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ئةمقّدمة:  -1   اإلفالت من العقاب ب

ا  ر ومية  تقار ق بحالة حقوق    ستمّر األمم املتحدة واملنظمات غ ا
ّ
 رسم صورٍة قاتمٍة فيما يتعل

ة   ط ا والتجاوزات  سان  اإل قوق  الدو  للقانون  ة  ط ا ات  ا االن زالت  ما  إذ  يا.  لي سان   اإل

عّسفي، وقتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري،  للقانون الدو   ا من حاالت احتجاز  ي، بما ف سا اإل

ال العنف املب ع   ه من أش ئة، من قبيل العنف ا وغ ّ ال املعاملة الس ه من أش عذيب، وغ و

ن واألعيان املدنية، ترتكب ع نطا ، واعتداءات غ مشروعة ع املدني ٍق واسٍع منذ العام  النوع االجتما

2011. القذا تّمت اإلطاحة بنظام معّمر  ر    1، عندما  ن األول/أكتو شر ر  صوص،  ش وع وجه ا

ن2021 ي اللي ضّد  املرتكبة  رائم  ا أّن  يا  لي قائق   ا  ّ لتق املستقلة  الدولية  البعثة  تجت  است  ، 

م تر إ جرائم ضّد اإل ن من حر روم الرغم من ذلك، يبقى اإلفالت من العقاب    2سانية. واألجانب ا و

.
ً
 وشامال

ً
يا عاما   3 لي

 
ير البعثة الدولية للمستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     1 كتوبر    A/HRC/48/83  )1الوثيقة رقم  تق ين األول/أ )، الفقرة 2021تش

ير البعثة الدولية للمستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،  وما يليها؛    35 )ـ الفقرة  2022آذار/مارس    A/HRC/49/4   )23الوثيقة رقم  تق

يروما يليها؛  26 يران/يونيو  A/HRC/50/63   )27الوثيقة رقم البعثة الدولية للمستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،   تق )، 2022ح

ير األمين العام،  وما يليها؛ بعثة األمم المتحدة للدعم  ليبيا،    26الفقرة   أيار/مايو    S/2022/409  )20وثيقة األمم المتحدة رقم   تق

موجز حالة حقوق اإلنسان  ليبيا خالل   :م الفرص الضائعةعاز مدافع من أجل حقوق اإلنسان،  وما يليها؛ مرك  65)؛ الفقرة  2022
األول/ديسمبر    2021 الرابط:  2021(كانون  عبر  متوفر   ،(-https://www.defendercenter.org/wp

-content/uploads/2021/12/%D8%B9%D8%A7%D9%85

-D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%

Copy.pdf-Digital-D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9%. 
ير البعثة الدولية للمستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     2 كتوبر    A/HRC/48/83  )1الوثيقة رقم  تق ين األول/أ )، الفقرتان 2021تش

. وقد ُسجّلت ادعاءات مماثلة  المعلومات المقّدمة من المنظمات غير الحكومية إ المحكمة الجنائية الدولية. أنظر المركز 70و  58

ية وحقوق اإلنسان، محامون من أجل العدالة  ليبيا، والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان،    األورو للحقوق  –الحالة  ليبيا  الدستو
ين والالجئين  ليبيا (ملخص تنفيذي)  15البالغ عمالً بالمادة  /نوفمبر  23(حول ارتكاب الجرائم ضّد المهاج ين الثا )، 2021تش

الرابط:   عبر  https://uploads-متوفر 

ssl.webflow.com/5a0d8805f2f99e00014b1414/619b93e924661967febf4b73_Executive%
migration.pdf-L0Summary_Libya_ICC_LFJ2 ؛    ( عدالة للجميع، جمعية التقاضي االستراتيجي  إيطاليا (سترا

ين والالجئين  ليبيا    15البالغ عمالً بالمادة  وأبرايتس،   /يناير    18(حول ارتكاب الجرائم ضّد المهاج )، متوفر عبر 2022كانون الثا

الرابط:  

.c/5eccc1ca80c0dd25fddf363f/t/62700396ce98e81fhttps://static1.squarespace.com/stati

5eaf7824/1651508122395/Public+Circulation+Article+15+Communication+on+War+Cri
mes+and+Crimes+Against+Humanity+Committed+Against+Migrants+and+Asylum+Se

ekers+in+Libya.pdf  
(تموز/يوليو المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدو  ليبيا: تقييم لنظام العدالة الجنائية  اللجنة الدولية للحقوقيين،     3

الرابط:  2019 عبر  متوفر   ،(-serious-Accountability-content/uploads/2019/07/Libya-https://www.icj.org/wp

ARA.pdf-2019-reports-Thematic-Reports-Publications-crimes    :ترسيخ    ؛ محامون من أجل العدالة  ليبيا، سايفر وورلد
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 ُ  ،
ّ

ا املستوى  لوع  ية  لغياب    ّ اللي السلطات  السياسية من جانب  عدم قدرة  إ جانب  إلرادة 

ع    القضاء  القانون  اللي  رائم بموجب  ا بحق مرتك  الفعلية  املساءلة  العيوب  تطبيق  عّد  . و الدو

يجة األعمال العدائية   ا بانتظام ن سي أعمال اكم من  ن ا
ّ

نائية وعدم تمك وظة  نظام العدالة ا امل

ات   ا ا  ل تتعّرض  ال  االعتداءات  عن  يك  نا البالد،  شري   املس األمن  عدام  وا املستمّرة  ة 
ّ
املس

ن   ة للقانون  الفاعلة  نظام العدالة اللي من ب ط ات ا ا األسباب األساسية لغياب املساءلة عن االن

ي سا ة للقانون الدو اإل ط سان والتجاوزات ا قوق اإل ذا السياق، لفت مكتب املد    4. الدو  و 

نائية الدولية إ " دودة املتخذة ع املستوى الوط لتحقيق املساءلة". العام للمحكمة ا   5اإلجراءات ا

  

تمع الدو   أقّر ا ، فقد   اللي
ّ

ا الثغرة  مجال املساءلة ال تطبع السياق  ومع األخذ  االعتبار 

 من العام  
ً
يا، بما  ذلك    2011بدءا  من آليات املساءلة الدولية من أجل لي

ً
نة التحقيق الدولية   عددا

سان  العام    2011،6العام   قوق اإل عثة املفوضية السامية لألمم املتحدة  والبعثة الدولية    2015،7و

العام   قائق   ا  ّ لتق االنتفاضة     2020.8املستقلة  انطالقة  ع  ٍة  ف عد  و ذلك،  ع   
ً
عالوة

اير   نائية الدولية. 2011شباط/ف كمة ا يا إ ا الة  لي ع لألمم املتحدة ا  9، أحال مجلس األمن التا

 
https://uploads-)، متوفر عبر الرابط:  2022شباط/فبراير    17(سنوات من المشاركة الدولية  ليبيا  اإلفالت من العقاب: عشر  

-Impunity-f2f99e00014b1414/620d1019a42f274abd4c84db_Enshriningssl.webflow.com/5a0d8805

LIBYA.pdf-LFJL-eport_ARR .  
ع سبيل المثال، أدانت البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا "نمط االعتداءات ضّد أفراد المجتمع القانو ومكاتب     4

ير لقضاء ع إدارة القانون والفصل فيه ع نحٍو عادل ومستقل ومتاح وفعال."  االدعاء العام والمحاكم" الذي يعيق "قدرة ا أنظر تق
ير ؛  69-66)، الفقرات  2022آذار/مارس    A/HRC/49/4   )23الوثيقة رقم  البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق  ليبيا،   تق
يران/يونيو    A/HRC/50/63   )27الوثيقة رقم  البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق  ليبيا،     . 106-105)، الفقرتان  2022ح

ير الثالث والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم     5   1970التق
يل  21() 2011(   .44)، الفقرة 2022نيسان/أب
رقم     6 اإلنسان  حقوق  مجلس  الليبية،  ،  S-15/1قرار  بية  الع ية  الجماهي اإلنسان   حقوق  رقم حالة  المتحدة  األمم  وثيقة 

A/HRC/RES/S-15/1  )3    ي. أنظر  11) الفقرة  2011آذار/مارس ر لجنة التحقيق الدولية المكلفة بـالتحقيق  جميـع االنتـهاكات تق
لحقوق   الدو  للقانون  الليبيةالمزعومة  بية  الع ية  الجماهي رقم  ،  اإلنسان   المتحدة  األمم  كانون   A/HRC/17/44   )12وثيقة 

/يناير   ير لجنة التحقيق الدولية حول ليبيا،  )؛  2012الثا /يناير    A/HRC/19/68  )28وثيقة األمم المتحدة رقم  تق   ).2014كانون الثا
يل    A/HRC/RES/28/30  )7مم المتحدة رقم  ، وثيقة األ28/30قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم     7 . أنظر 18)، الفقرة  2015نيسان/أب

مفوضية   أجرته  لحقوق    األممتحقيق  السامية  ليبيا  اإلنسانالمتحدة  رقم  بشأن  المتحدة  األمم  وثيقة   ،A/HRC/31/47   )15  

  ). 2016شباط/فبراير 
  .43)، الفقرة 2020تموز/يوليو  A/HRC/RES/43/39  )6، وثيقة األمم المتحدة رقم 43/39قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم   8
  .8-4)، الفقرات 2011شباط/فبراير  S/RES/1970 )26، وثيقة األمم المتحدة رقم 1970قرار مجلس األمن رقم   9
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يا لي ع  األمن  مجلس  من  املفروضة  ات  العقو نة  ل الداعم  اء  ا ق  فر أجرى  تحقيقاٍت     10كما 

ا ا ي. االن سا ة للقانون الدو اإل ط سان والتجاوزات ا قوق اإل ة للقانون الدو  ط  11ت ا

 

األقل وظيفة   ع  شمل  والية  ذات  آلية  أّي  إ  الدولية"  املساءلة  "آليات  ش عبارة  الية،  ا لألغراض 

  مساءلة واحدة من قبيل: 

  

قائق )1( ّ ا يات    تق سان (سواء باستخدام من قوق اإل ة  ط ات ا ا وجمع األدلة ع االن

سان)؛ قوق اإل يات الكالسيكية  ي أو املن نا    التحقيق ا

ناة؛  )2( ات ا و  تحديد 

ا  اإلجراءات القانونية املستقبلية؛  )3(  إعداد ملفات الدعاوى الستخدام

رائم  )4( م ا ا اص املد بارت .مالحقة األ  بموجب القانون الدو

  

يتعلق   املتوفرة فيما  الدولية  املساءلة  آليات  ن  قوقي الدولية ل نة  ال ل 
ّ
القانونية، تحل ذه اإلحاطة   

يا (القسم   قائق  لي ّ ا خاصة، البعثة الدولية املستقلة لتق يا، و نائية الدولية  1-2بلي كمة ا ) وا

ات ال1-3(القسم   يئات  سياق قيادة التحقيقات. كما تبحث  )، ودراسة الصعو ذه ال ا  عملية ال واج

تمل آلليات مساءلة دولية خاصة، ال   شاء ا ة فيما يتعلق باإل   االعتبارات ذات األولو
ً
اإلحاطة أيضا

يا (القسم  يا (القسم   12) ومحكمة خاصة 2-3-2سيما آلية تحقيق دولية معنية بلي  ).2-3بلي

  

ن إ الدول، أال   ت س ن رئ ت يا، تقّدم اإلحاطة توص  لفعالية آليات املساءلة الدولية فيما يتعلق بلي
ً
زا عز و

:  و

 

 
؛ قرار مجلس  24)، الفقرة  0112شباط/فبراير    S/RES/1970  )26، وثيقة األمم المتحدة رقم  1970قرار مجلس األمن رقم     10

  .24)، الفقرة 2011آذار/مارس  S/RES/1973  )17، وثيقة األمم المتحدة رقم 1973األمن رقم 
أنظر     11 بين جملة مراجع،  رقم  من  بالقرار  المنشأ عمالً  بليبيا  المعني  الخبراء  يق  لف النها  ير  األمم  )،  2011(  1973التق وثيقة 

  .55-36)، الفقرات 2022أيار/مايو  S/2022/427  )27المتحدة رقم 
 الجرائم  ألغراض هذه اإلحاطة، تشير عبارة "محكمة خاصة" إ أي محكمة جنائية خاصة، تنشأ من أجل المحاكمة والفصل     12

الخاصة   المحكمة  (مثل  هجيناً  نموذجاً  تتبع  كانت  إذا  عّما  النظر  بصرف  معينة،  دولة  بحالة  يتعلق  فيما  الدو  القانون  بموجب 

  بسيراليون) أو دولياً بشكٍل صرف (مثل المحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة). 
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   معية العامة    –العمل ع لألمم املتحدة أو ا سان التا ض من مجلس حقوق اإل   –من خالل تفو

شاء ة تفّعل عند اللزومآلية تحقيق مستقلة دائمة   إ ات    أو آلية مشا ا من أجل التحقيق  االن

ي، بما  ذلك   سا ة للقانون الدو اإل ط سان والتجاوزات ا قوق اإل ة للقانون الدو  ط ا

يا (القسم   )؛1-3- 2فيما يخّص لي

   باإلجراءات املباشرة  وتحف  يا  لي الدولية   نائية  ا كمة  ا تحقيقات  لدعم  ة  األولو إعطاء 

نائية بموجب   ).3-3، والوالية القضائية خارج اإلقليم (القسم 13الوالية القضائية العاملية  ا

  

دولية   مساءلة  آليات  شاء  إ عوض  ن،  قوقي ل الدولية  نة  ال نظر  ة  وج معنية  مخصصة  من  جديدة 

ت ود املناصرة الدولية نحو تنفيذ التوص يا، يجب توجيه ج ن  بلي ات نة أّن  ن ن أعاله. وترى ال طوت ا

يا.   وسيلتان أشّد فعالية للتقّدم باملساءلة  لي

 

ق التحقيقات الدولية -2  تحقيق املساءلة عن طر

العقاب عن اال  افحة اإلفالت من  اٍن من حول العالم، تبقى م سان   أّي م قوق اإل ة  ط ات ا ا ن

بمثابة   الدو  القانون  إ جرائم بموجب  تر  ال  عت فيه اإلطار  تحدي  والتجاوزات  عظيم. و وقٍت 

الواليات  من  العديد  العقاب   من  اإلفالت  ة  ملعا محكمة  ن  قوان وجود  ورغم   
ً
ا را الدو  ي  القانو

االت ال  القضائية الوطنية،   ا غ ذات فعالية،   ا ون ف ناك  غيب االستجابات الوطنية أو ت تبقى 

شأة   امل يئات  ال إ  النداءات  تكّررت  لذلك،   
ً
يجة ن  . الدو املستوى  ع  ن  القوان إنفاذ  مجال  فجوة  

معية   ا سيما  ال  سان،  اإل حقوق  دات  معا شاء  العامة  بموجب  إ أجل  من  سان،  اإل حقوق  ومجلس 

سان ورفع    تحقيقات جديدة قوق اإل  " ا التوثيق "العر ومبتكرة تحت راية األمم املتحدة تتعّدى وظائف

نائية.  ا  اإلجراءات ا ناة وجمع األدلة الستخدام شمل وظائف املساءلة، من قبيل تحديد ا ر ف   التقار

  

 
ا   13 تلزم  األحيان  و بعض  العالمية،  القضائية  الوالية  الحرب،  تسمح  الدو مثل جرائم  القانون  الجرائم بموجب  لدولة بمالحقة 

والجرائم ضّد اإلنسانية وجرائم التعذيب واالختفاء القسري المرتكبة  أي مكان  العالم، كلما كان الجا المزعوم موجوداً ع  

العد أنظر مركز موارد  القضائية.  أو  منطقة خاضعة لواليتها  الدولة  الدولية،  أراضي تلك  العالمية،  الة  القضائية  متوفر عبر الوالية 

universal-of-exercise-courts/domestic-national-before-https://ijrcenter.org/cases-الرابط:  

sdiction/juri.  
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وال   املتحدة  األمم  من  املفوضة  التحقيقات  جميع  أّن  بالذكر  دير  ا مساءلة  ومن  وظيفة  ا  لد ون  ت

ا. ت بالتا إ "العائلة" نفس كة، وت عض املزايا املش ع طول طيٍف  و موجودة    واحدة ع األقل 

ة،   ج من  ر  التقار ورفع  سان  اإل قوق  "العرفية"  التحقيقات  نحو  أك  تميل  ال  الواليات  عض  مع 

ٍل  ش ز 
ّ

ترك ال  املتحدة  األمم  تحقيق  ع  وآليات  املالحقات    أسا  أساس  ل 
ّ
ش ال  األدلة  تحديد 

نائية من جانب آخر، مثل ايدة واملستقلة للمساعدة ا واملالحقة القضـائية   التحقيق  اآللية الدولية ا

ن عن  ة منذ آذار/مارس   للمسـؤول ية السور ة العر ور م رائم األشد خطورة  ا ، وآلية التحقيق  2011ا

املرتكبة من   رائم  ا عن  املساءلة  ز  لتعز املتحدة  لألمم  ع  التا التحقيق  ق  وفر ميانمار،  شأن  املستقلة 

تاد).   جانب داعش (يون

  

الدولية   البعثة  مع  ال  ا كما   املتحدة،  األمم  ا  شأ أ ال  املساءلة  واليات  من  األك  زء  ا عمل  و

وسط   يا،   لي قائق   ا لتق  ور  املستقلة  املذ واليات  حيث  أعاله  الطيف  ايد  م ل  ش توجد 

ي  آن واحد. نا سان والقدرة ع التحقيق ا عا    "مختلطة" تتطلب توثيق حقوق اإل  ع ذلك، 
ً
عالوة

انت  افة   ن  نائية الفردية، و واليات املساءلة، إ حّد ما، جوانب متعلقة بمسؤولية الدولة واملسؤولية ا

  يات عمل مختلفة  جمع املعلومات واألدلة.ستخدم من

  

ات العملية   قائق والصعو مة لوالية البعثة الدولية املستقلة لتق ا وانب امل ا  ا ينظر القسم ا

نماذج القسم  ناول  ي ثم  ومن  التحقيق.  عملية  أعاقت  واملستقلة   ال  ايدة  ا الدولية  اآللية 

عن  واملالحقة  التحقيق  للمساعدة  ن  للمسـؤول ية  القضـائية  العر ة  ور م ا خطورة   األشد  رائم  ا

ان   تلطة" لبعض  ة، والواليات "ا تاد، من ج ون شأن ميانمار، و ة، وآلية التحقيق املستقلة  السور

ن/إسرائيل وأوكرانيا.    التحقيق ال سيما حول فلسط

  

شاء آلية تحقيق دولية مست  مية إ تج اإلحاطة أ ست ة من قبل مجلس حقوق    دائمة  قلةو آلية مشا أو 

يار يجب أن   ذا ا ن أّن  قوقي نة الدولية ل معية العامة. وترى ال ع لألمم املتحدة أو ا سان التا اإل

يا. شاء آليات تحقيق دولية مخّصصة، بما  ذلك فيما يتعلق بلي ة عوض إ   ُيمنح األولو
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ياالبعثة الدولية   -2-1 قائق  لي  املستقلة لتق ا

قائق    ا لتق  املستقلة  الدولية  البعثة  ران/يونيو    22تأّسست  حقوق    2020حز بقرار من مجلس 

ع لألمم املتحدة رقم   التا سان      14ملدة عاٍم واحد.  39/ 43اإل
ً
ن، أوال ليف مرت بموجب  وقد تّم تجديد الت

ر،   48/25القرار رقم   سعة أش القرار رقم    15ملدة  ثانية بموجب   
ً
ر أخرى "غ  50/23ومرة سعة أش ، ل

     16قابلة للتمديد".
ً
ائيا قائق  ّ ا ليف البعثة الدولية املستقلة لتق ت ت ، فمن املقّرر أن ي التا و

  . 2023آذار/مارس 

  

ات   ا ان التحقيق   مة  قائق م ّ ا لتق الدولية املستقلة  البعثة  إ  سندت 
ُ
قوق  أ الدو  القانون 

للدولة وغ   عة  التا ات  ا أي  يا،  لي املرتكبة من جميع األطراف   ي  سا الدو اإل والقانون  سان  اإل

ا، منذ بدء العام  عة ل : 2016.17التا صوص بما ي فت ع وجه ا
ّ
ل

ُ
  وقد 

  

  يا؛ سان  جميع أنحاء لي  تق حقائق وظروف حالة حقوق اإل

  واستعراض املعلومات ذات الصلة؛ جمع 

   ي سا سان والقانون الدو اإل قوق اإل ات والتجاوزات املزعومة للقانون الدو  ا توثيق االن

ات والتجاوزات؛  ا ذه االن سانية ل عاد ج يا، بما  ذلك توثيق أي أ  من جانب جميع األطراف  لي

 ا ا ان غية ضمان محاسبة مرتك  سان  حفظ األدلة  قوق اإل الدو  القانون  أو تجاوزات  ت 

ي؛  سا  والقانون الدو اإل

  :شأن ي شامل يقّدم توصيات محّددة  ا ر   إعداد تقر

 
. بسبب أزمة السيولة الخاصة باألمم 43)، الفقرة  2020تموز/يوليو    A/HRC/RES/43/39  )6، الوثيقة رقم  43/39القرار رقم     14

كوفيد بين جملة  19-المتحدة وجائحة  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  الدولية  البعثة  والية  تنفيذ  تأجيل  اإلنسان  ، قرر مجلس حقوق 

كتوبر    واليات أخرى، والتي ين األول/أ التي صدر    تأجيل تنفيذ بعض األنشطة،  45/113. أنظر القرار رقم  2020بدأت فعلياً  تش
كتوبر    A/HRC/DEC/45/113  )12وثيقة األمم المتحدة رقم  مجلس حقوق اإلنسان،  تكليف من    بها ين األول/أ )، 2020تش

  .4ص.
، الوثيقة  ا ليبي  اإلنسانتقديم المساعدة التقنية وبناء القد ارت لتحسين حالة حقوق  ،  48/25قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم   15

كتوبر  A/HRC/RES/48/25  )13رقم  ين األول/أ   .40)، الفقرة 2021تش
، الوثيقة  ا ليبي اإلنسانتقديم المساعدة التقنية وبناء القد ارت لتحسين حالة حقوق ، 23/50قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم    16

  . 1)، الفقرة 2022تموز/يوليو  A/HRC/RES/48/25  )8رقم 
الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتكليفها ووظائفها، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين،     17 الدولية لالطالع ع دور البعثة  البعثة 

وأجوبة   أسئلة  ليبيا:  الحقائق   لتقّصي  الرابط:  2021(آذار/مارس  المستقلة  عبر  متوفر   ،(https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2021/03/Libya-QA-FFM-2021-ARA.pdf  



7 
 

o "ة الوطنية  ؛ "تحقيق العدالة االنتقالية واملصا

o "  سان اإل قوق  الوطنية  العمل  وخطة  سان  اإل قوق  الوطنية  املؤسسات  ز  عز

تحقيق   عة  شأة  ملتا امل يئة  ال وتوصيات  قائق،  ا لتق  املستقلة  الدولية  البعثة 

دة األمم املتحدة واالستعراض الدوري الشامل"  ؛ بموجب معا

o ز سيادة القانون بما  ذلك دعم العمليات القضائية و عز ن." "  18نفاذ القوان

 

ا بجمع وحفظ  سمح ل ا   أّن والي
ّ
قائق مالحقة األفراد، إال ّ ا فيما ال يمكن للبعثة الدولية املستقلة لتق

ة ع ا
ّ
غية ضمان املالحقة  األدل ي  سا سان وتجاوزات القانون الدو اإل قوق اإل ات القانون الدو  ا ن

اية والية البعثة،    19الوطنية أو الدولية.   املستقبلية  الواليات القضائية    ،
ً
ما ذا السياق، يبدو م  

ا   ووضع لألدلة،  املالئم  فظ  با للقيام  الوقت  من  يكفي  ما  تخصيص  ي،  ا ال ا  ر لتقر ا  تقديم عد  و

ا، وتب اٍن آمن، وتحديد ا  م ا  اإلجراءات القانونية املستقبلية،  وتخز ا، وأرشفة األدلة الستخدام و

شارك بما  ذلك  نائية، و . املالحقات ا
ً
ون ذلك مالئما   20ذه األدلة ضمن نظام األمم املتحدة، عندما ي

  

ذه األدلة إ آليات املساءلة   ات املصادر، يمكن نقل  ة ل ن صول ع املوافقة املسبقة واملس عد ا و

، بما  ذلك ا ، واإلقلي والدو
ّ

سان، ع املستوى ا ي تمارس  وحقوق اإل نائية الدولية ل كمة ا

تتّم   أن  يمكن  الوا كيف  غ  أّنه من  غ  املساءلة.  أخرى من  ال  أش تحقيق  أو  ي  نا ا ا  اختصاص

املستقلة   الدولية  البعثة  شاء  إ ع  ينّص  الذي  القرار  أّن   
ً
يحا ان  فإن  ذه.  األدلة  شارك  عملية 

قائق ال ينّص ع أي شروط وا ّ ا ن  لتق قوقي نة الدولية ل شارك األدلة، ترى ال ة من أجل 

قائق،  ،  ع آليات املساءلة الدولية  أّنه ّ ا عند تحديد ما إذا  بما  ذلك البعثة الدولية املستقلة لتق

 
 بعثة  وأوضحت. 2، الفقرة 50/23؛ القرار رقم 41، الفقرة 25/ 48؛ القرار رقم 43/ الفقرة 43/39قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم   18

،  الجنا  القانون  تعتبر  أنها  لواليتها،  تفسيرها     الحقائق،  تقصي   نسا اإل  والقانون  اإلنسان  لحقوق   الدو  القانون  جانب  إ  الدو

، ً   الدو ً   قانونياً   إطارا   تشمل   الوالية   أن   الحقائق  تقصي  بعثة  فهمت  الزمني،  بالنطاق  يتعلق  وفيما .  تحقيقاتها  سياق    للتطبيق  قابال

،  النطاق  حيث  من  القسري؛  االختفاء  حاالت  مثل  "،2016  عام  قبل  بدأت  التي  المستمرة  والتجاوزات  االنتهاكات" كدت  الجغرا  بعثة  أ

. "الليبية  األراضي  داخل  استمرت  ولكنها  الليبية  الحدود  خارج  بدأت  التي   األعمال  توثيق  لتشمل  أيضاً   تمتد  واليتها"  أن  الحقائق  تقصي

ير  انظر ين  A/HRC/48/83  )1  المتحدة  األمم  وثيقة  ليبيا،    الحقائق  لتقصي  المستقلة  البعثة  تق كتوبر/األول  تش   ،) 2021  أ

  . 26 الصفحة
ير   19 ين  A/HRC/48/83  )1  المتحدة  األمم  وثيقة  ليبيا،    الحقائق  لتقصي   المستقلة   البعثة  تق كتوبر/األول   تش   الصفحة   ،)2021  أ

26.  
، متوفر عبر الرابط:  5)، ص.  2021(كانون األول/ديسمبر  مستقبل آليات المساءلة: عشرون توصية  اللجنة الدولية للحقوقيين،     20
-of-Future-The-Report-content/uploads/2021/12/GLOBAL-https://www.icj.org/wp

2021.pdf-ENG-Mechanisms-Accountability .  
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شارك األدلة مع الدول،   ب  اكمة العادلة كشرط مسبق  ان ي ل حقوق ا ّ يجب أال تأخذ  االعتبار 

.  فحسب، بل ، بصورة عامة أك ّل دولة، ع التوا   حالة سيادة القانون  
ً
  21أن تنظر أيضا

  

سبان عند   تؤخذ  ا أن  التالية يجب  املبادئ  أّن  ن  قوقي ل الدولية  نة  ال ترى   ، أك ٍل خاص  ش و

شارك األدلة:  ب آلليات املساءلة الدولية أن ت ان ي  تحديد ما إذا 

 

i .    ر قواعد أساسية معينة "ملراعاة األصول القانونية" بما
ّ
شارك مع الدول، ال بّد من توف عند ال

ستخدم  الدعاوى   اكمة العادلة، وضمانات أّن األدلة لن  أي من  ضد  ذلك ضمانات حقوق ا

للتحقيق   ن  اضع ا اص  ة  األ ملواج م  ض عر خالل    من 
ً
فعليا  

ً
بخطرا ات  متمثل  ا االن

سان، بما  ذلك ا قوق اإل ة  ة اإلعدام؛ ط  عقو

ii.  ستخدم لدواٍع غ ا س ّ ر خطر حقيقي بأ
ّ
شارك املعلومات مع السلطات  حال توف يجب عدم 

مدفوعة   أو  فاسدة  مع  مالئمة،  سق  ي بما  املشروعة  العدالة  أغراض  عوض  سياسية،  بأسباب 

 ؛القانون الدو واملعاي الدولية

iii.   
ّ
أال بل يجب  نائية،  ا باإلجراءات   

ً
األدلة محصورة ا  ف ستخدم  أن  يمكن  ال  اإلجراءات  ون  ت

 طاملا أّن ضمانات "مراعاة األصول القانونية" 
ً
شمل    اإلجراءات القانونية عموما م. وقد  ُتطبق وُتح

ون ذات صلة ات حيث ت العقو إجراءات  القانونية األخرى  التحقيق أ   اإلجراءات  رائم قيد  و  با

 ؛ ةاإلجراءات أمام محكمة العدل الدولي

iv.   مع املفوضية السامية 
ً
شارك األدلة ضمن نظام األمم املتحدة، مثال  عملية ل

ً
يجب أن ُتفتح أيضا

ن، عندما   املستقل اء  وا املتحدة،  لألمم  اصة  ا واإلجراءات  سان،  قوق اإل املتحدة  لألمم 

صو  سق مع معيار ا ، بما ي
ً
ون ذلك مالئما ة املصدر. ي ة ل ن   22ل ع املوافقة املسبقة واملس

  

 
: "فيما يمكن أن تفي الدولة بالتزامات المحاكمة العادلة، قد تتوفر عوامل قلق بما  ذلك القوانين  12-11المرجع نفسه، ص.      21

يات األساسية   المحلية ذات الصلة التي تتنا مع قوانين ومعايير حقوق اإلنسان الدولية، و/أو أنماط االنتهاكات، بما  ذلك قمع الح

المدا أموراً من قبيل حقوق  أو اضطهاد  االعتبار أيضاً  المساءلة   آليات  تأخذ  أن  واالنتقام منهم. يمكن  اإلنسان  فعين عن حقوق 

يقة التعامل المالئمة مع الضحايا الحّساسين بمن فيهم األطفال وضحايا العنف  الضحايا  المشاركة وحماية الضحايا والشهود وط

  تماعي." الجنسي والعنف المبني ع النوع االج
يران/يونيو  خيارات تأسيس آلية تحقيق مستقلة دائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين،     22 . يجب أن  11، لم يُنشر بعد)، ص.  2022(ح

  أدناه.   1-3-2تنطبق هذه المبادئ أيضاً  سياق تبادل األدلة والمعلومات من آلية التحقيق المستقلة الدائمة المقترحة. أنظر القسم  



9 
 

ا، تحدياٍت عدة، بما  ذلك املدة   ا لوالي قائق،  تطبيق ّ ا ت البعثة الدولية املستقلة لتق وقد واج

وفيد ا جائحة  ت  سب ا، والتأجيالت ال  ا، والنقص  عدد موظف دودة لوالي ، وغياب التعاون  19-ا

امل ذه التحديات قدرة البعثة    ال ية، باإلضافة إ املسائل األمنية. وقد أعاقت  من جانب السلطات اللي

ا بفعالية.  قائق ع القيام بتحقيقا ّ ا   الدولية املستقلة لتق

  

ّصصت  
ُ

قائق، فالسنة الواحدة ال خ ناول العقبة األو مدة والية البعثة الدولية املستقلة لتق ا ت

ات والتجاوزات، ال سيما   ا موعة الواسعة من االن للتحقيق بفعالية  ا  
ً
افية البداية لم تكن  ا   ل

ات والتجاوزات قد وقع ا ذه االن ن االعتبار أّن  ع لة زمنية مطولة، عند األخذ  و ظّل  ت ضمن نطاق م

لم    ع ذلك، 
ً
ات واألطراف. عالوة ا عدد كب من مختلف ا شارك ف ة عديدة 

ّ
وجود نزاعاٍت مس

تجديد   أّن  ح  الصر الذكر  مع  ر،  أش سعة  من  ما  م ّل  ن  متتاليت ن  لت مل ن  مرت سوى  للبعثة  ُيمّدد 

 23"غ قابل للتمديد". 2022تموز/يوليو  

 

  
ً
ن بدأت والية البعثة رسميا ذا القيد بدوره مع التحديات العملية ال أعاقت بداية التحقيقات. و وتداخل 

العام   ر من  األول/أكتو ن  شر قائق  2020  ا  ّ لتق املستقلة  الدولية  البعثة  أمانة سّر  ، لم تصبح 

ران/يونيو   ر حز   ش
ّ
امل إال  بال

ً
ب  2021فّعالة عزى الس الرئ  ذلك إ أزمة السيولة املرتبطة  . و

س، حيث   ن  تو شار املوظف ا. وتأجل ان انية العادية لألمم املتحدة وتجميد عملية التوظيف ال تبع بامل

وفيد ب جائحة  س ،  املمارسة، لم تتوفر لدى البعثة الدولية املستقلة  19-مقّر أمانة البعثة،  التا . و

قائ ّ ا تم  لتق ي  أيلول/س ا ا قبل املوعد ال ر ر إلعداد تقر ذا    24. 2021ق سوى ثالثة أش وتكّرر 

ر  ضالو  األول/أكتو ن  شر الوالية   تمديد  عد  ر     2021.25ع  للتقر ائية  ال لة  امل تحديد  ومع 

ران/يونيو   ر قليلة  2022حز ا أش عد وأمام  
ً
ا مرة قائق نفس ّ ا ، وجدت البعثة الدولية املستقلة لتق

 ع ذلك،  
ً
ا. عالوة انية، وعدم  منعت  للقيام بتحقيقا امل لإلقامة   مسائل  أماكن  ر 

ّ
شآت  توف األمم  م

 
  .1، الفقرة 50/23لس حقوق اإلنسان رقم قرار مج  23
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     24 كتوبر   A/HRC/48/83    )1وثيقة األمم المتحدة رقم  تق ين األول/أ تش

  .12)، الفقرة 2021
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     25 )،  2022آذار/مارس    A/HRC/49/4   )23وثيقة األمم المتحدة رقم  تق

ين الثا    18: "و حين كان من المفترض أن تضّم البعثة  14الفقرة   إ منتصف   2021موظفاً، إال أنها لم تحظ بين شهر نوفمبر/تش

تة موظفين فقط، فيما كانت الوظائف الرئيسية شاغرة بما  ذلك وظائف منّسق البعثة، ورئيس  سوى بس   2022فبراير/ شباط  

ير." يق التحقيق، والموظف المكلّف بإعداد التقا   ف
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معية ا ّسق األماملتحدة، وقرار ا يا  لعامة بإلغاء منصب امل ا  لي شر موظف القيام  من أو  البعثة من 

ارات   د من الز ا، "  26إ املوقع. امليدانية  بمز ت عن ذلك البعثة نفس ّ ان البعثة أن تحقق  وكما ع ان بإم

ا التوظيفية".  امل قدر ا ب ام د من األعمال لو تولت م   27املز

  

ا  وتجّسد   دء تحقيقا ا و شاء أمانة ل قائق  إ ّ ا ا البعثة الدولية املستقلة لتق ات ال واج الصعو

ليفاٍت ذات مدة أطول منذ البداية: ب الذي يجب أن يدفع بالدول إ التفك  ت م    الس  الواقع، من امل

صول ع   ة والعدد املطلوب من  ضمان تخصيص الوقت املالئم  بداية الوالية، من أجل ا املواد املطلو

ليف.  للت املوضوعية  بالشروط  للوفاء  الوقت  يكفي من  ن، وترك ما   من    28املوظف
ً
أيضا الفكرة   ذه  و

شاء آلية دولية مستقلة دائمة.  ن بإ قوقي نة الدولية ل   29ضمن املنطق الذي نّصت عليه توصية ال

  

 ّ لتق املستقلة  الدولية  البعثة  ت  السلطات  كما واج التعاون من جانب   من عدم 
ً
نوعا  

ً
أيضا قائق  ا  

 السلطات الوطنية  
ّ

سان قد حث ية، رغم أّن مجلس حقوق اإل قائق  اللي ّ ا ع "السماح لبعثة تق

ارة املواقع، واالجتماع   م بز ية دون تأخ والسماح ل ا بالوصول دون عوائق إ جميع األرا اللي وأعضا

صوصية، عندما يطلبون ذلك مع من يرغبون  االجتماع به أو التحّدث  والتحّدث بحر  ة و إطار من ا

ر    30إليه."  األول/أكتو ن  شر الصادر   ا  ر تقر ّ 2021و  لتق املستقلة  الدولية  البعثة  دت 
ّ

أك  ،

ن  تموز/يوليو وآب/أغسطس  يا مرت ارة لي ا، وفيما تمكنت من ز ّ قائق أ   : 2021ا

  

ر وصول  
ّ

التخطيط، وأخ ة للسفر أعاق  ات املطلو التأش ع  الكب  االستحصال  التأخ   ...

تفاعل   إعاقة  إ  يا  لي العاملة   الدولية  باملنظمات  اصة  ا ح  التصر إجراءات  وأّدت  البعثة... 

تتلق لم  ذلك،  إ   
ً
للبعثة. إضافة امليدانية  ارات  الز ع  رت 

ّ
وأث السلطات،  مع  أي    البعثة  البعثة 

عض  ارة  ن إجابات عن طلب ز اجر ون ومراكز احتجاز امل   .31املواقع، وال سيما ال

  

 
  . 15المرجع نفسه، الفقرة   26
  . 16المرجع نفسه، الفقرة   27
  .5ص.مستقبل آليات المساءلة: عشرون توصية، اللجنة الدولية للحقوقيين،   28
  أدناه. 1-3-2أنظر القسم   29
  .42، الفقرة 48/25؛ القرار رقم 44، الفقرة 43/39القرار رقم   30
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     31 كتوبر   A/HRC/48/83    )1وثيقة األمم المتحدة رقم  تق ين األول/أ تش

  .9قرة )، الف2021
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ا الصادر  آذار/مارس   ر قائق أّن السلطات  2022و تقر ّ ا ، ذكرت البعثة الدولية املستقلة لتق

ت   ية قد حّس يل ا اللي س ات و يل إصدار التأش س ا مع البعثة من خالل " ن  عاو لوصول إ املنطقت

يا" ال سيما فيما يتعلق بالبعثة امليدانية إ بنغازي.  ية والشرقية من لي ا    32الغر ر ٍة أخرى، و تقر من ج

ران/يونيو   ون  2022الصادر  حز انية الوصول إ ال تظر إم ا "ال تزال ت عرب ، أعلنت البعثة أ ... و

ح التصار تلقي  ا لعدم  ا،    البعثة عن أسف إ س الطرق من طرابلس  بالتنقل ع  األمنية الالزمة واإلذن 

يا  مايو   مة إ جنوب لي ارة م ا من القيام بز اء من جميع    2022األمر الذي منع ،ع الرغم من االن

ية واألمنية بات اللوجس ت  33" .ال

  

ود. وقد أبلغت البعثة أنّ باإلضافة إ ذلك، أعاقت األوضاع األمنية اجتماع البعثة   ايا والش   ه وجّراء بال

ومية     2019،34لسنة    296مقتضيات املرسوم رقم   ومية أن إبالغ السلطات ا شعرت املنظمات غ ا

اق الضرر  ا لالنتقام. وتماشًيا مع مبدأ "عدم إ ا االجتماع بالبعثة سيعرض ي التحقيق، قررت  "ب خالل 

ياالبعثة عدم   ومية املوجودة  لي ذ انتاب العديد من األفراد القلق    35. التفاعل مع املنظمات غ ا و

من   الكث  فّضل  آمنة،  تواصل  قنوات  إقامة  رغم  قائق  ا  ّ لتق املستقلة  الدولية  البعثة  لقاء  إزاء 

 ع
ً
ا. عالوة عّرضوا ل جاع الصدمة ال  ايا عدم إجراء املقابالت لتجّنب اس ت البعثة  ال  ذلك، أعر

ات البعثة،   ب التداب األمنية املصاحبة لتحر س  ع األرض 
ً
ا ان وا ن  قق ا "ألّن وجود ا عن قلق

م. ود عن التقدم بمعلوما عض الش ل القيود املفروضة ع منظمات    36" ما أدى إ ث 
ّ
ش " ، التا و

 
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     32 )،  2022آذار/مارس    A/HRC/49/4   )23وثيقة األمم المتحدة رقم  تق

  . 12-11الفقرتان 
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     33 يران/يونيو    A/HRC/50/63   )27وثيقة األمم المتحدة رقم  تق )، 2022ح

أنظر 12و  4الفقرتان   المقابر الجماعية  مدينة ترهونة،  باكتشاف  بالتحقيق  الجرائم ذات الصلة  المتعلقة  الخاصة  للتحديات   .

يقة وث،  االستنتاجات المفّصلة حول الوضع  ترهونة: ورقة غرفة اجتماعات مقّدمة من البعثة المستقلة لتقصي الحقائق  ليبيا

  .25-15)،  الفقرات 2022تموز/يوليو  A/HRC/50/CRP.3  )1رقم 
ية التجّمع التي فرضها هذا المرسوم؛    34 ية تكوين الجمعيات وح انتقدت منظمات المجتمع المد الليبية والدولية القيود ع ح

ية بطرابل ير، ما زال الطعن القانو أمام المحكمة اإلدا س بانتظار البّت فيه. أنظر مركز القاهرة لدراسات  و وقت صياغة هذا التق

القمعي ويطالب السلطات الليبية باحترام    286ليبيا: مركز القاهرة يساند العدالة للجميع  مطالبتها بإلغاء المرسوم  حقوق اإلنسان،  
ية تكوين الجمعيات قبيل االنتخابات كتوبر    5(  الحق  ح ين األول/أ -https://cihrs.org/libyaرابط:  )، متوفر عبر ال2021تش

cihrs-supports-adala-for-all-in-its-legal-action-against-oppressive-decree-286-and-urges-respect-for-

freedom-of-association-ahead-of-elections/ .  
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     35 كتوبر   A/HRC/48/83    )1وثيقة األمم المتحدة رقم  تق ين األول/أ تش

  .10)، الفقرة 2021
  . 13المرجع نفسه، الفقرة   36
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وف من االنتقام عقبات خط ي وا تمع املد ي املوجودة  ا تمع املد ة أمام تفاعل البعثة مع منظمات ا

يا."    37 لي

  

ا   ليف قائق  أداء ت ّ ا ا البعثة الدولية املستقلة لتق كر أعاله أّن التحديات ال تواج
ُ
ر ما ذ ظ و

ة  يو .   38تنجم من خليط من األسباب الب
ً
ارجية أيضا ل العقبات الناجمة عن    39والعوامل ا

ّ
ش ولكن، 

العام للمحكمة   العوامل ال أعاقت التحقيقات من قبل مكتب املد  عض   
ً
الظروف ع األرض أيضا

نائية الدولية.  ة    40ا
ّ
اعات املس ة إجراء تحقيقات ميدانية  سياق ال ط الضوء ع صعو

ّ
سل ذا ما  و

افة آليات املساء لية أو الدولية. األمر الذي يؤثر ع    لة، سواء ا

 

ليف من األمم املتحدة  -2-2  نماذج التحقيقات بت

للمساعدة  -2-2-1 واملستقلة  ايدة  ا الدولية  واملالحقة   التحقيق  اآللية 
عن ن  للمسـؤول ية   القضـائية  العر ة  ور م ا خطورة   األشد  رائم  ا

ع لألمم  ق التحقيق التا شأن ميانمار، وفر ة وآلية التحقيق املستقلة  السور
رائم املرتكبة من جانب داع  ز املساءلة عن ا تاد) املتحدة لتعز  ش (يون

خ   سم    21بتار األول/د املتحدة  2016انون  لألمم  العامة  معية  ا أّسست  ايدة  ،  ا الدولية  اآللية 

ن عن  التحقيق  واملستقلة للمساعدة ة   واملالحقة القضـائية للمسـؤول ور م رائم األشد خطورة  ا ا

 : شمل ما ي ة بوالية  ية السور   العر

  

وتجميـ  ات  ...استقاء  ا وانتـ ي  سـا اإل الـدو  القـانون  ات  ا انتـ علـى  األدلـة  وتحليـل  وحفـظ  ع 

ـة   نز جنائيـة  إجـراءات  السـ   ع  سـر و سـ  لت ملفـات  عـداد  و سـان  اإل حقوق  وتجاوزات 

 
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،     37 )،  2022آذار/مارس    A/HRC/49/4   )23وثيقة األمم المتحدة رقم  تق

ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،  ؛  13الفقرة   يران/يونيو    A/HRC/50/63  )27وثيقة األمم المتحدة رقم  تق ح

  .13)، الفقرة 2022
ارد الكافية إ البعثة،  ال سيما المدة القصيرة لوالية البعثة التي تدّل ع عدم رغبة الدول  دعم والية أطول وتخصيص المو   38

يع  االنتشارمن حيث إمكانية تأمين  المتحدة األمم إدارة  الخّفة والمرونة إ االفتقار وكذلك   . الس
  ، والسياق األمني والسياسي  ليبيا.19-بما  ذلك أزمة السيولة  ميزانية األمم المتحدة، وجائحة كوفيد  39
  أدناه.  1-3أنظر القسم   40
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ـاكم الوطنيـة أو اإلقليميـة أو الدوليـة الـ ،  ا ـا، أو قد    ومستقلة، وفقا ملعاي القانون الـدو ل

.  للقانون الدو
ً
رائم وفقا ذه ا ، االختصاص 

ً
ا مستقبال  41ينعقد ل

  

تم  21و  ي: 2017أيلول/س ف باآل
ّ
ل

ُ
تاد الذي  ق يون ع لألمم املتحدة فر شأ مجلس األمن التا   ، أ

  

تر   قد  ال  األعمال  ع  العراق  األدلة   ن  وتخز وحفظ  جمع  رب  ...  ا جرائم  مستوى  إ 

ا جماعة تنظيم الدولة اإلسالمية  العراق   ماعية ال ترتك سانية واإلبادة ا رائم ضّد اإل وا

ابية  العراق استخدام تلك    ، مع التقّيد بأع املعاي املمكنة، ... لضمان والشام (داعش) اإلر

ا  تقوم  ال  التحقيقات  واستكمال  الوطنية،  اكم  ا أمام  ممكن  نطلق  أوسع  ع  األدلة 

ا.  ا السلطات  بلدان ثالثة بناًء ع طل   42السلطات العراقية أو التحقيقات ال تضطلع 

 

 ع ذلك،   
ً
تم    27عالوة سان  2018أيلول/س شأ مجلس حقوق اإل شأن  آلية التحق، أ يق املستقلة 

    ميانمار
ً
ا مشا ا  ليف ت عت  للمساعدةال  واملستقلة  ايدة  ا الدولية  واملالحقة    التحقيق  لآللية 

ن عن ة. القضـائية للمسـؤول ية السور ة العر ور م رائم األشد خطورة  ا   43ا

  

للمساعدة واملستقلة  ايدة  ا الدولية  اآللية  من  ّل  ز 
ّ

ن    التحقيق  ترك للمسـؤول القضـائية  واملالحقة 

ق   عن شأن ميانمار وفر ة، وآلية التحقيق املستقلة  ية السور ة العر ور م رائم األشد خطورة  ا ا

القانون  بموجب  رائم  ا عن  الفردية  نائية  ا املسؤولية  ع  تاد      يون
ً
ووفقا  . عليه  الدو تنّص  ملا 

ّل آلية: ن، فإّن    اختصاصات اآلليت

 

ن، سواء  ....   مـة واألشـخاص املسؤول ر ن األدلـة الدالـة علـى ا سـ إلثبـات الصـلة القائمـة بـ س

كيـز بوجه خاص ع األدلة  ـرائم املزعومـة، مـع ال ـذه ا ل مباشـر أو غـ مباشـر، عـن مثـل    ش

أنمـاط معينـة مـن   ي و نـا ا ع األدلة املتعلقـة بالقصـد ا تمام ز ا
ّ

تة لوجود الصلة. و ترِك ِ املث

 
/يناير    A/RES/71/248   )11، وثيقة رقم  71/248قرار الجمعية العامة رقم     41   من منطوق القرار.   4)، الفقرة  2017كانون الثا
من    2)، الفقرة  2017أيلول/سبتمبر    21(  S/RES/2379)، وثيقة األمم المتحدة رقم  2017(  2379قرار مجلس األمن رقم     42

  منطوق القرار.
كتوبر    A/HRC/RES/39/2   )3، وثيقة األمم المتحدة رقم  39/2نسان رقم  قرار مجلس حقوق اإل   43 ين األول/أ )،  2018تش

  من المنطوق.  22الفقرة 
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ُ
أ الذي  العليا  أو املسؤولية  القيــادة  نائيــة، بمـا  ذلـك  إطـار مبـدأ مسـؤولية  املسـؤولية ا

. ي الدو نا   44بموجب القانون ا

  

من  تتمثل   ّل  مة  للمساعدة م واملستقلة  ايدة  ا الدولية  القضـائية    التحقيق  اآللية  واملالحقة 

عن ن  شأن   للمسـؤول املستقلة  التحقيق  وآلية  ة،  السور ية  العر ة  ور م ا خطورة   األشد  رائم  ا

نقاطثالث    ميانمار :  و كما    ة  ا؛  1ي األدلة وتحليل يل و2) جمع وحفظ  س امللفات ل إعداد  يل ) 

واملستقلة؛   العادلة  نائية  ا الدولية  3اإلجراءات  القضائية  الواليات  مع  وامللفات  األدلة  ذه  شارك   (

لية.    وا

  

ا مع السلطات العراقية شارك ن األدلة  العراق، و تاد  جمع وحفظ وتخز ق يون ف فر
ّ
ل ا من    ُي وغ

خالف   ع  ولكن،  واالدول.  ايدة  ا الدولية  للمساعدةاآللية  القضـائية   التحقيق  ملستقلة  واملالحقة 

عن ن  شأن   للمسـؤول املستقلة  التحقيق  وآلية  ة،  السور ية  العر ة  ور م ا خطورة   األشد  رائم  ا

نائية العادلة واملستقلة.  يل اإلجراءات ا يل و س ّمته إعداد امللفات ل س من م   ميانمار، ل

 

اآللية   من  ّل  ل للمساعدةيجوز  واملستقلة  ايدة  ا ن    التحقيق  الدولية  للمسـؤول القضـائية  واملالحقة 

ميانمار  عن شأن  املستقلة  التحقيق  وآلية  ة،  السور ية  العر ة  ور م ا خطورة   األشد  رائم    جمع   ا

شأن سور  نة التحقيق  عثة  املعلومات والتوثيق واألدلة من آليات املساءلة األخرى، بما  ذلك  ا واآلن 

قائق  ميانمار  ّ ا االت  خ، ومن الدول األ 45األمم املتحدة لتق رى، واملنظمات الدولية أو اإلقليمية، وو

ة إضافية  
ّ
 جمع معلومات وأدل

ً
ما أيضا ومية واألفراد. كما يمك من خالل  األمم املتحدة، واملنظمات غ ا

 
 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    لية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدةاآلاختصاصات     44

ية منذ آذار/مارس   بية السو ية الع /يناير    A/71/755  )19وثيقة رقم  ،ـ  2011 الجمهو )، المرفق (اختصاصات  2017كانون الثا

الفقرة   االختصاصات،  ؛   6اآللية)،  ميانمار:  بشأن  المستقلة  التحقيق  رقم  وآلية  المتحدة  األمم  كانون    A/73/716   )21وثيقة 

/يناير    .17(اختصاصات اآللية)، الفقرة  )، المرفق2019الثا
/يناير    A/RES/71/248   )11، وثيقة األمم المتحدة رقم  71/248قرار الجمعية العامة رقم     45   4)، الفقرتان  2017كانون الثا

كتوبر   A/HRC/RES/39/2   )3، وثيقة األمم المتحدة رقم  39/2من المنطوق؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم    7و ين األول/أ تش

  (أ) من المنطوق. 23)، الفقرة 2018
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والوثائق  ود  الش ادة  وش نائية."   املواد   "املقابالت  "إجراء     46ا ق  طر عن  األدلة  تاد  يون ق  فر جمع  و

نائية."  ود والتماس املعلومات والوثائق وحيازة املواد ا ادات الش   47املقابالت وأخذ ش

  

عملية   وتحليلتتّم  من    جمع  ّل  قبل  من  واملستقلة  األدلة  ايدة  ا الدولية  اآللية 

عن  التحقيق  للمساعدة  ن  للمسـؤول القضـائية  األشّد  واملالحقة  رائم  ية   ا العر ة  ور م ا خطورة  

تاد من خالل ق يون شأن ميانمار وفر ة، وآلية التحقيق املستقلة  افة "املعلومات    السور التنظيم امل ل

ا. عد  48والوثائق واألدلة" ال تّم جمع ا اإلثباتية، وتحديد ثم تقوم اآلليات  ا وقيم ذلك بتقييم مصداقي

غرة.  د من املعلومات لسّد أي  اجة إ جمع مز   49أي مواطن قصور والنظر  ا

  

من   ّل  ف 
ّ
ل للمساعدةت واملستقلة  ايدة  ا الدولية  ن    التحقيق  اآللية  للمسـؤول القضـائية  واملالحقة 

ة ا عن ور م رائم األشد خطورة  ا ق  ا شأن ميانمار وفر ة، وآلية التحقيق املستقلة  ية السور لعر

تاد   سق مع معاي القانون    بحفظيون ا بما ي ا وتخز ا وتنظيم يل جميع املعلومات والوثائق من خالل 

يازة   سلسل ا ي الدو وأفضل املمارسات املعروفة والقابلة للتطبيق، بما  ذلك من خالل ضمان  نا ا

ا  اإلجراءات    50نحٍو غ منقطع. ع   انية مقبولية األدلة ال يتّم جمع ز إم عز دف فيتمثل   أما ال

 
 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    لية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدةاآلاختصاصات     46

ية، الفقرة   بية السو ية الع (ج): يمكن اآللية أيضاً    8شأن ميانمار، الفقرة  ب)؛ اختصاصات اآللية الدولية المستقلة ب-(أ  5 الجمهو

يق المقابالت مع أو أخذ شهادة الضحايا، أو الشهود، أو سائر األفراد   يد من المعلومات والوثائق واألدلة بما  ذلك عن ط جمع الم

ستحصال ع األدلة المادية، والصور  الذين من المرجّح أن يدلوا بالمعلومات أو الوثائق أو األدلة ذات الصلة؛ ومن خالل تلقي أو اال

ية األخرى أو ال  عناصر اإللكترونية والمواد الجنائية األخرى؛ ومن خالل حيازة  الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو أو المواد السمعية البص

  المواد األخرى الملموسة وغير الملموسة التي من المرجح أن تساعدها  تكليفها.
يز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، المسؤول عن األفعال    اختصاصات 47 يق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتع ف

  2379التي قد ت إ جرائم حرب، وجرائم ضّد اإلنسانية وإبادة جماعية مرتكبة  العراق، والمنشأ عمالً بقرار مجلس األمن رقم  
  . 6-5) (اختصاصات يونيتاد)، الفقرتان 2018شباط/فبراير  14(  S/2018/11وثيقة األمم المتحدة رقم  )، 2017(

 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    لية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدةاآلاختصاصات     48

ية، الفقرة  بية السو ية الع يق يونيتاد، الفقرة7 الجمهو   .7 ؛ اختصاصات ف
 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    لية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدةاآلاختصاصات     49

ية، الفقرة  بية السو ية الع يق يونيتاد، الفقرة 9؛ اآللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرة 8 الجمهو   . 6؛ اختصاصات ف
): دليل األمم المتحدة لمنع ممارسات  2016بروتوكول مينسوتا المتعلق بالتحقيق  الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة (   50

الممارسات تلك  والتحقيق   محاكمة،  دون  واإلعدام  التعّسفي  واإلعدام  القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  عمليات  (المفوضية    تنفيذ 

: "تسلسل الحيازة مفهوم قانو واستدال يقتضي توثيق أي بند محتمل من األدلة  65، الفقرة  )2017السامية لحقوق اإلنسان،  

بصورة قاطعة لكي يكون مؤهالً لقبوله كدليل  الدعاوى القانونية. ويشمل ذلك هوية وتسلسل جميع األشخاص الذين كان ذلك  

التسلسل للحيازة يمكن أن  البند  حيازتهم، من وقت حصول المسؤولين عليه حتى عرضه ع   المحكمة. وأي ثغرات  ذلك 

 ".   تحول دون عرض ذلك البند كدليل ضّد المتهم الجنا
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ا.  لية واستخدام نائية الدولية و/أو ا شأن ميانمار    51ا وتحّدد اختصاصات آلية التحقيق املستقلة 

ا   ل ش سواء  ا،  مواد ميع  واألرشفة  يازة،  وا املالئم،  التنظيم  "ضمان  تتمثل   ا  وظائف إحدى  أّن 

ل املدى للمحفوظات   ن الطو ر اإلجراءات املالئمة للتخز ي، بما  ذلك من خالل تطو و املاّدي أو اإللك

ا وتنظيم الوصو  ا." ل إل اء والي   52عد ان

  

ايدة واملستقلة للمساعدة ْ اآللية الدولية ا امة لوالي صائص ال واملالحقة    التحقيق  وتتمثل إحدى ا

ن عن ة، وآلية التحقيق املستقلة   القضـائية للمسـؤول ية السور ة العر ور م رائم األشد خطورة  ا ا

ميانمار  امللف    شأن  املسؤولية  ات  إعداد  يتحّملون  الذين  اص  لأل ي  نا ا السلوك  ع  ز 
ّ

ترك ال 

ى   قيد  الك ي  سا اإل الدو  القانون  وتجاوزات  سان  اإل قوق  الدو  للقانون  ة  ط ا ات  ا االن عن 

ـا  والوثـائق املعلومـات  التحقيق. وتتضـمن امللفـات ـة ذات الصـلة الـ تحوز
ّ
ت اإلدانة  واألدل اآلليـة، والـ تث

املع  نائية  ا املسـؤولية  بأنمـاط  أو  ـنمط  و م  إلـ ة  سـو امل رائم  با وتتعلق  السواء،  ع  اءة  ا وال   ف 

، بما  ذلك مسؤولية القيادة أو املسؤولية العليا   53." .بموجب القانون الدو

  

يجوز   ا،  م خاصة  بمبادرة  أو  طلب  ع  ناًء  واملستقلة  و ايدة  ا الدولية  لآللية 

عن  التحقيق  للمساعدة  ن  للمسـؤول القضـائية  ية  واملالحقة  العر ة  ور م ا خطورة   األشد  رائم  ا

شأن ميانمار   ة، وآلية التحقيق املستقلة  ي  شاركالسور ا مع  املعلومات، والوثائق واألدلة ال  تّم جمع

ـة   نز جنائيـة  إجـراءات  السـ   ع  سـر و سـ  "لت الدولية  أو  اإلقليمية  لية،  ا القضائية  الواليات 

 ".  ملعاي القانون الـدو
ً
ما ع أّنه ال يقتصر    54ومستقلة، وفقا ليف ن بتفس ت ّل من اآلليت وقد قامت 

شاركت اآللية   املثال،  يل  نائية. فع س ٍل حصري  اإلجراءات ا ش ا  شارك األدلة الستخدام ع 

شأن ميانمار املعلومات مع األطراف    أمام محكمة العدل    دعوى غامبيا ضّد ميانمار الدولية املستقلة 

 
 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    لية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدةاآلاختصاصات     51

ية، الفقرة بية السو ية الع . إضافًة إ معايير القانون الجنا  13-10؛ اآللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرات 23  الجمهو

يق يونيتاد أيضاً إ األخذ  الحسبان القوانين العراقية ذات الصلة، بما أّن السلطات العراقية المختصة هي المتلق  ، يحتاج ف ي  الدو

يق ي   .27و 7ونيتاد، الفقرتان األول للتحقيقات. أنظر اختصاصات ف
  .14آللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرة اختصاصات ا  52
  الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن  التحقيق  لية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدةاآلاختصاصات  53

ية، الفقرة  بية السو ية الع   . 16-15؛ اختصاصات اآللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرتان 12 الجمهو
من    2)، الفقرة  2017أيلول/سبتمبر    21(  S/RES/2379)، وثيقة األمم المتحدة رقم  2017(  2379قرار مجلس األمن رقم     54

  المنطوق. 
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" الدولية تصة  ا العراقية  السلطات  مع  ا  يتّم جمع ال  األدلة  شارك  ب  
ً
تحديدا تاد  يون ق  ف فر

ّ
ل وُ  .  

التحقيقات ال   اكم الوطنية، واستكمال  لضمان استخدام تلك األدلة ع أوسع نطلق ممكن أمام ا

ا السلطات  بلدان ثالث ا السلطات العراقية أو التحقيقات ال تضطلع  ا." تقوم   55ة بناًء ع طل

  

ايدة واملستقلة للمساعدة  شارك األدلة من قبل اآللية الدولية ا واملالحقة   التحقيق   وتتوقف عملية 

ن عن ة، واآللية الدولية املستقلة   القضـائية للمسـؤول ية السور ة العر ور م رائم األشد خطورة  ا ا

تاد ع تقّيد   ق يون سان،  شأن ميانمار وفر قوق اإل الواليات القضائية ذات الصلة بالقانون الدو 

يتعلق   فيما  ذلك  فرضبما   وعدم  العادلة،  اكمة  ا عند  بمعاي  اإلعدام  ة  عقو تنفيذ  عن  يك  نا  ،

رائم ذات الصلة.  أعاله، فإّن تقييم آليات املساءلة الدولية     1-2وع حّد ما ذكر  القسم   56اإلدانة با

اكمة  ق  ا ام ا العادلة  الوالية القضائية ذات الصلة  ذا السياق يجب أن يأخذ  االعتبار ال اح

عام.  ٍل  ش الدولة  القانون   سيادة  حالة   
ً
أيضا بل  الدولية    57فحسب،  اآللية  أعلنت  ايدة  وقد  ا

ن عن  التحقيق  للمساعدةواملستقلة   ة   واملالحقة القضـائية للمسـؤول ور م رائم األشد خطورة  ا ا

ة السور ية  ا    العر علـى  "أ  
ً
اكمة غيابيا ا ا  ف تجرى  قد  ال  الظروف  املعلومات    

ً
شارك عموما ت لن 

العاملية  القضائية  الوالية  تقّد   58"،أسـاس  "ال  ا  ّ تتعلق  وأ ال  القضائية  واملالحقات  للتحقيقات  م الدعم 

رة."  اب أو ال تتعلق بإجراءات ال   59فقط بجرائم اإلر

  

ت   ن جملة عوامل بخصوصية  باإلضافة إ ذلك، أو ا تنظر ب شأن ميانمار أ اآللية الدولية املستقلة 

ا من   ماية يمكن  املعلومات والوثائق أو األدلة، واملوافقة املد  ات املصادر وأي مخاوف متعلقة با ا

ا فقط مع السلطات   شارك ذه املعلومات، وأن املعلومات والوثائق واألدلة يمكن  شأ عن استخدام  أن ت

 
 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    والمستقلة للمساعدة  لية الدولية المحايدةاآلاختصاصات     55

ية، الفقرات  بية السو ية الع   .18؛ اختصاصات اآللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرة 15-13 الجمهو
 الجرائم األشد خطورة  والمالحقة القضـائية للمسـؤولين عن التحقيق    للمساعدةلية الدولية المحايدة والمستقلة  اآلاختصاصات     56

ية، الفقرة  بية السو ية الع يق يونيتاد،  20؛ اختصاصات اآللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرة 14 الجمهو ؛ اختصاصات ف

  .28-26الفقرات 
  .12-11ص. ت المساءلة: عشرون توصية، مستقبل آلياأنظر اللجنة الدولية للحقوقيين،   57
ير األمين العام  58 /يناير  A/71/755 )19، الوثيقة رقم تق   .20)ـ الفقرة 2017كانون الثا
اآل   59 ير  للمساعدةتق والمستقلة  المحايدة  الدولية  للمسـؤولين عن التحقيق   لية  القضـائية     الجرائم األشد خطورة  والمالحقة 

ية منذ آذار/مارس  بية السو ية الع   .35)، الفقرة 2022شباط/فبراير  A/76/690  )11وثيقة األمم المتحدة رقم ، 2011الجمهو
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ود.  ايا والش ماية املالئمة لل يئات واملنظمات ذات القدرة ع ضمان ا ليف اآللية    60وال كما ينّص ت

 ع التعاون امل
ً
نائية الدولية  حالة أيضا كمة ا   61بنغالدش/ميانمار. قّرب مع تحقيقات ا

 

 لشروط  
ً
بادل إحدى آليات املساءلة الدولية األدلة وفقا ن أنه بمجرد أن ت قوقي نة الدولية ل وترى ال

ب أن تتضمن   ب، ي ذا الس ان، أن ترصد االمتثال لتلك الشروط. ول ا، قدر اإلم ب ل آليات  معينة، ي

شاطره األدلة بالشروط. وعالوة   ا الطرف الذي  م ف الة ال يل والت لالستجابة  املساءلة الدولية بروتو

ذه اآلليات   ستمر  ب أن  عد تقاسم    -إذا سمحت القدرات    -ع ذلك، ي اكمات الوطنية   دعم ا

ق تقديم املساعدة  يل املثال، عن طر التقنية، واستعراض ملفات القضايا،    األدلة، بما  ذلك، ع س

مثل   لالدعاء،  املتخصصة  االت  ا واملساعدة   ام،  اال وتوجيه  القضية  ة  نظر شأن  املشورة  سداء  و

رائم بموجب القانون الدو أو خصوصيات جرائم العنف ا والعنف املب ع   ان السياقية ل األر

.   62النوع االجتما

  

أفادت   للمساعدةوقد  واملستقلة  ايدة  ا الدولية  ن    التحقيق  اآللية  للمسـؤول القضـائية  واملالحقة 

ي/يناير   عن الثا انون  ر  ا وح ش ّ أ ا  ل ٍر  ة  تقر ية السور العر ة  ور م رائم األشد خطورة  ا ا

 للمساعدة من    173، "تلقت  2022
ً
. وتقوم  تح  91والية قضائية وساعدت  إجراء    13طلبا

ً
ا  متم

ً
 وطنيا

ً
قيقا

با    بتقاسم املعلومات ومجموعات البيانات ووحدات األدلة واملنتجات التحليلية ع نحو اس
ً
اآللية أيضا

ا."  ا  عمل رب لدعم ود    63مع الوحدات الوطنية املعنية بجرائم ا عزى قدرة اآللية للمساعدة  ج و

ايد امل العدد  إ  لية  ا والنمسا،    املساءلة  سرا،  د، وسو ا، والسو ي أملانيا و من الدول، بما  ذلك 

 بمبدأ الوالية 
ً
ا عمال رائم بموجب القانون الدو املرتكبة  سور ولندا ال باشرت بإجراءات جنائية ل و

 
  . 20اختصاصات اآللية الدولية المستقلة بشأن ميانمار، الفقرة  60
كتوبر    A/HRC/RES/39/2   )3، وثيقة األمم المتحدة رقم  39/2قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم     61 ين األول/أ )،  2018تش

المنطوق.  24الفقرة   /  14  منذ  من  الثا ين   الجرائم    الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  مكتب  يحقق   ،2019  نوفمبرتش

     المتمثلة  اإلنسانية  ضد  الجرائم  سيما  ال  ا،غالروهين  سكان  ضد  المرتكبة  الدولية  الجنائية  المحكمة  اختصاص  داخل  المزعومة

يد.  الدين  أو/و  العرق  أساس  ع  واالضطهاد  وبنغالدش،  ميانمار  بين  الحدود  عبر  الترحيل   الجنائية  المحكمة  انظر  المعلومات،  من  لم

ية    الحالة  الدولية، ية/الشعبية  بنغالدش  جمهو الرابط    ميانمار  اتحاد  جمهو https://www.icc-عبر 

myanmar-cpi.int/bangladesh  
  .12ص.مستقبل آليات المساءلة: عشرون توصية، اللجنة الدولية للحقوقيين،   62
اآل   63 ير  والمستقلة  تق المحايدة  الدولية  للمسـؤولين عن التحقيق   للمساعدةلية  القضـائية     الجرائم األشد خطورة  والمالحقة 

ية منذ آذار/مارس  بية السو ية الع   .5)، الفقرة 2022شباط/فبراير  A/76/690  )11وثيقة األمم المتحدة رقم ، 2011الجمهو
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يل املثال، قدمت اآللية الدعم الفعال لسلطات االدعاء  أملانيا،  فيما يتعلق    64القضائية العاملية. فع س

سانية.  م جرائم ضّد اإل ا ن  النظام السوري السابق الرت   65بإجراءات أّدت إ إدانات للمرة األو ملسؤول

ة   األس حظر  ومنظمة  ا  سور حول  التحقيق  نة  خاصة  دولية،  يئات  مع   
ً
أيضا اآلليات  عاونت  كما 

ا مواد ذات صلة. الكيميائي ا، أفادت  أما اآلل  66ة ال تلقت م شأن ميانمار، من ج ية الدولية املستقلة 

ا.  ليف سق مع ت نائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بما ي كمة ا ا املستمر مع ا عاو ح و   67عن 

خ   مجموعه  2022أيار/مايو    26تار ما  طلب  يتعلق    15،  فيما  ق  الفر مساعدة  األعضاء  الدول  من  دولة 

دية  اإلجراءات ال أدت إ إدانة  بالتحقيقات   ة؛ كما ساند السلطات السو ار والواليات القضائية ا

 68امرأة التحقت بداعش بجرائم حرب متعلقة بتجنيد األطفال. 

 

ليفال -2-2-2 تلطة" ت  ات "ا

ذلك   بما   قائق،  ا تق  عثات  و التحقيق  ان  عض  ُمنحت  ة،  األخ السنوات  الدولية    البعثة 

سان   ليفات أو واليات "مختلطة" تتطلب قدرات  مجا حقوق اإل يا، ت قائق  لي املستقلة لتق ا

ي نا غية    69. والتحقيق ا ا  ذه بجمع األدلة وحفظ لفت آليات املساءلة الدولية 
ُ
التحديد،  وع وجه 

املقبلة لية  ا أو  الدولية  نائية  ا اإلجراءات  ا   إ    70. استخدام مماثلة  والية  أسندت  املفوضية  كما 

 
  . 6المرجع نفسه، الفقرة   64
يا: قراراللجنة الدولية للحقوقيين،     65 يخي  النضال ضّد ا  سو )، متوفر عبر الرابط  2021شباط/فبراير    25(  ت من العقابإلفالتا

; impunity/-against-fight-the-in-decision-landmark-https://www.icj.org/syria  الدولية  ؛ اللجنة 

يللحقوقيين،   /يناير    13(  من العقاب  إلفالتا النضال ضد    األهميةخطوة بالغة    األلمانيةقرار المحكمة    ا:سو )،  2022كانون الثا

الرابط:   عبر  -https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/01/Syria-koblenz-final-verdict-news-pressمتوفر 

release-2022-ARA.pdf  
اآل   66 ير  للمساعدةتق والمستقلة  المحايدة  الدولية  ل التحقيق   لية  القضـائية     الجرائم األشد خطورة  لمسـؤولين عنوالمالحقة 

ية منذ آذار/مارس   بية السو ية الع )، الفقرتان  2022شباط/فبراير    A/76/690   )11وثيقة األمم المتحدة رقم  ،  2011الجمهو

14-15 .  
ير اآللية المستقلة بشأن ميانمار، وثيقة رقم   67   .26)، الفقرة 2021تموز/يوليو  A/HRC/48/18 .  )5تق
يز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب  تال  68 يق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتع ير الخامس للمستشار الخاص ورئيس ف ق

  . 102-101) الفقرتان 2022أيار/مايو  26، وثيقة رقم (داعش/تنظيم الدولة اإلسالمية  العراق والشام
يران/يونيو  خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين/     69 . أنظر أيضاً 3، لم ينشر بعد)، ص.  2022(ح

  أعاله. 2القسم 
وثيقة األمم المتحدة  حالة حقوق اإلنسان  جنوب السودان،  ،  46/23من بين جملة مراجع، أنظر قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم     70

حالة حقوق  ،  S-33/1(ب)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم    25)، الفقرة  2021آذار/مارس    A/HRC/RES/46/23 )30رقم  
(ب)؛ قرار    9)، الفقرة  2021كانون األول/ديسمبر    A/HRC/RES/S-33/1   )21وثيقة حقوق اإلنسان رقم  اإلنسان  أثيوبيا،  
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سانالسامية   قوق اإل ليف منتجرى  فيما يتعلق بالتحقيقات ال    لألمم املتحدة  م املتحدة   األم  بت

ن  بيالروس الت ا.   ياا الن رائم    71وسر نائية الفردية عن ا ك ع املسؤولية ا ذا ال وقد أضيف 

قائق   ا    "العرفية"بموجب القانون الدو إ وظائف تق ا سان، ال ينصب ترك  مجال حقوق اإل

قوق ا ات اعادة ع مسؤولية الدول بموجب القانون الدو  ا سان عن االن سانط إل قوق اإل   .ة 

  

وظ فإّن   ٍل م ش ن تأسستا  أيار/مايو  و ن/إسرائيل و أوكرانيا، اللت   2021ن التحقيق  فلسط

نة    2022و آذار/مارس   ليف  ت شمل  إذ  ٍل خاص.  ش النطاق   واسع 
ً
ليفا ت ُمنحتا  قد   ، التوا ع 

: التحقيق  أوكرانيا ما    ي

  

ا  ... (ب) ل عد ا، بما  ذلك  ا وتحليل ات والتجاوزات وتجميع ا ذه االن صول ع أدلة ع 

ي سا ندري   ا ا والوثائق  أو  املعلومات  جميع  وحفظ  يل  ع  م  نحو  ع  والعمل   ،

بما   ي،  نا ا االستدالل  ومواد  ود  الش فادات  و املقابالت  ذلك  بما   معاي  واألدلة،  مع  يتفق 

، بالنظر إ أي إجراءات قانونية مقبلة؛    القانون الدو

ي، والتعاون مع   ا العمل امليدا ا، بطرق م (ج) توثيق املعلومات واألدلة ذات الصلة والتحقق م

ا، حسب االقتضاء.    72الكيانات القضائية وغ

 

 مم
ً
ن/إسرائيل لغة اصة بفلسط نة التحقيق ا ليف  طرح ت . و

ً
با  تقر

ً
  73اثلة

  

"بجمع   لفت 
ُ

قد  يا  لي قائق   ا لتق  املستقلة  الدولية  البعثة  أن  ن  ح أنه   إ  اإلشارة  وتجدر 

ن/إسرائيل   ن التحقيق  فلسط واستعراض املعلومات ذات الصلة" و"حفظ األدلة"، ُيطلب أيًضا من 

 
يز وحماية حقوق اإلنسان ،  49/3مجلس حقوق اإلنان رقم    A/HRC/RES/49/3   )7وثيقة األمم المتحدة رقم  نيكاراغوا،    تع

يل    (ب). 14)، الفقرة 2022نيسان/أب
من    6)، الفقرة  2021آذار/مارس    A/HRC/RES/46/1   )26، وثيقة األمم المتحدة رقم  46/1قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم    71

)، 2021آذار/مارس    A/HRC/RES/46/20   )29حدة رقم  ، وثيقة األمم المت46/20المنطوق؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  

  (أ) من المنطوق. 13الفقرة 
  11)، الفقرة  2022آذار/مارس    A/HRC/RES/49/1   )4، وثيقة األمم المتحدة رقم  49/1قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم     72

  من المنطوق.
)، الفقرة 2021أيار/مايو    A/HRC/RES/S  )28- 30/1، وثيقة األمم المتحدة رقم S-30/1قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم     73

  من المنطوق. 2
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يل وحفظ جميع املعلومات والوثائق واألدلة" و  وأوكرانيا "تجميع" األدلة و"العمل ع نحو م   ع 

ا" م والتحقق  الصلة  ذات  واألدلة  املعلومات  و "توثيق  املدرجة   ،  تلك  كب  حد  إ  شبه  اللغة  ذه 

للمساعدةاختصاصات   واملستقلة  ايدة  ا الدولية  ن   التحقيق  اآللية  للمسـؤول القضـائية  واملالحقة 

رائم األشد خط عن شأن ميانمار. ا ة، وآلية التحقيق املستقلة  ية السور ة العر ور م   ورة  ا

  

ن    وتمثل واليتا 
ً
ن/إسرائيل وأوكرانيا شقا نائية مقارنة باآلليات    التحقيق  فلسط أقوى للمساءلة ا

يا،   قائق  لي عثة تق ا سان، بما  ذلك  ا مجلس حقوق اإل شأ ما  موقع  األخرى ال أ مما يجعل

ب للمساعدةمن    قر واملستقلة  ايدة  ا الدولية  ن   التحقيق  اآللية  للمسـؤول القضـائية  واملالحقة 

رائم األشد خطورة    عن ق  ا شأن ميانمار  وفر ة، وآلية التحقيق املستقلة  ية السور ة العر ور م ا

تاد املتمثلة     -  يون اإلضافية  مة  امل ناء  امللفات "باست ما. إعداد  ل سند 
ُ
لم  ال  الصدد،    74"  ذا  و 

نة التحقيق  ت  ن/إسرائيل أو :  فلسط  ما ي

 

أداة  ا  أ ع  التحقيق  نة  ب اف  االع املتم    ومع  الدور  و سان،  اإل حقوق  مجال  للتحقيق  

يات   من  
ً
أيضا نة  ال ستضع  ا،  والي مع   

ً
وتماشيا ي،  القضا التحقيق  لعمليات  والتكمي 

وض   سمح بال ٍل  ش ا  دف إ ضمان جمع املعلومات واألدلة وحفظ شغيل موّحدة  جراءات  و

ا  اإلجراءات ا انية قبول ايا  إ أق حّد بإم ود و لقانونية. وستجري مقابالت مباشرة مع ش

سان. كما ستجمع   قوق اإل ات وتجاوزات القانون الدو  ا ي وان سا ات القانون الدو اإل ا ان

املعنية   االت  والو يئات  وال الدول  جميع  من  ا  باستفسارا الصلة  ذات  والوثائق  املعلومات 

ا تمع  املتحدة وا األمم  الصلة.  منظومة  ذوي  ن  ة اآلخر املص اب  ي ووسائل اإلعالم وأ ملد

 إليداع املعلومات  
ً
نة مخزنا ن  وستطّور ال شغيل املوّحدة لضمان تخز باإلضافة إ إجراءات ال

فاظ ع األدلة.  قة تل املعاي الدولية ل ا بطر ا أو تلق   75املعلومات أو األدلة ال تّم جمع

  

 
  أعاله.  1-2-2أنظر القسم   74
ص.  االختصاصات،  لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية باألرض الفلسطينية المحتلّة، بما  ذلك القدس الشرقية وإسرائيل،     75

الرابط:  4 عبر  متوفر   ،IL_Arabic.pdf-OPTEJ-04/ToRs_COI-https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022 أنظر  .

ير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية باألرض الفلسطينية المحتّلة، بأيضاً   ، وثيقة األمم  ما  ذلك القدس الشرقية وإسرائيلتق

رقم   الفقرة  2012أيار/مايو    A/HRC/50/21   )9المتحدة  واألدلة  12)،  للمعلومات  لواليتها مستودعاً  وفقاً  اللجنة  "وأنشأت   :

لمعايير القانون    سيستخدم بمجرد تفعيله بالكامل للقيام بصورة منهجية بتسجيل وحفظ جمع المعلومات واألدلة المجّمعة وفقاً 

  الدو وبغية المساعدة  جهود المساءلة  المستقبل." 
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ْ  كما أن   ن/إسرائيل وأوكرانيا تحتفظان بوظائف واسعة  مجا ن بفلسط ت ن التحقيق املعن والي 

ّل من اآللية الدولية   ا واليتا  ام ال تتضم سان، و م ر  مجال حقوق اإل قائق ورفع التقار تق ا

للمساعدة واملستقلة  ايدة  ن    التحقيق  ا للمسـؤول القضـائية  خطورة   عنواملالحقة  األشد  رائم  ا

  
ً
ا ة ترك شأن ميانمار. وكما ذكر، تركز اآلليات األخ ة، وآلية التحقيق املستقلة  ية السور ة العر ور م ا

رائم املرتكبة بموجب القانون الدو نائية الفردية عن ا  ع املسؤولية ا
ً
  .أساسيا

  

ان  ذا الصدد ما إذا  ر العامة  مجال  ومن األسئلة املطروحة   قائق/رفع التقار ام تق ا إدماج م

نائية   ك ع املساءلة ا ام التحقيق مع ال سان وم ة واتباع    -حقوق اإل األمر الذي يتطلب بدوره السر

شأ    -معاي إثبات أك صرامة  ق اآلليات الدولية. و الواقع، قد ي ز املساءلة عن طر سب ن لتعز و أ

ا  تضارب   عملية جمع األدلة وحفظ يطة  ة ا صوصية والسر اجة إ ا اجة إ اإلبالغ العام وا ن ا ب

 ع الثانية. 
ً
اجة األو سلبا د الذي يمكن أن تؤثر فيه ا ا، إ ا عالوة ع ذلك، نظًرا للتفاوت    76وتحليل

ذا   تمثل التحدي،   طر. و ن ل لتا الوظيفت ض  عر ارات املعنية، ُيطرح خطر   معاي اإلثبات وامل

نائية  مجال   ر العامة واملساءلة ا قائق/رفع التقار قة للتقدم بوظيفة تق ا الصدد،  إيجاد طر

آليات   ا  ال تضطلع  سان  إعاقة  حقوق اإل أو  إزاحة  إ  ام  امل تؤدي إحدى  أن  الدولية، دون  املساءلة 

  77وظيفة أخرى. 

 

 
يران/يونيو خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة اللجنة الدولية للحقوقيين/   76   . 12، لم ينشر بعد)، ص. 2022(ح
يكا داليساندرا، السفير ستيفن ج. راب، كيرستي ساذرال5المرجع نفسه، ص.     77 يتا أشراف،  ؛  فيدي   عن   المساءلة  ترسيخند وسا

معهد أوكسفورد لألخالقيات والقانون والنزاع المسلّح  ، المتحدة لألمم التحقيق  بواليات للوفاء الالزم الدائم الدعم: الجماعية الفظائع

ص.  2022(أيار/مايو   الرابط:  95)،  عبر  متوفر   ،-es/default/files/2022https://www.bsg.ox.ac.uk/sit

05/Anchoring%20Accountability%20for%20Mass%20Atrocities%20Report.pdf    غير (ترجمة 

يًا  االستثمار  كان  إذا“...    رسمية): يز    ضرو كثر  أفضل  دعم  تقديم  ع  المتحدة  األمم  تحقيقات  قدرة  تع   للمساءلة   مباشرة  وأ

،  الطابع  ذات  المساءلة  ذلك    بما  القضائية، ير  وظيفة  فإن  الجنا   أساسية   تعتبر  والتي  " والمناصرةالجمهور  تواجه  لتي"ا  رفع التقا

  تتطلب .  المتحدة  األمم  منظومة  عمل  صميم  إ  تذهب  ألنها  إلغاؤها،  يمكن  ال  اإلنسان  حقوق  مجال     المتحدة  األمم  لتحقيقات

يمة  ع   تركز  التي   التحقيقات  ية   الج ير  مع  تتعارض  ما  وغالًبا  الس التقا رفع    هذه   ع  الحصري  التركيز  فإن  وبالتا.  عملية 

ير المرافقة ل  ع   الحفاظ  دون  التحقيقات،   بمكافحة   يضر  أن   شأنه  من  اإلنسان،  حقوق  مجال     التقليدية  لتحقيقات وظيفة رفع التقا

 أي   تواجهها  التي  التحديات  أصعب  من  هذا  أن  به  المسلم  ومن.  الدو  القانون  وسيادة  ع المستوى العالمي  العقاب  من  اإلفالت

  اإلنسان حقوق منظومة قبل  من واستيعابهما الوظيفتين هاتين أداء يتم أن لضمان طرق إيجاد يجب  ذلك، ومع. لإلصالح مقترحات

يتعلق باإلنشاء المقترح آللية مستقلة  ." لالعتبارات  هذا السياق فيما  البديل  سيكون  العقاب  من  اإلفالت  ألن  المتحدة،  األمم  

  أدناه. 81دائمة، أنظر الحاشية رقم 
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نائية ت -2-3 يا ع املساءلة ا ن ترك التحقيقات الدولية  لي  حس

ق التحقيقات الدولية،   يا عن طر رائم املرتكبة  لي نائية عن ا انيات تحقيق املساءلة ا ن إم لتحس

ا فيما يتعلق  1األقل: ( ناك احتماالن ع  شاء آلية تحقيق مستقلة دائمة أو آلية مماثلة يمكن تطبيق ) إ

يا؛ أو ( يا2بلي شاء آلية دولية مخصصة للتحقيق  لي   .) إ

  

ود املناصرة   ن ترى أن ج قوقي نة الدولية ل ذا القسم، فإّن ال د من التفصيل   و مو بمز وكما 

ع   تركز  ب أن  آلية  ي أو  آلية تحقيق مستقلة دائمة  شاء  إ و  ن، أال و يار ا ذين  األول من  يار  ا

 . مماثلة

 

شاء آلية تحقيق مستقلة دائمة أو آلية مماثلة  -2-3-1  إ

حقوق   ل  ي   
ً
اما  

ً
دورا تؤدي  انت  ن  و تلفة  ا الدولية  املساءلة  آليات  أّن  اآلراء  عام   توافق  ثمة 

سان والعدالة ا ذه  اإل ا.  ظل  شغيل ا و شا ن عملية إ اجة تدعو إ تحس  أّن ا
ّ
نائية الدولية، إال

ن قوقي نة الدولية ل ّل من ال ما  لفية، خلصت دراستان أجر ،  79وجامعة أكسفورد 78ا ، ع التوا

شاء  ز الفوائد وتقليل التحديات  إ قة لتعز ل مستقل إ أن أفضل طر  تحقيق مستقلة دائمةآلية   ش

  .أو آلية مماثلة

  

دف جمع   سية  إجراء تحقيقات  مة الرئ ة". وتتمثل امل ذه اآللية وظيفة "أولية" وأخرى "ثانو ون ل وت

ة.   واإلدار القانونية  من اإلجراءات  ا  وغ نائية  ا اإلجراءات  تمل   ا ا  الستخدام واألدلة  املعلومات 

ة   مة الثانو ا ع العمل كمقدم خدمات متخصص آلليات املساءلة الدولية  وتتمثل امل  استخدام قدر

ذات   التحقيق  ان  و قائق  ا تق  عثات  ذلك  بما   املتحدة،  األمم  ا  شأ أ ال  واملقبلة  القائمة 

 
يران/يونيو  خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين،     78 وما يليها. أنظر    5، لم ينشر بعد)، ص.  2022(ح

يفي،   يا ظ يل    10رأي قانو (،  1قيق مستقلة دائمة؟ الجزء  هل حان الوقت إلنشاء آلية تحأيضاً كينغس أبوت وسامان  نيسان/أب

الرابط  2019 عبر  متوفر   ،(-standing-a-atecre-to-time-it-https://opiniojuris.org/2019/04/10/is

siim/-mechanism-investigative-independentرأي  ،  2هل حان الوقت إلنشاء آلية تحقيق مستقلة دائمة؟ الجزء    ؛

) يل    11قانو  الرابط  2019نيسان/أب عبر  متوفر   ،(-to-time-it-https://opiniojuris.org/2019/04/11/is

ii/-part-siim-mechanism-investigative-independent-standing-a-create  
  .29-28، ص. 95ص. ، الجماعية الفظائع عن  المساءلة ترسيخاندرا، راب، ساذرالند وأشراف، داليس   79
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ب تفعيل اآل  80الصلة. ، ي رائم املرتكب  ليةوفيما يتعلق باالختصاص املوضو ة  من أجل التحقيق  ا

أو    ، أو م الصلة ع نطاق واسع  رائم ذات  الدو وا القانون  تبلغ  بموجب   معين  مستوًى ال 
ً
من    ا

طورة.   ا

 

شاء   صصة إل الية ا ة عالوة ع املوارد ا اليف إضافية كب م أن الفكرة ال تتمثل  فرض ت ومن امل

عل النظام أك كفاءة   ق تخصيص  آليات دولية للمساءلة، بل   عن طر
ً
لفة عموما وفعالية من حيث الت

الة إ آلية التحقيق   ق توف قدرة دائمة يمكن أن تتو التحقيقات ا قة مختلفة، أي عن طر املوارد بطر

شأة من قبل اإلضافة إ ذلك، من خالل دعم عمل آليات املساءلة الدولية األخرى امل   .املستقلة الدائمة، و

  

سب الكف ما  وستك ن والدعم وغ لفة من خالل توف قدرة دائمة من املوظف اءة والفعالية من حيث الت

الة جديدة   زة للعمل استجابة  ذا من شأنه أن يمكن اآللية الدائمة من أن تصبح جا دمات. و من ا

اليف املصاحبة املة وجديدة مع جميع الت اجة إ مرحلة بدء  والتحديات     الوقت املناسب، من دون ا

ديدة. وكما تّم توضيحه  القسم   ليفات ا ا الت ت البعثة الدولية    1-2األخرى ال تواج أعاله، واج

ا ع   اية املطاف قدر ال أعاقت   ذه املسائل  بالتحديد جميع  يا  لي قائق   ّ ا لتق املستقلة 

آ  شاء  إ يمكن  الة،  ا ذه  ولتجنب مثل  ا.  بوالي يتعلق  الوفاء  فيما  ا  وتفعيل دائمة  مستقلة  تحقيق  لية 

ة لآللية، من حيث    من خالل الوظيفة الثانو
ً
لفة أيضا سب الكفاءة والفعالية من حيث الت يا. وستك بلي

يل املثال،   انية تقديم خدمات الدعم الدائمة إ آليات املساءلة الدولية األخرى، عند الطلب. فع س إم

شأ  اجة إ دعم التحقيقات املعقدة، بما  ذلك  الظروف ال ت ا تحديات خاصة، مثل ا ناول ف   ما ي

أو   األطفال  ضد  املرتكبة  رائم  ا أو  ة  املس اعات  بال املرتبط  ا  العنف  م. و حاالت  مرة  بمشارك

انت استفادت اأخرى،   ، ل
ً
انت موجودة لبعثة الدولية  يمكن القول إّن آلية التحقيق املستقلة الدائمة، إن 

ا. يا من خ قائق  لي ّ ا   لتق

  

ل الدو  ي ذا القبيل مع ال نافس آلية التحقيق املستقلة الدائمة أو أي آلية من  باإلضافة إ ذلك، لن ت

ل من   نائية الدولية، أو تقّوضه بأي ش كمة ا نائية، بما  ذلك ا سان والعدالة ا قوق اإل القائم 

ال. قائق    األش عثات لتق ا شاء  اجة إ إ غ عن ا ا لن   من ذلك، ستدعمه وتكمله. كما أ
ً
بدال

 
يد من التفاصيل حول وظائف آلية التحقيق المستقلة الدائمة/ أنظر: اللجنة الدولية للحقوقيين،     80 خيارات إنشاء آلية تحقيق  للم

يران/يونيو مستقلة ودائمة    . 6-5، لم ينشر بعد)، ص. 2022(ح
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ستد ذلك. االت املالئمة ال  ان للتحقيق  ا ان.    81و ستكمل أعمال تلك البعثات وال ا س بل إ

عند   الدائمة،  املستقلة  التحقيق  آللية  تتاح  أن  ب  ي ذلك،  ع  التحديد  وعالوة  انية  إم االقتضاء، 

با للم ا اتخاذ إجراءات قانونية واستخدام األدلة، مثل الواليات    نتدياتاالس ذات الصلة ال يمكن ف

د من التفصيل   و مو بمز تقّدم اآللية  ، يمكن أن  3-3 القسم  القضائية الوطنية أو الدولية. وكما 

نائيةالدائمة الدعم ل كمة ا رائم املرتكبة بموجب القانون  ل وطنية    الحقة الدولية وأي م  تحقيقات ا

يا،   ا،  الدو  لي العمل بالتآزر مع ا من الواليات  من خالل  العاملية وغ ع أساس الوالية القضائية 

  . القضائية خارج اإلقليم

  

قوق اإل  عن مفوضية األمم املتحدة السامية 
ً
ون اآللية الدائمة مستقلة جب أن ت االت األمم  و سان أو و

 مثل  
ً
دمات معينة، تماما ا  عّول عل شغيلية، وأن  ة و شاور ا بصفة  املتحدة ولكن يجب أن ترتبط 

للمساعدة واملستقلة  ايدة  ا الدولية  عن التحقيق  اآللية  ن  للمسـؤول القضـائية  رائم   واملالحقة  ا

ة، وآ ية السور ة العر ور م تاد. األشد خطورة  ا ق يون شأن ميانمار وفر   لية التحقيق املستقلة 

  

سان   شأ آلية التحقيق املستقلة الدائمة أو أي آلية مماثلة إما بقراٍر من مجلس حقوق اإل ب أن ت كما ي

شأ مجلس   العامة. وقد أ معية  أو مباشرة بقرار من ا العامة،  معية  ع لألمم املتحدة، بموافقة ا التا

سان   ب واليته  حقوق اإل س معظم آليات املساءلة الدولية القائمة، وال يزال  أفضل وضع للقيام بذلك، 

االت   التصدي  وع  العالم  أنحاء  جميع  ا   وحماي سان  اإل حقوق  ز  عز ع  تركز  ال  األساسية 

 
يران/يونيو  خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين،     81  لن ": " 13-12، لم ينشر بعد)، ص.  2202(ح

  األمم   بتكليف من  التي تُقاد  للتحقيقات  والتقليدي  الضروري  الدور  يجدر بها أن تخالف  وال  ،تخالف آلية التحقيق المستقلة الدائمة

  األسباب  تحديد  المثال  سبيل  ع  ذلك    بما  الدول،  مسؤولية  مجال تقّصي    التحقيق  ولجان  الحقائق  تقصي  بعثات  مثل  المتحدة

ية ير  وتقديم  للنزاع  الجذ ية  تقا ير"  وظيفة"  تستمر  أن  ينبغي  النحو،  هذا  وع.  توصيات  مع  المتحدة  األمم  هيئات  إ دو   رفع التقا

التحقيق المستقلة  آللية    ينبغي   كان  إذا  بما  يتعلق  فيما. [عوائق  دون  المتحدة  األممتباشر بتكليف من    التي  للتحقيقات  التقليدية

ير  بوظيفة  القيام  الدائمة] :  احتماالت  ثالثة  وهناك .  أساسي  بشكل  الفردية  الجنائية  المسؤولية    تحقيقات  إجراء  إ  باإلضافة  رفع التقا

ية لآللية  المسألة   ترك   )1( ير  وظيفة  ) إدراج2(  أو/و  ؛  حدة ع  حالة   كل  أساس  ع  ،للصالحية التقدي   اإلنسان،  حقوق   عن  رفع التقا

ير  لآللية  األمر  وترك   أساساً   الفردية  الجنائية  المسؤولية    تحقيقات  إجراء    تتمثل  والية  إ  باإلضافة   الوظيفتين   تنسيق  كيفية  لتق

  بتكليف قيام تحقيق صادر    ناضم  بل  اإلنسان،  حقوق  عن  العام  اإلبالغ  مهمة  عدم منح اآللية  )3(  أو  ؛  منهما  أي  بسالمة  المساس  دون

يقة  بنفس  الوظيفة،  هذه يؤدي  أن  شأنه  من وهو ما    الصلة ذي الوضع  مع  بالتوازي  بالعمل بشكٍل دائم المتحدة   األمم  من   التي الط

يا." أنظر أيضاً داليساندرا، راب، ساذرالند وأشراف،  بها عمليُ    . 95ص. ، الجماعية الفظائع عن المساءلة  ترسيخ الحالة  سو
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 أن ت والية اآللية الدائمة، 
ً
معية العامة أيضا مكن ل سان. و ات حقوق اإل ا االت ال ال    ان ا

سان من تلقاء نفسه.  ا مجلس حقوق اإل   82يتصرف ف

  

ة. وع    من أسس مبدئية ورا
ً
وتتّم املباشرة بالتحقيق من قبل آلية التحقيق املستقلة الدائمة انطالقا

ن أو   ن التاليت صوص، يجب أن تتّم اإلحالة إ آلية التحقيق املستقلة الدائمة بإحدى الوسيلت وجه ا

ان:   ما عند اإلم   لتا

  

ال وممثل من مختلف    .أ ن  ا اء مختص ق مستقل ومتخّصص وجما يتألف من خ من قبل فر

مة مراقبة األوضاع؛ و/أو  ف بم
ّ
ل  املناطق واألقاليم، ي

معية العامة، أو مجلس األمن    .ب سان، أو ا ومية دولية مثل مجلس حقوق اإل يئات ح من قبل 

لس األمن أن يتمتعا ب(ولكن ال يجوز ال   معية العامة وال  ذا الصدداختصاص  ل   –   مطلق  

بحقوق   املعنية  األو  السلطة  بصفته  سان،  اإل حقوق  مجلس  سب  يك أن  م  امل من  ون  ي قد 

ك). سان، باختصاص مش   اإل

 

ا األولية والثا انية آلية التحقيق املستقلة الدائمة بمتطلبات وظيف ب أن تفي م اف،  و ة ع نحو  نو

افية   صصة  ا انية  امل ون  ت أن   
ً
أيضا مية  األ ومن  انية.  امل من  ن  مختلف بندين  يتطلب  الذي  األمر 

 ع 
ً
انية العادية لألمم املتحدة، مع اإلبقاء أيضا ل من امل شغيل اآللية بكفاءة وفعالية، بتمو للسماح ب

عات إضافية. يجب أن يل التمو  شاء وحفظ محفوظات دائمة من  خيار تلقي ت اجة إ إ ل صراحة ا

ا مع آلية   بع قضايا املوافقة والشروط األخرى املرتبطة باألدلة ال تم تقاسم ن ت ن األدلة وتمك ا تخز شأ

اتب اآللية. ومن   ان الذي ستقام فيه م انية أيضا امل ب أن ترا أي م التحقيق املستقلة الدائمة. و

م ال .  امل
ً
 وممكنا

ً
ون ذلك مناسبا ايا، حيثما ي االت ذات الصلة و ال اتب أقرب إ ا شاء م نظر  إ

 مباشرة أمام  
ً
ون مسؤوال ن العام لألمم املتحدة ي س ع مستوى مساعد األم ون لآللية رئ ب أن ي و

ن و  ن العام لألمم املتحدة مع وجود نواب مناسب اٍف  األم ن. من كبار املعدد   وظف

 

 
يد من التحقيق. عالوة  أصالً يمكن لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة    82 إحالة الوضع إ المحكمة الجنائية الدولية أو المطالبة بم

ع ذلك، تم إنشاء آليات المساءلة الدولية  كثير من األحيان  الحاالت التي ال يستطيع فيها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

ع   االستجابةمثل  االتفاق  عندما    هذه  الدائمةأو  الخمس  األعضاء  الدول  إحدى  مبادرات    تسيء  لعرقلة  النقض  حق  استخدام 

  .المساءلة ع أسس غير مبدئية  بعض األحيان
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شاء   ا لتقديموكبديل آللية التحقيق املستقلة الدائمة، قد يتمثل خيار آخر  إ ة قائمة بذا خدمات    ج

التحقيق األمم  لدعم  االت  و أو  سان  اإل قوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  عن  مستقّل  ٍل  ش  ،

ا و تاملتحدة ولكن   ا  خدمات معينة. رتبط  وع خالف آلية التحقيق املستقلة الدائمة، لن    83عّول عل

شاء قدرة مت  عن ذلك، سيقوم فقط بإ
ً
اصة. عوضا ذا النموذج بقيادة تحقيقاته ا خصصة دائمة  يقوم 

الدولية   ي أو أي تحقيق معقد آخر من قبل آليات املساءلة  ا عند قيادة تحقيق جنا يمكن االستفادة م

  84القائمة واملستقبلية. 

  

ٍة أخرى، ال   دماتمن ج ا لتقديم ا ة القائمة بذا ، بمع  اصالحية إجراء التحقيقات بنفس   تمنح ا

. أّن آليات مساءلة دولية متخّصصة قد
ً
ة اليف سياسية معينة، بما   تبقى ضرور ذا بدوره ينطوي ع ت و

ذه اآلليات، وكيف   ا  شأ ف ب أن ت شأ فيما يتعلق بالظروف ال ي  ذلك تحدي "االنتقائية" الذي قد ي

ا آلية   ا ال تتكّبد اليف نفس  الكث من الت
ً
ة أيضا ذه ا تحمل  ا. وس ليفا ب أن تبدو ت التحقيق  ي

دولية   آليات  شاء  إ إ  حاجة  ناك  ستظل  حيث  الفوائد،  من  العديد  تحقيق  دون  الدائمة،  املستقلة 

يل املثال،   ا، ع س ن عل تع ليفات "مختلطة" س ا ت سند إل
ُ
انت ل لما  ل حالة ذات صلة، و للمساءلة ل

 .( ان ذلك بدعم أك ن  اصة (و ا ا   إجراء تحقيقا

  

شاء  وكبديل عن إ انية أخرى  إ ا، يمكن أن تتمثل إم يئة قائمة بذا ة دائمة لتقديم خدمات  شاء  ج

سان اإل قوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  داخل  التحقيقات  أن    85. دعم  املر  من  أن  غ 

ل من   ب أعباء ع  ت ذا ال ة تقديم يفرض  ا. وذلك    ة خدمات التحقيق الدائم  ج ألن  واملفوضية نفس

تقديم ة  الدائم  ج التحقيق  دعم  أن    ةخدمات  نائية  ت يجب  ا التحقيقات  دعم  ع  القدرة  لديه  ون 

ا من التحقيقات املعقدة  املسؤولية القانونية   .وغ

  

 
يران/يونيو خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين،   83   . 8، لم ينشر بعد)، ص. 2022(ح
لبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق، فضالً عن المكلفين بواليات  إطار اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة والهيئات    ويمكن   84

بموجب   لآلال المنشأة  الثانوية  المهمة  غرار  وع  الطلب.  ع  بناء  الخبرات،  هذه  من  االستفادة  تشمل  ليمعاهدات،  أن  يمكن  ة، 

الت ع  القدرة  المتخصصة  الشهود  المساعدة  حماية  مجال  والخبرة   التحتية  والبنية  الفنية،  والخبرة  المتخصص  الرقمي  ين  خ

، بما  ذلك  مجال   الدو الجنا  القانون  والخبرة  مجال  ية،  والمسائل العسك الشرعي  والخبرة  مجال الطب  والضحايا، 

  . العنف الجنسي المتصل بالنزاعات
يران/يونيو  خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين،     85 ؛ داليساندرا، 9-8، لم ينشر بعد)، ص.  2022(ح

  . 14-13ص.  ، الجماعية الفظائع عن المساءلة ترسيخراب، ساذرالند وأشراف، 



28 
 

 والية املفوضية  
ً
ا تقليديا شمل دمات ال   من ا

ً
ا  وأك ترك

ً
دمات أضيق نطاقا ذه مجموعة من ا و

ا.   سان وتوثيق ات حقوق اإل ا ان سان، مثل رصد  قوق اإل أك عرضة  كما  السامية  أيًضا  ون  ت قد 

ر
ُ
ذا أ االت األمم املتحدة. و ا جميع و وقراطية ال تواج خدمات دعم التحقيق    ة تقديمد للقيود الب

سان، فستأن  ةالدائم قوق اإل ون بمثابة خضع للمفوضية السامية  ا أن ت ن عل وحدة متخصصة  تع

ان يمك ن   تقاسم الكث من خدمات الدعم.  ا مستقلة من الناحية الوظيفية، و

 

يا 2-3-2  آلية تحقيق دولية للي

ز الس إ تحقيق ا عز  ع 
ً
ّ عمال الدولية املستقلة لتق اء والية البعثة  نائية بمجرد ان ملساءلة ا

يا  مارس   قائق  لي يا مصممة  2023ا شاء آلية تحقيق دولية للي يارات املتاحة  إ ، قد يتمثل أحد ا

للمساعدة واملستقلة  ايدة  ا الدولية  اآللية  غرار  للمسـؤ   التحقيق  ع  القضـائية  ن  واملالحقة  ول

ومن   عن ميانمار.  شأن  املستقلة  الدولية  واآللية  ة،  السور ية  العر ة  ور م ا األشد خطورة   رائم  ا

، بما   رائم بموجب القانون الدو نائية الفردية عن ا  ع املسؤولية ا
ً
ز أساسا

ّ
ذه اآللية أن ترك شأن 

ق بناء ملفات للمحاكمات الوطنية أو الدولية    . املستقبل ذلك عن طر

  

شاء أي آلية من   افق مع إ يا سيواجه التحديات العديدة ال ت شاء آلية تحقيق دولية للي ومع ذلك، فإن إ

ل متكرر، بما  ذلك ش   :ذا القبيل 

  

يئات األمم املتحدة، بما  ذلك     أ. ه من  سان أو غ التحديات السياسية داخل مجلس حقوق اإل

ا؛ حشد الدعم  شاء وتجديد والي   الالزم إل

انية؛   ب.   التحديات املالية، بما  ذلك  مرحلة تخصيص امل

من     ج. يكفي  ما  توف  إ  اجة  ا ذلك  بما   العمليات،  بدء  بمرحلة  املتعلقة  ة  اإلدار التحديات 

ة الفنية واملوارد املناسبة لالضطالع  م ا ن الذين تتوفر لد ليف بفعالية؛املوظف   بالت

ة من األدلة الرقمية بأمان؛   د. ن وتحليل وحفظ كميات كب يل وتخز   تحديات النظام، مثل 

اق   إ ودون  وكفاءة  بفعالية  ا  ام مل اآللية  أداء  لضمان  والت  روتو و جراءات  و سياسات  إعداد  ه.  

ود ايا والش  .86الضرر بال

 
  . 4، لم ينشر بعد)، ص. 2022يران/يونيو (ح خيارات إنشاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة  اللجنة الدولية للحقوقيين،   86
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أن   يا  للي دولية  تحقيق  آلية  شأن  والمن  القيود  نفس  اإلقليم    عقباتتواجه  إ  بالوصول  يتعلق  فيما 

ل من   ا  ود ال واج ايا/الش نائية    البعثة الدولية املستقلة لتقوال كمة ا يا وا قائق  لي ا

ما   87. الدولية طوال تحقيقا

  

نةو ضوء ما تقدم، ترى   ن  الدولية   ال قوقي ب باألحرى توجيه ج  ل شاء  ناصر ود املأنه ي آلية  ة نحو إ

ا،  تحقيق مستقلة دائمة عة لألمم املتحدة    وتفعيل يئة تا يا. ومع ذلك، إذا قررت  الة  لي فيما يتعلق با

ب مراعاة العوامل التالية يا، في شاء آلية دولية للتحقيق  لي   :إ

  

انية العادية لألمم املتحدة؛  .1 ا من امل ل ب تمو  ي

ب  .2 ن واملوارد والب التحتية التكنولوجية؛ ي  توف ما يكفي من املوظف

ود؛  .3 ايا والش ة وفعالة للتعامل مع ال ب وضع سياسات وا  ي

  اإلجراءات   .4
ً
ا مثال بتقاسم األدلة، الستخدام والت فيما يتعلق  روتو ب صياغة متطلبات و ي

نائية؛   ا

ب ضمان التعاون مع املنظمات غ ا .5 االت األمم املتحدة،  ي ايا، وو ومية ومجموعات ال

قائق  ّ ا  عن آليات املساءلة الدولية األخرى، مثل البعثة الدولية لتق
ً
  .88فضال

  

ا   أدا عرقل عملية  أن  أعاله  ورة  املذ العوامل  النظر   دون  يا  للي دولية  تحقيق  آلية  شاء  إ شأن  ومن 

ع    
ً
سلبا ؤثر  و بفعالية،  ا  ليف ال لت التحديات  ن  وتب املستقبل.  نائية   ا اإلجراءات  دعم  دف 

شاء آلية تحقيق مستقلة ودائمة   ا أن إ يا قادرة ع الوفاء بوالي شاء آلية تحقيق دولية للي افق مع إ ست

 أك فعالية بال شك.
ً
ون خيارا  سي

 

 التوصيات 

نة الدولية  ن التوصيات التالية: ع ضوء ما سبق، تقّدم ال قوقي  ل

 
  أدناه.  1- 3أعاله والقسم  1-2أنظر القسم   87
يد من التفاصيل والتوصيات حول هذه النقاط، أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين،     88 مستقبل آليات المساءلة: عشرون توصية، للم

  .104-97ص. ، الجماعية لفظائعا عن المساءلة ترسيخ؛ داليساندرا، راب، ساذرالند وأشراف، 12-3ص. 
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    للتحقيق الضرورة  عند  ا  تفعيل يتم  مماثلة  آلية  أو  دائمة  مستقلة  تحقيق  آلية  شاء  إ

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

عة   التا األخرى  املساءلة  آلليات  واملشورة  الدعم  ان  وتقديم  ذلك  بما   املتحدة،  لألمم 

قائق؛ عثات تق ا  التحقيق و

  شا اآلليةتفعيل يا بمجرد إ  ؛ اأي آلية أخرى فيما يتعلق بلي

   ،يا شاء آلية دولية للتحقيق  لي د إ ذا أر دو
ّ

ب التأك ا    ي ا للشروط املنصوص عل من امتثال

  89أعاله.  2-3-2قسم  ال

 

ق املالحقات الدولية. املساءلة عن 3  طر

ومختلف   يا  لي الدولية   نائية  ا كمة  ا أجرته  الذي  التحقيق  عن  عامة  ة  أدناه  القسم  يقدم 

يا،   شاء محكمة خاصة للي حات إ ا ح اآلن. ثم يناقش مق ن االعتبارالتحديات ال واج ع   مع األخذ 

افق مع اعتماد ل من التحديات والفرص ال يارذ ت   .ا ا

  

ذه التحديات والفرص، تود   نة و ضوء  ن  الدولية    ال قوقي ب للمجتمع  ل منذ البداية أن تو أنه ي

 
ً
بدال  ، ا    الدو تجر ال  ة  ار ا التحقيقات  لدعم  ة  األولو عطي  أن  يا،  للي خاصة  محكمة  شاء  إ من 

نائية الدولية، وال سيما   كمة ا انيمن خالل  ا ادة م ب ز ة مكتب املد العام. وعالوة ع ذلك، ي

ا من الوالية القضائية خارج اإلقليم فيما   للدول األخرى أن تنظر  ممارسة الوالية القضائية العاملية وغ

يا رائم املرتكبة بموجب القانون الدو  لي   .يتعلق با

 

 
ي1  89 التحتية   والموارد  الموظفين  من  يكفي  ما  توفير  ينبغي.  2  المتحدة؛  لألمم  العادية  الميزانية  من  اتمويله  نبغي.    والبنى 

  فيما  وبروتوكوالت  متطلبات. ينبغي صياغة  4  والشهود؛   الضحايا  مع   للتعامل   وفعالة   واضحة  سياسات  وضع   نبغي . ي3  التكنولوجية؛

ً   الستخدامها  األدلة،  بتقاسم  يتعلق   ومجموعات   الحكومية  غير  المنظمات  مع  التعاون  ضمان  ينبغي.  5؛  الجنائية  اإلجراءات    مثال

ً  المتحدة، األمم ووكاالت الضحايا،   .الحقائق البعثة الدولية لتقّصي مثل األخرى، الدولية  المساءلة آليات عن فضال
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نائية الدولية  -3-1 كمة ا  ا

خ   اير    26بتار منذ  2011شباط/ف يا  لي الة   ا املتحدة  لألمم  ع  التا األمن  مجلس  أحال   ،15  

اير   نائية الدولية.   2011شباط/ف كمة   90إ مكتب املد العام للمحكمة ا ناًء ع ذلك، تتمتع ا و

رائم بموجب نظام روما األسا  نائية الدولية باختصاص محاكمة والفصل  ا  ذلك جرائم  ، بما  91ا

يا منذ عام  سانية، ال ارتكبت  لي رائم ضد اإل رب وا   . 2011ا

  

ران/يونيو    27   نائية الدولية أوامر  2011حز يدية األو للمحكمة ا قبض ضّد ، أصدرت الدائرة التم

)  ،معمر القذا  ّل من س السابق    ،وسيف اإلسالم القذا (نجل معمر القذا وعبد هللا السنو (الرئ

سانية م جرائم ضد اإل ا ية) الرت ة اللي ية لعام  لالستخبارات العسكر   وقد 92. 2011أثناء االنتفاضة اللي

از األمن الداخ   س السابق  امي محمد خالد (الرئ )   صدرت مذكرات توقيف إضافية ضد ال اللي

ل    18 سان/أبر سانية وجرائم حرب،  2013ن اب جرائم ضد اإل مة ارت سيف  و وضد محمود مصطفى ب  93ب

 
ً
املعروف حاليا  ، اللي الوط  ش  ا الصاعقة   لواء  (قائد   ية    الورف  العر ة  املس القوات  باسم 

ية)  ابه جال   2018وليو  تموز/ي  4و    2017أغسطس    آب/   15  اللي ت القضية املرفوعة    94رب. رائم حرت وان

ي/نوفم    22ضد معمر القذا    ن الثا ل    2011شر ره الصادر  أبر ب وفاته.  تقر ، أشار  2022س

ن    ول ا قتلت ع يد مج ا للورف (ال ُيزعم أ مكتب املد العام إ أنه يتحقق من الوفاة املبلغ ع

امي (ُيزعم أ يا) وال رة، مصر)  أوائل عام  بنغازي، لي يت الدعوى ضّد معّمر    .2021ا توفيت  القا
ُ
وأ

 
  .8-4)، الفقرات 2011شباط/فبراير  26( S/RES/1970 )، وثيقة األمم المتحدة رقم 2011( 1970قرار مجلس األمن رقم   90
  ).1998تموز/يوليو  UNTS 3 )17 2187 الوثيقة رقم نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   91
بية   92 ية الع ،    المحكمة الجنائية الدولية، الحالة  الجماهي أمر بالقبض ع معمر محمد أبو منيار  الليبية، الدائرة التمهيدية األو

  ، يران/يونيو    ICC-01/11-13   )27الوثيقة رقم  القذا ،  )؛  2011ح -ICCالوثيقة رقم  أمر بالقبض ع سيف اإلسالم القذا

يران/يونيو    27(   01/11-14 السنوسي،  )؛   2011ح هللا  عبد  ع  بالقبض  رقم  الوثيقأمر   ICC-01/11-15   )27ة 

يران/يونيو    ). 2011ح
93     ، بية الليبية، الدائرة التمهيدية األو ية الع أمر بالقبض ع التهامي محّمد خالد، المحكمة الجنائية الدولية، الحالة  الجماهي

يل    ICC-01/11-01/13-1   )18وثيقة رقم   ياً ثم رف2013نيسان/أب يز تعاون  ). صّنف أمر القبض أوالً س عت عنه األختام لتع

المدعي العام ضّد التهامي محمد الدول من أجل إلقاء القبض ع المتهم وتسليمه. أنظر المحكمة الجنائية الدولية، الحالة  ليبيا، 
، خالد،  يل   ICC-01/11-01/13-18 )24الوثيقة رقم قرار بشأن رفع األختام عن أمر القبض، الدائرة التمهيدية األو نيسان/أب

2017.(  
ليبيا،     94 الحالة   الدولية،  الجنائية  ،  المحكمة  الورف بوسيف  العام ضّد محمود مصطفى  أمر  المدعي   ، األو التمهيدية  الدائرة 

الوثيقة رقم   الفقرة  2017آب/أغسطس    ICC-01/11-01/17-2   )15بالقبض،  الوثيقة رقم  10)،   ، الثا القبض  -ICC-01/11؛ أمر 

  ).2018تموز/يوليو  4( 01/17-13



32 
 

وفاته    عد  ي/نوفم    22القذا  الثا ن  ل    95. 2011شر سان/أبر ن صادر   ر  تقر أشار  2022و   ،

ن  ول تل ع يد مج
ُ
بنغازي،    مكتب املد العام أّنه يتحقق من الوفاة املزعومة للورف (الذي ُزعم أّنه ق

رة بمصر) بأوائل عام  امي (الذي قيل إّنه تو  القا يا) وال   96. 2021لي

  

عام   قضي  2013و  املقبولية   شأن  ية  اللي السلطات  ا  قدم ال  الطعون  أعقاب  و  القذا  ، 

يدية األو أن الدعوى املرفوعة ضد سيف اإلسالم القذا مقبولة،  97،والسنو   98أعلنت الدائرة التم

ناف كال  2014. و العام  99وأن الدعوى املرفوعة ضد عبد هللا السنو غ مقبولة ، أيدت دائرة االست

ن.  عد ذلك طعًنا  املقبولية     100القرار ران/   6قدم سيف اإلسالم القذا  ه الدائرة  ّدت، ر 2018نيو  يو حز

يدية األو    سان/  5التم ل  ن ناف الر 2020مارس  آذار/  9  و؛  2019أبر ، مؤكدة  101دّ ، أيدت دائرة االست

  بذلك أن القضية املرفوعة ضد سيف اإلسالم القذا ال تزال مقبولة. 

  

 
ليبيا،     95 الحالة   الدولية،  الجنائية  القذا وعبد هللا  المحكمة  اإلسالم  ، سيف  القذا أبو منيار  العام ضّد معمر محمد  المدعي 

،  السنوسي،   ،  الدائرة التمهيدية األو -ICC-01/11-01/11الوثيقة رقم   قرار بإنهاء الدعوى ضّد معمر محمد أبو منيار القذا

/نوفمبر  22( 28 ين الثا   ).2011تش
ير الثالث والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة    96   1970عمالً بالقرار رقم    التق

يل  21) (2011(   .8)، الفقرة 2022نيسان/أب
. لم تقدم الطعون  المقبولية  قضيتي التهامي أو ال  97   ورف
ليبيا،     98 الحالة   الدولية،  الجنائية  العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا السنوسي،  المحكمة  ICC-الدعوى رقم  المدعي 

، قرار بشأن المقبولية  الدعوى ضّد سيف اإلسالم القذا (  01/11-01/11   ). 2013أيار/مايو  31، الدائرة التمهيدية األو
ليبيا،     99 الحالة   الدولية،  الجنائية  العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا السنوسي،  المحكمة  ICC-الدعوى رقم  المدعي 

السنوسي،   01/11-01/11 عبد هللا  الدعوى ضّد  المقبولية   قرار بشأن   ، األو التمهيدية  الدائرة  كتوبر   11،  األول/أ ين  تش

2013.  
، دائرة االستئناف،  OA4-01/11-ICC 01/11الدعوى رقم  ف اإلسالم القذا وعبد هللا السنوسي،  المدعي العام ضّد سي   100

تحت عنوان "قرار بشأن المقبولية    2013أيار/ مايو    31الحكم  طلب االستئناف المقدم من ليبيا ضّد قرار الدائرة التمهيدية األو   

) " الدعوى  المدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا السنوسي،  )؛  2014مايو  أيار/  21 الدعوى ضّد سيف اإلسالم القذا

، دائرة االستئناف، الحكم بشأن طلب االستئناف المقدم من عبد هللا السنوسي ضّد قرار الدائرة  ICC-01/11-01/11 OA6رقم  

األو    كتوبر    11التمهيدية  األول/أ ين  ال  2013تش بشأن  "قرار  (تحت عنوان  السنوسي"  الدعوى ضّد عبدهللا    24مقبولية  

  ). 2014تموز/يوليو 
ICC-الدعوى رقم  المدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا السنوسي،  المحكمة الجنائية الدولية، الحالة  ليبيا،     101

، قرار بشأن "طعن المقبولية الذي تقدم به   01/11-01/11 الدكتور سيف اإلسالم القذا عمالً بالمواد  ، الدائرة التمهيدية األو

يل    5) من نظام روما األساسي" (3(  20، و19) (ج)،  1(  17 المدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا )؛  2019نيسان/أب
لقذا   ،  دائرة االستئناف، الحكم بشأن الطعن المقدم من سيف اإلسالم اICC-01/11-01/11 OA8الدعوى رقم  السنوسي،  

)  1(  17ضّد قرار الدائرة التمهيدية األو بعنوان "قرار بشأن طعن المقبولية المقدم من الدكتور سيف اإلسالم القذا عمالً بالمواد  

يل   5) من نظام روما األساسي"  3( 20، و19(ج)،    ). 2020آذار/مارس  9(  2019نيسان/أب
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أن قضية   الدولية  نائية  ا كمة  ا أعلنت  أسباب أخرى،  ن جملة  ب ب  ومن  س السنو غ مقبولة 

 ، م سيف اإلسالم القذا ن  النظام السابق، بمن ف ن آخر لية القائمة ضده وضد مسؤول اإلجراءات ا

يا. نايات  طرابلس     102 لي اية املطاف وُحكم عليه باإلعدام من قبل محكمة ا دين السنو  
ُ
وأ

كت  2015تموز/يوليو    27 ان إجراءات  العادلة ،   للمحاكمة  الدولية  املعاي  الغالب  و  103   .27  

اكمة 2021أيار/مايو   كم وأمرت بإعادة ا ية ا كمة العليا اللي ن  104، ألغت ا . ال تتوفر  الوقت الرا

 . لية ضد السنو   معلومات عامة عن حالة اإلجراءات ا

  

نائية الدول كمة ا يا التحدي املتمثل  إلقاء القبض  ومن السمات الثابتة إلجراءات ا ية املتعلقة بلي

نائية الدولية. فمنذ إصدار أمر القبض ضّده  عام   كمة ا م إ ا م ونقل به  ، تجنب  2011ع املش

شيا القبض عليه   نائية الدولية وال يزال اليوم طليًقا. ألقت ميل كمة ا سيف اإلسالم القذا نقله إ ا

ع الزنتان ح أفرج عنه  عام  واعتقل  اري    2017.105د ذلك  مدينة  وع الرغم من أمر القبض ا

سليمه  ا ب نائية الدولية ومطالبا طط 106للمحكمة ا ، تقّدم القذا كمر  االنتخابات الرئاسية ا

ا    سم  24ل اية. 2021د انت عاجزة   107، وال لم تحدث  ال ية، ح اآلن،  بدو أن السلطات اللي و

نائية الدولية.  كمة ا ن اعتقاله ونقله إ ا  وغ راغبة  تأم

 
ICC-الدعوى رقم  المدعي العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا السنوسي،  يا،  المحكمة الجنائية الدولية، الحالة  ليب   102

، قرار بشأن مقبولية الدعوى ضّد عبد هللا السنوسي ( 01/11-01/11 كتوبر  11، الدائرة التمهيدية األو ين األول/أ )، 2013تش

قضائية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية: تقييم لتحديات التكامل اإلجراءات ال. للتحليل، أنظر  اللجنة الدولية للحقوقيين،  311الفقرة  
الرابط:  2020(آذار/مارس  القضا   عبر  متوفر   ،(https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/04/Libya-ICC-

assessment-Advocacy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf .  
ير محاكمة وضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بعثة األمم المتحدة للدعم  ليبيا والمف  103 عضو  نظام القذا   37تق

الرابط: 2017(شباط/فبراير  )  630/2012(قضية   عبر  متوفر   ،(

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/LY/Trial37FormerMembersQadhafiRegime

_AR.pdf وما يليها. 60ص. المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدو  ليبيا، لحقوقيين، ؛ اللجنة الدولية ل  
ير إ األمين العام، بعثة األمم المتحدة للدعم  ليبيا،   104   .62)، الفقرة 2021آب/أغسطس  S/2021/752  )25وثيقة رقم  تق
يرة،     105 سراحالج الزنتان    إطالق  السجن   من  القذا  اإلسالم  يران/يونيو    11(سيف  الرابط:  2017ح عبر  متوفر   ،(
-in-prison-from-dfree-gaddafi-islam-al-https://www.aljazeera.com/news/2017/6/11/saif

zintan .  
)،  2021كانون األول/ديسمبر    13(المحكمة الجنائية الدولية تحّث ع تعاون الدولة من أجل تسليم سيف القذا  ليبيا األحرار،     106

الرابط:   عبر  saif-surrender-to-cooperation-state-urges-https://libyaalahrar.net/icc-متوفر 

gaddafi/.  
/نوفمبر    14(نجل القذا يترشح للرئاسة مع اقتراب انتخابات ديسمبر  واشنطن بوست،     107 ين الثا )، متوفر عبر الرابط:  2021تش
-libya-son-https://www.washingtonpost.com/world/gaddafi

tml3cc7103bd814_story.h-beca-11ec-453a-election/2021/11/14/183674ac .  
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رجع ذلك أساًسا إ عدم السيطرة ع شرق   ، و يا من اعتقال الورف كما لم تتمكن السلطات  غرب لي

. وفشلت السلطات  الشرق، ب
ً
ان مقيما الدولية أو،  البالد، حيث  نائية  كمة ا ا،  نقله إ ا دور

التحقيق معه ومحاكمته بصدق.   من ذلك، 
ً
ة 2017أغسطس  آب/   17    108بدال القوات املس أعلنت   ،  

ية اللي ية  الورف  العر ا  ارتك ال  املزعومة  القتل  عمليات  تحقق   ا  للروايات  109أ وفًقا  ذلك،  ومع   .

ة ب  كمةاالالحقة، ألغت   ي/ نغازي   العسكر تمت  و   110. مح ضده  أمر قبض  2019يناير  انون الثا

ة ال ي ترقية الورف الحًقا داخل القوات املس ية اللي تل  بنغازي   111ةعر
ُ
.  2021مارس  آذار/  24، ح ق

رة ح وفاته امي  القا ضة  بدوره، أقام ال ة  و .  2021 عام    املف مراًرا وتكراًرا  فشلت السلطات املصر

نائية الدولية.  كمة ا سليمه إ ا  112  

  

الذين  ن  م امل ع  القبض  إلقاء  الدولية   نائية  ا كمة  ا ا  واج ال  التحديات  أن  يبدو   ، التا و

يا املادي عن اعتقال سيف اإلسالم القذا (أثناء   ز لي م أوامر قبض ترجع إما إ  احتجازه  صدرت بحق

عام   الزنتان ح  شيا   ميل قبل  سيف  2017من  سليم  ية   اللي السلطات  رغبة  أو عدم  ؛  ) والورف

 
 1970بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الحالة  ليبيا، عمالً بالقرار رقم  108

الفقرة  2021أيار/مايو    17()  2011( الرابط:  31)،  عبر  متوفر   ،-https://www.icc

libya-unsc-statement-otp-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210517.  
محمود الورف  ليبيا: بيان مشترك من حكومات  أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضّد  سفارة الواليات المتحدة،     109

والواليات   المتحدة  المملكة  الرابط: 2017آب/أفسطس    18(المتحدة  فرنسا،  عبر  متوفر   ،(
-joint-libya-werfalli-al-moudmah-major-warrant-arrest-https://ly.usembassy.gov/icc

states/-united-kingdom-united-france-governments-statement.  
كسبرس،     110 إ الورف  ليبيان  ضّد  القبض  أمر  تلغي  بنغازي  /يناير    7(محكمة  الثا الرابط:  2019كانون  عبر  متوفر   ،(
-warrant-arrest-removes-martial-court-https://www.libyaobserver.ly/news/benghazis

werfalli-al-killer-serial  
)، متوفر عبر  2019تموز/يوليو    9(جرم الحرب المتهم والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية  حفتر ي مميدل إيست آي،     111

criminal-war-accused-promotes-haftar-https://www.middleeasteye.net/news/libyas-الرابط: 

court-international-wanted.  
 1970بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الحالة  ليبيا، عمالً بالقرار رقم     112

الفقرة  2021أيار/مايو    17()  2011( الرابط:  31)،  عبر  متوفر   ،-https://www.icc

libya-unsc-statement-otp-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210517.  



35 
 

عد إطالق سراحه  عام   نائية الدولية  كمة ا عاون السلطات  2017اإلسالم القذا إ ا ؛ أو لعدم 

امي. ة  القبض ع ال  113املصر

 

الة األ  ل روتي عالوة ع ذلك، فإن ا ش ور  ة إ الظ يا، حيث عادت األعمال العدائية املس منية  لي

عام     2014منذ 
ّ

ا السيا  بالسياق   
ً
مقرونة فيه  االنقسامي  ،  املتصارعة  السلطات  تواصل  والذي 

ا ع الدولة ام سيطر ا إلح نائية الدولية  محاوال كمة ا ل عقبات أمام تحقيقات ا ر  ش  و  114. ش

ي/  ن الثا يا يمنع املكتب من    ، أكد مكتب املد العام أّن 2021نوفم  شر عدم االستقرار املستمر  لي

عيق قدرة املكتب ع جمع األدلة من خالل   ية، و جراء التحقيقات ع األرا اللي الوصول املنتظم و

تاجات مماثلة و   115 املوقع. التحقيقات   سان/   تم تكرار است ل  أ  ن ، ع الرغم من أن مكتب  2022بر

ر   ه بناًء ع تطو سمح له بتكييف ن اتيجيته االستقصائية املتجددة س املد العام أعلن أيًضا أن اس

ّركةال   116. السياسية واألمنية قوى ا

  

عقبة   ل  ش افية  ال ة  شر وال املالية  املوارد  إ  االفتقار  أن  ع  العام  املد  مكتب  أمام  وشدد  أخرى 

اتيجيته املتجددة، أفاد مكتب املد العام أّنه خّصص موارد إضافية   يا. وكجزء من اس تحقيقاته  لي

غية   ن جدد وأدوات متقدمة لتحليل البيانات،  ن متخصص ن موظف عي ، مما أتاح  ق التحقيق اللي لفر

الية بفعالية.  عة خطوط التحقيق ا  117ضمان متا

  

 
ليبيا،   113 الحالة   الدولية،  الجنائية  العام ضّد سيف اإلسالم القذا وعبد هللا  المحكمة  ICC-الدعوى رقم  السنوسي،  المدعي 

، قرار بشأن عدم امتثال ليبيا لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة وإحالة القضية إ   01/11-01/11 ، الدائرة التمهيدية األو

  )2014كانون األول/ديسمبر  ICC-01/11-01/11-577  )11مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وثيقة رقم 
الدولية،     114 األزمات  جديد،  مجموعة  من  المقسمة  ليبيا،  الرابط:  2022أيار/مايو    25(توحيد  عبر  متوفر   ،(
-libya-africa/libya/reuniting-africa/north-orthn-east-https://www.crisisgroup.org/middle
.more-once-divided.  

ير الثا والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم   115  1970التق
/نوفمبر  23() 2011( ين الثا   .12)، الفقرة 2021تش

ير الثالث 116  1970والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم    التق
يل  21() 2011(   .41-39)، الفقرات 2022نيسان/أب

  . 48-46المرجع نفسه، الفقرات   117
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ون، منذ عام  وأفادت التقار  ايا يواج نائية  2011ر بأن ال كمة ا ة  الوصول إ ا ، تحديات كب

 إ محدودية التواصل من جانب مكتب املد العام.
ً
رجع ذلك أساسا شديد ع   118الدولية، و ب ال و

ن   ب القيود املرتبطة باملوظف س ا ذاته، و نائية الدولية، بحكم تصميم كمة ا ل،  أن ا   ال يمكنوالتمو

نائية الدولية  ّت للمحكمة ا ل حالة، وال سيما فيما    سوى أن تحاكم وت  عدد قليل فقط من القضايا ل

عن   ن  املسؤول اص  باأل رائم  شّد أ"يتعلق  الدو  موضع  خطورة  ا تمام     119، "اال
ً
عددا أن  ع   مما 

 
ً
نائية الدولية. ومع ذلك، شدد أحد    معينا كمة ا تمكن من املشاركة  إجراءات ا ايا س فقط من ال

كفاية   عدم  ع  وتوعيتهاالستطالعات  العام  املد  مكتب  إ  تواصل  بالنظر  يا  لي من    %90"  أّن    

نائية   ا كمة  ا عمل  دراية  ع  ونوا  ي لم  ن...  ع   120" الدولية. املستجيب من    عالوة  اعتباًرا  ذلك، 

ران/  الدولية2020يونيو  حز نائية  ا كمة  ا إجراءات  للمشاركة   فقط  ايا  سعة  تقدم   ، .121 

نائية   ا كمة  ا مع  التعامل  ايا   ال ا  يواج ال  ات  الصعو الصدد   ذا  ورة   املذ ل  واملشا

ب عدم   س  تواجد  الدولية 
ً
نائية الدولية فعليا كمة ا اورة، فضال عن    ا س ا يا أو  تو عدم   لي

ر
ّ
نائية الدولية   توف ي للمحكمة ا ية ع املوقع الشب ذا الصدد،   122.معلومات ذات صلة باللغة العر و 

ر، اعتباًرا من سعة أش ن ثالثة و اوح ب ة زمنية ت سان/  أشار مكتب املد العام إ أنه  غضون ف   ن

ل   خ2022أبر تخذ  س من  ،  ايا،  ال وأسر  ود  الش ن،  الناج من  املكتب  عمل  ب  لتقر ملموسة  طوات 

ود داخل املنطقة القائمة إلشراك الش ز املرافق  عز ي معزز، بما  ذلك  ومن ،  خالل إقامة وجود ميدا

عد ادة استخدام الفحوص واملقابالت عن    123.خالل ز

  

 
/يناير  مة الجنائية الدولية  سلسلة أصوات الضحايا: المشاركة  المحكمحامون من أجل العدالة  ليبيا،     118 )،  2022(كانون الثا

الرابط:  9-8ص   عبر  متوفر   ،https://www.libyanjustice.org/news-arabic/victims-voices-participation-at-the-

international-criminal-court-arabic-lfjl .  
  . 1المادة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   119
ص.  ترسيخ اإلفالت من العقاب: عشر سنوات من المشاركة الدولية  ليبيا،  محامون من أجل العدالة  ليبيا وسايفر وورلد،     120

26.  
الحالة  ليبيا،     121 ير الدوري الثالث والعشرون لمكتب الطلبات التي يتلقاها قسم مشاركة الضحايا والجبر   الوثيقة رقم  التق

ICC-01/11-70 )21  كتوبر تش   . 5)، الفقرة 2019ين األول/أ
والية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالضحايا: خيبات األمل، المخاوف والخيارات المتاحة  الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان،     122

قدماً   يران/يونيو  للمضيّ  الفقرة  2020(ح الرابط: 86)،  عبر  متوفر   ،

https://www.fidh.org/IMG/pdf/cpiang752.pdf  ،ليبيا العدالة   أنظر أيضاً محامون من أجل  أصوات الضحايا: . 
  .8ص. المشاركة  المحكمة الجنائية الدولية، 

ير  الثالث والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع     123   1970لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم  التق
يل  21() 2011(   .60-58)، الفقرات 2022نيسان/أب
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يا  إحدى   اتيجيته للتحقيقوأشار مكتب املد العام إ أن لي ة  اس االت ذات األولو ناًء    124.ا و

رائم بموجب نظام روما األسا املرتكبة  عام   كز مكتب املد  2011ع ذلك، باإلضافة إ ا ، س

وم العسكري ع طرابلس    وادث ال وقعت خالل ال : ا رائم املتعلقة بما ي العام تحقيقاته ع ا

ن   ة ب ب وتدم  2020-2019الف د القسري وال شر ونة؛ وال ماعية  مدينة تر شاف املقابر ا ؛ واك

ضد   املرتكبة  رائم  املرتكبة  مرافق االحتجاز؛ وا رائم  ا؛ وا يطة  ا بنغازي واملناطق  ات   املمتل

ن اجر للتحقي  125. امل محدثة  اتيجية  اس العام  املد  مكتب  قدم  الصدد،  ذا  ات  و  األولو تحدد  ق، 

ة وكذلك املعالم املستقبلية لتحقيقاته رائم املرتكبة  مرافق    126. الفور وفيما يتعلق ع وجه التحديد با

شغيلية والتعاونية املناسبة، أن   االحتجاز، أشار مكتب املد العام إ أنه من املتوقع،  ظل الظروف ال

ي يلتمس افية ل املكتب أوامر اعتقال  قضية إضافية واحدة ع األقل خالل   يؤدي ذلك إ جمع أدلة 

ن ن املقبلت ت   127.الس

  

حيب، فإنه    بال
ً
شكالن خطوات جديرة ا  اتيجية التحقيق ف يا وتجديد اس ات لي ن أن تحديد أولو و ح

تمكن من تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق العام س ان مكتب املد  ن معرفة ما إذا  اكمات    يتع با

. وح وقت  اب جرائم بموجب نظام روما األسا م مسؤولون عن ارت اص الذين يزعم أ الفعالة لأل

الة   ب فيما يتعلق با نات  املستقبل القر ش إ حدوث تحس ناك ما  ر، لم يكن  ذا التقر كتابة 

ا باستعداد  يتعلق  فيما  ذلك  بما   يا،  لي والسياسية   كمة  األمنية  ا مع  للتعاون  ية  اللي لسلطات 

سية أمام مكتب املد العام إللقاء القبض   ل ح اآلن العقبة الرئ
ّ
و األمر الذي مث نائية الدولية، و ا

لية تقليص ا   جراء تحقيقات  املوقع. باإلضافة إ ذلك، تواصل السلطات ا م و به ف ع املش

م يضّيق  مما  يا،  لي ي   آليات  املد مع  التعامل  ع  الفاعلة  ات  وا ي  املد تمع  ا منظمات  قدرة  ن 

الدولية   البعثة  ذلك  من  عانت  أن  سبق  كما  الدولية،  نائية  ا كمة  ا ذلك  بما   الدولية،  املساءلة 

 
ير الثا والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم   124  1970التق

/نوفمبر  23() 2011( ين الثا   .3)، الفقرة 2021تش
ير الثالث والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم  ؛  19-18المرجع نفسه، الفقرتان     125 التق

يل    21()  2011(   1970المتحدة عمالً بالقرار رقم        يحقق  أن  العام  المدعي  لمكتب  ويمكن   .32-15)، الفقرات  2022نيسان/أب

  إحالة     المحدد  النحو  ع(  2011  فبراير/شباط  15  من  تمتد  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الزمنية  القضائية   يةالوال'  1'  ألن  الجرائم  هذه

  .األساسي روما نظام بموجب جرائم بأنها وصفها يمكن' 2' و اليوم؛  حتى) األمن مجلس
ير الثالث والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم     126  1970التق

يل  21() 2011(   .81-77)، الفقرات 2022نيسان/أب
  . 77المرجع نفسه، الفقرة   127
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يا.  قائق  لي نائية الدولية من    128املستقلة لتق ا كمة ا ذه األسباب، ال تزال احتماالت تمكن ا ل

يا غ مؤكدة.    تحقيق العدالة  لي

  

نائية الدولية إ ضمان املساءلة عن   نائية ملكتب املد العام للمحكمة ا دف السياسة ا ا، ال  ً أخ

اضعة لواليته القضائية  حالة معينة، كما و  رائم ا نائية الدولية املوارد  جميع ا كمة ا ال تمتلك ا

ود املساءلة ع املستوى   ز ودعم ج الالزمة للقيام بذلك. وقد أو مكتب املد العام أنه سيقوم بتعز

باقية و  امل، وأنه سيضع سياسة اس   الوط حيثما أمكن ذلك، بما يتما مع مبدأ الت
ً
لة ّ للتعاون  م

ن من أجلاملنظمو مع الدول الثالثة،   اء الدولي ّد األمثل من    ات اإلقليمية والشر جميع سبل  االستفادة با

ا مكتب املد العام . والواقع أن اإلجراءات الوطنية، ال يمكن 129استخدام املعلومات واألدلة ال يجمع

ا من خالل م يا بموجب القانون الدو والفصل ف رائم املرتكبة  لي ا محاكمة ا مارسة الوالية  بموج

ا من ال نائية    واليات القضائيةالقضائية العاملية وغ كمة ا مة ا ا أن تكمل م خارج اإلقليم، من شأ

 الدولية. 

  

يا -3-2  محكمة خاصة بلي

نائية الدولية اختصاص التحقيق  جرائم معينة بموجب القانون الدو   كر أعاله، فإن للمحكمة ا
ُ
كما ذ

يا   لي الدولية  نائية  ا للمحكمة  األسا  روما  نظام  ا   عل املنصوص  رائم  ا سيما  ومقاضاة  وال   ،

ا لت. ومع ذلك،  مرتكب ّ شاء محكمة خاصة    ُ دة إل يا،  محاولة  ب مؤ ا ستعالي ّ ندرة    يزعم أ

يا منذ عام   نائية الدولية  لي كمة ا دود من ا2011إنجازات ا ون قادرة  ، والعدد ا ن الذين ست م مل

حال أي  ع  م  محاكم عض  130ع  أن  ر  التقار أفادت  كما  أّن   جمعيات.  ترى  ية  اللي ي  املد تمع    ا

" 
ً
   محكمة

ً
   مختلطة

ً
رائم بموجب القانون   "خاصة قة املفضلة إلجراء محاكمات ع ا يا  الطر ا لي مقر

 
  أعاله.  1-2راجع القسم   128
ير الثالث والعشرون للمدعي العا   129  1970م للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمالً بالقرار رقم  التق

يل  21() 2011(   . 3-2)، ص. 2022نيسان/أب
كتوبر    27ذا غارديان (محكمة هجينة تكون قادرة ع تحقيق العدالة  ليبيا،  أليسون كول،     130 ين األول/أ )، متوفر عبر 2011تش

المجلس    ؛libya-justice-court-https://www.theguardian.com/law/2011/oct/27/hybridالرابط:  

وا  األطلسي، االنتقالية  ليبيا  العدالة  الرابط:  2021أيلول/سبتمبر    28( لمساءلة   عبر  متوفر   ،(

libya/-in-accountability-and-justice-https://www.atlanticcouncil.org/event/transitional؛  

)، متوفر عبر  2022تموز/يوليو    27(ستيفن راب عن المحكمة الخاصة بليبيا   :Libya Mattersمون من أجل العدالة  ليبيا، محا

  . https://libyamatters.buzzsprout.com/450046/11022421الرابط: 
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البالد ال 131الدو   ذا  و  اإل سياق.  تجدر  خاصة  ،  وجود محكمة  تتمثل   سابقة  ناك  أن  إ  شارة 

ة   ور ا  جم اصة ال تمارس اختصاص نائية ا كمة ا نائية الدولية، و ا كمة ا كة مع ا مش

قيا الوسطى  نائية الدولية.132أفر كمة ا عاونا وثيقا مع ا   133، وال تتعاون 

  

الدولية   نة  ال تو  والية  ال  مباشر  ل  ش ستقوض  ا  أل يا،  للي خاصة  محكمة  شاء  بإ ن  قوقي ل

ون   كمة ست ا ذه  أن مثل  ع  األدلة، إن وجدت،  القليل من  ناك  وألن  الدولية،  نائية  ا كمة  ا

ا  البال  نائية الدولية فيما يتعلق بتحقيقا كمة ا ا ا  ع التغلب ع التحديات ال واج
ً
د. قادرة

يا، بما    نائية الدولية فيما يتعلق بلي كمة ا ا ا ب التصدي للتحديات ال تواج  من ذلك، ي
ً
دال و

ا.   نائية الدولية والتعاون مع ادة دعم الدولة للمحكمة ا ة تنفيذ أوامر القبض، من خالل ز ذلك صعو

اصة  كمة ا شاء ا شأن إ ة  ار ا. بيد أنه  ضوء املناقشة ا شا يا، ترد أدناه الطرائق املمكنة إل  للي

 

) طرق:  بثالث  يا  للي خاصة  محكمة  شاء  إ املتحدة،  1يمكن  األمم  مثل  دولية،  منظمة  ن  ب باالتفاق   (

ية؛ ( ومة اللي ع لألمم املتحدة؛ أو  2وا ا    ) 3() بقرار من مجلس األمن التا ب والي قيام دول ثالثة 

نائية خارج   ض  القضائية ا ع ناك عدة تحديات  اإلقليم، وال سيما الوالية القضائية العاملية. غ أن 

إ   بالوصول  املتعلقة  والقيود  واملوارد؛  ل  والتمو ا؛  شا إ إجراء   : و كمة،  ا ذه  مثل  شاء  إ يل  س

ود، وكذلك إنفاذ أوامر القبض والقرارات م والش م وا عل  .اإلقليم وامل

  

 
ً
خاصة  ع    عالوة محكمة  شاء  إ فإن  ا  بذلك،  اختصاص الدولية  نائية  ا كمة  ا تمارس  حيث  يا،  لي

  : ذلك من شأنهبالفعل، قد يؤدي إ نتائج عكسية ألّن 

  

عده؛ .1 ا فيما يتعلق بالوضع اللي وما  نائية الدولية وشرعي كمة ا ض سلطة ا  تقو

 
أجل   131 من  ليبيا،    محامون  سنوات  العدالة   عشر  بعد  للعدالة  الليبيين  تصورات  قدماً":  للمضي  السبيل  هي  "العدالة 

يران/يونيو   ص.  2022(ح الرابط:  27-28)،  عبر  متوفر   ،https://www.libyanjustice.org/news-arabic/laadl-hy-lsbyl-

lwhyd-llmdyw-qdman-tswrt-llybyyn-llaadl-baad-aashr-snwt.  
يران/يونيو  3(بشأن إنشاء وتنظيم وتفعيل المحكمة الجنائية الخاصة  15- 003القانون األساسي رقم   132   ).2015ح
يقيا الوسطى     133 ية أف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسّلط الضوء ع االلتزام بدعم المحكمة الجنائية الخاصة بجمهو

)، متوفر عبر  2022أيار/مايو  11(مامي ماندياي نيانغ  افتتاح المحاكمة األو  بانغي  بعد كلمة من نائب المدعي العام السيّد

support-commitment-underlines-prosecutor-news/icccpi.int/-https://www.icc-الرابط:  

republic-african-central-court-criminal-special.  
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تملة .2 املنافسة ا اع ع نفس ال  خلق نوع من  كمة  وال يا وا اصة للي كمة ا ن ا قضايا ب

افحة اإلفالت من العقاب نائية الدولية، ع حساب م  ؛ ا

اني  االنتقاص .3  من ذلك مل
ً
ا بدال ل واملوارد ال يمكن تخصيص ، ال  ة مكتب املد العاممن التمو

اتيجيتهسيما  ضوء  يالاملتجددة  اس   .لي

  

د من  وكما   ز دعم تحقيقات  أدناه  -3-3التفاصيل  القسم  تتّم مناقشته بمز ة لتعز ب إعطاء األولو ، ي

الواليات   من  ا  وغ العاملية  القضائية  الوالية  إطار  الوطنية   واإلجراءات  الدولية  نائية  ا كمة  ا

شاء محكمة خاصة  يابالقضائية خارج اإلقليم ع إ   .لي

 

ية  3-2-1 ومة اللي  االتفاق مع ا

 
ّ
شاء محكمة خاصة  يتمث يار األول إل يا  بل ا اصة     اتباعلي كمة ا اليون  نموذج ا بقضاة  ،  134س

ن   ن عام ن ع حد  ومدع ن ووطني ي الدو    سواء، والذي دولي نا ي اللي والقانون ا نا يطبق القانون ا

سواء حد  والدوع  اللي  ي  نا ا القانون  تطبيق  و ا  ،  ي  نا ا القانون  ن  ب مع  ا خالل  ومن   .

ون ل ، يمكن أن ي ي الدو نا يا  باصة  امحكمة  لوالقانون ا مجموعة واسعة من    اختصاص انظر لي

الق بموجب  رائم   ا
ً
نا ر  ، الدو ي  نا ا القانون  انطباق  يؤدي  أن  مكن  و  . الدو مبدأ    انون  بحدود 

، سواء ع اإلطالق أو تم م القانون ا اللي ا، إ تفادي عدم تجر  االشرعية وضم
ً
مع القانون    شيا

. رائم بموجب القانون الدو   135الدو واملعاي الدولية، لعدد من ا

  

أق   ود  ولتحقيق  والش ايا  ال من  القرب  حيث  من  سيما  ال   ، ا الصعيد  ع  التأث  من  قدر 

يا اصة  لي كمة ا ون مقر ا ب أن ي ، ي ن بصورة عامة أك ان الوطني ، ال وع نحٍو بديل.  136والس

 
/يناير    16(اتفاق بين األمم المتحدة وحكومة سيراليون ع إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون     134 ). أنظر أيضاً  2002كانون الثا

يا الملكية بشأن مالحقة الجرائم المرتكبة  فترة كمبوتشيا الديمقراطية بموجب القانون االتفاق بين األمم المتحدة وحكومة كمبود
يران/يونيو  6( الكمبودي   ).2003ح

  وما يليها.  31ص. المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدو  ليبيا، اللجنة الدولية للحقوقيين،   135
كثر   عنجعل العدالة    لحاجة إل  تلبيةً مكن اعتباره  "ي البلد المعني  إن إنشاء محاكم مختلطة يكون مقرها     136 الجرائم الفظيعة أ

كار التوجيهية إلنشاء المحاكم المختلطةكيرستن أين ومارك كيرستين،  نظر أ. "متاحة للسكان المحليينجعلها استجابة و   مبادئ دا

ص.  2019( الرابط:  2)،  عبر  متوفر   ،https://hybridjustice.files.wordpress.com/2019/07/dakar-guidelines-final.pdf  .

  230: "تبين نتائج الدراسة االستقصائية أن  ص.تصورات الليبيين بعد عشر سنوات،  محامون من أجل العدالة  ليبيا،  نظر أيضا  أ
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يار، يمكن   ذا ا سمح السياق السيا واألم  ون مقّر ا سيما إذا لم  اصأن ي يا  بلد  بة  كمة ا لي

اصة  آخر، كما  سبة للمحكمة ا ال بال   .لبنانبا

  

شاء محكمة خاصة   تطلب خيار إ ا.  بوس ا طوال مدة والي كمة وع عمل شاء ا يا ع إ يا موافقة لي لي

 
ً
كمة باالتفاق عددا ذه ا شاء  إ    وقد يواجه إ ، بالنظر 

ً
العقبات. أوال يا م االستقرار الس اعد امن 

ال   اواالنقسامات املؤسسية  سم  يا منذ    ت ومات ومؤسسات  2014عام  اللي إ وجود ح أدت  ، وال 

عية شر ال بما  ذلك  ة ومتنافسة،  ا  مواز الالزمة  م لية  ا املوافقة  ع  صول  الصعب ا يبدو من   ،

 
ً
عالوة ة.  املطلو عية  شر ال ن  القوان اعتماد  وضمان  ا  عل فاظ  اكم    ع  وا ا عض  ت  واج ذلك، 

اصة عراقيل سياسية عندما   عدا ا ترسياسة املالحقة القضائية    لم  عتمد الية    ال  ومة ا ا

عارضت مع مفاوضات السالم،  يا  مأمن من عقبات مماثلة 137أو  اصة بلي كمة ا ون ا   .وقد ال ت

  

عدام األمن وعودة األعمال العدائية املتكررة ال تم السياق اللي ح اآلن   ، إن تف ا
ً
ا ثانيا   من شأ

اصة   كمة ا عرقل عمل ا ن يمكن  بأن  يا. و ح ون املقّر لي يار     دولٍة   أن ي ذا ا من  أخرى، فإن 

 أو إ حد كب    شأنه 
ً
شا أن يطيح بليا ود  الغرض املتمثل  إ م والش ايا وأسر بة من ال ء مؤسسة قر

ّل  ن ك ي ان اللي   . والس

  

م  جعل حالة  س ي اللي ضعيف، وكذلك سيادة القانون، األمر الذي  ي والقضا ، إن النظام القانو
ً
ثالثا

ع مختلط قد   شاء محكمة خاصة ذات طا  أّن إ
ً
يحا ان  ن  طورة. و سان  البلد بالغة ا حقوق اإل

ي ذه املرحلة التغلب ع  ي ون من الصعب للغاية   ، فقد ي ح الفرصة لبناء قدرة نظام العدالة الوط

ود ايا والش ماية ال ن أن وضع برنامج  ب يل املثال، قد ي  ذه التحديات. فع س
ً
و غائب تماما   ، و

 
[بما    إجراؤها  ليبياظم الذين تمت مقابلتهم قالوا إنه لكي تعتبر المحاكمات مشروعة، ينبغي  المئة) ومعب  66جيبين (ست من الم 

  ". ذلك أمام محكمة مختلطة]
الطويل الوعر نحو المحكمة الجنائية الخاصة،  أنظر ع سبيل المثال، ماكسانس هيلين،     137 يق  الط يقيا الوسطى:  ية أف جمهو

إنفو ( يل  18جاستيس  central-https://www.justiceinfo.net/en/90870-)، متوفر عبر الرابط:  2022  نيسان/أب

court.html-nalcrimi-special-towards-road-bumpy-long-republic-africanللمجتمع    ؛ العدالة  مبادرة 

كمبوديا  المفتوح،   محاكم  االستثنائية   الدوائر  أثر  والتصوّر:  الرابط:  2016(األداء  عبر  متوفر   ،(
-a4e8-4952-c109-https://www.justiceinitiative.org/uploads/106d6a5a

20160211.pdf-eccc-perception-7097f8e0b452/performance.  
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اضر   يا،    الوقت ا ئة ت   138لي ا ا  رتكبغ قابل لالستمرار  ب ات الفاعلة  ف ة وا ماعات املس

ومية بانتظام  ناألعمال اال ا ن والناشط ام سان وا ن عن حقوق اإل   .نتقامية ضد املدافع

  

ع لألمم املتحدة 3-2-2  قرار مجلس األمن التا

وء إ   يا من خالل ال شاء محكمة خاصة بلي ع لألمم املتحدة إ لس األمن التا صالحياته بموجب  يمكن 

ن  ت نائ ا ن  كمت ا شاء  إ ذلك  ع  السابقة  األمثلة  ومن  املتحدة.  األمم  ميثاق  من  ع  السا الفصل 

السابقة  ليوغوسالفيا  ن  بلبنان140ورواندا  139الدوليت اصة  ا كمة  وا محكمة    141.،  شاء  إ شأن  ومن 

نائية ا كمة ا ا  بلد آخر (تقع ا ون مقر يا أن ي كمة  خاصة بلي لدولية ليوغوسالفيا السابقة وا

اصة   نائية الدولية    نبلبناا كمة ا نما تقع ا ولندا، ب اي،  اصة ب ال انيا)،  ا رواندا  أروشا، ت

ليوغوسالفيا   الدولية  نائية  ا كمة  ا (مثل  ن  الدولي ن  املوظف جميع  من  كمة  ا تتألف  أن  مكن  و

نائية ا  كمة ا اصة بلدولية  السابقة وا كمة اا ن (مثل ا ن مختلط   .)اصة بلبنانرواندا) أو موظف

  

اجة إ موافقة   ليف من مجلس األمن من شأنه أن يتجنب ا يا بت شاء محكمة خاصة بلي ن أن إ  ح

 أّن  
ّ
إال يا،  النقض.  ذلي م حق  الذين لد ن  مجلس األمن،  تطلب موافقة جميع األعضاء الدائم لك س

لة األوعوامل    وتتعارض ،    عديدة للو
ً
يار. أوال ذا ا ع لألمم  أحال ملقد سبق أن  مع  جلس األمن التا

الدولية  عام   نائية  ا كمة  إ ا يا  لي تمل أن    ،لذلك  142. 2011املتحدة الوضع   يبدو من غ ا

نائية  ي   آلية جديدة للمساءلة ا
ً
نائية الدولية، ال    عد أن قام سابقا كمة ا بتفعيل اختصاص ا

يا واح اتيجيته للتحقيقسيما عندما جعل مكتب املد العام لي ة  اس االت ذات األولو   143. دة من ا

 

 
  . 87و 70، 22، 20-19، 9ص. المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدو  ليبيا، اللجنة الدولية للحقوقيين،   138
  ).1993أيار/مايو  25(  S/RES/827)، وثيقة األمم المتحدة رقم 1993( 827قرار مجلس األمن رقم   139
/نوفمبر  8(  S/RES/955ة رقم )، وثيقة األمم المتحد1994( 955قرار مجلس األمن رقم   140 ين الثا   ).1994تش
)، الذي يضمن نفاذ 2007أيار/مايو    30(   S/RES/1757)، وثيقة األمم المتحدة رقم  2007(  1757قرار مجلس األمن رقم     141

  االتفاق بين الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة.
  .8-4)، الفقرات 2011شباط/فبراير  26( S/RES/1970 ة رقم )، وثيقة األمم المتحد2011( 1970قرار مجلس األمن رقم    142
  أعاله.  1-3راجع القسم   143
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يا عثة األمم املتحدة للدعم  لي ناك مأزق مستمر داخل مجلس األمن فيما يتعلق بتجديد والية   ثانًيا، 

تم   يا، منذ أيلول/س ن مبعوث خاص للي عي ر. 2021و ذا التقر الة    144، وح وقت كتابة  ذه ا وتدل 

شاء محكمة خاصة  اح بإ ن بأي دعم داخل مجلس األمنبع أن االق يا لن يحظى  الوقت الرا   .لي

  

 
ً
يا لسلطة إنفاذ القانون الدولية، من اثالثا يا  بمحكمة خاصة    تحقق أي   أن  لصعب ،  غياب تأييد لي لي

شأ   إجراء  ُت ع  قادرة  ون  ت ولن  الدولية،  نائية  ا كمة  ا من  أفضل  نتائج  األمن  مجلس  من  ليف  بت

 محاكمات  
ً
اصة بلبنان ، مثلإال غيابيا كمة ا ق أي شعور بالعدالة  األمر الذي قد يحول دون تحّق ،  ا

يا ان لي  .لس

 

  الدول الثالثة باستخدام الوالية القضائية العاملية  3-2-3

غياب اإلرادة      ا  لد ال  األخرى  للدول  يمكن  األمن،  مجلس  من  قرار  أو  ية  اللي ومة  ا مع  اتفاق 

ق الوالية القضائية خارج   يا عن طر دة وأن ت محكمة خاصة بلي السياسية الالزمة أن تدخل  معا

حات   مق تقديم  تّم  وقد  العاملية.  القضائية  الوالية  مبدأ  بموجب  سيما  وال  يتعلق  اإلقليم،  فيما  مماثلة 

رائم بموجب القانون الدو   ن عن ا اكمة أعضاء الدولة اإلسالمية املسؤول شاء محكمة خاصة  بإ

والعراق،  ا  ألوكرانيا     145سور الرو  االتحاد  غزو  أعقاب  العدوان   مة  جر ع  األفراد  اكمة  أو 

ذه املبادرات قد ت  2022.146آذار/مارس   ر، لم تكن  ذا التقر ون  بلور وح وقت كتابة  عد. و حالة ت ت 

اضر، أحد السبل الوحيدة املتاحة للمساء ا الوالية القضائية العاملية،  الوقت ا لة القضائية، فإن  ف

ا من عبء املوارد إلجراء عدة محاكمات ة تقاسم املسؤولية وما يصاح   .ذلك من شأنه أن يوفر م

  

 
كالديك،     144 القرارات،  أماندا  ع  سلطة  لعبة  المتحدة،  األمم   ) نيوزالين  الرابط: 2022شباط/فبراير    2مجلة  ع   ،(

resolutions/-over-game-power-a-un-the-https://newlinesmag.com/argument/at.  
ين األول/أ   11لوفير (المساءلة لمقات الدولة اإلسالمية: ما الخيارات المتاحة؟  إيما بروش،     145 )، متوفر عبر الرابط:  2019كتوبر  تش

options-are-what-fighters-state-islamic-https://www.lawfareblog.com/accountability.  
ي    146 ج لمعاقبة  حاصة  محكمة  إنشاء  إ  أوكرانيا  الدعوة  ضّد  العدوان  الرابط:  2022آذار/مارس    4(مة  عبر  متوفرة   ،(
-Statement-content/uploads/2022/03/Combined-https://gordonandsarahbrown.com/wp

Declaration.pdf-andالعالم  ؛ المساءلة  األوكرانية  شبكة  العمل  يمة  ية،  قوة  لج بأوكرانيا  خاصة  محكمة  إنشاء  اعتبارات 
يران/يونيو  العدوان   الرابط:  2022(ح عبر  متوفر   ،(-org/news/wphttps://www.jurist.

content/uploads/sites/4/2022/07/The_Special_Tribunal_for_Ukraine_on_the_Crime_of_A
ggression.pdf.  
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شاء محكمة خاصة    يبقى أّن ومع ذلك،   يا ع أساس الوالية القضائية العاملية بمبادرة من عدة  بخيار إ لي

ون مل مع ذلك  دول يث  ، يجب أن ي
ً
كمة مقعدة أسئلة شائكة. أوال ذه ا يا، مثل    ّر ثل   بلد آخر غ لي

. و  ليف من مجلس األمن الدو ود    أمامحكمة خاصة بت ايا والش ا من ال قة تقر ون  إقامةطر   فت

كمة   صول ع االتفاق    ضمن نطاقمقر ا ة ل ود كب تطلب بدوره بذل ج قيا، األمر الذي س شمال أفر

ومات شطة    الالزم من إحدى ا اصة أيًضا إجراء أ كمة ا ذه ا ذات الصلة  املنطقة. يمكن ملثل 

يا 147توعية أو ح عقد جلسات استماع  املوقع،  بموافقة لي
ً
نا   .ر

  

القيود من حيث    من 
ً
يا من شأنه أن يفرض عددا شاء محكمة خاصة بلي ذا النموذج إل ، إن مثل 

ً
ثانيا

سقة للوالية  148الوالية القضائية  ن من ممارسة م عات الالزمة للتمك شر ن ع الدول إصدار ال تع . وس

تؤكد  بأن  للمحكمة  سمح  أن  ذلك  شأن  ومن   . الدو القانون  بموجب  رائم  ا ع  العاملية  القضائية 

) : ا ع ما ي ا والفصل  1اختصاص ا  القانون الدو ال يمكن محاكم رائم املنصوص عل ا   ) ا ف

تلك   ون  ت ال  دات  املعا املدونة   رائم  ا أي  للمحكمة،  شئة  امل دة  املعا األطراف   الدول  محاكم 

عكس القانون الدو   رائم ال  ضة التعذيب، أو ا ا، مثل اتفاقية األمم املتحدة منا  ف
ً
الدول أطرافا

) و  ا؛  ا ارت الل2العر وقت  م  ف بمن  أي دولة،  رائم. ) مواط  ا ذه  اب  بارت مون  امل يون،  و   149ي

عات تتعلق بالوالية القضائية العاملية،  شر عتمد سوى عدد محدود من الدول  اضر، لم    150الوقت ا

  

 
تبعاً لمثال محكمة فنلندية تمارس الوالية القضائية العالمية ع مواطن ليبيري لجرائم بموجب القانون الدو يزعم أنّها ارتكبت   147

يا. أنظر تيري كر يا،  وفيلييه،   ليبي )، 2021شباط/فبراير    23جاستس إنفو ( محاكمة ماساكوا: محكمة فنلندية تذهب إ عمق ليبي

/to-goes-court-finnish-trial-massaquoi-74128https://www.justiceinfo.net/en-متوفر عبر الرابط:  

liberia.html-deepest.  
148  Advies Internationaal Tribunaal ISISAndré Nollkaemper,  )22  متوفر عبر الرابط:  2019تموز/يوليو ،(
-bb6d-41b5-52e1-https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1fab2bd8

ternationaal%20Tribunaal%20ISIS.pdf175092752290&title=Advies%20In .(بالهولندية فقط)  
يع يسمح للدول بممارسة الوالية القضائية العالمية كشكل من أشكال الوالية القضائية خارج اإلقليم، ال يمكن    149  غياب تش

الجا من رعاي ا الدولة، بغض النظر عن جنسية  للمحاكم المحلية مقاضاة األفراد إال وفقا لمبدأ الشخصية النشطة (عندما يكون 

). ومع ذلك، ينص  الضحية) أو مبدأ الشخصية السلبية (عندما يكون الضحايا من مواطني الدولة، بغض النظر عن جنسية الجا

سليم ما بالتإ أو اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ع االلتزام  1949عدد من المعاهدات، بما  ذلك اتفاقيات جنيف لعام 

.    المحاكمةأو   )، Aut Dedere Aut Judicareنظر االلتزام بالتسليم أو المحاكمة (أفيما يتعلق بجرائم معينة بموجب القانون الدو

) الدورة السادسة والستون   ، الدو القانون  ير لجنة  و  6  –أيار/مايو    5تق يران/مايو  )، 2014آب/أغسطس    8  – تموز/يوليو    7ح

  . 165-139)، الصفحات 2014آب/أغسطس  A/69/10 )14ة وثيقة األمم المتحد
العالمية  ترايل،     150 القضائية  للوالية  السنوي  يل    4(  2022االستعراض  الرابط:  2022نيسان/أب عبر  متوفر   ،(
-content/uploads/2022/03/TRIAL_International_UJAR-https://trialinternational.org/wp
.2022.pdf  



45 
 

ان من    ا وما إذا  مة ال يمكن الفصل ف ر ا من بلد إ آخر، مثل ما  ا وقد تختلف شروط ممارس

عليه   املد  محاكمة   املمكن 
ً

ة  غيابيا سار ستظل  الدول  مسؤو  حصانات  أن  إ  اإلشارة  وتجدر  عند  . 

يا تقوم ع أساس الوالية القضائية  بمحكمة خاصة    تطبيق  لي
ً
معة، خالفا نائية    العاملية ا للمحكمة ا

ليف من مجلس األمن. ا ت كمة ال صدر    151الدولية أو ا

  

م   ون مقر معظم يا. وسي سية أمام فعالية محكمة خاصة بلي م عقبة رئ به  ل اعتقال املش
ّ
ش ا، س ً أخ

ية، من املر أن تقتصر ف عاون السلطات اللي زاء عدم  يا، و اصة   لي كمة ا م إ ا سليم رص 

م. وفيما يتعلق   م ونقل ا اعتقال ارج إ دول أخرى، وال قررت بدور سافرون إ ا ع األفراد الذين 

م  به ف بالدول غ األطراف، ال بد من إبرام اتفاقات للتعاون  املسائل القضائية، بما  ذلك نقل املش

ناء ع اصة. و كمة ا ن ورعايا البلدان األخرى،  إ ا ي ل من اللي ون من الصعب احتجاز   ذلك، سي

يجة لذلك، من املر أن تتحدد   ا. ون كمة أو رفض التعاون مع لما قررت الدول عدم االنضمام إ ا

ال االعتقاالت  فرص  خالل  من  اصة  ا كمة  ا ذه  ل القضائية  املالحقة  سافر    ُتتاح  سياسة  عندما 

ارج أو يقيمون فيه. املش تملون إ ا م ا   به ف

 

 التحديات الشاملة  3-2-4

ل  ّ ُ
يارات الثالثة ال نوقشت أعاله،  ل خيار من ا ا  سم  ددة ال ي ات ا اإلضافة إ الصعو و

تواجه   أن  يا،  لي ال سيما محكمة غ موجودة   محكمة خاصة،  شأن  الشاملة. فمن  التحديات  عض 

شأ   م. وت م ونقل به  نائية الدولية من حيث القبض ع املش كمة ا ا ا عقبات مماثلة لتلك ال تواج

الدولية   والبعثة  الدولية  نائية  ا كمة  ا من  ل  ا  واج ال  بالتحديات  يتعلق  فيما  مماثلة  اعتبارات 

يا فيما يتعلق بالوصول إ األرا قائق  لي ون  املستقلة لتق ا ود. وسي ايا والش ية وال  اللي

ورفضت   اصة  ا كمة  ا شاء  إ ا ع  إعطاء موافق عدم  يا  لي اختارت  إذا  ل خاص  ش يًحا  ذا 

تضاءل إ   يا س افحة اإلفالت من العقاب  لي اصة  م كمة ا التا فإن فعالية ا ا. و التعاون مع

  .حد كب

  

 
آليات المالحقة الجنائية لعدوان روسيا ع أوكرانيا، انينباوم،  للمحة شاملة موجزة عن قضية الحصانات الشخصية، أنظر طوم د   151

الرابط:  2022آذار/مارس    10( عبر  متوفر   ،(-for-0626/mechanismshttps://www.justsecurity.org/8

ukraine/-against-aggression-russias-of-prosecution-criminal.  
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ي ومة اللي ذا وافقت ا شاء محكمة خاصة، فمن املر أن تحول املسائل األمنية القائمة دون  و ة ع إ

سيادة   تؤدي  أن  املر  ومن  ية.  اللي لية  ا اكم  ا ع  ا  تؤثر  ال  قة  الطر بنفس  بفعالية  ا  عمل

سال  لضمان  املؤسسية  والوسائل  األطر  إ  التام  واالفتقار  البلد،  أنحاء  جميع  ة   املس ماعات  مة  ا

 
ً
اصة، فضال ا كمة  ا العاملة   العدالة  مجال  الفاعلة   ات  ن    ا املتعاون ود  والش ايا  ال عن 

ا بانتظام ا، إ إعاقة س عمل   .مع

 

يا تحت رعاية منظمة   اصة بلي كمة ا شأ ا ناك مسألة تتعلق باملوارد املالية. فما لم ُت  ع ذلك، 
ً
وعالوة

عات الدول الطوعية.  دولية أو بالتعاون ا عتمد ع ت ا أن  ون عل الة، سي ا، وح  تلك ا لوثيق مع

سفر التحقيقات   اصة لعدد من السنوات، بما  ذلك إذا لم  دوى املالية للمحكمة ا ن ضمان ا تع وس

ع انتقاص األم ذا بدوره قد  اكمات. و ة فيما يتعلق بأوامر االعتقال وا كمة  عن نتائج فور وال من ا

ل  أبر الصادر   ره  ل واملوارد.  تقر التمو ب نقص  س يا  لي ا   ال أعاقت فعالي الدولية،  نائية  ا

الدول األطراف  نظام روما األسا ع  2022 الدولية  نائية  ا للمحكمة  العام  ع مكتب املد   ،

د من املوارد  دف تجميع املز عات إضافية  يا. تقديم ت  152من أجل التحقيقات  لي

 

القضائية   -3-3 الدولية والوالية  نائية  ا كمة  ا إلجراءات  الدعم  ن  تحس

ا من الواليات القضائية خارج اإلقليم   العاملية وغ

يا من خالل ما   نائية  لي ة للمساءلة ا تمع الدو منح األولو ن أّن ع ا قوقي نة الدولية ل ترى ال

)  : و(1ي البلد؛  الدولية   نائية  ا كمة  ا ه  تجر الذي  للتحقيق  الدعم  ز  عز مباشرة  2)  ز  عز  (

خارج   القضائية  الواليات  من  ا  وغ العاملية  القضائية  الوالية  بموجب  الدول  من  نائية  ا اإلجراءات 

شاء محكمة خاصة بل ة ع خيار إ ذه السبل األولو جب أن ُتمنح  يا. اإلقليم. و   ي

  

يا، يجب   الة  لي نائية الدولية  ا كمة ا ت تحقيق ا ع الرغم من التحديات العديدة ال واج

نائية الدولية، ال سيما من   ا للمحكمة ا ة لدعم ع الدول األطراف  نظام روما األسا إعطاء األولو

العام  املد  انية مكتب  م ادة  ز الواقع، يجب  153خالل  ز تحقيق.   عز عا  نائية    اتأن  ا كمة  ا

 
ير الثالث والعشرون للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   152  1970عمالً بالقرار رقم    التق

يل  21) (2011(   . 48-47)، الفقرتان 2022نيسان/أب
  حفاظ ع استقاللية مكتب المدعي العام، يجب أال يكون التمويل والمساهمات الطوعية مخّصصًة فيما يتعلق بحاالت معينة. لل   153
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يا منذ عام  ا  لي ت عمل ورة أعاله ال م ، ال سيما إذا تم تقديم دعم قوي  2011الدولية التحديات املذ

يا اتيجية التحقيق املتجددة ملكتب املد العام للي   .154ومستمر وملموس لتنفيذ اس

  

به   أوصت  ما  نحو  وع  ذلك،  ع  تمع  وعالوة  ا ومنظمات  يا  لي قائق   ا  ّ لتق الدولية  البعثة 

ي جنائية  155املد إجراءات  اتخاذ  االقتضاء،   عند  شرع،  أن  للدول  ب  ي القضائية    بموجب،  الوالية 

اب   م مسؤولون عن ارت اص الذين ُيد أ ا من الواليات القضائية خارج اإلقليم ضد األ العاملية وغ

ا بموجب   جرائم 
ً
أن عددا إ  اإلشارة  يا. وتجدر  لي الدو   اتخاذ    لقانون  ا شرع   أورو البلدان   من 

ال إجراءات   الوالية  الدوالقضائية  بموجب  القانون  ا،    وقعت  عاملية ضد مرتك جرائم بموجب   سور

ا إ   عض ناةوأدى  اضر أنه لم تقدم سوى  156إدانة ا ذكر  الوقت ا ن بموجب  . و ت ن جنائ و ش

سا مبدأ الوالية القضائية العاملية ة   فر س القوات املس ، رئ ية. ضد خليفة حف ية اللي   157العر

  

ك إال ع عدد محدود من القضايا، فإن اإلجراءات   ا ال نائية الدولية ال يمك كمة ا ن أن ا و ح

سمح بإجراء    الوطنية  إطار الوالية القضائية العاملية ا من الواليات القضائية خارج اإلقليم قد  وغ

ن   ناة املزعوم ا اكمات ع  ا بما  ذلك  اكمات،  ا إ قضايا عدد أك من  م  تر ملفا   الذين ال 

 
  أعاله.  -1-3أنظر القسم   154
ير البعثة الدولية المستقلة لتقّصي الحقائق  ليبيا،   155 )، 2022آذار/مارس    A/HRC/49/4    )23وثيقة األمم المتحدة رقم  تق

ليبيا،  (د)؛    96ة  الفقر  الحقائق   لتقّصي  المستقلة  الدولية  البعثة  ير  رقم  تق المتحدة  األمم    A/HRC/50/63 )27وثيقة 

يران/يونيو   الفقرة  2022ح البعثة  (د)؛    112)،  مقّدمة من  اجتماعات  ورقة غرفة  ترهونة:  الوضع   المفّصلة حول  االستنتاجات 
(ب)؛ اللجنة الدولية    222)،  الفقرة  2022تموز/يوليو    A/HRC/50/CRP.3   )1وثيقة رقم  ،  المستقلة لتقصي الحقائق  ليبيا

تصورات  ؛ محامون من أجل العدالة  ليبيا،  102ص.  المساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدو  ليبيا،  للحقوقيين،  
  .39ص. العدالة  ليبيا بعد عشر سنوات،  

يخي  النضال ضّد ا أنظر اللجنة الدولية للحقوقيين،   من بين جملة مراجع،   156 يا: قرار تا شباط/فبراير   25(  ت من العقابإلفالسو

الرابط  2021 عبر  متوفر   ،(-against-fight-the-in-ndecisio-landmark-https://www.icj.org/syria

; impunity/  ي؛ المحكمة    ا:سو بالغة    األلمانيةقرار  النضال ضد    األهميةخطوة  العقاب  اإلفالت  /يناير    13(  من  الثا كانون 

الرابط:  2022 عبر  متوفر   ،(https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/01/Syria-koblenz-final-verdict-news-

press-release-2022-ARA.pdf  
حفتر  ترايل،     157 خليفة  العالمية:  القضائية  الوالية  بيانات  يران/يونيو    6(قاعدة  الرابط:  2018ح عبر  متوفر   ،(

haftar/-post/khalifa-https://trialinternational.org/latest.  الشكاوى   هذه  نتائج  عن  معلومات  تتوافر  وال  

  فيما   المدنية  المسؤولية  إجراءات  أيضا  حفتر  ويواجه.  تقديمها  بعد  ليبيا  إ  والعودة   فرنسا  مغادرة  ع  قادراً   كان  حفتر  أن  باستثناء

يكية،  المتحدة  الواليات    الدو  القانون  بموجب  بالجرائم  يتعلق . أنظر: عمر 1991  لعام  التعذيب  ضحايا  حماية  قانون  بموجب  األم

)، متوفر عبر 2022تموز/يوليو    29ميدل إيست آي (محكمة أميركية تحكم بمسؤولية خليفة حفتر  ارتكاب جرائم حرب،  أ. فاروق،  

liable-haftar-khalifa-libyas-finds-court-https://www.middleeasteye.net/news/us-الرابط:  

crimes-war.  
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ا.  رائم املرتكبة بموجب القانون الدو  سور نائية الدولية، كما يحدث فيما يتعلق با كمة ا   158ا

ادة العدد اإلجما للمحاكمات، ستوقد  نائية الدولية بز كمة ا ذه اإلجراءات بالفعل ا التاكمل    و

شاء محكمة خاصة  اجة إ إ ذا الغرضبتفادي ا يا ل   .لي

 

نائية الدولية واإلجراءات الوطنية  إطار الوالية القضائية   كمة ا وعالوة ع ذلك، فإن تحقيقات ا

تحقيق   آلية  ت  ش أ ما  إذا  تتحسن  أن  ا  شأ من  اإلقليم  خارج  القضائية  الواليات  من  ا  وغ العاملية 

ون بمقدور آلية التحقيق     مستقلة دائمة أو آلية مماثلة. و الواقع، سي
ً
املستقلة الدائمة أن تجري تحقيقا

الواليات القضائية   أو  الدولية  نائية  ا كمة  ا بنفس مستوى ا افظة عل "، وجمع األدلة وا
ً
"متقدما

وعند   استخدامه.  الوطنية  العامة  النيابة  ودوائر  الدولية  نائية  ا للمحكمة  يمكن  ما  و  و الوطنية، 

نائية الدولية والواليات القضائية  االقتضاء، تتقاسم آلية التحقيق املستق كمة ا لة الدائمة األدلة مع ا

ع آللية التحقيق املستقلة الدائمة. وقد تتمثل   الوطنية ال قد ترغب  الوصول إ مستودع األدلة التا

عب  .
ً
عموما الدو  العدالة  نظام  نطاق  ع  والكفاءة  الفعالية  اسب   م تحقيق  ائية   ال يجة  ارة  الن

نائية الدولية والواليات   كمة ا أخرى، ستعمل آلية التحقيق املستقلة الدائمة كمعّزز للقوة، إ جانب ا

نائية الدولية. ل العدالة ا ي  159القضائية الوطنية  

 

 التوصيات 

ن التوصيات التالية:  قوقي نة الدولية ل   ع ضوء ما سبق، تقّدم ال

 

  ية:يجب ع السلطات  اللي

o   نائية الدولية من خالل السماح امل مع مكتب املد العام للمحكمة ا التعاون ال

ايا   ية و أي  ملوظفي مكتب املد العام بالوصول دون عائق إ جميع أنحاء األرا اللي

ي ومصادر أخرى ذات صلة؛ تمع املد ات فاعلة  ا ود وج   وش

 
حفتر  يل،  ترا    158 خليفة  العالمية:  القضائية  الوالية  بيانات  يران/يونيو    6(قاعدة  الرابط:  2018ح عبر  متوفر   ،(

haftar/-post/khalifa-https://trialinternational.org/latest  .  ،لترايل السنوي  القضائية  االستعراض  لوالية 
يل    2022العالمية   الرابط:  2022(نيسان/أب عبر  متوفر   ،(-https://trialinternational.org/wp

2022.pdf-ARcontent/uploads/2022/03/TRIAL_International_UJ.  
يران/يونيو خيارات تأسيس آلية تحقيق مستقلة دائمة اللجنة الدولية للحقوقيين،  159   . 7، لم يُنشر بعد)، ص. 2022(ح
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o   ي واألفراد  2019عام  ل  296إلغاء املرسوم رقم تمع املد ، الذي يقيد قدرة منظمات ا

الدولية  املساءلة  آليات  مع  التفاعل  ع  ن  ي الدولية،  160اللي نائية  ا كمة  ا ذلك  بما    ،

ات الفاعلة؛  ذه ا ن    والسماح بالتواصل دون عوائق ب

 د نائية الدولية أن تز كمة ا معية الدول األطراف  ا ب  انية مكتب املد العام    ي م

يا؛  الة  لي ن إلجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة  ا  إلتاحة ما يكفي من املوارد واملوظف

   العام، ومساعدة انية مكتب املد  مل عات طوعية غ مخصصة  تقدم ت للدول أن  ب  ي

ة؛  ار امل مع التحقيقات ا ن والتعاون بال اء الوطني  ا

 ب لل ا من الواليات القضائية خارج  ي دول أن تنظر  ممارسة الوالية القضائية العاملية وغ

يا املوجودين ع   رائم بموجب القانون الدو  لي سليم مرتك ا غية محاكمة أو  اإلقليم 

اكمة؛ ا القضائية إ دول أخرى ألغراض ا ن لوالي اضع ا أو ا  أراض

   ن أن نو ح قوقي ل الدولية  نة  ة    ال اب املص ميع أ ب  ي به كخيار،  تو  ال 

ن أن يأخذوا  االعتبار التحديات والعقبات املفصلة  ا أعاله إذا نظروا     3-2لقسم  املعني

انية إإ يابشاء محكمة خاصة م   .لي

 

 
  أعاله. 1-2أنظر القسم   160




