التقرير الثالث عشر للمدعي العام للمحكمة ال جنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمال بقرار المجلس

)2011( 1970

 - 1المقدمة
 - 1يف  26شباط /فرباير  ،2011اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة (أو "اجمللس") باإلمجاع القرار )2011( 1970
القاضي بإحالة احلالة يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير  2011إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية (أو "احملكمة") ،وبدعوة
املدعي العام إىل خماطبة اجمللس كل ستة أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة عمال هبذا القرار.
 - 2ومنذ عام  ،2011قدم مكتب املدعي العام (أو ”املكتب“) إىل اجمللس اثين عشر تقريرا نصف سنوي ،وتضمنت هذه
التقارير آخر املستجدات .وهذا هو التقرير الثالث عشر من املكتب متضمنا آخر املستجدات بشأن أنشطته يف ما يتعلق باحلالة يف
ليبيا.
 - 2الدعويان المقامتان على سيف اإلسالم القذافي وعبد اهلل السنوسي
سيف اإلسالم القذايف
 - 3تتواصل جهود املكتب لضمان تقدمي سيف اإلسالم القذايف (أو "السيد القذايف") إىل احملكمة .وكما يذكر اجمللس ،تقدم
املكتب بطلب (أو "طلب االدعاء") يف  26نيسان/أبريل  2016إىل الدائرة التمهيدية األوىل ملتمسا إصدار أمر يوجه قلم
احملكمة بأن يرسل إىل السيد العجمي العتريي (أو "السيد العتريي") ،قائد كتيبة أبو بكر الصديق يف الزنتان بليبيا ،طلب إلقاء
القبض على السيد القذايف وتقدميه.
 - 4ويف  21تشرين الثاين/نوفمرب  ،2016وبعد أسبوعني تقريبا من آخر إحاطة قدمتها املدعية العامة إىل اجمللس بشأن احلالة
يف ليبيا ،رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طلب االدعاء .وذكرت الدائرة أن قناة االتصال الرمسية بني ليبيا واحملكمة هي حكومة
الوفاق الوطين ،وهي السلطة الوطنية املختصة وفقا ملا يعرتف به اجملتمع الدويل .وخلصت الدائرة إىل أنه ،وفقا لنظام روما
األساسي ،يُطلب من احملكمة التواصل مع احلكومة القانونية وال ميكنها توجيه طلبات التعاون مباشرة إىل أي كيان يدعي متثيل
الدولة خبالف الدولة نفسها  .وأضافت الدائرة أن املعلومات اليت قدمها قلم احملكمة مل متكنها من أن تقرر على وجه اليقني أن
احلكومة املـُعرتف هبا يف ليبيا قد مسّت أي قناة اتصال بديلة.

 - 5تلقى املكتب مؤخرا معلومات من مصادر موثوقة مفادها أن السيد القذايف ال يزال يف الزنتان ولكنه مل يعُد حتت إشراف
السيد العتريي .وتشري التقارير إىل أن السيد القذايف خيضع اآلن للسيطرة املباشرة للمجلس العسكري لثوار الزنتان.
 - 6ويرصد املكتب احلالة وسيستمر يف بذل جهوده لضمان تقدمي السيد القذايف إىل احملكمة  .وسيتابع املكتب ،عالوة على
ذلك ،مع السلطات الليبية مباشرة هذه املسألة العالقة ،وهو يستغل هذه التقرير ليجدد مناشداته حكومة الوفاق الوطين أن تضمن
وسيثم ن املكتب دعم اجمللس يف مناشدة حكومة الوفاق
تقدمي السيد القذايف لوضعه حتت حت فظ احملكمة من دون مزيد من اإلبطاء.
ّ
الوطين تيسري تقدمي السيد القذايف ونقله إىل احملكمة.
عبد اهلل السنوسي
 - 7كما يعرف هذا اجمللس ،يف  28متّوز/يوليه  ،2015أصدرت حمكمة اجلنايات يف طرابلس حكمها يف حماكمة السيد القذايف
وعبد اهلل السنوسي (أو "السيد السنوسي") و 35آخرين من املنتمني سابقا إىل نظام السيد معمر حممد أبو منيار القذايف (أو
"السيد معمر القذايف") يف ما يتصل جبرائم يـُ ّد عى أهنا ارتُكبت يف أثناء ثورة شباط/فرباير  2011والنزاع املسلح الذي اندلع يف
عقبها (القضية  .)2012/ 630وكان كل من السيد القذايف (الذي حوكم غيابيا ) والسيد السنوسي ممن أُدينوا بارتكاب هذه
اجلرائم .وقد استأنف السيد السنوسي إدانته وتنظر احملكمة العليا الليبية يف األمر حاليا.
 - 8ويف  21شباط/فرباير  ،2017أصدرت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (أو "بعثة ليبيا")  ،بالتعاون مع مكتب مفوض
األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان (أو "مكتب املفوض السامي") ،تقريرها الكامل بشأن إجراء احملاكمة الليبية (أو "التقرير").
ويشيد التقرير جبهود النائب العام والقضاء الليبيني يف املقاضاة يف هذه ال دعوى املعقدة املقامة على مسؤولني سابقني رفيعي
املستوى من نظام السيد معمر القذايف يف سياق النزاع املسلح واالستقطاب السياسي املستمرين  .إال أن التقرير يعرب أيضا عن
خماوف خطرية تتعلق بأصول احملاكمات ويشري إىل وجود عوار يف العدالة اجلنائية يف ليبيا.
 - 9ويدرس املكتب حاليا التقرير دراسة وافية وكامل احلكم الذي متخضت عنه احملاكمة الليبية يف إطار املادتني )10( 19
و( )2( 17ج) من نظام روما األساسي والسوابق القضائية للمحكمة بغية أن يقرر ما إذا كانت وقائع جديدة قد نشأت من
شأهنا أن تلغي األساس الذي قررت الدائرة التمهيدية األوىل بناء عليه أن الدعوى املقامة على السيد السنوسي غري مقبولة أمام
احملكمة .ومن اهلام مالحظة أن دائرة االستئناف باحملكمة قررت أن انتهاكات أصول احملاكمات اليت ت شهدها حماكمة حملية جيب أن
تكون "جسيمة إىل حد يُفقد اإلجراءات قدرهتا على حتقيق أي شكل من أشكال العدالة احلقة للمتهم" لكي تُعد الدعوى مقبولة
أمام احملكمة.
 - 10وقد سعى املكتب للحصول على معلومات إضافية من بعثة ليبيا خبصوص جوانب معينة للتقرير.
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ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة بسجن اهلضبة
 - 11يف ما يتعلق بادعاءات التعذيب أو األعمال الالإنسانية املشاهبة اليت ارتُكبت ضد الساعدي القذايف بسجن اهلضبة ،يدرك
املكتب أن األوامر ذات الصلة هبا اليت أصدرهتا السلطات الليبية إللقاء القبض على ثالثة أفراد مل تُنفذ بعد .وقد سبق أن أبلغ
املكتب هذا اجمللس بتقارير تفيد بأن أحد هؤالء األفراد قد رجع إىل موقع سلطة كان يشغله بسجن اهلضبة .ويعلم املكتب أن هذا
الشخص قد أُقيل من موقعه وأنه مل يعُد يعمل بسجن اهلضبة.
 - 3الدعوى المقامة على التهامي محمد خالد
 - 12يف  18نيسان/أبريل  ، 2013وبعد أن قدم املكتب طلبا يف  27آذار/مارس  ، 2013أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا
حتت األختام بإلقاء القبض على التهامي حممد خالد (أو "السيد التهامي ") ،الذي شغل منصب رئيس جهاز األمن الداخلي اللييب
يف الفرتة من عام  2005إىل  24آب/أغسطس  2011على األقل .وعندما أصدرت الدائرة أمر إلقاء القبض ،ارتأت وجود
أسباب معقولة تدعو لالعتقاد بأن السيد التهامي ارتكب يف الفرتة من  15شباط/فرباير  2011إىل  24آب/أغسطس 2011
جرائم ضد اإلنسانية متثلت يف السجن ،والتعذيب ،وأفعال الإنسانية أخرى ،واالضطهاد ،وارتكب يف الفرتة من مطلع آذار/مارس
 2011إىل  24آب/أغسطس  2011على األقل جرائم احلرب املتمثلة يف التعذيب ،واملعاملة القاسية ،واالعتداء على كرامة
الشخص .ويُدَّعى أن السيد التهامي ارتكب هذه اجلرائم مب واقع خمتلفة يف مجيع أحناء ليبيا منها الزاوية ،وطرابلس ،وتاجوراء،
ومصراتة ،وسرت ،وبن غازي ،وتاورغاء.
 - 13وعلى الرغم من جهود كبرية بذهلا مكتب املدعي العام وقلم احملكمة ،مل يُن ّف ذ أمر إلقاء القبض وال يزال السيد التهامي
طليقا .ولذلك ،تقدم املكتب بطلب يف  21نيسان/أبريل  2017لفض أ ختام أمر إلقاء القبض وتعديل تصنيفه ليصبح علنيا .وقد
ييسر تعديل تصنيف أمر إلقاء القبض ليصبح علنيا إلقاء القبض على السيد التهامي وتقدميه إىل احملكمة ،ألن مجيع الدول ستُبلغ
حينها بوجود أمر إلقاء القبض .ويف هذه املرحلة ،مل يستطع املكتب أن يتأكد استقالال من مكان وجود السيد التهامي ،ولكنه
علم بت قارير إعالمية جديدة تفيد بأنه يسكن حاليا يف ليبيا.
 - 14ويف  24نيسان/أبريل  ، 2017استجابت الدائرة التمهيدية األوىل لطلب االدعاء وأمرت مسجل احملكمة بإعادة تصنيف
أمر إلقاء القبض ليصبح علنيا .ويناشد املكتب أعضاء هذا اجمللس وليبيا والدول مجيعها أن يقدموا أي معلومات تتعلق مبكان
وجود السيد التهامي وأن يدعموا إلقاء القبض على السيد التهامي وتقدميه إىل احملكمة من دون إبطاء.
 - 4أعمال الرصد والتحقيق ال جارية بشأن الجرائم المـُد عى بارتكابها في ليبيا منذ  15شباط/فبراير 2011
 - 15ال يزال الوضع األمين يف ليبيا متقلبا للغاية جراء القتال بني قوات منها القوات املوالية للمجلس الرئاسي حلكومة الوفاق
سم ى ب الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف سرت ،وبني قوات وميليشيات حيويها اجليش الوطين اللييب بقيادة اللواء
الوطين وما تُ ّ
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خليفة حفرت (أو "اللواء حفرت") وجملس شورى ثوار بنغازي يف بنغازي وما حوهلا .ويفاقم النزاع الدائر بني امليليشيات اليت تعمل
مفلتة من العقاب يف مجيع أحناء ليبيا من مناخ انعدام األمان.
 - 16إن استمرار انعدام االستقرار على هذا النحو حيول دون إجراء املكتب حتقيقات يف اإلقليم اللييب خبصوص الدعاوى القائمة
وا جلديدة على حد سواء ،ويعرقل قدرة املكتب على مجع األدلة عن طريق التحقيقات امليدانية  .ويواصل املكتب ،على الرغم من
ذلك ،التحقيق وإعداد أوامر إلقاء القبض اجلديدة على املشتبه هبم احملتملني يف ما يتصل باجلرائم املرتك بة يف ليبيا منذ 15
شباط/فرباير  .2011وما فتئ املكتب يغتنم دعم مكتب النائب العام اللييب وتعاونه الكبريين وسيستمر يف العمل يف شراكة مع
مكتب النائب العام إلجياد حل مالئم يسمح بإيفاد بعثات ل لتحقيق يف ليبيا بصورة آمنة.
 - 17ويواصل املكتب رصد الوضع القائم يف مجيع أحناء ليبيا على أساس املعلومات اليت يتلقاها من املنظمات غري احلكومية
واألفراد واملصادر األخرى .وحيلل املكتب هذه املعلومات استقالال ليقرر ما إذا كانت أي حوادث ترقى ظاهريا إىل مستوى اجلرائم
اليت تدخل يف اختصاص احملكمة .وقد بلغت املكتب ،يف سياق هذا الرصد ،ادعاءات تفيد بارتكاب جرائم يف بقاع خمتلفة من
ليبيا .ويشري املكتب بأسف شديد إىل استمرار ورود التقارير اليت تفيد مبوت املدنيني ،وأعمال اإلعدام واخلطف واالحتجاز
والتعذيب ،واملقابر اجلماعية ،والتشريد ،واجلرائم اليت تُرتكب ضد املهاجرين العابرين لليبيا.
قنفوذة ،بنغازي
 - 18أحاط املكتب علما بالتقارير اليت تفيد باستيالء قوات اجليش الوطين اللييب على حي قنفوذ ة يف بنغازي يوم  18آذار/مارس
 2017تقريبا بعد نزاع دام فرتة طويلة مع جملس شورى ثوار بنغازي  .ومشلت اجلرائم اليت ورد ارتكاهبا يف أثناء ذلك النزاع الذي
اندلع مؤخرا أعمال إعدام غري قانونية ،وأعمال قتل ،وحاالت احتجاز غري قانوين  ،وتدنيس للجثث .وبعد النصر الذي أحرزه
مصور يبدو أنه يوثق ارتكاب قوات ه جرائم خطرية ،منها إعدام حمتجزين.
اجليش الوطين اللييب ،ظهر مقطع ّ
 - 19تناشد املدعية العامة أطراف النزاع مجيعهم االمتناع عن ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل
اإلنساين .وتُذ ّك ر املدعية العامة أطراف النزاع مجيعهم بنصوص نظام روما األساسي املتصلة مبسؤولية القادة والرؤساء عن منع أو
قمع ارتكاب قواهتم جرائم وإخضاع أي جرائم من هذا القبيل للتحقيق واملقاضاة.
 - 20ويدرك املكتب أن اجليش الوطين اللييب أصدر بيانات تدين انتهاكات حقوق اإلنسان وقوانني احلرب أو تندد هبا ،وتذ ّك ر
القادة "مببادئ اجليش الوطين اللييب وأخالقياته" ،وت طلب منهم اختاذ إجراءات ضد القوات املسؤولة .وسيواصل املكتب متابعة
املوقف.
 - 21وقد أوردت التقارير أن احلوادث اليت استُخدمت فيها السيارات املفخخة واهلجمات االنتحارية والعبوات الناسفة ال يدوية
الصنع يف أثناء الفرتة املستعرضة استهدفت بشكل أساسي القوات املوالية للجيش الوطين اللييب أو املدنيني املشتبه يف دعمهم للواء
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حفرت .واملكتب قلق من التقارير اليت تفيد بأن مركز بنغازي الطيب ظل مستهدفا طوال النزاع القائم بني قوات اجليش الوطين اللييب
وجملس شورى ثوار بن غازي  ،وورد أيضا وقوع تفجريات ثالثة مؤخرا باملشفى أو بالقرب منه.
اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا ضد املهاجرين يف ليبيا
هربون أو
 - 22أدى تدهور الوضع األمين يف ليبيا ،إضافة إىل قرب ليبيا جغرافيا من أوروبا ،إىل زيادة يف أعداد املهاجرين الذين يُ ّ
يـُتّجر هبم عرب ليبيا وصوال إىل أوروبا .وتقدر املنظمة الدولية للهجرة عدد املهاجرين الذين وصلوا إيطاليا آتني من مشال أفريقيا يف
الفرتة من  1كانون الثاين/يناير إىل  22تشرين الثاين/نوفمرب  2016مبا يصل إىل  ، 181,436معظمهم أتوا من ليبيا .وورد أن
أكثر من  3,700مهاجر لقوا حتفهم غرقا على مدى العام املنصرم يف البحر املتوسط وهم يعربونه من ليبيا إىل إيطاليا.
 - 23وذكرت املنظمة الدولية للهجرة أيضا يف تقرير هلا وجود ما يقرب من  380,000مهاجر يف ليبيا ،منهم من يقيمون فيها
ومنهم من يعربوهنا .وورد أن عدد املهاجرين احملتجزين يف مراكز االحتجاز الرمسية يراوح بني  4,000و 7,000مهاجر ،ولكن
يرجح أن يزيد الرقم احلقيقي عن ذلك بكثري نظرا للعدد الكبري ملراكز االحت جاز غري الرمسية .وترد ادعاءات باستمرار تفيد بتعرض
املهاجرين لظروف الإنسانية وإلساءة املعاملة يف مراكز االحتجاز غري الرمسية .ومن اجلرائم اليت يُدعى بارتكاهبا القتل ،واالغتصاب
وغريه من أشكال العنف اجلنسي ،والتعذيب ،والسخرة ،إضافة إىل االجتار يف البشر .وقد تزايدت التقارير اليت تفيد بوجود جتارة
رقيق قائمة يف ليبيا ،حيث يُباع مهاجرون من أفريقيا يف سوق الرقيق.
 - 24إن الظروف العصيبة اليت مير هبا املهاجرون القابعون يف مراكز االحتجاز الذين تقطعت هبم األسباب يف ليبيا حلني خوضهم
رحلة السفر اخلطرية التالية إىل أوروبا ،تستحوذ على اهتمام متزايد من جانب هذا اجمللس واجملتمع الدويل .وتشري التقارير إىل
استغالل اجلهات التابعة للدولة وغري التابعة هلا للمهاجرين يف ليبيا وابتزازها إياهم وإساءهتا معاملتهم ،وتشمل تلك اجلهات
امليليشيات واجلماعات املسلحة األخرى .وقد أعرب اجمللس ع ن قلقه من تفاقم الوضع الراهن يف ليبيا جراء هتريب املهاجرين
واالجتار يف البشر الداخلني األراضي الليبية واملارين هبا واملنطلقني منها ،ما من شأنه أن يدعم شبكات اجلرمية املنظمة والشبكات
اإلرهابية األخرى العاملة يف ليبيا .وقد حث اجمللس أيضا الدول واملنظمات اإلقليمية على التعاون وتقدمي املعلومات إىل حكومة
الوفاق الوطين ويف ما بينها خبصوص أعمال هتريب املهاجرين واالجتار يف البشر ،وناشد الدول ا لتحقيق مع املسؤولني ومقاضاهتم.
 - 25وقد انزعج املكتب من طبيعة ونطاق اجلرائم املـُ ّد عى بارتكاهبا ضد املهاجرين ،ومنهم النساء واألطفال ،لدى عبورهم ليبيا.
ويعمل املكتب مع وكا الت تنفيذ القانون من دول خمتلفة  ،إضافة إىل االحتاد األورويب برمته ،ومنظمات دولية عديدة منها القوة
البحرية لالحتاد األورويب ،من أجل تبادل املعلومات املتصلة باجلرائم اليت تُرتكب ضد املهاج رين يف ليبيا واألفراد املتورطني يف تيسري
اهلجرة غري القانونية عرب ليبيا ومتويلها.
 - 26ويف الوقت نفسه ،حيلل املكتب تقارير مفتوحة املصدر كتبها خرباء ،ومعلومات قدمتها دول وجهات إقليمية وبعثة ليبيا،
ليقرر ما إذا كانت اجلرائم املـُ ّد عى بارتكاهبا ضد املهاجرين تدخل يف اختصاص احملكمة .وتنظر املدعية العامة يف الشروع يف حتقيق،
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وترحب بأي معلومات موثوقة بشأن اجلهات التابعة للدولة وغري التابعة هلا وامليليشيات املتورطة يف شبكات االجتار بالبشر وهتريبهم
اليت تع مل يف ليبيا.
 – 5التعاون
 - 27حتث الفقرة  5من قرار اجمللس " 1970مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة باألمر على
ويثم ن املكتب التعاون الذي يلمسه باستمرار من الدول املختلفة ،ومنها تونس وهولندا
التعاون التام مع احملكمة واملدعي العام"ّ .
واململكة املتحدة .ولكنه يأسف أن عددا من الدول ،منها دول أطراف يف نظام روما األساسي ،تتلكأ يف االستجابة لطلبات
املكتب الدول على
املساعدة اليت يرسلها املكتب .ويعرقل هذا التلكؤ التحقيقات اجلارية ويرتتب عليه توقف أعمال املتابعة .وحيث
ُ
التجاوب مع هذه الطلبات بأسرع ما ميكن.
األول/ديسمرب  ،2016الذي م ّد د والية بعثة ليبيا إىل
 - 28وحييط املكتب علما بقرار اجمللس  2323الصادر يف  13كانون ّ
 15أيلول/سبتمرب  .2017وأشار القرار  2323إىل القرار  1970وإىل القرارات الالحقة اليت أصدرها اجمللس بشأن احلالة يف
ليبيا ،وأعاد التأكيد على إعراب اجمللس "عن بالغ القلق إزاء احلالة اإلنسانية املتفاقمة يف ليبيا" .وقد كرر القرار  2323أيضاً أن
اجمللس يقرر أن "احلالة يف ليبيا ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني" ،وطلب من الدول اختـاذ "اخلطـوات الالزمـة لضـمان
أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وكفالة تنقلهم بدون عوائق " .ويفهم املكتب أن من بني األفراد املرتبطني باألمم
املتحدة موظفي احملكمة ،ومنهم على سبيل املثال حمققي املكتب.
ويثم ن املكتب عالقة العمل املمتازة اليت جتمعه ب بعثة ليبيا ودعمها وعوهنا املستمرين له.
ّ - 29
 - 30وقد أبرز فريق خرباء األمم املتحدة املعين بليبيا املـُش ّك ل عمال بقرار جملس األمن  ) 2011( 1973يف تقريره النهائي
الصادر يف  9آذار/مارس  2016استعداد احملكمة لفتح حتقيقات جديدة ،ولكنه ذكر أنه "يبدو أن اجلهود اليت تبذهلا تعرتضها
قيود أمنية وذات صلة بامليزانية" .ويناشد الفريق يف التوصية  21من التقرير النهائي الدول األعضاء يف األمم املتحدة " اإلسهام يف
إهناء مناخ اإلفالت من العقاب السائد حاليا يف ليبيا ،من خالل ضمان التمويل الكايف لدعم احملكمة اجلنائية الدولية يف التحقيق
يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلن سان والقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبت بعد الثورة".
 - 31وقد أصدر رئيس جلنة جملس األمن املـُش ّك لة عمال بالقرار  1970خبصوص ليبيا مذكرة شفهية يف  15تشرين الثاين/نوفمرب
 2016جلميع الدول ملتابعة التوصية  21لفريق خرباء األمم املتحدة املعين بليبيا .واسرتعى رئيس اللجنة "انتباه الدول األطراف يف
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والدول اليت ترغب يف اإلسهام طواعية ،إىل ضرورة ضمان توفري التمويل الكايف لدعم
احملكمة اجلنائية الدولية يف حتقيقاهتا يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير
."2011
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 - 32ويعيد املكتب التأكيد على أنه لن يستطيع إجراء أعمال حتقيق ومقاضاة فعالة يف احلالة يف ليبيا إال بتعاون الدول ،ويشمل
ذلك تقدمي املوارد الكافية.
 - 6الخالصة
 - 33يرغب املكتب يف التعبري عن تقديره املستمر للتعاون الذي ي لمسه من جهات من بينها جهات إقليمية ودوال  ،يف ما يتعلق
باحلالة يف ليبيا .ويق ّد ر املكتب على وجه اخلصوص الدعم والتعاون املستمرين من جانب مكتب النائب العام اللييب على الرغم من
الظروف والتحديات الصعبة اليت يواجهها.
 - 34ويعيد املكتب التأكيد على اال لتزام الذي تتحمله ليبيا لتقدمي السيد القذايف إىل احملكمة فورا  .وقد أشار هذا اجمللس يف
األول/ديسمرب  2014الذي يقضي
القرارين  2213و 2238لعام  2015إىل قرار الغرفة التمهيدية األوىل الصادر يف  10كانون ّ
بعدم امتثال ليبيا للمحكمة وحييله إىل هذا اجمللس .وسريحب امل كتب يف هذا الصدد مبساعدة هذا اجمللس يف مناشدة السلطات
الليبية دعم تقدمي السيد القذايف إىل احملكمة.
 - 35ويواصل املكتب حث اجمللس على دعم جهوده املستمرة يف ليبيا ،وال سيما دعم املساعدة املالية من قِبل األمم املتحدة
لتحقيقاته اجلارية وتيسريها.
 - 36ولألسف ،فإن اجمللس مل يقدم حىت اليوم أي دعم ذي بال لعمل املكتب يف ليبيا  .ويرحب املكتب باملذكرة الشفهية اليت
وجهها رئيس جلنة جملس األمن املـُش ّك لة عمال بالقرار  1970يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  2016إىل مجيع الدول واليت أبرزت
احلاجة إىل ضمان التمويل الكايف لدعم احملكمة يف حتقيقاهتا يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف
ليبيا منذ  15شباط/فرباير .2011
 - 37ويتطلع املكتب إىل مواصلة العمل مع هذا اجمللس ،واجمللس الرئاسي اللييب  ،وحكومة الوفاق الوطين ،والنائب العام اللييب،
وبعثة ليبيا ،وخمتلف الدول ،واملنظمات التابعة لالحتاد األورويب ،وكل أولئك امللتزمني بأن حياربوا اإلفالت من العقاب ويقدموا إىل
العدالة مرتكيب اجلرائم اخلطرية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف ليبيا | .مكتب املدعي العام
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