
العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمًال بقرار لمدعياعشر منالحاديالتقرير

)2011(1970مجلسال

مقدمة- 1

لس") باإلمجاع القرار أواعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة (،2011شباط/فرباير26يف- 1 1970"ا

أو (الدوليةإىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية 2011شباط/فرباير 15)، القاضي بإحالة احلالة يف ليبيا منذ 2011(

.القرارذاعمالً املتخذةاإلجراءاتبشأنأشهرستةكللساخماطبة"احملكمة")، وبدعوة املدعي العام إىل 

لس عشرة تقارير “املكتب”(أو الدوليةاجلنائيةالعام للمحكمة املدعيمكتبم ، قد2011عاممنذو - 2 ) إىل ا

جداتاملستآخرمتضمنًا عي العام التقرير احلادي عشر من مكتب املداملستجدات. وهذا هو آخرتضمنت نصف سنوية 

.يبياباحلالة السائدة يف لّلقيتعفيمابشأن أنشطته 

سيو سنالاهللا عبدسيف اإلسالم القذافي و ضدالقائمتان يانو الدع- 2

اإلسالم القذايفسيف

سيف اإلسالم تقدميلطلب مل متتثلليبيا أناألوىلالتمهيديةالدائرةارتأت ، 2014ل/ديسمرب كانون األوّ 10يف- 3

لس. ويف إىلمن عدم االمتثال ارتأتهاحملكمة وأبلغت رئاسة احملكمة من أجل إحالة ما لدىليوضع حتت التحفظ القذايف  ا

احملكمة إىل جهة التنسيق املسّماة يف األمم املتحدة رسالة رئيس احملكمة قلم، أحال 2014/ديسمرب لاألوّ كانون 17

لس علمًا مبالتمهيديةالدائرةارتأتهما بشأناجلنائية الدولية إىل األمني العام لألمم املتحدة  ا من عدم االمتثال. وأحاط ا

األوىل التمهيديةإىل الدائرة 2015/يوليه متوز30املؤرخ االّدعاء) إىل جانب طلب 2015(2238يف قراره قررته الدائرة 

على طلب 2015أغسطسآب/20ليبيا يف ردليبيا على الفور السيد سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة. ويف تقدمبأن 
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‘ال يتسىن الوصول إليه’يف الزنتان وهو حاليًا قيد التحفظال يزال يفالقذاالسيد”أن باحملكمة أمامليبيا حاّجتعاء، داال

لس يف وتقع. “ةللدولة الليبيبالنسبة ا وأن أناملسؤولية على هذا ا القذايف إىل دالسيُيقدميكفل امتثال ليبيا اللتزاما

.اءدون مزيد من اإلبطمن حملكمةا

ال يتسىن هلا سلطات الدولة الليبيةألن السيد القذايف إىل احملكمة تقدميال تزال غري قادرة على ليبياألن راً ونظ- 4

وقد أّكد املكتب أن السيد القذايف إىل احملكمة. تقدمي من خالهلا أخرى ميكن الً ستكشف ُسبيتباملكظل، ل إليهو الوص

السيد العجمي العتريي. يقودهايق اليت بكر الصدوكتيبة أبقيد التحفظ لدىزال حمتجزاً يف الزنتان حيث أنه مايفالسيد القذا

التمهيديةلدائرةاإىلطلبًا ،2016نيسان/أبريل 26القذايف، قّدم املكتب يف تقدمي السيدوكجزء من جهود املكتب إلمتام 

السيد العتريياحملكمة إىل إىل قدميه وتالسيد القذايف على إلقاء القبضاألوىل إلصدار أمٍر يوّجه قلم احملكمة بإحالة طلب 

عترييالسيد اليتعاون قرارًا بشأن الطلب حىت وقت كتابة هذا التقرير. ويأمل املكتب أن التمهيدية. ومل ُتصِدر الدائرة مباشرة

. ومع ذلك، إذا رفض السيد من أجل حماكمتهاحملكمة ليوضع حتت التحفظ لدى السيد القذايف ا و ويقدموالكتيبة اليت يقودها 

كتيبة أبو وعلىعليه عقوباتيف الوقت املناسب، أن يويل اعتبارًا جّديًا لفرض لسالعتريي القيام بذلك، جيب على هذا ا

يق بسبب ذلك التعويق.بكر الصد

اهللا السنوسيعبد

لس أنه يف كريذ - 5 عليهحكمها وأصدرتسنوسيالالسيدبلس، أدانت حمكمة جنايات طرا2015متوز/يوليه 28ا

، قّدم السيد السنوسي استئنافًا ضد إدانته 2015أيلول/سبتمرب 15أنه يف تفيدتلّقى املكتب معلومات قدباإلعدام. و 

مل يتحّدد ،العام اللييبالنائبالواردة من مكتب لوماتواستنادًا إىل املعطرابلس.يفافواحلكم عليه لدى حمكمة االستئن

موعد إلجراءات االستئناف.

السيد املقامة علىالدعوى خيصفيماأصدرته احملكمة الليبية الذي كتوب املكم احلاملكتب مؤخرًا نسخة من وتلّقى- 6

وما زال املكتب ينتظر التقرير الكامل من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بشأن سري مراجعة أّولية للحكم. ىوأجر لسنوسيا

ا أن تلغي األساس الذي جديدة قد نشأت وقائعبأن احلايل يف الوقت االقتناعليس مقتنعًا متاماملكتباحملاكمة. و  من شأ
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ارتأتهما إىل املكتب يشري. و غري مقبولةالسنوسيالسيد املقامة علىالدعوىعليه بناءً األوىل التمهيديةالدائرة سبق أن اعتربت 

احملكمة،أماممقبولةمادعوىاعتبارإىلحمليةحماكمةيفاحملاكماتأصولانتهاكاتتفضيلكيأنه ومفادهدائرة االستئناف

ااإلجراءاتيُفقدحدإىل"جسيمةاالنتهاكاتتكونأن جيب للمشتبهاحلقةالعدالةأشكالمنشكلأيحتقيقعلىقدر

تبّت يف املقام األّول أناحملكمة ال ُيطلب مناملقبولية، النظر يف سياق إجراءات يف”أنهكذلكورأت دائرة االستئناف  ".به

النظر ما يتعني”بل إن“الوطينقانون حقوق اإلنسان أو القانون اإلجراءات الوطنية ختالف بعض مقتضيات كانتما إذافي

.“املقاضاةلتحقيق أو راغبة حقاً يف االضطالع باالدولة نتكاإذامافيه هو

السيد السنوسي يف إطار املادة املقامة علىق بالدعوى ل املعلومات ذات الصلة فيما يتعلاملكتب مجع وحتليويواصل- 7

يواصل املكتب وسإىل املعلومات املتاحة يف حوزته. احلايل ) من نظام روما األساسي. ويستند تقييم املكتب 10(19

صلة.ذاتجديدةماتمعلو تتوافر عندماهاستعراض تقييم

التعذيبعاءاتدا

لس، عن دواعي قلقه فيما يتعلم إىل املكتب، يف تقريره العاشر املقدأعرب- 8 الالإنسانيةق مبزاعم التعذيب أو األفعال ا

فيها روظه2015اليت ظهرت يف آب/أغسطس املصّورةتسجيالتالوخصوصًا ،املماثلة املرتكبة ضد السيد السنوسي

املكتب خطاب. ويف اً تعذيبُتعدّ السيد سيف اإلسالم القذايف، وهو يتعّرض ألفعال ميكن أن شقيقعدي القذايف، اسال

على أنه يأخذ أي ؤّكداً إزاء هذه املزاعم، مقلقه، أعرب املكتب عن دواعي 2015أيلول/سبتمرب 1املؤرخ ،لسلطات الليبيةل

اختصاص قد تدخل ضمن جرائم ُتعدّ وأن ممارسة التعذيب واألعمال الالإنسانية املماثلة ة بالغةيدعاءات من هذا القبيل جباد

ا السلطات الليبية إجراءات للتحقيقق بأياملكتب أيضًا معلومات تتعلاحملكمة. وطلب  هذه إزاءأو إجراءات قضائية قامت 

] ترمجة[”أن جاء فيهاى املكتب رسالة من السلطات الليبية ، تلق2015ل/أكتوبر تشرين األوّ 23عاءات. ويف االد

كتبإىل مُأحيلوابضلوعهماألفراد املشتبه ] ترمجة[”وأن“مستويات احلكومةىعلى أعلةديجببعتهاجرت متاعاءاتاالد

مالعام النائب التحقيق حبسن نية يف ادعاءات بإجراءأيضًا الليبيةالسلطات والتزمتوأن التحقيقات قد بدأت. ،“الستجوا
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من قبل، استنادًا إىل اجلنائية الدولية احملكمة ارتأته للقانون اللييب، ويف ضوء ما وفقاً ] ترمجة[”السيد السنوسي علىي التعد

.“ي اعتداء بدينألحقًا [...]، بأنه مل يتعرض نفسه اعرتاف السيد السنوسي 

ضد بإلقاء القبض قد صدرت العام اللييب املكتب أن ثالثة أوامر النائبغ ، أبل2016انون الثاين/يناير ك26ويف- 9

القذايف وأن مكتبه أخذ املسألة جبّدية بالغة.عدياسالتعذيبهم السيد اُدعي من مبايف قيامهم شتبهأولئك امل

عاءات آخر املستجدات الضرورية بشأن اداملكتب االتصال بالسلطات الليبية، ويسعى إىل احلصول علىويواصل- 10

مإلقاء القبض على التعذيب و  ماملشتبه  ليبيا كل وجيب أن تتخذ حتقيقًا كامًال فيهاالتحقيق جيباجلرائم فهذه. ومقاضا

.كثبعن  . وسيواصل املكتب متابعة هذه املسألةتهممسؤوليتثبت الذين أولئكمساءلةماناخلطوات الضرورية لض

الجاريالتحقيق- 3

عدم االستقرار السائد حالياً بسببالقيام بأنشطة التحقيق يف ليبيا احملققنيعلىمن املستحيل أنهعلىاملكتب يؤّكد- 11

من األدّلة املطلوبة فإن كمًا كبريًا ،بنجاحبياخارج ليمناملتوافرةواحلالة األمنية الراهنة. وبينما يواصل املكتب مجع بعض األدلة 

ليبيا.واملقاضاة ال ميكن الوصول إليه إال يف التحقيقأعماللدعم

العام النائبيبذهلا املكتب مع مكتب اليتجهود التعاونحمدودية املوارد، فإن يضاف إليها اليت ،هذه العقباتورغم- 12

العام النائبمه مكتب ي قدذثائق الالو و الشهود املستمدة من من األدلة الكبريكمنتائج إجيابية هامة. فالعنتتمخضاللييب 

قاعدة وّسع،معنيفهدوإن كانت ذات اليت تتسم باحملدودية، أعمال التحقيقات اليت جيريها املكتبمضافًا إليهاللييب، 

.كبرياألدّلة بشكل  

إلقاء قبض إصدار أوامر التماسحصل عليها حديثًا ويبّت يف اليتاملكتب األدلة ّيم يقالتحقيقات،سريم تقدومع- 13

أو إضايف (أمرإصدارم املكتب إىل احملكمة بطلب يتقدأن املرجح ، من حالياً حوزة املكتب يفاليت. واستناداً إىل األدلة إضافية

.بإلقاء القبض) إضافيةأوامر
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واداللييب ملراجعة املالعامنائبمن مكتب الموظفنيمع مرة أخرى االلتقاء تبملكااية هذا الشهر، يعتزم حمّققو ويف- 14

ومناقشة اجلوانب املالية للتحقيق.

الدول، مبا يف ذلك توفري املوارد ونتعادّ من هذه النتائج اإلجيابية. وُيعلالستفادة وارد إضافية ملحة ملوهناك حاجة - 15

.ليبياالكافية، أمراً أساسياً لنجاح مجيع أنشطة التحقيق يف حالة 

بني اليت تواجهها ليبيا. فاحلالة يف ليبيا تستدعي التعاون والتنسيق ب الصعلاحملكمة اجلنائية الدولية ليست ترياقًا ولكن - 16

الوطنية واإلقليمية والدولية. وال ينبغي أن يقتصر دعم جهود احملكمة يف ليبيا على األصعدةمجيع اجلهات الفاعلة املعنية على 

م الليبيني تقدمي املوارد الكافية، بل ينبغي أن يشمل أيضًا التحقيقات واملقاضاة الوطنية الذين قد يكونوا يف بشأن املشتبه 

اليت تعمل يف الشأن اللييب، وسيواصل الوطنية . واملكتب يبذل جهودًا مشجعة للتقريب بني أجهزة تنفيذ القانون أقاليم دول

أن مجيع اجلهات املنخرطة يف األزمة الليبية املكتب بذل هذه اجلهود. وقد أثبتت املباحثات األّولية رؤية املكتب، ومفادها 

بوسعها فعل الكثري لو عملت سويًا، وال سيما لو تبادلت املعلومات وتعلمت من جتارب بعضها بعضًا، حسبما كان ذلك 

ل باملكتب مناسبًا. وحيّث املكتب كل األجهزة الوطنية والدولية املعنية بتنفيذ القانون اليت تعمل يف الشأن اللييب على االتصا

دف إىل اإلسهام يف وضع حد للمذابح والتدمري يف ليبيا.  وتتمثل حيث أنه مستمر يف تقوية شبكة أجهزة تنفيذ القانون اليت 

للتصدي املنسقة خطة املكتب يف زيادة التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين حىت تتبلور اسرتاتيجية التحقيق واملقاضاة 

والدولية املتصلة بليبيا. ويعتزم املكتب، يف إطار هذه االسرتاتيجية، أن حيدد األشخاص الذين ،وطنيةوعرب ال،الوطنيةللجرائم 

من اختصاصه وحيقق معهم ويقاضيهم، وأن يتصرف مبا يتماشى مع مذكرة التفاهم املربمة مع السلطات ارتكبوا جرائم تدخل ض

استقرار ليبيا.الليبية. وستعطي هذه االسرتاتيجية األولوية ملن يهددون

أكرب تأثري ممكن يف وارده احملدودة بغية حتقيق األمثل ملستغالل االاملكتب، من جانبه، التقييم الوايف لسبل يواصل و - 17

يف ليبيا، ومن ضمنها اجلرائم اجلاري ذات الصلة األخرى شواهد اإلجراميف ليبيا. واملكتب ليس بغافل عن الراهنة احلالة 

ا. بل  ظيم الذي يسمي نفسه: نإمكانية التوسع يف حتقيقاته لتشمل هذه اجلرائم اجلديدة، كتلك اليت ارتكبها التيقيم هإنارتكا

هذا العمل يؤديلكياملكتب إىل املوارد الالزمةوسيحتاج "داعش") وأنصار الشريعة. أوالدولة اإلسالمية يف العراق والشام (
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رعاياها الذين ينضمون إىل مع عن التحقيق األساسية إال أن املكتب يذكر، ويؤكد على أن الدول تتحمل املسؤولية .بفاعلية

مصفوف داعش وأنصار الشريعة وامليليشيات األخرى اليت تعمل يف ليبيا .ومقاضا

2011شباط/فبراير 15الجرائم المزعوم ارتكابها من ِقبل األطراف المختلفة في ليبيا منذ–4

املفاوضات الليبية اجلارية املدعومة من األمم املتحدة، وال سيما تشكيل حكومة احملرز يفعلمًا بالتقدم املكتب حييط- 18

. واملكتب يعرض مساعدته ويتطلع إىل االخنراط البناء 2015كانون األّول/ ديسمرب 17وفاق وطين عقب االتفاق املربم يف 

لوفاق الوطين يف املستقبل القريب.مع حكومة ا

17، الذي رحب باالتفاق املربم يف 2015كانون األّول/ ديسمرب 23د يف املعتمَ 2259القرار إىل املكتب شري وي- 19

إىل االستمرار يف حث مجيع األطراف يف ”دول املنطقة، وأهاب بالدول األعضاء، وال سيما 2015كانون األّول/ ديسمرب 

. “التعامل بروح بناءة مع حكومة الوفاق الوطين ومجيع املؤسسات األخرى اليت ينص عليها االتفاق السياسي اللييبليبيا على

أن توقف ما ُيقدم من دعم وما ُجيرى من اتصاالت رمسية مع املؤسسات املوازية اليت تدعى لنفسها صفة السلطة الشرعية ”و

لس اهلجمات اإلرهابية اليت ترتكبها يف ليبيا مجاعات “االتفاق نفسهبينما هي خارج نطاق االتفاق حبسب ما يبينه  . وأدان ا

لس تأكيد قلق البالغ مما لوجودهم وأليديولوجيتهم العنيفة واملتطرفة وألعمال القتل هتدين بالوالء لداعش والقاعدة. وأعاد ا

اورة وعلى ص ا من أثر سليب يف ليبيا ويف الدول ا لس يف هذا الصدد إىل القرار اليت يقومون  1970عيد املنطقة. وأشار ا

الوفاق الوطين ) الذي أحال احلالة يف ليبيا إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، وأكد أمهية أن تتعاون حكومة 2011(

حماسبة املسؤولني عن االنتهاكات ”حبكومة الوفاق الوطين إىل 2259ب القرار اهأو مع احملكمة واملدعي العام تعاونًا كامًال.

املاسة بالقانون الدويل اإلنساين واالنتهاكات والتجاوزات املاسة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت تنطوي على عنف 

على األحكام جنسي، وأن تتعاون تعاونًا كامًال مع احملكمة اجلنائية الدولية واملدعي العام وتقدم هلما أي مساعدة الزمة بناء 

.“)2015(2238) وأكدها القرار 2011(1970اليت تضمنها القرار 
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سب هم تعدمهم داعش حبجلّ ويف هذا اإلطار، ال يزال املكتب قلقًا حيال استمرار سقوط القتلى بني املدنيني، - 20

من جراء النزاع الدائر بني فجر ليبيا وجيش ليبيا الوطين. ويضاف إىل ذلك أيضاً يزالون يقتلونالتقارير، وإن كان املدنيون ال

.مراكز االحتجازوإساءة معاملة يف واحتجازأعمال خطف مجيع أطراف النزاع أن التقارير ما زالت تفيد بارتكاب 

ني واملهاجرين املعرضني بشكل ويظل مسار اهلجرة من ليبيا عرب البحر املتوسط إىل أوروبا خيارًا رائجًا بني الالجئ- 21

خاص للعنف، والعنف اجلنسي، وإساءة املعاملة يف ليبيا. ويبقى احتجاز آالف املهاجرين مصدراً لتمويل مجاعات مسلحة كثرية 

يف ليبيا.

ىل سلطة الدولة، ويشملمجيع احملتجزين إإىل نقل ) 2016(2278قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة يدعوو - 22

لدوافع مالية وسياسية.احملتجزينذلك كًال من احملتجزين الليبيني الذين هلم صلة بالنزاع واملهاجرين

التعاون- 5

مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على ”1970الفقرة اخلامسة من القرار حتث- 23

فيما. ويقدر املكتب التعاون الذي ملسه، وال سيما من السلطات التونسية واألردنية “العامالتعاون التام مع احملكمة واملدعي 

ب لطلبات املساعدة أن تستجيب هلا من دون مزيد من اجلهات األخرى اليت مل تستجيف ليبيا، ويدعو مجيع هيتصل بعمليات

غىن للمكتب عن تعاون الدول معه لنجاح عمله يف ليبيا ويف مجيع احلاالت األخرى اخلاضعة للتحقيقات.والالتأخري.

يقرر أن تتعاون السلطات الليبية تعاونًا كامًال مع احملكمة ومع املدعي العام ”1970ويضاف إىل ذلك أن القرار - 24

نظام روما األساسي حيدد . ويف حني أن الباب الرابع من“قراروتقدم هلما ما يلزمهما من مساعدة عمًال مبقتضيات هذا ال

الدول األطراف بالتعاون مع احملكمة، ارتأت الدائرة التمهيدية األوىل أن التزام ليبيا بالباب الرابع يفرضه أيضًا القرار التزام

للمجلس.1970

من مكتب النائب العام اللييب، عرب سبل منها ن ما زال يلمسهما اللذياملكتب التعاون واملساعدة املستمرين ويثّمن- 25

وكم وقد ثبتت ضرورة هذه االجتماعات، إضافة إىل تقدمي املعلومات . 2014لقاءات العمل اليت تنعقد بانتظام منذ عام 
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2013رين الثاين/نوفمرب ي قدمه مكتب النائب العام اللييب، ملواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم املربمة يف تشذالاألدلة الضخم

م. فيمابشأن اقتسام األعباء  يتصل بالتحقيق مع املسؤولني السابقني يف عهد السيد معمر حممد أبو منيار القذايف ومقاضا

ع عقد املزيد من اللقاءات يف الشهور املقبلة.مومن املز 

ن املكتب أيودساس ملواصلة التعاون القضائي. و وقد أرست عمليات التبادل القيمة بني املكتب والسلطات الليبية األ- 26

لاللتزام واملهنية اللتني أبدامها احملققون وأعضاء النيابة الوطنيون الليبيون الذين يواصلون التحقيق يف ظل ظروف تثمينهيؤكد 

.شاقة

الخاتمة- 6

اللييب مع املكتب ومع احملكمة. ويشجع املكتب مكتب النائب العاممن جانب كة اإلجيابية املكتب تواصل املشار يثّمن - 27

التشاور فورًا مع الدائرة بشأن مسائل تتعلق بتسليم سيف اإلسالم القذايف، وأن تبتغي املساعدة من السلطات الليبية على 

ا القانونية القائمة. تمع الدويل حسبما رأت ذلك مناسباً للوفاء بالتزاما ا

جهها حكومة الوفاق الوطين، ويعرب عن استعداده للعمل مع احلكومة يف التحديات اليت تو ويظل املكتب مقدرًا ل- 28

وحيث املكتب السلطات الليبية، بالتنسيق مع سلطات التحقيق واملقاضاة املعنية الوطنية لعدالة. إىل اجهودها لتقدمي اجلناة 

ملكتب السابقة لتشكيل جمموعة اتصال دولية معنية األخرى، على البحث عن فرص للعمل املشرتك مبا يتماشى مع توصيات ا

ال يتمتعون بشؤون العدالة لضمان أن اهلاربني من العدالة خارج ليبيا، ويف بعض احلاالت داخل حدود دول أطراف يف احملكمة، 

وتنفيذ القضاء جمايل يف الوطنيني والدوليني السلطات الليبية، وكذا شركائه إشراكاملكتب يواصلباإلفالت من العقاب. وسوف 

السبل اليت ميكن من خالهلا تعزيز اجلهود على حنو متبادل للتحقيق يف اجلرائم اليت ُترتكب يف ليبيا استطالعمن أجل، القانون

أو املرتبطة باحلالة يف ليبيا.

ل على املساعدة لتحقيق أعربت السلطات الليبية مرارًا عن التزامها بتقدمي العدالة للمجين عليهم وسعت للحصو وقد - 29

.هذه املساعدة يف أقرب وقت ممكنُتقّدموينبغي أن ذلك. 
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تمع الدويل على اسرتاتيجيتها الشاملة و - 30 يواصل املكتب تشجيع حكومة الوفاق الوطين على إطالع جملس األمن وا

ين عليهللتصدي للجرائم الوحشية بغض النظر عن  تدعم ذلك على أن العدالة ال زالت متثل أولوية رئيسية . وسيربهناجلاين وا

ين عليهم سينالون فرصة ابتغاء  من خالل احملاكم.اإلنصافاجلهود املبذولة لضمان السالم واالستقرار يف ليبيا، وأن ا

لس للتصدي ،بياويتطلع املكتب إىل استمرار العمل مع حكومة الوفاق الوطين، وبعثة األمم املتحدة للدعم يف لي- 31 وا

مكتب املدعي العام|ب يف ليبيا.لإلفالت من العقاب على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي اليت ُترتك


