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  مجلس حقوق اإلنسان
  الدورة الخامسة والعشرون

  من جدول األعمال 10و 2البندان 
م المتحـــــدة الســـــامية لحقـــــوق التقريـــــر الســـــنوي لمفوضـــــة األمـــــ

  ة واألمين العاموتقارير المفوضية السامي اإلنسان
  المساعدة التقنية وبناء القدرات

  المساعدة التقنية المقدمة إلى ليبيا في مجال حقوق اإلنسان    

  تقرير مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان    

  موجز    
، التحـديات 22/19يتناول هذا التقريـر، املقـدَّم عمـًال بقـرار جملـس حقـوق اإلنسـان   

لقـــة حبقـــوق اإلنســـان يف ليبيـــا، وأنشـــطة الـــدعم التقـــين وبنـــاء القـــدرات الـــيت واالحتياجـــات املتع
ـــا  مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان عـــن طريـــق بعثـــة األمـــم املتحـــدة تضــطلع 

للــدعم يف ليبيــا لتلبيــة تلــك االحتياجــات، وذلــك بالتعــاون مــع حكومــة ليبيــا، واجملتمــع املــدين، 
اديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليميـة والوكاالت املتخصصة والصن

  ودون اإلقليمية.
حكومـة ليبيـا مـن املتواصـلة الـيت تبـذهلا ويسلِّط التقريـر الضـوء علـى أمهيـة دعـم اجلهـود   

أجل بناء قدرات املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة وسـيادة القـانون. ويقـدم 
اهليئــات الوطنيــة املعنيــة عزيــز ريــر توصــيات إىل احلكومــة بشــأن إنشــاء إطــار قــانوين قــوي، وتالتق

حبقــــوق اإلنســــان، وضــــمان إقامــــة العــــدل علــــى حنــــو فعــــال، ووضــــع عمليــــات شــــاملة للعدالــــة 
  االنتقالية، وتلبية احتياجات الفئات االجتماعية.
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  مقدمة  -أوالً   
ـــــدَّم هـــــذا التقريـــــر عمـــــًال بقـــــرار جملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان   -1  21، املعتمـــــد يف 22/19يُق

، الذي طلب فيه اجمللس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسـان 2013آذار/مارس 
لتقدميه إىل جملـس حقـوق اإلنسـان يف دورتـه اخلامسـة والعشـرين،  أن تعد تقريراً خطياً (املفوضية) "

يعــرب عــن حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق باحتياجــات ليبيــا مــن الــدعم التقــين وبنــاء القــدرات، بغيــة 
زيــادة تعزيــز حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية ومحايتهــا واحرتامهــا، واستكشــاف ســبل التعــاون 

األمــن، واحــرتام ســيادة القــانون، والعدالــة االنتقاليــة، وحقــوق للتغلــب علــى التحــديات يف جمــاالت 
  ".  اإلنسان

  المعلومات األساسية  -ثانياً   
حلقـوق انتهاكـات واسـعة النطـاق واقـع شـهد متر ليبيا بفرتة انتقاليـة صـعبة، إذ تتعـاىف مـن   -2

أطــاح بنظــام  2011اإلنســان علــى مــدى أربعــة عقــود، ومــن نــزاع مســلح عنيــف نشــب يف عــام 
يــار اهلياكــل األمنيــة ومؤسســات الدولــة. وال يــزال األمــن يشــكل ال عقيــد معمــر القــذايف، واقــرتن با

ايـــة النـــزاع يف عـــام تنـــامي شـــاغًال رئيســـياً بســـبب  ، 2011العنـــف السياســـي واإلجرامـــي. وبعـــد 
متـــارس اليـــوم نفـــوذاً سياســـياً ازداد حجـــم الكتائـــب املســـلحة الـــيت نشـــأت أثنـــاء النـــزاع، وهـــي اآلن 

. ومعظـــــم هـــــذه الكتائـــــب تنتســـــب باالســـــم فقـــــط إىل احلكومـــــة ولكنهـــــا تعمـــــل ســـــكرياً كبـــــرياً وع
، تســــتمر حتقيــــق االســــتقرار وســــيادة القــــانونســــبيل باســــتقاللية فعليــــة. ورغــــم جهــــود احلكومــــة يف 

تســــتهدف املســــؤولني احلكــــوميني، ال ســــيما يف بنغــــازي، يف ظــــل االغتيــــاالت الــــيت االضــــطرابات 
 طــرابلس ومنــاطق أخــرى مــن البلــد، ممــا يعكــس الصــراع علــى الســلطة عنــف يفالحــوادث وتواصــل 

ا وسلطتها علـى البلـد  بني الكتائب ويبني الصعوبات الكبرية اليت تواجهها احلكومة لبسط سيطر
  بأكمله.

الـــذي  15/1- ، اعتمـــد جملـــس حقـــوق اإلنســـان القـــرار دإ2011شـــباط/فرباير  25ويف   - 3
مـــن أجـــل التحقيـــق يف مجيـــع إىل ليبيـــا نـــة حتقيـــق دوليـــة مســـتقلة قـــرر فيـــه أن يُوِفـــد بصـــورة عاجلـــة جل

االنتهاكـــات املزعومـــة للقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان. وقـــد قـــدمت جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة تقريرهـــا 
. )2(2012آذار/مـــارس  8يف لنهـــائي ، وتقريرهـــا ا)1(2011حزيران/يونيـــه  1األول إىل اجمللـــس يف 

، بــالتقرير اخلتــامي، وشــّجع حكومــة ليبيــا 22/19اً، يف قــراره وأحــاط جملــس حقــوق اإلنســان علمــ
  تنفيذاً كامالً. الواردة فيه على أن تنفذ التوصيات 

__________ 

)1( A/HRC/17/44. 
)2( A/HRC/19/68.نسخة مسبقة غري حمرَّرة ، 
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)، 2011(2009، أنشـأ جملــس األمـن، مبوجـب قــراره 2011أيلول/سـبتمرب  16ويف   -4
مــن ، اعتمــد جملــس األ2013آذار/مــارس  14بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا (البعثــة). ويف 

) الــذي قــرَّر فيــه أن واليــة البعثــة تتمثــل، مبــا يتفــق متامــاً مــع مبــدأ امللكيــة 2013(2095القــرار 
تعزيـــز ســـيادة " الوطنيـــة، يف دعـــم جهـــود احلكومـــة الليبيـــة يف عـــدد مـــن اجملـــاالت، ويشـــمل ذلـــك

 ســــيما القــــانون ورصــــد ومحايــــة حقــــوق اإلنســــان، وفقــــا لاللتزامــــات القانونيــــة الدوليــــة لليبيــــا، وال
واألقليـــــات  لفئـــــات الضـــــعيفة، مثـــــل األطفـــــالمـــــني إىل اااللتزامـــــات املتعلقـــــة بـــــاملرأة واألفـــــراد املنت

مســاعدة احلكومــة الليبيــة علــى كفالــة معاملــة احملتجــزين معاملــة إنســانية بُســبل منهــا واملهــاجرين، 
نائهمـا ومتكينهم من اإلجراءات القانونية الواجبة، وعلى إصـالح نظـام القضـاء ونظـام السـجون وب

كفل شفافيتهما وخضوعهما للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ اسـرتاتيجية شـاملة للعدالـة على حنو ي
عــن تقــدمي الــدعم لكفالــة  االنتقاليــة، وتقــدمي املســاعدة مــن أجــل حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة، فضــالً 

نفيــذاً ت. و "مواصــلة حتديــد هويــة األطفــال املتضــررين مــن النــزاع املســلح وفصــلهم وإعــادة إدمــاجهم
واليــــة البعثــــة فيمــــا يتعلــــق حبقــــوق اإلنســــان، أُنشــــئت منــــذ الوهلــــة األوىل شــــعبة حقــــوق اإلنســــان ل

حلقـــوق  ةاألمـــم املتحـــدة الســـامي الشـــعبة مفوضـــةَ  القـــانون. وميثـــل مـــديرُ  وســـيادةاالنتقاليـــة والعدالـــة 
  اإلنسان يف ليبيا.

عــــين بــــدعم ليبيــــا يف ، ُعقــــد يف بــــاريس اجتمــــاع وزاري دويل م2013شــــباط/فرباير ويف   -5
القانون. وقبل هذا االجتماع، ُعقد اجتماع آخر لكبـار املسـؤولني  وسيادةجماالت األمن والعدالة 

. وأثنــــاء االجتمــــاع الــــذي ُعقــــد يف بــــاريس، عرضــــت 2012كــــانون األول/ديســــمرب يف لنــــدن يف  
ا املتعلقة بتطوير وإصـالح قطاعـات األمـن وسـيادة القـانون والعدالـة. وأصـدر  حكومة ليبيا أولويا

املشاركون بيانـاً واعتمـدوا خطـة تطـوير األمـن القـومي وخطـة تطـوير العدالـة وسـيادة القـانون اللتـني 
ســــتنفذمها حكومــــة ليبيــــا مبســــاعدة اجملتمــــع الــــدويل. ورحــــب االجتمــــاع بالــــدور التنســــيقي للبعثــــة 

  وبالدعم التقين الذي قدمته.
مشـروع ، بانتخـاب هيئـة تأسيسـية لصـياغة 2014ويُتوقع أن يقوم البلد، يف أوائـل عـام   -6

الدســتور اجلديــد، الــذي ســتعده مشــروع عضــواً. ومــن املقــرر أن يُعتمــد  60الدســتور تتــألف مــن 
  اهليئة التأسيسية، باالستفتاء، ويعقب ذلك إجراء انتخابات عامة يف العام نفسه.

اإلنســـان،  حـــدث مـــن تطـــورات إجيابيـــة، مثـــل إنشـــاء مؤسســـة وطنيـــة حلقـــوق اورغـــم مـــ  -7
وحقــوق اإلنســان، وجلنــة حلقــوق اإلنســان داخــل املــؤمتر الــوطين العامــة واجمللــس الــوطين للحريــات 

العـــام، ال يـــؤدي نظـــام العدالـــة اجلنائيـــة وظائفـــه علـــى حنـــو كامـــل بعـــد، وحيتـــاج قطـــاع األمـــن إىل 
  إصالحات كبرية.

هـا العهـد الـدويل اخلـاص وليبيا طرف يف املعاهدات الدولية األساسـية حلقـوق اإلنسـان، ومن  - 8
بــــاحلقوق املدنيــــة والسياســــية، والعهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، 
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري، واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال 

املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو  التمييـــز ضـــد املـــرأة، واتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب
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الالإنســــانية أو املهينــــة، واتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل، واالتفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة حقــــوق مجيــــع العمــــال 
ـــا أيضـــاً علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري األول امللحـــق بالعهـــد  املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم. وصـــدَّقت ليبي

وكـــول االختيـــاري التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية، والربوت
ـــا طـــرف أيضـــاً يف امليثـــاق األفريقـــي حلقـــوق اإلنســـان  اشـــرتاك األطفـــال يف املنازعـــات املســـلحة. وليبي
والشـــــعوب، ولكنهـــــا مل تصـــــدِّق بعـــــد علـــــى عـــــدة صـــــكوك، منهـــــا االتفاقيـــــة الدوليـــــة حلمايـــــة مجيـــــع 

التفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــريه مـــن  األشـــخاص مـــن االختفـــاء القســـري، والربوتوكـــول االختيـــاري
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، والربوتوكــول االختيــاري للعهــد الــدويل 

اخلاصــة بوضــع الالجئــني  1951اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة عــام 
ــــا علــــى اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي ، صــــدّ 2013وبروتوكوهلــــا االختيــــاري. ويف عــــام  قت ليبي

  اإلعاقة، وإن كانت مل تودِع بعد صك التصديق.
ليبيا من جانب الفريق العامل املعـين باالسـتعراض وسُيجرى االستعراض الثاين للحالة يف   -9

يف إطـــار اإلجـــراءات اخلاصـــة جمللـــس بواليـــات . وكـــان املكلفـــون 2015الـــدوري الشـــامل يف عـــام 
ن ُمينعــون مــن دخــول ليبيــا إبّــان نظــام القــذايف. وبعــد التحــول، تقــررت زيارتــان يقــوم حقــوق اإلنســا

ما الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القسـري أو غـري الطـوعي والفريـق العامـل املعـين مبسـألة 
استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري يف 

، ولكن تقرر تأجيلهما ألسباب أمنية. وقدمت شعبة حقوق اإلنسان والعدالـة 2015أيار/مايو 
املشـــورة التقنيـــة إىل قســـم حقـــوق اإلنســـان التـــابع لـــوزارة  التابعـــة للبعثـــة االنتقاليـــة وســـيادة القـــانون

ي اخلارجية فيما يتعلق بالتعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسـان، وعمليـة االسـتعراض الـدور 
الشــامل، واإلجــراءات اخلاصــة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنســان، وبتقــدمي التقــارير إليهــا. وقــد دعــت 

  رمسية إىل ليبيا.  احلكومة املفوضة السامية إىل القيام بزيارة

  أولويات حقوق اإلنسان، والدعم التقني  -ثالثاً   

  الفئات محور التركيز  -ألف  

  المرأة  -1  
الشــأن العــام ويف عمليــة صــياغة ضــمان مشــاركتها العادلــة يف لديات تواجــه املــرأة يف ليبيــا حتــ  - 10

مقعـداً يف  60العدالة االنتقالية. وقد ُخصصت للمـرأة سـتة مقاعـد فقـط مـن مجلـة حتقيق و  الدستور
، 2014 الدســـتور الـــيت مـــن املقـــرر انتخـــاب أعضـــائها يف عـــاممشـــروع اهليئـــة التأسيســـية لصـــياغة 

علـــى املـــدين قـــدرة املؤسســـات الوطنيـــة واجملتمـــع مث إن قيـــة املقاعـــد. وجيـــوز للمـــرأة الرتّشـــح لَشـــغل ب
  املسامهة يف محاية حقوق املرأة حمدودة.
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، قـــــّدم وزيـــــر العـــــدل مشـــــروع قـــــانون بشـــــأن رعايـــــة النســـــاء ضـــــحايا 2013أيار/مـــــايو ويف   - 11
الكافيـة للمـرأة  االغتصاب والعنف إىل املؤمتر الوطين العام، إذ إن التشـريعات احلاليـة ال تكفـل احلمايـة

اجلَــرب، ومنهــا تقــدمي التعــويض والرعايــة الصــحية أشــكال يف هــذا الصــدد. ويــنص مشــروع القــانون علــى 
االجتمــاعي وتــوفري املــأوى. ويــنص أيضــاً علــى تقــدمي املســاعدة القانونيــة لتمكــني  - والــدعم النفســي 

  حايا الذكور.الضحايا من مقاضاة مرتكيب اجلرائم. وسُيطبَّق القانون أيضاً على الض
وقـــدمت شـــعبة حقـــوق اإلنســـان والعدالـــة االنتقاليـــة وســـيادة القـــانون، باالشـــرتاك مـــع قســـم   - 12

متكــني املــرأة التــابع للبعثــة، املشــورة إىل املــؤمتر الــوطين العــام ووزارة العــدل بشــأن مشــروع القــانون آنــف 
عبة أيضـــاً وأعـــدت الشـــ يف مشـــاريع قـــوانني أخـــرى.ومحايتهـــا الـــذكر وبشـــأن ســـبل تعزيـــز حقـــوق املـــرأة 

دعــم اجلهــود الراميــة إىل ضــمان عــدة حقــوق، منهــا حــق املــرأة يف مبــادرات إلذكــاء الــوعي يف إطــار 
الوصــول إىل العدالــة علــى قَــَدم املســاواة مــع الرجـــل، وهــي مبــادرات ســاهم فيهــا عــدد مــن اجلهـــات 

  .مسامهة نشطة الفاِعلة التابعة للمجتمع املدين وجهات أخرى معنية

  جتمعات األمازيغ والتبو والطوارقم  -2  
ــا، احتلــت   -13 يف ســياق العمــل علــى ضــمان إدمــاج مجيــع شــرائح اجملتمــع الليــيب واالهتمــام 

حقوق جمتمعات األمازيغ والتبو والطوارق مكانة بارزة يف احلوار السياسي واملبادرات اليت طُرحـت 
خلارجيــــة والتعــــاون الــــدويل إىل أن هــــذه بعــــد انتهــــاء النــــزاع. وتشــــري املعلومــــات الــــيت قــــدمتها وزارة ا

يف املائـــة مــن الســـكان، غــري أن التقـــديرات الــيت قـــدمتها هـــذه  4اجملتمعــات الثالثـــة متثــل أقـــل مــن 
اجملتمعات تزيد على هذه النسبة. ويعترب الكثـري مـن أفـراد هـذه اجملتمعـات أنفسـهم شـعوباً أصـلية. 

الــــيت  اســــتجابًة للشــــواغل 18م القــــانون رقــــم ، اعتمــــد املــــؤمتر الــــوطين العــــا2013متوز/يوليــــه ويف 
ا هــــذه اجملتمعــــات. ويعــــرتف القــــانون رقــــم  ــــد ــــة باعتبارهــــا "مــــن  18أب بلغــــات اجملتمعــــات الثالث

املـوروث وحتمـي طـّور املكونات اللغوية والثقافية للمجتمع اللييب"، ويطلب إىل الدولـة أن تـدَعم وت
، 2013متوز/يوليـــه  ذلـــك، اعتمـــد املـــؤمتر، يف الثقـــايف واللغـــوي هلـــذه اجملتمعـــات. وباإلضـــافة إىل

الدســـتور، وهـــو يـــنص علـــى مشـــروع قـــانون انتخـــاب األعضـــاء الســـتني للهيئـــة التأسيســـية لصـــياغة 
التمثيـل املتسـاوي للمنـاطق التارخييـة الـثالث لليبيـا، وهـي طـرابلس وفـزّان وبرقـة. وُخصـص مقعـدان 

. غـري أنـه يف  كل منطقة من املناطق الـثالثق يفلكل جمتمع من جمتمعات األمازيغ والتبو والطوار 
وقت كتابة هذا التقرير، عارضت جمموعات مـن هـذه اجملتمعـات القـانون علـى أسـاس أنـه ال يـوفر 

  ضمانات كافية حلماية حقوقها.
وعقد العاملون يف شعبة حقـوق اإلنسـان والعدالـة االنتقاليـة وسـيادة القـانون اجتماعـات   -14

س األعلـى لألمــازيغ، والتجمــع الــوطين التبـاوي، واجمللــس األعلــى للطــوارق، منتظمـة مــع ممثلــي اجمللــ
وكذلك مع منظمات غري حكومية، ومدافعني عن حقوق اإلنسان، وممثلني للمؤمتر الوطين العام. 

الدســــتور تشــــارك فيهــــا مجيــــع مشــــروع ودعــــت الشــــعبة أيضــــاً إىل تشــــكيل جلنــــة جامعــــة لصــــياغة 
املشــــورة والتــــدريب بشــــأن القــــانون الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان  اجملتمعــــات مشــــاركة عادلــــة، وقــــدمت

  لضمان تطبيقه على مجيع اجملتمعات دون متييز.
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  األطفال  -3  
تعرَّض مئات من األطفال بشكل مباشر أو غري مباشر للعنف، وشارك بعضـهم بشـكل   -15

تلبيــــة . ومل تُبــــذل إال جهــــود حمــــدودة حــــىت اآلن ل2011مباشــــر يف النــــزاع الــــذي نشــــب يف عــــام 
االجتماعية الكبرية لألطفـال. ورغـم أن البعثـة مل تتلـق تقـارير موثوقـة عـن  -االحتياجات النفسية 

ـــت عـــدداً مـــن االنتهاكـــات  ،مشـــاركة األطفـــال يف اآلونـــة األخـــرية يف الكتائـــب املســـلحة فقـــد وثقَّ
رَتَكبــة ضــد األطفــال، منهــا قتــل األطفــال أثنــاء العنــف السياســي 

ُ
و غــريه مــن أاجلســيمة األخــرى امل

مــع أشــخاص  هــاجريناملأو مــن املــواطنني أشــكال العنــف، وكــذلك انتهاكــات تتعلــق باحتجــاز ُقصَّــر 
  بالغني دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة.

وتتعاون شعبة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون تعاوناً وثيقاً مع منظمـة   -16
رصـد انتهاكـات حقـوق األطفـال. وتسـاهم الشـعبة جمـال نيسـيف) يف األمم املتحـدة للطفولـة (اليو 

، كمـا تبلـغ الشـعبة جملـس األمـن )3(يف التقرير السنوي لألمني العام بشـأن األطفـال والنـزاع املسـلح
عن االنتهاكات ذات الصلة من خالل املذكرة األفقية الشاملة اليت تتـوىل تنسـيقها املمثلـة اخلاصـة 

. وقـــدمت الشـــعبة املشـــورة بشـــأن صـــياغة مـــواد )4(باألطفـــال والنـــزاع املســـلح لألمـــني العـــام املعنيـــة
الدســتور. مشــروع مايــة األطفــال لتقــدميها إىل اهليئــة التأسيســية لصــياغة تتعلــق حبدســتورية منوذجيــة 

دف إىل مواصلة بنـاء  مع اليونيسيفجنباً إىل جنب الشعبة عملت و  أيضاً بشأن املبادرات اليت 
غـــــري احلكوميـــــة الليبيـــــة املعنيـــــة مبســـــائل محايـــــة األطفـــــال، ودعمـــــت املبـــــادرات  قـــــدرات املنظمـــــات

احلكومية املتعلقة حبماية األطفال. وباإلضافة إىل ذلك، عقدت البعثة، باالشرتاك مـع اليونيسـيف 
ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني، فرقـــة عمـــل مشـــرتكة بـــني األمـــم املتحـــدة واحلكومـــة 

وخباصـة األطفـال املتضـررون سياق تناول عدة مسائل، منها محاية األطفـال، لتحسني التنسيق يف 
  من النزاع.

  المشردون داخلياً   -4  
شــخص مشــردين  60 000يــزال حنــو  ، ال2011نتيجــة للنــزاع الــذي نشــب يف عــام   -17

 داخليــاً، وهــم ينتمــون إىل عــدد مــن اجملتمعــات، منهــا تاورغــاء واملشاشــية والقــواليش، واجلراملــة يف
ســـكان مدينـــة ويشـــكل . )5(ق يف غـــدامسزقـــزاو، والتبـــو يف الكفـــرة، والطـــوار ان يف يعدرج، والصـــ

__________ 

 . 85إىل  80من الفقرات ، A/67/845–S/2013/245انظر، مثًال، الوثيقة  )3(
ــــل األطفــــال أو تشــــويههم، وجتنيــــد  )4( ــــداً، قت ــــة اخلاصــــة ســــتة انتهاكــــات جســــيمة، هــــي، حتدي ــــة املمثل تشــــمل والي

أو استخدامهم كجنود، والعنف اجلنسي ضد األطفال واالعتداءات على املدارس واملستشفيات، ومنـع  األطفال
مــــــــــــن املعلومــــــــــــات، انظــــــــــــر  وصــــــــــــول املســــــــــــاعدات اإلنســــــــــــانية لألطفــــــــــــال، واختطــــــــــــاف األطفــــــــــــال. ملزيــــــــــــد

http://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper-1_SixGraveViolationsLegal 
Foundation.pdf . 

 . http://www.unhcr.org/4c907ffe9.htmlاملتاحة يف املوقع  UNHCR Libya fact sheetانظر  )5(
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أرغمــتهم  . فقــد)6(شــخص 30 000تاورغــاء أكــرب جمموعــة، إذ يصــل جممــوع عــددهم إىل حنــو 
ادعـاءات أعقـاب ، 2011الكتائب املسلحة يف مصراته على مغادرة مدينتهم يف آب/أغسـطس 

حلقــوق اإلنســان يف مصــراته مــن جانــب القــوات املؤيــدة للقــذايف يف  بارتكــاب انتهاكــات جســيمة
تاورغــاء. وشــن أفــراد الكتائــب املســلحة يف مصــراته هجمــات علــى خميمــات املشــردين داخليــاً مــن 

عمليــة مقــّرراً أن تبــدأ كــان تاورغــاء، ممــا أدى إىل أعمــال قتــل غــري مشــروعة واعتقــاالت تعســفية. و 
لكـــن اجمللـــس احمللـــي  ،2013شـــهر حزيران/يونيـــه ة تاورغـــاء يف مدينـــالعـــودة مـــن جانـــب واحـــد إىل 

احلكومــــة بوضــــع خطــــة لعــــودة املشــــردين وبتحســــني للمدينــــة قــــّرر العــــدول عــــن ذلــــك بعــــد التــــزام 
أوضـــاعهم املعيشـــية يف الوقـــت نفســـه. وال توجـــد بعـــد اســـرتاتيجية شـــاملة تكفـــل عـــودة جمتمعـــات 

  واطنها. تاورغاء وسائر اجملتمعات املشردة األخرى إىل م
وقـــدمت البعثـــة دعمـــاً يف جمـــال بنـــاء القـــدرات إىل مكتـــب رئـــيس الـــوزراء بشـــأن املســـائل   -18

املتعلقـــة باملشـــردين داخليـــاً، مبـــا يف ذلـــك تقـــدمي اإلغاثـــة اإلنســـانية إىل الفئـــات الضـــعيفة. ودعـــت 
ـــة االنتقاليـــة وســـيادة القـــانون إىل وضـــع اســـرتاتيجية شـــاملة تك فـــل شـــعبة حقـــوق اإلنســـان والعدال

ة االنتقاليـــة العـــودة الكرميـــة واآلمنـــة للمشـــردين، وتشـــمل هـــذه االســـرتاتيجية تـــدابري خاصـــة للعدالـــ
أحـداث مصـراته وتاورغـاء، باعتبـار ذلـك خطـوة مسائل منها ضرورة كشف احلقيقـة بشـأن  تتناول

مـؤمتر د مقـرتح يتعلـق بعقـضرورية لتسوية النزاع بني اجملتمَعْني. وقدمت الشعبة أيضاً املشورة بشأن 
واصـــل وطـــين معـــين بالتشـــرد الـــداخلي يف ليبيـــا تنظمـــه احلكومـــة، ولكـــن مل يُعقـــد املـــؤمتر بعـــد. وست

ــــة املتعلقــــة بالتشــــرد دعــــم الشــــعبة  ــــادئ التوجيهي احلكومــــة يف جهودهــــا ملعاجلــــة الوضــــع وفقــــاً للمب
  الداخلي. 

  المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -5  
 رئيســياً. وقــد أشــارت وزارة الداخليــة إىل أنــه، يف تشــرين ال يــزال وضــع املهــاجرين شــاغالً   -19

 2010 لسـنة 19شخصـاً حمتجـزين مبوجـب القـانون رقـم  4 775، كـان 2013الثاين/نوفمرب 
وبراك الشاطئ، واحلمراء (غريـان)، واخلمـس،  ابيايف مراكز احتجاز يف مجيع أحناء ليبيا، منها أجد

على أن "يعاقب األجنـيب املهـاجر غـري  2010لسنة  19وصرباته، وصرمان. وينص القانون رقم 
الشرعي بعقوبـة احلـبس مـع الشـغل أو بغرامـة ال تزيـد علـى ألـف دينـار (ليـيب). ويف مجيـع األحـوال 
جيــب إبعــاد األجنــيب احملكــوم عليــه يف إحــدى اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون ... مبجــرد 

ـــا". وت الشـــديد حالـــة مـــن التـــدهور ضـــاع يف مراكـــز االحتجـــاز األو شـــهد تنفيـــذه للعقوبـــة احملكـــوم 
ــــة والعمــــل القســــري و  ــــاب واالكتظــــاظ املــــزمن، ووردت تقــــارير عــــن إســــاءة املعامل املعــــايري عــــن غي

األساسية للنظافة والصحة. وعالوة على ذلك، مل تنشئ السلطات الليبية آليـة فـرز تضـمن محايـة 
حمــــدودة ملعاجلــــة هــــذا الوضــــع. وأشــــارت  األشــــخاص الضــــعفاء، كاألطفــــال، ومل تُبــــذل إال جهــــود

الســلطات الليبيــة إىل احلاجــة إىل مزيــد مــن املــوارد، وكــذلك إىل مزيــد مــن التعــاون علــى الصــعيدين 
  الدويل واإلقليمي. 

__________ 

 املرجع نفسه.  )6(
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شــؤون الالجئــني، واملنظمــة الدوليــة األمــم املتحــدة لوتتعــاون البعثــة تعاونــاً وثيقــاً مــع مفوضــية   - 20
ى، من أجل الـدفاع عـن حقـوق املهـاجرين والالجئـني وملتمسـي اللجـوء للهجرة، ووكاالت دولية أخر 

واملشاركة يف زيارات رصد مشرتكة إىل مراكز االحتجاز. وتعاونت البعثة أيضاً تعاوناً وثيقاً مع مكتـب 
تقــدمي التــدريب لضــباط الشــرطة، ومشــل هــذا التــدريب عــدة لاألمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة 

ُهرَّبني وأمهية عدم اخللط بني مسائل اهلجرة ومكافحة االجتار جماالت، منه
ا محاية حقوق املهاجرين امل

باألشــخاص والشــبكات اإلجراميــة عــرب الوطنيــة. وستواصــل شــعبة حقــوق اإلنســان والعدالــة االنتقاليــة 
لقــة وســيادة القــانون متابعــة الوضــع وتقــدمي املشــورة إىل الســلطات بشــأن ســبل التصــدي للمســائل املتع

  اجرين والالجئني وملتمسي اللجوء ومحايتها.بتعزيز حقوق امله

  إقامة العدل  -باء  

  2011بنزاع عام  ألسباب تتعلقاالحتجاز   -1  
ال يزال وضع األشخاص احملتجزين ألسباب تتعلق بالنزاع شاغًال مهماً حيتـاج إىل تسـوية   -21

ايــة كــانون األول/عاجلــة. وتشــري املعلومــات املقدمــة مــن وزارة العــدل إىل أنــ ديســمرب      ه، يف 
حمتجـــز، معظمهـــم  7 000، كـــان عـــدد هـــؤالء احملتجـــزين يف شـــىت أحنـــاء البلـــد أقـــل مـــن 2013

 ة سـليمة. وتسـعى احلكومـة، منـذ عـامحمتجزون لدى الكتائب املسلحة، دون أية إجراءات قضـائي
وذلــك  لرمسيــة للدولــةباالحتجــاز حتــت الســلطة ا الــيت تقــوم، إىل وضــع الكتائــب املســلحة 2012

بالسـيطرة احتفظت يف كثري من احلـاالت هذه الكتائب املسلحة لكن إىل وزارات حمددة، ضمها ب
  الفعلية على مراكز االحتجاز. 

، نشـــرت املفوضـــية الســـامية حلقـــوق اإلنســـان والبعثـــة 2013تشـــرين األول/أكتـــوبر  1ويف   - 22
. ويبـــني هـــذا التقريـــر كيـــف أدى االحتجـــاز الطويـــل )7(معاملـــة احملتجـــزين يف ليبيـــاعـــن تقريـــراً مشـــرتكاً 

ــــدريب يف جمــــال معاملــــة احملتجــــزين،  واالســــتجواب مــــن جانــــب الكتائــــب املســــلحة دون خــــربة أو ت
تعـــذيب أو إســـاءة يف غيـــاب أي إشـــراف قضـــائي أو مســـاءلة، إىل منـــاخ مـــؤات ملمارســـة الوكـــذلك 

ضـــباط مـــدربني تـــابعني للشـــرطة القضـــائية  ، عنـــدما ُســـلِّمت مرافـــق االحتجـــاز إىلباملقابـــلاملعاملـــة. و 
الســجون يف ليبيــا)، حــدث حتســن ملمــوس يف أوضــاع احملتجــزين وطريقــة معــاملتهم. وخلــص إدارة (

وخـالل األيـام األوىل   سـيما بعـد االعتقـال مباشـرة  التقرير إىل انتشـار التعـذيب علـى نطـاق واسـع، ال
أن مــا ُحيتجــز األشــخاص دون   مــات. وعــادةللتحقيــق مــن أجــل انتــزاع االعرتافــات وغريهــا مــن املعلو 

أو التواصــل مــع أســرهم إال َعَرضــاً، إن ُمســح هلــم بــذلك. وســجل تتــاح هلــم إمكانيــة االســتعانة مبحــاٍم 
، 2013حالـة يف عـام  11، منهـا 2011  حالـة وفـاة يف االحتجـاز منـذ عـام 27التقرير حـدوث 

ــا إىل أن التعــذيب هــو ســبب الوفــاة . وأشــار التقريــر أيضــاً إىل التــدابري الــيت وتشــري معلومــات يُعتــد 
ا الســلطات الليبيــة للتصــدي لعمليــات االحتجــاز التعســفي والتعــذيب،   أشــار إىل اعتمــاد كمــا اختــذ

__________ 

متاح يف املوقع التايل:  )7(
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/TortureDeathsDetentionLibya.pdf . 
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، يف فئـــــة اجلـــــرائم التعـــــذيب واالختفـــــاء القســـــري والتمييـــــزيصـــــنف  2013قـــــانون يف نيســـــان/أبريل 
اوح مـن مخـس سـنوات إىل السـجن املؤبـد، تـرت  عقوبة السـجن مـدةً على مرتكيب هذه اجلرائم ويفرض 

  حبسب الضرر الناجم. 
ـــة االنتقاليـــة وســـيادة القـــانون اهتمامـــاً خاصـــاً لوضـــع   - 23 وأولـــت شـــعبة حقـــوق اإلنســـان والعدال

امـــرأة حمتجـــزة يف مخســـة ســـجون أو مرافـــق احتجـــاز يف  80احملتجـــزات، ومنـــا إىل علمهـــا وجـــود حنـــو 
لــق بــالنزاع دون اختــاذ اإلجــراءات ز معظمهــن ألســباب تتع. وقــد احُتجــ2013تشــرين الثــاين/نوفمرب 

الواجبــة. وقــد أثــارت مســألة احملتجــزات عــدداً مــن الشــواغل تتعلــق بــنقص احلارســات ودخــول احلــراس 
الرجال إىل زنـازين احملتجـزات، وعـدم وجـود رعايـة صـحية متخصصـة. وأشـار عـدد مـن احملتجـزات إىل 

  از يف الزنازين أو أثناء االستجواب. تعرضهن للمضايقة اجلنسية أثناء االحتج
الفــرز والتحقيــق مــع احملتجــزين ألســباب تتعلــق بــالنزاع حتــدياً كبــرياً يطــرح كــل مــن عمليــة و   -24

يـزال آالف مـن احملتجـزين  للنيابة العامة. فرغم التقدم احملرز يف هذا الصدد يف مصـراته والزاويـة، ال
يومـاً  90لعدالة االنتقالية، الذي صدر مـؤخراً، مهلـة بانتظار اإلجراءات القضائية. وحيدد قانون ا

مـة للمحتجـزين أو يُفـرج عـنهم.  إصدارتبدأ من  القانون السـتكمال عمليـة الفـرز، حبيـث توجـه 
يواجـــه حتـــدياً كبـــرياً يف إجنـــاز املطلـــوب يف املهلـــة احملـــددة بســـبب ضـــعف  غـــري أن النظـــام القضـــائي

، باإلضــــافة إىل املســــائل األمنيــــة والقيــــود املتعلقــــة ســــيطرة الدولــــة علــــى معظــــم مراكــــز االحتجــــاز
  بالقدرات. 

، افتُــــتح ســــجن حكــــومي جديــــد يف مصــــراته، هــــو مؤسســــة 2013ويف آب/أغســــطس   -25
األوضاع يف السجن حتسـناً ملحوظـاً باملقارنـة مـع الكثـري مـن شهد اإلصالح والتأهيل "اجلوية". وت

الســـجن خطـــوة مهمـــة إىل األمـــام حنـــو إمكانيـــة  مرافـــق االحتجـــاز األخـــرى يف ليبيـــا. ويُعـــد افتتـــاح
  تسليم احملتجزين إىل سجن خيضع للسيطرة الكاملة للسلطات. 

سـيادة و ، زار موظفون من شعبة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقاليـة 2013وخالل عام   -26
ع رب جتمــمركــز احتجــاز، معظمهــا يف املنطقــة الغربيــة لليبيــا حيــث يوجــد أكــ 30القــانون أكثــر مــن 

ة الســـــلطات الليبيـــــة، يف ســـــياق عمليـــــة الرصـــــد هـــــذه، باملســـــائل للمحتجـــــزين. وأخطـــــرت الشـــــعب
وباحلــــاالت احملــــددة اجلــــديرة باالهتمــــام. وقــــدمت الشــــعبة أيضــــاً عــــدداً مــــن التوصــــيات أدت إىل 

حقـوق اإلنسـان يف مراكـز احتجـاز معينـة. حالـة تدخالت من جانب وزارة العدل وإىل حتسن يف 
مـــاجر يف زليـــنت حتســـناً كبـــرياً بعـــد مبنطقـــة يف مؤسســـة اإلصـــالح والتأهيـــل حلالـــة ت افمـــثًال، حتســـن

  . 2013تدخل وزارة العدل يف متوز/يوليه 

  النظام القضائي  -2  
إبّــان نظــام القــذايف، اســُتخدم نظــام قضــائي مــواز كــأداة للقمــع السياســي، وذلــك غالبــاً مــن   - 27

كفولـة مبوجـب املاحلقـوق مبـا يشـمل  ،املـتهمحقـوق  ت تُنتهـكخالل حمـاكم أمـن الدولـة، حيـث كانـ
. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، كـــان القضـــاة ووكـــالء النيابـــة وحمـــامو الدولـــة ، بشـــكل مســـتمرالقـــانون الليـــيب
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عمليـــة النظـــام يســـتخدم  ميثلـــون هيئـــة واحـــدة، وكـــانالتابعـــة جمللـــس الـــوزراء وأعضـــاء اإلدارة القانونيـــة 
لقضائية داخل اهليئة ملعاقبة أو ختويف القضـاة املشـهود هلـم تعيني القضاة يف الوظائف القانونية غري ا

بــدأ اســتقاللية القضــاة وعــدم جــواز عــزهلم مــن خمالفــة ملبالنزاهــة واالســتقاللية. وكانــت هــذه املمارســة 
مناصــبهم. وبنــاًء علــى ذلــك، دعــت شــعبة حقــوق اإلنســان والعدالــة االنتقاليــة وســيادة القــانون إىل 

اجلهاز القضائي عن طريق إصـالح تشـكيلة اجمللـس األعلـى للقضـاء وحتسـني تعزيز استقاللية وكفاءة 
  النزاهة واملساءلة على النحو املنصوص عليه يف مبادئ بانغالور للسلوك القضائي.

وبعد الثورة، ألغى اجمللس األعلى للقضاء حماكم أمن الدولـة، وحظـر اإلعـالن الدسـتوري   -28
إنشاء حماكم خاصـة وأكـد احلـق يف الطعـن  2011يف عام  الذي أصدره اجمللس الوطين االنتقايل

عزيـز يف القرارات اإلدارية. واختذت احلكومة أيضاً عدداً من املبادرات إلصالح النظام القضـائي وت
نظـــام القضـــاء ، عـــدَّل املـــؤمتر الـــوطين العـــام القـــانون املتعلـــق ب2013أيار/مـــايو اســـتقالليته. ففـــي 

يف اجمللـــس األعلـــى للقضـــاء مـــن جانـــب نظـــرائهم. ويـــنص  عضـــواً  13مـــن  11انتخـــاب إلتاحـــة 
ــــيس  التفتــــيش القضــــائي يف اجمللــــس األعلــــى إدارة القــــانون أيضــــاً علــــى عضــــوية النائــــب العــــام ورئ

، انتخــب اجمللــس األعلــى للقضــاء رئيســه، 2013حزيران/يونيــه للقضــاء، حبكــم منصــبيهما. ويف 
  صالح القضائي.للمضي ُقدماً بعملية اإلوهو ينظر اآلن يف مقرتحات 

يُلغــــي واليــــة  2013نيســــان/أبريل أخــــرى إجيابيــــة، اعتمــــد املــــؤمتر قانونــــاً يف  ةويف خطــــو   -29
إعداد قانون يُنشئ نظاماً متخصصاً للعدالة اإلداريـة أيضاً جيري و احملاكم العسكرية على املدنيني. 

يف القــــرارات  وحمكمــــة دســــتورية. ويهــــدف هــــذا اإلصــــالح إىل تعزيــــز قــــدرة املــــدنيني علــــى الطعــــن
  والقوانني اإلدارية.

حاجة أساسية إلقامة العـدل علـى حنـو فعـال. هي بيئة مأمونة للقضاة ووكالء النيابة يئة و   - 30
وال يتوافر بعد لـدى اجلهـاز األمـين للحكومـة وللشـرطة القضـائية بصـفة خاصـة مـا يكفـي مـن القـدرة 

. ويتكرر تعرض وكـالء النيابـة والقضـاة ئيموظفي اجلهاز القضاأو التدريب أو املعدات لضمان أمن 
ـذه اهلجمـات والتهديـدات، يف املقـام األول، وكـالء النيابـة الـذين  للتخويف واالعتداء. وُيستهدف 

كـانون  6يصدرون أوامر باإلفراج عن أفراد النظـام السـابق أو باعتقـال أفـراد الكتائـب املسـلحة. ويف 
لكتائــــب املســــلحة علــــى النائــــب العــــام يف مكتبــــه ، اعتــــدى أفــــراد إحــــدى ا2012األول/ديســــمرب 

، اغتيـل عـدد مـن كبـار القضـاة. واغتيـل أيضـاً  2013إلصداره أمراً باعتقـال أحـد أفرادهـا. ويف عـام 
. ويؤكـد تفجـري 2013عـام   كل مـن كبـري القضـاة واحملـامي العـام مبنطقـة اجلبـل األخضـر يف درنـة يف

عـدة تفجـريات مماثلـة  هلتفجـري الـذي أعقبتـ، وهـو ا2013آب/أغسـطس حمكمة مشال بنغـازي يف 
يف درنــة وســرت، أن اجلهــاز القضــائي ُمعــرض للخطــر. وباإلضــافة إىل ذلــك، حاصــرت الكتائــب 

. ورداً علـــى ذلـــك، نظَّـــم القضـــاة 2013 املســـلحة وزارة العـــدل يف مناســـبتني منفصـــلتني يف عـــام
االنعــدام األمــين إىل إعاقــة سلســلة مــن اإلضــرابات احتجاجــاً علــى انعــدام األمــن. وقــد أدى هــذا 

التحقيـــــق الفعــــــال يف انتهاكـــــات حقــــــوق اإلنســــــان، مثـــــل التعــــــذيب الواســـــع النطــــــاق يف أمــــــاكن 
االحتجـــاز، وغــــري ذلــــك مــــن احلــــوادث اجلســــيمة، مثــــل سلســــلة االغتيــــاالت املســــتمرة يف بنغــــازي 
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يف  2013تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  15والعنــــــف ضــــــد املتظــــــاهرين الســــــلميني الــــــذي حــــــدث يف 
  ابلس.طر 

وتتعاون شعبة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون تعاونـاً وثيقـاً مـع املعهـد   -31
العـــايل للقضـــاء الـــذي يقـــدم التـــدريب للقضـــاة ووكـــالء النيابـــة. وقـــد ســـبق للمعهـــد أن تعـــاون مـــع 

حتـديث املـواد  برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف
التدريبية قبل الثورة، وكثَّف املعهد بعد الثورة برناجمه مبساعدة الشعبة. ونظَّمت الشعبة، باالشرتاك 
مـــع املعهـــد وبالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل، مخـــس حلقـــات عمـــل تدريبيـــة للقضـــاة ووكـــالء النيابـــة يف 

والتحقيــق يف اجلــرائم  يف جمــال فــرز احملتجــزين، وإعــداد اســرتاتيجيات املقاضــاة، 2013و 2012
املرتَكبــة أثنــاء النــزاع وبعــده، وتطبيــق املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان وســيادة القــانون. وحضــر كــل 

الشـعبة واضـطلعت ووكيل نيابـة مـن منـاطق خمتلفـة مـن ليبيـا.  ياً قاض 30و 25حلقة منها ما بني 
بــادل اخلــربات املقارنــة، ممــا تيســري تالصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان، و ذكــاء الــوعي بأنشــطة إلب

  أسهم يف تعزيز قدرات القضاة ووكالء النيابة الليبيني.
وتعاونـــــت الشـــــعبة تعاونـــــاً وثيقـــــاً أيضـــــاً مـــــع مكتـــــب حقـــــوق اإلنســـــان والقـــــانون اإلنســـــاين   - 32
ســبتمرب    أيلــول/و نيســان/أبريل لــوزارة الــدفاع، وذلــك بتقــدمي املشــورة وتنظــيم حلقــيت عمــل يف   التــابع

املعــايري  مــع الناظمــةمــة املبــادئ نظــام القضــاء العســكري، مــن أجــل مواءجمــال إصــالح  يف 2013
  الدولية حلقوق اإلنسان وسيادة القانون، وحتديد االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات.

وباإلضـــــافة إىل ذلـــــك، شـــــاركت الشـــــعبة يف عـــــدد مـــــن احللقـــــات الدراســـــية الـــــيت نظمتهـــــا   - 33
رابطة القضاة الليبيني، ورابطة احملامني الليبيني، وذلـك بتقـدمي عـروض وتوزيـع  احملامني الليبيني، و   نقابة

كتيبـــات للتوعيـــة مبســـائل حقـــوق اإلنســـان. وناقشـــت احللقـــات الدراســـية أفضـــل املمارســـات الدوليـــة 
  .العدالةواخلربات املقارَنة فيما يتعلق بتحسني وصول املواطنني إىل 

ـــة يف  - 34 ، نظمـــت الشـــعبة أربـــع حلقـــات عمـــل 2012 عـــام وقبـــل إجـــراء االنتخابـــات الوطني
قــــــاض انتُــــــدبوا حلــــــل النزاعــــــات  100حضــــــرها أكثــــــر مــــــن  2012أيار/مــــــايو و نيســــــان/أبريل   يف

ـــــرب بشـــــكل عـــــام  40باالنتخابـــــات. ومت البـــــت يف   املتعلقـــــة نزاعـــــاً مـــــن هـــــذه النزاعـــــات بطريقـــــة تعت
  ة.يمع املعايري الدول  متوافقة

  الشرطة القضائية  -3  
ـا مسـؤوليات واسـعة،   -35 متارس الشرطة القضائية مهامها حتت سلطة وزارة العدل، وتُنـاط 

منهـــا إدارة الســـجون، وتنفيـــذ قـــرارات احملـــاكم، وتـــأمني احملـــاكم، والقـــبض علـــى اهلـــاربني. وتعكـــف 
فـــرد مـــن أفـــراد الكتائـــب املســـلحة يف صـــفوف الشـــرطة  100 000احلكومـــة حاليـــاً علـــى إدمـــاج 

فــرز قويــة، واحلاجــة املســتمرة إىل غيــاب آليــة كــن ال تــزال هنــاك عقبــات كبــرية، منهــا القضــائية، ول
  تبسيط عملية اختاذ القرارات داخل اإلدارة.

وأبــــرز تكــــرر عمليــــات التمــــرد يف الســــجون واهلــــروب منهــــا وجــــود فجــــوات يف القــــدرات   -36
ـــــات هـــــروب مـــــن ســـــجن ســـــبها يف آذار/مـــــارس ونيســـــان        /ونقـــــص يف املعـــــدات. وحـــــدثت عملي
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    ســــجني. ويف متــــوز/ 200، حيــــث فــــّر حنــــو 2013أبريــــل وحزيران/يونيــــه وتشــــرين الثــــاين/نوفمرب 
هــاجم مســلحون ســجن الكويفيــة يف بنغــازي. وتشــري املعلومــات املقدمــة مــن وزارة ، 2013يوليــه 

ســجني متهمـني بالقتـل وجبــرائم أخـرى خطــرية.  500ســجيناً، مـنهم  1 169العـدل إىل هـروب 
  لسلطات جنحت يف القبض على عدد من اهلاربني.غري أن ا

ــا تتســم باحلرفيــة إصــالحية  مؤسســةوحتــرص قيــادة الشــرطة القضــائية علــى إنشــاء   -37 يعمــل 
جمــــاالت إدارة الســــجالت والبيانــــات، ورعايــــة الصــــحة البدنيــــة يشــــمل ضــــباط متخصصــــون، مبــــا 

تدريب إىل مجيع الضـباط بعـد والنفسية، والتدريب املهين. ولتحقيق ذلك، ُوضعت خطة لتقدمي ال
ليـيب مسـتقل يف طـرابلس وقرنـادة  خـدمتهم، وذلـك مـن جانـب معهـد تـدريبتعيينهم وطوال فـرتة 

  البيضاء.يف مدينة 
وقدمت شـعبة حقـوق اإلنسـان والعدالـة االنتقاليـة وسـيادة القـانون املشـورة والتـدريب إىل   -38

ــا ومعايريهــا ا لتشــغيلية، وجتتمــع الشــعبة بصــورة دوريــة مــع الشــرطة القضــائية بشــأن هيكلهــا وإدار
اإلدارة العليــا للشــرطة القضــائية ملتابعــة الــدعم التقــين املســتمر. وتتعــاون الشــعبة تعاونــاً وثيقــاً، منــذ 

، مـــــع إدارة التخطـــــيط التابعـــــة للشـــــرطة القضـــــائية بشـــــأن إعـــــداد 2012تشـــــرين األول/أكتـــــوبر 
، نظمـت الشـعبة حلقـة 2012ول/ديسـمرب كـانون األاسرتاتيجية شاملة إلصـالح السـجون. ويف  

دراســـية رفيعـــة املســـتوى شـــاركت فيهـــا وزارات العـــدل والداخليـــة والصـــحة، باإلضـــافة إىل الشـــرطة 
القضائية والنائب العام، وذلك ملناقشة مسألة الدعم املشـرتك املقـدم مـن الـوزارات لعمليـة إصـالح 

باالشـرتاك مـع الشـرطة القضـائية، نظمـت الشـعبة، ، 2013كانون األول/ديسـمرب السجون. ويف  
اجتماعـــاً يف طـــرابلس جلميـــع مـــديري الســـجون يف ليبيـــا لتبـــادل املعلومـــات والتحـــاور بشـــأن طـــرق 
ــدف إىل تعزيــز الشــرطة القضــائية  التغلُّــب علــى التحــديات القائمــة. واعتمــد االجتمــاع توصــيات 

  النُـُهج اإلدارية املتبعة يف السجون الليبية. وتوحيد
، قـــدمت الشـــعبة اقرتاحـــاً إلعـــادة اهليكلـــة التنظيميـــة للشــــرطة 2013حزيران/يونيـــه ويف   -39

القضــــائية، وذلــــك بعــــد مشــــاورات وثيقــــة مــــع املســــؤولني املعنيــــني. وقامــــت الشــــعبة، أثنــــاء هــــذه 
ا. ويف  املشاورات، بزيارات إىل عدد من مؤسسات اإلصالح وإعادة التأهيل لتقييمها وبناء قـدرا

دمت الشــعبة املشــورة إىل وزارة العــدل بشــأن خطتهــا الراميــة إىل إنشــاء ، قــ2013آب/أغســطس 
  وحدة جديدة معنية بأمن وعمليات السجون واحملاكم.

مواءمتهــا وتتعــاون الشــعبة أيضــاً مــع الشــرطة القضــائية يف مراجعــة اللــوائح الداخليــة لضــمان   - 40
ة بشـــأن حتســـني أمـــن الســـجون. الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان، كمـــا تقـــدم املســـاعدة التقنيـــمـــع املعـــايري 

الشـــعبة ثـــالث حلقـــات عمـــل أجنـــزت ، 2013نيســـان/أبريل إىل كـــانون الثاين/ينـــاير الفـــرتة مـــن    ويف
ضـابطاً يف  20ضابطاً يف الشـرطة القضـائية يعملـون يف سـجون طـرابلس، ولنحـو  60تدريبية لنحو 

بزيارة مركـز تـدريب قرنـادة يف  الشرطة القضائية يعملون يف سجن مبدينة الزاوية. وقامت الشعبة أيضاً 
اهليكــــل   لتقــــدمي عــــدد مــــن دورات "تــــدريب املــــدربني" وتقــــدمي املشــــورة بشــــأن 2013شــــباط/فرباير 

التنظيمـــي للمركـــز وبرناجمـــه التـــدرييب. وأســـهم هـــذا الـــدعم إســـهاماً كبـــرياً يف حتســـني معـــارف ضـــباط 
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رتحــت الشـعبة أيضـاً مشــروع ، اق2013آذار/مـارس الشـرطة القضـائية مبعـايري حقــوق اإلنسـان. ويف 
  اسرتاتيجية تدريبية للشرطة القضائية. 

  العدالة االنتقالية  -جيم  

  القانون المتعلق بالعدالة االنتقالية  -1  
لسـنة  29، أصدر املؤمتر الوطين العام القـانون رقـم 2013كانون األول/ديسمرب  2يف   -41

لسـابق املتعلـق بالعدالـة االنتقاليـة. ويعتــرب يف شـأن العدالـة االنتقاليـة، وهـو يلغـي القــانون ا 2013
  سن القانون اجلديد أهم تطور يف هذا اجملال يف ليبيا حىت اآلن.

وقدمت شعبة حقوق اإلنسان والعدالـة االنتقاليـة وسـيادة القـانون املشـورة إىل السـلطات   -42
ازي ، ونظمـــــت حلقـــــات عمـــــل وأنشـــــطة للخـــــرباء يف عـــــدة مـــــدن، منهـــــا مصـــــراتة وبنغـــــ)8(الليبيـــــة
، وذلك يف إطار عمل الشعبة يف املسـاعدة علـى وضـع اسـرتاتيجية شـاملة بشـأن العدالـة )9(وسبها

االنتقاليــة. وقــدمت الشــعبة أيضــاً تعليقــات وافيــة علــى مشــروع القــانون أُدرج بعضــها يف القــانون، 
ــــة مســــتقلة  ــــدة لتقصــــي احلقــــائق وهيئ ــــة جدي منهــــا التعليقــــات املتعلقــــة بإنشــــاء وطريقــــة عمــــل جلن

  لتعويضات.ل

  تقصي الحقائق  -2  
ـــة لتقصـــي احلقـــائق واملصـــاحلة للنظـــر يف   -43 ـــة علـــى إنشـــاء هيئ ـــة االنتقالي يـــنص قـــانون العدال

انتهاكــات حقــوق اإلنســان الــيت ارُتكبــت إبّــان النظــام الســابق وبعــد ســقوطه. وختلــف هــذه اهليئــة 
 ومـن مهـام اهليئـة حـدٍّ كبـري. سابقتها اليت أُنِشَئت يف إطار القانون السابق، واليت ظلت خاملة إىل

رســـم صـــورة كاملـــة لطبيعـــة وســـبب ونطـــاق انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان املرتكبـــة؛ ومعاجلـــة وضـــع 
األشــــخاص املشــــردين واملفقــــودين واحملتجــــزين؛ واختــــاذ قــــرار بشــــأن تقــــدمي التعويضــــات للضــــحايا. 

عملهــا أربــع ســنوات ومــدة  اهليئــة جملــس مــن تســعة أعضــاء يعيــنهم املــؤمتر الــوطين العــام.وســيرتأس 
 قابلة للتمديد لسنة واحدة، وتقدم اهليئة إىل املؤمتر تقريراً يتضمَّن توصيات.

ليــــات القتــــل الــــيت ، أمــــر املــــؤمتر بإنشــــاء جلنــــة للتحقيــــق يف عم2013ويف حزيران/يونيــــه   -44
ـــــح املرســـــوم املقـــــرتح واعُتِمـــــد يف كـــــانون األول/1996ســـــليم يف عـــــام وقعـــــت يف ســـــجن بو      . ونـُقِّ

__________ 

 Transitional justice – foundation for a new Libya”, UNSMIL, 17“انظــر، مــثًال، التقريــر املعنــون  )8(

September 2012 متــــــــــاح يف املوقــــــــــع)http://www.unsmil.unmissions.org/LinkClick.aspx? 

fileticket=8XrRUO-sXBs%3D&tabid=3543&language=en-US.( 
كـــــــــــانون                  13و 12انظـــــــــــر، مـــــــــــثًال، توصـــــــــــيات مـــــــــــؤمتر احلقيقـــــــــــة واملصـــــــــــاحلة املعقـــــــــــود يف طـــــــــــرابلس يـــــــــــومي  )9(

 ?http://www.unsmil.unmissions.org/Default.aspxاملوقــــــــــــــــــــــــع (متــــــــــــــــــــــــاح يف  2012األول/ديســــــــــــــــــــــــمرب 
tabid=5292&ctl=Details&mid=9097&ItemID=807652&language=en-US.( 
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. واعتمــد املــؤمتر أيضــاً مرســوماً بإنشــاء جلنــة 2013لســنة  31بوصــفه القــانون  2013ديســمرب 
  .لنزاع على األراضي يف منطقة اجلبل الغريبلتحديد أسباب ا

  التعويضات  -3  
ينص قانون العدالة االنتقالية أيضاً علـى إنشـاء صـندوق تعـويض الضـحايا، وعلـى تقـدمي   -45

الضــرر املــادي، وعلــى ختليــد ذكــرى الضــحايا وعالجهــم وإعــادة تعويضــات، منهــا التعــويض عــن 
بعــــد الثــــورة عــــدد مــــن بــــرامج التعويضــــات، منهــــا برنــــامج تقــــدمي التعــــويض إىل ُوضــــع تــــأهيلهم. و 

. ويقضي هذا القانون مبـنح 2012لسنة  50السجناء السياسيني السابقني مبوجب القانون رقم 
يب عـن كـل شـهر قضـوه يف السـجن يف الفـرتة مـن دينـار ليـ 8 000مجيع السجناء السابقني مبلغ 

. وتشمل األشكال األخرى للتعويضات 2011شباط/فرباير  12إىل  1969أيلول/سبتمرب  1
القتلــى وتعــويض أســر قتلــى  قــانون مــنح معاشــات ألســر املفقــودين أواحملــّددة مبوجــب مرســوم أو 

ض ضــحايا العنــف اجلنســي ســليم. وتوجــد أيضــاً مقرتحــات تشــريعية وغــري تشــريعية لتعــويســجن بو 
واجلنساين وإعادة تأهيلهم، ولتقدمي تعويضات أخرى لضحايا عمليات القتل يف سجن أبو سـليم 

ولســـائر فئـــات الضـــحايا. وأخـــرياً، يُنـــاقش حاليـــاً مشـــروع قـــانون لالنتصـــاف مـــن  1996يف عـــام 
  املظامل املتعلِّقة باملمتلكات بسبب سياسات نظام القذايف.

ا العقـــود األربعـــة املاضـــية، ونظـــراً إىل ا  -46 النتهاكـــات اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان الـــيت شـــهد
وإرث بــرامج الــدعم والتعــويض االنتقــائيني الــيت نـُفِّــذت إبّــان نظــام القــذايف، ســتكون عمليــة وضــع 

يـزال خطـر  برامج تعويضات قادرة على الصمود مهمًة صعبة للسلطات. وباإلضافة إىل ذلـك، ال
  إزاء الفئات املختلفة، أو التمييز فيما بينها، قائماً. قة سنـُُهج غري متباع ات

تعاونــاً وثيقـاً مــع وزارة  القـانون وســيادةاالنتقاليـة شـعبة حقــوق اإلنسـان والعدالــة وتتعـاون   -47
العـــدل، واملـــؤمتر الـــوطين العـــام، والســـلطات الليبيـــة األخـــرى، وفئـــات الضـــحايا، مـــن أجـــل ضـــمان 

ج شامل إزاء عمليات  التعويض. ويف هذا الصدد، ستويل الشعبة اهتماماً خاصـاً لوضـع اعتماد 
  النساء، ال سيما ضحايا العنف اجلنسي منهن، ولفئات األقليات.

  العدالة الجنائية  -4  
أمنيـــة  مشـــاكلُجتــرى حاليـــاً عـــدَّة حماكمـــات لكبـــار املســؤولني يف النظـــام الســـابق يف ظـــل   -48

مـايو    . ففي أيـار/بطاقتها الكاملةواحملاكم اليت ال تعمل  تؤثِّر على سالمة وكالء النيابة والقضاة
ــم رئــيس الــوزراء الليــيب الســابق البغــدادي احملمــودي بــالتحريض علــى القتــل والفســاد. 2013 ُّ ، ا

وُحيـــاكم حاليـــاً ســـيف اإلســـالم القـــذايف يف الزنتـــان علـــى جـــرائم ذات صـــلة بـــاألمن القـــومي تتعلَّـــق 
ـــا مســـؤولون مـــن احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يف عـــام مبحاولـــة الفـــرار املزعومـــة أثنـــ اء الزيـــارة الـــيت قـــام 

مــا 2012 ُّ . وبـُــرِّئ يف طــرابلس، يف حزيران/يونيــه، مســؤوالن ســابقان آخــران يف نظــام القــذايف ا
قضــية لــوكريب. وأصــدرت حمكمــة املقــّررة يف تعويضــات البإســاءة اســتخدام األمــوال العامــة يف إطــار 

، حكمــاً باإلعــدام علــى وزيــر الرتبيــة والتعلــيم الســابق 2013تة، يف متوز/يوليــه اجلنايــات يف مصــرا
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ومخسة مسؤولني آخرين يف النظام السابق بتهمة التحريض على العنـف وقتـل املتظـاهرين. وأُثـريت 
احلـق شواغل بشأن إجراء احملاكمات على حنو يتفق واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

  انة مبحاٍم للدفاع. وال توجد تقارير عن تنفيذ أحكام باإلعدام منذ الثورة.االستعيف 
ــام مبحكمــة جنــوب طــرابلس قــرار 2013ويف تشــرين األول/أكتــوبر   -49 ، أيـَّـدت غرفــة اال

ــام  شخصــاً مــن كبــار شخصــيات النظــام الســابق، مــنهم ســيف اإلســالم القــذايف وعبــد اهللا  37ا
م ارتكـاب جـرائم  السنوسي، الرئيس السابق جلهاز االستخبارات. وُوجِّهت هلؤالء الشخصيات 

  .2014، ويُتوقَّع أن ُجترى حماكمتهم يف عام 2011تتعلَّق بنزاع عام 
املشـــورة إىل املـــدعي  القـــانون وســـيادةاالنتقاليـــة شـــعبة حقـــوق اإلنســـان والعدالـــة وقــّدمت   -50

مـــل مـــع جـــرائم أعضـــاء النظـــام الســـابق العـــام بشـــأن احلاجـــة إىل اعتمـــاد اســـرتاتيجية مقاضـــاة للتعا
واجلـــرائم املرتكبـــة أثنـــاء النـــزاع. ويف هـــذا الصـــدد، رّكـــزت الشـــعبة بعـــض حلقـــات العمـــل املـــذكورة 
أعـــاله، الـــيت ينظمهـــا املعهـــد العـــايل للقضـــاء، علـــى وضـــع اســـرتاتيجيات للمقاضـــاة وعلـــى التوعيـــة 

  باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وسيادة القانون.
يف القضــاة الليبيــني لتقــدمي املشــورة والــدعم العمــل جنبــاً إىل جنــب مــع اصــل الشــعبة وستو   -51

بنــاء القــدرات مــن أجــل تعزيــز فهــم الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان الــيت صــّدقت عليهــا جمــال 
ليبيا، وبشأن التنفيذ املباشر هلذه الصكوك يف إطار النظام القـانوين الـوطين. وباإلضـافة إىل ذلـك، 

بعثة مراقبة حماكمات خمتارة من أجل تقدمي املشورة وتوصيات بشأن اإلصالحات األخرى تعتزم ال
  واالحتياجات من التدريب.

  عمليات المحكمة الجنائية الدولية  -5  
) الـــذي قـــرر 2011(1970، اعتمـــد جملـــس األمـــن القـــرار 2011شــباط/فرباير  26يف   - 52

 ينبغـي  هام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وقـرر كـذلك أنـفيه إحالة الوضع القائم يف ليبيا إىل املدعي العـ
يلزمهمـا مـن   تعاوناً كـامالً مـع احملكمـة ومـع املـدعي العـام وتقـدم هلمـا مـاأن تتعاون لسلطات الليبية ل

عبــــــد اهللا مــــــذكرات توقيــــــف حبــــــق ، أصــــــدرت احملكمــــــة 2011حزيران/يونيــــــه  27مســــــاعدة. ويف 
. وقـــد )10(مـــر القـــذايف، وطلبـــت نقلهـــم إىل الهـــايالسنوســـي وســـيف اإلســـالم القـــذايف والراحـــل مع

  طعنت السلطات الليبية يف مقبولية الدعاوى.
التمهيديـــة للمحكمـــة طعـــن ليبيـــا يف اإلجـــراءات دائـــرة رفضـــت  ،2013ويف أيار/مـــايو   -53

وفيمــا يتعلــق  . واســتأنفت ليبيــا بعــد ذلــك هــذا القــرار.)11(مقبوليــة قضــية ســيف اإلســالم القــذايف

__________ 

قــذايف، وســيف اإلســالم بشــأن معمــر حممــد أيب منيــار ال 58انظــر قــرار بشــأن طلــب املــدعي العــام مبوجــب املــادة  )10(
ــــــــه  27املــــــــؤرخ  ICC-01/11القــــــــذايف، وعبــــــــد اهللا السنوســــــــي، رقــــــــم  ، واملتــــــــاح يف املوقــــــــع 2011حزيران/يوني

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101337.pdf.  
 .http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1599307.pdfانظر  )11(
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قدمت به ليبيا يف قضية عبد اهللا السنوسـي، قـررت دائـرة اإلجـراءات التمهيديـة أن بالطعن الذي ت
، وهــو قــرار )12(مــن النظــام األساســي للمحكمــة )أ()1(17الطلــب ال جيــوز قبولــه مبوجــب املــادة 

  ي.ساستأنفه حمامي دفاع عبد اهللا السنو 

  اإلصالح المؤسسي  -6  
قلــق. مصــدر الفــرز واإلصــالح املؤسســي اء إز الســلطات الليبيــة الــذي تتبعــه نهج الــميثــل   -54

فقــــد كانــــت إجــــراءات فــــرز األعضــــاء اجلــــدد يف املؤسســــات، مثــــل القــــوات املســــلحة، والشــــرطة، 
عملـوا صـارمة السـتبعاد مـن ، تُتخـذ تـدابري باملقابـلوالقضاء، والشرطة القضائية، حمـدودة للغايـة. و 

  قوق اإلنسان من عدَّة جوانب.لنظام القذايف، وهي تدابري ال متتثل للمعايري الدولية حل
وتشمل هـذه التـدابري قـانون العـزل السياسـي واإلداري الـذي اعتمـده املـؤمتر الـوطين العـام   -55

. وحيدد القانون، الذي ينطبق ملدة عشر سنوات، طائفة واسعة النطـاق مـن 2013يف أيار/مايو 
االنتمـــاء والســـلوك، كأســـاس الوظـــائف السياســـية واإلداريـــة والوظـــائف األخـــرى، فضـــًال عـــن أنـــواع 

ـــــة تتعلَّـــــق  ـــــى ضـــــمانات معين ـــــنص عل ـــــاة العامـــــة. ورغـــــم أن القـــــانون ي ـــــراد مـــــن احلي الســـــتبعاد األف
بــاإلجراءات القانونيــة الواجبــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف الطعــن أمــام احملــاكم اإلداريــة واحملكمــة العليــا، 

مث فإنــه ينتهــك علــى األرجــح  ينطــوي علــى معــايري غامضــة وبعيــدة املــدى وغــري تناســبية، ومــنفإنــه 
حقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص املعنيني. وقد نُِظر يف إدراج اسـتثناءات مـن القـانون، ولكنهـا 
ايـــة األمـــر. ويتعلـــق أحـــد جوانـــب القصـــور يف القـــانون مبحمـــد املقريـــف الـــذي قـــرر  رُِفضـــت يف 

ل قبـل ذلـك منصـب سـفري ليبيـا االستقالة من رئاسـة املـؤمتر حتسـباً لتطبيـق القـانون عليـه. فقـد شـغ
قبـل تـرك البلـد واملشـاركة علـى مـدى أكثـر  -وهو أحد املناصب اليت تتأثَّر بالقـانون  -لدى اهلند 

  من ثالثة عقود يف أنشطة معارضة قوية لنظام القذايف.
عـــدداً مـــن الطعـــون يف دســـتورية القـــانون، منهـــا العليـــا حملكمـــة يف اتلقـــت الغرفـــة الدســـتورية و   - 56

وحقــــوق اإلنســــان. واقــــرتح اجمللــــس األعلــــى للقضــــاء، العامــــة دمــــه اجمللــــس الــــوطين للحريــــات طعــــن ق
املسؤول عن تطبيق القانون على السلطة القضائية، إدخال تعديالت على القانون من أجـل ختفيـف 

حتســـباً  2013علـــى الســـلطة القضـــائية. ونظـــم القضـــاة ووكـــالء النيابـــة إضـــراباً يف حزيران/يونيـــه أثـــره 
اجلهــــاز القضــــائي الضــــعيف أصــــًال. وجتــــدر اإلشــــارة إىل أن تعطيــــل ســــري ؤدي القــــانون إىل ألن يــــ

القـــــــوات املســـــــلحة الليبيـــــــة ختضـــــــع أيضـــــــاً لعمليـــــــة فـــــــرز صـــــــارمة أخـــــــرى تنفـــــــذها هيئـــــــة النزاهـــــــة 
  اجليش.  وإصالح

__________ 

                 ICC-01/11-10/11ضــــــــــد عبــــــــــد اهللا السنوســــــــــي، رقــــــــــم  انظــــــــــر القــــــــــرار بشــــــــــأن مقبوليــــــــــة الــــــــــدعوى املرفوعــــــــــة )12(
، متــــــــــــــــــــــــــاح يف املوقــــــــــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــــــــــايل                      152، ص. 2013تشــــــــــــــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــــــــــــــوبر  11املــــــــــــــــــــــــــؤرخ 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1663102.pdf. 
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وقبــل اعتمــاد قــانون العــزل السياســي واإلداري، قــدمت الشــعبة املشــورة إىل املــؤمتر الــوطين   -57
احلكومية واملخاطر الـيت تنطـوي عليهـا لفرز املوظفني داخل املؤسسات م بشأن املعايري الدولية العا

  تدابري االستبعاد. ومل تؤخذ هذه املشورة بعني االعتبار. 

  األشخاص المفقودون  -7  
، باإلضـافة 2011ال يزال آالف من األشخاص يف عداد املفقودين من جراء نزاع عـام   -58

 2 644 ، كــــان2013قســــراً إبــــان نظــــام القــــذايف. ويف كــــانون األول/ديســــمرب إىل مــــن اختفــــوا 
حزيران/يونيـــــه  شخصــــاً مســــجلني كمفقــــودين لــــدى وزارة رعايـــــة أســــر الشــــهداء واملفقــــودين. ويف

، أعــدت الــوزارة مشــروع قــانون للتصــدي ملســألة املفقــودين وحــاالت االختفــاء القســري. 2013
أهـــايل تمـــد املـــؤمتر الـــوطين العـــام قانونـــاً بشـــأن رعايـــة ، اع2013كـــانون األول/ديســـمرب   22ويف 

الشــهداء واملفقــودين أثنــاء الثــورة. وهــذا القــانون، الــذي ميــنح معاشــات ومزايــا، مثــل الرعايــة الطبيــة 
والتعــويض الرمــزي، ألســر القتلــى أو املفقــودين أثنــاء الثــورة، يســتبعد  القطــاع احلكــوميوالتعيــني يف 

شـــئ القـــانون أيضـــاً جلنـــة تابعـــة جمللـــس الـــوزراء مكلفـــة بالبحـــث عـــن صـــراحة معارضـــي الثـــورة. ويُن
  املفقودين والتعرف عليهم. 

وللتصـــدي ملســـألة املفقـــودين، قـــدمت الشـــعبة املشـــورة إىل اللجنـــة التقنيـــة املســـؤولة عـــن   -59
صياغة القانون. وقدمت أيضاً املشورة لدعم عملية تقييم جتريها منظمة األطباء املناصرون حلقـوق 

، كمــا أيــدت التوصــية الصــادرة بإنشــاء جلنــة مســتقلة تتنــاول علــى حنــو شــامل مســألة )13(نســاناإل
املفقــودين. وكانــت جلنــة مــن هــذا القبيــل قائمــة قبــل إنشــاء وزارة رعايــة أســر الشــهداء واملفقــودين. 
وقــــدمت الشــــعبة أيضــــاً املشــــورة والــــدعم إىل رابطــــة أســــر ضــــحايا مذحبــــة ســــجن بوســــليم يف عــــام 

1996 .  

  الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان  -لدا  

  وحقوق اإلنسان العامةالمجلس الوطني للحريات   -1  
، أنشــــــأ اجمللــــــس الــــــوطين االنتقــــــايل اجمللــــــس الــــــوطين 2011يف كــــــانون األول/ديســــــمرب   -60

وحقوق اإلنسان بوصفه املؤسسة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف ليبيـا. غـري أنـه نظـراً العامة للحريات 
صص للمجلس من موظفني وموارد مالية، مل يبدأ اجمللس يف العمل بصورة فعالـة إال إىل قلة ما خُ 

مــن البــوادر املشــجعة اكتمــال مــالك مــوظفي اجمللــس وختصــيص . و 2013ينــاير كــانون الثاين/يف  
ألنشـــطته اجلاريـــة. وقـــدمت الشـــعبة املشـــورة والتـــدريب واملـــوارد التقنيـــة إىل اجمللـــس، املكـــان الـــالزم 

__________ 

 للبحــث والتعــرف علــى املفقــودين (واشــنطن األطبــاء املناصــرون حلقــوق اإلنســان، "دراســة وتقيــيم الربنــامج الليــيب )13(
ــــــــــع 2013العاصــــــــــمة،  ــــــــــاح يف املوق -physiciansforhumanrights.org/library/reports/libyan-human)، مت

identification-needs-assessment-and-gap-analysis.html. 
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مستشـاراً خمصصـاً لتقـدمي بنـاًء علـى طلـب اجمللـس، عدة قضايا. كما عينت الشـعبة،  وأحالت إليه
الــــدعم التقــــين إىل اجمللــــس لتيســــري امتثالــــه للمبــــادئ املتعلقــــة مبركــــز املؤسســــات الوطنيــــة (مبــــادئ 

  باريس). 

  اللجان الدائمة للمؤتمر الوطني العام  -2  
ائمـــة، منهـــا اللجنـــة التشـــريعية والدســـتورية يتبـــع املـــؤمتر الـــوطين العـــام عـــدد مـــن اللجـــان الد  - 61

املســؤولة عــن وضــع مشــاريع التشــريعات، وجلنــة حقــوق اإلنســان. وقــد تعاونــت الشــعبة مــع اللجــان 
بشــأن املســائل املتعلقــة بالتشــريعات، والعدالــة االنتقاليــة، وبنــاء القــدرات، والتوعيــة حبقــوق اإلنســان، 

عبة املشـــــورة أيضـــــاً بشـــــأن اآلليـــــات وااللتزامـــــات وتعزيـــــز العمـــــل مـــــع اجملتمـــــع املـــــدين. وقـــــدمت الشـــــ
املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســـان، ونّســـقت اجتماعـــات بـــني جلنـــة حقـــوق اإلنســـان التابعـــة للمـــؤمتر   الدوليـــة

ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، مثل اليونيسيف. وقدمت كذلك املشورة التقنيـة لـدعم املنتـدى 
جلنـــــة حقـــــوق  2013ذي نظمتـــــه يف نيســــان/أبريل األول ملنظمــــات حقـــــوق اإلنســـــان يف ليبيــــا، الـــــ

محلــة  إعــداداإلنســان التابعــة للمــؤمتر، وشــاركت الشــعبة فيــه. وتــدعم الشــعبة حاليــاً جهــود اللجنــة يف 
  إعالمية للتوعية حبقوق اإلنسان بني عامة الليبيني. 

  المجتمع المدني  -3  
اآلن يف التشـكل بـبطء. ويف هـذا عاىن اجملتمع املدين من القمع يف عهد القـذايف، وهـو يبـدأ   - 62

الصــدد، تتعــاون الشــعبة مــع منظمــات اجملتمــع املــدين واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان بتقــدمي الــدورات 
التدريبيــة واملشــورة بشــأن التعــاون مــع اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنســان، وبشــأن دور اإلعــالم يف محايــة 

اكن مــن البلــد، مثــل طــرابلس واخلمــس حقــوق اإلنســان. ونظمــت الشــعبة حلقــات عمــل يف عــدة أمــ
والزاوية، بشأن عدة مواضيع، منها التزامات ليبيا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، كما وزعـت 

البلـد. وقـدمت الشـعبة    الشعبة مواد تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسـان علـى منظمـات اجملتمـع املـدين يف
ر رئيسـي ملـدة يـومني بشـأن حقـوق اإلنسـان، ُعقـد يف كذلك املشورة والدعم املوضوعيني لتنظـيم مـؤمت

. وحضــر املــؤمتر عــدد مــن ممثلــي اجملتمــع املــدين ومســؤولون رفيعــو 2013مدينــة البيضــاء يف أيار/مــايو 
  حقوق اإلنسان يف ليبيا وتعزيزها.املستوى ملناقشة مسألة محاية 

  اإلصالح القانوني  -هاء  
ءات اجلنائيــة يف ليبيــا، باإلضــافة إىل التشــريعات ينطــوي قــانون العقوبــات وقــانون اإلجــرا  -63

األخرى، على فجوات وأحكام ال تتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. فعلى سـبيل املثـال، 
اإلبـادة اجلماعيـة، أو جـرائم احلـرب، أو اجلـرائم املرتكبـة ضـد  عـن نياملسـؤول ال جيّرم القـانون الليـيب
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ام علــى جمموعــة واسـعة مــن اجلــرائم، منهـا اجلــرائم الــيت ال تصــل إىل اإلنسـانية. وتوقــع عقوبــة اإلعـد
  .)14(عتبة "أشد اجلرائم خطورة" مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

وتواصـــل الشـــعبة تقـــدمي املشـــورة إىل املـــؤمتر الـــوطين العـــام بشـــأن القـــوانني الـــيت اعُتمـــدت   -64
اجعـــة قـــانون العقوبـــات وقـــانون اإلجـــراءات تؤيـــد مر وهـــي الـــيت هـــي قيـــد املناقشـــة منـــذ النـــزاع،  أو

وقــد أولــت حكومــة ليبيــا الدوليــة حلقــوق اإلنســان. مــن أجــل مواءمتهــا مــع املعــايري اجلنائيــة الليبيــني 
، ولكــن مل 2013، يف االجتمــاع الـوزاري املعقــود يف بـاريس يف شــباط/فرباير املراجعـة أولويـة هلــذه

عبة التنســــيق الوثيــــق مــــع برنــــامج األمــــم املتحــــدة ُحيــــرز إال تقــــدم حمــــدود حــــىت اآلن. وتواصــــل الشــــ
اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ووزارة العدل، واملعهد العايل للقضـاء، 

ســيطرة واملــؤمتر، والــدوائر األكادمييــة، واجملتمــع املــدين، مــن أجــل مســاندة عمليــة املراجعــة وضــمان 
  زيز القدرات الوطنية على إجراء مراجعات مماثلة يف املستقبل. وتعاجلهات الوطنية على العملية 

الدســتور، وستســعى، باالشــرتاك مــع   مشــروع وستواصــل الشــعبة أيضــاً رصــد عمليــة صــياغة  - 65
كيانـــات أخـــرى تابعـــة لألمـــم املتحـــدة، إىل تقـــدمي املشـــورة واملســـاعدة فيمـــا يتعلـــق بالصـــياغة إىل هيئـــة 

ــــمشــــروع صــــياغة  ا ملهامهــــا. ويف كــــانون األول/ديســــمرب الدســــتور لــــدى انتخا ، 2013ا ومباشــــر
نظمـــت الشـــعبة حلقـــيت عمـــل لتيســـري النقـــاش حـــول حقـــوق اإلنســـان والدســـتور: ُعقـــدت األوىل 

وحقوق اإلنسان ومكتـب حقـوق اإلنسـان والقـانون العامة باالشرتاك مع اجمللس الوطين للحريات 
رتاك مـع جلنـة حقـوق اإلنسـان التابعـة للمـؤمتر الـوطين اإلنساين الدويل بوزارة الـدفاع، والثانيـة باالشـ

العــام. وستواصــل الشــعبة تنظــيم حلقــات عمـــل ودورات تدريبيــة لتعزيــز بنــاء القــدرات واملســـاعدة 
ــــة   إعــــدادعلــــى مشــــاركة منظمــــات اجملتمــــع املــــدين املمثِّلــــة جلميــــع شــــرائح اجملتمــــع الليــــيب يف عملي

  ملشردون. يف ذلك النساء واألقليات وا نالدستور، مب

  التوصيات  -رابعاً   
توصــي مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان بــأن تقــوم حكومــة ليبيــا،   -66

  باالستفادة من الدعم المتعلق ببناء القدرات والمساعدة التقنية، بما يلي: 
ــة فــي القــانون والسياســة شــكال إجــراء مراجعــة شــاملة أل  (أ)   ــة المكفول الحماي

ان حقـــوق المـــرأة، واألقليـــات، والمهـــاجرين، والالجئـــين، واألطفـــال، العامـــة مـــن أجـــل ضـــم
علــى نحــو شــامل. وينبغــي للحكومــة أن تتخــذ جميــع التــدابير أشــكال الحمايــة هــذه وتعزيــز 

الضرورية لتيسير وصول هـذه الفئـات إلـى العدالـة. كمـا ينبغـي لهـا اعتمـاد تشـريعات ووضـع 

__________ 

لـى أنـه ال جيـوز يف الـدول الـيت من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ع 6من املادة  2تنص الفقرة  )14(
مل تلــغ عقوبــة اإلعــدام فــرض هــذه العقوبــة إال علــى "أشــد اجلــرائم خطــورة". وقــد ُفســر هــذا املصــطلح ليعــين عــدم 

 . 24، الفقرة A/HRC/24/18وجوب تطبيق عقوبة اإلعدام إال على جرمييت القتل أو القتل العمد. انظر الوثيقة 
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ـــة لمكافحـــة العنـــف الجنســـ ـــة سياســـات وإجـــراءات عملي ـــوفير ســـبل االنتصـــاف الفعال ي وت
  ؛)15(للضحايا
وضــــع اســــتراتيجية شــــاملة لمعالجــــة مســــألة جميــــع المشــــردين منــــذ عــــام   (ب)  
، بمــا يكفــل حقهــم فــي العــودة اآلمنــة والكريمــة إلــى ديــارهم، مــع تزويــدهم، لحــين 2011

تشــرد جيهيــة المتعلقــة بالعــودتهم، بســبل الحمايــة والمســاعدة اإلنســانية وفقــاً للمبــادئ التو 
  الداخلي؛
ن مـن حـريتهم، مـع التصدي على نحو عاجل لوضع األشـخاص المحـرومي  (ج)  

جميــع مرافــق بوضــع منهــا اإلســراع وســائل الواجــب لوضــع المحتجــزات، بإيــالء االهتمــام 
الفعليـــــة للســـــلطات تحـــــت الســـــيطرة االحتجـــــاز الخاضـــــعة لســـــيطرة الكتائـــــب المســـــلحة 

أو األشكال األخرى إلساءة المعاملة، بمـا فـي الحكومية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب 
ذلك التحرش الجنسي، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالـة. وينبغـي تـوفير ضـمانات، 
فــي جميــع الســجون ومراكــز االحتجــاز، بعــدم ممارســة التعــذيب أو إســاءة المعاملــة، وفقــاً 

غيـــر ذلـــك مـــن المعـــايير للقـــانون الليبـــي، والقواعـــد الـــدنيا النموذجيـــة لمعاملـــة الســـجناء، و 
الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقـوق اإلنسـان. وينبغـي السـماح لألشـخاص المحـرومين مـن 
حريتهم بزيارات منتظمة من جانب أسرهم ومحاميهم بسرية كاملة. وينبغـي أن ُيسـمح أيضـاً 

وحقـــوق اإلنســـان، وللمنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــلة،  العامـــةللمجلـــس الـــوطني للحريـــات 
  ؛وفقاً لوالية كل منها المحتجزين بزيارة

والشـــــرطة النظـــــام القضـــــائي تعزيـــــز قـــــدرة المؤسســـــات الحكوميـــــة، مثـــــل   (د)  
منهــــا تعزيــــز أمــــن وكــــالء النيابــــة والقضــــاة وســــائل القضــــائية، علــــى دعــــم ســــيادة القــــانون، ب

والمحــاكم عــن طريــق التعــاون الوثيــق بــين وزارات العــدل والداخليــة والــدفاع. وينبغــي وضــع 
تيجية مقاضــاة للنظــر فــي الجــرائم المرتكبــة فــي ظــل النظــام الســابق، وكــذلك الجــرائم اســترا

المرتكبة منذ الثورة، وينبغي أيضاً تحسين قدرة وكالء النيابة والقضاة على إجـراء تحقيقـات 
عادلــة لفــرز وتعيــين أفــراد الشــرطة القضــائية وضــع إجــراءات . وينبغــي المعقــدة الجــرائمفــي 

لمعنيــة باالحتجــاز. وينبغــي كــذلك تــوفير المــوارد والتــدريب المناســبين والوكــاالت األخــرى ا
  لضمان اإلدارة الفعالة للسجون وفقاً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛

منهــا ضــمان تعيــين أفــراد ُســبل تطبيــق نهــج شــامل إزاء العدالــة االنتقاليــة، ب  )ه(  
اعــاة المســائل الجنســانية مــؤهلين ومســتقلين فــي هيئــة تقصــي الحقــائق والمصــالحة، مــع مر 

وضـــمان التنســـيق بـــين جميـــع مبـــادرات تقصـــي الحقـــائق. وينبغـــي تقـــديم تعويضـــات كاملـــة 
وفعالة، بطريقـة عادلـة ومتسـقة ومراعيـة للجنسـين ودون تمييـز. وينبغـي أيضـاً مراجعـة قـانون 

__________ 

خلطــوط اهلاتفيــة املباشــرة، وتقــدمي الــدعم النفســي، وإنشــاء مراكــز إلعــادة تشــمل هــذه اإلجــراءات والسياســات ا )15(
 تأهيل الضحايا، وتنفيذ برامج توعية ملكافحة التمييز ضد الضحايا. 
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العزل السياسي واإلداري والتشـريعات والسياسـات ذات الصـلة المتعلقـة بـالفرز لضـمان أن 
ــة.  ــة تطبيــق هــذه التشــريعات والسياســات دقيقــة وتناســبية وعادل تكــون معــايير الفــرز وعملي
ـــالمفقودين باالســـتقاللية والنزاهـــة، وأن تُـــزود  ـــة لجنـــة معنيـــة ب وينبغـــي كـــذلك أن تتصـــف أي
بالموارد والسلطة المناسبة التي تمكنها من البحث عـن المفقـودين والتعـرف علـيهم، بغـض 

اتخاذ التدابير الالزمة لدعم أسرهم. كمـا ينبغـي اتخـاذ جميـع التـدابير النظر عن انتمائهم، و 
 الضرورية لضمان توفير بيئة آمنة لمحاكمة أعضاء النظام السابق وأفراد الكتائـب المسـلحة

، وفــي الوقــت نفســه ضــمان االمتثــال لمعــايير المحاكمــات العادلــة المتفــق مــن دون خــوف
  عليها دولياً؛

عـن طريـق التحقـق ، وحمايتها قوي لتعزيز حقوق اإلنسانوضع إطار قانوني   (و)  
ـــة مـــن أن  ـــة لحقـــوق يتســـقان الدســـتور والتشـــريعات الوطني اتســـاقاً كـــامالً مـــع المعـــايير الدولي

اســـتكمال المراجعـــة الشـــاملة لقـــانون العقوبـــات، وقـــانون إلنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق ا
ء عمليـــة شـــاملة وتشـــاورية وشـــفافة اإلجـــراءات الجنائيـــة والتشـــريعات األخـــرى. وينبغـــي إجـــرا

فــي ذلــك  مــن جميــع فئــات المجتمــع الليبــي، بمــنالدســتور، بمشــاركة كاملــة مشــروع لصــياغة 
ممثلو المرأة والشعوب األصلية واألقليات، بغيـة اعتمـاد دسـتور يكفـل الكرامـة وعـدم التمييـز 

  والمساواة وحقوق اإلنسان للجميع؛
لتصــديق علــى البروتوكــول االختيــاري اتخــاذ جميــع الخطــوات الضــرورية ل  (ز)  

التفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية 
ــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري، واتفاقيــة  أو ــة، واالتفاقيــة الدولي المهين

ل االختيــــاري الخاصــــة بوضــــع الالجئــــين وبروتوكولهــــا االختيــــاري، والبروتوكــــو  1951 عــــام
الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، وســــحب جميــــع  للعهــــد

  ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛تحفظاتها على اتفاقية القضاء عل
تطبيق وقف اختياري للعمل بعقوبـة اإلعـدام، بهـدف إلغائهـا. وريثمـا تلغـى   (ح)  

مـن  6للقيود المدرجة بشكل خاص في المادة هذه العقوبة، ينبغي ضمان االمتثال الكامل 
قصــر عقوبــة المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق  العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق

االحتـــرام التـــام لضـــمانات اتبـــاع اإلجـــراءات كفالـــة اإلعـــدام علـــى أشـــد الجـــرائم خطـــورة، و 
قـــد ُيحكـــم فيهـــا القانونيـــة الواجبـــة، ومنهـــا ضـــمانات المحاكمـــة العادلـــة فـــي القضـــايا التـــي 

  باإلعدام. 
وتشــجع أيضــاً مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان تطبيــق التوصــيات   -67

  الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا.

        


