيد التهامي والسيد الورفليمن على الرغم من أن ما اد عي به و  - 17

. املساءلة عن أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويلاحملاكمة و من ميكنهم اهلروب اجلناة املزعومني على أن  مأساوايً  كون مثاالً يس

 ممثوهلم أماضمان إليها و تقدميهم جهودان اجلماعية للقبض على اهلاربني من احملكمة و احلاجة املاسة إىل تعزيز ذلك أيضاً ثبت وسي

 دون أتخري.بلعدالة ا

على اختاذ اآلخرين والشركاء األخرى هذا اجمللس والدول األطراف يف نظام روما األساسي والدول بقوة وحيث املكتب  - 18

 وتسليمهم حبقهمقبض الالقبض على مجيع األشخاص الذين أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أوامر  لضماناإلجراءات الالزمة مجيع 

من األسالم و الاجلهود املبذولة لبناء  بقىعليهم، وست اجملينّ ستظل العدالة غائبة عن  ،مالقبض على املشتبه هبالقاء بدون ف إليها.

 نقله فور إىل السلطات الليبية حىت يتسىنأن يسلم السيد القذايف نفسه على ال ينبغي ،كر أعالهوكما ذ   .للخطرمعرضة  نيستدميامل

اة وينبغي أيضاً على السلطات الليبية واملصرية أن حتقق فوراً يف ما اد عي به من وف إىل احملكمة من أجل إجراء حماكمة عادلة ونزيهة.

 .السيد الورفلي والسيد التهامي

 2011رتكاهبا يف ليبيا منذ شباط/ فرباير ابدعى ـال الرصد اجلارية بشأن اجلرائم املم وأعموالتحقيقات البعثات  - 3

  البعثات 

كبة يف ليبيا منذ مرة أخرى يف حتقيقاته يف اجلرائم املرتَ  كبرياً   أحرز املكتب تقدماً  ،منذ تقدمي التقرير العشرين إىل هذا اجمللس - 19

مهمة من أفراد مواد وتلقى واثئق و  ،الشهود وعقد مقابالت مع ،مبا يف ذلك إىل ليبيا ،وأوفد املكتب عدة بعثات .2011عام 

  عليهم داخل ليبيا وخارجها. ومنظمات غري حكومية وممثلي منظمات اجملينّ 

عزم تؤكد  2011كبة منذ عام أن التهديدات والعنف واحملاوالت األخرى للتسرت على اجلرائم املرتَ إىل املكتب شري وي - 20

احلاجة امللحة إىل  العديد من الليبيني على املشاركة يف ضمان املساءلة من خالل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية. و هم أيكدون

املساءلة من خالل التعاون مع احملكمة اجلنائية أن يكثف هذا اجمللس والسلطات الليبية بل والشعب اللييب مجيع اجلهود لضمان 

 .هاودعم الدولية
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الذي يعمل يف احلالة يف أجرى الفريق  ،يف إطار متابعة االجتماعات السابقةو  ،خالل آخر بعثة للمكتب إىل ليبيايف و  - 21

 ،وجهاز املباحث اجلنائية ،والنائب العام العسكري ،ب العامئمن قبيل مكتب النا ،مناقشات مع العديد من الشركاء املهمنيليبيا 

  التحقيقات الوطنية ومسائل التكامل والتعاون. وضعوانقشوا  الطب الشرعي. أجهزةووزارة الدفاع والعديد من 

جثة من قبور  100أكثر من فيه خرج ومن بينها موقع است   ،م يف منطقة ترهونةائزار وفد املكتب العديد من مواقع اجلر و  - 22

واجتمع الوفد مع هيئات النيابة العامة والتحقيق والطب الشرعي املشاركة يف التحقيق  .2020 همنذ حزيران/يوني تشفخمتلفة اكت  

 والقضائية ذات الصلة. وكذلك مع شركاء خارجيني بشأن األنشطة التقنية ،يف هذه اجلرائم

العسكرية  اهلضبةخالل الغارة اجلوية على كلية يف ابلناجني وأفراد أسر الشبان الذين أصيبوا وقتلوا أيضًا التقى الوفد و  - 23

اجلرائم اليت ارتكبت يف  يفعليهم  اجملينّ وكذلك مع انزحني من بنغازي والعديد من  ،2020كانون الثاين/يناير   4بطرابلس يف 

 ترهونة.

ع السلطات الوطنية املختصة اليت يبذهلا املكتب لتعزيز التعاون املتبادل م اجلاريةوقد سامهت هذه البعثات يف اجلهود  - 24

  ومكنته من زايدة فرص حفظ األدلة املهمة ومجعها. ،وأصحاب املصلحة

 التحقيقات واجلرائم اجلارية

يواصل املكتب تلقي معلومات عن اجلرائم اجلارية، واليت تراوح االختفاء واالحتجاز التعسفي إىل القتل والتعذيب والعنف  - 25

تشرين الثاين/نوفمرب  10مقتل احملامية احلقوقية حنان الربعصي يف بنغازي يف  ،على سبيل املثال ،هذه اجلرائمومن  اجلنسي واجلنساين.

 .2021آذار/مارس  18أيديهم مقيدة خلف ظهورهم يف منطقة اهلواري يف بنغازي يف  شخصاً  11والعثور على جثث  2020

عى دّ وجوهرية بشأن جرائم خطرية ي   هبا اً تمرار معلومات وأدلة موثوقتلقى املكتب ومجع ابس ،ويف األشهر الستة املاضية - 26

تلقى املكتب معلومات عن سجن معيتيقة  ،وعلى وجه اخلصوص يف مرافق االحتجاز الرمسية وغري الرمسية يف ليبيا. تكبارت  أبهنا 

والقوات  القوات املسلحة العربية الليبيةسيطر عليها تحتجاز يف قراندة والكويفية اليت اخلاضع لسيطرة قوة الردع اخلاصة ومرافق اال
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، ي بلغ نطاق والعنف اجلنسي واملعاملة الالإنسانية واالحتجاز التعسفيالواسع الاليت تشمل التعذيب  ،هذه اجلرائمظلت و . ااملرتبطة هب

 .حىت اآلن ولكن مل تتم مساءلة أي أحدعلى نطاق واسع لسنوات عنها 

واحلكم على مدنيني ابلسجن لفرتات طويلة  موجزةتقارير موثوق هبا عن أحكام إدانة إبجراءات  مثة ،وعالوة على ذلك - 27

دون توفري ضماانت احملاكمة بوصدرت هذه اإلداانت يف حماكمات سرية  حكام ابإلعدام.أل حماكم عسكرية يف شرق ليبيا إصدارو 

 وال يزال مصري عشرات احملتجزات يف سجن الكويفية جمهواًل. التقارير.أخرى تدعم هذه ومواد وتلقى املكتب واثئق  العادلة.

 سجناً  28يف  اً تعسفي احتجازاً  حمتجزون شخصاً  8 850أبن أكثر من  وتفيد تقارير بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا - 28

 000 10واحت جز  .السابق للمحاكمةاحلبس  رهن٪ منهم  70إىل  ٪ 60ما يقدر بنحو و يف ليبيا يف عهدة الشرطة القضائية  رمسياً 

 وطفاًل. حداثً  63امرأة و 480مبا يف ذلك حوايل  ،يف مرافق احتجاز أخرى تديرها امليليشيات واجلماعات املسلحة آخرون

 وحيث املكتب حكومة الوحدة الوطنية على اختاذ خطوات جادة وعاجلة لوضع حد للجرائم املرتكبة يف مراكز االحتجاز - 29

العنف أشكال أخرى من والتحقيق يف هذه االدعاءات اخلطرية ابالحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة املمتلكات واالغتصاب و 

  مبا يف ذلك يف سجن معيتيقة. ،اجلنسي

أعمال العنف وسبل ترويع السكان املدنيني على غرار ما ورد يف التقرير  ، ضمنإسكات أصوات اجملاهرين ابلنقدإن  - 30

ويدعو املكتب السلطات يف شرق ليبيا إىل التحقيق  ابغتيال حمامية حقوق اإلنسان حنان الربعصي. مستوايت مرتديةبلغ  ،العشرين

 قاضاهتم.مع املسؤولني عن هذا االغتيال وم

املكتب هذه الفرصة إلدانة هذه اجلرائم أبشد العبارات املمكنة ويدعو السلطات املدنية والعسكرية  يغتنم ،ويف هذا الصدد - 31

السلطات املدنية حلكومة اجلديدة و يود املكتب أن يهيب اب وبصفة خاصة، .مقاضاهتميف ليبيا إىل التحقيق مع املسؤولني عنها و 

اليت اختفت منذ اختطافها  ،العضو املنتخب يف جملس النواب ،هام سرقيوةالسيدة س اختفاءوالعسكرية يف شرق ليبيا أن حتقق يف 

 .2019متوز/يوليه  17يف بنغازي يف  من بيتها
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 املقاتلون األجانب يف ليبيا

ابملعلومات الواردة يف تقارير فريق  وأحاط علماً  ،تلقى املكتب معلومات عن أنشطة املرتزقة واملقاتلني األجانب يف ليبيا - 32

دعوة السلطات الليبية اجلديدة وبعثة األمم  اتماً  أتييداً ويؤيد املكتب  اخلرباء وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا يف هذا الصدد.

كتب أن اجلرائم اليت يرتكبها ويؤكد امل املتحدة للدعم يف ليبيا واجمللس هلذه اجلماعات واألفراد املسلحني ملغادرة ليبيا دون أتخري.

بغض النظر عن جنسية املتورطني  ،املرتزقة واملقاتلون األجانب على األراضي الليبية قد تندرج ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

 فيها.

انب يف ليبيا إىل الوقف اجلهات الفاعلة مبا يف ذلك املواطنون الليبيون واملرتزقة ومجيع املقاتلني األج مجيع ويدعو املكتب - 33

يف أي أنشطة إجرامية قد تؤدي إىل ارتكاب  الضلوعواالمتناع عن  ،خرىاألماكن األالفوري للعنف اجلاري يف بنغازي وطرابلس و 

 حملكمة اجلنائية الدولية.ا اختصاصجرائم تندرج ضمن 

  النازحون والنهب والتدمري

املمتلكات مبا على غري القانوين الستيالء اعلومات حول من امل اً كبري   اً ر قدتلقى املكتب  ،خالل الفرتة املشمولة ابلتقريريف  - 34

 وكيف النهبديناميات  وتصف التقارير أيضاً  .على سبيل املثال يف بنغازي وترهونة ،والشركات واألراضي بضائعيف ذلك البيوت وال

االستيالء على األصول العامة واخلاصة. وقد تشكل هذه األنواع من األفعال أن بعض امليليشيات واجلماعات تستفيد فيما يبدو من 

  جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة.

 اجلرائم املرتكبة ضد املهاجرين

فيما يتعلق ابجلرائم  ،وكما ورد يف التقارير السابقة لنزاع يف ليبيا.لمباشرة أو غري مباشرة ابعتباره نتيجة االجتار ابلبشر  و ثّ ق - 35

وكالة و بشكل ملموس التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات واخلربات مع السلطات الوطنية وطور عزز املكتب  ،املرتبكة ضد املهاجرين

غرق فالتقارير األخرية عن . للمكتب 6يف إطار اهلدف االسرتاتيجي )اليوروبول(  االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون
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مهاجر والتقارير اليت ال يزال  100إىل وفاة أكثر من والذي أفضى  2021 لسفينة أخرى يف األسبوع األخري من نيسان/ أبري

األجهزة و التزام مجيع السلطات والشركاء  ضرورةتؤكد  ،يتلقاها مكتب املدعي العام بشأن استمرار إساءة معاملة املهاجرين واستغالهلم

  ذا التعاون.هباحمللية التزاماً اتماً 

 التعاون - 4

ومن املقرر إجراء  يالحظ املكتب أن حكومة الوحدة الوطنية قد أدت اليمني الدستورية أمام جملس النواب وتولت مهامها. - 36

 مع املكتب واحملكمة لعملهالوطين ويكرر املكتب تقديره حلكومة الوفاق ا .2021االنتخاابت التشريعية يف كانون األول/ديسمرب 

 حتقيق العدالةمع حكومة الوحدة الوطنية إلحراز تقدم يف التحقيقات واجلهود املبذولة من أجل  العملويتطلع إىل  ،معهماوتعاوهنا 

  عليهم يف ليبيا. مجينّ لل

ما فتئ املكتب يعمل على ضمان  ،مع هذه األولوية ومتاشياً  .2021للمكتب يف عام  وال تزال احلالة يف ليبيا متثل أولوية - 37

القائمة إلحراز مزيد من التقدم يف حتقيقاته  هتعاون عدد من الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وكذلك توسيع وتعزيز شبكات تعاون

  اجلارية.

ال يزال عدم تنفيذ أوامر القبض ة، فإن واملكتب إذ يعتمد على اآلخرين يف القبض على املتشبه هبم وتقدميهم إىل احملكم - 38

ويؤكد املكتب مرة أخرى أن سعيه لتحقيق العدالة ال ميكن أن يتحقق بدون  من أكرب التحدايت اليت يواجهها املكتب. ميثل حتدايً 

اختاذ مجيع التدابري  علىالدول املعنية  مجيعإىل حث  اجملتمع الدويل ويدعو اجمللسَ كل من السلطات الليبية املختصة و دعم اتم من  

  الالزمة لضمان القبض على املشتبه فيهم املطلوبني وتقدميهم للمحكمة وحماكمتهم يف أسرع وقت ممكن.

 ويواصل املكتب جهوده الرامية إىل تعزيز عالقته مع اليوروبول بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك اليت هلا صلة بواليته. - 39

 فريق اخلرباء املعين بليبيا والبعثة املستقلة لتقصي احلقائق بشأن ليبيا هبدف تبادل املعرفة واخلربة.مع أيضاً املكتب  اخنرط و
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لألمني  خاصاً  ويالحظ تعيني السيد اين كوبيش مبعواثً  ويواصل املكتب تعزيز تعاونه مع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا. - 40

ملا قدمته من ويعرب مرة أخرى عن امتنانه للسيدة ستيفاين ويليامز  ،املتحدة للدعم يف ليبيا لبعثة األمم العام لألمم املتحدة ورئيساً 

بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، وكذلك للدعم لابلنيابة لألمني العام ورئيسة  خاصةً  ممثلةً عملها فرتة خالل يف مة يّ  قَـ  ةمساعد

ببعثة األمم املتحدة للدعم يف املنتجة واملكتب حريص على احلفاظ على عالقة عمله  واملساعدة املتواصلني اللذين تقدمهما البعثة.

 ليبيا.

( من نظام 10) 93ملادة اب عمالً العمل مع أصحاب املصلحة الذين قدموا طلبات مساعدة إىل املكتب  وواصل املكتب - 41

الوطنية يف اجلرائم الدولية املرتكبة يف  املقاضاةالتحقيق و أعمال إىل تسهيل  سعياً  ،اً ومناسب اً عمليكان ذلك   حيثما، روما األساسي

 ليبيا. 

 اخلامتة - 5

 15احلالة يف ليبيا منذ  يفاملرتكبة نظام روما األساسي الواردة يف رائم اجلمبتابعة حتقيقاته يف  املكتب ملتزماً  ال يزال - 42

 عليهم وأفراد أسرهم وجمتمعاهتم احمللية إىل العدالة. لضمان تقدمي املسؤولني عن اجلرائم الفظيعة ضد اجملينّ  ،2011شباط/فرباير 

مجيع القبض على  لضمانإىل تكثيف اجلهود  بصفة أعم واجملتمع الدويلاألخرى والدول والسلطات الليبية بل  اجمللسَ  ويدعو املكتب  

ستظل العدالة بعيدة عن منال اجمليّن  ،بدون هذه اجلهود املشرتكةف .يهااجلنائية الدولية وتقدميهم إل ين الذين تشتبه فيهم احملكمةالفارّ 

 مكتب املدعي العام | .عليهم


