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نبذة عن منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا
تعمل  املتحدة،  اململكة  يف  مسّجلة  خريية  ومنظمة  ومستقلة،  حكومية  غري  ودولية،  ليبية  منظمة  ليبيا هي  يف  العدالة  أجل  من  حمامون 
على ليبيا ويف ليبيا مع شبكة متنامية من احملامني، والنشطاء وأفراد اجملتمع احملّلي يف أرجاء البالد وخارجها. إن رؤيتنا يف املنظمة هي لدولة ليبية 
جتّسد قيم ومبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وجمتمع ملتزم بقيم العدالة. نسعى لتحقيق العدالة يف ليبيا من خالل برامج املناصرة والتوعية 
واحملاسبة ومبادرات العدالة االنتقالية وعمليات بناء القدرات وذلك تأسيسًا على أبحاث ودراسات جنريها بصورٍة مستقلة. ونعتمد يف نشاطاتنا على 
نهج مبني على أسس حقوقية، ونؤمن بأنه يجب أن تؤّسس كّل التعامالت والسياسات ضمن إطار حقوق اإلنسان وأن تضمن إتاحة الفرصة للمجتمعات 

واألفراد للمشاركة بطريقة فعالة يف قيادة حياة كرمية.

نبذة عن مشروع االختفاء القسري يف أفريقيا
يف فرباير 2019، أقامت حمامون من أجل العدالة يف ليبيا شراكًة مع منظمة ريدرس للعمل على مشروٍع ممتّد على ثالث سنوات حتت عنوان »مكافحة 
للعدالة  األفريقي  واملركز  اإلنسان  حقوق  أجل  من  زميبابواي  وحمامو  اإلنسان،  حلقوق  مّنا  مع  بالتنسيق  وذلك  أفريقيا«،  يف  القسري  االختفاء  حاالت 
ودراسات السالم. يرّكز املشروع على اجلزائر، وليبيا، والسودان، وزميبابواي، وهو يهدف من أجل إنهاء االختفاء القسري يف أفريقيا من خالل املناصرة، 
والدعاوى القضائية، ووضع املعايري اإلقليمية، ونشر الوعي، وبناء القدرات، ودعم الضحايا يف جهودهم للوصول إىل العدالة واحلقيقة، واجلرب. وقد أعّد 

هذا التقرير كجزء من املشروع املذكور.

مت تصميم الرسومات من قبل دومينيك أوزينسكا.
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أواًل. مقّدمة 
األفعال  أيضًا  التقرير  يناقش   .2011 أكتوبر  يف  القذايف   بحكم  أطاحت  التي  الثورة  منذ  ليبيا  يف  القسري  االختفاء  حاالت  عن  عامًة  حملًة  التقرير  يقّدم 
التي تشّكل اختفاًء قسريًا مبوجب القانون احملّلي الليبي وكيف تقارن بالتعريف القانوين الدويل. ويتضّمن التقرير معلوماٍت بشأن اجلناة املسؤولني عن 
االختفاء القسري يف ليبيا، ومواصفات األشخاص الذين ُيستهدفون بالعادة كضحايا لهذه املمارسة. كما يحّدد بعض أماكن االحتجاز األساسية التي 
يحتجز فيها األشخاص اخملتفون عادًة. ويبحث التقرير أيضًا يف نطاق وحجم االختفاء القسري وأعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السّيئة التي 
ترتبط باالختفاء القسري، مبا يف ذلك فيما يتعّلق بالدعاوى الفردية. ويقّدم التقرير حتلياًل ألطر العمل القانونية احمللية، واإلقليمية، والدولية التي ترعى 
حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة واالختفاء القسري والتزامات ليبيا باحرتام وحماية وإعمال واجباتها القانونية الدولية والوطنية يف هذا 
السياق. ويختتم التقرير بالنتائج وبقائمٍة من التوصيات املوّجهة إىل حكومة الوفاق الوطني وجملس النواب  واجمللس األعلى للدولة واجمللس الرئاسي 
واحلكومة املؤقتة والقوات املسلحة العربية الليبية واجملتمع الدويل بشأن أّي خطوات طارئة وضرورية للقضاء على جرمية االختفاء القسري وإخضاع 

مرتكبيها للمساءلة وضمان إنصاف الضحايا.   

ثانيًا. املنهجية
يستند هذا التقرير إىل معلوماٍت قامت حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بجمعها من خالل حتقيقاٍت وأبحاث مكتبية شملت مقابالٍت أجرتها مع الضحايا 
أيضًا مقابالٍت مع أعضاء  ليبيا  العدالة يف  أجل  اإلنسان. كما أجرت حمامون من  وعائالتهم ومع ناشطني، وحمامني، وشهود، ومدافعني عن حقوق 
منّظمات غري حكومية دولية تعمل على القضايا الليبية، فضاًل عن منظمات اجملتمع املدين على املستوى احملّلي. باإلضافة إىل ذلك، قامت حمامون 
الدولية، ووسائل اإلعالم  ليبيا مبراجعة املعلومات املستقاة من مصادر إلكرتونية، مبا يف ذلك تقارير املنظمات غري احلكومية  العدالة يف  من أجل 
الدولية والوطنية، والبيانات العامة الصادرة عن احلكومة، ومواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك، وتويرت، ويوتيوب. يتضّمن هذا التقرير أيضًا معلوماٍت 
حقوق  جملس  لدى   2019 عام  ليبيا  حول  الشامل  الدوري  االستعراض  إطار  يف  لها  الشريكة  واملنظمات  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  قّدمتها 

اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

وتقّر حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بأّن الالجئني واملهاجرين يف ليبيا يخضعون جلرائم عنيفة وانتهاكاٍت حلقوق اإلنسان تشمل االختفاء القسري، 
والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السّيئة، وإن كانت هذه القضية حتديدًا غري مشمولة بهذا التقرير. إذ لن يتناول هذا التقرير حاالت االختفاء القسري 

ضّد املهاجرين، بل نعتزم إجراء دراسة منفصلة تتطّرق إىل ممارسات االختفاء القسري ضّد الالجئني واملهاجرين يف ليبيا.

يغّطي هذا التقرير فقط حاالت االختفاء القسري كما يعّرف بها القانون الدويل، وبالتايل فهو يستثني االختطاف وحاالت األشخاص املفقودين مبا أّنها خارج 
نطاق هذا التقرير. وتوّد حمامون من أجل العدالة يف ليبيا أن تتوّجه بالشكر إىل كّل من ساهم يف املعلومات التي يتضّمنها هذا التقرير. ومن اجلدير 
بالتنويه أّن هوية بعض األشخاص الذين مّتت مقابلتهم، ومكان وتاريخ انعقاد هذه املقابالت قد ُأبقيت طّي الكتمان، حلماية سالمتهم الشخصية يف 
سياٍق ما زال فيه املدافعون عن حقوق اإلنسان عرضًة لالستهداف واالعتداء من قبل اجلهات املنتمية للدولة وغري التابعة لها يف خمتلف أنحاء البالد.
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ثالثًا. انتشار حاالت االختفاء القسري والتعذيب 
وغريه من ضروب املعاملة السّيئة

ما هو االختفاء القسري؟

تنصّ االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري1 
على ثالثة عناصر أساسية لالختفاء القسري، هي: 

أو أي شكل من أشكال  • أو االختطاف  أو االحتجاز  يشمل االعتقال 
احلرية؛ من  احلرمان 

من  • جمموعات  أو  أشخاص  أو  الدولة،  موظفي  أيدي  على  يتّم 
مبوافقتها؛ أو  الدولة  من  دعم  أو  بإذن  يتصرفون  األفراد 

يعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري  •
الشخص اخملتفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

على  بل  اخملتفني  األفراد  على  فقط  ليس  القسري  االختفاء  يؤّثر 
عائالتهم وأصدقائهم أيضًا الذين غالبًا ما يعيشون سنواٍت من املعاناة 
االتفاقية  من   24 املادة  تعّرف  أحبائهم.   مصري  يكتشفوا  أن  قبل 
بأنها  الضحية  القسري  االختفاء  الدولية حلماية جميع األشخاص من 
من  مباشر  ضرر  به  حلق  طبيعي  شخص  وكل  اخملتفي  »الشخص 
أقارب  يشمل  أن  التعريف  بهذا  ويقصد  القسري.  االختفاء  هذا  جراء 
البنات،  أو  الزوجات،  سواء  النساء،  تتأثر  ليبيا،  يف  اخملتفي.  الشخص 
وباإلضافة  الرجال.  أقاربهّن  اختفاء  جّراء  خاص  بشكٍل  األمهات  أو 
أفراد  على  االختفاء  يخّلفها  التي  والنفسية  العاطفية  التداعيات  إىل 
جهٍة  من  لألسرة.  األساسي  املعيل  النساء  تفقد  ما  غالبًا  األسرة، 
أخرى، غالبًا ما يواجه أفراد األسرة الذين يحاولون الكشف عن احلقيقة 
على  الدولة  جانب  من  والرتهيب  التهديدات  اخملتفي  الشخص  حول 

السّيئة. واملعاملة  التعذيب  إىل  معينة  حاالٍت  يف  يرقى  قد  نحٍو 

مل تنضّم ليبيا كدولٍة طرف إىل االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص 
من االختفاء القسري، التي دخلت حّيز التنفيذ يف  ديسمرب من العام 
2020. ولكن، وبصفتها دولًة طرفًا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
االعتقال  مبنع  االلتزام  على  جمربة  ليبيا  فإّن  والسياسية،  املدنية 
إعالمهم  يتّم  بأن  املعتقلني  حقوق  واحرتام  التعّسفيني؛  واالحتجاز 
القضائية  الهيئات  إىل  إليهم؛ وتقدميهم  بالتهم املوّجهة  الفور  على 
مشروعية  يف  بالطعن  لهم  وللسماح  معقولة؛  زمنية  مهلة  يف 
االحتجاز )املادة 9(. وتوّفر هذه املقتضيات احلماية حلقوق مشابهة 

القسري. االختفاء  حظر  مبوجب  املكّرسة  كتلك 

1 اجلمعية العامة لألمم املتحدة، االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص 
من االختفاء القسري، 20 ديسمرب 2006، املادة 2، متوفر عرب الرابط:

 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx.

منذ اإلطاحة بنظام القذايف يف أكتوبر 2011، ما زالت ممارسات االختفاء 
القسري منتشرًة2 يف خمتلف أرجاء البالد. وقد ُحرم آالف األشخاص من 
حقوق اإلنسان األساسية وخضعوا لالختفاء القسري والتعذيب وغريه من 
ضروب املعاملة السيئة ولالحتجاز لفرتاٍت طويلة.3  ومّت العثور على بعض 
األشخاص اخملتفني يف نهاية املطاف داخل السجون ومراكز االحتجاز، 
فيما بقي آخرون مفقودين أو ُوجدت جثثهم مرميًة على الطرقات، أو يف 
مستوعبات النفايات أو يف البحر. وقد متادت احلكومتان يف شرق البالد 
وغربها وامليليشيات التابعة لهما يف ارتكاب هذه اجلرمية الشنيعة، ما 
أّدى إىل تدمري حياة آالف األشخاص. وغالبًا ما تتجّنب أسر اخملتفني اإلبالغ 
عن حوادث االختفاء القسري إىل السلطات خوفًا من االنتقام والرتهيب من 

جانب السلطات أو امليليشيات التابعة لها.

اختطاف  إىل  لها  التابعة  وامليليشيات  الليبية4  الدولة  تعمد  ما  عادًة 
العمل.  ومقاّر  واملنازل،  واحلواجز،  واملقاهي،  الشوارع،  من  األشخاص 
األشخاص  منازل  باقتحام  وميليشياتها  للدولة  التابعون  األفراد  فيقوم 
ومصادرة  جمهولة،  أماكن  إىل  الضحايا  اصطحاب  قبل  وتفتيشها 
هواتفهم، وأوراقهم، وأجهزتهم احملمولة وغري ذلك من املعّدات التي 
أو  السياسية  الضحايا  انتماءات  عن  معلوماٍت  باعتقادهم  تتضّمن  قد 
الضحايا عن طريق  اإلنسان. كما يجرب  الناشط يف جمال حقوق  عملهم 
اإللكرتوين  لربيدهم  السّر  كلمات  عن  الكشف  على  والتعذيب  الرتهيب 
وحساباتهم على مواقع التواصل االجتماعي من أجل حتديد انتماءاتهم. 
الصباح  ساعات  يف  أو  الليل  منتصف  يف  عادًة  االختطاف  عمليات  تتّم 
ويحتجزونهم  الضحايا  يقتادون  بالسالح،  مدّججني  رجال  يد  على  األوىل 
ويخفونهم قسريًا، من دون منحهم حق الوصول إىل حمامني أو التواصل 

القضاء. إشراف  نطاق  خارج  ذلك  وكّل  ذويهم،  مع 

بشكٍل  السيئة  املعاملة  ضروب  من  وغريه  التعذيب  ممارسات  وتنتشر 
لالستجواب  احملتجزون  يخضع  عندما  لالحتجاز  األولية  الفرتات  يف  خاص 
على يد وكالء الدولة أو أفراد امليليشيات التابعة لها. أما الغرض منها فهو 
الرتهيب، واستخراج االعرتافات، أو احلصول على معلومات عن أطراف ثالثة، 

2   املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جتاوزات خلف القضبان: 
االحتجاز التعّسفي وغري القانوين يف ليبيا، أبريل 2018، متوّفر عرب الرابط:

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBar-
sArbitraryUnlawful_EN.pdf

3   املرجع نفسه، ص. 10
4   يشري مصطلح »الدولة الليبية« أو »دولة ليبيا« يف هذا التقرير إىل احلكومات 
املتتالية التي تعاقبت على احلكم منذ العام 2011، سواء يف الشرق أو الغرب، 
وكافة املؤسسات املنتسبة إليها، إما مباشرًة أو غري مباشرة أو من خالل 
اجمللس  احلصر(  ال  املثال  سبيل  )على  ذلك  يف  مبا  العامة،  األموال  تلقي 
الوطني، وجملس  الوفاق  العام، وحكومة  الوطني  االنتقايل، واملؤمتر  الوطني 
واحلكومة  الرئاسي  واجمللس  للدولة،  األعلى  واجمللس  الليبي،  النواب 

الليبية. العربية  املسّلحة  والقوات  املؤقتة، 
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أو كسبيل لالنتقام أو لفرض العقاب التمييزي ضّد جمموعات معينة. ويف 
بعض احلاالت، أّدى التعذيب واملعاملة السّيئة إىل وفاة الضحايا يف مراكز 
االحتجاز.5 ويسهم يف وفاة احملتجزين أيضًا ما يتعّرضون له من سوء تغذية 
نتيجة قّلة املاء والغذاء أو عدم كفاية فرص احلصول على الرعاية الطبية.6 
وأخضعوا  امليليشيات  اقتادتهم  الذين  األفراد  من  املئات  تعّرض  وقد 
لالختفاء القسري، إىل القتل خارج نطاق القضاء، ومّت العثور على جثثهم يف 
وقٍت الحق. كما تتعّرض ضحايا االختفاء القسري من النساء أيضًا للتعذيب 
بسبب  املمارسات  لهذه  عرضًة  أكرث  املرأة  وتعترب  السّيئة.  واملعاملة 
احتجاز النساء يف مرافق تفتقر إىل حارسات.  وعندما تقوم األسر باحلصول 
على املعلومات عن أقاربهم، يتّم ذلك عادة من خالل احملتجزين السابقني 

أو موظفي االحتجاز الذين يشاطرون املعلومات بشكل غري رسمي.7

مرتكبو جرائم االختفاء القسريأ( 
عدد  ارتفاع  مقابل  ليبيا  يف  القسري  االختفاء  حاالت  يف  ُينظر  أن  يجب 
انتشرت  القذايف،  سقوط  فبعد   .2011 عام  الثورة  منذ  امليليشيات 
البالد وسيطرت على مساحاٍت واسعة من  أرجاء  هذه امليليشيات يف 

الدولة. ومؤسسات  االسرتاتيجية  والبنى  األراضي، 

خمتلف  من  مقاتل  آالف   10 على  يزيد  ما  أدمج   ،2012 العام  فمنذ 
ووزارة  العدل،  كوزارة  الرسمية  األمن  مؤسسات  يف  امليليشيات 
الداخلية، ووزارة الدفاع وجهاز اخملابرات.8 ونتيجًة لذلك، ُأسندت لهؤالء 
املقاتلني مهام حراسة وإنفاذ للقوانني مبا فيها تنفيذ عمليات اعتقال 
الدولة  من  رواتبهم  العناصر  هؤالء  ويتقاضى  وحتقيقات9  واستجواب 
بارتكاب  املتوّرطني  األفراد  الستبعاد  فرز  عملية  أّي  جتر  ومل  الليبية.10 
انتهاكاٍت خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. 
امليليشيات  بدت  احلكومية،  الهيئات  يف  اإلدماج  عملية  مّتت  أن  وبعد 
االحتفاظ  خالل  من  ذلك  يف  مبا  باستقاللية،  بالعمل  مستمّرة  وكأنها 

القيادة.11 لتسلسل  اخلاصة  ببنيتها 

الوطني  باجليش  املعروفة  الليبية،  العربية  املسّلحة  القوات  تشّكل 
للنظام  التابعني  املسؤولني  ومن  امليليشيات  من  تتألف  والتي  الليبي، 

5   املرجع نفسه، ص. 3.
6  املرجع نفسه، ص 31-30.

7  املرجع نفسه، ص. 27.
8   معلومات مستقاة عرب مقابلة هاتفية مع بعثة األمم املتحدة للدعم يف 

ليبيا يف 10 متوز/يوليو 2019.
باملرحلة  اخلاصة  اإلجراءات  بعض  بشأن   2012 لسنة   38 رقم  القانون    9

.2 املادة  االنتقالية، 
متويل  خالل  من  األهلية  باحلرب  يتسبب  ليبيا  يف  املركزي  10 البنك 
 8 تلغراف/  ذا  املتحدة«،  اململكة  ملبعوث  وفقًا  املتصارعة،  امليليشيات 

الرابط: عرب  متوفرة   ،2016 فرباير 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/

libya/12146453/Libyas-central-bank-causing-civil-war-by-paying-
warring-militias-says-UK-envoy.html.

خلف  جتاوزات  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  11 املفوضية 
القضبان: االحتجاز التعّسفي وغري القانوين يف ليبيا، نيسان/أبريل 2018، ص. 

الرابط: عرب  متوّفر   ،9-8
 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehind-

BarsArbitraryUnlawful_EN.pdf.

السابق للقذايف، الالعب الرئيسي يف منطقة شرق ليبيا، وهي متحالفة 
القّوات  تتقاضى  الشرق.  يف  النواب  وجملس  املؤقتة  احلكومة  مع 
املسّلحة العربية الليبية األجور من احلكومة املؤقتة ولها سلسلة قيادة 
يرتأسها املشري خليفة حفرت. وتشمل امليليشيات التي مّت إدماجها يف 
بنغازي، وجملس  العامة يف  الليبية اخملابرات  العربية  القوات املسّلحة 
وتتحّمل  بنغازي.12  يف  اإلرهاب  مكافحة  وجهاز  بنغازي،  ثّوار  شورى 
التجاوزات  من  واسعة  جمموعة  مسؤولية  الشرق  يف  امليليشيات 
والتعذيب وغريه من ضروب  القسري  االختفاء  اإلنسان مبا فيها  حلقوق 

القضاء.13  نطاق  خارج  القتل  وأعمال  السّيئة  املعاملة 

وامليليشيات  دوليًا  بها  املعرتف  الوطني  الوفاق  حكومة  ليبيا  غرب  ويف 
التي  امليليشيات  أشهر  أما  األساسية.  الفاعلة  القوى  هي  لها  التابعة 
أحلقت بحكومة الوفاق الوطني يف الغرب فتشمل قوات الردع اخلاصة، 
واألمن املركزي / أبو سليم، وإدارة التحقيقات اجلنائية يف أبو سليم، وإدارة 
مكافحة اجلرمية – فرع مصراتة املركزي، واألمن الرئاسي يف طرابلس، 
وقوة اإلسناد 17 يف طرابلس، وكتيبة اإلسناد الثانية يف طرابلس، وجلنة 
األمن يف مصراتة، وكتيبة ثوار طرابلس. وتتحّمل هذه امليليشيات أيضًا 
مسؤولية ارتكاب انتهاكاٍت خطرية حلقوق اإلنسان منها التعذيب وغريه 

من ضروب املعاملة السّيئة واالختفاء القسري.

مواصفات األشخاص األكرث استهدافًاب( 
أولئك  هم  القسري  االختفاء  جرمية  يف  استهدافًا  األكرث  األشخاص 
أو  احلكومة  تنتقد  متصّورة  أو  فعلية  سياسية  آراء  لديهم  تكون  الذين 
املدافعون  أيضًا  القسري  لالختفاء  يخضع  كما  لها.  التابعة  امليليشيات 
عن حقوق اإلنسان بسبب عملهم يف هذا اجملال ما يعّرضهم لتجاوزات 
يسود  ذلك،  إىل  باإلضافة  لها.  التابعة  امليليشيات  أو  احلكومات  ترتكبها 
2011 منط استهداف األشخاص ألسباب تطال هويتهم ولون  العام  منذ 

تاورغاء. مدينة  أهايل  مع  احلال  هي  كما  بشرتهم، 

الرأي السياسي الفعلي أو املتصّور

غالبًا ما يستهدف األشخاص الذين تكون لديهم آراء أو مواقف سياسية 
النزاع  يف  الطرفني  كال  أو  ألحد  معارضة  أو  انتقادية  متصّورة  أو  فعلية 
املسّلح. فعلى سبيل املثال، يخضع عادًة األفراد الداعمون ألحد طريف 
النتهاكات  ويخضعون  لالستهداف،  السياسيون،  فيهم  مبن  النزاع، 
املعاملة  ضروب  من  وغريه  التعذيب،  منها  اإلنسان  حلقوق  جسيمة 
بحقهم  ترتكبها  القضاء  نطاق  خارج  القتل  احلاالت  بعض  ويف  السّيئة، 

لها. التابعة  امليليشيات  أو  املنافسة  احلكومة 

للمحامية  القسري  االختفاء  قضية  تكون  قد  سرقيوة:  سهام 
اختفاء  قضية  أشهر  سرقيوة  سهام  املرأة  حقوق  عن  واملدافعة 
إحدى  أقدمت   ،2019 العام  من  يوليو   17 ففي  ليبيا.  يف  قسري 
اختطاف سرقيوة من داخل منزلها يف  اجملموعات املسّلحة على 
أصابوا  أن  بعد  جمهولة  جهة  إىل  باقتيادها  املسّلحون  وقام  بنغازي. 
حتى  جمهواًل  مصريها  زال  وما  ساقه.  يف  ناريتني  بطلقتني  زوجها 

12   املرجع نفسه، ص. 19.
13  املرجع نفسه، ص. 33.
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اليوم. وكانت سرقيوة يف األيام القليلة السابقة الختطافها قد انتقدت 
بصراحة هجوم القوات املسّلحة العربية الليبية على طرابلس، ودعت 
خط  »اجليش  عبارة  ُرسمت  اختطافها،  وبعد  مدنية.  دولة  إقامة  إىل 
اختطف سرقيوة  الذي  أحمر« على جدران منزلها. ليس معلومًا من 
العربية  املسّلحة  القوات  مع  املتحالفة  امليليشيات  توّرط  بدا  ولكن 
اختطفتها  التي  امليليشيا  أّن  زعم  وقد  العملية.  يف  واضحًا  الليبية 
تابعة لقوة الشرطة العسكرية، وحتديدًا الكتيبة رقم 106 بقيادة خالد 
حفرت، جنل خليفة حفرت.14 وبتاريخ 12 يوليو 2020، مّت تسريب تسجيل 
عن  النواب  جملس  يف  عضوان  فيها  أعرب  هاتفية  ملكاملة  صوتي 

اختطافها.15 بعد  قتلت  قد  سرقيوة  بأّن  اعتقادهما 

 13 يف  زيدان  علي  األسبق  الليبي  الوزراء  رئيس  اختطف  زيدان:  علي 
تابعة  طرابلس  ثوار  كتيبة  تسمى  ميليشيا  يد  على   2017 أغسطس 
لوزارة الداخلية يف غرب ليبيا. وبقي مصريه جمهواًل يف حني مل تعرتف 
اجملموعة أّنه حمتجز لديها إىل حني اإلفراج عنه بتاريخ 22 أغسطس 
2017 بعد مناشدات عدة إلطالق سراحه.16 وقد جرت عملية اختطافه 

بعد أن أطلق تصريحاٍت طالب فيها بنزع سالح امليليشيات.

14 حمامون من أجل العدالة يف ليبيا، »طمس حرية التعبري: اختطاف النائبة 
 ،2019 يوليو   19 ليبيا«،  يف  التعبري  حرية  على  هجوم  آخر  هو  سرقيوة  سهام 

الرابط: متوفّر عرب 
https://www.libyanjustice.org/news-arabic/tms-hry-ltaabyr-khttf-lny-

b-shm-srqyw-hw-khr-hjwm-aal-hry-ltaabyr-fy-lyby.
15 قناة فرباير، عيسى العريبي يروي تفاصيل مقتل النائبة سهام سرقيوة، 

2020، متوفر عرب الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=bxtCopa9IIk&feature=youtu.be.

16  »اإلفراج عن رئيس الوزراء الليبي األسبق بعد اختطافه يف طرابلس«، ذا 
تلغراف، 22 أغسطس 2017، متوفرة عرب الرابط:

https://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/22/family-seek-an-
swers-former-libyan-prime-minister-kidnapped-tripoli/

عبد املعّز  بانون: اختطف الناشط السياسي عبد املعز بانون يف يوليو 
يف  شارك  قد  بانون  وكان  اليوم.  حتى  جمهواًل  مصريه  زال  وما   2014
تأسيس حركة جمتمع مدين ضّد التمديد لوالية املؤمتر الوطني العام.17 
موّحد.  وطني  جيش  وتأسيس  امليليشيات  بتفكيك  أيضًا  طالب  وقد 
ويعتقد أّن اختفاءه يرتبط بنشاطاته السياسية.18يف العام 2017، اقتحم 
مسّلحون منزل والد بانون بينما كان خارج املنزل برفقة زوجته، وتركوا له 
رسالًة داخل البيت هي عبارة عن ساطور كشكل من أشكال الرتهيب.19

العمل الناشط يف حقوق اإلنسان

أو  سلميًا  التعبري  حرية  يف  حقهم  ملمارسة  الضحايا  بعض  يستهدف 
سبيل  على  اإلنسان.20  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  نشاطهم  بسبب 
حقوق  عن  املدافعون  فيهم  مبن  النّقاد،  يستهدف  ما  غالبًا  املثال، 
يف  واملوظفون  واحملامون،  والصحفيون،  والناشطون،  اإلنسان، 
منظمات اجملتمع املدين لتعبريهم عن آرائهم وكشفهم جتاوزات حقوق 

النزاع. طريف  ألحد  ناقدًة  تعترب  التي  اإلنسان 

اإلنسان  حقوق  عن  املدافع  اختطاف  قضية  تشّكل  لرمبا  زين:  جابر 
والناشط يف جمال حقوق املرأة جابر زين إحدى أشهر قضايا االختفاء 

بني  عامني  ملدة  ليبيا  يف  التشريعية  الهيئة  هو  العام  الوطني  17 املؤمتر 
 4 يف  النواب  جملس  حمّله  حّل  وقد   .2014 وأغسطس   2012 أغسطس 

.2014 أغسطس 
18 منظمة العفو الدولية، »ليبيا: ’اختفوا عن وجه األرض‘: مدنيون خمَتطفون 

يف ليبيا«، أغسطس 2015، ص. 5، متوفر عرب الرابط:
https://www.amnesty.org.uk/files/2015-08_-_libya_-_vanished_off_
the_face_of_the_earth_-_formatted_-_final.pdf?W1OiTgZkqdG-

24IIjbeNnuGMiMJkvcNIj= .
الناشط اخملتطف عبداملعز  والد  يقتحمون منزل  »جمهولون  19 املرصد، 

2018، متوفر عرب الرابط: 19 فرباير  بانون ويرتكون له رسالة«، 
 https://almarsad.co/2018/02/19 .

20  املرجع نفسه، ص. 3.
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القسري يف ليبيا. جابر زين مواطن سوداين ومقيم سابق يف طرابلس، 
تعرف  ومل   .2016 سبتمرب   25 يف  طرابلس  يف  مقهى  من  اختطف 
اجلهة اخلاطفة وال املكان الذي اقتيد إليه.  واملعروف عن زين إّنه مدّون 
املعنية  واجملتمعات  املؤمترات  يف  دوري  بشكٍل  ويشارك  صريح 
أسرة  بذلتها  التي  اجلهود  أما  االجتماعية.  والقضايا  اإلنسان  بحقوق 
وامليليشيات  الوطني  الوفاق  حكومة  أعاقتها  فقد  عليه،  للعثور  زين 
حني  مصريه  أو  مكانه  حول  املعلومات  عن  تكشف  ومل  لها.  التابعة 
حكومية  مؤسسات  إىل  التوّجه  خالل  من  عنه  للسؤال  عائلته  سعت 
خمتلفة. ومل تستطع العائلة إال من خالل معارفها اخلاصة أن تكتشف 
أّن زين حمتجز لدى ميليشيا تعرف باسم كتيبة اإلسناد الثانية املنضوية 
حتت لواء وزارة الداخلية حلكومة الوفاق الوطني. مل يعط زين الفرصة 
للتحدث إىل حماميه وال ذويه بشكٍل رسمي على مدى عاٍم وأكرث من بعد 
اختطافه. ونتيجة اجلهود التي بذلتها العائلة واالحتجاجات التي نّظمت 
أمام خمتلف املؤّسسات احلكومية، ُنقل زين إىل مركز احتجاز تابع جلهاز 
الذي  القضاء  إىل  وُأحيل  جديد،  من  لالستجواب  خضع  حيث  اخملابرات، 
جّدد احتجازه إىل حني ترحيله إىل السودان يف نوفمرب 2018. وكان زين قد 
تعّرض أثناء احتجازه لدى كتيبة اإلسناد الثانية للتعذيب عن طريق الضرب 

بالسوط والضرب املرّبح كما تلقى تهديداٍت طالت أسرته.

رضا البوم: اعتقل الصحفي واملدافع عن حقوق اإلنسان، رضا فحيل 
مطار  يف   2019 ديسمرب  شهر  يف  اخملابرات  جهاز  قبل  من  البوم، 
القبض  ُألقي  وقد  تونس،  من  وصوله  حلظة  طرابلس  يف  معيتيقة 
عليه بناء على أمر بالقبض صادر عن النيابة العامة واحتجز يف سجن 
اجلديدة مدة 14 يومًا. ورفضت وزارة الداخلية حلكومة الوفاق الوطني 
يومها اإلقرار باعتقاله. إاّل أّن مكانه حتّدد الحقًا يف شهر ديسمرب من 

قبل جهاز اخملابرات قبل اإلفراج عنه.21

الهوية

من  وغريه  القسري،  لالختفاء  أيضًا  الليبية  اجملتمعات  بعض  تخضع 
يتعّرض  إذ  والعرق.  الهوية  ألسباب  اإلنسان  حلقوق  اخلطرية  االنتهاكات 
ليبيا،  بني  احلدودية  املناطق  يف  املقيمة  العربية  غري  التبو  قبيلة  أفراد 
البشرة  سود  هم  باستمرار.  القسري  لالختفاء  واجلزائر  والنيجر  وتشاد، 
يتعّرض  كما  القبلي.  وأصلهم  عرقهم  بسبب  يضطهدون  ما  وغالبًا 
األشخاص املتحّدرون من تاورغاء يف شمال غرب ليبيا أيضًا لالضطهاد 
للقذايف.  موالون  أنهم  على  تاورغاء  أهايل  إىل  ُينظر  وكان  الهوية.  بسبب 
ويف فعل عقاب جماعي، عمد ثوار22 من مصراتة إىل تشريد كامل سكان 
مبغادرة  إياهم  آمرين  ألفًا،   40 حواىل  عددهم  يبلغ  وكان  قسريًا،  تاورغاء 
نسبة  كانت  وملا   .2011 أغسطس  و12   11 يف  يومني  مهلة  يف  املدينة 
بسبب  استهدفوا  فقد  أيضًا،  البشرة  سود  تاورغاء  أهايل  من   80%
2012، استنتجت  البالد. يف العام  هويتهم واضطهدوا يف خمتلف أرجاء 
جلنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا يف تقريرها أّن التجاوزات التي ارتكبها 

من  يوما   12 بعد  البوم  فحيل  رضا  الليبي  الصحفي  »إطالق  21 بانابرس، 
الرابط: عرب  متوفر   ،2019 ديسمرب   27 احتجازه«، 

 https://www.panapress.com/Libyan-journalist-Ridha-Fhail-al-
a_630620832-lang2-free_news.html.

22   كان يستخدم مصطلح الثوار لوصف الرجال الذين حملوا السالح مبواجهة 
نظام القذايف.

الثّوار بحق أهايل تاورغاء قد مّتت بشكٍل واسع النطاق ومنهجي، وميكن 
اإلنسانية.23 ضّد  جرائم  إىل  ترقى  أن 

يف  مقهى  امليليشيات  إحدى  عناصر  دخل   ،2014 ديسمرب   27 بتاريخ 
طرابلس يعمل فيه السّيد »س« ناداًل. وأخربه العناصر إّنهم يعلمون إّنه 
من تاورغاء، ثم غادروا املقهى ليعودوا بعد عشرين دقيقة مع عنصر 
آخر من امليليشيا نفسها. تعّرف األخري إىل السّيد »س« وأّكد أّنه فعاًل 
من تاورغاء. ثم قاموا بضربه وطلبوا من صاحب املقهى إنهاء عمله 
»س«  السّيد  عائلة  منزل  إىل  وصلت  الحق،  يوٍم  ويف  ينصرفوا.  أن  قبل 
من  تستخدم  أّنها  »س«  السّيد  أسرة  اعتقدت  لوحًة  حتمل  ال  سيارة 
قبل امليليشيات، وكان على متنها رجال مسّلحون دخلوا املنزل وقاموا 
بتفتيشه. ثم اختطفوا السّيد »س« أثناء االقتحام وذهبوا به. بعد مرور 
حواىل 10 إىل 14 يومًا على ذلك، قام أحد األشخاص مرارًا وتكرارًا باالتصال 
املتصل  هوية  حتديد  من  العائلة  ومتكنت  وتهديدهم.  أسرته  بأفراد 
من خالل برنامج هوية املتصل وبحثت عن االسم عرب اإلنرتنت وربطته 
بصفحة على موقع فايسبوك. كانت الصفحة حتمل اسم رجل تعّرف إليه 
أفراد العائلة على أّنه جار لهم يف مصراتة، واعتقدوا أّن هذا الرجل متوّرط 
مع امليليشيا التي اختطفت السّيد »س« الذي ما زال مصريه جمهواًل.

القذايف،  أيام  “ز” جنديًا يف اجليش  السّيد  يف قضيٍة منفصلة، كان 
إىل ضواحي  2011 ففّر  تاورغاء عام  النزاع املسّلح يف  اندالع  إىل حني 
تضّمن  نداًء  الدفاع  وزارة  أصدرت   ،2012 العام  أواخر  يف  طرابلس. 
وورد  جمّددًا.  باجليش  يلتحقوا  أن  يجب  الذين  األفراد  بأسماء  قائمًة 
طرابلس  يف  عسكريًا  جمّمعًا  فقصد  القائمة.  يف  “ز”  السّيد  اسم 
العائلة،  أفراد  أحد  فقصد  احلني.  ذلك  منذ  واختفى  النداء،  لتلبية 
نفسه،  العسكري  اجملّمع  متينة،  عالقاٍت  بشبكة  يتمتع  والذي 
على  التعذيب  عالمات  بدت  وقد  “ز”  السّيد  ورأى  بالدخول  له  وُسمح 
وجهه وجسده. وقال إّن عناصر امليليشيا من داخل املعسكر كانت 

بشرته. لون  على  وتشّدد  “ز”  السّيد  بحق  مسيئًة  لغة  تستخدم 

مدة االحتجاز واألماكن التي يحتجز فيها ج( 
اخملتفون

يتّم اإلخفاء القسري لألشخاص يف أماكن احتجاز رسمية وغري رسمية. 
اخلاضعة  االحتجاز  ومراكز  السجون  الرسمية  االحتجاز  مرافق  تشمل 
لسيطرة جهاز الشرطة القضائية لوزارة الداخلية )مثل سجن أبو سليم(، 
خاضعة  مقاّر  يف  أو  مصراتة(  يف  السكت  سجن  )مثل  الدفاع  ووزارة 
لسيطرة  رسميًا  املرافق  هذه  وتخضع  اخملابرات24.  جهاز  إلشراف 
بحكم  كليًا لسيطرة امليليشيات  أو  تتبع جزئيًا  أّنها  إال  مؤسسات وطنية 
بينها  احتجاز غري رسمية ومن  أماكن  أيضًا  تدير امليليشيات  الواقع. كما 
املراكز املؤقتة من قبيل الثكنات واملنازل واملزارع واملباين املهجورة.

23  جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تقرير جلنة التحقيق الدولية 
املعنية بليبيا، وثيقة األمم املتحدة رقم A/HRC/19/68، 2  مارس 2012، 

الفقرة 63، متوفر عرب الرابط:
 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regu-

larSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf.
24  جتاوزات خلف القضبان، ص. 5-4، 11.
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حلقوق  األخرى  االنتهاكات  من  وغريها  القسري  االختفاء  أفعال  وُترتكب 
األمم  بعثة  وتقّدر  الرسمية،  وغري  الرسمية  االحتجاز  مراكز  يف  اإلنسان 
إىل  تصل  أن  ميكن  القسري  االختفاء  فرتات  أّن  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة 
يظهر  مل  أخرى،  قضايا  ويف  النوع.  هذا  من  احتجاز25  مرافق  يف  سنتني 

بانون. املعز  عبد  قضية  حال  هي  كما  إطالقًا  اخملتفون 

عدد ضحايا االختفاء القسري يف ليبياد( 
االختفاء  ضحايا  وقعوا  الذين  األشخاص  عدد  حول  دقيقة  أرقام  تتوّفر  ال 
الليبية  السلطات  تقّدم  ال  إذ   .2011 عام  بعد  أو  قبل  ليبيا  يف  القسري 
اجملتمع  منظمات  وتعجز  اخملتفني،  األشخاص  عدد  حول  إحصاءات 
املدين عن جمع هذه املعلومات بسبب العراقيل الكربى التي تواجهها، مبا 
يف ذلك اخملاطر األمنية والرتهيب من جانب الدولة الليبية وامليليشيات 
التابعة لها. وهي ال تستطيع القيام بزيارات إىل مراكز االحتجاز أو التواصل 
تخفيفها.  ميكن  ال  عدة  خملاطر  سيعّرضها  ذلك  ألّن  امليليشيات،  مع 
امليليشيات  من  خطرية  تهديداٍت  بدوره  الليبي  املدين  اجملتمع  يواجه 
عندما يحاول الدفاع عن اخملتفني ومتثيل مصاحلهم واملناصرة من أجل 

القانون. يف  عليها  املنصوص  احلماية  ضمن  حقوقهم  إدراج 

تشري تقديرات بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا إىل وجود آالف األشخاص 
أرجاء  خمتلف  يف  امليليشيات  لسيطرة  اخلاضعة  االحتجاز  مرافق  يف 
ليبيا.26 وقد وّثقت آالف احلاالت التي يحرم فيها الضحايا من التواصل مع 
حماميهم أو ذويهم. كما أّن امليليشيات غالبًا ما تنكر احتجازها لألشخاص 
أو ترفض كشف املعلومات عن مصريهم أو مكان وجودهم. وترقى هذه 

االنتهاكات إىل اختفاء قسري.

 ،2017 العام  يف  أّنه  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  وتفيد 
يف  اختطاف  حالة   189 الداخلية  لوزارة  التابعة  التحقيقات  سجلت وحدة 
العاصمة  يف  وأطفال  ونساء  لرجال  أبريل،  يف  حالة  و68   ،2017 مارس 
لألشخاص  الفعلي  العدد  يكون  أن  األرجح  من  27 ولكن  وحدها.  طرابلس 
اخملتفني يف البالد منذ العام 2011 أكرب من ذلك بكثري. باإلضافة إىل ذلك، 
من  خوفًا  القسري  االختفاء  عن  اإلبالغ  اخملتفني  عائالت  تتجّنب  ما  غالبًا 

امليليشيات. قبل  من  والرتهيب  لالنتقام  التعّرض 

25   جتاوزات خلف القضبان، ص. 4.

26   جتاوزات خلف القضبان، ص. 9.
27  هيومن رايتس ووتش، »ليبيا: اخفاء قسري لناشط يف طرابلس ارتفاع 
عمليات االختطاف يف مناخ من اإلفالت من العقاب«، 7 مايو 2017، متوّفر عرب 

  https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/07/303353 الرابط: 

حاالت االختفاء القسري املتبوعة بالقتل ه( 
خارج نطاق القضاء

لالختفاء  واخلاضعون  اخملطوفون  األشخاص  يعود  ال  احلاالت،  بعض  يف 
القسري، بل يتّم العثور على جثثهم يف مرحلة الحقة. وقد مّت العثور على 
لالختفاء  وأخضعتهم  امليليشيات  اقتادتهم  الذين  األفراد  مئات  جثث 
ويكون  النفايات،  مستوعبات  ويف  واملشارح،  الشوارع،  يف  القسري 
العديد منهم مكّبلي األطراف، وتبدو على جثثهم عالمات تعذيب وإصابات 

نارية.28 بعيارات 

مقربة  قرب  جثث  خمس  على  العثور  مّت   ،2019 أغسطس   17 يف 
وهي  اإلنسان،  حلقوق  ضحايا  منظمة  وأعلنت  بنغازي.  يف  الهواري 
اعتقلوا  قد  كانوا  الضحايا  أّن  الليبية  املدين  اجملتمع  منظمات  إحدى 
على يد ميليشيات يقودها حممود الورفلي، القائد بالقوات املسّلحة 
29.2019 يوليو   11 يف  الهواري  مقربة  يف  التفجريات  عقب  الليبية  العربية 

ما  لضحايا  جثث  على  بنغازي  شوارع  يف  العثور  مّت   ،2016 عام  وخالل 
يبدو أنها عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعذيب. ويف 21 يوليو 2016ُ، 
 29 14 شخصًا يف مكب للنفايات يف حي الليثي، ويف  عرث على جثث 
أكتوبر 2016، مّت العثور على 10 جثث يف مكب نفايات آخر يف حي شبنه 
يف بنغازي.30 وكان معظم الضحايا قد تعّرضوا لالختطاف يف السابق 
على يد ميليشيات موالية للقوات املسّلحة العربية الليبية، واحتجزوا 

يف ظروف االختفاء القسري، وخضعوا للتعذيب والقتل.31

28   جتاوزات خلف القضبان، ص. 5، متوفر عرب الرابط:
 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehind-

BarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://www.facebook.com/victimsohr/photos 29

 /a.703409363040638/2292602407454651/?type=3&theater
http://alwasat.ly/news/libya/251626.

30 جتاوزات خلف القضبان، ص. 34، متوّفر عرب الرابط:
 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehind-

BarsArbitraryUnlawful_AR.pdf.
31 املرجع نفسه.
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رابعًا. سبل االنتصاف احملّلية
يعترب نظام العدالة اجلنائية يف ليبيا معّطل وغري فّعال. فقد ساهمت سيطرة امليليشيات يف البالد يف تقويض سيادة القانون، ومّهدت ملناخ اإلفالت 
من العقاب السائد حاليًا. عالوًة على ذلك، تسبب انتشار النزاع املسّلح يف تدهور الوضع األمني يف ليبيا، ما أّدى إىل إقفال العديد من احملاكم.32 ومّت 
التي تصدر عن  القرارات  تنفذ  العاملني يف اجملال العتداءات عنيفة وتهديدات، يف حني مل  العامة، وغريهم من  النيابة  القضاة، وأعضاء  استهداف 
الهيئات القضائية من قبيل مذكرات التوقيف، واستدعاء احملاكم أو أوامر اإلفراج بسبب معارضة امليليشيات. ونتيجًة لذلك، ُعّلقت الدعاوى احلساسة 
سياسيًا أو أمنيًا مبا يف ذلك قضايا النزاع وحقوق اإلنسان. واقتصرت القضايا التي يعاجلها القضاء على الدعاوى األقل حساسيًة مثل الدعاوى املدنية، 

وقضايا األحوال الشخصية وتلك التي تندرج ضمن القانون اجلنائي العادي.

يف 18 سبتمرب 2017، يف حادث يدّل على التحديات التي يواجهها قطاع العدالة، قامت جمموعة مسّلحة يف مدينة غريان غرب البالد باالعتداء على 
عضو نيابة عامة يف جممع حماكم غريان، واستولت على وثائق رسمية تعود إىل احملكمة وأطلقت سراح املتهمني من احملكمة بالقوة.33

وبالرغم من أّن القانون الليبي املعني مبنع االعتقال غري املشروع والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة واالختفاء القسري ينّص على بعض 
الضمانات، إاّل أّن هذه القوانني بحاجة لتعديالٍت بارزة لكي تتسق مع املعايري الدولية، وهي بأي حال ال حترتم وال تطبق. وغالبًا ما تعزف أسر اخملتفني عن 
اإلبالغ عن حوادث االختفاء القسري إىل الشرطة أو النيابة العامة خوفًا من االنتقام من امليليشيات، أو لعدم ثقتهم بأّن نظام العدالة اجلنائية سيكون قادرًا 

على حتديد مواقع اخملتفني وتوفري اجلرب واالنتصاف للضحايا وعائالتهم، وإخضاع مرتكبي اجلرائم للمساءلة.

32 اللجنة الدولية للحقوقيني، املساءلة عن اجلرائم اخلطرية مبوجب القانون الدويل يف ليبيا: تقييم لنظام العدالة اجلنائية، يوليو 2019، ص. 9، متوفر عرب الرابط: 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Libya-Accountability-serious-crimes-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ARA.pdf

33  جتاوزات من خلف القضبان، ص. 10.
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خامسًا. اإلطار القانوين

القوانني احملليةأ( 
على  القبض  بإلقاء  املكّلفني  من  الليبي  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  يتطّلب 
األفراد أن يكونوا مزّودين بأمر قبض صادر عن هيئة قضائية خمتصة.34  ووفقًا 
للقانون نفسه، ال يجوز حبس أي إنسان إال يف السجون اخملصصة لذلك.35

عالوًة على ذلك، ال مينح قانون اإلجراءات اجلنائية الليبي صالحية القبض إال 
للمسؤولني املكّلفني بإنفاذ القوانني مثل ضباط الشرطة الذين يقومون 
النيابة  هيئات  إىل  واحملتجز  التقارير،  وتقدمي  األدلة،  وجمع  بالتحقيقات، 
على  الليبي  القانون  ينّص  ذلك،  إىل  باإلضافة  التحقيق.36  قضاة  أو  العامة 
أن ميثل احملتجز أمام هيئة قضائية للتحقيق ضمن مهلة ثماٍن وأربعني 

ساعة من تاريخ القبض عليه.37

الليبي بعض أوجه القصور، ال سيما فيما يتعّلق  مع ذلك، يشوب القانون 
بقرينة الرباءة وتسهيل ارتكاب االختفاء القسري، فعلى سبيل املثال، ال 
ينّص القانون الليبي على مدة حمددة لالحتجاز السابق للمحاكمة. كما أّنه 
يسمح للمحاكم والقضاة بتمديد احلبس مددًا متعاقبة ال تزيد كل منها 
قرينة  يقّوض  ما  وهو  التحقيق،  ينتهي  أن  إىل  يومًا  وأربعني  خمسة  على 
األخري،  املالذ  مبثابة  للمحاكمة  السابق  االحتجاز  يكون  أن  يجب  الرباءة.38  
االحتجاز  ضّد  الضمانات  لتوفري  حمّددة،  غري  ملدد  إليه  اللجوء  يجوز  وال 
التعّسفي. وفيما يتعّلق باجلرائم املرتكبة ضّد الدولة، ميّدد القانون الليبي 

34   قانون اإلجراءات اجلنائية، 1953، املادة 24.
35   قانون اإلجراءات اجلنائية، 1953، املادة 31.

36   قانون اإلجراءات اجلنائية، 1953، املادة 11، 13.
37   قانون اإلجراءات اجلنائية، 1953، املادة 26.

38   قانون اإلجراءات اجلنائية، 1953، املادة 123.

أيام من دون  االحتجاز ملدة سبعة  بإبقاء املتهم قيد  الشرطة  صالحية 
القسري  االختفاء  ممارسات  تقع  أن  األرجح  ومن  القضاء.39  إىل  تقدميه 
والتعذيب يف الفرتة األوىل لالحتجاز. وبالتايل، فإّن متكني الشرطة من إبقاء 
أيام من دون تقدميه إىل الهيئة القضائية يسّهل  احملتجز لديها سبعة 
ممارسات االختفاء القسري والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السّيئة.

فضاًل عن ذلك، يتطّلب القانون رقم 38 لسنة 2012 بشأن بعض اإلجراءات 
اخلاصة باملرحلة االنتقالية إحالة جميع احملتجزين املرتبطني بالنزاع عام 
2011 إىل السلطات القضائية ضمن مهلة شهرين من تاريخ سريان القانون. 
إاّل أّن القانون مل يطبق بعد يف هذا السياق، وما زال العديد من احملتجزين 
لسنة   38 رقم  القانون  من   2 للمادة  ووفقًا  امليليشيات.  قبضة  حتت 
2012، تعطى حملاضر الثوار بشأن إثبات الوقائع وسماع الشهود وأقوال 
احملتجزين من أعوان النظام السابق حجية حماضر جمع االستدالل التي 
يجريها مأمور الضبط القضائي، ما يشّرع األفعال غري القانونية التي ترتكبها 

امليليشيات مبا يف ذلك االعتقال التعّسفي والتحقيق غري املشروع.40

حظر االختفاء القسري مبوجب القانون الليبي

واإلخفاء  التعذيب  جترمي  بشأن   2013 لسنة   10 رقم  القانون  ينّص 
بالسجن  » يعاقب  يلي:  ما  على  منه  األوىل  املادة  يف  والتمييز  القسري 
كل من خطف إنسانًا أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته 

39  قانون اإلجراءات اجلنائية، 1953، املادة 26؛ جتاوزات من خلف القضبان، 
ص. 15.

40   القانون رقم 38 لسنة 2012 املتعّلق ببعض اإلجراءات اخلاصة باملرحلة 
االنتقالية، املادة 2، متوفر عرب الرابط:

https://security-legislation.ly/node/31621
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الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو باخلداع.« من اجلدير بالذكر أّن مصطلح 
»اإلخفاء القسري« ال يعّرف بوضوح، وال يؤتى على ذكره يف نّص القانون 
واالختفاء  االختطاف  بني  يخلط  القانون  أّن  بالتايل  ويبدو  العنوان.  باستثناء 
من  ذلك  على  الضوء  ويسّلط  العام.  اجلنائي  القانون  مبوجب  القسري 
لغة  تتبع  أنها  يبدو  التي   2013 لسنة   10 رقم  القانون  من   1 املادة  خالل 
املادة 428 من قانون العقوبات الليبي لسنة 1953 التي تنّص على ما يلي: 
»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كّل من خطف إنسانًا 
أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أّي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو 

باخلداع.« أو  بالتهديد 

باإلضافة إىل ذلك، فإّن املادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2013 تفتقد إىل 
اثنني من أصل ثالثة عناصر من تعريف االختفاء القسري الوارد يف االتفاقية 
الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري. فهي أواًل، ال تتطّلب 
اجلاين  رفض  تتطلب  ال  وثانيًا،  اجلرمية،  ارتكاب  يف  وكالئها  أو  الدولة  توّرط 
مكان  أو  اخملتفي  الشخص  مبصري  املتعّلقة  املعلومات  عن  الكشف 
ما  غالبًا  الذين  األقارب  أو  العائالت  االعتبار  يف  القانون  يأخذ  ال  كما  وجوده. 
يتعّرضون للتهديد والرتهيب عند حماولة كشف احلقيقة كضحايا هم أيضًا.

حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السّيئة مبوجب القانون الليبي 

يتناول كّل من قانون العقوبات لسنة 1953 والقانون رقم 10 لسنة 2013 
ممارسات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف ليبيا. ويعّرف 

بالتعذيب مبوجب القانون رقم 10 لسنة 2013 على الشكل اآلتي:

» كل من قام بنفسه أو أمر غريه بإحلاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص 
معتقل حتت سيطرته إلجباره على االعرتاف مبا ارتكبه أو مبا مل يرتكبه أو 

بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب االنتقام أيًا كان الدافع.«

السجن  يحّدد عقوبة  بل  بالتعذيب،   1953 العقوبات لسنة  يعّرف قانون  ال 
أّن  إاّل  سنوات.41  وعشر  سنوات  ثالث  بني  ترتاوح  لفرتة  التعذيب  الرتكاب 
ضروب  من  وغريه  التعذيب  من  السالمة  أّن  على  ينّص  ال  الليبي  القانون 
يف  بها  املساس  ميكن  وال  للتقييد  قابلة  غري  حقوق  السّيئة  املعاملة 
ليبيا  أّن  كما  الطوارئ.  حاالت  من  غريه  أو  اخلارجي  أو  الداخلي  النزاع  أيام 
الذي  باحلقوق املدنية والسياسية  الدويل اخلاص  العهد  دولة طرف يف 
ينّص يف املادة 4 منه على أّن حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
االستثنائية  الطوارئ  أو  النزاع  حالة  يف  خمالفته  يجوز  وال  مطلق  السيئة 
التي تهّدد األمة. كما أّن القانون ال ينّص على عنصر الدولة، وهو ما يخالف 

فيها. طرفًا  ليبيا  تعّد  التي  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 

اإلطار اإلقليميب( 

التزامات ليبيا اإلقليمية

 19 يف  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقي  امليثاق  على  ليبيا  صادقت 
أّن امليثاق األفريقي ال يتضّمن مقتضًى حمّددًا يحظر  1986. ورغم  يوليو 

41   قانون العقوبات، 1953، املادة 435، متوفر عرب الرابط:
 https://security-legislation.ly/sites/default/files/lois/290-Penal%20

Code_EN.pdf

االختفاء القسري، إاّل أّن املادة 3 منه تنّص على أّن الناس سواسية أمام 
باإلضافة  القانون.  أمام  متساوية  حماية  يف  احلق  فرد  لكل  وأّن  القانون، 
إىل ذلك، تنّص املادة 4 على حق الفرد يف احرتام حياته وسالمة شخصه 
أنواعه والعقوبات  التعذيب بكافة   5 البدنية واملعنوية، فيما حتظر املادة 
واملعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو املذلة، وتنّص املادة 6 على احلق يف 
احلرية واألمن الشخصي، أما املادة 7 فتضمن احلق يف حماكمة عادلة.42

ويقع على ليبيا التزام باحرتام هذه احلقوق وتعزيزها وضمان حمايتها. وال 
االنتقاص  أو  بتقييد هذه احلقوق  بند خاص  أّي  األفريقي  يتضّمن امليثاق 
منها. بالتايل، حتى يف حاالت الطوارئ، ال ميكن تربير أّي قيود على احلقوق 

واحلريات املكّرسة فيه.43

واعتمدت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املبادئ التوجيهية 
احملاكمة  قبل  واالحتجاز  الشرطة  وحراسة  االعتقال  ظروف  بشأن 
أعاله  املذكورة  باحلقوق  واملتعّلقة  التوجيهية(44  )املبادئ  أفريقيا  يف 
األفريقية  اللجنة  أعلنت  وقد  القسري.  باالختفاء  وثيقًا  ارتباطًا  املرتبطة 
وفقًا  دومًا  يتّم  أن  يجب  احلرية  من  احلرمان  أّن  التوجيهية  املبادئ  يف 
للقانون، األمر الذي يجب أن يتسق مع املعايري الدولية.45 كما أعلنت أيضًا 
القانونية ينتهك احلق يف احلرية  يتوافق مع املعايري  الذي ال  أّن االعتقال 

الشخصي.46 واألمان 

اإلطار الدويلج( 

االتفاقات ذات الصلة والتزامات ليبيا

تعّد االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري االتفاقية 
االختفاء  مبنع  يتعلق  فيما  الدولية  املعايري  تتضّمن  أنها  مبا  الصلة  ذات 
هذه  على  األسف  ومع  بعد  توقع  مل  ليبيا  أّن  إاّل  منه.  واحلماية  القسري 
االتفاقية ومل تصادق عليها. يف شهر فرباير 2009، أصدرت اللجنة املعنية 
بالقضاء على التمييز ضّد املرأة مالحظات ختامية توصي ليبيا باملصادقة 

على االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.47

42  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، 1986.
»غياب شرط التقييد من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان  43  سرمنت ل، 
والشعوب: مناقشة نقدية«، اجمللة األفريقية لقانون حقوق اإلنسان، 2007، 

اجمللد 7، رقم 1، ص. 152.
التوجيهية بشأن  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، املبادئ     44
 28 ظروف االعتقال وحراسة الشرطة واالحتجاز قبل احملاكمة يف أفريقيا، 

2016، متوفرة عرب الرابط: متوز/ يوليو 
 https://www.refworld.org/docid/5799fac04.html

45  املرجع نفسه.
46  قضية منعم اجلاك، وعثمان حميدة، وأمري سليمان )متثلهم الفدرالية 
الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب(  ضد السودان. 

الفقرة 103 )اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 2015(
اخلتامية  املالحظات  املرأة،  ضّد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  اللجنة     47
رقم  وثيقة   ،2009 املرأة،  ضّد  التمييز  على  بالقضاء  املعنية  للجنة 

الرابط: عرب  متوّفر   ،CEDAW/C/LBY/CO/5
 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6Qk-

G1d%2fPPRiCAqhKb7yhsvxlfhYepfIYmW0eRMA3oVt8J-
1CL5D0jq1UoNEAQjFcz1ekUyWMai5MWrD89dRantq7kYyhD-

9cQdkNgymO50yePa0jFseQqxAnnUx59YilKy.
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ولكن ليبيا صادقت على اتفاقيات عدة حلقوق اإلنسان التزمت مبوجبها 
باحرتام جمموعة من حقوق اإلنسان التي غالبًا ما تنتهك يف ظّل وقوع 
اخلاص  الدويل  العهد  هي  واملواثيق  االتفاقيات  وهذه  القسري.  االختفاء 
من  وغريه  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  والسياسية،  املدنية  باحلقوق 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية 

املرأة.48 ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

عدة  مواّد  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  ويتضّمن 
وهي  القسري،  باالختفاء  وثيقًا  ارتباطًا  املرتبطة  احلقوق  حماية  تكّرس 
احلق يف احلياة )املادة 6(، وحق الفرد بأن يعرتف له بالشخصية القانونية 
العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغريه  التعذيب  وحظر   ،)16 )املادة 
احلرية  يف  الفرد  وحق   ،)7 )املادة  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
.)14 9( واحلق يف حماكمة عادلة )املادة  واألمان على شخصه )املادة 

العهد  من   6 املادة  مبوجب  احلياة  يف  احلق  باحرتام  ملزمًة  ليبيا  وتعترب 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. وقد أشارت اللجنة املعنية 
يف  احلق  أّن  إىل  العهد،  تنفيذ  مراقبة  عن  املسؤولة  اإلنسان،  بحقوق 
عدم  يف  األفراد  حق  يشمل  فهو  ضّيقًا،  تفسريًا  يفّسر  أاّل  يجب  احلياة 
الوقوع ضحيًة »ألفعال وأوجه تقصري يقصد بها أو يتوقع منها أن تتسّبب 
بوفاتهم وفاة غري طبيعية أو مبكرة.«49 واالختفاء القسري ال ينسجم مع 
احلق يف احلياة مبا أّنه يضع األفراد خارج حماية القانون ويشّكل تهديدًا 
أمام  كشخص  بالفرد  االعرتاف  يف  احلق  ويعّرف  حياتهم.  على  خطريًا 
حقوق«.  للفرد  يكون  أن  يف  »احلق  أّنه  على   16 املادة  مبوجب  القانون 
ولكن، ينتج عن االختفاء القسري حرمان من احلق يف الوجود أمام القانون 

األخرى.50 باحلقوق  والتمتع 

من   9 املادة  بنّص  التقّيد  التزام  ليبيا  عاتق  على  يقع  ذلك،  إىل  باإلضافة 
على  تنّص  التي  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد 
احلق  هذا  ويشمل  شخصه.  على  واألمان  احلرية  يف  الفرد  حق  احرتام 
إبالغ  يف  واحلق  التعّسفيني،  واالحتجاز  االعتقال  ضّد  اإلجرائية  الضمانات 
يتوجب  التوقيف لدى وقوعه كما  يتّم توقيفه بأسباب هذا  الذي  الشخص 
لكي تفصل  الرجوع إىل حمكمة  إليه، وحق  توجه  بأّي تهمة  إبالغه سريعًا 
جميع  ميثل  أن  ويجب  اعتقاله.  قانونية  يف  إبطاء  دون  احملكمة  هذه 
األشخاص الذين يعتقلون أو يحتجزون بتهمة جنائية دون إبطاء أمام قاض 
اآلخرين اخملولني قانونًا ممارسة وظائف قضائية.51  أو أحد املوظف ين 
من  أيام  بضعة  التأخري  يتجاوز  اإلنسان أاّل  بحقوق  املعنية  اللجنة  وترتئي 

املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  إىل  طرف  كدولٍة  ليبيا  انضّمت     48
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  على  وصادقت  1970؛  مايو   15 يف  والسياسية 
االختياري امللحق  الربوتوكول  بعد على  1989، ولكنها مل تصادق  16 مايو  يف 
جلنة  باختصاص  مبوجبه  الدول  تقبل  الذي  التعذيب  مناهضة  باتفاقية 
على  ليبيا  وصادقت  الفردية.  التعذيب  حاالت  مراجعة  يف  التعذيب  مناهضة 
.1989 مايو   16 يف  املرأة  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 

 6 املادة  على   36 رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة     49
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حول احلق يف احلياة، 

.3 الفقرة   ،2018
50   الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القسري وغري الطوعي، التعليق 
القانون يف سياق حاالت  أمام  بالفرد كشخص  العام على احلق يف االعرتاف 

.1 الفقرة   ،2012 االختفاء القسري، 
51   اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35 حول املادة 9 )حق 

الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه(، 2014، الفقرة 32.

وقت اعتقال الشخص املعني.52 وتعّد هذه الضمانات أساسيًة حلماية 
احملتجزين من خطر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السّيئة بسبب 
غياب اإلشراف القضائي. باإلضافة إىل ذلك، توّفر هذه الضمانات اإلجرائية 

حماية حرية الفرد أثناء النزاعات املسّلحة.53

وتلتزم ليبيا أيضًا مبوجبات دولية عماًل باملادة 7 من العهد الدويل اخلاص 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  من   2 واملادة  والسياسية،  املدنية  باحلقوق 
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
تدريبية  برامج  إعداد  على  تعمل  أن  لليبيا  ينبغي  بالتزاماتها،  وللوفاء 
الليبية  الدولة  تلزم  كما  عليهم.  واإلشراف  األمن  وقوى  الشرطة  لضباط 
عدم  وتكفل  قانونية،  بطريقة  االحتجاز  تضمن  منع  تدابري  بتطبيق  أيضًا 

جتاوزات. أي  فرص  من  للتخفيف  األدنى،  احلّد  يف  إال  السّري  االحتجاز 

وجترب ليبيا على ضمان التحقيق يف الشكاوى وقضايا التعذيب املشتبه 
مناهضة  اتفاقية  من   14 للمادة  وفقًا  التعذيب  لضحايا  والتعويض  بها 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من   14 املادة  وتضمن  التعذيب. 
والسياسية احلق يف حماكمة عادلة، الذي يشمل عناصر أساسية من 
سيادة القانون، واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية، وحق املتهم يف إبالغه 
بالتهم املوجهة ضّده، وقرينة الرباءة، واحملاكمة من دون إبطاء، واحلق 
ينتهك  الضمانات،  هذه  من  أّي  يحرتم  مل  حال  يف  حماٍم.  استشارة  يف 

احلق يف حماكمة عادلة.

وختامًا، أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة الليبية إىل احملكمة 
اجلنائية الدولية مبوجب القرار رقم 1970 لسنة 54،2011 ومنحت احملكمة 
وبالتايل،  ليبيا.  يف  املرتكبة  اجلرائم  يف  النظر  اختصاص  الدولية  اجلنائية 
وحتديدًا  الدولية55،  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  بنظام  ليبيا  تلتزم 
املادة 7 )1( )1( التي تقّر بأّن االختفاء القسري حني يرتكب بشكل منهجي 

أو واسع النطاق يشّكل جرميًة ضّد اإلنسانية.

مبوجب  الدولية  املساءلة  آليات  إىل  الوصول  ليبيا  يف  لألفراد  ميكن 
االتفاقيات الدولية التي انضّمت إليها ليبيا كدولٍة طرف. وليبيا طرف أيضًا 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  للعهد  األول  االختياري  الربوتوكول  يف 
شكاوى  تلقي  اإلنسان  بحقوق  املعنية  للجنة  يسمح  الذي  والسياسية، 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  انتهاكات  حول  ليبيا  من  األفراد 
والسياسية. كما وقعت ليبيا الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء 
اجملموعات  أو  لألفراد  يتيح  الذي  املرأة،  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على 
على  القضاء  جلنة  أمام  الشكاوى  تقدمي  الليبية  الدولة  لوالية  اخلاضعني 
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  انتهاكات  حول  املرأة  ضّد  التمييز 

املرأة. ضّد  التمييز 

52   املرجع نفسه، الفقرة 33.

53   املرجع نفسه، الفقرة 67.
54   جملس األمن التابع لألمم املتحدة، جملس األمن يحيل قضية ليبيا إىل 
احملكمة اجلنائية الدولية، 27 فرباير S/RES/1970 )2011 ،2011(، متوفر عرب 

 https://www.undocs.org/S/RES/1970%20 (2011( :الرابط
55   اجلمعية العامة لألمم املتحدة، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

الدولية  )معّدل يف العام 2010(، 17 يوليو 1998، متوفر عرب الرابط:
 https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html
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سادسًا. االستنتاجات والتوصيات

 .2011 العام  منذ  ليبيا  يف  القسري  واالختفاء  التعذيب  ممارسات  تنتشر 
السياسية  آراؤهم  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  ألسباب  األشخاص  يستهدف 
الفعلية أو املتصورة، وعملهم الناشط يف جمال حقوق اإلنسان والهوية. 
وقد تسببت الدولة الليبية وامليليشيات التابعة لها بإخفاء آالف األشخاص 
وتعّرض  العقاب.  من  اإلفالت  من  مناخ  وسط  البالد  أنحاء  خمتلف  يف 
استقاللية  من  نالت  عديدة  العتداءات  العامة  النيابة  وأعضاء  القضاة 
2011، يف وقٍت ساهمت فيه هيمنة امليليشيات يف  القضاء منذ العام 

العقاب. من  اإلفالت  مناخ  انتشار  إىل  وأّدت  القانون  سيادة  تقويض 

حتّث حمامون من أجل العدالة يف ليبيا حكومة الوفاق الوطني وجملس 
النواب واجمللس األعلى للدولة واجمللس الرئاسي واحلكومة املؤقتة 

والقوات املسلحة العربية الليبية على اتخاذ اخلطوات التالية:

اإلفراج الفوري وغري املشروط عن جميع األشخاص احملتجزين يف  •
ظروف االختفاء القسري جملّرد ممارستهم حلقهم يف حرية التعبري 

بصورٍة سلمية أو بسبب انتماءاتهم القبلية أو هويتهم.

ومصري  • وجود  مبكان  املتعّلقة  املعلومات  عن  الفوري  الكشف 
يعتقد  والذين  القسري  االختفاء  ظروف  يف  احملتجزين  األشخاص 
أنهم ارتكبوا جرميًة معرتفًا بها مبوجب القانون الدويل، ومنحهم حق 
معايري  مع  يتفق  مبا  وحماكمتهم  وذويهم  حماميهم  مع  التواصل 

العادلة. احملاكمة 

وضمان  • االحتجاز،  مرافق  على  امليليشيات  لسيطرة  الفوري  اإلنهاء 
إحالة املرافق اخلاضعة لسيطرة امليليشيات إىل اإلشراف احلصري 
بسيادة  وااللتزام  الداخلية،  وزارة  أو  الدفاع،  وزارة  أو  العدل،  لوزارة 
إدماج  بعملية  وإنشاء نظام فرز خاص  القضائي،  القانون واإلشراف 
مرتكبي  يستثني  الوطنية  املؤسسات  يف  امليليشيات  أعضاء 

اإلنسان. حقوق  انتهاكات 

القسري،  • االختفاء  حلاالت  النطاق  الواسع  بالنمط  العلني  اإلقرار 
جميع  وتوجيه  السيئة،  املعاملة  ضروب  من  وغريه  والتعذيب، 
املسؤولني املكّلفني بإنفاذ القوانني لالمتناع عن استخدام التعذيب 
واالختفاء القسري، وضمان إحالة احملتجزين إىل القضاء ضمن مهلٍة 
مع  يتوافق  مبا  االعتقال،  تاريخ  من  ساعة  واألربعني  الثماين  تتجاوز  ال 

اجلنائية. اإلجراءات  قانون 

إنشاء قاعدة بياناٍت رسمية وشاملة جلميع األشخاص الذين خضعوا  •
لالختفاء القسري من أجل تزويد عائالت اخملتفني باملعلومات حول 

أقاربهم.

ضمان توفري سبل االنتصاف واجلرب ألسر األشخاص اخملتفني. •

اإلجراءات  • وقانون   1953 لسنة  العقوبات  قانون  يف  املواد  تعديل 
القسري  االختفاء  جرمية  بارتكاب  تسمح  التي   1953 لسنة  اجلنائية 
والتعذيب، مبا يف ذلك من خالل السماح للميليشيات أو السلطات 

أمام  املثول  دون  من  ساعة   48 تتجاوز  ملهلة  األشخاص  باحتجاز 
اإلجراءات اجلنائية لسنة  26 من قانون  القضاء، مبا يف ذلك املادة 
1953 التي تسمح للشرطة باحتجاز األشخاص مدة سبعة أيام يف 

الدولة. ضّد  ارتكابها  املدعى  اجلرمية  كانت  حال 

املصادقة دون إبطاء على االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص  •
من االختفاء القسري واإلعالن عن قبول املادة 31 من االتفاقية التي 
تسمح لألفراد بتقدمي الشكاوى أمام اللجنة املعنية بحاالت االختفاء 

القسري.

متسقًا  • يكون  احملّلي  القانون  يف  القسري  لالختفاء  تعريف  اعتماد 
مع التعريف الوارد يف االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من 

القسري. االختفاء 

يكون  • السّيئة  املعاملة  ضروب  من  وغريه  للتعذيب  تعريف  اعتماد 
متسقًا مع التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة والنّص 
بوضوح على أّن احلق يف احلرية من التعذيب أو املعاملة السيئة حق 
غري قابل للتقييد يف أوقات النزاع املسّلح أو حاالت الطوارئ األخرى. 

مناهضة  • التفاقية  االختياري  الربوتوكول  على  تأخري  دون  املصادقة 
التعذيب. ملنع  فعالة  تدابري  التخاذ  التعذيب 

• A/ رقم  القرار  مبوجب  تشّكلت  التي  احلقائق  تقّصي  بعثة  منح 
املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جمللس   HRC/43/L.40
إمكانية الوصول من دون عراقيل إىل البلد من أجل التحقيق يف منط 
من  وغريه  والتعذيب  املشروع،  غري  واالحتجاز  القسري،  االختفاء 
ضروب املعاملة السيئة، مبا يف ذلك )على سبيل املثال ال احلصر( 
وأعضاء  احلكوميني  املسؤولني  مع  مقابالت  إجراء  على  القدرة 

القسري. االختفاء  ترتكب  التي  امليليشيات 

الرسمية  • والوثائق  إىل السجالت  بعثة تقّصي احلقائق  ضمان وصول 
وغري الرسمية املوجودة بحوزة املسؤولني احلكوميني، ووزارة أسر 
وجميع  الليبية  للدولة  التابعة  وامليليشيات  واملفقودين،  الشهداء 

العامة. والنيابة  الداخلية  سجالت وزارة 

الضحايا  • إىل  عراقيل  دون  من  احلقائق  تقّصي  بعثة  وصول  ضمان 
وضمان  منهم،  املعلومات  على  واحلصول  معهم  املقابالت  إلجراء 
املسؤولني  جانب  من  انتقامية  أعمال  أي  من  باحلماية  متتعهم 

املسّلحة. واجملموعات  وامليليشيات  احلكوميني، 
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وحتديدًا  الدويل،  اجملتمع  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  حتّث 
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة 
يتعّلق  فيما  التالية،  باخلطوات  القيام  على  اإلنسان،  حلقوق  السامية 

ومنهجي: مستمّر  بشكٍل  األشخاص  باختفاء 

من  • احلقائق  تقّصي  بعثة  تشكيل  إمتام  على  طارئ  بشكٍل  العمل 
إضايف. تأخري  أي  دون 

عاٍم  • من  ألكرث  احلقائق  تقّصي  لبعثة  املؤقتة  الوالية  متديد  ضمان 
حقوق  انتهاكات  يف  وهادفة  فعالة  حتقيقات  إجراء  لضمان  واحد 

.2016 العام  منذ  املرتكبة  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان 

تزويد بعثة تقّصي احلقائق باملوارد الالزمة، مبا يف ذلك املوظفون  •
وامليزانية الضرورية لضمان هيئة فعالة قادرة على إجراء حتقيقات 

مستقلة من دون عراقيل أو تأخري.

التي  احلقائق  تقّصي  بعثة  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  حتّث 
التالية: اخلطوات  اتخاذ  على  حديثًا  تشّكلت 

القيام ضمن عملها بإجراء حتقيق يف منط االختفاء القسري وحتديد  •
هويات مرتكبي االحتجاز التعّسفي، واالختفاء القسري، والتعذيب وغريه 
املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من 

وحفظ األدلة وإتاحتها جلميع آليات املساءلة احلالية واملستقبلية.

حتّث حمامون من أجل العدالة يف ليبيا احملكمة اجلنائية الدولية على 
القيام مبا يلي:

ممارسة اختصاصها يف ليبيا املنصوص عليه يف القرار رقم 1970  •
كجرمية  القسري  االختفاء  منط  يف  التحقيق  أجل  من   2011 لسنة 
التعّسفي  االحتجاز  مرتكبي  هويات  وحتديد  اإلنسانية  ضّد  حمتملة 
السيئة  املعاملة  ضروب  من  وغريه  والتعذيب  القسري  واالختفاء 

للمساءلة. اجلناة  إخضاع  أجل  من  الالزمة  القبض  أوامر  وإصدار 
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