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للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عماًل بقرار المجلس  العشرونالتقرير 

1970 (2011) 

 المقدمة - 1

 ،(2011) 1970 القرار باإلمجاع ،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 بإحالة القاضي
 أنشطةيف  تستدداتامل اا متضمن العشرون التقرير هو وهذا. القرار هبذا عملا  ذةاملتخ   باإلجراءات أشهر ستة كل إفادته إىل العام املدعي
 .ليبيا يف باحلالة يتعلق فيما( “املكتب)” العام املدعي مكتب

 الُمقامة الدعاوى حالة  - 2

 الورفلي بوسيف مصطفى حممود

 مصطفى حممودالتسيد  على قبضبال نأمري احملكمة أصدرت ،2018 يوليه/متوز 4و 2017 أغتسطس/آب 15 يف - 2
 يف شخصاا  43 عمداا  وقتل أعدم الورفلي التسيد بأن بادعاءات األمران ويتعلق .بعد ي نّفذا مل( ‘‘الورفلي التسيد’’) الورفلي بوسيف
 قائد ،(‘‘حفرت اللواء’’) حفرت خليفة اللواء بقيادة ،‘‘الكرامة عملية’’ باسم املعروفة العتسكرية العمليات أثناء يف حوهلا ماو  بنغازي

 .اللييب الوطين اجليش باسم واملعروفة الشرقية املنطقة يف القائمة امليليشيا

 ومل ،احملكمة إىل تقدميه أو الورفلي التسيد على القبض اللييب الوطين اجليش وال ليبيا شرق يف املدنية التسلطات تتسهل ومل - 3
 يف طليقاا  الورفلي التسيد يزال ال ،لذلك ونتيدة. ارتكاهباب دعىـ  امل اجلرائم هذه عن الورفلي التسيد ملتساءلة ملموسة خطوات واتخذي

 .بنغازي منطقة

 عقيلة التسيد همفي نمب ،البارزين القادة تذكري على الدول مجيع العام املدعي مكتب حيث ،(2011) 1970 بالقرار وعملا  - 4
 التسيد على للقبض اللزمة اخلطوات مجيع اختاذب ،الصاعقة قوات آمر بومخادة ونيس والتسيد اللييب الوطين للديش األعلى القائد صاحل

 من 28 املادة مبوجب العتسكريني القادة عاتق على الواقع االلتزام على العام املدعي مكتب يؤكد كما. احملكمة إىل وتقدميه الورفلي
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 مرتكبيها إخضاع أو احملكمة اختصاص يف تدخل جلرائم الفعلية لتسيطرهتم اخلاضعة القوات ارتكاب قمع أو مبنع األساسي روما نظام
 .املقاضاةو  للتحقيق

 التسيد على 2020 سبتمرب/أيلول 21 يف اقتصادية عقوباتفرض  األورويب االحتاديلحظ املكتب أن  ،الصدد هذا ويف - 5
 .ليبيا يف ارتكاهباب عياد   جرائم بتسبب الورفلي

 خالد حممد التهامي

. 2013 أبريل/نيتسان 18 يف صدر (‘‘التهامي التسيد’’) خالد حممد التهامي التسيد على بالقبض أمر هناك يزال ال - 6
 .2011 أغتسطس/آب 24 إىل فرباير/شباط 15 من الفرتة يف أشخاص تعذيب بينها من خطرية جرائم عن متسؤول أنهب عىوي دّ 

 مل ،ولألسف(. ‘‘مصر’’) العربية مصر جبمهورية القاهرة يف مقيماا  يزال ال التهامي التسيد أن إىل هبا موثوق مصادر وتشري - 7
 .احملكمة إىل وتقدميه عليه للقبض خطوات أي مصر تتخذ

 مصر دعا والذي ،اجمللس إىل العام للمدعي عشر التاسع التقرير أعقاب يف بلديكا به أدلت الذي البيان املكتب ويؤكد - 8
 مجيع حث املكتب ويواصل. ‘‘احملكمة إىل وتتسليمهم [...] فيهم املشتبه على فوراا  القبض إلقاء تيتسري’’ إىل صراحة األخرى والدول
 .العدالة من اإلفلت من نهمميكّ  آمن ملذ احملكمة من املطلوبني للفارين يتوفر أال ضمان على ،مصر فيها مبا ،الصلة ذات الدول

 القذايف اإلسلم سيف 

 اإلسلم سيفالتسيد  قدمه استئنافاا  باإلمجاع االستئناف دائرة رفضت ،2020 مايو/أيار 5 يف اجمللس، إبلغ سبق كما - 9
 .احملكمة يف ضده املـ قامة الدعوى مقبولية يؤكد األوىل التمهيدية الدائرة عن صادر قرار ضد( ‘‘القذايف التسيد’’) القذايف

 الوفاق حكومة بذلتها اليت اجلهود أن املكتب ويلحظ. احملكمة إىل وتقدميه القذايف التسيد على بالقبض ملزمة ليبيا وتظل - 10
 الليبية التسلطات إىل فوراا  نفتسه لتتسليم القذايف للتسيد دعوته املكتب ويكرر. وتقدميه عليه القبض تأمني يف تفلح مل اآلن حىت الوطين

  .احملكمة إىل نقله يتأتى حىت املختصة

 2020تشرين األول/أكتوبر  23يف جينيف يوم  ةالليبي األطرافويرحب املكتب بتوقيع اتفاق لوقف إطلق النار بني  - 11
 كتب أن يؤدي ذلك إىل حتقيق التسلم واالستقرار واملتساءلة يف ليبيا.برعاية األمم املتحدة. ويأمل امل

 2011 فبراير/شباط منذ ليبيا في ارتكابهاب دعىالمُ  الجرائم بشأن الجارية الرصد وأعمال مهاموال اتالتحقيق - 3

 املهام

على جانب من  مهمتان ذلك يف مبا ،امليدانية املهام من عدداا  وأوفد حتقيقاته يف ملموس تقدم إحراز من املكتب متكن - 12
 من املكتب اومكنت املعنيني املصلحة وأصحاب املعنية الوطنية التسلطات مع املتبادل التعاون تاناملهم هاتان عززتو . ليبيا إىلاألمهية 
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 من املهمتني هلاتني قدمته ملا الوطين الوفاق حكومة لتسلطات امتنانه عن لإلعراب الفرصة هذه املكتب ويغتنم .مهمة أدلة مجع
 .نتعاو  من وبذلته متساعدة

 املرتبطة القوات أنب تفيد هبا موثوقاا  معلومات بأن اجمللس   املكتب   أبلغ ،2020 مايو/أيار 5 املؤرخ التسابق تقريره ويف - 13
 .املدنية التحتية بالبنية أضرار وإحلاق دنينيامل صفوف يف عليهم جمين سقوط عن أسفرت جوية غارات نفذت اللييب الوطين باجليش

 شهدي   مل كمياتبو  نوع من طرابلس جنوب يف ألغام استخدام إىل تشري هبا موثوقاا  تقارير املكتب تلقى ،األخرية اآلونة ويف - 14
 بدايةإىل  مايو/أيار هناية من الفرتة ويف. للمدنيني هتديداا  تشكل بطريقة لغ  وش   األلغام هذه من العديد رعز   قدو  .ليبيا يف مثيل هلا

 .أللغامل ستخداماال هذا نتيدة نيآخر  93 ما يقرب من ةباصإو  طرابلس جنوب يف صاا شخ 49 تلمق ورد ،2020 يوليه/متوز

 جرائم ارتكاهباب ادعي اللييب الوطين باجليش مرتبطة ترهونة من قوات أن إىل تشري هبا موثوقاا  معلومات أيضاا  املكتب تلقىو   - 15
 .املمتلكات وتدمري والنهب القتسري واالختفاء واالختطاف القتل ذلك يف مبا خطرية

 وجنوب ترهونة يف مؤخراا  اكت ِشفت اليت اجلماعية املقابر من اجلثث استخراج يف شاركت اليت التسلطات مؤخراا  أفادتو  - 16
 هذه املكتب ويغتنم .العينني ةومعصوب اليدين ةمقيد عديدة جثث توكان .جثة 100 على جمموعها يزيد جثث على بالعثور طرابلس
 .املتستقبلية التحقيقات ألغراض األدلة على احلفاظ يف الليبية التسلطات تبذهلا اليت الكبرية للدهود تقديره عن لإلعراب الفرصة

 يتتسق العنف من منط طرابلس على هدومها أثناء يف ارتكبتها اللييب الوطين اجليش قوات أنب عىدّ ي   اليت اجلرائم يف وتكرر - 17
بعثة األمم )’’ ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثةو  املكتب، أفاد أن سبق وقد .2014 عام منذ ن فذت اليت التسابقة اهلدمات مع

 الوطين اجليش بأن املتحدة األمم خرباء وفريق ،الدولية العفو ومنظمة ،(ووتش رايتس هيومن) اإلنتسان حقوق ومرصد ،‘‘(املتحدة
 االختفاء جرائم واوارتكب ،االحتداز مرافق يف همو وعذب أشخاصاا  واواختطف ،عشوائية جوية تاغار  وانفذ به مرتبطة وقوات اللييب

 .وسرت ومرزق وأجدابيا ودرنة بنغازي يف املدنيني ممتلكات واوهنب ،القضاء نطاق خارج قتل عمليات واونفذ ،القتسري

 املتظاهرين ضد العنف

 تتستهدف وغربه البلد شرق من كل يف مبيليشيات تتعلق معلومات املكتب تلقى ،بالتقرير املشمولة الفرتة خلليف  - 18
 .البلد أحناء شىت يف مدن عدة يف للفتساد مناهضة مظاهرات يف شاركوا الذين املتظاهرين

 الزاوية يف املتظاهرين ضد ،2020 أغتسطس/آب 23 يف ،العنف استخدمت األمن قوات أن إىل التقارير وأشارت - 19
 ضد املفرطة القوة استخدام يف حتقيق إجراء إىل الحقاا  املتحدة األمم بعثة ودعت .تعتسفاا  مدنيني واحتدزت واعتقلت وطرابلس

 .املتظاهرين

 .هون مدينة يف مدنيني أربعة وقتل 2020 يوليه/متوز 12 يف متظاهرين اعتقال إىل أيضاا  التقارير أشارتو  - 20
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 أثناءيف  اللييب الوطين اجليش انتقدوا أشخاصاا  واحتدزت اختطفت ميليشيات أن عامة تقارير تزعم ،ذلك على وعلوة - 21
 أثناءيف  املكتب تلقاها معلومات خلل من العامة التقارير هذه تأكدت وقد .االجتماعي التواصل وسائل عرب أو االحتداجات

 .حتقيقاته

 التحقيق إىل أخرى مرة ليبيا شرق يف والعتسكرية املدنية التسلطات عويد كيل الفرصة هذه املكتب يغتنم ،الصدد هذا ويف - 22
 17 يوم بنغازي يف منزهلا من اختطافها منذ اختفت واليت ،النواب جملس يف املنتخب العضو ،سرقيوة سهام التسيدة وجود مكان بشأن

 .2019 يوليه/متوز

 االحتداز مرافق

 االحتداز يف رمسية وغري رمسية احتداز مرافق باستخدام تتعلق هبا موثوق مصادر من إضافية معلومات املكتب تلقى - 23
 مرفقي إىل إشارات املعلومات هذه وتضمنت. طريةاخل رائماجل من ولغريه لتعذيبلو  إنتسانيةال لظروف وإخضاعهم لألفراد التعتسفي
 يف معيتيقة سدن وكذلك ،به املرتبطة والقوات اللييب الوطين اجليش ماعليه يتسيطر نذيلال ،ليبيا شرق يف ةقرنادو  الكويفية احتداز
 .الوطين الوفاق حلكومة التابعة اخلاصة الردع قوة عليه تتسيطر يذال طرابلس

 الكامل والتعاون إليها بالوصول الدوليني واحملققني للمراقبني التسماح إىل املرافق هذه عن املتسؤولة التسلطات املكتب ويدعو - 24
 .ممعه

 والتدمري والنهب النازحون

 الذين داخليا النازحني شكاوى وناقش ليبيا أحناء خمتلف من مبمثلني املكتب التقى ،بالتقرير املشمولة الفرتة خلليف  - 25
 بيوت على االستيلء على سنوات 10 يقارب ما مضى قد أنه إىل املكتب ويشري. عليهااستويل  أو رتمّ د   ممتلكاهتم أن يزعمون
 .تاورغاء يف مدنيني

  املهاجرين ضد املرتكبة اجلرائم

 أيضاا  يواصلو  ها،ورصد ليبيال العابرين واملهاجرين اللجئني ضد جرائم ارتكاب ادعاءات يف التحقيق املكتب يواصل - 26
 يتهمتسؤولمب عىدّ ي   الذين الرئيتسيني والفاعلني الشبكات ضد احملليةالدعاوى  لدعم الوطنية التسلطات مع الفعلي التعاون يف االستثمار

 .اجلرائم هذه عن

 ميتسينا حمكمة تهصدر الذي أ احلكمومن ذلك،  .الصدد هذا يف حدثت اليت األخرية التطورات من بالعديد املكتب ويرحب - 27
 .الزاوية يف مهاجرين ضد كبتارت   جلرائم سنة 20 بالتسدن أفراد ثلثة على إيطاليا يف

( ‘دياب وسىم’ باسم أيضاا  إليه شاري  ) أدياب موسى التسيد على عقوبات األورويب االحتاد فرضأيضاا  املكتبلحظ وي - 28
 .وليد بين يف اللجئني وقتل واالغتصاب بالبشر االجتار عن متسؤوالا  باعتباره اخلرباء فريق ذكره الذي
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 إنتسانيةال ظروف يف حيتدزون أهنمب ىعدّ ي   الذين املهاجرين عن هبا موثوقاا  معلومات يتلقى املكتب يزال ال ،ولألسف - 29
 العقوبات رغم أنه بقلق املكتب يلحظ خاصة، وبصفة. التهريب طرق طول على االحتداز ومراكز املتستودعات يف ونعذبوي  

 استمرار إىل تشري تقارير مثة فإن ،(‘العّمو’اسم ب أيضاا  يهإل شارامل) الدباشي عمر أمحد التسيد على لساجمل فرضها اليت االقتصادية
 سبتمرب/أيلول 28 يف اختطفوا به مرتبطني متسلحني بأن ادعاء ذلك ويشمل .املهاجرين ضد جرائم وارتكاب بالبشر االجتار يفضلوعه 
 ،مهاجراا  60 قرابة راألس قيد يزال ال ،أكتوبر/األول تشرين 9 وحىت. ةتارب صب العديلت يف بيوهتم من مهاجراا  350 قرابة 2020

 .تقريباا  طفلا  24 بينهم من

 التعاون - 4

يف احلالة املـ قامة  الدعاوى حالة من يتضح كما ،املكتب يواجهها اليت التحديات أكرب من القبض أوامر تنفيذ عدم يزال ال - 30
 القبض على لضمان الدويل اجملتمع من دعم بدون يتحقق أن ميكن ال العدالة لتحقيق سعيه أن أخرى مرة املكتب ويؤكد. ليبيا يف

 .ممكن وقت أسرع يف وحماكمتهم للمحكمة وتقدميهم املطلوبني فيهم املشتبه

 مّكنه مما ،الدول من عدد تعاون املكتب كفل ،بالتقرير املشمولة الفرتة يف 19-كوفيد جائحة سببتها اليت التحديات ورغم - 31
 .اجلارية حتقيقاته يف تقدم إحراز من

للقائمة  امتنانه عن ويعرب املشرتك االهتمام ذات املتسائل بشأن املتحدة األمم ببعثة تربطه اليت العمل علقة املكتب وعزز - 32
 بالقرار املكتب يرحب كما. ومتساعدة دعم من قدماه ما على وللبعثة ويليامز، ستيفاينالتسيدة  العام، لألمني اخلاص ملمثلبأعمال ا
 .2021 سبتمرب/أيلول 15 حىت ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة والية ميدد الذي ،(2020) 2542

 يف للتعاون األورويب االحتاد وكالة مع علقته املكتب عزز خاصة، وبصفة .املتعاونني ئهشركا ةشبك أيضاا  املكتب عزز وقد - 33
  .بواليته صلة هلا اليت املشرتك االهتمام ذات املتسائل بشأن( اليوروبول) القانون إنفاذ جمال

( 10) 93 باملادة عملا  املكتب إىل متساعدة طلبات قدموا الذين املصلحة أصحاب مع فعلية مشاركة أيضاا  املكتب شاركو  - 34
 .ليبيا يف املرتكبة الدولية اجلرائم بشأن حملياا  ضاةاواملق التحقيق وتتسهل الطلبات هذه وتشدع. األساسي روما نظام من

 الخاتمة - 5

 بدء منذ ليبيا يف بةاملرتك   األساسي روما نظامالواردة يف  رائماجلب يتعلق فيما العدالة لتحقيق بالتسعي ملتزماا  املكتب يظل - 35
 حىت للمحكمة املطلوبني تقدمي ضمان إىل الدويل اجملتمع يدعو فإنه ،التسبب وهلذا. 2011 فرباير/شباط 15 يف احملكمة اختصاص

 اجلرائم للمدين عليهم جراء بالنتسبة األمهية بالغ أمر وتقدميهم والقذايف والتهامي الورفلي التسادة على القبض إن. حماكمتهم تتأتى
 تقدمي ضمانلو  العقاب من اإلفلت إلهناء ملموسة إجراءات باختاذ ملتزمان الدويل واجملتمع اجمللس أن إلثبات ليبيا يف اخلطرية
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 2020 تشرين الثاين/نوفمرب 10 | (2011) 1970 األمن جملس قرار من 7 بالفقرة عملا  العشرون التقرير

 خطرية انتهاكات على ينطوي سلوك كل عن االمتناع إىل ليبيا يف األطراف مجيعأيضاا  يدعوو . العدالة إىل اجلرائم هذه عن املتسؤولني
 مكتب المدعي العام | .اإلنتساين الدويل والقانون اإلنتسان حلقوق الدويل للقانون


