
عمًال السابع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة التقرير 

)2011(1970مجلس البقرار 

مقدمة

شار إليه يف ما يُ ) (2011(1970املتحدة باإلمجاع القرار ، تبىن جملس األمن التابع لألمم 2011شباط/فرباير26يف –1

إىل املدعي العام 2011شباط/فرباير 15)، القاضي بإحالة الوضع السائد يف ليبيا منذ "1970قرار جملس األمن يلي باسم "

ىل خماطبة جملس األمن كل ستة شار إليها يف ما يلي باسم "احملكمة"). ودعا القرار املدعي العام إللمحكمة اجلنائية الدولية (يُ 

أشهر بشأن اإلجراءات املتخذة وفقاً هلذا القرار.

لس يف قرير يف ت–2 أنه "يف األسابيع املقبلة، سيقدم مكتب املدعي العام ، أعلن 2011أيار/مايو 4ه األّول، املقّدم إىل ا

"، وأنه "سريكز على األشخاص الذين يتحملون القسط القبضأمر بإلقاء طلبه األّول إىل الدائرة التمهيدية األوىل إلصدار [...]

".2011شباط/فرباير 15األكرب من املسؤولية عما ارُتكب من جرائم ضد اإلنسانية على أراضي ليبيا منذ 

دار إص2011أيار/مايو 16، أفاد املكتب بأنه قد طلب يف 2011تشرين الثاين/نوفمرب 2املؤرّخ يفالثاين، ويف تقريره–3

حبق ثالثة أشخاص. ووفقًا لألدلة، يتحمل هؤالء األشخاص القسط األكرب من املسؤولية عن اهلجمات اليت أوامر بإلقاء القبض

. ويف 2011ع ويف منازهلم يف بنغازي وطرابلس وأماكن أخرى يف خالل شهر شباط/فرباير ل يف الشوار زّ على املدنيني العُ ُشّنتْ 

لقذايف، وسيف اإلسالم التمهيدية األوىل أوامر بإلقاء القبض حبق معمر االدائرةدر قضاة ، أص2011حزيران/يونيه 27

)(أ) من 1(7عبد اهللا السنوسي على خلفية ارتكاب جرائم القتل العمد بوصفها جرمية ضد اإلنسانية مبوجب املادة القذايف، و 

)(ح) من نظام روما األساسي.1(7املادة نظام روما األساسي، واالضطهاد بوصفه جرمية ضد اإلنسانية مبوجب 

ت إجراءات ، 2012أيار/مايو 16ويف تقريره الثالث، املؤرّخ يف –4 الدعوىأشار املكتب إىل أن الدائرة التمهيدية األوىل أ

ليبيا ، وإلقاء القبض على كل من سيف اإلسالم القذايف يف2011تشرين الثاين/نوفمرب 22القائمة حبق معمر القذايف يف 
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. كما أشار املكتب 2012آذار/مارس 17وعبد اهللا السنوسي يف موريتانيا بتاريخ 2011تشرين الثاين/نوفمرب 19بتاريخ 

القائمة حبق سيف اإلسالم يف مقبولية الدعوى2012أيار/مايو 1إىل الطعن الذي قدمته احلكومة الليبية بتاريخ أيضًا 

القذايف.

الدعوتني القائمتني مقبولية ثة عن دّ حم، قّدم املكتب معلومات 2012تشرين الثاين/نوفمرب 7ويف تقريره الرابع، املؤرّخ يف - 5

حبق سيف اإلسالم القذايف، وتسليم عبد اهللا السنوسي إىل ليبيا، والتحقيقات اجلارية.

حبق الدعوتني القائمتني مقبولية ، قّدم املكتب معلومات حمّدثة عن2013أيار/مايو 8ويف تقريره اخلامس، املؤرّخ يف –6

سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، وكذا عن التحقيقات اجلارية.

مقبولية د من املعلومات احملّدثة عن، قّدم املكتب املزي2013تشرين الثاين/نوفمرب 14ويف تقريره السادس، املؤرّخ يف - 7

عن التحقيقات اجلارية.فضالً حبق سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، الدعوتني القائمتني 

يتناول هذا التقرير السابع ما هو آت:–8

التعاون؛)أ

الدعوتني؛الدعوتني القائمتني حبق سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، مبا يف ذلك مقبولية )ب

التحقيقات اجلارية؛)ج

ا من ِقبل األطراف املختلفة يف ليبيا منذ )د .2011شباط/فرباير 15اجلرائم املزعوم ارتكا

التعاون–1

، يف الفقرة اخلامسة: "حيث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات الدولية املهتمة 1970جملس األمن قرار–9

باألمر على التعاون التام مع احملكمة واملدعي العام". ويف ما خيص الدول األطراف يف نظام روما األساسي، يوفر النظام 

جزء التاسع منه.األساسي إطاراً قائماً لاللتزامات وفقاً لل
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املستمر، سواًء من الدول األطراف أو غري األطراف، خبصوص الوضع يف ليبيا، ويتطلع إىل يُثمن املكتب التعاون - 10

املواصلة مع عدد من هؤالء الشركاء األساسيني من أجل السعي والتوصل إىل حلول مبتكرة وسباقة للتحديات األمنية اليت تواجه 

وتعزيز سيادة القانون يف ليبيا.التحقيقات اجلارية 

حكومة ليبيا1- 1

على: "أن تتعاون السلطات الليبية تعاونًا كامًال مع احملكمة ومع املدعي العام وتقدم 1970قرار جملس األمن ينص–11

هلما ما يلزمهما من مساعدة عمًال مبقتضيات هذا القرار".

مع النائب العام اللييب عبد القادر رضوان والوفد املرافق املدعية العامة ونائبهاالتقت ، 2014كانون الثاين/يناير 29يف –12

له يف الهاي ملناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم اليت أبرمت يف العام املاضي بني مكتب املدعي العام وحكومة ليبيا بشأن تقاسم 

ويف ذلك االجتماع، وافق املمثلون الليبيون لقاء القبض.الحقات القضائية املستقبلية واسرتاتيجية إاألعباء يف التحقيقات وامل

م املوجودين خارج ليبيا  على دعم التحقيقات املستمرة ملكتب املدعي العام، مع تركيز املكتب بشكل خاص على املشتبه 

م مسؤولون عن جرائم خطرية. مهم مع املمثلني الليبيني من وناقش املكتب الذين يعتقد املكتب أ الذين سيالحقوا املشتبه 

مع الليبيني التواريخ ناقش املكتب يو ، واتفق معهم على االجتماع جمددًا يف أقرب وقت ممكن ملناقشة التفاصيل العملية.أوالً 

13اليت سيقدمها إىل جملس األمن يف ةحاطاإلاحملتملة لالجتماع منذ ذلك احلني، ويعتقد أن االجتماع القادم سُيعقد بعد 

مباشرة. وسيقدم املكتب املزيد من التفاصيل يف إحاطته التالية للمجلس.2014يار/مايو أ

حبق سيف تنيالقائموتنيشار إليه يف التقرير السادس، فإن مذكرة التفاهم ال تؤثر بأي حال على الدعوكما هو مُ –13

احلكومة ممثلي دعو لياستغل املكتب فرصة االجتماع الذي انعقد يف كانون الثاين/يناير اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي. وقد

تقدمي سيف اإلسالم القذايف فوراً إىل احملكمة، وتذكرهم بذلك جمدداً هنا.بهاالتزامإىل تنفيذ يةالليب
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ن بحق سيف اإلسالم القذافي وعبد اهللا السنوسيان القائمتاالدعوت- 2

يذكر املكتب أن حكومة ليبيا تصّرفت وفقًا لإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي خبصوص –14

الطعن يف مقبولية الدعوتني القائمتني حبق كل من سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي. وتستلزم املقبولية تقييم وجود 

من نظام روما األساسي. )1(17عمًال بالفقرات من (أ) إىل (ج) من املادة ،إجراءات قضائية وطنية مناسبة وتقييم صدقها

وُتعد هذه مسألة قضائية ختضع يف النهاية إىل ما تقرره دوائر احملكمة.

إىل أن احلكومة الليبية ملزمة بأن تتعاون "تعاونًا كامًال مع احملكمة ومع املدعي العام وتقدم هلما ما االدعاءيشري –15

عدم تضمن وبناًء على ذلك، ينبغي على ليبيا أن .1970ألمم املتحدة التابع لجملس األمن بقرار مهما من مساعدة" عمًال يلز 

ا القضائية احمللية عرقلة  ويشمل ذلك، يف ما يتصل بالدعوى القائمة حبق إلجراءات القضائية املعروضة على احملكمة.لإجراءا

اية املطافاالستئناف عبد اهللا السنوسي، أي قرار تصدره دائرة  من شأنه أن يلغي قرار الدائرة التمهيدية ويعلن مقبولية يف 

التزاماً لت ليبيا تتحمل ما زاويف ما يتصل بالدعوى القائمة حبق سيف اإلسالم القذايف، الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

على لتقدميه إىل احملكمة استنادًا إىل القرار القائم الذي أصدرته الدائرة التمهيدية برفض طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى، مستمراً 

ا على ل عدم الرغم من طعن ليبيا يف هذا القرار. وينبغي على حكومة ليبيا أن تقّدم سيف اإلسالم إىل احملكمة فوراً أو تعلّ  قدر

تقدميه. وبعد صدور تقارير إعالمية تشري إىل بدء حماكمة سيف اإلسالم القذايف يف ليبيا، ينبغي على ليبيا أيضًا أن تقّدم 

ا القضائية احمللية ضد سيف اإلسالم القذايف لن تعيق التزامها بتقدميه. ضمانات بأن إجراءا

طعون يف مقبولية الدعوتني القائمتني حبق كل من سيف اإلسالم وعبد اهللا الفإن وكما ذكر املكتب يف تقارير سابقة، –16

حيث اعُتربت الدعوى القائمة حبق –قيد االستئناف. وما زال قرارا املقبوليةقد علقت حتقيقات املكتب يف الدعوتنيالسنوسي

ة.سيف اإلسالم مقبولة واعُتربت الدعوى القائمة حبق عبد اهللا السنوسي غري مقبول
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التحقيقات الجارية–3

، أشار املكتب إىل أنه شرع يف دعوى 2013تشرين الثاين/نوفمرب 14يف تقريره السادس إىل جملس األمن، املؤرّخ يف –17

م اوكان أيضً ثانية  ويواصل املكتب حتقيقاته يف هذا اخلصوص، ُمركزاً آخرين خارج ليبيا. حمتملني جيمع األدلة حبق مشتبه 

م مسؤولون عن جرائم خطرية والذين  بشكل خاص على املسؤولني املوالني للقذايف املوجودين خارج ليبيا الذين يعتقد املكتب أ

ديدًا  مثلها وتواجه هذه التحقيقات حتديات أمنية خطرية يف ليبيا، .الليبية املشّكلة حديثاً للحكومة أمنيًا رمبا ال يزالون ميثلون 

ا مع قلم احملكمة يف املرتكبةيف اجلرائم التحقيقات مثل كل  يف ليبيا. ويشجع املكتب أيضًا حكومة ليبيا على إمتام مفاوضا

ا موظفو احملكم ا تسهيل اجلهود أقرب وقت ممكن بشأن مسألة االعرتاف باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع  ة، واليت من شأ

ليبيا.أراضياملنّسقة يف 

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

، صادر عن  2013يف تقريره السادس، أشار املكتب إىل تقرير لألمم املتحدة مؤرّخ يف األّول من تشرين األّول/أكتوبر –18

اء التعذيب وحاالت إ، حيض على اإلنسانحلقوقاملتحدةلألممالساميةاملفوضيةل من بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا و ك

فاة يف أثناء االحتجاز يف ليبيا، وذلك من خالل نقل احملتجزين لدى الكتائب املسلحة إىل السيطرة الفعلية للدولة. ومؤخراً، الو 

"بالغ القلق من عدم وجود إجراءات قضائية ، أعرب جملس األمن عن 2014آذار/مارس 14، املُعتمد يف 2144يف القرار 

هلم صلة بالنزاع والذين ما زال عدد كبري منهم حمتجزًا خارج نطاق سلطة يف ما يتعلق باحملتجزين، مبن فيهم األطفال، الذين 

يف مراكز االحتجاز من انتهاكات وجتاوزات، مبا يف ذلك التعذيب الدولة، ومن األنباء الواردة عما يطال حقوق اإلنسان 

والعنف اجلنسي واجلنساين".

الذين يقدر عددهم و احملتجزين الذين هلم صلة بالنزاع، من األغلبية العظمىتيف وقت صدور التقرير السادس، كان–19

ووفقًا ألفضل تقييم للمكتب، فإن هذا بثمانية آالف، خيضعون لالحتجاز من دون اتباع اإلجراءات القانونية واجبة التطبيق. 

العدد اخنفض إىل أقل من سبعة آالف شخص مل يتم نقلهم بعد إىل سلطة الدولة ومتثل حاالت احتجازهم انتهاكًا حلقوق 

ائيًا جديداً، هو وقاإلنسان األساسية. ، 2014آذار/مارس 2د أقّرت احلكومة الليبية خبطورة املشكلة وحددت موعدًا 
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املتوجيه  وتشري التقارير إىل أن ثوار مصراتة، ، وقد انقضى هذا املوعد اآلن.مجيع احملتجزين أو إطالق سراحهمإىلاال

سروا يف أثناء حصار أن مجيع اجلنود واملتطوعني الذين أُ 2013/ديسمرب بالتنسيق مع جملس املدينة، أعلنوا أيضاً يف كانون األّول

يدعوطلق سراحهم. و ثبت عدم مشاركتهم يف أي جرائم أو ممن قضوا مدة عقوبتهم، سيُ مصراتة الذي دام ثالثة أشهر، ممن 

احملتجزين يف أقرب وقت ممكن، ويناشد للسري يف اإلجراءات القضائية اخلاصة بباقي املكتب حكومة ليبيا أن تفعل ما يف وسعها 

السلطات احمللية، وال سيما يف مصراتة، بأن تتعاون مع احلكومة الليبية يف هذه اإلجراءات.

، الذي جيّرم التعذيب وسوء املعاملة 2013يف نيسان/أبريل 2013لعام 10وعلى الرغم من اعتماد القانون رقم –20

ه إليه هذه توجَّ كيإىل العدالة  أو أي ضابط حكومي قدمي أي عضو من أعضاء امليليشيات والتمييز، ليس لدى املكتب علم بت

امات. وقد متُ  من املادة و(ك) ثل إساءة معاملة احملتجزين جرائم ضد اإلنسانية مبوجب الفقرات الفرعية (أ) و(هاء) و(و) اال

) من نظام روما 2(8) من الفقرة (ج) من املادة 2و() 1ني الفرعيتني ()، وقد متثل أيضًا جرائم حرب مبوجب الفقرت1(7

وما زال املكتب يشعر أيضًا بالقلق إزاء املزاعم اليت تفيد بارتكاب قوات املتمردين جرائم يف أثناء النزاع مبدينة األساسي.

تاورغاء، يف أعقاب احلصار الذي فرضته حكومة القذايف على مصراتة، اليت تقع بالقرب من املدينة. وقد ُفرض هذا احلصار 

30.000وال يزال ن من أبناء مصراتة أنه حظي بدعم نشط من معظم أهل تاورغاء.جزئيًا من ناحية تاورغاء، ويعتقد كثريو 

يف مجيع أحناء ليبيا، تشري يعتمد على مصادر هزيلةخميم 26اء مشردين إىل اليوم، ويعيشون يف أكثر من تاورغأهل تقريبًا من 

إىل 2011ني من تاورغاء يف الفرتة من آب/أغسطس ويبدو أن تشريد املدني. التقارير إىل أن األوضاع اإلنسانية تدهورت فيها

مستوف لعناصر إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وهي جرمية ضد اإلنسانية مبوجب املادة 2014نيسان/أبريل 

.من نظام روما األساسي)7)(ه)(2(8)(د)، وجرمية حرب مبوجب املادة 1(7

، مقدم إىل جملس 2014كانون الثاين/يناير 13أشار مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان يف تقرير مؤرّخ يف –21

تمععدم وجود اسرتاتيجية شاملة حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، إىل  وقد .ديارهاات التاورغية احمللية إىل لضمان عودة ا

ثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا لعقد مؤمتر وطين بشأن التشرد الداخلي ولكنه مل يُعقد خططت كل من احلكومة الليبية وبع

دينة لمجلس احمللي ملالنازحني لعضاء األمع 2014آذار/مارس 22ووفقًا للتقارير، التقى رئيس الوزراء عبد اهللا الثين يف بعد.

لس بويشري املكتب أيضًا إىل تقارير حديثة تفيد شريد.ملناقشة الوضع اإلنساين وإجياد حلول الستمرار التتاورغاء  أن ا



7/7صفحة:

ا ُفتحت بني رقة طرح مبادرة لعودة أهل تاورغاء، إضافة إىل التنفيذي إلقليم بُ  القسم قنوات االتصاالت اليت أوردت التقارير أ

لس احمللي ملدينة تاورغاء، واليت أعقبتها اجتماعات، وفقًا ملا أشارت  لس احمللي ملدينة مصراتة وبني ا املعين بقضية تاورغاء با

وعلى الرغم من أن هذه املبادرات جديرة بالرتحيب إليه التقارير، يف شهري شباط/فرباير وآذار/مارس للبحث عن حلول.

ا مل يت مخض عنها حىت اآلن أي تغيري لصاحل أهل تاورغاء.ومهمة، فإ

الختام–5

طلب احملكمة وتتصرف وفقًا اللتزامها الواضح بتقدمي سيف اإلسالم القذايف إىل إىل جيب على ليبيا أن متتثل فورًا –22

احملكمة.

استعداده للعمل معها يف حماولتها ر املكتب التحديات اليت تواجهها احلكومة الليبية ويعرب عن كسابق عهده، يقدّ –23

ويدعو املكتب شركاء احلكومة الليبية الرئيسيني إىل تقدمي كل دعم ممكن لضمان استعادة معاجلة أكرب عدد ممكن من الدعاوى.

ا تعزيز عمل احلكومة مع احملكمة وتدابرياحلكومة ل العدالة ألمن يف ليبيا، وإجراء مزيد من املناقشة حول الطريقة اليت ميكن 

االنتقالية األخرى.

تمع الدويل –24 وعلى دأبه، يستمر املكتب يف تشجيع احلكومة الليبية على أن تعرض على جملس األمن وعلى ا

وسوف يربهن ذلك على أن العدالة ال تزال اسرتاتيجيتها الشاملة للتصدي للجرائم بغض النظر عمن ارتكبها ومن تضّرر منها.

سية تدعم اجلهود املبذولة لضمان السالم واالستقرار يف ليبيا، وأن الفرصة ستتاح للمتضررين من مجيع اجلرائم متثل أولوية رئي

اللتماس اإلنصاف عن طريق احملاكم.

اء اإلفالت من العقاب يف ليبيا، ويتطلع إىل العمل ويرى–25 املكتب أن مشاركة احملكمة اجلنائية الدولية ال تزال ضرورية إل

مع احلكومة الليبية وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ملعاجلة الدعاوى املستقبلية.


