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المقدمة- 1

لس"أو(املتحدةلألممالتابعاألمنجملساعتمد،2011فرباير/شباط26يف- 1 1970القرارباإلمجاع") ا
أو(الدوليةاجلنائيةللمحكمةالعاماملدعيإىل2011فرباير/شباط15منذليبيايفاحلالةبإحالةالقاضي،)2011(
لسخماطبةإىلالعاماملدعيوبدعوة،")احملكمة" .القرارذاعمالاملتخذةاإلجراءاتبشأنأشهرستةكلا

لسإىل) “املكتب”أو(الدوليةاجلنائيةللمحكمةالعاماملدعيمكتبقدم،2011عامومنذ- 2 عشرأحدا
آخرمتضمنااملكتبمنعشرالثاينالتقريرهووهذا. املستجداتآخرالتقاريرهذهوتضمنتسنوي،نصفتقريرا

.ليبيايفباحلالةيتعّلقمايفأنشطتهبشأناملستجدات

السنوسياهللاوعبدالقذافياإلسالمسيفعلىالمقامتانالدعويان- 2

القذافياإلسالمسيف

لس،إىلعشراحلاديتقريرهيفأشاركمااملكتب،قّدم- 3 26يفاألوىلالتمهيديةالدائرةإىلطلباا
(أو "السيد العترييالعجميالسيدإىلطلببإرسالاحملكمةقلميوّجهأمرٍ إصدارملتمسا2016أبريل/نيسان
العترييالسيد ويقود. احملكمةإىلوتقدميه") القذايف(أو "السيد القذايفاإلسالمسيفعلىالقبضإللقاء") العتريي
املكتبجهودهذا الطلب جزءا من وكانيف الزنتان بليبيا، ويوجد السيد القذايف حتت سيطرته. الصديقبكرأبوكتيبة 
.احملكمةإىلالقذايفالسيدتقدميخالهلامنميكنأخرىسبللتقصي

الليبيةبالسلطاتباالتصالاحملكمةمسّجلاألوىلالتمهيديةالدائرةأمرت، 2016/يونيه حزيران2ويف- 4
:آتهوعمالالستعالم

بني السلطات الليبية وامليليشيا يف الزنتان.إذا كان مثة تنسيق قد جرى مؤخراما)1(
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ما إذا كانت السلطات الليبية توافق على إرسال طلب إىل امليليشيا يف الزنتان بإلقاء القبض على )2(
السيد القذايف وتقدميه إىل احملكمة.

لتيسري ما إذا كانت السلطات الليبية مستعدة، وفقا اللتزامها بالتعاون مع احملكمة تعاونا كامال، )3(
إرسال هذا الطلب إىل السلطات احمللية املعنية يف الزنتان أو توافق عوضا عن ذلك على أن ترسل 

.احملليةالسلطاتتلكإىلمباشرةلطلباحملكمة ا

، قّدم قلم احملكمة تقريرا بآخر املستجدات بشأن تنفيذ أمر الدائرة 2016تشرين األّول/أكتوبر 28ويف - 5
. 2016أيلول/سبتمرب 29ن ذلك التقرير، يف مرفق سري، ردا من مكتب النائب العام اللييب بتاريخ التمهيدية. وتضم
توجيهات بشأن املسار الذي ستسلكه اإلجراءات التالية لالتصال بالسلطات املعنية الليبية. وينتظر كمةوالتمس قلم احمل

ذه املسألة.التمهيدية األوىل بشأن اخلطوات التاليةالدائرةاملكتب قرار  يف ما يتصل 

اّدعت بأن السيد القذايف ُأطلق سراحه. وكان 2016وقد تداولت الصحافة تقارير خمتلفة منذ بداية متوز/يوليه - 6
12من ضمنها تقرير ورد فيه بيان حملام يتصرف بالنيابة عن السيد القذايف جاء فيه أن السيد القذايف ُأطلق سراحه يف 

عمال بعفو سبق أن أعلن برملان طربق عنه. وتلقى املكتب منذ ذلك احلني معلومات من مكتب 2016نيسان/أبريل 
النائب العام اللييب ومن مصادر موثوقة أخرى تفيد بأن هذه التقارير مل تكن صحيحة وأن السيد القذايف ال يزال حتت 

سيطرة ميليشيا السيد العتريي يف الزنتان.

لس الرئاسي وبصرف النظر عن صدق ه- 7 ذه التقارير، من الواضح أن السيد القذايف ال يزال بعيدا عن إشراف ا
حلكومة الوفاق الوطين وخارج سيطرته.

لس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطين أصدر بيانا علنيا يف - 8 أّكد 2016متوز/يوليه 10ويشري املكتب إىل أن ا
بالتقادم وأن أي عفو عام أو خاص ال ينطبق عليه وفقا لالتفاقيات الدولية فيه أن التهم ضد السيد القذايف ال تسقط 

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. ومهما تكن الظروف، يرى املكتب أن أي عفو مفرتض من هذا القبيل مل يكن ليحمل 
.أمام احملكمةى السيد القذايفأي أثر قانوين أمام احملكمة ومل يكن ليحول دون السري قدما يف إجراءات الدعوى املقامة عل

عبد اهللا السنوسي

ينتظر املكتب صدور التقرير الكامل لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا (أو "بعثة ليبيا") بشأن إجراء احملاكمة - 9
وقائع جديدة من عدم نشوء يف هذه املرحلة يرى وما فتئ املكتب .احمللية لعبد اهللا السنوسي (أو "السيد السنوسي")

ُقامة على السيد السنوسي  ا أن تلغي األساس الذي سبق أن اعتربت الدائرة التمهيدية األوىل بناًء عليه أن الدعوى املــ شأ
) من 10(19غري مقبولة أمام احملكمة. ويستند هذا التقييم إىل املعلومات املتوافرة لدى املكتب حاليا. ووفقا للمادة 
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ي، يواصل املكتب مجع املعلومات ومراجعه تقييمه كلما منت معلومات جديدة إىل علمه. ويف هذا نظام روما األساس
الشأن، يشري املكتب إىل القرار الذي اختذته دائرة االستئناف باحملكمة والذي قضى بأن اإلخالل بأصول احملاكمات يف 

أمام احملكمة اجلنائية الدولية.مقبولةالدعوىإىل مستوى خطري لكي ُتعّد يصلحماكمة حملية جيب أن 

ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة بسجن الهضبة

لس، أوامر بإلقاء القبض على ثالثة أفراد على خلفية االدعاءات - 10 أصدرت السلطات الليبية، كما سبق أن بلغ ا
ة ضده بسجن اهلضبة. ويدرك املكتب بتعذيب الساعدي القذايف، أخي السيد القذايف، أو ارتكاب أفعال الإنسانية مشا

من هؤالء الثالثة تفيد بأن واحدااأن أوامر إلقاء القبض تلك مل تُنّفذ بعد. وقد تلقى املكتب، عالوة على ذلك، تقارير 
رجع إىل موقع سلطة كان يشغله بسجن اهلضبة. ومل يتسىن بعد للمكتب تأكيد هذه املعلومات.

معلومات تفيد بأن أي إساءة معاملة ادُّعى بتعرض السيد السنوسي هلا بسجن اهلضبة قبل ومل يتلق املكتب أي - 11
ا أن تلغي األساس الذي أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل بناًء عليه قرارها  حماكمته أثرت على سري حماكمته أو من شأ

بشأن املقبولية.

اءلة أولئك الذين يتحملون املسؤولية عن التعذيب أو األفعال وإذ يضع املكتب يف اعتباره التزامات ليبيا مبس- 12
ذه االدعاءات. ة بسجن اهلضبة، سيواصل املكتب رصد احلالة يف ما يتعلق  الالإنسانية املشا

التحقيق الجاري- 3

قات يف إقليم ما برحت ليبيا تواجه الوضع األمين املتداعي. وحيول هذا التداعي دون اضطالع املكتب بالتحقي- 13
اجلديدة احملتملة على حد سواء. ويواصل املكتب تقييم الوضع األمين يف دعاوىاملوجودة والبالدعاوىليبيا يف ما يتصل 

رب وقت ممكن. ويداوم املكتب يف أقميدانية ليبيا من خالل مصادر متنوعة، بغية العودة إىل هذا البلد إلجراء حتقيقات 
من املخاطر األمنية املواكبة لذلك، وسيواصل العمل يف شراكة مع مكتب النائب العام اللييب على السعي إىل احلد أيضا

إلجياد حل مناسب يسمح بإرسال بعثات التحقيق بأمان. وقد جنح املكتب عن طريق عمله من خارج ليبيا يف مواصلة 
2017املوارد، يعتزم املكتب يف عام إجراء حتقيقات ومجع أدلة هامة. وعلى الرغم من استمرار وجود حتديات تتصل ب

فيها ُيدعى اليت ، ومن ضمنها احلاالت الراهنة 2011توسيع نطاق حتقيقاته بشكل كبري يف اجلرائم املرتكبة منذ عام 
.يدخل يف اختصاص احملكمةسلوك إجرامي خطريبارتكاب 

بشأن 2013ويواصل املكتب حتقيقاته يف اجلرائم استنادا إىل مذكرة التفاهم اليت أبرمها يف تشرين الثاين/نوفمرب - 14
تقاسم األعباء مع السلطات الليبية، ويواصل مكتب النائب العام اللييب تقدمي الدعم واملواد الثبوتية إىل مكتب املدعي 

اد ويستغل سبل التحري وجيري املقابالت لتعزيز حتقيقاته.هذه املو املدعي العام العام. و حيلل مكتب 
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لس مرارا يف قراراته املختلفة اجلرائم اليت ُيدعى بارتكاب ما ُتسمى بالدولة اإلسالمية يف العراق - 15 وقد أدان ا
والشام (أو "داعش")، وأنصار الشريعة، وأطراف أخرى يف النزاع يف ليبيا هلا. ويعي املكتب متام الوعي أن أطرافا يف النزاع 

اختصاص احملكمة، بينما يكابد املدنيون يف ائع اليت قد يُعّد بعضها جرائم تدخل الدائر يف ليبيا يواصلون ارتكاب الفظ
تبعات االقتتال الذي طال أمده وإساء املعاملة النامجة عن انعدام القانون والنظام. ويعي املكتب، كما أبلغت بعثة ليبيا 

لس مؤخرا، أن طرابلس ال تزال ترزح حتت سيطرة  ة نشأت يف العاصمة ويف املناطق احمليطة مجاعة مسلحة متنازع40ا
ا.

ونظرا خلطورة حالة العنف واإلفالت من العقاب السائدة يف ليبيا حاليا، كما هو مبّني يف القسم السادس من - 16
هذا التقرير، واالحتماالت اليت حددها املكتب لتحقيق تقدم يف التحقيقات، يعتزم املكتب أن يكفل وضع حتقيقاته يف 

.2017بيا ضمن أولوياته يف عام لي

ا بعد عام - 17 موارد ضخمة لتمكني املكتب 2011وسوف يتطلب التوسع يف التحقيق يف اجلرائم املــُدعى بارتكا
من مواصلة االضطالع بعمله بفاعلية. ومن أجل ذلك، سيزيد املكتب املوارد اليت يكرسها للتحقيق يف ليبيا زيادة كبرية. 

ص هذه املوارد حتما على حساب حتقيقات أخرى مطلوبة يف حاالت أخرى. وعالوة على ذلك، سيضطر أيت ختصيتوسي
ا، مجيعها يف حالة ليبيا، على الرغم من تساويها من حيث  ُدعى بارتكا املكتب إىل املفاضلة يف التحقيق بني جرائم مــ

لس من جديد إىل دعم املكتب اخلطورة. ويدعو  ليبيا من يف لتحقيقات عدة املالية من األمم املتحدة لوتيسري املساهذا ا
لس احلالة إليهأجل ختفيف احلمل املايل اإلمجايل الذي يتحمله املكتب .بسبب إحالة ا

من خالله يبتغي، الذي 9حتقيق هدفه االسرتاتيجي رقم ىلإمةيسعىأيضا فإنه، املكتبقلة مواردلنظراو - 18
اجلرائم اليت علىبالتنسيق مع شركائه ملواصلة سد فجوة اإلفالت من العقاب قاضاةلتحقيق وامللتطوير اسرتاتيجيات 

القانون تنفيذهيئات تدخل يف اختصاص احملكمة. وحتقيقا هلذه الغاية، اختذ املكتب خطوات ملموسة من خالل حتديد 
سيق والعمل معها. وعلى وجه اخلصوص، يعمل التنو ا تصال االالوطنية الناشطة يف التحقيقات ذات الصلة بليبيا، و 

ق مع األفراد املتورطني يف تسهيل اهلجرة غري املشروعة عرب ليبيا ومتويلها. وقد ُعقد اجتماع اليت حتقيئات اهلاملكتب مع 
واضحا هيئات قضائية وحتقيقية من عدة دول. وكانضم، 2016تنفيذي ملدة يومني يف الهاي يف تشرين األول/أكتوبر 

املختلفة ترتبط على حد سواء بالتحقيقات اليت ُجيريها يئات اهلمن االجتماع أن التحقيقات الوطنية والدولية اليت ُجتريها 
املتبادلحرتام اال، مع امنسقمجاعيا عمالمع هذه الدول أن يعمل املكتب بيقضيمن حيث املبدأ اتفاق أُبرماملكتب. و 

دف تعزيز اجلهود الرامية إىل إجراء حتقيق كامل يف اجلرائم اليت ، جهةكل املستقلة لوالية لل اختصاصيف تدخلوذلك 
.كل جهة على حدة

أوامر إلقاء القبض اإلضافية- 4
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م آخرين تقدما- 19 ملحوظا منذ التقرير األخري. ويعتزم أحرزت جهود املكتب املتعلقة بإلقاء القبض على مشتبه 
املكتب طلب استصدار أوامر إلقاء قبض جديدة حتت األختام يف أقرب وقت ممكن، ويأمل أن تصدر أوامر إلقاء القبض 

يف الوقت املناسب حامسا، وسيتطلب هذهيف املستقبل القريب. وسيكون تنفيذ أوامر إلقاء القبض اجلديدةاجلديدة
من جملس األمن.ادعمأن تتضمن حيرجَّ جهودا منسقة، 

التعاون- 5

لس من قرار 5ورد يف الفقرة - 20 لس "حيث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية وسائر املنظمات اأن 1970ا
، املستمر معهالدولية املهتمة باألمر على التعاون التام مع احملكمة واملدعي العام". ويُثمن املكتب تعاون الدول اإلقليمية

حتقيقات املكتب بشأن يسرييف تكال البلدين سلطاتوال سيما من جانب السلطات التونسية واألردنية، إذ استمرت 
احلالة يف ليبيا.

لس "يقرر أن تتعاون السلطات الليبية تعاونا كامال مع احملكمة اأن 1970من القرار 5وورد أيضا يف الفقرة - 21
أميااملدعي العام وتقدم هلما ما يلزمهما من مساعدة عمال مبقتضيات هذا القرار". ويؤكد املكتب جمددا أنه ُيقدر معو 

للتحقيقات، واملشورة، واألدلة اليت ال يزال يتلقاها من مكتب النائب العام اللييب. وعلى الرغم من العمليايتالدعم تقدير
االجتماع األخري الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر فإنالعام اللييب نفسه فيها، الظروف الصعبة اليت جيد مكتب النائب 

ذا املكتب  2016 سبل تعزيز التعاون بطريقة منفتحة نوقشتمثمرا للغاية. و هو اآلخر كانمع رئيس قسم التحقيقات 
وصرحية.

ذيدون تعاون منعن نتائج إجيابية تتمخضال ميكن أن القبيلإن التحقيقات ذات الطبيعة املعقدة من هذا - 22
، على حد سواءيف الوقت املناسب. وحتقيقا هلذه الغاية، يُثمن املكتب تعاون الدول األطراف والدول غري األطرافبال

معخالل فرتات معقولة، يفلطلبات املكتب تقريبا ما يتعلق بطلبات املساعدة. وتستجيب مجيع الدول وال سيما يف
دون مزيد من . وحيث املكتب مجيع الدول اليت مل تستجب لطلباته أن تفعل ذلك امفرطاتأخري شهدت قليلةاستثناءات

من التأخري.

الذي يقضي، 2016حزيران/يونيه 13) املؤرخ 2016(2291رحب املكتب أيضا بقرار جملس األمن يو - 23
، علما مبنطوق القرار. وعلى وجه اخلصوص، حييط املكتب 2016كانون األول/ديسمرب 15حىت ليبيابعثةبتمديد والية 
"وإذ يكرر أيضا تأكيد دعوته مجيع األطراف إىل إبداء التعاون مع أنشطة البعثة، مبا يف ذلك اختاذ :اآليتالذي ورد فيه

ا". ومبا أن أمن وسالمة موظفي احملكمة ال يقالن اخلطوات الالزمة لضمان أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبط ني 
ما و ،أمهية لس للتأكد من أن هذا الطلب املوجه اضروريان لألنشطة التحقيقية اليت ُجيريها املكتب، يدعو املكتب أ

ا ميتد صراحة ليشمل مو  ظفي احملكمة جلميع األطراف بالتعاون وضمان أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني 
ذلك جهود املكتب يف إجراء حتقيقات يف إقليم ليبيا.يسرالذين جيرون التحقيقات يف ليبيا. وسيُ 
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يةويؤكد املكتب أن تعاون الدول، مبا يف ذلك من خالل توفري موارد كافية، هو املفتاح لنجاح األنشطة التحقيق- 24
اليت ُجيريها املكتب يف احلالة يف ليبيا.

2011شباط/فبراير 15منذ ارتكبتها األطراف المختلفة في ليبيا التي ُيّدعى أن الجرائم - 6

ومات وأدلة حمتملة تتعلق معلأخرى يتلقى من املنظمات غري احلكومية واملواطنني ومن مصادر ال يزال املكتب - 25
ا تشكل جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة. وتشمل هذه بديبأفعال  اهلجمات األفعال على وجه اخلصوص و ظاهريا أ

اليت تؤثر على السكان املدنيني وتعيق فرارهم من العنف ومتنع حصوهلم على الغذاء والدواء واالحتياجات األساسية 
، يف استعراض هذه استطاعتهاألخرى. ويدين املكتب بشدة أي هجمات من هذا القبيل، وسوف يستمر، بقدر 

.مع األخذ يف االعتبار حمدودية موارده، توسيع حتقيقاته وفقا لذلكةانياملعلومات واألدلة وتقييم إمك

داعشرتكبها تتلك اليت ومن بينهااإلعدام، حاالتأن جمدداالتقرير، وردذا خالل الفرتة املشمولة يف و - 26
على الرغم من و أعمال القتل يف ليبيا. كانت السبب يف العدد األكرب من،  ااملتحالفة معهاألخرى واجلماعات اإلسالمية 

، ااملتحالفة معهاألخرى أو اجلماعات االسالمية داعشها ترتكبااإلعدام اليت حاالت عددأن التقارير تشري إىل اخنفاض 
. وقد اجلماعاتضد هذه اجلماعات املسلحة املتحالفة مع احلكومةاليت تشنها زيادة العمليات القتالية إىل ذلكيرجعرمبا 

حاالت الوفاة جلثث. ويشعر املكتب أيضا بالقلق إزاء أكوام من اوردت تقارير إضافية تفيد بتحديد مواقع مقابر مجاعية و 
يف النريان تبادل إطالق ية وأعمال قصف وإطالق نار أو عن عن غارات جوية عشوائةنامجاأُيدعى بيتاملدنيني البني

ين عليهم، تستمر أعمال االختطاف خاصة يف خالل االشتباكات. وعلى الرغم من  التقارير اليت تفيد باخنفاض عدد ا
. وفضالعلى حد سواءبالنزاع واهلجرةاملتصلةبشأن االحتجازات غري املشروعة ترد باستمرارطرابلس. وال تزال التقارير 

عن ذلك، تلقى املكتب تقارير تفيد بتشرد أعداد كبرية من املدنيني بسبب زيادة العمليات القتالية. ويشري املكتب إىل 
ومع ذلك، ورد أن العدد اإلمجايل للمشردين .مشرد داخلي عادوا إىل ديارهم300,000تقارير تفيد بأن أكثر من 

.350,000حنو يف ليبيا يبلغ داخليا 

الخاتمة- 7

اجلهات الفاعلة اإلقليمية معه، ومن بينها خمتلف اجلهات املعنية املستمر من جانب يُثمن املكتب التعاون - 27
بشأن احلالة يف ليبيا.الدول األخرى، و 

يفموتعاوهمدعمستمرار اص ملوظفي مكتب النائب العام اللييب الاخلتقديره لىعيددمن جاملكتب ويؤكد- 28
ظروف وحتديات صعبة.
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إياه ليبيا عدم تقدمي السيد القذايف إىل احملكمة. ويذكر املكتب أن قدميالتزام ليبيا بتمن جديد املكتب دويؤكّ - 29
استجابةبعدم قرار يقضي ، 2014كانون األول/ديسمرب 10الدائرة التمهيدية األوىل، يف إصدار إىل حىت اآلن أفضى 

لس يف قراره احملكمة. وقد أشار اة) من الئح4(109بندوفقا لللس اإىل القرارحالت الدائرة التمهيدية هذا أليبيا. و 
متوز/يوليو 30وإىل طلب املدعية العامة إىل الدائرة التمهيدية بتاريخ ليبيااستجابةعدم قرار ) إىل 2015(2238
السيد القذايف إىل ضمان نقل. ويدعو املكتب السلطات الليبية إىل فوراليبيا السيد القذايف إىل احملكمةقدم، أن ت2015

مر الدائرة االبتدائية يف ألبيا لياستجابةلس على اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان اوحيث ،احملكمة متشيا مع التزامها
الوقت املناسب.

إطار جهده بتخصيص موارد إضافية للتحقيقات يف اجلرائم احلالية، وذلك يف التزامهمن جديد املكتب دويؤكّ - 30
ا بللتخفيف من معاناة املدنيني الذين ما زالوا يتحملون وطأة القتال واجلرائم اخلطرية اليت ُيدعى  يف ليبيا. حاليا ارتكا

لس احلالة اعلى حساب حتقيقات يف حاالت أخرى. وقد أحال سيتأتى حتما ويؤكد املكتب أن زيادة حتقيقاته يف ليبيا 
وتيسري املساعدة دعم ال سيمالس على دعم جهوده احلالية يف ليبيا، و اواصل املكتب حثّ يف ليبيا إىل احملكمة. وي

، ذي بالمحىت اآلن أي دعمل يقدم . ولألسف، فإن جملس األمن 2017يف عام لتحقيقات املالية من األمم املتحدة ل
مايل أو غريه، لعمل املكتب يف ليبيا.

شردينبشأن عودة امل2016آب/أغسطس 31يف تاورغاء و مصراتةبني املربمة تفاقية االرحب املكتب بيو - 31
ا رغبة الثناء، وال سيما الهذه االتفاقية تستحق و وتعويض املتضررين.  يف حتقيق السالم االجتماعي والعدالة اليت سطر

. ويشجع املكتب إىل األجيال القادمةتوريثهاوإقامة حكم القانون واملسامهة يف منع تكرار أخطاء املاضي أو الضررجربو 
دف إىل حتسني حياة اختاذ  لييب.الشعب المبادرات أخرى من هذا القبيل 

، األمنوجملسليبيا،بعثةوحكومة الوفاق الوطين، و يلس الرئاسالعمل مع ااستمرار ىلإاملكتب ويتطلع - 32
يف نظام روما األساسي الواردة العقاب على اجلرائم اإلفالت من هالذي يسودوخمتلف الدول للتصدي للمناخ احلايل 

وغريها من اجلرائم يف ليبيا.

مكتب املدعي العام


