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تســعى هــذه الورقــة المقّدمــة بشــكل أســئلة وأجوبــة والتــي قامــت بإعدادهــا اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن إلــى تزويــد الليبييــن والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي وكّل 
ــق  ــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائ ــٍل ســهل االســتخدام حــول البعث ــه األمــر بدلي مــن يهّم

فــي ليبيــا. وهــي تشــرح مــا يلــي:

)1( ما هي البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق في ليبيا، وما هو دورها وواليتها؛
)2( عالقة البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق في ليبيا بآليات المساءلة األخرى؛

)3( ما الذي ُيتوّقع من البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق في ليبيا تحقيقه؛
)4( كيفية التواصل مع البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق في ليبيا.



ــع  ــا هــي هيئــة دوليــة لتقّصــي الحقائــق أنشــأها مجلــس حقــوق اإلنســان التاب البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبي
لألمــم المتحــدة فــي 22 حزيران/يونيــو 2020 بموجــب القــرار 39/43. وتتأّلــف البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا 
مــن ثالثــة أعضــاء هــم محّمــد أوجــار )رئيســًا( وتريســي روبنســون وشــالوكا بيانــي - وقــد عّينهــم المفــوض الســامي لحقــوق 
اإلنســان بتاريــخ 19 آب/أغســطس 2020 علــى أن تســاندهم فــي مهامهــم أمانــة تضــّم موظفيــن مــن مكتــب مفوضيــة األمــم 

المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان وتتخــذ مــن تونــس مقــّرًا لهــا.

ــا لســنٍة واحــدٍة قابلــة للتجديــد مــن قبــل مجلــس  ــة البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبي مــن المقــّرر أن تمتــّد والي
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي دورتــه الثامنــة واألربعيــن المزمــع عقدهــا فــي أيلول/ســبتمبر 2021. وقــد أوكلــت 
إلــى البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا مهّمــة التحقيــق فــي االنتهــاكات والتجــاوزات لحقــوق اإلنســان والقانــون 
الدولــي اإلنســاني فــي جميــع أنحــاء ليبيــا المرتبكــة مــن جميــع األطــراف فــي ليبيــا، أي الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكومية 

منــذ مطلــع العــام 2016. وتقــوم واليتهــا بشــكٍل خــاص علــى مــا يلــي:

• تقّصي حقائق وظروف حالة حقوق اإلنسان في جميع أنحاء ليبيا؛
• جمع واستعراض المعلومات ذات الصلة؛

•  توثيــق االنتهــاكات والتجــاوزات المزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك 
توثيــق أّي أبعــاد جنســانية أو لهــا عالقــة بالنــوع االجتماعــي لهــذه االنتهــاكات والتجــاوزات؛

•  حفــظ األدّلــة بغيــة ضمــان محاســبة مرتكبــي انتهــاكات أو تجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 
اإلنســاني؛

•  العمــل بالتعــاون مــع الســلطات الليبيــة وجامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األفريقــي وبعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي 
ليبيــا؛

•  تقديــم إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة تقريــرًا خطيــًا شــاماًل عــن عملهــا واســتنتاجاتها فــي أيلــول/
ســبتمبر 2021.

مـا هـي البعثة المسـتقّلة 
لتقّصي الحقائق في ليبيا؟ .1

space out and indent margins for bullet points
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https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/43/39
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D26172%26amp%253bLangID%3DE
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx
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لماذا تأّسست البعثة المستقّلة 
لتقّصي الحقائق في ليبيا؟ .2

حملــة  بعــد  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  تأّسســت 
مناصــرة قامــت بهــا منظمــات غيــر حكوميــة ليبيــة ودوليــة وجهــات أخــرى، 
ــق أو  ــة للتحقي ــى إنشــاء لجن ــن، للدعــوة إل ــة للحقوقيي ــة الدولي منهــا اللجن
ــون الدولــي  ــى توثيــق انتهــاكات وتجــاوزات القان آليــة مســاءلة أخــرى تتوّل
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني فــي ليبيــا مــن أجــل إخضــاع 
مرتكبيهــا للمســاءلة. وقــد دعمــت الدعوة إلى إنشــاء هــذه اآللية مفوضية 
األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، باإلضافــة إلــى الممثــل الخــاص 
الســابق لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي ليبيــا ورئيــس بعثــة األمــم 

المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا غّســان ســالمة، ودول وجهــات دوليــة عــدة.

وقــد ُأنشــئت البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا لمعالجــة حالــة 
حقــوق اإلنســان المترّديــة فــي ليبيــا حيــث ارُتكبــت وترتكــب التجــاوزات 
والقانــون  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة  واالنتهــاكات 
الدولــي اإلنســاني علــى نطــاٍق واســٍع وممنهــج. ومــا زالــت الجهــات التابعة 
التابعــة لهــا ترتكــب جرائــم اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء،  للدولــة وغيــر 
واالختفــاء القســري، والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســّيئة، بمــا 
فــي ذلــك العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، 
وجرائــم الحــرب. ويتــم احتجــاز آالف األشــخاص، مــن ضمنهــم مهاجــرون 
والجئــون، بشــكٍل تعّســفي مــن دون مراعــاة لضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب  أغلــب األحيــان  مــا يخضعــون فــي  وغالبــًا 
المعاملــة الســّيئة، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى 

النــوع االجتماعــي.

ومــن الواضــح أّن حالــة انعــدام األمــن الســائدة فــي ليبيــا تجعــل مــن الصعب 
جــدًا علــى القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، ال ســّيما إذا ارُتكبــت علــى يــد الجماعــات المســّلحة، بمــا فيهــا 
تلــك المنتميــة إلــى الدولــة. لــم يســّجل ســوى عــدد قليــل مــن التحقيقــات 
للقانــون  والتجــاوزات  لالنتهــاكات  المحّلــي  الصعيــد  علــى  والمالحقــات 
الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني األمــر الــذي أّدى 

إلــى حالــة إفــالت شــبّه تــاّم مــن العقــاب.

وهــدف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة مــن خــالل إنشــاء 
هيئــة مســتقّلة لتقّصــي الحقائــق إلــى مــا يلــي:

•  التغّلــب علــى بعــض العوائــق التــي تواجــه المجتمــع المدنــي الليبــي 
االنتهــاكات  توثيــق  فــي  العدالــة  مجــال  فــي  الفاعلــة  والجهــات 
والتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 

اإلنســاني فــي البــالد؛
والمالحقــات  التحقيقــات  فــي  اســتخدامها  بغيــة  األدّلــة  •  حفــظ 
المســتقبلية، أو فــي اإلجــراءات القضائيــة األخــرى أمــام المحاكــم 

الدوليــة؛ أو  المحليــة 
•  تحديــد التدابيــر اإلصالحيــة الالزمــة فــي ســياق الجهــود المبذولــة 

لتوطيــد ســيادة القانــون فــي ليبيــا.
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https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Libya-Letter-to-HRC-Advocacy-open-letters-2019-ARA.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25048%26LangID%3DE
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3FNewsID%3D25048%26LangID%3DE
https://www.icj.org/libya-support-from-international-actors-for-the-establishment-of-a-un-commission-of-inquiry/
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/HRCDocuments/31/OTH/OTH_962_68_0c7dfde4_6dc5_47b7_9a23_e7d6314ad575.docx
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/75
https://www.libyanjustice.org/news/145-lfjl-pays-its-respect-to-womens-rights-activist-salwa-bugaighis-following-her-tragic-murder
https://uploads-ssl.webflow.com/5a0d8805f2f99e00014b1414/5f69fc2d9c3bd879cb661c86_Unforgotten%2520-%2520Enforced%2520Disappearances%2520in%2520Libya%2520-%2520September%25202020%2520Final%2520Arabic.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/libya-migration-report-18dec2018-arabic.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/unsmil-ohchr_report_airstrikes_at_tajoura-27012020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/AbuseBehindBarsArbitraryUnlawful_AR.pdf
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/libya-migration-report-18dec2018-arabic.pdf


ــة واســعة للتحقيــق  ــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق والي للبعث
تشــمل اآلتــي:

لحقــوق  الدولــي  للقانــون  والتجــاوزات  •��"االنتهــاكات 
فــي  بمــا   ،... اإلنســاني  الدولــي  والقانــون  اإلنســان 
ذلــك أّي أبعــاد جنســانية أو مبنيــة علــى النــوع االجتماعــي 
لهــذه االنتهــاكات والتجــاوزات" بمعنــى أّن واليتهــا غيــر 
محــّددة بنــوع أو خطــورة االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني؛
االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
والقانــون الدولــي اإلنســاني مــن جانــب "جميــع األطــراف 
فــي ليبيــا"، بمعنــى الجهــات التابعــة وغيــر التابعــة للدولــة، 

بمــا فيهــا الجماعــات المســّلحة؛
•��االنتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق اإلنســان 
والقانــون الدولــي اإلنســاني المرتكبــة فــي جميــع أنحــاء 
ليبيــا – فــي الغــرب، الشــرق والجنــوب – وذلــك يعنــي أّن 

البعثــة غيــر مقّيــدة بحــدوٍد جغرافيــة معينــة؛
بدايــة  "منــذ  اإلنســان  حقــوق  حالــة  وظــروف  •��حقائــق 
عــام 2016"، مــع أّنــه يجــوز للبعثــة المســتقّلة لتقصــّي 
الحقائــق النظــر فــي االنتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة 
قبــل بدايــة 2016 عندمــا تكــون نتائــج هــذه االنتهــاكات 
والتجــاوزات قــد اســتمّرت لمــا بعــد ذلــك التاريــخ مثــل 

االختفــاء القســري أو التــي تعــود أســبابها المتجــّذرة لمــا 
قبــل بدايــة 2016، بمــا فــي ذلــك أثنــاء عهــد القذافــي.

وإن كان صحيحــًا أّن واليــة البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق 
تؤّثــر  ســوف  بالمــوارد  المتعّلقــة  القيــود  أّن  إاّل  واســعة، 
علــى قدرتهــا علــى التحقيــق فــي العــدد المطلــق لالنتهــاكات 
والتجــاوزات التــي ارُتكبــت وما زالت ترتكب في ليبيا. وبالتالي، 
فــإّن البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا لــن تكــون 
والتجــاوزات  االنتهــاكات  جميــع  فــي  التحقيــق  علــى  قــادرًة 
المرتكبــة ضــّد جميــع الضحايــا. وعليــه، قــد تصــّب تركيزهــا علــى 
االنتهــاكات والتجــاوزات التــي تمّثــل أنــواع الجرائــم المرتكبــة 
ــا. وتشــمل العوامــل األخــرى التــي قــد  ــاة والضحاي وأنــواع الجن
تأخذهــا البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي االعتبــار عنــد 
تحديــد االنتهــاكات والتجــاوزات التي ستشــملها في تحقيقاتها 
مــدى خطــورة هــذه االنتهــاكات والتجــاوزات ومــا إذا كانــت قــد 

ارُتكبــت علــى نطــاٍق واســع النطــاق أو بشــكٍل ممنهــج. 

ما هو نطاق والية البعثة المستقّلة 
لتقّصي الحقائق في ليبيا؟ .3
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ما المهام التي ستقوم بها البعثة 
المستقّلة لتقّصي الحقائق لتنفيذ واليتها؟ .4

الحقائــق جمــع واســتعراض  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  تشــمل واليــة 
المزعومــة  والتجــاوزات  االنتهــاكات  وتوثيــق  الصلــة،  ذات  المعلومــات 
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وحفــظ 
األدلــة بغيــة ضمــان المحاســبة. وال تشــمل واليتهــا قيــادة التحقيقــات 
الجنائيــة أو مالحقــة األفــراد )راجــع القســم 6 أدنــاه(. وفــي ســياق تنفيذها 
لواليتهــا، تحــرص البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا علــى أن 
تكــون عمليــة جمــع البيانــات وتســجيلها وتخزينهــا وحفــظ األدلــة قــد تّمــت 

بفعاليــة، وكفــاءة وبطريقــة مالئمــة.

كبــرى  أهميــًة  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  تولــي 
لمجموعــة واســعة ومنّوعــة مــن مصــادر المعلومــات واألدلــة، األوليــة منهــا 
والثانويــة. ويمكنهــا جمــع المعلومــات واألدّلــة عــن طريــق قيــادة األبحــاث 
ــا  ــة بالضحاي ــا والمنظمــات المعني ــة، وإجــراء المقابــالت مــع الضحاي المكتبي
ومــن خــالل عقــد االستشــارات والقيــام بالبعثــات الميدانيــة والزيــارات إلى 
ــر المعلومــات بأشــكال منّوعــة بمــا فيهــا  ــة. قــد تتوّف المواقــع ذات الصل
الشــهادات الشــفهية والخطيــة للضحايــا وعائالتهــم وللشــهود؛ والتقاريــر 
الطبيــة؛ ووثائــق المحاكــم؛ ومــواد الفيديــو؛ والصــور الفوتوغرافيــة؛ وصــور 
األقمــار الصناعيــة. وتقــوم البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا 
بنشــر المعلومــات علــى موقعهــا اإللكترونــي حــول الطريقــة التــي يمكــن 
)راجــع  المعلومــات واألدّلــة معهــا  لتبــادل  اتباعهــا  للضحايــا والمنظمــات 

القســم 7 أدنــاه(.

ولكــي تتمّكــن البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا مــن جمــع 
ــة  ــة بمــكان أن تســمح الســلطات الليبي ــة، مــن األهمي المعلومــات واألدّل
إلــى جميــع األراضــي الليبيــة،  للبعثــة وأعضائهــا بالوصــول دون عوائــق 
بحيــث يتســّنى لهــا زيــارة المواقــع والتحــّدث بحريــة مــع مجموعــة واســعة 
اإلنســان  حــّث مجلــس حقــوق  والمحاوريــن. وقــد  الفاعلــة  القــوى  مــن 
بصراحــة الســلطات الليبيــة علــى الســماح بوصــول البعثــة إلــى األراضــي 

الليبيــة فــي القــرار رقــم 39/43.

وتقــوم البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق بتحليــل المعلومــات واألدلــة 
التــي يتــّم جمعهــا وتقــّدم تقريــرًا عــن عملهــا واســتنتاجاتها إلــى مجلــس 
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي دورتــه الثامنــة واألربعيــن 
لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  وســتقوم   .2021 أيلول/ســبتمبر  فــي 
الحقائــق بتقييــم المعلومــات واألدّلــة التــي يتــّم جمعهــا للتأّكــد مــن صلتهــا 
بالموضــوع، ومــن مصداقيــة المصــادر وصدقيتهــا والخــروج باســتنتاجات 
ــكاب االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان  حــول ارت
والقانــون الدولــي اإلنســاني ومســؤوليتها. وطلــب القــرار رقــم 39/43 
مــن تقريــر البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق التركيــز علــى "حالــة حقــوق 
اإلنســان فــي ليبيــا"، بمــا فــي ذلــك "الجهــود الراميــة إلــى منــع انتهــاكات 
وتجــاوزات حقــوق اإلنســان وضمــان المحاســبة عليهــا" وتقديــم توصيــات 

للمتابعــة. وعليــه، يتوقــع مــن التقريــر مــا يلــي:
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)1(  تقديــم النتائــج التــي تتوّصــل إليهــا البعثــة المســتقّلة لتقّصــي 
الحقائــق فــي تقريرهــا، بمــا فــي ذلــك توثيــق وتحليــل االنتهــاكات 
والتجــاوزات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 

اإلنســاني فــي ليبيــا؛
الفاعلــة  والجهــات  الليبيــة  الســلطات  إلــى  التوصيــات  )2(  تقديــم 
الدوليــة حــول الخطــوات الالزمــة لمنــع االنتهــاكات والتجــاوزات 
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني 
وتوفيــر االنتصــاف وجبــر الضــرر عنهــا، بمــا فــي ذلــك التوصيــات 
وتدابيــر  والتشــريعية  المؤّسســاتية  باإلصالحــات  المتعّلقــة 

العدالــة الجنائيــة )راجــع القســم 5 أدنــاه(.

جنســانية"  "أبعــاد  أّي  فــي  بالنظــر  المتعّلقــة  واليتهــا  ضــوء  وعلــى 
والقانــون  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  والتجــاوزات  لالنتهــاكات 
الدولــي اإلنســاني، يطلــب مــن البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق 
إدمــاج المنظــور الجنســاني، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر 
مــا يتعّلــق بالعنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي 
ــن علــى  ــه يتعّي فــي ســياق التحقيــق، وفــي التحليــالت. وذلــك يعنــي أّن
حــول  واألدلــة  المعلومــات  جمــع  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة 
األســباب والتداعيــات الجنســانية لالنتهــاكات والتجــاوزات، ومعالجتهــا فــي 

التحليــل وأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد صياغــة التوصيــات.

صراحــًة  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أشــار  فقــد  ذلــك،  علــى  عــالوًة 
علــى أهميــة قيــام البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق بدراســة أثــر 
ــون  ــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقان االنتهــاكات والتجــاوزات للقان
الدولــي اإلنســاني علــى النســاء واألطفــال فــي ليبيــا. ونتيجــًة لذلــك، 
علــى البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا تحليــل طريقــة تأّثــر 
النســاء واألطفــال بهــذه االنتهــاكات والتجــاوزات، بمــا فــي ذلــك علــى 
وجــه الخصــوص التشــريد القســري واالعتــداء علــى المــدارس والمرافــق 
الصحيــة، كمــا عليهــا التحقيــق في كيفية اســتهداف النســاء و/أو األطفال 
بالتمييــز  يتعّلــق  مــا  منهــا  ألســباٍب  والتجــاوزات،  باالنتهــاكات  تحديــدًا 

والالمســاواة بيــن الجنســين المتجــذرة فــي القانــون والممارســة. وُتبنــى 
ــا  ــق فــي ليبي ــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائ القــرارات التــي تتخذهــا البعث
واألعمــال التــي تقــوم بهــا فــي ســياق جمــع المعلومــات واألدلــة مــن 
األطفــال وتلــك التــي تتعّلــق بهــم علــى المبــدأ القانونــي القائــم علــى 

مراعــاة "مصلحــة الطفــل ."

ولكــي تحّقــق البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق واليتهــا المتمّثلــة فــي 
"حفــظ األدّلــة" بغيــة "ضمــان محاســبة مرتكبــي انتهــاكات أو تجــاوزات 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني"، فهــي 
ــة حــول االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون الدولــي  ســتقوم بجمــع األدّل
لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك األدلــّة 

التــي تحــّدد هويــات األفــراد الذيــن يدعــى بارتكابهــم الجرائــم.

وبموافقة مقّدمي المعلومات، ُترسل هذه األدّلة إلى آليات المساءلة 
وحقــوق اإلنســان المحليــة واإلقليميــة والدوليــة لكــي تمــارس اختصاصهــا 
الجنائــي أو تقــوم بأشــكال محاســبة أخــرى. ومــن الجديــر بالذكــر أّن القــرار 
الــذي تأّسســت بموجبــه البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا ال 
يتضّمــن أّي شــروط صريحــة لمشــاركة هــذا النــوع مــن األدّلــة. ولكــن فــي 
كل الحــاالت، يجــب علــى البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا 
أن تمتثــل لمعاييــر اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وفقــًا للقانــون الدولــي، 
بمــا فــي ذلــك حقــوق المحاكمــة العادلــة وحمايــة الشــهود والضحايــا، قبــل 
الموافقــة علــى مشــاركة أّي أدّلــة. كمــا يجــب علــى البعثــة المســتقّلة 
المســبقة  الموافقــة  توّفــر  تضمــن  أن  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي 
والصريحــة والمســتنيرة مــن جانــب الضحايــا والشــهود وســائر مقّدمــي 
ــق بمــا يلــي: )1( اســتخدام هــذه  ــة األخــرى فيمــا يتعّل المعلومــات واألدّل
المعلومــات واألدّلــة؛ )2( الكشــف عــن هويــات أصحابهــا؛ و)3( مــع مــن 

يمكــن مشــاركتها.
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حقــوق  آليــة  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  ليســت 
اإلنســان الدوليــة األولــى مــن نوعهــا التــي يتــّم إنشــاؤها مــن 
أجــل ليبيــا. ففــي العــام 2011، أّســس مجلــس حقــوق اإلنســان 
التابــع لألمــم المتحــدة لجنــة التحقيــق الدوليــة حــول ليبيــا التــي 
ُأســندت إليهــا مهمــة التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
المرتكبــة فــي ســياق الثــورة عــام 2011، والنــزاع المســّلح الــذي 
تالهــا والفتــرة التــي عقبــت نهايــة األعمــال العدائيــة. وقد ُنشــر 
تقريــران األول عــام 2012 والثانــي عــام 2014 تضّمنــا النتائــج 
وقــٍت الحــٍق،  وفــي  اللجنــة.  إليهــا  توّصلــت  التــي  المفّصلــة 
وبموجــب القــرار رقــم 30/28، طلــب مجلــس حقــوق اإلنســان 
التابــع لألمــم المتحــدة إلــى مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية 
ــًة "للتحقيــق  لحقــوق اإلنســان فــي العــام 2015 أن يوفــد بعث
فــي انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
التــي ارتكبــت فــي ليبيــا منــذ بدايــة عــام 2014." ونشــرت نتائــج 
ــق فــي شــباط/فبراير 2016. ومــن حيــث التوقيــت إذًا،  التحقي
فــإّن واليــة البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا تبــدأ 
مــن النقطــة الزمنيــة التــي انتهــى فيهــا التحقيــق الــذي أجرتــه 
)راجــع  لحقــوق اإلنســان  الســامية  المتحــدة  مفوضيــة األمــم 

القســم 3 أعــاله(.

فــي شــباط/فبراير 2011، أحــال مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
المتحــدة الحالــة فــي ليبيــا إلــى مكتــب المدعي العــام للمحكمة 

هيئــة  هــي  الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  الدوليــة.  الجنائيــة 
األساســي،  رومــا  نظــام  بموجــب  تأّسســت  دوليــة  قضائيــة 
بالمالحقــة  مبــّررًا،  يكــون  وحيــث  بالتحقيــق،  مكّلفــة  وهــي 
فيمــا يتعّلــق بجرائــم اإلبــادة الجماعيــة، والجرائــم المرتكبــة ضــّد 
اإلنســانية، وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان. وتصــّب المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة تركيزهــا علــى المســؤولية الجنائيــة لألفــراد 
الذيــن يتهمــون رســميًا بارتــكاب هــذه الجرائــم. ومنــذ العــام 
2011، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أوامــر قبــض بحــق 
ســيف اإلســالم القذافــي )أحــد أبنــاء معّمــر القذافــي( وعبــد 
اللــه السنوســي )الرئيــس الســابق لالســتخبارات الليبيــة( وبحق 
التهامــي محّمــد خالــد )الرئيــس الســابق لجهــاز األمــن الداخلــي 
الليبــي( ومحمــود مصطفــى بوســيف الورفلــي )قائــد قــوات 
حاليــًا  يعــرف  الــذي  الليبــي  الوطنــي  الجيــش  الصاعقــة فــي 
بالقــوات المســّلحة العربيــة الليبيــة( اللذيــن مــا زاال طليقيــن.

والمحكمــة  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة 
تكّمــل  إحداهمــا  ولكــّن  مختلفتــان  آليتــان  الدوليــة  الجنائيــة 
األخــرى. ويمكــن للمعلومــات والوثائــق واألدّلــة التــي تقــوم 
البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق بجمعهــا أن تســتخدم مــن 
قبــل مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيمــا 
بتحقيقــات  للمباشــرة  أو  المســتمّرة  بالتحقيقــات  يتعّلــق 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فيــه  ترّكــز  وقــٍت  وفــي  جديــدة. 

6

ما هي عالقة البعثة المستقّلة لتقّصي 
الحقائق بآليات المساءلة األخرى؟ .5
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قلــق  تثيــر  التــي  خطــورة  األشــّد  "الجرائــم  مــن  محــدوٍد  عــدٍد  علــى 
الــذي تقــوده  المجتمــع الدولــي بأســره"، يمكــن أن يغطــي التحقيــق 
البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا مجموعــًة واســعًة مــن 
ــة  تجــاوزات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان. عــالوًة علــى ذلــك، تقــوم البعث
المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق بجمــع األدّلــة عــن االنتهــاكات والتجــاوزات 
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ويمكــن 
أن يكــون عملهــا بالتالــي ذا صلــة بعمليــات المســاءلة األخــرى ذات الصلــة 
بالكشــف عــن الحقيقــة، والعدالــة االنتقاليــة، وأعمــال الجبــر واإلصــالح 

المؤّسســاتي.

المســتقّلة  البعثــة  إليهــا  تتوّصــل  التــي  النتائــج  تكــون  أن  يمكــن  كمــا 
حقــوق  انتهــاكات  توثيــق  فــي  مفيــدًة  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي 
اإلنســان والتجــاوزات ورفــع التقاريــر بشــأنها إلــى الهيئــات األخــرى لألمــم 
المتحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات الخاصــة لألمــم المتحــدة، مثــل المقــّرر 
الخــاص المعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو 
تعســفًا. كمــا يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة الليبيــة والدوليــة أن تعــود 
للمعلومــات التــي تقــوم البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا 
ــات  ــة أمــام هيئ ــاوى الفردي ــع الدع ــر أو رف ــم التقاري ــد تقدي بجمعهــا عن
المتحــدة المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان، مثــل  األمــم 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، واللجنــة 
المعلومــات  تقديــم  عنــد  أو  والشــعوب،  اإلنســان  لحقــوق  األفريقيــة 

لالســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بليبيــا.

كمــا يمكــن أن تســتخدم األدّلــة التــي تقــوم البعثــة المســتقّلة لتقّصــي 
الحقائــق فــي ليبيــا بجمعهــا والنتائــج التــي تتوّصــل إليهــا فــي ســياق 
العمليــات المحليــة للعدالــة الجنائيــة. ويجوز للســلطات القضائيــة الليبية 
الحقائــق والمصالحــة،  تقّصــي  االنتقاليــة، مثــل هيئــة  العدالــة  وآليــات 
فــي حــال تأّسســت، أن تســتخدم األدّلــة التــي تقــوم البعثــة المســتقّلة 
الجرائــم  فــي  التحقيــق  فــي  بجمعهــا  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي 
ــة  ــدول الثالث ــات المســاءلة األخــرى. ويمكــن لل ومالحقتهــا أو فــي عملي
التــي تقــام فيهــا اإلجــراءات الجنائيــة علــى أســاس الواليــة القضائيــة خــارج 
اإلقليــم بمــا فــي ذلــك الواليــة القضائيــة العالميــة أن تســتخدم هــي 
المســتقّلة  البعثــة  إليهــا  تتوّصــل  التــي  األخــرى األدّلــة واالســتنتاجات 
لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا. وتســمح الواليــة القضائيــة العالميــة للــدول، 
وتلزمهــا فــي بعــض األحيــان، بمالحقــة الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون الدولــي، مثــل جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــّد اإلنســانية، وجرائــم 
التعذيــب واالختفــاء القســري التــي ترتكــب فــي أّي مــكان فــي العالــم 
فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا مرتكبــو هــذه الجرائــم موجوديــن علــى 
أراضــي هــذه الدولــة أو خاضعيــن لواليتهــا القضائيــة. وقــد تــّم تقديــم 
القضائيــة  الواليــة  مبــادئ  ضمــن  تنــدرج  التــي  الشــكاوى  مــن  اثنيــن 
العالميــة فــي فرنســا ضــّد خليفــة حفتــر، قائــد القــوات المســّلحة العربيــة 

ــة. الليبي
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ما هي النتائج التي يمكن أن تتوّصل إليها 
البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق في ليبيا؟ .6

علــى حــّد مــا أعلــن المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، 
"التصــّدي  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  أهــداف  تتمثــل 
انتهــاكات  علــى  واســع  نطــاٍق  علــى  العقــاب  مــن  لإلفــالت  بفعاليــة 
وتجــاوزات حقــوق اإلنســان" للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون 
الدولــي اإلنســاني، ويمكــن أيضــًا أن تكــون "بمثابــة رادع لمنــع المزيــد 
ــا.  مــن االنتهــاكات" و"المســاهمة فــي الســالم واالســتقرار" فــي ليبي
تحقيقــًا لهــذه األهــداف، ســتقوم البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق 
لحقــوق  الدولــي  للقانــون  والتجــاوزات  االنتهــاكات  بتوثيــق  ليبيــا  فــي 
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني وإصــدار التوصيــات بشــأنها، إضافــًة 
إلــى العوامــل التــي تســهم فــي ارتكابهــا وفــي إفــالت مرتكبيهــا مــن 
العقــاب. ومــن خــالل توصياتهــا بشــأن اإلصــالح القانونــي والمؤسســاتي، 
يمكــن للبعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيا أن تســهم أيضًا في 
ضمــان عــدم التكــرار ومنــع هــذه االنتهــاكات والتجــاوزات فــي المســتقبل.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا 
ليســت آليــة عدالــة جنائيــة. ومــع أّنهــا تســتطيع جمــع األدّلــة التــي يمكــن 
اســتخدامها فــي اإلجــراءات الجنائيــة المســتقبلية، إاّل أّنهــا غيــر قــادرة علــى 
قيــادة التحقيقــات الجنائيــة أو مالحقــة األفــراد. وعلــى حــّد مــا ذكــر فــي 
القســم 4، قــد تكــون النتائــج التــي تتوّصــل إليهــا ذات صلــة بتحديــد القضايــا 
التي تســتدعي التحقيق من قبل الســلطات القضائية المحلية أو الدولية، 
بمــا فــي ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي يجــوز أن تســتخدم األدلــة 
التــي تقــوم البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق بجمعهــا. ويمكــن للبعثــة 
المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق بالتالــي أن تســهم بشــكٍل غيــر مباشــر فــي 
تحقيــق المســاءلة الجنائيــة لألفــراد عــن االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون 
ــي اإلنســاني. ومــن الوســائل  ــون الدول ــي لحقــوق اإلنســان والقان الدول

األخــرى التــي يمكــن فيهــا للبعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائق المســاهمة 
الدولــي  للقانــون  والتجــاوزات  االنتهــاكات  عــن  المســاءلة  تعزيــز  فــي 
بإصالحــات  توصــي  أن  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني 

للبنــى المؤّسســاتية واإلصالحــات التشــريعية لنظــام العدالــة الجنائيــة.

فــي  االنتقاليــة  العدالــة  لتعزيــز  عمليــة  يمكــن ألي  نحــٍو مماثــل،  علــى 
ليبيــا أن تســتخدم النتائــج التــي تتوّصــل إليهــا البعثــة المســتقلة لتقّصــي 
الحقائــق فــي ليبيــا. فمــن خــالل جمــع وتحليــل المعلومــات واألدّلــة مــن 
الضحايــا والشــهود والمصــادر األخــرى، وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
يمكــن للبعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق أن تتيــح رســم خرائــط ذات 
حجيــة وخبــرة عاليــة وتحليــالٍت معقولــة ألنمــاط االنتهــاكات والتجــاوزات 
التــي ترتكــب فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك المســائل الهيكليــة الداعمــة لهــا. 
وهــو مــا يســهم بــدوره فــي جهــود المجتمــع المدنــي الليبــي، والجهــات 
المعنيــة بالعدالــة االنتقاليــة والمجتمــع الدولــي من أجل تحقيق المســاءلة، 

ــر واالنتصــاف فــي البــالد. ــة والجب والحقيقــة والعدال

ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  أّن  كان صحيحــًا  وإن 
غيــر مخّولــة بتوفيــر جبــر الضــرر للضحايــا، إاّل أّنهــا يمكــن أن تســهم فــي 
أي عمليــة انتصــاف مســتقبلية فــي ليبيــا، مــن خــالل توثيــق التجــاوزات 
واالنتهــاكات لحقــوق اإلنســان وتحديــد الضحايــا. وتبقــى الســلطات الليبيــة 
مســؤولًة عــن ضمــان وصــول الضحايــا إلــى ســبل االنتصــاف القانونيــة 
وســواها. ويجــب منــح جبــر الضــرر للضحايــا وعائالتهــم نتيجــة لإلجــراءات 
ــر الضــرر خــارج نطــاق القضــاء، بمــا فــي  ــة أو كجــزء مــن خطــط جب القانوني

ذلــك بموجــب عمليــات العدالــة االنتقاليــة.
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أطلقــت البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا دعــوًة لتقديــم 
 .2021 حزيران/يونيــو   30 أقصاهــا  مهلــٍة  والوثائــق ضمــن  المعلومــات 
وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، يجــوز للضحايــا وممثليهــم، وأّي أفــراد أو منظمــات 
مهتّمــة بتقديــم المعلومــات مــن خــالل اســتخدام النمــوذج المحــّدد المتــاح 
لتقديــم المعلومــات والوثائــق ذات الصلــة باللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة. 
وتتضّمــن الدعــوة لتقديــم المعلومــات مزيدًا مــن المعلومات حول العملية 
والوســائل التــي يمكــن مــن خاللهــا تبــادل المعلومــات بســرية وأمــان. 
ويمكــن التواصــل مــع البعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا عبــر 

.ffmlibya@ohchr.org :البريــد اإللكترونــي، علــى العنــوان التالــي

وســوف تحــّدد األمانــة التابعــة للبعثــة المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي 
ليبيــا وســائل إضافيــة للتشــاور مــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
والتواصــل مــع الضحايــا والشــهود وغيرهــم. ومــن األرجــح أن تقــوم البعثــة 
المســتقّلة لتقّصــي الحقائــق فــي ليبيــا بإجــراء المقابــالت شــخصيًا وعــن 
بعــد. كمــا يمكــن أن تقــوم بالســفر إلــى ليبيــا مــن أجــل إجــراء المقابــالت 
والزيــارات إلــى المواقــع ذات الصلــة بحســب مــا تســمح بــه األوضــاع األمنية 

والظــروف المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19.

ليبيــا، ضمــن  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  البعثــة  علــى  ويكــون 
نطــاق واليتهــا، أن تتخــذ جميــع اإلجــراءات الممكنــة لحمايــة ســالمة الضحايــا 
والشــهود واألشــخاص المتعاونيــن معهــا. لذلــك، تقــوم البعثــة فــي إطــار 

المقابــالت الشــخصية وعــن بعــد بمراعــاة المبــادئ التاليــة:

والمعلومــات  معهــا  المتعاونيــن  األشــخاص  •��ضمــان ســرية هويــة 
يقّدمونهــا؛ التــي 

•��ال تســّبب ضــررًا، بحيــث تســعى إلــى تفــادي تعريــض حيــاة الشــخص 
أو ســالمته أو حريته أو رفاهه للخطر ال ســيما فيما يتعلق بالضحايا 
والشــهود فــي قضايــا العنــف الجنســي والعنــف المبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي واألطفــال، وتضمــن وصــول األشــخاص للدعــم 

النفســي مــن بيــن أمــور أخــرى؛
•��توضيــح القيــود فيمــا يتعّلــق بقــدرة البعثــة المســتقّلة لتقّصــي 

الحقائــق فــي ليبيــا علــى ضمــان حمايــة األفــراد؛
•��اعتمــاد مقاربــة تشــاركية حيــال الحمايــة، تأخــذ فــي الحســبان وجهــات 
نظــر األشــخاص ومعرفتهــم، وتقــوم بإشــراكهم فــي تقييمــات 

ــة؛ ــار إجــراءات الحماي المخاطــر واختي
ــاًء علــى الظــروف الملموســة  ــة المحــّددة حســب الســياق بن •��الحماي
والتــزام  واألمنيــة،  السياســية  العوامــل  ذلــك  فــي  بمــا  للحالــة، 
ــة الشــهود  ــة، واألطــر المتوفــرة لحماي ــة بالعملي الســلطات الوطني

وقــدرات البعثــة المســتقلة لتقّصــي الحقائــق ومواردهــا.

البعثــة  إلــى  تقــّدم  التــي  المعلومــات  ومضمــون  مصــادر  تتــاح  لــن 
الموافقــة  دون  مــن  للعامــة  ليبيــا  فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقلة 
المســبقة والصريحــة والمســتنيرة للشــخص المعنــي. وحتــى إن ُأعطيــت 
هــذه الموافقــة، فــإّن القــرار النهائــي فيمــا يتعّلــق بنشــر المعلومــات 

ليبيــا. فــي  الحقائــق  لتقّصــي  المســتقّلة  للبعثــة  يعــود 
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كيف يمكن للمجتمع المدني التواصل 
مع البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق؟ .7
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تتألــف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن 60 عضــوًا مــن القضــاة والمحاميــن البارزيــن حــول العالــم، وهــي تعمــل 
ــة  ــون. وانطالقــًا مــن خبرتهــا القانوني ــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا مــن خــالل ســيادة القان فــي ســبيل تعزي
الفريــدة مــن نوعهــا، ســعيًا إلــى تطويــر نظــم العدالــة الوطنيــة والدوليــة وتوطيدهــا. تأسســت اللجنــة الدولية 
للحقوقييــن ســنة 1952 ونشــطت فــي القــارات الخمــس، وهــي تهــدف إلــى ضمــان التطــور التدريجــي 
والتطبيــق الفعــال للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي، كمــا تســعى إلــى 
ضمــان إعمــال الحقــوق المدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والحفــاظ علــى الفصــل بيــن 

الســلطات، وضمــان اســتقالل القضــاء ومهنــة المحامــاة.

®  البعثة المستقّلة لتقّصي الحقائق في ليبيا
     أسئلة وأجوبة

® جميع الحقوق محفوظة للجنة الدولية للحقوقيين أذار/مارس 2021

تســمح اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بطبــع أجــزاء مــن منشــوراتها شــرط اإلشــارة إلــى حقــوق الطبــع وإرســال 
نســخة عــن هــذه المنشــورات إلــى مقرهــا فــي جنيــف سويســرا علــى العنــوان التالــي:

المنظمة الدولية للحقوقيين
1270 P.O. Box
3 Rue des Buis
1 Geneva 1211

Switzerland

تم إعداد هذه الورقة الموجزة بدعم من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية


