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 مقّدمة  - 1
 

ي اللي الذي ير  ذه اإلحاطة القانونية، بتحليل اإلطار القانو ن،  سياق  قوقي نة الدولية ل تقوم ال

زة   وأج األمنية،  والقوى  ش،  ابراتا الدو    ا القانون  مع  تام  ٍل  ش  
ً
حاليا سق  ي ال  والذي  يا  لي  

  واملعاي الدولية. 

  

صوص، تدرج الورقة توصياٍت  يا مت  وع وجه ا ا أن تجعل قطاع األمن  لي  مع  واف إصالحية من شأ
ً
قا

شاء رقابة مدنية ع قطاع األمن؛ ضمان   ي: إ ق باآل
ّ
، بما  ذلك فيما يتعل امات الدولة بالقانون الدو ال

رائم بموجب    ؛ عناصره  املسبق واملالئم   1التدقيق  عيق مالحقة ا ا أن  صانات ال من شأ زالة ا و

بعاد اختصاص   ؛ واس ز ضمانات عدم  القانون الدو عز رائم و ذه ا ة  النظر   اكم العسكر ا

  التكرار بموجب عملية العدالة االنتقالية املستمّرة  البالد.

 

ي: اآل م "قطاع األمن"  الية، ُيف  لألغراض ا

ن   ن املسؤول يئات، واملؤسسات واملوظف ستخدم من أجل وصف ال  ما 
ً
"قطاع األمن" مصط شامل غالبا

نفاذ   شمل الدفاع، و  أّن قطاع األمن 
ً
سطه واإلشراف عليه  بلٍد ما. ومن املقبول عموما عن إدارة األمن و

واإل  ن،  زة  القوان وأج ابراتصالحيات،  بإدارة  ا لفة  امل والطوارئ    واملؤسسات  مارك،  وا دود،  ا

 من قطاع األمن يمكن ذكر  
ً
ل جزءا

ّ
ش ال يمكن أن  للدولة  املنتمية  الفاعلة غ  ات  املدنية. ومن ا

اصة. أما إصالح قطاع األمن فيصف عملية التقييم،  زة األمن ا السلطات العرفية أو غ الرسمية وأج

ن  واملراجعة والتنفيذ باإلضافة إ املراقب ا  تحس دف ة والتقييم من قبل السلطات الوطنية ال يتمثل 

سان وسيادة القانون.  قوق اإل امل  ام  اح ا من دون تمي و   2األمن الفعال واملسؤول للدولة وشع

 لبلوغ  
ً
 أساسيا

ً
سان أمرا ام حقوق اإل سق مع مبادئ سيادة القانون واح عّد إصالح قطاع األمن بما ي و

يا.االست  قرار السيا والسالم املستدام  لي
 

 
استنتاجات المائدة المستديرة لمعهد الواليات المتحدة للسالم حول الدروس المستخلصة من  معهد الواليات المتحدة للسالم،     1

ال يناير    24(المسبقة    فحصعمليات   / الثا ص.  2003كانون  الرابط،  109)،  عبر  متوفر   ،

108shrg90493.pdf-108shrg90493/pdf/CHRG-https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG:  ضروري    فحص"ال

يز    -3معاقبة مرتكبي االنتهاكات وعزلهم من المناصب التي يستمّرون فيها بارتكاب هذه االنتهاكات.  -1هداف التالية:  لتحقيق األ تع

،  لغرس قواعد اجتماعية جديدةثقة العامة  المؤّسسات الحكومية بعد إصالحها وتطهيرها. يمكن أن تفيد عملية التطهير كوسيلة  

كثر فأكثر بموجب المعايير  يز شرعية الحكم، وبناء حّس جديد من المسؤولية المدنية والهوية الوطنية. ويفّضل هذا التشديد أ وتع

  العقا الواضح.  فحصالالدولية ... للتركيز ع 
ير األمين العام، وثيحفظ السالم والتنمية: دور األمم المتحدة  دعم إصالح قطاع األمن،     2 A/62/659–قة األمم المتحدة رقم  تق

S/2008/39 )23  يناير/   . 17و 14)، الفقرتان 2008كانون الثا
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لفية  ا

 

  قمع النظام للشعب. فبعد  )2011-1969 ظّل حكم معّمر القذا ( 
ً
 فاعال

ً
زة األمنية دورا ، لعبت األج

، بات وجود طائفة واسعة من   يار نظام القذا اع  ا ة، ال قاتلت قوات القذا أثناء ال
ّ
ماعات املس ا

يا، والتح عدام األمن واالستقرار  لي  ال
ً
اما  

ً
ن مصدرا اثر منذ ذلك ا  واستمّرت بالت

ّ
ّدي الرئ املس

ار الدولة الستخدام ال   .قوة وجه احت

  

ا    دماج أعضا ة و
ّ
املس موعات  ا لتفكيك  بمحاوالٍت عدة  الضعيفة  الدولة  وقد قامت مؤّسسات 

يا.  ش الرسمية  لي لة    3قوى األمن وا ّ عمليات الدمج امل  
ً
ود، بدءا ذه ا بيد أّن عوامل عدة أعاقت 

ة؛ والوالءات     4سبق ومناسب؛ من دون تدقيق م 
ّ
موعات املس اصة با ل القيادة ا يا  بصيانة 

ً
مرورا

تلك   مع  التحالفات  الستغالل  ية  اللي السياسية  الفصائل  ا  قامت  ال  اوالت  ا إ   
ً
وصوال السابقة؛ 

اصة ضمن صراعات القوة الداخلية للدولة.  ا ا ز مصا عز موعات من أجل    5ا
 

 ع ذلك، فقد
ً
يا منذ العام    تتفاقم  عالوة الة جّراء االنقسامات املؤّسساتية والسياسية ال طبعت لي ا

ة عدة    –  2014
ّ
ا صراعات مس البالد وغر   – حيث خاضت السلطات املتنافسة واملسيطرة ع شرق 

 لذلك،  
ً
يجة ا. ن ا وتأث ة قد وّسعت من نطاق قو ة كث

ّ
ار اسيما وأّن مجموعات مس لدولة  فإّن احت

ا   شاط انت تمارس   ما 
ً
ال غالبا ة  موعات املس أو نفذته ا ٍل كب  ش إما تراجع  القوة  الستعمال 

ن  ٍل مستقل ح و   مؤّسسات الدولة. ش
ً
دمجت اسميا

ُ
  6انت قد أ

  

 
يح  ح  نزع السال  برامج   من المهّم التذكير أّن تطبيق   3 ية،  والتس وإعادة اإلدماج يجب أن تتقّيد دائماً بأطر العمل القانونية الدولية السا

أنظر مركز  الدو لالجئين.  والقانون  الدو  والقانون الجنا  الدو لحقوق اإلنسان،  والقانون   ، الدو اإلنسا القانون    بما  ذلك 

يح وإعادة الدمج،   يح وإعادة الدمج،  اموارد األمم المتحدة لنزع السالح والتس   عبر الرابط: إلطار القانو لبرامج نزع السالح والتس
UNDDR.pdf-For-kFramewor-Legal-The-2.11-content/uploads/2021/02/IDDRS-https://www.unddr.org/wp  

العفو الدولية،     4 يران/يونيو   21(  قرار دمج قوة الردع  جهاز أمني جديد يتجاهل الحاجة إ تحقيق المساءلةليبيا:  منظمة  ح

  ./ https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/8629/2018/ar)، متوفر عبر الرابط: 2018
 ,European Council on Foreign Building Security: How Europeans Can Help Reform LibyaRoberta Maggi ,أنظر:     5

Relations    ص,  2022(شباط/فبراير الرابط:  4-6)،  عبر  متوفر   ،-how-security-ublication/buildinghttps://ecfr.eu/p

libya/-reform-help-can-europeans  :أنظر كثر عمقاً،   Emadeddin Badi, Archibald Gallet and Roberta Maggi. لتحليل أ

(eds.), The Road to Stability: Rethinking Security Sector Reform in Post-Conflict Libya, DCAF – Geneva Centre 

for Security Sector Governance  )2021  ؛(Hamzeh al-Shadeedi, Erwin van Veen and Jalel Harchaoui, One thousand 

and one failings: Security sector stabilization and development in Libya, Clingendael Institute    يل )؛  2020(نيسان/أب
Murat Aslan, Security Sector Reform for Libya: A Crucial Step Towards State Building, Statistical, Economic and 

Social Research and Training Centre for Islamic Countries  )2020(  
يق الخبراء المنشأ عمالً بالقرار رقم     6 ير النها لف   27(   S/2022/427، وثيقة األمم المتحدة رقم  ) بشأن ليبيا2011(  1973التق

  . 8)، الفقرة 2022أيار/مايو 
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سياٍق   م   
ً
أدلة تكشف  عديدة  ر  تقار إصدار  يتواصل  عة  ذا،  التا الفاعلة  ات  ا أّن  ع  ا  ف  

ً
وثوقا

  
ً
جسيمة اٍت  ا ان ترتكب  األمن،  قوى    

ً
رسميا دمجت 

ُ
أ ال  تلك  ا  ف بما  ة، 

ّ
املس موعات  وا للدولة 

البالد. ففي   ي  مختلف أرجاء  سا الدو اإل للقانون  ة  سان وتجاوزات خط قوق اإل الدو  للقانون 

، يزعم أّن 
ً
از دعم االستقرار أو    الغرب مثال شيات من قبيل ج كة ال تأّسست  امليل قوة العمليات املش

القتل   شمل أعمال  سان،  قوق اإل ة  ات خط ا الدولة، قد ارتكبت ان ا من  ل و/أو حصلت ع تمو

التعّسفي.  واالحتجاز  والتعذيب،  القضاء،  نطاق     7خارج 
ً
ائتالفا أّن  ر  التقار فتفيد  الشرق،  من  أما    

ية   العر ة 
ّ
املس القوات  لسيطرة  خاضع  و  و  ، الداخ األمن  از  ج باسم   

ً
معروفا ة 

ّ
املس موعات  ا

ك   ، كما ان
ً
عّسفيا ي  تمع املد ن من ا ن وناشط في ، قد عمد إ احتجاز  ية بقيادة خليفة حف اللي

م   ة التجّمع السلححقوق ة التعب وحر   8.بوجٍه عام ر

  

زة    تّورطوال شّك أّن واقع   ش اللي وأج ة وعناصر قوى األمن وا
ّ
موعات املس ابرات أعضاء ا   ا

ة إ  ّ اجة امل ي يدّل ع ا سا سان وتجاوزات القانون الدو اإل قوق اإل ات القانون الدو  ا  ان

سق مع مبادئ سيادة القا الفعل، فقد  إصالٍح شامٍل لقطاع األمن يتّم بما ي سان. و ام حقوق اإل نون واح

ران/يناير  يا، والذي ُعقد  حز ي حول لي ن الثا  : يرمي إ إ إصالٍح  2021دعت نتائج مؤتمر برل

ح ونزع سالح    ...بقوة تحت سلطة رقابة مدنية موحدة[قطاع األمن]  وضعه   سر من خالل عملية 

ة  لي شيات املس ة واملل ماعات املس ا ودمج األفراد  ا مكن التحقق م يا ذات مصداقية و

عداد   ة ع أساس فردي وع أساس  الدولة املدنية واألمنية والعسكر ن  مؤسسات  املناسب

ة والفحص امل ماعات املس  9. أفراد ا

 
الدولية،     7 العفو  االستقرار  منظمة  دعم  جهاز  ميليشيا  قادة  حاسبوا  الرابط:  2022أيار/مايو    4(ليبيا:  عبر  متوفر   ،(

-leaders-militia-authority-support-stability-hold-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/libya

account-to/مصراتة ليبيا: يجب محاسبة الميليشيات التي تمولها الدولة ع عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء   ؛  
-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/libya-state-financed)، متوفر عبر الرابط:  2022آذار/مارس    31(

militia-must-be-held-to-account-for-extrajudicial-execution-in-misratah / .  
بية الليبية  منظمة العفو الدولية،     8 ية التعبير والتجمع السلميليبيا: القوات المسلحة الع يل    19(     “تسحق بوحشية” ح نيسان/أب

/crushing-brutally-is-laaf-the-ar/latest/news/2022/04/libyahttps://www.amnesty.org-)، متوّفر عبر الرابط:  2022

assembly-peaceful-and-expression-of-freedom/التعبير  ؛ ية  لح قمعه  يشدد  الداخ  األمن  جهاز  آذار/مارس    23(  ليبيا: 

الرابط:  2022 عبر  متوّفر   ،(https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/libya-the-internal-security-

agency-intensifies-crackdown-on-freedom-of-expression/ .  
9   ) ليبيا  حول  الثا  برلين  يران/يونيو    23مؤتمر  المؤتمر،  )،  2021ح الرابط:  32و  5الفقرتان  استنتاجات  عبر  متوفر   ،

conclusions/2467750-2-amt.de/en/newsroom/news/berlin-https://www.auswaertiges  أنظر أيضاً مؤتمر برلين حول  .

المؤتمر  ليبيا،   /يناير    19(استنتاجات  الثا الف2020كانون  الرابط: 36-35قرتان  )،  عبر   ،
-libya-on-conference-berlin-files/libya/news/2020/article/the-https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country

2020-jan-19-conclusions-conferenceيس الدو  حول ليبيا    ؛ /نوفمبر    12(إعالن مؤتمر با ين الثا عبر   12)، الفقرة  2021تش

international-paris-the-of-macron/2021/11/12/declaration-https://www.elysee.fr/en/emmanuel-الرابط:  
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ع لألمم املتحدة  وشّدد سان التا ته  مجلس حقوق اإل مية استعادة سيادة  إ    من ج القانون  جميع  "أ

اتيجية أمنية شاملة تقوم   ا تنفيذ اس امل، بوسائل م يا، إ جانب استعادة سيطرة الدولة بال أنحاء لي

فة وخاضعة للمساءلة". قائق    10ع مؤسسات أمنية موّحدة ومح ّ ا كما شّددت البعثة املستقلة لتق

 ع  
ً
ا أيضا يا بدور ات املؤسسات لي ة لضمانات  أّن "التغي ل إصالح للقطاع األم حيو ش امة  ية ال

م ضم ع" وأّنه "من امل ية  اعدم تكرار الفظا املسؤولة الشرعية عن السلطة من خالل  ن بقاء السلطة اللي

 11." فعال للقطاع األم إصالٍح 

  

، شّدد االتفاق السيا اللي لعام  
ّ

الدولة  ؤّسسات  ، والذي س إ توحيد م2015ع املستوى ا

ية   عات اللي شر  لل
ً
اجة إ أن "يخضع مسؤولو القطاع األم للرقابة املدنية واملساءلة وفقا ية ع ا اللي

لعام    12النافذة".  اللي  السيا  وار  ا ملتقى  سياق  و  ذلك،  إ  منظمات    2020،13باإلضافة  دت 
ّ

أك

 : ية ما ي ي اللي تمع املد  ا

سان   قوق اإل ي الدو والقانون الدو  سا سيمة للقانون اإل ات ا ا يجب منع مرتك االن

ا املناصب  أو  الرفيعة  العامة  املناصب  تو  و/أو  ال  والعدالة  من  األمن  قطا  لعليا  

جب أن   م. و امات القانونية إل ومة القادمة أو من أي منصب يمكن أن يمنع من توجيه اال ا

 إلجراءات قانونية شفافة. تتم عمليات التدقيق واملراجعة 
ً
  وفقا

 
libya-for-conferenceير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق حول ليبيا،      ؛ آذار/مارس    A/HRC/49/4  )23وثيقة األمم المتحدة رقم  تق

  (أ). 97(أ) و 96(ل)، 95)، الفقرات 2022
كتوبر  A/HRC/RES/48/25   )13، وثيقة األمم المتحدة رقم 48/25القرار رقم   10 ين األول/أ   من الديباجة.  15)، الفقرة 2021تش
ير البعثة المستقلة   11 يران/يونيو    A/HRC/50/63   )27، وثيقة األمم المتحدة رقم  لتقصي الحقائق  ليبياتق )، الفقرة 2022ح

107.  
  .20-19من الديباجة، والمبدآن   9)، الفقرة 2015كانون األول/ديسمبر  17االتفاق السياسي الليبي (  12
ليبي  إنّ    13 الليبي هو حوار  والتي تمت -ملتقى الحوار السياسي  ليبيا،  بناًء ع مخرجات مؤتمر برلين حول  يُعقد  ليبي شامل 

وقد تم اختيار المشاركين   .  .(2020)2542) وقرار مجلس األمن  2020(2510المصادقة عليها من قبل مجلس األمن  قراره  

والمدرج أسمائهم أدناه بالترتيب األبجدي، من فئات مختلفة، بناًء ع مبادئ الشمولية والتمثيل  ملتقى الحوار السياسي الليبي،  

إن الهدف األسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة   ..الجغرا والسياسي والقب واالجتماعي العادل.

ابات الوطنية  أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء تنفيذية موحدة وحول الترتيبات الالزمة إلجراء االنتخ

الممثلة الخاصة لألمين العام  ليبيا باإلنابة ستيفا وليامز تعلن انطالق عملية  " أنظر  الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
كتوبر    25(  ملتقى الحوار السياسي الليبي ين األول/أ special-https://unsmil.unmissions.org/acting-لرابط:  )، ع ا2020تش

libyan-launch-ouncesann-williams-stephanie-libya-general-secretary-representative  
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قانو  ع  األمن  لقطاع  فعالة  ا وتنفيذ إصالحات  ة وتفكيك
ّ
املس ماعات  ا يك  نزع سالح  ن 

ملبادئ   ا  امتثال مدى  التدقيق   ذلك  بما   ا،  لتنفيذ وطنية  اتيجية  واس األمنية  للمؤسسات 

ات  املستقبل.  ا مية ملنع االن ذا أمر بالغ األ  ألن 
ً
سان نظرا  14حقوق اإل

زة   ش، والقوى األمنية وأج ابراتيجب ع عملية إصالح قطاع األمن، بما  ذلك ا   ،  ا
ً
ل جزءا

ّ
ش أن 

يا. ولتن عملية اإلصالح    15ال يتجّزأ من عمليات اإلصالح الدستوري والعدالة االنتقالية املستمّرة  لي

ى:  س سيادة القانون  البالد، ال بد من تحقيق املعاي األساسية التالية كحّد أد   تكر

ش، والقوى األمنية  ةالفعال  ضمان الرقابة املدنية  .1 زة ع ا ابراتوأج  ؛ ا

زة   .2 ش والقوى األمنية وأج ميع أفراد ا ابراتضمان الفحص املسبق واملناسب   ع   ا
ً
عمال

؛ رائم بموجب القانون الدو اب ا ن عن ارت بعاد أي أفراد مسؤول  اس

اكم   .3 رائم أمام ا ذه ا اب  ن عن ارت املدنية العادية،  ضمان محاسبة أفراد قطاع األمن املسؤول

ة اإلعدام. بعد عقو س ، و
ً
 تاًما

ً
اما م املعاي الدولية للمحاكمة العادلة اح    إجراءات تح

 

 ع قطاع األمن الرقابة املدنية الفعالةضمان  - 2
 

 القانون الدو واملعاي الدولية

 

زة   وأج األمنية  والقوى  ش،  ا ع  ابراتيجب  املدنية    ا للرقابة   
ً
ودائما املطاف،  اية  تخضع   أن 

أّنه،  ع  العقاب  من  اإلفالت  افحة  مل املتحدة  األمم  مبادئ  تنّص   .
ً
ديمقراطيا منتخبة  ومة  ح ا  تمارس

ي:  سان، ال بّد من تحقيق اآل ام حقوق اإل س سيادة القانون واح   ولتكر
 

 
يق العمل المعني بالقانون الدو اإلنسا وحقوق اإلنسان،     14 يق قائمة ع احترام حقوق اإلنسان  ف مبادئ أساسية لخارطة ط

ليبيا   مستدام   سالم  /نوفمبر    6(نحو  الثا ين  الرابط: 2020تش ع   ،(

https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/civil_society_principles_doc_for_lpdf_ara_-

_7_nov_2020.pdf .  
الدولية للحقوقيين،     15 اللجنة  أنظر عموماً،  يد من المعلومات حول هذه العمليات،  للمرأة ومسودة مشروع للم حقوق اإلنسان 

كتوبر  تغّلب ع التمييز  الدستور الليبي: ضمان المساواة وال  ين األول/أ -https://www.icj.org/wp)، متوفر عبر الرابط:  2021(تش

content/uploads/2021/10/Libya-Women-in-Constitution-publications-legal-briefings-2021-ARA.pdf    اللجنة ؛ 

يز العداالدولية للحقوقيين،   يق لتع )، متوفر عبر الرابط:  2020(تموز/يوليو  لة االنتقالية  ليبيا  ليكّف اإلفالت من العقاب: خارطة ط

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/07/Libya-Transitional-justice-Publications-Reports-

thematic-report-2020-ARA.pdf    ،للحقوقيين الدولية  اللجنة  معالجة  ؛  ليبيا:  االجتماعي   للنوع  مراعية  انتقالية  عدالة  نحو 
المرأة   ضّد  المرتكبة  االجتماعي  النوع  ع  والمبنية  الجنسية  الرابط:  2022(آذار/مارس  الجرائم  عبر  متوفر   ،(

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/03/Libya-Gender-responsive-transitional-justice-process-

publications-briefing-paper-2022-ARA.pdf .  



 7 

االت االستخبارات،  ة وقوات األمن وكذلك ع و يجب ضمان الرقابة املدنية ع القوات العسكر

ـذه الرقابة أو إعاد شـاء  شاء مؤسسات مدنية  أو إ ب للدول إ ذا الغرض ي ا عند االقتضاء. ول

ي ذلك  بما   االستخبارات،  االت  وو األمن  وقوات  ة  العسكر القوات  ملراقبة  رقابية  فعالة  ئات 

عية   16. شر

  

ع لألمم املتحدة قد دعا الدول إ   سان التا ان مجلس حقوق اإل ون أي فرد أو مؤسسة    " و كفالة أال ي

ق ضمان  بما  ذلك  ،"عامة أو خاصة فوق القانون  ة خاضعة للمساءلة  "  عن طر بقاء املؤسسة العسكر

تصة مية   17." أمام السلطات املدنية الوطنيـة ا ا إ أ سان بدور نة املعنية بحقوق اإل كما وأشارت ال

ا حيال "غياب   ت عن قلق ة من منظور سيادة القانون، إذ أعر ضمان الرقابة املدنية ع املؤسسة العسكر

ة والقوات األمنية"  املة والفعالة من السلطات املدنية ع املؤسسة العسكر عض الدول   18الرقابة ال   ،

ا." باإلض نّص ع الرقابة املدنية عل قّيد دور القوات األمنية و ي وا يحّدد و  19افة إ "غياب إطار قانو
 

 القانون اللي

ة،   العسكر املؤسسة  ع  املدنية  الرقابة  ع  ينّص  ي وا  إطار قانو إ وضع  اجة  ا تدعو  يا،  لي  

زة   وأج األمن،  ابرات وقوات  واملعاي    ا سان  اإل قوق  الدو  القانون  مع  ا  ساق ا ضمان  أجل  من 

م اإلعالن الدستوري اللي لعام  الدولية.   ، والذي يلعب دور الدستور املؤقت للبالد، الصمت  2011إذ يل

زة   ش، والقوى األمنية أو أج ق بمسألة تنظيم ا
ّ
ابراتفيما يتعل ي مسودة مشروع  ا ٍة أخرى، تأ . من ج

ذه املؤس  20، 2017الدستور لعام   ن من الرقابة املدنية ع  ع    177سات. إذ تنّص املادة  ع ذكر حّد مع

 
إجراءات لمكافحة اإلفالت من    المجموعة   16 اتخاذ  يزها من خالل  اإلنسان وتع المتعلقة بحماية حقوق  المبادئ  المستوفاة من 

المتحدة رقم  ،  العقاب األمم  المبدآن  2005شباط/فبراير    E/CN.4/2005/102/Add.1   )8وثيقة  و  35)،  أيضاً  (ج  36(ج)  أنظر   .(

الــدو   للقــانون  الجــسيمة  االنتــهاكات  لــضحايا  والجــبر  االنتـصاف  الحـق   بـشأن  التوجيهيـة  والمبـادئ  األساسـية  لحقــوق  المبـادئ 
)،  2005سمبر  كانون األول/دي  A/RES/60/147   )16وثيقة األمم المتحدة رقم  ،  اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنسا الدو

والشعوب،    23الفقرة   اإلنسان  لحقوق  يقية  األف اللجنة  و(أ)؛  الجنسي  العنف  لمكافحة  التوجيهية  يقياآثار المبادئ  أف الدورة  ه    ،

  . 63)، المبدأ التوجيهي 2017أيار/مايو  22-8العادية الستون (
يل  A/HRC/Res/19/36  )19، وثيقة األمم المتحدة رقم  19/36قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم    17   16)، الفقرة 2012نيسان/أب

  ).6(ي) (
 CCPR/C/79/Add. 34وثيقة األمم المتحدة رقم  المالحظات الختامية: السلفادور،  أنظر مثالً، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،     18

يل  18(   .4، الفقرة  )1994نيسان/أب
)، الفقرة 1999تموز/يوليو    CCPR/C/79/Add. 11 ) ،29المالحظات الختامية: رومانيا،  أنظر مثالً، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،     19

9.  
)، متوفرة عبر الرابط: 2017  سنة) (مسودة مشروع الدستور ل2017تموز/يوليو    29(  مقترح مسودة توافقية لمشروع الدستور   20

.https://security-legislation.ly/law/35174  من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة    2017. اعُتمدت مسودة مشروع الدستور لعام

البالد منذ العام  مشروع الدستور باعتبارها النسخة األخيرة التي انبثقت من عملية اإلصالح ا ية   من    . وإذ2014لدستوري الجا
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" ش  املادة    21"، يخضع للسلطة املدنيةأّن ا القائد    108فيما تنّص  و  للبالد  س املنتخب  الرئ أّن  ع 

ة. 
ّ
 للمادة    22األع للقوات املس

ً
ش بواجب  ،  178ووفقا زة األمنية وفق القانون   "دعميطلع ا  23"،األج

انية   و ما يبدو أنه يدّل ع إم شطة  و له  أ
ّ

ابراتتدخ ن   ا  ع ذلك، ومن ب
ً
ن. عالوة نفاذ القوان و

ام حقوق ع أّن    179جملة أمور، تنّص املادة    ع اح
ً
با تلقى أفراد الشرطة تدر يئة مدنية و الشرطة 

سان   24.اإل

  

رقم   القانون  ر  أفرا   1974لسنة    40و يخضع  ن  ح يا؛   لي ة   العسكر املؤسسة  القوات  أحوال  د 

  
ً
عموما يخضعون  كما  نائية،  ا لإلجراءات  العسكري  والقانون  العسكري  ات  العقو لقانون  ة 

ّ
املس

ة. اكم العسكر ن    25الختصاص ا ذه القوان عض املقتضيات الواردة   سوف تتّم مناقشة عدم تقّيد 

    5إ    3بالقانون الدو واملعاي الدولية  األقسام  
ً
  1992لسنة    10ع ذلك، إّن القانون رقم  أدناه. عالوة

ذا القانون  شأن األمن والشرطة   تّم تحليل مواطن القصور   ير أحوال وصالحيات القوى األمنية؛ وس

ن    26أدناه.  4و 3 القسم
 

يد من    2017  سنةالمقّرر أن تُطرح مسودة مشروع الدستور ل لالستفتاء الشعبي من أجل المصادقة عليها، لم يتّم ذلك بعد. للم

أوجه قصور إجرائية وعيوب   : يدمسودة الدستور الليبي الجدالتحليل لعملية صياغة الدستور، أنظر عموماً اللجنة الدولية للحقوقيين،  
nt/uploads/2016/07/Libyaconte-https://www.icj.org/wp-)، متوّفر عبر الرابط:  2015(كانون األول/ديسمبر    موضوعية

1.pdf-ARA-2015-Reports-Publications-Deficiencies-Flaws-Constitution-Draftومسودة    .؛ للمرأة  اإلنسان  حقوق 
كتوبر مشروع الدستور الليبي: ضمان المساواة والتغّلب ع التمييز  ين األول/أ   ). 2021(تش

: "  177جاء  نّص المادة     21 ية وطنية مسلحة قائمة ع االنضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكلياً  الجيش هو    اآل قوة عسك

الحياة   و  التداول السلمي ع السلطة  التدخل   المدنية ويحظر عليه  التام. ويخضع للسلطة  بالحياد  القانون. وهو ملزم  وفق 

انون التدابير الالزمة لذلك. وتنظم شروط الخدمة الوطنية  السياسية، وال يجوز للمنتمين له االنضمام إال أي حزب سياسي. ويضع الق

  ."بقانون
ية هو القائد األع للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور: "108المادة   22   " .رئيس الجمهو
ويدعم األجهزة األمنية وفق القانون.   يطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه وسالمة اراضيه  : "178المادة     23

يات المواطنين   " .ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وح
يمة   : "179المادة   24 بة الج وتوفير  الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها  محا

أفراد   ويتلقى  وأمنهم وممتلكاتهم.  ياتهم  وح األشخاص  القانون وحماية حقوق  واحترام  النظام  والطمأنينة وحفظ  العامة  السالمة 

يمة والكشف عنها، وال يجوز لهم ممارسة العمل السياسي يباً ع احترام حقوق اإلنسان ووسائل الوقاية من الج " أنظر  .الشرطة تد

  .10)، المادة 1992أيلول/سبتمبر  3بشأن إصدار قانون األمن والشرطة (  1992لسنة  10قم أيضاً القانون ر 
يران/يناير  20بشأن الخدمة  القوات المسلّحة ( 1974لسنة  40القانون رقم   25 بإصدار   1974لسنة  37)؛ القانون رقم  1974ح

ية ( ية)؛ القانون رقم ) (قانون العقوبات 1974أيار/مايو  14قانون العقوبات العسك بإصدار قانون اإلجراءات   2000لسنة  1العسك

يل   20الجنائية للقوات المسلحة ( ية)، المادة  2000نيسان/أب   2013لسنة    11؛ القانون رقم  45) (قانون اإلجراءات الجنائية العسك

ية قانون بشأن تعديل يل  20( العقوبات واالجراءات العسك   ).2013نيسان/أب
التي تنّظم استعمال القوة من قبل أعضاء هيئة الشرطة ال    1992لسنة    10من القانون رقم    13ع سبيل المثال، إّن المادة     26

من العهد الدو الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق  الحياة، وليبيا دولة طرف فيه. إذ تتيح المادة    6تتسق مع المادة  

القوة التي من المحتمل أن تكون مميتة  الحاالت التي ال تشكّل خطراً محدقاً ع حياة اإلنسان؛ كما أنها  من القانون استعمال    13

ال تنّص ع استعمال القوة كمالذ أخير، ضروري ومتناسب مع التهديد، كما هو منصوص عليه  القانون الدو والمعايير الدولية.  
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الدستور لسنة   القانون رقم    2017ذا وال تتطّرق مسودة مشروع  أّن  يا. بيد  لي ابرات   ا از    7إ ج

ية  ينّص ع أّن ج  2012لسنة   ابرات اللي ياز ا از مد ق    ج ع   27"،برئاسة الدولة"و ض أن  ما يف

املنتخب. س  رقم    الرئ القانون  الواردة   املقتضيات  عض  سق  ت يا    2012لسنة    7وال  لي امات  ال مع 

املثال، تنّص املادة   يل  سان. فع س قوق اإل القانون الدو  ابرات    3بموجب  از ا ام ج أّن م ع 

ن جملة أمور، " يشمل، من ب شاط املشبوه واملعادي ألمن لي عة ال شطة املعادية  ا"، و"متا التصدي لأل

تمع ا ومبادئ  والقيم  الوطنية  ة  و ال دف  س و واملنظمات  الدول  ا  تقوم  اللغة    28" .ال  أّن  شّك  وال 

مة،   ا غ محّددة وم از  املستخدمة ف سمح  ، ف قابلة إلساءة التطبيق، بحيث من املمكن أن  التا و

ابرات ي والعمل الناشط  مجال حقوق    ا تمع املد قة غ مشروعة بمنظمات ا ل بطر
ّ

ية التدخ اللي

اك للمواد   سان،  ان قوق املدنية والسياسية ال تضمن    22و  21،  19اإل اص با د الدو ا من الع

.ا معيات ع التوا ن ا و ة ت ق  حر ، وا ق  التجّمع السل ، وا ة التعب أن    وال شّك   ق  حر

شر  األساس اك  ملثل  ال ل  للقلق  مث  أمر  ذا االن ،  ش   للمجتمع   املستمر  القمع  ضوء    سيما  ال  أك

ي سان  حقوق  وعمل املد يا  اإل  29.لي

  

ٍة أخرى،   ما يكفل ع أن " 2012لسنة    7ينّص القانون رقم  من ج  للقانون و
ً
ا وفقا شاط ابرات  تدير ا

ات األساسية وال تتمتع تصرف ر سان وا ام حقوق اإل ات بأي حصانة ااح ر قوق وا ذه ا "  ا املاسة 

ا  وأن "  30من التحقيق واملالحقة؛ شاطا ابرات  ات األساسية  تدير ا ر سان وا  إ حقوق اإل
ً
نادا اس

القانون  مية بموجب  از    31" .املكفولة وا امتثال ج ام ولكّن  تطّور  بمثابة  اللغة  ذه  إدراج  أّن  ال شّك 

ة وغ منحازة.  
ّ
يئة مستقل ب  املمارسة الرقابة الفعالة من قبل 

ّ
ذه املقتضيات يتطل ية ل ابرات اللي ا

از. باإلضافة إ  صانة من املالحقة ع أعضاء ا  تنطبق ا
ّ
  32ذلك، يجب أال

 

 

 
   CCPR/C/GC/36 .  ، وثيقة األمم المتحدة رقم)6: الحق  الحياة (المادة  36التعليق العام رقم  أنظر: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،  

كتوبر  30( ين األول/أ   . 13-12)، الفقرتان 2018تش
)  12(  53. أنظر أيضاً المادة  1)، المادة  2012شباط/فبراير    6بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية (  2012لسنة    7القانون رقم     27

االنتماء لألحزاب السياسية أو تأسيسها طيلة مدة عمله بالجهاز واالنضمام إ هيئة سياسية أو   تي تحظر ع موظف الجهاز "ال

  " .اجتماعية أو وطنية أو أجنبية إال بأذن من رئيس الجهاز
  ). 7و 4( 3، المادة 2012لسنة  7القانون رقم   28
)،  2021(كانون األول/ديسمبر    2021عام الفرص الضائعة: موجز حالة حقوق اإلنسان  ليبيا خالل  مركز مدافع لحقوق اإلنسان،   29

  . https://www.defendercenter.org/5615، متوفر عبر الرابط: 23-20ص. 
  .89، المادة 2201لسنة  7القانون رقم   30
  .90، المادة 2012لسنة  7القانون رقم   31
  أدناه.  4لنقاٍش مفّصل حول الحصانة من المالحقة، أنظر القسم   32
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 التوصيات 

 

 : ية بضمان ما ي ن السلطات اللي قوقي نة الدولية ل  ع ضوء ما سبق ذكره أعاله، تو ال
 

   ابرات بما  ذلك زة ا ة، وقوات األمن وأج شاء رقابة مدنية فعالة ع املؤسسة العسكر إ

 خالل: من 

o  عية ذات الصلة؛ شر ٍل مالئم  الدستور واألطر ال ش ا   تحديد دور

o  ؛ قة بالدفاع الوط
ّ
 إ املسائل املتعل

ً
ة تحديدا

ّ
 تقييد دور القوات املس

o  .ذه املؤّسسات شاء آلية مستقلة وغ منحازة لإلشراف ع عمل   إ
 

امل-3 الفحص  ش  فرادأل   ناسبضمان  زة    األمنيةوالقوى    ا وأج

 ابراتا
 

 القانون الدو واملعاي الدولية
 

ابرات زة ا ش والقوى األمنية وأج أمر ضروري إلرساء سيادة    إّن الفحص املسبق واملناسب ألفراد ا

ي.  سا سان والقانون الدو اإل قوق اإل ة للقانون الدو  ط ات ا ا يا ومنع تكرار االن  33القانون  لي

اال األفعال من  ذه  ارتكبوا  م  ّ أ يزعم  الذين  األفراد  بعاد  اس ة،  وعليه، يجب  العسكر باملؤسسة  لتحاق 

ا من   م م ب صرف ذه املؤسسات، ي ن   انوا أعضاء سابق ابرات؛ و حال  زة ا والقوى األمنية وأج

م ضمانات األصول القانونية الواجبة. افحة اإلفالت    34خالل عمليات تح وتنّص مبادئ األمم املتحدة مل

 : ذا اإلطار ع ما ي   من العقاب  

  

 
،    -أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراعاتمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،  33 وثيقة  فحص السجالت: إطار تشغي

"فحص السجالت جانب هام  إصالح الموظفين  البلدان التي تمّر بمرحلة انتقالية. ويمكن    :4)، ص.  HR/PUB/06/5   )2006رقم  

يف فحص السجالت بأنه تقدير مدى االستقامة لتحديد المالءمة للخدمة   العامة. وتشير االستقامة إ تمّسك الموظف بالمعايير  تع

المسؤولين   العموميين  الموظفين  أّن  تبّين  وقد  للشخص.  المالية  النظافة  بما  ذلك  المهني  والسلوك  اإلنسان  لحقوق  الدولية 

االس بعدم  يتسمون  الدو  القانون  بموجب  خطيرة  جرائم  أو  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  عن  ثقة شخصياً  وخيانة  تقامة 

  المواطنين الذين كان يتعين ع هؤالء الموظفين خدمتهم."
  .21المرجع نفسه، ص.   34
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سان،   قوق اإل ات صارخة  ا صية عن ان م ال ن بصف ن املسؤول ومـي ن ا وقـف املوظفـ

مواصلة   عن  والقضاء،  واالستخبارات  والشرطة  واألمن  ش  ا قطاعات  ن   العـامل سـيما  وال 

م مع األصول القانونية املرعية ومبدأ عدم   جب أن يتم عزل ومية. و م  املؤسسات ا خدم

جرائم   اب  ارت عن  فردية  مسؤولية   
ً
رسميا م  إل سب  ُت الذين  اص  األ وقف  جب  و  . التمي

ي نائية أو التأدي م الرسمية أثناء اإلجراءات ا ، عن أداء وظائف   . ةجسيمة بموجب القانون الدو

ح   سر موعاتيجـب     ا
ّ
وحل الرسمية  غ  أو  ومية  ا شبه  ة  تحقيق  املس إجراء  ب  و ا. 

ذه   موقع  موعاتشامل   أو    ا الدولة  مؤسسات  ا   وجه    عالقا ع  ذلك  بما   ا، 

واالستخبارا  والشرطة  ش  با ا  عالق صوص  يتم   تا ال  املعلومات  شر  و األمن،  وقوات 

عل صول  ذه  ا  ا أفراد  ب  لتدر  
ً
خططا تضع  أن  للدول  ب  و ور.  م ا ع  قة  الطر ذه 

موعات م  ا ا  35. تمعغية ضمان إعادة دمج

  

ن    اص املتوّرط بعاد األ  الدول إ "ضمان اس
ً
سان أيضا نة املعنية بحقوق اإل ا، دعت ال من ج

دمة سان من ا قوق اإل سيمة  ات ا ا ة."  االن  36العامة أو العسكر
 

 القانون اللي
 

ة عدة  كما سبق و 
ّ
كر أعاله، تقوم جماعات مس

ُ
انت قد مألت الفراغ الذي تركته السلطات الرسمية    –ذ

يا   لي املدنية.   –  الرقابة  أو  املساءلة  ال  أش من  ٍل  ش أي  دون  من  واحتجاز  اعتقال  وتقوم    عمليات 

الدو   والقانون  سان  اإل قوق  ة  خط ات  ا الن ن  تجز ا بإخضاع  ا  نفس ة 
ّ
املس ماعات  ا

ه   ي، بما  ذلك أعمال القتل خارج نطاق القضاء، واالحتجاز التعّسفي، والتعذيب وغ سا من ضروب  اإل

. االجتما النوع  ع  املب  والعنف  ا  العنف  عن   
ً
فضال ئة،  ّ الس مسوّدة    37املعاملة  تتضّمن  وال 

لسنة   الدستور  األمنية    2017مشروع  والقوى  ة،  العسكر املؤّسسة  بأفراد  ق 
ّ
يتعل فيما  فحص  معيار  أّي 

ابرات.  زة ا دمة    1974لسنة    40ينّص القانون رقم    38وأج ة  شأن ا
ّ
ط   القوات املس ش ع أّنه 

 
إجراءات لمكافحة اإلفالت من    المجموعة   35 اتخاذ  يزها من خالل  اإلنسان وتع المتعلقة بحماية حقوق  المبادئ  المستوفاة من 

مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعّسفي  ). أنظر أيضاً  1(  37(أ) و  36المبدآن  ،  العقاب
/يناير   E/1989/89وثيقة األمم المتحدة رقم واإلعدام دون محاكمة،    .18)، المبدأ 1991(كانون الثا

ي  CCPR/CO/70/ARG  )15وثيقة األمم المتحدة رقم  المالحظات الختامية: األرجنتين،     36 /نوفمبر  تش . أنظر 9)، الفقرة  2000ن الثا

  .15)، الفقرة 1997أيار/مايو  CCPR/C/79/Add.74  )5 وثيقة األمم المتحدة رقمالمالحظات الختامية: بوليفيا، أيضاً 
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا، وثيقة األمم المتحدة رقم     37 كتوبر   A/HRC/48/83   )1تق ين األول/أ تش

  . 56-54)، الفقرتان 2021
تحّددان معايير انتخاب الرئيس وتعيين أعضاء الحكومة. من جهٍة أخرى تنّص المادة    115و  101تقتضي اإلشارة إ أّن المادتين     38

حها بنيويا  الصإل سسات العامة  فحص المؤ   -1:  اآلتيةتلتزم الدولة باتخاذ التدابير  ": ع اآل  2016من مسودة الدستور لسنة    198
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ة  
ّ
ون قد صدر    أال " أو "لم يحكم عليه  جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره "أّنه   عضو القوات املس ي

دمة العامة شأن إصدار قانون    1992لسنة    19كما ينّص القانون رقم    39" .ضده قرار تأدي بالعزل من ا

" الشرطة  أفراد  ط   ش أنه  ع  والشرطة  مخلة  األمن  جنحة  أو   جناية  عليه   حكم  قد  ون  ي أال 

ان قد رد إليه اعتباره ستخدم القانون رقم  40" .بالشرف ولو  ابرات   2012لسنة  7و از ا شاء ج شأن إ

 مماثل 
ً
ية لغة ق بأفراده. اللي

ّ
 فيما يتعل

ً
  41ة

  

رائم بموجب القانون الدو (من قبيل جرائم   عض ا عاقب ع  ي اللي ال  نا وع اعتبار أّن القانون ا

سق مع القانون الدو واملعاي الدولية    ي
ً
فا عر ا  سانية) أو ال يدرج ل رائم املرتكبة ضّد اإل رب وا ا

ق بالتعذي
ّ
 فيما يتعل

ً
ن السابقة الذكر    42ب واالختفاء القسري)،(مثال فإّن إدراج مصط "جناية"  القوان

للقانون   ة  ط ات ا ا اب االن م مسؤولون عن ارت ّ أ الذين يزعم  اص  بعاد األ ال يكفي لضمان اس

أو   ة  العسكر املؤسسة  ضمن  املناصب  من  ي  سا اإل الدو  القانون  وتجاوزات  سان  اإل قوق  الدو 

ابرات. ا زة ا   لقوات األمنية أو أج

  

ام القانون الدو واملعاي الدولية، يجب أن تضمن الفحص املسبق   ية من اح ي تتمكن السلطات اللي ول

ة قد  
ّ
موعات املس ون أعضاء ا ابرات ال سيما عندما ي ا زة  ش، والقوى األمنية وأج ألعضاء ا

دمجوا
ُ
وأ الفحص    سبق  فإّن  أدناه،  مناقشته  تّمت  وكما  ا.  ف م  دمج املتو  من  أو  املؤسسات  ذه   

يا. عملية العدالة االنتقالية  لي ق 
ّ
 ضمانة لعدم التكرار فيما يتعل

ً
 43املسبق أيضا

 

 

 التوصيات 

 

ية بضمان ما ي ن السلطات اللي قوقي نة الدولية ل  : ع ضوء ما سبق ذكره أعاله، تو ال
 

 
كز الوظيفية    اإلنسانواستبعاد المساهمين  انتهاكات حقوق   وجرائم الفساد منها، ومراجعة مدى استحقاق الرتب والدرجات والمرا

أهيل  تفكيك التنظيمات المسلحة كافة ونزع أسلحتها، وإعادة الت  -2؛  يتعارض منها مع الدستور  بها وفق القانون. مع وجوب حل ما

  ." ألفرادهاالنفسي والمهني 
يران/يونيو  20بشأن الخدمة  القوات المسلّحة ( 1974لسنة  40القانون رقم   39   ). 5، 4( 6)، المادة 1974ح
  .22و 19، المادتان 1992لسنة  10القانون رقم   40
  .15، المادة 2012لسنة  7القانون رقم   41
للحقوقيين،     42 الدولية  الجنائية  اللجنة  العدالة  لنظام  تقييم  ليبيا:  الدو   القانون  بموجب  الخطيرة  الجرائم  عن  المساءلة 

ص.  2019(تموز/يوليو   الرابط:  31-47)،  عبر  متوفر   ،-content/uploads/2019/07/Libya-https://www.icj.org/wp

ARA.pdf-2019-reports-Thematic-Reports-Publications-crimes-serious-Accountability  
ع انتهاكات وتجاوزات خطيرة للقانون الدو لحقوق  تشكّل ضمانات عدم التكرار شكالً من أشكال الجبر الهادف إ منع وقو   43

. أنظر القسم    أدناه.  6اإلنسان والقانون الدو اإلنسا
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   ابرات، ال سيما  سياق زة ا ش، والقوى األمنية وأج الفحص املسبق واملالئم ألفراد ا

 : ق ما ي ذه املؤسسات، بما  ذلك عن طر ة  
ّ
موعات املس  دمج أعضاء ا

o  سان وتجاوزات القانون ات حقوق اإل ا إدراج مقتضيات  الدستور تحظر مرتك ان

ي من سا ابرات؛   الدو اإل زة ا ش، والقوى األمنية، وأج دمة  ا  ا

o   ة، والقانون رقم   1974لسنة    40مراجعة القانون رقم
ّ
دمة  القوات املس شأن ا

از    2012لسنة    7شأن األمن والشرطة؛ والقانون رقم    1992لسنة    10 شاء ج حول إ

ال ة  والعضو التوظيف  معاي  ا  لتضمي ية  اللي ابرات  بعد  ا س ن    املسؤول

ي؛ سا سان وتجاوزات القانون الدو اإل ات حقوق اإل ا اب ان ن عن ارت  املزعوم

   مع معاي اإلجراءات القانونية 
ً
افقة ذه املعاي يجب أن تكون متو بعاد تب ع  أي عملية اس

 الواجبة.
 

رائم بموجب  -4  صانة من املالحقة ع ا  القانون الدو إلغاء ا
 

 القانون الدو واملعاي الدولية
 

نائية أو الدعاوى القانونية ال   ات، أو املالحقة ا صانات  إعفاءات من العقو ستفيد  ا يمكن أن 

ا الدولة. الفرد    م كمسؤول   يجة منصبه  ن أو  امه  م أثناء عمله ع ممارسة  الرس  يجة مركزه    44ن

 
(الحصانة الوظيفية   44 ، ال يمكن للمسؤول  الدولة أن يحتمي بالحصانة، بناًء ع وظيفته الرسمية  ) أو بموجب القانون الدو

القانون الدو أمام المحاكم الوطنية  البلد نفسه. وقد استنتجت   المركز (الحصانات الشخصية)، لمنع مالحقة الجرائم بموجب 

المحاكم الدولية والمحلية أّن الحصانات الوظيفية قد ال يكون من الممكن االحتجاج بها حتى  المحاكم المحلية األجنبية لعرقلة  

. أنظر، بين جملة مراجع،  مالحقة الجرائم    ,Nazi Conspiracy and Aggression: Opinion and Judgmentبموجب القانون الدو

US Government Printing Office  )1947  .ص السابقة،  53)،  ليوغوسالفيا  الدولية  الجنائية  المحكمة  ضّد  ؛  العام  المدعي 
ية كرواتيا مراجعة قرار الدائرة التمهيدية الثانية  ، دائرة االستئناف، الIT-95-14الدعوى رقم  بالشكيتش،   حكم بشأن طلب جمهو

كتوبر    29(  1997تموز/يوليو    18 ين األول/أ يت، من طرف بينوشيه أوغارت؛  41)، الفقرة  1997تش ،  ر. ضّد قاضي الصلح بو ست

  ووزارات   الحكومات  ورؤساء  الدول  رؤساء  إ  الشخصية  الحصانات  وتعود).  1999آذار/مارس    UKHL 17   )24 [1999] 3رقم  

 . التنازل  المرسلة  الدولة  تختر  لم  ما  واليتهم  مدة  طوال  األفراد  لهؤالء  األجنبية  المحلية  القضائية  المالحقات  تمنع  وقد  الحاليين،  الخارجية

يل    11مذكرة توقيف   أنظر محكمة العدل الدولية،   ية الكونغو الديمقراطي  2000نيسان /أب  14الحكم (ة ضّد بلجيكا)،  (جمهو

. ولكن، قد ال يكون من الممكن التماس الحصانات الشخصية أمام المحاكم والهيئات  71-70،  61- 58)، الفقرات  2002شباط/فبراير  

، بما  ذلك المحكمة الجنائية الدولية. أنظر، بين جملة مراجع،   المحكمة  القضائية الدولية التي تالحق الجرائم بموجب القانون الدو

العام ضّد تايلور،  الخاصة بسيراليون،   المالحقة (SCSL-2003-01-1الدعوى رقم  المدعي    31، دائرة االستئناف، قرار الحصانة من 

الفقرة  2004أيار/مايو   الدولية،  52)،  الجنائية  المحكمة  البشير،  ؛  العام ضّد  دائرة   ،ICC-02/05-01/09 OA2الدعوى رقم  المدعي 

)، دائرة االستئناف، الحكم  إحالة األردن فيما يتعلق باستئناف  2004أيار/مايو    31االستئناف، قرار الحصانة من المالحقة القضائية (

  وما يليها. 95)، الفقرة 2019أيار/مايو  6البشير (
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رائم بموجب القانون الدوبموجب  ام بالتحقيق  ا يا ال ، يقع ع عاتق لي ومالحقة  45القانون الدو

م، بحسب ما تقتضيه األدلة، ا ومعاقب ة غ    مرتكب
ّ
موعات املس ا من ا ا بما  ذلك  حالة ارت

ايا. لل ا  للدولة، وتوف  صانات فيما يتعلق    46املنتمية  ام بمنح ا ذا االل وال يجوز أن يتعرقل 

ي املزعوم أو مركزه. ا     بوظيفة ا

: افحة اإلفالت من العقاب ع ما ي   تنّص مبادئ األمم املتحدة مل

اك للقواعد من قبيل تلك املتعلقة بينـب   عتمد وتنفذ ضمانات ضد أي ان صانات  ـ..للـدول أن  ا

املسؤولية    .ة..الرسمي من  عفيه  ال  الدو  القانون  بموجب  مة  ر ا ملرتكب  الرسمية  والصفة 

ة  لتخفيف العقو
ً
با ل س ش ومة، وال   لدولة أو ح

ً
سا ان رئ نائية ح إن  نائية أو غ ا   .47ا

  

سان   قوق اإل قية  نة األفر ضة التعذيب، وال نة منا سان، و نة املعنية بحقوق اإل دت ال
ّ

كما أك

امات الدول بموجب االتفاقيات ذات الصلة. صانات ال تتوافق مع ال  48والشعوب ع أّن ا
 

 
كانون    UNTS 85  ،10 1465،  نسانية أو المهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ   45

المستوفاة من المبادئ المتعلقة    المجموعة؛  13-12)، المادتان  1989أيار/مايو    16(انضّمت إليها ليبيا     1984األول/ديسمبر  
يزها من خالل اتخاذ إجراءات لمكافحة اإلفالت من العقاب معنية بحقوق اإلنسان، ؛ اللجنة ال19المبدأ  ،  بحماية حقوق اإلنسان وتع

  CCPR/C/21/Rev.1/Add.13   )26وثيقة األمم المتحدة رقم  : طبيعة االلتزام القانو للدول األطراف  العهد،  31التعليق العام رقم  

الفقرتان  2004أيار/مايو   للحقوقيين،  18و  15)،  الدولية  اللجنة  ومالحقتها  ؛  المشروعة  غير  المحتملة  الوفاة  دليل   –التحقيق  
رقم   يران/يونيو    14الممارسين  ص.  2019(ح الرابط:  116-113و  51-62)،  عبر   ،-https://www.icj.org/wp

-series-Guides-Practitioners-Reports-Publications-death-Unlawful-14-PG-ntent/uploads/2019/09/Universalco

ENG.pdf-0192 .  
يقية لحقوق اإلنسان والشعوب،     46 يقيا،  اللجنة األف المبدأ التوجيهي المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجنسي وآثاره  أف

  حاالت  و .سياق منع نشوب النزاعات   وضع المرأة  بشأن  30التوصية العامة رقم  ع التمييز ضد المرأة،  ؛ لجنة القضاء  9رقم  
/نوفمبر  CEDAW/C/GC/30   )1وثيقة األمم المتحدة رقم وما بعد النزاع،  النزاع ين الثا لجنة القضاء  (ب)؛  24)، الفقرة 2013تش

  26وثيقة رقم (،  19بشأن العنف الجنسا ضّد المرأة، المحدثة للتوصية العامة رقم    35التوصية العامة رقم  ع التمييز ضد المرأة،  

  (أ).  28)، الفقرة 2017تموز/يوليو 
إجراء  المجموعة 47 اتخاذ  خالل  يزها من  وتع اإلنسان  بحماية حقوق  المتعلقة  المبادئ  من  اإلفالت من  المستوفاة  لمكافحة  ات 

مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعّسفي  (ج). أنظر أيضاً    27و  22المبدآن  ،  العقاب
)، مكتب المفوض  2016(  بروتوكول مينسوتا بشأن التحقيق  الوفاة المحتملة غير المشروعة؛  19المبدأ  واإلعدام دون محاكمة،  

  .(ج) 8)، الفقرة 2017السامي لحقوق اإلنسان (نيويورك/جنيف 
؛ لجنة مناهضة  27الفقرة  ،  36التعليق العام رقم  ؛  18الفقرة  ،  31التعليق العام رقم  أنظر مثالً، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،     48

  CAT/C/GC/3   )13وثيقة األمم المتحدة رقم  من قبل الدول األطراف  العهد،    14: تنفيذ المادة  3التعليق العام رقم  التعذيب،  

يقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  42)، الفقرة  2012كانون األول/ديسمبر   : الحق  الحياة (المادة  3التعليق العام رقم  ؛ اللجنة األف
/نوفمبر  18-4والخمسون (الدورة العادية السابعة )، 4 ين الثا   .28)، الفقرة 2015تش
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 القانون اللي
 

ات اللي ع ما 1( 69تنّص املادة  : ) من قانون العقو  ي

  

ق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر    
ً
ال عقاب إذا وقع الفعل ممارسة

 املوظف  
ً
ا دائما  ع

ً
ان مسؤوال  ألمر تلك السلطة 

ً
مة تنفيذا ذا وقعت جر من السلطة العمومية و

  العمومي الذي صدر عنه األمر...

  

سق  إّن املقت أعاله الذي ُتمنح بموجبه    لواجب فرضه القانون ال ي
ً
رائم تبعا صانة إ مرتك ا ا

ملة الثانية من املادة   . أما ا  مع القانون الدو
ً
عفى فيه املسؤول  1(  69جزئيا ّد الذي ال  م با ) فت

ا من العقاب.ال مة أو ارتك ر اب ا سق    49عمومي الذي أمر بارت ملة األو ال ت ولكن، من الوا أّن ا

  
ّ
ن من دون تو ن العمومي نائية للمسؤول  املسؤولية ا

ً
بعد عموما س ا  يا أل امات القانونية للي مع االل

. رائم بموجب القانون الدو ناء فيما يتعلق با   است

  

ات العس 2(  36باإلضافة إ ذلك، تنّص املادة   ي: "ال) من قانون العقو ة ع اآل عاقب ع استعمال    كر

ام قتالية أو إلر ح ال الس  لفة بم ة امل ات الفعلية أو للوحدات العسكر ر ن إ منطقة ا ار إليقاف  جاع ال

ان تحقيق   ي إذا لم يكن باإلم ا دمة ولو أّدى ذلك إ وفاة ا  لواجبات ا
ً
ب أو تنفيذا ب أو التخر ال

الس استعمال  غ  يتعلق    50الح."ذلك  فيما  املالحقة  من  صانة  ا تمنح  ال  املادة  ذه  تطبيق  مكن  و

  قباستعمال السالح من أعضاء ال
ً
ا استعمال السالح غ املشروع تبعا االت ال يؤدي ف ة ع ا

ّ
وة املس

الق داف املتوخاة من استعمال  أّن األ األفراد. غ  أحد  إ إصابة أو قتل  الدو  تمل أن للقانون  وة ا

 وغ محّددة، ال سيما فيما يتعلق ب
ً
مة جدا ذه املادة م ون قاتلة بموجب  ب أو   إيقاف ـ"ت ب أو التخر ال

 بما  
ً
ون قاتلة ن استعمال القوة ال يحتمل أن ت ن العسكر ن ع املوظف تع دمة". و  لواجبات ا

ً
تنفيذا

ا الدو  القانون  أي   ، الدو القانون  مع  باألعمال  يتفق  يتصل  بما  القوة  ذه  ستعمل  عندما  ي  سا إل

 
  من قانون العقوبات العسكري مقتضًى مماثالً. 35تتضّمن المادة   49
ية، المادة   50   ).2( 36قانون العقوبات العسك
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سان  51العدائية، قوق اإل ا القوة القاتلة ال   52 سياق عمليات إنفاذ القانون.   والقانون الدو  وحد

ون مشروعة؛ وأي   ر وت يئات القانون يمكن أن ت ا  سق مع املعاي الصارمة ال تحّدد ستعمل بما ي

ذه املالحقات، بما  ذلك  عرقل  ّن أي حصانات  ا. و ذه املعاي يجب مالحق ك  استعمل للقوة ال تن

ات العسكر 2( 36املادة  ية ) من قانون العقو ك القانون الدو واملعاي الدولية. ة اللي   تن

  

: "...  1992لسنة    10ينّص القانون رقم   اتخاذ أي من إجراءات    ...ال يجوز    شأن األمن والشرطة ع ما ي

ب أدائه لواجباته أو   س طأ الذي يرتكبه  يئة الشرطة عن ا نائية ضد عضو  التحقيق ورفع الدعوى ا

مل تأديته  نأثناء  األم من  ي  كتا بإذن  إال  وظيفته  العدل]."   ام  ر  غ    53[وز الواسعة  صانة  ا ذه  عّد  و

يا   ام لي سقة مع ال  بما  ذلك تلك املرتكبة  بم
ً
ا جنائيا رائم بموجب القانون الدو ومالحق التحقيق  ا

ون  ن.  الواقع، يجب أن ت ن العمومي رائم    السلطات القضائية   من قبل املسؤول  ع التحقيق  ا
ً
قادرة

ر العدل.    املرتكبة من قبل أعضاء الشرطة من دون طلب إذن من وز

  

ا فيما يتعلق باملادة   ابرات    2012لسنة    7من القانون رقم    80وتنطبق املالحظات نفس از ا شاء ج شأن إ

ي: " ية ال ينّص ع اآل مة ال يجوز  اللي ر س با اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق   غ حاالت التل

از س ا ي من رئ از  جناية أو جنحة إال بإذن كتا س ا ٍة أخرى تنّص املادة  مع أي من من ." من ج

89  " : ات األساسية  ع ما ي ر سان وا ام حقوق اإل ما يكفل اح  للقانون و
ً
ا وفقا شاط ابرات  تدير ا

تصرف تتمتع  حصانةا  اوال  بأي  ات  ر وا قوق  ا ذه  املادة  املاسة  تبدو   ، التا و تمنع    89."  ا  أ و

ع به املادة   صانة فيما يتعلق بالسلوك الذي  ات    80ا ا ذا السلوك أّي دليل ع ان  حال كشف 

و   . الدو القانون  بموجب  جرائم  إ  تر  ال  ة  ط ا ات  ا االن التا  و سان،  اإل ذا  حقوق  ان  ذا 

رقم   القانون  ون  ي  ،
ً
يحا ولكن    2012لسنة    7التفس  الدولية.  واملعاي  الدو  القانون  مع   

ً
سقا م

ذين املتقضَيْ  ن  د من التوضيح فيما يتعلق بالتفاعل ما ب   ن.يقت مز

  

 
، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسّلحة  1949آب/أغسطس    12البروتوكول اإلضا الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة      51

يران/يونيو    UNTS 3   )8 1125الدولية،   البروتوكول اإلضا الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة   ؛  57و  51،  48، المواد  )1977ح
يران/يونيو    UNTS 610   )8 1125حماية ضحايا النزاعات المسّلحة غير الدولية،  ، والمتعلق ب1949آب/أغسطس    12 ،  ) 1977ح

الحمر،  13المادة   للصليب  الدولية  اللجنة  ،؛  الع الدو  القانون  بيانات  الرابط:  5-1القواعد    قاعدة  عبر  متوفر   ،-https://ihl

ihl/eng/docs/v1_cha-databases.icrc.org/customary .  
يقية لحقوق اإلنسان والشعوب،    ؛13-12الفقرتان  ،  36التعليق العام رقم  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،     52 التعليق  اللجنة األف

 A/RES/34/169وثيقة األمم المتحدة رقم  مدونة قواعد السلوك للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين،  ؛  27الفقرة  ،  3العام رقم  

مؤتمر  ،  المكلفين بإنفاذ القوانين  المبادئ األساسية الستعمال القوة والسالح من قبل الموظفين )؛ 1979كانون األول/ديسمبر    17(

يمة ومعاملة ال  األمم المتحدة الثامن   ).1990أيلول/سبتمبر  7 –آب/أغسطس  27( مجرمينلمنع الج
  .103، المادة 1992لسنة  10القانون رقم   53
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يل املثال، ي  فيما يتعلق بالعفو. فع س
ً
صانة من املالحقة القضائية أيضا شأ ا نّص القانون رقم  كما ت

ة أو  "  اّم ع العفو الشامل ع  2012لسنة    38 اير من تصرفات عسكر ع عشر من ف استلزمته ثورة السا

دف أمنية أو مدنية قام يا بموجب القانون  إنجاح الثورة أو حماي  ا الثوار  امات لي ا"،  مخالفة الل

 . ن لم   2013لسنة  29قم كما يمكن أن يمنح العفو بموجب القانون ر  54الدو شأن العدالة االنتقالية، و

 .
ً
ذه محّددة ال العفو   مع القانون الدو واملعاي الدولية، ال بد    55تكن معاي منح أش

ً
سقة ون م ي ت ول

عن   العفو  منح  يمكن  ال  صوص،  ا وجه  وع  القانون.  بوضوح    
ً
محّددة ون  ت أن  من  املعاي  ذه  ل

رائم بموجب الق االنتصاف وا ا قيقة و م با ايا وعائال ض حقوق ال انون الدو وال يمكن تقو

ن. ذا النوع  القانون رقم    56الفعال ، فإّن غياب أي معاي من  التا انية منح    2013لسنة    29و يح إم ي

ا.  ا واملعاقبة عل رائم بموجب القانون الدو ومالحق يا بالتحقيق  ا ام لي اك الل  العفو  ان
 

 التوصيات 

 

نة الدولية   : ع ضوء ما سبق ذكره أعاله، تو ال ية بضمان ما ي ن السلطات اللي قوقي  ل
 

   م ن ومالحق ن العمومي صانة من التحقيق مع املسؤول بعد ا س  ً ن الدستور مقت تضم

م  ا بارت املد  ابرات  ا زة  وأج األمنية  والقوى  ش  ا أعضاء  م  ف بمن  م،  ومعاقب

؛ رائم بموجب القانون الدو  ا

 ات، وق العقو قانون  رقم  عديل  والقانون  ة،  العسكر ات  العقو شأن    1992لسنة    10انون 

م أفراد   ن، بمن ف ن العمومي نائية للمسؤول األمن والشرطة بحيث تنص ع املسؤولية ا

م   اب جرائم بموجب القانون الدو  سياق أدا ن عن ارت ش وضباط الشرطة املسؤول ا

 
  2012.  العامين  4)، المادة  2012أيار/مايو    2(  شأن بعض اإلجراءات الخاصة بالمرحلة االنتقاليةب   2012لسنة    38القانون رقم     54

. أنظر القانون رقم  2015و ، تّم إقرار قانونين للعفو استثنيا من نطاق تطبيقهما بعض ولكن ليس كّل الجرائم بموجب القانون الدو

  7بشأن العفو العام (  2015لسنة    6؛ القانون رقم  1)، المادة  2012أيار/مايو    2بشأن العفو عن بعض الجرائم (  2012لسنة    35

المادة  2015أيلول/سبتمبر   للحقوقيين،  1)،  الدولية  اللجنة  أنظر  القوانين،  لهذه  لتحليل  بموجب  .  الخطيرة  الجرائم  المساءلة عن 
  .58-55ص.  ليبيا،  القانون الدو

يعي والعفو العام". لهذا  التي تنّص ع أن تقوم العدالة االنتقالية  2013لسنة    29من القانون رقم    5المادة     55 ... "العفو التش ع

" بإنشاء  والمصالحة  الحقائق  تقّصي  هيئة  تكلّف  االنتقالي الغرض،  المصالحة  إ  الدعوى  ع  وتقوم  والمصالحة  التحكيم    ة إدارة 

العام والعفو  يعي  التش العفو  إ  القانون إحالة قرارات منح  والدعوة  المنشأة بحكم  والمصالحة،  الحقائق  لهيئة تقصي  ." ويمكن 

ال    2013لسنة    29من المثير للجدل أّن القانون رقم  التعويض إ لجان العفو. وع حّد ما لفتت إليه اللجنة الدولية للحقوقيين،  

ت هيئة تقّصي الحقائق والمصالحة نفسها تتمتع بصالحية منحه أو ما يحّدد أي معايير أو إجراءات لمنح العفو، وال يوّضح ما إذا كان

ليكّف اإلفالت من العقاب:   إذا كانت مؤتمنًة فقط ع إصدار التوصيات فيما يتعلق بقرارات العفو. أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين،
يز العدالة االنتقالية  ليبيا  يق لتع   . 17-15و 9-7)، ص. 2020(تموز/يوليو خارطة ط

إجراءات لمكافحة اإلفالت من    المجموعة   56 اتخاذ  يزها من خالل  اإلنسان وتع المتعلقة بحماية حقوق  المبادئ  المستوفاة من 
  . 24المبدأ ، العقاب
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ال منح  شأنه  من  مقت  أي  لغاء  و م  ام ذه  مل ع  والعقاب  واملالحقة  التحقيق  من  عفو 

رائم؛   ا

   ه ما من حصانة تطبق ع أفراد    2012لسنة    7عديل القانون رقم
ّ
ٍل أفضل أن ش للتوضيح 

؛ م جرائم بموجب القانون الدو ا ية املد بارت ابرات اللي از ا  ج

   رقم القانون  لض  2013لسنة    29عديل  االنتقالية  العدالة  العفو  شأن  شمول  عدم  مان 

م   ايا وعائال ض حقوق ال رائم بموجب القانون الدو  سياق تطبيقه، وعدم تقو ل

ن. قيقة واالنتصاف وا الفعال   ا

 

اكم    -5 رائم بموجب القانون الدو من نطاق اختصاص ا ناء ا است

ة   العسكر

 القانون الدو واملعاي الدولية
 

رائم بموجب القانون الدو  بموجب   ة أن تحاكم وتفصل  ا ، ال يجوز للمحاكم العسكر القانون الدو

ن. ايا من املدني ة، ال سيما  حال وقوع 
ّ
ذا السياق، تنّص    57املرتكبة من قبل أفراد القوات املس  

: افحة اإلفالت من العقاب ع ما ي  مبادئ األمم املتحدة مل

  

يقت أن  ا يجب  يرتك ال   
ً
تحديدا ة  العسكر الفات  ا ع  ة  العسكر اكم  ا اختصاص  صر 

الداخلية  اكم  ا اختصاص  ضمن  تقع  ال  سان  اإل حقوق  ات  ا انـ ناء  باست ون،  العسكر

مدوّ  أو  دولية  جنائية  محكمة  اختصاص  ضمن  االقتضاء،  عند  أو،  رائم  العادية  ا حالة  لة  

سيمة ال تندرج  إ   58.طار القانون الدوا

  

 
التعّسفي   57 باالحتجاز  المعني  العامل  يق  الف ير  المتحدة رقم  تق األمم  وثيقة   ،E/CN.4/1999/63   )18   األول/ديسمبر كانون 

يين فقط، ولكن تقتضي اإلشارة إ أنّه ال يجوز   80)، الفقرة 1998 (ب). صحيح أّن هذه اإلحاطة تعنى باختصاص الموظفين العسك

ية أن تنظر مطلقاً  قضايا المدنيين، الذين ينبغي أن يخضعوا دائماً الختصاص المحاكم المدنية العادية. أنظ ر: للمحاكم العسك

يقي المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق  محاكمة عادلة والمساعدة القانونية   لحقوق اإلنسان والشعوب،    ةاللجنة األف
يقيا،   ية (مبادئ  )، المبدأ ل (ج)؛  OS(XXX)247)2003 .وثيقة رقم  أف يق المحاكم العسك مشروع مبادئ بشأن إقامة العدل عن ط

/يناير  13(  E/CN.4/2006/58تحدة رقم ، وثيقة األمم المديكو)   .5)، المبدأ 2006كانون الثا
إجراءات لمكافحة اإلفالت من    المجموعة   58 اتخاذ  يزها من خالل  اإلنسان وتع المتعلقة بحماية حقوق  المبادئ  المستوفاة من 

  . 29المبدأ ، العقاب
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قوق  الدو  للقانون  ة  ط ا ات  ا االن محاكمة  باختصاص  ة  العسكر اكم  ا تتمتع  أن  يجوز  ال 

 . الدو القانون  رائم بموجب  بما  ذلك ا ي،  سا الدو اإل سان والقانون  اكم    59اإل ا إذ يجب ع 

فقط    ّت  ت أن  ة  ن العسكر املوظف قبل  من  املرتكبة  البحتة  ة  العسكر الطبيعة  ذات  رائم  ا

ن. الفات املتعلقة    60العسكر با  يحصر 
ً
 ضّيقا

ً
ا تفس ة  مة عسكر ل جر

ّ
ش وم ما  تفس مف ب  و

العسكري، م  بمركز  
ً
ا  61حصرا ذلك  ية.  الفاتبما   ذه    62التأدي البت   عند  ذلك،  إ  باإلضافة 

ة التقّيد التام باملعاي الدولية للمحاكمة العا اكم العسكر ن ع ا  63دلة.القضايا، يتع
 

 القانون اللي
 

: "  2017تنّص مسودة مشروع الدستور لسنة   رائم    ع ما ي القضاء العسكري قضاء مختص بنظر ا

اكمة العادلة.   ما يكفل ضمان ا ا القانون و ون، وفق اإلجراءات ال يحدد ا عسكر ة ال يرتك العسكر

القانون  يحدده  بالنقض وفق ما  الطعن  املعاي    64".بما  ذلك حق  عض  املادة تتضّمن  ذه  انت  ن  و

رائم بموجب القانون    ا
ً
ث صراحة س ا ال  ّ  أ

ّ
ا بموجب القانون الدو واملعاي الدولية إال املنصوص عل

ة.  اكم العسكر   الدو من اختصاص ا

  

العادية   رائم  ا النظر   باختصاص  يا  لي ة   العسكر اكم  ا اللي تتمتع  ات  العقو قانون  بموجب 

ة   العسكر رائم  با س  وما  القتل  ا  وم ة، 
ّ
املس القوات  عناصر  قبل  من  ترتكب  عندما  ا  ف والبت 

 
ية (مبادئ ديكو) 59 يق المحاكم العسك   .9المبدأ ، مشروع مبادئ بشأن إقامة العدل عن ط
يقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  60 المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق  محاكمة عادلة والمساعدة القانونية   اللجنة األف

يقيا،    المبدأ ل (أ). أف
ية (مبادئ ديكو)مشروع مبادئ بشأن إقامة العدل عن   61 يق المحاكم العسك   . 8المبدأ ، ط
للحقوقيين،     62 الدولية  الليبي:اللجنة  القضاء  أمام  الجنسين    تحديات  بين  والمساواة  والمساءلة  االستقالل  (تموز/يوليو ضمان 

ص.  2016 الرابط:  72)،  عبر  متوفر   ،-the-Challenges-content/uploads/2016/07/Libya-https://www.icj.org/wp

ARA.pdf-2016-report-Thematic-Reports-Publications-Judiciary .  
: الحق  المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية و محاكمة عادلة  32التعليق العام رقم  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،     63

يقية لحقوق اإلنسان  ؛  22)، الفقرة  2007آب/أغسطس    23(   CCPR/C/GC/32وثيقة األمم المتحدة رقم  )،  14(المادة   اللجنة األف

الحق  محاكمةوالشعوب،   بشأن  والتوجيهية  األساسية  يقيا،    المبادئ  أف القانونية   والمساعدة  مشروع   المبدأ ل (ب)؛عادلة 
ديكو) (مبادئ  ية  العسك المحاكم  يق  ط عن  العدل  إقامة  بشأن  الدولية  17-13ادئ  المب،  مبادئ  اللجنة  وذكرت  سبق  وكما   .

ية  يلبيا مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ال سيما  فيما يتعلق باالختصاص، واالستقاللية    للحقوقيين، ال تتسق المحاكم العسك

  . 75-74و 69-67ص. ، تحديات أمام القضاء الليبيستئناف. أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين، والحياد، والحق  اال 
  . 135، المادة 2017مسودة مشروع الدستور لسنة   64
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ة،  ات العسكر ب.65الواردة  قانون العقو م أو ال  ع
ّ
، أو التخ ر ومع األخذ   66مثل القتل أو إيذاء ا

رائم بموجب ا ن االعتبار، أّن ا رائم  ع ا با شار إل ي اللي  نا لقانون الدو عندما ُتجّرم  القانون ا

ة، رائم العسكر رائم عندما    67العادية أو ا ذه ا ة تتمتع باختصاص النظر   اكم العسكر فإّن ا

اك للقانون الدو واملعاي الدولية.  ة  ان
ّ
 ترتكب ع يد أعضاء القوات املس

  

ٍة أخ ن مع املدنيرى،  من ج م ن املسا العسكر العادية بمحاكمة  اكم  ا رائم تختص  اب ا ن  ارت

ا.  ة    68املعاقب عل اكم املدنية مختصة  محاكمة أعضاء القوات املس مكن تفس ذلك بمع أّن ا و

ا األس ون مرتك مة ي اب جر ساعدون أو يحّرضون أو يقدمون املساعدة  ارت ان  عندما  ن  . و
ً
ا مدنيا

وقانون   ة  العسكر ات  العقو قانون  أّن  إال  األمام،  إ   
ً
إيجابية  

ً
خطوة ل 

ّ
يمث املقت  ذا  أّن   

ً
يحا

جميع   محاكمة  العادية   املدنية  اكم  ا اختصاص  يكفال  أن  يجب  العسكري  نائية  ا اإلجراءات 

سان والقانو  قوق اإل ة للقانون الدو  ط ات ا ا ي. االن سا  ن الدو اإل
 

 التوصيات 

 

 : ية بضمان ما ي ن السلطات اللي قوقي نة الدولية ل  ع ضوء ما سبق ذكره أعاله، تو ال
 

   ة من محاكمة والنظر اكم العسكر  اختصاص ا
ً
بعد صراحة س  ً ن الدستور مقت تضم

ي والقانون   سا ة للقانون الدو اإل ط ات ا ا سان، بما  ذلك   االن قوق اإل الدو 

؛ رائم بموجب القانون الدو  ا

  ذات ن  قوان وأي  ة  العسكر نائية  ا اإلجراءات  وقانون  ة  العسكر ات  العقو قانون  عديل 

:  صلة من أجل تحقيق ما ي

o   اكم ا ا من  الدو ومحاكم القانون  رائم بموجب  النظر  ا ل اختصاص  تحو

ة إ ا  اكم املدنية العادية؛العسكر

o   ة املرتكبة من أفراد القوات رائم العسكر ة  ا اكم العسكر حصر اختصاص ا

سان؛  قوق اإل ات  ا ل ان
ّ
ش ة وال ال   املس

 
ية، المواد   65 ية، المادة ؛ قانون اإلجراءات 19، 3-2قانون العقوبات العسك بشأن   2013لسنة  11؛ القانون رقم 45الجنائية العسك

ية ( يل    20تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون اإلجراءات العسك يد من المعلومات،  3-2)، المادتان  2013نيسان/أب . للم

  . 74-73، 71، 67-66ص. ،  تحديات أمام القضاء الليبياللجنة الدولية للحقوقيين،  أنظر
ية، المواد ق  66   .107و 56-55انون العقوبات العسك
  .47-31ص. المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدو  ليبيا، اللجنة الدولية للحقوقيين،   67
  .4، المادة 2013لسنة  11القانون رقم   68
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   ا ا ومحاكم اقعة تحت اختصاص ائم الو ر ة عند النظر  ا اكم العسكر ام ا ضمان اح

 ة.باملعاي الدولية للمحاكمة العادل
 

ز ضمانات عدم التكرار بموجب عملية العدالة االنتقالية  -6   عز
 

 القانون الدو واملعاي الدولية
 

سان   قوق اإل ة  ط ات ا ا دف إ منع تكرار االن ال ا   من أش
ً
عت ضمانات عدم التكرار شكال

ي.  سا دف    69وتجاوزات القانون الدو اإل افحة اإلفالت من العقاب، يتمثل ال  ملبادئ األمم املتحدة مل
ً
وفقا

" أن  ذه اإلجراءات   ممن  قوق ات  ا الن أخرى  م مرة  عرض عدم  ايا  لل ذه  تكفل  ل  
ً
وتحقيقا  ،"

" التكرار  عدم  شمل ضمانات  ة أخرى لضمان  الغاية، يجب أن  ضرور تداب  وتتخذ  عديالت مؤسسية 

ام سيادة ور    اح م ا ثقة  واستعادة  سان،  حقوق اإل ام  اح ع  تقوم  ثقافة  ز  عز و ورعاية  القانون، 

ذه الثقة ومية أو بناء مثل    70." باملؤسسات ا

  

قة   بطر التكرار  ضمانات عدم  تطبق  أن  األخرى، يجب  ا  ال  أش ٍل من  ش أي  و ذلك،  إ  باإلضافة 

ند ضــمانات عدم  مراعية للنوع االجتما بمع أن " ن العنف ا  ســ يص للعالقة ب التكرار إ 

ا."  عل القضاء  سبل  النظر   غية  له  السابقة  ن  س ا ن  ب الالمساواة  وأوجه  ي  سا ذا    71وا من 

،
ً
ون ضمانات عدم التكرار تحولية لية    72املنظور، يجب أن ت ي دم الالمساواة ال س إ  ، "أن 

ً
وتحديدا

عانيه املرأة". ال ون مصدر العنف الذي  ما ت  من قبل وال ر
ً
انت قائمة إّن تحقيق الرقابة املدنية ع   73 

ا   أعضا (أو  ا  ألعضا واملناسب  املسبق  الفحص  وضمان  ابرات  ا زة  وأج األمن  وقوات  ش،  ا

 
والجــبر لــضحايا االنتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدو لحقــوق المبـادئ األساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق  االنتـصاف   69

  .23الفقرة ، اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنسا الدو
إجراءات لمكافحة اإلفالت من    المجموعة   70 اتخاذ  يزها من خالل  اإلنسان وتع المتعلقة بحماية حقوق  المبادئ  المستوفاة من 

  . 35دأ المب، العقاب
التكرار،   71 والجبر وضمانات عدم  والعدالة  الحقيقة  يز  بتع المعني  المتحدة  الجنسا  عمليات    المقّرر الخاص لألمم  المنظور 

. أنظر أيضاً اللجنة الدولية للحقوقيين،  63)، الفقرة  2020تموز/يوليو    A/75/174   )17العدالة االنتقالية، وثيقة األمم المتحدة رقم  

  .48-46ص. نحو عدالة انتقالية مراعية للنوع االجتماعي  ليبيا، 
  (ب). 33الفقرة ، 35التوصية العامة رقم ؛ 79الفقرة ، 30التوصية العامة رقم  اللجنة المعنية بالقضاء ع التمييز ضد المرأة،   72
الجنسا  عمليات     73 المنظور  التكرار،  والجبر وضمانات عدم  والعدالة  الحقيقة  يز  بتع المعني  المتحدة  المقّرر الخاص لألمم 

  .37العدالة االنتقالية، الفقرة 
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ن)  ضمانات لعدم التكرار،  تمل  ال يتجّزأ م  74ا
ً
ل جزءا

ّ
ش جب أن  ن عملية العدالة االنتقالية  و

يا. ن جملة أمور ع منع    75لي ز ضمانات عدم التكرار، ب
ّ

، يجب أن ترك  للنوع االجتما
ً
ون مراعية ي ت ول

ذه القوات.  ية ع النوع االجتما  املستقبل ع يد أفراد  سية واملب رائم ا اب ا  ارت
 

 القانون اللي

ال    2013لسنة    29القانون رقم  ال يدرج   ٍل من أش التكرار كش العدالة االنتقالية ضمانات عدم  شأن 

 . داف     76ا بأ يتعلق  ي ال سيما فيما  شر واملؤسسا القانون اإلصالح ال عض مقتضيات  ناول  وت

سان ومكثت للطغيا القانون املتمثلة  إلغاء " كت حقوق اال ائرة ال ان ن ا " و"إصالح  ن  البالدالقوان

الدولة". ام،    77مؤسسات  م جملة  ن  ب من  ة،  واملصا قائق  ا تق  يئة  ف 
ّ
ل ت ذلك،  إ  باإلضافة 

عات ذات الصلة بموضوع العدالة االنتقاليةبـ"م شر ن الظاملة  "تم  " و راجعة ال بالعمل ع إلغاء القوان

ا وفق  ياة القانونية إ نصا عادة ا عة الغراء. و   78" الدستور العام ووفق دستور الشر

  

الرغم من أّن القانون رقم      يتطّرق إ "إصالح مؤسسات الدولة"،    2013لسنة    29و
ّ
أّن ذلك ال يكفي    إال

ة مسألة الرقابة املدنية والفحص املسبق واملناسب (كما تّم   بعاد  3وصفه  القسم  ملعا )، بما  ذلك اس

، بما  م جرائم بموجب القانون الدو ا ابرات الذين يد بارت زة ا ش والقوات األمنية وأج أفراد ا

ية ع النوع  سية واملب رائم ا . ذلك ا  االجتما

 

 

 

 

  
 

 
إجراءات لمكافحة اإلفالت من    المجموعة   74 اتخاذ  يزها من خالل  اإلنسان وتع المتعلقة بحماية حقوق  المبادئ  المستوفاة من 

المبـادئ األساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق  االنتـصاف والجــبر لــضحايا االنتــهاكات الجــسيمة   ؛36-35المبدآن  ،  العقاب
لحقــوق الــدو  الدو  للقــانون  اإلنسا  للقانون  الخطيرة  واالنتهاكات  اإلنسان  (أ)؛     23الفقرة  ،  اإلنسان  لحقوق  يقية  األف اللجنة 

يقياآثار المبادئ التوجيهية لمكافحة العنف الجنسي ووالشعوب،    . 63، المبدأ التوجيهي ه  أف
يز العدالة االنتقالية  ليبيا،  اللجنة الدولية للحقوقيين،     75 يق لتع نحو عدالة ؛  29-28ص.  ليكّف اإلفالت من العقاب: خارطة ط

(آذار/مارس  انتقالية مراعية للنوع االجتماعي  ليبيا: معالجة الجرائم الجنسية والمبنية ع النوع االجتماعي المرتكبة ضّد المرأة  

  . 48-46)، ص. 2022
  . 23)، المادة 2013كانون األول/ديسمبر  2بشأن العدالة االنتقالية ( 2013 لسنة 29القانون رقم   76
  .5-4، المادتان 2013لسنة  29القانون رقم  77
  .8و 6، المادتان 2013لسنة  29القانون  رقم   78
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 التوصيات 

 

 : ية بضمان ما ي ن السلطات اللي قوقي نة الدولية ل  ع ضوء ما سبق ذكره أعاله، تو ال
 

   رقم القانون  ال    2013لسنة    29عديل  أش ٍل من  كش التكرار  عدم  ضمانات  إدراج  لضمان 

بما  ذلك من خالل تحقيق   القانون،  ا   ش  ا املنصوص عل الرقابة املدنية ع ا

ا؛  ابرات، ومن خالل ضمان الفحص املسبق ألعضا زة ا  والقوى األمنية وأج

  ،املسبق والفحص  املدنية  الرقابة  ذلك  بما   التكرار،  عدم  ضمانات  تكون  أن  من  التأكد 

 .  ع نحٍو مراٍع للنوع االجتما
ً
 ومنفذة

ً
 مصّممة




