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شكر وتقدير

تتوّجه حمامون من أجل العدالة يف ليبيا بخالص الشكر والتقدير إىل كّل من شارك يف البحث و املسوح التي أجرتهما. 

وقد ساهم يف إعداد هذا التقرير كّل من: 

احملاضــرة العليــا يف كليــة احلقــوق بجامعــة إيســيكس ورئيســة اجمللــس االستشــاري ملنظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا: الدكتــورة 
كارال فريســتمان

رئيس قسم البحث و التدريب: حمّمد املسريي
مدير االتصاالت االسرتاتيجية: تيم مولينو
الرسوم التوضيحية: دومينيكا أوزينسكا

التصميم الطباعي: مارك رشدان
الرتجمة: سوزان قازان

تيّســر إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الشــراكة مــع وزارة اخلارجيــة األملانيــة، وبفضــل الدعــم اإلضــايف الــذي قّدمــه املركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة بتيســرٍي 
مــن وزارة خارجيــة مملكــة هولنــدا . 

سلسلة أصوات الضحايا
يســتمّد عمــل منظمــة حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا جــذوره مــن نهــٍج مبنــّي علــى احلقــوق ومتمحــوٍر حــول الضحايــا: فنحــن ننطلــق مــن إمياننــا 
بــأّن عمليــات املشــاركة والسياســات كافــة يجــب أن تســتند إىل إطــار يقــوم علــى حقــوق اإلنســان ويضمــن إمكانيــة مشــاركة األفــراد واجملتمعــات احملّليــة 
مشــاركًة كاملــًة كجــزء أساســي مــن عيــش حيــاة كرميــة. ويجــب أن يكــون الليبيــون يف حمــور اجلهود املبذولــة لتعزيــز احرتام حقوق اإلنســان، واملســاءلة، 
وســيادة القانــون يف البــاد. فالضحايــا يحتّلــون مكانــًة أساســيًة كأصحــاب مصلحــة يف ليبيــا ويتمتعــون بوجهــات نظــر فريــدة. مــن هــذا املنطلــق، نقــوم 

بنشــر سلســلة أصــوات الضحايــا لتســليط الضــوء علــى وجهــات نظــر الضحايــا وعائاتهــم فيمــا يتعّلــق بالعدالــة االنتقاليــة وآليــات املســاءلة.
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1. مقّدمة

ُأنشــئت بعثــة )األمم املتحــدة( الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف 
ليبيــا بقــراٍر مــن جملــس حقــوق اإلنســان التابــع لــأمم املتحــدة يف 22 
ــوق  ــة حق ــروف حال ــق وظ ــي حقائ ــا يف تقّص ــت واليته ــو 1.2020 ومتّثل يوني
ذات  املعلومــات  واســتعراض  وجمــع  ليبيــا؛  أنحــاء  جميــع  يف  اإلنســان 
الصلــة؛ وتوثيــق االنتهــاكات والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الــدويل حلقــوق 
اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جانــب جميــع األطــراف يف ليبيــا منــذ 
بدايــة عــام 2016، مبــا يف ذلــك توثيــق أي أبعــاد جنســانية لهــذه االنتهــاكات 
والتجــاوزات؛ وحفــظ األدلــة بغيــة ضمــان حماســبة مرتكبــي انتهــاكات 
أو جتــاوزات القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين. 
ولتنفيــذ واليتهــا، يــوكل إىل البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق 
يف ليبيــا العمــل بالتعــاون مــع الســلطات الليبيــة وجامعــة الــدول العربيــة 

ــا.2 ــم يف ليبي ــدة للدع ــة األمم املتح ــي وبعث ــاد األفريق واالحت

ــق  ــي احلقائ ــتقلة لتقص ــة املس ــة الدولي ــيس البعث ــع وراء تأس كان الداف
اإلنســان  حلقــوق  الــدويل  القانــون  النتهــاكات  الهائــل  احلجــم  ليبيــا  يف 
وجتــاوزات القانــون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة يف ليبيــا، وتواترهــا وشــّدتها، 
إضافــًة إىل حالــة اإلفــات مــن العقــاب املستشــرية يف البــاد والتــي أّدت 
إىل اســتمرار اجلهــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة يف ارتــكاب سلســلة 

ــاكات. ــن االنته ــدة م متزاي

وإن كان صحيحــً أّن البعثــة الدوليــة املســتقّلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا 
قــد تأّسســت قبــل نحــو عــام، إاّل أّنهــا مل تبــدأ العمــل ســوى مؤخــرًا. فقــد 
تأخــر إنشــاء األمانــة العامــة اخلاصــة بهــا بســبب التحديــات التشــغيلية 
املرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 وأزمــة الســيولة املاليــة التــي تؤّثــر علــى 
والوضــع  املــوارد  حمدوديــة  أّن  فيــه  شــّك  ال  ومّمــا  املتحــدة.  األمم 
األمنــي املعقــد ُيســهمان يف تواجــد بيئــة حتقيــق صعبــة بالنســبة إىل 
ــة  ــر البيئ ــا تعت ــا. كم ــق يف ليبي ــي احلقائ ــتقّلة لتقّص ــة املس ــة الدولي البعث
السياســية حمفوفــًة بالتحديــات أيضــً يف وقــٍت تبقــى فيــه هيئــات احلكــم 
يف ليبيــا يف تغّيــر مســتمّر وإن كان قــد مّت االتفــاق مؤخــرًا علــى الســلطة 
السياســي،  احلــوار  عمليــة  مــن  كجــزٍء  اجلديــدة  املؤقتــة  التنفيذيــة 

والتخطيــط إلجــراء االنتخابــات يف أواخــر ديســمر 2021.

أن تصــدر هــذه  ليبيــا  العدالــة يف  أجــل  قــّررت منظمــة حمامــون مــن 
احلقائــق  لتقّصــي  املســتقلة  الدوليــة  البعثــة  ان  تــرى  ألنهــا  الورقــة 
الدوليــة  فللبعثــة  ليبيــا.  إىل  بالنســبة  األهميــة  يف  غايــًة  وســيلًة  هــي 
املســتقلة لتقصــي احلقائــق القــدرة علــى إعــادة توجيــه االهتمــام العــام 
نحــو احلاجــة إىل معاجلــة االنتهــاكات اجلســيمة للقانــون الــدويل حلقــوق 
اإلنســان وجتــاوزات القانــون الــدويل اإلنســاين يف البــاد، و ذلــك كشــرٍط 
أساســّي مســبق وضــروري لتحقيــق الســام واالســتقرار علــى املــدى 

التقنية  املساعدة  "تقدمي  املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  حقوق  1 جملس 
املتحدة  األمم  وثيقة  ليبيا"،  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  لتحسني  القدرات  وبناء 

.)2020 يوليو   A/HRC/RES/43/39 )6 رقم 
2 املرجع نفسه، الفقرة 43 )أ ( و)ب(.

الطويــل. وينعكــس تركيزنــا علــى الضحايــا و مشــاركتهم يف تشــديدنا 
علــى األهميــة احملوريــة للبعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف 
ــات  ــا. فوجه ــرة يف عمله ــة املتأث ــات احمللي ــا واجملتمع ــراك الضحاي إش
نظــر الضحايــا، وخماوفهــم وجتاربهــم نتيجــة مــا أحلــق بهــم مــن ضــرر 
ــم  ــز فه ــيً لتعزي ــًا أساس ــّكل عام ــاب تش ــن العق ــاة م ــات اجلن ــة إف ونتيج
ــا  ــرت فيه ــي أّث ــة الت ــق للطريق ــي احلقائ ــتقلة لتقّص ــة املس ــة الدولي البعث
الــدويل  القانــون  وجتــاوزات  اإلنســان  حلقــوق  الــدويل  القانــون  انتهــاكات 
األمــر،  كذلــك  البــاد.  أنحــاء  خمتلــف  يف  الليبيــني  حيــاة  علــى  اإلنســاين 
ونظــرًا إىل النطــاق الواســع لواليــة البعثــة، فــإّن وجهــات نظــر الضحايــا تعــد 
مــن العوامــل املهمــة للمســاعدة يف حتديــد أولويــات البعثــة الدوليــة 
وهــي  بهــا.  اخلاصــة  الرتكيــز  وجمــاالت  احلقائــق  لتقّصــي  املســتقلة 
حماولــة أوىل لتســليط الضــوء علــى بعــض وجهــات النظــر لــدى الضحايــا 
حيــال البعثــة الدوليــة املســتقّلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا والغــوص 
يف بعــض التفاصيــل املتعّلقــة بكيفيــة التواصــل مــع الضحايــا بأمــان، مــع 
األخــذ بعــني االعتبــار البيئــة األمنيــة املعقــدة والتهميــش الــذي يعــاين منــه 

بعــض اجملنــّي عليهــم.
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2. املنهجية3

يســتند هــذا التقريــر إىل النتائــج التــي مّت التوّصــل إليهــا مــن خــال دراســتني 
ــة  ــل العدال ــن أج ــون م ــة حمام ــا منظم ــكان نّفذتهم ــتقصائيتني للس اس

يف ليبيــا.

ــر 2021  ــر 2020 و31 يناي مّت تنفيــذ املســح األول يف الفــرتة مــا بــني 1 أكتوب
واملســاءلة  العدالــة  مفهومــْي  حيــال  الليبيــني  نظــر  وجهــات  وتنــاول 
املســح  تطــّرق  العدالــة(.4  حــول  النظــر  بوجهــات  املتعّلــق  )املســح 
واالعتــذارات،  العفــو،  العدالــة، وقوانــني  األفــراد حيــال  نظــر  إىل وجهــات 
ــرر.  ــر الض ــة، وج ــة احلقيق ــاءلة، و  معرف ــق باملس ــا يتعّل ــم فيم وأولوياته
ليبيــً. وقــد شــّكل   385 أُجريــت مــع  ُبنــي املســح علــى مقابــاٍت  وقــد 
ــً مــن الرجــال والنســاء، مــن خمتلــف  ــًة متســاويًة تقريب املســتجيبون عّين
ــطني  ــة، وناش ــة املدني ــني يف اخلدم ــملت موظف ــات، ش ــار واخللفي األعم
ومعّلمــني،  اإلنســان،  حقــوق  عــن  ومدافعــني  املــدين،  اجملتمــع  يف 
وحمامــني، وصحفيــني، وأفــراد الطواقــم الطبيــة، ورجــال وســّيدات أعمــال، 
ــؤولني  ــن املس ــري م ــدٍد صغ ــٍة إىل ع ــال إضاف ــزل، وعّم ــات من ــّاب، ورّب وط
يف القطــاع األمنــي. وقــد مّثــل األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات 
جمتمعــات منّوعــة مــن 26 موقــع جغــرايف  خمتلــف يف ليبيــا، مبــا يف 
مــن  شــرائح  إىل  إضافــًة  اخملتلفــة،5  القبليــة  االنتمــاءات  مــن   80 ذلــك 
 %58 أفــاد  باالنتهــاكات اخملتلفــة. وقــد  للتأّثــر  اجملتمــع األكــر عرضــًة 
اإلنســان،  حقــوق  بانتهــاكات  املباشــر  تأّثرهــم  عــن  املســتجيبني  مــن 
ــمل  ــي تش ــاكات )50%( الت ــذه االنته ــا ه ــة ضحاي ــراد عائل ــن أف ــم م أو أّنه
االختفــاء القســري، والتعذيــب، والقتــل، والعنــف اجلنســي والعنــف املبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي والتشــريد القســري. باإلضافــة إىل ذلــك، ُأجريــت 
و  36 مقابلــة متعّمقــة مــع خــراء حمليــني، وممثلــني عــن اجلمعيــات 
الروابــط املعنيــة بالضحايــا، ومــع بعــض الضحايــا وأســرهم، وناشــطني 
يف اجملتمــع املــدين ، وأكادمييــني، وحمامــني. وقــد اعُتمــدت يف املســح 
املتعّلــق بوجهــات النظــر حــول العدالــة الوســائل النوعيــة والكميــة، مبــا يف 
ــت  ــً ُاعطي ــارات، وأيض ــرح خي ــي تط ــئلة الت ــة واألس ــئلة املفتوح ــك األس ذل

مســاحًة لوجهــات النظــر املفّصلــة.

االنتهاكات  بشأن  الليبيني  مع  ُأجريت  التي  املسوح  إىل  التقرير  هذا  يستند   3
املرتكبة ضّد الليبيني. وبالتايل، فهو ال يغّطي االنتهاكات ضّد املهاجرين التي 
سيتّم التطّرق إليها يف مسوح وأبحاث مقبلة ستقوم بها حمامون من أجل 
ليبيا،  يف  املهاجرين  ضّد  املرتكبة  اجلرائم  حول  ملعلوماٍت  ليبيا.  يف  العدالة 
املهاجرين  العّمال  جميع  حقوق  بحماية  املعنية  اللجنة  إىل:  العودة  يرجى 
وأفراد أسرهم، "املاحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل لليبيا"، وثيقة األمم 

.26 الفقرة   ،2019 مايو   CMW/C/LBY/CO/1، 8 رقم  املتحدة 
حول  مفّصل  تقرير  بإصدار  ليبيا  يف  العدالة  أجل  من  حمامون  ستقوم   4

.2021 عام  يف  واملساءلة  العدالة  حيال  الليبيني  نظر  وجهات 
العرب، %11 من  %73 من  أجريت معهم املقابات:  الذين  األشخاص  5 شمل 
الليبيني ذوي  البشرة السوداء مبن فيهم أهايل تاورغاء، %5،4 من األمازيغ، 6% 
من التبو، %3 من الطوارق و4 من املشاشية )حال الوضع األمني دون الوصول 

إىل منطقة جبل نفوسة وجمتمع املشاشية(.

أمــا املســح الثــاين، واملتعّلــق حتديــدًا بوجهــات نظــر الليبيــني حيــال البعثــة 
الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا  فُنّفــذ يف الفــرتة بــني ينايــر 
ــً  ــه 52 مســتجيبً، بأعــداٍد متســاوية تقريب ومــارس 2021. وقــد شــارك في
ــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 18 ومــا فــوق 70 عامــً  بــني الرجــال والنســاء الذي
و ميّثلــون اجملموعــات اإلثنيــة الرئيســية و املناطــق اجلغرافيــة اخملتلفــة 
مــن االقاليــم الرئيســية الثاثــة يف البــاد. وقــد أشــار أكــر مــن 96% منهــم 
إىل معانــاٍة مباشــرة لهــم جــّراء انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وقــد ُســئل 
املســتجيبون حتديــدًا عــن معلوماتهــم فيمــا يتعّلــق بواليــة البعثــة الدوليــة 
املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا، ومــا الــدور الــذي تؤديــه باعتقادهــم 
يف الســياق احلــايل ومــا يجــب أن تكــون أولوياتهــا وملــاذا. باإلضافــة إىل ذلــك، 
ســعى املســح املتعّلــق بالبعثــة الدوليــة املســتقّلة لتقّصــي احلقائــق إىل 
ــة،  ــة املســتجيبني يف التواصــل مــع البعث ِالتمــاس املعلومــات حــول رغب
والتحديــات التــي ميكــن أن تعيــق هــذا التواصــل وكيفيــة معاجلتهــا. كذلــك 
ــة  ــدين الليبي ــع امل ــات اجملتم ــع جمموع ــة م ــات إضافي ــذت مقاب ــر، ُنّف األم
الدوليــة  البعثــة  مــع  التواصــل  كيفيــة  يف  ناشــط  بشــكٍل  بحثــت  التــي 

املســتقّلة لتقصــي احلقائــق.

يســتفيد هــذا التقريــر أيضــً مــن عاقــات منظمــة حمامــون مــن أجــل 
العدالــة يف ليبيــا وخراتهــا يف حتفيــز مشــاركة الضحايــا علــى املســتوي 
املاضيــة.  العشــر  الســنوات  مــّر  علــى  الليبــي  الســياق  يف  احمللــي 
ــّورة  ــة املتط ــري الدولي ــار املعاي ــر يف االعتب ــذ التقري ــك، يأخ ــة إىل ذل باإلضاف
وأفضــل املمارســات فيمــا يتعّلــق مبشــاركة الضحايــا يف اجملتمعــات 
ــن  ــة م ــات، و اخلارج ــة بالتحدي ــدة وحمفوف ــة معق ــة أمني ــم ببيئ ــي تتس الت
النزاعــات املســلحة و/أو االنتهــاكات الواســعة النطــاق حلقــوق اإلنســان.

تعّبــر حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا عــن خالــص امتنانهــا لــكّل 
مــن ســاهم يف مبعلومــات إلعــداد هــذا التقريــر. ومــن اجلديــر بالذكــر 
ــم  ــت معه ــن ُأجري ــخاص الذي ــض األش ــة بع ــن هوي ــف ع ــّم الكش ــه مل يت أّن
املقابــات وال عــن مكانهــا وتاريخهــا، وذلــك حلمايــة الســامة الشــخصية 
للمعنيــني يف ســياٍق ميكــن فيــه لبعــض املســتجيبني أن ُيســتهدفوا 
ويتــّم االعتــداء عليهــم مــن قبــل اجلهــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة مــن 

ــاد. ــاء الب ــف أرج خمتل
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3. النتائج

3.1 ما هو حمور الرتكيز؟
أ( والية البعثة الدولية املستقلة لتقّصي احلقائق يف ليبيا وسياق 

االنتهاكات

ينــدرج ضمــن مهــام البعثــة الدوليــة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيا،تقّصــي 
احلقائــق حــول االنتهــاكات والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الــدويل حلقــوق 
اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جانــب جميــع األطــراف يف ليبيــا منــذ 
بدايــة عــام 2016، مبــا يف ذلــك توثيــق أي أبعــاد جنســانية لهــذه االنتهــاكات 
ــق بالعنــف اجلنســي  والتجــاوزات،  فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر مــا يتعّل

والعنــف املبنــي علــى النــوع االجتماعــي.

ومــع األخــذ بعــني االعتبــار حجــم االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ العــام 2016، 
الفــرتة اخلاضعــة لواليــة  الواليــة واســعً جــدًا. ففــي  يعــّد نطــاق هــذه 
موجــة  ليبيــا  اجتاحــت  احلقائــق،  لتقّصــي  املســتقّلة  الدوليــة  البعثــة 
والنزاعــات  الســلطة  علــى  والصراعــات  السياســية،  االنقســامات  مــن 
حلقــوق  وممنهجــة  جســيمة  انتهــاكات  البــاد  وشــهدت  املســّلحة. 
ــبه  ــات ش ــن اإلف ــّو م ــت يف ج ــراف، ُارتكب ــع األط ــب جمي ــن جان ــان م اإلنس
االحتجــاز  علــى  االنتهــاكات  هــذه  اشــتملت  وقــد  العقــاب.  مــن  التــاّم 
التعّســفي وغــري املشــروع، واالختطــاف واالختفــاء القســري، والتعذيــب 
املهينــة،  أو  الاإنســانية  أو  القاســية  املعاملــة  ضــروب  مــن  وغــريه 
وأعمــال القتــل غــري املشــروع، مبــا يف ذلــك القتــل خــارج نطــاق القضــاء، 
ــوع االجتماعــي، واالنتهــاكات  والعنــف اجلنســي أو العنــف املبنــي علــى الن
اســتهدفت  التــي  االعتــداءات  وكانــت  األطفــال.6  حلقــوق  اجلســيمة 
األقليــات مبــن فيهــم الليبيــون ذوي البشــرة الســوداء جســيمة واشــتملت 
علــى التعذيــب، واخلطــف، واالختفــاء القســري، والعنــف اجلنســي، واالبتــزاز. 
أيضــً الصحفيــون، واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان،  كمــا اســُتهدف 
واحملتّجــون، واجملموعــات املعنيــة بحقــوق املــرأة، وصّنــاع القوانــني، 
ــة  ــاء النياب ــة، وأعض ــلطة القضائي ــاء الس ــة، وأعض ــؤولون يف الدول واملس
العامــة يف جملــة اعتــداءات، وخضعــوا للرتهيــب، والتحــّرش، والعنــف، 
واالحتجــاز غــري املشــروع، مــا ســاهم يف إحســاس عــام بانعــدام ســيادة 
القانــون. وتضــاف إىل كّل ذلــك انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين املرتبطــة 
بالنــزاع املســّلح، والتــي عّززهــا االنتهــاك املســتمّر حلظــر توريــد األســلحة 
ــدان  ــة يف البل ــات الفاعل ــل اجله ــن قب ــاة م ــروع للجن ــري املش ــل غ والتموي
االجنبيــة.7 وتشــمل هــذه االنتهــاكات االعتــداءات علــى املستشــفيات، 
ومراكــز  واملــدارس،  الطبيــة،  الطواقــم  وأفــراد  اإلســعاف،  وســيارات 
ــروع  ــري املش ــل غ ــة والقت ــة املدني ــة التحتي ــن البني ــك م ــري ذل ــاز وغ االحتج
انتهــاكات للحقــوق االقتصاديــة  للمدنيــني، وتنــدرج يف نفــس الســياق 

6 جملس األمن التابع لأمم املتحدة، األطفال والنزاع املسّلح، تقرير األمن 
 ،94 الفقرة   ،437/S/2021–873/A/75 رقم  املتحدة  األمم  وثيقة  العام، 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym :متوفرة عر الرابط

Lang=E&Area=UNDOC&437/bol=S/2021
التقرير اخلتامي لفريق اخلراء املعني  التابع لأمم املتحدة،  7 جملس األمن 

.2021 مارس   8  ،229/S/2021 بليبيا، 

ــا، ُيحــرم  واالجتماعيــة والثقافيــة. وعلــى الرغــم مــن وفــرة املــوارد يف ليبي
األفــراد باســتمرار مــن الوصــول إىل اخلدمــات األساســية مبــا يف ذلــك 
اخلدمــات الصحيــة، والتعليــم، وامليــاه والكهربــاء. ويعــزى الســبب يف ذلــك 
ــم  ــن جرائ ــه م ــا إلي ــاد وم ــً بالفس ــم، مقرون ــم يف إدارة احلك ــز الدائ إىل العج
واســتمرار  القانــون  ســيادة  وغيــاب  العامــة،  لأمــوال  واختــاس  ماليــة 

انعــدام األمــن.

ب( البعثة الدولية املستقلة لتقّصي احلقائق يف سياق آليات 
املساءلة األخرى

الدوليــة  اآلليــة  ليســت  احلقائــق  لتقّصــي  املســتقلة  الدوليــة  البعثــة 
الوحيــدة او األوىل مــن نوعهــا لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا. فقــد كّلفــت فيمــا 
ســبق جلنــة حتقيــق دوليــة حــول ليبيــا يف الفرتة بــني فرايــر 2011 إىل مارس 
8،2012 وأوكلــت إليهــا مهمــة التحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 
ــذي تاهــا والفــرتة التــي  ــزاع املســّلح ال ســياق انتفاضــة العــام 2011، والن
عقبــت انتهــاء األعمــال العدائيــة. كمــا عمــل مكتــب املفوضيــة الســامية 
حلقــوق اإلنســان علــى التحقيــق يف األوضــاع يف ليبيــا مــن مــارس 2015 إىل 
ينايــر 9.2016 وقــد ُكّلــف بالتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان وجتــاوزات 
القانــون الــدويل اإلنســاين يف ليبيــا منــذ بدايــة العــام 2014. وُنشــرت النتائــج 

التــي توّصــل إليهــا يف فرايــر 2016.

ــات التابعــة جمللــس األمــن  وباإلضافــة إىل ذلــك، فقــد ُكّلفــت جلنــة العقوب
اللــذان  بليبيــا،  املعنــي  اخلــراء  فريــق  ومعهــا  املتحــدة  لــأمم  التابــع 
املعلومـــات  وحتليـــل  وبحـــث  جمــع  مبهمــة   ،2011 العــام  يف  تأّسســا 
وإصــدار التوصيــات بشــأن تنفيــذ نظــام العقوبــات اخلــاص بــاألمم املتحــدة 

حــول ليبيــا.10

التابــع لــأمم املتحــدة  باإلضافــة إىل ذلــك، وبعــد إحالــة جملــس األمــن 
ــر  احلالــة يف ليبيــا إىل املدعــي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف فراي
ــاد. وقــد  2011، يقــوم مكتــب املدعــي العــام بالتحقيــق يف الوضــع يف الب
أصــدر أوامــر قبــض ضــّد املشــتبه بهــم يف ارتــكاب اجلرائــم الدوليــة، مبــن 
فيهــم ســيف اإلســام القــذايف؛ وعبــد اهلل السنوســي )الرئيــس الســابق 
الســابق  )الرئيــس  خالــد  حمّمــد  والتهامــي  العســكرية(؛  لاســتخبارات 
جلهــاز األمــن الداخلــي، والــذي تــويف يف فرايــر 2021 يف القاهــرة إثــر 
ــة  ــوات الصاعق ــد ق ــي )قائ ــيف الورفل ــى بوس ــود مصطف ــه(؛ وحمم مرٍض
يــد  علــى  اغتيــل  والــذي  الليبيــة،  العربيــة  املســّلحة  للقــوات  التابعــة 

الدولية  التحقيق  التابع لأمم املتحدة، "تقرير جلنة  8 جملس حقوق اإلنسان 
.2012 A/HRC/19/68، 8 مارس  ليبيا"، وثيقة األمم املتحدة رقم  حول 

املفوضية  مكتب  "حتقيق  املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس   9
السامية لأمم املتحدة حلقوق اإلنسان حول ليبيا: النتائج التفصيلية"، وثيقة 

.2016 فراير   A/HRC/31/CRP.3، 23 رقم  املتحدة  األمم 
S/ 10  جملس األمن التابع لأمم املتحدة، القرار رقم 1973 )2011(، وثيقة رقم

RES/1973، 17 مارس 2011.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=E&Area=UNDOC
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=E&Area=UNDOC
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=E&Area=UNDOC
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مســّلحني جمهولــني الهويــة يف بنغــازي يف مــارس 2021(.11

وجتــري العــادة بالنســبة إىل بعثــة تقصــي احلقائــق بــأن ترّكــز علــى مرتكبــي 
ــون الــدويل حلقــوق اإلنســان والتجــاوزات األكــر  االنتهــاكات اجلســيمة للقان
خطــورًة للقانــون الــدويل اإلنســاين. و  يف الســياق الليبــي هنــا، يتوقــع الرتكيــز 
علــى التجــاوزات األبــرز، الصادمــة لضمــري اجملتمــع، كحادثــة الضربــة اجلوية 
التــي اســتهدفت مركــز احتجــاز املهاجريــن يف تاجــوراء يف الفــرتة األخــرية، 
والكشــف عــن املقابــر اجلماعيــة يف ترهونــة. وفيمــا تتطّلــب هــذه اجلرائــم 
وغــري هــا مــن اجلرائــم اخلطــرية األخــرى حتقيقــاٍت طارئــة و مســاءلة، 
نحــن نعلــم متامــً أنهــا ســبق واســتقطبت اهتمــام املنظمــات و الهيئــات 
الدوليــة و حتقيقــاٍت أخــرى. وبالتــايل، نحــن نوصــي البعثــة الدوليــة املســتقلة 
لتقّصــي احلقائــق، ان ترّكــز علــى اجلرائــم اخلارجــة عــن املألــوف و أن تتخــذ 
اخلطــوات الازمــة أيضــً لتجّنــب االزدواجيــة يف العمــل فيمــا يتعّلــق باآلليــات 
األخــرى، وجتّنــب أن حتجــب هــذه اجلرائــم انتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى 
التــي يســتّمر الليبيــون يف التعــّرض لهــا يوميــً. وقــد جــرى بأغلبيــة ســاحقة 
يف املســوحات التعبــري عــن اهتمــاٍم قــوّي يف تطبيــق املســاءلة عــن 
ــر علــى  ــي تأث ــزاز الت ــً؛ وأعمــال اخلطــف واالبت ــة يومي أعمــال العنــف املرتكب
احليــاة اليوميــة؛ والفســاد الــذي يحــرم املواطنــني مــن الوصــول املتســاوي 
ويعرقــل  احلوكمــة،  يف  العامــة  ثقــة  ويقــّوض  األساســية  اخلدمــات  إىل 
ســيادة القانــون، ويحــّط مــن شــأن املــرأة واألقليــات، مــا يســهم يف قبــول 
ــز  ــب الرتكي ــاف. وإىل جان ــبل االنتص ــاوي إىل س ــري املتس ــول غ ــز والوص التميي
علــى التجــاوزات البــارزة، يتطّلــع الضحايــا إىل البعثــة الدوليــة املســتقلة 
ــوق فيهــا وذات  ــة موث ــا مــن أجــل تقــدمي مرجعي ــق يف ليبي لتقّصــي احلقائ
ــة،  ــاوزات املمنهج ــاكات والتج ــذه االنته ــاط ه ــواًل ألمن ــًا معق ــرة، وحتلي خ

ــة التــي أدت ايل هــذه االنتهــاكات. مبــا يف  األســباب اجلذري

ج( نتائج البحث

إن كان صحيحــً أّن واليــة البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق 
ُتعنــى باالنتهــاكات املرتكبــة بــدءًا مــن العــام 2016، إاّل أّن القســم األكــر 
مــن الليبيــني مل يتمتــع بحقــوق اإلنســان طيلــة عقــود، ويجــب علــى البعثــة 
الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق أن تأخــذ بعــني االعتبــار هــذا الســياق 
ــبان  ــذ يف احلس ــة أن تأخ ــى البعث ــب عل ــك، يج ــى ذل ــاوًة عل ــا. ع يف عمله
أيضــً رغبــة الليبيــني يف العيــش بســام واســتقرار، وحقهــم يف حوكمــة 
رشــيدة، وهــي شــرط مســبق وضــروري للتمتــع بحقــوق اإلنســان. ولعــّل 
ــات  ــال مؤسس ــل أعم ــل يف تعّط ــتجيبني يتمث ــدى املس ــاوف ل ــرز اخمل أب
يف  اإلنســان  حقــوق  ضمــان  علــى  الدولــة  قــدرة  يعرقــل  مــا  الدولــة 
ــة مفــّككً أيضــً ال ســيما يف ظــّل  ــة اجلنائي البــاد. كمــا يعتــر نظــام العدال
مــا يتعــّرض لــه القضــاة مــن تهديــداٍت مرتبطــة بقيامهــم مبهمتهــم 

املتمثلــة يف إحقــاق العدالــة للضحايــا.12

للمحكمة  العام  للمدعي  العشرون  "التقرير  العام،  املدعي  مكتب  راجع   11
اجمللس  بقرار  عمًا  املتحدة  لأمم  التابع  األمن  جملس  إىل  الدولية  اجلنائية 
https://www.icc-cpi.int/ :1970 )2011("، 10 نوفمر 2020، متوفر على الرابط
itemsDocuments/201110-icc-prosecutor-report-unsc-libya-ara.pdf.

خلف  "جتاوزات  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  لأمم  السامية  املفوضية   12
عر  متوفر   ،2018 أبريل  ليبيا"،  يف  القانوين  وغري  التعّسفي  االحتجاز  القضبان، 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseB الرابط: 

ehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf.

ــق بوجهــات النظــر حــول  وكمــا أوضــح املســتجيبون عــن املســح املتعّل
العدالــة، فــإّن عمليــة البحــث عــن احلقيقــة يجــب أن تكشــف عــن األســباب 
املتجــّذرة والدوافــع وراء النزاعــات وأعمــال العنــف يف ليبيــا. وبالنســبة 
ــق ومعرفــة احلقيقــة علــى  ــات تقصــي احلقائ ــة، تعــّد عملي ــات اإلثني لأقلي
قــدر خــاص مــن األهميــة لدورهــا يف الكشــف عــن أثــر التمييــز واالســتبعاد 
ــجً  ــاوزات. نس ــن جت ــه م ــّرض ل ــا تتع ــة وم ــات احمللي ــذه اجملتمع ــى ه عل
علــى املنــوال نفســه، مــن املهــم أن حتــّدد عمليــات احلقيقــة ليــس 
اجلنــاة املباشــرين فحســب إمنــا ايضــً اجلهــات التــي أمــرت وســاعدت 
وحّرضــت علــى ارتــكاب التجــاوزات ومــن كان علــى علــٍم بالتجــاوزات ومل 

ــا. ــًة بوقفه ــر واضح ــدر أوام يص

ما هي االنتهاكات التي يجب أن تركز عليها البعثة الدولية املستقلة 
لتقصي احلقائق؟

أثــر ســوء احلوكمــة علــى قــدرة الدولــة علــى احــرتام حقــوق اإلنســان 
وحمايتهــا وإعمالهــا وتوفــر األمــن 

ــا  ــا فيه ــاين، مب ــدويل اإلنس ــون ال ــاوزات القان ــان وجت ــوق اإلنس ــاكات حق انته
تلــك التــي ترقــى إىل جرائــم حــرب وجرائــم ضــّد اإلنســانية ال تخضــع ألّي 
ــي  ــبب الرئيس ــزى الس ــا. وُيع ــّم ماحقته ــا، وال تت ــة  يف ليبي ــات فّعال حتقيق
ونتيجــة  املــوارد،  ماءمــة  وعــدم  السياســية،  اإلرادة  لغيــاب  ذلــك  يف 
ــة اجلنائيــة  ــدات املتكــّررة ضــّد اجلهــات الفاعلــة يف قطــاع العدال التهدي
القانــون  فــإّن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  املســّلحة.  اجملموعــات  قبــل  مــن 
الليبــي ال يعــرتف وال يعــّرف اجلرائــم ضــّد اإلنســانية أو جرائــم احلــرب.13 وقــد 
التقــّدم إىل مؤسســات العدالــة  أفــاد املســتجيبون عــن تخّوفهــم مــن 
ــم، بســبب عــدم ثقتهــم يف الســلطات، وبســبب غيــاب  لإلبــاغ عــن اجلرائ
االنتقاميــة مــن جانــب  األمــن واخلطــر احلقيقــي املتمثــل يف األعمــال 
ــاغ  ــأّن اإلب ــون ب ــم يؤمن ــمية. وه ــلطات الرس ــة بالس ــيات املرتبط امليليش

عــن اجلرائــم مل يــؤت نتيجــًة، بســبب غيــاب ســيادة القانــون. 

ــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان بطــرٍق  ــاب العدال ــا بغي ــر الضحاي وقــد تأّث
عديــدٍة وعميقــة تعــّد ذات صلــة باملقاربــة التــي تعتمدهــا البعثــة الدوليــة 
البعــض  املســتقلة لتقّصــي احلقائــق مــن أجــل تنفيــذ واليتهــا. ولــدى 
ــاف.  ــة املط ــا يف نهاي ــتأخذ جمراه ــة س ــأّن العدال ــخ ب ــان راس ــم إمي منه
ولكــن بالنســبة إىل آخريــن كــر، يدفــع بهــم الضــرر النفســي املســتمّر الــذي 
يعانــوا منــه نتيجــة االنتهــاكات إىل شــعورهم املســتمّر باالســتبعاد مــن قبل 
اجملتمــع؛ فعلــى حــّد مــا ذكــر أحــد املســتجيبني: »أشــعر بــا مبــاالة جتــاه 
كّل شــيء«، »انعدمــت ثقتــي باجملتمــع بالكامــل«، »أصبحــت يف حالــة 
خــوف دائــم لرمبــا متنعنــي مــن تقــدمي أي عمــل يســاعد« أو »أشــعر باخلــزي 
والعجــز كّل يــوم ألننــي ال ميكننــي حتقيــق العدالــة ألمــي وأخوتــي.« ويعتــر 
آخــرون أّن انعــدام االســتقرار يف البــاد هــو الــذي يؤثــر علــى حياتهــم اليومية 
وُيســهم يف فقدانهــم الثقــة يف نظــام العدالــة اجلنائيــة واإلحســاس 
باألمــان والرفــاه. فعلــى حــّد مــا شــرح أحــد املســتجيبني بقولــه: »هــو عــدم 

2013 حول جمزرة  59 لسنة  القانون رقم  13 ذكرت اجلرائم ضّد اإلنسانية يف 
أو بجرائم  اإلنسانية  القانون مل يعّرف باجلرمية املرتكبة ضّد  أبو سليم، ولكّن 
الدولية.  الدويل ويف املعايري  القانون  الواردة لها يف  للتعريفات  احلرب وفقً 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/201110-icc-prosecutor-report-unsc-libya-ara.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/201110-icc-prosecutor-report-unsc-libya-ara.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
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الشــعور باألمــان أو الراحــة و اخلــوف، شــعوري بضيــاع احلــق وأّن الدولــة 
ليســت داعمــًة يل.« ويخشــى البعــض أّلا تلقــى مطالباتــه بالعدالــة جميبــً، 
ــة.  ــال االنتقامي ــًة لأعم ــً ضحي ــيقع أيض ــه س ــل أّن ــب ب ــذا فحس ــس ه ولي
ومــن املســتجيبني مــن يعتــر أّن مشــاعر اخليبــة لديــه تتفاقــم جــّراء 

ــة. ــاوف االقتصادي اخمل

مــن هنــا، مــن الضــروري أن تتمّكــن البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي 
احلقائــق يف ليبيــا أن تعالــج مشــاعر اخليبــة لــدى الضحايــا، وأن تعيــد لهــم 
بــأّن أصواتهــم مســموعة، وأّن وجهــات  بطريقــٍة أو بأخــرى اإلحســاس 
نظرهــم لهــا أهميتهــا. فبســبب غيــاب العدالــة وتفّشــي حالــة اإلفــات 
ــن 88%( أّن  ــر م ــتجيبني )أك ــن املس ــر م ــم األك ــر القس ــاب، اعت ــن العق م
مــن املهــم برأيهــم أن تعمــد البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق 
إىل حتديــد هويــات األفــراد أو اجملموعــات املشــتبه بارتكابهــم اجلرائــم 
متهيــدًا حملاســبتهم أمــام الهيئــات القضائيــة الدوليــة أو اإلقليميــة أو 

ــم. ــا وعائاته ــاف للضحاي ــبل االنتص ــري س ــة وتوف الوطني

التمييز

تتعــّرض اجملموعــات التــي يعتقــد أّنهــا كانــت داعمــًة لنظــام القــذايف 
ــو، واملشاشــية(  ــل الطــوارق، وأهــايل تاورغــاء، والتب خــال العــام 2011 )مث
بشــكٍل خــاص خلطــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان وجتــاوزات القانــون الــدويل 
اإلنســاين وللتشــريد القســري. فقــد شــّدد أحــد الناشــطني الطــوارق، وهــو 
مــن املســتجيبني للمســح املتعّلــق بوجهــات النظــر حــول العدالــة، علــى 
أهميــة تقصــي احلقائــق يف حفــظ كرامــة الضحايــا وعّبــر عــن خماوفــه 
حيــال »فقــدان احلقائــق« حــول االنتهــاكات الســابقة حلقــوق اإلنســان. 
وشــرح بقولــه: »علينــا أن نبنــي قاعــدًة ملموســًة لكــي نتجــاوز مــا جــرى 
شــخص...  وكّل  شــيء  كّل  عــن  نتحــدث  ألن  نحتــاج  قدمــً...  ومنضــي 
ــّردين  ــاء مش ــايل تاورغ ــن أه ــد م ــى العدي ــات.« ويبق ــق األولوي ــب ووف بالرتتي

ــة. ــى اللحظ ــم حت ــن منازله م

ــكال  ــن أش ــً م ــكًا خاص ــي ش ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف املبن ــر العن ويعت
ــّن  ــن فيه ــريات، مب ــاء كث ــت نس ــد تعّرض ــا. فق ــرة يف ليبي ــز املنتش التميي
ــر  ــيما ع ــب ال س ــّرش والرتهي ــة، للتح ــات يف السياس ــطات والعام الناش
اإلنرتنــت، وذلــك بســبب عملهــّن الناشــط يف جمــال السياســة العامــة 
وحقــوق اإلنســان ومناصرتهــّن حلقــوق املــرأة واملســاواة بــني اجلنســني. 
وبالرغــم مــن أّن ليبيــا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
ــر  ــي حتظ ــة الت ــق الدولي ــن املواثي ــا م ــرأة و غريه ــّد امل ــز ض ــكال التميي أش
التمييــز املبنــي علــى النــوع االجتماعــي، يبقــى للتمييــز ضــّد النســاء يف 
القانــون واملمارســة أثــر خطــري علــى حقــوق املــرأة يف ليبيــا. وباإلضافــة 
إىل انتشــار حــاالت العنــف األســري والعنــف املرتكــب بدافــع الشــرف، تتعــّدد 
التقاريــر حــول النســاء اللواتــي يتعّرضــن لاختطــاف علــى يــد امليليشــيات 
ويخضعــن للعنــف اجلنســي. ومــن اجلديــر بالذكــر أّن االغتصــاب وغــريه 
وضــّد  والفتيــات،  النســاء  ضــّد  يرتكــب  اجلنســي  العنــف  أشــكال  مــن 

الرجــال والفتيــان أيضــً.14 وخضعــت املهاجــرات أيضــً للعنــف اجلنســي 
واالســتغال يف داخــل مرافــق االحتجــاز وخارجهــا.15 مــن جهــٍة أخــرى، مــا 
ــكام  ــق بأح ــا يتعّل ــرأة فيم ــّد امل ــز ض ــخصية متّي ــوال الش ــني األح ــت قوان زال

الــزواج، والطــاق، و اجلنســية و املــرياث.

الفساد

ــون  ــا ويعــّزز معظــم انتهــاكات القان ــل الفســاد مشــكلًة كــرى يف ليبي ميّث
الــدويل حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف ليبيــا. وعلــى حــّد 
الدولــة«. وُيســهم  »هنــاك فســاد يف كّل  أحــد املســتجيبني:  مــا ذكــر 
الفســاد أيضــً مــن دون شــّك يف تغذيــة ظاهــرة اإلفــات مــن العقــاب، 
فقــد أشــار أحــد املشــاركني يف املســح » التســرت علــى اجملرمــني مــن 

ــا .« ــني  له ــض اجملرم ــة بع ــببه تبعي ــة س ــات األمني ــل اجله قب

أعمال اخلطف واالبتزاز، واالختفاء والقتل خارج  نطاق القضاء

ــل  ــن أج ــون م ــه حمام ــذي أجرت ــح ال ــاركون يف املس ــئل املش ــا ُس عندم
العدالــة يف ليبيــا عــن االنتهــاكات التــي مل تلــق اهتمامــً كافيــً يف ليبيــا، 
ــد اجملموعــات  ــات اختطــاف الليبيــني علــى ي ــات بعملي متّثلــت إحــدى اإلجاب
املســّلحة واجلهــات التابعــة لهــا. فاألنشــطة اجلرميــة، مبــا يف ذلــك 
تبقــى  واالبتــزاز  الســيارات  وســرقة  فديــة،  مقابــل  واالختطــاف  القتــل، 
منتشــرًة يف ليبيــا، ال ســيما يف شــرق البــاد وجنوبهــا. وعلــى حــّد مــا ذكــر 
أحــد املســتجيبني علــي املســح املتعّلــق بالبعثــة الدوليــة املســتقلة 
لتقّصــي احلقائــق: » أنــا أحــد مــن مّت خطفهــم يف اجلنــوب الليبــي مــن قبــل 
مرتزقــة مدعومــة مــن جمموعــات مســلحة داخــل ليبيــا، هــذه اجملموعات 
باعــت يف االرض فســادًا مــن قتــل وتعذيــب وتهجــري النــاس مــن منزلهــم 
ومل يتــم حماكمتهــم. تدخــل وتخــرج مــن احلــدود الليبيــة دون إجــراءات. مل 

ــوب.« ــم بهــا أحــد إال ســكان اجلن حتاكــم وال يعل

ــر بالذكــر أّن مئــات األشــخاص قــد ُفقــدوا أو تعّرضــوا لاختفــاء  ومــن اجلدي
منــذ العــام 2011، علــى خلفيــة رأيهــم السياســي أو الهويــة أو االنتمــاء 

ــرة. ــون البش ــي أو ل القبل

االحتجاز التعّسفي والتعذيب

ورأى أكــر مــن 30% مــن املشــاركني يف املســح املتعّلــق بالبعثــة الدوليــة 
ــق أّنهــم أو أحــد أفــراد أســرهم أو جمتمعهــم  املســتقلة لتقّصــي احلقائ

14 مركز مدافع حلقوق اإلنسان، معّنفات داخل خمّيمات النزوح يف ليبيا، متوفر 
موقع  أيضً  وراجع   https://www.defendercenter.org/5449 الرابط،  عر 
برامي تامي زون، حلق شعر فتاة أردنية يف بنغازي بعد اختطافها واغتصابها، 
يونيو   8 السرب،  خارج  يغّرد  |وطن  )فيديو(  صادمة!  تفاصيل  عن  والكشف 
https://primetimezone.com/world/gulf-news/ الرابط:  عر  متوفر   ،2021
shaving-the-hair-of-a-jordanian-girl-in-benghazi-after-she-was-
kidnapped-and-raped-and-my-rights-reveal-shocking-details-video-

a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
جملس  إىل  العام  األمني  "تقرير  املتحدة،  لأمم  التابع  األمن  جملس   15
رقم  املتحدة  األمم  وثيقة  النزاع"،  حاالت  يف  اجلنسي  العنف  بشأن  األمن 

.2021 مارس   S/2021/312، 23

https://www.defendercenter.org/5449
https://primetimezone.com/world/gulf-news/shaving-the-hair-of-a-jordanian-girl-in-benghazi-after-she-was-kidnapped-and-raped-and-my-rights-reveal-shocking-details-video-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
https://primetimezone.com/world/gulf-news/shaving-the-hair-of-a-jordanian-girl-in-benghazi-after-she-was-kidnapped-and-raped-and-my-rights-reveal-shocking-details-video-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
https://primetimezone.com/world/gulf-news/shaving-the-hair-of-a-jordanian-girl-in-benghazi-after-she-was-kidnapped-and-raped-and-my-rights-reveal-shocking-details-video-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
https://primetimezone.com/world/gulf-news/shaving-the-hair-of-a-jordanian-girl-in-benghazi-after-she-was-kidnapped-and-raped-and-my-rights-reveal-shocking-details-video-a-homeland-tweeting-outside-the-flock/
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أثنــاء االحتجــاز،  التعذيــب  أو  التعّســفي،  احملّلــي قــد تعّرضــوا لاحتجــاز 
أو عانــوا مــن االختفــاء القســري ألحــد أحبائهــم.  واعتــر العديــد منهــم 
أّن معاجلــة هــذه اجلرائــم، وال ســيما وضــع األشــخاص الذيــن مــا زالــوا 
قيــد االحتجــاز التعّســفي يف الســجون الليبيــة، أمــرًا ذا أولويــة بالنســبة 
إليهــم. فــآالف األشــخاص يقعــون ضحايــا االحتجــاز املطــّول، أو لفــرتات 
غــري حمــّددة، أو االحتجــاز غــري املشــروع أو التعّســفي ويف غالــب األحيــان 
مــن دون أن توّجــه إليهــم أّي تهــم، يف أماكــن االحتجــاز الرســمية وغــري 
ــول  ــة ح ــري املائم ــني غ ــبب القوان ــوءًا بس ــع س ــزداد الوض ــمية.16 وي الرس
االحتجــاز التــي ال تنــّص علــى ســقٍف حمــدد للحبــس االحتياطــي، بحيــث 
يحــق للمحاكــم و القضــاة مــّد احلبــس مــددًا متعاقبــًة ال تزيــد كّل منهــا 
ــك،  ــى ذل ــاوًة عل ــق.17 ع ــي التحقي ــً إىل أن ينته ــني يوم ــة وأربع ــى خمس عل
وفيمــا يتعّلــق باجلرائــم ضــّد الدولــة مبــا فيهــا التهــم املتعّلقــة باألمــن أو 
ــم  ــاز املته ــة احتج ــرطة صاحي ــح الش ــي مين ــون الليب ــإّن القان ــاب، ف اإلره
ســبعة أيــام مــن دون مثولــه أمــام قــاٍض أو الســماح لــه باالتصــال بعائلتــه 
أو بــأي شــخص مــن اختيــاره. وبالتــايل، فــإّن ظــروف االحتجــاز ال إنســانية إىل 
حــّد بعيــد، ال ســيما يف غيــاب آليــات مســتقلة لتقــدمي الشــكاوى ويف ظــّل 

انتشــار ممارســات التعذيــب واملعاملــة الســيئة.

االنتهاكات املرتبطة بالنزاع املسّلح

شــهدت ليبيــا اعتــداءات عشــوائية و غــري متناســبة ضــّد املدنيــني واألعيان 
ــلحة،  ــر إىل األس ــول امليّس ــل الوص ــا بفع ــا ووتريته ــة، ازدادت حدته املدني
رغــم حظــر األمم املتحــدة لتوريــد الســاح، ومــع هــذه االعتــداءات اســتمّر 

وقــوع الضحايــا وتدفــق األســلحة املتطــّورة إىل األراضــي الليبيــة.

مــا هــي اكــر األقاليــم يف البــاد التــي يجــب أن متنــح األولويــة مــن قبــل 
البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق؟

املواقــع  حــول  ســؤال  املســح  يف  املشــاركني  علــى  ُطــرح  عندمــا 
اجلغرافيــة يف  البــاد التــي ينبغــي الرتكيــز عليهــا مــن قبــل البعثــة الدوليــة 
املســتقلة لتقّصــي احلقائــق، أجــاب معظمهــم بــأّن جنــوب البــاد يســتحق 
ــك  ــبب يف ذل ــرّد الس ــه. وي ــتقرار في ــن واالس ــدام األم ــرًا إىل انع ــة نظ األولوي
العابــرة  اإلثنيــة  املســلحة  اجلماعــات  و  امليليشــيات  تنافــس  إىل  جزئيــً 
للحــدود علــى الســيطرة علــى األصــول االســرتاتيجية واالقتصاديــة، ومــن 
ــاه ســّكان اجلنــوب. وذكــر  ضمنهــا طــرق التجــارة،18 والتهميــش الــذي عان
العديــد أيضــً مدينــة ســبها واملناطــق احمليطــة بهــا. وذكــر آخــرون أهمية 
التدقيــق يف األوضــاع يف درنــة، وتاورغــاء، وترهونــة، ومصراتــة، وأجدابيــا، 

ــة. ــق احمليط ــازي، واملناط وبنغ

االحتجاز  القضبان:  خلف  "جتاوزات  اإلنسان،  حلقوق  السامية  املفوضية   16
https:// الرابط:  عر  متوّفر   ،2018 أبريل  ليبيا،"  يف  القانوين  وغري  التعسفي 
www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbit

raryUnlawful_AR.pdf.
17 املادة 123 من قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر عام 1953.

 Jérôme Tubiana and Claudio Gramizzi, ‘LOST IN مثًا،  راجع   18
 TRANS-NATION Tubu and Other Armed Groups and Smugglers
along Libya’s Southern Border’, Small Arms Survey, ، 2018. متاح عر 
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/ الرابط: 

SAS-SANA-Report-Lost-in-Trans-nation.pdf

3.2 كيف ميكن إشراك الضحايا؟
ليبيــا دعــوًة   لتقّصــي احلقائــق يف  الدوليــة املســتقلة  البعثــة  أطلقــت 
االنســان  حقــوق  بانتهــاكات  الصلــة  ذات  واملــواد  املعلومــات  لتقــدمي 
مبهلــة نهائيــة أقصاهــا 30 يونيــو 2021. و نحــن نرّحــب مببــادرة البعثــة 
ــى  ــل أن تبق ــة، ونأم ــذه الطريق ــات به ــى املعلوم ــول عل ــوة للحص إىل الدع
منفتحــًة لتلقــي املعلومــات طيلــة فــرتة واليتهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، مــن 
املهــم للبعثــة أن تخّطــط لعملياتهــا بحيــث تتمكــن مــن اعلــي املعلومــات 
مــن جمموعــٍة أكــر مــن املرجعيــات فتتجــاوز نطــاق األشــخاص الذيــن 
مــن املرّجــح أن يســتجيبوا للدعــوات العامــة للمعلومــات فتشــمل مثــًا 
األشــخاص الذيــن ال يســتطيعوا الوصــول او اســتخدام املنصــات اإللكرتونية.

وال بــّد مــن القــول إّن معظــم املشــاركني الذيــن حتّدثنــا إليهــم مل يســمعوا 
ــا مــن قبــل. ورغــب  بالبعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبي
املشــاركون يف احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول واليــة البعثــة 
عــن  اإلجابــات  مــع  االســتنتاج  هــذا  ويتســق  معهــا.  التواصــل  وكيفيــة 
املســح املتعّلــق بوجهــات النظــر حــول العدالــة. إذ أجــاب قرابــة 90% مــن 
املشــاركني يف ذلــك املســح أّنهــم يــودون احلصــول علــى مزيــد مــن 
املعلومــات حــول عمليــات العدالــة واحلصــول علــى الفرصــة للمشــاركة.

بالبعثــة  بعــض املشــاركني يف املســح املتعّلــق  أّن  وإن كان صحيحــً 
التحفــظ،  بعــض  أبــدوا  قــد  احلقائــق  لتقّصــي  املســتقلة  الدوليــة 
املتوخــاة  األهــداف  حتقــق  أن  البعثــة  مبقــدور  كان  إذا  عّمــا  متســائلني 
منهــا، إاّل أّن مــا يقــارب مــن 75% عــروا عــن ســرورهم إلنشــاء البعثــة 
ورغبتهــم يف معرفــة املزيــد عنهــا. ويتوافــق ذلــك مــع نتائــج املســح 
ــتجيبون  ــة املس ــد اغلبي ــث أّك ــة، حي ــول العدال ــر ح ــات النظ ــق بوجه املتعّل
أّن التحقيقــات الهادفــة للكشــف عــن احلقيقــة مــن املهــام األكــر إحلاحــً 
لتمهيــد الطريــق أمــام املصاحلــة املســتدامة يف ليبيــا، ودعــا حــواىل %90 
االنتهــاكات  حــول  الكاملــة  احلقيقــة  عــن  البحــث  إىل  املســتجيبني  مــن 
واجلرائــم الســابقة واملســتمّرة وضــرورة اإلعــان عنهــا. و شــرح 67% مــن 
املســتجيبني، أّنهــم مســتعدون ملناقشــة اجلرائــم التــي خضعــت لهــا 

عائاتهــم يف حــال مّت التواصــل معهــم مــن قبــل البعثــة.

وال يخفــى علــى أحــٍد أّن البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف 
ليبيــا، وكجــزٍء مــن واليتهــا، ملزمــة باتخــاذ جميــع التدابــري املمكنــة حلمايــة 
الضحايــا والشــهود ومصــادر املعلومــات واألشــخاص املتعاونــني معهــا. 
ــات الكشــف عــن  ــا مــن املشــاركة يف عملي ــد مــن الضحاي ويتخــّوف العدي

احلقيقــة إجمــااًل وقــد طالبــوا بتعزيــز األمــن.

البعثــة  يتعــني علــى  التــي  التدابــري  أيضــً عــن  ُســئل املشــاركون  وقــد 
مــن  مبزيــد  ليشــعروا  اتخاذهــا  احلقائــق  لتقّصــي  املســتقلة  الدوليــة 
األمــان وبارتيــاح أكــر للتواصــل معهــا، وجــاءت اإلجابــات عــن هــذا الســؤال 
متنّوعــًة. فمنهــم مــن بــدا غــري واثــق حيــال اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن 
تشــعره باالرتيــاح؛ وكأّن إحساســً بالضيــق أو القلــق يســيطر علــى هــؤالء 
ــة اخرتاقــه، ورمبــا يكــون ســببه جتاربهــم  األشــخاص ويصعــب علــى البعث
ــز آخــرون علــى حاجــة  الســابقة مــع آليــات العدالــة. ويف هــذا الســياق، رّك
ذلــك  أّن  مبــا  والفعاليــة  واملصداقيــة  بالشــفافية،  تتحّلــى  ان  البعثــة 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
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هــو الســبيل األفضــل لكــي يشــعر الضحايــا بأمــان يف التواصــل معهــا. 
ــا وجمتمعاتهــم  وتشــّدد هــذه احلاجــة علــى أهميــة التعامــل مــع الضحاي
ــني  ــراد فاعل ــل كأف ــق ب ــوع للتحقي ــّرد موض ــس كمج ــة لي ــب البعث ــن جان م
لهــم حقوقهــم وكرامتهــم، ويجــب تزويدهــم باملعلومــات، واستشــارتهم، 
وإشــراكهم مبــا يجــري، ذلــك إن كانــت البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي 

ــري. ــداث تأث ــًا إلح ــعى فع ــا تس ــق يف ليبي احلقائ

التواصــل  قنــوات  لتطويــر  البعثــة  لــدى  احلاجــة  علــى  آخــرون  رّكــز  و 
ــة. و ينبــع هــذا  واحملافظــة علــى الســرية الكاملــة وتوفــري األمــن واحلماي
الرتكيــز بطبيعــة احلــال مــن اإلحســاس العــام بانعــدام األمــان الــذي يعيشــه 
معظــم الليبيــني، ومــن اخلــوف املتجــّذر وانعــدام الثقــة الناجمــني عــن 
معاناتهــم جــّراء انتهــاكات حقوقهــم مباشــرًة أو ملشــاهدتهم معانــاة 
العائلــة أو األصدقــاء أو أفــراد جمتمعاتهــم احملليــة. وبطبيعــة احلــال، 
لــدى البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق ســوى  قــد ال تتوفــر 
ــال  ــة، ومــن املهــم أن تكــون واضحــًة حي وســائل حمــدودة لتوفــري احلماي
مــا ميكنهــا القيــام بــه، وحيــال القيــود احلتميــة املرتبطــة مبــا ميكنهــا 
ــا مــن اتخــاذ القــرار بشــأن التواصــل معهــا  تقدميــه، لكــي يتمكــن الضحاي
مــن عدمــه مــع املعرفــة الكاملــة مبــا ميكــن أن يرتتــب علــى مشــاركتهم 
تلــك. ويتعّلــق األمــر أيضــً باالعــرتاف باســتقالية الضحايــا فمــن املهــم أن 
تشــرح البعثــة هــذه األمــور ليتمكــن األفــراد مــن اتخــاذ القــرار باملشــاركة 

وإىل أّي مــدى بعــد معرفتهــم الكاملــة مبختلــف الظــروف واحليثيــات.

ــق  ــح املتعل ــاركني يف املس ــن املش ــد م ــار العدي ــد أش ــر، فق ــك األم كذل
بالبعثــة الدوليــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق إىل أهميــة الدعــم النفســي 
تزويــد  أهميــة  علــى  آخــرون  وأصــّر  العدالــة.  عمليــات  يف  للمشــاركني 
املتأثريــن بالتعويــض املــادي واملعنــوي وغــريه مــن أشــكال اجلــر للضــرر 
ــار  ــة يف االعتب ــذ البعث ــة أن تأخ ــى أهمي ــدّل عل ــا ي ــو م ــم. وه ــق به ــذي حل ال
أّن العديــد مــن األفــراد الذيــن ســتتواصل معهــم يعانــون مــن صدمــاٍت 
واليــة  كانــت  وإن  طارئــة.  ونفســية  جســدية  احتياجــات  لهــم  وســتكون 
ــة إىل الدعــم  البعثــة حمــدودًة يف هــذه اجلوانــب، إاّل أّن حتديــد ســبل اإلحال

النفســي االجتماعــي وغــريه أمــر أساســي لعملهــا.

3.3 تبادل املعلومات مع اليات املساءلة األخرى
يتعــني علــى البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا، وكجــزٍء 
مــن واليتهــا، »حفــظ األدلــة« »بغيــة ضمــان حماســبة مرتكبي االنتهــاكات«. 
ــرى  ــاءلة األخ ــق واملس ــات التوثي ــٍة بعملي ــة ذو صل ــل البعث ــون عم ــد يك وق
املعنيــة بالكشــف عــن احلقيقــة، والعدالــة االنتقاليــة، وأشــكال اجلــر، 
واإلصــاح املؤسســاتي. وبالفعــل، فقــد مّت التطــّرق إىل مســألة الكشــف 
ــاركون  ــا املش ــر عنه ــي عّب ــية الت ــات األساس ــدى األولوي ــة كإح ــن احلقيق ع
ــق يف  ــي احلقائ ــتقلة لتقص ــة املس ــة الدولي ــق بالبعث ــح املتعّل يف املس
ــاركني يف  ــبة إىل املش ــز بالنس ــور تركي ــة حم ــذه النقط ــت ه ــا كان ــا. كم ليبي
املســح املتعّلــق بوجهــات النظــر حــول العدالــة. وعلــى حــّد مــا أشــار 
ــا أن نختلــف حــول اخلطــوات املقبلــة حــول  إليــه أحــد املشــاركني: »ميكنن
العقوبــات، املصاحلــة، العفــو ولكــن يجــب الكشــف عــن احلقيقــة وربــط 

ــة.« ــة باحلقيق العدال

ولكــي تتمكــن البعثــة مــن حتقيــق هــذا اجلــزء مــن واليتهــا، فــإّن التحقيقــات 
ــاكات  ــى انته ــة عل ــل األدل ــا )مث ــوم بجمعه ــي تق ــة الت ــا واألدل ــي جتريه الت
ــا  ــاين، مب ــدويل اإلنس ــون ال ــاوزات القان ــان وجت ــوق اإلنس ــدويل حلق ــون ال القان
ــكاب  ــد األفــراد املشــتبه بهــم يف ارت ــة التــي تفيــد يف حتدي يف ذلــك األدل
ــوم  ــي تق ــة الت ــراءات القضائي ــدًة لإلج ــون مفي ــن أن تك ــم( ميك ــذه اجلرائ ه
ــدان  ــا أو يف بل ــني يف ليبي ــني العام ــل املدع ــرى مث ــة أخ ــات فاعل ــا جه به
ثالثــة ويف احملاكــم الدوليــة أو اإلقليميــة أو منظمــات اجملتمــع املــدين 

ــة. ــة احمللي ــة القضائي ــاوى يف الوالي ــع الدع ــي ترف الت

عنــه  عّبــر  الــذي  واخلــوف  األمنيــة  اخملــاوف  االعتبــار  بعــني  األخــذ  ومــع 
البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق  املشــاركون، يجــب علــى 
تبــادل هــذه املعلومــات مــع الهيئــات األخــرى فقــط يف حالــة املوافقــة 
املســبقة، والصريحــة واملســتنرية ملقّدمــي هــذه املعلومــات. ويجــب أن 
تعمــل البعثــة دومــً وفقــً ملبــدأ »عــدم إحلــاق الضــرر« وأن تتخــذ احليطة يف 
ــا وغريهــم مــن  نشــر أي معلومــات ال ســيما التفاصيــل الشــخصية للضحاي
اخملريــن، فــا تنشــرها مــا مل يوافقــوا علــى ذلك حتديــدًا وبصورة مســتنرية 
وأن تتأكــد البعثــة مــن أّن اجلهــات املتلقيــة للمعلومــات ســتحافظ بدورهــا 

ــامتهم. ــم وس ــات وكرامته ــي املعلوم ــة مقّدم ــى خصوصي عل

الذيــن  األشــخاص  تشــجيع  البعثــة  تتجّنــب  أن  يجــب  الســياق،  هــذا  يف 
لهــا  تســمح  شــاملة  موافقــة  علــى  التوقيــع  علــى  معهــم  تتواصــل 
مبشــاركة أي بيانــاٍت تخّصهــم إىل أي آليــات عدالــة أخــرى. عوضــً عــن ذلــك، 
يجــب أن تلتمــس البعثــة فيمــا بعــد موافقــة األفــراد لتشــارك املعلومــات 
مــع الهيئــات األخــرى يف الوقــت الفعلــي الــذي تتوقــع فيــه القيــام بتشــارك 
هــذه املعلومــات. وبســبب تطــّورات الوضــع األمنــي واإلحســاس العــام 
بانعــدام الثقــة، ال ميكــن للموافقــة الشــاملة أن تشــّكل موافقــة مائمــًة 
ــة  ــرى املعني ــات األخ ــع الهيئ ــل م ــارك التفاصي ــل تش ــن أج ــتنريًة« م »مس

باحلقيقــة أو العدالــة.

األمنيــة  البيئــة  ظــّل  يف  باملوافقــة  املرتبطــة  التحديــات  فــإّن  كان،  أيــً 
املســتقلة  الدوليــة  البعثــة  متنــع  أن  يجــب  ال  بالصعوبــات  احملفوفــة 
لتقصــي احلقائــق يف ليبيــا مــن أن تتوّصــل إىل حلــوٍل يعمــل بهــا مــن أجــل 
حفــظ األدلــة التــي جتمعهــا لكــي تســتخدم فيمــا بعــد يف عمليــات البحــث 
ــة. ومــن املهــم إلرث البعثــة يف جمــال عملهــا يف  عــن احلقيقــة والعدال
تقّصــي احلقائــق أن تفيــد العمليــات الاحقــة يف هــذا اجملــال باملعلومات.

3.4 كيف ميكن للمجتمع املدين الليبي دعم 
وصول الضحايا إىل البعثة الدولية املستقلة 

لتقّصي احلقائق يف ليبيا؟
ــوق  ــة حلق ــات الدولي ــي واملنظم ــدين الليب ــع امل ــات اجملتم ــن ملنظم ميك
اإلنســان أن تــؤدي دورًا فاعــًا يف دعــم وصــول الضحايــا إىل البعثــة الدوليــة 
ــا، كمــا ميكنهــا أن تكــون شــريكًة هامــًة للبعثــة  لتقّصــي احلقائــق يف ليبي
يف عملهــا. فاجملتمــع املــدين هــو األقــرب للضحايــا ضمــن جمتمعاتهــم 
الضحايــا  جمموعــات  بتزويــد  يتعّلــق  فيمــا  مناســبًة  مكانــًة  يحتــّل  وهــو 
مبعلومــات معينــة عــن البعثــة. كمــا ميكــن االســتعانة مبنظمــات اجملتمــع 

ــة والعكــس. ــا يف التواصــل مــع البعث ــاعدة الضحاي ــً ملس ــدين أيض امل
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نظــرًا إىل حساســية املوضوع، ينبغي ملنظمات اجملتمــع املدين أن تضمن 
تطبيــق بروتوكــوالت أمنيــة مائمــة حــول كيفيــة صــون ســرية املعلومــات. إذ 
يفــرتض بهــا أن تضمــن أيضــً تعزيــز كرامــة الضحايــا واســتقاليتهم يف أّي 
تعامــل لهــم مــع البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا: 
فليــس علــى عاتــق الضحايــا التــزام بالتواصــل مــع البعثــة. بــل يجــب تزويدهــم 
ــة يف  ــأن الرغب ــرار بش ــاذ الق ــن اتخ ــوا م ــات ليتمكن ــن املعلوم ــي م ــا يكف مب

التواصــل، والطريقــة للقيــام بذلــك يف حــال توّفــر تلــك الرغبــة.

ومبــا أّنــه مل يوضــع يف تصــّرف البعثــة ســوى عــدد حمــدود مــن األشــخاص 
ــن  ــه م ــاد، فإّن ــاء الب ــف أنح ــا إىل خمتل ــة وصوله ــرًا إىل صعوب ــوارد، ونظ وامل

الطبيعــي أن تســعى لاعتمــاد علــى اجملتمــع املــدين مــن أجــل تيســري 
الوصــول إىل الضحايــا واجلهــات األخــرى الراغبــة يف التواصــل معهــا. وعنــد 
وضــع إجــراءات العمــل اخلاصــة بهــا، يجــب ان تشــّجع البعثــة علــى توســيع 
دائــرة التواصــل إىل منظمــات أخــرى غــري املنظمــات الكــرى التــي رمبــا 
يســهل التواصــل معهــا يف البدايــة. ومــن املعلــوم أّن منظمــات اجملتمــع 
املــدين علــى مســتوى القواعــد الشــعبية تعمــل بطــرق خمتلفــة وفقــً 
للمجتمعــات احملليــة وللمناطــق التــي تنشــط فيهــا. وســيكون مــن املهم 
بالنســبة إىل البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف ليبيــا التواصــل 
مــع جمموعــات حمليــة صغــرية قــد تكــون أكــر اتصــااًل بالضحايــا يف مناطــق 

معينــة، وباجلمعيــات النســائية، واألقليــات وجهــات أخــرى عديــدة.
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4. االستنتاجات

مــن املهــم ان تقــدر البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق ســياق 
الــدويل  القانــون  وجتــاوزات  اإلنســان  حلقــوق  الــدويل  القانــون  انتهــاكات 
ــخ  ــل يف التاري ــياق يتمث ــذا الس ــن ه ــر م ــزء األك ــا. ألن اجل ــاين يف ليبي اإلنس
الطويــل مــن االنتهــاكات، وغيــاب املؤسســات العاملة والظاهــرة املتجّذرة 
ــن  ــً ع ــل أيض ــيمة ب ــم اجلس ــن اجلرائ ــط ع ــس فق ــاب لي ــن العق ــات م لإلف
ــة لليبيــني. ومــن  ــاة اليومي ــن علــى احلي ــي تهيم االنتهــاكات املســتمّرة الت
املهــم بالنســبة إىل البعثــة أن تلتقــط وجهــات النظــر هــذه يف عملهــا مبــا 

ــاد. ــني يف الب ــة للمواطن ــب احلياتي ــع اجلوان ــود يف جمي ــا تس أّنه

وإن كانــت الشــكوك تســاور العديــد مــن الضحايــا وأفــراد جمتمعاتهــم حيال 
هيئــات البحــث عــن احلقيقــة، نظــرًا إىل انعــدام ثقتهــم يف املؤسســات 
وخيبــة أملهــم إزاءهــا، وإىل انطباعهــم العــام بــأّن أبــرز خماوفهــم ال تلقى أي 
اســتجابة، إاّل أّن مبقــدور البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقّصــي احلقائــق يف 

ليبيــا أن تــؤدي دورًا حموريــً إذا مــا متكنت مــن التواصل مــع الضحايا بطريقٍة 
واســتقاليتهم  بأصواتهــم  وتقــّر  باإلحبــاط،  إحساســهم  فيهــا  تتفّهــم 
وتتواصــل معهــم علــى نحــٍو يحــرتم كرامتهــم وخصوصيتهــم. فــإذا مــا 
ــموعة،  ــة ومس ــم مهّم ــا أّن أصواته ــر للضحاي ــة يف أن تظه ــت البعث جنح
فــإّن ذلــك سيســهم إىل حــّد كبــري يف مواجهــة خيبــة األمــل لديهــم و بالتــايل 

احلصــول علــي حجــم اكــر مــن املعلومــات.

وســيكون أمــام البعثــة الدوليــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق العديــد مــن 
االنتهــاكات لرتكــز عليهــا ولــن يكــون مــن املمكــن بالنســبة إليهــا أن ترّكــز 
علــى كّل شــيء. لذلــك مــن املهــم أن تأخــذ يف احلســبان التوصيــات 
الصــادرة عــن جلــان التحقيــق وتقصــي احلقائــق الســابقة.19 ومــن املهــم 
ــز  ــارزة بــل يف أمنــاط التميي أيضــً أن تنظــر ليــس فقــط يف االنتهــاكات الب
والتهميــش واألنظمــة املتفككــة التــي تســمح بارتــكاب تلــك االنتهــاكات.

19 جملس حقوق اإلنسان التابع لأمم املتحدة، "تقرير جلنة التحقيق الدولية 
2012؛  مارس   A/HRC/19/68، 8 رقم  املتحدة  األمم  وثيقة  بليبيا"،  املعنية 
املفوضية  مكتب  "حتقيق  املتحدة،  لأمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس 
السامية لأمم املتحدة حلقوق اإلنسان حول ليبيا: النتائج التفصيلية"، وثيقة 
األمم املتحدة رقم A/HRC/31/CRP.3، 23 فراير 2016؛ جملس األمن التابع 

.2011 مارس   S/RES/1973، 17 رقم  املتحدة  األمم  وثيقة  املتحدة،  لأمم 



13 سلسلة اصوات الضحايا: البعثة الدولية املستقلة لتقّصي احلقائق يف ليبيا

نبذة عن منظمة حمامون من أجل العدالة يف ليبيا

حمامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا هــي منظمــة ليبيــة ودوليــة، غــري حكوميــة ومســتقلة وجمعيــة خرييــة مســّجلة يف اململكــة املتحــدة. تعمــل علــى 
ليبيــا  و يف ليبيــا بالتعــاون مــع شــبكة متناميــة مــن احملاميــني والنشــطاء وأفــراد اجملتمــع احمللــي يف أرجــاء البــاد وخارجهــا. إّن رؤيتنــا يف املنظمــة 
هــي دولــة ليبيــة جتســد قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون، وجمتمــع ملتــزم بقيــم العدالــة. نســعى يف املنظمــة لتحقيــق العدالــة يف ليبيــا 
مــن خــال برامــج البحــث و بنــاء القــدرات، املناصــرة والتوعيــة، واحملاســبة ومبــادرات العدالــة االنتقاليــة و ذلــك تأسيســً علــى أبحــاث ودراســات جنريهــا 
بصــورة مســتقلة. نعتمــد يف نشــاطاتنا علــى نهــج مبنــي علــى أســس حقوقيــة ومتمحــور حــول الضحايــا، ونؤمــن بأنــه يجــب أن تؤســس كل التعامــات 

والسياســات ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان وأن تضمــن إتاحــة الفرصــة للمجتمعــات واألفــراد للمشــاركة بطريقــة فعالــة يف قيــادة حيــاة كرميــة.
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