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   الواردة واالجتهادات والمعايير  االتفاقيات قائمة
 
 1 التقرير  ف

 

، بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    السلوك لقواعد  مدونة  كانون  A/RES/34/169، 17 رقم المتحدة األمم وثيقة القواني  

 . 1979 األول/ديسمب  

   السابع المتحدة األمم مؤتمر  اعتمدها  كما  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ
 الجريمة بمنع المعن 

، ومعاملة  . 1985 أيلول/سبتمب   6 – غسطسآب/أ 26 المجرمي  

 وثيقةال السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة

 . 1988 /ديسمب   األول كانون  A/RES/43/173، 9 رقم

في    وظفي   الم جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق مبادئ
ّ
 إنفاذ ب المكل

،    الثامن المتحدة األمم مؤتمر  القواني  
، ومعاملة الجريمة بمنع المعن   أيلول/سبتمب   7-آب/أغسطس 27 المجرمي  

1990 . 

 7 ،المجرمي    ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر  اعتمدها  كما   ،المحامي    دور  بشأن األساسية المبادئ

 . 0199 /سبتمب   أيلول

   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ
 لوثيقةا محاكمة، دون واإلعدام التعسف 

/يناير  كانون  ،E/1989/89 رقم  
 . 1991 الثان 

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 لحقوق يةألفريقا اللجنة أفريقيا، ف 

 . OS(XXX)247،2003 رقم الوثيقة والشعوب، اإلنسان

 فالتاإل لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة

اير  Add.1E/CN.4/2005/102/ 8 رقم، المتحدة األمم وثيقة ،العقاب من  . 2005 شباط/فب 

   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ
 الدول   قانونلل الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 

ة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق    للقانون الخطب 
، اإلنسان   كانون  A/RES/60/147، 16 رقم المتحدة األمم وثيقة الدول 

 . 2005 األول/ديسمب  

   الدول   القانون بيانات قاعدة
   اإلنسان 

 للصليب الدولية اللجنة أجرتها  دراسة األحمر، للصليب الدولية للجنة العرف 

   الدول   القانون حول األحمر 
، اإلنسان   

 
 . 2005 العرف

 رقم المتحدة األمم وثيقة مانديال(، نيلسون )قواعد  السجناء لمعاملة الدنيا  النموذجية المتحدة األمم قواعد 

A/RES/70/175، 17  2015 األول/ديسمب   كانون . 

   التحقيق بشأن مينيسوتا  بروتوكول
وعة غب   المحتملة الوفاة ف   لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية (،2016) المشر

 . 2017 نيويورك/جنيف، اإلنسان،

 

 

       

                                                         
   واالجتهادات والمواثيق القائمة تتضّمن 1

   ورودها  تكّرر  الن 
 
 التقرير.  سياق ف



5 
 

 اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة

ه التعذيب )حظر  7 المادة : 20 رقم العام التعليق وب من وغب   أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

 . 1992 آذار/مارس HRI/GEN/1/Rev.9، 10 رقم المتحدة األمم وثيقة المهينة(،

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، 31 رقم المتحدة األمم وثيقة الطوارئ(، )حاالت  4 المادة  : 29 رقم العام التعليق

 . 2001 آب/أغسطس

ام طبيعة : 31 رقم العام التعليق    االلب  
   األطراف الدول عىل فروضالم العام القانون 

 رقم المتحدة األمم وثيقة العهد، ف 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، 26  2004 أيار/مايو . 

   )الحق 14 المادة : 32 رقم العام التعليق
   القضائية والهيئات المحاكم أمام المساواة ف 

 مماأل  وثيقة عادلة(، محاكمة وف 

 . 2007 آب/أغسطس CCPR/C/GC/32، 23 رقم المتحدة

   الفرد  )حق 9 المادة : 35 رقم العام التعليق
   الحرية ف 

 رقم المتحدة األمم وثيقة شخصه(، عىل األمان وف 

CCPR/C/GC/35، 16  2014 األول/ديسمب   كانون . 

   )الحق 6 المادة : 36 رقم العام التعليق
ين CCPR/C/GC/36، 30 رقم المتحدة األمم وثيقة الحياة(، ف   األول/أكتوبر  تشر

2018 . 

 التعذيب مناهضة نةلج

/يناير  كانون  CAT/C/GC/2، 24 رقم المتحدة األمم وثيقة ،2 للمادة األطراف الدول تنفيذ  : 2 رقم العام التعليق  
 الثان 

2008 . 

 كانون  CAT/C/GC/3، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة ،14 للمادة األطراف الدول تنفيذ  : 3 رقم العام التعليق

 . 2012 األول/ديسمب  

 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة

   الحق : 3 رقم العام التعليق
ين 18-4 والخمسون، السابعة العادية الدورة (،4 )المادة الحياة ف  /نوفمب   تشر  

 . 2015 الثان 

   الحق : 4 رقم العام التعليق
ه التعذيب لضحايا  االنتصاف ف  وب من وغب   إنسانيةالال أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

ون، الحادية االستثنائية الدورة (،5 )المادة المهينة أو  اير  23 والعشر  . 2017 آذار/مارس 4 – شباط/فب 

   العامل الفريق
   باالحتجاز  المعن 

 التعّسف 

 رقم المتحدة األمم وثيقة )ليبيا(، موىس محمد  وسالم الحميد  عبد  عىل   فريدة بشأن 2016/ 3 رقم الرأي

A/HRC/WGAD/2016/3، 15  2016 نيو حزيران/يو . 

 ،A/HRC/WGAD/2016/4 رقم المتحدة األمم ةوثيق (،)ليبيا وآخرين القعود  الماجد  عبد  بشأن 2016/ 4 رقم الرأي

 . 2016 حزيران/يونيو  15

 رقم المتحدة األمم وثيقة )ليبيا(، وآخرين أحباره فرج السالم عبد  يوسف بشأن 2017/ 6 رقم الرأي 

A/HRC/WGAD/2017/6، 9  0172 حزيران/يونيو . 



6 
 

ص
ّ
 تنفيذي ملخ

 

   الرصاع حدة تصاعد  مع
 
ي العقاب من لإلفالت المدّمر  األثر  برز  ،2019 نيسان/أبريل منذ  ليبيا  ف    المستشر

 
  نع البالد  ف

، القانون بموجب جرائم من فيها  ويرتكب ارتكب ما  كلّ   ماعاتج وكذلك الدولة سلطة تحت فاعلي    قبل من الدول 

  ظهرت مسلحة
 
  . حديثا

 

   مشاركون غب  ال المدنيون
 
وح يواجهون االقتتال ف  للقانون ديدةع أخرى والنتهاكات للقتل ويتعّرضون هائلة، بأعداد  الب  

  
ة وانتهاكات الدول   اإلنسان     بما  اإلنسان لحقوق خطب 

 
  العشوائية االعتداءات ذلك ف

ّ
 المدنية، واألعيان المدنيي    ضد

، االحتجاز   
ه التعذيب إل باإلضافة التعّسف  وب من وغب   واالغتصاب قاقواالسب   القشي، واالختفاء السّيئة، المعاملة ض 

ه .  العنف أفعال من وغب   الجنس 

 

   حضوره اإلجرامية التنظيمات من عدد  رّسخ كما 
 
، اتجار  ومسارات طرق تأسيس إل أدى مما  البالد  ف   و  بالبشر

 يقبع الن 

   ءاللجو  وملتمس   والالجئي    المهاجرين من اآلالف لها  نتيجة
 
 بحقهم رتكبوت الرسمية وغب   الرسمية االحتجاز  مرافق ف

   بما  أخرى جرائم
 
ه االغتصاب ذلك ف .  العنف أشكال من وغب   الجنس 

 

   الجرائم هذه وتستمرّ 
  عىل لها  المنتمية غب   والمجموعات للدولة التابعة الجهات هوادة بال  ترتكبها  والن 

ّ
   سواء، حد

 
 ف

اعات استفحال ظلّ  حة الب  
ّ
.  الشلل من وحالة المسل  السياىس 

 

، السياىس   االتفاق عىل المتقاتلة األطراف وتوقيع المتحدة األمم برعاية السالم محادثات ورغم    وميق اللين  
 
 اليوم ليبيا  ف

   هللا عبد  حكومة أولهما  للسلطة، مركزان
   الثن 

ّ  البيضاء مدينة من تعمل الن   
 
ف  النواب.  جلسم بدعم وتحظ   ليبيا  شر

  الث والمركز 
   الكائن الرئاىس   المجلس هو  ان 

 
   الوفاق حكومة يرأس والذي طرابلس ف

ف الوطن   دو  بها  المعب 
 
 فايز  بقيادة ليا

حة المجموعات أما  الّشاج. 
ّ
؛ الوفاق حكومة لسيطرة تخضع إما  فه   المسل  

 مع التوافق أو  باالتفاق تعمل أو  الوطن 

   الوفاق حكومة
  كانت  إذا  عّما  النظر  برصف لها، ارض  مع بشكل   تعمل أو  منها؛ بقبول أو  الوطن 

 
 كومةالح مع متوافقة

  أو  المنافسة
 
   الجيش ويعتب   لها.  مناوئة

، خليفة اللواء برئاسة اللين    الوطن   يبسط والذي نوابال مجلس من المدعوم حفب 

ّ  كبب    بشكل   سيطرته  
 
ف حة المجموعة ليبيا  شر

ّ
.  الوفاق لحكومة المعارضة المهيمنة المسل  

 الوطن 

 

  غب  
ّ
 لنيابةا وأعضاء القضاة واصل إذ  القضائية السلطة وحدة عىل يؤثر  لم سياسية انقسامات   من البالد  تشهده ما  أن

 نفسها.  واإلجراءات القواني    ويطبقون للقضاء، األعىل المجلس سلطة تحت مهامهم مزاولة العامة

 

   والوضع المركزية وغب   الضعيفة السياسية البن   ولكّن  
   للقضاء عالالف السب   يعيق يزال ال  عنها  الناجم ّش اله األمن 

 
 ف

   القائمة المحاكم تعمل إذ  البالد.  من هامة أجزاء
 
 حاكمالم معظم أغلقت فيما  محدودة بقدرة البالد  من الغرن    الجزء ف

   القائمة
 
ق ف طة جهاز  قدرة ورغم والجنوب.  الشر   أعماله ممارسة عىل اللين    الشر

 
   نسبيا
 
ه إال  لحيويةا المناطق بعض ف

ّ
 أن

حة المجموعات تعّزز  مع سيما  ال  الفعالية وانعدام بالضعف يتسم
ّ
   المسل

 االحتجاز و  االعتقال ممارسة عن تتوان   ال  الن 

   المعلومات عىل وبناء    رقيب.  أو  حسيب بال  األشخاص بحق
، الدولية للجنة أتيحت الن     بما  للحقوقيي  

 
 خالل من ذلك ف

   المقابالت
، العامة النيابة وأعضاء القضاة مع أجرتها  الن    تبي ّ   فقد  والمحامي  

ّ
   العاملي    أن

 
   الجنائية العدالة نظام ف

 
 ف

   التحقيق عىل العمل يحاولون والذين ليبيا 
 
  مأنفسه يجدون مرتكبيها  ومالحقة اإلنسان حقوق انتهاكات ف

 
 للتهديد، عرضة

.  وللقتل واالختطاف
 
 أحيانا

 

 
 
   التحقيقات من محدود  عدد  سوى يسّجل لم التجاوزات، وخطورة االنتهاكات سامةج من الرغم وعىل لذلك، نتيجة

 
 ف

. ت تكون تكاد  العقاب من اإلفالت من حالة انتشار  إل يؤدي ما  مرتكبيها  من قلة سوى يالحق ولم الجرائم هذه
 
 امة
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  بالذكر  الجدير  ومن
ّ
 والحالية السابقة الدولية مالجرائ إرث ومعالجة العقاب من اإلفالت حلقة لكش  عملية أيّ  أن

   اإلنسان حقوق أوضاع وتحسي   
 
  القانون سيادة بسط إل تستند  أن يجب ليبيا  ف

 
 نظام رساءإ إعادة خالل من وتحديدا

  الجنائية.  للعدالة فعال

 

  مفقودة العملية وهذه
 
   حاليا
 
   ليبيا  ف

يعية والهيئة الليبية للحكومة وينبغ   من يلزم ما  بكلّ  لقياما الدول   والمجتمع التشر

  الوضع.  هذا  تصويب أجل

 

م
ّ
   ملموسة توصيات التقرير  هذا  يقد

 
 مليةالع بهذه البدء أجل من العملية والممارسة والسياسات القانون مجال ف

 الفعلية.  المساءلة تحقيق عىل اللين    الجنائية العدالة نظام قدرة وتحسي   

 

   الدول   المجتمع استجابة
ق ما  ف 

ّ
 بالمساءلة يتعل

 

  
 
اير  26 ف ة بعد  ،2011 شباط/فب  ة فب   المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قام ،2011 عام الثورة انطالقة عىل وجب  

   الوضع بإحالة
 
 حن   لدوليةا الجنائية المحكمة أصدرت وقد  الدولية.  الجنائية بالمحكمة العام المدع   مكتب إل ليبيا  ف

   معّمر  هم واألمنيي    الحكوميي    ي   المسؤول كبار   من خمسة بحق قبض أوامر  اليوم
 
 اإلسالم وسيف اآلن(، )متوف القذاف

،  
 
، هللا وعبد  القذاف   جرائم ارتكابهم بتهم الورفىل   ومحمود  خالد، محمد  والتهام   السنوىس 

ّ
 حرب.  جرائمو  اإلنسانية ضد

  التقارير  وتفيد 
ّ
  المرتكبة بالجرائم متعلقة دعاوى رفع جدوى تقّيم الدولية الجنائية المحكمة أن

ّ
 العابرين اجرينالمه ضد

  "تول   وأنها  المتوسط، البحر  باتجاه ليبيا  عب   أفريقيا  مناطق من
 
" اهتماما

 
اع خاصا    الدائر  المسلح للب  

 
 وما  طرابلس ف

  حولها. 

 

   الجنائية العدالة نظام قدرات دراسة وبعد  والمتهمون، الليبية الدولة بها  تقدمت طعون أثر  وعىل
 
 تجتاستن ا،ليبي ف

  الدعوى مقبولية عدم الدولية الجنائية المحكمة
ّ
   النظر  قبلت فيما  السنوىس   هللا عبد  ضد

 
  الدعوى ف

ّ
 اإلسالم يفس ضد

 .  
 
   العوامل أبرز  ومن القذاف

   المحكمة إليها  استندت الن 
 
  استنتاجاتها  ف

ّ
 عبد  إل الوصول عىل القدرة الليبية للسلطات أن

.  ماإلسال  سيفل ليس ولكن السنوىس   هللا  
 
  كما   القذاف

ّ
   األخرى النتائج أن

   المحكمة إليها  توّصلت الن 
 
 بأوجه يتعلق ما  ف

   القصور 
   للمتهم العادلة المحاكمة حقوق عىل تؤثر  أن شأنها  من الن 

 
 أ االستنتاج من تمنعها  لم ليبيا  ف

ّ
 تتمتع ليبيا  ن

   للنظر  األساىس   باالختصاص
 
.  هللا عبد  دعوى ف  السنوىس 

 

 
 
 د رص لضمان الدول   ستوىالم عىل محدودة جهود  سوى تبذل لم الدولية، الجنائية المحكمة إل ةاإلحال عن بعيدا

 لألمم تابعال اإلنسان حقوق مجلس عن الصادر  األخب   القرار  وكان فيها.  التحقيق أو  اإلنسان لحقوق الجسيمة تاالنتهاكا

   المتحدة
 
   يةالعدائ األعمال اندالع سبق والذي ،2019 آذار/مارس 20 ف

 
 الليبية السلطات ناشد  قد  2019 نيسان/أبريل ف

اف دون من الجرائم" عن المسؤولي    محاسبة إل الرامية الجهود  "تكثيف    الهامة بالعقبات االعب 
   تقف الن 

 
 وجه ف

   الغاية.  هذه تحقيق

 

  ويبدو 
ّ
اض إل يستندان الدولية الجنائية بالمحكمة الخاصة القرار  صنع وعملية الدول اهتمام أن  أن مفاده يمتقي أو  افب 

  عراقيل بال  ويعمل مؤهل اللين    الجنائية العدالة نظام
 
 الدول   لقانونا مع يتسق وبما  المحلية واإلجراءات للقواني    وفقا

  الدولية.  والمعايب  

 

  
   بما  الفرضيات، بتلك ليطعن التقرير  هذا  يأن 

 
   نائيةالج العدالة نظام لقدرة تقييم تقديم طريق عن ذلك ف

 
 عىل ليبيا  ف

   التحقيق
 
ة والتجاوزات اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات ف    للقانون الخطب 

، اإلنسان   مرتكن    قةمالح عىل الدول 

 اإلجرائيةو  الموضوعية وللتحديات الدولية، والمعايب   الدول   القانون مع يتسق بما  ضحاياها  إنصاف وعىل االنتهاكات
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   والتطبيقية
  الن 

ّ
  وثابت عادل   بشكل   مهامه أداء عىل اللين    الجنائية العدالة ظامن قدرة من تحد

 
 الضحايا  حقوق عن دفاعا

ام ومع    المتهم حق احب 
 
 عادلة.  محاكمة ف

 

   المطروحة التحديات
   الجنائية العدالة إطار  بموجب بالمساءلة يتعلق ما  ف 

 ليبيا ف 

 

  التقرير  هذا  يستنتج
ّ
 غب   من بيةاللي السلطات قبل من الدول   القانون وجببم للجرائم ومالحقة تحقيق عملية أي أن

   أن المرّجح
 
 وفعال.  عادل نحو   عىل العدالة لضمان الالزمة المعايب   تستوف

 

  
 
   2012/ 630 رقم الدعوى خال  ما  ف

  أقيمت الن 
ّ
   السابقي    األعضاء من 37 ضد

 
، نظام ف  

 
  القول يمكن القذاف

ّ
 إن

   للتحقيق المحاوالت 
 
.  محدودة 2011 العام منذ  مرتكبيها  ومالحقة الدول   لقانونا بموجب الجرائم ف

 
 ما  ورغم جدا

  من الليبية السلطات أعلنته
ّ
  بدأت قد  التحقيقات أن

 
قة الشكاوى بعض عىل ردا

ّ
ة جاوزاتوالت باالنتهاكات المتعل  المنتشر

  
 
   للدعم دةالمتح األمم وبعثة اناإلنس لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية من كلّ   تقارير  تفيد  االحتجاز، مرافق ف

 
 ف

  قضائية مالحقة أو  تحقيق بأي درايتهما  عدم عن ليبيا 
ّ
حة الجماعات أعضاء ضد

ّ
 عن لدولةل التابعون فيهم بمن المسل

   الجرائم
فت الن  ، محمود  بحق الصادرة الليبية القبض أوامر  مصب   بعد  يتضح ولم . 2011 عام بعد  ما  اقب    ائد ق الورفىل 

   ةالصاعق كتيبة
 
   الجيش ف

، الوطن  وعة، غب   قتل أعمال ارتكابه خلفية عىل اللين    والقائد  الوطن زبح رئيس وبحق مشر

   العسكري للمجلس السابق
 
ان يمإبراه السابق النفطية المنشآت حرس ورئيس بلحاج الحكيم عبد  طرابلس ف  الجرص 

حة مجموعات "لقيادتهما 
ّ
   وجرائم هجمات بعدة وتورطهما  مسل

 
 ضالقب مذكرات تكون أن الجائز  ومن كما   ليبيا".  ف

  الصادرة كتلك  سياسية اعتبارات إل استندت قد  الدول   القانون بموجب الجرائم عن األخرى
ّ
 الوفاق مةحكو  رئيس ضد

  
 الّشاج.  فايز  الوطن 

 

ل كما 
ّ
ى  عقبات الدفاع وأشكال الحصانة وتدابب   العفو  قواني    تشك    كب 

 
   المساءلة تحقيق وجه ف

 
  الواضح ومن . بيا لي ف

ّ
 أن

   الجهود 
   القصور  وأوجه الشوائب لتصحيح 2011 العام منذ  الليبية السلطات تبذلها  الن 

 
   إطارها  ف

 ،تكتمل لم القانون 

   بما 
 
 هذه أما   ؤولية. المس أشكال وتحديد  الجرائم عىل للمعاقبة مقتضيات المحلية القواني    تضمي    إل مساعيها  ذلك ف

:  ما  ملفتش القصور  وأوجه الشوائب  يىل 

 

 غب   التجريم   
 
   انوالحرم القشي، واالختفاء التعذيب، وبخاصة المرتكبة لألفعال المالئم وغب   الكاف

 من التعسف 

، والعنف واالغتصاب الحياة، قاق، الجنس     بما  المسؤولية وأشكال واالسب 
 
 رؤساء؛وال القادة مسؤولية ذلك ف

 األفعال تجريم عدم   
ل الن 

ّ
  رائموالج حرب جرائم تشك

ّ
 اإلنسانية؛ ضد

 ق فيما  الرؤساء ألوامر  باالمتثال الدفع استبعاد  عدم
ّ
وعة الغب   باألوامر  يتعل  واضح؛ نحو   عىل مشر

 التحقيق تمنع بحيث والحصانة، العفو  لتدابب   فضفاضة أو  واسعة تطبيق عملية   
 
 القانون موجبب الجرائم ف

اعال خالل المرتكبة الجرائم سيما  ال  ومالحقتها  الدول      والجرائم بعده وما  2011 عام ب  
 المسؤولون يرتكبها  الن 

   العموميون
 
 لمهامهم.  أدائهم سياق ف

 

   المتهم حق الليبية المحلّية القواني    تضمن ال  كما 
 
   الحرية ف

 
 والمعايب   الدول   القانون بموجب العادلة المحاكمة وف

   الدولية. 
 
ق ما  ف

ّ
 المحاكمة:  قبل ما  بمرحلة يتعل

 

 بالنظر  يتعلق فيما  واسعة صالحيات العامة لنيابةا منح يتم   
 
  الموجهة الجرائم بعض ف

ّ
 يقّيد  بما  ة"الدول "ضد

   والحقوق الضمانات من
   الن 

ها  ينبغ   للمتهم؛ توفب 

 االستناد  الممكن من   
 
   األدلة إل والمحاكمات التحقيقات سياق ف

  المجموعات أفراد  يجمعها  الن 
ّ
 رغم حة،المسل

 واالستقاللية؛ الحياد  إل فراد األ هؤالء افتقار 
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ّ
   الممنوحة الصالحيات إن

   الحق ضمانات مع تتسق ال  العام والنائب التحقيق لقاض 
 
 يجوز  هأن بما  الحرية ف

 يجب    ضي    ح حق توفر  دون ومن ومحايدة مستقلة قضائية رقابة أي دون من المتهمي    األشخاص احتجاز 

   الطعن للمتهم
 
وعية ف ة االحتجاز  مشر دة غب   لفب 

ّ
 ؛تعّسفية أسس وعىل محد

  الموقوف لحق كافية  ضمانات عىل الجنائية اإلجراءات قانون ينّص  ال   
 
 افعيد محام   مساعدة عىل الحصول ف

   الوقت وعىل عنه،
 
 الدفاع.  إلعداد  المالئمة والتسهيالت الكاف

 

  
 
 المحاكمة:  مرحلة ف

 

  القضائية السلطة تتمتع ال  
ّ
   بالحد

 
 حياد؛وال االستقالل من الكاف

  حقه ويقّيد  المحاكمة بحضور  المتهم حق يقّيد   
 
   الطعن ف

 
   أ بخط متعلق لتسبيب المحكمة قرار  ف

 
 القانون؛ ف

  المعلومات استبعاد  يتم ال   
اعها  أو  عليها  الحصول يتّم  الن   السيئة؛ المعاملة أو  بالتعذيب انب  

  الغرض.  لهذا  ئمةالمال  األمنية اإلجراءات اتخاذ  يضمن الشهود  لحماية فعال نظام من ما 

 

ر  ال 
ّ
   للحق الكافية الضمانة الجنائية اإلجراءات وقانون العقوبات قانون يوف

 
ر  وجب   االنتصاف ف  الجرائم ايا لضح الرص 

، القانون بموجب :  ما  اعتبار  عىل الدول   يىل 

 

  الحق يضمن ال   
 
ر  جب   طلب ف   الرص 

ّ
 الدولة؛ ضد

 ض إل الفّعال الوصول دون العفو  قواني    تحول  العفو  منحي حيث التكرار  عدم وضمانات التأهيل، وإعادة ية،الب 

  المدنية الدعاوى إقامة وتمنع
ّ
   السابقي    المسؤولي    بحرمان قاموا  الذين األشخاص ضد

 
   عهد  ف

 
 من القذاف

وع.  غب   بشكل   حريتهم  مشر

 

 
ّ
   الثغرات هذه إن

 
   اإلطار  ف

   تسهم اللين    القانون 
 
   بما  اإلنسان حقوق انتهاكات استمرار  ف

 
   الحق ذلك ف

 
 والحق الحرية، ف

  
 
   والحق عادلة، محاكمة ف

 
ه التعذيب من الحرية ف وب من وغب   ،2011 عام الثورة اندالع منذ  السيئة.  المعاملة ض 

   االحتجاز  وممارسات
ة التعّسف  ة  عداد أ فيهم بمن األشخاص، من اآلالف يحتجز  إذ  ومستمّر، واسع نطاق عىل منتشر  كبب 

 يحرمونو  القضائية الهيئات أمام مثولهم دون ومن إليهم موجهة تهم دون من اللجوء وملتمس   الالجئي   و  المهاجرين من

.  رؤية ومن العائلية الزيارات من    محام 
 
   السابقي    73 ال  األعضاء قضية ف

 
، نظام ف  

 
 بالفرصة المتهمون يحظ لم القذاف

   حقوقهم قّيدت كما   المحاكمات حضور  عىلو  ضدهم المقدمة األدلة عىل واالطالع محام   لرؤية الكاملة
 
 تجواباس طلب ف

 وعمدت هذا  الحكم.  أو  الداعمة األدلة أو  الدعوى ملف عن اإلعالن يتّم  ولم المحاكمة إل العامة وصول قّيد  كما   الشهود. 

  المحكمة
 
  إل مرارا

ّ
  المتهمي    ادعاءات رد

ّ
 السّيئة المعاملة أو  التعذيب خالل من عليها  الحصول تم قد  الشهود  شهادات بأن

   التحقيق دون من
 
 ذلك.  من للتحقق الدفاع عىل اإلثبات عبء وضعت بل ذلك ف

 

 األساسية التوصيات

 

   النتائج شأن من
   إليها  التوّصل تّم  الن 

 
   تفيد  أن التقرير  هذا  ف

 
 ليبيا  مع التعامل الحي وقراراتها  الدول سياسات صياغة ف

   بما 
 
م بالمساءلة.  بطةالمرت المسائل يخص فيما  ذلك ف

ّ
  التقرير  ويقد

 
 عىل الفاعلة قوىال إل الموجهة التوصيات من قائمة

، المستوى    بما  الدول 
 
 محاسبة ضمانل الالزمة الخطوات باتخاذ  يتعلق فيما  والدول المتحدة لألمم التابعة الهيئات ذلك ف

.  القانون بموجب الجرائم مرتكن       التوصيات أبرز  ومن الدول 
 
:  ما  اقالسي هذا  ف  يىل 

 

   
   اإلنسان حقوق أوضاع حول اخرى الية او  حقائق تقص   لجنة احداث اإلنسان حقوق لمجلس ينبغ 

 
 يبيا ل ف

   بما  ،الحقائق وكشف ،بشأنها  التقارير  ورفع اإلنسان حقوق انتهاكات مراقبةو  رصد ل والية ذات
 
 بهدف لكذ ف

 ؛والوطنية الدولية المحاكم امام استخدامها  بهدف الدول   القانون بموجب الجرائم ادلة عىل والحفاظ جمع
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   بما  اختصاصها  نطاق توسيع للدول ينبغ 

 
   للتحقيق القضائية واليتها  ذلك ف

 
   المرتكبة وليةالد الجرائم ف

 
 ليبيا  ف

   بما  ومالحقتها 
 
 لواليتها؛ خاضعي    أو  أراضيها  عىل الجرائم مرتكبو  يكون عندما  ذلك ف

   
 عىل قدرتها  تعزيز ل لها  الكافية والموارد  التمويل وتوفب   الدولية الجنائية لمحكمةا مع الكامل التعاون للدول ينبغ 

 مرتكن    وإخضاع الصلة ذات القبض أوامر  وتنفيذ  ليبيا  بحالة يتعلق فيما  القضائية والمالحقات التحقيقات إجراء

 المحكمة؛ أمام للمقاضاة المزعومي    الجرائم

   
   بما  ليبية،ال السلطات مع اتفاقات تنفيذ  أو  إبرام عن االمتناع لمتحدةا لألمم التابعة والجهات للدول ينبغ 

 
 ف

   األسلحة، وتوريد  اللجوء وملتمس   والالجئي    المهاجرين باحتجاز  يتعلق ما  ذلك
 
   الحاالت  ف

 من كوني الن 

 قانون أو و/  اإلنسان لحقوق الدول   القانون بموجب للحقوق انتهاكات ارتكاب إل ستؤدي أنها  فيها  المتوقع

 .  الالجئي  

 

  التقرير  ويدرج
 
   الفاعلة القوى إل توصيات أيضا

 
  صحيح لك. بذ السياسية الحالة تسمح إن ما  لتطبيقها  ليبيا  ف

ّ
 السياق أن

   الحال  
 
يغ   اإلصالح يجعل يكاد  ليبيا  ف   التشر

 
، أمرا

 
  مستحيال

ّ
نه إل
ّ
   القواني    تحديد  المهم من أ

  ين الن 
 تعديلها  أو  إلغاؤها  بغ 

 : وتشمل الدولية.  والمعايب   الدول   القانون مع يتسق بما  المساءلة لضمان عتمادها ا أو 

 

  ه التعذيب لتجريم السارية المقتضيات تعديل أو  جديدة قانونية مقتضيات إقرار وب من وغب   أو  لمعاملةا ض 

   والحرمان القشي، واالختفاء المهنية، أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة
ه صابواالغت لحياة،ا من التعّسف   وغب 

، العنف أشكال من قاق، الجنس    والجرائم الحرب، وجرائم واالسب 
ّ
 لدول  ا القانون مع يتسق بما  اإلنسانية ضد

   مالجرائ بجميع يتعلق فيما  الرؤساء لمسؤولية القانونية المقتضيات وتضمي    الدولية، والمعايب  
 
 القانون ظل ف

؛   الدول 

 الدولية المعايب  و  الدول   القانون مع توافقها  لضمان الحصانة أو  العفو  بتدابب   المتعلقة القواني    إلغاء أو  تعديل 

   التحقيق مسار  تعرقل ال  أنها  من والتأكد 
 
 ؛حاياها ض إنصاف أو  ومالحقتها  الدول   القانون بموجب الجرائم ف

  ق فيما
ّ
   المحتجزين حق ضمان القضائية، والمالحقة بالتحقيق يتعل

 
 اعتقالهم لحظة من محام   عىل الحصول ف

  
 
  المحاكمة وأثناء للمحاكمة السابقة اإلجراءات وف

 
   المحتجزين حق وضمان أيضا

 
  و العائلية الزيارات ف

 
 ف

   الطبية الرعاية عىل الحصول
 
   المتهم حق وحفظ وقت، أي ف

 
  محاكمته بعد  المحاكمة إعادة ف

 
 وضمان غيابيا

   حقه
 
   وحقه عيةالوقائ بالمسائل المتعلق االستئناف ف

 
 جديدة؛ وقائع اكتشاف بعد  المراجعة ف

  اإلعدام بعقوبة للعمل فوري وقف اعتماد  
 
  إلغائها.  إل سعيا
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مة - األول الفصل
ّ
 مقد

 

  اليوم ليبيا  تعتب  
 
  عاجزة

 
   التحقيق عن تماما

 
   ليها ع المنصوص والجرائم اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات ف

 
 القانون ف

،  التحديات تبدو و  الدولية.  والمعايب   الدول   القانون مع كامل  بشكل يتفق بما  ضحاياها  وإنصاف مرتكبيها  ومالحقة الدول 

 
 
   جلية
 
ف للحكومة الفعلية السيطرة نطاق خارج الواقعة البالد  من المناطق ف .  بها  المعب 

 
 من البالد  هدهتش ما  ورغم رسميا

طة، وأجهزة العامة، والنيابة القضائية، السلطة تبدو  وإقليمية، سياسية انقسامات    موحد أقّل، بدرجة وإن الشر
 
   ة
 
 ما  ف

  بينها 
 
   أعمالها  وتمارس نسبيا

 
   سواء البالد  أنحاء مختلف ف

 
   أو  الغرب ف

 
ق ف    أو  الشر

 
 تطبق تكن لم ما و  ولكن، الجنوب.  ف

، الدول   القانون
 
ة   مباشر

ّ
   لمحليةا واإلجراءات قواني   ال بتطبيق ملزمة القضائية والهيئة القواني    إنفاذ  سلطات فإن

 ال  الن 

  
 
   الدولية والمعايب   الدول   القانون تستوف

 
   عليها  المنصوص الجرائم عىل بالمعاقبة يتعلق ما  ف

 
 وأنماط الدول   لقانونا ف

   والحصانة، العفو  وتطبيق المسؤولية،
 
   بالحق يرتبط ما  وف

 
 وتوفب   وأخرى حقوق جملة بي    العادلة والمحاكمة الحرية ف

   حن   للضحايا.  لجب  ا
 
   الحاالت  ف

  الحقوق فيها  تكون الن 
 
   مكّرسة

 
، القانون ف  حول لمتاحةا المعلومات تبي    المحىل 

   المحدودة الممارسات
 
   التحقيق مجال ف

 
   العاملي    أن مرتكبيها  ومالحقة الجرائم ف

 
 الحقوق ينتهكون القضاء مجال ف

   عليها  المنصوص
 
.  القانون ف  الدول 

 

   الجنائية العدالة ونظام الليبية والسياسات القواني    تقييم إل قرير الت هذا  يهدف
 
   واألداء لقدراتا حيث من ليبيا، ف

 
 ف

ة االنتهاكات عن المساءلة ضمان .  القانون بموجب الصلة ذات والجرائم اإلنسان لحقوق الخطب   هوج وعىل الدول 

:  ما  تحقيق إل الدليل هذا  يرم   التحديد،  يىل 

 

 اإلطار  كان  ا إذ ما  تقييم   
   القانون 

ّ
   المحدودة الحاالت  عىل وتطبيقه المحىل

   حقيقالت فيها  تّم  الن 
 
 ف

امات مع يتسق ومالحقتها  الجرائم  ية؛الدول والمعايب   الليبية للدولة الدولية القانونية االلب  

  المجتمع منظمات وأعضاء اإلنسان، حقوق عن والمدافعي    والقضاة، المحامي    تزويد ،  
 المدن 

، المسؤولي   و  ، الحكوميي      لإلطار  متعّمق بتحليل   واألكاديميي    السياسيي  
  المح القانون 

ّ
 ضوء عىل ىل

 الدولية؛ والمعايب   الدول   القانون

 عي    إل التوصيات تقديم ّ ، المشر  عىل لفاعلةا والجهات والقضائية التنفيذية والسلطات الليبيي  

 العقاب.  من اإلفالت ومنع المساءلة تحقيق أجل من الدول   المستوى

 

  بالذكر  الجدير  من
ّ
   من األجزاء إل التطّرق الممكن غب   من إذ  بالسياق.  مقّيد  التقرير  هذا  نطاق أن

 الغب   بيةاللي األراض 

 المشددة قيود ال إل رئيس   بشكل   ذلك ويعزى للدولة، تابعة الغب   الجهات لسيطرة الخاضعة أو  جهة أي لسيطرة خاضعة

  
 
قة لمعلوماتا إل الوصول ف

ّ
، للحقوقيي    الدولية اللجنة وتقر  فيها.  الفاعلة والجهات المناطق بهذه المتعل

ّ
  أنه

 
 إل ونظرا

   االنقسامات
   شهدتها  الن 

  الليبية، األراض 
ّ
ف التنفيذية السلطات فإن    ليست بها  المعب 

 
نها يم وضع ف

ّ
 واجباتها  أداء من ك

   وجه أكمل عىل
 
ق ما  ف

ّ
  سيطرتها.  نطاق عن رجةالخا المناطق بتلك يتعل

 
  أمر، من يكن أيا

ّ
 األخرى، ةالدول أجهزة لدى فإن

طة، فيها  بما  ، كانت  وإن القدرة، القضائية والهيئة العامة، والنيابة الشر
 
   صالحياتها  ممارسة عىل محدودة

 
 أنحاء مختلف ف

   البالد 
 
   بالتحقيق يتعلق ما  ف

 
  صحيح مرتكبيها.  ومالحقة الجرائم ف

ّ
 تنفيذ  من مكنتت لن للدولة تابعةال الجهات أن

   الواردة التوصيات
 
   التقرير  هذا  ف

 
   كامل  ف

   أو  األراض 
 
ها  الممارسة، ف

ّ
 اإلصالح مبادراتب يتعلق فيما  أهمية ذات ذلك مع لكن

  المستقبلية. 
 
ورية الدولية الفاعلة الجهات إل الموجهة التوصيات تبف   ذلك عىل عالوة    ض 

 
 عن مساءلةال ضمان ف

   المرتكبة مالجرائ
 
 ليبيا.  ف

 

ستعرض فصول 6 التقرير  يتضّمن
ُ
   للتطبيق القابلة الدولية والمعايب   الدول   القانون عن عامة لمحة فيها  ت

 
 ظل ف

امات    . لها  المحلية والممارسات القواني    امتثال ومدى لليبيا  الدولية القانونية االلب  
 
د  اإلطار، هذا  ف

ّ
 الثغرات تقرير ال يحد

   جرائيةواإل  الموضوعية
ة حجر  تقف الن     عبر

 
 لمعالجة الصلة ذات التوصيات صياغة أجل من المساءلة، تحقيق وجه ف

دة.  القصور  وأوجه الثغرات
ّ
 المحد
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   للسياق خلفية األول الفصل يقدم
   والسياىس   التاريخ 

 
   بما  ليبيا، ف

 
اع 2011 ثورة ذلك ف  ودور  ذلك، تبع الذي والب  

   الفصل يتناول والدولية.  المحلية بالتحقيقات يتعلق فيما  هنةالرا والحالة المسلحة الجماعات
   ار اإلط  الثان 

 الذي القانون 

   بما  ليبيا، حالة عىل ينطبق
 
   الدولية االتفاقيات ذلك ف

   طبيقها ت ونطاق طرف كدولة    ليبيا  إليها  انضّمت الن 
 
 النظام ف

  
، القانون   

ّ
امات المحىل    الموضوعية التحديات الثالث لالفص يناقش بينما  عنها.  الناشئة وااللب  

 تحقيق جهتوا الن 

   المساءلة
 
   بما  ليبيا، ف

 
 وأشكال لرؤساء،ا ألوامر  باالنصياع التذّرع ومفهوم الرؤساء، ومسؤولية الجرائم، تعريفات ذلك ف

   والحصانات.  العفو،
 
   المساءلة تحقيق أمام اإلجرائية التحديات الرابع الفصل يتناول المقابل، ف

 
 السابقة ةلالمرح ف

م عليه، بناء   وخاللها.  للمحاكمة
ّ
  الفصل هذا  يقد

 
   التحقيق لواجب تحليال

 
   عليها  المنصوص الجرائم ف

 
 الدول   القانون ف

   الحق أي المحاكمة:  قبل ما  بمرحلة الصلة ذات والحقوق ومالحقتها 
 
   والحق الحرية، ف

 
  المتهم إبالغ ف

 
 التهمب شيعا

ه؛ الموّجهة
ّ
   والحق ضد

 
؛ عىل ولالحص ف    والحق محام 

 
   والحق العائلية؛ الزيارات ف

 
  المثول ف

 
 قضائية؛ ةهيئ أمام شيعا

   والحق
 
   الوقت عىل الحصول ف

 
   والحق الدفاع؛ إلعداد  المالئمة والتسهيالت الكاف

 
ام ف    والحق الصمت؛ الب  

 
 المثول ف

  القضاء أمام
ّ
   للبت
 
وعية ف    االعتقال.  مشر

 
ق ما  ف

ّ
   الحق : التالية الحقوق عند  التوقف يتّم  ة،المحاكم بمرحلة يتعل

 
 ف

ة مختّصة هيئة أمام محاكمة
ّ
   والحق منحازة؛ وغب   مستقل

 
   المتهم وحق علنية؛ جلسة ف

 
له أن ف

ّ
؛ يمث    حقوال محام 

 
 ف

   والحق واستجوابهم؛ الشهود  استدعاء
 
   والحق الحضورية؛ المحاكمة ف

 
  سالخام الفصل ويتناول االستئناف.  ف

 
 أيضا

   الحق
 
   عليها  المنصوص الجرائم لضحايا  واالنتصاف الجب   ف

 
 تقويضه أو  الحق ا بهذ التمتع تعزيز  ومدى الدول   القانون ف

  
 
   اإلطار  ف

   القانون 
ّ

   المحىل
 
، ليبيا.  ف

 
  السادس الفصل يدرج ختاما

 
 والجهات الليبية تالسلطا إل الموّجهة بالتوصيات قائمة

.  المستوى عىل الفاعلة  الدول 

 

   سياقال 1.1
 والسياس   التاريخ 

 

بع
ُ
   معّمر  العقيد  اللين    الرئيس عهد  ط

 
ة دام الذي القذاف   42 فب 

 
 عىل ارتكبت اإلنسان لحقوق جسيمة بانتهاكات عاما

، واالحتجاز  االعتقال شملت ومنهخ    واسع   نطاق    لسّيئة،ا والمعاملة والتعذيب القشي، االختفاء وحاالت  التعّسفيي  

 
 
،التعب حرية تقييد  وعن للحكومة، والناقدين السياسيي    والمعارضي    واألقليات لنساء،ا اضطهاد  عن فضال  وحرية ب 

   2الجمعيات.  وتكوين التجّمع
 
اير  15 ف  الناشطي    من عدد   مع 3سليم أبو  سجن مجزرة ضحايا  أهال   نزل ،2011 شباط/فب 

  لين    محام   تربل، فتخ   اعتقال عىل لالحتجاج بنغازي شوارع إل
ّ
   األهال   عن الدفاع قضية تول

 
 4سليم، أبو  سجن يةقض ف

ارة التظاهرة أشعلت وقد    البالد  عّمت احتجاجات   شر
ّ
، نظام ضد  

 
 األمن قوى جانب من عنيف بقمع   وقوبلت 5القذاف

طة.  الجيش فيها  بما  الليبية    الثورية الميليشيات من عدد   بي    الرصاع فتيل واشتعل  6والشر
لت الن 

ّ
  تشك

 
 عىل ردا

       

                                                         
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  2

ين S/2011/727، 22 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف  /نوفمب   تشر  
 الفقرة ،2011 الثان 

19 . 
  التقارير  تفيد  3

ّ
  1200 أن

 
   قتلوا  األقلّ  عىل سجينا

 
   سليم أبو  سجن ف

 
   الحّراس أحد  قتل أن بعد  طرابلس ف

 
 السجن وضاعأ عىل للسجناء احتجاج ف

  (. 2012 حزيران/يونيو  27) سليم أبو  سجن مذبحة تتذكر  ليبيا  ووتش:  رايتس هيومن . 1996 حزيران/يونيو  29و 28 يوم   القاسية
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  4

ين S/2011/727، 22 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف  /نوفمب   تشر  
 الفقرة ،2011 الثان 

ط االحتجاجات قبيل واعتداءات اعتقاالت  ليبيا:  ووتش، رايتس هيومن ؛3
ّ
اير  16 لها، المخط  . 2011 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  5
ين S/2011/727، 22 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف  /نوفمب   تشر  

 الفقرة ،2011 الثان 
   الغضب يوم "انطالقةFebruary 17 ,Libya in off Kicks Rage’ of ‘Day Jazeera, Al 2011 الجزيرة، ؛3

 
اير  17 ليبيا"، ف  شباط/فب 

2011 . 
 من أكبر  ليبيا:  احتجاجات) Demonstrators Unarmed on Fires Army as Killed 100 than More :Protests Libya غارديان، ذا  6

اير  20 العّزل(، المحتّجي    عىل النار  الجيش إطالق مع قتيل 100  , :should Commanders Libya ووتش، رايتس هيومن ؛2011 شباط/فب 
Killings for Justice face  :فوه لما  العدالة أمام المثول ريي   العسك القادة عىل )ليبيا اير  22 قتل(، أعمال من اقب   . 2011 شباط/فب 
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.  لنظام الموالية والقوات - 7األطلس   شمال حلف من جويّ  بدعم   – المكثفة حتجاجاتاال   
 
ت 8القذاف

ّ
 من أشهر  وأد

   المطّول االقتتال
 
   العقيد  سقوط إل المطاف نهاية ف

 
.  ونظامه القذاف  9القمغ 

 

   المجلس وسغ
اف   يحظ   الذي االنتقال   الوطن     الفراغ لملء دول   باعب 

 
ة ف

ّ
 توريالدس اإلعالن صدر وأ الحكم.  سد

، اللين  
 عىل الدستوري اإلعالن من 30 المادة نّصت وقد  عامة.  انتخابات إلجراء الالزمة القواني    إقرار  عىل نّص  الذي 10

 عقب  11الدستور.  العتماد  نهائية زمنية مهلة أي تفرض ولم جديد؛ دستور  اعتماد  حي    إل مؤقتة حكومة انتخاب

   االنتخابات
   أجريت الن 

 
   المجلس والية انتهت ،2012 تموز/يوليو  7 ف

  ا المؤتمر  إل السلطة بنقل االنتقال   الوطن 
 لوطن 

، المنتخب العام
 
   حديثا

 
   المؤتمر  إل السلطة انتقال من الرغم وعىل 12. 2012 آب/أغسطس 8 ف

 بطريقة العام الوطن 

  سلمية،
ّ
  إل

ّ
تيبات أن ت لالنتخابات التالية الب 

ّ
 الهيئات غتس راحت فيما  الرصاع من جديدة ةموج فتيلة إشعال إل أد

حة والمجموعات السياسية
ّ
 13السلطة.  زمام الستالم منها  لكلّ  المناضة المسل

 

ى وقد 
ّ
   واالحتجاجات العامة الضغوط تزايد  أد

 
   المؤتمر  عىل الشارع ف

 حول األسئلة عن اإلجابة إل بهم العام الوطن 

عية مدى ل وقد  واليته.  شر
ّ
  ال المؤتمر  شك

اير  لجنة العام وطن     فب 
فت  الن 

ّ
 الدستوري إلعالنا عىل تعديل صياغة بمهمة كل

يعية، الرئاسية االنتخابات إلجراء .  قانون وصياغة والتشر مت انتخان  
ّ
اير  لجنة قد وع فب   اإلعالن عىل 14التعديالت مشر

   المؤتمر  فاعتمدها  الدستوري
   العام الوطن 

 
  كما   15. 2014 العام من آذار/مارس ف

ّ
وع متقد ، القانون مشر االنتخان  

16 

   اعتمد  الذي
 
وع نّص  وقد  . 2014 لسنة 10 رقم القانون بموجب بعد  ما  ف يعية لهيئة انتخاب عملية عىل المشر  مةدائ تشر

  17بنغازي.  مدينة مقّرها  ويكون النّواب مجلس اسم عليها  يطلق

 

   18النّواب مجلس انتخابات عقدت
 
  . 2014 حزيران/يونيو  25 ف

ّ
  إل

ّ
 وأعضاء النواب مجلس أعضاء بي    النقساماتا أن

   انعكس ما  وهو  الحكومة، تنصيب عملية عىل خّيمت العام المؤتمر 
 
 قرار  النواب مجلس أعضاء من ثالثي    مقاطعة ف

ق إل المجلس انتقال    المؤتمر  أعضاء بعض ورفض طب 
اف العام الوطن  عية االعب   المؤتمر  واستمرّ  19النّواب.  مجلس بشر

  
  – ليبيا  فجر  باسم المعروفة الميليشيات من ائتالف   بدعم ام،الع الوطن 

  تأّسست والن 
 
  جزئيا

 
ا
ّ
   الكرامة مليةع عىل رد

 الن 

       

                                                         
 . 4 الفقرة ،2011 آذار/مارس S/RES/1973، 17 رقم المتحدة األمم وثيقة 1973 رقم قرار  المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس 7
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  8

ين S/2011/727، 22 رقم المتحدة ماألم وثيقة ،ليبيا ف  /نوفمب   تشر  
 الفقرة ،2011 الثان 

3 . 
 نفسه.  المرجع 9

ر  10
ّ
 . https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar الرابط:  عب   متوف

11  
 
، الدستور  اإلعالن من 30 للمادة وفقا    المؤتمر  يقوم اللين  

   للبالد  دائم دستور  لصياغة تأسيسية هيئة بانتخاب العام الوطن 
 
 ستي    غضون ف

 
 
وع يطرح األول.  اجتماعها  انعقاد  من يوما   ثالثي    خالل )ال( أو  )نعم( ب  عليه لالستفتاء الدستور  مشر

 
 الشعب افقو  فإذا  اعتماده، تاري    خ من يوما

وع عىل اللين       بأغلبية المشر
عي    ثلنر

   المؤتمر  إل ويحال للبالد  دستورا  اعتباره عىل الهيئة تصادق المقب 
 المؤتمر  يعتمد  ثم  إلصداره.  امالع الوطن 

  
  العام الوطن 

 
يعا   تشر

 
 السلطة وتدع ج،النتائ ىلع المصادقة تتم االنتخابات وبعد  الدستور، أحكام مع يتسق بما  الوطنية باالنتخابات متعلقا

يعية    لالنعقاد  التشر
 
   المؤتمر  قبل من المصادقة تاري    خ من يوما  ثالثي    عن تزيد  ال  مدة ف

   العام، الوطن 
 
   المؤتمر  حل يتم لها  جلسة أول وف

 الوطن 
 العام. 

، الدستوري اإلعالن 12  . 30 المادة اللين  
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  13

-10 الفقرتان ،2014 أيلول/سبتمب   S/2014/653، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف 
11 . 

ر  14
ّ
:  الرابط عب   التعديالت نص يتوف  . legislation.ly/node/33348-https://security التال 

   للدعم المتحدة مماأل  بعثة عن العام األمي    تقرير  15
 . 11 الفقرة ،2014 أيلول/سبتمب   S/2014/653، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف 

 نفسه.  المرجع 16
 . 16 المادة 2014 مارس31  االنتقالية، للفترة النواب مجلس انتخاب بشأن2014  لسنة10  رقم القانون 17
  انتخابه منذ  النواب مجلس أقرّ  18

 
  ال القواني    من عددا

   السياىس   المسار  عىل عميق تأثب   لها  كان  ن 
 
 الذي الثامن لدستوريا التعديل ومنها:  ليبيا، ف

   النّواب مجلس إل مؤقت بشكل   والسلطة الرئاسة المسؤوليات أسند 
 
 عىل بالموافقة 2014 لسنة 24 رقم القرار  منتخب؛ رئيس غياب ظلّ  ف

؛ هللا عبد  برئاسة الجديدة الحكومة  
 . 2014 لسنة 3 رقم اإلرهاب كافحةم وقانون الثن 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير   19
-7و 4 الفقرة ،2014 أيلول/سبتمب   S/2014/653، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف 

ز، فورن ؛11 عية )أزمة Crisis Legitimacy Libya’s أفب  ين 6 الليبية(، الشر  . 2014 األول/أكتوبر  تشر

https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf?lang=ar
https://security-legislation.ly/node/33348


14 
 

  حفب   خليفة اللواء قادها 
ّ
يعية كهيئة  أعماله بممارسة - 2014 عام اإلسالميي    ضد  عضب عىل تسيطر  الواقع بحكم تشر

   المناطق
 
 20ليبيا.  ف

 

م طعن   وبعد 
ّ
   المؤتمر  وأعضاء النواب مجلس أعضاء من عدد  به تقد

ين 7 بتاري    خ العام الوطن  /نوفمب   تشر  
 ،2015 الثان 

  العليا  المحكمة أعلنت
ّ
  يتّم  لم النّواب مجلس تشكيل أن

 
   عليها  المنصوص لإلجراءات وفقا

 
  21ري. الدستو  اإلعالن ف

ّ
  إل

ّ
 أن

وا  النّواب مجلس مناضي    22اه."اإلكر  "تحت قرارها  أصدرت المحكمة أن اعتب 
 
 ق ام للقضاء، األعىل للمجلس تجاوز  وف

   الم ؤتمر 
   بما  العلي ا، المحكم ة تركيبة عىل التأثب   بمحاولة العام ال وطن 

 
 سغ جهته، من 23ها. رئيس تعيي    طريق عن ذلك ف

. ع لعدلا وزير  تنصيب يعيد  قانون صياغة طريق عن للقضاء األعىل المجلس بنية توجيه إل بدوره النّواب مجلس
 
 24ضوا

  غب  
ّ
 25إقراره.  يجر  لم القانون أن

 

ى وقد 
ّ
   انشقاق   إل السلطة عىل الرصاع هذا  أد

 
يعيتي    سلطتي    إل فانقسمت الحكم بنية ف    تمر المؤ  – تشر

 العام الوطن 

   أعمالهما  تمارسان – النّواب ومجلس
 
امن   وقت   ف

   مختلفة.  وحكومة مختلف وزراء رئيس منهما  ولكلّ  مب  
 
ت ت  وق وف

ّ
 حل

   بالمؤتمر  المرتبطة التنفيذية الهيئة فيه
، اإلنقاذ  حكومة العام، الوطن   

عية الصفة منحي النّواب مجلس يزال ال  الوطن   الشر

.  هللا عبد  حكومة إل  
   القواني    حيال الموقف سّيد  الغموض يزال ال  وعليه، 26الثن 

   تنطبق الن 
 
 قالمناط مختلف ف

 27الليبية. 

 

  
 
، قللمأز  حلّ  إليجاد  محاولة   ف  أواخره وحن   2015 العام أوائل من السالم لمحادثات المتحدة األمم توّسطت السياىس 

  المتنازعة الفصائل بي   
 
كة    ذموالمشر  المعقد  السياىس   المشهد  أطياف مختلف من المعنيي    الشأن أصحاب مشر

 
 ليبيا.  ف

ت وقد 
ّ
   اللين    السياىس   االتفاق إبرام إل المحادثات أد

 
 تأسيس عىل نّص  الذي 2015،28 ديسمب  األول/  كانون  17 ف

، الوفاق وحكومة  29الرئاىس   المجلس  
يعية السلطة باعتباره النواب مجلس عىل واإلبقاء  30الوطن  عية التشر    الشر

 
 ف

 31البالد. 

 

   يقوم هنا، من
 
   هللا عبد  حكومة أولهما  للسلطة، مركزان ليبيا  ف

   الثن 
 السياىس   االتفاق ببموج الغية واليتها  تعتب   الن 

اللين   
  وتعمل 32

 
ّ  البيضاء مدينة من انطالقا  

 
ف    والمركز  ليبيا.  شر

   الكائن الرئاىس   المجلس هو  الثان 
 
 العام منذ  بلسطرا ف

       

                                                         
ز، ورينف 20 عية )أزمة Crisis Legitimacy Libya’s أفب  ين 6 الليبية(، الشر  . 2014 األول/أكتوبر  تشر
ل الدستوري اإلعالن من 30 المادة من 11 الفقرة دستورية عدم بشأن 2014 لسنة 17 رقم القرار  21

ّ
 السابع.  الدستوري التعديل بموجب المعد

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  22
اير  S/2015/144، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف   . 5 الفقرة ،2015 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  23
اير  S/2016/182، 15 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف   . 55 الفقرة ،2016 شباط/فب 

، الدولية اللجنة 24 :  ءالقضا  أمام تحديات للحقوقيي   ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين   -20 ص.  ،2016 تموز/يوليو  الجنسي  
21 . 

   لين    محاض   25
 
  للحقوقيي    الدولية اللجنة معه أجرت القانون ف

 
   مقابلة
 
 . 2016 آذار/مارس ف

   عي ّ   26
  الثن 

 
  رئيسا

 
   للحكومة مؤقتا

 
   المؤتمر  من بقرار  2014 آذار/مارس 11 ف

   زيدان.  عىل   ضف بعد  العام الوطن 
 
 ،2014 آب/أغسطس 29 ف

   أعلن النّواب، مجلس انتخابات وبعد 
   ولكن، استقالتهما.  وحكومته الثن 

 
، األسبوع ف    تنصيب النواب مجلس أعاد  التال 

  الثن 
 
 وال  للحكومة رئيسا

اف تحظ   حكومته تكن لم وإن اليوم حن   المنصب هذا  يشغل يزال .  باالعب     للدعم دةالمتح األمم بعثة عن العام ألمي   ا تقرير  راجع الدول 
 ف 

 . 15-12 الفقرات ،2014 أيلول/سبتمب   S/2014/653، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا
، الدولية اللجنة 27 :  القضاء أمام تحديات للحقوقيي   ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين    . 12 ص.  ،2016 تموز/يوليو  الجنسي  
   للدعم المتحدة األمم بعثة 28

 
، السياىس   االتفاق ليبيا، ف  . 2015 األول/ديسمب   كانون  17 اللين  

 . 8و (3) 1 المادتان نفسه، المرجع 29
 . 1 والمادة 14 المبدأ  نفسه المرجع 30
 . 13-12 والمادتان 10 المبدأ  نفسه المرجع 31
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  32

 بعثة ،9 الفقرة ،2017 نيسان/أبريل S/2017/283، 4 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف 
   للدعم المتحدة األمم

 
، السياىس   االتفاق ليبيا، ف  . 2015 األول/ديسمب   كانون  17 اللين  
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   الوفاق حكومة يرأس والذي ،2016
ف الوطن    بها  المعب 

 
  33الّشاج.  فايز  بقيادة دوليا

 
، السياىس   لالتفاق وفقا  يجب اللين  

   الوفاق ةلحكوم الثقة منح النواب مجلس عىل
   ذلك رفض ولكنه 34االتفاق، عىل المصادقة خالل من الوطن 

 
 مناسبات   ف

 35عدة. 

 

حة المجموعات دور  1.2
ّ
  المسل

 

 
 
، المستوى عىل االستقرار  انعدام مع تزامنا ل السياىس 

ّ
   المسلحة المجموعات من كبب    عدد  تشك

ت الن     انتشر
 
 مختلف ف

  العلم مع الليبية، المناطق
ّ
ل السياسية الفصائل أو  المؤسسات إل المجموعات هذه والءات أن

ّ
 من وبالرغم . بانتظام تتبد

  إل المعقد  الوضع
ّ
  المجموعات هذه توزي    ع يمكن بعيد، حد

 
 عىل ونيةالقان مسؤولياتها  بحسب فئات ثالث ضمن عموما

:  الشكل  
   المجموعات اآلن 

، الوفاق حكومة لسيطرة تخضع الن   
؛ عمىل   أو  عام بشكل   سواء الوطن     عاتالمجمو  أكبر

 الن 

   الوفاق حكومة مع التوافق أو  باالتفاق تعمل
،ا الوفاق لحكومة المعارضة والمجموعات منها؛ بقبول أو  الوطن   

 لوطن 

  كانت  إذا  عّما  النظر  برصف
 
  أو  المنافسة الحكومة مع متوافقة

 
   وتجتمع  .لها معارضة

 
 ةواسع طائفة الفصائل هذه بي    ما  ف

 العربية المملكةب المرتبط المدخىل   التيار  فيها  بما  السلفية، تيارات فيها  بما  والدينية السياسية اإليديولوجيات من

 السعودية. 

 

اصف   المجموعات هذه وتب 
 
.  السلطتي    من واحدة مع عموما    الوفاق حكومة تعّول إذ  المتنافستي  

 عىل الوطن 

حة المجموعات
ّ
   أمنها  عىل للمحافظة المسل

 
 الخاصة، الردع قوات رئيس كاره،  الرؤوف عبد  تب  يع فيما  36طرابلس.  ف

 
 
  مواليا

 
 قالوفا لحكومة والئها  عن النواض   الجمعة سوق كتيبة  مثل أخرى مجموعات أعلنت وقد  37الّشاج.  إلدارة ضاحة

 .  
 38الوطن 

 

   الجيش قائد  أنه عنه فمعروف حفب   خليفة اللواء أما 
 كريةالعس الوحدات من مزي    ج من يتكّون الذي اللين    الوطن 

حة والمجموعات
ّ
   حضوره نطاق وّسع وقد  القبلية، المسل

 
  اليوم ويمارس البالد  ف

 
   عىل السيطرة من عالية درجة

 األراض 

ى النفط باحتياطّيات الغنية    الكب 
 
ق ف    الشر

 
 39الجنوب.  وف

 

  من وبالرغم
ّ
   من أيّ  عىل سيطرته يحكم يعد  لم اإلسالمية الدولة تنظيم أن

  ليبيا، أراض 
ّ
  إل

ّ
   الهجمات أن

ها  الن 
ّ
 هذا  شن

 ووزارة للنفط ةالوطني والمؤسسة لالنتخابات، العليا  الوطنية المفوضية قبيل من المستوى رفيعة أهداف عىل التنظيم

   الخارجية
 
ه عىل تدلّ  2018 العام ف

ّ
ل يزال ال  أن

ّ
.  يشك

 
 40تهديدا

 

       

                                                         
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير   33

ا S/2016/182، 15 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف   ؛3 الفقرة ،2016 ير شباط/فب 
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير 

 . 9 الفقرة ،2017 نيسان/أبريل S/2017/283، 4 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف 
   للدعم المتحدة األمم بعثة 34

 
، السياىس   االتفاق ليبيا، ف   (. 5و) (4) 1 المادة ،2015 األول/ديسمب   كانون  17 اللين  

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    ير تقر  35
 ،2016 األول/ديسمب   كانون  S/2016/1011، 1 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف 

  راجع . 4-2 الفقرات
 
، المجلس أيضا ّ  )بعد  ،Dead is Libya for Plan Action UN the Later Year One األطلس   

   عام مص 
 عىل قص 

 . 2018 أيلول/سبتمب   17 ،ليبيا( أجل من العمل خطة
   الرئيسيي    الالعبي    عن شي    ع دليل الخارجية، للعالقات األورون    المجلس 36

 
 . 2016 األول/ديسمب   كانون  ليبيا، ف

 نفسه.  المرجع 37
 نفسه.  المرجع 38
، فورين نفسه؛ المرجع 39  كنتم  )عندما  ،Libya Over Taking Been Has Haftar General Looking, Weren’t You While بوليس 
، غب    . 2019 نيسان/أبريل 1 ليبيا(، عىل سيطرته يبسط كان  حفب   اللواء منتبهي  

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  40
/يناير  كانون  S/2019/19، 7 رقم المتحدة األمم وثيقة ،ليبيا ف   

 الفقرتان ،2019 الثان 
17-18 . 
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ة وف    فب 

، نظام لسقوط التالية سنوات الثمان   
 
ات   ا ليبي شهدت القذاف

اعات من فب  حة الب  
ّ
 المجموعات هذه ي   ب ما  المسل

   السياسية الفصائل أو  للمؤسسات السياسية الهيمنة وعىل اإلقليمية السيطرة عىل المتناحرة
  الن 

ّ
 المقّرر  من وكان لها. تمث

   للدعم المتحدة األمم بعثة تستضيف أن
 
  ليبيا  ف

 
  مؤتمرا

 
   وطنيا
 
   الواقعة غدامس بلدة ف

 
 البالد  من الغرن    جنون   ال الجزء ف

  
 
   المعنيي    السياىس   الشأن أصحاب أبرز  فيه تجمع 2019 نيسان/أبريل شهر  ف

 
   للنقاش ليبيا  ف

 
  غب   ت. االنتخابا ف

ّ
 أن

ر  لم المؤتمر 
ّ
  ذلك النور  يبرص  أن له يقد

ّ
   الجيش أن

 قد  النواب جلسلم والموال   حفب   خليفة اللواء بقيادة اللين    الوطن 

   مبادرة أطلق
 
   2019 نيسان/أبريل 4 يوم طرابلس ف

 
   41العاصمة.  عىل السيطرة إلحكام مزعومة محاولة ف

 
 نشر  وقت وف

  تزال ال  العدائية األعمال كانت  التقرير، هذا 
 
   دائرة
 
د  لم وقت   ف

ّ
 المتقاتلة.  األطراف بي    للنقاش موعد  أيّ  يحد

 

   التحقيق 1.3
 
 يهالمرتكب القضائية والمالحقة الدول   القانون جرائم ف

 

 الدول   القانون بموجب الجرائم ارتكاب 1.3.1

 

  
 
ة ف حة والمجموعات للدولة المنتمية الجهات من العديد  عىل ليبيا  شهدت ،2011 العام بعد  ما  فب 

ّ
 رائمج ترتكب المسل

.  القانون بموجب    للدعم المتحدة األمم بعثة فيها  بما  الدولية، المنظمات أفادت وقد  الدول 
 
 األمم ةومفوضي 42ليبيا، ف

   ، 44الالجئي    لشؤون المتحدة لألمم السامية والمفوضية  43اإلنسان لحقوق السامية المتحدة
 
 وقوع عن تقاريرها  ف

   اإلنسان لحقوق النطاق واسعة وتجاوزات انتهاكات
 
حة الجهات ترتكبها  ليبيا  ف

ّ
ل لدولة،ل المنتمية وتلك المسل

ّ
 وتشك

 
 
  خرقا

 
.  الدول   والقانون اإلنسان لحقوق الدول   للقانون سافرا  

 القشي، اءاالختف حاالت  االنتهاكات هذه وتشمل اإلنسان 

ه االغتصاب فيها  بما  السّيئة والمعاملة والتعذيب   الجنس   العنف أشكال من وغب 
ّ
 غب   القتل وأعمال والرجال، النساء ضد

وع، يد  المشر ة االعتداءات إل باإلضافة القشي، والتشر  واالحتجاز  ة،المدني واألعيان لمدنيي   ا عىل والعشوائية المباشر

   أو  المطّول القشي
د  ومع 45". واألطفال والنساء الرجال "آلالف التعّسف 

ّ
   العنف حلقة تجد

 
 سّجلت الليبية، العاصمة ف

ة االعتداءات  اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعلن 46المدنية.  واألعيان المدنيي    عىل والعشوائية المباشر

   العالمية الصحة منظمةو 
 
اع أن 2019 جون 10 ف   691 مقتل عن أسفر  قد  الب  

 
   بما  شخصا

 
، 41 ذلك ف

 
 4012 جرح مدنيا

،
ُ
   بما  شخصا

 
، 135 ذلك ف

 
.  94,000 ال يقارب ما  ونزوح مدنيا

ُ
 47شخصا

 

  
 
   رهحضو  اإلجرامية التنظيمات من عدد  رّسخ العقاب، من اإلفالت ثقافة وانتشار  القانون غياب ظلّ  وف

 
  بالد ال ف

 
 معّززا

، لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية تزال وال  أوروبا.  باتجاه بالبشر  اإلتجار  مسارات  المتحدة األمم وبعثة الالجئي  

   للدعم
 
 الغب   اتالمنظم وبعض للهجرة، الدولية والمنظمة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا، ف

       

                                                         
 نيسان 4 طرابلس(، بغزو  الجيوش يأمر  اللين    القوي )الرجل ،Tripoli on March to troops dersor strongman Libyan غارديان، ذا  41

 . 2019 /أبريل
   للدعم المتحدة األمم بعثة 42

 
   الوفاة وحاالت  التعذيب اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
   جاز االحت أماكن ف

 
 ليبيا، ف

ين  . 2013 /أكتوبر  األول تشر
   للدعم المتحدة األمم بعثة 43

 
  التعّس  االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ف 
  
   القانون 

 
 . 2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية 44 (،الث )التحديث ليبيا  إل العودة من المفوضية موقف الالجئي    
 . 2018 أيلول/سبتمب   ان 

   للدعم المتحدة األمم بعثة 45
 
  التعّس  االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ف 
  
   القانون 

 
 . 3 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

ز  محتملة حرب جرائم عىل أدلة ليبيا  الدولية:  العفو  منظمة 46  2019 /مايو  أيار  16 دول   لتحقيق اجةالح تب 
ر 
ّ
  الرابط:  عب   متوف

-underscores-crimes-war-possible-of-evidence-ahttps://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/liby
investigation/-international-for-need . 

  ،(2019  أبريل4  منذ 2019 ) يونيو 10  من اعتباًرا  واالستجابة الرئيسية األرقام: طرابلس اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب 47
 . https://twitter.com/WHOLIBYA/status/1140628320599642113 ،العالمية الصحة منظمة

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/libya-evidence-of-possible-war-crimes-underscores-need-for-international-investigation/
https://twitter.com/WHOLIBYA/status/1140628320599642113
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  حكومية
 
   مستمّرة
 
 الالجئي   و  المهاجرين من اآلالف لحقوق والمنهجية النطاق الواسعة والتجاوزات االنتهاكات توثيق ف

   اللجوء وملتمس  
 
 ملتمس  و  والالجئي    المهاجرين من اآلالف يقبع ذلك، إل باإلضافة بشأنها.  تقارير  وتقديم 48ليبيا، ف

   اللجوء
 
ات االحتجاز  ف وعية الطعن إمكانية أو  محام   ستشارةا حق عىل الحصول دون من مطّولة لفب   جاز،االحت بمشر

 49القضائية.  الهيئات أمام المثول دون ومن

 

   المساءلة وغياب الحكوم   الفراغ وساهم هذا 
 
حة المجموعات تمكي    ف

ّ
   المسل

 االعتقال أعمال عن تتوان لم الن 

   لألشخاص واالختطاف واالحتجاز 
 
 الجرائم انتشار  نسبة من يزيد  الذي األمر  50والمساءلة، القضائية الرقابة غياب ظلّ  ف

   تنتشر  المثال سبيل فعىل واستمرارها. 
 
 فيها  عويخض العدل وزارة سيطرة نطاق خارج تقع احتجاز  مراكز  البالد  ف

ة النتهاكات المحتجزون ، االحتجاز  فيها  بما  اإلنسان لحقوق خطب   
ه واالغتصاب والتعذيب، التعّسف   أفعال من وغب 

 51والقتل.  الجنس   العنف

 

 الليبية السلطات جانب من القضائية والمالحقات التحقيقات 1.3.2

 

د  أنها  2011 عام لثورة الدعم قدموا  الذين الليبيون أمل
ّ
  ستول

 
  نظاما

 
  ديمقراطيا

 
 خلت عقود  لتصويب الفرص وتتيح ناشئا

   ولكن اإلنسان.  لحقوق الجسيمة االنتهاكات من
 
 المساءلة تحقيق عن المتتالية قاليةاالنت الحكومات عجزت الواقع، ف

ر  وجب      الفظيعة االنتهاكات عن الرص 
، نظام تحت وقعت الن   

 
   والتجاوزات االنتهاكات أو  القذاف

 الثورة خالل تحصل الن 

   2011 عام
ف تزال ال  والن    عىل لها  التابعة غب   وتلك للدولة المنتمية المجموعات يد  عىل اليوم تقب 

ّ
   واء. س حد

 
 الواقع، ف

   المحتملة الحرب جرائم وال  اإلنسان لحقوق واالنتهاكات التجاوزات هذه تخضع ال 
 لمرتبطةا الميليشيات تستمرّ  الن 

حة والمجموعات بالدولة
ّ
   السبب عزىوي فّعالة، قضائية مالحقات أو  تحقيقات ألي بارتكابها  للدولة التابعة غب   المسل

 
 ف

  إل ذلك
ّ
حة المجموعات إقدام إل يعود  كما   الموارد، كفاية  وعدم ة،السياسي اإلرادة غياب إل كبب    حد

ّ
 تمرار باس المسل

   العاملي    تهديد  عىل
 
 52وترهيبهم.  القضاء مجال ف

 

  ال  مّما 
ّ
  فيه شك

ّ
  كانت  سواء الفاعلة الجهات هذه أن

 
د  جدية مخاطر  تطرح تكن، لم أم للدولة منتمية

ّ
 ليةاستقال تهد

   النظام
   القضان 

 
  بالذكر  ير الجد ومن ليبيا.  ف

ّ
  يزال ال  العدالة نظام أن

 
  موّحدا

 
  نسبيا

 
   وفعال
 
 يمارس البالد، اءأرج مختلف ف

 وزارة نم أجورهم عىل العامة النيابة وأعضاء القضاة ويحصل للقضاء، األعىل المجلس سلطة تحت مهامهم القضاة فيه

ف العدل   بها  المعب 
 
طة جهاز  يتمتع كما   الجنائية.  اإلجراءات وقانون العقوبات قانون ويطبقون دوليا  بالقدرة للين   ا الشر

  أعماله ممارسة عىل
 
   نسبيا
 
   البالد؛ ف

 
حة المجموعات تدمج الحاالت  بعض وف

ّ
طة قوات مع المسل    الشر

 
 أخرى االت  ح وف

 
ّ
حة المجموعات القواني    إنفاذ  تتول

ّ
   المسل

 القضاء نظام قدرات ب  تعت ذلك، مع التنفيذية.  السلطات إل بوالئها  تتعهد  الن 

 
 
   محدودة
 
   أعمالها  تسيب   األشة ومحاكم واإلدارية المدنية المحاكم تواصل فيما  المناطق.  بعض ف

 
 من جزاءاأل  معظم ف

  الجنائية المحاكم تعتب   البالد،
 
  العمل عن متوقفة

 
   فعليا
 
   عديدة مناطق ف

 
   العاملون يواجهه ما  ظلّ  ف

 
 العدالة مجال ف

       

                                                         
   للدعم المتحدة األمم بعثة 48

 
 اإلنسان قحقو  أوضاع حول تقرير  والخطورة:  اليأس اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

   والالجئي    للمهاجرين
، لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية ،2018 األول/ديسمب   كانون  20 ليبيا، ف   العودة من المفوضية موقف الالجئي  

(، )التحديث ليبيا  إل  
 . 2018 أيلول/سبتمب   الثان 

   للدعم المتحدة األمم بعثة 49
 
 اإلنسان قحقو  أوضاع حول ر تقري والخطورة:  اليأس اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

   والالجئي    للمهاجرين
 . 48و ،40-39 ،29 ص.  ،2018 األول/ديسمب   كانون  20 ليبيا، ف 

   العدالة والخطأ:  )التجربة Libya Qadhafi Post in Justice Error: by Trial العالمية، األزمات مجموعة 50
 
(، بعد  ما  ليبيا  ف  

 
 القذاف

 . 18 ص.  ،2013
   للدعم حدةالمت األمم بعثة 51

 
  التعّس  االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ف 
  
   القانون 

 
 . 12-8ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   وأعضاء قضاة مع أجريت مقابالت 52
 
   العامة النيابة ف

 
ين ليبيا، ف  . 2018 األول/أكتوبر  تشر
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حة.  المجموعات يد  عىل مستمّرة وعنف   وتهديد   ترهيب   أعمال من الجنائية
ّ
   53المسل

 
اير  شهر  وف  عام من شباط/فب 

 ت  داءاتالع  تع  ّرض الليب  ي القضائ  ي النظ  ام مفاده" ما  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية الحظت ،2016

 ه ذه أدت وق د  وتهدي د.  وخط ف واعت داء قت ل بأعم ال لعام ةا النياب ة وأعض اء القض اة اس  تهداف م  ع والتهدي  دات العنيف  ة

 كم ا   بالد،ال م ن والوس ظ الش رقية المناط ق ف ي س يما  ال  ليبي ا، ف ي ع دة مناط ق ف ي القض اء س ب   وق ف إل ى االعت داءات

 54. "مفتوح ة ت زال ال  الت ي المحاك م س ب   عرقل ت

 

  
 
   2012/ 630 رقم الدعوى خال  ما  وف

  أقيمت الن 
ّ
   السابقي    األعضاء من 37 ضد

 
   نظام ف

 
 قي   الساب األعضاء قضية) القذاف

  
   نظام ف 

  القول يمكن (،القذاف 
ّ
   للتحقيق المحاوالت  إن

 
 للغاية.  محدودة تكان  مرتكبيها  ومالحقة والتجاوزات اتاالنتهاك ف

  
 
  العسكري العام المدع   أصدر  ،2019 العام من /أبريل نيسان ف

 
  23 عتقالبا أمرا

 
 من وعسكريي    مدنيي    بي    شخصا

[ الوفاق ]حكومة الّشاج فايز  الوزراء رئيس بينهم  
   اإلرهاب دعم أو  جرائم "ارتكاب بتهمة الوطن 

 
 ذلك عقب 55". ليبيا  ف

ة  
، بفب  ة 

   الوفاق بحكومة الدفاع لوزارة التابع العسكري العام المدع   مكتب أصدر  وجب  
  الوطن 

 
 ةخليف عىل بالقبض أمرا

   56معيتيقة.  مطار  قصف خلفية عىل آخرين ضّباط وستة حفب  
 
/يناير  كانون  شهر  وف  

   العام النائب أصدر  ،2019 الثان 
 
 ف

  طرابلس
 
   بارزين قائدين عىل بالقبض أمرا

 
حة الجماعات ف

ّ
 وإبراهيم بلحاج الحكيم عبد  الوطن حزب رئيس هما  57المسل

ان حة مجموعات ادتهما "لقي السابق النفطية المنشآت حرس رئيس الجرص 
ّ
   وجرائم هجمات بعدة وتورطهما  مسل

 
 ف

   ليبيا". 
 
   التحقيق وضع يبف   المقابل، ف

 
   القضاء نطاق خارج اإلعدامات ف

 غب   الورفىل   حمود م يد  عىل ارتكابها  يزعم الن 

   السجن من فرّ  أو  عنه اإلفراج تّم  قد  إنه إما  تفيد  متضاربة تقارير  ورود  إزاء واضح
 
  أو  820158 آب/أغسطس ف

ّ
 المحكمة أن

   العسكرية
 
  ،59عليه القبض قرار  أوقفت قد  بنغازي ف

 
  علما

ّ
  أصدرت قد  كانت  الدولية الجنائية المحكمة أن

 
 بالقبض أمرا

  قتل جرائم ارتكاب بتهمة الورفىل   عىل
 
  الورفىل   ويبف   60حرب.  جرائم إل ترف

 
  إذا

 
  حرا

 
   طليقا
 
   محتجز  غب   ليبيا، ف

 
 الوقت ف

، ه ويزعم فعلية، قضائية مالحقة أليّ  ضعيخ وال  الحاض 
ّ
ة أرواح زهق إن  قطف أشهر  خمسة بعد  آخرين أشخاص عشر

 61باعتقاله.  القاضية الدولية الجنائية المحكمة مذكرة صدور  عىل

       

                                                         
  راجع 53

 
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  مثال

 
اير  S/2013/104، 21 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  ،2013 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  ؛26 الفقرة
 
 ص.  ،2013 أيلول/سبتمب   S/2013/516، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن مالعا األمي    تقرير  ؛7
 
اير  S/2014/131، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  ؛9 ،4 ص.  ،2014 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير 
 
 تقرير  ؛53 الفقرة ،2014 أيلول/سبتمب   S/2014/653، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم ةبعث عن العام األمي   
 
اير  S/2016/182، 25 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  األمي    تقرير  ؛54 الفقرة ،2016  شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام
 
  عدم من بالرغم . 50 الفقرة ،2017 نيسان/أبريل S/2017/283، 4 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف

   المعلومات كفاية
 
  القول يمكن الشأن، هذا  ف

ّ
  تبدو  المحاكم ونظام الجنائية العدالة نظام عمل قدرات إن

 
   محدودة
 
ق ما  ف

ّ
 العادية.  مبالجرائ يتعل

   المتحدة لألمم العام األمي    أفاد  وقد 
 
  2015 العام ف

ّ
عية محاكم أن    أنشئت شر

 
 ةبعث عن العام األمي    تقرير  الدولة"؛ سلطة نطاق "خارج درنة ف

   للدعم المتحدة األمم
 
اير  S/2015/144، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  . 57 الفقرة ،2015 شباط/فب 

 ،تفصيلية ائجنت ليبيا:  حول اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تحقيق اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  54
اير  HRC/31/CRP.A ،15/3 رقم المتحدة األمم وثيقة  . 55 ص.  ،2016 شباط/فب 

   الجيش باسم متحدث عن الوسط، بوابة 55
:  الوطن  ،وا ومعيتيق، الّشاج، بحق اعتقال أوامر  يصدر  العسكري العام المدع   اللين    لسويحىل 

،  
، والغريان  ، والمنقوش، وبادي، والجويىل   

غنر  بالقبض أوامر  أصدر  لعسكريا المدع   المسماري: ) 2019 نيسان/أبريل 12 وآخرين، وقنونو، والب 
   وقنونو  وبادي محمود  وسليمان الجويىل   أسامة اللواء عىل

غنر  . والمنقوش( والب 
   الوفاق لحكومة العسكري العام المدع   الوسط، بوابة 56

  يصدر  الوطن 
 
   الجيش قائد  عىل بالقبض أمرا

 آخرين، وستة ب  حف خليفة اللين    الوطن 
 . 2019 نيسان/أبريل 18

  يصدر  اللين    العام النائب االنتقالية، للعدالة دول  ال المركز  57
 
ان، بلحاج عىل بالقبض أمرا /يناير  كانون  8 والجرص   

 . 2019 الثان 
 "يفّر  الورفىل   الدولية الجنائية المحكمة متهم) Libya in Prison from “Escapes” Werfalli-Al Suspect ICC الدولية، العدالة مرصد  58
   السجن من "

 . 2018 /أغسطس آب 7 ليبيا(، ف 
يس، ليبيان 59    العسكرية المحكمة) Werfalli-Al of Warrant Arrest Removes Court Benghazi Libya’s إكسب 

 توقف بنغازي ف 
(، بحق االعتقال مذكرة /يناير  كانون  7 الورفىل   

 . 2019 الثان 
  العام المدع   دعوى الدولية، الجنائية المحكمة 60

ّ
، ضد  ؛2017 آب/أغسطس 15 االعتقال، مذكرة ،ICC-01/11-01/17 رقم القضية الورفىل 

 غب   بصورة العّزل األشخاص من عدد  بإعدام متهم الورفىل   . 2018 تموز/يوليو  4 الثانية، االعتقال مذكرة ،01/11-01/17-13 رقم القضية
   قانونية
 
ة ف /يناير  وكانون 2016 حزيران/يونيو  بي    الفب   

 . 2018 الثان 
   الحالة بشأن المتحدة لألمم التابع األمن مجلس إل بيان الدولية، ةالجنائي المحكمة 61

  ليبيا، ف 
 
 أيار/مايو  8 (،2011) 1970 المجلس بقرار  عمال

 . 16-14 الفقرات ،2019
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  من الليبية السلطات أعلنته ما  ورغم
ّ
  بدأت قد  التحقيقات أن

 
قة الشكاوى بعض عىل ردا

ّ
 والتجاوزات باالنتهاكات المتعل

ةا    لمنتشر
 
 المتحدة ألمما وبعثة اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية من كلّ   تقارير  تفيد  االحتجاز، مرافق ف

   للدعم
 
  62قضائية مالحقة أو  تحقيق بأي درايتهما  عدم عن ليبيا  ف

ّ
حة الجماعات أعضاء ضد

ّ
 التابعون فيهم بمن المسل

   الجرائم عن للدولة
فت الن     حن   0112 عام بعد  ما  اقب 

 
   الحاالت  ف

  الدولة فيها  مارست الن 
 
.  سلطة

 
د  كما   فعلية

ّ
 دىص ترد

  المخاوف هذه
 
   أيضا
 
 63لمساءلة. ا تحقيق أجل من للتحّرك دعا  الذي المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس تقارير  ف

 

  الليبية السلطات عجزت
 
   فعالة تحقيقات قيادة عن أيضا

 
ة واالنتهاكات تجاوزاتوال المحتملة الحرب جرائم ف  الخطب 

   ليبيا  فجر  عملية فيها  بما  اإلنسان، لحقوق
   الدول   للقانون انتهاكات   شملت الن 

 اإلنسان لحقوق ل  الدو والقانون اإلنسان 

   بما 
 
   والقصف موجزة، بإجراءات والقتل والتعذيب، الخطف، أعمال ذلك ف

 64المدنية؛ الممتلكات وهدم العشوان 

   عليها  المنصوص المماثلة رائمالج إل باإلضافة
 
   الدول   القانون ف

فت أنها  يزعم والن     لكرامةا عملية باسم اقب 
 قادها  الن 

   الجيش
, الوطن     لمعّمر  القضاء نطاق خارج اإلعدام و  اللين  

 
  65معتصم.  ونجله القذاف

 
 تدابب   أي تتبع لم ذلك، عىل عالوة

   المساءلة لتطبيق
 
ق ما  ف

ّ
يد  يتعل   األربعي    يقارب ما ل القشي بالتشر

 
اب مع بلدتهم من ا فرو  الذين تاورغاء أهال   من ألفا  اقب 

حة الجماعات
ّ
   المناهضة المسل

 
  مرصاتة من للقذاف

 
 ومجزرة 66االنتقالية؛ واألعمال االعتداءات من حياتهم عىل خوفا

حة الميليشيات أفراد  أطلق حي    2013 عام غرغور 
ّ
   العزل المحتجي    عىل النار  مرصاتة من المسل

 
   ور غرغ منطقة ف

 
 ف

حة الجماعات بعض ارتكبت كما   67آخرين.  516 وإصابة 46 بقتل فتسببوا  طرابلس
ّ
 نظيم  بت المرتبطة تلك فيها  بما  المسل

ة انتهاكات اإلسالمية والدولة القاعدة    الدول   للقانون وتجاوزات اإلنسان لحقوق خطب 
  قد  اإلنسان 

 
 حرب جرائم إل ترف

 68العدالة.  إل لسْوقهم ظاهرة محاوالت  أي دون من

 

  الدولية الجنائية المحكمة إل اإلحالة 1.3.3

 

اير  26 بتاري    خ    الحالة األمن مجلس أحال ،2011 شباط/فب 
 
اير  شباط 15 منذ  ليبيا  ف  العام المدع   مكتب إل 2011 /فب 

 كلّ   بحق قبض أوامر  الدولية ئيةالجنا المحكمة أصدرت ،2011 حزيران/يونيو  شهر  ومنذ  69الدولية.  الجنائية للمحكمة

   معّمر  من
 
   )وقد  القذاف

 
(، توف

 
   اإلسالم وسيف الحقا

 
اف

ّ
  جرائم الرتكابهم السنوىس   هللا وعبد  القذ

ّ
 والتهام   سانية،اإلن ضد

       

                                                         
   للدعم المتحدة األمم بعثة عامة بصورة راجع 62

 
 االحتجاز  : القضبان خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

  
   وغب   التعّسف 

   القانون 
 
 . 2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

 ،2018 نيسان/أبريل A/HRC/RES/37/41، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة ،41/ 37 رقم المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس قرار  63
 . 31و 29 ،26 ،3 الفقرات

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  64
 
اير  S/2015/144، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة يبيا،ل ف  ،8 الفقرات ،2015 شباط/فب 

 . 55و 46
 . 55و 47 الفقرتان نفسه، المرجع 65
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  66

 
ين S/2011/727، 22 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف /نوفمب   تشر  

 الفقرة ،2011 الثان 
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام ألمي   ا تقرير  ؛23

 
-17 الفقرتان 2013 أيلول/سبتمب   S/2013/516، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف

18 . 
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  67

 
اير  S/2014/131، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  . 17 الفقرة ،2014 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  68
 
اير  S/2015/144، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف -17 الفقرات ،2015 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  ؛19
 
اير  S/2016/182، 25 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف -24 الفقرات ،2016 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    ير تقر  ؛29
 
اير  S/2018/1402، 12 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  الفقرات ،2018 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  ؛24-28
 
-18 الفقرتان ،2018 أيار/مايو  S/2018/429، 7 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    رير تق ؛19
 
/يناير  كانون  S/2019/19، 7 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  

 الفقرتان ،2019 الثان 
17-18 . 

اير  S/RES/1970، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ،1970 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار  69  . 8-4 الفقرات ،2011 شباط/فب 
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( األمن لجهاز  السابق )الرئيس خالد  محّمد    جرائم ارتكاب بتهمة الداخىل 
ّ
 الورفىل   ومحمود  70حرب، وجرائم اإلنسانية ضد

   الصاعقة كتيبة  ئيس)ر 
 
   الجيش ف

( الوطن   71حرب.  جرائم ارتكاب بتهمة اللين  

 

  التقارير  وتفيد 
ّ
  "تول   الدولية الجنائية المحكمة أن

 
  اهتماما

 
اع خاصا    الدائر  المسلح بالب  

 
 أوائل منذ  ولها ح وما  طرابلس ف

   وللتحقيق 2019 العام من نيسان/أبريل"
 
    72المهاجرين.  بحق المرتكبة الجرائم ف

 
   األمن مجلس إل بيانها  وف

 
 8 ف

  الدولية الجنائية للمحكمة العامة المدعية أعلنت ،2019 أيار/مايو 
ّ
   األدلة مجموعة أن

  لإ تشب   مكتبها  جمعها  الن 
ّ
 أن

   غب   والسجن التعذيب فيها  بما  "الجرائم،
قاق، واالغتصاب القانون     حالتهمر  خالل المهاجرين ضد  ترتكب واالسب 

 
 وف

 عةتاب فاعلة وعناض  وميليشيات أفراد  ضلوع إل األدلة وتشب   73". سواء  حد  عىل الرسمية وغب   الرسمية حتجاز اال  مراكز 

   للدولة
 
   بهم واالتجار  المهاجرين تهريب ف

 
ة  أنحاء ف   إل أشارت كما   74ليبيا.  من كثب 

ّ
 إقامة جدوى "تقييم يواصل فريقها  أن

   بالمحكمة دعاوى
 
   مكتبها، ويتعاون المهاجرين.  ضد  بةالمرتك بالجرائم يتعلق ما  ف

 
 الدول من عدد  عم نفسه، الوقت ف

 75".يبيال عب   بهم واالتجار  البشر  بتهريب المتعلقة الوطنية القضائية والمالحقات التحقيقات لدعم والمنظمات

 

  
 
 منها  أمور  لةجم ا فيه درست الدعوي قبول قرارات الدولية الجنائية المحكمة أصدرت تاريخه، حن   المنظورة القضايا  ف

   جدي بشكل راغبة غب  “ ليبيا  كانت  إذا  ما 
 
 إذا  وما  ،ذلك" عىل قادرة غب   أو  القضائية المالحقة أو  بالتحقيق االضطالع ف

  "لم
َ تها  تجري ال  أو  اإلجراءات تباشر  أو  كىل    انهيار  ببسب , قادرة غب   الدولة كانت  إذا  و"فيما  نزيه" أو  مستقل بشكل مباشر

   لنظامها  جوهري
   القضان 

وريةا والشهادة األدلة عىل الحصول أو  المتهم إحضار  عىل توافره عدم بسبب أو  الوطن   أو  لرص 

 األول التمهيدية الدائرة استنتجت ،2013 أيار/مايو  31 بتاري    خ 76بإجراءاتها." االضطالع عىل آخر  لسبب قادرة غب  

  الدعوى مقبولية
ّ
   اإلسالم سيف ضد

 
  القذاف

ّ
  تكن لم يةالليب السلطات ألن

 
   77احتجازه.  عىل قادرة

 
 رأت استنتاجها، وف

  األول التمهيدية الدائرة
ّ
   النظام أن

   الوطن 
 
   بالكامل يطبق أن يمكن ال  ليبيا  ف

 
 بالقضية، متصلةال الجوانب أو  المجاالت  ف

ه
ّ
  وأن

 
  لذلك نتيجة

ّ
 مالحقة عىل قادرة غب   ه  ف وبالتال   78،الالزمة والشهادة المتهم عىل الحصول عىل قادرة غب   ليبيا  فإن

.  القضية
 
   التقارير  إل الدائرة وأشارت 79قضائيا

  تفيد  الن 
ّ
اع المرتبطي    المحتجزين أن  السابقي    األعضاء ار كب  فيهم بمن بالب  

   السيئة والمعاملة التعذيب من للحماية سبل أي لهم تتوفر  لم للنظام
 
  عىل بالتأكيد  تقتنع ولم 80االحتجاز مرافق ف

ّ
 أن

  أشارت كما   81للشهود.  الحماية تدابب   كفالة  عىل اليوم بالقدرة تتمتع الليبية اتالسلط
 
 لتوفب   المحاوالت  أن إل أيضا

   التمثيل
   القانون 

 
  إل وأشارت يبدو، ما  عىل بالفشل باءت قد  للقذاف

ّ
 الصعوبات عىل تغلبست كانت  إذا  ما  تظهر  لم ليبيا  أن

  
   تواجهها  الن 

 
 82ذلك.  يفيةوك للمتهم محام   توفب   ف

 

       

                                                         
   بشكل   المذكرة وصدرت . 2013 نيسان/أبريل 18 األول، التمهيدية الدائرة ،ICC-01/11-01/13 رقم دعوىال 70

   علن 
 
 . 2017 نيسان/أبريل ف

 الدائرة ،ICC-01/11-01/17-13 رقم الدعوى ؛2017 آب/أغسطس 15 األول، التمهيدية الدائرة ،ICC-01/11-01/17 رقم الدعوى  71
 . 2018 /يوليو تموز  4 األول، التمهيدية

   الحالة بشأن المتحدة لألمم التابع األمن مجلس إل بيان الدولية، الجنائية المحكمة 72
  ليبيا  ف 

 
 (،2011) 1970 الرقم ذي المجلس بقرار  عمال

ين S/PV.8388، 2 رقم المتحدة األمم وثيقة /نوفمب   تشر  
 . 3 الفقرة ،2018 الثان 

   الحالة بشأن المتحدة لألمم التابع األمن لسمج إل بيان الدولية، الجنائية المحكمة 73
  ليبيا  ف 

 
 (،2011) 1970 الرقم ذي المجلس بقرار  عمال

 . 22 الفقرة ،2019 أيار/مايو  8
 نفسه.  المرجع 74
 . 23 الفقرة نفسه، المرجع 75
 (. 3و) )ج( (2) )أ(، (1) 17 واد الم ،1998 تموز/يوليو  UNTS 2187، 17 3 رقم الوثيقة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   روما  نظام 76
  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 77

ّ
   اإلسالم سيف ضد

، هللا وعبد  القذاف   الدائرة ،ICC-01/11-01/11 رقم الدعوى السنوىس 
  الدعوى مقبولية قرار  األول، التمهيدية

ّ
، اإلسالم سيف ضد  

 
 . 2013 أيار/مايو  31 القذاف

 . 520 الفقرة نفسه، المرجع 78
 . 215 الفقرة نفسه، المرجع 79
 . 209 الفقرة نفسه، المرجع 80
 . 211 الفقرة نفسه، المرجع 81
 . 215 ،213 الفقرتان نفسه، المرجع 82
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ين 11 بتاري    خ المقابل، ف   الدعوى مقبولية عدم استنتاج وعند  2013 األول/أكتوبر  تشر

ّ
  السنوىس   ضد

ّ
 عموض القضية ألن

   تحقيق
 
  األول التمهيدية الدائرة ارتأت 83ليبيا، ف

ّ
اهة، االستقاللية إل تفتقر  ال  القضائية السلطة أن  و  والب  

ّ
 التهديدات أن

  
   النظام انهيار  إل تؤد  لم لقضائيةا السلطات تطال الن 

  استنتاج إل وصلالت يمكنها  ال  وبالتال   توافره عدم أو  القضان 
ّ
 أن

  تكون لن ليبيا 
 
   األمنية المخاوف معالجة عىل قادرة

 حصول كفلت أو  واألدلة الشهود  إل الوصول إمكانية عىل تؤثر  الن 

   التمثيل عىل السنوىس  
   تطّرقت قد  ليبيا  وكانت 84المالئم.  القانون 

 
   الدفوع ف

   قدمتها  الن 
 
 اإلسالم سيف قضية سياق ف

  
 
ه القذاف

ّ
ض ال  أن  لم موقف وهو  85اإلنسان، بحقوق معنية محكمة منظور  تعتمد  أن الدولية الجنائية بالمحكمة يفب 

   العام المدع   يعارضه
 
د  الذي السنوىس   دعوى ف

ّ
   فقط أنه أك

 
 العدالة ب  معاي ألدن   تام غياب عن الناجمة الحاالت  ف

 ومن 86اختصاصها.  تمارس أن بالمحكمة يجدر  للعدالة زائفة صورة أنها  عىل الوطنية الجهود  إل ينظر  بحيث والحياد 

  بالذكر  الجدير 
ّ
   األول التمهيدية الدائرة عن الصادرين القرارين أّيدت االستئناف دائرة أن

 
 ودعوى ،السنوىس   دعوى ف

.  اإلسالم سيف  
 
 87القذاف

 

 
 
   الدول تول لم الدولية، الجنائية المحكمة إل اإلحالة عن بعيدا

 
ة اآلونة ف   سوى األخب 

 
  اهتماما

 
 الفعلية اتباإلمكاني قليال

   المحلية للمساءلة
 
  ليبيا  مع تعاطيها  ف

 
 عىل لمحىل  ا النظام وعجز  اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات بنطاق مقارنة

   المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس عن الصادر  خب  األ  القرار  وكان الدولية.  المعايب   استيفاء
 
 آذار/مارس 20 ف

   العدائية األعمال اندالع سبق والذي ،2019
 
 الرامية الجهود  "تكثيف الليبية السلطات ناشد  قد  2019 نيسان/أبريل ف

   نوالقانو  اإلنسان لحقوق الدول   القانون تجاوزات أو  انتهاكات عن المسؤولي    محاسبة إل
" اإلنسان   م الدول 

 
 الحظا

   الوفاق حكومة تعاون
   الدول   الجنائية والمحكمة الوطن 

 
  88الصدد.  هذا  ف

 

   القرار  وصنع الدول انخراط
 
   الدولية الجنائية المحكمة ف

اض عىل مبن   الجنائية العدالة نظام أن مفاده تقييم أو  افب 

   حن   ،وبالتال   الدولية.  والمعايب   الدول   ونالقان و/أو  المحلية القواني    مع يتفق بما  يسب   الليبية
 
، السياق ف  تقييم الحال 

   التحقيق عىل وقدرته الجنائية العدالة نظام قدرة
 
 مرتكبيها  حقةومال  اإلنسان لحقوق الجسيمة واالنتهاكات التجاوزات ف

، والمعايب   الدول   القانون مع يتسق بما  ضحاياها  وجب      تائجالن تهدف مناسب.  أمر  هو  الخاصة قوانينها  أو  الدول 
 الن 

   تساهم أن التقرير  هذا  إليها  يخلص
 
اع الدول عن الصادرة والقرارات السياسات صياغة ف

ّ
   القرار  وصن

 
قي ما  ف

ّ
 بالمساءلة تعل

  
 
   ومشاركتهم ليبيا  ف

 
 تحقيقها.  ف

 

 

 

       

                                                         
  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 83

ّ
   اإلسالم سيف ضد

، هللا وعبد  القذاف   الدائرة ،ICC-01/11-01/11 رقم الدعوى السنوىس 
  الدعوى مقبولية قرار  األول، التمهيدية

ّ
، هللا عبد  ضد ين 11 السنوىس   . 2013 األول/أكتوبر  تشر

 . 308 الفقرة نفسه، المرجع 84
  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 85

ّ
   اإلسالم سيف ضد

، هللا وعبد  القذاف   الدائرة ،ICC-01/11-01/11 رقم الدعوى السنوىس 
  عوىالد مقبولية بشأن قرار  األول، التمهيدية

ّ
، اإلسالم سيف ضد  

 
 . 195 الفقرة ،2013 أيار/مايو  31 القذاف

  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 86
ّ
   اإلسالم سيف ضد

، هللا وعبد  القذاف   الدائرة ،ICC-01/11-01/11 رقم الدعوى السنوىس 
  الدعوى مقبولية بشأن قرار  األول، التمهيدية

ّ
، اإلسالم سيف ضد  

 
 . 188 الفقرة ،2013 مايو أيار/  31 القذاف

  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 87
ّ
   اإلسالم سيف ضد

، وعبدهللا القذاف   الدائرة ،OA 01/11-01/11-ICC 4 رقم الدعوى السنوىس 
   األول التمهيدية الدائرة لقرار  ليبيا  استئناف بشأن الصادر  الحكم االستئنافية،

 
  الدعوى مقبولية بشأن قرار  بعنوان 2013 أيار/مايو  31 ف

ّ
 ضد

، اإلسالم سيف  
 
  العام المدع   الدولية، الجنائية ؛المحكمة2014 أيار/مايو  21 القذاف

ّ
   اإلسالم سيف ضد

، وعبدهللا القذاف   الدعوى السنوىس 
   ألولا التمهيدية ئرةالدا لقرار  السنوىس   هللا عبد  السّيد  استئناف بشأن الصادر  الحكم االستئنافية، الدائرة ،OI/IIOA6-OI/II-ICC رقم

 
 11 ف

ين   الدعوى مقبولية بشأن قرار  بعنوان 2013 األول/أكتوبر  تشر
ّ
، هللا عبد  ضد  . 2014 تموز/يوليو  24 السنوىس 

 ،2019 آذار/مارس 1A/HRC/40/L.6/Rev.، 2 رقم المتحدة األمم وثيقة ،27/ 40 رقم المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس قرار  88
 . 36 الفقرة

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/L.6/Rev.1
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 البحث منهجية 1.4

 

   الوقائعية العناض  تبن  
 
   تالمقابال  من مجموعة عىل التقرير  هذا  ف

لت الن 
ّ
 إل تستند  ما ك  رئيسية معلومات مصادر  شك

 
ّ
   الوضع يطرح أخرى.  ثانوية مواد

   األمن 
 
   جمة تحديات ليبيا  ف

 
   المعلومات جمع مجال ف

 الوثائق معج عملية تعرقل الن 

   بما 
 
ات ذلك ف

ّ
 صحابأ مع لمقابالتها  للحقوقيي    الدولية اللجنة إجراء إمكانية ومدى المحاكم وسّجالت الدعاوى ملف

.  الشأن    الصادر  الحكم من نسخة   عىل للحقوقيي    الدولية اللجنة استحصلت كما   المعنيي  
 
   السابقي    ءاألعضا  قضية ف

 
 ف

   نظام
 
   89بعد.  ينشر  لم الذي القذاف

 
 الهيئات تها نشر  تقارير  إل للحقوقيي    الدولية اللجنة استندت األخرى، القضايا  سائر  ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة سيما  ال  المتحدة لألمم التابعة
 
 اإلنسان، وقلحق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا، ف

   العامل والفريق
، باالحتجاز  المعن   

اء وفريق التعّسف     الخب 
 أ االعتبار  بعي    أخذت كما   بليبيا.  المعن 

 
 الصادرة التقارير  يضا

 ووتش.  تسراي وهيومن الدولية العفو  منظمة مثل لدوليةا الحكومية غب   والمنظمات فيها  الموثوق اإلعالمية المصادر  عن

   العاملي    الممارسي    من عدد  مع مقابالت للحقوقيي    الدولية اللجنة وأجرت
 
   الجنائية العدالة نظام ف

 
 سنحت حي    يبيا ل ف

 بذلك.  الفرصة لها 

 

  

       

                                                         
89   
 
ت ،2017 العام ف    للدعم المتحدة األمم بعثة نشر

 
  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
 مالحظات نتائج يشد  تقريرا

   والمقابالت المحاكمة
   السابقي    األعضاء من 37 محاكمة تقرير  راجع ونية؛القان الدعاوى خالل أجريت الن 

 
   نظام ف

 
 الدعوى) القذاف

اير  (،2012/ 630 ت كما   . 2017 شباط/فب    الدولية المحامي    رابطة نشر
 
.Libyan the of Trial Ellis, Mark Dr  راجع الدعوى؛ حول تقريرا

Standards Trial Fair into Investigation An Regime: امالنظ )محاكمة  :    تحقيق اللين  
 
ين العادلة(، المحاكمة معايب   ف  تشر

/نوفمب    
 . 2015 الثان 
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   الفصل
 
   اإلطار  - الثان

 
 للتطبيق القابل القانون

 

 ليبيا عىل الدول   انونالق مقتضيات تطبيق قابلية 2.1

 

  الواضح من
ّ
   المؤتمر  عن الصادر  2011 لعام الدستوري اإلعالن أن

ة االنتقال   الوطن     االنتقالية للفب 
 
مي ليبيا  ف  الصمت لب  

   النظام ضمن الدول   القانون وضع حيال
.  القانون  اللين  

وع مسودة من 13 المادة تؤكد  90  لعام الموّحدة الدستور  مشر

   عليها  المصادق الدولية واالتفاقيات المعاهدات تكون" أن عىل 2017
 
 دستور. ال من وأدن   القانون من أعىل مرتبة ف

 الدستور." هذا  أحكام مع يتعارض ال  بما  إلنفاذها  الالزمة التدابب   الدول وتتخذ 

 

  
 
دت ،2013 عام أصدرته قرار   ف

ّ
  الليبية العليا  المحكمة أك

ّ
   الدولية االتفاقيات أن

   إليها  نضّم ت أو  عليها  ليبيا  تصادق الن 
 تأن 

  
 
، القانون من أعىل مرتبة ف  

ّ
   حن   المحىل

 
يعات غياب ف    جاء إذ  المحلية، التشر

 
 القرار:  ف

 

  الثابت من
ّ
   الدولية االتفاقيات أن

ة للتطبيق قابلة إليها  تنضّم  الن  يعية ةالسلط مصادقة بعد  مباشر  عليها.  التشر

   وه  
   تأن 

 
   الداخلية.  القواني    من أعىل مرتبة ف

 
 والمقتضيات يةالدول االتفاقيات أحكام بي    تباين وجود  حال ف

   الواردة
 
  المحلية، التشاري    ع ف

ّ
   ه   الدولية االتفاقيات أحكام فإن

 91. بيقالتط عند  األولوية لها  تكون الن 

 

  ذكرت أن للحقوقيي    الدولية للجنة سبق األمر، كذلك
ّ
   الحالية "الممارسات أن

   التفاقياتا تصبح بأن تقص 
 تصادق الن 

يعية الهيئة عليها    التشر
 
  للتطبيق قابلة

 
ة    مباشر

 
  العليا  المحكمة قرار  يتطّرق وال  92الليبية." المحاكم ف

 
ة  هذه إل مباشر

ق فيما  المسألة
ّ
.  الدول   بالقانون يتعل  

 
 93 العرف

 

  عىل 2011 لعام الدستوري اإلعالن ينّص 
ّ
ي اإلسالم، "دينها  دولة ليبيا  أن  94ي    ع."للتشر  الرئيس المصدر  اإلسالمية عةوالشر

وع مسودة وتورد    مقتص    2017 لعام الموّحدة الدستور  مشر
 
د  حيث مماثال

َّ
  ُيؤك

ّ
يعة الدولة دين "اإلسالم أن  والشر

ي    ع." مصدر  اإلسالمية    الوارد  المعيار  من الحال   النص ويخلو  95التشر
 
   والذي السابقة المسودات ف

 يفّش  بأن يقص 

 وف الدستور 
 
يعة ألحكام قا   الشر

ّ
يعة وأن    بالتال   اإلسالمية الشر

   تأن 
 
.  القانون من أعىل مرتبة ف الدول 

96 

       

                                                         
:  ما  عىل 2011 لسنة الدستوري اإلعالن من 7 المادة تنّص  90  االنضمام إل وتسغ األساسية، وحرياته اإلنسان حقوق الدولة تصون " يىل 

   واإلقليمية الدولية والمواثيق لإلعالنات
   هللا فةكخلي  اإلنسان تكّرم جديدة مواثيق إصدار  عىل وتعمل لحريات،وا الحقوق هذه تحم   الن 

 
 ف

 ".األرض
   ذكر  كما   ،2013 األول/ديسمب   كانون  23 القرار، ،57 القضائية للسنة 1 رقم الدستوري الطعن قضية 91

 
:  المرجع ف  المتحدة األمم بعثة التال 

   للدعم
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  نسان،اإل  لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
   نظام ف 

 رقم )القضية القذاف 
اير  (،2012/ 630  . 11 ص.  ،2017 شباط/فب 

، الدولية اللجنة 92 :  القضاء أمام تحديات للحقوقيي    . 14 ص.  ،2016 تموز/يوليو  ،الجنسي    بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين  
 نفسه.  المرجع 93
 . 2011 لسنة الدستوري اإلعالن من 1 المادة 94
وع مسودة من 6 المادة 95  الموّحدة.  الدستور  مشر
ت أن للحقوقيي    الدولية للجنة سبق 96 ّ

   أن احتمال إزاء قلقها  عن عب 
يعة أحكام تأن     الشر

 
   الدول   القانون من أعىل مرتبة ف

 
 اللجنة راجع ليبيا.  ف

، الدولية  تحديات ؛27-26 ص.  ،2015 األول/ديسمب   كانون موضوعية، وعيوب إجرائية قصور  أوجه يد: الجد اللين    الدستور  مسودة للحقوقيي  
:  القضاء أمام    . 15-14 ص.  ،2016 تموز/يوليو  ،الجنسي    بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين  

 
وع مسودة ف  الصادرة الدستور  مشر

:  ما  عىل تنّص  7 المادة كانت  ،2015 عام يعة يىل  ي    ع مصدر  إلسالميةا "الشر ة واالجتهادات المذاهب وفق التشر " المعتب 
 
عا  أحكام و"تفّش  شر

  وتقّيد  الدستور 
 
وع مسودة من 8 المادة وكانت لذلك." وفقا    الصادرة الدستور  مشر

 
  عىل تنّص  2016 نيسان/أبريل ف

ّ
 الدولة دين "اإلسالم أن

يعة ي    ع مصدر  اإلسالمية والشر ة اتواالجتهاد المذاهب وفق التشر   المعتب 
 
عا    منها  معي    فقه   برأي إلزام غب   من شر

 
 وتفّش  الجتهادية. ا المسائل ف

  الدستور  أحكام
 
  يبدو  لذلك." وفقا

ّ
يعة أحكام تضع المواد  هذه أن    الشر

 
   وبالتال   الدستور  من أعىل مرتبة ف

 
 الدول   القانون فسب  ت من أعىل مرتبة ف

   القانون بحكم الدول   القانون يجعل ما 
 
يعة.  من أدن   مرتبة ف    الشر

 
 مبادئ من األساىس   المبدأ  مع لتتعارض المواد  هذه كانت  اعتمدت حال وف

   للقانون يمكن ال  بأنه يقول الذي الدول   القانون
ّ

ر  أن المحىل ّ ام التقّيد  عدم يب  .  بالب   1155  رقم وثيقة ات،المعاهد لقانون فيينا  اتفاقية راجع دول 
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 لليبيا الملزم الدول   القانون 2.2

 

 
ّ
  ليبيا  تعد

 
  دولة

 
   طرفا
 
 بالحقوق الخاص الدول   العهد  فيها  بما  اإلنسان لحقوق الدولية األساسية االتفاقيات معظم ف

 التعذيب مناهضة واتفاقية 98والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدول   هد والع 97والسياسية، المدنية

ه وب من وغب   القضاء واتفاقية 100الطفل، حقوق واتفاقية 99المهينة، أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

  التميب    أشكال جميع عىل
ّ
 االتفاقية 102العنرصي، التميب    أشكال جميع عىل للقضاء الدولية واالتفاقية 101المرأة، ضد

  كما  104اإلعاقة.  ذوي األشخاص حقوق واتفاقية 103أشهم، وأفراد  المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية
ّ
 أن

   طرف دولة ليبيا 
 
   والميثاق 105اإلنسان لحقوق العرن    الميثاق ف

  106والشعوب.  اإلنسان لحقوق األفريف 
ّ
  إل

ّ
 لم ليبيا  أن

 107القشي.  االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية إل عد ب تنضّم 

 

       

                                                         
331 UNTS، 23  ام المتعلقة المسائل الدولية، العدل محكمة ؛27 المادة ،6919 أيار/مايو   )بلجيكا  التسليم او  بالمالحقة بااللب  

ّ
 نغال(،الس ضد

 . 113 الفقرة ،2012 تموز/يوليو  20 الحكم،
 15 بتاري    خ يبيا ل إليه )انضّمت 1966 األول/ديسمب   كانون  UNTS، 16 171 رقم الوثيقة ،والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  97

   (. 1970 أيار/مايو 
 
وتوكول بموجب اإلتسان بحقوق المعنية اللجنة باختصاص ليبيا  قبلت ،1989 أيار/مايو  16 ف  الملحق األول االختياري الب 

وتوكول راجع والسياسية؛ المدنية بالحقوق الخاص الدول   بالعهد   والسياسية، ةالمدني بالحقوق الخاص الدول   بالعهد  المحلق االختياري الب 
 . 1966 األول/ديسمب   كانون  UNTS 999، 16 171 رقم الوثيقة

 إليه )انضّمت 1966 األول/ديسمب   كانون  UNTS 993، 16 3 رقم الوثيقة ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدول   العهد  98
 (. 1970 أيار/مايو  15 بتاري    خ ليبيا 

وب من هوغب   التعذيب مناهضة اتفاقية 99  كانون  UNTS 1465، 10 85 رقم وثيقة المهينة، أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 
 (. 1989 أيار/مايو  16 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت 1984 األول/ديسمب  

  (. 1993 نيسان/أبريل 15 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت 1989 األول/ديسكب   كانون  UNTS 1577، 20 3 رقم الوثيقة الطفل، حقوق اتفاقية 100
 
ّ
  ليبيا  تعد

 
  أيضا

 
  دولة

 
   طرفا
 
وتوكول ف    األطفال مشاركة بشأن الطفل حقوق باتفاقية الملحق االختياري الب 

اعات ف  حة،الم الب  
ّ
 رقم الوثيقة سل

222 UNTS 2173، 25  ين 29 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت 2000 أيار/مايو وتوكولاو (؛2004 األول/أكتوبر  تشر  باتفاقية الملحق االختياري لب 
   األطفال واستغالل األطفال بيع بشأن الطفل حقوق

 )انضّمت 2000 أيار/مايو  UNTS 2171، 25 227 رقم الوثيقة اإلباحية، والمواد  البغاء ف 
   ليبيا  إليه

 
 (. 2004 حزيران/يونيو  18 ف

  التميب    أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية 101
ّ
 ليبيا  إليها  )انضّمت 1979 األول/ديسمب   كانون  UNTS 1249، 18 13 رقم قةالوثي المرأة، ضد

 (. 1989 أيار/مايو  16 بتاري    خ
 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت 1966 آذار/مارس UNTS 660، 7 195 رقم الوثيقة العنرصي، التميب    أشكال جميع عىل للقضاء الدولية االتفاقية 102
 (. 1968 تموز/يوليو  3

 1990 األول/ديسمب   كانون  UNTS 2220، 18 3 رقم الوثيقة أشهم، وأفراد  المهاجرين العّمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية 103
 (. 2004 حزيران/يونيو  18 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت

 13 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت 2006 األول/ديسمب   كانون  UNTS 2515، 13 3 رقم الوثيقة اإلعاقة، ذوي اأِلشخاص حقوق اتفاقية  104
اير   . (2018 شباط/فب 

( )الميثاق 2004 أيار/مايو  22 اإلنسان، لحقوق العرن    الميثاق العربية، الدول جامعة 105  آب/أغسطس 7 بتاري    خ ليبيا  عليه )صادقت العرن  
2006 .) 

   الميثاق 106
 19 بتاري    خ ليبيا  عليه )صادقت 1981 و حزيران/يوني UNTS 1520، 27 217 رقم الوثيقة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 

 . (1986 تموز/يوليو 
 . 2006 /ديسمب   األول كانون  UNTS 2716، 20 3 رقم الوثيقة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 107



25 
 

  كما 
ّ
  ليبيا  تعد

 
  أيضا

 
   الدول   القانون بمقتضيات ملزمة

   بما  اإلنسان 
 
وتوكولي    من وكلّ  108األرب  ع جنيف اتفاقيات ذلك ف  الب 

   109األول اإلضافيي   
   الدول   والقانون االتفاقيات بهذه الملحقي    110والثان 

، اإلنسان   
 
   111العرف

اعات أثناء تنطبق الن   الب  

حة. 
ّ
  المعروف ومن المسل

ّ
اعات أن حة الب  

ّ
اع يكون دولية.  غب   وأخرى دولية نزاعات إل تقسم المسل ح الب  

ّ
 د المسل

 
 وليا

حة القوة إل "يلجأ  حي   
ّ
وتوكول األرب  ع، جنيف اتفاقيات ألحكام ويخضع 112الدول" بي    المسل    والب 

 
  ) األول اإلضاف

 
 ف

   الدول   والقانون عليه( المصادقة حال
.  اإلنسان   

 
اع يكون  113العرف ح الب  

ّ
  يشمل كان  "إذا  دول   غب   المسل

 
  عنفا

 
حا
ّ
 مسل

حة المجموعات أو  الحكومية السلطات بي    طويل ألمد 
ّ
حتي    مجموعتي    بي    أو  المنظمة" المسل

ّ
 أكبر  و أ منظمتي    مسل

: ال المعيارين استيفاء عند   114الواحدة، الدولة ضمن ، مستوى   إل العدائية األعمال حدة ارتفاع (1 تاليي    (2 معي  

حة المجموعات
ّ
.  بالشكل منظمة المسل  

 
   صلة ذات التالية العوامل وتعتب   115الكاف

 
 دد ع العدائية:  األعمال حدة تحديد  ف

ها  األسلحة نوع وحدتها؛ ومدتها، الفردية، المواجهات    لذخائر ا عدد  المستعملة؛ العسكرية المعدات من وغب 
 أطلقت الن 

   المشاركة والقوات األشخاص عدد  وعيارها؛
 
 من الفاّرين المدنيي    عدد  المادي؛ الدمار  درجة الضحايا؛ عدد  االقتتال؛ ف

  116المتحدة.  لألمم التابع األمن مجلس وتدخل القتال؛ مناطق
 
   صلة ذات التالية العوامل تعتب   ذلك، عىل عالوة

 
 ديد تح ف

حة المجموعة كانت  إذا  ما 
ّ
  منظمة المسل

ّ
:  بالحد  

 
 جود و   المجموعة؛ ضمن تأديبية وآليات وقواعد  قيادة هيكل وجود  الكاف

؛ مقرّ    واقع رئيس 
ّ
؛ إقليم عىل سيطرتها  تبسط المجموعة أن  المعداتو  األسلحة، إل الوصول عىل المجموعة قدرة معي  

دين األخرى، العسكرية
ّ
 بما  لعسكرية،ا العمليات وتنفيذ  والتنسيق خطيطالت عىل والقدرة العسكري؛ والتدريب والمجن

  
 
اتيجية تحديد  عىل والقدرة اللوجستية؛ وشؤونها  القوات تنقالت ذلك ف  لتكتيكاتا واستخدام موحدة عسكرية اسب 

 117السالم.  اتفاقيات أو  كالهدنة  االتفاقيات وإبرام والتفاوض واحد  بصوت   التحدث عىل والقدرة العسكرية؛

 

اعات تخضع حة الب  
ّ
كة 3 المادة إل الدولية غب   المسل وتوكول جنيف، اتفاقيات بي    المشب     والب 

 
   اإلضاف

  ) الثان 
 
 حال ف

   الدول   والقانون 118عليه( المصادقة
   اإلنسان 

 
وتوكول أجزاء بعض يجعل الذي العرف    الب 

 
 بقيادة قةالمتعل األول اإلضاف

  العدائية األعمال
 
اعات عىل للتطبيق قابلة   الب  

ّ
كة 3 المادة تنطبق وفيما  الدولية.  غب   حةالمسل اعات كافة  عىل المشب   الب  

       

                                                         
   المدنيي    األشخاص حماية بشأن الرابعة جنيف اتفاقية 108

 )اتفاقية 1949 /أغسطس آب UNTS 75، 12 287 رقم الوثيقة الحرب، وقت ف 
 (. 1956 أيار/مايو  15 بتاري    خ ليبيا  إليها  )انضّمت الرابعة( جنيف

وتوكول 109    الب 
   المعقودة جنيف اتفاقيات إل اإلضاف 

ق 1949 /أغسطس آب 12 ف 
ّ
حة، الدولية المنازعات ضحايا  بحماية والمتعل

ّ
 الوثيقة المسل

 (. 1978 حزيران/يونيو  7 بتاري    خ ليبيا  إليه نضّمت)ا 1977 حزيران/يونيو  UNTS 1125، 8 3 رقم
وتوكول 110    الب 

   المعقودة جنيف اتفاقيات إل اإلضاف 
ق 1949 /أغسطس آب 12 ف 

ّ
حة المنازعات ضحايا  بحماية والمتعل

ّ
 الدولية، غب   المسل

 الكاملة القائمة عىل االطالع يمكن (. 1978 و حزيران/يوني 7 بتاري    خ ليبيا  إليه )انضّمت 1977 حزيران/يونيو  UNTS 1125، 8 610 رقم الوثيقة
:  الرابط عب    

ون  https://ihl- اإللكب 
ected.xsp?xp_countrySelected=LYdatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySel . 

   الدول   القانون قواعد  مجموعة عىل االطالع يمكن111
   اإلنسان 

 
databases.icrc.org/customary-https://ihl- الرابط:  عب   العرف

ihl/eng/docs/v1_rul الدول   القانون ناتبيا )قاعدة   
   اإلنسان 

 
 األحمر(.  للصليب الدولية اللجنة عن الصادرة العرف

  العام المدع   دعوى السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 112
ّ
 بشأن القرار  االستئناف، دائرة ،IT-94-1 رقم الدعوى تاديش، ضد

ين 2 باالختصاص، التمهيدي الطعن  . 70 الفقرة ،1995 األول/أكتوبر  تشر
اع يجوز  . 2 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية 113 ح للب  

ّ
  يصبح أن الدول   غب   المسل

 
  أخرى دولة تدخلت إذا  دوليا

 
ة    مباشر
 
اع ف  إحدى مارست إذا  أو  الب  

  الدول
 
حة المجموعات إحدى عىل كاملة"  "سيطرة

ّ
   المشاركة المسل

 
اع؛ ف   العام المدع   دعوى راجع الب  

ّ
 دائرة ،IT-94-1 رقم الدعوى تاديش، ضد

 . 84 الفقرة ،1999 تموز/يوليو  15 الحكم، االستئناف،
  العام المدع   دعوى السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة . 3 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية 114

ّ
 ،IT-94-1 رقم الدعوى تاديش، ضد

ينت 2 باالختصاص، التمهيدي الطعن بشأن القرار  االستئناف، دائرة  . 70 الفقرة ،1995 األول/أكتوبر  شر
  العام المدع   دعوى السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 115

ّ
 أيار/مايو  7 الحكم، المحاكمة، دائرة ،IT-94-1 رقم الدعوى تاديش، ضد

   المسلحة القوات رف  وغ ومرض   جرىح حال لتحسي    الثانية جنيف اتفاقية تعليق:  بيكتيت، ج.  فيه ورد  ،562 الفقرة ،1997
 جنيف ،البحار ف 

  راجع ؛33 ص.  ،1960
 
 . 37 ص.  أيضا

  العام المدع   دعوى السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 116
ّ
 3 الحكم، المحاكمة، دائرة ،T-84-04-IT رقم الدعوى هاراديناج، ضد

 . 49 الفقرة ،2008 نيسان/أبريل
 . 60 الفقرة نفسه، المرجع 117
118  

ّ
وتوكول من (1) 1 المادة د تحد    الب 

 
   اإلضاف

ب بذاتها  قائمة تطبيق عتبة الثان 
ّ
حة المجموعات من تتطل

ّ
 قيادة تتح تمارس " أن المسل

 " قالملح هذا  تنفيذ  وتستطيع ومنسقة، متواصلة عسكرية بعمليات القيام من يمكنها  ما  السيطرة من إقليمه من جزء عىل مسئولة
وتوكول  . "الب 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=LY
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=LY
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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حة
ّ
  الدولية، غب   المسل

ّ
وتوكول فإن    الب 

 
   اإلضاف

اعات عىل فقط ينطبق الثان     الب  
 الحكومية طاتالسل بي    تدور  الن 

حة والجماعات
ّ
اعات عىل ينطبق وال  النظامية المسل حة المجموعات بي    الب  

ّ
   القانون أما  119النظامية.  المسل

 اإلنسان 

اعات يرع الذي الدول   حة الب  
ّ
حة المجموعات مباشر  بشكل   فيلزم الدولية غب   المسل

ّ
   المسل

امات اتقها ع عىل تقع الن   الب  

حة المجموعات هذه أفراد  يتحّمل أن ويمكن  120الصدد، بهذا 
ّ
 القانون بموجب الحرب جرائم عن المسؤولية المسل

 .  الدول 

 

 
ّ
   عليها  المنصوص األساسية يةالحما أشكال إن

 
  تبف   اإلنسان لحقوق الدول   القانون ف

 
   سارية
 
ح.  اعالب    أوقات ف

ّ
 121المسل

   الدول   القانون ويعتب  
   وال  البعض، لبعضهما  "مكّملي    اإلنسان لحقوق الدول   والقانون اإلنسان 

 أحدهما  يستثن 

   الدول   القانون يستخدم 122". اآلخر 
   عليها  المنصوص ايةالحم تعزيز  أجل من اإلنسان 

 
   سان،اإلن حقوق اتفاقيات ف

 
 ما  ف

ق
ّ
  يتعل

 
   123العادلة.  المحاكمة حقوق من االنتقاص بعدم مثال

 
   الحق عىل اإلنسان حقوق حماية فيه تنطبق وقت   وف

 
 ف

   والحق الحرية
 
   الدول   القانون ضوء عىل تطبيقهما  نطاق يتبدل قد  الحياة، ف

   اإلنسان 
 
اع حاالت  ف حا الب  

ّ
 124. لمسل

 

 
 
اعات من عدد  وقع ،2011 العام من اعتبارا حة الب  

ّ
   عىل المسل

امن وقعا  نزاعان 2011 بالعام عصف إذ  الليبية.  األراض   بالب  

ح أولهما  بعضهما، مع
ّ
   لحكومة وقتها  الخاضعة الليبية الدولة بي    دول   غب   مسل

 
حة؛ ةالمعارض ومجموعات القذاف

ّ
 المسل

ح نزاع وثانيهما 
ّ
.  شمال لحلف التابعة والدول الليبية الدولة بي    دول   مسل    125األطلس 

 
 من عدد  وقع ،2014 العام ف

اعات حة الب  
ّ
   الجيش منها  مجموعات عدة بي    الدولية غب   المسل

 المناض و  حفب   خليفة اللواء بقيادة اللين    الوطن 

  ليبيا  فجر  النواب؛ لمجلس
 
   للمؤتمر  دعما

يعة أنصار  خاصةوب اإلسالمية والمجموعات العام؛ الوطن   تنظيم بعد  ا وفيم الشر

 126اإلسالمية.  الدولة

 

   السياىس   المستوى عىل االستقرار  انعدام ومع
 
، ليبيا  ف

 
  ليشتعل الرصاعات فتيل عاد  عموما

 
   مرارا
 
ةالف ف  2014 بي    ما  ب 

.  التاري    خ وحن      الحال 
 
ة ف    الجيش خاض ،2018 حزيران/يونيو  28و أيار/مايو  7 بي    ما  الفب 

  اللين    الوطن 
 
  حملة

 
 عسكرية

   درنة حماية قوة من درنة مدينة الستعادة
  عليها  يطلق كان  )الن 

 
 ائلالوس وتدلّ  درنة(.  مجاهدي شورى مجلس سابقا

   المعتمدة والطرق
 
بات فيها  بما  القتال ف    الخسائر  ونسبة الجوية الرص 

 
 ويبدو  ة. العدائي األعمال حدة عىل األرواح ف

  درنة معركة العتبار  التنظيم من كاف    مستوى عىل الطرفان
 
  نزاعا

 
حا
ّ
 الدول   القانون مقتضيات عليه تنطبق دول   غب   مسل

 .  
 127اإلنسان 

       

                                                         
وتوكو  119    لالب 

 
، اإلضاف  

 (. 1) األول المادة الثان 
وتوكول ؛3 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية 120    الب 

 
، اإلضاف  

 (. 1) األول المادة الثان 
عية الدولية، العدل محكمة 121  نشاطات ؛25 الفقرة ،1996 تموز/يوليو  8 استشاري، رأي النووية، األسلحة باستخدام التهديد  أو  استخدام شر

حة
ّ
   عىل مسل

  الديمقراطية الكونغو  )جمهورية الكونغو  أراض 
ّ
اير  3 الحكم، أوغندا(، ضد  . 219-216 الفقرات ،2006 شباط/فب 

ام طبيعة : 31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 122    االلب  
   األطراف الدول عىل المفروض العام القانون 

 مماأل  وثيقة العهد، ف 
 . 11 الفقرة ،2004 أيار/مايو  Add.13CCPR/C/21/Rev.1/، 26 رقم المتحدة

   العهد  بأحكام التقّيد  عدم : 29رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 123
 رقم المتحدة األمم وثيقة (،4 )المادة الطوارئ حاالت  ف 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، 31 16 الفقرة ،2001 آب/أغسطس . 
   الفرد  )حق 9 المادة : 35 رقم العام تعليقال اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 124

   الحرية ف 
 رقم المتحدة األمم وثيقة شخصه(، عىل األمان وف 

CCPR/C/GC/35، 16  الحق 6 المادة : 36 رقم العام التعليق ؛64 الفقرة ،2014 األول/ديسمب   كانون(   
 رقم المتحدة األمم وثيقة الحياة(، ف 

CCPR/C/GC/36، 30 ين   راجع . 64 الفقرة ،2018 األول/أكتوبر  تشر
 
  إيزاييفا  اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة أيضا

ّ
 رقم الطلب روسيا، ضد

اير  24 ،00/ 57950  . 2005 شباط/فب 
/يناير  كانون  A/HRC/17/44، 12 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، حول الحقائق لتقص   الدولية اللجنة تقرير  125  

-50 الفقرات ،2012 الثان 
56 . 
وع جنيف، ديميةأكا 126    القانون سيادة "روالك" مشر

 
اعات ف اعات المسلحة، الب   حة الب  

ّ
   الدولية غب   المسل

 ليبيا.  ف 
   الجيش تنظيم حول الوافية المعلومات تتوفر  ال  127

.  الوطن     المشاركة عىل الجيش قدرة ولكن اللين  
 
 وتنفيذ  لمستمرةا العسكرية العمليات ف

بات الحصارات   حتقب   الجوية والرص 
ّ
م الجيش أن

ّ
   بما  منظ

ل يكف 
ّ
حة مجموعة ليشك

ّ
ح زاعن وجود  تحديد  ألغراض للدولة منتمية غب   مسل

ّ
 مسل

.  غب      للدعم المتحدة األمم بعثة ناشدت المنطلق، هذا  من دول 
 
اع أطراف الدولية الحكومية غب   المنظمات من وعدد  ليبيا  ف ام ىلع الب    احب 

.  الدول   القانون مقتضيات  
   للدعم المتحدة األمم بعثة راجع اإلنسان 

 
   الوضع حول بيان ليبيا، ف

 رايتس هيومن ؛2018 حزيران/يونيو  1 درنة، ف 
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   القتال اشتعل ،2018 وأيلول/سبتمب   آب/أغسطس شهري ف

 
 الفرقة – المتصارعة الميليشيات بي    وحولها  طرابلس ف

.  الوفاق لحكومة منتمية إنها  يقال والثانية 2017 عام الدفاع وزارة أسستها  األول طرابلس، ثوار  وكتيبة السابعة  
 الوطن 

ى وقد 
ّ
  115 مقتل إل القتال أد

 
ين  وإصابة شخصا حة المجموعات تنظيم درجة وتشب   آخرين.  كثب 

ّ
   المسل

  تكان  الن 
 
 قادرة

ة الشهر، لقرابة دامت ومنظمة مستمرة اعتداءات شنّ  عىل
ّ
   القتال وحد

   ما ب لثقيلةا األسلحة فيها  استخدمت الن 
 
 ذلك ف

اعات فئة ضمن القتال تصنيف يمكن أنه إل المدفعية األسلحة    الدولية غب   المسلحة الب  
 مقتضيات ليها ع تنطبق الن 

.  الدول   القانون  
   الجيش قاد  ،2019 نيسان/أبريل 4 بتاري    خ 128اإلنسان 

  اللين    الوطن 
 
  عملية

 
 النطاق واسعة عسكرية

   العدائية، األعمال حدة وصلت وقد  طرابلس.  عىل للسيطرة
لها  الن 

ّ
بات استخدام تخل  مستوى إل ةوالمدفعي الجوية الرص 

اع ح الب  
ّ
   الجيش بي    الدول   غب   المسل

   الوفاق لحكومة الموالية والقوات اللين    الوطن 
ى ما  الوطن 

ّ
 من أكبر  زوحن إل أد

. مد 23 عن يقلّ  ال  ما  بينهم من األقل عىل ضحية 432 وسقوط شخص ألف 50
 
   129نيا

 
  التقرير، هذا  صياغة وقت وف

اع كان .  يزال ال  الب  
 
 دائرا

 

ل أمثلة أربعة سوى هذه ليست
ّ
   العدائية األعمال فيها  تشك

 
حة نزاعات ليبيا  ف

ّ
 الدول   القانون يها ف ينطبق دولية غب   مسل

  
   اإلنسان.  حقوق قانون جانب إل اإلنسان 

 
   األخرى الحاالت  سائر  ف

 حقوق انونق يطبق التقرير، هذا  إليها  يتطّرق الن 

 وحده.  اإلنسان

 

ام الليبية الدولة 2.3 ام الواقع بحكم السلطات والي      ا عليه المنصوص الحقوق وحماية باحي 
 
 ف

 الدول   القانون

 

م ، القانون مقتضيات بموجب ليبيا، تلب      بما  الدول 
 
   االتفاقيات ذلك ف

   بالتحقيق ،طرف كدولة  إليها  انضّمت الن 
 
 كافة  ف

   عليها  المنصوص جرائمال
 
   ومالحقتها  الدول   القانون ف

 
ر  حال ف

ّ
 الدول   القانون يفرض  130لذلك.  الكافية األدلة توف

  
  الخصوص وجه عىل اإلنسان 

 
اما    بالتحقيق الب  

 
   الحرب جرائم ف

حة القوات ترتكبها  الن 
ّ
 والمجموعات لدولةل التابعة المسل

حة
ّ
   النظامية المسل

 
اعات سياق ف   الب  

ّ
ام وحدها  الليبية الدولة عاتق وعىل 131الدولية.  وغب   الدولية حةالمسل  بالتحقيق الب  

       

                                                         
د  درنة معركة ليبيا:  ووتش،

ّ
.  تهد ام المتنازعة األطراف عىل المدنيي    وفروا  ليبيا:  الدولية، العفو  منظمة ؛2018 أيار/مايو  14 الحرب، بقواني    االلب  

   حاضينالم للمدنيي    الحماية
 . 2018 حزيران/يونيو  11 درنة، ف 

   الوضع حول العام األمي    باسم المتحدث إل منسوب بيان المتحدة، األمم منظمة 128
 هيومن ؛2018 أيلول/سبتمب   1 ليبيا، طرابلس، ف 

   مدنيي    مقتل ليبيا:  ووتش، رايتس
حة، الجماعات بي    عالقون السكان طرابلس.  اشتباكات ف 

ّ
 . 2018 مب  أيلول/سبت 1 المسل

 المحكمة ؛2019 نيسان/أبريل 20 طرابلس، اشتباكات عن 14 رقم الحالة تقرير  ليبيا:  اإلنسانية، الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب 129
   العنف تصاعيد  بشأن بنسودا  فاتو  العامة المدعية بيان الدولية، الجنائية

 . 2019 نيسان/أبريل 16 ليبيا، حولها، وما  طرابلس ف 
 من األشخاص جميع  لحماية الدولية االتفاقية ؛16 المادة اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ؛12 المادة التعذيب، مناهضة يةاتفاق 130

 من المستوفاة المجموعة (؛1) 13 المادة ، القشي االختفاء من األشخاص جميع  حماية بشأن اإلعالن ؛10و 3 المادتان القشي، االختفاء
 رقم المتحدة األمم وثيقة ،العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية ةالمتعلق المبادئ

E/CN.4/2005/102/Add.1، 8  اير    الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ ؛19 المبدأ  ،2005 شباط/فب 
 والجب   االنتصاف ف 

ة واالنتهاكات اإلنسان لحقوق الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا     للقانون الخطب 
 رقم ةالمتحد األمم وثيقة ،الدول   اإلنسان 

A/RES/60/147، 16  نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ ؛4 الفقرة الثالث، المبدأ  ،2005 األول/ديسمب   كانون 
   واإلعدام القانون

/يناير  كانون  ،E/1989/89 رقم المتحدة األمم وثيقة ، ةمحاكم دون واإلعدام التعسف   
 التقص   مبادئ ؛9 المبدأ  ،1991 الثان 

ه للتعذيب الفعالي    والتوثيق وب من وغب   ،A/RES/55/89 رقم المتحدة األمم وثيقة المهينة، أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 
   الدول   القانون بيانات قاعدة (؛2-1) 146 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية ؛2 المبدأ  ،2000 األول/ديسمب   كانون  4

   اإلنسان 
 
 الدولية للجنة العرف

 . 18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛158 القاعدة األحمر، للصليب
131   
 
اعات يتعلق ما  ف حة بالب  

ّ
و  جنيف اتفاقيات تلزم الدولية، المسل    توكولوالب 

 
يغ   إجراء أي تتخذ  أن الدول األول اإلضاف  عقوبات فرض يلزم تشر

فون الذين األشخاص عىل فعالة جزائية اف يأمرون أو  يقب  افب المتهمي    ومالحقة االتفاقية، لهذه الجسيمة المخالفات إحدى باقب   هذه مثل اقب 
افها، باألمر  أو  الجسيمة المخالفات وتوكول (؛2-1) 146 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية راجع المحاكم؛ إل وبتقديمهم باقب     الب 

 
 األول، اإلضاف

   (. 1) 85 المادة
 
اعات يتعلق ما  ف حة بالب  

ّ
   الدول   القانون اتفاقيات من عدد  ينّص  الدولية، غب   المسل

 لمحاكمل األساسية واألنظمة اإلنسان 
   بما  الدولية، القضائية والهيئات

 
 راجع قتها؛ومالح فيها  التحقيق يستلزم ما  الحرب جرائم تجريم عىل الدولية، الجنائية المحكمة ذلك ف

1974  قمر  المتحدة األمم وثيقة استعمالها أو  نقلها  أو  بها  واالحتفاظ الكيميائية األسلحة وتخزين واحتياز  وإنتاج استحداث حظر   معاهدة
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   الدول   والقانون اإلنسان حقوق انتهاكات ف

   اإلنسان 
ل الن 

ّ
   الدول   القانون بموجب جرائم تشك

 المسؤولون تكبها ير  والن 

  
 
حة المجموعات أعضاء أو  الدولة ف

ّ
ام منها، يهبتوج أو  إمرتها  تحت يعمل من كل  أوّ  المسل  جرائمال هذه بمالحقة والب  

  ال  مما  ضحاياها.  وإنصاف وتجريمها 
ّ
  فيه شك

ّ
حة المجموعات بعض أن

ّ
 ومن بالحكومة.  صلة ذات أو  مرتبطة المسل

  يعت ب   "أنه المعروف
 
  فع ال

 
 انك  إذا  أشخاص مجموع  ة أو  ش   خص تص رف ال دول   الق انون بمقتض ى الدول ة ع ن ص ادرا

   يترصفون األشخاص مجموعة أو  الشخص
 
 رقابتها  تتح أو  منها  بتوجيهات أو  الدولة تل ك تعليمات عىل بناء الواقع ف

  الليبية السلطات وعىل132". الترصف بذلك القيام عند 
 
ام أيضا    بالتحقيق الب  

 
   الجرائم ف

 المجموعات د أفرا يرتكبها  الن 

حة
ّ
   المسل

ام 133برضاها، أو  سيطرتها  تحت تعمل الن   حقوق انتهاكات من شخص أي لحماية الواجبة العناية لببذ والب  

   عليها  المنصوص والجرائم اإلنسان
 
   الدول   القانون ف

حة الجماعات ترتكبها  والن 
ّ
 134الدولة.  ةسيطر  عن الخارجة المسل

 

 
ّ
ام إن    بالتحقيق االلب  

 
 مسموحة غب   ني   واالق فهذه التقادم، لقواني    يخضع ال  ومالحقتها  الدول   القانون بموجب الجرائم ف

  
 
ة بالجرائم يتعلق ما  ف    عليها  المنصوص الخطب 

 
  كالجرائم  الدول   القانون ف

ّ
 واإلبادة ،الحرب وجرائم اإلنسانية، ضد

 135القضاء.  نطاق خارج واإلعدام القشي واالختفاء كالتعذيب،  اإلنسان، لحقوق الجسيمة واالنتهاكات

 

ح ها  العامة والجمعية المتحدة، لألمم لتابعا األمن مجلس عن الصادرة البيانات بعض تقب   المتحدة، مماأل  هيئات من وغب 

حة المجموعات تتحمل أن
ّ
   المسل

ل الن 
ّ
 عىل سيطر وت الحكومية بالمهام شبيهة مهام وتمارس الواقع بحكم سلطات تشك

  
   الدولية المسؤوليات بعض األراض 

 
   136المجال.  هذا  ف

 
   العادية د للقيو  يخضعون هم األحوال، من حال أيّ  ف

 ا يفرضه الن 

، القانون امات يشمل منها  والعديد  المحىل   اإلنسان.  حقوق قانون يفرضه الذي السلوك بتنظيم مرتبطة الب  

 

  
 
  ليبيا  فيه ليست وقت   ف

 
  دولة

 
   طرفا
 
، روما  نظام ف   األساىس 

 
 للمحكمة يجوز  (،2011) 1970 األمن مجلس لقرار  تبعا

   التحقيق الدولية الجنائية
 
   ائمالجر  ف

   تدخل الن 
 
   بما  فيها  والبت ومالحقتها  المحكمة اختصاص ف

 
  الجرائم ذلك ف

ّ
 ضد

       

                                                         
45 UNTS، 3   قمر  وثيقة لألفراد، المضادة األلغام ونقل وتطوير  وإنتاج وتخزين عمالاست حظر  اتفاقية (؛1) 7 المادة ،1992 أيلول/سبتمب 

211 UNTS 2056، 18   النظام ؛3 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛9 المادة ،1997 أيلول/سبتمب 
 األساىس   النظام )ه(؛ (2) 8 )ج(، (2) 8 المواد  الدولية، الجنائية للمحكمة ىس  األسا النظام ؛4 المادة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساسية
اليون، الخاصة للمحكمة    . 4-3 المادتان بسب 

 
اعات يتعلق ما  ف حة بالب  

ّ
اعات الدولية المسل حة والب  

ّ
 دول  ال القانون يفرض الدولية، غب   المسل

  
   اإلنسان 

 
   التحقيق الدول عىل العرف

 
   الحرب جرائم ف

   يد  عىل ارتكبت أنها  يدع الن 
 الخاضعة قاليماأل أو  أقاليمها  عىل أو  الدول هذه مواطن 

   الدول   القانون بيانات قاعدة لواليتها. 
   اإلنسان 

 
 . 158 القاعدة األحمر، للصليب الدولية للجنة العرف

، القانون لجنة 132 وعة غب   األفعال عن الدول مسؤولية الدول  ، المشر
 
ين دوليا    تشر

 . 8 المادة ،2001 /نوفمب  الثان 
 كانون  CAT/C/GC/2، 24 رقم المتحدة األمم وثيقة ،2 للمادة األطراف الدول تنفيذ  : 2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 133

/يناير،  
 . 18 الفقرة الثان 
 : 3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛21 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 134

   الحق
ين 18-4 والخمسون، السابعة العادية الدورة (،4 )المادة الحياة ف  /نوفمب   تشر  

 . 9 الفقرة ،2015 الثان 
، الدولية اللجنة 135  تنّص  . 384-378 ،372-363 ص.  ،2015 ،7 رقم الممارسي    دليل العقاب، من اإلفالت ومكافحة الدول   القانون للحقوقيي  

ات تطبيق استثناء عىل عديدة دولية مواثيق   المرتكبة والجرائم الحرب جرائم تقادم عدم اتفاقية راجع التقادم؛ فب 
ّ
 رقم الوثيقة انية،اإلنس ضد

73 UNTS 754، 26 ين /نوفمب   تشر  
   إليها  ليبيا  )انضّمت 1968 الثان 

 
 ،الدولية ةالجنائي للمحكمة األساىس   روما  نظام (؛1989 أيار/مايو  16 ف

 ،عقابال من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة ؛29 المادة
    الحق، بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ ؛23 المبدأ 

 اإلنسان لحقوق الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان    راجع . 7-6 الفقرتان الدول 
 
، الختامية:  المالحظات اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة أيضا  قةوثي األرجنتي  

ين CCPR/CO/70/ARG  15رقم، المتحدة األمم /نوفمب   تشر  
، الدولية اللجنة ؛11 الفقرة ،2000 الثان   ومكافحة الدول   انونالق للحقوقيي  

 . 383-382 ،374 ص.  ،2015 ،7 رقم الممارسي    دليل العقاب، من اإلفالت
  التميب    عىل القضاء  لجنة 136

ّ
   المرأة وضع بشأن 30 رقم العامة التوصية المرأة، ضد

اعات منع سياق ف     الب  
اع حاالت  وف   انتهاء بعد  وما  الب  

اع ين C/30CEDAW/C/G، 18 رقم المتحدة األمم وثيقة ، الب      الخاص المقرر  ؛16 الفقرة ،2013 األول/أكتوبر  تشر
 اإلعدام بحاالت  المعن 

، موجزة وبإجراءات القضاء نطاق خارج
 
   الحق حماية للدولة:  التابعة غب   المسلحة الجهات وتعّسفا

 
 قمر  المتحدة األمم وثيقة الحياة، ف

A/HRC/38/44، 5  اء فريق ؛2018 حزيران/يونيو    البارزين واإلقليميي    يي   الدول الخب 
 
   اإلنسان حقوق حالة اليمن، ف

   بما  اليمن ف 
 ذلك ف 

 ؛14 الفقرة ،2018 آب/أغسطس A/HRC/39/43، 17 رقم المتحدة األمم وثيقة ،2014 أيلول/سبتمب   منذ  المرتكبة والتجاوزات االنتهاكات
   االحتجاجات بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنة تقرير 

 
  A/HRC/40/74 ، 25 رقم المتحدة األمم وثيقة المحتلة، فلسطينيةال األرض ف

اير شباط/   . 11 الفقرة ،2019فب 



29 
 

   عىل المرتكبة 137الحرب، وجرائم اإلنسانية
اير  منذ  الليبية األراض   الجنائية المحكمة تمارس لن 138. 2011 شباط/فب 

   ما ب األسباب، من لمجموعة معيني    جناة أو  معينة بجريمة يتعلق فيما  اختصاصها  الدولية
 
 تحقق يبيا ل كانت  إذا  ذلك ف

  
 
  قادرة وغب   راغبة غب   ليبيا  تكن لم ما  تالحقها  أو  القضية ف

 
 139ة. القضائي المالحقة أو  التحقيق إجراء عىل حقا

 

  
 
  التحقيقات عدد  يبف   الممارسة، ف

 
   االنتهاكات بحجم اإلخالل عدم مع محدودا

 الدولية المنظمات أوردت الن 

  وقوعها  عن تقارير  اإلعالم ووسائل ،الحكومية غب   والمنظمات
 
   الشكاوى عن التقارير  إل ونظرا

م الن 
ّ
 أمام الضحايا  ها ب تقد

    140الليبية.  السلطات
 
   للدعم المتحدة األمم بعثة أفادت ،2018 العام من نيسان/أبريل ف

 
 األمم ومفوضية ليبيا  ف

   تحقيقات أي فتح عدم عن اإلنسان لحقوق السامية المتحدة
 
   اإلنسان حقوق اتانتهاك ف

 المجموعات د أفرا ارتكبها  الن 

حة
ّ
   وذكر  سبق وكما  141. 2011 العام منذ  المسل

 
 الليبية السلطات قبل من قليلة محاوالت  سوى تبذل لم 1.3.2 القسم ف

   للتحقيق للتحقيق
 
 مرتكبيها.  ومالحقة والتجاوزات االنتهاكات ف

 

  
 
قت ،2013 سنة صادر   تقرير  ف

ّ
   للدعم دةالمتح األمم بعثة وث

 
 إلنسانا لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

   وقعت سيئة معاملة أو  تعذيب أعمال عن نتجت أنها  زعم االحتجاز  قيد  وفاة حالة 27
 
 ةالخاضع االحتجاز  مرافق ف

 
 
   ولكنها  الدولة لسلطة اسميا

 
حة.  المجموعات لسيطرة خاضعة الواقع ف

ّ
ه التقارير  وأفادت المسل

ّ
 وزير  ةإحاط غمور  أن

  الدعاوى بتفاصيل العدل
ّ
ه إل
ّ
   أجري تحقيق أي المنظمتي    علم إل يصل لم أن

 
 أفادت كما   142المزعومة.  الوفاة حاالت  ف

  المنظمتان
 
م كما   143تعذيب.  شكوى عقب تحقيق أي إجراء عدم عن أيضا

ّ
   المحتجزون تقد

 
 2012/ 630 رقم القضية ف

  
 
   144يبدو.  ما  عىل فيها  تحقيقال يجر  لم تعذيب بشكاوى الهضبة سجن ف

 
   تحقيق افتتح الحاالت، إحدى ف

 
 الشكوى ف

  
   الساعدي المتهم رفعها  الن 

 
ب خضع أنه زعم الذي القذاف بون. ي وهم السجناء زمالئه مشاهدة عىل وأجب   للرص     رص 

 
 ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة تتحدث السياق، هذا 
 
  نع اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

ّ
 النائب أن

   السجناء شؤون عن المسؤول الدعيك   صالح عىل القبض ألف   الصور  الصديق العام
 
 ستة مدة زهواحتج الهضبة سجن ف

   التحقيق رهن عنه اإلفراج أعيد  ولكن أيام. 
 
   تعيينه أعيد  2016 أيلول/سبتمب   وف

 
   قيادي منصب ف

 
 145الهضبة.  ف

 
 ووفقا

   التحقيق نأ يبد  لم المتاحة، للمعلومات
 
   الساعدي شكوى ف

 
.  يكن لم القذاف

 
 فعال

 

   فعالة تحقيقات إجراء عن الليبية السلطات عجزت وفيما 
 
 عليها  نصوصم جرائم ارتكاب عىل تدلّ  فيها  موثوق تقارير  ف

  
 
، القانون ف اماتها  تنتهك فه   الدول     الدولية الب  

 
   التحقيق ف

 
ة الجرائم ف  اإلنسان وقلحق الجسيمة واالنتهاكات الخطب 

  ومالحقتها. 

       

                                                         
  من بالرغم 137

ّ
  ةالمرتكب الجرائم بإدانة سوى تقم لم تاريخه حن   أنها  إال  الجماعية اإلبادة تشمل والية الدولية الجنائية للمحكمة أن

ّ
 اإلنسانية ضد

   الحرب وجرائم
 
ق ما  ف

ّ
   حالةبال يتعل

 
  الدولية الجنائية المحكمة تتمتع ،2018 تموز/يوليو  17 ومن ليبيا.  ف

 
   النظر  باختصاص أيضا

 
 جريمة ف

   الدول إل بالنسبة العدوان
 إحالة عند  أو  إليه انضّمت أو  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام عىل الصلة ذي التعديل عىل صادقت الن 

 التاري    خ.  هذا  بعد  الصادرة األمن مجلس
اير  S/RES/1970، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة ،1970 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار  138  . 8-4 الفقرات ،2011 شباط/فب 
 . 17 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   روما  نظام 139
، راجع 140

 
   للدعم المتحدة األمم بعثة مثال

 
   حتجاز اال  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق لساميةا المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 التعّسف 
   وغب  

   القانون 
 
 . 36 ،30 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

 . 37 ص.  نفسه، المرجع 141
   للدعم المتحدة األمم بعثة 142

 
   الوفاة وحاالت  التعذيب اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
   جاز االحت أماكن ف

 
 ليبيا، ف

ين  . 14 ص, ،2013 /أكتوبر  األول تشر
   للدعم المتحدة األمم بعثة 143

 
  التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ّسف 
  
   القانون 

 
 . 29 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة 144
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 29-28 ص.  ،2017 شباط/فب 

 . 30 ص.  نفسه، المرجع 145
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 الموضوعية التحديات المساءلة:  إطار  - الثالث الفصل

 

   الجرائم تشمل 
   الدول   القانون عليها  يعاقب الن 

   ارتكابها  جرى والن 
 
 وبإجراءات ضاء،الق نطاق خارج اإلعدامات ليبيا  ف

، موجزة
 
ه والتعذيب وتعّسفا وب من وغب    ها إلي )يشار  المهينة أو  لالإنسانيةا أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

 
 اختصارا

ه واالغتصاب السيئة(، بالمعاملة    والعنف الجنس   العنف أشكال من وغب 
، النوع عىل المبن   القشي، ختفاءواال  االجتماع 

قاق.    قد  كما   واالسب 
 
   الدول   القانون بموجب حرب جرائم إل الذكر  اآلنفة الجرائم ترف

   جرت إذا  اإلنسان 
 
 نزاع   ر طاإ ف

ح
ّ
اعات، إطار  خارج 146مستمّر.  مسل ل اإلنسان حقوق قانون إل الجرائم هذه تخضع الب  

ّ
ة انتهاكات وتشك  قوقلح خطب 

  منهخ    أو  االنتشار  واسع اعتداء من كجزء    ترتكب عندما  أما  اإلنسان. 
ّ
، ضد   فه   المدنيي  

 
  جرائم إل ترف

ّ
 147إلنسانية. ا ضد

 

م
ّ
  الفصل هذا  يقد

 
اماتها  تتقّيد  ليبيا  كانت  إذا  لما  تحليال    الدولية بالب  

 
  ال الجرائم عن المساءلة ضمان ف

 عليها  يعاقب ن 

   عمل إطار  خالل من الدول   القانون
   صلالف هذا  يبحث وبخاصة، مرتكبيها.  ويالحق السلوكيات هذه يجّرم قانون 

 
 ما  ف

 :   الجرائم تعريفات كانت  إذا  ما  (1 يىل 
 
   الواردة التعريفات مع متسقة

 
؛ القانون ف    القانون كان  إذا  ما  (2 الدول 

ّ
 يدرج المحىل

   عليها  المنصوص المسؤولية أشكال
 
 العفو  مبدأي تطبيق كان  إذا  ما  (3 الرؤساء؛ مسؤولية وبخاصة الدول   القانون ف

  والحصانة
 
 الدولية.  والمعايب   الدول   القانون مع متوافقا

 

 الجرائم تعريفات 3.1

 

   والحرمان القشي، واالختفاء السيئة، والمعاملة التعذيب الدول   ونالقان بموجب الجرائم تشمل
 الحياة، نم التعّسف 

قاق،   واالسب 
 
  والجرائم الحرب جرائم عن فضال

ّ
  الممكن من كما   148اإلنسانية.  ضد

 
 العنف ممارسات تشكل أن أحيانا

   الشائعة بالبشر  واإلتجار  الجنس  
 
  ليبيا  ف

 
.  القانون جببمو  جرائم بدورها  تشكل وبالتال   السلوكيات هذه من جزءا  الدول 

   الدول   والقانون المعاهدات قانون ويلزم
 
   الدول العرف

 
   تجريمها  ف

 
.  قانونها  ف  

ّ
 149المحىل

 

ه التعذيب 3.1.1 وب من وغير  السيئة المعاملة ض 

 

 الدول   القانون

 

ر 
ّ
   التعذيب ُيحظ

 
ه التعذيب مناهضة اتفاقية ف وب من وغب   المهينة، و أ الالإنسانية أو  القاسية قوبةالع أو  المعاملة ض 

، والميثاق الطفل، حقوق واتفاقية والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   والعهد    ا والميثاق العرن  
 لحقوق ألفريف 

       

                                                         
  العام المدع   دعوى السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 146

ّ
 ،-IT23/1-96و رقم IT-96-23 القضيتان وآخرين، كوناراتش  ضد

 . 59- 57 الفقرات ،2002 حزيران/يونيو  12 الحكم، االستئناف، دائرة
  . 7 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 147
 ،عقابال من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة 148

  راجع ب.  التعريف
 
   المذكورة المصادر  إل باإلضافة 8-5 المواد  الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام أيضا

 
 الالحقة.  األقسام ف

وتوكول ؛4 المادة التعذيب، مناهضة اتفاقية 149    بالميثاق الملحق الب 
   المرأة بحقوق المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

 فريقيا أ ف 
 األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية ؛4 المادة (،2004 أيار/مايو  23 بتاري    خ ليبيا  إليه )انضّمت 2003 تموز/يوليو  11 مابوتو(، )بروتوكول

 ابورو جو  اإلنسان، لحقوق األمريكية البلدان محكمة ؛8-5 المواد  الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛4 المادة القشي، االختفاء من
  وآخرون

ّ
   الدول   القانون بيانات قاعدة ؛128 ،93 الفقرتان ،2006 أيلول/سبتمب   22 ،153 رقم ج السلسلة الباراغواي، ضد

   اإلنسان 
 
 العرف

 . 156 القاعدة األحمر، للصليب الدولية للجنة
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 مناهضة اتفاقية من األول المادة تعّرف 150األساس.  هذا  عىل التعذيب تجريم ليبيا  عىل ويجب والشعوب، اإلنسان

:  الشكل عىل التعذيب جريمة بالتعذي  
 اآلن 

 

  شديد  عذاب أو  ألم عنه ينتج عمل أى
 
، أم كان  ،جسديا

 
 ذا ه من الحصول بقصد  ما  بشخص عمدا  يلحق عقليا

اف، عىل أو  معلومات عىل ثالث، شخص من أو  الشخص،    يشتبه أو  ارتكبه عمل عىل معاقبته أو  اعب 
 
 انه ف

 و أ األلم هذا  مثل يلحق عندما  أو  - ثالث شخص أى أو  هو  رغامها أو  تخويفه أو  ثالث شخص أو  هو  ارتكبه،

  التميب    عىل يقوم سبب ألي العذاب
 
 رسم   ظفمو  عنه يسكت أو  عليه يوافق أو  عليه يحرض أو  نوعه، كان  أيا

 أو  انونيةق عقوبات عن فقط الناىسر   العذاب أو  األلم ذلك يتضمن وال  الرسمية بصفته يترصف شخص أي أو 

 له.  عرضية نتيجة يكون الذي أو  العقوبات هلهذ المالزم

 

 
ّ
   يرد  كما   بالتعذيب التعريف إن

 
   الدول   القانون مقتضيات يعكس التعذيب مناهضة اتفاقية ف

 
م أنه ما ب العرف

ّ
 سلوك ينظ

 نحو   عىل التعذيب بجريمة التعريف يمكن ولكن،  151بذاتها.  قائمة كجريمة  التعذيب جريمة بمالحقة ويلزمها  الدول

   القانون مصدر  ينشأ  حيث الرسم   الموظف معيار  الستبعاد  أكبر  فضفاض
 
   بما  آخر  نص ف

 
 لقانونا بموجب ذلك ف

  
  المرتكبة الجرائم عىل للتطبيق القابل الدول   الجنان 

ّ
 152اإلنسانية.  ضد

 

ه التعذيب مناهضة اتفاقية تحظر  كما  وب من وغب   والعهد  ة،ينالمه أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

، والميثاق الطفل، حقوق واتفاقية والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول      والميثاق العرن  
 اإلنسان لحقوق األفريف 

  والشعوب
 
.  )المعاملة المهينة أو  الالإنسانية أو  القاسية المعاملة أيضا    153السّيئة(

 
 التعذيب، مناهضة للجنة وفقا

امات وب من هوغب   التعذيب بمنع "االلب   اماتا ]...[ه   المهينة أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض   غب   لب  

ابطة.  ومتداخلة للتجزئة قابلة ام ويتداخل ومب     المعاملة إساءة بمنع االلب  
 
 التعذيب، بمنع امااللب    مع الفعلية الممارسة ف

  التعذيب هضةمنا اتفاقية من 16 المادة تفيد  بعيد." حد  إل معه وينسجم
ّ
 بالتعذي لمنع المتخذة نفسها  التدابب   أن

   تطبق أن يجب
 
   ما  السيئة المعاملة بأفعال يتعلق ما  ف

.  المستوى عىل تجريمها  يعن   
ّ

  154المحىل
ّ
ام إن  بمقاضاة االلب  

فالم هاكاتباالنت يتعلق "فيما  تنطبق والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  انتهاكات بعض مرتكن      بها  عب 

، أو  المحىل   القانون إما  بموجب كجنائية  المادة) ومهينة إنس انية وال  قاس ية معاملة من شابهه وما  كالتعذيب  الدول 

٧)".155 

 

       

                                                         
 37 المادة الطفل، حقوق ةاتفاقي ؛7 المادة سية،والسيا المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  ؛4 ،2 المادتان التعذيب، مناهضة اتفاقية 150
، الميثاق )أ(؛    الميثاق ؛8 المادة العرن  

 : 20 رمق العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛5 المادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 
 HRI/GEN/1/Rev.9، 10 رقم المتحدة األمم وثيقة المهينة(، أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  والمعاملة التعذيب )حظر  7 المادة

 . 13 ،8 الفقرتان ،1992 آذار/مارس
  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 151

ّ
 3 الحكم، االستئناف، دائرة ،A-36-99-IT رقم الدعوى وآخرين، برداني    ضد

 . 246 الفقرة ،2007 نيسان/أبريل
  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 152

ّ
 دائرة ،A-23/1-96-ITو IT-96023 رقم الدعوى وآخرين، كوناراتش  ضد

 . 148 الفقرة ،2002 حزيران/يونيو  12 الحكم، االستئناف،
 )أ(؛ 37 المادة الطفل، حقوق ةاتفاقي ؛7 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  ؛16 المادة التعذيب، مناهضة اتفاقية 153

، الميثاق    الميثاق ؛8 المادة العرن  
 . 5 المادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 

 . 6 ،3 الفقرتان ،2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 154
 التشديد(.  إضافة )تّمت 18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 155
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ل أن الممكن ومن هذا 
ّ
  السّيئة والمعاملة التعذيب ممارسات تشك

 
   ترتكب عندما  156حرب جرائم أيضا

 
اع سياق ف  الب  

ح
ّ
  جرائم أو  المسل

ّ
  منهخ    أو  النطاق واسع اعتداء من كجزء  ترتكب حي    اإلنسانية ضد

ّ
.  ضد  157المدنيي  

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

   التعذيب تجّرم مواد  بإلغاء قام والذي 2013158 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة
 
  تفرض 159العقوبات قانون ف

 
 عقوبة

 من:  لكلّ  سنوات خمس عن تقلّ  ال  لمدة السجن

 

ه أمر  أو  بنفسه قام اف عىل إلجباره سيطرته تحت معتقل بشخص   عقلية أو  بدنية معاناة بإلحاق غب   بما  االعب 

  التميب    بسبب أو  يرتكبه لم بما  أو  ارتكبه
 
  االنتقام بسبب أو  نوعه كان  أيا

 
 الدافع.  كان  أيا

 

 الظروف ضبع توفرت إذا  العقوبة وتزيد  إيقافه." عىل قدرته رغم التعذيب عن سكت من "كلّ  العقوبة بذات ويعاقب

دة
ّ
   عن تقلّ  ال  مدة السجن العقوبة "تكون المشد

 ال  مدة نالسج العقوبة تكون كما   جسم إيذاء عنه نتج إذا  سنوات ثمان 

، إيذاء الفعل عن نتج إذا  سنوات عشر  عن تقلّ     خطب 
 
   وفاة حالة وف

 السجن عقوبةال تكون التعذيب بسبب عليه المجن 

  المؤبد."

 

   عليه المنصوص التعذيب نطاق يعتب  
 
  أوسع 2013 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة ف

 
 قانون من 435 بالمادة مقارنة

  بما  العقوبات،
ّ
   األفعال فقط يجّرم األخب   أن

 يسّجل ذلك، إل افةباإلض  العموميون.  الموظفون بارتكابها  يأمر  أو  يرتكبها  الن 

   المدرجة لدنيا ا العقوبات بي    تفاوت
 
:  ف د  إذ  المادتي  

ّ
اوح أنها  عىل السجن مدة العقوبات قانون من 435 المادة تحد  تب 

، سنوات ثالث بي       وعشر
 
  حي    ف

ّ
 سنوات خمس مدة السجن عىل تنّص  2013 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة أن

   األقل.  عىل
 
 أن نموذجي   لل يمكن كيف  الواضح غب   من ف  يب السابق.  القانون إلغاء أو  صادر  رسم   تعديل غياب ظلّ  وف

.  يعمال 
 
 معا

 

   الوارد  التعذيب تعريف يستعيد 
 
 مناهضة اتفاقية من 1 للمادة المكّونة العناض  بعض 2013 لسنة 10 رقم القانون ف

  صحيح جميعها.  ليس إنما  التعذيب
ّ
 اف""اعب   عىل الحصول غرض إل تشب   2013 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة أن

  الضحية من
ّ
   المدرجة األخرى األغراض تورد  ال  أنها  إل

 
:  أال  التعذيب مناهضة اتفاقية ف  لومات،مع عىل الحصول أ( وه 

   يشتبه أو  ارتكبه عمل عىل الشخص معاقبة ب(
 
 شخص أي أو  ةالضحي أو  هو  إرغامه أو  الشخص تخويف ج( ارتكبه، أنه ف

  واألهم ثالث. 
ّ
   األغراض أن

 ،شاملة وليست المثال سبيل عىل ترد  التعذيب مناهضة اتفاقية من لمادةا تتضّمنها  الن 

   والصياغة
 
 عىل يقترص  أن يمكن ال  إنما  معي    غرض له التعذيب سلوك أخرى، بأغراض يسمح ما  وهو  واضحة.  ذلك ف

  المدرجة األغراض
 
   ضاحة
 
 . 1 المادة ف

 

       

                                                         
   البورتوكول ج(؛ )أ، 3 المادة الرابعة، جنيف يةاتفاق 156

 
، اإلضاف  

   الدول   القانون بيانات قاعدة )أ،ه(؛ (2) 4 المادة الثان 
   اإلنسان 

 
 للجنة العرف

كة 3 المادة تمنع التحديد  وجه عىل . 156 ،90 القاعدتان األحمر، للصليب الدولية وتوكول من 4 والمادة جنيف اتفاقيات بي    المشب    اإل  الب 
 
 ضاف

  
 اإلنسان." قدر  من والمحطة المهينة المعاملة خاص وبوجه الشخصية الكرامة انتهاك و" القاسية" "المعاملة الثان 
   الحق : 4 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 157

ه التعذيب لضحايا  االنتصاف ف  وب من وغب   ةالعقوب أو  المعاملة ض 
ون، الحادية االستثنائية الدورة (،5 )المادة المهينة أو  سانيةالالإن أو  القاسية اير  23 والعشر  النظام ؛63 الفقرة ،2017 آذار/مارس 4 – شباط/فب 
  أنه، إل اإلشارة من بد  وال  )و(.  (1) 7 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس  

 
 تستدع   ال  التعذيب، مناهضة اتفاقية من 1 للمادة وخالفا

  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام من )ه( (2) 7 دةالما
 
.  هدفا

 
 خاصا

، القشي واالخفاء التعذيب تجريم بشأن 2013 لسنة 10 رقم القانون 158  . 2013 نيسان/أبريل 14 والتميب  
:  ما  عىل اللين    العقوبات قانون من 435 المادة تنّص  159  من بالسجن يعاقب بنفسه يعذبهم أو  المتهمي    بتعذيب يأمر  عموم   موظف كل  " يىل 

" إل سنوات ثالث    عليه المنصوص النطاق من أضيق نطاقها  ويعتب   عشر
 
 . 2013 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة ف
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  ذلك، إل باإلضافة
 
  ذيب،التع مناهضة اتفاقية من 1 للمادة وفقا

 
   األعمال ترف

 لإ شديد  عذاب أو  ألم عنها  ينتج الن 

 عليه وافقي أو  عليه يحرض أو  نوعه، كان  ايا  التميب    عىل يقوم سبب ألى العذاب أو  األلم هذا  مثل يلحق عندما " تعذيب

   التعذيب مناهضة لجنة إليه أشارت وكما  الرسمية." بصفته يترصف شخص أي أو  رسم   موظف عنه يسكت أو 
 
 ا م ف

ام، هذا  يخّص  ه االلب  
ّ
 من لتملصا - العامون الموظفون فيهم بمن - عليا  سلطة يمارسون الذين للموظفي    يمكن "ال  فإن

   المعاملة إساءة أو  التعذيب عن الجنائية المسؤولية من الهرب أو  المساءلة
   المرؤوسون، يرتكبها  الن 

 
 يعرفون كانوا   حال ف

   به المسموح غب   لسلوكا هذا  بحصول يعرفوا  أن عليهم كان  أو 
 
 عن عجزوا و  يحصل، أن المرجح من كان  بأنه أو  الواقع، ف

وري من أن اللجنة وترى والالزمة.  المعقولة الوقائية التدابب   اتخاذ   لطاتوالس العامة النيابة سلطات تجري أن الرص 

ي  هة والمستقلة المختصة القضائية   والب  
 
   تحقيقا

 
   كامال
 
، ر كبا  من موظف أي مسؤولية ف  أو  التحريض نع سواء الموظفي  

 160عنهما." السكوت أو  عليهما  الموافقة أم المعاملة إساءة أو  التعذيب عىل المباشر  التشجيع

 

، موظف كلّ   به يأمر  أو  يرتكبه الذي التعذيب العقوبات قانون من 435 المادة تجّرم وفيما   من 2 ادةالم تتضمن ال  عموم 

 يشمل وكأنه 2 المادة النص يبدو  أخرى، جهة   من النوع.  هذا  من مقتص    أيّ  ها جهت من 2013 لسنة 10 رقم القانون

   األعمال
 قانونال بموجب التعذيب نطاق يجعل الذي األمر  العاديون، واألشخاص العموميون الموظفون يرتكبها  الن 

 المدنية بالحقوق الخاص دول  ال العهد  من 7 المادة مع يتوافق ما  وهو  االتفاقية.  بموجب التعذيب نطاق من أوسع اللين   

، الميثاق من 8 والمادة الطفل، حقوق اتفاقية من )أ( 37 والمادة والسياسية،    الميثاق من 5 والمادة العرن  
 األفريف 

  جريمة أو  حرب كجريمة  بالتعذيب والتعريف والشعوب، اإلنسان لحقوق
ّ
   اإلنسانية ضد

 عذيبالت أعمال تحظر  الن 

ل عن النظر  برصف
ّ
،  161فيها.  عموم   ظفمو  تدخ  أعمال 2013 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة تغظ   وبالتال 

   بما  العاديي    األشخاص قبل من المرتكبة التعذيب
 
   األعمال ذلك ف

  المجموعات أعضاء يرتكبها  الن 
ّ
 حة. المسل

 

  بالذكر  الجدير  ومن
ّ
 األخرى المسيئة المعاملة أعمال سائر  يجّرمان 2013 لسنة 10 رقم القانون وال  العقوبات قانون ال  أن

  
  ال  الن 

 
  من وبالرغم 162الكلمة.  بمعن   تعذيب إل ترف

ّ
 ّيئة،الس المعاملة أشكال بعض تغّظ   العقوبات قانون مقتضيات أن

   المواد  مثل
  166السلطة، استعمال إساءة أو  165الخطب   واإليذاء 164،الجسيم واإليذاء 163البسيط، اإليذاء تجّرم الن 

ّ
  إل

ّ
 أن

   يعتب   ال  ذلك
 
امات للوفاء كافيا .  القانون بموجب الصلة ذات ليبيا  بالب      لمحليةا بالمقتضيات األجدى فمن الدول 

 الن 

   المهينة أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة أعمال من أخرى أعمال أي " تجّرم
  عذيب"الت حد  إل تصل ال  الن 

 السيئة.  المعاملة أشكال من شكل أي تعالج أن التعذيب ضةمناه اتفاقية من 16 المادة عليها  تنّص  كما 

 

       

                                                         
 . 26 الفقرة ،2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 160
 . 13 الفقرة ،20 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 161
 . 16 المادة التعذيب، مناهضة تفاقيةا 162
  خمسي    تجاوز  ال  بغرامة أو  سنة عىل تزيد  ال  مدة بالحبس يعاقب " : 379 المادة العقوبات، قانون 163

 
ه أحدث من كل  جنيها    أذى بغب 

 
 خصهش ف

ة المرض مدة تجاوز  لم وإذا  .مرض إل أدى    عليها  المنصوص المشددة الظروف من ظرف يتوافر  ولم أيام، عشر
 
 عىل يعاقب فال  382 المادة ف

ر." الطرف شكوى عىل بناء إال  الجريمة  المترص 
  الشخص   اإليذاء "يعد  : 380 المادة العقوبات، قانون 164

 
 إذا  جنيه ةمائ تجاوز  ال  بغرامة أو  سنتي    عىل تزيد  ال  مدة بالحبس عليه ويعاقب جسيما

 ال  دةم العادية بأعماله القيام عن للعجز  يعرضه أو  عليه المعتدى حياة للخطر  رضيع مرض اإليذاء عن نجم إذا 1 –  :اآلتيي    الظرفي    أحد  توافر 
  أربعي    عىل تزيد 

 
 الوضع." تعجيل عنه ونجم الحامل عىل الفعل وقع إذا 2 –  .يوما

  الشخص   اإليذاء يعد  " : 381 المادة العقوبات، قانون 165
 
ا   -1 الفعل:  عن نشأ  إذا  سنوات خمس عىل تزيد  ال  مدة بالسجن عليه ويعاقب خطب 

  إضعافا  إضعافها  أو  الحواس من حاسة فقد   -2 .منه الشفاء عدم يحتمل أو  منه الشفاء يرىح   ال  مرض
 
 األعضاء أو  األطراف أحد  فقد   -3 .مستديما

  إضعافه أو 
 
  إضعافا

 
   جسيمة مستديمة صعوبة أو  التناسل عىل القدرة فقد  أو  منفعته فقد  أو  مستديما

 
   مستديم يهتشو  -4 .الكالم ف

 
5-  .الوجه ف

   عليه المنصوص اإليذاء حصل إذا  النصف اليجاوز  بمقدار  العقوبة تزاد  " : 382 المادة "،.عليها المعتدى الحامل إجهاض
 
  380و 379 المواد  ف

صد  أو  اإلضار  سبق مع 381 و   األصول." أحد  ضد  اإليذاء ارتكب إذا  أو  السالح، باستعمال أو  الب 
  وخمسي    مائة عىل تزيد  ال  وبغرامة بالحبس يعاقب " : 431 المادة العقوبات، قانون 166

 
 آحاد  ضد  العنف استعمل عموم   موظف كل  جنيها

فهم من تحط بطريقة وذلك وظيفته ممارسة أثناء الناس   لهم يسبب بشكل أو  شر
 
  ألما

 
 ".بدنيا
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 كافة  يمتجر  وعدم التعذيب، مناهضة اتفاقية بموجب بالتعذيب للتعريف المكونة العناض  بعض إهمال خالل ومن

  السّيئة، المعاملة أشكال
ّ
   اإلطار  فإن

   القانون 
ّ

  يتسق ال  اللين    المحىل
 
 الصلة.  ذات دوليةلا والمعايب   الدول   القانون مع تماما

 

 القرسي االختفاء 3.1.2

 

 الدول   القانون

 

  صحيح
ّ
  ليست ليبيا  أن

 
  دولة

 
   طرفا
 
  القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية ف

ّ
ها أ إل

ّ
   طرف ن

 
 ف

ران اللذين التعذيب مناهضة واتفاقية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد 
ّ
 الحقوق من لعدد   مايةالح يوف

 واتفاقية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  يلزم  167القشي.  لالختفاء الخضوع عدم لحق المكّونة

 االنتصاف توفب  و  عليها  والمعاقبة ومالحقتها  فيها  والتحقيق االنتهاكات هذه بتجريم الليبية الدولة التعذيب مناهضة

  القشي خفاءاال  يستتبع إذ  168عنها.  والجب  
 
  حكما

 
 العهد  من 7 المادة بموجب السيئة والمعاملة التعذيب لحظر  انتهاكا

   االحتجاز  وحظر  والسياسية؛ المدنية بالحقوق الخاص الدول  
ف بأن اإلنسان وحق ؛9 المادة بموجب التعسف   له يعب 

    . 16 المادة بموجب القانونية بالشخصية
 
   الحاالت  ف

  فيها  يكشف الن 
ّ
   الشخص مصب   أن

 خارج اإلعدام هو  المختف 

  أو  موجزة بإجراءات أو  القضاء نطاق
 
   تعسفا

  ذلك فف 
 
   الحق من حرمان أيضا

 
 العهد  من 6 المادة تكّرسه الذي الحياة ف

   اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة أوضحت فقد  عليه، بناء   والسياسية.  المدنية بالحقوق الخاص الدول  
 
 العام عليقها ت ف

   31 رقم
 
ه أخرى عديدة واجتهادات قضايا  وف

ّ
   أن

   التحقيق األطراف للدول ينبغ 
 
 إخضاعو  القشي االختفاء حاالت  ف

؛ جرائم القشي االختفاء حاالت  تمثل 169القضاء.  أمام للمحاسبة األفعال هذه مرتكن   
 
 االختطاف وقت من تبدأ  مستمّرة

ة طيلة لتستمر     لشخصا بمصب   تتعلق معلومات نشر  أو  باالحتجاز  ةالدول إقرار  حي    إل أي الجريمة، استمرار  فب 
 المختف 

 170وجوده.  مكان أو 

 

 القشي اءلالختف المعاض  العالم   التعريف القشي االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية تتضّمن

  بها.  الصلة ذات والمعايب  
 
ه:  القشي االختفاء يعّرف االتفاقية، من 2 للمادة وفقا

ّ
 بأن

 

   أيدي عىل يتم الحرية من الحرمان أشكال من شكل أي أو  االختطاف أو  االحتجاز  أو  االعتقال
 أو  ،الدولة موظف 

اف رفض ويعقبه بموافقتها، أو  الدولة من دعم أو  بإذن يترصفون األفراد  من مجموعات أو  أشخاص  االعب 

   الشخص مصب   إخفاء أو  حريته من الشخص بحرمان
 حماية من يحرمه مما  ه،وجود مكان أو  المختف 

 171القانون. 

 

       

                                                         
ف اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 167   بوشر

ّ
 ،2006 نيسان/أبريل CCPR/C/86/D/1196/2003، 27 قمر  المتحدة األمم وثيقة الجزائر، ضد

 األول/ديسمب   كانون  A/RES/47/133، 18 رقم المتحدة األمم وثيقة القشي، االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن ؛9.2 الفقرة
 (. 2) 1 المادة ،1992

 . 6 الفقرة ،2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة ؛18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 168
 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛17 ،2 المادتان القشي، االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن 169
  باوتيستا  ؛18

ّ
ين CCPR/C/55/D/563/1993، 27 رقم المتحدة األمم وثيقة كولومبيا،  ضد   وآخرون فينسنت ؛1995 األول/أكتوبر  تشر

ّ
  ضد

ف ؛1997 تموز/يوليو  CCPR/C/60/D/612/19، 29 رقم المتحدة األمم وثيقة كولومبيا،   بوشر
ّ
 رقم المتحدة األمم وثيقة الجزائر، ضد

CCPR/C/86/D/1196/2003، 27 9.2 الفقرة ،2006 نيسان/أبريل . 
   العامل الفريق تقرير  170

، وغب   القشي باالختفاء المعن  /يناير  كانون  A/HRC/16/48، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة الطوع   
 ،2001 الثان 

  راجع . 3 ،1 الفقرتان
 
  القشي.  االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية من (6) 24 المادة أيضا

  راجع 171
 
  يوريك اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة (؛1) (2) 7 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام أيضا

ّ
، ضد  األمم وثيقة تشيىل 

 . 6.3 الفقرة ،2005 األول/ديسمب   كانون  CCPR/C/85/D/1078/2002، 12 رقم المتحدة
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 الذي القشي االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن المتحدة األمم إعالن من كبب    بشكل   التعريف هذا  ويستف  

   العامة الجمعية اعتمدته
 
امات يكّرس والذي 1992 العام ف    الدول الب  

 
 ينّص  كما   له حد  ووضع القشي االختفاء منع ف

د  القشي االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن فاإلعالن أشهم.  وأفراد  ا الضحاي حقوق عىل
ّ
  "يحد

 
 نم مجموعة

   القواعد 
   األعضاء الدول جميع بموجبها  باتت الن 

 
ق لم أو  صدقت سواء المتحدة، األمم ف

ّ
  عليها  تصد

 
  بتطبيقها  مطالبة

 
ّ
 172وقمعها." الممارسة هذه لمنع أدن   كحد

 

  القشي االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية قيةاالتفا من 3 المادة تلزم
 
   بالتحقيق األطراف الدول أيضا

 
 ف

   المحددة الترّصفات
 
   2 ادةالم ف

 موافقة أو  دعم أو  إذن دون يترصفون األفراد  من مجموعات أو  أشخاص بها  يقوم "الن 

ل ال   173المحاكمة." إل المسؤولي    ولتقديم الدولة، من
ّ
  ختفاء  ا األفعال هذه تشك

 
   الوارد  بالمعن   ذاته بحد  قشيا

 
 ف

.  سلوك عىل ينطوي ولكنه القشي االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية  جرم 

 

  
 
  أن القشي لالختفاء يمكن معينة، ظروف   ف

 
  يرف

 
  شأنه من كما   174حرب.  جريمة إل أيضا

 
ل أن أيضا

ّ
  يشك

 
  جريمة

ّ
 ضد

 عنو  المدنيي    السكان من مجموعة أي ضد  موجه منهخ    أو  النطاق واسع هجوم أي من زءكج  "ترتكب عندما  اإلنسانية

 175بالهجوم." علم

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

:  ما  عىل 2013 لسنة 10 رقم القانون من 1 المادة تنّص  القشي"، "اإلخفاء عنوان تحت  يىل 

 

  خطف من كلّ   بالسجن يعاقب
 
 التهديد ب أو  بالقوة الشخصية حريته من وجه أي عىل حرمه أو  حجزه أو  إنسانا

 الفعل:  ارتكب إذا  سنوات سبع عن تقلّ  ال  مدة السجن العقوبة وتكون بالخداع.  أو 

 

  . أ
ّ
 الزوج.  أو  الفروع أو  األصول ضد

  عموم   موظف الفعل ارتكب إذا  . ب
 
   متعديا
 
 بوظيفته.  المتعلقة السلطات حدود  ذلك ف

   حقق فإذا  الشاح إطالق مقابل كسب  عىل الحصول بقصد  الفعل وقع إذا  ج. 
 انتك  غرضه الجان 

   عن تقل ال  مدة السجن العقوبة
 سنوات.  ثمان 

 

  المادة هذه تستعيد 
 
  حرفيا

 
   العقوبات قانون من 428 المادة مضمون تقريبا

   176الخطف تجّرم الن 
 بموجب إلغاءها  تم والن 

   . 2013 نةلس 10 رقم القانون من 6 المادة

 

       

                                                         
، غب   أو  القشي االختفاء حاالت  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية 172  عب   ةمتوفر  ،3 /التنقيح6 رقم الوقائع صحيفة الطوع 

 . 6 ص.  . https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS6_rev.3_Disappearances_ar.pdf الرابط: 
   العامل الفريق تقرير  راجع 173

   باالحتجاز  المعن 
، وغب   التعسف  /يناير  كانون  A/HRC/7/2، 10 رقم المتحدة األمم وثيقة الطوع   

 ،2008 الثان 
 . 26 الفقرة

   الدول   القانون بيانات قاعدة 174
   اإلنسان 

 
 . 98 القاعدة األحمر، للصليب الدولية للجنة العرف

 (. 1) (1) 7 المادة الدولية، جنائيةال للمحكمة األساىس   النظام ؛5 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 175
:  ما  عىل العقوبات قانون من 428 المادة تنّص  176   خطف من كل  سنوات خمس عىل تزيد  ال  مدة بالسجن يعاقب . 1" يىل 

 
 أو  حجزه أو  إنسانا

 إذا  سنوات سبع عىل تزيد  ال  مدة السجن العقوبة وتكون  . 2 .الخداع أو  بالتهديد  أو  بالقوة الشخصية حريته من وجه أي عىل حرمه أو  حبسه
 :الفعل ارتكب

 .الزوج أو  الفروع أو  األصول أحد  ضد  أ(
  عموم   موظف من ب(

 
   متعديا
 
 .بوظيفته المتعلقة السلطات حدود  ذلك ف

   حقق فإذا  الشاح، إطالق مقابل كسب  عىل للحصول الفعل وقع إذا  ج(
   عىل تزيد  ال  مدة السجن العقوبة كانت  غرضه الجان 

 نوات. س ثمان 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS6_rev.3_Disappearances_ar.pdf
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   ال 
 
امات 2013 لسنة 10 رقم القانون من األول المادة تستوف  رمانالح عنرص  المادة هذه تدرج ففيما  لليبيا.  الدولية االلب  

  الحرية من
ّ
ها  إل
ّ
   يد  عىل الجريمة تتم أن وهما  للجريمة، اآلخرين الركني    تشمل ال  أن

 الشخص ب  مص وإخفاء الدولة موظف 

  
، الحرية.  من بحرمانه اإلقرار  أو  ودهوج مكان أو  المختف   كجريمة  طبيعتها وب القشي االختفاء بخطورة تقرّ  ال  فه   وبالتال 

 اإلنسان.  حقوق من أخرى حقوق عدة من تنتقص مستمرة

 

حه تّم  كما   القشي لالختفاء تجريمها  عدم ضوء عىل   أعاله، شر
ّ
   ال  ليبيا  فإن

 
اماتها  معايب   تستوف . الد القانون موجبب الب    ول 

 

  موجزة وبإجراءات القضاء نطاق خارج اإلعدامات 3.1.3
 
 وتعّسفا

 

 الدول   القانون

 

ر 
ّ
   والميثاق والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  يوف

 معايب   من هما وغب   والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

   للحق الحماية الدول   القانون
 
  ُيضمن بحيث الحياة، ف

ّ
   الحق أن

 
 يحم نأ القانون وعىل إنسان.  لكل مالزم حق اةالحي ف

.  حياته من أحد  حرمان يجوز  وال  الحق.  هذا 
 
   177تعسفا

   الحق حماية وينبغ 
 
   كامل  بشكل   الحياة ف

 
 وأي األوقات كلّ   وف

 
  ا

   بما  الظروف، كانت
 
   ذلك ف

 
 نطاق اإلنسان بحقوق المعنية للجنة 36 رقم العام التعليق يدرج 178الطوارئ.  حاالت  ف

اماتال    الليبية الدولة ب  
 
ق ما  ف

ّ
   والحق والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   بالعهد  يتعل

 
ه من وبالرغم اة. الحي ف

ّ
 أن

   الحياة من الحرمان مسألة إل التطّرق سيتّم 
 
   العدائية األعمال سياق ف

 
اع وقت ف   لإ اإلشارة من بد  ال  أدناه، الب  

ّ
 أعمال أن

وعة غب   القتل    الدول   القانون ببموج المشر
ل اإلنسان 

ّ
  تشك

 
  أيضا

 
   للحق انتهاكا

 
 لحقوق الدول   القانون بموجب الحياة ف

 179اإلنسان. 

 

   الحرمان أشكال إل يشار 
   الحق من التعسف 

 
 إجراءاتب أو  القضاء، نطاق خارج اإلعدام قبيل من بمصطلحات الحياة ف

.  أو  موجزة
 
  تعسفا

ّ
   الدولية المعايب   إن

 اجتهادات لإ باإلضافة العموميي    المسؤولي    قبل من القوة داماستخ ترع الن 

   عليها  منصوص 180اإلنسان حقوق اتفاقيات
 
 قواعد  نة)مدو  القواني    بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    السلوك قواعد  مدونة ف

في   ا ي   الموظف جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق ومبادئ 181السلوك(
ّ
 لمكل

امات تعكس أنها  عىل واسع نطاق عىل المقبولة 182القوة( الستخدام األساسية )المبادئ القواني    بإنفاذ   القانونية االلب  

ورة عند  أخب   كمالذ   إال  القوة استخدام يمكن ال  أنه هو  الحاكم المبدأ  183. للدول  تنّص  وكما  الحياة.  لحماية القصوى الرص 

   إال  القوة استعمال القواني    بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    يجوز  ال  " السلوك، قواعد  مدونة عليه
 
 القصوى ورةالرص   حالة ف

       

                                                         
  التميب    أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية ؛6 المادة الطفل، حقوق اتفاقية ؛6 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  177

ّ
 ضد

، الميثاق ؛3 المادة المرأة،    الميثاق ؛5 المادة العرن  
ف . 4 المادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف     بالحق يعب 

 
 لقانونا من كجزء  الحياة ف

، الدول    
 
   ملزمة آمرة وكقاعدة للقانون العامة والمبادئ العرف

 
 ،29 رقم امالع التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة راجع ومكان.  زمان كلّ   ف

 . 5 الفقرة ،3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛11 الفقرة
 . 4 المادة والسياسية، نيةالمد بالحقوق الخاص الدول   العهد  178
 . 64 الفقرة ،36رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 179
 . 27 الفقرة ،3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛13-12 الفقرتان نفسه، المرجع 180
، بإنفاذ  المكلفي    الموظفي    سلوك لقواعد  مدونة  181  . 1979 األول/ديسمب   كانون  A/RES/34/169، 17 رقم المتحدة مماأل  وثيقة القواني  
في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق مبادئ  182

ّ
، بإنفاذ  المكل  األمم ؤتمر م القواني  

   الثامن المتحدة
، ومعاملة الجريمة بمنع المعن   . 1990 ول/سبتمب  أيل 7-آب/أغسطس 27 المجرمي  

امات تفسب   عند  المواثيق هذه إل اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة تلجأ  183   والسياسية دنيةالم بالحقوق الخاص الدول   العهد  بموجب الدول الب  
  إليها  تلجأ  كما 

 
امات تفسب   عند  والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا    الميثاق بموجب الدول الب  

 والشعوب.  إلنسانا وقلحق األفريف 
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  وعىل 184واجبهم." ألداء الالزمة الحدود  وف

ّ
   ورد  ما  حد

 
 القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق مبادئ ف

في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة
ّ
:  بإنفاذ  المكل  القواني  

 

  
 
   الحاالت  ف

وع االستخدام من فيها  مناص ال  الن   المكلفي    ي   الموظف عىل يتعي    النارية األسلحة أو  للقوة المشر

:  ما  مراعاة القواني    بإنفاذ     النفس ضبط ممارسة أ( يىل 
 
 خطورة مع بتتناس بطريقة والترّصف القوة استخدام ف

وع والهدف الجرم ر  تقليل ب( تحقيقه؛ المراد  المشر ام صابة،واإل  الرص   لتكفلا ج( اإلنسان؛ حياة وصون واحب 

   الطبية واإلسعافات المساعدة بتقديم
 
ر؛ أو  المصاب الشخص إل ممكن وقت أقرب ف ّ لالتك د( المترص 

ّ
 ف

ر، أو  المصاب للشخص المقّربي    األصدقاء أو  األقرباء بإشعار  ّ    المترص 
 
 185ممكن.  وقت أقرب ف

 

 
 
في    ي   الموظف عىل يتعي    نفسها، للمبادئ وفقا

ّ
  نارية أسلحة استخدام عدم القواني    بإنفاذ  المكل

ّ
   "إال  ألفراد ا ضد

 
 حاالت  ف

ة، بإصابة أو  بالموت اآلخرين يهدد  محدق خطر  لدفع أو  النفس، عن الدفاع  لخطورةا بالغة جريمة ارتكاب لمنع أو  خطب 

ل شخص عىل للقبض أو  لألرواح، خطب   تهديد  عىل تنطوي
ّ
  يمث

 
 فراره منعل أو  سلطتهم، ويقاوم لالقبي هذا  من خطرا

  األقل الوسائل تكون عندما  فقط وذلك
 
  186األهداف." هذه لتحقيق كافية  غب   تطرفا

 
   ذلك، عىل عالوة

 
 األحوال، جميع وف

ر  عندما  إال  قصد  عن القاتلة النارية األسلحة استخدام يجوز  "ال 
ّ
  يتعذ

 
 187األرواح." حماية أجل من تجنبها  تماما

 

طةال تعامل ويخضع   188نفسها، الدولية للمعايب   المعتقلي    أو  المحتجزين األشخاص مع شر
 
 القانون مبادئ سائر  عن فضال

   للتطبيق القابلة األخرى الدول  
 
 189االحتجاز.  حاالت  ف

 

 
ّ
   الحماية إن

   الحق تناهض الن 
 
  تشمل الحياة ف

 
  ناشئة قاعدة وثمة 190اإلعدام.  عقوبة أيضا

ّ
  ه   اإلعدام عقوبة أن

ّ
 بحد

   الحق حماية ضمانات مع متوافقة غب   ذاتها 
 
ايد  العدد  عىل فقط يقترص  ال  ذلك عىل والدليل الحياة.  ف  الدول من المب  

  
مت الن    إنما  191اإلعدام، عقوبة إلغاء عىل للعمل بقواني    الب  

 
   المتكّررة القرارات أيضا

ية بأصوات اعتمدت الن   األكبر

   الساحقة
 
   المتحدة لألمم العامة الجمعية ف

   الدول جميع تناشد  والن 
 الوقفب اإلعدام عقوبة إلغاء عىل تقدم لم الن 

       

                                                         
، بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    السلوك قواعد  مدونة 184  واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق مبادئ ؛3 المبدأ  القواني  

في    الموظفي    جانب من النارية
ّ
، بإنفاذ  المكل   تتضمن القواني  

 
  حكما

 
   مماثال
 . 4 المبدأ  ف 

في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة ساسيةاأل  اإلنسان حقوق مبادئ 185
ّ
، بإنفاذ  المكل  . 5 لمبدأ ا القواني  

  راجع . 9 المبدأ  نفسه، المرجع 186
 
، بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    السلوك قواعد  مدونة أيضا   . 3 المبدأ  عىل التعليق من ج الفقرة القواني  

  راجع . 9 المبدأ  نفسه، المرجع 187
 
   الخاص المقّرر  تقرير  أيضا

، أو  خاصة بإجراءات أو  القضاء نطاق خارج اإلعدام بحاالت  المعن 
 
 دراسة تعسفا

اف آليات حول    اإلشر
طة، أجهزة ف     . 8 الفقرة ،2010 أيار/مايو  A/HRC/14/24/Add.8، 28 رقم المتحدة األمم وثيقة الشر

 
 مماثل، سياق ف

   القوة استخدام الدول   القانون يرع
 
  والتظاهرات.  االحتجاجات سياق ف

 
 "عىل القوة، باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق لمبادئ وفقا

، بإنفاذ  المكلفي    الموظفي    وعة، غب   التجمعات تفريق عند  القواني   بوا  أن العنف، من الخالية إنما  المشر
ّ
 ذلك كان  إذا  أو، ،القوة استخدام يتجن

، ممكن غب  
 
وري"؛ األدن   الحد  عىل يقرصوه أن عمليا  أن القواني    بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    يجوز  ال  كما   . 13 المبدأ  نفسه، المرجع راجع الرص 

   التجمعات لتفريق النارية األسلحة يستخدموا 
ر  إذا  إال  بالعنف تتسم الن 

ّ
، أقل وسائل استخدام عليهم تعذ

 
 استخدامها  رصوا يق أن وعليهم خطرا

ور  األدن   الحد  عىل  . 14 المبدأ  نفسه، المرجع ي"؛الرص 
في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية المبادئ 188

ّ
، بإنفاذ  المكل  . 16و 15 المبدآن القواني  

  راجع . 17 المبدأ  نفسه، المرجع 189
 
 تحدةالم األمم وثيقة يال(،ماند نيلسون )قواعد  السجناء لمعاملة الدنيا  النموذجية المتحدة األمم قواعد  أيضا

 يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة ؛34-27 القواعد  ،2015 األول/ديسمب   كانون  A/RES/70/175،  17 رقم
  ،21 ،7 ،6 المبادئ ،1988 /ديسمب   األول كانون  A/RES/43/173، 9 رقم المتحدة األمم وثيقة السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي
 ديسمب   األول/  كانون  A/RES/45/113، 14 المتحدة األمم وثيقة حريتهم، من المجّردين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد  ؛30

 لمتحدةا األمم وثيقة بانكوك(، )قواعد  للمجرِمات االحتجازي  ة غ  ب   والت  دابب   ال  سجينات لمعامل  ة المتح  دة األم  م قواع  د  ؛71-63 القواعد  ،1990
A/C.3/65/L.5، 6 ين  . 25-24 ،22 ،20 ،19 ،7 القواعد  ،2010 األول/أكتوبر  تشر

  للحقوقيي    الدولية اللجنة تعتب   190
ّ
  الموت عقوبة أن

ّ
   الحق تنتهك ذاتها  بحد

 
   والحق الحياة ف

 
 أو  الالإنسانية أو  ةالقاسي العقوبة من الحرية ف

 المهينة. 
وتوكول (؛6) 6 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  191    االختياري الب 

 مدنيةال بالحقوق الخاص الدول   بالعهد  الملحق الثان 
 لحقوق األفريقية اللجنة ؛1989 األول/ديسمب   كانون  UNTS 999، 15 414 رقم الوثيقة ،اإلعدام عقوبة إلغاء عىل العمل بهدف والسياسية،

 . 51-50 الفقرتان ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛22 الفقرة ،3 رقم العام عليقالت والشعوب، اإلنسان



38 
 

   الدول من المتناقصة األقلية اليوم الدول ممارسات تعكس ذلك، إل باإلضافة 192إلغائها، بغية بها  للعمل الفوري
 الن 

 اإلعدام.  عقوبة بتطبيق تستمرّ 

 

   الدول إل بالنسبة
   تفرضها  أن يمكن فه   اإلعدام، عقوبة إلغاء إل تعمد  لم الن 

 
 فرض يمكن ال  غاية. لل تقييدية ظروف ف

   ال  "محاكمة" نتيجة اإلعدام عقوبة
 
   عليها  المنصوص المعايب   تستوف

 
 األصول مراعاة) العادلة للمحاكمة الدول   القانون ف

   أو و/  القانونية(
   الجرائم لمعاقبة أو  القضائية؛ الضمانات إل تفتقر  الن 

ف ال  الن 
ّ
 خطورة"؛ األشد " جناياتال ضمن تصن

ض ال  أشخاص بحق أو  إليها؛ ما  أو  السياسية الجرائم لمعاقبة أو   العمل عىل اإلبقاء عند  193الموت.  لعقوبة إخضاعهم يفب 

ام الدول والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 6 المادة تلزم اإلعدام، بعقوبة  المعايب   بعض باحب 

 واإلجرائية:  الموضوعية

 

   يجوز  ال  . 1
 
   البلدان ف

 الجرائم أشد  عىل جزاء إال  العقوبة بهذه يحكم أن اإلعدام، عقوبة تلغ لم الن 

ي    ع وفقا  خطورة  منع اقيةوالتف العهد  هذا  ألحكام المخالف وغب   الجريمة ارتكاب وقت النافذ  للتشر

   كمح قتص  بم إال  العقوبة هذه تطبيق يجوز  وال  عليها.  والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة
 نهان 

 .. .مختصة محكمة عن صادر 

 العفو  منح ويجوز  العقوبة.  إبدال أو  الخاص العفو  التماس حق باإلعدام عليه حكم شخص ألي . 4

   اإلعدام عقوبة إبدال أو  الخاص العفو  أو  العام
 
 .الحاالت  جميع ف

ة الثامنة دون أشخاص ارتكبها  جرائم عىل اإلعدام بعقوبة الحكم يجوز  ال  . 5  نفيذ ت وال  عمر،ال من عشر

 194ل. بالحوام العقوبة هذه

 

 
 
  اإلنسان، بحقوق المعنية للجنة وفقا

ّ
   اإللزامية اإلعدام عقوبة إن

ك ال  الن   لتقرير  قديريةالت السلطة المحلية للمحاكم تب 

ف الجريمة كانت  إذا  ما 
ّ
   تصن

 
   اإلعدام بعقوبة ستنطق كانت  إذا  ما  أو  بالموت عليها  المعاقب الجرائم فئة ف

 
 الظروف ف

  
  تكون المعتدي حالة تفرضها  الن 

 
  وقد  كما   195بطبيعتها.  تعّسفية

 
  اإلعدام عقوبة ترف

 
   حرمان إل أيضا

 الحق من تعّسف 

  
 
تب تكن لم جريمة عىل تطبق حي    الحياة ف    محددة غب   بطريقة عّرفت أو  ارتكابها  وقت عليها  تب 

 
، لقانونا ف  المحىل 

  ال  عندما 
 
  وعندما  العادلة محاكمةلل الدولية المعايب   تستوف

 
   االحتجاز  ظروف ترف

 
 عقوبة تنفيذ  طرق أو  اإلعدام طابور  ف

 196سيئة.  معاملة إل اإلعدام

 

       

                                                         
 . 2018 األول/ديسمب   كانون  A/RES/73/175، 17 رقم المتحدة األمم وثيقة ،175/ 73 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار  192
، الدولية اللجنة 193  . 79 ص.  ،2015 ،9 رقم الممارسي    دليل – والعقوبة التحقيق القضاء:  نطاق خارج اإلعدامو  القشي االختفاء للحقوقيي  
  راجع . 6 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  194

 
 ،3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا

 . 26-24 الفقرات
  راجع . 37 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 195

 
 العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا

 . 24 الفقرة ،3 رقم
 . 42-38 الفقرات ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 196



39 
 

 
ّ
   الحرمان حظر  إن

  ينطبق الحياة من التعسف 
 
اع مستوى إل العدائية األعمال تصل حي    أيضا ح.  الب  

ّ
   ولكن 197المسل

 
 ف

اعات حة الب  
ّ
   المشاركون والمدنيون المقاتلون يخضع قد  المسل

 
 ضوا يتعر  كأن  القيود، لبعض العدائية األعمال ف

، لالستهداف  199القتال.  عن عاجزين يكونوا  لم ما  198المباشر

 

 
 
   الحق انتهاكات ترف

 
  جرائم إل الحياة ف

ّ
 ضد  موجه منهخ    أو  النطاق واسع هجوم من كجزء  ترتكب عندما  اإلنسانية ضد

.  السكان  200المدنيي  

 

ها  المالئمة المحلية التشاري    ع بإقرار  امالب    الدول عاتق عىل يقع    الحق حماية إل الرامية التدابب   من وغب 
 
 وتنّص  الحياة ف

   الحرمان أشكال جميع اعتبار  المنطلق هذا  من ويجب 201الجرائم.  هذه خطورة تعكس مالئمة عقوبات عىل
 من التعسف 

 202جرائم.  الحياة

 

 
 
  اإلنسان، بحقوق المعنية للجنة وفقا

 
   الحق أهمية إل "نظرا

 
 المادة اكاتانته معالجة من األطراف الدول تمتنع الحياة، ف

  الحاجة وتدعو  التأديبية، أو  اإلدارية التدابب   خالل من 6
 
   تحقيق إل عادة

   يؤدي جنان 
 
 إل جريميةالت األدلة جمع حال ف

  203جنائية." مالحقة
 
  ذلك:  عىل عالوة

 

   شأنه بذلك، القيام فعدم المحاكم.  أمام ولي   المسؤ  إحضار  تكفل أن األطراف الدولة عىل
 
 دمع شأن ذلك ف

   التحقيق
 
   يسفر، قد  االنتهاكات، تل ك ف

 
 تنشأ  اماتااللب    هذه العهد.  بأحكام منفصل إخالل عن ذاته، حد  ف

ف باالنتهاكات يتعلق فيما  خاص بوجه ، أو  المحىل   القانون إما  بموجب كجنائية  بها  المعب   وما  التعذيبك  الدول 

   واإلعدام (٧ )المادة ومهينة إنس انية وال  قاس ية معاملة من شابهه
 وحاالت  (٦ )المادة محاكمة وبال  التعسف 

   ،٩و ٧ )المادت ان القشي االختفاء
 
 204. (٦ المادة األحيان، من ك ثب    وف

 

ام األطراف الدول عىل يقع   تعّس  حرمان يأ من القضائية لواليتها  الخاضعي    األفراد  جميع بحماية إيجان    الب  
 الحياة من ف 

   بما  لها  المنتمية غب   الجهات به تقوم
 
 مساع من توجبي ما  تبذل أن ويجب الشخصية بصفتهم أفراد  يرتكبه ما  ذلك ف

ر  جب   أو  فيها  التحقيق أو  عليها  للمعاقبة أو  األفعال تلك ارتكاب لمنع  اللجنة من كلّ   أوضحت وقد  205عنها.  الناجم الرص 

       

                                                         
   دامواإلع  القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ 197

 تنفيذ  يجوز  وال  " : 1 المبدأ  محاكمة، دون واإلعدام التعسف 
   حن   الظروف، كانت  أيا  القضاء[ نطاق ]خارج اإلعدام عمليات

 
   الظروف ف

اع ت حاال  الحرص، سبيل عىل   ال  المثال سبيل عىل   تضم، الن   الب  
." المسلح اعات خالل أنه األفريقية اللجنة وأوضحت الداخىل     الدول تستمر  المسلحة الب  

 
   الحق حماية ف

 
   الفرد  وحق الحياة ف

 
 واألمن لسالمةا ف

  والحريات اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة شخصه؛ عىل
ّ
 11 ،92/ 74 رقم التقرير  التشاد، ضد

ين  . 22-21 الفقرتان ،1995 األول/أكتوبر  تشر
وتوكول 198    الب 

 
وتوكول (؛2) 52 (،2) 51 ،48 المواد  األول، اإلضاف    الب 

 
، اإلضاف  

 (. 2) 13 المادة الثان 
   ما  199

   المشاركة عن توقفوا  أنهم يعن 
 
 اعتقالهم.  تم أو  إلصابة أو  للمرض تعّرضهم بسبب العدائية األعمال ف

 )أ(.  (1) 7 المادة الدولية، ةالجنائي للمحكمة األساىس   النظام ؛18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 200
 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛20-18 الفقرات ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 201
 . 10 ،7 الفقرتان ،3

، أو  وجزةم بإجراءات أو  القضاء نطاق خارج لإلعدام الفعالي    والتقص   بالمنع المتعلقة المبادئ 202
 
 بحقوق المعنية اللجنة ؛1 المبدأ  تعسفا

 . 18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان،
 . 27 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 203
 اإلنسان حقوق بحماية ةالمتعلق المبادئ من المستوفاة المجموعة ؛18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 204

 نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ ب؛ التعريف ،العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها 
   واإلعدام القانون

 . 1 المبدأ  محاكمة، دون واإلعدام التعسف 
 . 8 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 205
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  اإلنسان حقوق ولجنة والشعوب نساناإل  لحقوق األفريقية
ّ
ام أن    الحق بحماية االلب  

 
 التهديداتو  األعمال يشمل الحياة ف

  
حة.  الجماعات بها  تقوم الن 

ّ
 206المسل

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

   اإلطار  ينّص  ال 
 قانون من 296 المادة تجّرم الحرية.  من نالحرما أشكال لكافة الجنائية المسؤولية عىل اللين    القانون 

، القتل العقوبات
 
   الحرمان بالمبدأ  يشمل والذي 207جزافا

 حالة تنتج عندما  شخص.  أي يرتكبه الذي الحياة من التعسف 

ل الذي السلوك عن الوفاة
ّ
.  مالحقة الدولة سلطات عىل يكون السيئة، المعاملة أو  التعذيب يشك  قانون خلو ي الجريمتي  

وع غب   القتل بأعمال يقومون الذي العموميي    بالموظفي    تتعلق محددة مادة أي من اللين    باتالعقو     المشر
 
 سياق ف

 لمهامهم.  أدائهم

 

  إليه، أشب   وكما 
ّ
   الحرمان يحظر  الدول   القانون فإن

   208الحياة.  من التعّسف 
 
   اللين    القانون يفيد  قد  المقابل ف

 
 ير تب   ف

.  اإلعدام بالتال   تصنيفه يمكن ما  الوفاة، إل يؤدي والذي العموميي    المسؤولي    بلق من للقوة المفرط االستخدام
 
 تعّسفا

  عىل العقوبات قانون من 71 المادة تنّص 
ّ
 خرىأ وسيلة أية أو  السالح يستعمل الذي العموم   الموظف عىل عقاب ال  " أن

  باستعماله يأمر  أو  المادي القمع وسائل من
 
ورة استعماله عىل أرغمته ا إذ وظيفته لواجب تنفيذا  تغلب أو  فعن رد  ض 

وع."م لطلب تلبية العموم   الموظف ساعد  من كل  عىل ذاته الحكم "ويطبق العامة"، للسلطات الغب   مقاومة عىل  شر

،   بالتال 
 
   القوة يستخدمون الذين ومساعدوهم العموميون الموظفي    يعاقب ال  ،71 للمادة وفقا

 
 مهامهم.  أداء سياق ف

ع   الدفاع حق عىل المفروضة القيود  مراعاة" "مع المقتص   هذا  وينطبق
   الواردة الشر

 
 إنه بالتال   ويبدو  70،209 المادة ف

  71 المادة إن محدودة.  قيود  مع القاتلة القوة استخدام عىل ينطبق
 
  إذا

 
   للحاالت  الواسع بالنطاق مقرونة

 فيها  يجوز  الن 

ورة- القوة استخدام   تعتب   – العامة للسلطات الغب   قاومةم عىل تغلب أو  عنف رد  ض 
 
 عىل ضةالمفرو  للقيود  مخالفة

   الدول   القانون بموجب القوة استخدام
  فقط لةالقات القوة استخدام القواني    إنفاذ  عن المسؤولي    من تتطلب والن 

  أخب   مالذ  كإجراء
 
ر  210لألرواح.  خطب   تهديد  عىل ردا ّ    الممارسات بالتال   القانون يب 

ل الن 
ّ
  اإلعدام تشك

 
 عوض تعّسفا

 تجريمها. 

 

   اإلعدام عقوبة تطبيق اللين    القانون يجّرم ال  األمر، كذلك
  الن 

 
 لمتهمي   ا لألشخاص موجزة بإجراءات إعدام إل ترف

  
 بالنسبة 211باإلعدام.  الجنايات عىل اللين    العقوبات قانون يعاقب وشاملة.  عادلة محاكمة إل اللجوء دون من تنفذ  والن 

، كالقتل  الجنايات، بعض إل
 
  ما  وهو  212،وحدها  اإلعدام عقوبة عىل لعقوباتا قانون ينّص  مثال

ّ
  يعد

 
 من 6 للمادة مخالفا

       

                                                         
 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛9 الفقرة ،3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 206
21 . 
 مةالسال  ضتعري شأنها  من بأفعال القتل بقصد  قام من كل  سنوات عشر  عن تقل ال  مدة بالسجن يعاقب " : 296 المادة العقوبات، قانون 207

  ويبدو  ." .اإلعدام العقوبة كانت  أكبر  أو  شخص موت الفعل عن نتج وإذا  .الدولة سالمة عىل االعتداء حالة دون للخطر  العامة
ّ
 إل اإلشارة أن

ق الدولة" "سالمة
ّ
   بالجرائم تتعل

 العقوبات.  قانون من يليها  وما  165 المادة بموجب عليها  يعاقب الن 
، الميثاق ؛6 المادة والسياسية، المدنية الحقوقب الخاص الدول   العهد  208    الميثاق ؛5 المادة العرن  

 المادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 
4 . 

.  الدفاع حق استعمال أثناء الفعل ارتكب إذا  عقاب ال  : 70 المادة العقوبات، قانون 209 ع 
 يلزم فعل كل  ارتكاب للشخص الحق هذا  ويبيح الشر

ا تقع جريمة لدفع  أض 
 
ه أو  به را    الركون الممكن من كان  من   وجود  الحق لهذا  وليس بغب 

 
 العامة." سلطةال برجال االحتماء إل المناسب الوقت ف

   "إال  القاتلة القوة استخدام إل اللجوء يجوز  ال  التحديد  وجه عىل 210
 
د  محدق خطر  لدفع أو  النفس عن الدفاع حاالت  ف

ّ
 أو  الموتب اآلخرين يهد

ة، بإصابة ل شخص عىل للقبض أو  لألرواح، خطب   تهديد  عىل تنطوي الخطورة بالغة جريمة ارتكاب لمنع أو  خطب 
ّ
  يمث

 
 القبيل ذا ه من خطرا

  األقل الوسائل تكون عندما  فقط وذلك فراره لمنع أو  سلطتهم، ويقاوم
 
   األهداف.  هذه لتحديد  كافية  غب   تطّرفا

 
 يجوز  ال  ال،األحو  جميع وف

ر  عندما  إال  قصد  عن القاتلة ريةالنا األسلحة استخدام
ّ
  يتعذ

 
بها  تماما

ّ
 لمتعلقةا األساسية اإلنسان حقوق مبادئ راجع ”األرواح.  حماية أجل من تجن

في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام
ّ
، بإنفاذ  المكل   . 9 المبدأ  القواني  

 . 53 ،17 المادتان العقوبات، قانون 211
 . 296 المادة العقوبات، قانون 212
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   يجوز  والسياسية.  المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد 
 العقوبة بدليست أن رأفته الجريمة ظروف استدعت إذا  للقاض 

  المؤبد  بالسجن يحكم بحيث يخفضها  أو 
 
ة الثامنة دون األشخاص عىل اإلعدام عقوبة تنطبق ال  213دام. اإلع  من بدل  عشر

   لمن أو 
  يعان 

 
  عيبا

 
   أو  جزئيا

 
   كامال
 
 215وضعها.  من شهرين بعد  ما  إل الحبىل عىل اإلعدام عقوبة تنفيذ  يوقف 214العقل.  ف

  الحكم كان  "إذا  اإلعدام بعقوبة النقض محكمة أمام الطعن يجوز 
 
   خطأ  عىل أو  للقانون، مخالفة عىل مبنيا

 
 أو  بيقه،تط ف

  
 
   وقع "إذا  أو  تأويله" ف

 
   وقع إذا  أو  بطالن الحكم ف

 
   أثر  بطالن اإلجراءات ف

 
 اإلعدام عقوبة تخضع أن يجوز  216الحكم." ف

  يقتل باإلعدام عليه محكوم كل  217أخرى.  بعقوبة أو  المؤبد  بالسجن فتستبدل الخاص للعفو 
 
  بالرصاص رميا

 
 طبقا

. قانون المقررة لإلجراءات
 
   أو  السجن داخل اإلعدام عقوبة تنفذ  218ا

 
 ةعقوب تنفيذ  يكون أن يجب مستور.  آخر  مكان ف

هم يجوز  وال  وطبيب السجن، ومأمور  العامة، النيابة أعضاء أحد  بحضور  اإلعدام   الحضور  لغب 
ّ
 نيابةال من خاص بإذن إل

  ويجب العامة،
 
   يقابلوه أن باإلعدام عليه المحكوم بألقار  219بالحضور.  عليه المحكوم عن للمدافع يؤذن أن دائما

 
 ف

   220الحكم.  لتنفيذ  يعي    الذي اليوم

 

،
 
   عموما

 
ة  أجزاء وف    ال  منه كثب 

 
   التنظيم يستوف

امات اإلعدام لعقوبة القانون   المادة بموجب سيما  ال  لليبيا، الدولية االلب  

 مثل جناياتال لبعض وحيدة كعقوبة  إلعداما عقوبة فرض يعتب   والسياسية.  المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من

  التخفيفية الظروف تنطبق لم ما  القتل
 
  أمرا

 
 الحبىل لمرأةا معاقبة إمكانية وتخالف اإللزامية.  اإلعدام عقوبة لحظر  مخالفا

 ةالمدني بالحقوق الخاص الدول   العهد  من (5) 6 المادة الوضع بعد  ما  إل العقوبة تنفيذ  تأجيل تّم  وإن باإلعدام

  وواقع والسياسية. 
ّ
   الطعن أن

 
   لخطأ  النقض محكمة أمام اإلعدام عقوبة ف

 
 موضوعية أسس عىل وليس التأويل أو  اإلجراء ف

 وكما   (. 2) 6 والمادة 222والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 221(5) 14 المادة ينتهك أمر  وقائعية أو 

   إليه التطّرق سيتّم 
 
 تجعل أن لعدلا وإقامة العادلة المحاكمة بضمانات المتعلقة الثغرات شأن من ه،أدنا الرابع الفصل ف

   اإلعدام عقوبة تطبيق عملية
 
وعة.  غب   ليبيا  ف ، مشر

 
   عليه المنصوص المقتص   شأن من وختاما

 
 قانون من 432 المادة ف

ه العقوبات
ّ
   يقابلوه أن باإلعدام عليه المحكوم ألقارب يمكن بأن

 
 يدفع أن حديد الت من مزيد  دون من كمالح تنفيذ  يوم ف

   بالزيارات والسماح تقييدي تفسب   اعتماد  إل بالسلطات
 
   فقط.  اليوم ذلك ف

 
  الحالة، هذه ف

ّ
 العائلية الزيارات حرمان فإن

  العقوبة تنفيذ  يوم بانتظار  المدة طيلة
 
   الحق كينته الذي األمر  السيئة، المعاملة أشكال من محظور  شكل إل يرف

 
 ف

 حياة. ال

 

م ال  سبق، ما  ضوء عىل    الدول   القانون ليبيا  تحب 
 
   الحق بحماية يتعلق ما  ف

 
  الحياة ف

ّ
   لحرمانا أشكال جميع ضد

 التعسف 

 الحياة.  من

 

       

                                                         
 . 29 المادة العقوبات، قانون 213
 . 84 (2) 81 المادتان العقوبات، قانون 214
 . 436 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 215
 مكرر.  385 (؛1) 381 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 216
 . 125-124 المادتان العقوبات، قانون 217
 . 19 المادة العقوبات، قانون 218
   أو  السجن داخل اإلعدام عقوبة تنفذ  " : 433 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 219

 
 تنفيذ  يكون أن يجب " (: 1) 434 مستور..."؛ آخر  مكان ف

 ذكروا  من لغب   يجوز  وال  العامة النيابة تندبه آخر  طبيب أو  السجن وطبيب السجن، ومأمور  العامة، النيابة أعضاء أحد  بحضور  اإلعدام عقوبة
وا  أن  إ التنفيذ  يحرص 

ّ
  ويجب العامة، النيابة من خاص بإذن ل

 
 بالحضور." عليه المحكوم عن للمدافع يؤذن أن دائما

   يقابلوه أن باإلعدام عليه المحكوم "ألقارب (: 1) 432 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 220
 
 ذلك كوني أن عىل الحكم لتنفيذ  يعي    الذي اليوم ف

 
 
 التنفيذ." مكان عن بعيدا

   النظر  تعيد  كيما   أعىل محكمة إل للقانون، وفقا  اللجوء، حق بجريمة أدين شخص لكل " 221
 
  إدانته قرار  ف

 
 عليه." هب حكم الذي العقاب وف

   الحق : 32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 222
   والحق القضائية والهيئات المحاكم أمام المساواة ف 

 )المادة عادلة محاكمة ف 
   النظر  "وإعادة : 48 الفقرة ،2007 آب/أغسطس CCPR/C/GC/32، 23 رقم المتحدة األمم وثيقة (،14

   تنحرص  الن 
 
 أو  القانونية الجوانب ف

 العهد." بموجب كافية  تعتب   ال  آخر  جانب ألي مراعاة دون اإلدانة من الرسمية
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ه االغتصاب 3.1.4    والعنف الجنس   العنف أشكال من وغير
 223االجتماع   النوع عىل المبن 

 

 الدول   القانون

 

ه االغتصاب ومالحقة بمنع الدول   القانون بموجب امالب    الليبية الدولة عاتق عىل يقع  الجنس   نفالع أشكال من وغب 

   والعنف
، النوع عىل المبن     بما  224االجتماع 

 
 اصأشخ به قام سواء السلوم هذا  عىل جنائية عقوبة فرض خالل من ذلك ف

 واالستغالل ءاالعتدا  من طفالاأل  بحماية الدول الطفل حقوق اتفاقية تلزم شخصية.  بصفة يترصفون أو  للدولة منتمون

 .     225الجنس 
   العنف أشكال كافة  تجريم وينبغ 

   بما  االجتماع   النوع عىل المبن 
 
 لجنس  ا والعنف االغتصاب ذلك ف

.  القانون بموجب المحىل 
226 

 

  عىل
ّ
وتوكول من (4) 3 المادة عليه تنّص  ما  حد    بالميثاق الملحق الب 

 بحقوق والمتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

   المرأة
   أةامر  كل  حق حماية لضمان المناسبة التدابب   األطراف الدول تعتمد  " مابوتو(، )بروتوكول أفريقيا  ف 

 
ام ف   احب 

، الجنس   العنف أشكال كافة  من وحمايتها  كرامتها،  
 و  الفعال." التنفيذ  قيد  التدابب   هذه وتضع واللفظ 

 
 (2) 4 للمادة فقا

:  بما  للقيام والفعالة المناسبة التدابب   اذ اتخ األطراف الدول عىل )أ(،  يىل 

 

 اريةواإلجب فيها المرغوب غير الجنسية الممارسة ذلك في بما المرأة، ضد العنف أشكال جميع تمنع قوانين سن

 ياقبس يتعلق ما في الفعلي." التطبيق موضع القوانين هذه وتضع علنا، أو سرا يحدث العنف هذا كان سواء

 والالجئات اللجوء طالبات بحماية األطراف الدول تعهد " أن على (3) 11 المادة تنص   حة،المسل   النزاعات

 الجنسي، االستغالل أشكال من ذلك وغير واالغتصاب العنف أشكال كافة من داخليا، والمشردات والعائدات

 الةللعد الجناة وتقديم ة،اإلنساني ضد جرائم و/أو جماعية إبادة و/أو حرب، جرائم هذه العنف أعمال اعتبار وضمان

 أهلية. ذات جنائية قضائية والية أمام

 

ف
ّ
 فاقيةوات والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  بموجب التعذيب أشكال من كشكل    االغتصاب يصن

ه التعذيب مناهضة وب من وغب    الدول   ونالقان وبموجب 227المهينة أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

       

                                                         
، الدولية اللجنة زيارة يرىح   المراجع، من لمزيد  223    لعدالةا إل المرأة ولوج للحقوقيي  

   العنف قضايا  ف 
 دليل – ع  االجتما النوع عىل المبن 

 يليها.  وما  195 ص.  ،2016 ،12 رقم الممارسي   
224   

 
"نوع أن المفهوم من " الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام من (3) 7 للمادة وفقا ، إل يشب   الجنس" تعبب  ، ر الذك الجنسي      األننر

 
 ف

   ".  المجتمع إطار 
 
د  االغتصاب، بجريمة علقيت ما  ف

ّ
ه الدولية الجنائية المحكمة عن الصادرة الجرائم أركان تحد

ّ
 أن عتداء""اال  بمفهوم "يراد  أن

" واألننر  الذكر  عىل ينطبق بحيث عاما  يكون
 
   . 63 ،50 ،15 المالحظات نفسه، المرجع راجع معا

 
ق ما  ف

ّ
، بالمرأة يتعل

 
 القضاء لجنة تفهم تحديدا

   العنف المرأة ضد  التميب    عىل
 عىل المرأة يمس الذي العنف أو  امرأة كونها   بسبب المرأة ضد  الموجه العنف " أنه عىل االجتماع   النوع عىل المبن 

   األعمال ويشمل جائر.  نحو 
را  تلحق الن   من حرمانال أشكال وسائر  واإلكراه األعمال، بهذه والتهديد  بها، جنسيا  أو  عقليا  أو  جسديا  ألما  أو  ض 

  العنف : 19 رقم العامة التوصية "؛الحرية
ّ
/يناير  كانون  A/47/38، 29 رقم المتحدة األمم وثيقة المرأة، ضد  

 . 6 الفقرة ،1992 الثان 
 . 34 والمادة (1) 19 المادة الطفل، حقوق اتفاقية  225
وتوكول 226    بالميثاق الملحق الب 

   المرأة بحقوق والمتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 
 لجنة )أ(؛ 2 المادة مابوتو(، )بروتوكول أفريقيا  ف 

  التميب    عىل القضاء
ّ
   المرأة وضع بشأن 30 رقم العامة التوصية المرأة، ضد

اعات منع سياق ف     الب  
اع حاالت  وف  اع، انتهاء بعد  وما  الب    يقةوث الب  

ين CEDAW/C/GC/30، 18 رقم المتحدة األمم  )أ(.  38 الفقرة ،2013 األول/أكتوبر  تشر
   الخاص المقّرر  ير تقر  227

ه بالتعذيب المعن  وب من وغب   رقم لمتحدةا األمم وثيقة المهينة، أو  إنسانية الال  أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 
A/HRC/7/3، 15  يناير  كانون/  

  ل.  ف.  التعذيب، مناهضة لجنة ؛3 الفقرة ،2008 الثان 
ّ
 رقم المتحدة األمم وثيقة سويشا، ضد

05CAT/C/37/D/262/20، 22  يناير  كانون/  
  : 8.10 الفقرة ،2007 الثان 

ّ
ل النظر  موضع األفعال "إن

ّ
 اغتصاب حاالت  أمور  جملة بي    من تشك

هيب، االستجواب، فيها  بما  المقبولة، غب    األغراض من لعدد  عذاب أو  بألم تتسبب عديدة  عىل تميب   وال واإلهانة، واالنتقام، والعقاب، والب 
، النوع.  أساس   اللجنة رىت بالتال 

ّ
طة قبل من الممارس الجنس   العنف أن    الشر

 
ل القضية هذه ف

ّ
 تعذيب." جريمة يشك
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د  كما 
ّ
ل ما  األخرى الجنس   العنف أشكال ومن 228الدولية.  الجنائية القضائية الهيئات ذلك عىل تؤك

ّ
  يشك

 
 أشكال من شكال

  السيئة المعاملة أو  التعذيب
 
لتش ممارسات األخرى الجنس   العنف أفعال ومن المرتكب.  العنف لطبيعة وفقا

ّ
  جرائم ك

قاق   229. بالبشر  اإلتجار  أو  كاالسب 

 

ىح    أو  المهبىل   اإليالج "أ( باعتبارهما  الجنس   والعنف االغتصاب 230اسطنبول اتفاقية من (1) 36 المادة تعّرف
 و أ الشر

، غب   الفموي  
   جنسية، طبيعة ذو  الرضان 

 
، جسم ف  األفعال ر سائ ب( أداة؛ بواسطة أو  الجسم من جزء أي وبواسطة الغب 

   غب   بشكل الممارسة الجنس   الطابع ذات األخرى
؛ عىل رضان   ذات ضائيةر  غب   أفعال ممارسة عىل الغب   إكراه ج( الغب 

يعات دليل يوض   آخر." شخص مع جنس   طابع   بالعنف المتعلقة التشر
ّ
 بأنه لجنس  ا االعتداء "تعريف الدول المرأة ضد

   واالستقالل البدنية للسالمة انتهاك
؛ الذان   "هتكو غتصابباال  الخاصة الحالية الجرائم عن االستعاضة الجنس 

بة الجنس   باالعتداء خاصة النطاق واسعة بجريمة العرض"
ّ
ر؛ درجة حسب مرت د الظروف عىل النص الرص 

ّ
 ةالمشد

   بما  العقوبة،
 
، وعالقة الناجية، الضحية عمر  الحرص، ال  المثال سبيل عىل ذلك ف  

 استخدامو  الناجية، والضحية الجان 

 231الضحية." عىل لالعتداء الجسيمة العقلية أو  البدنية آلثار وا الجناة، من عدد  ووجود  بالعنف، التهديد 

 

  اسطنبول اتفاقية من (2) 36 المادة تنّص  كما 
 
ه عىل أيضا

ّ
   أن يجب " أن

  الرضا  يأن 
 
  يكون وأن اختياريا

 
ا  اإلرادة نع تعبب 

   المتخذة للشخص الحرة
 
دت جهتها، من المحيطة." الظروف سياق ف

ّ
  التميب    عىل القضاء لجنة أك

ّ
 وضع ىلع المرأة ضد

ب الجنس   لالعتداء تعريف
ّ
 ج  ود و  عل  ى دلي  ل وج ود  ي ستدع   مما  ”فيها لبس ال  طوعية موافقة“ وجود  " إما  يتطل

   لتحدي  د  المتخ  ذة الخط  وات
 
   وق ع ق د  الفع ل يكون أن . . .  أو  راضية، الناجية الشكوى/  مقدمة كانت  ذا  إ  م  ا  ف

 
 ظ روف“ ف

   المعايب   هذه وتنعكس 232القشية." الظروف من واسعة طائفة نويت ضم ”ق شية
 
يعات دليل ف  عنفبال المتعلقة التشر

 
ّ
  يوض   الذي المرأة ضد

 
   الجنس   لالعتداء التحديد  وجه عىل التجريم أيضا

 
"(الزو  "االغتصاب )أي عالقة إطار  ف  وذلك ىح  

   بي    العالقة" طبيعة عن النظر  "بغض تنطبق الجنس   االعتداء أحكام أن عىل النص إما: 
 عىل النص و أ والشاكية؛ الجان 

ل "ال  أن
ّ
  أخرى عالقة أي أو  الزواج يشك

 
   الجنس   االعتداء بارتكاب اتهام عن دفاعا

 
يعات." إطار  ف  233التشر

 

ه االغتصاب التقرير  هذا  يتناول    والعنف الجنس   العنف أشكال من وغب 
   حرب ئمكجرا  االجتماع   النوع عىل المبن 

 
 ف

 234أدناه.  مالقس

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

 408 المادة وتعاقب 235الخداع..." أو  التهديد  أو  بالقوة آخر  واقع من كل  " اللين    العقوبات قانون من 407 المادة تجّرم

   المذكورة الطرق إحدى باتباع إنسان عرض هتك من كل  "
 
  بالذكر  دير الج من 236السابقة..." المادة ف

ّ
 المقتضيي    أن

       

                                                         
  العام المدع   لرواندا، الدولية الجنائية المحكمة 228

ّ
 ،1998 أيلول/سبتمب   2 الحكم، المحاكمة، دائرة ،T-4-96-ICTR رقم الدعوى أكاييسو، ضد

IT-96-23/1- و  ،IT-96-23 رقم الدعوى وآخرين، كوناراتش  ضد  العام المدع   السابقة، الفيا ليوغوس الدولية الجنائية المحكمة ؛597 الفقرة
A، 150 الفقرة ،2002 حزيران/يونيو  12 الحكم، االستئناف، دائرة . 

 أدناه.  3.1.5 القسم راجع 229
  العنف من للوقاية أوروبا  مجلس اتفاقية 230

ّ
ل   والعنف النساء ضد

 )اتفاقية 2011 أيار/مايو  No. CETS، 11 210 مرق الوثيقة ،ومكافحتهما المب  
 . اسطنبول(

يعات دليل المتحدة، األمم 231   بالعنف المتعلقة التشر
ّ
 . 29 ص.  ،ST/ESA/329، 2010 رقم وثيقة المرأة، ضد

  التميب    عىل القضاء لجنة 232
ّ
  فرتيدو  المرأة، ضد

ّ
، ضد  أيلول/سبتمب   CEDAW/C/46/D/18/2008، 22 رقم المتحدة األمم وثيقة الفيليبي  

 (. 2) )ب( . 8.9 الفقرة ،2010
يعات دليل المتحدة، األمم 233   بالعنف المتعلقة التشر

ّ
 . 29 ص.  ،ST/ESA/329، 2010 رقم وثيقة المرأة، ضد

 . 3.1.6 القسم راجع 234
 . 407 المادة العقوبات، قانون 235
 . 408 المادة العقوبات، قانون 236
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   الجنس   الفعل يجّرمان
  237العرض.  وهتك الرضان 

ّ
ه عىل تنّص  424 المادة أنذ  إل

ّ
 المعتدي عىل زواجه الفاعل عقد  إذا  " أن

 238الجنائية..." اآلثار  وتنته   والعقوبة الجريمة تسقط عليها 

 

  يبدو  "المواقعة" تجريم خالل من
ّ
  بطةالمرت األفعال تشمل 407 المادة أن

 
   االغتصاب.  بجريمة عادة

 
 نفسه الوقت وف

  المقتص   يبدو  ال  الخداع" او  التهديد، أو  "القوة، إل فقط باإلشارة
 
   بما  فضفاضا

   ت الحاال  كافة  ليشمل يكف 
 يمكن الن 

   اإلكراهية البيئة من الرضا  عدم استخالص
   يرتكب الن 

 
 إطارها.  ف

 

   عينها  المالحظات إل الخلوص يمكن كما 
 
قي ما  ف

ّ
   ال  العرض فهتك . 408 بالمادة تعل

 العنف أشكال جميع ليغظ   يكف 

   والعنف الجنس  
 االغتصاب.  غب   االجتماع   النوع عىل المبن 

 

  424 المادة تعتب   جهتها، من
 
  جانب.  من بأكبر  الدول   للقانون مخالفة

 
  أول

ّ
 او  االغتصاب ضحية من المعتدي زواج إن

ل أن يمكن ال  الجنس   العنف
ّ
  األشكال من شكل   أيّ ب يشك

 
  عامال

 
   الجريمة يسقط مخففا

  المالحقة ويلغ 
ّ
 الممارسة ههذ ألن

 
 
ي    ع إل ترف ام مع بالفعل المقتص   هذا  ويتعارض 239ارتكابها.  بعد  للجريمة تشر    بالتحقيق ليبيا  الب  

 
   ف

 االغتصاب جريمن 

   عليهما  المنصوص الجنس   والعنف
 
 والعنف اباالغتص ضحايا  الذكور  مع قارنةوبالم ثم ومالحقتهما.  الدول   القانون ف

ل الجنس  
ّ
  424 المادة تشك

 
ا   تميب  

ّ
   االغتصاب ضحايا  النساء تمنع ه   (1 التالية:  لألسباب المرأة ضد

 عىل يكرهن اللوان 

   من الزواج
ر  عن لجب  ا عىل الحصول من الجان     وبرؤية بالعدالة الضحية حق تنتهك (2 بهّن؛ لحقه الذي الرص 

 الجان 

 حتت العيش عىل إكراهها  خالل من ربما  والجسدي النفس   العنف من لمزيد  المرأة تخضع (3 والقضاء؛ للمالحقة عيخض

   الجريمة؛ مرتكب مع واحد  سقف
 
  قد  الظروف بعض ف

 
قاق جريمة إل األخب   الظرف يرف .  اسب   يجدر  وعليه، 240جنس 

 العقوبات.  قانون من 424 المادة بإلغاء تقوم أن بليبيا 

 

  
 
ه االغتصاب بتجريم يتعلق ا م ف    العنف أشكال من وغب 

   ال  االجتماع   النوع عىل المبن 
 
اماتها  يا ليب تستوف  بموجب الب  

   والقانون إسطنبول بروتوكول مع تتفق ال  وأنها  سيما  ال  الدول   القانون
.  الجنان  الدول 

241 

 

قاق 3.1.5  االسي 

 

 الدول   القانون

 

قاقاال  أشكال جميع حظر  ليبيا  عىل يتعي ّ    الخاص الدول   العهد  من 8 المادة تنّص  بالرق.  الشبيهة والظروف سب 

:  ما  عىل والسياسية المدنية بالحقوق  يىل 

 

قاق يجوز  ال  . 1  صورهم بجميع بالرقيق واالتجار  الرق ويحظر  أحد، اسب 

 .للعبودية أحد  إخضاع يجوز  ال   . 2

       

                                                         
 (. 4) 407 المادة العقوبات، قانون 237
 . 424 المادة العقوبات، نقانو  238
239   
 
   العدالة إل والفتيات النساء ولوج معيقات بعنوان تقرير  ف

   العنف قضايا  ف 
   االجتماع   النوع عىل المبن 

 الدولية الجنة وض  ت المغرب، ف 
   االمتناع " ب  للحقوقيي   

 
   االغتصاب لمرتكن    الحصانة منح عن الظروف كلّ   ف

 
   بما  ،القشي أو  المبكر  الزواج حاالت  ف

 
 تعليق خالل من ذلك ف

 . 42 ص.  راجع التخفيف"، ظروف طريق عن العقوبات
 الفقرة 2014 آذار/مارس 7 الثانية المحاكمة دائرة ،ICC-01/04-01/07 رقم الدعوى كاتانغا،  ضد  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 240
978 :  ... 

ّ
قاق مفهوم "إن   يشمل قد  الجنس   االسب 

 
 بفعل   معه يقومون شخص   مع حياتهم تشارك عىل والفتيات النساء فيها  كرهتأ  حاالت  أيضا

 جنسية." طبيعة ذي
   الجنس   والعنف االغتصاب عن لتعريفات 241

 
   القانون ف

، الجنان   . 3.1.6 أدناه راجع الدول 



45 
 

.  العمل أو  السخرة عىل أحد  إكراه يجوز  ال  )أ( . 3 اإللزام 
242 

العرن    الميثاق من 10 المادة تنّص  كما 
243  

 
:  ما  عىل أيضا  يىل 

 

   باألفراد  واالتجار  الرق يحظر   . 1
 
 نم حال بأي يجوز  وال  ذلك، عىل ويعاقب صورهما  جميع ف

قاق األحوال  .واالستعباد االسب 

 دعارة استغالل أو  الجنس   االستغالل أو  الدعارة اجل من باألفراد  واالتجار  السخرة تحظر  . 2

   األطفال استغالل أو  آخر  لشك أي أو  الغب  
 
اعات ف  المسلحة.  الب  

 

 
 
  بالبشر  اإلتجار  يرف

 
قاق إل أيضا قاق شكل يتخذ  حي    سيما  ال  اسب  ، اسب  ي. ج عمل أو  قشي بغاء أو  جنس    244ب 

 

  ه   ليبيا 
 
   طرف دولة أيضا

 
   بالرق الخاصة االتفاقية ف

 عايهما  ضاءوالق بالرقيق واإلتجار  الرق بمنع الدول تلزم الن 

، المستوى عىل وتجريمهما  المحىل 
 واألعراف الرقيق وتجارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية إل باإلضافة 245

   بالرق، الشبيهة والممارسات
 شبيهةال والممارسات واألعراف والقنانة الدين إسار  بإبطال األعضاء الدول تطالب الن 

   بالرق
 246واألطفال.  النساء تطال والن 

 

ل
ّ
قا يشك   جرائم الجنس   والرق قاالسب 

ّ
 يئاتواله للمحاكم األساسية األنظمة بموجب حرب جرائم و/أو  اإلنسانية ضد

   247الدولية.  الجنائية القضائية
 
قاق دالئل من السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة وفقا  كم"التح االسب 

 القوة، ار،الفر  ردع أو  لمنع الرامية واإلجراءات ية،النفس والسيطرة المادية، البيئة عىل والسيطرة الشخص، بتحّركات

 بالحياة مالتحك واإلساءة، السيئة للمعاملة اإلخضاع الحرصية، األحقية عىل والتأكيد  المدة، اإلكراه، أو  بالقوة التهديد 

   القشي...  والعمل الجنسية
قاق يأن  وري من ليس وبالتال   بالملكية؛ حقوق ادعاء من االسب   إثبات لعاما للمدع   الرص 

 248الجريمة." أركان كأحد   الرضا  عدم

 

 
 
ف الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   للنظام وفقا قاق جريمة الشخص يقب    المرتكبة االسب 

ّ
 يمارس عندما  ةاإلنساني ضد

   بالحق المتصلة السلطات جميع أو  إحدى "... 
 
ي  هم كأن  أشخاص أو  شخص ملكية ف هم أو  يبيعهم أو  يشب   ايضهميق أو  يعب 

م 249للحرية." سالبة معاملة من ذلك ماثل ما  عليهم يفرض كأن  أو 
ّ
   نفسه التعريف ويقد

 
ق ما  ف

ّ
 جريمةك  الجنس   بالرق يتعل

       

                                                         
   الميثاق ؛11 المادة أشهم، د وأفرا المهاجرين العمال جميع حماية اتفاقية ؛4 المادة اإلنسان، لحقوق العالم   اإلعالن راجع 242

 لحقوق األفريف 
 العمل إلغاء اتفاقية ؛1930 حزيران/يونيو  UNTS 39، 10 55 رقم الوثيقة (،29 )رقم 1930 لعام السخرة اتفاقية ؛6 المادة والشعوب، اإلنسان
ي وتوكول ؛1957 حزيران/يونيو  25 (،105 )رقم الجب   . 2014 زيران/يونيو ح 11 القشي، العمل باتفاقية الملحق الب 

  راجع 243
 
   الميثاق أيضا

 . 6 المادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 
ازيل، الختامية:  المالحظات الطفل، حقوق لجنة 244 ين CRC/C/BRA/CO/2،30-4 رقم المتحدة األمم وثيقة الب   ،2015 األول/أكتوبر  تشر

  راجع . 85 الفقرة
 
 . 11 الحاشية )ج(، (1) 7 المادة رائم،الج أركان الدولية، الجنائية المحكمة أيضا

   ليبيا  إليها  انضّمت . 7-6 ،2 المواد  ،1926 أيلول/سبتمب   UNTS 60، 25 254 رقم الوثيقة بالرق، الخاصة االتفاقية 245
 
اير  14 ف  شباط/فب 

1957 . 
 ،1956 أيلول/سبتمب   UNTS 266، 7 3 رقم ةالوثيق بالرق، الشبيهة والممارسات واألعراف الرقيق وتجارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية 246

   ليبيا  إليها  )انضّمت 1 المادة
 
 (. 1989 أيار/مايو  16 ف

غ محكمة ميثاق 247    الحرب مجرم   كبار   ومعاقبة مقاضاة باتفاق ملحق الدولية، العسكرية نورمب 
 
 أغسطس 8 ، (لندن )اتفاق األورون    الحلف ف

 الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام )ج(؛ 5 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية ةللمحكم األساىس   النظام )ج(؛ 6 المادة 1945
اليون، الخاصة للمحكمة األساىس   النظام )ج(؛ 3 المادة برواندا، الخاصة  المواد  الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام )ج،ز(؛ 2 المادة بسب 

   الدول   القانون بيانات قاعدة (؛6) )ه( (2) 8 (،22) )ب( (2) 8 ز(، )ج، (1) 7
   اإلنسان 

 
 ،94 القاعدتان األحمر، للصليب الدولية للجنة العرف

156 . 
  العام المدع    248

ّ
 ،2002 حزيران/يونيو  12 الحكم، االستئناف، دائرة ،-ITA-23/1-96و IT-96-23 رقم الدعوى وآخرين، كوناراتش  ضد

 . 120-119 الفقرتان
 )ج(.  (1) 7 المادة الجرائم، أركان الدولية، الجنائية المحكمة 249
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  مرتكبة
ّ
   حرب، وجريمة اإلنسانية ضد

   كةالمشار  عىل الضحية إكراه ذلك إل ةباإلضاف ارتكابها  يستلزم والن 
 
 ذات أفعال ف

 250جنسية.  طبيعة

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

  استعبد  من كل  " بحق عقوبات عىل اللين    العقوبات قانون من 425 المادة تنّص 
 
   وضعه أو  شخصا

 
 العبودية بهتش حالة ف

   ترصف وجه أي عىل أو  به أتجر  أو  بالرقيق تعامل من كل  " 426 المادة وتجّرم ..."
 
   شخص ف

 
   أو  عبودية حالة ف

 
 حالة ف

   ترصف من كل   ]..و[ ...  العبودية تشبه
 
   أو  مستعبد  شخص ف

 
 أبقاه أو  بهاكتس أو  حازه أو  سلمه أو  العبودية تشبه حالة ف

  اللين    القانون يجّرم كما   حالت  ه." عىل
 
  القشي البغاء أيضا

ّ
 بالنساء دول   نطاق عىل واإلتجار  251واألطفال النساء ضد

ر  كما   252البغاء.  ألغراض واألطفال
ّ
 عىل به يعّرف الذي القشي العمل عالقات لتنظيم 2010 لسنة 12 رقم القانون يحظ

:  النحو   
 ولكنه اره"اختي بمحض بأدائها  يتطوع ولم التھديد  تحت بھا  بالقيام شخص أي يلزم خدمات أو  أعمال "كل اآلن 

  يجّرم كما   253تجريمه.  عىل ينّص  ال 
 
 255لنساء. با دول   نطاق عىل واإلتجار  254المهاجرين تهريب أيضا

 

قاق، تجريم من العقوبات قانون من 425 المادة عليه تنّص  مّما  بالرغم   لالسب 
ّ
م ال  أنها  إل

ّ
  تقد

 
 بالتال   وه   للجريمة تعريفا

  وافية.  غب  
 
ف ال  ذلك، عىل عالوة

ّ
  اللين    لقانونا يعتب   وبالتال   منفصلة، كجريمة  الجنس   الرق العقوبات قانون يصن

 
 جزئيا

  فقط
 
   التعريفات الثغرات تشوب كما   الدولية.  والمعايب   الدول   القانون مع متسقا

   القانون يوردها  الن 
 
 بالبغاء يتعلق ما  ف

  بما  دول   نطاق عىل بالنساء واإلتجار  واألطفال للنساء القشي
ّ
   المواد  هذه أن

   ايةالحم نطاق من الرجال تستثن 
 الن 

  كما   توفرها. 
ّ
   ال  تهديد  إصدار  وإلزام القشي العمل تعريف أن

 
 يبدو  وال  لدول  ا القانون عليه ينّص  كما   الرق معيار  يستوف

ف وكأنه
ّ
   يصن

 
 يعاقب ال  كنهل البغاء، ألغراض واألطفال بالنساء االتجار  يجّرم اللين    القانون الجنائية.  الجرائم عداد  ف

ل ما  وهو  بالبشر  اإلتجار  من األخرى األشكال
ّ
  يشك

 
امات خرقا  لليبيا.  ليةالدو  القانونية لاللب  

 

       

                                                         
  راجع . 2- (6) )ح( (2) 8 (،22) )ب( (2) 8 ،2- )ز( (1) 7 المواد  نفسه، المرجع 250

 
  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة أيضا

ّ
 كاتانغا،  ضد

(.  إزالة )مع 977-975 الفقرتان ،0142 آذار/مارس 7 الحكم، الثانية، المحاكمة دائرة ،ICC-01/04-01/07 رقم الدعوى  
 تشمل الحواىسر

   العوامل
قاق حالة وجود  تثبت الن   وبصورة ؛تنقل أو  اختيار  حرية أي أو  واإلياب الذهاب حرية عىل القيود  ومدتهما؛ األش  أو  "االحتجاز  االسب 

، عامة   االعتبار  بعي    يؤخذ  كما   للفرار.  محاولة أي كبح  أو  لمنع يتخذ  إجراء أي أكبر
 
 اإلكراه شكالأ من ذلك غب   أو  القوة التهديدات، استخدام أيضا

، أو  الجسدي ، الضغط ممارسة القشي، العمل عىل اإلخضاع النفس     واالقتصادية االجتماعية والظروف الضحية، ضعف النفس 
 تمارس الن 

   القوة
 
 . 976 الفقرة نفسه، المرجع راجع ظلها؛" ف

اوح وبغرامة سنوات ست إل سنوات ثالث من بالسجن عاقبي " : 416 المادة العقوبات قانون 251  كل  جنيه وخمسمائة وخمسي    مائة بي    تب 
." لشهوة إرضاء الدعارة عىل بالغة امرأة أو  قاض  إلرغام العنف أو  القوة استعمل من  الغب 
وح عىل التهديد  أو  بالقوة امرأة أرغم من كل   . 1" : 418 المادة العقوبات قانون 252    كانم إل الب  

 
 يهف تستغل سوف بأنها  علمه مع الخارج ف

اوح وبغرامة سنوات عشر  عىل تزيد  ال  مدة بالسجن يعاقب للدعارة  بأية حمل من عىل ذاتها  العقوبة وتطبق . 2 .جنيه وخمسمائة مائة بي    تب 
  طريقة

 
  شخصا

 
وح عىل العقل ناقصة بالغة امرأة أو  قاضا    مكان إل الب  

 
ن وإذا  . 3 .للدعارة تستغل سوف بأنها  علمه مع الخارج ف  بالعنف الفعل اقب 

   العقوبة وتضاعف . 4 .النصف بمقدار  العقوبة تزاد  التهديد  أو 
 
   عليها  المنصوص األحوال ف

 
ة الفقرة ف  قد  الفاعل كان  ]إذا  415 المادة من األخب 

   تأديب إليه وكل
   استخدامه أو  رعايته أو  مراقبته أو  تثقيفه أو  عليه المجن 

 
 وإن أكبر  أو  شخصي    ضد  الفعل ارتكب إذا  وكذلك تدريبه[ أو  عمل ف

 وجهاتهم." إختلفت
/يناير  كانون  28 ،التنفيذية ولوائحه العمل عالقات لتنظيم ،2010 لسنة 12 رقم القانون 253  

 . 5 ،2 المادتان ،2010 الثان 
وعة، غب   الهجرة مكافحة بشأن 2010 لسنة 19 رقم القانون 254    كانون  28 المشر

 غب   الهجرة أعمال من "يعتب   2 المادة ،2010 /يناير الثان 
وعة :  ما  المشر عيي    غب   المهاجرين إدخال . 1 يىل  عيي    غب   المهاجرين نقل تسهيل أو  نقل . 2 وسيلة؛ بأية منها  إخراجهم أو  البالد  إل الشر  الشر

عية بعدم العلم مع البالد  داخل عيي    غب   المهاجرين إيواء . 3 بها؛ وجودهم شر  ختصةالم الجهات تتبع عن طريقة بأية إخفاؤهم أو  إخراجهم أو  الشر
   اإلقامة من لتمكينهم عنهم معلومات إخفاء أو 

 
ها  أو  للمهاجرين مزورة هوية أو  سفر  وثائق إعداد  . 4 منها؛ الحروج أو  البالد  ف  م؛له حيازتها  أو  توفب 

   عليها  المنصوص عالاألف من فعل بأي للقيام آخرين أشخاص توجيه أو  مساعدة أو  تنظيم . 5
 
 السابقة." الفقرات ف

وح عىل التهديد  أو  بالقوة امرأة أرغم من كل   . 1" : 418 المادة العقوبات قانون 255    مكان إل الب  
 
 يهف تستغل سوف بأنها  علمه مع الخارج ف

اوح وبغرامة سنوات عشر  عىل تزيد  ال  مدة بالسجن يعاقب للدعارة  بالنساء.  اإلتجار  تسهيل 419 المادة متجرّ  جنيه." وخمسمائة مائة بي    تب 
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  المرتكبة والجرائم الحرب جرائم 3.1.6
ّ
 اإلنسانية ضد

 

 الدول   القانون

 

   الفردية الجنائية المسؤولية عىل الدول   القانون ينّص 
 
 للقانون العرفية واعد الق أو  االتفاقيات انتهاكات ببعض يتعلق ما  ف

   الدول  
   اإلنسان 

  الن 
 
وتوكول جنيف اتفاقيات تفرض 256حرب.  جرائم إل ترف    والب 

 
  األول اإلضاف

 
اما  لكت بتجريم الب  

ة االنتهاكات فة الخطب 
ّ
ة التجاوزات ضمن المصن    االتفاقيات ألحكام الخطب 

   تنطبق والن 
 
اع حاالت  ف حة اتالب  

ّ
 المسل

ل هذا  257الدولية. 
ّ
  عديدة انتهاكات وتشك

 
   الدول   القانون بموجب حرب جرائم أيضا

 
   للتطبيق القابل العرف

 
 حاالت  ف

اعات حة الب  
ّ
   الدولية الجنائية القضائية الهيئات تورده ما  وهو  الدولية غب   و/أو  الدولية المسل

 
 258،ألساسيةا أنظمتها  ف

  
 
 السيئة، والمعاملة التعذيب القتل، الجرائم هذه عىل األمثلة ومن 259الدولية.  الجنائية للمحكمة األساىس   النظام وف

ه االغتصاب قاق، ،الجنس   العنف أشكال من وغب   جنيد ت المدنية، واألعيان المدنيي    استهداف الرهائن، أخذ  االسب 

  األطفال
 
  أو  إلزاميا

 
   المشاركة عىل إجبارهم أو  طوعيا

 
 تلزمو  الساّمة.  األسلحة أو  السموم واستخدام العدائية، األعمال ف

 260ومالحقتها.  فيها  والتحقيق الحرب، جرائم بتجريم الدول

 

ل
ّ
  موّجه منهخ    أو  النطاق واسع هجوم من كجزء    المرتكبة نساناإل  حقوق انتهاكات تشك

ّ
  رتكبةم جرائم المدنيي    ضد

ّ
 ضد

  االنتهاكات هذه وتشمل 261اإلنسانية. 
 
   الحرمان من عديدة أشكال

 ضاء(،الق نطاق خارج القتل )أعمال الحياة من التعسف 

   المماثل الطابع ذات األخرى الالإنسانية األفعال التعذيب،
  سببتت الن 

 
   عمدا
 
   أو  شديدة معاناة ف

 
 يلحق طب  خ أذى ف

ه االغتصاب القشي، االختفاء البدنية، أو  العقلية بالصحة أو  بالجسم ، العنف أشكال من وغب  قاقاالس  الجنس   ب 

.  واالحتجاز   
ط ال  262التعّسف    بالجرائم يشب 

ّ
اعات ترتبط أن اإلنسانية ضد حة بالب  

ّ
   ترتكب أن يمكن إذ  المسل

 
اعال سياق ف  ب  

ح
ّ
  المرتكبة الجرائم إدراج إل اآليلة الجهود  وفيما   263خارجه.  أو  المسل

ّ
   اإلنسانية ضد

 
 تزال ال  بذاتها  قائمة اتفاقية ف

 
 
ضّمن 264،مستمرة

ُ
  المرتكبة الجرائم ت

ّ
   اإلنسانية ضد

 
 وللمحكمة لية،الدو  الجنائية القضائية للهيئات األساسية األنظمة ف

       

                                                         
  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 256

ّ
اح بشأن قرار  االستئناف، دائرة ،IT-94-1 رقم الدعوى تاديش، ضد  الدفاع اقب 

   الحكم استئناف
ين 2 باالختصاص، المتعلق االبتدان   . 94 الفقرة ،1995 األول/أكتوبر  تشر

وتوكول ؛147 المادة الرابعة، جنيف اقيةاتف 257    الب 
 
 . 85و 11 المادتان األول، اإلضاف

   الدول   القانون بيانات قاعدة 258
   اإلنسان 

 
 الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛156 القاعدة األحمر، للصليب الدولية للجنة العرف

 الخاصة للمحكمة األساىس   النظام ؛4 المادة برواندا، الخاصة الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛3 المادة السابقة، ليوغوسالفيا 
اليون،  . 4-3 المادتان بسب 

   و)ه( )ج( (2) 8 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 259
   الحرب بجرائم شاملة غب   قائمة تتضمن الن 

   ترتكب قد  الن 
 
 اقسي ف

اعات حة الب  
ّ
 الدولية.  غب   المسل

وتوكول ؛147-146 المادتان الرابعة، جنيف اتفاقية 260    الب 
 
   الدول   القانون بيانات قاعدة ؛85 المادة األول، اإلضاف

   اإلنسان 
 
 للجنة العرف

 . 158 القاعدة األحمر، للصليب الدولية
 . 18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 261
 . 18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة (؛1) 7 المادة الدولية، لجنائيةا للمحكمة األساىس   النظام 262
   الدولية العسكرية للمحكمة األساىس   النظام يستلزم فيما  263

 
غ ف  وقوع السابقة فيا ليوغوسال الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   والنظام نورمب 

   الجرائم هذه
 
اع سياق ف ح،المس الب  

ّ
ط ال  ل  لدولية،ا الجنائية والمحكمة لرواندا، الدولية الجنائية المحكمة من لكلّ  األساسية األنظمة تشب 

اليون الخاصة والمحكمة   اقّرت قد  السابقة ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة وكانت ذلك.  بسب 
ّ
   الدول   القانون أن

 
 وقوع يستلزم ال  العرف

   الجرائم هذه
 
ح اعالب    سياق ف

ّ
 الدعوى اديش،ت ضد  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة راجع وقوعها؛ إلثبات المسل

اح بشأن قرار  ،IT-94-1 رقم    الحكم استئناف الدفاع اقب 
ين 2 باالختصاص، المتعلق االبتدان   . 110 الفقرة ،1995 األول/أكتوبر  تشر

264   
 
  المرتكبة الجرائم موضوع الدول   قانونال لجنة أدرجت ،2014 العام ف

ّ
   اإلنسانية ضد

 
  وعّينت عملها  برنامج ف

 
.  مقررا

 
   خاصا

 
 ،2017 امالع ف

وع اعتمد    المرتكبة بالجرائم متعلق اتفاقية مشر
ّ
   اإلنسانية ضد

 
 أيار/مايو  A/CN.4/L.892، 26 رقم المتحدة األمم وثيقة راجع األول؛ القراءة ف

2017 . 
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  265الدولية، الجنائية
 
ل أنها  كما   266اإلنسان، بحقوق المتعلقة المواثيق بعض عن فضال

ّ
  تشك

 
 الدول   القانون من جزءا

 .  
 
ام وينشأ  هذا  267العرف ام عن ومالحقتها  فيها  والتحقيق األفعال هذه بتجريم االلب    اإلنسان وقحق بحماية العامة االلب  

   المكّرسة
 
  268اإلنسان.  حقوق اتفاقيات ف

 

ل
ّ
ه االغتصاب يشك    الدول   للقانون انتهاكات الجنس   العنف أشكال من وغب 

   اإلنسان 
 
اعات سياق ف حةا الب  

ّ
 الدولية لمسل

  269الدولية، وغب  
 
وتوكولي    الرابعة جنيف اتفاقية لنص وفقا    270األول اإلضافيي    والب 

   بما  271والثان 
 
ل حي    ذلك ف

ّ
 تشك

ليش الشخصية.  الكرامة وانتهاك الالإنسانية والمعاملة التعذيب األفعال هذه
ّ
ه االغتصاب حظر  ك  العنف كالأش من وغب 

   عليه المنصوص الجنس  
 
   الدول   القانون ف

  اإلنسان 
 
   الدول   القانون من جزءا

 
  نأ األفعال لهذه ويمكن العرف

 
 إل ترف

   حرب جرائم
 
اعات ف حة الب  

ّ
ل أنها  كما   272الدولية.  وغب   الدولية المسل

ّ
  جرائم تشك

ّ
 من كجزء  ترتكب عندما  اإلنسانية ضد

  موّجه منهخ    أو  النطاق واسع هجوم
ّ
.  ضد  273المدنيي  

 

   بما  الدولية، القضائية والهيئات للمحاكم األساسية األنظمة تحظر 
 
 الدولية يةالجنائ للمحكمة األساىس   النظام ذلك ف

ه االغتصاب    والعنف الجنس   العنف أشكال من وغب 
  كجرائم  االجتماع   النوع عىل المبن 

ّ
 ئمجرا و/أو  اإلنسانية ضد

   الجنس   العنف جرائم من شاملة غب   قائمة عىل الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ينّص  274حرب. 
 تندرج الن 

  كجرائم  المحكمة اختصاص ضمن
ّ
   بما  حرب وجرائم اإلنسانية ضد

 
، والرق االغتصاب، ذلك ف  لقشي،ا والبغاء الجنس 

.  والتعقيم والحمل  275القشيي  

 

       

                                                         
   الدولية العسكرية للمحكمة األساىس   النظام 265

 
غ، ف  السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام )ج(؛ 6 المادة نورمب 

 األساىس   النظام ؛7 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛3 المادة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛5 المادة
اليون، الخاصة للمحكمة  . 2 المادة بسب 

 القشي باالختفاء المتعلقة األمريكية البلدان اتفاقية الديباجة؛ من 4 الفقرة القشي، االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن 266
   اعتمدت لألشخاص،

ين الرابعة العادية الدورة ف   الديباجة؛ من 6 الفقرة 9941 يونيو  9 األمريكية، الدول لمنظمة العامة للجمعية والعشر
 . 5 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية

  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 267
ّ
 ؛IT-95-16 رقم الدعوى السفا(، وادي )قضية وآخريون كوبرسكيش  ضد

/ي كانون  14 الحكم، المحاكمة، دائرة  
  وآخرون جوابورو  اإلنسان، لحقوق األمريكية البلدان محكمة ؛520 الفقرة ،2000 ناير الثان 

ّ
 الباراغواي، ضد

 . 128 الفقرة ،2006 أيلول/سبتمب   22 ،153 رقم ج السلسلة
 . 18 ،15 الفقرتان ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 268
   الدول   القانون بيانات قاعدة 269

، اإلنسان   
 
 . 93 القاعدة العرف

وتوكول (2) 27 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية راجع 270    والب 
 
   (،1) 76 المادة األول، اإلضاف

  النساء حماية عىل تنّص  الن 
ّ
 واإلكراه "االغتصاب ضد

اعات أثناء الحياء" خدش صور  من أخرى صورة أية وضد  الدعارة، عىل حة الب  
ّ
   ،147 المادة لرابعةا جنيف اتفاقية الدولية؛ غب   المسل

 تجرم الن 
ة كتجاوزات  الالإنسانية والمعاملة التعذيب    خطب 

؛ العنف أو  االغتصاب خالل من ارتكابها  يمكن والن  وتوكول الجنس    اإلض  والب 
 
 المادة األول، اف

   )ب(، (2) 75
  الحماية عىل تنّص  الن 

ّ
 قدره نم والمحطة لإلنسان لمهينةا المعاملة خاص وبوجه الشخصية الكرامة انتهاك ...  "التعذيب ضد

"؛ المذكورة األفعال من أي بارتكاب التهديد  الحياء...  خدش صور  من صورة وأية الدعارة عىل واإلكراه
 
ل آنفا

ّ
 جسيمة اتانتهاك األفعال هذه وتشك

وتوكول وتوكول من (2) 85 المادة بموجب للب     الب 
 
 األول.  اإلضاف

وتوكول 271    الب 
 
،الثا اإلضاف  

   )ه( (2) 7 ادةالم ن 
 ناإلنسا قدر  من والمحطة المهينة المعاملة خاص وبوجه الشخصية الكرامة انتهاك" تحظر  الن 

   الحياء" خدش شأنه من ما  وكل الدعارة عىل واإلكراه واالغتصاب
 
كون ال  الذين األشخاص جميع كافة  يخص ما  ف ة بصورة يشب   الذين أو  مباشر

اك عن يكفون    االشب 
 
اعات أثناء ائيةالعد األعمال ف حة الب  

ّ
 الدولية.  غب   المسل

   الدول   القانون بيانات قاعدة 272
، اإلنسان   

 
 . 156 ،93 القاعدتان العرف

 ()ز(. 1) 7 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 273
 المادتان لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة اىس  األس النظام )ز(؛ 5 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 274
اليون، الخاصة للمحكمة األساىس   النظام )ه(؛4و )ز( 3 ، والعنف االغتصاب بجرائم لتعريف )ه(.  3و )ز( 2 المادة بسب   المحكمة راجع الجنس 

  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية
ّ
 االستئناف، دائرة ،-ITA-23/1-96و ،IT-96-23 رقم القضية وآخرين، كوناراتش  ضد

  العام المدع   ؛128-127 الفقرتان ،2002 حزيران/يونيو  12 الحكم،
ّ
  10 الحكم، المحاكمة، دائرة ،IT-95-17-1 رقم الدعوى فوروندزجيا، ضد

 . 186 الفقرة ،1998 األول/ديسمب   كانون
  الجرائم بهذه لتعريف 275

 
 – )ز( (1) 7 المواد  الجرائم، أركان الدولية، الجنائية المحكمة راجع الدولية لجنائيةا للمحكمة األساىس   للنظام وفقا

 . 1 – (6) )ه((2) 8 ،1 – (22) )ب( (2) 8 ،6
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 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

ي    ع أيّ  اللين    القانون يتضّمن ال  ق تشر
ّ
  والجرائم الحرب بجرائم يتعل

ّ
  اإلنسانية.  ضد

ّ
  إل

ّ
وع مسودة من 37 المادة أن  مشر

:  ما  عىل تنّص  2017 لعام الموّحدة الدستور     السلوك صور  كافة  تحظر ” يىل 
ل الن 

ّ
  جرائم تشك

ّ
 رائموج اإلنسانية، ضد

 تور. الدس أحكام مع يتعارض ال  بما  عنها، العفو  يجوز  وال  بالتقادم، تسقط وال  واإلرهاب، الجماعية، واإلبادة الحرب،

." للقضاء الدول   االختصاص بشأنها  ويشي   وبما  اللين  
ّ
 االستفتاء، قطري عن عليه الموافقة تمت قد  المقتص   هذا  أن

   اإلطار  بعد، اعتماده يتم لم بالتال  
   العيوب تشوبه اللين    القانون 

 
امات يتعلق ما  ف    ليبيا  بالب  

 
 الحرب جرائم تجريم ف

  والجرائم
ّ
 276اإلنسانية.  ضد

 

  الرؤساء ومسؤولية المسؤولية أشكال 3.2

 

  غب   الموضوعية، الجنائية الجرائم إل أعاله األقسام تطّرقت لقد 
ّ
 و  الجنائية المسؤولية يتحّمل من مسألة أن

 
 عىل بناء   فقا

   كتهمشار 
 
  لدول  ا القانون بموجب الجرائم عن الجنائية المسؤولية األشخاص يتحّمل مختلفة.  فمسألة الجريمة، ف

 
 تبعا

  المسؤولية.  أشكال من لعدد  
 
، للقانون وفقا  الرؤساء، يةمسؤول للجريمة، المباشر  االرتكاب المسؤولية أنواع تشمل الدول 

 والدفاع الرؤساء مسؤولية وتعتب   277والمحاولة.  التواطؤ  التحريض، حض،ال التخطيط، األمر، والمساعدة، العون تقديم

   خاص بشكل   متصلي    الرؤساء ألوامر  باالنصياع
 
   الدول   القانون بموجب الجرائم سياق ف

  الن 
 
 األشخاص تكبها ير  ما  غالبا

.  أو  العسكريي    القادة إمرة تحت يترّصفون الذين  المدنيي  

 

 الرؤساء مسؤولية 3.2.1

 

 الدول   نونالقا

 

 و أ لمنع والمعقولة الالزمة اإلجراءات اتخاذ  عدم عن المسؤولية والمدنيون العسكريون القادة يتحّمل عامة، بصورة  

   الجرائم عىل المعاقبة
  اإلنسان حقوق قانون وينّص  278ذلك.  عليهم يمىل   واجب أداء عند  مرؤوسهم يرتكبها  الن 

 
 ضاحة

  ترد  كما   الرؤساء مسؤولية عىل
 
   أيضا
 
   الدول   القانون اإلنسان، لحقوق الدول   القانون ف

  ال والقانون اإلنسان 
.  جنان   الدول 

   اإلنسان، لحقوق الدول   القانون بموجب
 يئة،الس والمعاملة التعذيب جرائم عن المسؤولية الرؤساء تحميل ينبغ 

   والحرمان القشي، واالختفاء
   الحياة من التعسف 

  279مرؤوسوهم، يرتكبها  الن 
 
 "يحّرض أن بعد  التعذيب يقع حي    مثال

       

                                                         
276   
 
   الدستور، إقرار  حال ف

  37 المادة تضمي    ينبغ 
 
   عليها  المنصوص الجرائم عن العفو  مقبولية عدم أيضا

 
.  القانون ف  مراجعة يرىح   الدول 

 أدناه.  4.3 القسم
  راجع 277

 
 لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛1) 7 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام مثال

ا الخاصة الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛25 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛1) 6 المادة  (؛1) 6 المادة ليون،بسب 
  العام المدع   لرواندا، الدولية الجنائية المحكمة

ّ
 ،1998 سبتمب  أيلول/  2 الحكم، المحاكمة، دائرة ،T-4-96-ICTR رقم الدعوى أكاييسو، ضد

  راجع . 485-480 الفقرات
 
 القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية ؛4 ،1 المادتان التعذيب، مناهضة اتفاقية أيضا

 ،2 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛13 الفقرة ،20 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة )أ(؛ (1) 6 المادة
 . 26 الفقرة

  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة 278
ّ
 االستئناف، دائرة ،AR72-47-01-IT رقم الدعوى هادزيحسنوفيتش، ضد

   الحكم استئناف بطلب المتعلق القرار 
   للطعن االبتدان 

 
   االختصاص ف

 
 المحكمة ؛31 الفقرة ،2003 تموز/يوليو  16 القيادة، بمسؤولية يتعلق ما  ف

  العام المدع   لرواندا، الدولية الجنائية
ّ
 أيلول/سبتمب   12 والعقاب، لحكما االستئناف، دائرة ،T-55A-2000-ICTR رقم الدعوى ،موفونن    ضد

 . 473 الفقرة ،2006
 بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة )ب(؛ (1) 6 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 279

 لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ ؛)ب( 27 المبدأ  ،العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق
   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام

 القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق مبادئ ؛19 المبدأ  محاكمة، دون واإلعدام التعسف 
في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة

ّ
، بإنفاذ  المكل  . 24 المبدأ  القواني  
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 " آخر[ لعم بأيّ  حي    ]أو  الرسمية...  بصفته يترصف شخص أي أو  رسم   موظف عنه يسكت أو  عليه يوافق أو  عليه

   ومشاركة تواطؤا  يشكل
 
، 280التعذيب." ف

 
 فيهم نبم - عليا  سلطة يمارسون الذين" الرؤساء مساءلة ليبيا  عىل يتعي    مثال

   المعاملة إساءة أو  التعذيب ...  عن العامون الموظفون
   المرؤوسون، يرتكبها  الن 

 
 أن ليهمع كان  أو  يعرفون كانوا   حال ف

   به المسموح غب   السلوك هذا  بحصول يعرفوا 
 
 ابب  لتدا اتخاذ  عن وعجزوا  يحصل، أن المرجح من كان  بأنه أو  الواقع، ف

  ليبيا  عىل ويجب 281". والالزمة المعقولة الوقائية
 
 يمارس كان" الذي القشي، االختفاء عن للمساءلة الرئيس إخضاع أيضا

   األنشطة عىل الفعليتي    ورقابته مسؤوليته
 ممن مرؤوسيه أحد  بأن معل عىل وكان "القشي االختفاء جريمة بها  ترتبط الن 

 التدابب   كافة  خذ يت لم القشي، االختفاء جريمة ارتكاب وشك عىل كان  أو  ارتكب قد  الفعليتي    ورقابته إمرته تحت يعملون

   والمعقولة الالزمة
 األمر  عرض و أ ارتكابها  قمع أو  القشي االختفاء جريمة ارتكاب دون للحيلولة اتخاذها  بوسعه كان  الن 

 282والمالحقة." التحقيق ألغراض المختصة السلطات عىل

 

  والمدنيون العسكريون الرؤساء يتحّمل
 
  اإلنسا الدول   القانون بموجب المسؤولية أيضا

  ال الدول   والقانون ن 
 
 عن عرف

  المرتكبة والجرائم 283الحرب، جرائم
ّ
   284الجماعية اإلبادة وجريمة اإلنسانية ضد

   مرؤوسوهم يرتكبها  الن 
 
 توافر  حال ف

 التالية:  الثالثة العناض 

  

 285القانون(؛ أو  الواقع )بحكم ومرؤوس رئيس عالقة وجود  (أ

 286ارتكابه.  وشك عىل كان  أو  ارتكبه أو  المرؤوس يرتكبه بما  علم عىل الرئيس كان     (ب

   والمعقولة الالزمة التدابب   جميع الرئيس يتخذ  لم إذا   ج(
 
 معاقبة أو  الجرائم هذه ارتكاب لمنع سلطته حدود  ف

 287. المرؤوس

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

   2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 المادة تنّص 
 
 الرؤساء مسؤولية عىل والتميب    القشي واالختفاء التعذيب متجري شأن ف

  
 
 ب :  يتعلق ما  ف

 

       

                                                         
ه التعذيب لمناهضة ةالدولي االتفاقية 280 وب من وغب   . 4 ،1 المادتان المهينة، أو  الالإنسانية او  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 
 . 26 الفقرة ،2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 281
  ليبيا  عىل كما   . 6 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 282

 
 االختفاء جريمة يرتكب شخص كلّ   معاقبة أيضا

ك أو  متواطئا  يكون أو  ارتكابها، يحاول أو  بارتكابها  يوض   أو  يأمر  أو  القشي،    يشب 
 
 ارتكابها.  ف

وتوكول 283    الب 
 
   الدول   القانون بيانات قاعدة ؛86 المادة األول، اإلضاف

   اإلنسان 
 
 . 153 القاعدة األحمر، للصليب الدولية للجنة العرف

 6 المادة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛3) 7 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة اىس  األس النظام 284
اليون، الخاصة للمحكمة األساىس   النظام ؛28 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛3)  (. 3) 6 المادة بسب 

  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة ؛28 المادة الدولية، الجنائية مةللمحك األساىس   النظام 285
ّ
ICC-01/05- رقم الدعوى غومبو، بيمبا  ضد

  العام المدع   تهم بشأن األساىس   روما  نظام من و)ب( )أ( (7) 61 للمادة التابع القرار  الثانية، التمهيدية الدائرة ،01/08
ّ
 بيمبا  بيار  جان ضد

  راجع . 416-414 الفقرات ،2009 ان/يونيو حزير  15 غومبو،
 
  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة أيضا

ّ
 تش،دياللي ضد

   الصادر  الحكم االستئناف، دائرة ،A-21-96-IT رقم الدعوى
 
اير  شباط 20 ف  . 198-188 الفقرات ،2001 /فب 

 أو  يالعسكر  القائد  كان  إذا  المسؤولية العسكريون الرؤساء يتحّمل الدولية، الجنائية مةللمحك األساىس   النظام من (1) 28 المادة بموجب 286
ض أو  علم، قد  الشخص    السائدة الظروف بسبب علم، قد  يكون أن يفب 

 
، ذلك ف  هذه كابارت وشك عىل تكون أو  ترتكب القوات بأن الحي  

   الرئيس كان  إذا  (2) 28و الجرائم،
 رتكبوا ي أن وشك عىل أو  يرتكبون مرؤوسيه أن بوضوح تبي    معلومات أي وع   عن تجاهل أو  علم قد  المدن 

  راجع الجرائم." هذه
 
 الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛3) 7 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام أيضا

 (. 3) 6 المادة لرواندا، الدولية
  راجع . 28 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 287

 
 7 ادةالم السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام أيضا

، ضدذ  العام المدع   لرواندا، الدولية الجنائية المحكمة (؛3) 6 المادة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛3)  الدعوى غاكومبتس 
 . 143 الفقرة ،2006 تموز/يوليو  7 الحكم، االستئناف، دائرة ،A-64-2001-ICTR رقم
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 رتكبا إذا  العسكري القائد  بأعمال قائم شخص أي أو  عسكري قائد  أو  إداري أو  تنفيذي أو  سياىس   مسؤول ...كلّ 

   عليها  المنصوص الجرائم
 
 ما  يتخذ  مل إذا  له تابع موظف أو  وسيطرته إلمرته تخضع قوات السابقة المواد  ف

 ىلع عرضها  دون الوجوه من وجه بأي حال أو  ذلك عىل قدرته مع كشفها   أو  ارتكابها  لمنع تدابب   من يلزم

 المحاكمة.  أو  التحقيق أو  بالتأديب المختصة السلطات

 

  صحيح
ّ
 سلرئيا بي    العالقة وهو  الرؤساء لمسؤولية األول العنرص  تتضّمن 2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 المادة أن

  والمرؤوس
ّ
( )العنرص  بالجريمة العلم معيار  عىل تنّص  ال  أنها  إل  

 الجريمة عن فبالكش الرئيس عىل واجبات وتفرض الثان 

 المرؤوس.  بمعاقبة إلزام دون من للتحقيق السلطات عىل عرضها  دون الحؤول وعدم فقط

 

 
 
   الرئيس يتحّمل ،2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 للمادة وفقا

 ميلز  ما  يتخذ  لم إذا  له المسؤولية العسكري أو  المدن 

 المقتص   هذا  يربط ذلك" عىل قدرته مع كشفها   أو  288القشي[ واالختفاء التعذيب ]جريمة ارتكابها  لمنع تدابب   من

ض أو  الفعىل   بالعلم ال  الفردية المسؤولية    شفها. ك  أو  ارتكابها  منع عىل بقدرته إنما  بالجريمة للرئيس المفب 
ّ
 إل شارةاإل  إن

ام عىل تدلّ  أن يمكن إذ  واضحة غب   إشارة الجريمة عن "الكشف"  لجرائما ارتكب المرؤوس كان  إذا  ما  بتحديد  الرئيس الب  

ام عىل تدلّ  أن أو  العلم( )معيار  ارتكابها  وشك عىل أو  يرتكبها  أو   التأديب غراضأل  لآلخرين الجرائم ارتكاب عن الكشف الب  

 المعلومات عىل للحصول السغ   الرئيس عىل يتعي    بحيث المقصد، هو  األول االحتمال كان  إذا  المحاكمة.  أو  التحقيق أو 

 دوليةال الجنائية المحكمة تفرضه الذي المعيار  أو  اإلعمال معيار  هو  السبب يكون قد  الجرائم، عن "الكشف" أجل من

ض العسكريي    القادة عىل    علم"(.  قد  يكون أن )"يفب 
 
   االحتمال كان  حال ف

د  د ق المعيار  فهذا  المقصد، هو  الثان 
ّ
 يحد

دة المسؤولية أساس عىل الرئيس مسؤولية
ّ
   السلوك معايب   أحد  وهو  المشد

  تتطلب ال  الن 
 
 علم قد  الرئيس كان  إذا  لما  إثباتا

 
 
ض كان  أو  أسباب لديه توافرت أو  فعال    بالجرائم يعلم أن يفب 

  معيار  وهو  المرؤوس، يرتكبها  الن 
ّ
 يتضّمنه مما  امةض  أشد

.  القانون  الدول 

 

  
 
  الثالث، بالعنرص  يتعلق ما  ف

 
 ما  يتخذ  لم إذا  المسؤولية الرئيس يتحمل ،2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 للمادة وفقا

   الوارد  التعريف يعكس المنع عنرص  فيما  كشفها".   أو  الجريمة ارتكاب "لمنع يلزم
 
 إال  الرؤساء وليةلمسؤ  الدول   القانون ف

 و  بالكشف المقصود  ليس أعاله، وذكر  سبق كما   المرؤوس.  جرائم عىل المعاقبة وهو  اآلخر  العنرص  من يخلو  أنه
 
 إذا  اضحا

ورة يشمل ال  ولكن التحقيق أو  التقّص   قبيل من أعمال إل أو  العلم إل يشب   أن يمكن  5 المادة يفتض المعاقبة.  بالرص 

  2013 لسنة 10 رقم القانون من
 
  ما  وهو  المختصة.  السلطات عىل الجريمة عرض ندو  الحؤول عنرص  أيضا

 
 إل يرف

 الرؤساء.  لمسؤولية الدول   القانون تعريف يخالف الذي األمر  العدالة مسار  عرقلة

 

  بالذكر  الجدير  من
 
  أيضا

ّ
  تعن   2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 المادة أن

 
   واألفعال بالتعذيب أيضا

 هذا  يجّرمها  الن 

   وليس القشي.  ءاالختفا  مثل القانون
 
   الرؤساء مسؤولية عىل ينّص  مماثل مقتص   اللين    القانون ف

 
 باإلعدام يتعلق ا م ف

  موجزة وبإجراءات القضاء نطاق خارج
 
  والجرائم الحرب جرائم أو  وتعسفا

ّ
 بالمعيار  اإلخالل عدم مع 289اإلنسانية، ضد

   عليه المنصوص
 
 أو  الجرائم ذهه لمنع التدابب   من يلزم ما  اتخاذه لعدم المسؤولية الرئيس بتحميل الدول   القانون ف

 290مرؤوسوه.  يرتكبها  حي    عليها  المعاقبة

 

       

                                                         
   أعاله إليه أشب   كما  288

 
   القشي" و"االختفاء "التعذيب" جريمة . 3.1.2و.  . 3.1.1 القسمي    ف

 
 الواردة التعريفات تستوفيان ال  اللين    القانون ف

  
 
.  القانون ف  الدول 

289   
  التذكب   يقتص 

ّ
  اإلعدام جّرمي ال  اللين    القانون أن

 
  والجرائم الحرب وجرائم تعسفا

ّ
 .3.1.6و 3.1.3 أعاله القسمي    انظر  اإلنسانية، ضد

 المبدأ  ،العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة 290
   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لياتلعم الفعالي    والتقص   المنع مبادئ )ب(؛ 27

 مبادئ ؛19 المبدأ  محاكمة، دون واإلعدام التعسف 
في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق

ّ
، بإنفاذ  المكل  المعنية اللجنة ؛24 المبدأ  القواني  

 . 27 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق
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ل أنها  عىل 2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 المادة تعتب   قد 
ّ
  تشك

 
   الرؤساء مسؤولية إلدراج محاولة

 
 ةالمحلي القواني    ف

   ولكنها 
 
 اإلعدام سيما  ال  الدول   القانون بموجب الجرائم عىل قتنطب وال  الدول   التعريف عناض  كافة  تعكس ال  الواقع ف

، القضاء نطاق خارج
 
   ال  بالتال   وه   اإلنسانية، ضد  والجرائم الحرب، وجرائم وتعسفا

 
 الدول   لقانونا مقتضيات تستوف

 الدولية.  والمعايب  

 

 الرؤساء أوامر  3.2.2

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

 
 
، للقانون وفقا   بفعل االنتهاكات مرتكب ق يام نإ الدول 

 
 المسؤولية من يعفيه ال  رئيسه أو  حكومته من ألمر  تنفيذا

   291الجنائية؛
 
 عند  مخفف كعامل  يحسب قد  رئيسه أوامر  عىل بناء ترصف قد  المرؤوس أن حقيقة معينة، ظروف ف

 292العقوبة.  تحديد 

 

  
  اإلنسان حقوق واجتهادات مواثيق تستثن 

 
   الرؤساء ألوامر  نصياعباال  الدفاع مبدأ  ضاحة

 
 الجسيمة نتهاكاتباال  يتعلق ما  ف

  اإلنسان.  لحقوق
 
 أعىل ي   موظف عن الصادرة باألوامر  التذرع يجوز  ال  التعذيب،" مناهضة اتفاقية عليه تنّص  لما  وفقا

ر   عامة سلطة عن أو  مرتبة  لقشيا االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية وبحسب 293للتعذيب." كمب 

ها  أو  عسكرية أو  مدنية أو  عامة سلطة من صادرة تعليمات أو  أمر  بأي التذرع يجوز  "ال  ير  غب   اءاالختف جريمة لتب 

 294القشي". 

 

ل ال  الدولية، القضائية والهيئات للمحاكم األساسية األنظمة بموجب
ّ
 عن فاعد وسيلة الرؤساء عن الصادرة األوامر  تشك

  موالجرائ الحرب، جرائم ارتكاب
ّ
 الجنائية للمحكمة األساىس   النظام بموجب  295الجماعية.  واإلبادة اإلنسانية، ضد

   رئيسه ألوامر  امتثل كان  إذا  الجنائية المسؤولية من الشخص يعف   الدولية،
 
 الشخص ىلع كان  "إذا  التالية:  الحاالت  ف

ام    الب  
؛ الرئيس أو  الحكومة أوامر  بإطاعة قانون   

وع؛ غب   األمر  بأن علم عىل الشخص يكن لم إذا  المعن   تكن مل إذا  مشر

وعية عدم وعية عدم "تكون ولكن، 296ظاهرة." األمر  مشر    ظاهرة المشر
 
 و أ الجماعية اإلبادة جريمة ارتكاب أوامر  حالة ف

 297اإلنسانية." ضد  الجرائم

 

 

 

       

                                                         
 فالتاإل لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة عامة بصورة راجع 291
   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ )أ(؛ 27 المبدأ  العقاب، من

 المبدأ  اكمة،مح دون واإلعدام التعسف 
في    الموظفي    جانب من النارية واألسلحة القوة باستخدام المتعلقة األساسية اإلنسان حقوق ئمباد ؛19و 3

ّ
 . 26 المبدأ  ،القواني    بإنفاذ  المكل

، راجع 292
 
  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة مثال

ّ
 المحاكمة، دائرة ،T-22-96-IT رقم الدعوى إرديموفيتش، ضد

ين 29 الحكم، /نوفمب   تشر  
  العام المدع   ؛53 ،19 الفقرتان ،1996 الثان 

ّ
 المحاكمة، دائرة مكرر، T-22-96-IT رقم الدعوى إرديموفيتش، ضد

 . 1998 /مارس آذار  5 العقوبة، حكم
ه التعذيب مناهضة اتفاقية 293 وب من وغب    راجع (. 3) 2 المادة المهينة، أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة او  المعاملة ض 

 
 مناهضة لجنة أيضا

في    للموظفي    السلوك قواعد  مدونة ؛26 الفقرة ،2 رقم العام التعليق التعذيب،
ّ
، بإنفاذ  المكل  . 5 المادة القواني  

  راجع (. 2) 6 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 294
 
 من األشخاص جميع يةحما بشأن اإلعالن أيضا

 (. 1) 6 المادة القشي، االختفاء
 (؛4) 7 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛33 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 295

اليون، الخاصة للمحكمة األساىس   النظام (؛4) 6 المادة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام  (. 4) 6 المادة بسب 
 (. 1) 33 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 296
 (. 2) 33 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 297
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 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

:  ما  عىل اللين    العقوبات قانون ينّص    األمر  منفذ  "يكون يىل 
 
  مسؤول

 
   خطأ  عىل بناء يعتقد  يكن لم ما  أيضا

 
 أنه الوقائع ف

  ينفذ 
 
  أمرا

 
وعا   ".مشر

ّ
  ينفذ  من عىل عقاب "ال  وأن

 
وع غب   أمرا   القواني    منعته إذا  مشر

 
  منعا

 
   الجدال من باتا

 
وع ف  298يته."مشر

   اءالرؤس ألوامر  باالمتثال الدفاع معايب   المادة هذه تشمل
 
ام يتعلق ما  ف    بااللب  

 ويجهل ألمر  ثالباالمت للشخص القانون 

  كان  إذا  ما 
 
وعا    خطأ  عىل يبن   طالما  مشر

 
  299الوقائع.  ف

ّ
  إل

ّ
  69 المادة أن

ّ
  أوسع تعد

 
 عىل المفروض الحظر  استثناء من نطاقا

   الرؤساء ألوامر  باالمتثال الدفاع
 
، عدة.  جوانب ف

 
   ال  أول

وعة غب   ألوامر  ثالاالمت عند  الدفاع تستثن    واضح شكلب مشر

  والجرائم الحرب جرائم بارتكاب الصادرة كاألوامر 
ّ
  اإلنسانية.  ضد

 
   ثانيا

 القواني    تهمنع إذا  المسؤولية من األمر  منفذ  تعف 

 
 
  منعا

 
   الجدال من باتا

 
وعيته، ف  مر األ  يصدرون الذين األشخاص كان  إذا  ما  المحكمة تقرير  دون يحول الذي األمر  مشر

ذونهو 
ّ
  بواقع اإلخالل عدم ومع الثغرات هذه ضوء عىل المسؤولية.  يتحملون ينف

ّ
وع ب  غ األمر  أصدر  الذي الرئيس أن  المشر

  يبف  
 
، القانون بموجب للعقاب خاضعا اللين  

  العقوبات قانون من 69 المادة اعتبار  يمكن ال  300
 
امات مع متسقة  ليبيا  الب  

.  القانون بموجب  الدول 

 

ام 3.3    التحقيقب االلي  
 
   عليها  المنصوص الجرائم ف

 
 الدول   القانون ف

 

 الدول   القانون

 

  
   تحقيق إجراء منهجية بصورة تضمن أن للدول ينبغ 

   تلقان 
 
   الحاالت  جميع ف

 ذي باالدعاء ها في علمها  إل يصل الن 

ة أشتهم أفراد  أو  للضحايا  حاجة وال  الصلة؛    دور  المباش رة س رةاأل  ألف راد  يكون  301رسمية.  شكوى تقديم المباشر
 
 ف

   وبالتال   التحقيق،
   التحقيقات أما  302جديدة.  أدلة تقديم عىل القدرة لديهم تكون وأن بالتفاصيل إبالغهم ينبغ 

 فينبغ 

 شأن ومن 303ة. والشفافي والحياد  واالستقاللية، والشمولية، الشعة، معايب   مع يتسق بما  تجري وأن بالفعالية تتسم أن

ل أن الفعالة تحقيقاتال قيادة عن التقاعس
ّ
ا  يشك

 
، للقانون خرق    بما  الدول 

 
 المدنية لحقوقبا الخاص الدول   العهد  ذلك ف

   والميثاق والسياسية،
.  والميثاق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف  العرن  

304 

 

       

                                                         
.  عىل (2) و  (1) 69 المادة العقوبات، قانون 298  التوال 
299   
 
   لخطأ  بالدفاع يتعلق ما  ف

 
:  ما  عىل الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام من 32 دةالما تنّص  الوقائع، ف    الغلط يكون أن يجوز  " يىل 

 
 ف

 . القانون
 
 
 عينه المبدأ  هذا  د اعتم أن وسبق الجريمة".  تلك الرتكاب المطلوب المعنوي الركن انتفاء الغلط هذا  عن نجم إذا  الجنائية المسئولية المتناع سببا
  
 
  المتحدة الواليات راجع القضائية.  السوابق قانون ف

ّ
 المجلد  لحرب،ا مجرم   لمحاكمة القانونية التقارير  الرهينة(، )محاكمة وآخريون ليست ضد

 . 69 ص.  ،1949 ،8
 . (1) 69 المادة العقوبات، قانون 300
 C/DOM/CO/5CCPR، 19/ رقم المتحدة األمم وثيقة الدومينيكية، الجمهورية الختامية:  المالحظات اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 301

 . 14 الفقرة ،2014 نيسان/أبريل
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 302

 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

 وثيقة ،14 للمادة األطراف الدول تنفيذ  : 3 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة ؛8 الفقرة ،الدول   اإلنسان 
 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛3 الفقرة ،2012 األول/ديسمب   كانون  CAT/C/GC/3، 13 رقم المتحدة األمم
28 . 
   التحقيق بشأن مينيسوتا  بروتوكول 303

وعة غب   المحتملة الوفاة ف   اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية (،2016) المشر
 المعنية اللجنة ؛15 ،7 الفقرتان ،3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛23-22 الفقرتان ،2017 نيويورك/جنيف،

 . 28 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق
 ،3 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛15 الفقرة ،31 رقم امالع التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 304

 . 15 الفقرة
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 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

ة عىل مقتضياته تنطبق الذي ن   اللي الجنائية اإلجراءات قانون يعتب     غب   التحقيقات مباشر
 
 الدولية المعايب   عم متسقة

 صعيد.  من أكبر  عىل

 

،
 
  من وبالرغم أول

ّ
ة الدعاوى برفع سواها  دون العامة النيابة يخّص  الجنائية اإلجراءات قانون أن  305يق،بالتحق والمباشر

 
ّ
ه إل
ّ
   من الشكوى تقبل ال  بحيث لجرائما عن بشكاوى التقدم عىل الضحايا  قدرة يقّيد  أن

 من أشهر  ثالثة بعد  عليه المجن 

   علم يوم
   ذلك، خالف عىل القانون ينص لم ما  وبمرتكبها  بالجريمة عليه المجن 

   الحق وينقص 
 
   بموت الشكوى ف

 المجن 

  306عليه. 
ّ
   الحق انقضاء إن

 
   موت بعد  الشكوى ف

ة الضحية أشة يمنح ال  عليه المجن   وهم همل كافيةال الحقوق المباشر

   من
   بالتحقيق لهم يحق ضحايا  اعتبارهم ينبغ 

 
ر.  وجب   الجريمة ف   ذلك، إل باإلضافة 307الرص 

ّ
 الشكوى تقديم تقييد  إن

  يمثل أشهر  ثالثة بمهلة
 
  عقبة

 
د  تعرقل هامة

ّ
   التحقيق من التأك

 
 إل يؤدي أن شأنه من الذي األمر  مالحقتها  أو  الجرائم ف

ام انتهاك    الدولة اللب  
 
   عليها  المنصوص تلك سيما  ال  الجرائم، ومالحقة التحقيق ف

 
  وال الدول   القانون ف

 عليها  تنطبق ال  ن 

 التقادم.  قواني   

 

،
 
ة بصالحية وحده العام النائب يتمتع ثانيا    بالتحقيق المباشر

 
 "الجرائم فئة منض المندرجة الجرائم ببعض يتعلق ما  ف

  المرتكبة
ّ
  قتص  الم هذا  طبق وقد  308الدولة".  ضد

 
   مثال
 
  وثالثي    ب سبعة الخاصة 2012/ 630 رقم الدعوى ف

 
 من عضوا

   السابقي    المسؤولي   
 
   نظام ف

 
 هللا عبد  اتاالستخبار  لجهاز  السابق والرئيس اإلسالم سيف نجله فيهم بمن القذاف

 .    العام النائب صالحيات نطاق اتسع ،2013 لسنة 3 رقم القانون إقرار  أثر  عىل  309السنوىس 
 
 بحيث لصدد ا هذا  ف

   الصالحيات تشمل أصبحت
  تمنح الن 

 
   عادة

   والمصادرة بالتفتيش األمر  قبيل من التحقيق لقاض 
 
 يتعلق ا م وف

 أيام ثالثة خالل المتهم استجواب صالحية العام النائب يمنح وبخاصة، 310للمحاكمة.  السابق واالحتجاز  باالستجواب

  311. قضائية هيئة أمام مثوله قبل أسبوعي    لمدة احتياطيا  بحبسه األمر  ثم إحالته، تاري    خ من

 

 
 
   التحقيق يجوز  ال  ذلك، عىل عالوة

 
  الجرائم هذه بعض ف

ّ
  312طلبه.  عىل بناء او  العدل وزير  من بإذن إل

ّ
   الحق إن

 
 ف

 أي تحظر  يثبح التنفيذية السلطة عن كافية  باستقاللية التمتع العام النائب عىل يفرض ومحايدة مستقلة محاكمة

       

                                                         
   مهام تفّصل . 172 ،2 ،1 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 305

 أدناه.  وصالحياته التحقيق قاض 
 . 7 ،3 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 306
   الحق بشأن جيهيةالتو  والمبادئ األساسية المبادئ 307

 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

 . 8 الفقرة ،الدول   اإلنسان 
   الجرائم أما  أ.  مكرر  187 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 308

ة العدل وزير  من إذن عىل الحصول تستدع   الن   مدرجةف فيها  لتحقيقبا للمباشر
  
 
ار األجنن    مع الدسائس دس تشمل وه   العقوبات قانون من 223-165 المواد  ف  التجنيد  (؛167 )المادة والسياىس   العسكري البالد  بمركز   لإلض 

 )المادة االقتصادية يمةالهز  روح بث (؛175 )المادة السياسية الهزيمة روح إثارة (؛168 )المادة ضدها  عدوانية أعمال اتيان أو  أجنبية دولة ضد 
   اللين    نشاط (؛177

 
 تأسيس (؛195 )المادة بالثورة المساس أو  الشعبية أو  الدستورية السلطات إهانة  (؛178 )المادة البالد  مصالح ضد  الخارج ف

   الجرائم تشمل (. 208 )المادة إذن دون إليها  االنضمام أو  السياسية غب   الدولية الجمعيات
 حرية عىل االعتداء العدل وزير  من بمبادرة تالحق الن 

   العيب (؛219 )المادة األجنبية الدول رؤساء
 
 (؛221 )المادة األجنبية الدول ممثىل   عىل االعتداء (؛220 )المادة األجنبية الدول رؤساء ذات ف

 (. 222 )المادة دولية هيئة أو  أجنبية دولة علم عىل االعتداء
   للدعم المتحدة األمم بعثة 309

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
   نظام ف 

 القذاف 
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية  . 14 ص.  ،2017 شباط/فب 

   2013 لسنة 3 رقم القانون 310
 
لةالمع األول المادة ،2013 آذار/مارس 21 الجنائية، اإلجراءات قانون أحكام بعض تعديل شأن ف

ّ
 187 للمادة د

 الجنائية.  اإلجراءات قانون من ب(و) )أ( مكرر 
لة األول المادة 2013 لسنة 3 رقم القانون 311

ّ
 الجنائية اإلجراءات قانون من ب() مكرر  187 للمادة المعد

:  ما  عىل العقوبات قانون من 224 المادة تنّص  . 9 ،8 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 312  الجرائم بشأن الدعوى قامةإ تجوز  ال  " يىل 
   عليها  المنصوص

 
 بالجرائم يتعلق فيما  أما  .العدل وزير  من بإذن إال  208و 195و 181و 180و 178و 177و 175و 168و 167 المواد  ف

   عليها  المنصوص
 
، للمادتي    بالنسبة 221 والمادة 220و 219 المادتي    ف    عليها  المنصوص الجرائم وكذلك المذكورتي  

 
 تقام فال  222 المادة ف

 العدل.  وزير  من طلب عىل بناء إال  الدعوى
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 السلطة بقرار  الطعن وبحق محددة بضوابط مرهونة استثنائية تكون أو  المالحقة بعدم العامة النيابة أعضاء إل توجيهات

  313المالحقة.  أو  التحقيق بعدم أخرى قرارات أي أو  التنفيذية

 

،
 
  الجائز  من ثالثا

 
   األدلة استخدام أيضا

 القضائية طاتسلال أو  القواني    إلنفاذ  العادية السلطات غب   األشخاص يجمعها  الن 

  القضائية.  والمالحقات التحقيقات أثناء
 
 الضبط أموريم قبل من عادة التحقيقات تنفذ  الجنائية، اإلجراءات لقانون وفقا

  
طة وضباط الضباط منهم القضان  افها.  تحت ويعملون العامة للنيابة تابعون وهم والحرس الشر  أو  العامة للنيابة  314إشر

ة له يجوز  فال  وإال  315لتحقيقل قاض ندب تطلب أن المتهم    إل الدعوى أحيلت من   316التحقيق.  مباشر
  التحقيق قاض 

  كان
 
ه دون مختصا  الالزمة، بالشعة بأعمالهم المحققي    القضاة قيام مراقبة المحكمة رئيس عىل  317بتحقيقها.  غب 

   المقّررة للمواعيد  ومراعاتهم
 
   318القانون.  ف

 
   األحوال ف

 أن االتهام لغرفة 319االتهام، غرفة إل الدعوى فيها  تحال الن 

  تجري
 
.  تحقيقا

 
 أن لعامةا النيابة فعىل تكميلية تحقيقات إجراء يستوجب ما  باإلحالة األمر  صدور  بعد  طرأ  إذا  320تكميليا

 تجوز  الدعوى، إلقامة وجه وجود  بعدم االتخام غرفة عن أمر  صدر  إذا  321المحكمة.  إل المحظر  وتقدم بإجرائها  تقوم

 جاز  المحكمة" أمام دليل تحقيق تعذر  "إذا  322جديدة.  دالئل ظهرت إذا  العامة النيابة طلب عىل بناء التحقيق إل العودة

   للمحكمة
   تنظر  الن 

 
  أو  أعضائها  أحد  تندب "أن القضية ف

 
 النيابة، بمسغ التحقيق يجري عندما  323للتحقيق." آخر  قاضيا

  التحقيق العامة النيابة تباشر 
 
   ةالمقرر  لألحكام طبقا

 324التحقيق.  لقاض 

 

 الداخلية اللجنة إل التحقيق صالحيات أسندت ،2012 لسنة 38 رقم والقانون 2011 لسنة 388 رقم القرار  بموجب

   العليا  األمنية الداخلية اللجنة إنشاء عىل 2011 لسنة 388 رقم القرار  نّص  بالثوار.  سّم   ولما  العليا  األمنية
 يتول الن 

       

                                                         
، الدولية اللجنة  313 ، القضاة، ومسؤولية بإستقالل المتعلقة الدولية المبادئ للحقوقيي    رقم الممارسي    لدلي العامة، النيابة وممثىل   والمحامي  
   الخاص المقرر  تقرير  ؛71 ص.  ،2007 ،1

، القضاة باستقالل المعن   حزيران/يونيو  A/HRC/20/19، 7 رقم المتحدة األمم قةوثي والمحامي  
 . 116 ،27 الفقرتان ،2012

 زمةالال التحفظية الوسائل جميع يتخذوا  أن التحقيقات قيادة عن المسؤولي    عىل . 174 (،1) 13 ،12-11 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 314
، طالضب لمأموري ((. 2) 14 )المادة الجريمة أدلة عىل للمحافظة  

 معلومات لديهم يكون من أقوال يسمعوا  أن االستدالالت جمع أثناء القضان 
هم باألطباء يستعينوا  أن ولهم ذلك عن المتهم يسألوا  وأن ومرتكبيها  الجنائية الوقائع عن ة أهل من وغب     (. 19 )المادة الخب 

 
 التلبس حاالت  ف

   الضبط لمأمور  بالجرائم
ينالحا يمنع أن انتقاله عند  القضان     يستحرص   أن وله عنه االبتعاد  أو  الواقعة محلّ  مبارحة من ض 

 
 يمكن من لحالا ف

  الواقعة.  بشأن إيضاحات عىل منه الحصول
315  

 
، الدولية للجنة المتوفرة للمعلومات وفقا    للحقوقيي  

 
 رغم فيها  للتحقيق التحقيق قضاة إل القضايا  العامة النيابة أعضاء يحيل ال  الممارسة ف

 
ّ
 ذلك.  عىل ينّص  الجنائية اإلجراءات نقانو  أن

 . 52- 51 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 316
   حق ومن . 53 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 317

ه ندب التحقيق قاض    اإلجراءات، ببعض للقيام غب 
 
 قانون من 55- 54 للمادتي    وفقا

   يسمع الجنائية.  اإلجراءات
 الشهود، نم سماعه لزوم يرى من شهادة يسمع أن وله سماعهم الخصوم يطلب ينالذ الشهود  شهادة التحقيق قاض 

  الشهود  استدعاء ويجوز 
 
   وللمتهم العامة للنيابة (. 93 المادة) قشا

وا  نأ ولوكالئهم عنها  وللمسؤول المدنية بالحقوق وللمدع   عليه وللمجن   يحرص 
  ق إل يقدموا  أن ولهم (62 )المادة التحقيق إجراءات جميع

   فيها  فيفصل والمذكرات والطلبات الدفوع التحقيق اض 
   التحقيق قاض 

 
 ظرف ف

ين أرب  ع   (. 66-65 )المادتان ساعة وعشر
 
   المشاركة المدنية الحقوق عن للمسؤول يجوز  الجنائية، اإلجراءات لقانون وفقا

 
 ةالجنائي اإلجراءات ف

ه.  المرفوعة بالدعوى المتعلقة
ّ
ر  بتعويض المدنية لدعوىا ترفع . 1 226 المادة راجع ضد ، كان  إذا  بالجريمة المتهم عىل الرص 

 
له نم وعىل بالغا

ّ
 يمث

  يمثله من له تعي    أن المحكمة عىل وجب يمثله، من له يكن لم فإن األهلية، فاقد  كان  إن
 
 المدنية الدعوى رفع ويجوز  . 2 السابقة.  للمادة طبقا

 
 
   يكن لم ولو  المدنية، الحقوق عن المسؤولي    تدخل أن العامة وللنيابة . 3 متهم. ال فعل عن المدنية الحقوق عن المسؤولي    عىل أيضا

 
 الدعوى ف

   نفسه تلقاء من يدخل أن المدنية الحقوق عن للمسؤول . 1 227 للحكومة.  المستحقة بالمصاريف عليهم للحكم مدنية، بحقوق مدع
 
 الدعوى ف

   الجنائية
 
   المعارضة المدنية بالحقوق والمدع   العامة وللنيابة . 2 عليها.  كانت  حالة أية ف

 
 تدخله.  قبول ف

 . 58 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 318
 . 145 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 319
   النظر  عند  االتهام لغرفة يكون . 148 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 320

 
   صالحيات إليها  باإلحالة الصادرة األوامر  ف

 أن ا لهو  التحقيق؛ قاض 
  تندب

 
 . (151 )المادة األحواب حسب العامة النيابة أو  للتحقيق قاضيا

 . 166 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 321
 . 171 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 322
 . 267 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 323
   ليها ع المنصوص للمقررات تخضع كما   . 172 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 324

 
 )ج(.  مكرر  187-173 المواد  ف
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 مالنظا ازالم  من االستدالالت وجمع التحقيق منها  عدة بمهام األمنية اللجنة تختص 325اخلية. الد وزير  أعضاءها  تعيي   

   السابق
 
   المواضيع وف

اير.  من عشر  السابع ثورة أمن تهدد  الن    أوسع صالحيات إليها  تسند  كما   326فب 
 
   تتمثل نطاقا

 
 ف

  ويزعم 327االستدالالت." وجمع والقبض "التحري
ّ
   تضّم  اللجنة أن

 
حة كتائب  أساىس   بشكل   صفوفها  ف

ّ
 فتترصّ  مسل

 328الداخلية.  وزارة إمرة تحت

 

ه عىل 2012 لسنة 38 رقم القانون من 2 المادة تنّص  ذلك، إل باإلضافة
ّ
 وسماع الوقائع إثبات بشأن الثوار  لمحاض   " أن

   االستدالل جمع محاض   حجية السابق النظام أعوان من المحتجزين وأقوال الشهود 
  ا الضبط مور مأ يجري  ها  الن 

 لقضان 

 
 
  الثقة فيها  انبعثت ما  من   وذلك الجنائية اإلجراءات لقانون وفقا

 
   التقديرية للسلطة وفقا

 عليه، بناء وع."الموض لقاض 

 
ّ
   األدلة فإن

حة المجموعات أفراد  بجمعها  يقوم الن 
ّ
   المسل

 
   بالجرائم يتعلق ما  ف

 المسؤولي    يد  عىل ارتكبت أنها  زعم الن 

   السابقي   
 
   ظامن ف

 
  تعامل القذاف

 
 وذكر  سبق كما   المتعلقة، الجنائية اإلجراءات قانون من يليها  وما  11 للمادة لنص وفقا

   الضبط مأموري بدور  أعاله،
، وصالحياتهم.  القضان   بتحقيقاتها  المحاض   هذه تستخدم أن العامة للنيابة يجوز  وبالتال 

   وكأدلة
 
   بموافقة المحاكمات ف

 الموضوع.  قاض 

 

  2012 لسنة 38 رقم والقانون 2011 لسنة 388 رقم القرار  من لّ ك  يطرح
 
 إسناد  عىل ينّصان لكونهما  اإلشكاليات من عددا

.  القانون بموجب المطلوبة والحياد  االستقاللية من الالزمة بالدرجة يتمتعون ال  ألشخاص التحقيق صالحيات الدول 
329  

حةا المجموعات ألعضاء 2012 لسنة 38 رقم القانون يسمح
ّ
  حاربوا  الذين لمسل

ّ
   حكومة ضد

 
 ،٢٠١١ ثورة خالل القذاف

   متورطي    أنفسهم هم يكونوا  أن الممكن من واللذين
 
 بجمع سلطة،ال استعمال وإساءة اإلنسان لحقوق انتهاكات ارتكاب ف

   لتستخدم والشهادات األدلة
 
  والمحاكمات التحقيقات ف

ّ
.  النظام مسؤول   ضد    ذلك أن وبما  السابقي  

 سيقومون نهمأ يعن 

   التحقيق مأموري من المطلوبة الالزمة الحياد  بدرجة يتمتعون ال  فإنهم أعدائهم، مع بالتحقيق
 عىل عالوة 330. القضان 

ا  ذلك،    الضبط لمأموري الممنوح للتدريب خضوعهم لعدم نظر 
 مؤهلي    ب  غ فإنهم األخرى، التحقيق سلطات أو  القضان 

 جنائية.  تحقيقات إلجراء

 

 

 

       

                                                         
، وهيكلها  اختصاصها  وتحديد  المؤقتة العليا  االمنية اللجنة انشاء بشأن 2011 لسنة (388) رقم قرار  325 اير  28 التنظيم   " : 2011 شباط/فب 
   االختصاص دد ويتح الداخلية وزير  من قرار  تسميتهم بشأن يصدر  ونائب رئيس لرئاستها  ويكلف مؤقتة، عليا  أمنية لجنة تنشأ 

 لفروع المكان 
 الليبية." الدولة ربوع بكامل اللجنة

 . 2 المادة نفسه، المرجع 326
  . 3 المادة نفسه، المرجع 327
   للدعم المتحدة األمم بعثة 328

 
   الوفاة وحاالت  التعذيب اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
   جاز االحت أماكن ف

 
 ليبيا، ف

ين  . 12 ،6 ص.  ،2013 أكتوبر /  األول تشر
 والتقص   المنع مبادئ ؛13 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن ؛13-12 المادتان التعذيب، مناهضة اتفاقية 329

   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي   
   التحقيق بشأن مينيسوتا  بروتوكول ؛9 المبدأ  ،محاكمة دون واإلعدام التعسف 

 الوفاة ف 
وعة، غب   المحتملة  جريمةال لمنع الثامن لمتحدة األمم مؤتمر  اعتمدها كما  العامة، النيابة أعضاء دور  بشأن التوجيهية المبادئ ؛31 الفقرة المشر
، ومعاملة  )أ(.  13 التوجيه   المبدأ  ،1990 أيلول/سبتمب   7 – آب/أغسطس 27 المجرمي  

   للدعم تحدةالم األمم بعثة طرحت 330
 
 القانون من 2 المادة تسمح أن من مخاوف اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

   األدلة عىل بالتعويل والمحاكم العامة للنيابة 2012 لسنة 38 رقم
   االحتجاز  أثناء المتهم من عليها  الحصول تّم  الن 

 استجواب وسائلب أو  التعسف 
وعة غب      للدعم المتحدة األمم بعثة راجع السيئة؛ المعاملةو  كالتعذيب  مشر

 
 تجاوزات نسان،اإل  لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

   االحتجاز  القضبان:  خلف
   وغب   التعّسف 

   القانون 
امن 2 المادة تقرأ  أن يجب كما   . 15ص.  ،2018 نيسان/أبريل ،ليبيا ف   من 4 المادة مع بالب  

   نفسه القانون
   لألفعال شامل عفو  عىل نّص ت الن 

 . 3.4 القسم راجع للتحليل حمايتها"؛ أو  الثورة إنجاح "بهدف ارتكبت الن 
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 العفو ير  قوان 3.4

 

 الدول   القانون

 

 
ّ
   عليه منصوص بالعفو  المتعلق الدول   المعيار  إن

 
 من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من 24 المبدأ  ف

ه حيث العقاب، من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل
ّ
ه العفو، يخ رج ال  " أن   الرأفة" تدابب   من وغب 

ّ
 استيفاء بعد  إل

 : 19 المبدأ  عليها  ينّص  كما   الجنائية للمسؤولية الساسية العناض 

 

جري أن الدول ع ىل ي تعي   
ُ
   ومحايدة ومستقلة وكاملة فورية تحقيقات ت

 
 والقانون نسان اإل  حقوق انتهاكات ف

  
   سيما  وال  االنتهاكات، هذه مرتكن    ضد  مناسبة تدابب   وتتخذ  الدول   اإلنسان 

 
،ا القضاء مجال ف  

 لخال من لجنان 

 وفرض ومحاكمتهم الدول   القانون بموجب الجسيمة الجرائم عن المسؤولي    األشخاص مالحقة ضمان

 عليهم.  مناسبة عقوبات

 

  العفو  قرارات تفيد 
 
ها  أو  اإلدارية أو  المدنية والدعاوى الجنائية المالحقة إنهاء أو  لمنع عموما    غب 

 
 جرم   سلوكب يتعلق ما  ف

ة ضمن محدد    إليها  اللجوء وتّم  حددة. م حالة أو  زمنية فب 
 
   أحيانا
 
   الدول ف

   تمرّ  الن 
 
وي    جل كأداة  انتقالية مرحلة ف  لب 

   االستقرار  تيسب   وب  هدف للمصالحة
 
   الدولة ف

 
اع من حالة من تعافيها  سياق ف ح، الب  

ّ
 أنظمة أو  تقرار االس  انعدام أو  المسل

   العنرصي الفصل نظام قبيل )من القمعية الحكم
 
  وعىل ولكن 331أفريقيا(.  جنوب ف

ّ
حه ما  حد

ّ
 المبادئ من 24 المبدأ  يوض

 التدابب   هذه تتسق ال  العقاب، من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة

امات مع    التدابب   أما  بالمساءلة.  المتعلقة اإلنسان لحقوق الدولية االلب  
   أو  العقوبة لتخفيف تتخذ  الن 

   فيها  ينظر  الن 
 
 ف

 آخر.  موضوع ضمن فتندرج المساءلة تحقيق بعد  ما  حاالت 

  اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة أوضحت جهتها، من
ّ
ة االنتهاكات عن العفو  تدابب   أن   مثلت اإلنسان لحقوق الخطب 

 
 انتهاكا

د  وقد  332والسياسية.  المدنية بالحقوق الخاص الدول   للعهد 
ّ
 حقوق لمجلس لتابعةا الخاصة اإلجراءات من عدد  شد

امات مع العفو  تدابب   اتساق عدم عىل اإلنسان ام الدولية االلب   د  333وحمايتها.  اإلنسان حقوق باحب 
ّ
 األمن مجلس وأك

ه، المتحدة لألمم التابع
ّ
   التحقيق ذلك مع يجب العفو، تدابب   أقّرت وإن حن   أن

 
ة االنتهاكات ف  الدول   لقانونل الخطب 

   334ومالحقتها. 
 
قيتع ما  ف

ّ
اعات ل حة بالب  

ّ
وتوكول من (5) 6 المادة تنّص  الدولية، غب   المسل    الب 

 
   اإلضاف

 إل الملحق الثان 

  عىل جنيف اتفاقيات
ّ
 نطاق وسعأ عىل الشامل العفو  لمنح –العدائية األعمال انتهاء لدى– الحاكمة السلطات "تسغ  أن

   شاركوا  الذين لألشخاص ممكن
 
اع ف اع تتعلق ألسباب حريتهم تقيد الذين أو  المسلح الب    معتقلي    كانوا   واءس المسلح بالب  

ه عىل المقتص   هذا  ويفّش  335محتجزين." أم
ّ
  والجرائم الحرب جرائم عن بالعفو  يسمح ال  أن

ّ
 باإلضافة 336اإلنسانية.  ضد

       

                                                         
ت أ.  ؛5 ص.  ،2009 ،العفو تدابب   الرصاع:  بعد  ما  لدول القانون سيادة أدوات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية 331  سيب 

ين العام، الدول   نونللقا بالنك ماكس موسوعة العفو، تدابب   فوهر، /نوفمب   تشر  
 . 3-2 الفقرتان ،2010 الثان 

 . 18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 332
ك البيان 333   الرابط:  عب   متوفر  ،2019 نيسان/أبريل NPL OL، 12 1/2019 الوثيقة الخاصة، اإلجراءات عن الصادر  المشب 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Truth/OL_NPL_1_2019.pdf . 
 ،1315 رقم القرار  )كرواتيا(؛ 7 الفقرة ،1997 تموز/يوليو  S/RES/1120، 14 رقم المتحدة األمم وثيقة ،1120 رقم األمن مجلس قرار  334

اليون( الديباجة من 5 الفقرة ،2000 آب/أغسطس S/RES/1315(2000،) 14  رقم دةالمتح األمم وثيقة  . )سب 
وتوكولي    عىل تعليق )محّررون(، زيمرمان وب.  سوينارسك   س.  ساندوز، ي.  335    الصادرين اإلضافيي    الب 

 إل الملحقي    1977 حزيران/يونيو  8 ف 
   المعقودة جنيف اتفاقيات

   المصالحة مبادرات تشجيع إل الفرعية الفقرة هذه "تهدف : 4618 قرةالف ،1987 جنيف ،1949 آب 12 ف 
 من الن 

   تسهم أن شأنها 
 
   العادية العالقات بناء إعادة ف

 
  راجع المنقسمة".  األمة حياة ف

 
   الدول   القانون بيانات قاعدة أيضا

 للصليب لدوليةا للجنة اإلنسان 
 . 159 القاعدة األحمر،

   ول  الد القانون بيانات قاعدة 336
 قضية اإلنسان، لحقوق األمريكية البلدان محكمة ؛159 القاعدة األحمر، للصليب الدولية للجنة اإلنسان 

  المجاورة واألماكن الموزوت مذبحة
ّ
ين 25 ،252 رقم ج السلسلة السلفادور، ضد  المحكمة ؛286-285 الفقرتان ،2012 األول/أكتوبر  تشر

  ماركوس دعوى اإلنسان، لحقوق األوروبية
ّ
 . 139 ،131 الفقرتان ،2014 أيار/مايو  27 ،4455/10 رقم الطلب كرواتيا،  ضد

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Truth/OL_NPL_1_2019.pdf
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 الدولية لجنائيةا المحكمة مثل الدولية القضائية والهيئات والمحاكم اإلنسان بحقوق المعنية الهيئات استنتجت ذلك، إل

 
ّ
 337العفو.  يشملها  أن يمكن ال  الدول   القانون بموجب الجرائم أن

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

   المرتكبة الجرائم عن العفو  عىل الجرائم بعض عن العفو  بشأن 2012 لسنة 35 رقم القانون ينّص 
 
ة ف  15 ي   ب ما  الفب 

اير     المذكورة الجرائم باستثناء 338إقراره، تاري    خ ،2012 أيار/مايو  2و 2011 شباط/فب 
 
 : 1 المادة ف

 

   منيار  أبو  السالم عبد  محمد  معمر  المدعو  زوج من المرتكبة الجرائم . 1
 
  ب أو  أصالة وبناته وأبناءه القداف

 التبن 

 وأعوانه.  وأصهاره

 القضاء.  إل رفعت من   الحدود  جرائم . 2

 بالقوة.  عةوالمواق والتعذيب الخطف جرائم . 3

  بها.  واالتجار  العقلية والمؤثرات المخدرات جلب جرائم . 4

 

،
 
   إقراره جرى الذي 2012 لسنة 38 رقم القانون من 4 المادة تنّص  وأيضا

 
ه عىل 35 رقم القانون مع نفسه اليوم ف

ّ
 ال  " أن

اير  من عشر  السابع ثورة استلزمته ما  عىل عقاب  إنجاح بهدف الثوار  بها  قام ةمدني أو  أمنية أو  عسكرية ترصفات من فب 

 339حمايتها." أو  الثورة

 
 
   القانون هذا  نفاذ  قبل المرتكبة الجرائم عن يعف   ،2012 لسنة 35 رقم القانون من 2 للمادة وفقا

 الدعوى وتنقص 

تبة الجنائية واآلثار  بها  المحكوم العقوبات وتسقط بشأنها   فو الع بهذا  ي   المشمول سوابق سجل من وتمخ عليها  المب 

وط توافرت من    التالية:  الشر

1 .   
 
ط العام المال اختالس جرائم ف  المختلسة.  األموال رد  بشر

   مع التصالح . 2
 األحوال.  حسب الدم ول   عفو  أو  وليه أو  عليه المجن 

   المستعملة واألدوات واألسلحة األشياء المتهم أو  عليه المحكوم تسليم . 3
 
 الجريمة.  ارتكاب ف

 المختصة.  اياتالجن دائرة أمام التوبة إعالن . 4

 

 
 
   القانون هذا  أحكام بموجب المقرر  العفو  يلغ   ،3 للمادة ووفقا

 به ونالمشمول األشخاص عاد  إذا  القانونية آثاره وتنقص 

 القانون.  هذا  نفاذ  تاري    خ من سنوات خمس خالل عمدية" "جناية ارتكاب إل

 

   38 رقم والقانون 35 رقم القانون من الهدف يتمثل
 
ب ف

ّ
   شاركوا  الذين األفراد  مالحقة تجن

 
اير  17 ثورة ف اع فب   والب  

  الدول   غب   المسلح
ّ
   ضد

 
  أعاله، وذكر  سبق كما   340الثورة.  عقب القذاف

ّ
   المشاركة عن العفو  تدابب   إن

 
اع ف ح الب  

ّ
 ال  المسل

ل
ّ
  تشك

ّ
  ذاتها  بحد

 
 أن 35 رقم وننللقا الممكن فمن للجدل.  المثب   هو  القانوني    تطبيق نطاق ولكن الدول   للقانون خرقا

       

                                                         
  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 337

ّ
، اإلسالم سيف ضد  

 بشأن قرار  األول، التمهيدية الدائرة ،ICC-01/11-01/11 رقم القضية القذاف 
   الطعن
 
  الق اإلسالم سيف الدكتور  قبل من المقدم المقبولية ف

 
  ذاف

 
، روما  نظام من (3) 20و 19 )ج(، (1) 17 للمواد  تبعا  نيسان/أبريل 5 األساىس 

  رودريغب    هيوغو  اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛77 ،61 الفقرتان ،2019
ّ
 رقم المتحدة األمم وثيقة األوروغواي، ضد

CCPR/C/51/D/322/1988، 9 ألتوس باريوس اإلنسان، لحقوق يكيةاألمر  البلدان محكمة ؛12.4 الفقرة ،1994 آب/أغسطس  
ّ
و  ضد  البب 

   الحق راجع العفو، تدابب   حول المراجع من لمزيد  . 41 الفقرة ،2001 آذار/مارس 14 ،75 رقم ج السلسلة الموضوعية(، )األسس
 االنتصاف ف 

 يليها.  وما  250 ص.  ،2018 جنيف ،2 رقم الممارسي    دليل- اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن والجب  
 . 2012 أيار/مايو  2 الجرائم، بعض عن العفو  بشأن 2012 لسنة 35 رقم القانون 338
 . 2012 أيار/مايو  2 اإلنتقالية، بالمرحلة الخاصة اإلجراءات بعض بشأن م2012 لسنة 38 رقم قانون 339
340 2012 May 8 lict,Conf in Justice ,Law Amnesty Controversial Passes Libya Rules: Impunity Kersten, M..   
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   والحرمان القشي، االختفاء سيما  ال  الدول   القانون بموجب الجرائم بعض بالعفو  يشمل
 وجرائم اة،الحي من التعّسف 

  والجرائم الحرب،
ّ
   اإلنسانية ضد

م الن   عىل جهته من 38 مرق القانون ينّص  مرتكبيها.  ومالحقة فيها  بالتحقيق ليبيا  تلب  

اير"؛ من عشر  السابع ثورة "استلزمته ما  لكل شامل عفو     فب 
 
 بمقتص   مالجرائ ذلك يشمل قد  تحديد، أي غياب ظلّ  وف

.  القانون ة االدعاءات االعتبار  بعي    األخذ  ومع  الدول   حرب رائمج من الميليشيات وأفراد  الثوار  ارتكبه ما  حول الكثب 

  وجرائم
ّ
   اإلنسانية ضد

 
ة ف اع فب     الجناة.  مساءلة حيال المخاوف ونانالقان يطرح 341بعده، وما  2011 سنة الب  

 
 هذا  ف

ت السياق،
ّ
   للدعم المتحدة األمم بعثة حث

 
ب عىل الليبية السلطات ليبيا  ف

ّ
 يمنح بحيث القواني    ههذ تنفيذ  أو  تفسب   تجن

.  القانون بموجب الجرائم عن العفو  الدول 
342 

 

   وذكر، سبق كما 
 نطاق من بالقوة والمواقعة والتعذيب الخطف جرائم 2012 لسنة 35 رقم القانون من 1 المادة تستثن 

  تطبيقها. 
ّ
  المقتص   هذا  ويعد

 
 نفسه المقتص   ولكّن  343فقط.  واالغتصاب للتعذيب باستثنائه الدول   القانون مع متوافقا

  ال 
ّ
  يعد

 
   ال  أنه بما  الدول   القانون مع متسقا

   والحرمان 344القشي، االختفاء يستثن 
 ملةالمعا وأفعال الحياة، من التعسف 

ة السيئة    الخطب 
ل الن 

ّ
  والجرائم الحرب، وجرائم جرائم، تشك

ّ
   اإلنسانية ضد

 سبق كما   و العف يشملها  أن يمكن ال  والن 

  أكبر  ذلك ويعتب   وذكر. 
 
   النتائج ضوء عىل أهمية

  الدولية التقص   لجنة إليها  توّصلت الن 
ّ
 ارتكبوا  قد  لليبيي   ا الثوار  بأن

اع أثناء اإلنسانية ضد  وجرائم حرب جرائم  345. 2011 عام الب  

 

  ذلك، إل باإلضافة
ّ
   2012 لسنة 38 رقم القانون من 4 المادة فإن

   الن 
 عشر  السابع ثورة استلزمته "ما  العقاب من تستثن 

اير  من ل حمايتها" أو  الثورة إنجاح بهدف الثوار  بها  قام مدنية أو  أمنية أو  عسكرية ترصفات من فب 
ّ
 خر  تشك

 
  قا

 
ا  مباشر

اما    الحرمان عن المالخقة من التام فالمنع لليبيا.  الدولية تلاللب  
 السيئة لمعاملةا وأفعال والتعذيب، الحياة، من التعسف 

ة    الخطب 
ل الن 

ّ
  والجرائم الحرب، وجرائم القشي، واالختفاء جرائم، تشك

ّ
   اإلنسانية ضد

 قد  يكون أن المحتمل من الن 

حة المجموعات أفراد  ارتكبها 
ّ
   لنظام المعارضة المسل

 
ل القذاف

ّ
  تشك

 
  أيضا

 
.  للقانون خرقا  الدول 

 

  
 
   الكائن النواب مجلس أصدر  ،2015 أيلول/سبتمب   شهر  ف

 
ق ف  6 رقم القانون من المادة تنّص  346ثالث.  عفو  قانون طب 

:  ما  عىل 2015 لسنة  يىل 

 

  يعف   ... 
 
  عفوا

 
ة خالل جرائم ارتكبوا  الذين الليبيي    جميع عن عاما اير  51 تاري    خ من الفب   صدور  وحن   2011 فب 

   [. 2015 سبتمب   7] القانون هذا 
 ر واآلثا بها  المحكوم العقوبات وتسقط بشأنها  الجنائية الدعوى وتنقص 

تبة الجنائية وطا توافر  من   العفو  بهذا  للمشمولي    الجنائية السوابق سجل من وتمخ عليها  المب   المنصوص لشر

   عليها 
 
 القانون.  هذا  ف

       

                                                         
   بالتحقيق المكلفة الدولية التحقيق لجنة تقرير  341

 
/يناير  كانون  A/HRC/17/44، 12 المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  

 ؛251 الفقرة ،2012 الثان 
   بالتحقيق المكلفة الدولية التحقيق لجنة تقرير 

 
/يناير  كانون  A/HRC/19/68، 28 المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  

 ؛120 الفقرة ،2014 الثان 
  راجع . 2012 نيسان/أبريل 8 مرصاته، مجالس إل رسالة ليبيا:  ووتش، رايتس هيومن

 
   للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  أيضا

 
 ف

 . 35 الفقرة ،2012 آب/أغسطس S/2012/675، 30 رقم الوثيقة ليبيا،
   مللدع المتحدة األمم بعثة عن العام األمي    تقرير  342

 
 . 35 الفقرة ،2012 آب/أغسطس S/2012/675، 30 رقم الوثيقة ليبيا، ف

 . 41 الفقرة ،3 رقم العام التعليق ؛5 الفقرة ،2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 343
حه تّم  كما  344    شر

 
  القشي "االختفاء عنوان تحت . 3.1.2 القسم ف

ّ
  يجّرم 2013 لسنة 10 رقم القانون فإن

 
 عوض الرهائن وأخذ  خطفكال  أفعال

 القشي.  االختفاء تجريم
   بالتحقيق المكلفة الدولية التحقيق لجنة تقرير  345

 
/يناير  كانون  A/HRC/17/44، 12 رقم المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  

 الفقرة ،2012 الثان 
   بالتحقيق المكلفة الدولية التحقيق لجنة تقرير  ؛251

 
/يناير  كانون  19/68A/HRC، 28/ المتحدة األمم وثيقة ليبيا، ف  

 الفقرة ،2014 الثان 
120 . 

   2015 لسنة 6 رقم القانون 346
 
  . 2015 أيلول/سبتمب   7 العام، العفو  شأن ف

 
   ،11 للمادة وفقا

 . 2012 لسنة 35 رقم القانون القانون هذا  يلغ 
   الوفاق حكومة ولكن

   الوطن 
  طرابلس من تتخذ  والن 

 
؛ 2015 لسنة 6 رقم القانون تعتب   لها  مقرا

 
 المحكمة الدولية، الجنائية المحكمة راجع باطال

  العام المدع   الدولية، الجنائية
ّ
، اإلسالم سيف ضد  

   الطعن بشأن قرار  القذاف 
 
، ماإلسال  سيف الدكتور  قبل من المقدم المقبولية ف  

 
 القضية القذاف

ين ICC، 11-01/11-01/11 رقم  . 146 الفقرة ،2018 /أكتوبر  األول تشر
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وط أما     عليها  فمنصوص العفو  من دةاالستفا شر
 
 : 2 المادة ف

 

   التعهد  هذا  يلزم وال  لإلجرام العودة وعدم بالتوبة المكتوب التعهد  . 1
 
   أو  المخالفات ف

 
   جنحال ف

 الن 

 فقط؛ بالغرامة عليها  يعاقب

2 .   
 
 الجريمة؛ محل المال رد  األموال جرائم ف

   مع التصالح . 3
 األحوال؛ حسب الدم ول   عفو  أو  وليه أو  عليه المجن 

   الجريمة محلّ  األدوات أو  األسلحة تسليم . 4
   استعملت والن 

 
 ارتكابها؛ ف

ء إعادة . 5  
   أصله إل السر

 
 المنقولة.  والممتلكات العقارات عىل االعتداء جرائم ف

 

 ذا إ المختصة القضائية الجهة من العفو  قانون من الشخص استفادة بإمكانية قرار  يصدر  أن عىل 6 المادة وتنص كما 

وط توفر  من تحققت   يكن لم معيار  وهو  347العفو، شر
 
   واردا
 
  . 2012 لسنة 35 رقم القانون ف

 

 
 
   عليها  المنصوص تلك تفوق الجرائم من جملة عىل القانون أحكام تشي ال  ،3 للمادة وفقا

 
 لسنة 35 رقم القانون ف

2012،348  :  واالختطاف، الهوية، عىل القتل (4 العرض؛ وهتك المواقعة (3 بالمخدرات؛ اإلتجار  (2 ؛اإلرهاب   (1 وه 

 أنواعه.  بجميع الفساد  جرائم (6 للقضاء؛ رفعت من   349؛الحدود  مجرائ (5 والتعذيب؛ القشي، واإلخفاء

 

ر  ال  
ّ
   ليبيا  أداء عىل بالمبدأ  المقتص   هذا  يؤث

 
امها  يتعلق ما  ف    بالتحقيق بالب  

 
 والعنف والتعذيب، قشي،ال االختفاء جرائم ف

، ه الجنس     لحرمانا أشكال من وغب 
 اللين    انونالق ينجح ال  أعاله، الطرح تم كما   مرتكبيها.  ومالحقة الحياة من التعسف 

  
 
م نحو   عىل القشي االختفاء تجريم ف  هذه تكون أن ةإمكاني يستتبع الذي األمر  الدولية والمعايب   الدول   القانون يحب 

  الجريمة
 
ل ذلك، إل باإلضافة بالعفو.  مشمولة

ّ
  2015 لسنة 6 رقم القانون من 3 المادة تشك

 
 أنها  بما  الدول   للقانون خرقا

  
  تستثن 

 
   الحرمان من أخرى أشكال

   السيئة والمعاملة الحياة، من التعسف 
ل الن 

ّ
 الجرائمو  الحرب وجرائم جرائم، تشك

  المرتكبة
ّ
   أعاله الواردة المالحظات تنطبق هنا، من العفو.  نطاق من اإلنسانية ضد

 
 لسنة 35 قمر  ونبالقان يتعلق ما  ف

.  القانون هذا  عىل 2012
 
 أيضا

 

  بالعفو  2015 لسنة 6 رقم القانون يشمل األمر، كذلك
 
  المستفيدين من أكب   فئة

 
 . 2012 لسنة 35 رقم بالقانون مقارنة

  ا قاتلو  الذين بالثوار، يسّمون من يد  عىل فقط المرتكبة الجرائم عن للعفو  2012 لسنة 35 رقم القانون صدر  فقد 
ّ
 ضد

   نظام
 
   القذاف
 
اع ف    ،2011 عام الب  

  ويستثن 
 
   أقارب من المرتكبة الجرائم تحديدا

 
   350وأعوانه.  القذاف

 
 يشمل المقابل، ف

، اإلسالم سيف ذلك ويشمل الليبيي    جميع من المرتكبة الجرائم 2015 لسنة 6 رقم القانون  
 
 معّمر  نجل 351القذاف

  
 
  التميب    محكمة أدانته الذي القذاف

 
 ض جرائم الرتكابه الدولية الجنائية المحكمة عن بحقه قبض أمر  صدر  د وق 352غيابيا

ّ
 د

 353اإلنسانية. 

 

       

                                                         
   السب   بوقف مسبب قرار  يصدر " 347

 
وط توفر  من تحققت إذا  المختصة القضائية الجهة من الجنائية الدعوى ف  عن راجاإلف مع العفو  شر

  يكن لم ما  العفو  بقانون المشمولي   
 
 آخر." لسبب محبوسا

 العفو.  نطاق من القشي واالختفاء القتل 2012 لسنة 35 رقم القانون من 1 المادة تستير   لم 348
 . اإلسالم   يجّرمهاالقانون أفعال 349
 (. 1) 1 المادة ،2012 لسنة 35 رقم القانون 350
   محاولتان سّجلت 351

 
 ؛2015 لسنة 6 رقم القانون إل باالستناد  اإلسالم سيف عن لإلفراج 2017 وحزيران/يونيو  2016 نيسان/أبريل ف

ه ويبف   عنه اإلفراج صحة حول اآلراء تتضارب .  مصب 
 
 مجهول

   للدعم تحدةالم األمم بعثة 352
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  21(،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   .2017 شباط/فب 

، اإلسالم سيف عىل القبض أمر  الدولية، الجنائية المحكمة 353  
 . 2011 يونيو حزيران/  ICC، 27-01/11-14 رقم القضية القذاف 
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م ،2018 حزيران/يونيو  ف

ّ
   اإلسالم سيف تقد

 
   للطعن بشكوى القذاف

 
  منها  أسس عىل المقبولية قرار  ف

ّ
 6 رقم نونالقا أن

م 2015 لسنة
ّ
  يقد

 
  أساسا

 
ه.  الدولية الجنائية المحكمة دعوى إلنهاء قانونيا

ّ
 عىل الطلب العام المدع   وعارض 354ضد

  أساس
ّ
   قرار  ال  أن

   صدر  قد  نهان 
 
   عليه، ينطبق العفو  قانون كان  إذا  بما  يتعلق ما  ف

 
 جريمة يشمل لن (1 انطبق حال وف

   القتل
   وبالتال   المالحقة عنه يحجب لن (2و بها، أدين الن 

  عىل دليل ذلك فف 
ّ
  راغبة غب   ليبيا  أن

 
   حقا
 
 355اضاته. مق ف

   التمهيدية الدائرة قرار  جاء
 
  الدولية الجنائية المحكمة ف

 
  إل توصلت حيث العام المدع   مع متوافقا

ّ
 6 رقم ونالقان أن

   القتل جريمة عىل ينطبق ال  2015 لسنة
 كونه  الدول   القانون مع يتسق لن القانون وأن 356اإلسالم سيف بها  اتهم الن 

   يةاإلنسان ضد  المرتكبة الجرائم مالحقة يمنع
 357العفو.  يشملها  أن يمكن ال  الن 

 

   الحصانة مقتضيات 3.5
 
 المحىل   القانون ف

 

 الدول   القانون

 

 بحكم يمةالجر  لمرتكب الحصانة منح بسبب الدول   القانون باختصاص المشمولة الجرائم مالحقة تتعرقل أن يجوز  ال 

  القضائية وىالدع أو  المالحقة أو  العقاب من إعفاء ه   والحصانة منصبه.  أو  وظيفته
 للشخص ميةالرس الصفة من تتأن ّ

.  كمسؤول  مركزه من أو  مهامه أداء أثناء يترّصف عندما   عموميي   ال المسؤولي    سلوك الوظيفية الحصانات تشمل عموم 

  
 
 الخارجية والوزارات والحكومات الدول رؤساء منها  فيستفيد  الشخصية الحصانات أما  الرسمية.  لمهامهم أدائهم سياق ف

ة طيلة األفراد  لهؤالء األجنبية المحلية المالحقة دون تحول وه    التنازل المرسلة الدولة تخب   لم ما  لمناصبهم توليهم فب 

ف يعد  ولم الحصانة.  عن وعة كعقبات  بالحصانات الدول   القانون بموجب يعب     مشر
 
 الجرائم.  مالحقة وجه ف

 

دت وقد 
ّ
 عىل شعوبوال اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة فيها  بما  الدولية الهيئات أك

امات مع تتوافق ال  الحصانة أن  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من 22 المبدأ  ينّص  358اتفاقية.  كلّ   بموجب االلب  

ه عىل العقاب، من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها 
ّ
   أن

 ضد  اناتضم وتنفذ  مد تعت أن لل دول "ين بغ 

   ُيسهم أو  ُيعزز  نحو  عىل الرسمية...  ب ...الحصانات المتعلقة تلك قبيل من للقواعد  انتهاك أي
 
 العقاب"؛ نم اإلفالت ف

د 
ّ
  عىل ج( )الفقرة 27 المبدأ  ويؤك

ّ
 مسؤوليةال من تعفيه ال  الدول   القانون بموجب الجريمة لمرتكب الرسمية "الصفة أن

  كان  إن حن   جنائيةال غب   أو  الجنائية
 
  تشكل وال  حكومة، أو  لدولة رئيسا

 
 359العقوبة." لتخفيف سببا

 

  
 
ق ما  ف

ّ
ل يعتب   التحديد، وجه عىل القشي واالختفاء بالتعذيب يتعل

ّ
   الرسم   الموظف تدخ

 
  ةالجريم ف

 
  عنرصا

 
  مكونا

 
 وفقا

   للجريمة الوارد  للتعريف
 
ه التعذيب مناهضة اتفاقية ف وب من وغب   أو  لالإنسانيةا أو  القاسية العقوبة أو  ملةالمعا ض 

       

                                                         
  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 354

ّ
، اإلسالم سيف ضد  

 قرار  األول، التمهيدية الدائرة ،ICC-01/11-01/11 رقم القضية القذاف 
   الطعن بشأن

 
   اإلسالم سيف الدكتور  قبل من المقدم المقبولية ف

 
  القذاف

 
،األس روما  نظام من (3) 20و 19 )ج(، (1) 17 للمواد  تبعا  5 اىس 

 . 2018 حزيران/يونيو 
، اإلسالم سيف ضد  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 355  

 
   الطعن ”عىل النيابة رد  ،ICC-01/11-14 رقم القضية القذاف

 
 "المقبولية ف

، اإلسالم سيف قبل من  
 
 . 174-164 الفقرة ،2018 أكتوبر  ICC، 11-01/11-01/11 القذاف

  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة 356
ّ
، اإلسالم سيف ضد  

 قرار  األول، التمهيدية الدائرة ،ICC-01/11-01/111 رقم القضية القذاف 
   الطعن بشأن

 
   اإلسالم سيف الدكتور  قبل من المقدم المقبولية ف

 
  القذاف

 
، روما  نظام من (3) 20و 19 )ج(، (1) 17 للمواد  تبعا  5 األساىس 

 . 58 الفقرة ،2019 نيسان/أبريل
 . 78-77 الفقرتان نفسه، المرجع 357
  راجع 358

 
 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛18 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة مثال

 . 28 الفقرة ،4 رقم العام التعليق عوب،والش اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛42 الفقرة ،3 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة ؛27
 لمبدآنا العقاب، من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة 359
 )ج(.  27 ،22
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   المهينة،
 
   360القشي.  االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية وف

  ذلك ويعن 
 
  ضمنيا

ّ
 الناتجة الحصانة أن

   الجرائم.  هذه عىل تنطبق ال  المنصب أو  الرسمية الصفة عن
 االختفاء نم األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن ويستثن 

 أمام بالحصانة االحتجاج إمكانية برصاحة لألشخاص القشي االختفاء بشأن األمريكية البلدان واتفاقية لقشيا

   المحاكمات
  تقام الن 

ّ
   361القشي.  االختفاء بارتكاب المتهمي    ضد

 
   بالحرمان يتعلق ما  ف

 دئمبا تنّص  الحياة، من التعسف 

   واإلعدام القانون اقنط خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع
  عىل محاكمة دون واإلعدام التعسف 

ّ
 وال  " هأن

   تورطه يزعم شخص ألي المالحقة من شاملة حصانة تمنح
 
  التعس اإلعدام أو  القانون نطاق خارج اإلعدام عمليات ف

 ف 

   بما  الظروف، كانت  أيا  محاكمة.  دون اإلعدام أو 
 
ها  أو  الحصار  أو  الحرب حالة ذلك ف  362العامة." الطوارئ حاالت  من غب 

د 
ّ
   التحقيق بشأن مينيسوتا  بروتوكول يؤك

وعة غب   المحتملة الوفاة ف    عىل المشر
ّ
 ...  عن ينجم العقاب من "اإلفالت أن

ام مع متسق غب   الشاملة العفو  تدابب    363والمالحقة[".  بالتحقيق ]االلب  

ه جهتها  من والمحلية الدولية المحاكم استنتجت وقد 
ّ
ة بالحصانات عالتذرّ  يمكن ال  أن  والحصانات  364الوظيفي

   الدولية القضائية والهيئات المحاكم أمام 365الشخصية
   تنظر  الن 

 
  المرتكبة الجرائم ف

ّ
 الحرب، موجرائ اإلنسانية، ضد

   بما  الجماعية، واإلبادة
 
 366الدولية.  الجنائية المحكمة ذلك ف

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء عىل اللين    القانون

 

:  ما  عىل اللين    العقوبات قانون من 69 المادة نّص ت  يىل 

 

وع أمر  فرضه أو  القانون فرضه لواجب أداء أو  لحق ممارسة الفعل وقع إذا  عقاب ال  . 1  ر صد مشر

  جريمة وقعت وإذا  العمومية، السلطة من
 
  كان  السلطة تلك ألمر  تنفيذا

 
 دائ عنها  مسئول

 
 ما

  األمر  منفذ  ونويك األمر، منه صدر  الذي العموم   الموظف
 
  مسئول

 
 ناءب يعتقد  يكن لم ما  أيضا

   خطأ  عىل
 
  ينفذ  أنه الوقائع ف

 
  أمرا

 
وعا  .مشر

  ينفذ  من عىل عقاب وال  . 2
 
وع غب   أمرا   القواني    منعته إذا  مشر

 
  منعا

 
   الجدال من باتا

 
 وعيته. مشر  ف

 

       

                                                         
 . 2 المادة القشي، ختفاءاال  من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية ؛1 المادة التعذيب، مناهضة اتفاقية 360
 القشي االختفاء بشأن األمريكية البلدان اتفاقية ؛18و (3) 16 المادتان القشي، االختفاء من األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن 361

 . 9 المادة لألشخاص،
   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ  362

  راجع . 19 المبدأ  محاكمة، دون واإلعدام التعسف 
 
 أيضا

 المادة.  ،1993 يوليه /  تموز  July 12 A/CONF.157/23, Doc. UN، 12 1993 فيينا، عمل وبرنامج إعالن المتحدة، لألمم العامة الجمعية
60  . 
   التحقيق بشأن مينيسوتا  بروتوكول  363

وعة، غب   المحتملة الوفاة ف   )ج(.  8 الفقرة المشر
364  Office Printing Government US ,Judgment and Opinion Aggression: and racyConspi Nazi ، 1947،  .؛53 ص 

ين IT، 29-95-14 رقم القضية بالسكيش، ضد  العام المدع   السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية المحكمة  دائرة ،1997 األول/أكتوبر  تشر
   النظر  إعادة كرواتيا   جمهورية طلب بشأن الحكم االستئناف،

 
   الثانية المحاكمة دائرة عن الصادر  القرار  ف

 
 ؛41 الفقرة ،1997 تموز/يوليو  18 ف

No ,Ugarte Pinochet Parte Ex Magistrate, Stipendiary Metropolitan Street Bow v R 3 [1999]   رقم بينوشيه قضية
17 UKHL3 ،24  1999 آذار . 
   الصادرة فالتوقي مذكرة الدولية، العدل محكمة 365

 
  الديمقراطية الكونغو  )جمهورية 2000 نيسان/أبريل 11 ف

ّ
 14 الحكم، بلجيكا( ضد

اير   . 71-70 ،61-58 الفقرات ،2002 شباط/فب 
غ لمحكمة األساىس   النظام 366  7 المادة السابقة، ليوغوسالفيا  الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام ؛7 المادة الدولية، العسكرية نورمب 
 األساىس   النظام (؛2) 27 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛2) 6 المادة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة األساىس   النظام (؛2)

اليون، الخاصة للمحكمة اليون، الخاصة المحكمة (؛2) 6 المادة بسب    العام المدع   بسب 
ّ
 ائرةد ،SCSL-2003-01-1 رقم الدعوى تايلور، ضد

  العام المدع   الدولية، الجنائية المحكمة ؛52 الفقرة ،2004 أيار/مايو  31 االختصاص، من الحصانة بشأن القرار  االستئناف،
ّ
، ضد  الدعوى البشب 

   الحكم االستئناف، دائرة ،OA2 01/09-02/05-ICC رقم
 
   األردن إحالة ف

 
، باستئناف يتعلق ما  ف  وما  95 الفقرة ،2019 /مايو  أيار  6 البشب 

 يليها. 
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  الجرائم ارتكبوا  الذين لألشخاص العقاب من الحصانة 69 المادة تمنح
 
   جبلوا تبعا

 مع سقتت ال  بالتال   وه   قانون 

.  القانون    الدول 
 
  األول الفقرة من الثانية الجملة تعتب   بالحصانة، يتعلق ما  ف

 
  ت ال  أنها  بمجرد  متسقة

 العقاب من عف 

امات مع األول الجملة تتسق ال  ولكن، منفذيه.  أو  الجرم بارتكاب أمروا  الذين العموميي    المسؤولي     نونيةالقا لدوليةا االلب  

   ألنها  لليبيا 
   استثناء دون من العموميي    المسؤولي    تعف 

 
 . الدول   القانون بموجب بالجرائم يتعلق ما  ف
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   الجنائية العدالة نظام - الرابع الفصل
 
 العادلة المحاكمة حقوق ليبيا:  ف

 

مة 4.1
ّ
 مقد

 

م ام ليبيا  تلب      الحق وحماية باحب 
 
   والحق الحرية ف

 
 المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  بموجب عادلة محاكمة ف

   والميثاق والسياسية،
 األخرى ب  المعاي وتسهم اإلنسان.  لحقوق العرن    والميثاق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 

   للتطبيق القابلة
 
امات نطاق توضيح ف   الدول الب  

 
:  تلك ومن الثالثة، المواثيق لهذه تبعا  بشأن وجيهيةالت مبادئال المعايب 

   للمحاكمة السابق واالحتجاز  االحتياط   والحبس االعتقال ظروف
 
 والشعوب، ساناإلن لحقوق األفريقية للجنة أفريقيا  ف

   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ العامة والمبادئ
 
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف

 
 االتحاد  عتمدها ا كما   أفريقيا  ف

،  
 اإلنسان.  بحقوق المعنية للجنة 35 رقم العام والتعليق 32 رقم العام التعليق إل باإلضافة األفريف 

 

 
ّ
   الحق ويمتد

 
   والحق الحرية ف

 
 خاصواألش األجانب المواطني    إل األخرى اإلنسان حقوق كمعظم  العادلة، المحاكمة ف

   المواطني    مع المساواة قدم عىل معاملتهم لضمان الجنسية العديم  
 
 367العدل.  إدارة مجال ف

 

ر 
ّ
   للحق الحماية 2011 عام الصادر  اللين    الدستوري اإلعالن يوف

 
 فيه:  جاء حيث العادلة المحاكمة ف

 

   إدانته تثبت حن   بريء والمتهم نص.  عىل بناء إال  عقوبة وال  جريمة ال 
 
 الضمانات فيها  هل تكفل عادلة، محاكمة ف

ورية    الحق مواطن ولكل نفسه، عن للدفاع الرص 
 
  القضاء إل اللجوء ف

 
 368للقانون.  وفقا

 

 
ّ
  إل

ّ
   اإلطار  أن

ى الذي القانون 
ّ
   التحقيق عمليات يرع والذي 2011ل الدستوري اإلعالن صدور  إل أد

 
 ا ومالحقته الجرائم ف

  
 
   ليبيا  ف

   المتهم حق ضمان عىل تؤثر  عديدة وإجرائية موضوعية شوائب من يعان 
 
   الحرية ف

 
م العادلة.  المحاكمة وف

ّ
 يقد

  الفصل هذا 
 
  تحليال

 
 لدول  ا القانون مع اتساقه عدم وطرق الصلة ذات الحقوق بعض دراسة خالل من اإلطار  لهذا  متعّمقا

 الدولية.  والمعايب  

 

  الفصل هذا  يناقش
 
   اإلطار  تطبيق يسهم درجة أيّ  إل بإيجاز  أيضا

   القانون 
 
 أعاله، وذكر  بقس كما   المتهم.  حقوق انتهاك ف

   لمعلوماتا من الكثب   يتوفر  ال 
 
ها  أو  الدول   القانون بموجب الجرائم حول الممارسة ف    المحلية الجرائم من غب 

 يمكن الن 

  نتائج.  إل للخلوص إليها  االستناد 
ّ
  إل

ّ
   السابقي    األعضاء قضية حول المتوفرة العديدة التقارير  أن

 
   ظامن ف

 
   القذاف
 
ة ف  الفب 

  ،2015 وتموز/يوليو  2014 آذار/مارس بي   
 
 هعلي الحصول من للحقوقيي    الدولية اللجنة تمكنت الذي بالحكم مقرونة

رت قد 
ّ
  وف

 
   السابقي    والثالثي    السبع األعضاء محاكمة جرت وقد  موجز.  تحليل إلجراء أساسا

 
   نظام ف

 
 فيهم بمن ،القذاف

 أخرى وجرائم مئجرا ارتكاب بتهم السنوىس   هللا عبد  السابق العسكرية االستخبارات جهاز  ورئيس اإلسالم سيف نجله

لت فيما  369طرابلس.  جنايات محكمة أمام
ّ
  السابقي    المسؤولي    هؤالء محاكمة شك

 
  خطوة

 
 تحقيق درب عىل إيجابية

  المساءلة،
ّ
  إل

ّ
   المجتمع ومنظمات الدولية المنظمات أن

   بما  المدن 
 
   للدعم المتحدة األمم بعثة ذلك ف

 
 ومفوضية ا ليبي ف

قت قد  نساناإل  لحقوق السامية المتحدة األمم
ّ
   المتهمي    لحقوق عديدة انتهاكات وث

 
 ولةالمكف العادلة المحاكمة ف

، القانون بموجب    الدول 
  باألدلة أثبتت والن 

 
   جزئيا
 
   الحكم ف

 . االبتدان 

 

       

                                                         
 1 الفقرتان (،1986) رقم CCPR/C/GC/15 وثيقة العهد، بموجب األجانب وضع : 15 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 367
 . 9 الفقرة ،32 رقم العام التعليق ؛7و

 . 31 المادة ،2011 لعام الدستوري اإلعالن 368
   وتنظر  قضاة ثالثة من وتتألف االستئناف محكمة من جزء ه   369

 
 الجنايات.  دعاوى ف
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 المحاكمة قبل ما  حقوق 4.2

 

م    الحق عن تنشأ  عدة بواجبات ليبيا  تلب  
 
   الحق فيه بما  الحياة، ف

 
،الت االحتجاز  من الحرية ف  

   لمكّرسا عّسف 
 
 9 المادة ف

   الميثاق من 6 والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من
 والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 

.  الميثاق من 14 والمادة امات ومن العرن    ش  ومثوله احتجازه، أو  اعتقاله بأسباب المتهم إبالغ ضمان الدولة الب  
 
 أمام يعا

   الفصل ويمكنها  منحازة وغب   ستقلةم قضائية هيئة
 
وعية ف    وحقه احتجازه، مشر

 
 وحقه تياره،اخ من محام   استشارة ف

  
 
   العائلية الزيارات ف

 
 إ الدفاع إلعداد  الكافية والتسهيالت الوقت وعىل الطبية، الرعاية عىل الحصول وف

 
 عدم إل ضافة

.  اماتااللب    هذه إل التطّرق يتّم  سوف نفسه.  تجريم عىل إكراهه
 
 تباعا

 

 التعّسفيان واالحتجاز  االعتقال 4.2.1

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

 
 
   للحق تطبيقا

 
 أحكام مع يتفق بما  "إال  شخص أي سجن أو  احتجاز  أو  اعتقال عدم تكفل أن ليبيا  عىل يجب الحرية، ف

  الغاية، لهذه مفوضي    أشخاص أو  مسؤولي    يد  وعىل القانون
 
 سببل أو  معقول شك عىل بناء   وقيفت لمذكرة تبعا

"  لحمصط يشب   حريتهم، لسلب كبداية  لألشخاص توقيف أي إل "االعتقال" مصطلح يشب   وفيما   370محتمل.

   اإليداع لحظة منذ  ويستمر  باالعتقال يبدأ  الذي الحرية سلب إل "االحتجاز"
 
 االحتجاز  أما  اإلفراج؛ لحظة حن   الحبس ف

   جاز االحت فهو  للمحاكمة السابق
 
ة ف    قضيته نظر  بدء وموعد  الشخص عىل القبض وقت بي    ما  الفب 

 
 371ابتدائية.  محكمة ف

   أن يجب
 
ورة المعقولية معايب   احتجاز  أي يستوف .  كمالذ    يتخذ  إجراء   ويكون والتناسب والرص   يكون أن يجوز  وال  372أخب 

   بل 373العامة، القاعدة هو  المحاكمة ينتظرون الذين األشخاص احتجاز 
  أدلة توافر  عند  أخب   كمالذ   فقط يتّم  أن ينبغ 

ورة كافية ل كان  إذا  ما  أو  التحقيق، بامسار  التدخل أو  الفرار، من جنائية بتهم المعتقل الشخص منع لرص 
ّ
  يمث

 
  خطرا

 
 واضحا

 
 
  االحتجاز  أو  لالعتقال الموضوعية األسباب جميع تكون أن ويجب 374اآلخرين.  سالمة عىل وجديا

 
   عليها  منصوصا

 
 ف

   بما  كافية  بدقة محددة تكون وأن نونالقا
 
 األماكن حدد ت االعتقال عمليات بتنفيذ  لهم المأذون المسؤولي    تحديد  ذلك ف

  
   المحتجز  يقدم 375الصلة.  ذات اإلجرائية الضمانات وكافة ،األفراد احتجاز  فيها  يجوز  الن 

 
ة ف  للمحاكمة السابقة الفب 

ر، غب   تأخب   دون من يحاكم وأن القضاة أحد  إل شيعا، ّ  كفالةل ضمانات عىل عنهم اإلفراج تعليق الجائز  من ولكن مب 

   المحاكمة حضورهم
 
  376االقتضاء.  عند  الحكم تنفيذ  ولكفالة القضائية، اإلجراءات مراحل من أخرى مرحلة أية ف

       

                                                         
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 370

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 أفريقيا، ف 

 والظلم األعراف مخالفة "عناض  ليشمل أوسع بشكل التعّسف مفهوم تفسب   ويجب )ب(.  (1) م المبدأ  ،OS(XXX)247، 2003 رقم الوثيقة
ورة وانعدام المعقولية عدم عناض  عىل عالوة ،الواجبة القانونية اإلجراءات اتباع وعدم التنبؤ  قابلية وعدم  المعنية نةاللج والتناسب."؛ الرص 

 . 12 الفقرة ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق
 . 37 ،13 الفقرتان ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 371
 . 12 الفقرة نفسه، المرجع 372
 (. 3) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  373
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 374

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 )ه(.  (1) م المبدأ  أفريقيا،
-22 الفقرتان ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة (؛1) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  375
23 . 
ورة وتظل (. 3) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  376  محلّ  المحاكمة قبل ما  المحتجزين األشخاص االحتجاز  ض 
 . 39 المبدأ  السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة راجع عة؛مراج
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ه أو  أمنية ألسباب االعتقال ويكون   اإلداري الحبس أشكال من غب 
 
   تعّسفيا
 
  يتّم  لم ما  لم العادة ف

 
وع ييد لتق تبعا  مشر

   377الطوارئ.  حالة إعالن يفرضه للحقوق
  أال  التدابب   لهذه وينبغ 

 
امات مع تتناف تبة األخرى االلب    القانون تص  بمق المب 

،    بما  الدول 
 
   القانون ذلك ف

.  اإلنسان  الدول 
   أمنية لدواع   االحتجاز  يكون ال  آخر، بمعن   378

 
   الحاالت  ف

 دمع تستدع   الن 

  كامباألح التقّيد 
 
   فقط مقبول

 
ورة حاالت  ف   والتناسب الرص 

 
طو  التميب    عدم مراعاة مع المحددة، للظروف وفقا   توافر  شر

   بما  اإلجرائية الضمانات كافة
 
   الحق ذلك ف

 
   محكمة تفصل أن ف

 
 379االحتجاز.  قانونية ف

   حريتهم من المحرومي    األشخاص احتجاز  يجب
 
   وليس رسمية، مراكز  ف

 
ف غب   أو  شية مرافق ف . ر  بها  معب 

 
 380سميا

غ المحتجزين، أو  المعتقلي    األشخاص بجميع دقيق بسجلّ  السلطات وتحتفظ
ّ
 وإل تهم،أش  وأفراد  محاميهم إل يبل

 381اإلنسان.  لحقوق والدولية الوطنية واآلليات القضائية السلطات

  الدولة تعتب  
 
  مسؤولة

 
ة حة المجموعات ترّصفات عن مباشر

ّ
  المفوضة المسل

 
   أو  االحتجاز  سطاتب رسميا

 بناء ترصفت الن 

 قابةر  عليها  وتفرض دقيق بشكل السلطات تلك تحدد  أن عليها  ويجب 382منها.  بقبول أو  رقابتها  تحت أو  توجيهاتها  عىل

  تعس بشكل األشخاص احتجاز  أو  اعتقال إل تؤدي أال  وضمان استخدامها  إساءة عدم كفالة  بغرض وفعالة، صارمة
 أو  ف 

.  غب    
 المجموعات أو  األفراد  المجرمي    قبل من االحتجاز  أو  االختطاف من األفراد  حماية الدول عىل يجب كما   383قانون 

   بما  النظامية، غب  
 
جم  384أقاليمها.  داخل الناشطة اإلرهابية، أو  المسلحة الجماعات ذلك ف  ما  كل  بذل بواجب ذلك ويب 

  وضع أو  االحتجاز  هذا  لمنع يلزم
ّ
   له حد

 
   لقانونا بموجب وقوعه.  حال ف

، اإلنسان   موعاتالمج عاتق عىل يقع الدول 

حة
ّ
ام المسل    نحو   عىل األفراد  احتجاز  بعدم الب  

؛ معاملة المحتجزين ومعاملة تعّسف 
 
 أيّ  عن ناعاالمت يتوجب كما   إنسانية

 385للخطر.  العقلية أو  البدنية المحتجزين سالمة تعريض شأنها  من أفعال

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  لدول  ا القانون ضوء ف

 

 
 
  كبذل المختصة السلطات من بأمر  إال  حبسه أو  إنسان أي عىل القبض يجوز  ال  الجنائية، اإلجراءات لقانون وفقا

 
 أو  قانونا

  
 
   األشخاص احتجاز  باختصاص عديدة سلطات تتمتع 386جنحة.  أو  بجناية التلّبس حال ف

 
 ليبيا.  ف

 

       

                                                         
   فقط التدبب   هذا  اتخاذ  يجوز  377

 
ير  والملح" والمباشر  الماثل "التهديد  وجود  عند  مشددة" استثنائية ظروف ظل "ف  الذين أشخاص از احتج لتب 

هن أن عليها  ويتعي    الطرف الدولة عىل اإلثبات عبء ويقع لتهديد،ا هذا  مثل يشكلون   نيشكلو  المعنيي    "األشخاص أن عىل تب 
 
 عىل تهديدا

ة من ألكبر  االحتجاز  يستمر  أال  يجب بديلة." تدابب   باتخاذ  معالجته يمكن ال  التهديد  ذلك وأن المذكور، النحو  ورية الفب  ،و  الرص 
 
 طول وأن جوبا

م الدولة وأن محدد، جمال  اإل  االحتجاز  مدة    كامل  بشكل تحب 
 
 الحصولو  القضائية المراجعة مثل عليها  المنصوص الضمانات الحاالت  جميع وف

.  عىل  . 15 الفقرة ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة محام 
   (. 1) 4 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  378

 
اعاتال سياق ف حة ب  

ّ
 من الحرب أشى يحتجز  أن يجوز  الدولية، المسل

   الدولة أمن مطلقة بصورة ذلك اقتص   إذا  إال  المدنيي    حبس يجوز  ال  ولكن العدائية األعمال وقف حي    إل مراجعة دون
 شخاصاأل  يوجد  الن 

ده ما  وفق سلطتها تحت المحميون
ّ
 عىل مرتي    وبواقع دورية، بصفة الشخص هذا  حالة تبحث أن عىل مختصة، إدارية لجنة أو  محكمة تحد

   األقل
 
 (. 1) 133 (،1) 132 (،2) 78 (،1) 46 (،1) 43 (،1) 42 المواد  الرابعة، جنيف اتفاقية السنة.  ف

 . 67 ،65 الفقرتان ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 379
 المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة (؛1) 10 المادة القشي، ءاالختفا  حاالت  من األشخاص جميع حماية بشأن اإلعالن 380

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 )أ(.  (6) م المبدأ  أفريقيا، ف 
 . 12 المبدأ  السجن، أو  جاز االحت أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة  381
وعة غب   األفعال عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد  382 ، المشر

 
 . 8 ،5-4 المواد  دوليا

 . 8 الفقرة ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 383
 . 7 الفقرة نفسه، المرجع 384
وتوكول ؛3 المادة الرابعة، جنيف اتفاقية 385    الب 

 
، اإلضاف  

   الدول   القانون بيانات قاعدة ؛4 لمادةا الثان 
   اإلنسان 

 
 للصليب الدولية للجنة العرف

 . 99 ،87 القاعدتان األحمر،
 . 30 ،27 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 386
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   الضبط لمأمور 
" المتهم عىل بالقبض يأمر  أن القضان   المتهم يكن مل إذا  أما  اتهامه، عىل كافية  دالئل توجد  الذي "الحاض 

،
 
ا    الضبط لمأمور  جاز  حاض 

  يصدر  أن القضان 
 
 387وإحضاره.  بضبطه أمرا

 

ة بعد     التحقيق، مباشر
  يصدر  أن التحقيق لقاض 

 
   388وإحضاره، عليه القبض أو  المتهم بحضور  أمرا

 
 يحرص   لم حال وف

 الجريمة كانت  إذا  أو  معروف إقامة محل له يكن لم إذا  أو  هربه، خيف إذا  أو  مقبول عذر  دون بالحضور  يفهتكل بعد  المتهم

  
 
   جاز  تلبس، حالة ف

  يصدر  أن التحقيق لقاض 
 
   أو  المتهم استجواب بعد  تبي    إذا  389وإحضاره.  المتهم عىل بالقبض أمرا

 
 ف

  نحةج أو  جناية الواقعة وكانت كافية  الدالئل أن هربه، حالة
 
   جاز  هر،أش ثالثة عىل تزيد  لمدة بالحبس عليها  معاقبا

 لقاض 

  يصدر  أن التحقيق
 
  المتهم بحبس أمرا

 
.  15 لمدة احتياطيا

 
  ويجوز  هذا   يوما

 
  المتهم حبس دائما

 
 له يكن لم إذا  " احتياطيا

   معروف ثابت إقامة محل
 
  جنحة الجريمة وكانت ليبيا  ف

 
  لقا يجوز  390بالحبس." عليها  معاقبا

  يصدر  أن التحقيق ض 
 
 أمرا

  بالحبس
 
  أو  مدة

 
.  ثالثي    عىل مجموعها  يزيد  ال  أخرى مددا

 
ات مدد  وأي 391يوما   45 عىل تزيد  متتالية لفب 

 
 ينته   أن إل يوما

   المؤقت، اإلفراج تعليق يجوز  392االبتدائية.  المحاكم إحدى فيها  تقرر  التحقيق
 
   األحوال غب   ف

 "واجب فيها  يكون الن 
 
 ا

"
 
  له يعي ّ   أن بعد  إال  ضمان بغب   أو  بضمان المتهم عن يفرج ال  ولكن 393كفالة  تقديم عىل حتما

 
   محال
 
 بها  كائنال الجهة ف

  يكن لم إن المحكمة مركز 
 
 394فيها.  مقيما

 

   395المتهم، عىل للقبض التالية األيام الستة لمدة العامة النيابة من بالحبس األمر  يصدر  أن يمكن كما 
   وللقاض 

 الجزن 

  صالمخت
ّ
  االبتدائية للمحكمة االستئنافية وللهيئة  396االحتياط   الحبس مدة مد

ّ
  أو  مدة الحبس مد

 
  تزيد  ال  متعاقبة مددا

  ثالثي    عىل منها  كلّ 
 
   تتجاوز  وال  يوما

 
.  التسعي    مجموعها  ف

 
 من أو  العام النائب عىل األمر  عرض يتعي    ذلك ومع 397يوما

   المقرر  الحد  عن االحتياط   الحبس دد لم زيادة المذكورة الهيئة من ليطلب يفوضه
 
 ظروف انتك  إذا  السابقة الفقرة ف

   المتهم عن تفرج أن العامة للنيابة 398ذلك.  يستوجب مما  الترصف أو  التحقيق
 
  إذا   399كفالة.   بغب   أو  بكفالة وقت أي ف

  الشخص كان
 
  جرائم بارتكاب متهما

ّ
   الضبط مأموري قبل من احتجازه يجوز  الدولة، ضد

 تليها  يام،أ سبعة لمدة القضان 

15  
 
  45 ولمدد  العام النائب قبل من يوما

 
   قبل من متتالية يوما

 400التحقيق.  ينته   أن إل المختّص  القاض 

 

قة الجنائية اإلجراءات قانون مواد  تعتب   ال 
ّ
  واالحتجاز  باالعتقال المتعل

 
  الدولية.  والمعايب   الدول   القانون مع متوافقة

 
 وفقا

ل ثابت.  إقامة محلّ  لديهم يكن لم إن عنهم اإلفراج منع أو  المتهمي    احتجاز  يجوز  ،125و 115 ،111 للمواد 
ّ
 لكذ ويشك

 
 
  سببا

 
ل لالحتجاز  تعسفيا

ّ
  يشك

 
 االحتجاز  يكون أن يأ الالزمة للمعايب   تقييم إجراء دون من طّبق ما  إذا  الدول   للقانون انتهاكا

       

                                                         
 . األقلّ  عىل هر أش ثالثة بالسجن عليها  يعاقب مخالفة أو  لجنحة المتهم ارتكاب ذلك ويشمل . 25-24 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 387
  راجع . 107 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 388

 
 . 116 المادة أيضا

 . 111 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 389
   للمتهم االحتياط   االحتجاز  يطلب أن العام للنائب يجوز  . 115 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 390

 
 . 111 دةماال وقت، أي ف

 . 122 المادة ئية،الجنا اإلجراءات قانون 391
 . 123 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 392
 . 126 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 393
 . 125 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 394
 . 175 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 395
 . 176 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 396
 . 177 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 397
 . 177 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 398
 . 179-178 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 399
   يفصل ب.  مكّرر  187 المادة (؛2) 26 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 400

   التحقيق قاض 
 
 أو  الجزئية المحكمة إل باإلحالة الصادر  األمر  ف

   االتهام، غرفة
 
 احتي المتهم حبس استمرار  ف

 
   أو  عنه اإلفراج أو  اطيا

 
  وحبسه عليه القبض ف

 
 أفرج قد  كان  أو  يهعل قبض قد  يكن لم إذا  احتياطيا

  المتهم أحيل إذا  . 137 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون عنه. 
 
   المختصة الدائرة عىل القضية عرض وجب المختصة المحكمة إل محبوسا

 
 ف

   لذلك.  تالية جلسة أول
 
   النظر  جرىي األحوال جميع وف

 
 إلجراءاتا قانون ذلك.  أمكن ما  المقررة االحتياط   الحبس مدة انتهاء قبل الدعوى ف

 مكّرر.  153 المادة الجنائية،
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، اإلجراء هو  ورة قولية،المع معايب   إل باإلضافة األخب     والتناسب والرص 
 
 المواد  طرحت كما   حدة.  عىل دعوى كلّ   ظروف ف

  ب مكّرر  187و 177 ،123
 
  مدة أو  للمحاكمة، السابق لالحتجاز  القصوى المدة تحدد  ال  لكونها  إشكالية

 
 ا،به مسموحا

   الحق تنتهك أن المقتضيات هذه شأن ومن
 
 العهد  من )ج( (3) 14 المادة عليه تنّص  كما   تأخب   دون من المحاكمة ف

 401والسياسية.  المدنية بالحقوق الخاص الدول  

 

   الهامة المسائل ومن
ق الن 

ّ
   للمحاكمة السابق باالحتجاز  تتعل

 
اع ندالعا منذ  المحتجزين األشخاص مسألة ليبيا  ف  عام الب  

2011 .  
 
   للدعم المتحدة األمم وبعثة اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم لمفوضية وفقا

 
 العدد  اليز  "ال  ليبيا، ف

   للطعن الفرصة لهم تتح ولم المحكمة إل يحالون ريثما  ينتظرون منهم األكب  
 
   ما  402احتجازهم"، قانونية ف

  يعن 
ّ
 أن

يعية الهيئة حاولت وقد  قضائية.  هيئة أمام التقارير، صياغة وقت مثلوا، قد  يكونوا  لم المحتجزين  مّرة غب   لليبيةا التشر

دت إذ  جدوى، دون المسألة لهذه حلّ  إيجاد 
ّ
 المعتقلي    جميع إحالة تتم أن 2012 لسنة 38 رقم القانون من 1 المادة حد

اع المرتبطي       المختصة النيابة عىل بالب  
 
 ق جرائم تعد  أفعاال  ارتكابهم عىل كافية  دالئل توافر  حالة ف

 
 شاحهم إطالق أو  انونا

 لسنة 29 رقم القانون من 26 المادة نّصت ثم (، أيار/مايو  2) قانونال شيان تاري    خ من شهرين تجاوز  ال  مدة خالل وذلك

  تسعي    مهلة 2013
 
  جديدة يوما

 
 ،2014 لسنة 9 رقم القانون من المادة وأقّرت ؛2013 األول/ديسمب   كانون  من بدءا

   الصادر 
 
 شاحهم.  إطالق أو  العامة النيابة إل أنفسهم المحتجزين إلحالة أخرى أشهر  أربعة مهلة 2014 آذار/مارس ف

.  هذه من أي ينفذ  ولم  القرارات للقضاء األعىل والمجلس اللين    الرئاىس   المجلس أصدر  أخرى جهة من 403القواني  

   المحتجزين عن للتقص   لجنتي    بتشكيل القاضية 1307و 1304 ،1301
 
   معيتيقة سجن ف

 
 من التثبتو  طرابلس ف

   بما  إيقافهم إجراءات
 
. ال االحتجاز  حاالت  ذلك ف  

   للدعم المتحدة األمم بعثة تقارير  وأفادت تعّسف 
 
 كانون  حن   يا ليب ف

/يناير   
ه 2019 الثان 

ّ
 حوال   عن اإلفراج جرى هؤالء بي    ومن محتجز  3600 أصل من سجي    800 أوضاع تقّص   جرى أن

  القرارات هذه ليست 404. 300
 
  تكن لم التقرير، صياغة حي    وإل للعامة، متاحة

 
. للحقوقي ةالدولي للجنة متاحة  ي  

 

   للدعم المتحدة األمم بعثة وثقت وقد 
 
 من دةعدي حاالت   اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

وعي    غب   واالحتجاز  االعتقال    المشر
 
حة، المجموعات نفذتها  الليبية المناطق مختلف ف

ّ
 لمجموعاتا فيها  بما  المسل

ه الجنائية، اإلجراءات قانون ليهع ينّص  مما  فبالرغم للدولة.  المنتمية
ّ
   إال  إنسان أي حبس يجوز  ال  " أن

 
 جونالس ف

   حاالت   وقوع عن أفادت فقد  405"،لذلك المخصصة
 
   الغرن    الجزئي    ف

 
ف    ليبيا  من والشر

 
ة ف  العام وائلأ بي    ما  الفب 

   وباالحتجاز  قبض أمر  دون من باالعتقال تتعلق 2017 وآذار/مارس 2016
 
اء فريق أفاد  كما   406ية. رسم غب   مواقع ف  الخب 

  
  بليبيا  المعن 

 
   االحتجاز  من حاالت   عن أيضا

   المسلحة المجموعات يد  عىل التعسف 
 
ق ف    ليبيا  شر

 
.  لغربا وف

 
 407أيضا

   العامل الفريق ووثق
   باالحتجاز  المعن 

حة المجموعات بها  قامت   حاالت  بدوره التعّسف 
ّ
   يشللج التابعة المسل

 الوطن 

       

                                                         
 المعنية اللجنة ؛38 المبدأ  السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة 401

 . 35 الفقرة ،32 رقم العام عليقالت اإلنسان، بحقوق
   للدعم المتحدة األمم بعثة 402

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 8 ص.  ،2017 شباط/فب 

   للدعم المتحدة األمم بعثة 403
 
  التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة ماألم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ّسف 
  
   القانون 

 
 . 16-15 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة 404
 
/يناير  كانون  S/2019/19، 7 رقم الوثيقة العام، األمي    تقرير  ليبيا، ف  

 . 35-33 الفقرات ،2019 الثان 
وع الموحدة المسودة من 63 المادة تنّص  . 31 المادة الجنائية، جراءاتاإل  قانون 405 :  ما  عىل 2017 لعام الدستور  لمشر  السلطات "عىل يىل 

   إال  إيقاف وال  والحريات.  بالحقوق الماّسة أوامرها  تسبيب المختصة
 
  محددة ولمدة لذلك، المخصصة األماكن ف

 
 مكان وتحديد  ...  قانونا

  عىل 64 مادةال وتنص  الموقوف..."
ّ
   الحق إنسان "لكلّ  أن

 
   إال  الحرية لسلب يلجأ  وال  الشخصية.  الحرية ف

 
، كفاية  عدم حالة ف  و أ التدابب 

 البديلة." العقوبات أو  اإلجراءات
   للدعم المتحدة األمم بعثة 406

 
  ّس التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ف 
  
   القانون 

 
 . 21-20 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   التقرير  407
اء لفريق النهان     الخب 

  المنشأ  بليبيا  المعن 
 
 أيلول/سبتمب   S/2018/812، 5 رقم المتحدة األمم وثيقة (،2011) 1973 بالقرار  عمال

 . 44-34 الفقرات ،2018
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ّ  اللين     
 
ف    . 408توقيف مذكرة أي دون من األشخاص من العديد  اعتقلت حيث بيا لي شر

 
 الفريق استنتج الحاالت، إحدى وف

   العامل
   باالحتجاز  المعن 

ه التعّسف 
ّ
   أن

 
اعات أحد  سياق ف    دولية الغب   المسلحة الب  

 
 شخصي    احتجاز  تم ،2014 العام ف

   أشتهما  من أفراد  مشاركة لمجّرد 
 
حة مجموعات ف

ّ
   لجيشل معارضة مسل

.  الوطن    لعاملا للفريق تبي    وقد  اللين  
ّ
 ليبيا  أن

.  احتجاز  وقوع استنتاج إل يؤدي ما  حتمية أمنية ألسباب األشخاص احتجاز  معيار  تستوف لم  
 ووثق هذا  409تعّسف 

   العامل الفريق
، باالحتجاز  المعن   

   للدعم المتحدة األمم وبعثة التعّسف 
 
 لحقوق ةالسامي ةالمتحد األمم ومفوضية ليبيا  ف

   االحتجاز  من أخرى حاالت  اإلنسان
ض ارتباطهم أساس عىل ألشخاص التعّسف     لجيشل معارضي    بمقاتلي    المفب 

 الوطن 

 . اللين  
410 

 

   االحتجاز  يقع
   حن   التعّسف 

 
   الحاالت  ف

   الدولة.  باسم األفراد  فيها  يحتجز  الن 
 
   ابقي   الس األعضاء قضية ف

 
، نظام ف  

 
 القذاف

قت
ّ
   للدعم متحدةال األمم بعثة وث

 
  ليبيا  ف

ّ
   لالحتجاز  خضعوا  قد  المتهمي    من العديد  أن

ات التعّسف   وصلت طويلة لفب 

  
 
.  لحدود  الحاالت  بعض ف    العامل الفريق وأفاد  411السنتي  

   باالحتجاز  المعن 
 412مماثلة.  حاالت  عن التعّسف 

 

 
ّ
   واالحتجاز  توقيف، مذكرة دون من التعّسفيي    واالحتجاز  االعتقال إن

 
 دولة،ال مؤسسات عن المنفصلة افقالمر  ف

ر  غب   اإلداري واالحتجاز  ّ    اإلطار  خارج المنفذ  أو  أمنية، بأسباب المب 
اع عىل للتطبيق القابل القانون  حا الب  

ّ
 وحاالت  لمسل

ها   الطوارئ
ّ
 ية. ولالد والمعايب   الدول   القانون تتجاوز  كما   الجنائية اإلجراءات قانون من 31و 30 المادتي    تنتهك حاالت  كل

 

   الحق 4.2.2
 
  المتهم إبالغ ف

 
 اعتقاله بأسباب رسيعا

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

 يتوجب ما ك  وقوعه لدى التوقيف هذا  بأسباب توقيفه يتم شخص أي "إبالغ تضمن أن الليبية السلطات عىل يجب

   الطعن من لتمكينه 413إليه" توجه تهمة بأية شيعا  إبالغه
 
 المتعلقة المعلومات تكون أن يجب ه. احتجاز  قانونية ف

دة بتوقيفه
ّ
   كما   والوقائعية القانونية واألسس الشكوى مضمون وتتضّمن محد

 يفهمها  لغةب األسباب توضيح ينبغ 

   414الموقوف.  الشخص
ورة ليس ولو  اتهامات، بأية إبطاء" "دون المعتقل الشخص يخطر  أن وينبغ     بالرص 

 
 قتو  "ف

  إجراء   المؤقت االحتجاز  كان  إذا  ما  "تحديد  يتيح بما  التفاصيل من يلزم ما  إعطاء ويجب عليه".  القبض
 
 415ال." مأ سليما

 

 

 

       

                                                         
   العامل الفريق 408

، باالحتجاز  المعن   
 األمم وثيقة )ليبيا(، موىس محمد  وسالم الحميد  عبد  عىل   فريدة بشأن 2016/ 3 رقم الرأي التعّسف 

 أحباره فرج السالم عبد  يوسف بشأن 2017/ 6 رقم الرأي ؛6-5 الفقرتان ،2016 حزيران/يونيو  A/HRC/WGAD/2016/3، 15 رقم المتحدة
 . 28-4 الفقرات ،2017 ان/يونيو حزير  A/HRC/WGAD/2017/6، 9 رقم المتحدة األمم وثيقة )ليبيا(، وآخرين

   العامل الفريق 409
، باالحتجاز  المعن   

 . 21-14 الفقرات ،2016/ 3 رقم الرأي التعّسف 
   العامل الفريق 410

، باالحتجاز  المعن   
   للدعم المتحدة األمم بعثة ؛17 ،14 الفقرات ،2017/ 6 رقم الرأي التعّسف 

 
 األمم ومفوضية ليبيا  ف

   االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات سان،اإلن لحقوق السامية المتحدة
   وغب   التعّسف 

   القانون 
 
 . 21 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة 411
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
ا (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 25-24 ص.  ،2017 ير شباط/فب 

   العامل الفريق  412
، باالحتجاز  المعن   

 رقم المتحدة األمم ةوثيق (،)ليبيا وآخرين القعود  الماجد  عبد  بشأن 2016/ 4 رقم الرأي التعّسف 
A/HRC/WGAD/2016/4، 15  34-4 الفقرات ،2016 حزيران/يونيو . 

  راجع (. 2) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد   413
 
، الميثاق أيضا  (. 3) 14 المادة العرن  

 . 28-24 الفقرات ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 414
 . 30-29 الفقرتان نفسه، المرجع 415
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   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

ه عىل الجنائية اإلجراءات قانون ينّص 
ّ
   مرة ألول المتهم حضور  "عند  أن

 
 من بتيتث أن المحقق عىل يجب التحقيق، ف

   أقواله ويثبت إليه المنسوبة بالتهمة علما  يحيطه مث شخصيته،
 
." ف  عن يصدر  أمر  كلّ   يشتمل أن يجب 416المحرص 

  
قة المعلومات المتهم عىل بالقبض التحقيق قاض 

ّ
   417المتهم، وب  هوية بالتهم المتعل

 
 إلقامة وجه وجود  عدم أوامر  وف

   واإلحالة الدعوى
   يصدرها  الن 

 
   التحقيقات عىل نفسها  األحكام وتنطبق  418التحقيق.  نهاية ف

 بالنائ بها  يباشر  الن 

 419. العام

 

  اعتقاله وقت بالتهم المتهم بإبالغ االعتقال ضباط الجنائية اإلجراءات قانون يلزم ال  ولكن،
 
   أو  التوقيف لمذكرة تبعا

 
 ف

  أمر  وهو  اعتقاله، بأسباب المتهم بإبالغ السلطات يلزم ال  كما   التلّبس حالة
 
امات مع يتناف .  القانون بموجب بيا لي الب    الدول 

 

  
 
  التطبيق، ف

 
  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم لمفوضية ووفقا

 
 بأسباب المعتقلي    األشخاص إبالغ يتّم  ما  نادرا

هم.  الموجهة التهم وجود  أو  بطبيعة أو  اعتقالهم
ّ
   420ضد

 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
، نظام ف  

 
 األمم ةبعث تحدثت القذاف

   عمللد المتحدة
 
  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

ّ
 إل نتظار اال  المتهمي    من عدد  عىل كان  أنه

هم، الموجهة التهم لمعرفة العامة النيابة أمام المثول حي   
ّ
   حدث ما  وهو  ضد

 
ة بعد  األحيان معظم ف  عىل ثني   ا أو  عام فب 

   العامل الفريق عمل كما   421اعتقالهم. 
   جاز باالحت المعن 

 دون زوا واحتج اعتقلوا  أشخاص عن الحاالت  من العديد  التعّسف 

هم الموجهة يالتهم إبالغهم يتم أن
ّ
، بالحد  دقيق غب   نحو   عىل إبالغهم تّم  أو  ضد  

 
  المعروف ومن 422الكاف

ّ
 احتجاز  أن

هم الموجهة التهم أو  اعتقالهم بأسباب إبالغهم دون من األشخاص
ّ
 اإلجراءات قانون من 108و 105 المادتي    ينتهك ضد

   وال  الجنائية
امات يف     بما  الدولية، ليبيا  بالب  

 
 والميثاق لسياسيةوا المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  بموجب ذلك ف

 . العرن   

 

   الحق 4.2.3
 
  المثول ف

 
 قاض   أمام رسيعا

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

  الموقوف يخضع أن يجب
 
ة  تحرص نأ الليبية السلطات عىل ويتوّجب القضاء.  لسيطرة جازهواحت اعتقاله عند  مباشر

، جزائية، بتهمة المعتقل أو  الموقوف "يقدم أن عىل
 
ةم قانونا  المخولي    الموظفي    أحد  أو  القضاة أحد  إل شيعا  باشر

 شخاصاأل  مثول من الهدف أما  423عنه." يفرج أن أو  معقولة مهلة خالل يحاكم أن حقه من ويكون قضائية، وظائف

       

                                                         
   . 105 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 416

 
وع مسودة من 63 للمادة يمكن أقّرت، حال ف  بقوة تلزم أن 2017 لعام الموحدة الدستور  مشر

 احتجازه.  بأسباب المحتجز  إبالغ معيار  الدستور 
 . 107 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 417
 . 138 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 418
 . 172 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 419
   للدعم المتحدة األمم بعثة 420

 
  التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات ،اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ّسف 
  
   القانون 

 
 . 22-21 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   للدعم المتحدة األمم بعثة 421
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
ا (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 34-33ص ،2017 ير شباط/فب 

   العامل الفريق 422
، باالحتجاز  المعن   

 رقم الرأي ؛26، 16،17 الفقرات ،2016/ 4 رقم الرأي ؛10 الفقرة 2016 / 3 رقم الرأي التعّسف 
 . 28 ،25-24 ،19-18 ،16 الفقرات ،2017/ 6

  راجع (. 3) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  423
 
،ا الميثاق أيضا  جميع حماية بشأن اإلعالن (؛5) 14 المادة لعرن  

 أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة (؛1) 10 المادة القشي، االختفاء من األشخاص
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  حريتهم من المحرومي   
 
    أمام شيعا

   النظر  إلعادة فهو  قاض 
 
وط وتقييم االحتجاز، او  االعتقال قانونية ف    الستمرار ا شر

 
 ف

   بما  للمحتجز  األساسية الحقوق انتهاكات ومنع بكفالة، عنه اإلفراج إمكانية كتحديد   المحاكمة، أو  االحتجاز 
 
 ذلك ف

ه التعذيب وب من وغب    الشخص إبقاء يجوز  وال  424القشي.  واالختفاء لسيئة،ا المعاملة ض 
 
 ساعة 48 من ألكبر  محتجزا

 وأن القصوى االستثنائية الحاالت  عىل ساعة 48 يتجاوز  تأخب   أي يقترص  أن يجب قضائية.  هيئة أمام يمثل أن دون من

راته له تكون   مب 
 
 425السائدة.  للظروف وفقا

  
ة وغب   وموضوعية مستقلة مختصة جهة بلق من تمارس أن القضائية الرقابة عىل ينبغ     حيادية – متحب  

 
   القضايا  ف

 الن 

  يكون أن العام للمدع   يمكن فال  تنظرها. 
 
  قاضيا

 
  مستقال

 
  وغب   وموضوعيا

 
ا   أكبر  كلبش الموضوع تناول )يتم متحب  

 
 تفصيال

  
 
اف ممارسة عند  أدناه( 4.3.1 القسم ف ط 426االحتجاز.  أوامر  عىل اإلشر    السلطة تكون أن حياد ال معايب   تشب 

 تأمر  الن 

   السلطة عن منفصلة باالحتجاز 
، القضائية.  بالمالحقة تقوم الن     وبالتال 

 أدوار  العامي    دعي   والم للقضاة يكون أن ينبغ 

، يكونوا  وأن بوضوح منفصلة يعية، التنفيذية السلطتي    من فقط ليس مستقلي   ا.  البعض ضهمبع من ولكن والتشر
 
 أيض

   ال  قد  األسباب، لهذه
 
   يستوف

وط هذه التحقيق قاض   المحاكمة.  بلق المتهمي    باحتجاز  واألمر  التحقيق إجراء عند  الشر

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

 
 
، للقانون وفقا    الضبط مأمور  عىل يجب اللين  

  يسمع أن القضان 
 
ّ  بما  يأت لم وإذا  المضبوط، المتهم أقوال فورا  يرسله ئهيب 

  
 
  وقد   المختصة.  العامة النيابة إل ساعة وأربعي    ثمان مدى ف

ّ
   أيام سبعة إل المهلة هذه تمتد

 
  لجرائما حاالت  ف

ّ
 ضد

   المتهم تستجوب أن العامة النيابة عىل ويجب 427الدولة. 
 
ين أرب  ع ظرف ف  بإطالق أو  يهعل بالقبض تأمر  ثم ساعة وعشر

 428شاحه. 

 

   مناقشته جرت وكما 
 
 أمام يمثل أن قبل 429أيام ستة حن   العامة النيابة لدى المتهم حبس يجوز  ،أعاله1.2.4  سمالق ف

  
   أو  430المختص القاض 

 
   الحاالت  ف

طة لدى يحتجز  أن يمكن الدولة ضد  بالجرائم تتعلق الن   ثم يام،أ سبعة لمدة الشر

   أمام يمثل أن قبل أسبوعي    لمدة العامة النيابة من
  الموقوف يبف   أن جوز وي كما   431المختّص.  القاض 

 
   من محتجزا

 قاض 

   أو  التحقيق بعد  التحقيق
 
  15 مدة الهروب حالة ف

 
   يوما

 
  30 حن   الظروف بعض وف

 
 محكمة أمام يمثل أن قبل يوما

   كان  إذا  ما  لتحديد  ابتدائية
 432االحتجاز.  مواصلة ينبغ 

 

   الجنائية اإلجراءات قانون أحكام تتوافق ال 
 لم فإن لدولية. ا والمعايب   الدول   القانون مع حتجاز واال  باالعتقال تتحكم الن 

   الخاصة االحتجاز  صالحيات تخضع
 ،115 ،107 المواد  تضمن ال  القضائية، للمراجعة العامة النيابة أو  التحقيق بقاض 

       

                                                         
   الحق بشأن التوجيهيةو  األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛11 ،4 المبدآن السجن، أو  االحتجاز 

 العادلة ةالمحاكم ف 
   القانونية والمساعدة

 (. 3) م المبدأ  أفريقيا، ف 
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 424

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 أفريقيا، ف 

 )ب(.  (3) م المبدأ 
 . 33 الفقرة ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، وقبحق المعنية اللجنة 425
 . 32 الفقرة نفسه، المرجع 426
   الجرائم هذه ترد  427

 
  السالح الليبيي    رفع تشمل:  وه   العقوبات، قانون من يليها  وما  165 المادة ف

ّ
 الدسائس دس (؛165 )المادة الدولة ضد

  الحرب إلثارة األجنبية الدولة مع
ّ
ار  األجنن    مع الدسائس دس (؛166 )المادة ليبيا  ضد  (. 167 )المادة والسياىس   العسكري البالد  بمركز  لإلض 

 . 26 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 428
 . 175 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 429
 . 176 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 430
  جعرا ب.  مكّرر  187 المادة (؛2) 26 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 431

 
 . 137 المادة أيضا

 . 123-122 ،115 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 432
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  دةومحاي مستقلة قضائية لرقابة االحتجاز  قرار  خضوع الجنائية اإلجراءات قانون من ب مكرر  187و 175 ،122 ،117

.  القانون بموجب مطلوب هو  كما  الدول 
433  

 

   المقصود  بالمعن   قضائية سلطة يشكل أن العام للمدع   يمكن ال  أعاله، المبي    النحو  عىل
 
 العهد  من (3) 9 المادة ف

   يمثل ال  أن يمكن كما   والسياسية.  المدنية بالحقوق الخاص الدول  
 شخص تجاز اح بسلطة يتمتع الذي التحقيق، قاض 

ا  30 إل تصل لمدة  لطةوس التحقيق سلطة مهام يؤدي عندما  محايدة سلطة االبتدائية، المحكمة أمام مثوله قبل يوم 

   سيما  ال  باالحتجاز.  األمر 
 
   الحاالت  ف

  كان  الن 
 
   كان  إذا  ما  وتحديد  المتهم استجواب من فيها  جزءا

 الئحة يهتوج ينبغ 

   من تتطلب حاالت  وه   ضده، االتهام
 يكون قد  همالمت يكون أن باحتمالية يتعلق فيما  موقف تيار واخ االنحياز  القاض 

 .
 
  مذنبا

 

  تتّم  فال  القضائية الرقابة أما 
 
  االحتجاز  تمديد  عند  إال  فعليا

 
 عندما  فقط 131 المادة وبموجب 176و 123 للمادتي    وفقا

 الجنائية.  المحكمة أو  االتهام غرفة إل القضية تحال

 

   للدعم دةالمتح األمم بعثة تقارير  أفادت
 
  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

ّ
 المحتجزين ممعظ أن

اع المرتبطي       ينظر  ولم القضائية الهيئات أمام يمثلوا  لم 2011 عام بالب  
 
 مانض عدم عن أفادت كما   احتجازهم.  ظروف ف

  المحتجزين مثول
 
   القضائية الهيئات أمام شيعا

 
   العامل الفريق أفاد  كما   434القضايا.  من عدد  ف

   باالحتجاز  المعن 
 التعّسف 

  المحتجزون أو  المعتقلون فيها  يمثل لم عدة حاالت   عن
 
.  أمام شيعا    435قاض 

 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
   نظام ف

 
 ،القذاف

   للدعم المتحدة األمم بعثة تحدثت
 
  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

ّ
 احتجزوا  همي   المت بعض أن

ات   دامت طويلة لفب 
 
 اإلنسان لحقوق األفريقية المحكمة ورأت هذا  436القضائية.  السلطات لقاء قبل عامي    لمدة أحيانا

  والشعوب
ّ
   اإلسالم سيف أن

 
حة المجموعات إحدى لدى احتجازه أثناء القذاف

ّ
   المسل

 
  يمثل لم الزنتان ف

 
 هيئة أمام شيعا

   الليبية العليا  المحكمة أعلنت استثنائية كمةمح أمام مثل عندما  مختصة قضائية
 
 437. ريتها دستو  عدم عن بعد  ما  ف

 

  
 
   المحتجزين أو  المعتقلي    لألشخاص السماح عدم وف

 
  المثول ف

 
 177 ،123 مواد لل انتهاك القضائية الهيئات امام شيعا

امات الجنائية اإلجراءات قانون من ب مكرر  187و  الدولية.  القانونية ليبيا  واللب  

 

   للفصل محكمة إل اللجوء حق 4.2.4
 
وعية ف  االحتجاز مرسر

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

   المحتجز  حق إل باإلضافة
 
  يتمتع فهو  قضائية، هيئة أمام المثول ف

 
   بالحق أيضا

 
   محكمة إل الوصول ف

 
 لك   وقت أي ف

   تفصل
 
   احتجازه أو  اعتقاله قانونية ف

 
 المعاملة أو  التعذيب إل بالخضوع االدعاءات قبيل من الصلة ذات القضايا  وف

       

                                                         
 ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة (؛3) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  433

 . 4 المبدأ  السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل
   للدعم المتحدة األمم بعثة 434

 
  التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ّسف 
  
   القانون 

 
 . 22-21 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

   العامل الفريق 435
، باالحتجاز  المعن   

 الرأي ؛27 ،24 ،21 ،19-18 ،16 الفقرات ،2016/ 4 رقم الرأي ؛10 الفقرة 2016 / 3 رقم الرأي التعّسف 
 . 28 ،25-24 ،19 ،16 الفقرات ،2017/ 6 رقم
   للدعم المتحدة األمم بعثة 436

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 25-24 ص ،2017 شباط/فب 

  والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة والشعوب، اإلنسان لحقوق فريقيةاأل المحكمة 437
ّ
 3 الحكم، ،2013/ 002 رقم الطلب ليبيا، ضد

 . 91-90 الفقرتان ،2016 حزيران/يونيو 
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   تفصل أن المحكمة عىل ويكون السيئة
 
ر.  غب   اعتقاله كان  إذا  عنه باإلفراج تأمر  وأن إبطاء دون من قضيته ف ّ  438مب 

   تنظر  أن ويجب 439باإلفراج.  األمر  وبسلطة والحياد  باالستقاللية المحكمة هذه تتمتع أن ويجب
 
 ةعملي كانت  إذا  ما  ف

  االحتجاز  أو  االعتقال
 
وعة غب   أو  تعسفية  ولكل  440الدولية.  والمعايب   الدول   والقانون المحىل   القانون بموجب مشر

   غب   اعتقال أو  توقيف ضحية كان  شخص
   حق قانون 

 
 441تعويض.  عىل الحصول ف

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

   المحتجز  حق عىل نائيةالج اإلجراءات قانون ينّص  ال 
 
   تفصل لك   محكمة إل الوصول ف

 
 قضايا  رفع أو  احتجازه قانونية ف

   الحق مسجون لكلّ  يمنح هو  بل صلة.  ذات
 
   "يقدم أن ف

 
 منه لبويط شفهيا  أو  كتابة  شكوى السجن لمأمور  وقت أي ف

   أو  العامة للنيابة تبليغها 
   وتبليغها  قبولها  المأمور  وعىل المختص.  القاض 

 
   إثباتها  بعد  الحال ف

 
   لذلك يعد  سجل ف

 
 ف

   أو  العامة النيابة من كلّ   وعىل  السجن."
  ينتقل "أن المختص القاض 

 
 يقوم وأن المحبوس به الموجود  المحلّ  إل فورا

  يحّرر  أن وعليه قانونية غب   بصفة المحبوس عن باإلفراج يأمر  وأن التحقيق، بإجراء
 
ا    وال  442ذلك." بكلّ  محرص 

 ليبيا  تف 

امها ب ة الوصول عىل القدرة المحتجز  تعظ   ال  المادة هذه لكون الدول   القانون بموجب الب     لب قاض   إل مباشر
ّ
 ذلك إن

 العامة.  بالنيابة محصور  أو  الشكوى تقديم وواجبه السجن مأمور  عىل يتوقف

 

  كما 
ّ
وعة غب   بصورة لمحتجزينا يمنح ال  الجنائية اإلجراءات نونقا أن    الحق مشر

 
 أشكال نم آخر  شكل أي أو  ويضالتع ف

ر، ب  ج .  نظام قبل من المحتجزين السياسيي    السجناء باستثناء الرص   
 
 بشأن 2012 لعام 50 رقم القانون ينص القذاف

ه عىل السياسيي    السجناء تعويض
ّ
   أن

ا  لين    دينار  8000 دفع ينبغ     شخص "أي ل  كتعويض  شهري 
 ز محتج عسكري أو  مدن 

  
 
   أو  السجون ف

 
 النظام معارضة بسبب 2011 /  02/ 15 إل 1969/ 09/ 01 من الخاصة االعتقال تمعسكرا ف

 عىل يعتمد  والذي ،2012 لعام 1 رقم المرسوم بموجب إنشاؤها  تم هيئة بواسطة التعويض تحديد  يتم 443". السابق

   المدة
   السجي    قضاها  الن 

 
   مناقشته )تمت للتعويض المحدود  النطاق  444الحجز.  ف

 
  ا  (5 الفصل ف

ّ
  ليشك

 
امات خرقا  اللب  

.  القانون بموجب ليبيا     الدول 
 
وع مسودة من 64 المادة إقرار  تم حال ف  حق من فإنه 2017 لعام الموحدة الدستور  مشر

وع غب   وجه عىل احتجازه تم الذي الشخص  عند  و أ القضية بإغالق أمر  عقب المناسب "التعويض عىل الحصول مشر

اءة حكم إصدار    دليل." أو  يمةجر  وجود  عدم بسبب بالب 

 

   العامل الفريق تقارير  أفادت وقد 
   باالحتجاز  المعن 

 عن تعويضال المحتجز  فيها  تلف   فقط واحدة حالة   عن التعّسف 

وعة.  غب   بطريقة احتجازه    445مشر
 
   للطعن بالفرصة المحتجزون يحظ لم األخرى، القضايا  جميع وف

 
 حتجازهما قانونية ف

 الدولية.  والمعايب   الدول   القانون ينتهك الذي ر األم 446عادل، تعويض عىل الحصول أو 

 

       

                                                         
، الميثاق (؛4) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  438  (. 6) 14 المادة العرن  
 . 45 ،42-41 الفقرات ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، قوقبح المعنية اللجنة 439
  أ.  اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 440

ّ
اليا، ضد  الفقرة ،1997 نيسان/أبريل CCPR/C/59/D/560/1993، 30 رقم المتحدة األمم وثيقة أسب 

9.5 . 
،العر الميثاق (؛5) 9 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  441  (. 7) 14 المادة ن  
 . 33 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 442
، السجناء تعويض بشأن 2012 لعام 50 رقم القانون 443  خصم يتم ،2 المادة بموجب . 2-1 المادتان ،2012 حزيران/يونيو  11 السياسيي  

   المبالغ
   لهم ضفها  تم الن 

 
  إلدانةبا الصادرة األحكام جميع تلغ   ،3 المادة بموجب السابق.  ف

ّ
 القانون.  بهذا  المشمولي    ضد

 . 7 المادة ،50 رقم للقانون التنفيذية الالئحة بإصدار  ،2013 لعام 513 رقم المرسوم 444
   العامل الفريق 445

، باالحتجاز  المعن   
 . 19 الفقرة ،2016/ 4 رقم الرأي التعّسف 

   العامل الفريق 446
، باالحتجاز  المعن   

 . 2017/ 6 رقم الرأي ؛2016/ 4 قمر  الرأي ؛2016 / 3 رقم الرأي التعّسف 
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   الحق 4.2.5
 
 محام   استشارة ف

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

   أن الحق محتجز  شخص لكلّ 
 
   عنه يدافع محام   له يعي ّ   أن أو  اختياره، من محام بواسطة نفسه عن يدافع أن ف

 
 ف

   بما  المحاكمة قبل ما  إجراءات
 
 عىل الحق ويفرض 447األولية.  والتحقيقات واالستجواب، االحتجاز، ةفب   أثناء ذلك ف

   ما  له يتسن ّ  لك   448بحقه المعتقل إخطار  الليبية السلطات
 ولضمان 449دفاعه، إلعداد  والتسهيالت الوقت من يكف 

   الوقت عىل حصوله
 
  المحام   يكون وأن بخصوصية محاميه الستشارة الكاف

 
ا    450االستجواب.  أثناء حاض 

 يوفر  نأ ينبغ 

   الحق اعتقاله فور  للمحتجز 
 
ة طوال يتمكن وأن محاميه إل الوصول ف  وأن شعةب محاميه إل الوصول من احتجازه فب 

 451. بانتظام معه يتواصل

 

  الدولة، عىل العبء ويقع
 
   بالعاملي    ممثلة

 
   المتهم عىل وليس القضاء، مجال ف

 
 وفعالة الئمةم قانونية خدمات توفب   ف

   العدالة مصلحة كانت  كلما   حكما، المحكمة تزوده أن حقه ومن 452الجنائية.  رائمبالج للمتهمي   
 بمحام ذلك، تقتص 

 453األجر.  هذا  لدفع الكافية الوسائل يملك ال  كان  إذا  ذلك عىل أجرا  تحميله دون عنه، يدافع

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

 
 
، للقانون وفقا    اللين  

 
   للمحقق يجوز  ال  األدلة، ضياع من الخوف بسبب الشعة وحالة التلبس حالة غب   ف

 
 الجنايات ف

ه يواجهه أو  المتهم يستجوب أن  للمحام   يجوز  وال  ولكن، 454للحضور.  محاميه دعوة بعد  إال  الشهود  أو  المتهمي    من بغب 

.  له أذن إذا  إال  الكالم  
   الحق للمتهمي    455القاض 

 
 مدافعا  نفسها  تلقاء من االتهام غرفة تعي    ا فيم 456محاميهم، اختيار  ف

 الحق للمتهم 457عنه.  بالدفاع يقوم من انتخب قد  يكن لم إذا  الجنايات محكمة إل بإحالته أمر  صدر  بجناية متهم لكل

 459المتهم.  عن المدافع لدى المستندات ضبط التحقيق لقضاة يجوز  وال  458أحد.  حضور  دون من بمحاميه باالتصال

       

                                                         
   الميثاق )د(؛ (3) 14 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  447

 الميثاق ؛7 ،3 المادتان والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 
،  بالحقوق الخاص الدول   العهد  ينص (. )د (2) 17 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية (؛4) 16 المادة العرن  
   والميثاق والسياسية المدنية

   الحق عىل برصاحة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 
 
 الهيئات رتأتا ولكن المحاكمة أثناء محام   عىل الحصول ف

  اإلنسان بحقوق المعنية
ّ
  تنطبق المقتضيات هذه أن

 
؛ المحاكمة قبل ما  مرحلة عىل أيضا

 
 المالحظات ،اإلنسان بحقوق المعنية نةاللج راجع أيضا

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛11 الفقرة ،2009 آب/أغسطس CCPR/C/NLD/CO/4، 25  رقم المتحدة األمم وثيقة هولندا، الختامية: 
  إفرام وموىس   زيغفيلد  ليسبيث والشعوب،

ّ
يا، ضد ين 20 ،02/ 250 رقم البالغ إريب  /نوفمب   تشر  

 . 55 قرةالف ،2003 الثان 
، دور  بشأن األساسية المبادئ )د(؛ (3) 14 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  448  األمم مؤتمر  اعتمدها  كما   المحامي  

، ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة  . 5و 1 المبدآن ،1990 /سبتمب   أيلول -أغسطس 727 المجرمي  
 يليها.  وما  32 الفقرة ،32 رقم العام التعليق ،اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة 449
، الميثاق راجع 450 ، دور  بشأن األساسية المبادئ (؛3) 16 المادة العرن     . 22و 8 المبدآن المحامي  

 
 ملفات حماية يجب نفسه، المنوال عىل نسجا

   الق انون بموج ب التفت يش أو  الم صادرة م ن ووثائقهم المحامي   
 
   العملية، الممارسة وف

اض عدم وينبغ  ون اتصاالتهم اعب   المقّرر  تقرير  .يةاإللكب 
   الخاص

، القضاة باستقالل المعن   . 110 الفقرة ،2009 تموز/يوليو  A/64/181، 28 رقم المتحدة األمم وثيقة والمحامي  
 . 46 ،35 الفقرتان ،35 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 451
، دور  بشأن األساسية المبادئ  452  . 3 المبدأ  المحامي  
، الميثاق )د(؛ (3) 14 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  453  (. 4) 16 المادة العرن  
 . 106 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 454
 . 106 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 455
 . 106 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 456
  321 )ج(، مكرر  187 (،1) 162 المواد  الجنائية، اءاتاإلجر  قانون 457

 
وع مسودة أقرت حال .ف ة الدستور  مشر

ّ
 ستقرّ  فه   2017 لعام الموحد

  
 
   بحقه بإعالمه المتهم حق الدستور  ف

 
وع مسودة به"؛ واالتصال محام اختيار  "ف  . 63 المادة الموّحدة، الدستور  مشر

 . 121 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 458
 . 80 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 459
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  الجنائية اإلجراءات نقانو  يعتب   ال 
 
ه اعتبار  عىل الدولية والمعايب   الدول   القانون مع متسقا

ّ
 الحصول حق يضمن ال  (1 أن

ة بعد  أو  االعتقال عند  محام   عىل ة فب   مع ومواجهته اعتقاله فور  المتهم باستجواب يسمح (2 االعتقال، عىل وجب  

   ارهاختي من محام   حضور  دون من اآلخرين الشهود  أو  المتهمي   
 
 ال  (3و األدلة، ضياع من الخوف أو  التلبس حاالت  ف

.  من بإذن إال  بالكالم للمحام   يسمح  
 شاركي أن المتهم لمحام   يضمن ال  الجنائية اإلجراءات قانون أن حقيقة القاض 

   فعال بشكل
 
   من مسبق إلذن المحام   أسئلة ويخضع االستجواب، ف

   تهمالم حقوق مع تتعارض التحقيق قاض 
 
 ف

 فعال.  بشكل محام استشارة عىل صولالح

 

   التمثيل عىل الحصول الليبيي    للمواطني    يجوز 
 المحاكم "أمام عاوىد من عليهم أو  منهم يرفع فيما  مقابل بدون القانون 

   العامة المحاماة إدارة لدى طلب تقديم خالل من ودرجاتها" أنواعها  اختالف عىل
 كمةمح كل  بمقر  فرع لها  يكون الن 

ر   460ابتدائية.  ومحكمة استئناف
ّ
   التمثيل هذا  يتوف

وط.  أي بدون المواطني    لجميع القانون   الدول لرعايا  ويحق شر

 المحاماة إدارة شاءإن لقانون التنفيذية الالئحة تحدده بمقابل، ومكاتبها، اإلدارة فروع طريق عن بمحام االستعانة األجنبية

 كلما   األشخاص، أحد  عن الدفاع يتول من يندب بأن المكتب أو  رعالف تكلف أن العامة والنيابة وللمحكمة 461الشعبية. 

 من – القضائية المساعدة – المحكمة رسوم من العفو  عىل بالحصول المطالبة لألفراد  يجوز  كما   462ذلك.  القانون اقتص  

   المحكمة
 
   طلب رفع يمكن ال  المادية؛ اإلمكانيات لديهم تتوفر  لم حال ف

 
 المساعدة تقديم ب  معاي أما  463. الحال   الوقت ف

   واردة فغب   القانونية
 
  كما   القانون.  ف

ّ
 أن معيار  نتهكي أمر  القانونية بالمساعدة يتقدمون الذين األجانب عىل رسم فرض أن

ي.  غب   أساس عىل القانونية المساعدة توفر   تميب  

 

   للدعم المتحدة األمم بعثة أفادت
 
   نساناإل  لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
 إبالغ عدم نع تقاريرها  ف

   بحقهم المحتجزين
 
 تعّرض ما ك  بخصوصية؛ محاميهم مع التواصل إمكانية لديهم تتوفر  وال  كما   محام   عىل الحصول ف

.  حضور  دون من لالستجواب منهم العديد  محام 
   العامل الفريق وأفاد  464

   باالحتجاز  المعن 
 عّرضت عن جهته من التعّسف 

.  عىل يحصلوا  أن دون من واالحتجاز  لالعتقال األفراد  من العديد  محام 
   وثقت كما   465

 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
 امنظ ف

  
 
   جدية تأخب   حاالت  القذاف

 
.  عىل المحتجزين حصول ف محام 

يف محمد  حجة المحكمة رفضت المحاكمة، أثناء 466  الشر

 
ّ
   التمثيل غياب بأن

  467مقبولة غب   منه جةالمستخر  األدلة تجعل موكله استجواب أثناء القانون 
 
 وقوع عدم مستنتجة

   وحن   القضائية، الهيئات أمام مثولهم بعد  468الجنائية.  اإلجراءات قانون من 106 للمادة انتهاك
 
   الحاالت  ف

 نتعي الن 

  ممكن غب   محاميهم إل المحتجزين من العديد  وصول كان  محامي    لهم المحكمة فيها 
 
 كما   األمنية،و  السياسية للبيئة نظرا

 المحمودي بغدادي اشتك وقد  469الجسدية.  سالمتهم طالت تهديدات من تلقوه ما  بسبب الدعاوى من البعض نسحبا

   الوقت عىل يحصل فلم الجلسة يوم سوى بمحاميه يلتق لم أنه من
 
.  كما   دفاعه إلعداد  الكاف  

 470ينبغ 

 

       

                                                         
/يناير  كانون  27 الشعبية، المحاماة إدارة إنشاء بشأن 1981 لسنة 4 رقم القانون 460  

 . 7-6 ،3 المواد  راجع . 1981 الثان 
 . 10 المادة نفسه، المرجع 461
 . 7 المادة نفسه، المرجع 462
   عضو  مع المقابالت إحدى بحسب 463

 
  المحكمة رسوم تب  تع الشعبية، المحاماة إدارة ف

 
، منخفضة

 
   تبلغ نسبيا

 
  14 العادة ف

 
.  دينارا

 
 ليبيا

   للدعم المتحدة األمم بعثة 464
 
  التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ّسف 
  
   القانون 

 
 . 22-21 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

  ا العامل الفريق 465
، باالحتجاز  لمعن   

 . 34-4 الفقرات ،2016/ 4 رقم الرأي ؛28-4 الفقرات ،2017/ 6 رقم الرأي التعّسف 
   للدعم المتحدة األمم بعثة 466

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 38-37 ص ،2017 شباط/فب 

 . 37 ص.  نفسه، المرجع 467
 نفسه.  المرجع 468
 . 39-36 ص.  نفسه، المرجع 469
  ليبيا  دولة  470

ّ
، سيف ضد  

 . 14 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،630/2012 رقم الدعوى وآخرين، السنوىس   هللا عبد  القذاف 
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ّ
 من 121و 106 المادتي    ينتهك أن نهشأ من أمر  محام   إل للوصول الفرصة المحتجزين أو  المعتقلي    إعطاء عدم إن

 الدولية.  والمعايب   الدول   القانون ومن الجنائية، اإلجراءات قانون

 

   الحق 4.2.6
 
   العائلية الزيارات ف

 
 الطبية الرعاية وف

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

   حريته من محروم شخص لكلّ  يحق
 
  و  يختاره، آخر  شخص أي و أ محاميه أو  بأشته لالتصال إذن عىل الحصول ف

 تلف 

   بما  471زيارتهم،
 
   الحق احتجازه أو  اعتقاله يتّم  شخص ولكلّ  كما   472الصحية.  الرعاية مقدمو  ذلك ف

 
 عىل الحصول ف

   معقولة تسهيالت
اف للقيد  التسهيالت هذه تخضع وأال  واألصدقاء، العائلة من زيارات لتلف     إال  واإلشر

 
 هو  ما  نطاق ف

وري  و  473المؤسسة.  وأمن عدلال إدارة لمصالح ض 
ّ
  يكون أن يجب العائلية الزيارات عىل قيود  أو  رفض أي إن

 
  474. معقول

  كما 
ّ
ل قد  عائلية زيارات تلقيه حق من المحتجز  حرمان أن

ّ
  يشك

 
  معاملة

 
 475مهينة.  أو  الإنسانية أو  قاسية

 

   بحقه احتجازه أو  اعتقاله يتّم  شخص أي إبالغ يتوجب
 
 بما  بالغهإ يتوجب كما   ره،اختيا من طبيب عىل يعرض أن ف

   476الحق.  هذا  لممارسة تسهيالت من يتوافر 
 اختيار  من أو  االحتجاز  سلطات عن مستقلي    يكونوا  أن لألطباء وينبغ 

 الرعاية القواني    بإنفاذ  المكلفون ويضمن 478طبيبة.  أو  ممرضة تفحصهّن  أن المحتجزات النساء حق ومن 477المحتجز. 

 479الحاجة.  عند  الطبية الخدمات عىل وحصولهم للمحتجزين الصحية

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

 
 
   العامة للنيابة الجنائية، اإلجراءات لقانون وفقا

   التحقيق ولقاض 
 
   القضايا  ف

 اتصال بعدم أمر ت أن لتحقيقها  يندب الن 

ه المحبوس المتهم    المتهم بحق إخالل دونب وذلك أحد، يزوره ال  وبأن المسجوني    من بغب 
 
 دائم االتصال ف

 
 بالمدافع ا

   يقابلوه أن باإلعدام عليه المحكوم ألقارب 480أحد.  حضور  بدون عنه
 
 481الحكم.  لتنفيذ  يعي    الذي اليوم ف

 

 
ّ
   أو  العامة للنيابة الممنوحة المطلقة الصالحية إن

   التحقيق لقاض 
 
 مع يتسق ال  للمحتجز  العائلية الزيارة حق تقييد  ف

.  انونالق  قييد لت المحددة األسباب إلعطاء الحاجة إل اإلشارة غياب التحديد  وجه عىل بالمالحظة الجدير  ومن الدول 

       

                                                         
 األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة )د(؛ (2) 17 المادة القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 471

 األمم وثيقة مانديال(، )قواعد  السجناء لمعاملة الدنيا  النموذجية القواعد  ؛19 المبدأ  السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين
 . 58 القاعدة ،2015 األول/ديسمب   كانون  A/RES/70/175، 17 رقم المتحدة

،الع الميثاق  472  أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة (؛4) 14 المادة رن  
 . 24 المبدأ  السجن،

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 473
   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 ف 
 )ز(.  (2) م المبدأ  أفريقيا،

 نفسه.  المرجع 474
  المدنية الحريات منظمة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 475

ّ
يا، ضد ين 15 ،96/ 151 رقم البالغ نيجب  /نوفمب   تشر  

 ،1999 الثان 
 . 27 الفقرة

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 476
   يةالقانون والمساعدة العادلة حاكمةالم ف 

 ف 
 )ب(.  (2) م المبدأ  أفريقيا،

 . 13 الفقرة ،2 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 477
 (. 2) 10 القاعدة بانكوك(، )قواعد  للمجرمات االحتجازي ة غ ب   والتدابب   السجينات لمعاملة المتحدة األمم قواعد   478
، بإنفاذ  المكلفي    للموظفي    السلوك قواعد  مدونة 479  . 6 المادة القواني  
 . 121 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 480
 . 432 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 481
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  كما   له.  الزمنية والقيود  الحق هذا 
ّ
  بن  ي ال  الحكم تنفيذ  بانتظار  عليهم للمحكوم العائلية الزيارات تقييد  أن

 
 أساس   عىل أيضا

امات يخالف أنه كما   سليم .  القانون بموجب ليبيا  الب    الدول 

 

   للدعم المتحدة األمم بعثة عملت وقد 
 
  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
 العامل لفريقا عن فضال

  
   باالحتجاز  المعن 

   من المحتجزون فيها  منع حاالت  توثيق عىل التعّسف 
 تنتهك ممارسة وه   482،عائالتهم من زيارات تلف 

 الدولية.  والمعايب   الدول   القانون

 

   الحق 4.2.7
 
   الوقت عىل الحصول ف

 
 الدفاع إلعداد  والتسهيالت الكاف

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

   متهم لكلّ  ليبيا  تكفل أن يجب
 
   بما  "، دفاعه إلعداد  يكفيه ما  التسهيالت ومن الوقت من يعظ "أن ف

 
 خالل ذلك ف

   483التحقيق.  مرحلة
 
   الحق الإلعم ضمانة ذلك وف

 
 الناس مساواة بدوره يكفل الذي والمحاكم القانون أمام المساواة ف

 
 
   الوقت 484القضاء.  أمام جميعا

 
   الكاف

 ذلك ويختلف المتهم؛ عن الدفاع إلعداد  الوقت من يكفيه ما  المحام   إعطاء يعن 

   الحق وللمتهم 485المحددة.  الظروف ضوء عىل
 
   النظر  يرجأ  أن ف

 
 مت يكون حي    سيما  ال  األساس عىل قضيته ف

 
 بجريمة هما

ة.  جنائية ها  الوثائق عىل االطالع المالئمة" "التسهيالت تشمل أن ويجب 486خطب   لكذ يشمل أن عىل األدلة، من وغب 

   المواد  جميع
   للتهمة النافية األدلة أو  المتهم ضد  المحكمة أمام الستخدامها  االتهام يخطط الن 

 
 األدلة أن اءادع حالة وف

 األدلة ههذ عىل الحصول ظروف عن معلومات تقديم يجب السيئة، المعاملة او  التعذيب طريق عن ليها ع الحصول تم

   الحق للمتهم اإلدعاء؛ هذا  تقييم بغية
 
   بما  الدفاع إلعداد  الالزمة المواد  عىل االطالع ف

 
 487الدعوى.  ملف عن نسخ ذلك ف

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

  عىل 2011 لعام الدستوري اإلعالن ينّص 
ّ
ورية ..الضمانات. له "تكفل المتهم أن  قانون يسمح 488"،نفسه عن للدفاع الرص 

  التحقيق أثناء يطلبوا  أن المعنية لألطراف الجنائية اإلجراءات
 
  األوراق من صورا

 
  قيقالتح كان  إذا  "إال  نوعها، كان  أيا

 
 حاصال

   القضية ملف عىل االطالع المتهم عن للمدافع ويجوز  489ك."بذل قرار  عىل بناء   حضورهم بغب  
 إحالة أمر  فيها  يصدر  الن 

   ليس ولكن 490المختصة.  المحكمة إل القضية إحالة بعد 
 
 من نسخ عىل الحصول إمكانية عىل يدلّ  ما  المقتص   هذا  ف

ا  الملف. 
 
، الدولية للجنة المتاحة للمعلومات وفق    للحقوقيي  

 
، الواقع ف    لعاما االدعاء أعضاء بعض يسمح العمىل 

 
 بعض ف

       

                                                         
   للدعم المتحدة األمم بعثة 482

 
  التع االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 وغب   ّسف 
  
   القانون 

 
   العامل الفريق ؛29-28 ،22 ص.  ،2018 نيسان/أبريل بيا،لي ف

، باالحتجاز  المعن   
 الرأي ؛6،8 الفقرتان 2016 / 3 رقم الرأي التعّسف 

 . 26 ،20 ،18-17 ،15-14 الفقرات ،2017/ 6 رقم
، الميثاق ؛14 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  483  اإلنسان لحقوق ألفريقيةا اللجنة (؛2) 16 المادة العرن  

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب،
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 (. 3) ن المبدأ  أفريقيا، ف 
، الميثاق (؛1) 14 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  484  التميب    أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية ؛12 المادة العرن  
 
ّ
 األشخاص حقوق اتفاقية )أ(؛ 5و 2 المادتان العنرصي، التميب    أشكال جميع عىل للقضاء الدولية االتفاقية (؛1)15 )ج(، 2 المواد  المرأة، ضد
 . 13-12 المادتان اإلعاقة، ذوي

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 485
   يةالقانون والمساعدة العادلة مةالمحاك ف 

 ف 
 )ج(.  (3) ن المبدأ  أفريقيا،

 . 32 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 486
، دور  بشأن األساسية المبادئ 487  . 33 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛21 المبدأ  المحامي  
   . 31 المادة ،2011 لعام الدستوري اإلعالن 488

 
وع مسودة من 63 المادة شأن من اعتماده، تم حال ف  أن 2017 لعام الموحدة الدستور  مشر

   المحتجز  حق عىل تنّص 
 
   "الوقت إعطائه ف

 
 ". دفاعه إلعداد  الالزمة والتسهيالت الكاف

 . 68 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 489
 . 631 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 490
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 أوراق ىلع يطلعوا  أن للخصوم أخرى.  إل منطقة من تختلف الممارسة هذه لكن الملف؛ من نسخ بعمل للمحام   األحيان

 491المحكمة.  أمام بالحضور  إعالنهم بمجرد  الدعوى

 

   العامة( )والنيابة المتهم حق الجنائية اإلجراءات قانون يقّيد  كما 
 
   قيقالتح بإجراءات أو  األدلة جمع راءبإج الطعن ف

 
 ف

اض عىل المتهم عن المدافع يقدم ولم جرت حال    االعب 
 
   492حقه.  فيسقط وقتها، ف

 
م ذلك، عىل عالوة  قانون يلب  

   المتهم حق حيال الصمت الجنائية اإلجراءات
 
   الوقت عىل الحصول ف

 
 أثناء اعهدف إلعداد  المالئمة والتسهيالت الكاف

 493االستجواب. 

 

   المتهم لحق كاملة  ضمانة   عىل اللين    القانون ينّص  ال  سبق، ما  ضوء ىلع
 
   الوقت عىل الحصول ف

 
 التسهيالتو  الكاف

ه:  إذ  الدفاع إلعداد  المالئمة
ّ
ام عىل ينص ال  (1 أن  لمحكمة؛ا إل القضية إحالة قبل المتهم إل األدلة جميع عن بالكشف الب  

   الوقت المتهم يعظ ال  (3 القضية؛ ملف من نسخ عىل الحصول المتهم عن المدافع حق من (ليس2
 
 بإجراء للدفع الكاف

ض لم إن التحقيق أو  األدلة جمع    محاميه يعب 
 
م (4و لذلك؛ أتيحت فرصة أول ف  الصمت الجنائية اإلجراءات قانون يلب  

   المتهم حق حيال
 
   الوقت عىل الحصول ف

 
 الستجواب. ا أثناء دفاعه إلعداد  المالئمة والتسهيالت الكاف

 

  
 
  يعظ ال  الممارسة، ف

 
 العامل الفريق تقارير  أفادت فقد  الدفاع.  إلعداد  والتسهيالت الوقت من يكفيهم ما  المتهمون فعال

  
   باالحتجاز  المعن 

  التعّسف 
ّ
قت كما   494دفاعه.  إلعداد  الالزمة المستندات يعط لم القعود  الماجد  عبد  أن

ّ
 األمم بعثة وث

   للدعم المتحدة
 
   الصعوبات اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضيةو  ليبيا  ف

 المتهمي    نم العديد  واجهها  الن 

  
 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
   نظام ف

 
   القذاف
 
 بالشكل لدفاعا وإعداد  خاص، بوجه الصلة ذات المستندات إل الوصول ف

.  المالئم
 
   495عموما

 
   بما  أساسية معلومات إل لالوصو  المحكمة من الدفاع محامو  طلب عديدة، جلسات   ف

 
 ذلك ف

ة.  وإفاداتهم الشهود  وقائمة االتهام ملف عن نسخة   بدا  وفيما  الخطب 
ّ
  إال  طلباتهم عىل وافقت قد  المحكمة أن

ّ
  واقع أن

ّ
 أن

   مماثلة طلبات فقدموا  عادوا  المحامي   
 
  فمعناه الالحقة الجلسات ف

ّ
   يةاألساس والمعلومات األدلة عىل حصولهم أن

 بف 

 مسأل
 
   حن   496المحاكمة.  مدة طوال تعالج لم ة

 
   الحاالت  ف

د  االتهام، ملف عن نسخ عىل المحامون فيها  حصل الن 
ّ
 أك

   الوقت عىل يحصلوا  لم أنهم البعض
 
  المتاحة األدلة كافة  وتقييم لدراسة الكاف

ّ
 من مفقودة كانت  المستندات بعض وأن

   للدعم المتحدة األمم بعثة وأفادت 497الملف. 
 
  ليبيا  ف

ّ
   المحكمة أن

 
  المحامي    أعطت األحيان بعض ف

 
 إض وقتا

 
 إلعداد  افيا

، 498دفاعهم.    وبالتال 
ّ
ل سبق ما  فإن

ّ
  يشك

 
  عىل الدولية والمعايب   الدول   وللقانون اللين    للقانون خرقا

ّ
  سواء.  حد

 

       

                                                         
 . 209 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 491
   : 306 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 492

 
   إليها  المشار  األحوال غب   "ف

 
   الحق يسقط السابقة المادة ف

 
 اصةالخ اإلجراءات ببطالن الدفع ف

   التحقيق أو  االستدالالت بجمع
   بالجلسة االبتدان 

 
   أما . منه اضاعب   بدون بحضوره اإلجراء وحصل اممح للمتهم كان  إذا  والجنايات الجنح ف

 
 ف

ض لم إذا    صحيحا.  اإلجراء فيعتب   المخالفات مواد     محام معه يحرص   لم ولو  المتهم عليه يعب 
 
 بالبطالن عالدف حق يسقط وكذلك الجلسة ف

   به تتمسك لم إذا  العامة للنيابة بالنسبة
 
 حينه." ف

 . 112 ،106-105 ،62 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 493
   العامل الفريق 494

، باالحتجاز  المعن   
 . 16 الفقرة ،2016/ 4 رقم الرأي التعسف 

   للدعم المتحدة األمم بعثة 495
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 41-40 ص ،1720 شباط/فب 

  ليبيا  دولة راجع 496
ّ
، سيف ضد  

 . 65-1 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،2012/ 630 رقم الدعوى وآخرين، السنوىس   عبدهللا القذاف 
   للدعم المتحدة األمم بعثة 497

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم ى)الدعو  القذاف   . 42-41 ص ،2017 شباط/فب 

 نفسه.  المرجع 498
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   المتهم حق 4.2.8
 
 نفسه تجريم عدم ف

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

 العرن    الميثاق من (6) 16 المادة كما   والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من )ز( (3) 14 المادة تنّص 

   المتهم حق حماية عىل
 
اف عىل أو  نفسه ضد  الشهادة عىل يكره "أال  ف    بذنب" االعب 

 
   بما  وقت، أي ف

 
 قبل لكذ ف

ل 499االستجواب.  وأثناء المحاكمة
ّ
   الحق ويشك

 
ام ف   الصمت الب  

 
  الحق ذا ه من جزءا

 
   الحق من وجزءا

 
اض ف اءة افب   500. الب 

  
   بحقه بجريمة متهم كل  إبالغ ينبغ 

 
ام ف  وهذا  501ستجوابه. ا يتّم  أن وقبل اعتقاله عند  نفسه تجريم وعدم الصمت الب  

م الحق
ّ
رة غب   نفسية ضغوط ألي المتهم تعرض عدم يحت ة جسدية ضغوط أو  مب  ة، غب   أو  مباشر    بما  مباشر

 
 عىل ذلك ف

ه التعذيب الذكر  سبيل وب من وغب  اف قبول يحظر  كما   502المهينة.  أو  الالإنسانية أو  القاسية المعاملة ض   بالذنب االعب 

  االدعاء لدى 503باإلكراه.  عليه الحصول تم الذي
ّ
اف بأن  ،باإلكراه عليها  الحصول تّم  قد  أخرى شهادة أي أو  بالذنب االعب 

   تكون أن يجب
   النظر  صالحية للقاض 

 
  اإلثبات النيابة عاتق عىل ويقع االدعاء ف

ّ
   األقوال أن

 كانت  المتهم ا به أدل الن 

 504إرادته.  بمحض

 

  بإثبات المحكمة لنفسه المتهم تجريم حظر  يلزم كما 
ّ
 طبيعة يفهم مالمته وأن طوع   هو  به اإلدالء قبل بالذنب اإلقرار  أن

تبة النتائج افه.  دالءلإل  أهليته بكامل يتمتع وأنه بالذنب إقراره عىل المب   505باعب 

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

  عىل 2011 لعام الدستوري اإلعالن ينّص 
ّ
   إدانته تثبت حن   بريء "المتهم أن

 
 الوحيدة واإلشارة 506"عادلة.  محاكمة ف

   الحق هذا  إل
 
ه ه   الجنائية اإلجراءات قانون ف

ّ
 507ذلك." قبل إذا  إال  المتهم استجواب يجوز  "ال  أن

 

       

                                                         
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 499

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 أفريقيا، ف 

 ،CCPR/C/FRA/CO/4 رقم المتحدة األمم وثيقة فرنسا، الختامية:  ظاتالمالح اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة )د(؛ (6) ن )و(، (2) م المبدأ 
 . 14 الفقرة ،2008 تموز/يوليو  22
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 500

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 2) )د( (6) ن المبدأ  أفريقيا،
 ،2008 تموز/يوليو  CCPR/C/FRA/CO/4، 22 رقم المتحدة األمم وثيقة فرنسا، الختامية:  المالحظات اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 501

 . 14 الفقرة
  راجع . 41 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 502

 
 األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا

   الحق بشأن التوجيهيةو 
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

اف أو  ترصي    ح أي )يعتب   (1) )د( (6) ن المبدأ  أفريقيا، ف   الحصول يتم اعب 
 باإلكراه(.  عليه الحصول تم أنه عىل الخارىح    العالم عن بمعزل الحبس أثناء عليه

  راجع . 15 المادة التعذيب، مناهضة اتفاقية ؛7 ادةالم والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  503
 
 بحقوق المعنية اللجنة أيضا

 . 41 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان،
 . 41 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 504
  كامباندا   جان لرواندا، الدولية الجنائية المحكمة 505

ّ
ين 19 الحكم، االستئناف، دائرة ،A-23-97-ICTR قمر  الدعوى العام، المدع   ضد  تشر

 . 61 الفقرة ،2000 األول/أكتوبر 
  راجع 506

 
وع مسودة أيضا    "األصل : 62 المادة ،2017 لعام الموحدة الدستور  مشر

 
اءة اإلنسان ف  والمادة إدانته." تثبت حن   بريء والمتهم الب 

   "بحقه المتهم إعالم يجب : 63
 
  دليل تقديم عىل يجب   أال  ف

ّ
 به." يدل   عّما  ومسؤوليته نفسه، ضد

   وال  . 247 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 507
   الجنائية اإلجراءات قانون من 112و 106- 105 ،26 المواد  تأن 

 صالحيات تنظم الن 
   المحققي   
 
   الحق ذكر  عىل التحقيق أثناء المتهم استجواب ف

 
ام ف  الصمت.  الب  
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  الجنائية اإلجراءات قانون يعتب   ال 
 
   الحق ضاحة يضمن ال  ألنه الدول   القانون مع متسقا

 
ام ف  مرحلة ثناءأ الصمت الب  

   التحقيق
 
  منه 147 المادة تعتب   وال  القضية.  ف

 
   بحقه المتهم إبالغ عىل تنّص  ال  أنها  بما  الدول   القانون مع متوافقة

 
 ف

  دةبشها اإلدالء عدم
ّ
اف أو  نفسه ضد  بالذنب.  االعب 

 

   للدعم المتحدة األمم بعثة تقارير  أفادت وقد 
 
  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

ّ
 من العديد  أن

   المتهمي   
 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
   نظام ف

 
غوا  لم القذاف

ّ
   بحقهم يبل

 
ام ف  القانون ينتهك أمر  وهو  508الصمت، الب  

 الدولية.  والمعايب   الدول  

 

 المحاكمة مرحلة حقوق 4.3
 

   الحق يعمل
 
   المكّرس العادلة المحاكمة ف

 
 والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 14 المادة ف

   الميثاق من 7
 يةإجرائ ك "وسيلة  العرن    الميثاق من 17 إل 15و ،13 ،12 والمواد  والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

  509القانون." سيادة عىل للمحافظة

م    الحق عن تنشأ  عدة بواجبات ليبيا  تلب  
 
   الحق فيه بما  العادلة، المحاكمة ف

 
 أمام نظر  حلّ م المتهم قضية تكون أن ف

   وحقه القانون، بحكم منشأة منحازة وغب   ومستقلة مختصة محكمة
 
، يمثله وأن علنية، استماع جلسة ف  والحق محام 

  
 
، والمحاكمة الشهود، واستدعاء اباستجو  طلب ف

 
   األدلة واستبعاد  حضوريا

 تنتهك لبوسائ عليها  الحصول يتّم  الن 

  الدولية، المعايب  
 
   حقه عن فضال

 
امات هذه إل التطّرق يتّم  سوف االستئناف.  ف .  االلب  

 
 تباعا

 

   الحق 4.3.1
 
   ينظر  أن ف

 
  منحازة وغير  مستقلة مختصة محكمة أمام القضية ف

 

 الدولية والمعايير  الدول   ونالقان

 

 منشأةو  حيادية مستقلة مختصة محكمة قبل من منصف نظر  محلّ  قضيته تكون أن جنائية بجريمة متهم لكل يحق

:  ما  عىل العرن    الميثاق من (1 )الفقرة 13 المادة تنّص  510القانون.  بحكم    الحق شخص لكل " يىل 
 
 وافر تت عادلة محاكمة ف

   وذلك القانون.  بحكم سابقا  ومنشأة ونزي  هة ومستقلة مختصة محكمة ها وتجري   كافية  ضمانات فيها 
 
 تهمة أية هةمواج ف

   للبت أو  إليه توجه جزائية
 
اماته".  أو  حقوقه ف  المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من (1 )الفقرة 14 المادة وتنّص  الب  

   لحياديوا المستقل القضاء معيار  عىل يؤكد  كما   نفسه.  الحق عىل والسياسية
 
 فيها  بما  لدوليةا المواثيق من كبب    عدد   ف

   الحق ويعتب   القضائية.  السلطة استقالل بشأن المتحدة لألمم األساسية المبادئ
 
 ومحايدة لةمستق استماع جلسة ف

 
 
  حقا

 
ه كما   511استثناء.  ألي يخضع ال  مطلقا

ّ
   الدول   القانون مبادئ من عام مبدأ  أن

 
  ويعتب   العرف

 
   ا بم دولال لكلّ  ملزما

 
 ف

   ذلك
 
اعات الطوارئ حاالت  ف حة.  والب  

ّ
 512المسل

 

       

                                                         
   عمللد المتحدة األمم بعثة 508

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )الدعوى القذاف   . 32-31 ص.  ،2017 شباط/فب 

 . 2 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 509
، الميثاق (؛1) 14 المادة والسياسية، يةالمدن بالحقوق الخاص الدول   العهد  510    الميثاق ؛13و 12 المادتان العرن  

 اإلنسان لحقوق األفريف 
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ،26 (،1) 7 المادتان والشعوب،

 لعادلةا المحاكمة ف 
   القانونية والمساعدة

 )ب(.  (4) (،1) أ  دأ المب أفريقيا، ف 
  ريو  دل غونزاليس ميغيل اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 511

ّ
و، ضد ين CCPR/C/46/D/263/1987، 2 رقم المتحدة األمم وثيقة البب   تشر

/نوفمب    
 . 5.2 الفقرة ،1992 الثان 
 ؛16 الفقرة ،29رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛19 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 512

، الميثاق ؛4 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد   . 4 المادة العرن  
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 القانون بحكم منشأة

 

ي    ع أو  الدستور، بحكم القضائية والهيئات المحاكم تنشأ  أن المعيار  هذا  يفرض  أو  مختصة يعيةتشر  هيئة تقّره الذي التشر

 ضائيةق هيئات إنشاء عدم المعيار  ا هذ يكفل العام.  القانون بحكم أو  اإلداري القانون ألغراض الهيئة هذه تكلفه من

 القضائية لواليةا لتنب  ع القضائية، بالتدابب   والخاصة األصول حسب المقررة القانونية اإلجراءات تطبق ال  ليبية ومحاكم

  
 513القضائية.  الهيئات أو  العادية المحاكم بها  تتمتع الن 

 

 مختصة

 

   يةوظيف مهام الليبية القضائية الهيئة أو  للمحكمة ليكون
 
  لالمسائ هذه تكون أن يجب المسائل، تحديد  ف

 
   داخلة
 
 مجال ف

   للبت الالزمة بالوالية القضائية الهيئة أو  المحكمة تتمتع أن ويجب 514إختصاصها. 
 
 تجري ذيال والشخص المسألة ف

   البت سلطة وحدها  لها  وتكون 515محاكمته،
 
   تدخل المسألة كانت  إذا  ما  ف

 
 سبما ح القضائية الهيئة اختصاص نطاق ف

دها 
ّ
 516القانون.  حد

 

 مستقلة

 

 ظر ن محل القضية تكون أن معيار  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 14 المادة عناض  أهّم  بي    من

.  كأفراد   القضاة وعىل ككلّ   القضاء عىل "االستقاللية" مفهوم ينطبق  517مستقلة.  محكمة أمام
 
 الذي ألولا والمفهوم ايضا

  إليه يشار 
 
   يرد  المؤسساتية باالستقاللية أيضا

 
 القضائية لطةالس استقالل بشأن األساسية المبادئ من األول المبدأ  ف

ها  الحكومية المؤسسات "جميع عىل يفرض الذي ام المؤسسات من وغب   518ة."القضائي السلطة استقالل ومراعاة احب 

  ذلك ويفرض
 
اما ات أي نم القضائية السلطة حرية بضمان ليبيا  عىل الب    الصادرة راراتالق جميع تلف   وأن خارجية تأثب 

ام القضائية الهيئات عن   القضائية االستقاللية مفهوم يبن   الدولة.  مؤسسات سائر  احب 
 
 فصل مبدأ  عىل ويعتمد  إذا

 519السلطات. 

 

  
 مهامهم أداء من راد فاأل القضاة يتمكن بحيث الفردية االستقاللية مع بالتوازي المؤسساتية االستقاللية تعمل أن ينبغ 

  بحرية
 
ات عن بعيدا الت التأثب 

ّ
رة غب   والتدخ ّ    520وخارجه.  القضاء داخل من المب 

 قيام إمكانية تضمن أن لليبيا  ينبغ 

   بالفصل القضاة
 
، دون عليهم المعروضة المسائل ف  نم خوف أي ودون للقانون، ووفقا  الوقائع أساس عىل تحب  

  521. االنتقامية األعمال أو  التهديدات
 
   التعيينات عملية تتسم أن يجب القضائية، االستقاللية عىل حفاظا

 
 هيئاتال ف

       

                                                         
   السابع المتحدة األمم مؤتمر  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 513

، ومعاملة الجريمة بمنع المعن   26 المجرمي  
 . 5 المبدأ  ،1985 لول/سبتمب  أي 6 – آب/أغسطس

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 514
   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 ف 
 )ب(.  (4) (،1) أ  المبدأ  أفريقيا،

 )ج(.  (4) أ  المبدأ  نفسه، المرجع 515
 )د(.  – )ب( (4) أ  المبدأ  نفسه، المرجع 516
  راجع 517

 
، الميثاق أيضا    الميثاق ؛13-12 المادتان العرن  

 . 26 المادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 
 . 1 المبدأ  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ  518
   الخاص المقّرر  تقرير  519

، القضاة باستقالل المعن  اير شباط E/CN.4/1995/39، 6 رقم المتحدة األمم وثيقة والمحامي    الفقرة ،1995 /فب 
  راجع . 55

 
، السلوك بشأن بنغالور  مبادئ ؛1 المبدأ  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ أيضا  

 . 1 المبدأ  القضان 
، الدولية اللجنة راجع 520 ، القضاة، ومسؤولية بإستقالل المتعلقة الدولية المبادئ للحقوقيي    دليل – العامة النيابة وممثىل   والمحامي  

 . 25 ص.  ،2004 ،1 رقم الممارسي   
 والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛2 المبدأ  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 521

   الحق بشأن
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 و)و(.  )ج( (4) أ  المبدأ  أفريقيا، ف 
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 عىل والحفاظ 522،الغرض هذا  أجل من مستقلة هيئة إنشاء عىل التشجيع مع للمساءلة، وتخضع بالشفافية القضائية

   التعيي    ضد  ضمانات
 
   523معينة.  صفة أي أساس عىل أو  سليمة غب   بدوافع القضائية المناصب ف

 نظام يستند  أن ينبغ 

اهة الكفاءة سيما  وال  الموضوعية العوامل إل القضاة وترقية تعيي    ة.  والب      524والخب 
 لتعيي    خاصة خطوات اتخاذ  وينبغ 

   األقليات وأفراد  النساء
 
  ليبيا  تكفل أن يجب 525القضاء.  ف

 
 لمدةا تمضية مناسب بشكل للقضاة القانون يضمن أن أيضا

وط مالئم، أجر  عىل وحصولهم وأمنهم، واستقاللهم، موظائفه لتوليهم المقررة  وسن ديالتقاع ومعاشهم خدمتهم وشر

، أو  معيني    أكانوا  سواء القضاة، ويتمتع 526تقاعدهم،    بقائهم بضمان منتخبي  
 
 التقاعد  سن همبلوغ حي    إل منصبهم ف

ة انتهاء أو  اإللزامية   يكون حيثما  المنصب، لتوليهم المقررة الفب 
 
 للعزل أو  يقافلإل  عرضة القضاة يكون وال  لك،بذ معمول

   السلوك دواع   أو  القدرة عدم لدواع   إال 
   527مهامهم.  ألداء الئقي    غب   تجعلهم الن 

 
ة أسباب وقوع حال ف  تتعلق خطب 

 ذلك يكونو  الفصل مثل وعادلة شيعة عقوبات أو  تأديبية إلجراءات القضاة إخضاع يجوز  الكفاءة، عدم أو  السلوك بسوء

 وف
 
 528القانون.  أو  الدستور  بموجب والحياد  الموضوعية تكفل منصفة إلجراءات قا

   ما  ليبيا  تخصص أن يجب وحياد، بشعة العدل إدارة من القضاة يتمكن ولك  
ية الموارد  من يكف   لتوفب   اليةوالم البشر

   التدريب
ة طوال القضان  .  المهنية المسب   

 529للقاض 

 

 حيادية

 

  المطلوب، من
 
 الميثاق من (1) 7 والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من (1) 14 للمادة وفقا

  
ه ذلك ومعن   بالحيادية.  المحاكم تتمتع أن العرن    الميثاق من 13 والمادة والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

ّ
 أال  بيج أن

عاتهم القضاة حكم يتأثر   أمامهم، روضةمع محددة قضية عن مسبقة فاهيمم لديهم تكون أن أو  تحاملهم، أو  الشخصية بب  

 أيضا  يجب 530اآلخر.  الطرف حساب عىل الطرفي    أحد  مصالح تعزيز  إل الئق غب   نحو  عىل تؤدي بطريقة يترصفوا  أن أو 

   محايدة القضائية الهيئة تبدو  أن
 
يه المراقب عي    ف يه المراقب يتمكن أن بمعن   531،الب    ممهامه يمارسون رؤيتهم من الب  

   القضائية السلطة عىل دل. بع
 
  ليبيا  ف

 
   تفصل أن إذا

 
، دون عليها  المعروضة المسائل ف  ووفقا  الوقائع أساس عىل تحب  

ات أو  تقييدات أية ودون للقانون، ة تدخالت، أو  تهديدات أو  ضغوط أو  إغراءات أية أو  سليمة غب   تأثب   غب   أو  انتك  مباشر

ة،  532سبب.  ألي أو  جهة أي من مباشر

 

       

                                                         
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 522

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 )ح(.  (4) أ  المبدأ  أفريقيا،
 أساس عىل للتميب    شخص أي يتعرض أن القضاة، اختيار  عند  يجوز  )"ال  10 المبدأ  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 523

ها  أو  السياسية اآلراء أو  الدين أو  الجنس أو  اللون أو  العنرص  ، أو  القوم   المنشأ  أو  اآلراء، من غب   يعتب   ال  ز"(. المرك أو  الميالد  أو  الملكية أو  االجتماع 
ط أن التميب    قبيل من    يشب 

 
 . 01 المبدأ  نفسه، المرجع .المعن   البلد  رعايا  من يكون أن قضائية لوظيفة المرشح ف

 األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛13 ،10 المبدآن القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 524
   الحق بشأن والتوجيهية

   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 . )س( 4 )ي(، (4) أ  المبدأ  أفريقيا، ف 

وتوكول  525   األ بالميثاق الملحق الب 
 المعنية اللجنة ؛8 المادة مابوتو(، )بروتوكول المرأة بحقوق والمتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق فريف 

 ،2001 األول/ديسمب   كانون  CCPR/CO/73/UK، 6 رقم المتحدة األمم وثيقة المتحدة، المملكة الختامية:  المالحظات اإلنسان، بحقوق
 . 15 الفقرة

، الميثاق 526  . 11 ،7 المبدآن القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية ادئالمب ؛12 المادة العرن  
 . 18 ،12 ،11 المبادئ القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 527
 . 20 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 528
 CCPR/C/79/Add.118، 25 رقم المتحدة األمم وثيقة نغو،الكو  جمهورية الختامية:  المالحظات اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 529

 . 14 الفقرة ،2000 نيسان/أبريل
 . 21 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 530
 نفسه.  المرجع 531
 والتوجيهية األساسية المبادئ ب،والشعو  اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛2 المبدأ  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 532

   الحق بشأن
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 )ه(.  (5) (،)أ (5) )ح(، (2) أ  المبدأ  أفريقيا، ف 
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هم  القضائية السلطة اءألعض يحق  ومع والتجمع، تالجمعيا وتكوين واالعتقاد  التعبب   بحرية التمتع المواطني    من كغب 

ط ذلك  533،لقضاء ا واستقالل ونزاهة منصبهم هيبة يحفظ مسلكا  حقوقهم، ممارسة لدى دائما، القضاة يسلك أن يشب 

 لدعوى. ا نتيجة عىل تؤثر  أن شأنها  من بتعليقات اإلدالء عن واالمتناع

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

   استقالليته وضمان اللين    القضاء إصالح إل الرامية الجهود  بدأت
 
   االنتقالية المرحلة ف

 
 رعاية تحت 2011 العام ف

   المجلس
.  الوطن  :  ما  عىل ّصتن إذا  القضاء استقالل الدستوري اإلعالن من 32 المادة كّرست  وقد  االنتقال   يىل 

 

لط ة   أحكامها  وتصدر  ودرجاته ا، أنواعها  اخت الف عىل المحاك م وتتوالها  ُمستقلة، القضائي ة السُّ
 
 لقانون،ل وفقا

ضاة
ُ
   عليهم ُسلطان ال  ُمستقلون والق

 
.  القانون لغب   قضائهم ف  534ائية. استثن محاكم إنشاء ُيحظر  والضمب 

 

  
 
:  قضاءال أمام تحديات عنوان تحت تقريرها  ف ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين   ته لذيا الجنسي    نشر

   للحقوقيي    الدولية اللجنة بحثت ،2016 عام
 
   اإلطار  ف

م الذي القانون 
ّ
   القضائية السلطة ينظ

 
   ليبيا  ف

 
ق ما  ف

ّ
 باختيار  يتعل

   وثباتهم وترقيتهم، وتعيينهم، القضاة،
   ال  أنه واستنتجت وتدريبهم الوظيف 

 
 الدولية.  والمعايب   ول  الد القانون يستوف

  
 
ق ما  ف

ّ
   المعايب   تعتب   535وتعيينهم، القضاة باختيار  يتعل

  536القضائية التعيينات عىل تطبق تزال ال  الن 
 
 للمعايب   مخالفة

.  من الدولية   ناحيتي  
 
  أول

ّ
  يقول الذي المعيار  إن

ّ
   عىل أن

  يكون أن " القاض 
 
  الئقا

 
  صحيا

 
   هاتالعا من وخاليا

 تمنعه الن 

ي 537األكمل" الوجه عىل وظيفته أداء من    تميب  
 
ي    ع غياب ظلّ  ف تيبات عىل ينص تشر ية" "الب   ذوي خاصلألش التيسب 

   عليه منصوص هو  كما   اآلخرين، مع المساواة قدم عىل بحقوقهم تمتعهم لضمان اإلعاقة
 
 اتفاقية من (3) 5 المادة ف

   اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق
، عليها.  صادقت أن الليبية ولةللد سبق الن 

 
   عىل طيشب   الذي المعيار  يعتب   ثانيا

 القاض 

  يكون أال 
 
ّوجا   538عربية بغب   مب  

 
يا    حق من وينتقص تميب  

   القاض 
 
   المكّرس واألشية الخاصة الحياة ف

 
 لدول  ا العهد  ف

   والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص
 
   الميثاق وف

   ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 
 
 539. العرن    الميثاق وف

 

       

                                                         
 . 8 المبدأ  القضائية، السلطة استقالل بشأن األساسية المبادئ 533
وع مسودة وجاءت هذا  . 32 المادة الدستوري، اإلعالن 534    ةالموّحد الدستور  مشر

 
  منها  118 المادة ف

 
 نّصت إذ  القضاء استقالل ذكر  عىل أيضا

  عىل نصت كما   والحريات." الحقوق وحماية القانون، سيادة وضمان العدل، إقامة "وظيفتها  مستقلة، القضائية السلطة أن عىل
ّ
 ضاةالق أن

مون اهة مبادئ "يلب   ل والحياد.  الب  
ّ
   والتدخ

 
 م."بالتقاد تسقط ال  جريمة القضاء عمل ف

535   
 
اف المكلفة الهيئة وهو  للقضاء، األعىل المجلس عضوية عن العدل وزير  أبعد  ،2011 العام ف ة عىل اإلشر  تنظيمو  للقضاة المهنية المسب 

قة المسائل
ّ
، وثباتهم وترقيتهم، وتعيينهم، باختيارهم، المتعل  

 رئيس عىل تقترص  لمجلسا تركيبة أصبحت بحيث وتأديبهم، وتقاعدهم الوظيف 
ل 2011 لسنة 4 رقم القانون راجع السبع.  االستئناف محاكم ورؤساء العام والنائب العليا  محكمةال

ّ
 بشأن 20063 لسنة 6 رقم للقانون المعد

ين 16 القضاء، نظام /نوفمب   تشر  
  راجع . 2011 الثان 

 
 االطالع يرىح   للقضاء، األعىل المجلس عن عامة للمحة . 2013 لسنة 14 رقم القانون أيضا

:  القضاء أمام تحديات بعنوان للحقوقيي    الدولية اللجنة تقرير  عىل  ص.  ،2016 ،الجنسي    بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين  
23-30 . 
وط تحدد  536    يعي    من لكلّ  التالية الشر

 
  األهلية كامل  يكون أن القضائية:  الهيئة ف

 
 حاص يكون أن الليبية؛ بالجنسية ومتمتعا

 
 جامغ   مؤهل عىل ال

  
 
يعة ف    أو  الشر

 
ط لها  معادلة جامعية شهادة أو  بليبيا، الكليات إحدى من القانون ف    ينجح أن بشر

 
ة الحالة ف  وزير  من بقرار  ظمين بامتحان األخب 

نام  ج بنج  اح يجت  از  أن العدل؛  ألعم  الا ف  ي خب  رة للش  خص كان  إذا  طالش  ر  ه  ذا  م  ن االس  تثناء ويج  وز  القض  اء.  معه  د  م  ن المق  رر  التأهيل  ي الب 
ة محمود  يكون أن األق  ل؛ عل  ى س  نتي    لم  دة القضائي  ة بالهيئ  ات الكتابي  ة    عليه حكم قد  يكون أال  السمعة؛ حسن السب 

 
   أو  جناية ف

 
 مخلة جنحة ف

ف  أن قضائية؛ ب  غ وظيفة إل بالنقل أو  بالفصل، التأديب مجالس أحد  من عليه حكم قد  يكون أال  اعتباره؛ إليه رد   قد  كان  ولو  األمانة أو  بالشر
  يكون

 
  الئقا

 
  صحيا

 
   العاهات من وخاليا

 شمس ية س نة أربعي ن ع ن للمستش ارين بالنس بة الس ن تق ل أال  األكمل؛ الوجه عىل وظيفته أداء من تمنعه الن 
  يكون أال  س نة؛ وعش رين إح دى ع ن القضائي ة الهيئ ات ءأعض ا  لباق ي وبالنس بة س نة ثالثي ن ع ن للقض اة وبالنس بة

 
وجا  اإلعفاء ويجوز  عربية بغب   مب  

ط هذا  من  المجلس.  من بقرار  الشر
 (. 7) 43 الفقرة ،2006 آذار/مارس 5 القضاء، نظام بشأن 2006 لسنة 6 رقم القانون 537
ط هذا  من اإلعفاء ويجوز   (. 9) 43 المادة نفسه، المرجع 538  المجلس.  من ر بقرا الشر
، الميثاق ؛17 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  راجع 539    الميثاق ؛21 المادة العرن  

 اإلنسان لحقوق األفريف 
 . 28 المادة والشعوب،
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  كما 
ّ
قية معيار  أن  العوامل إل تستند  وال  540الكفاية" مراعاة مع "باألقدمية فيقترصها  يعادلها  ما  أو  مستشار  درجة إل الب 

اهة كالقدرة  الموضوعية ة والب     مطلوب هو  كما   والخب 
 
 الدولية.  للمعايب   وفقا

 

   مستمّرة، مهنية لتدريبات بالخضوع القضاة لزمي معيار  من القانون خلوّ  بالذكر  الجدير  ومن كما 
 
   وردت شارةإ خال  ما  ف

 
 ف

ه عىل تؤكد  2008 لسنة 4 رقم القرار 
ّ
 لتدريبيةا للدورات قضاة ترشيح القضائية الهيئات عىل التفتيش إلدارة يمكن أن

   العليا  للدراسة التفرغ أو  مرتب بدون الخاصة اإلجازات ومنحهم الدراسية والبعثات
 
  541.والخارج اخلالد ف

 
 لتقرير  وفقا

   ،2013 عام عالميةال األزمات مجموعة عن صادر 
كب    من مزيد  إيالء إل الحاجة تقتص 

   القضاة تدريب عىل الب 
 
 ليبيا  ف

   الشعب" "محكمة بسبب
   لعملل تعيينهم أعيد  أكبر  ومسّيسون أقل بمؤهالت يتمتعون قضاة فيها  يعمل الن 

 
 محاكم ف

  ةعالميال األزمات مجموعة أشارت كما   542الشعب.  محكمة إلغاء عند  عادية
 
   القضاة من بالمئة 40 حوال   أن إل أيضا

 
 ف

  يتلقوا  لم ليبيا 
 
، تدريبا

 
  543مالئما

 
  ذلك، عىل عالوة

ّ
 544العدل.  لوزارة يتبع القضاة تدريب عن المسؤول القضاء معهد  فإن

 اإلدارة، مجلس أعضاء من عضوين العدل وزير  يعي    كما   545العدل، وزير  توصية عىل بناء الحكومة من المدير  يعي   

ها  اإلدارية القرارات جميع وتخضع   العدل ولوزير  546موافقته، إل وغب 
 
 اجتماع لعقد  اإلدارية اللجنة دعوة صالحية أيضا

  
 
   العدل وزير  جانب من الكبب   التدخل وهذا  547وترأسه.  حضوره ويمكنه وقت أي ف

 
   التدريب إدارة ف

ل القضان 
ّ
 يشك

 
 
 القضاء.  استقاللية عىل تهديدا

 

  كما 
ّ
   تنّخ   معايب   أن

ض أو  فعىل   انحياز  بسبب القاض     ليست مفب 
 
 الجنائية راءاتاإلج قانون ينّص   حياده.  لضمان كافية

ه عىل
ّ
   عىل يمتنع أن

ك أن القاض     يشب 
 
  عليه وقعت قد  الجريمة كانت  "إذا  الدعوى نظر  ف

 
   قام قد  كان  إذا  أو  شخصيا

 
 ف

   الضبط أمور م بعمل الدعوى
 أو  هادة،ش فيها  أدى أو  الخصوم، من أحد  عن المدافع أو  العامة النيابة بوظيفة أو  القضان 

ة." أهل أعمال من عمال  باشر  ك أن كذلك  عليه ويمتنع الخب     يشب 
 
   قام قد  كان  إذا  الحكم ف

 
 أعمال نم بعمل الدعوى ف

ك أن أو  اإلحالة، أو  التحقيق    يشب 
 
   الحكم ف

 
  فيه المطعون الحكم انك  إذا  الطعن ف

 
  غب   548منه." صادرا

ّ
 يلزم ال  القانون أن

  
   شخصية مصلحة له كانت  إذا  بالتنّخ   القاض 

 
ه.  ارتكبت قد  الجريمة تكون أن عدا  ما  ف

ّ
 ضد

 

   عدة تحديات طرحت وقد 
 
   بالحق يتعلق ما  ف

 
   مختصة قضائية هيئة أمام العادلة المحاكمة ف

 
   الممارسة.  ف

 
 قضية ف

   بقي   السا األعضاء
 
، نظام ف  

 
د  القذاف

ّ
يف منصور  أحمد  محمد  أك ه الشر

ّ
 اكمةالمح سوء عن اإلعالن بالمحكمة يجدر  أن

   استثنائية" "محكمة عن صدر  قد  الحكم لكون
 
 مسألة تهمالم وطرح الدستوري.  اإلعالن يتضّمنه الذي للحظر  مخالفة ف

   نقل
   االستئناف محكمة من قدور  القادر  عبد  القاض 

 
   رص  األخ الجبل ف

 ئنافاست محكمة من بادي الصديق والقاض 

ى ما  وهو  طرابلس.  استئناف محكمة إل مرصاته
ّ
   فصلوني طبيعيي    غب   قضاة مع استثنائية محكمة إل برأيه أد

 
 القضية ف

 
 
   االستئناف لمحكمة الناشطة الدائرة إل خالفا

 
  وكان 549طرابلس.  ف

ّ
  النيابة رد

ّ
 بتلل الالزم باالختصاص تتمتع المحكمة أن

       

                                                         
قيات تتّم  التعيينات، حال ه   كما   . 47 المادة ،2006 لسنة 6 رقم القانون 540  تيشالتف إدارة من عرض ىلع بناء المجلس عن يصدر  بقرار  الب 
 . 29-28 المادتان القضائية.  الهيئات عىل
   بعد  ما  العدالة الخطأ؛ سبيل عىل ةالعدال (. 4) 4و (3) 4 المادة ،2008/ 4 رقم القرار  541

 
 . 12ص.  ،2013 ليبيا، القذاف

   العدالة طأ: والخ )التجربة Libya Qadhafi Post in Justice Error: by Trial العالمية، األزمات مجموعة 542
 
(، بعد  ما  ليبيا  ف  

 
 القذاف

 . 18 ص.  ،2013
 . 12 ص.  نفسه، المرجع 543
 . 1988 لعام 208 رقم القرار  544
 . 8 المادة نفسه، المرجع 545
 . 7-6 المادتان نفسه، المرجع 546
 . 5 المادة نفسه، المرجع 547
  القانون ينّص  . 220 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 548

 
ه عىل أيضا

ّ
." الضبط مأموري وال  العامة النيابة أعضاء رد  ز يجو  ال  " أن  

 عراج القضان 
 . 221 المادة

   للدعم المتحدة األمم بعثة 549
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 21 ص ،2017 شباط/فب 
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   به يقوم الذي االعتيادي اإلجراء طبقت وأنها  القضية ف

.  القاض    الحكم ويخضع 550الطبيغ 
 
 محكمة أمام للطعن حاليا

 551النقض. 

 

  2018 العام أواخر  من التقارير  وتفيد 
ّ
   الجيش أن

ّ شر  اإلرهابية للمجموعات العسكرية محاكماته يبدأ  اللين    الوطن   
 
 ف

، المحاكمات هذه كانت  إذا  عّما  وافية معلومات توفر  عدم ورغم 552ليبيا. 
 
  جارية

ّ
  إل

ّ
 يالح المخاوف تثب   التقارير  هذه أن

 اتهيئ تنفذها  كانت  إن القانون بحكم منشأة ومستقلة مختصة هيئات أمام نظر  محط المحاكمات هذه كانت  إذا  ما 

   الجيش قبل من منشأة
  القا لإلطار  الخاضعة العسكرية المحاكم وليس اللين    الوطن 

.  نون   الحال 

 

   الحق 4.3.2
 
   علنية جلسة ف

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

م    الميثاق من 7 والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من (1) 14 المادة بموجب ليبيا  تلب  
 األفريف 

 (2) 13 المادة تنّص  علنية.  بصورة ماتالمحاك بإجراء العرن    الميثاق من (2) 13 والمادة 553والشعوب اإلنسان لحقوق

   إال  علنية المحاكمة "تكون أن عىل العرن    الميثاق من
 
   العدالة مصلحة تقتضيها  استثنائية حاالت  ف

 
م مجتمع ف  يحب 

، الميثاق بموجب 554اإلنسان." وحقوق الحريات    تقييد  ألي الحق هذا  يخضع ال  العرن  
 
 ت العامة، الطوارئ أوقات ف

 
 بعا

 . 4 للمادة

 

   الحق يلزم
 
  الجلسات جميع تكون أن تضمن أن الليبية الدولة العلنية الجلسة ف

 
 عن إلعالنا يتّم  وأن للعامة مفتوحة

   كما   555عنها.  الصادرة األحكام
 حضور  يةبإمكان القضائية والممارسات المحلية التشاري    ع تمىل   أن تضمن أن لليبيا  ينبغ 

   بما  الجمهور 
 
   ما  556لمحاكمة،ا جلسات اإلعالم وسائل ذلك ف

 الشفهية الجلسات ومكان زمان عىل الجمهور  إطالع يعن 

   مالئمة، مرافق وتوفب  
 
 557الجمهور.  من الحضور  يرغب لمن معقولة حدود  ف

 

 
 
 الحق أنبش والتوجيهية األساسية وللمبادئ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من (1) 14 للمادة وفقا

  
 
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف

 
   المحاكمات من واإلعالم العامة استبعاد  يجوز  ال  أفريقيا، ف

 أمام عقد ت الن 

       

                                                         
 . 21 ص.  نفسه، المرجع 550
   ينظر  551

 
   الجنائية الدائرة لدى االستئناف طلب ف

 
   العليا  المحكمة ف

   نقض كمحكمة  تعمل الن 
 
 السياق.  هذا  ف

552 Groups Terrorist for Trials Military of Start Announces Army National Libyan Eye, East Middle (الجيش   
 الوطن 

ين 7 اإلرهابية(، للمجموعات كريةالعس المحاكمات بدء عن يعلن اللين       تشر
 . 2018 /نوفمب   الثان 

  العلنية، الجلسة إل واضحة إشارة من 7 المادة خلوّ  من بالرغم 553
ّ
  إل

ّ
دت قد  األفريقية اللجنة أن

ّ
  عىل أك

ّ
ل علنية محاكمة عقد  عدم أن

ّ
 يشك

 
 
   للحق انتهاكا

 
  ا الميثاق من 7 المادة عليه تنّص  كما   العادلة المحاكمة ف

 اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة والشعوب.  اإلنسان لحقوق ألفريف 
يا، ضد  اإلعالمية الحقوق مفكرة والشعوب، ين 6 ،98/ 224 رقم البالغ نيجب  /نوفمب   تشر  

 الحريات منظمة ؛54-51 الفقرات ،2000 الثان 
، الدفاع مركز  المدنية،  

وع القانون    القانونية والمساعدة الدفاع مشر
ّ
ي ضد  . 39-35 الفقرات ،2001 أيار/مايو  7 ،98/ 218 رقم البالغ ا،نيجب 

  راجع 554
 
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا

 دةوالمساع العادلة المحاكمة ف 
   القانونية
 )د(.  (،3) (،1) أ  المبدأ  أفريقيا، ف 

 الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة ؛28 الفقرة ،32 رقم العام التعليق ن،اإلنسا بحقوق المعنية اللجنة راجع 555
   الحق ينطبق ال  (. 1) 36 المبدأ  السجن، أو  االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون

 
ورة الجلسات علنية ف  ةالسابق اإلجراءات جميع عىل بالرص 

   أو  للمحاكمة
 
   حن   ولكن االستئناف، مرحلة ف

 
   الحاالت  هذه ف

 اللجنة عراج القضائية.  والقرارات واألوامر  األطراف دفوع عن اإلعالن ينبغ 
 . 29و 28 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية

  مورس فان أ.  ج.  اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 556
ّ
 يوليو تموز/  CCPR/C/39/D/215/1986، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة هولندا، ضد

 . 6.1 الفقرة ،1990
 . 28 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة راجع 557
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   يصّب  ذلك كان  إذا  (1 التالية:  الحاالت  باستثناء القضائية الهيئات
 
 األطفال حماية أجل من العدالة تحقيق مصلحة ف

؛ العنف ضحايا  هوية أو  والشهود  ق ألسباب (2 أو  558الجنس 
ّ
   القوم   األمن أو  العام بالنظام تتعل

 
 ديمقراط   مجتمع ف

م مفتوح ورة لمبدأي القيود  هذه تخضع  559القانون.  وسيادة اإلنسان حقوق يحب     ما  والتناسب الرص 
 يجوز  أنه يعن 

 يخضع أن أو  560بكاملها، المحاكمة حضور  من استبعاده يتّم  ال  إنما  المحاكمات أجزاء بعض حضور  من الجمهور  استبعاد 

   وحن   561الحماية.  تدابب   لبعض د الشهو 
 
   الحاالت  ف

 جبي المحاكمة، حضور  من اإلعالم أو  الجمهور  فيها  يستبعد  الن 

   بما  الحكم، عن اإلعالن
 
 أحداث بأشخاص يتصل األمر  كان  إذا  إال  562،القانونية واألسباب واألدلة الجوهرية النتائج ذلك ف

  
   وقد  563ل. أطفا عىل بالوصاية تتعلق أو  زوجي    بي    فاتخال تتناول الدعوى كانت  أو  ذلك خالف مصلحتهم تقتص 

 يعن 

.  شيته عن الغطاء يرفع لئال  عنه اإلعالن لغاية الحكم منطوق تنقيح ذلك
 
  تماما

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

  يورد  لكنه الجلسات علنية عىل اللين    الجنائية اإلجراءات قانون ينّص  بينما 
 
 مراعاة ذلك مع للمحكمة "يجوز  أنه أيضا

   بعضها  أو  كلها   الدعوى بسماع تأمر  أن اآلداب، عىل محافظة أو  العام للنظام
 
 من عينةم فئات تمنع أو  شية، جلسة ف

  ونقلها  التلفزيون عب   المحاكمات بث ويجوز  564فيها." الحضور 
 
 ضي    ح ذكر  أي عىل يؤن   وال  565عامة.  شاشات عب   مثال

   للحق
 
   الجلسات علنية ف

 
 االستئناف.  مرحلة ف

 

،  بأسبابه الحكم يحّرر  أن يجب كما 
 
   كامال

 
   الحكم ويصدر  566"،اإلمكان "بقدر  صدوره تاري    خ من أيام ثمانية خالل ف

 
 ف

   نظرت الدعوى كانت  "ولو  علنية جلسة
 
ا  567". شية جلسة ف

 
، الدولية اللجنة إل المقدمة للمعلومات وفق  للحقوقيي  

 
 
   اإلطار  مع المكتوبة األحكام نشر  ميت ما  نادرا

ها  يتم ولكن أيام، 8 وهو  المحدد  الزمن     نشر
 
ا  30 غضون ف  النظر  بغض يوم 

   بالعقوبة الغائب المتهم عىل الحكم صورة تعلق ال.  أم التأخب   هذا  لمثل مقنعة أسباب هناك كانت  إذا  عما 
 
 لوحة ف

   الحكم ومنطوق التهمة وصف العامة النيابة طلب عىل بناء وينشر  المحكمة، إعالنات
 
   دولةلل الرسمية الجريدة ف

 
 وف

.  جريدتي     568محليتي  

 

   المحىل   القانون اإلطار  يتفق ال 
 
 إما  الجلسات غالقبإ للمحكمة يسمح أنه بما  الدولية والمعايب   الدول   القانون مع ليبيا  ف

 
 
 يبدو  كما   569". اآلداب عىل "المحافظة ومنها  بها  مسموح غب   ألسباب الجمهور  من معينة" "فئات أمام بكليتها  أو  جزئيا

  المقتص   هذا 
 
يا ، الجمهور  أو  اإلعالم عىل وليس معينة" "فئات عىل فقط يطبق أنه طالما  تميب  

 
 خالف عموما

 
 التميب    لحظر  ا

       

                                                         
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 558

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 1) )و( (،3) أ  المبدأ  أفريقيا،
، الميثاق (؛1) 14 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  559  (. 2) 13 المادة العرن  
 . 123 ص.  ،2014 العادلة، المحاكمة دليل الدولية، العفو  منظمة 560
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 561

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 )ح(.  )و( (،3) أ  المبدأ  أفريقيا،
 . 29 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 562
 نفسه.  المرجع 563
 . 241 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 564
 اإلجراءات قانون ؛1 المادة ،2014 آذار/مارس 24 الجنائية، اإلجراءات قانون أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لسنة 7 رقم القانون 565

 . 241 المادة الجنائية،
 . 285 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 566
 . 276 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 567
 . 352 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 568
ل 569

ّ
  العامة اآلداب تشك

 
 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 14 المادة بموجب الجلسات حضور  من العامة لمنع سببا

  المفهوم هذا  ولكن
ّ
 جدل.  محط
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   المكّرس
 
   والميثاق والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  ف

 ثاقوالمي ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

 . العرن  
570 

 

   الحق هذا  انتهاكات ظهرت وقد 
 
  المرفوعة الدعوى سياق ف

ّ
   السابقي    األعضاء ضد

 
، نظام ف  

 
 بعثة فادتأ حيث القذاف

   للدعم المتحدة األمم
 
  ليبيا  ف

ّ
   العامة العالقات إدارة أن

 
   الهضبة سجن ف

 
 احتجز و  المحاكمة أجريت حيث طرابلس ف

   ةالتقديري السلطة من درجة يمارسون وكأنهم السجن مأمورو  بدا  ولكن اتالجلس حضور  للجمهور  أتاحت المتهمون
 
 ف

، المجتمع من أفراد  دخول فمنعوا  بالدخول.  للعامة السماح    الدول 
 بعضو  الحكومية، غب   الدولية المنظمات وموظف 

   571عامة.  والجمهور  المتهمي    أقارب
 
 الحكومية غب   نظمةالم ممثىل   من العسكري بالزيّ  أحدهم طلب المرات، إحدى وف

   عنهم اإلفراج قبل عدة لساعات واستجوابهم آخر  مبن   إل اصطحابهم وتّم  الجلسة مغادرة عدالة بال  سالم ال 
 
 وقت   ف

   اليوم.  ذلك من الحق
   للدعم المتحدة األمم بعثة موظفو  ولف 

 
  والصحفيون ليبيا  ف

 
.  معاملة

 
 جلسة غالقإ تّم  وقد  مماثلة

   باستثناء الجميع امأم 2014 نيسان/أبريل 14
   للدعم المتحدة األمم بعثة موظف 

 
.  وبعض ليبيا  ف  وفيما  572الصحفيي  

  الجلسات بث انقطع المحاكمة، مجريات المحلية التلفزيونية المحطات بعض بثت
 
 ألسباب و أ العاجلة باألخبار  مرارا

  573تقنية. 
 
   للدعم المتحدة األمم بعثة لتقارير  وفقا

 
  الجلسات بعض بث يجر  لم ليبيا، ف

 
   بما  مطلقا

 
 الجلسات كذل ف

 يمكن وكان الحكم.  ينشر  ولم 575الداعمة األدلة عن وال  االدعاء قضية عن للعامة يعلن لم 574. العام باالدعاء الخاصة

   لسجل
اع أثناء جرى ما  فهم عىل الليبيي    يساعد  أن 2011 عام بأحداث المتعلقة التاريخية الوقائع يتضمن القضان   الب  

 محاكمتهم.  تجرى الذين مي   المته ودور 

 

   المتهم حق 4.3.3
 
له أن ف

ّ
 محام يمث

  

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

   ذكر  كما 
 
  ،4.2.5 ف

 
 الميثاق من 7 والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 14و 9 للمادتي    تبعا

  
، اقالميث من 16 والمادة والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف     الحق موقوف شخص لكل العرن  

 
 محام   عىل الحصول ف

   الحق ويستمر  للمحاكمة.  السابقة اإلجراءات أثناء محام له يعي    أن أو  اختياره من
 
   محام يمثله أن ف

 
 المحاكمة ةمرحل ف

   الحق جنائية بجريمة متهم شخص لكل يكون حيث
 
  نفسه عن يدافع أن ف

 
 576سه. نفب يختاره محام   خالل من أو  شخصيا

   الحق يستبعد  وال 
 
  النفس عن الدفاع ف

 
 محامي   ب يستعينون الذين فاألشخاص اآلخر.  أحدهما  محام   خالل ومن شخصيا

   الحق لديهم
 
   المحاكمات، سب   بشأن المحاميي    توجيه ف

 
   المهنية، المسؤولية حدود  ف

 
 عن باألصالة همبإفادات اإلدالء وف

 577أنفسهم. 

       

                                                         
، الميثاق ؛16 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  570    الميثاق ؛3 المادة العرن  

 والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف 
 . 2 المادة

   للدعم المتحدة األمم بعثة 571
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق لساميةا المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 36-34 ص ،2017 شباط/فب 

 . 35 ص.  نفسه، المرجع 572
 . 36 ص.  نفسه، المرجع 573
 نفسه.  المرجع 574
 . 35 ص.  نفسه، المرجع 575
، الميثاق )د(؛ (3) 14 ةالماد والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  576    الميثاق (؛3) 16 المادة العرن  

 اإلنسان لحقوق األفريف 
 )ج(.  (1) 7 المادة والشعوب،

   تتطلب قد  العدالة فمصلحة 577
 
   سيما  ال  رضاه، دون للمتهم محام   تعيي    معينة محاكمات ف

 
   المتهم استمرار  حالة ف

 
 أو  المحاكمة، ب  س إعاقة ف

ة مةبته يحاكم المتهم كان  إذا   من خسر ي شهود  بحماية االقتضاء، عند  األمر، تعلق إذا  أو  مصلحته، يخدم بما  الترصف عن عاجز  ولكنه خطب 
 الفقرتان ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة المتهم.  ِقبل من استجوابهم لزم إذا  التخويف أو  المعاناة من للمزيد  تعرضهم

37-38 . 
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   العاملي    عىل العبء يقع
 
   المتهمي    عىل وليس القضاء، المج ف

 
 فعالة بطريقة ي   المعين القانونيي    الممثلي    توفب   ف

  578جنائية.  بجرائم للمتهمي    ومالئمة
ّ
  ذلك ويعد

 
   الحق لضمان أساسيا

 
؛ دون من العادلة المحاكمة ف    والحق تميب  

 
 ف

   والحق المحاكم، أمام المساواة
 
   الفرص.  تكافؤ  ف

 
، تعيي    إمكانيات المتهم لدى تتوفر  لم حال ف  حقه من يكون محام 

  "االستعانة
 
   579". ذلك العدالة مصلحة اقتضت إذا  أو  بنفسه بذلك القيام عليه تعذر  إذا  عنه يدافع بمحام مجانا

 
 وفقا

   القانونية المساعدة عىل الحصول سبل بشأن وتوجيهاتها  المتحدة األمم لمبادئ
 
 توفب   جبي الجنائية، العدالة نظم ف

   اللحظة منذ  القانونية المساعدة
. ت دون من للجميع وتوفر  القانونية المساعدة إل المتهم فيها  يحتاج الن   580ميب  

 

 أي من الئق غب   تدخل أو  ضغوط أو  تأثب   أو  قيود  دون من للمتهمي    المشورة تقديم عىل القدرة للمحامي    تتاح أن يجب

، كافية  حماية ضمانات السلطات توفر  581جانب.   عىل كما   582وظائفهم.  تأدية جراء من للخطر  أمنهم تعرض إذ  للمحامي  

  الدول
 
  تضمن أن أيضا

ّ
 ءهؤال  بقضايا  أو  موكليهم بجريرة أخذهم وظائفهم، لمهام المحامي    ألداء نتيجة يتم، أل

 . .  للمحامي    ومضايقة تخويف بمثابة موكليهم قضايا  بجريرة المحامي    أخذ  يعتب   وقد   583الموكلي    584المعنيي  

 

   اللين    نالقانو 
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

   جاء
 
ورية الضمانات " للمتهم تكفل أن 2011 لعام اللين    الدستوري اإلعالن ف    ذكر  كما   585". نفسه عن للدفاع الرص 

 
 ف

4.2.5،   
 
   للمحقق يجوز  ال  األدلة"، ضياع من الخوف بسبب الشعة وحالة التلبس "حالة غب   ف

 
 جوبيست نأ الجنايات ف

ه يواجهه أو  المتهم  وجد.  إن للحضور  محاميه دعوة بعد  إال  الشهود  أو  المتهمي    من بغب 

 

، المتهم يعي    لم إن
 
  نفسها  تلقاء من 586االتهام غرفة تعي    محاميا

 
 إل بإحالته أمر  صدر  587بجناية متهم لكل مدافعا

  المختصة االستئناف محكمة رئيس عىل يتعي    588عنه.  بالدفاع يقوم من انتخب قد  يكن لم إذا  الجنايات محكمة
 
 أيضا

   بالجرائم المتهم عن للدفاع محام   تعيي   
 عىل يقع ال  ولكن، (. 3.3 القسم )راجع فيها  بالنظر  العامة النيابة تختص الن 

ام المحكمة    المخالفات أو  بالجنح المتهمي    لألشخاص محام   بتعيي    الب  
  589بالسجن، عليها  يعاقب الن 

 
 للقانون خالفا

 الدولية.  والمعايب   ول  الد

 

       

                                                         
، دور  بشأن ةاألساسي المبادئ 578  . 3 المبدأ  المحامي  
، الميثاق 579   راجع (. 4) 16 المادة العرن  

 
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا

 ف 
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة

 )أ(.  ح المبدأ  أفريقيا، ف 
   القانونية المساعدة عىل الحصول سبل بشأن وتوجيهاتها  المتحدة األمم مبادئ 580

 
 . 10 ،6 ،3 المبادئ الجنائية، العدالة نظم ف

، دور  بشأن األساسية المبادئ 581  . 34 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛16 المبدأ  المحامي  
، دور  بشأن األساسية المبادئ 582  . 17 المبدأ  المحامي  
 . 18 مبدأ ال نفسه، المرجع 583
   الخاص المقّرر  تقرير  584

، القضاة باستقالل المعن  اير  E/CN.4/1998/39، 12 رقم المتحدة األمم وثيقة والمحامي    الفقرة ،1998 شباط/فب 
179 . 

وع مسودة تنّص  . 31 المادة الدستوري، اإلعالن 585    اإلجرائية الضمانات بعض عىل 2017 لعام الموحدة الدستور  مشر
 
 بما  يةالجنائ الدعاوى ف

  
 
   الحق ذلك ف

 
  له وتكفل به.  واالتصال محام   اختيار  ف

 
وط ذكر  دون من القضائية" "المساعدة أيضا    الشر

ر  الن 
ّ
 المادة اجعر  أساسها.  عىل توف

65 . 
 الجنائية، راءاتاإلج )قانون المحكمة إل اإلحالة لطلب االتهام غرفة إل القضية ملف تحيل فإنها  تحقيقها  العامة النيابة تستكمل أن بمجرد  586

 . (136 المادة
 عىل بويعاق والسجن؛ المؤبد  والسجن باإلعدام الجنايات عىل يعاقب بحيث والمخالفات والجنح الجنايات بي    العقوبات قانون يمب    587

   وبالغرامة شهر  عىل مدته تزيد  الذي بالحبس الجنح
ة عىل مقدارها  أقص يزيد  الن   أقص التزيد  يالذ بالحبس وبالمخالفات جنيهات؛ عشر

   الغرامةو  شهر، عىل مدته
ة عىل مقدارها  أقص اليزيد  الن   . 55-52 المواد  ،العقوبات قانون جنيهات.  عشر

 . 162 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 588
 . 210 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 589
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   السابقي    األعضاء قضية ف

 
، نظام ف  

 
   للدعم المتحدة األمم بعثة تقارير  أفادت القذاف

 
  ليبيا  ف

ّ
 لم المتهمي    من عديد ال أن

   التمثيل يلقوا 
 عدة مدى عىل البعض إل بالنسبة ذلك واستمرّ  االتهام غرفة أمام المرفوعة الجلسات أثناء القانون 

   المثال، سبيل عىل 591التقارير.  هذه بعد  عنه يعلن لم الذي الحكم عمويد 590جلسات. 
 
 بتاري    خ األول المحاكمة جلسة ف

   حقه من حرم قد  أنه السنوىس   هللا عبد  أعلن ،2014 آذار/مارس 24
 
 وقد  592االستجواب.  أثناء محام   عىل الحصول ف

دت
ّ
، تمثيل أي لديهم يسل الذين للمتهمي    محامي    بتعيي    ستقوم أنها  للمتهم المحكمة أك  

  يكن لم نولك قانون 
 
 واضحا

.  القانون بموجب حقهم يمليه ما  وفق محاميهم، باختيار  للمتهمي    سمح مدى أي إل    الدول 
 
 بعض تمثيل مت المقابل، ف

، 593المحاكمة.  مدة طيلة ثابت أساس عىل محامي    قبل من المتهمي   
 
   مثال

 
   الجلسة ف

 نيسان/أبريل 14 بتاري    خ عقدت الن 

   التمثيل يتوفر  يكن لم ،2014
.  هللا عبد  فيهم بمن المتهمي    بي    من لسبعة القانون     األمر، كذلك  594السنوىس 

 
 جلسة ف

   اإلسالم سيف فيهم بمن المتهمي    من خمسة لدى يكن لم ،2014 نيسان/أبريل 27
 
.  أي القذاف  وقد  هذا  595محامي  

   صعوبات   المتهمي    بعض واجه
 
 فنظ بمحاميهم.  االحتفاظ ف

 
 يتوفر  لم ية،بالقض المحيطة السياسية الحساسية إل را

   الراغبي    الليبيي    القضاة من كاف    عدد 
 
.  تمثيل ف    596المتهمي  

 
 المحامي    أحد  تنّخ  ،2014 نيسان/أبريل 27 جلسة ف

ه زعم أن بعد  الدفاع عن
ّ
   جسدي العتداء تعّرض قد  أن

 
 وليةالد اللجنة لدى وليس 597الجلسة.  من يومي    قبل الشارع ف

   تجريه تحقيق أي عن وال  المحامي    سالمة لضمان السلطات تتخذها  تدابب   أي عن علم أي للحقوقيي   
 
 كما   العتداء. ا ف

ت    للدعم المتحدة األمم بعثة عب 
 
  واقع حيال مخاوفها  عن ليبيا  ف

ّ
   مي   مته عدة مثلوا  قد  الدفاع محام   بعض أن

 
 الوقت ف

 598نفسه. 

 

   التمثيل نوعية حيال جدية مسائل المحاكمة جلسات عن للمحامي    المنتظم الغياب يطرح
هت تّم  الذي القانون   وفب 

  كما   فعاليته.  ومدى للمتهمي   
ّ
 المساعدة وفب  ت عىل قدرتهم حيال مخاوف يطرح واحد  محام   قبل من متهمي    عدة تمثيل أن

 ال  وذكر، بقس وكما  متضاربة.  دفاع وجهوأ مصالح للمتهم يكون أن وإمكانية الجرائم خطورة إل بالنظر  سيما  ال  الفعالة،

   التمثيل ضمان الدولة عىل يتوّجب
 خطورة مع تناسبي بما  لهم القانونية المساعدة توفب   بل فحسب للمتهمي    القانون 

   الجرائم
   وليس  بها.  اتهموا  الن 

 
  عىل يدلّ  ما  الحكم نّص  ف

ّ
 لالتمثي عاليةف لضمان تدابب   من يلزم ما  اتخذت قد  المحكمة أن

  
ه تّم  الذي القانون   الدولية.  المعايب   مع واتساقه للمتهمي    توفب 

 

 

 

 

 

       

                                                         
   للدعم المتحدة األمم بعثة 590

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، حقوقل السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 37 ص ،2017 شباط/فب 

  ليبيا  دولة 591
ّ
، سيف ضد  

 
 . 21-1 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،2012/ 630 رقم الدعوى وآخرين، السنوىس   هللا عبد  القذاف

 . 14 ص.  نفسه، المرجع 592
 . 56-1 ص.  نفسه، المرجع 593
 . 13 ص.  نفسه، المرجع 594
 . 15 ص.  نفسه، المرجع 595
   للدعم المتحدة األمم بعثة 596

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 38 ص ،2017 شباط/فب 

 . 38-37 ص.  نفسه، المرجع 597
 . 43 ص.  نفسه، جعالمر  598
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  واستجوابهم الشهود  استدعاء طلب حق 4.3.4

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

   المتساوية الفرصة للمتهم تتاح أن يجب 599،الفرص تكافؤ  من أساىس   وكجزء الدفاع حق ضمن
 
 ثناءأ القضية تقديم ف

  و المحاكمة
 
   واألدلة الحجج مناقشة ف

 من ه الفقرة (3) 14 المادة تنّص  600بها.  والطعن المعارض الفريق يقدمها  الن 

ه، قبل من أو  بنفسه االتهام، شهود  يناقش أن" المتهم إمكانية عىل والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد   غب 

   شهود  استدعاء عىل الموافقة عىل يحصل وأن
وطا بذات النف     المطبقة لشر

 
 المعيار  قوينطب االتهام." شهود  حالة ف

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ عىل نفسه
 
   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف

 
 والميثاق يا أفريق ف

 . العرن  
   للطعن الفرصة للمتهم الحق هذا  يضمن 601

 
ه االدعاء يقدمها  أدلة أي ف

ّ
 سلطات"ال بالتال   له تكفل وأن ضد

   المتمثلة ذاتها  القانونية
 
 602."االدعاء  يقدمه متهم أي استجواب إعادة أو  واستجواب الشهود  استدعاء ف

 

م
ّ
 للمتهم يتيح ما  المحاكمة قبل معقولة مهلة ضمن للمحاكمة استدعاءهم ينوي الذين الشهود  أسماء للدفاع االدعاء يقد

   الوقت
 
  كوني أن للمتهم يحق كما   603دفاعه.  إلعداد  الكاف

 
ا    الحق هذا  ويقّيد  بشهادته.  الشاهد  إدالء أثناء حاض 

 
 روفظ ف

   كما   فقط استثنائية
 
   الحاالت  ف

  الشاهد  فيها  "يخاف الن 
 
  خوفا

 
 حي    أو  متهم،ال قبل من لالنتقام التعّرض من منطقيا

ف حي    أو  اإلجراءات سب   يعرقل سلوك المتهم عن يصدر 
ّ
 إبالغه عد وب ألهميةا عديمة ألسباب الحضور  عن المتهم يتخل

".
 
 االتهام.  شهود  استجواب أن للمتهم يجوز  كما   604رسميا

 

   الحق هذا  تقييد  ويجوز 
 
 إمكانية المحكمة تتيح بحيث  605،القاضين أو  الجنس   العنف بضحايا  المتعلقة القضايا  ف

ورة دون من أقوالهم إل االستماع    حضورهم ض 
 
   606للمتهم.  رؤيتهم عدم ضمان مع األقل عىل أو  المحكمة، ف

 وينبغ 

   األدلة مع مطلقة بعناية التعامل للمحاكم
   الشهود  من عليها  الحصول يتم الن 

 
   الحاالت  ف

 حقوق ضمان ها في يتعذر  الن 

 607المتهم. 

 

  
 
ر  حال وف

ّ
   الحق محاميه يمنح أن يجب المتهم حضور  األسباب من سبب ألي تعذ

 
   مالمته حق لضمان الحضور  ف

 
 ف

 608الشهود.  استجواب

       

                                                         
، الميثاق 599    الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة (؛5) 16 المادة العرن  

 لعادلةا المحاكمة ف 
   القانونية والمساعدة

  )و(.  (6) ن المبدأ  أفريقيا، ف 
( غايتان )عن حدود  بال  محامون والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 600   بوامبام 

ّ
ين 6 ،99/ 231 رقم البالغ بوروندي، ضد  تشر

/نوفمب    
  . 29 الفقرة ،2000 الثان 

 
رات ول ها  القانون إل تستند  تفرقة أي اإلنسان، بحقوق المعنية للجنة وفقا  ال و  ومعقولة، موضوعية مب 

 . 13 الفقرة ،32 رقم العام التعليق ان،اإلنس بحقوق المعنية اللجنة عليه.  بالمدع إجحاف أو  فعىل   ظلم عىل تنطوي
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 601

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

، الميثاق )ز(؛ (6) ن المبدأ  أفريقيا،   العرن    الميثاق لغة تعتب   (. 5) 16 المادة العرن  
 
  مختلفة

 
   "حقه : قليال

 
 أو  نفسهب االتهام شهود  يناقش أن ف

   وحقه دفاعه، بواسطة
 
   شهود  استحضار  ف

وط النف     المطبقة بالشر
 
 ".االتهام شهود  استحضار  ف

 . 39 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 602
   الحق بشأن هيةوالتوجي األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 603

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

، الدولية اللجنة (؛1) )و( (6) ن المبدأ  أفريقيا،  . 97 ص.  ،2009 ،5 رقم الممارسي    دليل الجنائية، اإلجراءات مراقبة دليل للحقوقيي  
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 604

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 3) )و( (6) ن المبدأ  أفريقيا،
 (. 3) )و( (6) ن (1) )و( (3) أ  المبادئ نفسه، المرجع 605
 )ع(.  س نفسه، المرجع 606
  ن.  س.  اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة 607

ّ
 . 53-47 الفقرات ،2002 تموز/يوليو  2 ،34209/96 رقم الطلب السويد، ضد

، الدولية اللجنة 608  . 98 ص.  ،2009 ،5 رقم الممارسي    دليل الجنائية، اإلجراءات مراقبة دليل للحقوقيي  
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   اللين    نالقانو 
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

 
 
، للقانون وفقا    العامة للنيابة يجوز  اللين  

 االتهام غرفة تصدر  عندما  609المحاكمة.  أثناء الشهود  استجواب عليه والمجن 

 غرفةل يقدموا  أن والمتهم المدنية بالحقوق والمدع   العامة النيابة من كل  تكلف الجنايات، محكمة إل باإلحالة، أمرا 

   االتهام
 
  الحال ف

 
   القائمة هذه تعديل ويمكن 610شهاداتهم، تسمع أن يطلب الذي بالشهود  قائمة

 
 عىل يجب بعد؛ ما  ف

   العامة النيابة
 
 المعلني    هود الش بأسماء األقل عىل أيام بثالثة الجلسة انعقاد  قبل اآلخر  منهم كل  يعلن أن الخصوم وباف

   أسماؤهم تدرج ولم قبله من
 
   ولكن 612األسباب.  من سبب ألي الشهود  رد  يجوز  ال  611المذكورة.  القائمة ف

 
 الوقت ف

ه عىل القانون يؤكد  نفسه
ّ
   المقررة القواعد  الجنائية المحاكم أمام تشي " ان

 
 أداء من د الشاه لمنع المرافعات قانون ف

 حقال للمتهم الشاهد.  شهادة رفض ساسأل  إضافية قواعد  أي ذكر  عىل يؤن   ال  ولكن 613أدائها." من إلعفائه أو  الشهادة

   الشهود  باستجواب الرصي    ح
 
   والحق 614،التحقيق مرحلة ف

   الضمن 
 
 615المحاكمة.  مرحلة ف

 

 لنيابةا إخطار  بعد  شهادته وتسمع إليه تنتقل أن الحضور  إمكانه عدم عن مقبولة بأعذار  الشاهد  اعتذر  إذا  للمحكمة

   العامة،
 
وا  أن وللخصوم الخصوم، وباف    الشهادة تالوة تقرر  أن للمحكمة 616وكالئهم.  بواسطة أو  بأنفسهم يحرص 

 الن 

   أبديت
 
   التحقيق ف

   أو  االبتدان 
 
 من بسب ألي الشاهد  سماع تعذر  إذا  الخبب   أمام أو  االستدالالت جمع محرص   ف

  صحيح 617األسباب. 
ّ
   الشهود  باستجواب الحق للمتهم أن

 
   حقهم أن إال  618،التحقيق مرحلة ف

 
   لةباألد الطعن ف

 الن 

   الغائب الشاهد  يقدمها 
 
   يقّيد  الدفاع إعداد  لهم تسن   قد  يكون عندما  المحاكمة مرحلة ف

 
 ضيحة ضمانات أي غياب ف

 619الدولية.  والمعايب   الدول   القانون بموجب المتهم حقوق يخالف ما  وهو  الحق هذا  لحماية

 

  
 
   الممارسة، ف

 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
، نظام ف  

 
  تبي ّ   القذاف

ّ
   المتهم حق أن

 
 قيد  قد  استجوابهمو  الشهود  استدعاء ف

.   حد  إل  الشهادات عىل اعتمدت بل الجلسات أثناء بشهاداتهم لإلدالء الشهود  من أي باستدعاء العامة النيابة تقم لم كبب 

   المكتوبة الشهادات مصداقية حيال مخاوف يطرح الذي األمر  620فقط، المكتوبة
 اسأس عىل اختبارها  يتسّن  لم الن 

   الدفاع محام   بعض طعن المراقبون، أفاد  وحسبما  الخصم.  شهود  أقوال
 
 المكتوبة تالشهادا عىل العامة النيابة تعويل ف

  مؤكدين فقط
ّ
   االحتجاز  قيد  كانوا   بينهم من والكثب   الشهود، أن

 
ة، تلك ف  أو  للتعذيب وحن   لإلكراه تعّرضوا  قد  الفب 

اع السيئة المعاملة  ري    خبتا 621الرفض. ب قوبلت طلباتهم ولكن بشهاداتهم لإلدالء الشهود  استدعاء وطلبوا  شهاداتهم النب  

اير  8 ، ،2015 شباط/فب 
 
  السنوىس   هللا عبد  محام   ناقش مثال

ّ
   الحية الشهادة إل "االستماع أن

 
 بالغ مر أ المحكمة قاعة ف

  نفسه السنوىس   أعلن وقد  622األهمية."
ّ
 فيدوني الذين الشهود  اختيار  خالل من المحكمة تضليل إل عمد  قد  االدعاء أن

       

                                                         
 . 245-244 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 609
 . 159 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 610
   الوقائع إليضاح الشهود  استدعاء إعادة يجوز  . 161-160 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 611

 . 244 المادة عنها.  الشهادة أدوا  الن 
 . 258 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 612
 . 260 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 613
 . 245-244 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون  614
 اإلجراءات قانون راجع شهادته.  وتسمع إليه تنتقل أن الحضور  إمكانه عدم عن مقبولة بأعذار  الشاهد  اعتذر  إذا  للمحكمة وبخاصة 615

 . 254 المادة الجنائية،
 . 254 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 616
 . 262 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 617
 . 245-244 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 618
  إعطائها  أو  المتهم وسلوك أفعال من األدلة منع الضمانات هذه تشمل قد  619

 
 .أقل وزنا

   للدعم المتحدة األمم بعثة 620
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 43 ص ،2017 شباط/فب 

 نفسه.  المرجع 621
  ليبيا  دولة 622

ّ
، سيف ضد  

 
 . 39 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،2012/ 630 رقم الدعوى ن،وآخري السنوىس   هللا عبد  القذاف
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 أنها  اعتبار  عىل الدفوع هذه المحكمة رفضت 623بالقضية.  المرتبطي    يقيي   الحق الشهود  إل االستماع ورفض قضيته

   حقها  تمارس
 
   األدلة بمقبولية البت ف

 
 624اإلجراءات.  مسار  ف

 

، أحد  طعن وقد     غندور، عويدات ويدع المتهمي  
 
  واقع ف

ّ
 تجنيدهمب قام أنه زعم الذين المرتزقة يستحرص   لم االدعاء أن

   نظام باسم ا ليبي إل والنيجر  التشاد  من
 
 اعتمد  بل 625آخرين، شهود  من حية شهادات عىل الحصول أو  كشهود   القذاف

 الموجهة االدعاءات أن مفاده بما  االدعاء فتقدم 626،استجوابهما  للمتهم يتسّن  لم لشاهدين المكتوبة الشهادات عىل فقط

   كما   منها  التحقق تم قد  المتهمي    إل
   لجان أعضاء أحد  وهو  العزوم   عبدهللا حميد  قبل من ينبغ 

 
 وقد  627لثورية،ا القذاف

  االدعاء أكد 
ّ
   محمد  بشب   قبل ومن بشهادته، أدل المذكور  أن

 
 628لثورية. ا اللجان مع اتصاالت  كضابط  خدم الذي التاورع

دت وقد 
ّ
   أنها  عىل المحكمة أك

  الشاهدين بشهادة تكتف 
ّ
م لم غندور  ألن

ّ
  يقد

 
 أدين فقد  وبالتال   629العكس.  عىل دليال

  بالموت عليه وحكم 630تهم من إليه نسب ما  بكلّ  ر غندو 
 
 631بالرصاص.  رميا

 

م كما 
ّ
   المدعو  هو  آخر  متهم تقد

   حسن 
   لمكتوبةا الشهادات عىل العامة النيابة اعتماد  بطعن الكبب   الصادق الوحيسر

 الن 

يش.  الهادي والعقيد  دامان ميالد  الشاهدان بها  أدل   المحكمة من الكبب   محام   والتمس 632إمب 
ّ
يش الهادي شهادة رد  إمب 

عت أنها  اعتبار  عىل   بالقوة منه انب  
ّ
  االدعاء فناقش استجوابه.  له يتسّن  لم المتهم وأن

ّ
 بشكل   جوابهاست تّم  الشاهد  أن

 اقتنعت أن وبعد   633االستجواب.  ساعات طيلة تتغب   لم شهادته وأن بالتحقيق مكلفة هيئات عدة قبل من طوع  

 634لمؤبد. ا السجن بعقوبة عليه وحكمت إليه المنسوبة التهم بجميع المتهم أدانت يشإمب   الهادي بشهادة المحكمة

 

دت فقد  سبق، ما  إل باإلضافة
ّ
حت لم الذي القرار  هذا  ويعتب   اإلجراءات أثناء متهم بكل شاهدين المحكمة حد

ّ
 أسبابه وض

 
 
  الشهود.  من محدود  غب   د لعد المكتوبة الشهادات عىل عّول الذي باالدعاء مقارنة الدفاع بحق مجحفا

ّ
 لقرار ا هذا  ويعد

 
 
  التأثب   شأنه من كما   الفرص تكافؤ  ولمبدأ  الدفاع لحقوق مخالفا

 
 المحاكمة.  عدالة عىل سلبا

 

   الحق 4.3.5
 
  المحاكمة ف

 
  حضوريا

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

 
 
، الميثاق من (3) 16 والمادة والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من )د( (3) 14 للمادة وفقا  لكلّ  العرن  

   الحق متهم
 
 لقضائيةا السلطات وعىل اختياره.  من محام بواسطة أو  بشخصه نفسه عن يدافع وأن حضوريا  يحاكم أن ف

       

                                                         
 نفسه.  المرجع 623
   للدعم المتحدة األمم بعثة نفسه؛ المرجع 624

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
 سابقا

  
   نظام ف 

اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 43 ص ،2017 شباط/فب 
  ليبيا  دولة 625

ّ
، سيف ضد  

 
   التهم من . 51 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،2012/ 630 رقم الدعوى وآخرين، السنوىس   هللا عبد  القذاف

 حوكم الن 
، القتل (2 بالدمار، التسبب (1 الحرص  ال  الذكر  سبيل عىل ألجلها   

 إل األسلحة معدات نقل (4 األجانب، من المرتزقة تجنيد  (3 العشوان 
، الثورية للجان المال   الدعم تيبتر  (5 المرتزقة،  

 
 . 321-319 ص.  نفسه، المرجع النظام.  لحماية القبلية الميليشيات تجنيد  (6 للقذاف

 . 51 ص.  نفسه، المرجع 626
 . 51-49 ص.  نفسه، المرجع 627
 . 51-50 ص.  نفسه، المرجع 628
 . 322 ص.  نفسه، المرجع 629
 . 326-321 ص.  نفسه، المرجع 630
 . 350 ص.  نفسه، المرجع 631
 إل األسلحة توريد  (3و القبلية الميليشيات تجنيد  (2 األهلية؛ الحرب عىل التحريض (1 بجرائم الكبب   اتهم . 51 ص.  نفسه، لمرجعا 632

 . 267-264 ص.  نفسه المرجع الميليشيات. 
 . 51 ص.  نفسه، المرجع 633
 . 351 ص.  نفسه، المرجع 634
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ورية الخطوات تتخذ  أن    المتهمي    الستدعاء الرص 
 
  وإبالغهم المناسب الوقت ف

 
 ودعوتهم المحاكمة ومكان بتاري    خ مقدما

  يتنازل أن للمتهم يجوز  635للحضور. 
 
   حقه عن طوعيا

 
   ولكن المحاكمة حضور  ف

 ال  بصورة التنازل هذا  عن يعب ّ  أن ينبغ 

  يتّم  أن المفضل ومن عنها  رجوع
 
  يكون أن عىل خطيا

 
  كافية  بضمانات مرفقا

 
   636العامة.  المصلحة مع ومتناسبا

 
 هذه ف

   المتهم حق يستمرّ  الحاالت،
 
   التمثيل ف

   إال  الحق هذا  تقييد  يجوز  وال  (. 4.4.3 القسم أعاله )راجع القانون 
 
 ظروف ف

 وتوفر  المتهم، د إبعا االبتدائية للدائرة يجوز  المحاكمة، سب   تعطيل يواصل المحكمة أمام الماثل المتهم كان  إذا  استثنائية

 إذا  االت االتص تكنولوجيا  تخداماس طريق عن المحكمة قاعة خارج من المحام   وتوجيه المحاكمة متابعة من يمكنه ما  له

   إال  التدابب   هذه مثل تتخذ  وال  األمر، لزم
 
ة األخرى عقولةالم البدائل كفاية  عدم يثبت أن بعد  االستثنائية الظروف ف  ولفب 

  فقط محدودة
 
 637الحالة.  تقتضيه لما  طبقا

 

 
 
   الحق بشأن توجيهيةوال األساسية والمبادئ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدول   للعهد  وفقا

 
 العادلة محاكمةال ف

   القانونية والمساعدة
 
.  المتهم محاكمة يجوز  ال  أفريقيا  ف

 
   ُيسمح وقد  638غيابيا

 
 غيابي المتهمي    بمحاكمة األحيان بعض ف

 
 ا

، كما   العدل إلقامة مراعاة  
   حقهم ممارسة المتهمون رفض إذا  المثال، سبيل عىل وذلك ينبغ 

 
 من لرغما عىل الحضور  ف

، المحاكمة إجراء قبل 639كاف.   وقت قبل بالمحاكمة إبالغهم
 
 المتهم إبالغ من تتحقق أن المحكمة عىل يتعي    غيابيا

، وعند  640وزمانها.  المحاكمة انعقاد  وبمكان بالدعوى،   تحرص أن المحكمة عىل يجب المقتص 
 
  حرصا

 
 ضمان عىل شديدا

 حف الحضور  لمحاميه حق ضمان حضوره، يكفل لم أو  عليه المدع استبعد  إذا  وبخاصة، 641للمتهم، الدفاع حقوق
 
 اظا

   المتهم حق عىل
 
 الدعوى فتح بإعادة المطالبة حقه فمن غيابية، لمحاكمة المتهم خضع إذا  642الشاهد.  استجواب ف

  تبيان عند 
ّ
  يكن لم أعظ   الذي اإلشعار  أن

 
  اإلشعار  يعط لم أنه أو  مالئما

 
ه أو  شخصيا

ّ
ف أن

ّ
 قاهرة باب  ألس الحضور  عن تخل

 643سيطرته.  عن خارجة

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

 
 
، للقانون وفقا   بالمحاكمة المتهم حق تعليق يجوز  اللين  

 
   حضوريا
 
  استثنائية ظروف ف

 
 يستدع   تشويش نهم وقع "إذا  مثال

    644ذلك."
 
    645المتهم محام   حضور  يجب الحال هذه ف

 
 فيها  السب   يمكن أن إل اإلجراءات تستمر  الحالة هذه وف

   المتهم، مع بالتواصل المحكمة وتسمح 646،بحضوره
 
 خالل ،ةالحديث االتصال بوسائل سالمته، عىل خطر  وجود  حال ف

 647المحاكمة.  إجراءات

       

                                                         
 . 36 قرةالف ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 635
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 636

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 3) )ج( (6) ن المبدأ  أفريقيا،
 (. 2) 63 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 637
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ شعوب،وال اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 638

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 2) )ج( (6) ن المبدأ  أفريقيا،
 . 36 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 639
  مالك   اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 640

ّ
 ،1999 أيلول/سبتمب   CCPR/C/66/D/699/1996، 13 مرق المتحدة األمم وثيقة إيطاليا، ضد

 . 9.4 الفقرة
 تموز/يوليو  CCPR/CO/84/TJK، 18 رقم المتحدة األمم وثيقة طاجكستان، حول الختامية المالحظات اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 641

 . 19 الفقرة ،2005
   الحق بشأن توجيهيةوال األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 642

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 4) )و( (6) ن المبدأ  أفريقيا،
 . (2) )ج( (6) ن المبدأ  نفسه، المرجع 643
 . 243 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 644
 . 162 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 645
 . 243 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 646
 قانون أحكام بعض تعديل بشأن 2014 لعام 7 رقم القانون من 2 المادة بموجب المعدلة بصيغته ،243 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 647

 . 2014 مارس 24 الجنائية، اإلجراءات
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  المتهم محاكمة يجوز 
 
   غيابيا
 
   الحق للمتهم يضمن ال  648إحضاره.  طلب أو  استدعائه بعد  يحرص   لم حال ف

 
 التمثيل ف

  ا
   لقانون 

 
   الحاالت  هذه ف

 
  كان  إذا  عدا  ما  ف

 
   شهر( من أقل بالسجن عليها  )يعاقب بمخالفة متهما

 
 يسمح حالةال هذه وف

 649محاميه.  يمثله وأن الحضور  بعدم للمتهم

 

  
 
  الصادر  الحكم يعتب   والمخالفات الجنح ف

 
  المتهم استدعاء تم إذا  حضوريا

 
م ولم شخصيا

ّ
  يقد

 
ر  عذرا  وكذلك يابهغ يب 

   ليغيب استدعائه عند  المتهم حرص   إذا  األمر 
 
ر  عذر  دون من بعد  ما  ف ّ    سةالجل نهاية قبل حرص   أنه أو  غيابه يب 

 صدر  الن 

   الحكم فيها 
 
 650غيبته.  ف

 

  
 
ق ما  ف

ّ
  الصادر  الحكم يسقط ال  الجنايات، بقضايا  يتعل

 
   الجنايات محكمة من غيابيا

 
ّ  جناية ف  

 تسقط وإنما  المدة بمص 

  الحكم ويصبح بها  مالمحكو  العقوبة
 
   عليه المحكوم حرص   ذا إ 651بسقوطها.  نهائيا

 
 ءسوا  صدوره السابق الحكم غيبته ف

   العقوبة سقوط قبل عليه قبض أو 
 أمام الدعوى نظر  عاد وي بالتضمينات أو  بالعقوبة يتعلق فيما  حتما  يبطل المدة، بمص 

   بتقرير  االستئناف للمتهم يحق 652المحكمة. 
 
  ا المحكمة كتاب  قلم ف

   ونالسج ضابط أمام أو  الحكم أصدرت لن 
 
 ظرف ف

ة    الحكم أو  الحضوري بالحكم النطق تاري    خ من أيام عشر
 
   ضةللمعار  المقرر  الميعاد  انتهاء تاري    خ من أو  المعارضة ف

 
 ف

  يجوز  653تكن.  لم كأن  باعتبارها  الحكم تاري    خ من أو  الغيان    الحكم
 
 هبشأن الحكم وإصدار  االستئناف إل االستماع أيضا

 
 
ة مهلة وتنطبق غيابيا    النظر  بإعادة للمتهم يحق وال  654فيه.  الطعن عىل نفسها  أيام العشر

 
   المحاكمة ف

 
 صدر  حال ف

  الحكم
 
   غيابيا
 
 مخالفة.  أو  جنحة ف

 

   المواد  تعتب   ال 
  الغيابية المحاكمات أو  للمحاكمات المتهم حضور  تنظم الن 

 
امات مع متوافقة  الدولية، لقانونيةا ليبيا  الب  

   المتهم حق يحفظ ال  الجنائية اإلجراءات فقانون
 
   التمثيل ف

   المحاكمات.  هذه أثناء القانون 
 
 يبدو  جنايات،ال قضايا  وف

   الحق يقّيد  وكأنه القانون
 
   النظر  إعادة ف

 
  يفرض أو  العقوبة مدة انتهاء بعد  المحاكمة ف

 
  مهلة

 
ة  معقول غب   حو ن عىل قصب 

ة تتجاوز  ال  لالستئناف   الحق هذا  يعدم فيما  بالحكم، المتهم إبالغ تاري    خ من أيام العشر
 
   تماما
 
 والمخالفات جنحال قضايا  ف

  ما  وهو 
ّ
  يعد

 
.  القانون بموجب للتطبيق القابلة للمعايب   خرقا  الدول 

 

  
 
   السابقي    األعضاء قضية ف

 
، نظام ف  

 
 ستة حوكم وقد  655الجلسات.  من عدد  عن ومحاموهم المتهمون غاب القذاف

 غيا متهمي   
 
   اإلسالم سيف فيهم بمن بيا

 
ين يكونوا  ولم متقطع بشكل   المحاكمات آخرون متهمون حرص   فيما  القذاف  حاض 

 
 
   المحتجزون المتهمون تمكن 656المحاكمة.  مدة طيلة إذا

 
ة بعيدة أماكن ف  فيديو ال رابط عب   المحاكمة متابعة من لفب 

.  كما   المحاكمة مجريات متابعة عىل قدرتهم أعيقت تقنية، مشاكل بسبب ولكن  
 األمم بعثة استنتجت وقد   657ينبغ 

   للدعم المتحدة
 
 المحكمة أن ويبدو  658الحرة.  إرادتهم إل المنطق، وفق يعزى، أن يمكن ال  المتهمي    بعض غياب أن ليبيا  ف

       

                                                         
 . 350 ،348 ،211 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 648
 . 351 ،211 ،55 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 649
 . 215 ،212-211 المواد  الجنائية، اإلجراءات نقانو  650
 . 357 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 651
   . 358 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 652

 
   باإلدانة يصدر  حكم كل  الجنايات، ف

 
   يترصف أن من حرمانه حتما  يستلزم المتهم غيبة ف

 
 أمواله ف

ام أو  ترصف وكل باسمه دعوى أية يرفع أن أو  يديرها  أن أو    يكون عليه المحكوم به يتعهد  الب  
 
 الواقع البتدائيةا المحكمة وتعي    نفسه.  من باطال

  
 
  عليه المحكوم أموال دائرتها  ف

 
 . 353 المادة إلدارتها.  حارسا

 . 370-369 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 653
 . 428 ،391 ،384 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 654
  ا ليبي دولة 655

ّ
، سيف ضد  

 
 . 65-1 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،2012/ 630 رقم الدعوى وآخرين، السنوىس   هللا عبد  القذاف

   للدعم المتحدة األمم بعثة 656
 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 46 ص ،2017 شباط/فب 

 . 47-46 ص, نفسه، المرجع 657
 . 47 ص, نفسه، المرجع 658
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ل الذي األمر  659،األقل عىل متهمي    لتسعة باإلجراءات الكاملة للمشاركة الالزمة التدابب   كافة  تتخذ  لم
ّ
 ان يشك

 
 لحق تهاكا

   بالمشاركة المتهمي   
 
   حقهم )وبالتال   اإلجراءات ف

 
 الدفاع(.  إعداد  ف

 

   المعلومات استخدام حظر  4.3.6
 ةالسيئ والمعاملة التعذيب خالل من عليها  الحصول يتّم  الن 

 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

حه تّم  كما     شر
 
 ح السيئة والمعاملة التعذيب يحظر  ،1.1.3 القسم ف

 
  ظرا

 
.  القانون بموجب مطلقا الدول 

 ويحظر  660

   األدلة استخدام
  اإلكراه أشكال من ذلك غب   أو  السيئة المعاملة أو  التعذيب طريق عن عليها  الحصول يتّم  الن 

 
  حظرا

 
 مطلقا

   التعذيب مناهضة اتفاقية من 15 المادة بموجب
:  ما  عىل تنّص  الن   بأية اإلستشهاد  عدم طرف دولة كل  تضمن " يىل 

   كدليل  للتعذيب نتيجة بها  اإلدالء تم أنه يثبت أقوال
 
  التعذيب تكاببار  متهم شخص ضد  ذلك كان  إذا  إال  إجراءات، أية ف

   أصبح إذا  العامة النيابة أعضاء عىل يتعي ّ   االقوال." بهذه اإلدالء عىل كدليل
 
 فيهم شتبهم أشخاص ضد  أدلة حوزتهم ف

وعة، غب   بأساليب تم االدلة هذه عىل الحصول أن معقولة، أسباب إل إستنادا  ،اعتقدوا  أو  وعلموا   نتهاكا إ تشكل مشر

 
 
ا   فيهم، للمشتبه بالنسبة اإلنسان لحقوق خطب 

 
 أو  اسيةالق العقوبة أو  المعاملة أو  التعذيب باستخدام وخصوصا

 الهيئة إبالغ أو  شخص، أي د ض األدلة هذه استعمال رفض اإلنسان، لحقوق األخرى االنتهاكات أو  المهينة، أو  الالإنسانية

 661العدالة.  إل األساليب هذه استخدام عن المسؤولي    تقديم لضمان الالزمة الخطوات جميع تتخذ  وأن بذلك، القضائية

عت قد  األدلة كانت  إذا  ما  إلثبات الدولة عاتق عىل العبء يقع التعذيب، بوقوع المتهم ادعاء وعند   ريقط عن انب  

 662التعذيب. 

 

   ين   الل القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

  اللين    القانون ينّص  ال 
 
   المعلومات استبعاد  عىل ضاحة

اعها  أو  عليها  الحصول يتّم  الن   المعاملة أو  ذيبالتع خالل من انب  

   كأدلة  السيئة
 
 لمدنيةا بالحقوق الخاص الدول   والعهد  التعذيب، مناهضة اتفاقية ذلك عىل تنّص  كما   المحاكمات، ف

   والميثاق والسياسية
 عىل كدليل  التعذيب بارتكاب متهم شخص ضد  ذلك كان  إذا  إال  والشعوب؛ اإلنسان لحقوق األفريف 

 663االقوال.  بهذه اإلدالء

 

   السائدة الممارسة تدلّ 
 
ه عىل ليبيا  ف

ّ
ه التعذيب إل اللجوء يتم أن وب من وغب   أثناء شائعة يقةبطر  السيئة المعاملة ض 

   العامل الفريق تقارير  وتحدثت اب. االستجو 
   باالحتجاز  المعن 

   664األقل، عىل النوع هذا  من حاالت  عشر  عن التعّسف 
 
 ف

   السابقي    األعضاء قضية
 
، نظام ف  

 
   للدعم المتحدة األمم بعثة تقارير  أفادت القذاف

 
  ليبيا  ف

ّ
 األقل عىل تهمي   م أربعة أن

       

                                                         
 نفسه.  المرجع 659
ه التعذيب مناهضة اتفاقية ؛7 المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  660 وب من وغب   أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

  راجع . 2 المادة المهينة، أو  الالإنسانية
 
 . 60 ،41 ،6 الفقرات ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق عنيةالم اللجنة أيضا

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 661
   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 ف 
 )ل(.  و  المبدأ  أفريقيا،

  ك.  ج.  التعذيب، مناهضة لجنة 662
ّ
 ؛6.10 الفقرة ،2003 أيار/مايو  CAT/C/30/D/219/2002، 12 رقم المتحدة مماأل  وثيقة سويشا، ضد

  ناالراتنام اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة
ّ
 ،2004 آب/أغسطس CCPR/C/81/D/1033/2001، 23 رقم المتحدة األمم وثيقة شيالنكا، ضد

 . 7.4 الفقرة
ه التعذيب مناهضة اتفاقية 663 وب من وغب   بحقوق المعنية اللجنة ؛15 المادة المهينة، أو  الالإنسانية أو  القاسية وبةالعق أو  المعاملة ض 

 . 12 الفقرة ،20 رقم العام التعليق اإلنسان،
   العامل الفريق تقرير  664

، باالحتجاز  المعن   
 الفقرات ،2017/ 6 رقم الرأي ؛24 ،22-2 ،19-18 ،16 الفقرات ،2016/ 4 رقم الرأي التعّسف 

14-28 . 
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دوا 
ّ
  البعثة وثقت كما   665االحتجاز.  يد ق وهم االستجواب أثناء للتعذيب تعّرضهم أك

 
 للحبس المنتشر  االستخدام أيضا

   االنفرادي
 
هيب.  ألغراض وذلك المتهمي    من األكب   العدد  يحتجز  حيث الهضبة سجن ف    666الب 

 
 المعقودة الجلسة ف

وك ادع ،2014 األول/ديسمب   كانون  28 بتاري    خ وك محمد  المب    يجب أنه المب 
ّ
عت ألنها  أقواله رد  طريق عن منه انب  

  التعذيب
 
حة الجماعة أفراد  أن زاعما

ّ
   المسل

 بإيذاء هددينم بيضاء ورقة عىل التوقيع عىل أكرهته قد  تحتجزه كانت  الن 

ت 667العامة.  النيابة قبل من استجوابه عند  أقواله تغيب   عىل تجرأ  إن أشته أفراد 
ّ
وك حجج المحكمة ورد  أساس عىل المب 

   تحقيق أي قيادة دون من اإلكراه، تمارس ال  العامة النيابة وألن ه،مزاعم لتأكيد  الدليل كفاية  عدم
 
 668دعاءات. اال  هذه ف

  
 
ئته المحكمة إل بالتماس المحمودي بغدادي تقدم ،2014 نيسان/أبريل 17 جلسة ف   أساس عىل لتب 

ّ
 "اإلحباط أن

ها     المحددة غب   األمراض من وغب 
   الن 

  ا المعاملة نتيجة بها  أصيب قد  منها  يعان 
 أثناء العامة ابةالني قبل من لها  خضع لن 

ه دوردة زيد  أبو  المتهم ناقش األمر، كذلك   669استجوابه."
ّ
   أن

  ينبغ 
ّ
   األدلة رد

  تجواباالس  أثناء عليها  الحصول تّم  الن 
ّ
 ألن

  تصدر  لم المختصة القانونية السلطات
 
 وهو  جواباالست أثناء معلومات من لديه وما  بأقواله أدل وأنه باالستجواب أمرا

ت 670القوة.  استخدام خالل ومن الضغط تحت
ّ
  واستنتجت االدعاءات هذه المحكمة رد

ّ
 من يتمكن لم دوردة زيد  أبو  أن

  إثبات
ّ
   األقوال أن

   إجراء يأ المحكمة تتخذ  ولم اإلكراه.  طريق عن إليها  التوصل تّم  قد  االستجواب أثناء بها  أدل الن 
 
 إضاف

   للتحقق
 
   االستجواب اءأثن التعذيب ادعاءات ف

م الن 
ّ
.  السنوىس   هللا عبد  بها  تقد

 
 671أيضا

 

  المتهمي    ادعاءات تخضع لم
ّ
عت قد  أقوالهم أن    أدلةك  واستخدمت السيئة المعاملة أو  التعذيب طريق عن منهم انب  

 
 ف

   السابقي    األعضاء محاكمة
 
   نظام ف

 
  كما   وشاملة.  وفورية فعالة لتحقيقات القذاف

ّ
  أن

ّ
 بشكل   اءاتدعاال  لهذه المحكمة رد

ل فيها  التحقيق دون من متكّرر 
ّ
  يشك

 
امات انتهاكا   الدولية، القانونية ليبيا  لاللب  

 
  ذلك، عىل عالوة

ّ
 وضع إل لمحكمةا ميل إن

امات رهبدو  يخالف باإلكراه أو  التعذيب طريق عن بها  أدل   قد  األقوال كانت  إذا  ما  إلثبات الدفاع عىل اإلثبات عبء  الب  

  عىل ،الدولية ليبيا 
ّ
ة التعذيب ممارسات حول المكثفة التقارير  ضوء عىل أعاله.  ذكر  ما  حد    672يةوالمنهج المنتشر

 
 ظلّ  وف

   المتفشية العقاب من اإلفالت ثقافة
 
  تعب   أن بالمحكمة يجدر  كان  ،2011 عام الثورة منذ  ليبيا  ف

 
 حيال الثقة من مزيدا

  انتك  بل إلثباتها؛ المتهم عاتق عىل اإلثبات عبء إلقاء وعدم االستجواب أثناء التعذيب بوقوع االدعاءات هذه
 
 ملزمة

ة    التحقيق بمباشر
 
 قد  دلةاأل  أن إل التوصل وعند  السيئة المعاملة أو  للتعذيب خضعوا  قد  المتهمون كان  إذا  ما  ف

   باإلكراه استخرجت
 المحاكمة.  إجراءات من استبعادها  ينبغ 

 

 

 

       

                                                         
   للدعم لمتحدةا األمم بعثة 665

 
  37 محاكمة بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
  عضوا

 
   سابقا
 نظام ف 

  
اير  (،2012/ 630 رقم )القضية القذاف   . 31-27 ص ،2017 شباط/فب 

 . 31-27 ص.  نفسه، المرجع 666
 . 31-27 ص.  نفسه، المرجع 667
 . 31-27 ص.  نفسه، المرجع 668
 ض ليبيا  دولة 669

ّ
، سيف د  

 
 . 45 ص.  ،2015 تموز/يوليو  ،2012/ 630 رقم الدعوى وآخرين، السنوىس   هللا عبد  القذاف

 . 74 ص.  نفسه، المرجع 670
   للدعم المتحدة األمم بعثة ؛340 ص.  نفسه، المرجع 671

 
 37 كمةمحا  بشأن تقرير  اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 
 
  عضوا

 
   سابقا
  القذ نظام ف 

اير  (،2012/ 630 رقم )القضية اف   . 31-27 ص ،2017 شباط/فب 
   العامل الفريق تقرير  672

، باالحتجاز  المعن   
 الفقرات ،2017/ 6 رقم الرأي ؛24 ،22-2 ،19-18 ،16 الفقرات ،2016/ 4 رقم الرأي التعّسف 

   للدعم المتحدة األمم بعثة ؛14-28
 
  ا االحتجاز  القضبان:  خلف تجاوزات نسان،اإل  لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

 لتعّسف 
   وغب  

   القانون 
 
   للدعم المتحدة األمم بعثة ؛50-49 ،45-44 ص.  ،2018 نيسان/أبريل ليبيا، ف

 
 السامية المتحدة األمم ومفوضية ليبيا  ف

   الوفاة وحاالت  التعذيب اإلنسان، لحقوق
 
   االحتجاز  أماكن ف

 
ين ليبيا، ف  . 3201 /أكتوبر  األول تشر
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   الحق 4.3.7
 
  االستئناف ف

 

 الدولية والمعايير  دول  ال القانون

 

   الميثاق من1)7(  والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من (5) 14 المادة تلزم
 لحقوق األفريف 

 للقانون، ا وفق اللجوء، حق بجريمة أدين شخص لكل تكفل بأن ليبيا  العرن    الميثاق من (7) 16 والمادة والشعوب اإلنسان

   النظر  تعيد  يما ك  أعىل محكمة إل
 
  إدانته قرار  ف

 
  الحق ولهذا  673عليه.  به حكم الذي العقاب وف

 
  أهمية

 
   خاصة
 
 حاالت  ف

   الحق يضمن 674اإلعدام.  عقوبة
 
   وآنية حقيقية نظر  إعادة االنتصاف ف

 
   بما  الدعوى ف

 
   والقانون الوقائع ذلك ف

 
 ما  ف

   النظر  وإعادة والحكم؛ باإلدانة يتعلق
   تنحرص  الن 

 
 جانب يأل مراعاة دون اإلدانة من الرسمية أو  القانونية الجوانب ف

   ال  آخر 
 
.  القانون معايب   تستوف الدول 

  ال القضائية الهيئة كانت  طالما  كامل  بشكل المحاكمة إعادة تستوجب ال  14 675
 ن 

   النظر  عىل قادرة النظر  بإعادة تضطلع
 
امات وتتجاوز   676للدعوى.  الوقائعية األبعاد  ف    لحقا بإعمال الدول الب  

 
 ف

 بما  معالجتها و  االستئناف طلبات تقديم لضمان إيجابية تدابب   اتخاذ  يجب بل الغرض لهذا  إطار  وضع مجرد  االستئناف

  
 
  ذلك ف

 
 677المحكمة.  ومحاض   الحكم حيثيات عىل المدان الشخص حصول عىل الحرص مثال

 

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ بموجب
 
   القانونية ساعدةوالم العادلة المحاكمة ف

 
 اكتشاف تّم  ا ذإ أفريقيا، ف

ة
ّ
يئية أدل   إدانته، وبعد  للمحاكمة الشخص خضوع بعد  تب 

ّ
   الحق فإن

 
 إمكانية تيحي لإلدانة تال   إجراء أي أو  االستئناف ف

ة شأن من كان  إذا  الحكم تصحيح
ّ
له، أن الجديدة األدل

ّ
  يثبت لم ما  تبد

ّ
   المعلومات عن الكشف عدم أن

 
 نسبي حينها  ف

   أو  كامل  بشكل  
 678المتهم.  إل جزن 

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

:  ما  عىل الدستوري اإلعالن من 33 المادة تنّص     النص "ُيحظر  يىل 
 
 ةرقاب من إداري قرار  أي تحصي    عىل القواني    ف

  القضاء."
 
   الطعن يجوز  ال  الجنائية، اإلجراءات لقانون وفقا

 
 679النظر.  إعادة أو  النقض بطريق إال  الجنايات محاكم أحكام ف

  
 
  60 مهلة ف

 
  30 )أو  الحكم تاري    خ من يوما

 
   يوما
 
  المتهم كان  حال ف

 
   بالموت( محكوما

 
 الحكم كان  إذا  (1 التالية:  الحاالت  ف

  فيه المطعون
 
   خطأ  عىل أو  للقانون، مخالفة عىل مبنيا

 
   أو  تطبيقه ف

 
   وقع إذا  (2 تأويله ف

 
   وقع إذا  أو  بطالن، الحكم ف

 
 ف

   أثر  بطالن اإلجراءات
 
 681النقض.  بطريق بالموضوع الفصل قبل الصادرة باألحكام يطعن 680الحكم.  ف

 

   النقض بطريق الطعن به، يختص فيما  كل  عليها  والمسئول المدنية بالحقوق والمدع   العامة للنيابة
 
 الصادر  الحكم ف

       

                                                         
  راجع 673

 
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة أيضا

 دةوالمساع العادلة المحاكمة ف 
   القانونية
 .(10) ن )ي(، (2) أ  المبدأ  أفريقيا، ف 

 . 51 الفقرة ،32 قمر  العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة )ب(؛ (10) ن المبدأ  نفسه، المرجع راجع 674
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 675

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 . 48 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة (؛1) )أ( (10) ن المبدأ  أفريقيا،
 . 48 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، وقبحق المعنية اللجنة 676
 . 49 الفقرة نفسه، المرجع 677
   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 678

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

 (. 1) )أ( (10) ن المبدأ  أفريقيا،
 . 345 مادةال الجنائية، اإلجراءات قانون 679
 . 381 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 680
 مكّرر.  385 ،385 ،382 المواد  الجنائية، اإلجراءات قانون 681
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   الجنايات محكمة من
 
   الحكم تنقض أن النقض لمحكمة ويكون 682ناية. بج المتهم غيبة ف

 
 683باإلعدام العقوبة حاالت  ف

   أنه فيه ثابت هو  مما  لها  تبي    إذا  أو 
   خطأ  عىل أو  للقانون،   مخالفة عىل مبن 

 
   أو  تطبيقه ف

 
   المحكمة أن أو  ،تأويله ف

 الن 

   بالفصل وفقا  لها  والية أوال  للقانون مشكلة تكن لم أصدرته
 
 يشي قانون يهف المطعون الحكم بعد  صدر  إذا  أو  الدعوى، ف

   األوجه كانت  إذا  684الدعوى، واقعة عىل
   الن 

ه تتصل النقض عليها  بن     معه المتهمي    من بغب 
 
  و الدعوى ف

 
 الحالة هذه ف

  إليهم بالنسبة الحكم بنقض يحكم
 
.  يقدموا  لم ولو  أيضا

 
  الحكم كان  إذا  685طعنا

 
 ذيال المحام   فعىل اإلعدام، بعقوبة صادرا

  المتهم، عن بالدفاع قام
 
  أو  كان  موكال

 
   النقض بطريق الطعن بإجراءات يقوم أن معينا

 
 وهذا  جه،و  لذلك كان  إذا  الحكم ف

   الحق من عليه للمحكوم بما  إخالل بغب  
 
 686آخر.  محام   بواسطة أو  بنفسه الطعن رفع ف

 

  فيه المطعون الحكم كان  إذا 
 
   خطأ  عىل أو  للقانون، مخالفة عىل مبنيا

 
   أو  تطبيقه ف

 
 الخطأ  لمحكمةا تصحح تأويله، ف

   الحكم استئناف يمكن وال  القانون بمقتص   وتحكم
   وقع إذا   687النقض.  لمحكمة الثان 

 
   وقع إذا  أو  بطالن، الحكم ف

 
 ف

   أثر  بطالن اإلجراءات
 
   المحكمة إل الدعوى وتعيد  الحكم المحكمة تنقض الحكم، ف

 جديد  من ها في لتحكم أصدرته الن 

  الطعن ويجوز  688آخرين.  قضاة من لةمشك
 
   ثانية
 
   الجديد  الحكم ف

 
 689الحاالت.  هذه ف

 

 690لجلسة. ا يوم قبل للتنفيذ  يتقدم لم إذا  للحرية مقيدة بعقوبة عليه المحكوم المتهم من المرفوع الطعن يسقط

 

   يقع ما  بإلغاء الحكم النقض محكمة من يطلب أن العام للنائب يجوز  المتقدمة، األحكام من استثناء
 
 قرار  أو  محك أي ف

   قضائية هيئة أية من صادر  إجراء أو  أمر  أو 
 
 من دام ما  بالطل هذا  يقبل وال  لسلطاتها، تجاوز  فيه يكون الجنائية المواد  ف

   بتقرير  الطلب ويرفع أخرى بطريقة الخطأ  إصالح الممكن
 
 وال  مرافعة بغب   يهف ويحكم األسباب فيه تبي    الكتاب قلم ف

   بعد  قدم إذا  الطلب يقبل
 يجوز  691فيه.  المطعون اإلجراء أو  األمر  أو  القرار  أو  الحكم صدور  تاري    خ من يوما  ثالثي    مص 

   النظر  إعادة طلب
 
   بالعقوبة الصادرة النهائية األحكام ف

 
   ليس ولكن والجنح الجنايات مواد  ف

 
 692الجنايات.  ف

 

   االستئناف بطلبات المتعلق اإلطار  هذا  يعتب  
 
 يتوفر  ال  (1 :  عدة ألسباب الدول   القانون مع متسق غب   اللين    القانون ف

   األخطاء استئناف حق
 
 ر تؤث أن شأنها  من أحكام إل تؤدي قد  المتهمي    أحد  قبل من االستئناف طلبات (2 الوقائع؛ ف

ئة أو  إدانة عىل م أن له تسن ّ  قد  األخب   كان  إذا  عما  النظر  برصف آخر، متهم تب 
ّ
  يقد

 
 ينتهك قد  ذيال األمر  الشأن بهذا  طعنا

   حقه
 
   والمشاركة نفسه عن الدفاع ف

 
 اإلدانة استئناف حقه من ليس المتهم بإدانة النقض قرار  صدر  إذا  (3 اإلجراءات؛ ف

   الوقائع أو  القانون أخطاء استئناف من يمنعه ما 
 المتهم من المرفوع الطعن يسقط (4 إدانته؛ عىل تؤثر  أن شأنها  من الن 

 مالئم العقوبة تنفيذ  كان  إذا  ما  تحديد  أو  معقول عذر  تقديم دون من الجلسة يوم قبل نفيذ للت يتقدم لم إذا 
 
   ا
 
 الظروف ف

   يقع ما  بإلغاء الحكم النقض محكمة من يطلب أن العام للنائب يجوز  (5 بالدعوى؛ المحيطة
 
 أو  ر أم أو  قرار  أو  حكم أي ف

   قضائية هيئة أية من صادر  إجراء
 
 إل الرجوع يجوز  ال  (6 المتهم؛ وليس لسلطاتها  تجاوز  فيه نيكو  الجنائية المواد  ف

 جديدة.  أدلة ظهور  عىل بناء نهائيا  فيها  الحكم بعد  الجنائية الدعوى

       

                                                         
 . 384 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 682
 . مكرر  385 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 683
 . 386 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 684
 . 396 المادة ة،الجنائي اإلجراءات قانون 685
 . 400 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 686
 . 393 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 687
 . 393 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 688
 . 399 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 689
 . 395 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 690
 . 401 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 691
 الجنائية، اإلجراءات قانون راجع نهائيا...  فيها  الحكم بعد  الجنائية الدعوى إل الرجوع يجوز  ال  . 402 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 692

 . 416 المادة
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   الحق يطبق ال  العسكرية، بالمحاكم يتعلق ما  ف

 
  يتول الذي الوحدة آمر  عن الصادرة الجزئية األحكام استئناف ف

 
 أيضا

 لتعدي إما  له يعود  الذي رتبة األعىل اآلمر  خالل من هو  للمراجعة الوحيد  السبيل 693وى. الدع ومالحقة التحقيق قيادة

 سكريةالع الميدانية المحاكم أو  العسكرية المحاكم عن الصادرة األحكام تقبل ال  ذلك إل باإلضافة 694إلغاؤها.  أو  العقوبة

   الدولية المعايب  و  الدول   القانون مع اللين    القانون يتوافق ال  بالتال   695االستئناف. 
 األحكام مراجعة ىلع بوضوح تنص الن 

 696عليا.  مستقلة مدنية محكمة قبل من العسكرية المحاكم عن الصادرة

 

  العسكرية المحاكم أمام المقاضاة 4.3.8

 الدولية والمعايير  الدول   القانون

 

  
 بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 14 ادةالم عليها  تنّص  كما   العادلة المحاكمة ضمانات توفب   العسكرية للمحاكم ينبغ 

   الميثاق من 7 والمادة العرن    الميثاق من 17 إل 15و 13و 12 والمواد  والسياسية، المدنية
 اإلنسان لحقوق األفريف 

   بما  والشعوب،
 
 بببس الصفات هذه إل العسكريون القضاة يفتقد  أن يجوز  ولكن 697والحياد.  االستقاللية معايب   ذلك ف

اتبية خضوعهم  698العسكرية.  للب 

 

، القانون بموجب  أمام مثلوا ي أن يجب الذين المدنيي    محاكمة باختصاص تتمتع أن العسكرية بالمحاكم يجدر  ال  الدول 

 كما   700الضحايا." بي    مدنيون وجد  إذا  عسكريي    موظفي    محاكمة باختصاص تتمتع أن وال  699فقط، العادية المحاكم

  العسكرية كمالمحا  اختصاص من يستثن   أن يجب
 
   الفصل أيضا

 
 بموجب الجرائمو  اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات ف

.  القانون الدول 
   النظر  هو  العسكرية المحاكم من الوحيد  الغرض إن 701

 
   البحتة العسكرية الطبيعة ذات الجرائم ف

 الن 

   702العسكريون؛ يرتكبها 
  العسكرية الجرائم مفهوم تفسب   وينبغ 

 
ا   تفسب 

 
 703ية. التأديب بالجرائم حرص ت وأن ضيقا

 

       

                                                         
 . 28 المادة العسكرية، الجنائية اإلجراءات قانون 693
 . 33 المادة العسكرية، الجنائية اإلجراءات قانون 694
،ل الدولية اللجنة 695 :  القضاء تواجه تحديات لحقوقيي   ، بي    والمساواة والمساءلة االستقاللية ضمان اللين    . 75 ص.  ،2016 الجنسي  
   المبادئ مسودة 696

   كانون  UN Doc. E  / CN.4  / 2006 /58، 13 العسكرية، المحاكم خالل من العدالة إدارة تحكم الن 
 2006 يناير  /  الثان 

 E/CN.4/2006/58، 13 رقم الوثيقة اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز  الفرعية للجنة الخاص المقرر  ير تقر  ،17 رقم المبدأ  ديكو(، مبادئ)
 . 57 الفقرة ،2006 حزيران/يونيو 

 األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛22 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 697
   الحق بشأن والتوجيهية

   القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 )ب(.  ل المبدأ  أفريقيا، ف 

  إينكال دعوى اإلنسان، لحقوق األوروبية المحكمة 698
ّ
-67 الفقرتان ،1998 حزيران/يونيو  9 ،41/1997/825/1031 رقم الطلب تركيا، ضد

68 . 
   الحق بشأن توجيهيةوال األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية للجنةا 699

   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 
 ف 

وع )ج(؛ ل المبدأ  أفريقيا،   E/CN.4/2006/58، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة العسكرية، المحاكم طريق عن العدل إقامة بشأن مبادئ مشر
/يناير  كانون  

 . 5 المبدأ  ديكو(، )مبادئ 2006 الثان 
  المع العامل الفريق تقرير  700

، باالحتجاز  ن   
 الفقرة ،1998 /ديسمب   األول كانون  E/CN.4/1999/63،18 رقم المتحدة األمم وثيقة التعّسف 

 )ب(.  80
 المبدأ  ،العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة 701
وع ؛29 /يناير  كانون  E/CN.4/2006/58، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة العسكرية، المحاكم طريق عن العدل مةإقا بشأن مبادئ مشر  

 الثان 
 . 9 المبدأ  ديكو(، )مبادئ 2006

   الحق بشأن والتوجيهية األساسية المبادئ والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة 702
   يةالقانون والمساعدة العادلة المحاكمة ف 

 ف 
 . )أ( ل المبدأ  ،أفريقيا 

، الدولية اللجنة 703 :  القضاء أمام تحديات للحقوقيي   ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين    . 72 ص.  ،2016 جنيف، الجنسي  



100 
 

  
 وليس مدنية طبيعة ذات تكون أعىل قضائية محكمة أمام للطعون العسكرية المحاكم قرارات تخضع أن ينبغ 

 العام لقانونا ومحاكم العسكرية المحاكم بي    القضائية والواليات االختصاصات بتنازع المتعلقة القضايا  أما  704عسكرية. 

  تشكل دستورية محكمة أو  عليا  محكمة مثل أعىل درجة من يةقضائ هيئة فيها  تفصل أن فيجب
 
 المحاكم نظام من جزءا

 705العادية. 

 

   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

   العسكرية المحاكم تتمتع
 
   الفصل باختصاص ليبيا  ف

 
 الجسيمة نتهاكاتواال  العادية الجرائم وبعض المدنيي    قضايا  ف

   مناقشته تّمت وكما  نسان. اإل  لحقوق
 
، الدولية اللجنة تقرير  ف :  القضاء أمام تحديات للحقوقيي    االستقالل مانض اللين  

، بي    والمساواة والمساءلة    العسكرية المحاكم تفصل الجنسي  
 
، قضايا  ف   706المدنيي  

 
 والجرائم العادية الجرائم عن فضال

.  القانون بموجب الدول 
 أحكام بعض تعديل بشأن 2017 لعام 4 رقم القانون النواب مجلس أصدر  التقرير، نشر  بعد   707

، الجنائية اإلجراءات وقانون ةالعسكري العقوبات قانون  الشخص   االختصاص نطاق يوسع الذي  708العسكرية

ا  العسكرية.  للمحاكم والموضوع  
 
 العقوبات قانون من 2 المادة بتعديل القاضية القانون، من (6-5) 1 للمادة وفق

 أعمال وا[ارتكب ]الذين "األفراد  و  المسلحة" "الجماعات عىل القضائية بالوالية العسكرية المحاكم تتمتع كري،العس

.  عىل إرهابية"  المرتكبة الجرائم لتشمل العسكرية المحاكم اختصاص القانون من (2) و  )ب( (1) 2 المادة توسع التوال 

 ونالقان مع األحكام هذه تتوافق ال  يرتكبها.  عمن النظر  برصف 710الجيش، ضد  المرتكبة الجرائم وكذلك 709،الدولة ضد 

   الدولية، والمعايب  
   الن 

، محاكمة تتم بأن تقص   القانون موجبب والجرائم اإلنسان، لحقوق الجسيمة واالنتهاكات المدنيي  

   الدول  
 
 العسكرية، رائمجال عىل صارم بشكل العسكرية المحاكم اختصاص يقترص  أن يجب فقط.  مستقلة مدنية محاكم ف

 العسكري.  االنضباط انتهاكات أي

   العسكرية المحاكم عىل السيطرة من بجزء التنفيذية السلطة وتحتفظ
 
، ليبيا  ف

 
 المحاكم عىل لطةس الدفاع لوزير  مثال

   القضاة تعيي    تشمل العسكرية
 
 لعاما النائب ترقيةو  بتعيي    المتعلقة القرارات وإصدار  وتنظيمهم العسكرية المحاكم ف

ه العسكري اف العسكريون القضاة يخضع وال  هذا  711العسكرية.  المحاكم أعضاء من وغب   مستقلة هيئة قبل من إلشر

  كما   712للقضاء.  األعىل المعهد  مثل
ّ
   تعتب   ال  العسكريي    القضاة تعيي    معايب   أن

 
 هذه ي   ب ومن أهليتهم لضمان كافية

       

                                                         
وع 704 /يناير  كانون  E/CN.4/2006/58، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة العسكرية، المحاكم طريق عن العدل إقامة بشأن مبادئ مشر  

 الثان 
 . 22 الفقرة ،32 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛17 المبدأ  ديكو(، )مبادئ 2006

وع 705  وحماية لتعزيز  الفرعية للجنة الخاص المقرر  من مقدم تقرير  ؛17 المبدأ  العسكرية، المحاكم طريق عن العدل إقامة بشأن مبادئ مشر
/يناير  كانون  CN.4/2006/58E، 13/ رقم المتحدة األمم وثيقة اإلنسان، حقوق  

 . 57-56 الفقرتان ،2006 الثان 
   العسكرية المحاكم اختصاص يطرح 706

 
   البت ف

 
" العسكريي    "األشى شؤون ف    لهم تعريف ورود  دون من النظاميي  

 
 العسكرية لعقوباتا قانون ف

 
 
ه بما  إشكالية

ّ
هم المدنيي    المحتجزين عىل ينطبق قد  أن ك بشكل   يتهمون ينالذ المدنيي    من وغب  .  مع مشب  ، الدولية جنةالل العسكريي    للحقوقيي  

:  القضاء مامأ تحديات ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين     راجع . 73 ،70 ،66 ص.  ،2016 الجنسي  
 
 لسنة 11 رقم القانون أيضا

2013،   
 
 لسنة 1 رقم )القانون العسكرية الجنائية اإلجراءات وقانون (1974 لسنة 37 رقم )القانون العسكرية العقوبات قانون ؛1،4 المادتي    ف

ل (1999
ّ
 . 2013 لسنة 11 رقم القانون بموجب والمعد

   العسكرية المحاكم تختص 707
 
 أو  الجري    ح "قتل (،107 المادة العسكرية، العقوبات )قانون النهب مثل الحرب جرائم أو  العادية الجرائم بعض ف

 يرىح   المعلومات من للمزيد  (. 107 المادة العسكرية، العقوبات )قانون الجرىح" عن و"التخىل   (،55 المادة العسكرية، اتالعقوب )قانون إيذائه"
، الدولية اللجنة إل العودة :  القضاء مامأ تحديات للحقوقيي   ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين    ،67-66 ص.  ،2016 الجنسي  
71، 73-74 . 

  . 5 المادة العسكرية، الجنائية اإلجراءات وقانون العسكرية العقوبات قانون أحكام بعض تعديل بشأن 2017 لسنة 4 رقم ونالقان 708 
 )ب(.  (1) 2 المادة نفسه، المرجع 709 
 ب(. -)أ (2) 2 المادة نفسه، المرجع 710 

، الدولية اللجنة 711 :  القضاء أمام تحديات للحقوقيي   ، بي    والمساواة اءلةوالمس االستقالل ضمان اللين   -74 ،68-67 ص.  ،2016 الجنسي  
75 . 
 الس لطة بأعض اء يتعل ق م ا  ف ي التأدي ب وإج راءات التفتي ش إدارات (19 )الم ادة الدف اع وزارة ع ن الص ادر  2000 لس نة 15 رق  م الق  رار  ينظ  م 712

 العس كرية.  القضائي ة
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 حائ قضاة خمسة أصل من فقط واحد  يكون أن المعايب  
 
   مؤهل عىل زا

 
، 713القانون.  ف   القول يمكن وبالتال 

ّ
 اإلطار  إن

  
م الذي القانون 

ّ
   العسكرية المحاكم ينظ

 
   ال  ليبيا  ف

 
   للحق الدولية والمعايب   الدول   القانون يستوف

 
 هيئة أمام المحاكمة ف

 ومستقلة.  مختصة قضائية

  
 
   الحق يطبق ال  العسكرية، بالمحاكم يتعلق ما  ف

 
   عن عوض الوحدة آمر  عن الصادرة الجزئية اماألحك استئناف ف

 القاض 

 ذلك إل ةباإلضاف إلغاؤها.  أو  العقوبة تعديل إما  له يعود  الذي رتبة األعىل اآلمر  خالل من هو  للمراجعة الوحيد  والسبيل

 يتوافق ال  لتال  با 714االستئناف.  العسكرية الميدانية المحاكم أو  العسكرية الدورية المحاكم عن الصادرة األحكام تقبل ال 

   الدولية والمعايب   الدول   القانون مع اللين    القانون
 العسكرية محاكمال عن الصادرة األحكام مراجعة عىل بوضوح تنص الن 

 عليا.  مستقلة مدنية محكمة قبل من

 

  

       

                                                         
، الدولية اللجنة 713 :  لقضاءا أمام تحديات للحقوقيي   ، بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين    . 75 ص.  ،2016 الجنسي  
:  القضاء أمام تحديات  714   راجع . 68 ص.   . 15-14 ص.  ،2016 تموز/يوليو  ،الجنسي    بي    والمساواة والمساءلة االستقالل ضمان اللين  

 
 أيضا

   69 ص. 
 
   العسكرية المحكمة قرارات كانت  إذا  ما  حيال باللبس يتعلق ما  ف

 استئناف.  محط االختصاص عىل تؤكد  الن 



102 
 

   الحق - الخامس الفصل
 
الدول   القانون بموجب الجرائم لضحايا  والجي   االنتصاف ف

715 

 الدول   القانون

 

 
ّ
   الحق إن

 
  القانون مبادئ من عام مبدأ  الفعالي    والجب   االنتصاف ف

ّ
   باإلجماع عليه الدول توافقت وقد

 
 األساسية لمبادئا ف

   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ
 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 

ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 
   إليها  يشار  أن )يمكن لدول  ا اإلنسان 

 
 بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية بالمبادئ يىل   ما  ف

   الحق
 
( االنتصاف ف    والجب 

ام هذا  وينطبق 716المتحدة.  لألمم العامة الجمعية اعتمدتها  الن   حقوق اتفاقيات عىل االلب  

   الحق هذا  يكّرس 717كافة.   اإلنسان
 
   والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 2 المادة من 3 الفقرة ف

 
 وف

ه التعذيب مناهضة اتفاقية من 14 المادة وب من وغب   والمادة ة،المهين أو  الالإنسانية أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 

   الميثاق من أ( 1 )الفقرة 7
.  الميثاق من 23و 12 والمادتي    والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف   ولةالد الحق يلزم العرن  

 عىل والحصول الشكوى بتقديم مختصة هيئة إل ذوي  ها  أو  الضحية وصول ضمان خالل من الفعال االنتصاف بواجب

ر  عن المالئم الجب   ،متا تكون بحيث الفعالية، فهو  االنتصاف لسبل المطلوب المعيار  أما  718بهم.  ألحق الذي الرص 
 
 حة

 
 
 719االنتهاك.  استمرار  وقف عىل وقادرة للتنفيذ  قابلة

 

ر  وجب      الدول   القانون بموجب الجرائم فيها  بما  كافة  اإلنسان حقوق انتهاكات عن مطلوب الرص 
ل الن 

ّ
 انتهاكات   تشك

 
 
    720اإلنسان.  لحقوق جسيمة

دة انتصاف سبل توفب   ينبغ 
ّ
ر  عن محد    الحرمان عن ينجم الذي الرص 

 من التعّسف 

       

                                                         
، الدولية اللجنة إل:  العودة يرىح   المراجع، من لمزيد  715    لحقا للحقوقيي  

 دليل- إلنسانا لحقوق الجسيمة االنتهاكات عن والجب   االنتصاف ف 
ر  ،2018 جنيف ،2 رقم الممارسي   

ّ
Right-content/uploads/2018/11/Universal-https://www.icj.org/wp- الرابط:  عب   متوف

 .ENG.pdf-2018-Guides-Practitioners-Reports-Publications-Remedy-a-to 
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ ساسيةاأل  المبادئ  716

 اإلنسان وقلحق الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان    التعس واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالي    والتقص   المنع مبادئ ؛11 المبدأ  الدول 
 ف 

 االحتجاز  أشكال من شكل ألي يتعرضون الذين األشخاص جميع بحماية المتعلقة المبادئ مجموعة ؛20 ،6 ،4 المبادئ محاكمة، وند واإلعدام
 . 33 ،7 المبدآن السجن، أو 

ه التعذيب مناهضة اتفاقية ؛8 المادة اإلنسان، لحقوق العالم   اإلعالن 717 وب من وغب   لمهينة،ا أو  انيةالالإنس أو  القاسية العقوبة أو  المعاملة ض 
، الميثاق (؛5-4) 24 (،2) 20 (،2) 8 المواد  القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية ؛14-13 المادتان  المادة العرن  

امات طبيعة : 3 رقم العام التعليق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة ؛23  2 المادة من 1 )الفقرة األطراف الدول الب  
 :  5 رقم العام التعليق الطفل، حقوق لجنة ؛5 الفقرة ،1990 األول/ديسمب   كانون  E/1991/23، 14 رقم المتحدة األمم وثيقة العهد(، من

ين 5CRC/GC/2003، 27/ رقم المتحدة األمم وثيقة (،6 الفقرة – 44و ،42و ،4 )المواد  الطفل حقوق اتفاقية لتنفيذ  العامة التدابب    تشر
/نوفمب    

  التميب    عىل بالقضاء المعنية ؛اللجنة24 الفقرة ،2003 الثان 
ّ
امات بشأن 28 رقم العامة التوصية المرأة، ضد  للدول األساسية االلب  

 كانون  CEDAW/C/GC/28، 16 رقم المتحدة األمم وثيقة المرأة، ضد  التميب    أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية من ٢ المادة بموجب األط راف
 . 34 ،32 الفقرتان ،2010 األول/ديسمب  

 المبدأ  ،العقاب من اإلفالت لمكافحة إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة 718
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ ؛31

 اإلنسان وقلحق الدول   للقانون الجسيمة كاتاالنتها  لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان   . 11 المبدأ  الدول 
 . 15 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 719
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 720

 اإلنسان قلحقو  الدول   لقانونل الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان   د(. -)ج 3 )ج(، 2 المبادئ الدول 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Universal-Right-to-a-Remedy-Publications-Reports-Practitioners-Guides-2018-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/11/Universal-Right-to-a-Remedy-Publications-Reports-Practitioners-Guides-2018-ENG.pdf
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ه والتعذيب 721الحياة، وب من وغب  ه واالغتصاب 723القشي، ختفاءواال  722السّيئة، المعاملة ض  وب من وغب   العنف ض 

   والعنف الجنس  
، النوع عىل المبن  قاق.  724االجتماع   725واالسب 

 

ل
ّ
  الجب   يشك

 
   الحق من يتجّزأ  ال  جزءا

 
، التأهيل، وإعادة التعويض، الجب   أشكال وتشمل 726الفّعال.  االنتصاف ف

ّ
 والرد

ضية،    ولكن بديلة خيارات   الجب   لأشكا تعتب   ال  727التكرار.  عدم وضمانات والب 
  تكون أن ينبغ 

 
   ا جميعه متوافرة

 
 المبدأ، ف

   صلة ذات جميعها  تكن لم ولو 
 
  الجب   يكون أن ويجب قضية.  كلّ   ف

 
ر  االنتهاك خطورة مع متناسبا  يلحق الذي والرص 

   728بالضحية،
  يكون أن وينبغ 

 
   وهذا  729مالئم.  هو  ما  بحسب للضحايا، الخاصة االحتياجات مع مكيفا

 التعويض، أن يعن 

ار  األرباح( فقدان )مثل المادي الجانب يعكس أن يجب المثال، سبيل عىل    (النفس   األذى )مثل المعنوية واألض 
 الن 

 730أشتها.  أو  بالضحية بالفعل لحقت

 

 
 
، الدول   للقانون وفقا  

  الدول تكون اإلنسان 
 
   االنتهاكات عن بالتعويض ملزمة

 تكون كما   لحة،المس قواتها  ترتكبها  الن 

 
 
   األعمال جميع عن مسؤولة

افها  تحت أو  تعليماتها  عىل بناء تترّصف مجموعات أو  أشخاص يرتكبها  الن   بتوجيه و أ إشر

   منها،
 
اعات ف حة الب  

ّ
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ تلزم 731الدولية.  غب   أو  الدولية سواء المسل

 
 ف

   الدول، والجب   االنتصاف
 
ة باالنتهاكات علقيت ما  ف  نحو  عىل العدالة لإ "الوصول بتوفب   اإلنسان، الدول   للقانون الخطب 

ر  من بالضحية لحق ما  جب   )و( وفعال متساو   المرتكبة الجرائم لضحايا  يحق كما   732". وفوري وفعال مناسب نحو  عىل ض 

 
ّ
  اإلنسانية ضد

 
.  عىل بالحصول أيضا  733الجب 

 

، القانون بموجب ها  أو  العفو  أحكام تؤثر  ال  الدول   الدول   ونالقان بموجب الجرائم ضحايا  حق عىل الرأفة تدابب   من غب 

  
 
.  االنتصاف ف  734والجب 

       

                                                         
 ،4 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛6 (،3) 2 المادتان والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  721
   واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات ي   الفعال والتقص   المنع مبادئ ؛27

 . 20 المبدأ  محاكمة، دون واإلعدام التعسف 
ه للتعذيب الفعالي    والتوثيق التقص   مبادئ ؛14-13 المادتان التعذيب، مناهضة اتفاقية 722 وب من وغب   أو  اسيةالق العقوبة أو  المعاملة ض 

 التعذيب، مناهضة لجنة )ج(؛ 1 المبدأ  ،2000 األول/ديسمب   كانون  A/RES/55/89، 4 رقم المتحدة األمم وثيقة المهينة، أو  الالإنسانية
 . 4 رقم العام التعليق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة ؛3 رقم العام التعليق

 (. 5-4) 24 (،2) 20 (،2) 8 المواد  القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية 723
وتوكول ؛14-13 المادتان التعذيب، مناهضة اتفاقية ؛7و (3 )الفقرة 2 المادتان والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   لعهد ا 724  الب 

   بالميثاق الملحق
   المرأة بحقوق المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

 . 25 المادة مابوتو(، )بروتوكول أفريقيا  ف 
 . 8و (3 )الفقرة 2 المادتان والسياسية، المدنية قوقبالح الخاص الدول   العهد  725
 . 16 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 726
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 727

 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان   لجنة ؛16 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة ؛23-15 المبادئ الدول 
 . 2 الفقرة ،3 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة

   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 728
 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 

ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 
، اإلنسان   . 18 المبدأ  الدول 

 . 6 الفقرة ،3 رقم العام التعليق التعذيب، مناهضة لجنة 729
   بالحق المتعلقة األساسية التوجيهية المبادئ 730

 
 اإلنسان وقلحق الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والتعويض االنتصاف ف

، الدول   للقانون الجسيمة تهاكاتواالن  
 )ب(.  20 المبدأ  اإلنسان 

ام الخاصة االتفاقية 731 ية الحرب وأعراف قواني    باحب  ين 18 ،وملحقاتها الب  وتوكول ؛3 المادة ،1907 األول/أكتوبر  تشر    الب 
 
 األول، اإلضاف

   الدول   القانون بيانات قاعدة ؛91 المادة
   اإلنسان 

 
 . 150 القاعدة األحمر، ليبللص الدولية للجنة العرف

   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 732
 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 

ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 
، اإلنسان   . 11 المبدأ  الدول 

  العام المدع   ؛75 المادة الدولية، الجنائية للمحكمة األساىس   النظام 733
ّ
 دائرة ،ICC-01/04-01/07 رقم الدعوى كاتانغا،  جرمان ضد

ار  بجب   األمر  الثانية، المحاكمة   األض 
 
، النظام من 75 للمادة تبعا  . 2017 آذار/مارس 24 األساىس 

 المبدأ  ،العقاب من اإلفالت ةلمكافح إجراءات اتخاذ  خالل من وتعزيزها  اإلنسان حقوق بحماية المتعلقة المبادئ من المستوفاة المجموعة 734
ها  أو  العفو  أحكام تؤثر  ال " )ب(:  24    الضحايا  حق عىل الرأفة تدابب   من غب 

   بالحق تخل ال  أنها  كما   ...، التعويض، ف 
  اجعر  المعرفة." ف 

 
 اللجنة أيضا

 . 27 الفقرة ،36رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية
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   اللين    القانون
 

 الدولية والمعايير  الدول   القانون ضوء ف

 

ه عىل العقوبات قانون ينّص 
ّ
   عليها  المنصوص بالعقوبات الحكم يمس "ال  أن

 
  يكون ما  القانون هذا  ف

 
 من لخصومل واجبا

  735". والتعويض الرد 
 
ر  حصول يدع   من لكل الجنائية، اإلجراءات لقانون ووفقا  دعيا م نفسه يقيم أن الجريمة من له ض 

   مدنية بحقوق أو  العامة النيابة
 
   الشكوى ف

.  الضبط مأموري أحد  إل إل يقدمها  الن   
ر  لحقه لمن 736القضان   من ض 

   قيقالتح أثناء مدنية بحقوق يدع   أن الجريمة
 
   الطعن طلبه رفض ولمن الدعوى ف

 
 737االتهام.  فةغر  أمام الرفض قرار  ف

   لدى المقدمة الدعوى إن
   من الصادر  القرار  يمنع ال  ولكن، االستئناف، تقبل ال  التحقيق قاض 

 النيابة أو  التحقيق قاض 

  االدعاء من المدنية بالحقوق المدع قبول بعدم
 
 حكمةالم أمام دعواه رفع من أو  ة،الجنائي المحكمة أمام ذلك بعد  مدنيا

  738المدنية. 

 

   يصدر  حكم كل  739االستئنافية.  المحكمة أمام يقبل وال  المرافعة باب بإقفال القرار  صدور  حن   المدنية الدعوى ترفع
 
 ف

   يفصل أن يجب الجنائية الدعوى موضوع
 
   التعويضات ف

 ر ت لم ما  وذلك المتهم، أو  المدنية بالحقوق المدع   يطلبها  الن 

   الفصل أن المحكمة
 
   خاص تحقيق إجراء يستلزم التعويضات هذه ف

   الفصل إرجاء عليه ينبن 
 
 فعندئذ  الجنائية الدعوى ف

 يجب المدنية المحاكم أمام المدنية الدعوى رفعت إذا  740مصاريف.  بال  المدنية المحكمة إل الدعوى المحكمة تحيل

  يحكم حن   فيها  الفصل وقف
 
   نهائيا
 
ر  ناله من رفع إذا  741ائية. الجن الدعوى ف  إل التعويض بطلب دعواه الجريمة من ض 

 المحكمة إل يرفعها  أن المدنية المحكمة أمام دعواه ترك إذا  له جاز  الجنائية، الدعوى رفعت ثم المدنية، المحكمة

   للحكم يكون 742. الجنائية الدعوى مع الجنائية
   الجنائية المحكمة من الصادر  الجنان 

 
اءةب الجنائية وىالدع موضوع ف  الب 

ء قوة باإلدانة أو   
   وبوصفها  الجريمة بوقوع يتعلق فيما  به المحكوم السر

   المدنية كمالمحا  أمام إل ونسبتها  القانون 
 
 ف

   الدعاوى
  فيها  فصل قد  يكن لم الن 

 
   743فاعلها.  نهائيا

   المدنية الدعوى تنقص 
   المقررة المدة بمص 

 
، القانون ف  

 المدن 

   لذلك تأثب   فال  بها، الخاصة األسباب من لسبب رفعها  بعد  الجنائية الدعوى سقطت وإذا 
 
 لمدنيةا الدعوى سب   ف

ك أن المدنية بالحقوق للمدع   744معها.  المرفوعة    دعواه يب 
 
 تأثب   كالب   لهذا  يكون وال  الدعوى عليها  كانت  حالة أية ف

 أمام رفعها ي أن له يجوز  الجنائية، المحاكم أمام رفوعةالم دعواه المدنية بالحقوق المدع   ترك وإذا  الجنائية، الدعوى عىل

 745المدنية.  المحاكم

 

  من بالرغم
ّ
  عىل ينّص  العقوبات قانون أن

ّ
   بواجبه يمّس  ال  الجريمة مرتكب مالحقة أن

 
  إال  حية،للض والتعويض الرد  ف

ّ
 أن

   الدولة واجب عىل ينص ال  اللين    القانون
 
   الدول   قانونال بموجب الجرائم عن الضحايا  إنصاف ف

 مسؤوليتها  ملتتح الن 

.  القانون مع يتوافق ال  اللين    فالقانون وبالتال   الدول 
 والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  بموجب 746

   للنظر  مناسبة وإدارية قضائية "آليات بإنشاء القيام األطراف الدول عىل يجب
 
 مقتص  ب الحقوق انتهاكات ادعاءات ف

       

                                                         
 . 15 المادة العقوبات، قانون 735
 . 226 ،17 المادتان الجنائية، اإلجراءات نونقا 736
 . 173 ،60 المادتان الجنائية، اإلجراءات قانون 737
 . 231 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 738
 . 224 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 739
 . 282 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 740
 . 238 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 741
 . 237 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 742
 . 417 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 743
 . 232 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 744
 . 235 ،233 المادة الجنائية، اإلجراءات قانون 745
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ 746

 اإلنسان قلحقو  الدول   نللقانو  الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان   . 3 المبدأ  الدول 
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." نونالقا أحكام المحىل 
747  

 
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية للمبادئ وفقا

 
 وفقا  لة،الدو  "ت وفر  االنتصاف، ف

اماتها  المحلية لقوانينها   جس يمة انت هاكات  كلتش أفع ال م ن عن ه تمتن ع أو  به تقوم ما  لضحايا  الجب   الدولية، القانونية والب  

ة نت هاكاتوا اإلنس ان لحق وق ال دول   للق انون    للق انون خط ب 
...  اإلنس ان   ب رامج وض ع إل تس غ أن لل دول ينبغ ي ال دول 

 عل ى اكاالنت ه ع ن المس ؤولة األط راف ق درة لع دم تحس با  للض حايا، المقدم ة األخ رى والمس اعدات ب الجب   تع ن   وطني ة

اماتها  الوف اء    رغبتها  عدم أو  بالب  
 
 748ذلك." ف

 

  عىل
ّ
  ليبيا  أقّرت أعاله، ذكر  ا م حد

 
   القواني    من عددا

.  القانون بموجب الجرائم عن العفو  منحت الن   القانون قرّ ي إذ  الدول 

  عىل 2012 لسنة 35 رقم
ّ
ر  ب "حق تخل ال  العفو  أحكام أن    المترص 

 
 لسنة 6 رقم القانون وينّص  749"،والتعويض الرد  ف

.  مماثل مقتص   عىل 2015
 
  750تقريبا

 
  وتنق القانون هذا  نفاذ  قبل المرتكبة الجرائم عن عف  ي ألحكاما لهذه ونتيجة

 ص 

تبة الجنائية واآلثار  بها  المحكوم العقوبات وتسقط بشأنها  الجنائية الدعاوى  سوابق لسج من وتمخ   عليها  المب 

ل الذي )األمر  751العفو بهذا  المشمولي   
ّ
  يشك

 
ام خرقا   اعتبار  عىل 752أعاله(.  مناقشته تّمت كما   بالمالحقة، لاللب  

ّ
 نطاق أن

  يبف   العفو 
 
   بالمجال محصورا

  المدنية الدعاوى يطال وال  الجنان 
ّ
   جديدة دعاوى رفع إمكانية أو  الجناة ضد

 
 لمستقبل،ا ف

  القول يمكن
ّ
.  الأشك كافة  وليس بعض عىل سلن    بشكل   التأثب   من العفو  تمنع وكأنها  تبدو  األحكام هذه إن  شأن ومن الجب 

   الحق إعمال تعرقل أن هذه العفو  تدابب  
 
ضية.  أشكال من كشكل    والمساءلة التحقيق ف  753الب 

 

 
 
 يأتيان وال  والتعويض الرد  عىل 2015 لسنة 6 رقم والقانون 2012 لسنة 35 رقم القانون من كلّ   ينّص  ذلك، عىل عالوة

ضية، ذكر  عىل   اعتبار  وعىل التكرار.  عدم وضمانات التأهيل، وإعادة الب 
ّ
 الدولية ليةالمسؤو  قانون بموجب ملزمة ليبيا  أن

، القانون بموجب الجرائم لضحايا  الجب   أشكال كامل  بتوفب   اإلنسان حقوق وقانون    نونالقا تعديل يجب الدول 
ّ

 المحىل

 754األخرى.  الجب   أشكال يشمل بحيث األساس هذا  عىل

 

   ال  جهته، من
 من عشر  السابع ثورة استلزمته ما  لكلّ  ةالشامل الحصانة عىل ينّص  والذي 2012 لسنة 38 رقم القانون يأن 

اير، :  ما  عىل القانون هذا  وينّص  للضحايا.  والجب   االنتصاف سبل ذكر  عىل 755فب   لمادتي   ا بأحكام اإلخالل عدم مع " يىل 

اءة حكم أو  باألوجه أمر  صدر  إذا  العقوبات قانون من (262و 261)    إليهم المشار  األشخاص أحد  بب 
 
 نم األول المادة ف

ا  الرجوع حق له فليس القانونية أو  الموضوعية األسباب من سبب ألي القانون ذا ه ا  أو  جنائيًّ  من عىل و أ الدولة عىل مدنيًّ

   يثبت لم ما  عليه تحفظ أو  باعتقاله قام
 
 756كيدية."  أو  ةمختلق إليه المسندة الواقعة أن الحكم أسباب أو  النيابة قرار  ف

  المدنية الدعاوى رفع يمنع وكأنه المقتص   هذا  ويعتب  
ّ
   السابقي    المسؤولي    يحرمون الذين األشخاص ضد

 
   نظام ف

 
 القذاف

وع غب   نحو   عىل حريتهم من .  أو  مشر  
، تعّسف    وبالتال 

ّ
امات مع متسق غب   يعتب   2012 لسنة 38 رقم القانون فإن  االلب  

 لليبيا.  الدولية

 

       

                                                         
 . 15 الفقرة ،31 رقم العام التعليق اإلنسان، بحقوق المعنية اللجنة 747
   الحق بشأن التوجيهية والمبادئ األساسية المبادئ  748

 اإلنسان قلحقو  الدول   للقانون الجسيمة االنتهاكات لضحايا  والجب   االنتصاف ف 
ة . واالنتهاكات    للقانون الخطب 

، اإلنسان   . 16-15 المبدآن الدول 
 . 5 المادة ،2012 لسنة 35 رقم القانون 749
 . 10 المادة ،2015 لسنة 6 رقم القانون 750
 . 1 المادة ،2015 لسنة 6 رقم القانون ؛2 المادة ،2012 لسنة 35 رقم القانون 751
 . 4-3 القسم راجع 752
 . 27 الفقرة ،36 رقم العام التعليق اإلنسان، قوقبح المعنية اللجنة 753
 أنواع )من الذكرى كإحياء  إضافية جب   أشكال عىل أدناه، تحليلها  ويتّم  ،2013 لسنة 29 رقم القانون من 23 المادة تنص المثال، سبيل عىل 754

ضية(  التأهيل.  وإعادة الب 
 . 4 المادة ،2012 لسنة 38 رقم القانون 755
 . 5 المادة ،2012 نةلس 38 رقم القانون 756
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   مناقشته تمت الذي ،2012 لعام 50 رقم القانون ينص
 
 تحت السياسيي    السجناء تعويض عىل أعاله، 4.2.4 سمالق ف

، نظام  
 
   القذاف

   إجراء أي من السلطات ويعف 
   التعويضات نطاق من يحد  مما  الضحايا، جانب من آخر  قانون 

 يمكن الن 

   منحها 
 
.  للقانون مخالفة ف    الزمنية المدة عىل بناء التعويض تحديد  يتم وحيث الدول 

   السجي    قضاها  الن 
 
 ،الحجز  ف

ط مع يتوافق ال  ذلك فإن   التعويض يكون أن شر
 
ر  مع متناسبا ار  ومع بالسجي    لحق الذي الرص   المعنويةو  المادية األض 

  
   القانون يفشل كما   تكبدها.  الن 

 
   بما  التعويضات، من أخرى عناض  توفب   ف

 
   عليه كان  لما  الوضع إعادة ذلك ف

 
 السابق، ف

ضية  تكرار. ال عدم وضمانات التأهيل وإعادة الب 

 

   االنتقالية بالعدالة المتعلق 2013،757 لسنة 29 رقم القانون ينّص 
 
.  أشكال بعض عىل 758ليبيا، ف ح الجب 

ّ
 1 المادة توض

 
ّ
 وقهملحق وممنهجة جسيمة "انتهاكات من السابق النظام خالل الليبيون له تعرض ما  معالجة إل يهدف القانون أن

ر  جب   أجل من وذلك للدولة، عةالتاب االجهزة قبل من األساسية:  وحرياتهم   أخرى.  فأهدا جملة بي    من والتعويض الرص 

   األفعال نفسها  المادة وتتضّمن كما 
   القانون هذا  يشملها  الن 

ر  جب   يجوز  والن   لتحصي    وريةض   كانت  "أعمال عنها، الرص 

مة غب   السلوكيات بعض شابتها  الثورة    الدول   نالقانو  بموجب الجرائم الصياغة هذه تشمل وقد  بمبادئها." الملب  
 الن 

 لسنة 6 رقم والقانون 2012 لسنة 38و 35 والقواني    القاعدة هذه بي    التوفيق يمكن كيف  هو  والسؤال الثّوار.  ارتكبها 

2015   
اع خالل المرتكبة الدول   القانون بموجب الجرائم معظم عن تعفو  الن   759. 2011 عام الب  

 

 أي 2013 لسنة 29 رقم القانون يمنح كما 
 
 عىل الحصول اإلنسان لحقوق وممنهجة جسيمة النتهاكات تعرض من لكل ضا

ر  عن المال   التعويض دفع (1: اآلتية الصور  من أكبر  أو  بصورة التعويض ويكون الدولة من مناسب تعويض  المادي، الرص 

   الصور  من صورة أي (4 اجتماعية، خدمات وتقديم التأهيل وإعادة العالج (3 الذكرى، تخليد  (2
 بتحديدها  يصدر  الن 

اح عىل بناء الوزراء مجلس من قرار    المقتص   هذا  يعكس وفيما  760والمصالحة.  الحقائق تقص   هيئة اقب 
 
 مضمون جزئيا

، القانون بموجب الجب   ضية أشكال يشمل ال  فهو  الدول     والحق التكرار  عدم وضمانات والرد  األخرى الب 
 
 عرفةم ف

 يتم أن ىلع التعويض بتقدير  تقوم قاض برئاسة الهيئة إدارة مجلس يعينها  لجنة من بقرار  التعويض يحدد  761الحقيقة. 

  االستنتاج ويمكن 763الضحايا.  تعويض صندوق دفعه ويتول 762. الهيئة من القرار  اعتماد 
 
 الجب   عىل الحصول إجراء أن إذا

 
 
  مرفوعة جنائية أو  مدنية دعاوى أيّ  عن مستقلّ  2013 لسنة 29 رقم للقانون تبعا

ّ
 القانون بموجب الجرائم مرتكن    ضد

 .  الدول 

 

   وصدر 
 
م الذي 2013 لسنة 31 رقم القانون الحق وقت   ف

ّ
   قضوا  الذي األشخاص عائالت إل تعويضات قد

 
 "المذبحة ف

   قضوا  من أو  الجماعية
 
ها  أو  التعذيب أو  األمراض بسبب السجن ف   وفاتهم ثبتت وسواء غب 

 
 )هم بت"تث لم أو  رسميا

   764شهداء(
  "جريمة أنها  عىل توصف والن 

ّ
   العامة اإلدارية الجهة استمرار  عىل القانون ينّص  765اإلنسانية." ضد

 كان  الن 

       

                                                         
   2013 لسنة 29 رقم القانون  757

 
   . 2013 األول/ديسمب   كانون  2 االنتقالية، العدالة شأن ف

 
 أنظمة أو  تدابب   أي تتخذ  لم الصياغة، وقت ف

 القانون.  هذا  لتنفيذ  إضافية
758  

 
 وممنهجة جسيمة انتهاكات من السابق النظام خالل الليبيون له تعرض ما  "معالجة إل 2013 لسنة 29 رقم القانون يهدف ،1 للمادة وفقا
 حفظو  المؤسسات وإصالح الجناة ومحاسبة الحقيقة إظهار  أجل من وذلك ...، للدولة، التابعة االجهزة قبل من األساسية وحرياتهم لحقوقهم
ر  وجب   الوطنية الذاكرة    األخطاء عن والتعويض الرص 

 الوطنية الحةالمص ال الوصول بهدف وذلك عنه....  بالتعويض مسؤولة الدولة تكون الن 
 والقانون." الحق لدولة والتأسيس االجتماع   السلم وترسيخ البي    ذات وإصالح

 أعاله.  3-2 القسم راجع 759
 . 23 المادة ،2013 لسنة 29 رقم القانون 760
ين S/18/7A/HRC/RE، 13 رقم المتحدة األمم وثيقة ،7/ 18 رقم المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس قرار  761  األول/أكتوبر  تشر

   الخاص المقّرر  تقرير  ؛2011
A/HRC/21/46  رقم المتحدة األمم وثيقة التكرار، عدم وضمانات والجب   والعدالة الحقيقة بتعزيز  المعن 

(2012 .) 
أسها  أعضاء خمسة من مكونة اللجنة تكون . 24 المادة ،2013 لسنة 29 رقم القانون 762 .  يب   قاض 
 (. 1) 25 المادة ،2013 لسنة 29 مرق القانون 763
   2013 لسنة 31 رقم القانون 764

 
 . 2 المادة ،2012 األول/ديسمب   كانون  18 سليم، أبو  سجن بمذبحة الخاصة األحكام بعض تقرير  شأن ف

 . 1 المادة نفسه، المرجع 765
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 ال  الذين ألشخاصل ويحق ألشته؛ األخرى والعيبينة المالية المزايا  وكافة مرتباته برصف وفاته قبل الشهيد  بها  يعمل

   يندرجون
 
  الفئة هذه ف

 
  معاشا

 
. لي دينار  ألف من تقاعديا ن  

 حول الحقائق لتقّص   لجنة تشكيل عىل القانون وينّص  766

حات وتقديم  767الوفاة؛ سبب تحديد  منها  ألهداف المذبحة،    الشاملة والتوصيات المقب 
 
 هذه آثار  معالجة شأن ف

  القانون ويذكر  768سليم.  أبو  سجن شهداء أهال   أوضاع كافة  تسوية عىل والعمل المذبحة؛
ّ
م ما  أن

ّ
ليم ال  أحكام من تقد

ّ
 ث

   سليم أبو  سجن مذبحة شهداء أهال   بحقوق إخالل   "أيّ 
 
   العامة القواعد  بمقتص   التعويض ف

 
   لكت أو  القانون ف

 تقّرر  الن 

." لهم
 
   769مستقبال

 
، نظام ف  

 
 إسقاط مقابل لين    دينار  ألف 200 يبلغ تعويض عىل يحصلون الضحايا  أهال   كان  القذاف

  770العائالت.  من %50 نسبة به قبلت كانت  ما  وهو  إضافية قانونية شكاوى أي
ّ
  إل

ّ
 يشب   2013 لسنة 31 رقم القانون أن

 
 
  إل ضمنيا

ّ
   للحق إسقاط أي أن

 
  يعد  لم التعويض ف

 
  صالحا

ّ
 القانون وجببم التعويض بحق يتمتعون الضحية أهال   وأن

  اللين   
 
   عليها  المنصوص التعويض خطط إل إضافة

 
 . 2013 لسنة 31 رقم القانون ف

 

 

  

       

                                                         
 . 4-2 المادتان نفسه، المرجع 766
   صاتباختصا اللجنة مهام إخالل عدم عىل بوضوح القانون ينّص  767

   العامة والنيابة التحقيق قاض 
 
ة ف  الجنائية.  لدعوىا ورفع التحقيق مباشر

  راجع ،6 المادة نفسه المرجع 768
 
 . 5 ،1 المادتي    أيضا

 . 10 المادة نفسه، المرجع 769
   اإلنسان حقوق أوضاع تطّورات تنتظر:  لن والعدالة الحقيقة ووتش، رايتس هيومن 770

 . 55 ص.  ،2009 المؤسسية، المعّوقات وسط ليبيا  ف 



108 
 

 التوصيات - السادس لالفص

 

ة وتجاوزات اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات من ليبيا  شهدته مّما  بالرغم    الدول   للقانون خطب 
لت اإلنسان 

ّ
 جرائم شك

   نظام سقوط أثناء الدول   القانون بموجب
 
م أو  للمساءلة يخضع لم بعده، وما  القذاف

ّ
 من قليل دد ع سوى العدالة إل يقد

  بالذكر  الجدير  ومن األفراد. 
ّ
   الفاعلة الجهات أن

 
   بما  القضاء، مجال ف

 
 تتمتع ية،القضائ والسلطات العامة النيابة ذلك ف

   اإلطار  لديها  ويتوفر  بالكفاءة اليوم
ة القانون    قضائية ومالحقة فعالة تحقيقات لمباشر

 
 وإنصاف المساءلة قتحقي إل سعيا

، والتجاوزات.  االنتهاكات هذه ضحايا   ت المطلوبة بمسؤولياتها  تضطلع أن الجهات هذهب يجدر  وبالتال 
 
 لهذه حقيقا

   الوضع استقرار  ضمان أجل من بالكثب   القيام من بد  ال  ولكن، األهداف. 
   السياسية والحالة األمن 

 
 تحسي    أجل نم ليبيا  ف

   العاملي    قدرات
 
  إل القضاء مجال ف

ّ
 يقوموا  أن م،واأله االنتصاف، وسبل المساءلة تطبيق من يتمكنوا  لك   األمثل الحد

م بما  بذلك   هنا، من الدولية.  والمعايب   الدول   القانون مقتضيات يحب 
ّ
يغ   اإلطار  إصالح فإن  الجنائية لعدالةا لنظام التشر

ام تكفل وبطريقة وحيادي فعال نحو   عىل العدل إلقامة أساىس   أمر   وحمايتها.  اإلنسان حقوق احب 

 

  المختصة، طاتالسل للحقوقيي    الدولية اللجنة تدعو 
 
 من دد ع التخاذ  إليها، الموكلة والمسؤوليات لمهامها  تبعا

 اإلجراءات: 

 

ق فيما 
ّ
 للمساءلة:  الموضوع   باإلطار  يتعل

 

 امات مع للتعذيب الوارد  كالتعريف  اتساق لضمان 2013 لسنة 10 رقم القانون من 2 المادة تعديل  الدولة الب  

   بما  القانونية،
 
ه التعذيب مناهضة اقيةاتف عليه تنّص  ما  ذلك ف وب من وغب   أو  القاسية ةالعقوب أو  المعاملة ض 

ة األفعال سائر  وتجريم المهينة، أو  الالإنسانية    الخطب 
 مهينة؛ أو  يةالإنسان أو  قاسية عقوبة أو  معاملة تشكل الن 

 ؛ نونالقا مع يتوافق بما  القشي االختفاء لتجريم 2013 لسنة 10 رقم القانون من 1 المادة تعديل  الدول 

  الحرمان ممارسات تجريم إل تهدف قواني    سّن   
   الحق من التعّسف 

 
   بما  الحياة ف

 
 إجراءاتب اإلعدامات ذلك ف

  موجزة
 
  وتعّسفا

ّ
امات للوفاء المطلوب بالحد  بالحقوق الخاص الدول   العهد  من 6 المادة بموجب ليبيا  بالب  

، الميثاق من 5 والمادة والسياسية، المدنية    الميثاق من 4 والمادة العرن  
 والشعوب اإلنسان لحقوق األفريف 

؛ الدول   والقانون  
 اإلنسان 

 لجأوني الذين ومساعديهم العموميي    الموظفي    عقاب عدم إمكانية إللغاء العقوبات قانون من 71 المادة تعديل 

   القاتلة القوة استخدام إل
 
 لمهامهم؛ أدائهم سياق ف

 الواردة التعريفات تعكس بحيث العقوبات قانون من 408و 407 المادتي    تعديل   
 
   بما  لاسطنبو  بروتوكول ف

 
 ف

   االغتصاب أفعال تجريم خالل من ذلك
 عندما  قطف ليس )أي إكراهية بيئة وجود  إل الرضا  عدم فيها  يعزى الن 

 كافة  بل فحسب العرض" "هتك تشمل ال  بحيث 408 المادة وتعديل (”الخداع أو  التهديد  أو  بالقوة“ ترتكب

   والعنف الجنس   للعنف األخرى األشكال
 االغتصاب؛ غب   االجتماع   النوع عىل المبن 

 العقوبات قانون من 424 المادة إلغاء   
 فعلل الجنائية اآلثار  وانتهاء والعقوبة الجريمة سقوط عىل تنّص  الن 

 الضحية؛ عىل زواجه الفاعل عقد  إذا  العرض هتك أو  االغتصاب

 قاق بجريمة تعريف لتضمينها  العقوبات قانون من 425 المادة تعديل  والمعايب   الدول   القانون مع يتسق االسب 

 الدولية؛

  المرتكبة والجرائم الحرب جرائم لتجريم قواني    إقرار  
ّ
   بها  يعرف كما   اإلنسانية ضد

 
  اإلنس القانون ف

 الدول   ان 

   والقانون
؛ الجنان   الدول 

 عن والقادة السياسيي    مسؤولية تعريف يصبح بحيث 2013 لسنة 10 رقم القانون من 5 المادة تعديل 

  التعذيب
 
  الدولية؛ والمعايب   الدول   القانون مع متوافقا

 القشي، االختفاء جرائم الستثناء 2015 لسنة 6 رقم والقانون 2012 لسنة 35 رقم القانون إلغاء( )أو  تعديل 

   السيئة والمعاملة
ل الن 

ّ
   والحرمان جرائم، تشك

  والجرائم الحرب وجرائم الحياة، من التعسف 
ّ
 من انيةاإلنس ضد



109 
 

 القانون بموجب الجرائم الستبعاد  2012 لسنة 38 رقم القانون من 4 المادة إلغاء( )أو  وتعديل العفو  تدابب   نطاق

اع أثناء المرتكبة الدول    ؛2011 عام الب  

 مسؤولي   ال العموميي    للموظفي    جنائيةال المسؤولية عىل تنّص  لك   العقوبات قانون من (1) 69 المادة تعديل 

   الدول   القانون بموجب الجرائم ارتكاب عن
 
 لمهامهم؛ أدائهم سياق ف

 وعة غب   لألوامر  الرؤساء ألوامر  باالمتثال الدفاع الستبعاد  العقوبات قانون من (2) 69 المادة تعديل  بشكل   المشر

   المحكمة مسؤولية وتحديد  الدول   القانون بموجب الجرائم بارتكاب القاضية كاألوامر   واضح
 
   لالفص ف

 
 ف

وعية    به التذرع عند  األمر  مشر
 
 الدفاع؛ ف

 وتوكول القشي، االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية إل االنضمام  لملحقا االختياري والب 

وتوكول التعذيب، مناهضة باتفاقية    االختياري والب 
 المدنية بالحقوق الخاص الدول   بالعهد  الملحق الثان 

وتوكول والسياسية،    والب 
 
 الثقافية،و  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدول   بالعهد  الملحق اإلضاف

وتوكول وتوك البالغات تقديم بإجراء المتعلق الطفل حقوق باتفاقية الملحق االختياري والب   االختياري ولوالب 

 ة. اإلعاق ذوي األشخاص حقوق التفاقية

 

  
ق ما  ف 

ّ
   باإلطار  يتعل

 الجنائية للدعاوى القانون 

  

 الشكوى؛ تقديم أجل من للضحايا  أشهر  الثالثة مهلة لتمديد  الجنائية اإلجراءات قانون من 3 المادة تعديل 

 الجنائية اإلجراءات قانون من 7 المادة تعديل   
 يمنح يثبح الضحية بوفاة بالشكوى الحق انقضاء عىل تنص الن 

 بالتحقيق؛ البدء حق الضحية شةأ أفراد 

 سيما  ال  العامة النيابة عىل الفعلية العدل وزير  سلطة إلغاء   
 
 لجرائما بعض ومالحقة التحقيقات توجيه ف

   عليها  المنصوص
 
 العقوبات؛ قانون من 224 المادة ف

 2012 لسنة 38 رقم القانون من 2 المادة إلغاء   
   المعلومات باستخدام تسمح الن 

 المجموعات تجمعها  الن 

حة
ّ
   المسل

 
  المرفوعة الدعاوى ف

ّ
   السابقي    المسؤولي    ضد

 
   نظام ف

 
   كأدلة  القذاف

 
 المحاكمات؛و  التحقيقات ف

   العليا، األمنية اللجنة إل يسند  الذي 2011 لسنة 388 رقم القرار  وإلغاء
 ير وز  من بقرار  أعضاؤها  يعي    والن 

   تحقيق صالحيات الداخلية،
 
اير؛ 17 بثورة المرتبطة بالقضايا  يتعلق ما  ف  فب 

 مثول لضمان الجنائية اإلجراءات قانون من ب مكرر  187و 175 ،122 ،117 ،115 ،107 المواد  تعديل 

  منحازة وغب   مستقلة قضائية هيئة أمام المحتجزين
 
ة    ساعة 48 تتجاوز  ال  مهلة وضمن اعتقالهم بعد  مباشر

 
 ف

 األحوال؛ من حال أي

 الجنائية اإلجراءات قانون من 251و 115 ،111 المواد  إلغاء   
  لمجرد  المتهم باحتجاز  تتيح الن 

ّ
 هلدي ليس أن

 ثابت؛ إقامة محلّ 

 م بما  المحاكمة قبل ما  لالحتجاز  قصوى مهلة لتحديد  ب مكرر  187و 177 ،123 المواد  تعديل  القانون يحب 

ور  عند  أخب   كمالذ   االحتجاز  يتّم  أن وتحديد  الدولية والمعايب   الدول     ونويك يتناسب وبما  فقط ةالرص 
 
 معقول

 
 
 الدعوى؛ لظروف وفقا

 ف مقتص   لتضمينه الجنائية اإلجراءات قانون تعديل    بالحق يعب 
 
 لطعنا أجل من محكمة إل الوصول ف

وعة    والحق أخرى قضايا  أي أو  االحتجاز  بمشر
 
ه التعويض ف  غب   رةبصو  احتجز  من لكلّ  الجب   أشكال من وغب 

وعة؛  مشر

 وب( اعتقاله، ابأسب أ( ب  المتهم بإبالغ االعتقال ضباط يلزم مقتص   لتضمينه الجنائية اإلجراءات نقانو  تعديل 

   ضده، الموجهة التهم
 
 التلبس.  حال ف

 الحق عىل ينص بحيث الجنائية اإلجراءات قانون تعديل   
 
  محام   استشارة ف

 
 االعتقال؛ لحظة من بدءا

 محام   إل وصولال لضمان الجنائية اإلجراءات قانون تعديل  
 
 االعتقال؛ لحظة من بدءا

 االعتقال عند  لالستجواب المتهم خضوع احتمال الستبعاد  الجنائية اإلجراءات قانون من 106 المادة تعديل 

   آخرين شهود  أو  متهمي    مع ومواجهته
 
   يختاره الذي محاميه غياب ف

 
   أو  التلبس حاالت  ف

 
   ت الحاال  ف

 يجوز  الن 
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   من اإلذن بالتماس المحام   يلزم الذي المقتص   إلغاءو  األدلة تضيع أن فيها 
 استجواب ناءأث الكالم لتناول القاض 

 المتهم؛

 المحتجزين حق لضمان الجنائية اإلجراءات قانون من 121 المادة تعديل   
 
 أفراد  عم والتواصل العائلية الزيارات ف

   أشتهم؛
 
   اإلعدامب المحكومي    حق لضمان 432 المادة وتعديل طبيب؛ رؤية وف

 
 ار انتظ أثناء العائلية الزيارات ف

 الحكم؛ تنفيذ 

 حالةإ قبل المتهم إل كافة  األدلة عن بالكشف تسمح بحيث الجنائية اإلجراءات قانون من 163 المادة تعديل 

 القضية؛ ملف عن نسخ عىل بالحصول للمتهم والسماح النيابة إل الدعوى

 الوقت لتوفب   جنائيةال اإلجراءات قانون من 306 المادة تعديل   
 
 لتحقيقا بإجراءات الطعن أجل من للمتهم الكاف

   األدلة جمع أو 
 
ض لم حال ف    محاميه يعب 

 
 لذلك؛ أتيحت مناسبة أول ف

 المتهم حق لضمان الجنائية اإلجراءات قانون من 112و 106 ،105 ،26 المواد  تعديل   
 
 الوقت عىل الحصول ف

  
 
   والحق الدفاع إلعداد  المالئمة والتسهيالت الكاف

 
ام ف    الصمت، الب  

 
 االستجواب؛ مرحلة ف

 المتهم حق لضمان الجنائية اإلجراءات قانون من 247 المادة تعديل   
 
   بحقه إبالغه ف

 
 لشهادةا عىل إكراهه عدم ف

 
ّ
اف أو  نفسه ضد  بالذنب؛ االعب 

 المحاكمات ناءأث بتمثيله محام   يقوم بأن المتهم حق يحفظ مقتص   لتضمينه الجنائية اإلجراءات قانون تعديل 

 الغيابية؛

 المدان الشخص حق لضمان الجنائية اإلجراءات قانون تعديل  
 
   مخالفة أو  بجنحة غيابيا

 
 محاكمته؛ إعادة ف

 المتهم، حق لضمان الجنائية اإلجراءات قانون تعديل   
 
 متهم،ال غياب رغم حضورية محاكمة إجراء تقرير  حال ف

  
 
   حقه ممارسة عن يتنازل ولم كاف  وقت قبل باإلجراءات غهإبال  تّم  إذا  المحاكمة إعادة ف

 
 الحضور؛ ف

 المدان المتهم يلزم الذي المقتص   إللغاء الجنائية اإلجراءات قانون من 358-357 المادتي    تعديل  
 
 طلبب غيابيا

 بالحكم؛ إبالغه تاري    خ بعد  من معقولة زمنية بمهلة واستبداله المدة سقوط قبل محاكمته إعادة

 ة مهلة الستبدال الجنائية اإلجراءات قانون من 370و 369 المادتي    لتعدي    أيام العشر
 خصللش خاللها  يجوز  الن 

  المدان
 
 بالحكم؛ إبالغه تاري    خ بعد  من معقولة بمهلة االستئناف طلب بتقديم غيابيا

 ر  مقتص   لتضمينه الجنائية اإلجراءات قانون تعديل
ّ
  يحظ

 
ه أو  الشهادات استخدام ضاحة  علوماتالم من ا غب 

  
   كأدلة  السيئة المعاملة أو  التعذيب طريق عن عليها  الحصول تم الن 

 
 القانونية؛ الدعوى ف

 ط بحيث الجنائية اإلجراءات قانون تعديل    العام المدع   عىل يشب 
وعال المحكمة أو  /  و  التحقيق وقاض     شر

 
 ف

 حصولال تم أخرى أدلة أو  معلومات و أ ترصيحات بأن المتهم الشخص يدع   عندما  وشامل ونزيه شي    ع تحقيق

 السيئة؛ المعاملة أو  التعذيب طريق عن عليها 

 اإلطار  تعديل   
:  ما  ضمان خالل من االستئناف طلبات يرع الذي القانون   يىل 

   بالطعن للمتهم للسماح الجنائية اإلجراءات قانون من 345 المادة تعديل -
 
   كما   الوقائع ف

 
 ف

 القانون؛

  مانلض 396 المادة تعديل -
ّ
   قرار  أي أن

 
   األوجه ف

   الطعن عليها  يبن   الن 
   تصب الن 

 
 صلحةم ف

  لمصلحته تطبق الطعن يقدم لم متهم
ّ
ّ  قرارات أي وأن    المتهم بمصلحة ترص 

 
 ال  لحالةا هذه ف

ر.  عليهم يعود  بما  تطبق  بالرص 

   يدان الذي المتهم حق لضمان الجنائية اإلجراءات قانون تعديل -
 
ئته د بع االستئناف مرحلة ف  تب 

  
 
   المحاكمة مرحلة ف

 
   الطعن ف

 
 قضاة؛ عدة من مكونة مختصة دائرة أمام اإلدانة ف

 المتهم من المرفوع الطعن سقوط عدم لضمان الجنائية اإلجراءات قانون من 395 المادة تعديل -

   الجلسة يوم قبل للتنفيذ  يتقدم لم إذا  للحرية مقيدة بعقوبة عليه المحكوم
 
 لديه توافرت لحا ف

عية بابأس  للتنفيذ؛ تقدمه لعدم شر

   األطراف لجميع الفرصة إلعطاء الجنائية اإلجراءات قانون من 401 المادة تعديل -
 
 الدعوى ف

   للطعن
 
 السلطة استعمال أساءت قضائية هيئة أي عن صادر  إجراء أو  أمر  أو  قرار  أو  حكم أي ف

 لها؛ الممنوحة
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   المتهم حق لتوفب   402 المادة تعديل -
 
   النظر  يعاد  أن ف

 
 شافاكت عند  بحقه الصادر  الحكم ف

   جديدة وقائع
 
 الجنايات؛ قضايا  ف

 واألفراد  المدنيي    محاكمة لضمان 2017 لعام 4 رقم والقانون العسكري العقوبات قانون تعديل 

   ،الدول   القانون بموجب وجرائم اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات يرتكبون الذين العسكريي   
 
 ف

 النضباطا انتهاكات عىل صارم بشكل العسكرية المحاكم والية تقترص  بينما  ةمستقل مدنية محاكم

 العسكري؛

 ل 2000 لعام 15 رقم والمرسوم العسكرية الجنائية اإلجراءات قانون تعديل: 

 اهة االستقاللية ضمان    والب  
 
 العسكرية؛ المحاكم ف

   عىل القضاة اختيار  يعتمد  (1) أن:  ضمان خالل من سيما  ال  ونزاهتهم، الستقاللهم ضمانات توفب 

   بما  واضحة، معايب  
 
ة المناسبة القانونية المؤهالت ذلك ف اهة؛ والخب   المحكمة تؤدي (2) والب  

ا  المدنية العليا     دور 
 
 تقلة؛ومس محايدة اختيار  عملية خالل من العسكرية للمحاكم القضاة اختيار  ف

 تعلقي فيما  العسكرية والسلطة عسكريةال القيادة سلسلة خارج العسكرية المحاكم قضاة يظل (3)

 و قضائية؛ وظيفة أي بممارسة

 المتهمي    حق لضمان العسكرية الجنائية اإلجراءات قانون تعديل   
 
   الطعن ف

 
 اكمالمح قرارات ف

 درجة.  أعىل مدنية محكمة أمام القانون وأخطاء الوقائع يخص فيما  العسكرية

 

  
ق ما  ف 

ّ
   بالحق يتعل

: ا والجب   االنتصاف ف   لفعالي  

 

 ة للسماح الجنائية اإلجراءات قانون من 417 المادة تعديل  ةبراء ثبتت وإن حن   المدنية اإلجراءات بمباشر

ا  هناك كان  إذا  عالقة، ذات أخرى إجراءات حسب جريمة من المتهم
 
  اإلجراءات؛ هذه أمام عائق

 لتوفب   2015 لسنة 6 رقم والقانون2012 للعام 50 رقم القانون ،2012 لسنة 35 رقم القانون إلغاء( )أو  تعديل 

ضية، ، إضافية كأشكال  التكرار  عدم وضمانات التأهيل وإعادة الب   38 رقم القانون من 5 المادة وإلغاء للجب 

   2012 لسنة
  المدنية الدعاوى إقامة تمنع الن 

ّ
 السابقي    المسؤولي    حرمان عىل أقدموا  الذين األشخاص ضد

  
 
   نظام ف

 
وعة غب   بصورة حريتهم من القذاف  تعّسفية.  أو  مشر

 

  
ق ما  ف 

ّ
 لصياغة تأسيسيةال والهيئة للقضاء، األعىل المجلس للحقوقيي    الدولية اللجنة تدعو  القضائية، بالسلطة يتعل

وع    المدرجة التوصيات تنفيذ  إل الدستور  مشر
   بما  2016،771 لسنة اللجنة تقرير  ف 

 الحرص  ال  الذكر  سبيل عىل ذلك ف 

 لية: التا التوصيات

 

 المسار  إلدارة وش  فافة عادل  ة إج  راءات إرس  اء   
   بما  للقضاة المهن 

 
قية والتعيي    االختيار  ذلك ف  النقلو  والب 

   بما  التأديبية واإلجراءات
 
:  ما  خالل من ذلك ف  يىل 

 تش مل أنه ا  لضم ان الصحي ة اللياق ة ح ول 2006 لسنة 6 رقم القانون من (7)43 الم ادة إزال ة -

يه ترتيب ات كفال ة  يمك ن ال  الذي ز العج   األم اتفاقي  ة   عم يتواف  ق بم  ا  فق  ط، بش  أنه معقول  ة تيسب 

 اإلعاق ة؛ ذوي األش  خاص لحق  وق المتح  دة

 فيها  لما  "عربي ة غي ر  ام رأة م ن "ال زواج بش أن 2006 لس نة 6 رق م القان ون م ن (9)43 الم ادة إزال ة -

   لحق وتقويض تميب    من
   القاض 

 
   المكّرس والعائلية األشية الحياة ف

 
 الخاص الدول   العهد  ف

   والميثاق والسياسية، المدنية بالحقوق
؛ا والميثاق والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريف   لعرن  

       

                                                         
:  المرجع إل العودة يرىح   والتفاصيل، التوصيات من لمزيد  771 ، الدولية اللجنة التال  :  القضاء أمام تحديات للحقوقيي    االستقالل مانض اللين  

، بي    والمساواة والمساءلة  .45 ص.  ،2016 جنيف، الجنسي  
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ة ف ي ترقي ة معايي ر  ضم ان -  معيار  دالواستب موضوعية عوامل عىل تعتمد  للقاض ي المهني ة المس ب 

اه ة "الكف اءة قبيل من عايب  بم األقدمية  ؛"والخب رة والب  

   لضمان المالية والموارد  اإلمكانيات توفب   
   التدريب القضاة تلف 

 عىل العدل زارةو  سلطة وإلغاء المستمرّ  القضان 

 القضاء؛ معهد 

 ا يتمكنو  نل أنهم أساسه عىل يعتقدون سبب ألي القضاة تنخ   يضمن بحيث الجنائية اإلجراءات قانون تعديل 

ض أو  الفعىل   الحياد  معايب   استيفاء من  الدولية.  والمعايب   الدول   القانون بموجب المفب 

 

طة جهاز  للحقوقيي    الدولية اللجنة تناشد     والقضاة العامة النيابة وأعضاء الشر
   لتاليةا الممارسات ضمان ليبيا، ف 

 سياق ف 

 : االستئناف وإجراءات والمحاكمات التحقيقات

 

 والحيادي لشاملا التحقيق ضمان   
 
 مرتكبيها  ومالحقة الدول   القانون بموجب الجرائم ادعاءات جميع ف

   للعدالة وتقديمهم
 
 عادلة؛ محاكمات إطار  ف

 الدولية المعايب   استيفاء ضمان   
   الحق ترع الن 

 
   والحق الحرية ف

 
   بما  عادلة، محاكمة ف

 
 حق ذلك  ف

ة وحصوله ضده، الموجهة بالتهم المتهم إبالغ ، عىل مباشر   ومثوله محام 
 
 ستقلة،م قضائية هيئة أمام شيعا

   الوصول عىل وقدرته
 
   للبت قضائية هيئة إل وقت كلّ   ف

 
وعية ف  صلة، يذ آخر  إجراء ألي أو  اعتقاله مشر

   والحق
 
   والوقت الطبية، والخدمات العائلية الزيارات ف

 
 عن الدفاعو  الدفاع، إلعداد  المالئمة والتسهيالت الكاف

 شخ نفسه
 
، خالل من أو  صيا    والحضور  محام 

 
 واستجواب استدعاء وطلب االستئناف، وجلسات المحاكمة ف

   األخطاء بسبب والطعن الشهود 
 
 القانون؛ ف

 ة   المتهم ادعاء لدى وشامل وحيادي فوري بتحقيق المباشر
ّ
ها  أو  الشهادات بأن  بها  أدل   قد  المعلومات من غب 

 ة. السيئ المعاملة أو  التعذيب تأثب   تحت

 

   الوفاق حكومة للحقوقيي    الدولية اللجنة تناشد  كما 
 يضمن بما  والمحاكمات التحقيقات تيسب   النواب ومجلس الوطن 

ام ، القانون معايب   احب   وبخاصة:  الدول 

 

 للمخاطر  فّعال تقييم إجراء يكفل والشهود  الضحايا  لحماية نظام إرساء   
 والشهود  ا الضحاي لها  يتعّرض قد  الن 

ورية المالئمة األمنية التدابب   اذ اتخ وضمان  لحمايتهم؛ والرص 

  والعمل إلغائها  إل السغ   مع اإلعدام عقوبة لتنفيذ  فوري وقف اعتماد  
 
 من 17 مادةلل الكامل اإللغاء عىل شيعا

 العقوبات.  قانون

 

 
 
   التحديات إل نظرا

   السياىس   الصعيدين عىل ليبيا  تواجهها  الن 
   واألمن 

   ،اإلنسان بحقوق يتعلق ما  وف 
 للجهات ينبغ 

اماتها  الليبية السلطات وفاء لضمان إضافية خطوات اتخاذ  الدول   المستوى عىل الفاعلة    الدولية بالب  
ام مجال ف   احب 

:  الدولية اللجنة تدعو  وعليه، وإعمالها.  وحمايتها  اإلنسان حقوق  للحقوقيي  

 

 العمل إل الدول  
 
  جماعيا

 
   الدول   القانون بموجب لجرائما عن المساءلة تحقيق عىل وفرديا

 الدولة تها ارتكب الن 

   للدولة المنتمية غب   والجهات
 
   باإلصالحات والمطالبة ليبيا  ف

 
   بما  والممارسة، القانون ف

 
 خالل من كذل ف

 لجنةوال والشعوب، اإلنسان لحقوق األفريقية واللجنة األخرى، المتحدة األمم وهيئات اإلنسان، حقوق مجلس

 الحكومية؛ والهيئات اإلنسان، وقلحق العربية

 اإلنسان حقوق أوضاع حول اخرى الية او  حقائق تقص   لجنة احداث إل اإلنسان حقوق مجلس   
 
 اتذ ليبيا  ف

   بما  الحقائق، وكشف بشأنها، التقارير  ورفع اإلنسان حقوق انتهاكات ومراقبة لرصد  والية
 
 جمع هدفب ذلك ف

 ؛والوطنية الدولية المحاكم امام استخدامها  بهدف الدول   نونالقا بموجب الجرائم ادلة عىل والحفاظ
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 بما  اختصاصها  نطاق توسيع إل الدول   
 
   للتحقيق القضائية واليتها  ذلك ف

 
   لمرتكبةا الدولية الجرائم ف

 
 ليبيا  ف

   بما  ومالحقتها 
 
 لواليتها؛ خاضعي    أو  أراضيها  عىل الجرائم مرتكبو  يكون عندما  ذلك ف

 الدول   لتعاونا تيسب   إل الدول   
 
   التحقيق ف

 
   ا بم ومالحقتها، الدول   القانون بموجب الجرائم ف

 
 من ذلك ف

كة، والتحقيقات المتبادلة، القانونية المساعدة تقديم خالل ، وتسليم المشب   معلومات،ال وتبادل المجرمي  

، والشهود، واألدلة،    بما  الدولية والمعايب   الدول   القانون مع يتسق بما  والمتهمي  
 
   الحق ذلك ف

 
 الحرية ف

   المكّرسي    العادلة والمحاكمة
 
  األفري والميثاق والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدول   العهد  ف

 لحقوق ف 

، والميثاق والشعوب، اإلنسان   العرن  
 
 الجريمة حةلمكاف المتحدة األمم اتفاقية مثل الدولية لالتفاقيات ووفقا

 بالمثل؛ المعاملة مبدأ  عىل القائمة أو  الثنائية اتاالتفاقي أو  الحدود  عب   المنظمة

 لضمان ا معه الكامل التعاون لضمان الدولية الجنائية المحكمة إل الكافية والموارد  التمويل توفب   إل الدول 

   التحقيق عىل قدرتها 
 
 للمحاكمة ي   المزعوم الجرائم مرتكن    إخضاع أجل من القبض أوامر  وتنفيذ  ليبيا  حالة ف

 لمحكمة؛ا أمام

 وط وفق الليبية الدولة مع تعاملها  ضمان إل المتحدة لألمم التابعة والجهات الدول م شر  اإلنسان حقوق تحب 

   بما 
 
   ذلك ف

 
تيبات يتعلق ما  ف ؛ االتحاد  لدو  إل ليبيا  وعب   من بالبشر  واإلتجار  الهجرة مع التعامل بب   األورون  

  
 
؛ األسلحة بتوريد  يتعلق ما  وف

 
 أيضا

 بما  ،الليبية السلطات مع اتفاقات تنفيذ  أو  إبرام عن االمتناع إل المتحدة لألمم التابعة لجهاتوا الدول   
 
 ذلك ف

   األسلحة، وتوريد  اللجوء وملتمس   والالجئي    المهاجرين باحتجاز  يتعلق ما 
 
   الحاالت  ف

 من فيها  يكون الن 

 إلنسانا لحقوق الدول   القانون موجبب للحقوق انتهاكات ارتكاب إل ستؤدي أنها  معقول نحو  عىل المتوقع

.  قانون و/أو   الالجئي  
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