تقييم نطاق مشــكلة األشــخاص املفقودين يف ليبيا
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ملخص تنفيذي
ّ
يــدرس هــذا التقييــم الــذي أُعـ َّد بدعــم مــن حكومــة هولنــدا ومكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل التابــع لــوزارة الخارجيــة
األمريكيــة ،الوضــع الراهــن للجهــود املبذولــة يف ســبيل معرفــة مصــر املفقوديــن يف ليبيــا والخطــوات التــي ينبغــي اتّخاذهــا مــن أجــل
إرســاء عمليــة مســتدامة وفعالــة متعلقــة باألشــخاص املفقوديــن.
قبــل عــام  ،2011ارتبطــت حــاالت الفقــدان واالختفــاء القــري بانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا النظــام أو نجمــت عــن الحــروب
التــي تــورّط فيهــا النظــام الليبــي .أمــا بعــد عــام  ،2011فنتجــت حــاالت الفقــدان واالختفــاء القــري عــن انتهــاكات واســعة النطــاق للقانون
الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين .زد عــى ذلــك ،تُعــد ليبيــا نقطــة عبــور ومغــادرة ألعــداد كبــرة مــن املهاجريــن؛ ومــا
زال العــدد الدقيــق لألشــخاص الذيــن أُبلــغ عــن فقدانهــم يف ســياق الهجــرة يف ليبيــا غــر معــروف .ولكــن يــراوح عــدد املفقوديــن يف ليبيــا
بشــكل عــام بــن  10,000و  ٢٠,٠٠٠شــخص. 1
تُعتــر األحــكام القانونيــة واملؤسســية والتقنيــة الحاليــة ملعرفــة مصــر املفقوديــن غــر كافيــة .ويــزداد األمــر تعقيـدًا باســتمرار االضطرابــات
يف أجــزاء كبــرة مــن البــاد ،مــع وجــود فصائــل متنازعــة ومؤسســات موازيــة.
ورغــم أن ليبيــا مل تو ّقــع أو تص ـدّق عــى االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري ،إال أنهــا ملزمــة مبوجــب
القانــون الــدويل بالتق ّيــد بااللتزامــات املتعلقــة باألشــخاص املفقوديــن واملختفــن وأرسهــم .فعــى ســبيل املثــال ،ليبيــا ملزمــة مبوجــب
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان باتّخــاذ خطــوات لضــان إبــاغ األرس مبصــر أقاربهــا املفقوديــن.
أحالــت األمــم املتحــدة الوضــع يف ليبيــا إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،مشــر ًة إىل أن الهجــات واســعة النطــاق واملمنهجــة ضــد الســكان
املدنيــن قــد ترقــى إىل مرتبــة جرائــم ضــد اإلنســانية .وأبلغــت بعثــات األمــم املتحــدة لتقــي الحقائــق بشــكل منتظــم عــن انتهــاكات
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك التعذيــب واالحتجــاز غــر القانــوين
واإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء القــري.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يتطــرق االتفــاق الســيايس الليبــي لعــام  ،2015الــذي أنشــأ حكومــة الوفــاق الوطنــي ،إىل قضيــة األشــخاص املفقوديــن.
ومــع ذلــك ،فقــد ركــزت الترشيعــات املتعلقــة بهــذه القضيــة بشــكل أســايس عــى الفــرة التــي ســبقت انتفاضــة  .2011وملعالجــة ملــف
املفقوديــن ،أُنشــئ عــدد مــن املؤسســات التــي تعمــل إىل جانــب اإلدارات الوزاريــة (مبــا فيهــا وزارات الداخليــة والعــدل والصحة) املســؤولة
عــن جوانــب محــددة مــن عمليــة معرفــة مصــر املفقوديــن .وعــى الرغــم مــن التوزيــع املع ّقــد للمســؤوليات ،إال أن التعــاون قائــم بــن
هــذه املؤسســات واإلدارات .فعــى ســبيل املثــال ،تعاونــت وزارة العــدل والهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن يف اســتخراج
الرفــات البرشيــة مــن املقابــر الجامعيــة املكتشــفة يف بلــدة ترهونــة والتعــرف عليهــا ،وذلــك تحــت إرشاف لجنــة الطــب الرشعــي (املعروفــة
أيضً ــا باســم لجنــة املقابــر الجامعيــة) التــي أُنشــئت يف حزيران/يونيــو .2020
تتفاعــل الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن مبــارش ًة مــع أرس املفقوديــن ،فتتــوىل يف جملــة أمــور توثيــق املعلومــات عــن
 1يف عام  ،2011قُدّر عدد املفقودين يف ليبيا نتيجة النزاع والقمع الداخيل خالل دكتاتورية القذايف مبا ال يقل عن 10,000شخص .والعدد اإلجاميل للمفقودين منذ ذلك
الحني غري معروف ،ولكن املجموع قد يصل إىل 20,000شخص.
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املفقوديــن وجمــع البيانــات الجينيــة .ولكــن ليــس مثــة أي دليــل عــى وجــود موظفــن متخصصــن يقدمــون الدعــم النفــي واالجتامعــي
إىل األرس .ونظر ًيــا ،ميكــن ألرس املفقوديــن التوجّ ــه إىل مركــز رشطــة يف منطقتهــا واإلبــاغ عــن شــخص مفقــود ،فتؤخــذ شــهاداتها قبــل فتــح
تحقيــق بشــأن املفقــود .وتو ّثــق الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن رســميًا كل حالــة مب ّلــغ عنهــا .ولكــن مراكــز الرشطــة
تفتقــر إىل قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة وتُو ّثــق التقاريــر عــى الــورق؛ وأُفيــد كذلــك أن التحقيقــات التــي تُجريهــا النيابــة العامــة تُحفــظ أيضً ــا
عــى الــورق .عــى الرغــم مــن أن مجــال اختصــاص الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن يشــمل جميــع األشــخاص املفقوديــن،
إال أنهــا يف الواقــع غــر مســؤولة عــن املهاجريــن املفقوديــن وال تعنــى بهــم.
بعــد عــام  2011مبــارشةً ،اسـتُهل العمــل يف مواقــع املقابــر الجامعيــة مــن دون علــاء أنرثوبولوجيــا وعلــاء آثــار جنائيــن نظـرًا لعــدم توفــر
كاف مــن املوظفــن املدربــن يف هــذا املجــال .ولذلــك ،تُقــدم اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن والجهــات الفاعلــة الدوليــة األخــرى
عــدد ٍ
منــذ ذلــك الحــن التدريــب الــازم ،إمنــا ال تــزال هنــاك حاجــة إىل نقــل املزيــد مــن املهــارات إىل املؤسســات ذات الصلــة ،مبــا فيهــا الهيئــة
العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن .مــن جهــة أخــرى ،يبــدو أن العمــل املُنجــز يف املواقــع التــي عُ ــر فيهــا عــى مقابــر جامعيــة
يأخــذ يف االعتبــار رضورة الحفــاظ عــى ســامة األدلــة وتجنــب اختــاط الجثامــن ،ويقــوم عــى نظــام ترقيــم منهجــي .ومــع ذلــك ،ليــس
مــن الواضــح مــا إذا كانــت املجموعــة الكاملــة مــن اإلجــراءات والتقنيــات املعياريــة الدوليــة تُطبــق.
يــويص التقييــم بــرورة تعديــل الترشيعــات لتوفــر تعريــف قانــوين شــامل للشــخص املفقــود مبــا يتوافــق مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق
اإلنســان وكذلــك توفــر ضامنــات حاميــة البيانــات ورسيتهــا ،ضمــن جملــة أمــور أخــرى؛ ويجــب أن تصـدّق ليبيــا عــى االتفاقيــة الدوليــة
لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري؛ ويجــب تحديــد مســؤوليات الــوكاالت واإلدارات وتعزيــز التعــاون املؤســي؛ ويجــب
توفــر التدريــب للمؤسســات الليبيــة عــى التحقيــق يف مــرح الجرميــة والتوثيــق والكشــف عــن أماكــن املقابــر الجامعيــة والرسيــة
وأســاليب تحديــد الهويــة؛ ويجــب إرشاك منظــات املجتمــع املــدين وأرس املفقوديــن يف عمليــة معرفــة مصــر املفقوديــن؛ ويجــب متكــن أرس
املفقوديــن مــن تنظيــم نفســها بطــرق مجديــة؛ ويجــب عــى الدولــة الليبيــة كفالــة حقــوق جميــع أرس املفقوديــن وتقديــم الدعــم املــايل
والقانــوين والتقنــي.
يدعــو التقييــم إىل إدراج قضيــة املفقوديــن بوصفهــا جــزءًا أساســيًا مــن جهــود الســام الجاريــة ،وإىل التعامــل مــع قضايــا املهاجريــن
والالجئــن املفقوديــن متا ًمــا كــا يتــم التعامــل مــع قضايــا املفقوديــن الليبيــن .كــا يــويص التقييــم بإنشــاء نظــام بيانــات مركــزي آمــن
لجمــع بيانــات املفقوديــن ومعالجتهــا وحاميتهــا.
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 .Iمقدمة
 .1.1عرض عام سياقي

2

يف أعقــاب فــرة حكــم القــذايف ،أحــرزت ليبيــا تقد ًمــا كبـرًا يف معرفــة مصــر املفقوديــن عندمــا شــهدت البــاد عمليــة دميقراطيــة واعــدة
تجلــت يف ثــاث انتخابــات عامــة .ولكــن الوضــع األمنــي تدهــور يف عــام  ، 3 2013مــا أعــاق إحــراز املزيــد مــن التقــدم .واســتمر الوضــع
الســيايس واألمنــي بالتدهــور بشــدة يف ليبيــا يف عامــي  2014و ،2015وســط تنافــس الســلطات الترشيعيــة وانقســام املؤسســات والقــوات
األمنيــة التابعــة للدولــة وانتشــار الجامعــات املســلحة املتعــددة ،مــا ترتــب عليــه عواقــب وخيمــة عــى الســكان وأدى إىل وقــف الجهــود
الواعــدة للعثــور عــى املفقوديــن.
يف الــرق يف أيار/مايــو  ،2014أطلــق قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي اللــواء املتقاعــد خليفــة حفــر «عمليــة الكرامــة» للقضــاء عــى
الجامعــات «اإلرهابيــة املتطرفــة» يف رشق ليبيــا ،حســبام أُفيــد .ويف الغــرب ،اندلــع قتــال عنيــف يف طرابلــس يف متوز/يوليــو  2014بعــد
أن أطلقــت الجامعــات املســلحة يف مرصاتــة مــع الجامعــات املســلحة مــن طرابلــس والزاويــة وزوارة ومــدن أخــرى عمليــة «فجــر ليبيــا»
ضــد الجامعــات املســلحة املتمركــزة يف مدينــة الزنتــان جنــوب غــرب طرابلــس للســيطرة عــى مطــار طرابلــس الــدويل كهــدف أول .وبقــي
الوضــع محتد ًمــا حتــى أُبرمــت اتفاقيــات وقــف إطــاق نــار يف عــام  2015كانــت كفيلــة بتخفيــف حــدة االشــتباكات يف الغــرب منــذ ذلــك
الحــن .وبدورهــا ،امتــدت النزاعــات املســلحة مــن الشــال إىل الجنــوب ،وتحالفــت بعــض الجامعــات إمــا مــع «عمليــة الكرامــة» أو مــع
«فجــر ليبيــا» .يف غضــون ذلــك ،بــرزت الجامعــات التــي بايعــت مــا يســمى بتنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام (داعــش) كقــوة،
ال ســيام يف درنــة ورست وبنغــازي.
يف حزيران/يونيــو  ،2014أُجريــت انتخابــات لســلطة ترشيعيــة جديــدة هــي مجلــس النــواب الــذي اعــرف بالحكومــة املش ـكّلة .ولكــن
بســبب الوضــع األمنــي غــر املســتقر يف طرابلــس ،تقـرّر نقــل الحكومــة بقيــادة رئيــس الــوزراء عبداللــه الثنــي إىل البيضــاء يف آب/أغســطس
 .2014بــدأ مجلــس النــواب بعقــد جلســاته يف طــرق ،ثــم اجتمعــت مجــددًا الســلطة الترشيعيــة الســابقة مــع املؤمتــر الوطنــي العــام وأنشــآ
وزارات موازيــة يف طرابلــس .حظيــت «عمليــة الكرامــة» بتأييــد مجلــس النــواب ،بينــا دعــم املؤمتــر الوطنــي العــام عمليــة «فجــر ليبيــا».
وبعــد حــوار ســيايس اســتمر ملــدة عــام ،جــرى التوقيــع عــى االتفــاق الســيايس الليبــي لتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي يف  17كانــون األول/
ديســمرب .2015
يف  31آذار/مــارس  ،2016وصــل قــادة «حكومــة الوحــدة» الجديــدة املدعومــة مــن األمــم املتحــدة إىل طرابلــس .ويف  5نيســان/أبريل
 ،2016أعلنــت الحكومــة اإلســامية يف غــرب ليبيــا عــن تعليــق عملياتهــا وتســليم الســلطة إىل حكومــة الوحــدة الجديــدة ،املســاة رســميًا
«حكومــة الوفــاق الوطنــي» بقيــادة فائــز الــراج .يف أيلول/ســبتمرب  ،2016عـزّز حفــر نفــوذه الســيايس مــن خــال الســيطرة عــى محطتــن
 2تستند املعلومات السياقية بشأن النزاع والتطورات السياسية يف هذا القسم إىل التحليل الذي أجراه استشاريو اللجنة الدولية لشؤون املفقودين وإىل التحليل
الوارد يف الوثائق التالية :مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان« ،تحقيق مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن ليبيا» ،وثيقة األمم املتحدة
رقم )2016( A/HRC/31/47؛ مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان»،تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن ليبيا» ،وثيقة األمم املتحدة رقم )2014( A/HRC/19/68؛
« ،GlobalSecurity.orgالحرب األهلية الليبية».https://www.globalsecurity.org/military/world/war/libya-civil-war-2020.htm ،
 3مثالً ،يف عام  ،2013تم اختطاف رئيس الوزراء الليبي آنذاك عيل زيدان .فجرى عىل إثر ذلك تعيني لجنة برملانية للتحقيق يف الواقعة وجمع املعلومات وتحديد
املسؤولني وإصدار تقرير (مل يُعمم التقرير).
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نفطيتــن رئيســيتني . 4ويف كانــون األول/ديســمرب  ،2017اســتوىل الجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة حفــر عــى بنغــازي بعــد ثــاث ســنوات
مــن القتــال .شــن الجيــش الوطنــي الليبــي يف نيســان/أبريل  2019هجو ًمــا كب ـرًا يف محاولــة لالســتيالء عــى طرابلــس .ويف كانــون األول/
ديســمرب  ،2019أ ّكــد الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان أن تركيــا ســتزيد بشــكل كبــر مــن دعمهــا العســكري للــراج وحكومــة الوفــاق
الوطنــي.
كانــت مدينــة رست الســاحلية الواقعــة عــى بُعــد حــواىل  450كيلومـرًا رشق العاصمــة طرابلــس منــذ عــام  2016تحــت ســيطرة القــوات
املتحالفــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي .فقامــت ميليشــيا خليفــة حفــر يف  6كانــون الثاين/ينايــر  2020باالســتيالء عــى هــذه املدينــة مــن
الحكومــة املدعومــة مــن األمــم املتحــدة ،مــا زاد مــن حــدة التوتــرات .يف  18شــباط/فرباير  ،2020ص ّعــدت القــوات املتمركــزة يف رشق
البــاد هجومهــا عــى العاصمــة طرابلــس ورضبــت ميناءهــا .وبــدا أن اســتهداف هــذه املنشــأة االســراتيجية كان مبثابــة أول هجــوم مــن
نوعــه يُن َّفــذ منــذ الهجــوم الــذي شــنته قــوات حفــر يف نيســان/أبريل  2019للســيطرة عــى املدينــة .دمــرت غــارة جويــة عســكرية يف 16
أيار/مايــو  2020منظومــة الدفــاع الجــوي لقــوات حفــر يف قاعــدة الوطيــة الجويــة ،جنــوب غــرب العاصمــة .وبعــد مــي  14شــهرًا وإزهــاق
مئــات األرواح ،انتهــت محاولــة حفــر لالســتيالء عــى طرابلــس ،ويف  5حزيران/يونيــو  ،2020اجتاحــت القــوات املواليــة لحكومــة الوفــاق
مدينــة ترهونــة ،املعقــل األخــر للجيــش الوطنــي الليبــي يف غــرب ليبيــا .أعقــب االســتيالء عــى املدينــة اكتشــاف مقابــر جامعيــة يف املناطــق
املحيطــة ،ودعــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة يف  12حزيران/يونيــو  2020إىل «إجــراء تحقيــق شــامل وشــفاف وتقديــم الجنــاة إىل العدالــة».

 .1.2النطاق واملنهجية
بدعــم مــن حكومــة هولنــدا ومكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل التابــع لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة ،أعـدّت اللجنــة الدوليــة
لشــؤون املفقوديــن هــذا التقريــر التقييمــي لتقديــم قــراءة جديــدة لقضيــة املفقوديــن يف ليبيــا ،وتقييــم املؤسســات والترشيعــات والقدرات
التقنيــة الحاليــة ،وتوفــر ملحــة عامــة عــن بيئــة املجتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك املبــادرات واإلجــراءات التــي تتّخذهــا منظــات املجتمــع املــدين
ورابطــات األرس وأرس املفقوديــن يف ليبيــا .يقــدم هــذا التقريــر مجموعــة توصيــات ملعالجــة التحديــات والثغــرات لــي يتســنى إرســاء
األســس لعمليــة مســتدامة قامئــة عــى ســيادة القانــون ملعرفــة مصــر املفقوديــن ،ترتافــق مــع إجــراءات محــددة الهــدف ودعــم يف األمــد
القصــر واملتوســط والطويــل.
تتبــع منهجيــة هــذا التقريــر نهجً ــا متعــدد التخصّ صــات وتســتند إىل اســتعراض مكتبــي شــامل ملصــادر مــواد أوليــة وثانويــة ،مبــا فيهــا
الواليــات املؤسســية والنصــوص الترشيعيــة وغريهــا مــن النصــوص القانونيــة والبيانــات الرســمية واملــواد األخــرى (عــى ســبيل املثــال،
التقاريــر األكادمييــة والتقاريــر عــن السياســات عنــد االقتضــاء) .واقــرن االســتعراض املكتبــي باملشــاورات واملقابــات املبــارشة مــع أصحــاب
املصلحــة الليبيــن (عــر الهاتــف أو عــر اإلنرتنــت ،وشــخصيًا عنــد اإلمــكان) الذيــن ميثلــون املجتمــع املــدين والحكومــة واملؤسســات األخــرى.
وتــم إثبــات صحــة النتائــج األوليــة واملعلومــات و/أو تأكيدهــا مــن خــال ورش العمــل مــع مجموعــات صغــرة مــن الخــراء (الليبيــن
وغــر الليبيــن) .ويســتند التقريــر أيضً ــا إىل تجربــة اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن يف ليبيــا حيــث دعمــت عمليــة األشــخاص املفقوديــن
بدعــوة مــن الحكومــة يف الفــرة املمتــدة مــن عــام  2012إىل عــام .2014
يتنــاول التحليــل جوانــب قضيــة املفقوديــن يف جميــع أنحــاء البــاد (مــع األخــذ يف االعتبــار القيــود التــي تعــرض جمــع املعلومــات عــن
توصل حفرت واملؤسسة الوطنية للنفط بعد ذلك إىل اتفاق لزيادة إنتاج النفط وصادراته ،واستأنفت جميع مرافئ النفط الرئيسية التسعة يف ليبيا عملها يف كانون
ّ 4
الثاين/يناير .2017
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األجــزاء الرشقيــة والجنوبيــة مــن ليبيــا) .ويسـلّط التقريــر الضــوء عــى الجوانــب التاريخيــة والسياســية وانعكاســات هــذه القضيــة (القســم
الثــاين)؛ واإلطــار القانــوين (القســم الثالــث)؛ واإلطــار املؤســي (القســم الرابــع)؛ واإلجــراءات والتحقيقــات والجوانــب األخــرى لعمليــة
معرفــة مصــر املفقوديــن (القســم الخامــس)؛ واملقابــر الجامعيــة املكتشــفة حدي ًثــا يف منطقــة ترهونــة واألعــال التــي اضطلعــت بهــا
املؤسســات املختلفــة وغريهــا حتــى اآلن (القســم الســادس)؛ ومشــاركة املجتمــع املــدين (القســم الســابع)؛ والدعــم مــن الجهــات الفاعلــة
الخارجيــة ،مبــا فيهــا املجتمــع الــدويل (القســم الثامــن) .ويقــدم التقريــر مجموعــة توصيــات لــكل مــن املوضوعــات التــي تــم تناولهــا يف
هــذه األقســام (القســم التاســع).
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 .IIقضية املفقودين :اجلوانب التاريخية والسياسية
يــراوح عــدد املفقوديــن يف ليبيــا بــن١٠,٠٠٠و  ٢٠,٠٠٠شــخص . 5ويشــمل هــذا العــدد األشــخاص املفقوديــن خــال
النزاعــات األخــرة – مبــن فيهــم الضحايــا الذيــن عُ ــر عليهــم عــام  2020يف مقابــر جامعيــة ورسيــة يف ترهونــة  -واملفقودين
خــال:
•حرب  1977مع مرص؛
•حرب  1979مع أوغندا؛
•حروب  1980إىل  1987مع تشاد ،والتي ُقدّر عدد املفقودين خاللها بحواىل  ٦,٠٠٠شخص؛
•مذبحة سجن أبو سليم يف طرابلس عام  ،1996والتي اختفى فيها  ١,٢٧٢شخص.
تُعــد ليبيــا أيضً ــا نقطــة عبــور ومغــادرة للمهاجريــن ،ومــا زال العــدد الدقيــق لألشــخاص الذيــن أُبلــغ عــن فقدانهــم يف
ســياق الهجــرة يف ليبيــا غــر معــروف.
يتمثل مدى تعقيد قضية املفقودين يف ليبيا يف ثالثة عوامل رئيسية هي:
أ) البعد الجنساين الجديد،
ب) وتعدد الجهات الفاعلة املعنية،
ج) وجغرافيا القضية.
ويف حــن ســركّز هــذا القســم بشــكل أســايس عــى العاملــن األخرييــن ،ال ب ـ ّد مــن التشــديد عــى أن البعــد الجنســاين الجديــد ال يرتبــط
باألرقــام ،إذ أن عــدد الرجــال املفقوديــن يفــوق عــدد النســاء املفقــودات . 6فتاريخ ًيــا ،و ّفــر كل مــن النســيج االجتامعــي والتقاليــد الحاميــة
للمــرأة مــن االختطــاف ،ولكــن انكــر هــذا الــدرع يف مرحلــة مــا بعــد عــام  2011عندمــا أصبحــت النســاء أهدا ًفــا ســهلة للخاطفــن لجملــة
أســباب منهــا االحتــال الكبــر بكونهــن غــر مســلحات .كــا طالــت حــوادث االختفــاء فئــات مهنيــة محــددة (مثــل األطبــاء) ، 7مــا أضــاف
طبقــة أخــرى مــن التعقيــد.
وتعكــس أيضً ــا داللــة األلفــاظ بشــأن االختفــاء التعقيــد املذكــور أعــاه .فغال ًبــا مــا يســتخدم الليبيــون مصطلــح «االختطــاف» عندمــا تُعـرَض
عــى أرسة املخطــوف أو غريهــا فرصــة للحصــول عــى إطــاق رساح مقابــل أمــر معــن (مثــل فديــة أو تنــازل آخــر) ،يف حــن يُســتخدم
مصطلــح «االختفــاء القــري» بشــكل شــائع عندمــا ال يُقــدم الخاطفــون أي وســيلة للتفــاوض عــى اإلفــراج .ففــي الســياق الليبــي ،يتمثــل
هــدف الجامعــات املســؤولة عــن حــاالت االختفــاء يف إضعــاف الفصيــل أو املجتمــع الــذي تنتمــي إليــه الضحيــة ،مــن دون أن تلجــأ
 5يف عام  ،2011قُدّر عدد املفقودين يف ليبيا نتيجة النزاع والقمع الداخيل خالل دكتاتورية القذايف مبا ال يقل عن ١٠,٠٠٠شخص .والعدد اإلجاميل للمفقودين منذ ذلك
الحني غري معروف ،ولكن املجموع قد يصل إىل  ٢٠,٠٠٠شخص.
 6تحليل استشاريي اللجنة الدولية لشؤون املفقودين استنادًا إىل مقابالت أُجريت مع النشطاء وغريهم.
 7يف اجتامع عقدته اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف كانون األول/ديسمرب  2020وفق قاعدة تشاتام هاوس مع نشطاء وممثيل منظامت املجتمع املدين الليبي،
تم التشديد عىل أن قضية األطباء املفقودين تؤث ّر عىل املجتمع منذ عام  .2011وكرد فعل ،غادر العديد من األطباء البالد خوفًا من أن ينتهي املطاف بهم يف عداد
املفقودين.
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بالــرورة إىل قتــل الضحيــة.
كنتيجــة مبــارشة للتــرذم الســيايس واملؤســي الــذي أعقــب ســقوط القــذايف يف عــام  ،2011أضحــت حــاالت االختفــاء ظاهــرة منتــرة يف
جميــع أنحــاء ليبيــا .ورغــم هــذا االنتشــار ،يبــدو أن اختفــاء األشــخاص يخــدم مزيجً ــا مختل ًفــا مــن األغــراض ،حســب املوقــع .فرتتبــط حــاالت
االختفــاء بثالثــة أنــواع رئيســية مــن الدوافــع )i( :كعقــاب ســيايس أو أيديولوجــي؛ أو ( )iiللحصــول عــى فديــة ماليــة؛ أو ( )iiiكوســيلة
إلبــراز القــوة يف ســياق النزاعــات املحليــة .تنتــر هــذه األنــواع الثالثــة يف جميــع أنحــاء البــاد ،ولكــن يســجِّ ل كل منهــا نســبة مختلفــة
حســب املوقــع .فعــى ســبيل املثــال ،يحــل الدافــع املــايل محــل الدوافــع األخــرى يف الجنــوب .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،يطغــى يف الــرق
الدافــع الســيايس واأليديولوجــي عــى الدوافــع األخــرى .أمــا يف الغــرب ،فيمكــن مالحظــة نــوع مــن التــوازن بــن الدوافــع الثالثــة .وهــذه
املالحظــات ال تشــر إىل أن الوضــع ثابــت يف البــاد ،بــل عــى العكــس ،ينبغــي عــى املراقبــن أن يضعــوا يف اعتبارهــم أن الديناميــات تتغــر.
مــن هنــا ،يأخــذ هــذا القســم يف االعتبــار أن ديناميــات االختفــاء مختلفــة يف ثالثــة أجــزاء مــن البــاد ،أي الــرق والغــرب (مبــا يف ذلــك
ترهونــة) والجنــوب الغــريب.

 .2.1رشق ليبيا

8

يف الســنوات األخــرة ،مل تتمحــور عمليــات االختطــاف والجرائــم األخــرى يف رشق ليبيــا حــول مجموعــة واحــدة محــددة ،بــل طالــت
مختلــف الجهــات الفاعلــة السياســية واالجتامعيــة واألمنيــة والعســكرية .ويف أغلــب األحيــان ،مل ُتتَّخــذ أي إجــراءات قانونيــة إال بعــد فشــل
الوســاطة القبليــة أو الجهــود املبذولــة لتهديــد الجنــاة املشــتبه بهــم ،أو عندمــا مل يُط َلــق رساح الضحيــة بعــد دفــع الفديــة.
يعتــر االختفــاء عــن طريــق االختطــاف أو الخطــف ،مــن بــن انتهــاكات أخــرى ،مظه ـرًا مــن مظاهــر الــراع عــى الســلطة .ومثــة أيضً ــا
حــوادث تُعــزى إىل دوافــع قبليــة ودينيــة .ففــي املجــال الدينــي ،تزايــد توكيــد الســلفيني األصوليــن لذاتهــم خــال الســنوات الســت إىل
الســبع املاضيــة .ويُقــال إن الســلفيني األصوليــن ،الذيــن يطلــق عليهــم أحيا ًنــا مصطلــح مهــن هــو «املداخلــة» أو «املدخليــون» ،يديــرون
ســجونًا رسيــة وينفــذون أحــكام إعــدام أحيا ًنــا.
ميكــن تفســر الزيــادة يف حــاالت االختطــاف واالختفــاء يف رشق البــاد مــن خــال تحديــد الديناميــات االجتامعيــة والسياســية واألمنيــة
والعســكرية املؤثــرة ،وتتشـكّل هــذه الديناميــات بفعــل عــدة عوامــل .أوالً ،التقاليــد :تواصــل الروابــط والعالقــات املجتمعيــة تحديــد أمنــاط
التفاعــل بــن القــوى املحليــة عــى مســتوى الجامعــة واألفــراد .غال ًبــا مــا تــوىل األعــراف االجتامعيــة تقدي ـرًا أكــر مــن القانــون .فعندمــا
تنشــب النزاعــات ،تتنحــى املؤسســات الرســمية يف كثــر مــن األحيــان إلفســاح املجــال أمــام القــوى االجتامعيــة إليجــاد حــلّ لهــذه النزاعــات،
مــا يفــي إىل تــراخٍ يف إقامــة العــدل .ثان ًيــا ،يق ِّلــل ضعــف املؤسســات الرســمية مــن احتــال محاســبة بعــض الخاطفــن عــى أفعالهــم .كــا
أن الطابــع الهجــن للعديــد مــن الجامعــات املســلحة يف رشق ليبيــا هــو مبثابــة عامــل آخــر يســاهم يف زيــادة حــوادث االختطــاف .وتعتــر
املجموعــات هجينــة مبعنــى أنهــا تتــرف غال ًبــا كجهــات فاعلــة مســتقلة غــر حكوميــة وتحتفــظ يف الوقــت نفســه مبنصــب رســمي يف
املؤسســات .فرتقــى هــذه الظاهــرة إىل مســتوى تســوية مؤقتــة بــن الســلطة الحكوميــة وغــر الحكوميــة .تشــكل هــذه العوامــل مجتمعــة
حافـزًا لعمليــات االختطــاف ،خاصــة يف ســياق املنافســة بــن مراكــز القــوى يف رشق ليبيــا ،حيــث يحــاول كل منهــا تحقيــق الهيمنــة السياســية
والقانونيــة واألمنيــة واملاليــة .وتســتمد الجهــات الفاعلــة غــر الرســمية يف هــذا النظــام الهجــن قوتهــا مــن االنتــاء إىل فصائــل سياســية أو
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تيــارات دينيــة أو قــوى اجتامعيــة محــددة ،مبــا فيهــا الشــبكات اإلجراميــة.
وتشــمل املامرســات التــي تتسـبّب بحــاالت الفقــدان يف رشق ليبيــا االختطــاف مــن أجــل الدوافــع املاليــة (االختطــاف مــن أجــل الفديــة)
واإلخفــاء القــري .ويف حــن أن االختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى فديــة يُرتكــب يف األســاس عــى يــد املجرمــن ،فــإن اإلخفــاء القــري
مييــل إىل الحــدوث بعــد النزاعــات القبليــة أو الدينيــة .نجمــت حــاالت الفقــدان عــن أفعــال ارتكبهــا أفــراد يرتبطــون غال ًبــا بشــبكات
معقــدة متقاطعــة ،ويشــمل هــؤالء عنــارص يف الحركــة الســلفية وقــوات أمــن وجنــود ومدنيــن .وهــذه الشــبكات ليســت متامســكة متا ًمــا
وهــي مقسّ ــمة إىل وحــدات فرعيــة تُنافــس مراكــز القــوى الرئيســية يف رشق ليبيــا .ميكــن كذلــك أن تكــون عمليــات االختطــاف التــي تطــال
الشــخصيات العامــة والناشــطني عرضً ــا مــن أعــراض املنافســة بــن قيــادة الجيــش الوطنــي الليبــي والقــوات الفيدراليــة واملوالــن للنظــام
الســابق .لذلــك فــإن انقســام القــوى يكتــي أهميــة خاصــة يف ســياق قضيــة املفقوديــن يف رشق ليبيــا ،وتشــكل حــاالت اإلخفــاء واالختطــاف
شــك ًال مــن أشــكال العنــف املســتمر منخفــض الحــدة.
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 .2.2.1الوضع يف غرب ليبيا
تجــري يف منطقــة طرابلــس الكــرى عمليــات اختطــاف مــن أنــواع مختلفــة :يُختطــف النــاس ألســباب سياســية 10؛ تنخــرط معظــم ميليشــيات
طرابلــس يف عمليــات اختطــاف إمــا ألســباب خاصــة بهــا ،والتــي غال ًبــا مــا تكــون ماليــة ،أو اتبا ًعــا لتعليــات مــن جهــات فاعلــة داخليــة أو
خارجية.
تتميــز بعــض عصابــات االختطــاف بقدرتهــا عــى إخفــاء عملياتهــا وصالتهــا بالجامعــات املســلحة .فتعمــل يف منظــات شــبه معقــدة وتنسّ ــق
عــن كثــب مــع جامعــات مــن جنــزور وورشــفانة والزاويــة وأبــو عيــى وصرباتــة ورصمــان ومــن قــرى ومــدن أخــرى خــارج طرابلــس.
ويتــم بيــع األشــخاص الذيــن يقعــون يف أيــدي هــذه العصابــات بــن الجامعــات.
تتوجّ ــه بعــض عصابــات االختطــاف األخــرى إىل األهــداف الســهلة مثــل العــال املهاجريــن واملهاجريــن غــر الرشعيــن الذيــن يقيمــون يف
مراكــز االحتجــاز وأماكــن التجمــع األخــرى .وغال ًبــا مــا تحتجــز هــذه الجامعــات اإلجراميــة ضحاياهــا يف جنــوب رشق طرابلــس ،وخصوصً ــا
يف منطقــة وادي الربيــع ويف مــزارع فارغــة تقــع عــى طريــق املطــار.
بشــكل عــام ،وباســتثناء ترهونــة ورمبــا بنــي وليــد ،أصبحــت عمليــات االختطــاف أقــل توات ـرًا اآلن يف طرابلــس مقارن ـ ًة مبــا كانــت عليــه
قبــل نصــف عقــد مــن الزمــن .ويعــود الســبب يف ذلــك إىل الطبيعــة التعدديــة للمشــهد الســيايس واألمنــي هنــاك ،حيــث احتــكار القــوة
أقــل منــه يف الجــزء الرشقــي مــن ليبيــا.
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 .2.2.2ترهونة :رسد لألحداث التي سبقت اكتشاف املقابر الجامعية يف عام 2020
ترهونــة هــي مدينــة ريفيــة تقــع عــى بُعــد  95كيلومـرًا جنــوب رشق طرابلــس ويبلــغ عــدد ســكانها  40ألــف نســمة وتحيــط بهــا بلــدات
أصغــر حجــاً  .بــن عامــي  2012و ،2015بــرز «اإلخــوة الــكاين» ببــطء كقــادة يخشــاهم ســكان ترهونــة مــن خــال حشــد قــوات عســكرية
ورشطيــة موجــودة يف املدينــة وإنشــاء ميليشــيا خاصــة بهــم تضــم عــدة آالف مــن املقاتلــن .وكانــت األداة األساســية التــي اســتخدمها
اإلخــوة لفــرض هيمنتهــم عــى ســكان مدينتهــم هــي تنفيــذ عمليــات خطــف وتعذيــب وقتــل .أدار اإلخــوة الــكاين ترهونــة ومحيطهــا
كدويلــة ،ويُشــتبه يف أنهــم قتلــوا مــا بــن  300و ١٠٠٠شــخص يف العقــد املــايض .وبــرف النظــر عــن الجثــث التــي عُ ــر عليهــا يف املقابــر
التــي تــم اكتشــافها بعــد مغادرتهــم ،كان املئــات ممــن تعرضــوا لالختطــاف عــى أيديهــم عــى قيــد الحيــاة عندمــا فـرّوا مــن ترهونــة يف
أيار/مايــو  ،2020ولكــن مــن الصعــب الحصــول عــى إحصــاءات أكــر دقــة.
بــدءًا بعمــل انتقامــي ردًا عــى مقتــل أخيهــم عــي الــكاين يف عــام  ،2012اســتغل اإلخــوة الناجــون الواقعــة إلرســاء مامرســات عنيفــة بقــدر
أقــل مــن التحفــظ مقارن ـ ًة بأقرانهــم يف البلديــات الليبيــة األخــرى .كانــت سياســتهم تقــوم عــى ترهيــب النــاس لســبب وحيــد هــو بــث
الخــوف الدائــم . 11يف آذار/مــارس  ،2019أقنــع اللــواء حفــر اإلخــوة الــكاين بالتحالــف معــه حتــى يتمكــن مــن مهاجمــة طرابلــس .وبعــد
بــدء هــذه الحملــة ،أضحــت عمليــات الخطــف والقتــل عــى يــد اإلخــوة ومليشــيتهم تحــدث مــرارًا وتكــرارًا لــي يحافظــوا عــى ســيطرتهم
عــى منطقــة تعتــر حيويــة لعمليــة عســكرية واســعة النطــاق.
يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2020أصــدرت الواليــات املتحــدة عقوبــات ضــد زعيــم الجامعــة محمــد الــكاين . 12وقبــل أيــام قليلــة مــن هــذا
القــرار ،كانــت الواليــات املتحــدة وأملانيــا قــد اقرتحتــا أن ُتــدرج لجنــة العقوبــات التابعــة ملجلــس األمــن الــدويل امليليشــيا الليبيــة وزعيمهــا
عــى القامئــة الســوداء بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،إال أن روســيا منعــت ذلــك بحجــة أن مزيــد مــن األدلــة حــول قتــل املدنيــن
مطلوبــة . 13يف كانــون األول/ديســمرب  ،2020طالبــت روســيا مــرة أخــرى بأدلــة أقــوى تُثبــت تــورط محمــد الــكاين يف الجرائــم املزعومــة
املنســوبة إليــه مــن قبــل الواليــات املتحــدة. 14
يجــب أال يُســتثنى احتــال وقــوع أحــداث مشــابهة تنطــوي عــى أعــداد مامثلــة مــن الضحايــا كتلــك التــي وقعــت يف ترهونــة يف أجــزاء
أخــرى مــن ليبيــا.
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تحتــوي املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة الكبــرة يف ليبيــا عــى نســبة كبــرة مــن احتياطــات البالد مــن امليــاه العذبــة واملعــادن والهيدروكربونات،
والتــي تعتمــد عليهــا البــاد بشــكل كبــر .ورغــم ذلــك ،تعتــر املؤسســات يف مناطــق أخــرى مــن البــاد هــذه املنطقــة هامشــية .عــى مــر
 11نرشت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات مؤثرة عن أفعالهم.
 12انظر البيان الصحفي املعنون ‘ ،’Treasury Sanctions Militia and Its Leader in Connection with Serious Human Rights Abuse in Libyaوزارة
الخزانة األمريكية ( 25ترشين الثاين/نوفمرب )2020
 13انظر  21( https://www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKBN28101Pترشين الثاين/نوفمرب )2020
 14انظر  26( https://www.libyaobserver.ly/news/moscow-us-has-no-evidence-russia-interfering-libyaكانون األول/ديسمرب )2020
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التاريــخ ،هيمــن منــط مــن اإلهــال عــى هــذا الجــزء مــن البــاد ومــا زال قامئًــا حتــى يومنــا هــذا .فأفــى ذلــك ،إىل جانــب الفســاد
املســترشي يف هــذه املنطقــة ،إىل مســتوى فقــر أعــى منــه يف أي مــكان آخــر يف البــاد ،مــا ترتــب عليــه انتشــار انعــدام األمــن .مــن هنــا،
تــرز ثــاث فئــات مــن الدوافــع وراء حــاالت االختفــاء يف املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة )i( :الدوافــع السياســية؛ ( )iiوالدوافــع االقتصاديــة؛
( )iiiوالنزاعــات القبليــة.
تكمــن أســباب سياســية وراء بعــض عمليــات االختطــاف يف مناطــق ســبها وأوبــاري ومــرزق .وتُن ِّفــذ هــذه العمليــات مثـ ًا جهــات فاعلــة
قبليــة إلســكات املعارضــة السياســية مــن خــال اســتهداف منتقــدي السياســيني املنتمــن إىل قبيلتهــا .كــا تُن َّفــذ عمليــات االختطــاف هــذه
أيضً ــا يف األشــهر التــي تســبق االنتخابــات البلديــة أو الترشيعيــة أو غريهــا.
يتعـرّض النــاس لالختطــاف أيضً ــا بســبب النزاعــات املحليــة عــى املواقــع االســراتيجية مثل آبــار النفــط واملعســكرات العســكرية واملطارات.
وتشــكل عمليــات االختطــاف يف الصحــراء الكــرى يف الجنــوب الغــريب مصــدر دخــل منتظــم .فيــزداد بشــكل خــاص الســعي للحصــول عــى
فديــة ،كدافــع لالختطــاف ،عندمــا تتضــاءل مصــادر الدخــل األخــرى ،مثــل تدفقــات اإليــرادات املرتبطــة بالتهريــب.
كــا تجــري عمليــات اختطــاف بالقــرب مــن حــدود أرايض التهريــب التابعــة للقبائــل واملمتــدة مــن أقــى الجنــوب إىل وســط البلــد .وتُعتــر
مناطــق مثــل وادي الشــاطئ والشــويرف «بــؤرًا ســاخنة» .ومــع ذلــك يف الجــزء الجنــويب الغــريب مــن ليبيــا ،نــادرًا مــا تنحــر جغراف ًيــا
عمليــات االختطــاف املرتبطــة بالنزاعــات القبليــة ،فيمكــن لهــا أن متتــد بســهولة إىل أجــزاء أخــرى مــن البــاد .16كــا ميكــن للنزاعــات
القبليــة أن تــؤدي إىل زيــادة يف عمليــات االختطــاف هــذه.17
تنخــرط أيضً ــا الجامعــات املتطرفــة ،مثــل داعــش ،يف عمليــات اختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى فديــة ،كــا يحصــل مثـ ًا يف غــدوة .وتُعتــر
هــذه املنطقــة ،إضافـ ًة إىل األحيــاء الجنوبيــة الرشقيــة مــن ســبها ،خطــرة ألنهــا تأ ّثــرت بشــكل غــر متناســب بالنــزاع األخــر.

مثال ،امتد النزاع الذي بدأ يف براك الشاطئ بني قبيلة املقارحة وقبيلة الحساونة إىل سبها ،حيث تعيش مجتمعات من القبيلتني .ومع امتداد النزاعات إىل مناطق
ً 16
أخرى ،انترشت أيضً ا عمليات االختطاف.
 17ميكن مالحظة ذلك يف النزاع بني أفراد قبيلة القذاذفة.
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 .IIIاإلطار القانوني
 .3.1االلتزامات القانونية الدولية لليبيا
رغــم أن ليبيــا مل تو ّقــع أو تص ـدّق عــى االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري ،إال أنهــا ملزمــة مبوجــب
القانــون الــدويل بالتقيّــد بااللتزامــات املتعلقــة باألشــخاص املفقوديــن واملختفــن وأرسهــم.

ليبيا طرف يف عدد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تُلزمها بحامية حقوق املفقودين واملختفني ،ومنها:
•العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛
•العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛
•اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
•اتفاقية حقوق الطفل؛
•اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛
•االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛
•االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم؛
•اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها.
وصدّقــت ليبيــا أيضـاً عــى عــدد مــن الربوتوكــوالت االختياريــة ذات الصلــة ،مبــا فيهــا الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن
اشــراك األطفــال يف املنازعــات املســلحة ،وهــو الربوتوكــول األكــر صلــة بالســياق الحايل.
ليبيا طرف أيضً ا يف اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.
عــاوة عــى ذلــك ،صدّقــت ليبيــا عــى االتفاقيــة الدوليــة للبحــث واإلنقــاذ البحريــن ،18وعــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة
املنظمــة عــر الوطنيــة ،إىل جانــب الربوتوكــول ذي الصلــة ملنــع وقمــع ومعاقبــة االتجار باألشــخاص ،وبخاصــة النســاء واألطفــال ،وبروتوكول
مكافحــة تهريــب املهاجريــن عــن طريــق الــر والبحــر والجــو.19
وعــى الصعيــد اإلقليمــي ،ليبيــا طــرف يف امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب ،وامليثــاق األفريقــي لحقــوق ورفاهيــة الطفــل،
وبروتوكــول حقــوق املــرأة يف أفريقيــا.

 18املنظمة البحرية الدولية ،االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ البحريني (SAR)، http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/
International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
 19االتفاقيات والربوتوكوالت التي صدّقت عليها ليبيا https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html
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ليبيــا ملزمــة أيضً ــا بقواعــد القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ذات الصلــة والتــي تشــكل جــزءًا مــن القانــون الــدويل العــريف .وبصفتهــا
عضــو يف األمــم املتحــدة ،فــإن ليبيــا ملزمــة بتنفيــذ إعــان األمــم املتحــدة بشــأن حاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري واإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان.

يف ضــوء مــا ســبق ،تلتــزم ليبيــا باحــرام وحاميــة وتعزيــز وإعــال حقــوق اإلنســان لجميــع األشــخاص الخاضعــن لواليتهــا،
مبــا يف ذلــك:
•الحق يف االنتصاف الفعال (مبا يف ذلك جرب الرضر)؛
•الحق يف عدم الحرمان من الحياة تعسفًا؛
•الحق يف عدم الحرمان من الحرية تعسفًا؛
•الحق يف احرتام الحياة األرسية؛
•الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
•الحق يف عدم التعرض لالختفاء القرسي؛
•الحق يف االعرتاف بالشخصية القانونية.
وليبيا ملزمة بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم مرتكبيها إىل العدالة.

كــا أنهــا طــرف يف اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  1949والربوتوكولــن اإلضافيــن األول والثــاين لعــام  1977التفاقيــات جنيــف األربــع لعــام
 ،1949مــن بــن معاهــدات أخــرى للقانــون الــدويل اإلنســاين .وبالتــايل ،ال بـ ّد أن تتّخــذ خطــوات لحاميــة املدنيــن واملقاتلــن والســجناء يف
أوقــات النزاعــات املســلحة الدوليــة وكذلــك النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة. 20
مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين تحدي ـدًا ،فــإن ليبيــا ملزمــة باتّخــاذ خطــوات لضــان إبــاغ األرس مبصــر أقاربهــا املفقوديــن ، 21وهــي
ملزمــة أيضً ــا مبوجبــه باتّخــاذ خطــوات إلعــادة التواصــل بــن أفــراد األرس الذيــن تشــتت شــملهم بســبب النــزاع .كــا تضطلــع ليبيــا
مبســؤوليات فيــا يتعلــق باملتوفــن ،فيجــب أن تتعقــب وتســتعيد الرفــات وتســعى للتعــرف عليهــا.
دعــا العديــد مــن أصحــاب املصلحــة حكومــة الوفــاق الوطنــي إىل التوقيــع عــى املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي مل تنضــم إليهــا ليبيــا
بعــد . 22وهــي تشــمل االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئــن والربوتوكــول الخــاص بوضــع الالجئــن؛ والربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضة
التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة؛ واالتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن
 20يشمل ذلك اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949باإلضافة إىل الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين لعام  1977التفاقيات جنيف األربع لعام .1949
 21وفقًا التفاقية جنيف (الرابعة) ،يجب عىل كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعامل البحث التي يقوم بها أفراد العائالت املشتتة بسبب النزاع (انظر املادة .)26
ويطلب الربوتوكول اإلضايف األول من كل طرف يف النزاع أن يقوم بالبحث عن األشخاص الذين أبلغ الطرف الخصم عن فقدهم (انظر املادة  .)33ووفقًا للقانون الدويل
اإلنساين العريف ،يجب عىل كل طرف يف النزاع أن يتّخذ اإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح ،ويجب أن يز ّود أفراد
عائالتهم بأي معلومات لديه عن مصريهم (انظر القاعدة  - 117دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدويل اإلنساين العريف).
 22مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان« ،تقرير الفريق العامل املعني باملراجعة الدورية الشاملة :ليبيا» ،الدورة الثالثون .)2015( ،وثيقة األمم املتحدة رقم A/
 ،HRC/30/166الفصل الثاين .متاح عرب الرابط التايلhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/162/91/PDF/G1516291.pdf?Ope� :
nElement
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 .3.2املساءلة – اإلجراءات الدولية
يشــكل عــدم إجــراء تحقيقــات فعالــة يف قضايــا املفقوديــن ،مبــا يف ذلــك ظــروف االختفــاء ،انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان األساســية للمفقوديــن
وأفــراد أرسهــم .كــا أنــه يتعــارض مــع مبــادئ نظــام قائــم عــى ســيادة القانــون .تُعــد التحقيقــات الفعالــة مــن املكونــات الالزمــة لتوفــر
التــزام موثــوق بــه بالتعامــل مــع الجرائــم املُرتكبــة يف املــايض .تســاهم املســاءلة عــن جرائــم املــايض يف إعــال حقــوق األرس وكذلــك
حقــوق املفقوديــن .تحــدد اللمحــة العامــة الــواردة أدنــاه اإلجــراءات الدوليــة الجاريــة الراميــة إىل معالجــة مســألة املســاءلة عــن الجرائــم
الدوليــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين املُرتكبــة يف ليبيــا عــى مــدار الســنوات املاضيــة ،وحيثــا أمكــن ،إىل إطــاق
االســتجابة الالزمــة مــن جانــب الســلطات املحليــة لتقديــم مرتكبــي الجرائــم إىل العدالــة.
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة واملحكمــة الجنائيــة الدوليــة ( - )ICCيف  26شــباط/فرباير  ،2011اعتمــد مجلــس األمــن باإلجــاع
القــرار  )2011( 1970القــايض بإحالــة الوضــع الســائد يف ليبيــا منــذ  15شــباط/فرباير  2011إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة .وبالتــايل ،أصبــح
بإمــكان املحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن متــارس واليتهــا القضائيــة عــى الجرائــم املدرجــة يف نظــام رومــا األســايس املرتكبــة عــى األرايض
الليبيــة أو عــى املواطنــن الليبيــن الذيــن ارتكبوهــا اعتبــارًا مــن  15شــباط/فرباير  2011فصاعـدًا . 24وأشــار مجلــس األمــن إىل أن الهجــات
املمنهجــة الواســعة النطــاق ضــد الســكان املدنيــن قــد ترقــى إىل مرتبــة جرائــم ضــد اإلنســانية ،وأعــرب عــن قلقــه إزاء معانــاة الالجئــن
الذيــن أجــروا عــى الفــرار مــن العنــف .وش ـدّد عــى «رضورة احــرام حريتــي التجمــع الســلمي والتعبــر ،مبــا يف ذلــك حريــة وســائل
اإلعــام» ،وأ ّكــد عــى «رضورة محاســبة املســؤولني عــن الهجــات املوجهــة ضــد املدنيــن ،ويشــمل ذلــك القــوات الخاضعــة لســيطرتهم».
أســفر التحقيــق الــذي بــدأ يف آذار/مــارس  2011عــن رفــع ثــاث دعــاوى ضــد خمســة مــن املشــتبه بهــم يف األصــل ،وتضمنــت اتهامــات
بارتــكاب الجرائــم التاليــة:
•جرائم ضد اإلنسانية :القتل العمد والسجن والتعذيب واالضطهاد وغري ذلك من األعامل الالإنسانية.
•جرائم حرب :القتل العمد والتعذيب واملعاملة القاسية واالعتداء عىل الكرامة الشخصية.
أُســقطت مذكــرة االعتقــال بحــق معمــر محمــد ابومنيــار القــذايف يف  22ترشيــن الثاين/نوفمــر  2011بســبب وفاتــه .وانتهــت الدعــوى ضــد
عبــد اللــه الســنويس أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف  24متوز/يوليــو  2014عندمــا أ ّكــدت دائــرة االســتئناف قــرار الدائــرة التمهيديــة
بإعــان القضيــة غــر مقبولــة أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة .يف التقريــر الــدوري (التقريــر التاســع عــر 5 ،أيار/مايــو  )2020الــذي
قدمــه مكتــب املدعــي العــام باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة إىل مجلــس األمــن الــدويل ،أعــرب املكتــب عــن قلقــه إزاء «التقاريــر التــي تفيــد
حــدوث تصاعــد مســتمر يف عمليــات االختطــاف واالختفــاء القــري للمدنيــن ،مبــا يف ذلــك الصحفيــون ونشــطاء املجتمــع املــدين واملحامــون
واملهاجــرون ومســؤولو الدولــة عــى يــد الجامعــات املســلحة ،مبــا يف ذلــك الجيــش الوطنــي وقــوة الــردع الخاصــة ولــواء النــوايص وجامعات
 23مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،االستعراض الدوري الشامل للفريق العامل املعني باملراجعة الدورية الشاملة« ،موجز أصحاب املصلحة» ،الدورة السادسة
والثالثون .)2017( ،وثيقة األمم املتحدة رقم  A/HRC/WG.6/36/LBY/3الفقرة  .2متاح عرب الرابط التايلhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :
GEN/G20/054/01/PDF/G2005401.pdf?OpenElement
 24مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،القرار  )2011( 1970الذي اعتمده مجلس األمن يف جلسته  26 ،6491شباط/فرباير  .2011وثيقة األمم املتحدة رقم S/
 .)2011( RES/1970متاح عرب الرابط التايل)https://www.undocs.org/S/RES/1970%20%20(2011 :
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أخــرى .وتشــر التقاريــر عــى وجــه الخصــوص إىل أن اللــواء التاســع ،املعــروف أيضً ــا باســم الكانيــاتُ ،يدّعــى مبســؤوليته عــن العديــد مــن
حــاالت االختفــاء القــري والتعذيــب والقتــل خــارج نطــاق القضــاء يف ترهونــة .25»...وفيــا يتعلــق بالجرائــم املرتكبــة ضــد املهاجريــن،
أعــرب مكتــب املدعــي العــام عــن قلقــه إزاء «التقاريــر التــي تشــر إىل اســتمرار تعـرّض املهاجريــن والالجئــن يف ليبيــا عــى نحــو منتظــم
لالحتجــاز التعســفي والقتــل غــر القانــوين واالختفــاء القــري والتعذيــب والعنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس
واالختطــاف لطلــب الفديــة واالبتــزاز والســخرة».26
مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان – يف دورتــه االســتثنائية الخامســة عــرة ( ،)2011اعتمــد مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق
ـى حقيقــة جميــع انتهــاكات
اإلنســان القــرار دإ 1/15-وق ـرّر «إرســال بعثــة دوليــة مســتقلة عــى وجــه الرسعــة لتقــي الحقائــق ...لتتقـ ّ
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان املزعومــة يف ليبيــا وتتث ّبــت مــن وقائــع وظــروف هــذه االنتهــاكات والجرائــم املرتكبــة ،وتحـدّد املســؤولني
عنهــا ،إذا مــا أمكنهــا ذلــك ،وتق ـدّم توصيــات ،خاص ـ ًة حــول إجــراءات املحاســبة ،كلّ ذلــك بغيــة ضــان أن يخضــع األفــراد املســؤولون
للمحاســبة».27
اســتنتجت لجنــة التحقيــق الدوليــة إىل أن «قــوات القــذايف ارتكبــت جرائــم دوليــة يف ليبيــا ،وعــى وجــه التحديــد جرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم حــرب .كــا ارتُكبــت أعــال قتــل عمــد ،واختفــاء قــري ،وتعذيــب يف ســياق هجــات واســعة النطــاق أو منهجيــة عــى الســكان
املدنيــن .وكشــفت اللجنــة عــن ارتــكاب انتهــاكات أخــرى ،منهــا القتــل خــارج نطــاق القانــون ،وحــوادث فرديــة تشــمل التعذيــب وإســاءة
املعاملــة ،واالعتــداء عــى املدنيــن ،واالغتصــاب .وخلصــت اللجنــة أيضً ــا إىل أن القــوات املناهضــة للقــذايف ،أي الثــوار ،ارتكبــت انتهــاكات
ـن للجنــة أن هــذه االنتهــاكات تشــمل القتــل خــارج
جســيمة ،منهــا جرائــم حــرب وانتهــاكات للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .]…[ ،وتبـ َّ
ـن للجنــة بشــكل خــاص ،أن
نطــاق القانــون ،واالعتقــال التعســفي ،والتعذيــب ،واالختفــاء القــري ،واالعتــداءات العشــوائية ،والســلب .وتبـ َّ
الثــوار اســتهدفوا مدينــة تاورغــاء ،ومجتمعــات أخــرى» .28وكانــت التوصيــة الرئيســية هــي أن الحكومــة املؤقتــة ســتحتاج إىل دعــم كبــر
مــن األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل.
يف قــراره  30/28الصــادر يف آذار/مــارس  2015بشــأن «الدعــم التقنــي وبنــاء القــدرات لتحســن حالــة حقــوق اإلنســان يف ليبيــا» ،طالــب
مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان بــأن «ترســل بشــكل عاجــل بعثــة للتحقيــق
يف االنتهــاكات والتجــاوزات للقانــون الــدويل لحقــوق االنســان التــي ارتُكبــت يف ليبيــا منــذ مطلــع عــام  ،2014وتحديــد الوقائــع والظــروف
املرتبطــة بهــذه االنتهــاكات والتجــاوزات مــن أجــل تفــادي اإلفــات مــن العقــاب وضــان املحاســبة الكاملــة ،وذلــك بالتنســيق مــع بعثــة
األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا» .انســجامًا مــع هــذه الواليــة ،أنشــأت املفوضيــة الســامية مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان
للتحقيــق يف األوضــاع يف ليبيــا ،والــذي أنهــى أعاملــه يف كانــون الثاين/ينايــر  .2016ويصــف تقريــر مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان  29االنتهــاكات الواســعة النطــاق للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي
عمال بقرار مجلس األمن  ،)2011( 1970الفقرتان https:// 25-24
 25انظر التقرير التاسع عرش للمدعي العام باملحكمة الجنائية الدولية إىل مجلس األمن الدويل ً
www.icc-cpi.int/itemsDocuments/19th-report-icc-otp-UNSC-libya-ENG.pdf
 26املرجع نفسه.
 27مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان« ،القرار دإ 1/15-املعنون وضع حقوق اإلنسان يف الجامهريية العربية الليبية» ،وثيقة األمم املتحدة رقم A/HRC/S-15/1
( ،)2011الفقرة .11
 28مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان« ،تقرير لجنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا» ،وثيقة األمم املتحدة رقم .)2014( A/HRC/19/68
 29مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان« ،تحقيق مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن ليبيا :تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان» ،وثيقة األمم املتحدة رقم .)2016( A/HRC/31/47

20

ارتكبهــا جميــع أطــراف النــزاع يف ليبيــا طــوال عامــي  2014و .2015يصــف التقريــر أيضً ــا وضــع املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان والصحفيــن
واملهاجريــن ومجتمــع تاورغــاء واألطفــال ،وإقامــة العــدل يف ليبيــا يف هــذا الســياق .كــا يقــدم تقييــاً لقطــاع العدالــة ويصــف املبــادرات
الراميــة إىل املســاءلة.
يف دورتــه الثالثــة واألربعــن يف عــام  ،2020طلــب مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان (القــرار  )A/HRC/43/L.40إىل املفوضيــة
ـن خــراء لتنفيــذ الواليــة التاليــة ،بطريقــة مســتقلة
الســامية أن تســتحدث عــى الفــور بعثــة لتقــي الحقائــق وترســلها إىل ليبيــا ،وأن تعـ ّ
ومحايــدة ،ملــدة ســنة واحــدة« :تقــي حقائــق وظــروف وحالــة حقــوق اإلنســان يف جميــع أنحــاء ليبيــا ،وجمــع واســتعراض املعلومــات
ذات الصلــة ،وتوثيــق االنتهــاكات والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جانــب جميــع
األطــراف يف ليبيــا منــذ بدايــة عــام  ،2016مبــا يف ذلــك توثيــق أي أبعــاد جنســانية لهــذه االنتهــاكات والتجــاوزات ،وحفــظ األدلــة بغيــة
ضــان محاســبة مرتكبــي انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين»  .30ونظـرًا للوضع عــى األرض
مــع تفــي كوفيــد 19-وقيــود امليزانيــة ،فقــد تأخــرت البعثــة قليـ ًا وبــدأت عملهــا يف كانــون الثاين/ينايــر .2021
كــا تــم اســتعراض امتثــال ليبيــا اللتزامــات حقــوق اإلنســان يف ســياق االســتعراض الــدوري الشــامل ملجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق
اإلنســان  .31وتــم اســتعراض امتثــال ليبيــا مــرة أخــرى يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  2020خــال الــدورة الثالثــة لالســتعراض الــدوري الشــامل.
بنــا ًء عــى التعليقــات التــي أطلعــت منظــات املجتمــع املــدين مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان عليهــا ،جــرى اإلبــاغ عــن تدهــور
حالــة حقــوق اإلنســان يف ليبيــا  .32تــم ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وجرائــم ضــد اإلنســانية ،مبــا يف ذلــك التعذيــب
واالحتجــاز غــر القانــوين واإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء القــري .تــم اإلبــاغ عــن أكــر مــن  700حالــة اختفــاء جديــدة
بــن كانــون الثاين/ينايــر  2017وحزيران/يونيــو  .33 2019ووثّقــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان العديــد مــن عمليــات القتــل غــر
القانونيــة ،ال ســيام ألفــراد تــم أرسهــم أو احتجازهــم أو اختطافهــم  .34وتــم تهديــد القضــاة ملحاولتهــم تحقيــق العدالــة للضحايــا .تشــر عدم
كفايــة املــوارد إىل أنــه مل يتــم التحقيــق يف العديــد مــن الجرائــم أو مقاضــاة مرتكبيهــا بشــكل صحيــح.
اللجنــة املعنيــة بحاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفــراد أرسهــم  -الحظــت اللجنــة املعنيــة بحاميــة حقــوق جميــع العــال
املهاجريــن وأفــراد أرسهــم ولجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري بقلــق كيفيــة ارتــكاب أعــال عنــف مامثلــة ضــد العديــد مــن املهاجريــن
وطالبــي اللجــوء  .35باإلضافــة إىل ذلــك ،أعربــت اللجنــة املعنيــة بحاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفــراد أرسهــم عــن قلقها بشــأن
عــدد املختفــن واملفقوديــن واملهاجريــن املجهولــن داخــل األرايض الليبيــة ،مبــا يف ذلــك مياههــا اإلقليميــة .يُحتجــز العديــد مــن املهاجريــن
والالجئني ،فض ًال عن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ،يف مراكز االحتجاز من دون إمكانية مراجعة قضائية.
 30مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،القرار « 40/39تقديم املساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا» ،وثيقة األمم املتحدة رقم
 ،)2020( A/HRC/RES/43/39الفقرة .44
 31مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان« ،تقرير وطني مقدم وفقًا للفقرة  5من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  ،21/16ليبيا» .وثيقة األمم املتحدة رقم
 ،)2015( A/HRC/WG.6/22/LBY/1الفصل السابع .متاح عرب الرابط التايلhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/089/43/PDF/ :
G1508943.pdf?OpenElement
 32وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)2020( A/HRC/WG.6/36/LBY/3املرجع املذكور ،الفقرتان  14و.15
 33وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)2020( A/HRC/WG.6/36/LBY/3املرجع املذكور ،الفقرتان  14و.15
 34وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)2020( A/HRC/WG.6/36/LBY/2املرجع املذكور ،الفقرة .16
 35مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري« ،تجميع بشأن ليبيا :تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان».
الدورة السادسة والثالثون .)2020( ،وثيقة األمم املتحدة رقم A/HRC/WG.6/36/LBY/2الفقرات  .12-10متاح عرب الرابط التايلhttps://documents-dds-ny. :
un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/065/95/PDF/G2006595.pdf?OpenElement
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يف عــام  ،2012وجهــت ليبيــا دعــوات دامئــة إىل الفريــق العامــل املعنــي مبســألة االحتجــاز التعســفي والفريــق العامــل املعنــي بحــاالت
االختفــاء القــري وغــر الطوعــي .ومــع ذلــك ،مل تُج ـ َر هــذه الزيــارات بعــد .36

 .3.3اإلطار القانوين املحيل
تأ ّثــر النظــام القانــوين يف ليبيــا تاريخ ًيــا باملصــادر العثامنيــة والفرنســية واإليطاليــة واملرصيــة .ويف ظــل الجامهرييــة العربيــة الليبيــة الشــعبية
االشــراكية العظمــى ،اتجهــت ليبيــا نحــو نظــام قانــوين قائــم عــى الرشيعــة ،ولكــن مــع بعــض االنحرافــات عنهــا .وُصــف النظــام القانــوين
الحــايل يف ليبيــا بأنــه «يف حالــة تغــر مســتمر وتقــوده كيانــات حكوميــة وغــر حكوميــة»  ،37وال توجــد قوانــن مطبقــة بشــكل موحــد
يف جميــع أنحــاء البــاد .والتسلســل الهرمــي للمصــادر القانونيــة وفــق ترتيــب تنــازيل هــو الدســتور ،والترشيعــات ،ومبــادئ الرشيعــة
اإلســامية ،واألعــراف ،ومبــادئ القانــون الطبيعــي واإلنصــاف .38
يتطلــب النهــج القائــم عــى ســيادة القانــون ملعالجــة قضيــة األشــخاص املفقوديــن مــن خــال اإلجــراءات يف املحاكــم إطــارًا قانون ًيــا محل ًيــا
ـر هــذا اإلطــار القانــوين أيضً ــا
مالمئًــا ميتثــل للمعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومبــادئ ســيادة القانــون ذات الصلــة .وينبغــي أن يُيـ ّ
اســتخدام األســاليب التكنولوجيــة والعلميــة يف التحقيقــات املتعلقــة باملفقوديــن .تــرد أدنــاه ملحــة عامــة عــى النصــوص القانونيــة املُحـدِّدة
لإلطــار القانــوين الــذي يعالــج قضيــة املفقوديــن يف ليبيــا.

أ .الدستور
دخــل دســتور اململكــة الليبيــة حيــز التنفيــذ يف  24كانــون األول/ديســمرب  39 1951وأُدخلــت تعديــات عليــه يف عــام  .1963يــدور الفصــل
الثــاين حــول حقــوق الشــعب وينــص عــى أن جميــع الليبيــن متســاوون أمــام القانــون وأن «الحريــة الشــخصية مكفولــة وجميــع األشــخاص
متســاوون أمــام القانــون» (املــادة  .40 )12ومبوجــب املــادة « ،16ال يجــوز القبــض عــى أي إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه إال يف
األحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون ،وال يجــوز إطال ًقــا تعذيــب أحــد وال إنــزال عقــاب مهــن بــه» .ظــل هــذا الدســتور ســاري املفعــول حتــى
أطــاح القــذايف بالنظــام امللــي والجمعيــة الوطنيــة الليبيــة يف عــام .1969
يف  3آب/أغســطس  ،2011عقــب عــزل القــذايف ،أصــدر املجلــس الوطنــي االنتقــايل اإلعــان الدســتوري االنتقــايل يف ليبيــا  .41وكان يفــرض
بهــذا اإلعــان أن يكــون أساسً ــا للحكــم خــال املرحلــة االنتقاليــة حتــى يتــم التصديــق عــى دســتور دائــم مــن خــال اســتفتاء .يــدور الفصــل
األول مــن اإلعــان حــول إقامــة نظــام ســيايس دميقراطــي مــدين قائــم عــى التعدديــة السياســية .وبحســب اإلعــان ،فــإن جميــع الليبيــن
متســاوون أمــام القانــون ويتمتعــون بنفــس الحقــوق املدنيــة والسياســية.

 36وثيقة األمم املتحدة رقم )2015( A/HRC/30/16املرجع نفسه ،الفقرة .10
 37كتاب حقائق العامل لوكالة املخابرات املركزية – ليبيا.
 38كلية الحقوق ،جامعة نيويورك ،املقال املعنون ‘( ’Libya’s Legal System and Legal Researchترشين الثاين/نوفمرب https://www.nyulawglobal. ،)2019
org/globalex/Libya1.html
 39دستور اململكة الليبية لسنة  24 .»1951كانون األول/ديسمرب  ،1951ص.26-1 .
 40دستور  1951الذي دخل حيز التنفيذ عند االستقالل 24 ،ديسمرب  ،1951بصيغته املعدلة يف  25أبريل .1963
 41مسودة امليثاق الدستوري للمرحلة االنتقالية» .اإلعالن الدستوري (.11-1 :)2011
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ويتنــاول الفصــل الثــاين مســألة الحقــوق والحريــات املدنيــة .مبوجــب املــادة « ،7تصــون الدولــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية،
وتلتــزم باالنضــام لإلعالنــات واملواثيــق الدوليــة واإلقليميــة التــي تحمــي هــذه الحقــوق والحريــات ،وتعمــل عــى إصــدار مواثيــق جديــدة
تكــرم اإلنســان» .ويعــرف الفصــل الثــاين مــن بــن أمــور أخــرى بالحــق يف اللجــوء؛ والحــق يف محاكمــة عادلــة مــع ضامنــات قانونيــة؛ والحــق
يف الحيــاة وحريــة التنقــل؛ والحــق يف حريــة التعبــر؛ وحريــة البحــث العلمــي وحريــة االتصــال وحريــة الصحافــة ووســائل اإلعــام والطباعــة
والنــر؛ والحــق يف التجمــع والتظاهــر واالعتصــام الســلمي .وتنــص املــادة  15عــى أن الدولــة تكفــل حريــة تكويــن األحــزاب السياســية
والجمعيــات وســائر منظــات املجتمــع املــدين .وتحــدد املــادة  30الجــدول الزمنــي لالنتقــال إىل دســتور دميقراطــي دائــم.
يف عــام  2017تــم نــر مــروع دســتور ،ولكنــه مل يُعتمــد بعــد  .42عُ ــرض مــروع الدســتور عــام  2017عــى مجلــس النــواب للتصديــق
عليــه ولكنــه قوبــل بالرفــض يف شــباط/فرباير  2018وأعقبــت ذلــك دعــوات لتعديــل دســتور عــام  1951بــدالً منــه  .43يعكــس مــروع
الدســتور لعــام  2017جزئ ًيــا هيــكل إعــان  ،2011و ُك ـرّس فصلــه الثــاين للحقــوق والحريــات  .44وتنــص املــادة  35مــن مــروع الدســتور
عــى أن «الدولــة تلتــزم بحاميــة الكرامــة اإلنســانية ،والوقايــة مــن صــور العنــف ،ومناهضــة التعذيــب ورضوب املعاملــة القاســية واملهينــة
والالإنســانية واالخفــاء القــري ،وكل صــور العبوديــة والــرق والســخرة واالتجــار بالبــر .وال تســقط جرامئهــا بالتقــادم» .كــا ينــص
مــروع الدســتور يف املــادة  37عــى حظــر كافــة صــور الســلوك التــي تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب وإبــادة جامعيــة
وإرهــاب ،وتشــمل األحــكام التــي تقــدم جوانــب جديــدة تلــك املتعلقــة بالحــق يف الصحــة ،وحقــوق الطفــل ،وحقــوق األشــخاص ذوي
االحتياجــات الخاصــة ودعــم حقــوق املــرأة .عــاوة عــى ذلــك ،يتوخــى مــروع الدســتور أيضً ــا إنشــاء مجلــس وطنــي لحقــوق اإلنســان
يتــوىل «ترســيخ قيــم حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة الــواردة يف الرشيعــة اإلســامية وتعزيزهــا ونــر ثقافتهــا» .وستشــمل اختصاصاتــه
رصــد أي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان وتبليــغ الجهــات الوطنيــة املختصــة بهــا ودعــم املواطنــن يف الحصــول عــى حقوقهــم.
ووف ًقــا ملــروع الدســتور لعــام  ،2017تُعتــر الرشيعــة املصــدر الرئيــي للترشيــع (املــادة  ،)1ولكنــه ال يشــر بوضــوح إىل مــا يعنيــه ذلــك،
مــا يثــر مخــاوف 45مــن أن تخضــع حقــوق اإلنســان والحريــات لتفســر مجلــس النــواب  .46عــاوة عــى ذلــك ،فــإن إيــاء الدســتور مكانــة
ـن أنهــا تتعــارض مــع
أعــى مــن االتفاقيــات الدوليــة قــد يدفــع باملرشعــن إىل إلغــاء أي آليــات قانونيــة تحمــي حقــوق اإلنســان إذا تبـ ّ
أحــكام الدســتور .يف حــن أن مــروع الدســتور حظــي بالثنــاء الشــراطته بــأن تكــون جميــع التدخــات يف حقــوق اإلنســان «رضوريــة
وواضحــة ومحــدودة ومتناســبة مــع أهــداف القيــود» ،إال أن الرشيعــة كمصــدر للترشيــع قــد متنــع املامرســة الحــرة الليرباليــة للحقــوق
والحريــات . 47ومــن املؤكــد أن االعــراف بــأن لــكل مواطــن «حــق التصويــت يف االســتفتاءات والتصويــت والرتشــح يف انتخابــات حــرة نزيهــة
شــفافة عادلــة يتســاوى فيهــا املواطنــون كافــة وفــق القانــون» يعتــر تطــورًا إيجاب ًيــا (املــادة .)40
ـث
طلبــت الهيئــة التأسيســية لصياغــة مــروع الدســتور املســاعدة مــن بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا الحــرام املهــل الدســتورية وحـ ّ
 42كونستيتيوشن نت ».)2017( Constitution Netاملسودة النهائية لدستور ليبيا :دراسة عيانية» .متاحة عرب الرابط التايلhttp://constitutionnet.org/vl/item/ :
libyas-final-draft-constitution-contextual-analysis
 43محمود ،خالد ( .)2018املقال املعنون ‘ .’Libya: MPs Refuse to Recognize the CDAالرشق األوسط .متاح عرب الرابط التايلhttps://english.aawsat. :
com//home/article/1182411/libya-mps-refuse-recognize-constitution-drafting-assembly
 44لجنة التوافقات الدستورية« ،مقرتح مسودة توافقية ملرشوع الدستور» .البيضاء 16 ،نيسان/أبريل .2017
 45العيل ،زياد (« )2017املسودة النهائية لدستور ليبيا :دراسة عيانية» .املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات .متاحة عرب الرابط التايلhttp://constitutionnet. :
( org/sites/default/files/2017-10/Analysis%20of%20Libya›s%20final%20draft%20constitution%20-%20Zaid%20Al-Ali.pdfص)14 .
 46سعد ،رجب (« .)2017دستور ال يحمي الحقوق والحريات :ليبيا تكتب دستورها» .املجلس األطلنطي .متاح عرب الرابط التايلhttps://www.atlanticcouncil. :
/org/blogs/menasource/a-constitution-that-doesn-t-protect-rights-and-freedoms-libya-writes-its-constitution
 47العيل ،املرجع املذكور ،ص.16 .
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الســلطات الليبيــة ،وخاصــة مجلــس النــواب ،عــى املوافقــة عــى مــروع الدســتور .وحتــى اآلن ،يســتند اإلطــار الدســتوري الليبــي إىل
اإلعــان الدســتوري املؤقــت لعــام .2011

ب .الترشيعات
تــرد أدنــاه قامئــة بالتطــورات الترشيعيــة والتنفيذيــة ذات الصلــة التــي سُ ـنَّت منــذ آب/أغســطس  ،2011واملتصلــة بشــكل مبــارش أو غــر
مبــارش بقضيــة املفقوديــن ،وبشــكل أعــم ،بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان يف ليبيــا:
•القانون رقم ( )4لسنة  2011بشأن تعديل قانون نظام القضاء رقم ( )6لسنة 2006؛
•القانون رقم ( )5لسنة  2011بشأن إنشاء املجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان؛
•القانــون رقــم ( )50لســنة  2012بشــأن تعويــض الســجناء السياســيني والقــرار رقــم ( )513لســنة  2013بشــأن إصــدار الالئحــة
التنفيذيــة للقانــون رقــم ( )50لســنة  2012بشــأن تعويــض الســجناء السياســن؛
•القانون رقم ( )65لسنة  2012بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي؛
•القانون رقم ( )10لسنة  2013بشأن تجريم التعذيب واإلخفاء القرسي والتمييز؛
•القانــون رقــم ( )29لســنة  2013بشــأن العدالــة االنتقاليــة الــذي يلغــي ويحــل محــل القانــون رقــم( )17لســنة  2012ويُنشــئ
هيئــة تقــي الحقائــق واملصالحــة الوطنيــة وصنــدوق دعــم الضحايــا وكذلــك هيئــة لــرد املظــامل؛
•القانون رقم ( 2013 )31بشأن شهداء مذبحة سجن أبو سليم؛
•القانون رقم ( )18لسنة  2013بشأن حقوق املكونات الثقافية واللغوية؛
•القانون رقم ( )1لسنة  2014بشأن رعاية أرس الشهداء واملفقودين بثورة  17فرباير 2011؛
•الترشيعات املتعلقة بالهجرة غري الرشعية:
 القانون رقم ( )19لسنة  2010بشأن مكافحة الهجرة غري املرشوعة؛ القرار رقم ( )165لسنة  2012بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ القرار رقم ( )184لسنة  2012بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ قرار مجلس الوزراء رقم ( )386لسنة  2014بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية؛•قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية.
ويحظــى بالقــدر نفســه مــن األهميــة كل مــن االتفــاق الســيايس الليبــي الــذي يشــر إىل قضيــة املفقوديــن 48؛ ونتائــج مؤمتــر برلــن 49؛
و»خارطــة الطريــق للمرحلــة التحضرييــة لحــل شــامل» املنســوبة إىل منتــدى الحــوار الســيايس الليبــي  .50وســيتم اإلتيــان عــى ذكــر هــذه
 48وفقًا للامدة  )1( 26و( )2من االتفاق السيايس الليبي« ،تلتزم جميع أطراف هذا االتفاق بجمع معلومات كاملة عن األشخاص املختطفني واملفقودين وتقدميها
إىل حكومة الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة لألشخاص املفقودين إعامالً بأحكام القانون رقم ( )1لسنة  2014وذلك خالل ستني
( )60يو ًما من بدء مامرسة الحكومة ملهامها .ينبغي عىل جميع أطراف النزاع ،يف غضون ثالثني ( )30يو ًما من بدء مامرسة الحكومة ملهامها  ،إطالق رساح األشخاص
املحتجزين لديهم دون سند قانوين أو تسليمهم إىل السلطات القضائية ،التي ستقرر يف غضون الستني ( )60يو ًما التالية ما إذا كان ينبغي عليهم املثول أمام القضاء أو
وجوب إطالق رساحهم وفقًا للترشيعات الليبية النافذة واملعايري الدولية».
 49نتائج مؤمتر برلني ،الفقرة  ،50انظر https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/berlin_conference_communique.pdf
قرسا دون
 50تنص املادة  6عىل أن أولويات السلطة التنفيذية الجديدة تشمل :إنهاء االحتجاز التعسفي ،واالختفاء القرسي ،وإطالق رساح معتقيل الرأي واملحتجزين ً
وجه حق .وال ترد إشارة محددة إىل األشخاص املفقودينhttps://unsmil.unmissions.org/statement-acting-special-representative-secretary-gener� .
al-libya-stephanie-williams-first-round
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الوثائق أو النظر فيها يف التحليل ،متى كان ذلك مناسبًا.

اعتبارات عامة
رغــم مجموعــة القوانــن والقــرارات بشــأن املســائل املتعلقــة بالعدالــة االنتقاليــة ،فقــد ر ّكــزت الترشيعــات الجديــدة ذات الصلــة يف املقــام
األول عــى الفــرة التــي ســبقت االنتفاضــة الليبيــة يف عــام  ،2011واالســتثناء الوحيــد هــو القانــون رقــم ( )10لســنة  2013بشــأن تجريــم
التعذيــب واإلخفــاء القــري والتمييــز .أمــا النزاعــات املســلحة بعــد عــام  2011والفظائــع اإلضافيــة التــي ارتُكبــت منــذ ذلــك الحــن
فكانــت تســتلزم ترشيعــات جديــدة قامئــة عــى رؤيــة شــاملة حقيقيــة تتوافــق مــع القانــون الــدويل.
وتــم التعبــر يف اإلعــان الدســتوري الليبــي عــن الوعــد بليبيــا جديــدة حيــث تكــون حقــوق اإلنســان موضــع احــرام وحاميــة .غــر أنــه منــذ
أحــداث  ،2011أعلنــت بعثــات تقــي الحقائــق الدوليــة التــي أُرســلت إىل ليبيــا أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ارتُكبــت عــى يــد «الثــوار»
الذيــن تحولــوا إىل ميليشــيات وأعضــاء يف الجامعــات املســلحة  .51ومــع االتفــاق الســيايس الليبــي ،تطــورت األطــر املؤسســية والقانونيــة
بشــكل أكــر.
القانون رقم ( )4لسنة  2011بشأن تعديل قانون نظام القضاء رقم ( )6لسنة 2006
تــم تعريــف املجلــس األعــى للقضــاء يف القانــون رقــم ( )4لســنة  2011بعــد الحــرب األهليــة الليبيــة عــام  2011بأنــه بديــل للمجلــس
األعــى للهيئــات القضائيــة الــذي أُنشــئ يف عــام  2006يف عهــد معمــر القــذايف .يف أعقــاب انتفاضــة  2011ومــا تالهــا مــن رغبــة يف تعزيــز
ســيادة القانــون كهــدف رئيــي لالنتفاضــة ،اعتمــد املجلــس الوطنــي االنتقــايل ،وهــو أول حكومــة يف فــرة مــا بعــد القــذايف يف ليبيــا ،القانــون
رقــم ( )4لســنة  ،2011مــا عــزز بشــكل كبــر اســتقالل القضــاء ،وخاصــة بعــد إقالــة وزيــر العــدل مــن رئاســة وعضويــة املجلــس .52
القانون رقم ( )5لسنة  2011بشأن إنشاء املجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان
نشــأ املجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان مبوجــب القانــون رقــم ( )5لســنة  2011اســتنادًا للمبــادئ املتعلقــة مبركــز
وتثــل هــدف املجلــس يف صــون الحقــوق املدنيــة وتعزيزهــا والدفــاع عنهــا ،ورصــد وتوثيــق
املؤسســات الوطنيــة (أي مبــادئ باريــس)َ .
انتهــاكات هــذه الحقــوق ،ودعــم منظــات املجتمــع املــدين وتشــجيعها .ورغــم كــون وجــود املجلــس مفيــد لتعزيــز الحيــز املــدين الف ّعــال،
إال أن شــواغل املجلــس وتوصياتــه التــي تــم التعبــر عنهــا يف مناســبات االســتعراض الــدوري الشــامل لألمــم املتحــدة (ترشيــن الثاين/نوفمــر
 )2020تتطلــب اهتــام املؤسســات الحكوميــة وتســتدعي اتّخــاذ إجــراءات فوريــة (عــى ســبيل املثــال ،اعتــاد نــص ترشيعــي بشــأن عمــل
منظــات املجتمــع املــدين ،ورفــع القيــود املفروضــة عــى عمــل املجتمــع املــدين ،وإلغــاء تجريــم التجمــع الســلمي).
القانون رقم ( )50لسنة  2012بشأن تعويض السجناء السياسيني
يشــكل هــذا القانــون جــزءًا مــن اإلطــار القانــوين املتعلــق بربامــج التعويــض املحسّ ــنة منــذ عــام  .2011باســتخدام مصطلــح «ســجناء» ،يشــر
 51معلومات مستمدة من مقابالت أجراها استشاريون يف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.
 52انظر اللجنة الدولية للحقوقيني (« ،)2016تحديات أمام القضاء الليبي :ضامن االستقالل واملساءلة واملساواة بني الجنسني» ،ص.23 .
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القانــون إىل «األشــخاص الذيــن حجــزت حريتهــم يف الســجون واملعتقــات الخاصــة بســبب معارضتهــم للنظــام الســابق ســواء العســكريني
أو املدنيــن مــن تاريــخ  1969/09/01وحتــى  .»2011/02/15ويُحــدد فريــق قانــوين مبلــغ التعويــض عــى ضــوء املــدة الزمنيــة التــي قضاهــا
ـؤت عــى ذكــر أي تعويــض محتمــل ألهــايل
الســجني يف الحجــز (انظــر أيضً ــا القــرار رقــم ( )513لســنة  ،2013املــادة  .)7غــر أنــه مل يـ َ
الســجناء السياســيني الذيــن رمبــا توفــوا أثنــاء االحتجــاز.
القانون رقم ( )65لسنة  2012بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي
وف ًقــا ملــا يــرد يف املــادة  ،2يهــدف القانــون رقــم ( )65إىل «تنظيــم حــق التظاهــر الســلمي للمواطنــن بوصفــه ح ًقــا مــن حقــوق اإلنســان
األساســية التــي كفلهــا اإلعــان الدســتوري واملواثيــق والعهــود الدوليــة» .ويهــدف أيضً ــا إىل «التوفيــق بــن أمــن الوطــن وســامته ومامرســة
املواطنــن حقهــم يف التظاهــر الســلمي ومتكــن الســلطات العامــة مــن حاميــة األمــوال واملمتلــكات العامــة والخاصــة واســتمرار ســر
املرافــق العامــة والحفــاظ عــى النظــام العــام» .يحــق للمواطنــن واألحــزاب السياســية ومنظــات املجتمــع املــدين والنقابــات املهنيــة تنظيــم
املظاهــرات مبــا يتفــق مــع الدســتور والترشيعــات ذات الصلــة و»مبــا ال يــؤدي إىل عرقلــة ســر املرافــق العامــة بانتظــام وإطــراد» (املــادة .)3
رغــم أنــه ليــس مــن النــادر أن يقتــر الحــق يف التجمــع أو التظاهــر الســلمي عــى املواطنــن فقــط ،إال أنــه ال ينبغــي لذلــك أن يؤثــر عــى
حريــة األفعــال يف عمومهــا التــي يتمتــع بهــا غــر املواطنــن أيضً ــا .ســيكون مــن الصعــب إلغــاء هــذا الحــق األخــر يف ضــوء الحــق يف حريــة
التعبــر املنصــوص عليــه يف جملــة صكــوك منهــا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،والــذي تُعــد ليبيــا دولــة طر ًفــا فيــه.
وف ًقــا للقانــون رقــم ( ،)65يجــب أن تكــون لــكل مظاهــرة لجنــة منظمــة مؤلفــة مــن رئيــس وعضويــن عــى األقــل يتــم تســميتهم يف
اإلخطــار املقـدَم إىل مديريــة األمــن ويجــب تحديــد مــكان إقامــة التظاهــرة .ويتعــن عــى هــذه اللجنــة أن تحافــظ عــى النظــام والقانــون
أثنــاء املظاهــرة وأن متنــع كل خطــاب يخالــف النظــام العــام أو اآلداب أو يشــتمل عــى التحريــض عــى ارتــكاب الجرائــم (املــادة .)4
ويحظــر القانــون عــى الســلطات منــع أي مظاهــرة ،إال إذا كان مــن املحتمــل أن تــؤدي هــذه املظاهــرة إىل اضطــراب عــام أو ألســباب أمنيــة
عامــة (املــادة  .)7وتُفــرض عقوبــات جنائيــة عــى التجمعــات املخالفــة للقانــون (املــادة .)10
تُعتــر لغــة املادتــن  2و 3غامضــة ،ألنــه ميكــن عــى ســبيل املثــال اســتخدام عرقلــة الســر أو االســتخدامات األخــرى للمرافــق العامــة كذريعة
ملنــع التظاهــر؛ وال تنســجم املــادة  4مــع معايــر القانــون الــدويل إذ أن الدولــة هــي املســؤولة عــن الحفــاظ عــى النظــام العــام وتوفــر
ســامة املتظاهريــن واملعتصمــن وكذلــك أولئــك الذيــن ال يشــاركون يف املظاهــرات (انظــر مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص املعنــي بالحــق
يف حريــة التجمــع الســلمي ،الوثيقــة  .)27/20/A/HRCوقــد اع ُتــرت املــادة « 10مثــرة للقلــق» ،مبــا أن كل مــن قــام بتنظيــم مظاهــرة أو
ـتوف معايــر القانــون قــد يُعاقــب بالســجن .53
املشــاركة يف مظاهــرة ال تسـ ِ
القانون رقم ( )10لسنة  2013بشأن تجريم التعذيب واإلخفاء القرسي والتمييز
يهــدف هــذا القانــون إىل حاميــة الحــق يف الحريــة الشــخصية (املــادة  )1والســامة البدنيــة (املــادة  )2وعــدم التمييــز (املــادة  .)3تــراوح
العقوبــات املنصــوص عليهــا يف القانــون مــن  3إىل  15ســنة ســجن لحرمــان أي إنســان مــن حريتــه الشــخصية بالقــوة أو بالتهديــد أو
بالخــداع ،والســجن مــن  5إىل  15ســنة إللحــاق معانــاة بدنيــة أو عقليــة بشــخص ،والســجن مــن  3إىل  15ســنة لحرمــان أي شــخص مــن
أي مــن حقوقــه عــى أســاس التمييــز .وينــص القانــون عــى عقوبــة بالســجن املؤبــد يف حالــة وفــاة املجنــي عليــه نتيجــة املعاملــة التــي
 53انظر الشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان https://euromedrights.org/publication/libyan-and-arab-rights-organiza� -
/tions-warn-that-new-libyan-law-undermines-freedom-of-assembly
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تعـرّض لهــا  .54وتــم ســن القانــون بعــد النظــر يف اإلعــان الدســتوري املؤقــت الصــادر يف  3آب/أغســطس  ،2011وقانــون العقوبــات ،وقانــون
اإلجــراءات الجنائيــة ،وقانــون العقوبــات وأصــول املحاكامت العســكرية.
يطــرح هــذا النــص إشــكالية ألنــه يفتقــر إىل تعريــف لإلخفــاء القــري يتّســق مــع القانــون الــدويل .يتنــاول القانــون ،يف جملــة أمــور،
االختطــاف وأعــال التعذيــب .فيــا يتعلــق بالتعذيــب ،يج ـرّم القانــون كل مــن ارتكــب بنفســه أو أمــر غــره بالتعذيــب أو ســكت عنــه
ويُعرِّفــه بأنــه «أي فعــل يتســبب يف معانــاة بدنيــة أو عقليــة بشــخص معتقــل تحــت ســيطرته إلجبــاره عــى االعــراف مبــا ارتكبــه أو مبــا مل
يرتكبــه أو بســبب التمييــز أ ًيــا كان نوعــه أو بســبب االنتقــام أ ًيــا كان الدافــع» .عــى الرغــم مــن أن تعريــف التعذيــب يتّســم بنطــاق أوســع
مــن التعريــف الــوارد يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،حيــث إنــه
يشــمل التعذيــب الــذي يرتكبــه أفــراد عاديــون ،إال أنــه ال يشــمل جميــع عنــارص التعذيــب عــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة  1مــن
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة .55
ويعاقــب القانــون أي موظــف عمومــي أو تنفيــذي أو إداري أو قائــد عســكري بــذات العقوبــة الرتكابــه أ ًيــا مــن الجرائــم الــواردة يف نصــه،
ويجــوز معاقبتــه عــى عــدم اإلبــاغ عــن جرميــة ارتكبهــا فــرد تحــت إرشافــه.
القانون رقم ( )29لسنة  2013بشأن العدالة االنتقالية
يف  2كانــون األول/ديســمرب  ،2013اعتمــد املؤمتــر الوطنــي العــام الليبــي هــذا القانــون ملعالجــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان الجســيمة
واملنهجيــة التــي ارتكبهــا نظــام القــذايف منــذ أيلول/ســبتمرب  ،1969مبــا يف ذلــك تلــك التــي ارتكبتهــا «حركــة  17فربايــر» خــال ثــورة .2011
ويكمــن الهــدف الرئيــي مــن هــذا القانــون يف إظهــار الحقيقــة بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان املاضيــة ،ومحاســبة الجنــاة ،وإصــاح
املؤسســات مــن عهــد القــذايف ،وتقديــم تعويضــات لضحايــا هــذه االنتهــاكات .كــا أنشــأ القانــون هيئــة لتقــي الحقائــق واملصالحــة
للتحقيــق يف أي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان تُعــرض عليهــا .ومــع ذلــك ،فــإن القانــون:
•ال يجيز رصاحة للضحايا رفع دعاوى أمام هيئة تقيص الحقائق واملصالحة؛
•يح ّد من مشاركة الضحايا أو األطراف املترضرة يف كل من عمليات التحقيق وصنع القرار؛
•ال يتوقع إمكانية مشاركة الجناة املزعومني يف دعاوى هيئة تقيص الحقائق واملصالحة؛
•ال يقتيض أن تكون جلسات دعاوى هيئة تقيص الحقائق واملصالحة علنية؛
•ال يذكر إمكانية مشاركة الجمهور يف جلسات دعاوى هيئة تقيص الحقائق واملصالحة (ال جلسات استامع عامة).
قد يؤثر ما ورد أعاله عىل الشفافية والفعالية يف إجراء التحقيقات يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

 54اللجنة الدولية للصليب األحمر« ،القانون رقم ( )10بشأن تجريم التعذيب واإلخفاء القرسي والتمييز .»2013 ،الجريدة الرسمية ،العدد ( 28 ،)07أيار/مايو ،2013
ص  .437-435 .متاح عرب الرابط التايلhttps://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=64FE69A642D� :
779F2C1257D43005387C9&action=openDocument&xp_countrySelected=LY&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state
 5٥املساءلة عن الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل يف ليبيا :تقييم لنظام العدالة الجنائية ،اللجنة الدولية للحقوقيني ،متاح عرب الرابط التايلLibya-Accounta� :
)bility-serious-crimes-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf (icj.org
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القانون رقم ( 2013 )31بشأن شهداء مذبحة سجن أبو سليم
يهــدف القانــون إىل توفــر العدالــة والتعويضــات لضحايــا هــذه الواقعــة ،وتــم ســن هــذا القانــون بعــد النظــر ،مــن بــن أمــور أخــرى ،يف
القانــون رقــم ( )19لســنة  1989بشــأن إقــرار مزايــا لقتــى العمليــات العســكرية واملفقوديــن واألرسى ،وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ()85
لســنة  2012بشــأن رعايــة وتكريــم أرش الشــهداء واملفقوديــن .وقــرار املؤمتــر الوطنــي العــام رقــم ( )59لســنة  2013الصــادر يف  26حزيــران/
يونيــو  2013بشــأن واقعــة مذبحــة ســجن أبــو ســليم أيضً ــا ،يعــرف بــأن مذبحــة ســجن أبــو ســليم هــي إبــادة جامعيــة (املــادة  ،)4يف حــن
يعتربهــا القانــون رقــم ( )31لســنة  2013والــذي سُ ــنّ بعــد بضعــة أشــهر (كانــون األول/ديســمرب  )2013جرميــة ضــد اإلنســانية (املــادة .)1
ومــع ذلــك ،ال يقــدم أي مــن هذيــن النصــن القانونيــن تعري ًفــا للجرميــة ميكــن اســتخدامه كأســاس للمالحقــة القضائيــة.
ومــن بــن األحــكام األخــرى ذات الصلــة املــادة  5التــي تشــر إىل إنشــاء لجنــة خاصــة مــن خــال قــرار يصــدره املؤمتــر الوطنــي العــام؛
ـن عــى اللجنــة أن تضــم عض ـوًا مــن وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن .وتحــدد املــادة  6اختصاصــات اللجنــة وتشــمل إعــداد
ويتعـ ّ
قاعــدة بيانــات لتســجيل البيانــات الشــخصية وأســباب وتواريــخ وفــاة الشــهداء.
ويبــدو أن محكمــة اســتئناف طرابلــس الدائــرة الجنائيــة التاســعة مل تتبــع يف عــام  2017مــا نــص عليــه القانــون رقــم ( )31لســنة 2013
عندمــا أســقطت القضيــة رقــم  2017/782املتعلقــة مبذبحــة ســجن أبــو ســليم بســبب التقــادم .56وأصــدرت املحكمــة حكمهــا عــى أســاس
أن املذبحــة مل تكــن جرميــة ضــد اإلنســانية ،والتــي ال ينطبــق عليهــا قانــون التقــادم ،واعتربتهــا بــدالً مــن ذلــك جرميــة عاديــة.
القانون رقم ( )18لسنة  2013بشأن حقوق املكونات الثقافية واللغوية
وف ًقــا للقانــون رقــم ( ،)18تعتــر لغــة األمازيــغ والطــوارق والتبــو مــن املكونــات اللغويــة والثقافيــة للمجتمــع الليبــي (املــادة  .)1ومــع
ذلــك ،ال يشــر القانــون إىل هــذه املجتمعــات عــى أنهــا أقليــات أو ســكان أصليــن كــا هــو منصــوص عليــه يف القوانــن واملعايــر الدوليــة
(وال ســيام املــادة ( )27مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية) .وال يتطــرق القانــون إىل املشــاكل املتعلقــة بحقــوق
املواطنــة  -فالعديــد مــن الطــوارق والتبــو مثـ ًا يواجهــون التمييــز وال يحصلــون بســهولة عــى الجنســية الليبيــة ،مــا يرتكهــم بــا جنســية.
القانون رقم ( )1لسنة  2014بشأن رعاية أرس الشهداء واملفقودين
يف إطــار القانــون رقــم ( ،)1فــإن املفقــود هــو كل غائــب مل تعــرف حياتــه مــن وفاتــه فُقــد أثنــاء حــرب التحريــر؛ بنــا ًء عــى هــذا التعريــف،
فــإن نطــاق القانــون رقــم ( )1محــدود مــن حيــث التطبيــق .كــا يح ـدّد القانــون الحــاالت التــي يُعــد الشــخص فيهــا شــهيدًا يف تطبيــق
أحكامــه  .57يجــب أن تكــون واقعــة االستشــهاد أو الفقــد قــد حصلــت بــن  15شــباط/فرباير  2011و 23ترشيــن األول/أكتوبــر  .2011وال
يجــوز ألي شــخص ثبتــت مناهضتــه لثــورة  17فربايــر يف أي وقــت مــن األوقــات وبــأي شــكل مــن األشــكال االســتفادة مــن أحــكام هــذا
 56منظمة التضامن لحقوق اإلنسان (« .)2020قضية مذبحة سجن أبو سليم»https://hrsly.com/?p=4855 .
 57وفقًا للامدة  1من القانون رقم ( ،)1فإن الشهيد هو كل من قتل يف جبهات القتال وهو يقاتل ضد كتائب النظام السابق؛ كل من قتل إثر إصابته داخل بيته أو يف
الطرقات أو األماكن العامة أو املساجد أو يف أي مكان آخر مبقذوف أطلقته عليه كتائب النظام السابق؛ كل من تعرض للرماية وقتل أثناء تأدية واجب حراسة الثوار؛
كل من قتلته كتائب القذايف؛ كل من قتل برصاصة جراء الرمي العشوايئ يف الهواء أثناء مشاركته يف املظاهرات املؤيدة لثورة  17فرباير؛ كل من تويف بسبب انفجار
يف مخزن أسلحة عىل أن يكون وقت االنفجار يؤدي عم ًال لصالح املجاهدين باإلمداد أو الحراسة؛ كل من قتل وقت تقدميه للخدمات الطبية أو اإلسعاف أو غري ذلك
من الخدمات املقدمة لصالح ثوار  17فرباير؛ كل من قتل نفسه بالخطأ بسبب سوء استعامله أو بالخطأ من أحد رفاقه برشط أن يكون ذلك يف جبهات القتال أو أثناء
تأديته عمال لصالح ثوار  17فرباير باإلمداد أو الحراسة أو غري ذلك.
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القانــون .وف ًقــا للقانــون ،يعتــر األقــارب مــن الدرجــة األوىل فقــط «أرسة الشــهيد أو املفقــود».
وينــص القانــون عــى إنشــاء «هيئــة عامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن» ،وتكــون مســؤولة مبــارش ًة أمــام مجلــس الــوزراء (الحكومــة)
الــذي ُيــرف عــى عملهــا.
مل تُنشــأ الهيئــة حتــى عــام ( 2018انظــر القســم  4.1أدنــاه) .أ ّيــد االتفــاق الســيايس الليبــي لعــام  2015عالنيــة القانــون رقــم ( )1لســنة
 ،58 2014بالرغــم مــن النهــج التمييــزي إزاء قضيــة املفقوديــن واملزايــا املعــرف بهــا ألولئــك الذيــن قاتلــوا ضــد النظــام وأرسهــم .مــن شــأن
إقــرار االتفــاق الســيايس الليبــي لنصــوص قانونيــة محــددة أن يجعــل إدخــال أي تغيــر عــى هــذه النصــوص صع ًبــا للغايــة ،يف حــال مُنــح
االتفــاق الســيايس الليبــي مركـزًا دســتوريًا كجــزء مــن اإلعــان الدســتوري الليبــي.59
اســتنادًا إىل آخــر التطــورات املتعلقــة بــوزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن وعمليــة تحويلهــا ،تتعامــل اآلن هيئتــان عامتــان مــع قضيــة
املفقوديــن هــا الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن والهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن واملبتوريــن.

النصوص القانونية املتعلقة باملجتمع املدين يف ليبيا
وف ًقــا للــادة  15مــن اإلعــان الدســتوري الليبــي« ،تكفــل الدولــة حريــة تكويــن األحــزاب السياســية والجمعيــات وســائر منظــات املجتمــع
املــدين ،ويصــدر قانــون بتنظيمهــا ،وال يجــوز إنشــاء جمعيــات رسيــة أو مســلحة أو مخالفــة للنظــام العــام أو اآلداب العامــة ،وغريهــا مــا
يــر بالدولــة ووحــدة الــراب الوطنــي» .60مل يُصــغ أو يُعتمــد بعــد القانــون املذكــور يف الدســتور .ويف  26كانــون األول/ديســمرب ،2018
اعتمــدت حكومــة الوفــاق الوطنــي القــرار رقــم ( )1605بشــأن إعــادة تنظيــم مفوضيــة املجتمــع املــدين يف ليبيــا وتحديــد صالحياتهــا.
واعتمــدت حكومــة الوفــاق الوطنــي أيضً ــا القــرار رقــم ( )286لســنة  2019والــذي يتمحــور حــول الــروط املتعلقــة بتأســيس أي منظمــة
مجتمــع مــدين محليــة أو منظمــة غــر حكوميــة أجنبيــة يف ليبيــا وتســجيلها وهيكلهــا التنظيمــي وكذلــك عملياتهــا .61يحــدد القــرار أيضً ــا
الخطــوات التــي يجــب عــى كل منظمــة مجتمــع مــدين اتّخاذهــا فيــا يتعلــق بهــذه الجوانــب ،واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا ،والوثيقــة
التــي يجــب تقدميهــا إىل مفوضيــة املجتمــع املــدين بشــأن كل خطــوة.
يتنــاول القــرار رقــم ( )286أيضً ــا العالقــة بــن منظــات املجتمــع املــدين املحليــة والجهــات الفاعلــة الخارجيــة؛ يجــب عــى أي منظمــة
مجتمــع مــدين محليــة إخطــار املفوضيــة قبــل عــرة أيــام مــن قبولهــا ألي هبــات أو متويــل مــن أي جهــة كانــت ،مبــا يف ذلــك الجهــة
األجنبيــة؛ وعــى املفوضيــة أن تــرد خــال أســبوع مــن تاريــخ اإلخطــار ،وإذا تبــن للمفوضيــة وجــود مخالفــة للترشيعــات النافــذة أو أهداف
املنظمــة ،تخطــر املفوضيــة املنظمــة بعــدم قبــول تلــك الهبــات أو التمويــل .يف حــال عــدم التــزام املنظمــة بقــرارات املفوضيــة يف هــذا

 58ينص االتفاق السيايس الليبي عىل أن «جميع أطراف هذا االتفاق ملزمون بجمع معلومات كاملة عن األشخاص املختطفني واملفقودين وتقدميها لحكومة الوفاق
الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة لألشخاص املفقودين إعامالً باحكام القانون رقم ( )1لسنة  2014وذلك خالل ستني ( )60يومًا من بدء
مامرسة الحكومة ملهامها».
 59العلامء الليبيون غري متفقني حيال هذا الجانب وفقًا لتحليل استشاريي اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.
 60النص العريب املوحد لإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ  3آب/أغسطس  2011واملعدل وفقًا للتعديل الدستوري رقم ( )8بتاريخ  6أغسطس .2014
 61املصطلحات املستخدمة ليست املصطلحات الرسمية الواردة يف القرار.
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الشــأن ،تطبــق بشــأنها أحــكام الشــطب والتعليــق (املــادة .62 )37
وينبغــي إخطــار الجهــة املختصــة يف وزارة الخارجيــة بــأي تعامــات تجــري بــن منظــات املجتمــع املــدين املحليــة واملنظــات الحكوميــة
الدوليــة.
تؤثــر اللوائــح الصارمــة املتعلقــة بعمــل منظــات املجتمــع املــدين املحليــة عــى العمليــات عــى نطــاق البلــد وعــى عمــل منظــات املجتمــع
املــدين؛ فمثـ ًا حال ًيــا ،إذا تــم تســجيل منظمــة مجتمــع مــدين يف الــرق وليــس يف الغــرب أو العكــس ،فــا ميكنهــا العمــل بســهولة يف الجــزء
غــر املســجّ لة فيــه مــن الدولــة.
وعــى الصعيــد املحــي ،نظّ مــت مختلــف فــروع مفوضيــة املجتمــع املــدين إجــراءات منظــات املجتمــع املــدين .عــى ســبيل املثــال ،اعتمــدت
مفوضيــة املجتمــع املــدين يف طرابلــس تعميــاً يطلــب مــن جميــع منظــات املجتمــع املــدين املســجّ لة يف الســنوات الخمــس املاضيــة
التســجيل مــرة أخــرى .وأصــدرت مفوضيــة املجتمــع املــدين يف بنغــازي القراريــن رقــم ( )1و( )2يف كانــون الثاين/ينايــر  2016وهــا يشــبهان
القــرار ( )286الــذي اعتمدتــه حكومــة الوفــاق الوطنــي .ومؤخـرًا ،أصــدرت مفوضيــة املجتمــع املــدين يف بنغــازي قــرارًا (القــرار رقــم ()3
الصــادر يف شــباط/فرباير  )2019بحــل  19منظمــة مجتمــع مــدين .كــا أصــدرت مفوضيــة املجتمــع املــدين يف مرصاتــة قــرارًا (القــرار رقــم
( )29يف أيار/مايــو  )2018بحــل  37منظمــة مجتمــع مــدين .تعتــر منظــات املجتمــع املــدين هــذه القــرارات التنفيذيــة انتهــاكًا للــادة 15
املذكــورة أعــاه مــن اإلعــان الدســتوري الليبــي.63

النصوص القانونية املتعلقة بالهجرة غري النظامية
ينبغــي أن تتوافــق دامئًــا طريقــة تنظيــم الدولــة للهجــرة مــع معايــر القانــون الــدويل .يجــب عــى إجــراءات تشــديد الرقابــة عــى الحــدود
والتعامــل مــع الهجــرة غــر النظاميــة أال تتجاهــل حقــوق املهاجريــن ،ويجــب أن تســر جن ًبــا إىل جنــب مــع الجهــود املبذولــة لزيــادة
مســارات الهجــرة اآلمنــة والقانونيــة :إذ أنــه ميكــن لغيــاب هــذا املبــدأ األســايس يف النهــج الــذي تتبعــه الســلطات إزاء تدفقــات الهجــرة أن
يــؤدي إىل مخاطــر أكــر متــس باملهاجريــن أثنــاء رحالتهــم ،وبالتــايل زيــادة فــرص اختفائهــم .تســلط اللمحــة العامــة أدنــاه الضــوء عــى بعــض
الثغــرات يف النصــوص املتعلقــة بالهجــرة «غــر الرشعيــة» يف ليبيــا ،مبــا يف ذلــك الرتكيــز الشــديد عــى مكافحــة الهجــرة «غــر الرشعيــة»
ومراقبــة الحــدود.
القانون رقم ( )19لسنة  2010بشأن مكافحة الهجرة غري املرشوعة
يوفــر القانــون رقــم ( )19لســنة  2010األســاس القانــوين الحتجــاز املهاجريــن .64يجــب أن يُحتجــز أي مهاجــر مبوجــب قــرار مــن املحكمــة
ـاض ،ولكــن نــادرًا مــا يحصــل ذلــك.
ميثــل عــى إثــره املهاجــر أمــام قـ ٍ

 62يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2020وجّ هت مجموعة من املنظامت غري الحكومية بيانًا إىل املشاركني يف الحوارات السياسية الليبية التي تيرسها بعثة األمم املتحدة
للدعم يف ليبيا من أجل إلغاء القرار ( .)286انظر .https://lofim.org.ly/archives/516
 63انظر ليبيا :التقرير الدوري املوجز حول حالة حقوق اإلنسان (حزيران/يونيو – ترشين األول/أكتوير  – )2020مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان https://
/cihrs.org/libya-human-rights-briefing
 64ملكويت ،أريزو ،التقرير املعنون ‘ .’The Political Economy of Migrant Detention in Libyaاملبادرة العاملية ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية .ص.20 .
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وال ُييــز القانــون بــن املهاجريــن والالجئــن وضحايــا االتجــار أو غريهــم مــن املحتاجــن إىل الحاميــة الدوليــة ،وبــدالً مــن ذلــك يشــر فقــط
إىل «املهاجريــن غــر الرشعيــن» .يشــر القانــون أيضً ــا إىل أن االحتجــاز إىل أجــل غــر مســمى مســموح بــه وذلــك ألنــه مل يحــدد بدقــة خــاف
ذلــك .يف ظــل ذلــك ،فــإن األطفــال ،مبــن فيهــم القــر غــر املصحوبــن بذويهــم ،معرضــون بشــكل متســا ٍو لخطــر االعتقــال واالحتجــاز إىل
أجــل غــر مســمى.
القرار رقم ( )165لسنة  2012بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
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أنشــأ هــذا القــرار لجنــة مســؤولة عــن مراقبــة الهجــرة غــر املرشوعــة .وتتــوىل اللجنــة ،يف جملــة أمــور ،اســتعراض االتفاقيــات والترشيعــات
املتعلقــة بالهجــرة غــر املرشوعــة ،ســواء كانــت دوليــة أو وطنيــة ،وكذلــك تقييــم اإلجــراءات املتّخــذة يف ســبيل مكافحــة الهجــرة غــر
املرشوعــة واقــراح الحلــول الالزمــة لذلــك مــع األخــذ يف االعتبــار القوانــن الدوليــة ذات العالقــة واالتفاقيــات املوقعــة مــع الــدول األجنبيــة.
وســتكون اللجنــة مســؤولة أيضً ــا عــن تحديــد املنظــات الوطنيــة والدوليــة املعنيــة باألمــر وتقييــم موقفهــم واقــراح وســائل وطــرق
التعامــل معهــا (املــادة .)2
القرار رقم ( )184لسنة  2012بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
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يتضمــن القــرار رقــم ( )184أحكا ًمــا إضافيــة للقــرار رقــم ( )165لــإرشاف عــى احتجــاز املهاجريــن وترحيلهــم .وميكــن للجنــة التــي تتــوىل
هــذا األمــر أن تســتعني مبــن تــرى االســتعانة بــه (املــادة .)3
قرار مجلس الوزراء رقم ( )386لسنة  2014بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية
يســتند هــذا القــرار جزئ ًيــا إىل اســتعراض للقانــون رقــم ( )19لســنة  2010بشــأن مكافحــة الهجــرة غــر املرشوعــة ،67وينــص عــى إنشــاء
وكالــة مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة ،والتــي أعيــدت تســميتها فيــا بعــد بجهــاز مكافحــة الهجرة غــر الرشعيــة .يتمتــع الجهاز بالشــخصية
االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة ويتبــع وزارة الداخليــة ،وتشــمل اختصاصاتــه ضبــط املهاجريــن غــر الرشعيــن يف ليبيــا ووضعهــم يف
مراكــز اإليــواء ملراقبتهــم واســتكامل اإلجــراءات الخاصــة برتحيلهــم إىل بلدانهــم األصليــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة ،باإلضافــة إىل
جمــع املعلومــات والتحــري عــن قضايــا االتجــار بالبــر والجرميــة املنظمــة وقضايــا تهريــب األشــخاص والتســلل .ووف ًقــا للــادة  ،4يراعــي
جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة النصــوص الترشيعيــة واملواثيــق واملعاهــدات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان وكذلــك املعاهــدات الدوليــة
التــي تكــون ليبيــا طر ًفــا فيهــا.
مينــح القــرار جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة صالحيــة احتجــاز املهاجريــن مــن دون قــرار مــن املحكمــة ،ولكــن فقــط يف حالــة األفــراد

 65قرار رئيس مجلس الوزراء« .)2012( ،قرار رقم ( )165لسنة  2012بتشكيل لجنة وتحديد مهامها» .متاح عرب الرابط التايلhttps://security-legislation.ly/ :
node/34974
 66قرار رئيس مجلس الوزراء« .)2012( ،قرار رقم ( )184لسنة  2012بتشكيل لجنة وتحديد مهامها» .متاح عرب الرابط التايلhttps://security-legislation.ly/ar/ :
node/34534
 67قرار مجلس الوزراء« .)2014( ،قرار رقم ( )386بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية» .متاح عرب الرابط التايلhttps://security-legislation.ly/ :
node/34978
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الذيــن ينتظــرون الرتحيــل .68ال توجــد حال ًيــا عمليــة قانونيــة بشــأن احتجــاز املهاجريــن يف ليبيــا ،ويجــب أن تشــتمل هكــذا عمليــة عــى :قرار
محكمــة؛ وفرصــة للمهاجــر إلثبــات رشعيــة هجرتــه؛ وعمليــة تفصــل املســتضعفني ،أو ذوي االحتياجــات الخاصــة ،عــن املجموعــة العامــة؛
مــا مينــح املهاجريــن فرصــة التقــدم بطلــب للحصــول عــى الحاميــة اإلنســانية؛ ويجــب أن تشــتمل أيضً ــا عــى مبــادئ توجيهيــة واضحــة
تنــص عــى مــدة االحتجــاز والســبل التــي ميكــن للمهاجريــن إنهــاء احتجازهــم بهــا ،وعــى احــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة عنــد تنفيــذ
عمليــات الرتحيــل .ولكــن نــادرًا مــا يتــم تنفيــذ هــذه العمليــة .69تحــاول املنظــات الدوليــة ،مثــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة واملفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،حــل املشــكلة مــن خــال توفــر برامــج ملســاعدة املهاجريــن عــى العــودة بأمــان إىل بلدانهــم
األصليــة .ومــع ذلــك ،تــزداد هــذه الجهــود تعقيـدًا بســبب العــدد املتزايــد لحــاالت االختفــاء وحقيقــة أن الحكومــة الليبيــة تواصــل اتبــاع
سياســة احتجــاز املهاجريــن غــر الرشعيــن منــذ عــام .70 1987

نظام القانون الجنايئ – مالحظات
ينقســم القانــون الجنــايئ يف ليبيــا إىل شــقني هــا املوضوعــي واإلجــرايئ .اعتُمــد قانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة يف عــام
 1953يف عهــد امللــك الليبــي إدريــس .ومنــذ الســتينيات فصاعـدًا ،خضــع قانــون العقوبــات لتعديــات وصــدرت قوانــن عقوبــات تكميليــة
إضافيــة ،يف حــن مل يخضــع قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ســوى لبعــض التغيــرات .بعــد االنقــاب الــذي قــاده القــذايف يف عــام  ،1969أدخلــت
ليبيــا بعــض القوانــن القامئــة عــى الرشيعــة اإلســامية .فعــى ســبيل املثــال ،تســتند القوانــن املتعلقــة بالقتــل غــر العمــد ،والزنــا ،والرسقــة،
ورشب الكحــول واملتاجــرة بــه ،إىل الرشيعــة اإلســامية .ويف عــام  1975أُدخــل تعديــل عــى الفصــل املتعلــق بأمــن الدولــة (الفصــل الثــاين)
مــن قانــون العقوبــات .ويص ّنــف قانــون العقوبــات الليبــي الجرائــم إىل ثــاث فئــات :الجنايــات والجنــح واملخالفــات.
ينطــوي قانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة يف ليبيــا عــى ثغــرات وأحــكام ال تتوافــق مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
فعــى ســبيل املثــال ،ال يجـرّم القانــون الليبــي حتــى اآلن اإلبــادة الجامعيــة أو جرائــم الحــرب أو الجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية.71
وينــص قانــون العقوبــات (املــادة  )17عــى نوعــن مــن العقوبــات :العقوبــات األصليــة (اإلعــدام ،والســجن املؤبــد ،والســجن ،والحبــس،
والغرامــة) والعقوبــات التبعيــة (الحرمــان مــن الحقــوق املدنيــة ،والحرمــان مــن مزاولــة املهــن أو األعــال الفنيــة ،وفقــدان األهليــة
القانونيــة ،ونــر الحكــم باإلدانــة).
تُفــرض عقوبــة اإلعــدام عــى مجموعــة واســعة مــن الجرائــم ،مبــا يف ذلــك الجرائــم التــي ال تســتويف الحــد األدىن «ألشــد الجرائــم خطــورة»
ـر هــذا املصطلــح ليعنــي عــدم وجــوب تطبيــق عقوبــة اإلعــدام إال عــى جرميــة القتــل
مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .وقــد ُفـ ّ
أو القتــل العمــد (انظــر  ، A/HRC 24/18الفقــرة  .72)24وليبيــا ليســت دولــة طر ًفــا يف الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل
 68ملكويت ،أريزو ،التقرير املعنون ‘ .’The Political Economy of Migrant Detention in Libyaاملبادرة العاملية ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية .ص.
.21-20
 69املرجع نفسه.
 70املادة  19من القانون رقم ( )6لسنة .1987
 71مجلس حقوق اإلنسان ،املساعدة التقنية املقدمة إىل ليبيا يف مجال حقوق اإلنسان ،تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة
رقم  A/HRC/25/42املؤرخة  13كانون الثاين/يناير  .2014متاحة عرب الرابط التايلA_HRC_25_42_ENG.DOC live.com :
 72املساءلة عن الجرائم الخطرية مبوجب القانون الدويل يف ليبيا :تقييم لنظام العدالة الجنائية ،اللجنة الدولية للحقوقيني ،متاح عرب الرابط التايلLibya-Accounta� :
)bility-serious-crimes-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf (icj.org
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الخــاص بالحقــوق املدنيــة والســيايس ،والــذي يهــدف إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام .يف مثــل هــذه الحــاالت ،يتطلــب القانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان كحــد أدىن االمتثــال الكامــل للقيــود الواضحــة املنصــوص عليهــا بشــكل خــاص يف املــادة  6مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
املدنيــة والسياســية (الــذي أصبحــت ليبيــا دولــة طر ًفــا فيــه منــذ عــام  ،)1970إذ تــويص املــادة  6بشــدة بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام.
مبوجــب املــادة  2مــن القانــون رقــم ( )10لســنة ( 2013انظــر أعــاه) ،أُلغيــت أحــكام املــادة ( 435تعذيــب املســجونني) مــن قانــون
العقوبــات التــي تج ـرّم فعــل التعذيــب .وتج ـرّم املــادة ( 1اإلخفــاء القــري) مــن القانــون رقــم ( )10لســنة  2013االختطــاف .وهــذا
الحكــم هــو تكــرار للحكــم الــوارد يف املــادة ( 428الخطــف) مــن قانــون العقوبــات ،والتــي أُلغيــت مبوجــب املــادة  6مــن القانــون رقــم
( )10لســنة .201373
يُنظِّ ــم قانــون اإلجــراءات الجنائيــة اإلجــراءات بشــأن األدلــة والقبــض عــى املتهــم والتحقيــق والحبــس االحتياطــي وغريهــا مــن جوانــب
اإلجــراءات الجنائيــة .ومل يُح ـ َّدث قانــون اإلجــراءات الجنائيــة يف ضــوء التطــورات التكنولوجيــة يف مجــال الطــب الرشعــي .وحقيقــة أن
ـر إىل حــد مــا قبــول
تقنيــات التحقيــق الحديثــة وأســاليب الطــب الرشعــي املتطــورة غــر مدرجــة يف قانــون اإلجــراءات الجنائيــة قــد تفـ ِّ
مامرســات الرشطــة التــي ال تتوافــق مــع القانــون الــدويل .كــا أن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ال يتنــاول مســألة حاميــة الشــهود والرسيــة.
ينــص قانــون اإلجــراءات الجنائيــة الليبــي عــى ضامنــات لبعــض حقــوق اإلنســان األساســية ولكنهــا ال تتوافــق مــع املعايــر الدوليــة .لذلــك
يلــزم إجــراء اســتعراض شــامل لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة.
يتألــف النظــام القضــايئ الجنــايئ يف ليبيــا مــن قضــاة ومدعــن عامــن ،ويديــره املجلــس األعــى للقضــاء الــذي أصبــح مســتق ًال عــن الســلطة
التنفيذيــة يف عــام  ،2011ويرتأســه رئيــس املحكمــة العليــا .يتكـوّن النظــام القضــايئ الجنــايئ الليبــي مــا يــي:
ـاض واحــد للنظــر يف املخالفــات والجنــح .وتبــت املحكمــة االبتدائيــة يف
•املحاكــم الجزئيــة :وهــي محاكــم مؤلفــة مــن قـ ٍ
اســتئناف األحــكام الجنحيــة؛
•املحاكم االبتدائية :وهي محاكم مؤلفة ثالثة قضاة كمحكمة استئناف؛
•املحاكــم الجنائيــة :تتعامــل هــذه املحاكــم مــع الجنايــات والجرائــم وتتك ـوّن مــن ثالثــة قضــاة كبــار .وهــذه املحاكــم
مســاوية ملحاكــم االســتئناف يف نظــام املحاكــم املدنيــة .وتبــت املحكمــة العليــا الليبيــة يف اســتئناف القــرارات الصــادرة
عــن هــذه املحاكــم.
ـاض واحــد إىل املتهــم بارتــكاب جنايــة قبــل مثولــه أمــام محكمــة جنائيــة ،ويقـرّر القــايض إمــا رفــض
تســتمع غرفــة اتهــام مكوّنــة مــن قـ ٍ
القضيــة أو إحالتهــا إىل محكمــة جنائيــة مختصــة.
املحكمــة العليــا الليبيــة هــي أعــى محكمــة يف البــاد ،وتتألــف مــن دوائــر مختلفــة ،مبــا فيهــا دائــرة النقــض الجنــايئ .تعمــل أيضً ــا كمحكمــة
دســتورية عندمــا تتكـوّن مــن جميــع قضاتهــا .وقــرارات املحكمــة العليــا ملزمــة لجميــع املحاكــم األخــرى يف ليبيــا .ويعتــر حضــور محامــي
الدفــاع مــع املتهــم إلزامــي فقــط أمــام املحاكــم الجنائيــة واملحكمــة العليــا .وال ميكــن أن يكــون محامــي الدفــاع حــارضً ا أثنــاء التحقيقــات
األوليــة التــي تجريهــا الرشطــة ،كــا أن ســلطة النائــب العــام يف الســاح ملحامــي الدفــاع بالحضــور أثنــاء التحقيقــات هــي ســلطة تقديريــة.

 73املرجع نفسه.
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يُعتــر مكتــب النائــب العــام هــو الضامــن لإلجــراءات الجنائيــة (ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر أدنــاه يف
القســم  .)4.2.2يبــارش باإلجــراءات ويحيلهــا إىل املحكمــة ،إال يف بعــض الحــاالت االســتثنائية حيــث ينــص
القانــون عــى خــاف ذلــك .كــا أنــه مســؤول عــن إجــراء التحقيقــات .يتمتــع النائــب العــام الليبــي
بصالحيــات واســعة يف اإلجــراءات الجنائيــة.

يجــوز للضحيــة تقديــم شــكاوى بشــأن الجرائــم ولكــن فقــط يف غضــون فــرة زمنيــة محــدودة ،أي «ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ علــم املجنــي
عليــه بالجرميــة ومبرتكبهــا ،مــا مل ينــص القانــون عــى خــاف ذلــك» (املــادة  .)3وينقــي الحــق يف الشــكوى بوفــاة املجنــي عليــه .وإذا
حدثــت الوفــاة بعــد تقديــم الشــكوى ،فــا تؤثــر عــى ســر الدعــوى (املــادة  .)7تنتقــص هــذه القيــود مــن حقــوق أقــارب املجنــي عليهــم
الذيــن ينبغــي اعتبارهــم ضحايــا لهــم الحــق يف التحقيــق وجــر الــرر .ثان ًيــا ،يشــكل اإلطــار الزمنــي املحــدد لتقديــم الشــكوى عائ ًقــا خطـرًا
أمــام ضــان التحقيــق يف الجرائــم ومقاضــاة مرتكبيهــا وتقديــم الجنــاة إىل العدالــة.
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 .IVاإلطار املؤسسي
 .4.1املؤسسات املعنية مبلف املفقودين يف ليبيا
يف أوائــل ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2011أنشــأ املجلــس الوطنــي االنتقــايل الليبــي اللجنــة الوطنيــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ،ودمــج
يف كانــون األول/ديســمرب  2011وظائــف هــذه اللجنــة الوطنيــة يف وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن التــي تأسّ ســت مــع وزارات أخــرى
يف نهايــة عــام .2011
مبســاعدة اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن ،جمعــت وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن أكــر مــن  ١١,٠٠٠عينــة جينيــة مرجعيــة
مــن أرس املفقوديــنُ ،تثــل أكــر مــن  ٣,٠٠٠شــخص مفقــود يف طرابلــس وبنغــازي وســبها وبــن وليــد ورست وأماكــن أخــرى .وأصــدرت
اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن تقاريــر مطابقــة الحمــض النــووي ألكــر مــن  100فــرد 74وأرســلتها إىل الســلطات املختصــة يف ليبيــا.

يقوم أحد خرباء اللجنة الدولية لشؤون املفقودين بجمع عينة مرجعية جينية من قريب ليبي لشخص مفقود .الصورة :اللجنة الدولية لشؤون املفقودين

 74خالل برنامجها املمتد عىل عامني ،أؤمتنت اللجنة الدولية لشؤون املفقودين عىل  249عينة ما بعد الوفاة* و  ١,٣٢٥عينة مرجعية لألرس .سمحت النسبة العالية
من عينات ما بعد الوفاة بإجراء مطابقات الحمض النووي مع العينات املرجعية لألرس ،ما أسفر عنه تطابق الحمض النووي يف أكرث من  100حالة* .عينة ما بعد
الوفاة :أي عينة مادية مأخوذة من رفات برشية مجهولة الهوية من أجل تحديد سامت الحمض النووي ملطابقتها مع العينات املرجعية لألرسة .تُقدَم العينات،
املأخوذة عاد ًة من عظم أو سن ،إىل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين لتحليل ومقارنة الحمض النووي ،مام قد يؤدي إىل تحديد الهوية.
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بعــد تدهــور الوضــع يف ليبيــا يف عــام  ،2014وبعــد االتفــاق الســيايس الليبــي املــرم بوســاطة األمــم املتحــدة عــام  ،2015شــهد اإلطــار
املؤســي املتعلــق مبلــف املفقوديــن املزيــد مــن التطويــر .ح ّثــت املــادة  26مــن االتفــاق الســيايس الليبــي جميــع األطــراف عــى «االلتــزام
بجمــع معلومــات كاملــة عــن األشــخاص املختطفــن واملفقوديــن وتقدميهــا لحكومــة الوفــاق الوطنــي وتلتــزم حكومــة الوفــاق الوطنــي
بتشــكيل هيئــة مســتقلة لألشــخاص املفقوديــن إعــاالً بأحــكام القانــون ( )1لســنة  2014وذلــك خــال ســتني ( )60يومـاً مــن بــدء مامرســة
الحكومــة ملهامهــا» (املــادة .)26
ويف عــام  ،2016اعتمــدت الحكومــة الليبيــة القــرار رقــم ( )10بإنشــاء هيئــات عامــة تشــمل هيئــة تهــدف إىل تقديــم الرعايــة الكاملــة
إىل مبتــوري األطــراف وأرس الشــهداء واملفقوديــن يف ليبيــا .فنشــأت مبوجــب القــرار «الهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن
واملبتوريــن» ،والتــي حلــت محــل وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن75؛ وكان لــدى الهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن
واملبتوريــن إدارة فنيــة تتعامــل مــع الجوانــب املتعلقــة بالبحــث وتحديــد الهويــة .ويف عــام  ،2018أصــدر املجلــس الرئــايس القــرار رقــم
( )525بإنشــاء الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن كبديــل عــن اإلدارة الفنيــة التابعــة أوالً لــوزارة رعايــة أرس الشــهداء
واملفقوديــن ثــم للهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن واملبتوريــن .تــم تفعيــل القــرار رقــم ( )525يف  27ترشيــن األول/أكتوبــر
ـي الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن والهيئــة العامــة لرعايــة أرس
 2020مــن خــال مراســم تســلم وتســليم بــن رئيـ َ
الشــهداء واملفقوديــن واملبتوريــن .76يــرد يف الشــكل  1أدنــاه ملخــص قصــر.

املؤسسات املعنية منذ عام  2011باألشخاص املفقودين
إنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل
املفقودين مبوجب القانون رقم (.)١

إنشاء اللجنة الوطنية للبحث والتعرف
عىل املفقودين

إنشاء الهيئة العامة لرعاية أرس الشهداء

(مل تعد وزارة رعاية أرس الشهداء

وزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين (تم

واملفقودين واملبتورين

واملفقودين موجودة ،الهيئة العامة
للبحث والتعرف عىل املفقودين مستقلة

حل اللجنة الوطنية)

عن الحكومة)

٢٠١١

٢٠١٦
الشكل  :1املؤسسات املعنية منذ عام  2011باألشخاص املفقودين

 75انظر املوقع اإللكرتوين لوزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين https://www.mafmm.gov.ly/page.php?p=137
http://alwasat.ly/news/libya/299416 76
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وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن (حلــت محلهــا الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن
والهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن واملبتوريــن)
تشكل ثالثة نصوص قانونية األساس القانوين الذي تقوم عليه وزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين:77
•القرار رقم ( )28لسنة  2012بشأن تنظيم الجهاز اإلداري لوزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين؛
•القرار رقم ( )85لسنة  2012بشأن رعاية وتكريم أرس الشهداء واملفقودين؛
•قرار وزارة رعاية أرس الشهداء واملفقودين رقم ( )32لسنة  2012بشأن دفع منح مالية ألرس املفقودين.
فيــا يتعلــق بالقــرار رقــم ( )28لســنة  ،2012فقــد خُ وِّلــت وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن صالحيــة رســم السياســات ووضــع
اإلجــراءات التنفيذيــة للترشيعــات النافــذة (مبــا يف ذلــك رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن ،ووضــع الضوابــط الالزمــة ،واالهتــام مبلــف
املفقوديــن بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة) .كــا طُ لــب مــن وزارة شــؤون الشــهداء واملفقوديــن تقديــم مقرتحــات لترشيعــات
جديــدة تتعلــق بالشــهداء واملفقوديــن .وأنشــأ القــرار الهيــكل التنظيمــي لديــوان الــوزارة الــذي توجّ ــب أن يتك ـوّن مــن إدارة شــؤون
الشــهداء وإدارة شــؤون املفقوديــن (املــادة  .)3ومــن جهتــه ،يحــدد القــرار رقــم ( )85املنــح املاليــة التــي ُتــرف ألرس الشــهداء واملفقوديــن
ونــوع الدعــم املعنــوي الواجــب تقدميــه .78كــا يحــدد القــرار املنحــة املاليــة التــي ميكــن أن تحصــل عليهــا كل أرسة مفقــود .79يــؤدي الفــرق
يف املبالــغ املدفوعــة ألرس الشــهداء وتلــك املدفوعــة ألرس املفقوديــن إىل عــدم تكافــؤ وعــدم مســاواة يف املعاملــة بحــق أرس املفقوديــن الذيــن
مل يصنّفهــم الترشيــع عــى أنهــم شــهداء .كــا كانــت وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن مبوجــب هــذا القــرار هــي الجهــة املســؤولة
عــن تحديــد املســتفيدين املعنيــن واتّخــاذ ترتيبــات الدفــع.

الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين
أشــار القانــون رقــم ( )1لســنة  2014إىل إنشــاء الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ،وأنشــأ قــرار املجلــس الرئــايس رقــم
( )525لســنة  2018هــذه الهيئــة العامــة وحــدد اختصاصاتهــا .تعكــس صيغــة هــذا القــرار وتوقيــت إصــداره (أي بعــد  4ســنوات مــن
االتفــاق الســيايس الليبــي) تــدين مســتوى االســتجابة يف معالجــة قضيــة املفقوديــن.

تتــوىل الهيئــة العامــة عمليــة البحــث والتعــرف عــى املفقوديــن أ ًيــا كان ســبب الفقــد ولهــا يف ســبيل تحقيــق أهدافهــا
التعــاون مــع كافــة الجهــات وفــق الترشيعــات النافــذة (املــادة  ،3القــرار رقــم (.))525

 7٧انظر أيضً ا التحليل املقدم من أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف تقرير التقييم لعام  .2013متاح عرب الرابط التايلhttps://phr.org/our-work/resources/liby� :
/an-human-identification-needs-assessment-and-gap-analysis
 78تنص املادة  1عىل أن ترصف منحة مالية شهرية بقيمة ( )500خمسامئة دينار ليبي (ما يساوي  367دوالر أمرييك) لكل أرسة شهيد يف حالة كونه ال يعول ،مع
إضافة مبلغ وقدره ( )100مائة دينار ليبي عن كل فرد من أفراد عائلة الشهيد الذي يعول ،كام ترصف منحة مالية شهرية بقيمة ( )500خمسامئة دينار ليبي لكل
أرسة مفقود .وتحدد املادة  2الدعم املعنوي الذي ينبغي تقدميه إىل عائالت الشهداء وهو إقامة «يوم الشهيد» إلحياء ذكرى الشهداء؛ إقامة نصب تذكاري لشهداء
ثورة  17فرباير؛ ومنح وسام شهيد لعائلة كل شهيد.
 79تنص املادة  1عىل أن أرسة كل مفقود ستستلم مبلغ  2,000دينار ليبي (ما يساوي  1,469دوالر أمرييك) لسنة  .2011ووفقًا للامدة  ،2يُخصم هذا املبلغ من
املبالغ املمنوحة ألرس املفقودين مبوجب القرار رقم ( )85لسنة .2012
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يديــر الهيئــة العامــة رئيــس ونائبــه تقرتحهــا حكومــة الوفــاق الوطنــي .80وتتكــون الهيئــة العامــة مــن أقســام مختلفــة،81
مبــا فيهــا قســم حــر املفقوديــن ،إضافــة إىل العديــد مــن األقســام الفنيــة (عــى ســبيل املثــال ،قســم البحــث والتعــرف
عــى الجثامــن؛ وقســم التوثيــق الفنــي؛ وقســم الطــب الرشعــي) .ويتطــرق عمــل قســم املختــرات إىل جوانــب مختلفــة
مــن علــم الوراثــة كــا يُجــري أنــواع أخــرى مــن التحاليــل ذات الصلــة بقضيــة املفقوديــن.
يف  31أيار/مايــو  ،2020وقبــل اكتشــاف املقابــر الجامعيــة يف ترهونــة بأيــام قليلــة ،صــدر القــرار رقــم ( )361بشــأن االختصاصــات والهيــكل
التنظيمــي للهيئــة العامــة .ويصــف هــذا القــرار باســتفاضة مهــام واختصاصــات كل قســم مــن أقســام الهيئــة العامــة ويبــدو أنــه يجعــل مــن
هــذه الهيئــة الكيــان الوحيــد املســؤول عــن الجوانــب التشــغيلية املتعلقــة مبلــف املفقوديــن (مبــا يف ذلــك تحليــل الحمــض النــووي والطــب
الرشعــي وتســجيل املعلومــات عــن املفقوديــن والتعــاون مــع املنظــات اإلقليميــة والدوليــة).
ووفقًــا للقــرار رقــم ( ،)361يجــب أن تتمتــع الهيئــة العامــة بالقــدرات الكافيــة للبحــث عــن املفقوديــن والتعــرف عليهــم وتســجيل
معلوماتهــم؛ وتحديــد مــكان املفقوديــن بطريقــة خاليــة مــن التمييــز وبغــض النظــر عــن ظــروف اختفائهــم؛ وحاميــة املقابــر الجامعيــة
وتوثيقهــا والتعامــل معهــا؛ والتعــاون مــع الجهــات املختصــة لتحديــد هويــة الجثامــن ألغــراض قضائيــة؛ وتطبيــق التقنيــات املتقدمــة يف
الطــب الرشعــي وعلــم الوراثــة وبصــات األصابــع يف التعــرف عــى املفقوديــن؛ وإنشــاء بنــك رســمي للبيانــات الجينيــة املأخــوذة مــن
جثامــن املفقوديــن ومــن أهــايل املفقوديــن؛ وتدريــب املوظفــن الوطنيــن وتطويــر مهاراتهــم العلميــة والتقنيــة وف ًقــا للمعايــر الدوليــة،
ويف هــذا الســياق ،التنســيق مــع املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ومــا شــابهها فيــا يتعلــق بالربامــج العلميــة والتقنيــة (التدريبيــة) ذات الصلة
بطبيعــة العمــل الــذي س ـيُضطلع بــه (املــادة .)2
ووف ًقــا للقــرار رقــم ( ،)361يختــص قســم حــر املفقوديــن مبــا يــي :تجميــع جميــع الوثائــق الرســمية الرضوريــة مــن األهــايل لفتــح ملــف؛
وتســجيل كافــة البيانــات املرتبطــة بتوثيــق واقعــة االختفــاء؛ وإصــدار التقاريــر الدوريــة بشــأن قضيــة املفقــود؛ وتجميــع عينــات الحمــض
النــووي مــن أهــايل املفقوديــن؛ وتزويــد العينــات بأرقــام مشــفرة (املــادة .)6
كــا أشــار القــرار إىل مهــام قســم البحــث عــن الرفــات ،فيختــص هــذا القســم مبــا يــي :نــر وحــدة اســتطالع واستكشــاف املقابــر الجامعيــة
وتحديــد مكانهــا؛ واســتخراج الجثامــن بالطــرق العلميــة؛ وتعبئــة النــاذج الخاصــة بالجثامــن وتســليمها إىل قســم الطــب الرشعــي؛ وتجميع
البيانــات والصــور الفوتوغرافيــة واإلحصائيــات املتعلقــة بعمليــات االستكشــاف واالســتطالع واســتخراج الرفــات وتســليمها وإعــادة دفنهــا؛
وتجميــع تقاريــر عمليــات التتبــع بالتعــاون مــع قســم الحــر؛ وأخــذ عينــات الحمــض النــووي مــن الرفــات املســتخرجة ،وإســناد رقــم
مشــفر لــكل عينــة ،وتخزيــن العينــات وف ًقــا للطــرق العلميــة؛ وإرســال فريــق البحــث إىل املواقــع ذات الصلــة مــع تزويــده باملــوارد املناســبة
إلجــراء العمــل؛ وصــون املواقــع التــي تجــري فيهــا عمليــات بحــث بالتنســيق مــع الجهــات األمنيــة املختصــة (املــادة .)7
ويحــدد القــرار أيضً ــا طرائــق عمــل قســم الطــب الرشعــي :بعــد اســتالم الرفــات مــن قســم البحــث ،يتــم التحقــق مــن النــاذج الخاصــة
بالرفــات والتوقيــع عليهــا؛ والتقــاط صــور إشــعاعية للرفــات؛ وإعــداد تقاريــر الطــب الرشعــي بعــد إجــراء فحــوص الطــب الرشعــي
 80يف  10ترشين األول/أكتوبر  ،2020أصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني القرار رقم ( )1108بشأن تعيني رئيس ونائب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل
املفقودين.
 81املعلومات متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين الرسمي للهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين.
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وترشيــح الجثامــن ومعاينــة األدلــة األخــرى ذات الصلــة (املــادة  .)8ويضــم قســم املختــرات مختـرًا الســتخالص الحمــض النــووي ومختـرًا
للتحليــل الكمــي للحمــض النــووي ومختـرًا لتضخيــم الحمــض النــووي ومختـرًا لتحليــل البصمــة الوراثيــة (املــادة  .)9ويتــوىل قســم الحــر
مهمــة إعــداد وحفــظ بيانــات الحمــض النــووي وامللفــات الخاصــة بــأرس املفقوديــن (املــادة .)10
وليــس للهيئــة العامــة واليــة تخولهــا إجــراء التحقيقــات الجنائيــة ،إمنــا تتــوىل هــذه املهمــة إدارة الطــب الرشعــي وإدارة التحقيقــات
الجنائيــة يف وزارة العــدل (انظــر القســم  4.2أدنــاه) .كــا أن الهيئــة العامــة ال تقــدم املخصصــات ألرس الشــهداء ،وال متتلــك كذلــك مكاتــب
عاملــة يف رشق ليبيــا أو جنوبهــا ،وبالتــايل فــإن نطــاق عملهــا الجغــرايف يقتــر عــى الجــزء الغــريب مــن البــاد .ومــع ذلــك ،فــإن النطــاق
الجغــرايف الختصاصــات الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن هــو شــامل مــن حيــث املبــدأ (يغطــي قضيــة املفقوديــن بأكملهــا
يف ليبيــا).
تحتفــظ الهيئــة العامــة بنســخة ورقيــة ونســخة إلكرتونيــة (جــدول إكســل) مــن قاعــدة بيانــات املفقوديــن .وبشــكل عــام ،تــم تســجيل
 ٦٠٠٠حالــة يف قاعــدة بيانــات الهيئــة العامــة (مــن رشق وغــرب وجنــوب ليبيــا)؛ وجمعــت الهيئــة العامــة أيضً ــا أكــر مــن  ١٤٥٠٠عينــة
حمــض نــووي مرجعيــة مــن األرس وأكــر مــن  2 500عينــة مــا بعــد الوفــاة متصلــة بهــذه الحــاالت الـــ  .٦٠٠٠ووف ًقــا للهيئــة العامــة ،يبقــى
التحــدي الرئيــي هــو تحليــل بيانــات الحمــض النــووي وتفســرها باإلضافــة إىل توفــر األدوات املناســبة إلجــراء مطابقــة الحمــض النــووي
(يف الوقــت الحــايل ،لــدى الهيئــة العامــة نســخة تجريبيــة مــن برنامــج مطابقــة الحمــض النــووي MFISyS؛ النســخة املرخصــة باهظــة
التكلفــة وال تغطــي جميــع جوانــب ملــف الشــخص املفقــود).
وفيــا يتعلــق بقــدرات مختــر الحمــض النــووي ،أُفيــد بــأن الهيئــة العامــة متتلــك معــدات مخربيــة حديثــة مناســبة إلجــراء تحليــل الحمــض
النــووي لتحديــد الهويــة .82وتلقــى املختــر الدعــم املــايل مــن رشكــة ريبســول للنفــط أوالً ثــم مــن وكالــة القتــى أثنــاء العمــل التابعة لــوزارة
الدفــاع الوطنــي يف كوريــا الجنوبيــة .وســاعدت هــذه الــوزارة الهيئــة العامــة يف بنــاء مختــر للطــب الرشعــي ســيتم تجهيــزه بثالجــات
(املوعــد املقــرر للتســليم هــو عــام  .)2021بيــد أن عمــل مختــر الحمــض النــووي تأثــر بالقيــود املاليــة املفروضــة مــا أعــاق رشاء املعــدات
والكواشــف .ويعمــل يف مختــر الحمــض النــووي عــرة فنيــن (مثانيــة حاصلــن عــى درجــة املاجســتري ،واثنــان عــى درجــة البكالوريــوس).
وفيــا يتعلــق بقــدرات وكفــاءات الهيئــة العامــة ،فقدمــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن بــن عامــي  2012و 2016تدري ًبــا مكث ًفــا
إىل الخــراء الليبيــن املشــاركني يف التحقيــق يف مواقــع املقابــر الجامعيــة ،بــدءًا مــن التدريــب امليــداين إىل التدريــب يف املرشحــة ،ووفــرت
دورات أخــرى متعلقــة باســتخراج الرفــات وتحديــد الهويــة .وتــم تدريــب أكــر مــن  50موظ ًفــا يف وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن،
ويعمــل معظــم هــؤالء املوظفــن اآلن لــدى الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن .كــا أن بعــض هــؤالء املوظفــن الذيــن تلقــوا
تدريبــات مــن اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن يعملــون يف ترهونــة.

 82خالل زيارتها ملكتب الهيئة العامة يف طرابلس يف أوائل متوز/يوليو  ،2020الحظت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا وجود ستة مختربات مختلفة مزودة مبعدات
أمريكية جديدة ،وال تزال مغلفة بالبالستيك .ومن خالل تقييم حديث أجرته اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ( ،)22.11.2020يبدو أن لدى الهيئة العامة مختربًا
مجهزًا جيدًا – تجري حاليًا املزيد من عمليات التقييم .وافتُتح املخترب أوالً برعاية من رشكة النفط ريبسول واملؤسسة الوطنية للنفط اململوكة للدولة.
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خرباء اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف ليبيا خالل نرش يف عام  ٢٠١٢بعد دعوة من الحكومة الليبية .الصورة :اللجنة الدولية لشؤون املفقودين

أما التحديات التي تواجه هذه املؤسسة يف عملها فتشمل ما ييل:
•االفتقار إىل مخصصات يف امليزانية يف عامي  2019و2020؛
•االفتقار إىل مركبات النقل؛
•االفتقار إىل القدرات املتقدمة يف مجال تفسري الحمض النووي؛
•االفتقــار إىل الخــراء يف مجــال علــم األمــراض الجنــايئ  -يجــب تزويــد قســم الطــب الرشعــي باملهــارات والكفــاءات الالزمــة
لــي يعمــل بكامــل طاقتــه؛
•االفتقــار إىل الخــراء يف مجــال فحــوص األنرثوبولوجيــا الجنائيــة ،وق ّلــة الخــراء األثريــن الجنائيــن يف مجــال اســتخراج
الرفــات؛
•االفتقار إىل القدرات واملوارد املتقدمة لتسجيل البيانات ومعالجتها.

الهيئة العامة لرعاية أرس الشهداء واملفقودين واملبتورين
أُنشــئت الهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن واملبتوريــن يف عــام  2016مبوجــب القــرار رقــم ( 83)10الــذي اعتمدتــه الحكومــة
الليبيــة .وتختــص الهيئــة بصياغــة السياســات والخطــط وتحديــد اإلجــراءات لتنفيــذ الترشيعــات النافــذة يف مجــال اختصاصهــا .كــا تتــوىل
وضــع الخطــط واملشــاريع االســتثامرية الخاصــة بــأرس الشــهداء واملفقوديــن ووضــع الضوابــط التنفيذيــة الالزمــة .يف حزيران/يونيــو ،2020
https://www.mafmm.gov.ly/page.php?p=137 83
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خصّ ــص رئيــس الــوزراء ميزانيــة قدرهــا  100مليــون دينــار ليبــي (أكــر مــن  22مليــون دوالر أمريــي) 84للهيئــة العامــة لرعايــة أرس الشــهداء
واملفقوديــن واملبتوريــن.85

 .4.2املؤسسات األخرى ذات الصلة
فيــا يتعلــق بعمــل بعــض مــن املؤسســات األخــرى ذات الصلــة بالتعامــل مــع قضيــة املفقوديــن  ،فقــد تــم يف عــام  ٢٠١٢إنشــاء مختــر
الحمــض النــووي التابــع ملديريــة البحــث الجنــايئ بــوزارة الداخليــة ؛ و يف عــام  ٢٠١٣أصبــح املختــر املركــز الوطنــي للحمــض النــووي  ،وهــو
كيــان يعمــل تحــت إرشاف وزارة الداخليــة[86 .وبحســب رئيــس املركــز  ،فقــد أصــدر املختــر اآلالف مــن ملفــات الحمــض النــووي وســاهم
يف التعــرف عــى مئــات الجثــث التــي تعــود ألشــخاص مفقوديــن.

87

بــرف النظــر عــن دور وزارة العــدل ووزارة الداخليــة ووزارة الصحــة ،ســينظر هــذا القســم أيضً ــا يف مؤسســات أخــرى تُعــد جديــدة
نســبيًا .فمنــذ عــام  ،2011رشعــت ليبيــا يف إنشــاء بعــض املؤسســات التــي تركــز عــى العدالــة االنتقاليــة .ويُظهــر الوضــع الحــايل أن هــذه
املؤسســات بحاجــة إىل تعزيــز ومتكــن لتعمــل مبــا يتوافــق مــع ســيادة القانــون.

 .4.2.1وزارة العدل
إدارة الطب الرشعي التابعة ملركز الخربة القضائية والبحوث
حــددت املــادة  3مــن القــرار رقــم ( )54لســنة  2002الصــادر عــن اللجنــة الشــعبية العامــة الســابقة اختصصــات مركــز
الخــرة القضائيــة والبحــوث (وقــد تــم تناولهــا أيضً ــا يف إطــار قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )50لســنة  2012بشــأن اعتــاد
الهيــكل التنظيمــي واختصاصــات وزارة العــدل وتنظيــم جهازهــا اإلداري)؛ وتشــمل االختصاصــات مــا يــي:
•تقديــم الخــرة الفنيــة إىل املحاكــم والنيابــات والجهــات القضائيــة األخــرى فيــا يتعلــق بأعــال املختــرات
الجنائيــة؛
•تحليل املواد والعينات؛
•دراســة الظواهــر اإلجراميــة وتحديــد أســبابها ومتابعــة تطورهــا وأســاليبها واقــراح طــرق مكافحتهــا والحــد مــن
انتشارها؛
•إجراء البحوث والدراسات القانونية والقضائية املتعلقة بشؤون الجرمية والعقاب؛
•شؤون الطب الرشعي؛
•جمــع االتفاقيــات الدوليــة والنــرات العلميــة ذات العالقــة ومتابعتهــا ،واملشــاركة يف النــدوات واملؤمتــرات التــي
تعقــد عــى املســتويني الداخــي والخارجــي.
 84القيمة بالدوالر األمرييك وفقًا لسعر الرصف وقت كتابة هذا التقرير.
 85انظر املقال ( 11حزيران/يونيو http://alwasat.ly/news/libya/285856 :)2020
 86املصدر مقدم إىل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين من قبل خبري أول (بدون مقابل) د .عثامن أ محمد.
 87نفس املصدر.
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وللمركــز الحــق يف االســتعانة بالخــرات العلميــة والفنيــة النــادرة وف ًقــا للترشيعــات النافــذة ألداء بعــض األعــال ذات العالقــة بنشــاطه
(املــادة  ،4القــرار رقــم ( ،))54ولديــه مكاتــب فرعيــة يف مرصاتــة والخمــس وســبها وصرباتــة.
وفيــا يتعلــق بالتحديــات ،رغــم كــون املركــز أكــر إدارة وطنيــة للطــب الرشعــي يف البــاد ويتحمــل عــبء عمــل ثقيــل ،فقــد أُفيــد أنــه
بحاجــة إىل دعــم لتعزيــز أو اكتســاب القــدرات واملــوارد التقنيــة ،واالرتقــاء بهــا (خاصــة فيــا يتعلــق بوحــدة البصمــة الوراثيــة التابعــة
لقســم علــوم الحيــاة (البيولوجــي)) .واملركــز  88هــو املؤسســة الوحيــدة املســؤولة ،وف ًقــا للقوانــن ،عــن الكشــف عــى الرفــات البرشيــة
املجهولــة الهويــة وأخــذ العينــات منهــا وتخزينهــا.
تلقــى املركــز املســاعدة مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر  89التــي زوّدت يف عــام  2019إدارة الطــب الرشعــي بـــ  2 500كيــس جثــث
و 100مجموعــة «إدارة جثــث» وخمســة أطقــم أدوات ترشيــح محمولــة ومــواد أخــرى للمشــارح العاملــة تحــت مظلــة املركــز يف الجزئــن
الغــريب والرشقــي مــن ليبيــا  .90عــاوة عــى ذلــك ،قامــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بتقييــم احتياجــات خمــس مشــارح وأجــرت
تقييــاً لعمــل املختــر الجينــي التابــع للمركــز يف طرابلــس مــع أخصــايئ يف الطــب الرشعــي وقدمــت توصيــات ملواصلــة التطويــر .91

مكتب النائب العام
يتنــاول قانــون اإلجــراءات الجنائيــة (انظــر القســم  .3.3أعــاه) والقوانــن املكملــة لــه اختصاصــات املكتــب .أمــا التحقيقــات فهــي مرهونــة
بقــدرات الطــب الرشعــي لــوزارة العــدل وإدارة البحــث الجنــايئ التابعــة لــوزارة الداخليــة.
يعمــل قســم التحقيقــات يف مكتــب النائــب العــام  92عــن كثــب مــع فريــق املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيــا يتعلــق بالتحقيقــات يف املقابــر
الجامعيــة يف ليبيــا (انظــر الفصــل الســادس بشــأن ترهونــة ملزيــد مــن التفاصيــل).

لجنة الطب الرشعي (املعروفة أيضً ا باسم «لجنة املقابر الجامعية»)
أصــدر وزيــر العــدل الليبــي يف  10حزيران/يونيــو  2020القــرار رقــم ( )411لســنة  2020بشــأن تشــكيل لجنــة تحــت إرشاف مكتــب النائــب
العامــة .وجــاء تشــكيل اللجنــة عقــب زيــارة وزيــر الداخليــة ملدينــة ترهونــة .93

 88مقابالت أجراها استشاريو اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.2020/11/18-17 ،
 89اللجنة الدولية للصليب األحمر (« .)2019ليبيا :حقائق وأرقام ( ،»)2019متاح عرب الرابط التايلhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ :
libya_facts_figures_english_2019_hr_005.pdf
 90ملرجع نفسه ،ص2 .
 91املرجع نفسه.
 92أسعد ،عبدالقادر ( .)2020املقال املعنون ‘ .’persons linked to mass graves 100 Libyan Public Prosecutor’s Office issues list of overليبيا أوبزرفر.
 23متوز/يوليو  .2020متاح عرب الرابط التايلhttps://www.libyaobserver.ly/news/libyan-public-prosecutors-office-issues-list-over-100-persons- :
linked-mass-graves
 93ميدل إيست مونيتور ( .)2020املقال املعنون ‘ 13 .’mass graves in Tarhuna 8 Libya: UN concern over ‘horrific’ reports of discovery ofحزيران/
يونيو  .2020متاح عرب الرابط التايلhttps://www.middleeastmonitor.com/20200613-libya-un-concern-over-horrific-reports-of-discovery-of-8- :
/mass-graves-in-tarhuna
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تشمل اختصاصات لجنة الطب الرشعي ما ييل:
•فتح املقابر الجامعية؛
•استعادة رفات املوىت وتحديد أماكن دفنها املحتملة؛
•تحديد ظروف الوفاة؛
•التعــرف عــى هويــة الضحايــا وحفــظ الجثــث مجهولــة الهويــة مؤق ًتــا إىل حــن التعــرف عليهــا بالطــرق والوســائل
املقــررة قانونًا.

تعمــل اللجنــة اآلن عــى اســتخراج الجثــث مــن املقابــر املكتشــفة يف ترهونــة ومحيطهــا .وف ًقــا للقــرار رقــم ( ،)411تتك ـوّن اللجنــة مــن
خمســة ممثلــن مــن مركــز الخــرة القضائيــة والبحــوث التابــع لــوزارة العــدل ،وممثــل واحــد مــن مركــز الطــب امليــداين والدعــم التابــع
لــوزارة الصحــة ،وممثــل واحــد مــن الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن.

اللجنة املشرتكة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
أُنشــئت اللجنــة املشــركة مبوجــب قــرار املجلــس الرئــايس رقــم ( )735لســنة  ،2019وتابعــت اللجنــة املشــركة ملــف الجثــث التــي
عُ ــر عليهــا يف مستشــفى ترهونــة العــام ويف مواقــع أخــرى .كــا شــاركت يف توضيــح املســؤولية عــن األحــداث املتعلقــة مبقابــر ترهونــة
الجامعيــة .94
اســتعرضت اللجنــة املشــركة مؤخـرًا حــاالت ضحايــا األلغــام األرضيــة يف مناطــق جنــوب طرابلــس التــي ســيطرت عليهــا ســابقًا قــوات اللواء
حفــر .كــا تابعــت ملــف الجثــث التــي عُ ــر عليهــا يف مقابــر جامعيــة حــول ترهونــة عقــب انســحاب امليليشــيات املتحالفــة مــع اللــواء
حفــر .وأكــدت اللجنــة املشــركة مؤخـرًا أنهــا ســتواصل جهودهــا لتعقــب املســؤولني عــن املقابــر الجامعيــة .95

 94شهدت اللجنة توترات داخلية وتغريات يف تكوينها أدت إىل إبطاء عملها .وكالة األناضول ( 18ترشين األول/أكتوبر https://www.aa.com.tr/ar :)2020
 95ميدل إيست مونيتور ( .)2020املرجع املذكور.

43

 .4.2.2وزارة الداخلية
جهاز املباحث الجنائية

96

يحدد القرار رقم ( )92لسنة  2013اختصاصات جهاز املباحث الجنائية ،وهي تشمل ما ييل:
•إعداد وتنفيذ التدابري األمنية املتعلقة بالوقاية من الجرمية وكافحتها؛
•املشاركة يف إعداد وتنفيذ الخطط األمنية املشرتكة مبا يكفل خفظ األمن والنظام العام يف البالد؛
•القيام بأعامل شؤون تحقيق الشخصية وأعامل األدلة واملختربات الجنائية؛
•القيام بأعامل التحري وجمع االستدالالت يف الجرائم الخطرية؛
•إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بأسباب الجرمية وأساليب الوقاية منها؛
•اإلرشاف الفنــي عــى أقســام البحــث الجنــايئ مبديريــات األمــن الوطنــي والتفتيــش عــى أعاملهــا وتنســيق
جهودهــا للوقايــة مــن الجرميــة ومكافحتهــا؛
•كشف ومعاينة املتفجرات والعمل عىل تفكيكها؛
•التعــاون مــع الجهــات املناظــرة مبــا يف ذلــك املنظــات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة املعنيــة مبكافحــة
الجرميــة لالســتفادة مــن خرباتهــا وإمكانياتهــا يف هــذا املجــال.

وتتمثــل املهمــة األساســية لجهــاز املباحــث الجنائيــة يف مكافحــة جميــع أنــواع الجرميــة داخــل حــدود الدولــة الليبيــة ومالحقــة وتعقــب
مرتكبيهــا يف أي مــكان  .97وتتن ـوّع مجــاالت عمــل جهــاز املباحــث الجنائيــة ،فتشــمل إدارة مــرح الجرميــة وتحليــل أمنــاط بقــع الــدم
وإجــراء الفحــوص البيولوجيــة وتحليــل الحمــض النــووي وأخــذ بصــات األصابــع .ويتبــع لجهــاز املباحــث الجنائيــة عــدة إدارات مختصــة،
مبــا فيهــا مختــر وإدارة الطــب الرشعــي .ويقــع املختــر يف منطقــة صــاح الديــن التــي كانــت يف منطقــة النــزاع خــال القتــال يف -2019
 ،2020وبنــا ًء عــى ترصيحــات مســؤولني يف جهــاز املباحــث الجنائيــة خــال اجتامعاتهــم مــع الــوكاالت الدوليــة ،فــإن املختــر يتبــع املعايــر
الدوليــة وإجــراءات التشــغيل القياســية يف عملــه.

جهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية
نشــأ جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة يف عــام  2012لــإرشاف عــى مراكــز االحتجــاز ودمــج املرافــق التــي تديرهــا امليليشــيات يف نظــام
الدولــة  .98اعتبــارًا مــن  1آب/أغســطس  ،2020وصــل عــدد مراكــز االحتجــاز يف ليبيــا إىل  11مركـزًا رســميًا يديرهــا جهــاز مكافحــة الهجــرة
غــر الرشعيــة .ووف ًقــا لبيانــات مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،يوجــد حــواىل  1 760مهاجـرًا
 96قرار وزارة الداخلية رقم ( )1565بتعيني العميد بكرة.
 97جهاز املباحث الجنائية/وزارة الداخلية املوقع اإللكرتوين الرسميhttps://www.cid.ly/wp/main-page :
 98ناشد ،مات ( .)2020املقال املعنون‘ ’?What happens to migrants forcibly returned to Libyaشبكة األنباء اإلنسانية .متاح عرب الرابط التايلhttps:// :
www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/05/missing-migrants-Libya-forced-returns-Mediterranean
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مــن أصــل  625 000مهاجــر يف ليبيــا يف مراكــز االحتجــاز التــي يديرهــا جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة ،عــى الرغــم مــن أن بيانــات
املنظمــة الدوليــة للهجــرة ال تشــمل ســوى مثانيــة مــن أصــل  11مركـزًا تاب ًعــا لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة.
ومراكــز االحتجــاز الرســمية يف ليبيــا عاجــزة عــن العمــل بفعاليــة مــن دون دعــم مــن الجامعــات املســلحة  .99ويــؤدي ذلــك إىل ســوء صيانــة
حتــى املراكــز الرســمية وظهــور املامرســات املشــكوك فيهــا .ويحــاول جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة زيــادة نفــوذه عــى املراكــز غــر
الرســمية ،ولكــن مــن دون جــدوى غال ًبــا نظ ـرًا الفتقــاره إىل قــوة ضغــط عــى الجامعــات املســلحة التــي تديــر هــذه املراكــز .وال توجــد
حال ًيــا لوائــح أو مبــادئ توجيهيــة يف ليبيــا تنــص عــى مــدة احتجــاز املهاجريــن أو كيفيــة اإلفــراج عنهــم.

مكتب شؤون حقوق اإلنسان
يف عــام  ،2018أصــدر وزيــر الداخليــة يف حكومــة الوفــاق الوطنــي قــرارًا بإنشــاء مكتــب شــؤون حقــوق اإلنســان وتكــون تبعيتــه اإلداريــة
بشــكل مبــارش إىل وزارة الداخليــة .وبحســب املرســوم رقــم ( )1950لســنة  ،2018يتألــف مكتــب شــؤون حقــوق اإلنســان مــن وحــدة تلقــي
الشــكاوى والبالغــات ،ووحــدة التحــري وجمــع املعلومــات ،ووحــدة التحقيــق وجمــع االســتدالالت ،ووحــدة املتابعــة وإعــداد التقاريــر.
ويختص مكتب شؤون حقوق اإلنسان مبا ييل:
•التحقيــق وجمــع االســتدالالت عــن الوقائــع الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،املنســوبة ألحــد العاملــن بالجهــات التابعــة لــوزارة
الداخليــة والجهــات الضبطيــة األخــرى غــر التابعــة للــوزارة؛
•تلقي البالغات والشكاوى؛
•تحرير املحارض واتّخاذ اإلجراءات الجنائية وفق ما ينص عليه قانون اإلجراءات الجنائية والترشيعية ذات العالقة.100
كام يختص مكتب شؤون حقوق اإلنسان يف:
•سامع أقوال الشهود؛
•االستعانة بالخرباء وإجراء املعاينات الالزمة؛
•ضبط وتحرير متحصالت الجرمية من األدوات واألجهزة واملعدات وغريها املستخدمة يف ارتكابها؛
•القبــض والتفتيــش الشــخيص وتفتيــش األماكــن باالســتعانة مبأمــوري الضبــط القضــايئ التابعــن للمديريــة التابــع لهــا مــكان
الواقعة؛
•إحالــة مــا يثبــت ارتكابــه مــن جرائــم إىل النيابــة العامــة املختصــة والتنســيق معهــا بشــأن تنفيــذ مــا يصــدر مــن أوامــر
منهــا أو مــن املحكمــة املختصــة.
ويتابــع مكتــب شــؤون حقــوق اإلنســان كل مــا يُكتــب ومــا يُنــر مــن تقاريــر وأخبــار عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ليبيــا التّخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة للتحقيــق فيهــا والــرد عليهــا ،وكذلــك مــا يصــدر عــن املنظــات الحقوقيــة املحليــة والدوليــة مــن تقاريــر عــن االنتهاكات
 99ملكويت ( ،)2019املرجع املذكور ،ص.8-5 .
 100انظر املقال يف املرصد ،املرصد اإلعالمي للقطاع األمنيhttps://bit.ly/396vC0z :
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املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.

 .4.2.3وزارة الصحة
مركز الطب امليداين والدعم
لــدى مركــز الطــب امليــداين والدعــم ثالثــة مختــرات (علــم الســموم والكيميــاء ،وعلــم الوراثــة ،وعلــم األمــراض) ويتطــرق عملــه إىل
تخصصــات مختلفــة منهــا إجــراء مســح تعريفــي للوجــه ،ومضاهــاة بصــات األصابــع ،وعلــم الوراثــة .وزاد املركــز مؤخ ـرًا مــن عــدد
موظفيــه مــن  200إىل  1 000موظــف طبــي وإداري .يديــر املركــز  13مستشــفى ميــداين و 20قاعــدة إســعاف تقــدم خدماتهــا إىل جميــع
املناطــق مــن أبــو شــيبة وجنــوب غريــان إىل أطــراف مدينــة رست  .101يعمــل املركــز مــع مكتــب النائــب العــام كجــزء مــن لجنــة الطــب
الرشعــي الســتخراج الجثــث مــن املقابــر الجامعيــة  ،102ويشــارك يف أنشــطة لجنــة الطــب الرشعــي التابعــة لــوزارة العــدل التــي تــم إنشــاؤها
يف حزيران/يونيــو  .2020وأُفيــد أن املركــز يعمــل وف ًقــا للمعايــر الدوليــة وإجــراءات التشــغيل القياســية.

ﻣﴩﺣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺗﻌﺎوﻧــﺖ ﻣﴍﺣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻓﻴﻴﻨــﺎ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴــﺎ .ﻛــﺎﻤ ﺗــﻢ اﻻرﺗﻘــﺎء ﻤﺑﺴــﺘﻮى أداء اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺤﺪﻳــﺚ اﳌﻌــﺪات وﻣــﻮارد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
103
اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت.
وأُﻓﻴـﺪ ﺑـﺄن ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ .اﳌﴩﺣـﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻫﻮﻳـﺔ اﻟﺮﻓـﺎت اﻟﺘـﻲ اﺳـﺘُﺨﺮﺟﺖ ﻣـﻦ اﳌﻘﺎﺑـﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﰲ ﺗﺮﻫﻮﻧـﺔ وﻣﻨﺎﻃـﻖ أﺧـﺮى اﺗ ّﺴـﻤﺖ
ﺑﺎﻟﺒـﻂء اﻟﺸـﺪﻳﺪ10٤ .

 .4.2.4وزير الدولة لشؤون املهجرين والنازحني
تــم تعيــن الوزيــر بعــد االتفــاق الســيايس الليبــي عــام  2015مبوجــب قــرار املجلــس الرئــايس رقــم ( )12لســنة  .2016والوزيــر مســؤول عــن
تدابــر دعــم النازحــن داخل ًيــا واملواطنــن الليبيــن يف الخــارج واملهجريــن يف ليبيــا .كــا يســهل الوزيــر تنفيــذ خدمــات املنظــات الدوليــة
العاملــة يف املجــال اإلنســاين يف ليبيــا.
أدّى الوزيــر وحكومــة الوفــاق الوطنــي دورًا حيو ًيــا يف إبــرام ميثــاق املصالحــة بــن مرصاتــة وتاورغــاء يف عــام  2018بدعــم مــن بعثــة األمــم
املتحــدة للدعــم يف ليبيــا ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية يف ليبيــا  ،105مــا ســمح بعــودة  48 000نــازح إىل تاورغــاء
 101غولدن ،رابيا ( .)2020املقال املعنون ‘ .’Field medicine centre says 30% of injuries caused by Haftar’s attacks are civiliansليبيا أوبزرفر .متاح عرب
الرابط التايلhttps://www.libyaobserver.ly/inbrief/field-medicine-center-says-30-injuries-caused-haftar’s-attacks-are-civilians :
 102مركز الطب امليداين والدعم ،الصفحة الرسمية عىل موقع فيسبوك ،ص ،30 .حزيران/يونيو .2020
https://www.meduniwien.ac.at/web/en/international-affairs/muvi/projects/tripoli-medical-center 103
 104العريب الجديد (« .)2020بحث مستمر عن املفقودين يف مقابر ترهونة وطرابلس الجامعية» 11 .آب/أغسطس  .2020متاح عرب الرابط التايلhttps://www. :
/alaraby.co.ukالجامعية-وطرابلس-ترهونة-مقابر-يف-املفقودين-عن-مستمر-بحث
 105تم توقيع ميثاق املصالحة بني مرصاتة وتاورغاء يف ليبيا يف  4حزيران/يونيو  ،2018انظر http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/04/c_137229021.
htm
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ومهّد الطريق أمام مشاريع إمنائية يف املدينة.
عقــد الوزيــر منــذ حزيران/يونيــو  2020عــدة اجتامعــات مــع مســؤولني ليبيــن ملناقشــة الصعوبــات التــي يواجههــا النازحــون داخل ًيــا مــن
ترهونــة يف العــودة إىل ديارهــم .106

 .4.2.5املؤسسات املستقلة
هيئة تقيص الحقائق واملصالحة
ينــص القانــون رقــم ( )29لســنة ( 2013املعــروف أيضً ــا باســم قانــون العدالــة االنتقاليــة) عــى إنشــاء هيئــة لتقــي الحقائــق واملصالحــة

107

تتبــع للمؤمتــر الوطنــي العــام (انظــر القســم  3.3أعــاه) .تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة وتقــوم مبــا يــي :108
•البحــث يف ملــف املفقوديــن واملعتقلــن وإصــدار القــرارات املناســبة مــن أجــل اتّخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ملعالجتــه ومــا
يلــزم مــن تدابــر لضــان حيــاة كرميــة ألرسهــم؛
• تقــي الحقائــق حــول الوقائــع املتعلقــة باالنتهــاكات الجســيمة واملمنهجــة لحقــوق االنســان ،وتحديــد هويــات املتورطــن
يف هــذه االنتهــاكات؛
•رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ومدى االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان التي ارتكبت خالل العهد السابق؛
•إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض املناســب للضحايــا بأشــكاله املختلفــة مثــل التعويــض املــادي ،أو تخليــد الذكــرى أو
العــاج أو إعــادة التأهيــل وتقديــم الخدمــات االجتامعيــة.
ورغــم أن هيئــة تقــي الحقائــق واملصالحــة تتمتــع بســلطة ضبطيــة قضائيــة  ،109إال أنهــا ال متلــك ســلطة رصيحــة بتوجيــه أوامــر إىل الخــراء
تقــي باســتخراج الجثــث وترشيحهــا واالحتفــاظ بأدلــة الطــب الرشعــي .وبحســب مــا ورد ،تلقــت الهيئــة أنوا ًعــا مختلفــة مــن الدعــم
التقنــي الخارجــي (مثـاً ،مــن بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا ،وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،واملركــز الــدويل للعدالــة االنتقاليــة،
ومعهــد الواليــات املتحــدة للســام ،واملعهــد الهولنــدي للطــب الرشعــي) منــذ عــام .2012

املجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان
نشــأ املجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان يف  29ترشيــن الثاين/نوفمــر  2011مبوجــب القانــون رقــم ( )5لســنة 2011
 106انظر البيان املوجز الذي نرشته أخبار ليبيا اآلن عىل صفحتها عىل موقع فيسبوك ( 25حزيران/يونيو https://www.facebook.com/libyaalaantv/ )2020
type=3&theater?/2601940843380552/photos/a.1625819397659373
 107ترد يف املادة  8من القانون رقم ( )29اإلدارات املتخصصة التي تنشئها الهيئة وهي عىل النحو التايل:
إدارة مراجعة الترشيعات ذات الصلة مبوضوع العدالة االنتقالية؛ إدارة تقيص الحقائق عن االنتهاكات ذات الطبيعة العامة والجامعية لحقوق اإلنسان يف عهد النظام
السابق؛ إدارة تقيص الحقائق عن االنتهاكات الفردية؛ إدارة شؤون النازحني؛ إدارة التحكيم واملصالحة.
 108انظر املادة  7من القانون رقم ( )29لسنة .2013
 109وفقًا للامدة « ،16للهيئة سلطة أمر األشخاص وتفتيش األماكن وضبط املستندات واألدلة وتحريزها وزيادة األماكن ذات الصلة باملوضوعات التي تحقق فيها،
ويكون لألشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الحقائق واملصالحة سلطة الضبطية القضائية يف هذا الشأن».
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اســتنادًا ملبــادئ باريــس .ويهــدف املجلــس إىل حفــظ وتعزيــز الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان ،والتوعيــة بالحريــات العامــة وحقــوق
اإلنســان واملســاهمة يف ضــان مامرســتها ،ورصــد انتهــاكات تلــك الحقــوق والحريــات وردعهــا .كــا يشــجّ ع ويدعــم منظــات املجتمــع
املــدين يف حاميــة هــذه القيــم  110وينــر تقاريــر عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان  .111ويتــوىل املجلــس مــا يــي:
•وضــع خطــة عمــل وطنيــة لتعزيــز حاميــة الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان يف ليبيــا بالتعــاون مــع الهيئــات الحقوقيــة
للمجتمــع املــدين ،واقــراح وســائل تحقيــق هــذه الخطــة عــى الجهــات ذات العالقــة؛
•اقــراح إصــدار أي ترشيعــات يف مجــال حاميــة الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان وتقديــم توصيــات إل الجهــات املختصــة
يف كل مــا مــن شــأنه تحقيــق ذلــك وكذلــك التشــاور وتقديــم النصــح لألجهــزة األمنيــة ووزارة العــدل يف هــذا الشــأن
حســب الحاجــة؛
•تلقــي الشــكاوى املتعلقــة بانتهــاكات الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان وتقصيهــا وإحالــة مــا يــرى املجلــس إحالتــه منهــا
إىل جهــات االختصــاص مــع متابعتهــا ،أو تبصــر ذوي الشــأن باإلجــراءات القانونيــة الواجبــة االتبــاع؛
•التعــاون مــع املنظــات والجهــات الوطنيــة والدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان مبــا يســهم يف تحقيــق أهــداف املجلــس
وتنميــة عالقاتهــا بــه؛
•الطعــن أمــام القضــاء يف أي قانــون أو ترشيــع أو قــرار يتضمــن انتهــاكًا للحريــات العامــة أو حقــوق اإلنســان وكذلــك العمل
لــدى الســلطة الترشيعيــة لتجنــب صــدور أي ترشيعــات تنتهــك حقوق اإلنســان.
يف عــام  ،2013نشــأت رشاكــة رســمية بــن املجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان واملعهــد الدمنــاريك لحقــوق اإلنســان،
وأســفرت عــن اعتــاد خطــة عمــل اســراتيجية يف عــام .112 2014

 .4.2.6الجوانب املؤسسية املتعلقة باملجتمع املدين يف ليبيا
يف عــام  ،2017أنشــأ رئيــس الــوزراء الــراج وزارة دولــة  113مختصــة للتعامــل مــع املســائل ذات الصلــة باملجتمــع املــدين .كــا تــم إنشــاء
مفوضيــة للتعامــل مــع جوانــب مثــل تســجيل منظــات املجتمــع املــدين ومراقبــة أعاملهــا والعالقــات مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة.
وكانــت مفوضيــة املجتمــع املــدين  114تابعــة يف األصــل لــوزارة الثقافــة واملجتمــع املــدين آنــذاك (تــم تحويــل الــوزارة يف عــام  2017إىل هيئــة
عامــة مســتقلة للثقافــة) ونشــأت مبوجــب القــرار رقــم ( )649لســنة  2013الصــادر عــن مجلــس الــوزراء املعــدل للقــرار رقــم ( )12لســنة
 .2012وتختــص هــذه املفوضيــة بتســجيل منظــات املجتمــع املــدين واعتــاد نظمهــا األساســية ومتابعتهــا يف أداء مهامهــا وف ًقــا للترشيعــات
النافــذة .وتقــدم الدعــم الفنــي واللوجســتي والتقنــي واملشــورة إىل منظــات املجتمــع املــدين ،وفــاق عــدد املنظــات املســجلة بهــا حتــى
اآلن  3 000منظمــة.
 110املجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان« ،تقرير املراجعة الدورية الشاملة ،دولة ليبيا» ،الدورة الثانية والعرشون (نيسان/أبريل – أيار/مايو ،)2015
الفقرات .30-18
 111وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)2015( A/HRC/WG.6/22/LBY/1املرجع املذكور ،الفقرتان .37-36
 112املعهد الدمناريك لحقوق اإلنسان ( .)2014املرشوع املعنون ‘ .’Strategic Plan for the Libyan National Councilمتاح عرب الرابط التايلhttps://www. :
humanrights.dk/projects/strategic-plan-libyan-national-council
 113يف النظام الحكومي الليبي ،وزير الدولة هو وزير بال حقيبة أو إدارة ،من واجبه أن يقدم املساعدة يف أنشطة أو قضايا محددة.
 114وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)2015( LBY/1/22/A/HRC/WG.6املرجع املذكور ،الفقرات .41-38
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تقــوم املفوضيــة بتنظيــم عمــل منظــات املجتمــع املــدين الدوليــة التــي ترغــب يف العمــل بليبيــا بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة وف ًقــا
للترشيعــات النافــذة .كــا تقــوم املفوضيــة باعتــاد الخطــط والربامــج لتطويــر عملهــا ورفــع كفــاءة العاملــن بهــا ،وتنظيــم ورش العمــل
وبرامــج التدريــب لالرتقــاء مبســتوى النشــطاء ومنظــات املجتمــع املــدين بالتعــاون مــع الجهــات واملؤسســات الوطنيــة والدوليــة.
و ُتــدار املفوضيــة مبجلــس إدارة يتكـوّن مــن رئيــس ونائبــه وخمســة أعضــاء .مقــر املفوضيــة الرئيــي يف مدينــة بنغــازي ولهــا فــروع حال ًيــا
يف جــادو وطرابلــس ومرصاتــة وســبها والبيضــاء .وتــؤدي بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا واالتحــاد األورويب ووكاالت التنميــة الدوليــة
املختلفــة واملنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة دورًا كبـرًا يف عمليــة الدعــم واإلســناد الفنــي واملهنــي ويف تنميــة املهــارات األساســية لقــادة
املجتمــع املــدين يف ليبيــا.

 .4.3التعاون بني املؤسسات املحلية يف ملف املفقودين
اعتبــارًا مــن عــام  ،2011شــاركت وزارة العــدل مــع مركــز الخــرة القضائيــة والبحــوث التابــع لهــا (وخاصــة إدارة الطــب الرشعــي التابعــة
لهــا) بنشــاط يف معالجــة قضيــة املفقوديــن .وتــم يف عــام  2011إنشــاء مختــر جديــد تابــع لــوزارة الداخليــة .فتعــاون مركــز الخــرة القضائية
والبحــوث مــع هــذا املختــر ونجــح بالوصــول إىل مطابقــات للحمــض النــووي .يف تلــك الفــرة املبكــرة ،تــم أيضً ــا تقديــم املســاعدات الدوليــة
والدعــم مــن املنظــات الدوليــة .ويف الوقــت الحــارض ،تســتلم الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن بشــكل أســايس ملــف
املفقوديــن .ومــع ذلــك ،فــإن إنشــاء لجــان ووكاالت مختصــة جديــدة يتطلــب تعاو ًنــا أقــوى بــن الوكاالت/املؤسســات.
يشــهد البلــد عــى بعــض أطــر التعــاون ،ومــن األمثلــة الحديثــة عــى ذلــك العمــل املُنجــز تحــت مظلــة لجنــة الطــب الرشعــي (املعروفــة
أيضً ــا باســم لجنــة املقابــر الجامعيــة) التــي تأسّ ســت يف حزيــران يونيــو  .2020يف هــذه اللجنــة ،تتعــاون وزارة العــدل والهيئــة العامــة
للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن عــن كثــب بشــأن املقابــر الجامعيــة املكتشــفة يف ترهونــة ومحيطهــا .أمــا بالنســبة للعالقــات بــن وزارة
العــدل ووزارة الصحــة ،فقــد اسـتُهلت مناقشــات بــن املؤسســتني يف أيلول/ســبتمرب  2020إلنشــاء مختــر جديــد للحمــض النــووي للتعــرف
عــى مجهــويل الهويــة يف ليبيــا .115

 .4.4ملحة عامة عن اإلطار املؤسيس
ال تشــمل اللمحــة العامــة الــواردة أدنــاه جميــع الــوزارات ووزارات الدولــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي ،بــل فقــط الــوزارات واإلدارات
واملؤسســات األخــرى التــي يبــدو أنهــا تــؤدي دورًا مبــارشًا أو غــر مبــارش يف معالجــة قضيــة املفقوديــن .اس ـتُخدم لــون مختلــف لــوزارة
الدولة/لشــؤون املهجريــن والنازحــن ألن وزيــر الدولــة يف النظــام الحكومــي الليبــي هــو وزيــر بــا حقيبــة أو إدارة ويتمثــل واجبــه يف
املســاعدة يف أنشــطة أو قضايــا محــددة.

 115انظر http://alwasat.ly/news/libya/294813
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رئيس املجلس الرئايس
املجلس الرئايس

رئيس الوزراء

وزير الدولة
لشؤون املهجرين
والنازحني

وزير الصحة

إدارة الطب
الرشعي

مركز الطب
امليداين والدعم

وزير الداخلية
مكتب شؤون حقوق
اإلنسان

وزير العدل
مركز الخربة
القضائية
والبحوث

جهاز املباحث
الجنائية
جهاز مكافحة
الهجرة غري
الرشعية

مرشحة مستشفى
طرابلس

مكتب النائب
العام

الهيئة العامة للبحث
والتعرف عىل
املفقودين

لجنة الطب
الرشعي

مركز الخربة القضائية
والبحوث التابع لوزارة
العدل

مركز الطب امليداين
والدعم التابع لوزارة
الصحة

املؤسسات املستقلة
تركيز عىل حقوق اإلنسان ،العدالة اإلنتقالية ،املجتمع املدين

هيئة تقيص
الحقائق واملصالحة

الهيئة العامة
للثقافة

املجلس الوطني
للحريات العامة
وحقوق اإلنسان

مفوضية املجتمع
املدين
الشكل  :2ملحة عامة عن اإلطار املؤسيس
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اللجنة املشرتكة لرصد
وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان

تركيز عىل املفقودين

الهيئة العامة
لرعاية أرس الشهداء
واملفقودين
واملبتورين

الهيئة العامة
للبحث والتعرف
عىل املفقودين

 .4.5املؤسسات يف رشق ليبيا
مكتب الجرحى واملفقودين
أُنشــئ مكتــب مخصــص للشــهداء والجرحــى واملفقوديــن ليعمــل تحــت ســلطة الجيــش الوطنــي الليبــي .وتُحــر قضيــة املفقوديــن
بالعمليــات الحربيــة .تعـرّض هــذا املكتــب النتقــادات منهــا الفســاد وعــدم التجــاوب مــع أرس الضحايــا .وجــرت مؤخـرًا مظاهــرات ســلمية
يف بنغــازي ضــد املكتــب وتــم اســتدعاء املتظاهريــن واســتجوابهم.

مركز الخربة القضائية والبحوث – وزارة العدل/الحكومة املؤقتة
أُنشــئ املركــز يف عــام  2014بعــد نقــل الحكومــة املؤقتــة (اإلدارة املوازيــة يف رشق البــاد) مــن طرابلــس إىل البيضــاء ،واختصاصاتــه مامثلــة
الختصاصــات مركــز الخــرة القضائيــة والبحــوث يف طرابلــس ،وكان جــزءًا مــن عمليــة االنتقــال الشــامل للمؤسســات مــن طرابلــس إىل
البيضــاء يف عــام  .2014يعمــل يف املركــز استشــاريون وخــراء يف الطــب الرشعــي ولــه فــروع نشــطة يف العديــد مــن مــدن رشق ليبيــا
(بنغــازي ودرنــة واألبيــار وطــرق ومكتبــه الرئيــي يف البيضــاء).
املركــز مســؤول عــن األنشــطة يف رشق ليبيــا ،وتشــمل مهامــه فتــح القبــور واســتخراج الرفــات البرشيــة والتعــرف عليهــا بالتنســيق
مــع املستشــفيات والجامعــات الحكوميــة .ويضــمّ مخت ـرًا للتحاليــل لفحــص كافــة القضايــة املُحالــة إليــه مــن النيابــة العامــة واملتعلقــة
باملخــدرات مبــا يف ذلــك الحشــيش واملركبــات الكيميائيــة والهريويــن والكوكايــن وعقاقــر الهلوســة .كــا أن لديــه قســم للتحليــل البيولوجــي
والباثولوجــي باإلضافــة إىل قســم علــم الســموم املســؤول عــن تحديــد أســباب الوفيــات املتعلقــة بالتلــوث.
كــا يعالــج املركــز قضايــا مثــل التزويــر وكشــف التزييــف والتلــوث البيئــي والتلــوث النفطــي ،ولديــه أقســام أخــرى مثــل قســم خــرة
اآلثــارة وقســم الخــرة الزراعيــة  .116وفتــح املركــز قبــور يف درنــة (معقــل ســابق لواليــة الربقــة التابعــة لداعــش) بعــد انتهــاء النــزاع مــع
املتطرفــن يف عــام  .117 2018وو ّقــع املركــز يف عــام  2018اتفا ًقــا مــع «الجامعــة الليبيــة الدوليــة للعلــوم الطبيــة» يف بنغــازي لتنســيق أعــال
الترشيــح والطــب الرشعــي بــن الجامعــة ومكتــب الطــب الرشعــي يف فــرع بنغــازي .كــا تــم االتفــاق عــى إجــراء دورات تدريبيــة عــى
الترشيــح لفنيــن مــن املركــز .118
ويف كانــون الثاين/ينايــر  ،2020أعلــن موظفــو املركــز واالستشــاريون والخــراء واألطبــاء والفنيــون تعليــق عملهــم احتجاجً ــا عــى القــرار
الصــادر عــن وزيــر العــدل بنقــل املقــر مــن البيضــاء اىل بنغــازي  .119وعــاد املكتــب واســتأنف عملــه يف البيضــاء بعــد فــرة وجيــزة مــن
وقــف العمــل.

 116مقابلة مع عمر الحجازي يف عام  ،2018متاحة هنا.
 117مقابلة مع عمر الحجازي يف عام  ،2018متاحة هنا.
 118انظر االتفاق بني كلية الطب البرشي واملركز ،متاح هنا.
 119انظر التقرير اإلخباري ( 24كانون الثاين/يناير  )2020هنا.
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مركز بنغازي الطبي
تأسّ ــس مركــز بنغــازي الطبــي يف الســبعينيات وأُرجــئ اســتكامله حتــى بدايــة عــام  .2006يُعــد هــذا املركــز أكــر مستشــفى يف مدينــة
بنغــازي الليبيــة .يف عــام  ،2007تضافــرت جهــود فرنســا وليبيــا الســتكامل املركــز وتجهيــزه وإدارتــه ،مــا جعلــه مرك ـزًا للتميــز عــى
املســتوى اإلقليمــي ،لتدريــب الكــوادر الطبيــة واملســاعدين الطبيــن .وتــم االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل للمركــز يف عــام  .2009يتبــع للمركــز
مبنــى منفصــل للطــب الرشعــي .تــورّط مركــز بنغــازي الطبــي يف عــدد مــن الفضائــح املتعلقــة خاصــة بــإدارة املرشحــة ،واعتُقــل العديــد
مــن كبــار املوظفــن يف عــام  2017بســبب اإلهــال املهنــي  .120بــن عامــي  2015و ،2017واجــه املركــز مشــكلة «تراكــم» جثــث مقاتلــن
مجهــويل الهويــة (مــن املحتمــل أن يكونــوا مقاتلــن غــر ليبيــن أو مــن القــوات التــي قاتلــت مليشــيات حفــر يف بنغــازي) .121

مركز تحليل الحمض النووي يف البيضاء
يف عــام  ،2016أنشــأ رئيــس الحكومــة املؤقتــة (اإلدارة املوازيــة ومقرهــا رشق ليبيــا) مركــز تحليــل الحمــض النــووي لدعــم الحكومــة
املؤقتــة يف التعــرف عــى الرفــات البرشيــة التــي عُ ــر عليهــا أثنــاء النــزاع يف رشق ليبيــا .ويعمــل املركــز تحــت إرشاف مركــز الخــرة
القضائيــة والبحــوث التابــع لــوزارة العــدل يف الحكومــة املؤقتــة .وأشــار مديــر املكتــب اإلعالمــي ملركــز الخــرة القضائيــة والبحــوث يف رشق
ليبيــا خــال مقابلــة مــع «الــرق األوســط» يف آذار/مــارس  122 2020إىل أنــه «رغــم اســترياد الجهــاز الخــاص بإجــراء تحاليــل الحمــض النــووي
ووجــود طاقــم طبــي وفنــي مــدرب عــى التعامــل معــه ،فإنــه مل يعمــل إىل اآلن لوجــود نقــص باملــواد التشــغيلية الخاصــة بــه ،والتــي يتــم
اســتريادها مــن الخــارج» .123

 120ليبيا هريلد .)2017( ،املقال املعنون ‘ 19 .’Benghazi Medical Centre managers arrestedمتوز/يوليو  .2017متاح عرب الرابط التايلhttps://www. :
/benghazi-medical-centre-managers-arrested/19/07/libyaherald.com/2017
 121انظر التقرير اإلخباري ( )2017هنا.
 122مقابلة مع جريدة الرشق األوسط ( 23آذار/مارس  – )2020متاحة هنا.
 123واجه املركز املشكلة نفسها التي واجهتها الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين يف طرابلس وهي نقص املواد التشغيلية؛ أتوا عىل ذكر «العينات» ،وهم
حاليًا بحاجة إىل  ١٠٠٠عينة عىل األثل ويبلغ مثن العينة الواحدة  ١٠٠٠دينار ليبي.
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 .Vمعرفة مصير املفقودين :اإلجراءات والتحقيقات
واجلهــود األخــرى
بــدأت ليبيــا العمــل عــى قضيــة املفقوديــن خــال ثــورة  2011مــن خــال جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات عــن املفقوديــن وأرسهــم
واملقابــر الجامعيــة نتيجــة أحــداث  2011وعــن األعــال التــي ارتُكبــت خــال نظــام القــذايف .وأصبحــت قضيــة املفقوديــن بــارزة منــذ
الفــرة التــي أعقبــت أحــداث .2014
يف البلــدان الخارجــة مــن العنــف أو التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة ،تــؤدي قضيــة املفقوديــن يف أحيــان كثــرة إىل تفاقــم أوجــه القصــور التــي
تعــري بالفعــل قــدرات التحقيــق عــى املســتويني اإلداري والتقنــي .ونتيجــة لذلــك ،ميكــن أن تصبــح قضايــا املفقوديــن الواســعة النطــاق
عقبــة أمــام بنــاء القــدرة املحليــة الشــاملة عــى تنفيــذ ســيادة القانــون بالكامــل .ويف حــن يكتــي دعــم وتعزيــز عمليــات إنفــاذ القانــون
االعتياديــة أهمي ـ ًة خاصــة ،مبــا يف ذلــك القــدرة عــى إجــراء تحقيقــات الطــب الرشعــي ،إال أنــه يــرز خطــر يتمثــل يف احتــال أن تفــوق
التحقيقــات الواســعة النطــاق بشــأن املفقوديــن قــدرات الطــب الرشعــي املحليــة ،فتعيــق تطويــر القــدرة العاديــة عــى إجــراء التحقيقــات
وف ًقــا لســيادة القانــون .تــرد أدنــاه اإلجــراءات والتحقيقــات والجهــود األخــرى املبذولــة يف ليبيــا.

 .5.1اإلبالغ عن شخص مفقود
نظر ًيــا ،ميكــن ألرس املفقوديــن التوجّ ــه إىل مركــز رشطــة يف منطقتهــا واإلبــاغ عــن شــخص مفقــود .يتــم حينئ ـ ٍذ أخــذ شــهاداتها وأقوالهــا
قبــل فتــح تحقيــق بشــأن املفقــود .وتو ّثــق الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن رســميًا كل حالــة مب ّلــغ عنهــا .ولكــن مراكــز
الرشطــة تفتقــر إىل قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة ويتــم توثيــق التقاريــر عــى الــورق؛ وأُفيــد كذلــك بــأن التحقيقــات التــي تُجريهــا النيابــة
العامــة تُحفــظ أيضً ــا عــى الــورق ،ويتــم اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر فقــط يف بعــض املحاكــم وعــى نطــاق ضيــق للغايــة  :124يثــر كال
الجانبــن مشــكلة عــى مســتوى حفــظ الســجالت والوصــول إىل املعلومــات بســهولة والحفــاظ عــى املســاءلة.
أمــا الوضــع عــى األرض فيتّســم بالتعقيــد والتــرذم بســبب االنتشــار الواســع للجامعــات وامليليشــيات التــي ُتتَّهــم بعمليــات االختطــاف
واإلخفــاء القــري .ويســتنكر نشــطاء املجتمــع املــدين أعــال التهديــد واالنتقــام مــن األرس التــي تقــوم بالتبليــغ عــن حــاالت االختفــاء .125
.152

وقــد ال ترغــب بعــض األرس يف اإلبــاغ عــن حــاالت االختطــاف خشــية مــا مــا قــد يرتتــب عــى ذلــك مــن عواقــب وخيمــة عــى

أقاربهــا وعليهــا .وقامــت أرس أخــرى ،حســب ظــروف قضيتهــا ،بالتواصــل مــع مكتــب النائــب العــام ،وهــو املؤسســة املســؤولة يف حــاالت
الخطــف واالختطــاف .كــا تنشــأ تحديــات تتعلــق بنقــص املــوارد لــدى وكاالت إنفــاذ القانــون واملدعــن العامــن ،ويخ ّلــف ذلــك أثـرًا ســلبيًا
كبـرًا عــى قدرتهــم عــى إجــراء تحقيقــات فعالــة يف قضايــا األشــخاص املفقوديــن .126
 124معلومات مستمدة من املقابالت التي أجراها استشاريو اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.
 125انظر ،مثالً ،مقال محامون من أجل العدالة يف ليبيا املعنون Libyan Justice - Unforgotten: Enforced Disappearance in Libya - Lawyers for Justice
)in Libya (libyanjustice.org
 126اللجنة الدولية للحقوقيني ،ليبيا ،تقرير جديد معنون « ،« Libya: transitional justice process must ensure accountability and justice for victims
 9متوز/يوليو  .2020متاح عرب الرابط التايلhttps://www.icj.org/libya-transitional-justice-process-must-ensure-accountability-and-justice-for- :
/victims-new-report
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 .5.2التحقيقات الجنائية وإجراءات تحديد الهوية كجزء من التحقيقات
يتــوىل جهــاز املباحــث الجنائيــة  127التابــع لــوزارة الداخليــة مســؤولية التحقيــق يف مواقــع الجرميــة ،مبــا فيهــا املقابــر الجامعيــة ،مــن دون أن
يكــون لــه ســلطة اســتخراج الرفــات .يسـلّط إنشــاء لجنــة الطــب الرشعــي يف عــام  2020الضــوء عــى أهميــة التعــاون بــن املؤسســات فيــا
يتعلــق بــأي عمــل متعلــق باســتخراج الرفــات ،وخصوصً ــا التعــاون بــن وزارة العــدل ووزارة الصحــة والهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف
عــى املفقوديــن .وتبقــى هــذه الهيئــة العامــة هــي املؤسســة الرئيســية التــي تضطلــع باألعــال املرتبطــة باســتخراج الرفــات يف موقــع
ترهونــة ،وتتعــاون بشــكل وثيــق مــع مكتــب النائــب العــام ووزارة الصحــة.
أمــا إدراة الطــب الرشعــي يف وزارة العــدل فهــي مســؤولة عــن فحــوص الطــب الرشعــي وعمليــات الترشيــح الالحقــة .تضــمّ إدارة الطــب
الرشعــي ثالثــة مختــرات لعلــم الســموم وعلــم الوراثــة وعلــم األمــراض ،بينــا متتلــك وزارة الداخليــة مخت ـرًا خاصً ــا بهــا ،مــا يثــر
مشــكالت عــى مســتوى أخــذ العينــات ويتسـبّب بــازدواج التحاليــل بــن إدارة الطــب الرشعــي وجهــاز املباحــث الجنائيــة .ومــن شــأن هــذا
االزدواج أن يُحــدث ارتبــاكًا عــى مســتوى جمــع الســجالت وتخزينهــا وحفظهــا ،وميكــن أن يقــوض إمكانيــة إغــاق القضايــا والعمليــة
الشــاملة لتحديــد الهويــة.
تُجــري فــرق مهنيــة وأخصائيــون يف األلغــام األرضيــة عمليــات تقييــم للموقــع قبــل أن يبــارش الخــراء الجنائيــون بــأي عمــل .ويــأيت ذلــك
نتيجــة األحــداث املأســاوية التــي وقعــت يف املــايض ،حــن كانــت مســارح الجرميــة مفتعلــة ومفخّ خــة  .128نتيجــة ملثــل هــذه الحــوادث،
أصبــح مــن الشــائع اليــوم أن تنتظــر فــرق الطــب الرشعــي حتــى يتــم متشــيط املوقــع بالكامــل و ُتــزال األلغــام منــه ،قبــل الــروع يف أي
مــن اإلجــراءات .129
وتُعتــر اللوائــح التنظيميــة التــي تتنــاول تحاليــل الحمــض النــووي والطــب الرشعــي محــدودة نو ًعــا مــا .أُدخــل الطــب الرشعــي يف اإلطــار
القانــوين الليبــي عندمــا أصــدرت وزارة العــدل القــرار رقــم ( )360لســنة  1991بشــأن التنظيــم الداخــي ألمانــة العــدل  .130وشـكّل إنشــاء
مركــز الخــرة القضائيــة والبحــوث التابــع لــوزارة العــدل مبوجــب القــرار رقــم ( )54لســنة  2002تقد ًمــا آخــر مبــا أنــه َت ِبــع للمركــز إدارة
للطــب الرشعــي كان يفــرض بهــا أن توظّ ــف الخــراء والعلــاء يف هــذا املجــال .ومــع ذلــك ،مل يتــم تحديــد مجــاالت الخــرة الخاصــة بهــا.
وعــى الرغــم مــن الترشيــع الــذي تــم النظــر فيهــا أعــاه بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن واختصاصاتهــا
وهيكلهــا التنظيمــي ،ال يوجــد نــص قانــوين أو سياســة عــى املســتوى الوطنــي لتنظيــم إجــراءات أخــذ عينــات الحمــض النــووي ،فيــا عــدا
حقيقــة أن الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن هــي واحــدة مــن الســلطات الرئيســية املخوّلــة القيــام بذلــك يف ســياق قضايــا
املفقوديــن.
أمــا بالنســبة ألعــال تحديــد الهويــة باالعتــاد عــى الحمــض النــووي ،فــإن الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن هــي الجهــة
التــي تُنجــز هــذه األعــال  131يف إطــار قضيــة املفقوديــن بفضــل مرافقهــا املخربيــة (ملزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر القســم  4.1أعــاه) .ويعمــل
 127يعمل جهاز املباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية مبا يتوافق مع بروتوكول .BTI
 128معلومات مستمدة من املقابالت التي أجراها استشاريو اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.
 129املرجع نفسه.
 130املادة .15
 131تتطلب عملية تحديد هوية الرفات من خالل مقارنة الحمض النووي ما ييل :جمع بيانات املفقودين من أرسهم ،مبا يف ذلك العينات املرجعية الجينية؛ ومطابقة
الحمض النووي من الرفات البرشية مع الحمض النووي من أفراد األرسة؛ وتحديد الهوية وسبب وطريقة الوفاة رسميًا؛ وإصدار شهادات الوفاة؛ وإعادة جثامني
املفقودين إىل األرس .وتتطلب كل هذه العنارص مشاركة السلطات العامة املختصة بدرجات مختلفة.
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يف وزارة العــدل ووزارة الداخليــة والهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن موظفــون ذوو كفــاءة عاليــة يُجــرون التحاليــل
األساســية للحمــض النــووي ،وتلَقــى العديــد منهــم تدريبــات يف الخــارج.
متتلــك وزارة العــدل والهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ووزارة الداخليــة القــدرات واملختــرات لالضطــاع بإجــراءات
تحديــد الهويــة باالعتــاد عــى الحمــض النــووي (انظــر أعــاه يف القســمني  4.1و  .132 )4.2وبحســب املجــراب وغــره مــن املؤلفــن ،فــإن
املختــرات الليبيــة بحاجــة إىل تطويــر نظــام معيــاري دويل لضــان الجــودة مــن أجــل إثبــات املوثوقيــة التقنيــة والكفــاءة  .133ال يــزال
االعتــاد يف مجــال املختــرات مبثابــة مســألة جديــدة يف ليبيــا ،حيــث يتــم تنفيــذ اســراتيجيات اعتــاد جديــدة مــن خــال الرتكيــز عــى
الصعوبــات والعقبــات .134
متــارس كل مــن وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة ســلطة عــى املشــارح ،حســب الواليــة القضائيــة .يُجــري األطبــاء الرشعيــون فحــوص مــا بعد
الوفــاة ويرشحــون الجثــث لتحديــد ســبب الوفــاة ،ومــع ذلــك فإنهــم مثقلــون بأعبــاء عمــل تفــوق طاقتهــم ،إذ أنهــم يتعاملــون مــع مســائل
خــارج نطــاق واجباتهــم (مثــل اإلجهــاض غــر القانــوين ،واألبــوة املتنــازع عليهــا ،مــن بــن جملــة مســائل أخــرى)  .135ونشــأت تحديــات فيــا
يتعلــق بفحــوص مــا بعــد الوفــاة نتيجــة افتقــار املشــارح للتجهيــزات املناســبة واملــوارد واملعــدات الالزمــة للتغلــب عــى أوجــه القصــور
هــذه .وحتــى وقــت قريــب ،مل يكــن هنــاك غــرف للتصويــر باألشــعة الســينية العاديــة أو مختــرات الهســتوباثولوجي لدراســة العينــات
املأخــوذة أثنــاء فحــص مــا بعــد الوفــاة .136
بــرف النظــر عــن التعــرف برص ًيــا عــى الهويــة  ،137والــذي يعــرف بــه مكتــب النائــب العــام كأحــد الخيــارات املعمــول بهــا لتحديــد
الهويــة ،يتــم أيضً ــا جمــع عينــات الحمــض النــووي مــن الرفــات البرشيــة التــي يُعتقــد أنهــا تعــود ملهاجريــن .تحتفــظ إدارة الطــب الرشعــي
(مركــز الخــرة القضائيــة والبحــوث التابــع لــوزارة العــدل) بســات الحمــض النــووي للجثــث مجهولــة الهويــة التــي يُعتقــد أنهــا مرتبطــة
بالهجــرة غــر النظاميــة .تع ـرّض العديــد مــن الضحايــا للقتــل عــى أيــدي العصابــات املســلحة أو أثنــاء رحالتهــم ،وعــى الرغــم مــن أن
اختصاصــات الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن تشــمل جميــع املفقوديــن ،إال أنهــا يف الواقــع غــر مســؤولة عــن املهاجريــن
املفقوديــن يف ليبيــا وال تعنــى بهــم (الذيــن تــم انتشــالهم مــن البحــر أو الصحــراء) .بعــد اســتخراج الرفــات البرشيــة ،تؤخــذ عينــات الحمــض
النــووي وتُحفــظ يف مختــر إدارة الطــب الرشعــي (وزارة العــدل) .تُخـزَّن يف الوقــت الحــايل أكــر مــن  3 000عينــة حمــض نــووي يف مرافــق
وزارة العــدل .بعــد إســناد نتائــج الطــب الرشعــي ،تتــم إجــراءات الدفــن ،ويــرف مكتــب النائــب العــام عــى العمليــة برمتهــا .تشــر تقارير
النشــطاء إىل حــاالت قامــت فيهــا البلديــات بالتخ ّلــص مــن رفــات مهاجريــن يف مكبــات النفايــات؛ وتقــوم بذلــك عــى أســاس أن تح ّلــل
الرفــات البرشيــة يعيــق إمكانيــة دفــن الجثــث يف مواقــع الدفــن الفرديــة .138
 132تع َّذر عىل موظفي اللجنة الدولية لشؤون املفقودين تقييم املختربات يف سياق التقييم.
 133املجراب ،أنور صالح عيل ،ورقة بعنوان ‘Critical success factors of ISO/IEC 17025 implementations within Arabic countries: A case study
 ،’of Libyan Research Centers and Laboratoriesانظر _https://www.researchgate.net/publication/334576321_Critical_Success_Factors_of
ISOIEC_17025_Implementation_within_Arabic_Countries_A_Case_Study_of_Libyan_Research_Centres_and_Laboratories_LRCL
 134املرجع نفسه.
 135الجمعية املعتمدة لعلامء الطب الرشعي ،الدراسة املعنونة ‘ ،’The forensic field of Libya and its challengesترشين األول/أكتوبر https://www. ،2015
 ،csofs.org/write/MediaUploads/Publications/CSEye/CSEye_Oct_2015.pdfص.16 .
 136الجمعية املعتمدة لعلامء الطب الرشعي ،الدراسة املعنونة ‘ ،’The forensic field of Libya and its challengesترشين األول/أكتوبر https://www. ،2015
 ،csofs.org/write/MediaUploads/Publications/CSEye/CSEye_Oct_2015.pdfص.16 .
 137الطريقة التقليدية لتحديد الهوية (التعرف برصيًا عىل الرفات البرشية و/أو املقتنيات الشخصية) ليست دقيقة وتنطوي عىل احتامل أكرب بوقوع خطأ.
 138معلومات مُقدمة إىل استشاريي اللجنة الدولية لشؤون املفقودين برشط عدم الكشف عن هوية أصحابها.
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شـدّد جهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة عــى أن التحــدي الرئيــي يف تحديــد الهويــة باالعتــاد عــى الحمــض النــووي يكمــن
عــى املســتوى التشــغييل :فاملعــدات املســتخدمة قــد عفــا عليهــا الزمــن وتحتــاج بعــض الربامــج إىل تحديــث؛ وتــرّ ر املوقــع الرئيــي الــذي
يتواجــد فيــه مختــر وزارة الداخليــة بشــدة مــن جــراء القصــف وتــرز صعوبــات يف نقــل املعــدات .ز ّد عــى ذلــك ،يســتخدم جهــاز املباحــث
الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة أداة « 139 ».NET Bioإلجــراء التحاليــل ،ولكــن ذلــك يطــرح تحديــات (عــى ســبيل املثــال ،إذا كانــت
العينــة ملوثــة فلــن يتــم التوصّ ــل إىل نتيجــة) .بالنســبة إلدارة الطــب الرشعــي يف وزارة العــدل ،ال يــزال تفســر البيانــات يطــرح مشــكلة.
حــددت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن الحاجــة إىل وجــود تقنيــات متقدمــة لتحليــل بيانــات الحمــض النــووي ،مبــا يف
ذلــك التقنيــات املســتخدمة للتعامــل مــع العينــات املتدهــورة للغايــة؛ وقــد تــم التــاس دعــم اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن يف بنــاء
القــدرات يف هــذا الصــدد.
وتشــمل األســاليب األوليــة لتحديــد الهويــة التقنيــات املتقدمــة مثــل إعــادة تشــكيل بصــات األصابــع لتحديــد هويــة املفقوديــن والتــي
ـص عــى أن يكــون لــدى الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن القــدرات
أىت القــرار رقــم ( )361لســنة  2020عــى ذكرهــا ،فنـ ّ
الكافيــة يف هــذا املجــال .ومــع ذلــك ،ال يــزال مــن غــر املعــروف مــا إذا كانــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن تســتخدم
هــذا األســلوب .أمــا جهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة فيســتخدم تقنيــات بصــات األصابــع ويُديــر قاعــدة بيانــات لبصــات
األصابــع.

 .NET Bio 139هو مكتبة مفتوحة املصدر للمعلوماتية الحيوية وعلم الجينوم تم إنشاؤها لتمكني التحميل البسيط للبيانات البيولوجية وحفظها وتحليلها.
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 .5.3أنواع أخرى من الخربات يف التحقيقات
بعــد عــام  2011مبــارشةً ،اس ـتُهل العمــل يف مواقــع املقابــر الجامعيــة مــن دون علــاء آثــار وعلــاء أنرثوبولوجيــا جنائيــن نظ ـرًا الفتقــار
البــاد إىل هــؤالء الخــراء املتخصصــن  .140أثبــت التدريــب الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن وغريهــا مــن الجهــات يف
الســنوات التاليــة أنــه مفيــد لتحســن عمــل املؤسســات ذات الصلــة .ومــع ذلــك ،يُعتــر علــم اآلثــار الجنــايئ واألنرثوبولوجيــا الجنائيــة مجــاالً
موضوع ًيــا حيــث يجــب أن تكتســب مختلــف املؤسســات ذات الصلــة ،مبــا فيهــا الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ،املعرفــة
وتدمجهــا يف عملهــا.

موظفون من الوزارة الليبية لشؤون أرس الشهداء واملفقودين خالل دورة تدريبية يف عام  ٢٠١٤استمرت ملدة أسبوعني يف مرافق اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف البوسنة
والهرسك .الصورة :اللجنة الدولية لشؤون املفقودين

مل تكــن الخــرات املتخصصــة يف علــم األمــراض الجنــايئ حــارضة عــى نطــاق واســع يف ليبيــا خــال فــرة تنفيــذ برنامــج اللجنــة الدوليــة
لشــؤون املفقوديــن ()2014-2012؛ فاعتمــدت الســلطات عــى الخــراء الســودانيني .وحتــى اآلن ،ال تــزال الخــرات يف علــم األمــراض الجنــايئ
نــادرة (وخاصــة يف وزارة العــدل؛ تعتمــد مثـ ًا الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن عــى استشــاريني خارجيــن) .وباملثــل ،مل
يكــن علــم اآلثــار الجنــايئ منتـرًا عــى نطــاق واســع بــن عامــي  2014-2012ومــا زال نــادرًا اليــوم 141؛ ويقــال إن املهنيــن القالئــل يف هــذا
املجال يتمتعون مبهارات عالية وتلقوا مستوى تعليميًا جيدًا (معظمهم يف الخارج).
 140أمني عطية علامن ،الكتاب املعنون ‘ ،Forensic Sciences in Libya and Mass Grave Investigation’، Forensic Archaeologyصhttps:// ،307-301 .
 ،9781118745977/doi.org/10.1002الفصل .36
 141برصف النظر عام أكّدته مؤخرًا املؤسسات الليبية ذات الصلة خالل مناقشات مشرتكة بني الوكاالت مع هذه املؤسسات ،ذكر الدكتور الليبي أمني اإلمام ،وهو
أخصايئ يف عالج جذور األسنان وأحد مؤلفي كتاب «علم اآلثار الجنايئ :منظور عاملي» ،أنه عىل الرغم من وجوده خارج ليبيا منذ بحثه الذي أجراه يف عام ،2015
يعتقد أن علم اآلثار الجنايئ وجميع املجاالت املتخصصة التي تنطوي عىل علم العظام ال تزال نادرة يف البالد.
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 .5.4التواصل مع األرس ودعمها
تتفاعــل الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن مبــارش ًة مــع أرس املفقوديــن ،فتتــوىل يف جملــة أمــور تســجيل املعلومــات
عــن قضايــا املفقوديــن وجمــع البيانــات الجينيــة .ولكــن ليــس مثــة أي دليــل عــى وجــود موظفــن متخصّ صــن يقدمــون الدعــم النفــي
واالجتامعــي إىل األرس.
كــا أنــه ال يوجــد ترشيــع يكفــل حاميــة وخصوصيــة البيانــات التــي تقدمهــا األرس .وجمــع بيانــات الحمــض النــووي هــو إجــراء حديــث
نســبيًا يف ليبيــا ،وتفتقــر املجتمعــات املحليــة ،وال ســيام األجيــال األكــر س ـنًا ذات املســتوى التعليمــي املنخفــض ،إىل الوعــي بإجــراءات
عينــات الحمــض النــووي املرجعيــة .كــا تثــر الحواجــز الثقافيــة والدينيــة مخــاوف بشــأن التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة .142
وال يوجد كذلك دليل عىل أي جهود وصول ألرس املهاجرين املفقودين .143
مبوجــب القــرار رقــم ( )28لســنة  2012بشــأن تنظيــم الجهــاز اإلداري لــوزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن ،شــملت اختصاصــات
الــوزارة اإلرشاف عــى تقديــم الدعــم املعنــوي إىل أرس الشــهداء (مل يتــم االعــراف بذلــك ألرس املفقوديــن) .ولكــن ال يوجــد أي دليــل يشــر
إىل تقديــم هــذا النــوع مــن الدعــم خــال فــرة عمــل وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن يف ليبيــا .144
ُي َعــد اســم الشــخص ووضعــه ومــكان إقامتــه (املنطقــة ،واملدينــة ،واملقاطعــة) وموقفــه مــن أحــداث  2011مــن العوامــل الرئيســية الكامنــة
خلــف حــاالت االختفــاء يف ليبيــا .ويبــدو أن للعامــل األخــر تأثــر مبــارش عــى نــوع املعلومــات والدعــم الــذي تتلقــاه األرس .فتسـلّط روايــات
مختلفــة إضافـ ًة إىل الترشيــع املذكــور أعــاه (انظــر القســم  )3.3الضــوء عــى املعاملــة املختلفــة التــي يتلقــاه املفقــودون وأرسهــم عندمــا
يُنظَ ــر إليهــم عــى أنهــم مؤيــدون للقــذايف .عــى ســبيل املثــال ،تأثــر ســكان تاورغــاء  145بقضيــة املفقوديــن ،ولكــن قيــل إن قضاياهــم ال
تحظــى بنفــس االهتــام الــذي تحظــى بــه قضايــا املفقوديــن مــن ترهونــة مثـاً.

 .5.5تسجيل الوفيات وشهادات الوفاة
يــرح قانــون األحــوال املدنيــة رقــم ( )36لســنة  1968بالتفصيــل كيفيــة تســجيل الوفــاة يف الظــروف املختلفــة .يجــب تســجيل وفــاة
املواطــن الليبــي يف ليبيــا أو يف الخــارج خــال أربــع وعرشيــن ســاعة لــدى مكتــب الســجل املــدين أو مكتــب صحــي أو مستشــفى أو طبيــب
أو قنصــل .وميكــن ألفــراد أرسة املتــوىف املبارشيــن أو الطبيــب أو املســؤول عــن املــكان الــذي حدثــت فيــه الوفــاة التبليــغ عــن الوفــاة
(املــادة  .)34بعــد اإلخطــار بالوفــاة ،يجــب التحقــق مــن هويــة املتــوىف مــن قبــل مكتــب الســجل املــدين أو املختــار أو شــيخ القبيلــة بحســب
 142معلومات مستمدة من مقابالت أجراها استشاريو اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.
 143املرجع نفسه.
 144انظر التقرير اإلخباري املعنون ‘ ،’Support centers for families of the missing have been established by CSOs over the yearsاملتاح عىل صفحة
بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عرب الرابط التايلhttps://unsmil.unmissions.org/caring-families-missing-13-august-2012-photo-story :
 145بني أوائل آذار/مارس ومنتصف أيار/مايو  ،2011فرضت قوات القذايف حصارًا عىل مرصاتة .وكانت هذه القوات متمركزة جزئيًا يف تاورغاء ،وبالتايل اتُّهم أهايل
البلدة بالتواطؤ يف محاولة إلخامد االنتفاضة يف املدينة .يف النهاية انترص مقاتلو مرصاتة .يف منتصف آب/أغسطس  ،2011يف الفرتة بني نهاية الحصار ومقتل القذايف،
طردت قوات مرصاتة جميع سكان تاورغاء ،وهي بلدة يبلغ عدد سكانها  30ألف نسمة .مُنع هؤالء األشخاص لسنوات من العودة إىل بلدتهم (بدأت عمليات العودة
حواىل عام  .)2018انظر املقال املعنون ‹Cleansed› Libyan town spills its terrible secrets - BBC News and Returnees count cost of destruction in
)Libya’s Tawergha (arabnews.com
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األحــوال  .146بعــد اكتــال إجــراءات الكشــف ،يقــوم مكتــب الســجل املــدين أو املختــار أو شــيخ القبيلــة بتحريــر شــهادة وفــاة وإصــدار
ترصيــح بالدفــن؛ ومــع ذلــك ،إذا اشــتبه املكلــف بالكشــف عــى املتــوىف أن الوفــاة غــر طبيعيــة ،فيقــوم بإبــاغ أقــرب مركــز رشطــة وال
يصــدر شــهادة وفــاة أو ترصيــح بالدفــن حتــى تــأذن لــه ســلطات التحقيــق املختصــة  .147يحتفــظ مكتــب الســجل املــدين بنســختني مــن
شــهادة الوفــاة ويتــم تســليم النســخة األصليــة إىل صاحــب الشــأن  .148ولتســجيل حالــة وفــاة غــر طبيعيــة ،يلــزم تقديــم تقريــر مــن الطبيــب
الــذي أ ّكــد الوفــاة وتقريــر مــن املحكمــة أو النيابــة.
يف حــن ينبغــي ،مــن حيــث املبــدأ ،أن يكــون ألرس املفقوديــن الحــق يف االعــراض عــى إغــاق ملــف مفقــود ،فــإن الترشيــع املعمــول بــه
ال يعالــج هــذه املســألة.

 .5.6معالجة البيانات
تُســجِّ ل الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن البيانــات واملعلومــات املتعلقــة باملفقوديــن إلكرتون ًيــا (جــدول إكســل) وورق ًيــا.
تُعتــر هــذه األســاليب إشــكالية ألنهــا أكــر عرضــة للخطــأ البــري وال تُس ـهِّل مشــاركة البيانــات بطريقــة آمنــة .ال توجــد حال ًيــا يف ليبيــا
قوانــن لحاميــة البيانــات تنــص عــى كيفيــة اســتخدام وحاميــة املعلومــات والبيانــات الشــخصية املســتمدة مــن تحليــل الحمــض النــووي.
يف عــام  ،2012تربعــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن بربمجيــات حاســوبية إىل وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن آنــذاك .وكان
الهــدف مــن نظــام إدارة بيانــات الطــب الرشعــي ( )fDMSهــو دعــم تســجيل ومعالجــة وتتبــع جميــع البيانــات املتعلقــة بالجهــود املبذولــة
للعثــور عــى شــخص مفقــود وتســهيل هــذه العمليــة بــدءًا مــن استكشــاف املقابــر الجامعيــة ،وجمــع البيانــات مــن األرس ومطابقتهــا،
وصــوالً إىل إغــاق قضيــة املفقــود .وتضمــن نظــام إدارة بيانــات الطــب الرشعــي تحديـدًا ثالثــة تطبيقــات متخصصــة وهــي تطبيــق مــا بعــد
الوفــاة (تطبيــق الفحــص) ،وتطبيــق األشــخاص املفقوديــن ،وتطبيــق أقــارب/أرس املفقوديــن.

 146القانون رقم ( )36لسنة  ،1968املادة .37
 147املرجع نفسه ،املادة .38
 148القانون رقم ( )36لسنة  ،1968املواد .45-32
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 .VIدراسة حالة :ترهونة ومناطق أخرى
 .6.1رسم املشهد
يف  5حزيران/يونيــو  ،2020دخلــت القــوات املواليــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي مدينــة ترهونــة (جــرى ذلــك بعــد يــوم واحــد مــن إعــان
حكومــة الوفــاق الوطنــي اســتعادة الســيطرة عــى طرابلــس بالكامــل) التــي كانــت آخــر معقــل للــواء حفــر يف غــرب ليبيــا .بعــد ســقوط
املدينــة ،واجهــت القــوات الحكوميــة املدعومــة مــن تركيــا يف البدايــة اتهامــات بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ولكــن مــع اكتشــاف
املقابــر الجامعيــة ،رسعــان مــا تحـوّل االنتبــاه إىل حفــر.
يف  5حزيران/يونيــو  ،2020أشــارت التقاريــر إىل اكتشــاف أكــر مــن  100جثــة بينهــا نســاء وأطفــال ،يف أحــد مستشــفيات ترهونــة .وأعلــن
وزيــر الصحــة أن بعــض الجثــث تحمــل آثــار تعذيــب وإعــدام  .149يف  9حزيران/يونيــو  ،2020بــدأ عــال مــن الهيئــة العامــة للبحــث
والتعــرف عــى املفقوديــن يف اســتخراج الجثــث مــن مقــرة جامعيــة يف ترهونــة  .150ونــر الجنــاح العســكري لحكومــة الوفــاق الوطنــي
عــى تويــر وفيســبوك يف  10حزيران/يونيــو  2020صــورًا فوتوغرافيــة ومقاطــع فيديــو للمقــرة الجامعيــة املزعومــة ،وقــال إنهــا تحتــوي
جثــة فتــاة تبلــغ مــن العمــر  12عا ًمــا مكبلــة اليديــن  .151وأعلــن وزيــر الداخليــة فتحــي باشــاغا ،يف  12حزيران/يونيــو  ،2020إنــه تــم العثــور
عــى عــرات الجثــث يف مثانيــة مقابــر عــى األقــل ،ويبــدو أن بعــض الضحايــا دفنــوا أحيــاء  .152ويف حادثــة منفصلــة ،عــر املحققــون عــى
حاويــة شــحن مليئــة بجثــث متفحمــة ،رمبــا تعــود ملعتقلــن .ووجّ ــه الوزيــر أصابــع االتهــام يف هــذه «الجرائــم الشــنيعة» إىل الكانيــات،
وهــي املليشــيا التــي تدعــم قــوات حفــر.
أشــارت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا برهبــة شــديدة إىل اكتشــاف املقابــر الجامعيــة وأعــادت التأكيــد عــى أن القانــون الــدويل
«يقتــي مــن الســلطات إجــراء تحقيقــات فوريــة وفعالــة وشــفافة يف حــاالت الوفــاة غــر املرشوعــة املزعومــة»  .153ويف بيــان أدىل بــه
املتحــدث باســم األمــم املتحــدة يف  12حزيران/يونيــو ،قــال األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوترييــس ،إنــه «صُ ــدم بشــدة» الكتشــاف
املقابــر .وأضــاف البيــان أنــه يدعــو إىل «إجــراء تحقيــق شــامل وشــفاف ،وتقديــم الجنــاة إىل العدالــة[ ...و]يذ ِّكــر مــرة أخــرى جميــع أطــراف
النــزاع يف ليبيــا بالتزاماتهــا مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان».
يف النصــف الثــاين مــن شــهر حزيران/يونيــو  ،2020تواصلــت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا مــع اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن
 149انظر املقال املعنون  5( Libya: 100+ bodies found in hospital of Tarhuna city aa.com.trحزيران/يونيو .)2020
 150تُظهر الصور الفوتوغرافية املتداولة عىل اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي محققني يرتدون بدالت بالستيكية ويقومون بحرص الجثث املتحللة؛ وذكرت
صحيفة نيويورك تاميز أيضً ا أنهم يستخدمون عينات الحمض النووي للمساعدة يف تحديد الهوية .انظر صحيفة نيويورك تاميز ،املقال املعنون ‘U.N. Expresses
 13 ،’Horror at Mass Graves in Libyaحزيران/يونيو 2020
 151انظر التقرير اإلخباري ( 17حزيران/يونيو https://www.defenceweb.co.za/security/human-security/bodies-of-children-and-others- :)2020
/found-in-libyan-town-after-lna-retreat-red-crescent-says
 152انظر املقال املعنون ‘ 13( ’U.N. Expresses Horror at Mass Graves in Libyaحزيران/يونيو https://www.nytimes.com/2020/06/13/world/ ،)2020
middleeast/libya-mass-graves.html
 153انظر البيان عىل الحساب الرسمي لبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عىل تويرت هناhttps://twitter.com/UNSMILibya/sta� :
tus/1271107079508561927?s=20
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اللتــاس الدعــم يف التحقيقــات يف املقابــر الجامعيــة املكتشــفة مؤخـرًا يف ترهونــة وجمــع أدلــة الحمــض النــووي مــن خــال تنظيــم أنشــطة
مخصصــة لبنــاء القــدرات  .154يف  22حزيران/يونيــو  ،2020أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة قــرارًا  155باســتحداث بعثــة
لتقــي الحقائــق للتحقيــق يف انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين التــي ارتكبتهــا جميــع
أطــراف النــزاع يف ليبيــا .كــا تقــي واليــة البعثــة بحفــظ األدلــة بغيــة ضــان محاســبة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات.

 .6.2العمل املضطلع به يف ترهونة منذ حزيران/يونيو 2020
 .6.2.1الخلفية
يف املراحــل األوىل مــن أعــال اســتخراج الجثــث وعمليــات اكتشــاف املقابــر الجامعيــة يف ترهونــة ،انطــوى التنســيق بــن املؤسســات،
حســبام يبــدو ،عــى بعــض املشــاكل.
يف  10حزيران/يونيــو  ،2020تــم إنشــاء لجنــة (انظــر أعــاه وزارة العــدل  -لجنــة الطــب الرشعــي ،يف القســم  ).4.2.1للتعامــل مــع املقابــر
الجامعيــة ،مبــا يف ذلــك تلــك املوجــودة يف ترهونــة ،ولتنســيق جهــود املؤسســات املختلفــة .ويــرف عــى عمــل اللجنــة مكتــب النائــب
العــام الــذي يظــل محور ًيــا يف جميــع األعــال املضطلــع بهــا حتــى اآلن يف ترهونــة ومحيطهــا .كــا يعمــل جهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع
لــوزارة الداخليــة ،غــر املــدرج بشــكل مبــارش يف اللجنــة ،مــع مكتــب النائــب العــام عــن كثــب للبحــث عــن األشــخاص املفقوديــن واملقابــر
الجامعيــة يف ترهونــة .156

 154أرسلت املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا باإلنابة/بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا خطابًا إىل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف  29حزيران/
يونيو  .2020متاح عند الطلب.
 155فيام ييل نص تفويض بعثة تقيص الحقائق« :يطلبإىل املفوضية السامية أن تستحدث عىل الفور بعثة لتقيص الحقائق وترسلها إىل ليبيا ،وأن تعني خرباء لتنفيذ
الوالية التالية ،بطريقة مستقلة ومحايدة ملدة سنة واحدة( :أ) تقىص حقائق وظروف حالة حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء ليبيا ،وجمع واستعراض املعلومات ذات
الصلة ،وتوثيق االنتهاكات والتجاوزات املزعومة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين من جانب جميع األطراف يف ليبيا منذ بداية عام ،2016
مبا يف ذلك توثيق أي أبعاد جنسانية لهذه االنتهاكات والتجاوزات ،وحفظ األدلة بغية ضامن محاسبة مرتكبي انتهاكات أو تجاوزات القانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين؛ (ب) العمل بالتعاون مع السلطات الليبية وجامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي وبعثة األمم املتحدة للدعن يف ليبيا» .وثيقة األمم
املتحدة رقم  ،)2020( A/HRC/43/L.40الفقرة  ،43متاحة عرب الرابط التايلhttps://undocs.org/A/HRC/43/L.40 :
 156يف حزيران /يونيو  ،2020عرث أعضاء جهاز املباحث الجنائية عىل تسع جثث يف مقابر جامعية بالقرب من ترهونة .جهاز املباحث الجنائية ،صفحة فيسبوك29 .
حزيران/يونيو https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2778383515751770&id=1408379479418854 .2020
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ويف  14حزيران/يونيــو  ،2020أصــدر مكتــب النائــب العــام بيا ًنــا بشــأن تحقيقــات املكتــب يف الجرائــم التــي ارتكبتهــا
الجامعــات املســلحة التــي كانــت تســيطر عــى مدينــة ترهونــة .وأبــرز مــا جــاء يف البيــان:
•اعتقال مجموعة من املتهمني (مذكورين يف البيان) وإصدار أمر ضبط وإحضار يف مواجهة املتهمني؛
•تكليــف فريــق مــن األطبــاء الرشعيــن ليتــوىل رفقــة النيابــة العامــة مهمــة االنتقــال إىل حيــث وجــود الجثامــن
للقيــام باســتخراجها وترشيحهــا ملعرفــة ســبب الوفــاة وزمانهــا وآليــة وكيفيــة حدوثهــا؛
•تكليــف الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن بتشــكيل فريــق عمــل يعمــل مــع النيابــة العامــة تكــون
مهمتــه أخــذ عينــات الحمــض النــووي مــن الجثامــن التــي ســيتم اســتخراجها إلجــراء عمليــة التطابــق بينهــا وبــن
عينــات الحمــض النــووي التــي رشع يف أخذهــا مــن أهــايل الضحايــا 157؛
•دعــوة أهــايل املدينــة إىل تقديــم شــهادات عــن األحــداث يف ترهونــة ميكــن مــن خاللهــا االســتيضاح أكــر عــن
ظــروف ومالبســات ارتــكاب الجرائــم املســندة إىل مجموعــة «الكانيــات»؛
•التعــاون مــع املحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيــا يتعلــق بالتحقيقــات التــي يجريهــا مكتــب املدعــي العــام باملحكمــة
الجنائيــة الدولية.

يف أواخــر متوز/يوليــو  ،2020أصــدر مكتــب النائــب العــام قامئــة بأكــر مــن  100شــخص متهمــن بالتــورّط يف جرائــم تتعلــق باملقابــر
الجامعيــة يف جنــوب طرابلــس وترهونــة.
تــم اإلبــاغ عــن اختفــاء أكــر مــن  300شــخص نتيجــة األحــداث التــي وقعــت يف ترهونــة بعــد ســيطرة الكانيــات عــى املدينــة يف عــام
2015؛ ومــع ذلــك ،تشــر التقاريــر إىل عــدد يصــل إىل  1 000شــخص مفقــود .158

 .6.2.2الوضع األمني يف املوقع
عــى إثــر الهجــوم املضــاد لحكومــة الوفــاق الوطنــي يف عــام  ،2020امتــد القتــال إىل جنــوب طرابلــس مبــا يف ذلــك إىل مشــارف ترهونــة
يف منطقــة املرقــب .اســتغرقت حكومــة الوفــاق الوطنــي أكــر مــن  12شــهرًا لطــرد الجيــش الوطنــي الليبــي مــن طرابلــس ،وتــرّ رت أو
تدمــرت العديــد مــن البلــدات والقــرى  .159ويُرجــح أن املناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة الجيــش الوطنــي الليبــي تحتــوي عــى مســتويات
أعــى مــن التلــوث باملتفجــرات  .160وهنــاك أدلــة تشــر إىل اســتمرار وجــود خطــر ناجــم عــن املتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب يف املنطقــة
 157البيان متاح عند الطلب.
 158تقرير نرشته الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين وهيومن رايتس ووتش ويب يب يس .انظر «ليبيا :ميليشيات نرشت الرعب وخلّفت مقابر جامعية
يف بلد» 7 ،كانون الثاين/يناير  ،2021متاح عىل الرابط التايلhttps://www.hrw.org/ar/news/2021/01/07/377540 :؛ انظر مقال يب يب يس املعنون ‘How six
 7 ،’brothers – and their lions – terrorized a Libyan townكانون الثاين/يناير  ،2021متاح عرب الرابط التايلHow six brothers - and their lions - :
terrorised a Libyan town - BBC News
 159معلومات مستمدة من رشكة خارجية تعاقدت معها اللجنة الدولية لشؤون املفقودين لتقييم الوضع األمني ومستوى املخاطر .ميكن تقديم بيان مفصل عند
الطلب.
 160املرجع نفسه.
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اســتنادًا إىل التقاريــر األخــرة ،مبــا يف ذلــك التقاريــر الــواردة يف وقــت صياغــة هــذا التقييــم  .161ميكــن أن متثــل املقابــر املشــتبه بهــا التــي مل
يتــم تطهريهــا مــن األلغــام مســتوى عــالٍ مــن الخطــورة  .162منــذ حزيران/يونيــو  ،2020ولتعزيــز أمــن الرشطــة يف ترهونــة ،تُرســل وزارة
الدفــاع يف حكومــة الوفــاق الوطنــي بشــكل متقطــع تعزيــزات إضافيــة ،هــي اللــواء  ،163 444إىل املدينــة واملنطقــة عنــد احتــال نشــوء حالــة
مــن عــدم االســتقرار .أمــا للوصــول إىل موقــع املقابــر الجامعيــة ،فيجــب التقــدم عــى مســار تــرايب مــوا ٍز لجــدار محيــط بوحــدة ســكنية
(انظــر الصــورة أدنــاه) .يســتفيد املوقــع الكامــل الــذي تجــري فيهــا أعــال اســتخراج الرفــات مــن بعــض الحــدود املسورة/املســيجة التــي
تســاعد بشــكل كبــر يف تشــكيل حاجــز لهــذا املواقــع وتأمينــه وصونــه .164
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الصورة  :1موقع املقربة الجامعية يف ترهونة

165

وكانــت ردود الفعــل العنيفــة عــى الفظائــع وأعــال القتــل التــي ارتُكبــت بحــق ســكان ترهونــة يف  2020-2019مــا زالــت قامئــة يف وقــت
صياغــة هــذا التقييــم ،وتجــري أعــال انتقاميــة مــن عنــارص ميليشــيا الكانيــات مــن خــال إشــعال النــار يف املحــال التجاريــة واملمتلــكات
األخــرى .ومــن املرجــح أن تســتمر دورة االنتقــام هــذه .166
 161املرجع نفسه.
 162املرجع نفسه.
 163املرجع نفسه.
 164املرجع نفسه.
 165املرجع نفسه.
 166املرجع نفسه :انظر أيضً ا بوابة إفريقيا اإلخبارية :منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق يف أحداث ترهونة  -بوابة أفريقيا اإلخبارية (afrigatenews.
)net
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 .6.2.3التحقيقات واإلجراءات يف املوقع
ينسّ ــق مكتــب النائــب العــام األنشــطة التــي ينجزهــا يف املوقــع كل مــن جهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة وإدارة الطــب
الرشعــي التابعــة لــوزارة العــدل والهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن .وفيــا يتعلــق باالختصاصــات ،فــإن جهــاز املباحــث
الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة هــو املســؤول عــن فحــص األدلــة املاديــة يف التحقيــق يف مــرح الجرميــة ،بينــا تتــوىل إدارة الطــب
الرشعــي التابعــة لــوزارة العــدل مســؤولية اســتالم الجثــث وتحليلهــا (مبــا يف ذلــك الترشيــح وأخــذ عينــات الحمــض النــووي) ،وتتــوىل
الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن مســؤولية أعــال االســتخراج الفعــي وأخــذ عينــات الحمــض النــووي .وأفــادت إدارة
الطــب الرشعــي التابعــة لــوزارة العــدل أنــه تــم اســتخراج الحمــض النــووي بشــكل أســايس مــن عظــم الفخــذ باســتخدام النيرتوجــن الســائل
ومجموعــة أدوات الحمــض النــووي اليدويــة؛ كــا تــم اســتخدام ملــح الصوديــوم إن-لوريــل ســاركوزين (N-Lauryl sarcosine sodium
 .)saltووف ًقــا لجهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة ،حصلــت وزارة الداخليــة عــى عــدد مــن عينــات مــا بعــد الوفــاة نتيجــة
الكتشــاف املقابــر الجامعيــة ،وتنظــر يف سُ ــبل رسيعــة وغــر مكلفــة وفعالــة للتوصّ ــل إىل نتائــج يف تحديــد الهويــة .وطــرح الرتكيــز املنخفــض
مــن الحمــض النــووي بعــد عمليــات االســتخراج مشــكل ًة ألنــه إمــا أدى إىل تحديــد ســات جزئيــة للحمــض النــووي أو مل يســمح بتحديدهــا
عــى اإلطــاق .بــإذن مــن مكتــب النائــب العــام ،بــدأت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن يف اســتخالص عينــات مــن العظــام
املخزنــة يف مستشــفى الزهــراء (طرابلــس) يف كانــون األول/ديســمرب  .167 2020كــا ســاهمت الهيئــة العامــة يف اســتخراج أكــر مــن  130جثــة
(معظمهــا مكتمــل) حتــى اآلن .تجــري جميــع أعــال االســتخراج مــن موقــع واحــد (مزرعــة ســابقة مســاحتها  25فدا ًنــا أو أكــر) 168؛ ووف ًقــا
للهيئــة العامــة ،تتواجــد جميــع «مواقــع االســتخراج» داخــل هــذا املوقــع الكبــر.
مــن أجــل الــروع يف أي تحقيــق يف أي موقــع ،تطلــب لجنــة الطــب الرشعــي (لجنــة املقابــر الجامعيــة) أم ـرًا مــن النائــب العــام يقــي
بفتــح املقابــر بحضــور ممثــل مــن مكتــب النائــب العــام .ويحــر هــذا املمثــل للتأكــد مــن أن جميــع الجوانــب القانونيــة املتعلقــة باألعــال
يف املوقــع تُنجَ ــز وتُو ّثــق .بعــد ذلــك ،تُنقــل الجثامــن التــي يتــم اســتخراجها إىل املستشــفيات (مبــا يف ذلــك مستشــفى طرابلــس العــام)
ليفحصهــا األطبــاء الرشعيــون العاملــون تحــت إرشاف وزارة العــدل .وعــى الرغــم أنــه جــرى أوالً تعليــق القــرار بشــأن مــا إذا كان ســيتم
اســتخدام كتالوجــات لعــرض املقتنيــات الشــخصية لــكل جثــة أو ســيتم عــرض هــذه املقتنيــات فعل ًيــا ،إال أن التقاريــر األخــرة تشــر إىل
هــذه املقتنيــات التــي وُجــدت مدفونــة مــع الرفــات البرشيــة يف ترهونــة إىل جانــب أدلــة أخــرى عــى الجرائــم املُرتكبــة يف املنطقــة تُعــرض
فعل ًيــا  .169وقــد تــم تنظيــم هــذا العــرض يف قســم الطــب الرشعــي يف مستشــفى طرابلــس الجامعــي تحــت رعايــة مركــز الخــرة القضائيــة
والبحــوث التابــع لــوزارة العــدل  .170دُعــي األهــايل إىل العــرض ألغــراض تحديــد الهويــة .وقــد يكــون هــذا النهــج ضــارًا بالعمليــة الشــاملة
ملعرفــة مصــر املفقوديــن ،ألنــه قــد يــؤدي إىل وقــوع أخطــاء يف تحديــد الهويــة ،وقــد يؤ ّثــر ســلبًا عــى األهــايل بســبب املشــاهد أو بســبب
االضطــرار يف نهايــة املطــاف إىل إعــادة فتــح القضايــا نتيجــة خطــأ حصــل يف تحديــد الهويــة .وبشــكل عــام« ،قــد يســاعد التعــرف برص ًيــا (مبــا
يف ذلــك مــن خــال الصــور الفوتوغرافيــة) والوصــف الشــخيص والوشــوم واملقتنيــات واملالبــس املوجــودة مــع الجثــة باإلضافــة إىل النتائــج

 167انظر بيان اإلعالن الرسمي عىل الصفحة الرسمية للهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين عىل وسائل التواصل االجتامعي :االربعاء . 2020/12/30
باإلشارة اىل - ...الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين |  Facebookاستنادًا إىل املقابالت التي أجراها استشاريو اللجنة الدولية لشؤون املفقودين ،تم
استخراج  29عينة فقط (آخر تحديث يف  9كانون الثاين/يناير .)2021
 168معلومات قدمتها الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين إىل اللجنة الدولية لشؤون املفقودين .ذكرت هيومن رايتس ووتش يف مقالها املشار إليه أعاله
أن معظم املقابر تقع يف منطقة زراعية كربى تعرف باسم مرشوع الربط.
 169انظر مقال صحيفة دييل صباح يف  13كانون الثاين/يناير ( 2021الرابط)؛ انظر أيضً ا فيديو عىل قناة ليبيا بانوراما يف  11كانون الثاين/يناير ( 2021الرابط).
 170تظهر الصور الفوتوغرافية عىل مواقع التواصل االجتامعي رعاة املعرض ومشاركة ليبيني وغري ليبيني يف عرض املقتنيات املستخرجة من املواقع :انظر هنا.
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الطبيــة يف دعــم تحديــد الهويــة ولكــن يجــب تجنبــه كعنــر محــدد للهويــة بحــد ذاتــه» .171
كــا اع ُتــر التعــرف برص ًيــا عــى الرفــات البرشيــة التــي تــم اســتخراجها يف مواقــع مختلفــة خيــارًا متاحً ــا أيضً ــا .ومــع ذلــك ،فــإن حالــة
الرفــات مل تســمح باعتــاد هــذا الخيــار .يف مواقــع املقابــر ،يتــم ضــان األمــن مــن خــال انتشــار أفــراد ســلطات إنفــاذ القانــون (التــي
تعمــل تحــت إرشاف وزارة الداخليــة) .وأخــذ جهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة بصــات األصابــع مــن الرفــات املســتخرجة
كلــا أمكــن ذلــك .وتــم التعــرف عــى بعــض الرفــات لوجــود ملــف جنــايئ لهــا يف ســجالت الرشطــة.
يُصــدر النائــب العــام تقريـرًا قانون ًيــا لــكل عمليــة عــى حــدة تجــري يف موقــع مختلــف .كــا يتــم إصــدار تقريــر طــب رشعــي يوضــح ســبب
وطريقــة الوفاة.
جمعــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن العينــات املرجعيــة مــن األهــايل وقامــت بتســجيلها يف قاعــدة بيانــات .ويبلــغ
العــدد اإلجــايل للعينــات املرجعيــة املأخــوذة مــن األهــايل (عينــات الــدم) باســتخدام تقنيــة بطاقــات  1 340 172 FTAعينــة (تعــود لـــ 320
أرسة) .وشــاركت يف هــذا النــوع مــن أنشــطة جمــع البيانــات فقــط األرس التــي تشــتبه يف أن أقاربهــا املفقوديــن قــد يكونــوا مدفونــن يف
إحــدى هــذه املقابــر الجامعيــة نتيجــة األحــداث التــي أعقبــت عمليــات حفــر يف نيســان/أبريل .2019
يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا تحديــد هويــة أصحــاب الرفــات البرشيــة ،تتــوىل وزارة الصحــة مســؤولية إجــراءات الدفــن .أمــا يف الحــاالت التي
تبقــى فيهــا هويــة أصحــاب الرفــات البرشيــة مجهولــة بعــد الفحــص ،فتكــون الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن مســؤولة
عــن إجــراءات الدفــن ،وتســتخدم نظــام ترقيــم فريــد يســمح بتتبــع موقــع دفــن الرفــات ،ومطابقــة العينــات والبيانــات الخاصــة بهــذه
الرفــات (الحمــض النــووي وغــره) مــع البيانــات األخــرى.
فيــا يخــص الرفــات البرشيــة التــي عُ ــر عليهــا يف مستشــفى ترهونــة يف  5حزيران/يونيــو  ،2020تــم التقــاط صورهــا ونرشهــا عالنيــة.
بشــكل عــام ،تــم تحديــد هويــة  20جثــة مــن خــال التعــرف البــري ،وهــو مــا اعــرف بــه النائــب العــام كوســيلة قانونيــة لتحديــد الهويــة.
وفيــا يتعلــق بالجثــث املتفحمــة ،أبلغــت الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن عــن صعوبــات يف اســتخراج عينــات الحمــض
النــووي وإجــراء التحاليــل.
تتع ـرّض لجنــة الطــب الرشعــي التابعــة لــوزارة العــدل لضغــوط مــن األهــايل يف املنطقــة .وبالنظــر إىل مــدى تعقيــد هــذه التحقيقــات
وأهميــة توثيــق املواقــع وف ًقــا للمعايــر الدوليــة لألدلــة ،فــإن العمــل يف مواقــع املقابــر الجامعيــة وكذلــك الفحــوص الالحقــة يجــري
بسالســة؛ ومــع ذلــك ،هنــاك حاجــة إىل دعــم تقنــي يف جميــع مجــاالت التحقيــق ،وخصوصً ــا يف تســجيل وتتبــع البيانــات باســتخدام نظــام
بيانــات مشــركة ،ويف العمليــة الشــاملة لتحديــد الهويــة .وبحســب مــا ورد ،تلقــى املوظفــون العاملــون يف املواقــع تدري ًبــا مــن اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر أو اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن.

 171كلينكرن م ،.سميث إ ،)2020( ،.الربوتوكول املعنون ‘ ،’The Bournemouth Protocol on Mass Graves Protection and Investigationتم تحريره
بدعم من مجلس اآلداب والعلوم اإلنسانية واللجنة الدولية لشؤون املفقودين ،متاح عرب الرابط التايلhttps://issuu.com/bournemouthuniversity/docs/ :
the_bournemouth_protocol_on_mass_grave_protection_?fr=sMjc3OTI0MjAyNzM
 172بطاقة  FTAهي عبارة عن ورقة ترشيح معالجة كيميائيًا مصممة لجمع وحفظ وشحن العينات البيولوجية من أجل التحاليل الالحقة للحمض النووي والحمض
النووي الريبوزي.
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 .6.2.4التقييم التقني للتطورات املستجدة عىل أرض الواقع
تحتــوي املقابــر الجامعيــة عــى أدلــة ميكــن أن تكــون حيويــة يف عمليــات العدالــة ،وبالتــايل ،ينبغــي ضــان الحفــاظ عــى هــذه األدلــة
وصــون املواقــع واتّخــاذ الخطــوات املتعلقــة بالتحقيــق .يســتند التقييــم أدنــاه إىل تحليــل بــري لـــ  116صــورة فوتوغرافيــة منشــورة عــى
حســابات وســائل التواصــل االجتامعــي الرســمية (تحليــل منصــة واحــدة هــي فيســبوك) الخاصــة بالهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى
املفقوديــن واملؤسســات األخــرى بــن حزيران/يونيــو وترشيــن الثاين/نوفمــر 2020؛ كــا انبثقــت معلومــات إضافيــة مــن املقابــات مــع
الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة.
ميكن تقييم العمل املُنجز يف املواقع التي تم العثور فيها عىل مقابر جامعية عىل النحو التايل:
•فرق املؤسسات يف املواقع حريصة عىل الحفاظ عىل سالمة األدلة؛
•ال يبدو أن عمل الفرق يتسبّب يف اختالط أجزاء الجسم؛
•يبدو أنه يتم اعتامد نظام ترقيم منهجي.
تشــر هــذه النقــاط الثــاث إىل أن العمــل يُنجــز وف ًقــا للمعايــر املعــرف بهــا دول ًيــا يف هــذا املجــال .غــر أنــه ليــس واضحً ــا مــن خــال
التحليــل البــري كيــف متكنــت الفــرق مــن متييــز «املقابــر» مــن الســطح ،ويبــدو أنــه يجــري اعتــاد عمليــات التنقيــب املنهجيــة وفــق
األســلوب الكيفــي يف جميــع أنحــاء منطقــة املــروع ،بــدالً مــن اتبــاع أســلوب التسلســل الطبقــي للرواســب األوليــة الفعليــة.
كنــا أنــه ال يتوفــر مــا يكفــي مــن املعلومــات للتعليــق عــى الطريقــة التــي يتــم بهــا تحديــد مواقــع املقابــر الفرديــة ،والتــي تكــون يف الغالــب
منفــردة أو تضــم عــدداً قليـ ًا مــن األفــراد .ويف بعــض األحيــان ،تــم تحديــد مواقــع املقابــر الجامعيــة مــن خــال املعلومــات التــي أدىل بهــا
املوقوفــون بســبب تورّطهــم يف أحــداث ترهونــة .يتع ـذّر الوصــول إىل تقييــم نهــايئ يف هــذه املرحلــة حــول مــا إذا كان أســلوب التنقيــب
املعتمــد يضمــن العثــور عــى جميــع املقابــر واســتخراج كافــة الجثــث مــن املواقــع املوجــودة يف الصــور الفوتوغرافيــة.
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.VII

املجتمع املدني يف ليبيا وقضية املفقودين

مل تكــن منظــات املجتمــع املــدين يف ليبيــا نشــطة بشــكل خــاص خــال نظــام القــذايف (باســتثناء تلــك التــي اعــرف النظــام بهــا رســميًا وعــدد
قليــل مــن املنظــات األخــرى) .شــكلت انتفاضــة  2011نقطــة تح ـوّل يف منــو املجتمــع املــدين وعملــه ،فازدهــرت العديــد مــن منظــات
املجتمــع املــدين (الرابطــات والجمعيــات الخرييــة واملنظــات غــر الحكوميــة) بعــد ســقوط نظــام القــذايف .يشــجع اإلعــان الدســتوري
ـص عــى ســن قانــون لهــذا الغــرض ،ولكــن ذلــك مل يحصــل بعــد.
الليبــي عــى تنميــة املجتمــع املــدين وينـ ّ

 .7.1ملحة عامة عن منظامت املجتمع املدين املحلية املعنية بقضة املفقودين
فيــا يتعلــق مبنظــات املجتمــع املــدين املعنيــة بقضيــة املفقوديــن ،كان هنــاك يف عــام  ،2012عنــد بــدء برنامــج اللجنــة الدوليــة
لشــؤون املفقوديــن يف ليبيــا ،حضــور لبعــض منظــات املجتمــع املــدين الليبيــة التــي متثــل أرس املفقوديــن ،مبــا يف ذلــك «الجمعيــة الليبيــة
للمفقوديــن «173ومنظمــة «مفقــود»  .174وكانــت «الجمعيــة الليبيــة للمفقوديــن» تعمــل عــى األرض عــى جمــع املعلومــات مــن أفــراد األرس
وتســجيل املعلومــات عــن املقابــر الجامعيــة التــي تــم العثــور عليهــا يف مواقــع مختلفــة يف ليبيــا .ومــن جهتهــا ،أنشــأت منظمــة «مفقــود»
قاعــدة بيانــات عــى اإلنرتنــت لجمــع املعلومــات عــن األشــخاص املفقوديــن .احتــوت قاعــدة البيانــات عــى  602مدخلــة فريــدة يف ذلــك
الوقــت .منــذ عــام  ،2018مل يُرصــد أي نشــاط لهاتــن املنظمتــن ،مبــا يف ذلــك عــى حســابات وســائل التواصــل االجتامعــي الخاصــة بهــا
(خصوصً ــا فيســبوك) ،حيــث اعتادتــا أن تنــرا الصــور واملعلومــات عــن املفقوديــن.
ـض النظــر
تنــر يف جميــع أنحــاء البــاد العديــد مــن الرابطــات الصغــرة ألرس الشــهداء ،أي مــن توفــوا يف نزاعــات مختلفــة يف ليبيــا بغـ ّ
عــن الطــرف الــذي حــارب هــذا املتــوىف مــن أجلــه (ينطــوي املصطلــح عــى معنــى أوســع مبوجــب القانــون رقــم ( )1لســنة  ،2014انظــر
القســم  3.3أعــاه) .ال يركــز هــذا القســم عــى هــذه الرابطــات ،ولكنــه يُق ّيــم وجودهــا بصفتهــا منظــات مجتمــع مــدين تدافــع عــن وضــع
ومصالــح مجموعــة معينــة مــن األرس.
أمــا منظــات املجتمــع املــدين األخــرى فهــي نشــطة للغايــة فيــا يتعلــق باألشــخاص املفقوديــن وحــاالت االختفــاء القــري ،والهجــرة
واملهاجريــن املفقوديــن ،واملســاءلة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان .تــرد فيــا يــي ملحــة عامــة موجــزة
عــن منظــات املجتمــع املــدين هــذه وفــق ترتيــب قائــم عــى ثالثــة مواضيــع (األشــخاص املفقــودون واالختفــاء القــري ،واملهاجــرون
املفقــودون وحقــوق املهاجريــن ،وحقــوق اإلنســان).

املفقودون واالختفاء القرسي
رابطة أرس املخطوفني يف بنغازي
تأسّ ســت رابطــة أرس املخطوفــن يف بنغــازي يف كانــون الثاين/ينايــر  2017وتضــم أرس  175املفقوديــن يف بنغــازي ،ويتمثــل هدفهــا يف تحديــد
 173صفحة فيسبوك التابعة للمنظمة غري الحكومة متاحة هنا.
 174انظر الوثيقة رقم .)2012( ICMP.DG.411.1.doc
 175يبدو أن هذه األرس ليست معارضة للجيش الوطني الليبي.
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مصــر املفقوديــن يف بنغــازي (خاصــة أولئــك الذيــن تــم اإلبــاغ عــن فقدانهــم بــن عامــي  .)2017-2014وتواصلــت الرابطــة مــع الســلطات
املحليــة وكذلــك مــع بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا لطلــب تحديــد هويــة الجثــث مجهولــة الهويــة يف املقابــر املكتشــفة يف بنغــازي
باالعتــاد عــى الحمــض النــووي.

رابطة أرس الشهداء واملفقودين واملعتقلني يف تاورغاء
تأسّ ســت رابطــة أرس الشــهداء واملفقوديــن واملعتقلــن يف تاورغــاء عــام  2012عقــب نــزوح آالف األشــخاص مــن مدينــة تاورغــاء ،وتتكـوّن
مــن أرس النازحــن داخل ًيــا وتســعى إىل الدفــاع عــن حقــوق النازحــن مــن تاورغــاء والبحــث عــن املفقوديــن والتعــرف عليهــم وضــان
اإلفــراج عــن املعتقلــن .كــا ترصــد هــذه الرابطــة حــاالت االختفــاء القــري التــي تطــال أبنــاء تاورغــاء؛ وطالبــت مؤخ ـرًا بفتــح مقــرة
جنــات يف مرصاتــة ،والتــي يُعتقــد أنهــا تحتــوي عــى عــدد كبــر مــن الجثــث التــي تعــود ألبنــاء تاورغــاء.

محامون من أجل العدالة يف ليبيا
ملنظمــة محامــون مــن أجــل العدالــة يف ليبيــا مكاتــب يف كل مــن لنــدن وطرابلــس وتتعــاون مــع منظــات املجتمــع املــدين األخــرى ملنــع
حــاالت االختفــاء القــري والقضــاء عليهــا يف ليبيــا ،وعــى نطــاق أوســع ،يف جميــع أنحــاء أفريقيــا ،وإلنصــاف الضحايــا .املنظمــة مدافعــة
قويــة عــن املســاءلة ،مبــا يف ذلــك فيــا يتعلــق بقضايــا محــددة (عــى ســبيل املثــال ،دعــت مؤخـرًا مجــددًا إىل املســاءلة بشــأن اختفــاء النائب
ســهام رسقيــوة) .تديــر املنظمــة برنامــج املســاءلة والعدالــة االنتقاليــة الــذي يســعى إىل تحقيــق املســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان
وتشــكيل مســار انتقــال ليبيــا إىل الســام.

نداء لحقوق اإلنسان والتنمية املجتمعية
نــداء لحقــوق اإلنســان والتنميــة املجتمعيــة هــي منظمــة شــبابية مســتقلة غــر ربحيــة تأسّ ســت يف كانــون الثاين/ينايــر  2020وهــي مســجلة
يف ليبيــا ضمــن منظــات املجتمــع املــدين املحليــة .تدافــع املنظمــة عــن حقــوق اإلنســان وتدعــم ضحايــا النزاعــات املســلحة يف ليبيــا .كــا
وثّقــت حــاالت اختفــاء قــري وإعــدام خــارج نطــاق القضــاء ،مبــا يف ذلــك يف ترهونــة .تبقــى املنظمــة عــى اتصــال منتظــم بــأرس املفقودين.

رابطة ضباط أغسطس 1975
تســعى رابطــة ضبــاط أغســطس  1975التــي تتّخــذ بنغــازي مقـرًا لهــا إىل محاســبة املســؤولني عــن مقتــل شــهداء أحــداث أغســطس 1975
(محاولــة انقــاب عــى القــذايف)  ،176وتشــارك يف تحديــد مواقــع قبــور هــؤالء «الشــهداء» .تقــدم الرابطــة الدعــم إىل األرس وترفــع الدعــاوى
القضائيــة أمــام املؤسســات الوطنيــة والدوليــة.

رابطة ضحايا ترهونة
تتواصــل رابطــة ضحايــا ترهونــة مــع األرس والســلطات املحليــة ملتابعــة مجريــات عمليــة البحــث والتعــرف عــى املفقوديــن مــن ترهونــة.
كــا أنهــا تر ّكــز بشــكل أوســع عــى جميــع ضحايــا ميليشــيا الكانيــات يف ترهونــة وطالبــت بإحقــاق العدالــة لضحايــا الجرائــم مبوجــب
الترشيعــات املعمــول بهــا يف ليبيــا.

مركز تقيص الحقائق ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان
يرصــد مركــز تقــي الحقائــق ورصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ليبيــا ،وقــام مؤخـرًا بالتحقيــق يف عمليــات
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اختطــاف ومقابــر جامعيــة يف ترهونــة .كــا يدعــم املركــز النازحــن مــن مناطــق جنــوب طرابلــس.

حركة جيل األحرار
تأسّ ســت حركــة جيــل األحــرار عــام  2011وتتّخــذ طرابلــس مق ـرًا لهــا .تديــر الحركــة مركــز دعــم ألرس املفقوديــن خــال ثــورة .2011
طالبــت الحركــة بإطــاق رساح النشــطاء الليبيــن الذيــن اختطفتهــم امليليشــيات أو تحتجزهــم بشــكل غــر قانــوين.

املؤسسة العاملية لحقوق اإلنسان
املؤسســة العامليــة لحقــوق اإلنســان هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ويتواجــد مقرهــا يف طرابلــس وتهــدف إىل الدفــاع عــن حقــوق
الســجناء .ينصــب تركيزهــا األســايس عــى حاميــة حقــوق اإلنســان يف ليبيــا ،وخصوصً ــا عــى قضايــا محــددة مثــل االحتجــاز التعســفي
واالختطــاف واالختفــاء القــري.

املهاجرون املفقودون وحقوق املهاجرين
جمعية السالم بني وليد لألعامل الخريية
جمعيــة الســام بنــي وليــد لألعــال الخرييــة هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين وتــوزّع األمــوال عــى األرس ذات الدخــل املنخفــض يف
مدينــة بنــي وليــد منــذ عــام  .2011كــا تقــدم الدعــم (الســكن والغــذاء والــدواء) إىل النازحــن داخل ًيــا واملهاجريــن وغريهــم مــن الفئــات
الســكانية الضعيفــة يف عــدد مــن املــدن الليبيــة .ومؤخـرًا ،بــدأت العمــل عــى انتشــال جثــث املهاجريــن مــن الســاحل الليبــي عقــب حوادث
يف البحــر ناجمــة عــن محــاوالت عبــور البحــر األبيــض املتوســط .كــا تنشــط الجمعيــة يف جمــع الرفــات البرشيــة مجهولــة الهويــة مــن
الشــوارع ويف منطقــة النــزاع يف بنــي وليــد .شــاركت الجميعــة مؤخ ـرًا كوســيط يف عمليــة تبــادل أرسى حــرب وجثامــن بــن األطــراف
املتحاربــة يف ليبيــا .177

جمعية أيادي الخري لألعامل الخريية
جمعيــة أيــادي الخــر لألعــال الخرييــة هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين يف ليبيــا وتقــدم الدعــم إىل الفئــات الضعيفــة ،مبــا يف ذلــك
النازحــن داخل ًيــا واملهاجريــن واألرس ذات الدخــل املنخفــض يف وســط ليبيــا .تأسّ ســت الجمعيــة يف بنــي وليــد عــام  ،2011ووسّ ــعت نطــاق
أنشــطتها يف املنطقــة الوســطى .ن ّفــذت سلســلة مــن برامــج اإلغاثــة داخــل ليبيــا طــوال مــدة النــزاع الحــايل ملســاعدة النازحــن بســبب
القتــال .اضطلعــت الجمعيــة مؤخ ـرًا ببعثــة إغاثــة للنازحــن داخل ًيــا يف بنــي وليــد بدعــم مــن برنامــج األغذيــة العاملــي.

مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان
مؤسســة بــادي لحقــوق اإلنســان هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ويتواجــد مقرهــا يف طرابلــس وتعمــل يف مــدن مختلفــة يف جميــع
أنحــاء ليبيــا ،يف مجــال الهجــرة واللجــوء والنــزوح .تتعــاون املؤسســة مــع العديــد مــن املنظــات الدوليــة ،مثــل منظمــة أطبــاء بــا حــدود
ومنظمــة العفــو الدوليــة واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .تنــادي مؤسســة بــادي باحــرام حقــوق اإلنســان خاصــة
للمهاجريــن وطالبــي اللجــوء يف ليبيــا .يف عــام  ،2020ســعت إىل توجيــه االنتبــاه إىل العــدد املتزايــد مــن املهاجريــن الليبيــن الذيــن يختــارون
عبــور البحــر األبيــض املتوســط .كــا ترصــد املؤسســة انتهــاكات حقــوق املهاجريــن ،خاصــة يف مراكــز االحتجــاز.

 177انظر املقال «جمعية السالم بني وليد تشارك يف عملية تبادل أرسى وجثامني».
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ميغريس
منظمــة ميغريــس هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ويتواجــد مقرهــا يف ليبيــا وتك ـرّس عملهــا ملســاعدة املهاجريــن املحتجزيــن يف
مالجــئ اإلقامــة املؤقتــة ،مــن خــال تزويدهــم بالرضوريــات مثــل الطعــام واملالبــس واألدويــة .كــا تســاعد الســلطات الليبيــة يف مواجهــة
التحديــات التشــغيلية املتزايــدة إلدارة الهجــرة ،مبــا يف ذلــك اإلنقــاذ البحــري وانتشــال جثــث املهاجريــن الذيــن لقــوا حتفهــم يف البحــر.
وتنشــط املنظمــة كذلــك يف مراكــز االحتجــاز ونقــاط اإلنــزال يف طرابلــس.

حقوق اإلنسان
جمعية اإلمداد الخريية
جمعيــة اإلمــداد الخرييــة هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين يف ليبيــا ،تأسّ ســت يف متوز/يوليــو  2011يف مرصاتــة لتقديــم الرعايــة
واملســاعدة املاديــة إىل أرس «شــهداء» ثــورة  17فربايــر وإىل األرس ذات الدخــل املنخفــض واأليتــام .تســاعد الجمعيــة النــاس يف العثــور عــى
عمــل مــن خــال تنظيــم النــدوات والتدريبــات ،وتشــارك يف عمليــات اإلغاثــة أثنــاء الكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات .كــا تقــدم الجمعيــة
الخرييــة الدعــم فيــا يتعلــق بقضايــا حقــوق اإلنســان ،وعقــدت مؤخـرًا اجتام ًعــا لتأســيس آليــة ميكــن مــن خاللهــا تحديــد األرس املحتاجــة
التــي ســيحصل كل منهــا عــى منحــة قدرهــا  1 500دينــار ليبــي .178

املرصد الليبي لحقوق اإلنسان
املرصــد الليبــي لحقــوق اإلنســان هــو أحــد منظــات املجتمــع املــدين املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،ويعمــل عــى رصــد انتهــاكات حقــوق
اإلنســان يف ليبيــا ،مبــا فيهــا حــاالت التعذيــب .يُديــن املرصــد بشــدة عمليــات االختفــاء القــري يف جميــع أنحــاء البــاد ويطالــب بإطــاق
رساح املحتجزيــن  .179يرصــد انتهــاكات الحقــوق املدنيــة والسياســية ،مبــا يف ذلــك مــن خــال مراقبــة االنتخابــات ،ويصــدر تقاريــر شــهرية
وســنوية عــن حالــة الحريــات وحقــوق اإلنســان يف املجتمــع الليبــي ،وكذلــك تقاريــر عــن العمليــات االنتخابيــة.

منظمة األمان ملناهضة التمييز العنرصي
تأسّ ســت منظمــة األمــان ملناهضــة التمييــز العنــري عــام  2011يف مدينــة مــرزق يف جنــوب ليبيــا ولهــا مكاتــب يف رشق وغــرب وجنــوب
ليبيــا .ير ّكــز عمــل املنظمــة عــى ضــان اإلبــاغ الســليم عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك انتهــاكات حقــوق املهاجريــن غــر
النظاميــن .كــا تعـزّز متكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن .منــذ مؤمترهــا األول يف كانــون الثاين/ينايــر  ،2012عملــت املنظمــة عــى اإلبــاغ
عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،خصوصً ــا ضــد الفئــات الضعيفــة .كــا أقامــت املنظمــة عالقــات مــع مختلــف منظــات املجتمــع املــدين
املحليــة والدوليــة لتعزيــز إقامــة الشــبكات والتعــاون املتبــادل.

مركز مدافع لحقوق اإلنسان
مركــز مدافــع لحقــوق اإلنســان هــو أحــد منظــات املجتمــع املــدين وتــم تأسيســه وتســجيله يف فرنســا عــام  2016ويعمــل بنشــاط عــى
رصــد حقــوق اإلنســان يف ليبيــا .ألســباب أمنيــة ،تتواجــد مكاتــب املركــز يف تونــس .يســعى املركــز إىل تعزيــز حقــوق املدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان واملهمشــن ،وتحليــل الصعوبــات يف تطبيــق القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،ونــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يف املنطقــة وكذلــك
 178انظر املنشور عىل صفحة فيسبوكhttps://www.facebook.com/emdaad.misrata/posts/3208557959230452 :
 179مثالً ،يف أعقاب خطف شابة يف طرابلس يف أيار/مايو  ،2020دعت املنظمة وزارة الداخلية إىل اتّخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للعثور عليها ،انظرhttps:// :
www.facebook.com/Humancommitty/posts/2943560295722163
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املشــاركة يف حــوار بــن الثقافــات .يتمثــل جــزء أســايس مــن دور املركــز يف املســاعدة يف تشــكيل فهــم أفضــل لالهتاممــات امللحــة للمدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان يف املنطقــة وتعبئــة الجهــات الفاعلــة الرئيســية واملنظــات غــر الحكوميــة مــن جميــع أنحــاء منطقــة الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا للعمــل م ًعــا مــن أجــل إيجــاد الحلــول .املركــز هــو شــبكة ليبيــة للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان تعمــل عــى دعــم ومتكــن
وحاميــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان الليبيــن داخــل ليبيــا وخارجهــا .كث ـرًا مــا يصــدر املركــز تقاريــر وأوراق حــول حقــوق اإلنســان
يف ليبيــا.

منتدى نساء ليبيا
يســعى منتــدى نســاء ليبيــا إىل ضــان حقــوق املــرأة الليبيــة يف الدســتور ومنــارصة قضايــا املــرأة محل ًيــا ودول ًيــا .كــا يســعى املنتــدى الــذي
يتّخــذ طرابلــس مق ـرًا لــه إىل إيجــاد منــاخ يتقــى فيــه العنــف ضــد املــرأة وتختفــي يف ظلــه ظــروف اضطهــاد املــرأة .ويســاعد املنتــدى
الفئــات األكــر تهميشً ــا يف ليبيــا ،مبــا يف ذلــك األرس النازحــة .يعمــل بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) إلنشــاء
أماكــن آمنــة لألطفــال.

جمعية املراقب لحقوق اإلنسان
جمعيــة املراقــب لحقــوق اإلنســان يف ليبيــا هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين وتهــدف إىل الدفــاع عــن الحريــات العامــة وحقــوق
اإلنســان .تعمــل الجمعيــة عــى زيــادة الوعــي بحقــوق اإلنســان وتقــدم إىل الليبيــن املســاعدة يف حاميــة هــذه الحقــوق .تعمــل الجمعيــة
مــع منظــات حقــوق اإلنســان املحليــة واملحامــن ملســاعدة األشــخاص الذيــن يطالبــون بحقوقهــم ويدافعــون عنهــا ،مبــا يف ذلــك مــن خــال
رفــع دعــاوى قضائيــة.

منظمة H2O
منظمــة  H2Oهــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ،تأسّ ســت يف عــام  2011أثنــاء الثــورة ويتواجــد مقرهــا يف طرابلــس .تنقــل املنظمــة
أفــكار وآراء وتطلعــات الشــباب الليبــي ،وترتجمتهــا إىل اقرتاحــات ومطالــب واضحــة إىل الســلطات باســتخدام جميــع وســائل اإلعــام
املتاحــة .تركــز املنظمــة أيضً ــا عــى بلــورة اســتجابة الشــباب الليبــي للسياســات والربامــج املقدمــة إليهــم مــن الحكومــة .مــن خــال مشــاريع
املشــاركة املدنيــة التــي تســتهدف الشــباب ،تضمــن املنظمــة وصــول رأي الشــباب الليبــي إىل جمهــور واســع لــه تأثــر عــى مســتوى صنــع
القــرار بالحكومــة.

حقوقيون بال قيود
حقوقيــون بــا قيــود هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين وتعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان وتســعى إىل حاميــة ودعــم حقــوق اإلنســان
يف ليبيــا .تقــدم املنظمــة الدعــم إىل األشــخاص املســتضعفني ،وخاصــة النســاء واألطفــال .كــا توفــر التدريــب للنشــطاء واملدافعــن عــن
حقــوق اإلنســان حتــى يتمكنــوا مــن العمــل بشــكل أكــر فعاليــة للتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان.

الرابطة الليبية لحقوق اإلنسان
الرابطــة الليبيــة لحقــوق اإلنســان هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ،يتواجــد مقرهــا يف ليبيــا وتتمثــل مهمتهــا يف مراقبــة وتعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان يف ليبيــا .تهــدف الرابطــة إىل تهيئــة الظــروف املناســبة إلرســاء الدميقراطيــة يف ليبيــا عــى أســاس االعــراف بحقــوق
الشــعب الليبــي عــى النحــو املنصــوص عليــه يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان .تتمحــور مشــاريعها حــول حاميــة الحريــات وتشــجيع
املشــاركة السياســية والقضــاء عــى التعذيــب واملعاملــة القاســية والالإنســانية.
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شبكة املدافعات عن املرأة الليبية
شــبكة املدافعــات عــن املــرأة الليبيــة هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين ،تأسّ ســت يف عــام  2016وتتّخــذ طرابلــس مقـرًا لهــا .يتمثــل
هدفهــا الرئيــي يف زيــادة الوعــي بــن النســاء الليبيــات بحقوقهــن .تهــدف الشــبكة أيضً ــا إىل مســاعدة النســاء عــى ضــان احــرام حقوقهــن
والدفــاع عــن اللــوايت تعرضــن لالنتهــاكات مــن خــال ضــان تحقيــق العدالــة .نــرت الشــبكة أيضً ــا أورا ًقــا حــول قضيــة االتجــار بالبــر
والهجــرة غــر الرشعيــة يف ليبيــا.

منرب املرأة الليبية من أجل السالم
أطلقــت أكــر مــن خمــس وثالثــن امــرأة مــن مــدن مختلفــة منــر املــرأة الليبيــة مــن أجــل الســام يف ترشيــن األول/أكتوبــر  2011كواحــد
مــن أوائــل املنظــات غــر الحكوميــة التــي تدافــع عــن حقــوق املــرأة بعــد الثــورة الليبيــة .يركــز املنــر عــى املرحلــة االنتقاليــة الليبيــة،
وخاصــة عــى ضــان بقــاء املــرأة جــزءًا حيو ًيــا مــن مرحلــة مــا بعــد القــذايف .يتــم الرتكيــز بشــكل خــاص عــى التحــوالت الشــاملة ،وحقــوق
املــرأة ،والقيــادات الشــابة ،ومشــاركة املــرأة السياســية واالقتصاديــة ،واإلصــاح الدســتوري ،والتعليــم .وكجــزء مــن أنشــطة الدعــوة التــي
يضطلــع بهــا ،أطلــق املنــر العــام املــايض «وســيطات الســام»  ،180وهــي مبــادرة للتعريــف بــدور املــرأة يف الوســاطة واملصالحــة مــن أجــل
الســام .كــا أطلــق املنــر حملــة «العدالــة لســلوى عدالــة للجميــع» ،لرفــع الوعــي بقضيــة االختطــاف واالغتيــاالت ،وطالــب باملحاســبة.

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان هــي إحــدى منظــات املجتمــع املــدين وتأسّ ســت عــام  .2012تعمــل اللجنــة عــى مشــاريع تتمحــور حــول
حقــوق اإلنســان يف ليبيــا ،وتصــب تركيزهــا ،منــذ إنشــائها ،عــى الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان .رصــدت اللجنــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان
يف مراكــز احتجــاز املهاجريــن وعقــدت ورش عمــل يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق املــرأة واملهاجريــن .يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  2019وقّعــت
اللجنــة اتفاقيــة لتدريــب  1 000شــاب ليبــي لتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان ،ولكــن التدريــب مل يجـ ِر بعــد.

املنظامت غري الحكومية املكلفة من السلطات العامة
جمعية الهالل األحمر الليبي
تعمــل جمعيــة الهــال األحمــر الليبــي مــع الســلطات الليبيــة إلدارة عمليــات اســتعادة الرفــات البرشيــة ونقلهــا ،وتدعــم أحيا ًنــا الســلطات
يف اســتخراج الرفــات البرشيــة مــن املقابــر الجامعيــة .مــن أجــل الحــد مــن انفصــال أفــراد األرسة بســبب الهجــرة أو النــزاع املســلح ،يوفــر
الهــال األحمــر الليبــي أيضً ــا خدمــات إعــادة الروابــط األرسيــة ،فيتلقــى مئــات الطلبــات للبحــث عــن أشــخاص مفقوديــن.

 .7.2مشاركة منظامت املجتمع املدين والعالقة مع السلطات
يتنامــى دور منظــات املجتمــع املــدين يف ســياق قضيــة األشــخاص املفقوديــن .تُســتخدم حمــات وســائل التواصــل االجتامعــي وكذلــك
الضغــط العــام لزيــادة اهتــام الجمهــور والســلطات بحــاالت اختفــاء محــددة (الحــاالت التــي يُعــرف فيهــا مــكان احتجــاز الشــخص أو
الخاطفــن) .فعندمــا يكــون الخاطفــون جهــات فاعلــة «معروفــة» ،أو عندمــا يُعــرف مــكان املختطَ فــن ،قــد ينجــح الضغــط الناتــج عــن هــذه
الحمــات يف حــل القضيــة .وقــد تكــون أنشــطة زيــادة االنتبــاه املوجهــة إىل املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة واملنظــات الدوليــة مفيــد ًة
أيضً ــا يف حــاالت االختفــاء .وتُعتــر الروابــط االجتامعيــة التقليديــة أو الدفــع الفــوري للفديــة مــن العوامــل املعروفــة التــي ميكــن أن تح ّقــق
 180انظر التقرير اإلخباري /www.lwpp.org/news/details/114
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نتائــج إيجابيــة يف حــاالت الخطــف الشــائعة مــن أجــل الحصــول عــى فديــة.
تعمــل منظــات مختلفــة عــى توثيــق الحــاالت كــا هــو مبــن يف القامئــة أعــاه وكــا اتّضــح مــن التفاعــات مــع ممثــي منظــات
املجتمــع املــدين .غال ًبــا مــا تُبــذل جهــود التوثيــق ألغــراض املســاءلة وملعرفــة حجــم قضيــة األشــخاص املفقوديــن .واع ُتــرت تقنيــات التوثيــق
املتقدمــة وجمــع البيانــات األساســية وتدابــر التخزيــن والحاميــة عنــارص حاســمة مطلوبــة يف هــذا املجــال.
يتطلــب موضــوع العالقــة بــن منظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات املزيــد مــن البحــث .مــن الواضــح أن املنظــات مثــل تلــك التــي
ـر إقامــة الصــات بــن الســلطات واألرس .ولكــن هنــاك بعــض
تركــز عــى ترهونــة تتفاعــل مــع الســلطات ،مبــا يف ذلــك وزارة العــدل ،وتيـ ّ
اإلشــكاليات املتعلقــة مبنظــات املجتمــع املــدين التــي تتعامــل مــع أحــداث محــددة أخــرى ،مثــل األحــداث يف تاورغــاء ،إذ يُقــال  181إن
املســتوى نفســه مــن التفاعــل غائــب.

 181يف اجتامع عقدته اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف كانون األول/ديسمرب  2020وفق قاعدة تشاتام هاوس مع نشطاء وممثيل منظامت املجتمع املدين الليبي،
أشار املشاركون إىل تقاعس السلطات إزاء األحداث يف تاورغاء .وبحسب ما ورد ،تم تقديم اعرتاضات لدى هيئات األمم املتحدة ولكنها مل تُرث ردود الفعل املتوقعة
من السلطات.
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 .VIIIاملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة
الدوليــة واجلهــات الفاعلــة اخلارجيــة األخــرى وقضيــة
املفقوديــن يف ليبيــا
تقــدم املنظــات الدوليــة أنوا ًعــا مختلفــة مــن الدعــم لليبيــا .قامــت ســابقًا مجموعــة مــن املنظــات مبعالجــة جوانــب ذات صلــة بقضيــة
املفقوديــن واملختفــن بينــا تعمــل حال ًيــا مجموعــة أخــرى يف هــذا الصــدد .كــا تقــدم بعــض الــدول الدعــم إىل ليبيــا .فيــا يــي ملحــة
عامــة عــن املنظــات وجهودهــا.

 .8.1املنظامت الدولية
أطلقــت بعثــة االتحــاد األورويب للمســاعدة الحدوديــة( )EUBAMومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة ()UNODC
برنامــج عمــل مشــرك ملــدة ثــاث ســنوات ( )2022-2020بهــدف عــام يتمثــل يف إجــراء تقييــم شــامل الحتياجــات خدمــات الطــب الرشعــي
الليبيــة بغيــة متكــن البلــد مــن مواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا الجرميــة املنظمــة .وسيشــمل العمــل املشــرك العنــارص الرئيســية التاليــة:
تحديــد االحتياجــات واألولويــات الحرجــة لخدمــات الطــب الرشعــي الليبيــة فيــا يتعلق بإجــراءات التشــغيل القياســية واملبــادئ التوجيهية،
والتدريــب عــى القــدرات الالزمــة واملعــدات املطلوبــة ذات األولويــة؛ ووضــع خارطــة طريــق وتحديــد سُ ــبل للمــي قد ًمــا لتحســن وبنــاء
قــدرات خدمــات الطــب الرشعــي الليبيــة وف ًقــا لألولويات/التحديــات الحاليــة للنظــراء الليبيــن عــى املــدى القصــر واملتوســط والطويــل.
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ( )ICRCيف ليبيــا :فيــا يتعلــق باملفقوديــن ،تركــز اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــى العمــل
اإلنســاين ،مبــا يف ذلــك إعــادة الروابــط العائليــة واقتفــاء أثــر املفقوديــن .نظمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف إطــار بنــاء القــدرات
أنشــطة مختلفــة مبــا فيهــا ورش عمــل حــول «اإلدارة الكرميــة لشــؤون املــوىت» لألطبــاء الرشعيــن وعنــارص الرشطــة واملدعــن العامــن
وموظفــي املستشــفيات واملتطوعــن مــن جمعيــة الهــال األحمــر الليبــي .كــا تــم تنظيــم ورش عمــل للضبــاط العســكريني حــول قضيــة
املتوفــن واملفقوديــن مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين.
تحقيــق املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ( :)ICCيف  26شــباط/فرباير  ،2011اعتمــد مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة باإلجــاع القــرار 1970
( )2011القــايض بإحالــة الوضــع الســائد يف ليبيــا منــذ  15شــباط/فرباير  2011إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة .بــدأ تحقيــق املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة يف عــام  2011ويركــز عــى الجرائــم املزعومــة ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب التــي ارتكبــت يف البــاد منــذ  15فربايــر  .2011تــم
إرســال بعثتــي تحقيــق بالغتــي األهميــة إىل ليبيــا بــن أيار/مايــو  2020وترشيــن الثاين/نوفمــر  2020لجمــع أدلــة إضافيــة مــن شــأنها تعزيــز
الدعــوى .كــا أتاحــت البعثتــن فرصــة لتعزيــز التعــاون مــع الســلطات الليبيــة وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن.
تأخــذ املنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMزمــام املبــادرة يف االســتجابة للحاجــة امللحــة للمســاعدة اإلنســانية يف ســياق أزمــة الهجــرة يف
البــاد .تتواجــد املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف نقــاط اإلنــزال وتســاعد املهاجريــن الذيــن تــم إنقاذهــم مــن خــال تقديــم الرعايــة الصحيــة
والدعــم النفــي واالجتامعــي واملســاعدة اإلنســانية املبــارشة مثــل توفــر مجموعــات لــوازم النظافــة الصحيــة واملالبــس .مــن خــال العمــل
عــن كثــب مــع الســلطات الليبيــة ،وخصوصً ــا مــع إدارة مراكــز االحتجــاز  ،تعمــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة أيضً ــا عــى تحســن الظــروف
املعيشــية للمهاجريــن املحتجزيــن .لــدى املنظمــة الدوليــة للهجــرة فريــق يف ليبيــا يرتبــط عملــه بقضيــة األشــخاص املفقودين/االختفــاء
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القــري :يعمــل فريــق البحــث واإلنقــاذ عــى املســاعدة يف معالجــة التحديــات املعقــدة يف إدارة الهجــرة يف البــاد والحــؤول دون وقــوع
املزيــد مــن الوفيــات غــر الرضوريــة واملأســاوية يف البحــر .يف كانــون األول/ديســمرب  ،2016دعمــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة الهــال األحمــر
الليبــي يف جهــوده لتوفــر مراســم دفــن كرميــة للجثــث التــي يتــم العثــور عليهــا يف البحــر.
دعــت ليبيــا اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن ( )ICMPملســاعدتها يف جهــود بنــاء عمليــة مســتدامة ملعرفــة مصــر جميــع املفقوديــن،
مبــا يف ذلــك املفقوديــن يف نــزاع  .2011مبقتــى اتفاقيــة أُبرمــت مــع حكومــة ليبيــا ،أعـدّت اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن برنامجً ــا يف
أواخــر عــام  2012ودعمــت البــاد حتــى عــام  2014عندمــا دفــع الوضــع األمنــي املتدهــور إىل إنهــاء الربنامــج .ركــز الربنامــج عــى مســاعدة
ليبيــا عــى تطويــر القــدرات املؤسســية والترشيعيــة والتقنيــة للمســاءلة بشــكل محايــد عــن املفقوديــن مبــا يتوافــق مــع ســيادة القانــون،
مبــا يف ذلــك مــن خــال تطويــر قــدرات وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن ومؤسســات الدولــة األخــرى املعنيــة بقضيــة املفقوديــن.
وقامــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن ،يف جملــة أمــور أخــرى ،بتدريــب خــراء ليبيــن يشــملون أكــر مــن  50موظ ًفــا مــن وزارة
رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن عــى إدارة مــرح الجرميــة وعلــم اآلثــار الجنــايئ واألنرثوبولوجيــا وعلــم األمــراض وجمــع عينــات الحمــض
النــووي املرجعيــة وإجــراءات أخــذ عينــات مــا بعــد الوفــاة وإجــراءات تسلســل العهــدة .مبســاعدة اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن،
تــم جمــع أكــر مــن  11 000عينــة جينيــة مرجعيــة مــن أرس املفقوديــن ،متثــل أكــر مــن  2 500شــخص مفقــود يف طرابلــس وبنغــازي
وســبها وبــن وليــد ورست .كــا دعمــت اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن عمليــة تحديــد الهويــة باالعتــاد عــى الحمــض النــووي والتــي
ســمحت تقديــم أكــر مــن  100تقريــر مطابقــة للحمــض النــووي إىل الســلطات بشــأن قضايــا مفقوديــن ،مبــا فيهــا قضيــة وزيــر الخارجيــة
الســابق ثــم الناشــط الحقوقــي واملعــارض لنظــام القــذايف ،الدكتــور منصــور رشــيد الكيخيــا .182

املديرة العامة للجنة الدولية لشؤون املفقودين كاثرين بومربغر والوزير الليبي لشؤون أرس الشهداء واملفقودين عيل قدور خالل اجتامع يف اللجنة الدولية لشؤون املفقودين يف
عام  . ٢٠١٤الصورة :اللجنة الدولية لشؤون املفقودين

 182انظر التقرير اإلخباري ( 22حزيران/يونيو https://www.scotsman.com/news/world/dna-lab-identifies-first-bodies-libyan-mass- )2013
grave-1570497؛ انظر أيضً ا البيان الصحفي للجنة الدولية لرشون املفقودين يف هذا الشأن ( 19آذار/مارس https://www.icmp.int/press-releases/icmp- :)2013
/submits-new-dna-match-reports-to-libya
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لــدى منظمــة الرشطــة الجنائيــة الدوليــة (اإلنرتبــول) مكتــب مركــز وطنــي يف ليبيــا ،وتشــمل واليتــه الربــط بــن أجهــزة إنفــاذ القانــون
الليبيــة والبلــدان األخــرى واألمانــة العامــة .ويســاعد املكتــب املركــزي الوطنــي يف التحقيــق يف الجرائــم أو مــع املجرمــن داخــل البلــد ويف
تبــادل البيانــات واملعلومــات االســتخبارية الجنائيــة ملســاعدة البلــدان األخــرى .يدعــم اإلنرتبــول الســلطات الليبيــة عــى أصعــدة مختلفــة.
عــى ســبيل املثــال ،يف الفــرة املمتــدة مــن  2012إىل  ،2014ســاعد اإلنرتبــول الســلطات الليبيــة ،يف ســياق مــروع اإلنرتبــول املســمى
«ريلينــك» («إعــادة بنــاء قــدرات ليبيــا يف مجــال التحقيــق) ،يف تطويــر قــدرة مســتدامة عــى تحديــد التهديــدات األمنيــة والتحقيــق يف
األنشــطة اإلجراميــة واإلرهابيــة .واشــتمل املــروع عــى إتاحــة إمكانيــة الوصــول إىل قواعــد بيانــات اإلنرتبــول يف نقــاط العبــور الحدوديــة
الليبيــة وإنشــاء وحــدة لتحليــل الجرميــة داخــل جهــاز املباحــث الجنائيــة التابــع لــوزارة الداخليــة .وكان املــروع مبــادرة ممولــة مــن
االتحــاد األورويب .يف متوز/يوليــو  ،2020افتتــح اإلنرتبــول مكت ًبــا جدي ـدًا يف طرابلــس بدعــم مــن وزيــر الداخليــة؛ كــا شــاركت ليبيــا يف
«مــروع  »Flywayلإلنرتبــول واملمــوّل مــن الرنويــج ،والــذي يهــدف إىل تحديــد وتعطيــل الشــبكات اإلجراميــة املتورطــة يف تهريــب
األشــخاص واالتجــار بالبــر والجرائــم ذات الصلــة يف شــال أفريقيــا.
بعثــات األمــم املتحــدة لتقــي الحقائــق :أرســل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة ثــاث بعثــات لتقــي الحقائــق منــذ عــام
:2011
•أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان يف قــراره دإ ،1/15-الــذي اعتمــده عــام  2011يف دورتــه االســتثنائية الخامســة عــرة ،لجنــة تحقيــق
دوليــة مســتقلة أصــدرت تقريرهــا يف عــام  2014وخلصــت إىل أن «قــوات القــذايف ارتكبــت جرائــم دوليــة يف ليبيــا ،وعــى وجــه
التحديــد جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب .كــا ارتُكبــت أعــال قتــل عمــد ،واختفــاء قــري ،وتعذيــب يف ســياق هجــات
واســعة النطــاق أو منهجيــة عــى الســكان املدنيــن» .183
•طلــب مجلــس حقــوق اإلنســان يف القــرار  30/28الــذي اعتمــده يف آذار/مــارس  2015مــن املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان
«أن توفــد عــى وجــه الرسعــة بعثــة إىل ليبيــا للتحقيــق يف انتهــاكات وتجــاوزات القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان التــي ارتُكبــت
يف ليبيــا منــذ عــام  .»2014خلصــت البعثــة يف تقريرهــا الصــادر يف عــام  184 2016إىل أن جميــع أطــراف النــزاع يف ليبيــا ارتكبــت
انتهــاكات عــى نطــاق واســع للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل ،وانتهــاكات لحقــوق اإلنســان طــوال
عامــي  2014و2015؛
•طلــب مجلــس حقــوق اإلنســان يف القــرار  43/40الــذي اعتمــده يف عــام  2020مــن املفوضيــة الســامية أن تســتحدث عــى الفــور
بعثــة لتقــي الحقائــق وترســلها إىل ليبيــا« ،لتقــي حقائــق وظــروف حالــة حقــوق اإلنســان يف جميــع أنحــاء ليبيــا ،وجمــع
واســتعراض املعلومــات ذات الصلــة ،وتوثيــق االنتهــاكات والتجــاوزات املزعوممــة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون
الــدويل اإلنســاين مــن جانــب جميــع األطــراف يف ليبيــا منــذ بدايــة عــام  .»2016واجهــت بعثــة تقــي الحقائــق عــدة عقبــات
تــراوح بــن امليزانيــة املحــدودة واإلطــار الزمنــي القصــر (ســنة واحــدة) ملثــل هــذه الواليــة واســعة النطــاق .وقــد تــم بالفعــل
متديــد واليتهــا .185
منــذ إنشــائها تقري ًبــا ،توفــر بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا ( )UNSMILالدعــم للســلطات الليبيــة يف عــدة مســائل منهــا قضيــة
املفقوديــن .عــى ســبيل املثــال ،بعــد إنشــاء وزارة رعايــة أرس الشــهداء املفقوديــن ،ســاعدت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا الــوزارة
 183مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة« ،تقرير لجنة التحقيق الدولية املعنية بليبيا» ،وثيقة األمم املتحدة رقم .)2014( 68/A/HRC/19
 184مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة« ،تحقيق مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن ليبيا :تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان» ،وثيقة األمم املتحدة رقم .)2016( 47/A/HRC/31
 185لالطالع عىل آخر املستجدات ،انظرhttps://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/FFM_Libya/Pages/Index.aspx :
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يف وضــع اســراتيجية الــوزارة لصياغــة قانــون بشــأن األشــخاص املفقوديــن؛ كــا قدمــت الدعــم التقنــي إىل منظــات الضحايــا التــي تدعــم
أرس املفقوديــن  .186كــا أدّت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا دورًا فعــاالً يف تطويــر قانــون العدالــة االنتقاليــة .ويف آذار/مــارس
 ،2018نظمــت بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا ،وبدعــم مــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ( ،)UNDPاجتام ًعــا اســتغرق يومــن
تحــت عنــوان «معرفــة مصــر املفقوديــن يف ليبيــا :رشط للمصالحــة املُجديــة» ،لبحــث أفضــل السُ ــبل ملعالجــة هــذا امللــف  .187أســهم هــذا
االجتــاع املواضيعــي يف تحديــد االحتياجــات والتحديــات الرئيســية يف العمــل عــى حــاالت االختفــاء القــري يف ليبيــا ،وأوىص أيضً ــا
باتّخــاذ تدابــر قانونيــة وفنيــة واجتامعيــة يف هــذا الصــدد .وقــد ضــم االجتــاع خــراء فنيــن وممثلــن عــن الهيئــة العامــة لرعايــة أرس
الشــهداء واملفقوديــن واملبتوريــن ،ووزارات العــدل والداخليــة والشــؤون االجتامعيــة ،ومكتــب النائــب العــام ،باإلضافــة إىل أرس املفقوديــن
ومنظــات املجتمــع املــدين.

 .8.2املنظامت غري الحكومية الدولية
يُنظَّ ــم عمــل املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة يف ليبيــا تنظيــاً صار ًمــا .فبموجــب القــرار رقــم (( )286املــادة  ،)45يجــب عــى أي منظمــة
غــر حكوميــة أجنبيــة ترغــب يف العمــل يف ليبيــا الحصــول عــى إذن عمــل مــن املفوضيــة قبــل مامرســتها ألي عمــل أو نشــاط .ويصــدر
اإلذن بنــا ًء عــى طلــب املنظمــة عــى النمــوذج املعــد لهــذا الغــرض ،باإلضافــة إىل رضورة إرفــاق مجموعــة كبــرة مــن املســتندات  .188يجــب
عــى املنظمــة األجنبيــة غــر الحكوميــة فتــح حســاب مــريف لــدى أحــد املصــارف العاملــة يف ليبيــا إليــداع أي أمــوال تســتلمها؛ ومينــع
عليهــا إيــداع هــذه األمــوال يف أي حســاب آخــر غــر الحســاب املعتمــد لــدى املفوضيــة (املــادة  .)59ويجــب عــى املنظمــة االحتفــاظ مبقــر
عملهــا يف ليبيــا بكافــة الســجالت واملســتندات والوثائــق املاليــة واإلداريــة ذات العالقــة بنشــاطها يف ليبيــا .ويحــق ملفوضيــة املجتمــع املــدين
االطــاع عليهــا يف أي وقــت وإعــداد التقاريــر بشــأنها (املــادة  .)60كــا يجــب أن تلتــزم املنظمــة بتقديــم تقاريــر دوريــة ربــع ســنوية (31
آذار/مــارس 30 ،حزيران/يونيــو 30 ،أيلول/ســبتمرب 31 ،كانــون األول/ديســمرب) إىل املفوضيــة ،بغــض النظــر عــن تاريــخ بدايــة عملهــا يف ليبيــا؛
ويجــب أن يتضمــن التقريــر الــدوري تقريـرًا عــن األنشــطة والربامــج واملشــاريع التــي رشعــت املنظمــة بتنفيذهــا أو انتهــت مــن تنفيذهــا
يف ليبيــا ،وتقييــاً لــكل نشــاط يبــن نســبة تحقيــق أهدافــه ،وعــدد املوظفــن املشــاركني يف كل نشــاط ،وتقريــر مــايل يبــن تفاصيــل متويلهــا
وكافــة مرصوفاتهــا يف عملهــا يف ليبيــا (املــادة .)61
ويجــب عــى املنظــات األجنبيــة غــر الحكوميــة الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن املفوضيــة قبــل إجــراء مــا يــي :اســتالم أي أمــوال
نقديــة أو عينيــة؛ تحويــل أمــوال خــارج ليبيــا؛ فتــح حســاب مــريف إليــداع املبالــغ املرصــودة واملخصصــة للعمــل يف ليبيــا؛ تغيــر توقيــع
املخولــن بالتوقيــع عــى الصكــوك لــدى املــرف؛ منــح أي متويــل أو دعــم نقــدي أو عينــي ملنظمــة مجتمــع مــدين ليبيــة أو أجنبيــة داخــل
ليبيــا؛ إبــرام عقــود العمــل أو االســتعانة بالغــر مبقابــل أو بــدون مقابــل لتأديــة أعــال أو مهــام تتصــل بعملهــا يف ليبيــا .ويجــب أن يراعــى
 186انظر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،األشخاص املفقودون ،متاح عرب الرابط التايلhttps://unsmil.unmissions.org/missing-persons :؛ انظر أيضً ا
https://unsmil.unmissions.org/caring-families-missing-13-august-2012-photo-story
 187انظر بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ( 15آذار/مارس https://unsmil.unmissions.org/experts-authorities-and-families-agree-set- :)2018
recommendations-address-missing-persons-file-libya
 188تشمل هذه املستندات :شهادة تسجيل املنظمة وفقًا للقوانني السارية يف الدولة التي أُنشئت مبوجب قانونها وتحمل جنسيتها؛ نسخة من النظام األسايس
للمنظمة األم ،يبني بأنها غري ربحية؛ قرار املنظمة األم باملوافقة عىل فتح فرع لها يف ليبيا ،متضم ًنا بيان املمثل القانوين للفرع يف ليبيا؛ صورة عن آخر ميزانية للمنظمة
األم ،مرفقًا به تقرير نشاطها عن ذات السنة؛ مقرتح الهيكل التنظيمي لفرع املنظمة األجنبية يف ليبيا ،ومقرتح املالك الوطيفي ،وجدول األجور واملكافآت واملؤهالت
والرشوط املطلوبة لشغل الوظائف باملنظمة؛ برنامج عمل املنظمة املزمع تنفيذه يف ليبيا ،عىل أن يشمل بيان متطلبات ومكونات املرشوع ،وبيان األنشطة الرئيسية
والفرعية ،وتاريخ بداية وانتهاء كل نشاط ،والقيمة املالية التي سيتم رصفها عىل كل نشاط ،وبيان آليات املراقبة واملراجعة لتنفيذ املرشوع وتحقيق أهدافه ،وبيان
بقيمة امليزانية املرصودة للعمل يف ليبيا ،وقيمة كل مرحلة زمنية ،وإفادة من الجهة املانحة لعمل املنظمة األجنبية يف ليبيا ،تبني قيمة التمويل وآلية الدفع ،وأي رشوط
تتعلق بهذا التمويل ،مرفقًا بها نسخة من املرشوع الذي منح التمويل (ويرسي هذا الرشط حتى يف حال مل تكن املنظمة األم هي الجهة املمولة لعمل الفرع يف ليبيا).
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عنــد عمــل منظمــة غــر حكوميــة أجنبيــة يف ليبيــا االســتفادة مــن كافــة املــوارد البرشيــة والخــرات املحليــة لتأديــة عملهــا وتيســر نشــاطها؛
وال يجــوز لهــا االســتعانة بشــخص أو خدمــة مــن خــارج ليبيــا إال يف حــال تع ـذّر توفرهــا محل ًيــا (املــادة  .)65ويحظــر عــى املنظمــة غــر
الحكوميــة األجنبيــة القيــام باألعــال التاليــة :جمــع التربعــات داخــل ليبيــا؛ جمــع التربعــات مــن خــارج ليبيــا باســم فــرع املنظمــة يف ليبيــا؛
القيــام بــأي عمــل يخــل بالنظــام العــام واآلداب (املــادة .)66
مثــة العديــد مــن املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة التــي تعمــل عــى توفــر الرعايــة الصحيــة وغريهــا مــن أشــكال الدعــم للمهاجريــن
املحتجزيــن يف ليبيــا (عــى ســبيل املثــال ،املجلــس الرنويجــي لالجئــن ( ،)NRCواملجلــس الدمنــاريك لالجئــن ( ،)DRCومنظمــة «مــريس
كوربــس»  ،Mercy Corpsومنظمــة «تــر دي زوم»  .)Terre des Hommesيف عــام  ،2016تــم إنشــاء منتــدى ليبيــا للمنظــات الدوليــة
غــر الحكوميــة وهــو شــبكة مســتقلة مــن  23منظمــة غــر حكوميــة دوليــة  189تنفــذ برامــج إنســانية ،أو يف طــور اإلعــداد لربامــج إنســانية،
لالســتجابة الحتياجــات الســكان مــن الفئــات الضعيفــة الذيــن يعيشــون يف ليبيــا .يركــز املنتــدى عــى اإلغاثــة اإلنســانية ،ويف الســنوات
املاضيــة ،دعــا املنتــدى بقــوة إىل إغــاق مراكــز االحتجــاز التــي يُحتجــز فيهــا املهاجــرون يف ليبيــا .190
فيــا يــي بعــض املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة التــي تعمــل حال ًيــا أو عملــت ســابقًا يف ليبيــا يف مشــاريع مرتبطــة بقضيــة املفقوديــن،
مبــا يف ذلــك املهاجريــن املفقوديــن:
عقــدت نقابــة املحامــن األمريكيــة  -مبــادرة ســيادة القانــون ( )ABA ROLIورش عمــل حــول اإلصــاح القضــايئ وكيفيــة تحســن
النظــام القانــوين الليبــي .كــا أع ـدّت تقريــر تقييــم أســايس قضــايئ يتضمــن التوصيــات وقدمــت املســاعدة التقنيــة لتحســن نظــام إدارة
املحاكــم وتدريــب موظفــي الدعــم القضــايئ .وأجــرت ورش عمــل تهــدف إىل زيــادة قــدرة قطــاع العدالــة الليبــي عــى تحســن املامرســات
واإلجــراءات التــي تضمــن مراعــاة األصــول القانونيــة وحقــوق اإلنســان للمحتجزيــن ،مبــن فيهــم املهاجــرون وطالبــو اللجــوء ،وتعزيــز إنشــاء
نظــام عدالــة انتقاليــة فعــال مــن خــال تنفيــذ وتحســن قانــون العدالــة االنتقاليــة لعــام 2013؛
املنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الدميقراطيــة ( )DRIهــي منظمــة أملانيــة غــر حكوميــة تدعــم عمليــة صياغــة الدســتور وجهــود منظــات
املجتمــع املــدين الليبيــة يف تعاطيهــا مــع املواضيــع ذات العالقــة بالدســتور وحقــوق اإلنســان والحكــم املحــي .وتهــدف املنظمــة إىل
املســاهمة يف ترســيخ عمليــة االنتقــال الدميقراطــي وتحقيــق االســتقرار يف ليبيــا؛
تشــارك الجمعيــة اإليطاليــة للرتفيــه والثقافــة ( )ARCIيف حملــة لحاميــة حيــاة املهاجريــن العابريــن للبحــر األبيــض املتوســط مــن ليبيــا.
تعمــل الجمعيــة بشــكل وثيــق مــع املنظــات الدوليــة األخــرى بشــأن قضيــة املهاجريــن والالجئــن وطالبــي اللجــوء يف ليبيــا؛
تديــر منظمــة أطبــاء بــا حــدود ( )MSFعيــادات متنقلــة يف مراكــز احتجــاز املهاجريــن املوجــودة يف طرابلــس ومحيطهــا .وقــد عالجــت
األشــخاص الذيــن تــم احتجازهــم تعســفيًا يف مراكــز االحتجــاز التــي تديرهــا الســلطات الليبيــة  ،وكذلــك أولئــك الذيــن فــروا مــن الســجون
الرسيــة التــي يديرهــا املتجــرون بالبــر .كــا تقــدم طواقمهــا الرعايــة الجســدية والنفســية إىل األشــخاص الذيــن تــم اعرتاضهــم ســبيلهم يف
البحــر وأُجــروا عــى العــودة إىل ليبيــا؛
 189القامئة الكاملة متاحة هناLibya INGO Forum | ReliefWeb :
 190انظرThe Libya INGO Forum calls for closure of detention centers and the adoption of principled migration policies as they revise :
their assistance in these centers | NRC
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تُن ِّفــذ مؤسســة ماعــت للســام والتنميــة وحقــوق اإلنســان ،التــي تتّخــذ مــر مقـرًا لهــا ،أنشــط ًة يف ليبيــا تشــمل عقــد نــدوات ودورات
تدريبيــة لرفــع مســتوى الوعــي العــام وتشــجيع أفضــل املامرســات .وتنــر املؤسســة أبحا ًثــا حــول حقــوق اإلنســان والحوكمــة الرشــيدة
وســيادة القانــون .كــا تقــدم الدعــم القانــوين والقضــايئ إىل الســلطات املختصــة مــن أجــل الفئــات املهمشــة والضعيفــة؛
تعالــج منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان ( )PHRانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ليبيــا منــذ عــام  .2006منــذ عــام  ،2011تعاونــت
منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان مــع وزارة رعايــة أرس الشــهداء واملفقوديــن ،ومكتــب النائــب العــام الليبــي ،ووزارة الداخليــة،
وبعثــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا لتعزيــز عمليــات تحديــد الهويــة باالعتــاد عــى الطــب الرشعــي .يف عــام  ،2013أصــدرت املنظمــة
دراســة وتقييــم للربنامــج الليبــي للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن .191

 .8.3الدعم املُقدم من دول أخرى
تعهــدت إيطاليــا ومالطــا بدعــم الســلطات الليبيــة فيــا يتعلــق بالهجــرة ،وخصوصً ــا الهجــرة غــر النظاميــة .تظهــر االتفاقيتــان اللتــان
أبرمهــا البلــدان أنــه مثــة مجــال ملعالجــة قضيــة الوفيــات يف الهجــرة معالجــة بنــاءة .ومــع ذلــك ،فــإن تركيــز كال االتفاقيتــن عــى إدارة
الحــدود والهجــرة وتجاهــل حقــوق اإلنســان للمهاجريــن يثــر العديــد مــن املخــاوف .وعــى وجــه التحديــد ،وقّعــت إيطاليــا وليبيــا يف 2
شــباط/فرباير  2017مذكــرة تفاهــم تهــدف إىل تحســن التعــاون بــن البلديــن يف مكافحــة الهجــرة غــر النظاميــة  .192تلتــزم إيطاليــا مبوجــب
هــذه االتفاقيــة بتقديــم الدعــم الفنــي واملــايل لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة مــن أجــل تحســن املؤسســات الليبيــة التــي تكافــح الهجــرة
غــر النظاميــة .وتشــمل املســاعدة اإليطاليــة متويــل مراكــز االســتقبال الليبيــة ،وتقديــم األدويــة واملعــدات الطبيــة لتلبيــة احتياجــات
املهاجريــن ،وتدريــب املوظفــن الليبيــن داخــل مراكــز االســتقبال هــذه .يف آذار/مــارس  ،2017تــم رفــع دعــوى قضائيــة أمــام محكمــة
اســتئناف طرابلــس للطعــن يف مذكــرة التفاهــم هــذه  .193وكان الطاعنــون مجموعــة مــن ســتة ليبيــن (محاميــان وأربعــة سياســيني) زعمــوا
أن مذكــرة التفاهــم ستتسـبّب يف تفاقــم حالــة حقــوق اإلنســان لالجئــن وطالبــي اللجــوء يف ليبيــا ،وتــؤدي إىل اكتظــاظ مراكــز االحتجــاز.
ويرجــع ذلــك إىل اســراتيجية اعــراض ســبيل املهاجريــن التــي ينفذهــا خفــر الســواحل الليبــي ومتوّلهــا إيطاليــا مبوجــب االتفاقيــة الجديــدة.
واعتــر الطاعنــون إىل أنــه نظ ـرًا لعــدم وجــود ترشيعــات يف ليبيــا بشــأن إجــراءات اللجــوء وحقيقــة أن ليبيــا ليســت طر ًفــا يف اتفاقيــة
عــام  1951الخاصــة بوضــع الالجئــن ،فــإن البــاد غــر قــادرة عــى حاميــة حقــوق اإلنســان .ويف حــن أعلنــت محكمــة اســتئناف طرابلــس
قبــول الطعــن وأمــرت بوقــف تنفيــذ مذكــرة التفاهــم مؤق ًتــا ،ألغــت املحكمــة العليــا الليبيــة هــذا الحكــم القضــايئ يف النهايــة وتــم تجديــد
املذكــرة يف شــباط/فرباير  2020عــى الرغــم مــن االنتقــادات املتزايــدة التــي تحيــط بهــا .194

 191تقرير أطباء من أجل حقوق اإلنسان ،متاح عرب الرابط التايلLibya-human-remains-id-assessmt-/03/https://phr.org/wp-content/uploads/2013 :
report-Mar-2013.pdf
 192مذكرة التفاهم املوقّعة يف روما يف  2شباط/فرباير  2017متاحة عرب الرابط التايل/10/http://eumigrationlawblog.eu/wp-content/uploads/2017 :
MEMORANDUM_translation_finalversion.doc.pdf
 193عاشور ،م .وسبيكربور ،ت .)2020( .املقال املعنون ‘The Libyan litigation about the 2017 Memorandum of Understanding between Italy
 .’and Libyaمركز أمسرتدام لقانون الهجرة واللجوء .متاح عرب الرابط التايلhttp://eumigrationlawblog.eu/the-libyan-litigation-about-the-2017- :
/memorandum-of-understanding-between-italy-and-libya
 194دعت مفوضة حقوق اإلنسان يف مجلس أوروبا ،دنيا مياتوفيتش ،إيطاليا إىل تعليق تعاونها مع ليبيا وإنهاء دعمها لخفر السواحل الليبي .وتقول إن مذكرة التفاهم
«أدت إىل زيادة عودة املهاجرين ،مبن فيهم طالبو اللجوء ،إىل ليبيا ،حيث يعانون من انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان» .مفوضة حقوق اإلنسان ( .)2020البيان
 .20/01/31مجلس أوروبا .متاح عرب الرابط التايلhttps://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-calls-on-the-italian-government-to- :
suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p
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ويف  20أيار/مايــو  ،2020أبــرم رئيــس الــوزراء املالطــي روبــرت أبيــا ورئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة فائــز الــراج مذكــرة تفاهــم
يف مجــال مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة .وتنــص مذكــرة التفاهــم عــى إنشــاء مركزيــن للتنســيق ،أحدهــا يف فاليتــا واآلخــر يف طرابلــس،
«للتنســيق بــن العاصمتــن وتقديــم الدعــم الــازم فيــا يتعلــق مبكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة يف ليبيــا ومنطقــة البحــر األبيــض املتوســط»
(املــادة  .)1وسـتُموّل الحكومــة املالطيــة هذيــن املركزيــن بالكامــل.
كــا قدمــت دول أخــرى الدعــم يف قطاعــات أخــرى يف الســنوات العــر املاضيــة .عــى ســبيل املثــال يف عــام  ، 2016أزالــت عمليــة نقــل
بحــري دوليــة بقيــادة الدمنــارك حــواىل  500طــن مــن مخــزون ليبيــا املتبقــي مــن األســلحة الكيميائيــة ،بهــدف دعــم اســتقرار ليبيــا  .195ويف
 27نيســان/أبريل  ،2018وقّعــت الواليــات املتحــدة وليبيــا مذكــرة نوايــا تهــدف إىل تعزيــز أمــن املطــارات يف ليبيــا ،ورســالة اتفــاق لدعــم
قطاعــات واإلصالحيــات والعدالــة يف ليبيــا  .196ويف  18ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2020و ّقــع وزيــر الداخليــة يف حكومــة الوفــاق الوطنــي خــال
زيارتــه لفرنســا ،مذكــرة تفاهــم لتعزيــز التعــاون بــن الــوزارة ومؤسســة أمنيــة فرنســية .وتشــتمل املذكــرة عــى تعــاون فرنســا وليبيــا يف
مجــال تطويــر النظــم البيومرتيــة يف ســبيل تدشــن نظــم هويــة بيومرتيــة ،للتجهيــز ملتطلبــات االنتخابــات .197

 195انظر التقرير اإلخباريDanish Team Removes 500 Tons of Chemical Weapons From Libya - Atlantic Council :
 196انظر املنشور عىل املوقع الرسمي للسفارة األمريكيةhttps://ly.usembassy.gov/the-united-states-and-libya-sign-several-civilian-security- :
/agreements
 197انظر التقرير اإلخباريhttps://www.libyaobserver.ly/news/bashagha-inks-mou-french-security-institution :
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 .IXالتوصيات
 .9.1املفقودون يف ليبيا
أ .تعزيز اإلطار القانوين واملؤسيس إلرساء عملية مستدامة وفعالة ملعرفة مصري املفقودين
1.معالجة قضية املفقودين بطريقة شمولية وغري متييزية وحيادية
يجــب عــى املؤسســات الليبيــة املختصــة أن تنظــر يف تعديــل الترشيعــات الحاليــة النافــذة لتوفــر تعريــف قانــوين شــامل للشــخص
املفقــود يتوافــق مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان .يجــب أن يشــر التعريــف إىل ضــان معرفــة مصــر جميــع األشــخاص
املفقوديــن بغــض النظــر عــن الســياق الــذي فُقــدوا فيــه أو أحوالهــم الشــخصية أو أي أســس أخــرى ،وإىل كفالــة حقــوق جميــع
أهــايل املفقوديــن بغــض النظــر عــن خلفيتهــم العرقيــة والدينيــة أو جنســهم أو جنســيتهم أو معتقداتهــم السياســية أو ظــروف
اختفــاء املفقــود.
2.تنقيــح قانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة وترشيعــات القانــون الجنــايئ ذات الصلــة مبــا يتوافــق مــع معايــر القانــون
الدويل
يجــب تحديــث نصــوص القانــون الجنــايئ الليبــي وتنقيحهــا ،ألنهــا عــى ســبيل املثــال ال تجـرّم اإلبــادة الجامعيــة أو جرائــم الحــرب
أو الجرائــم ضــد اإلنســانية .ويجــب تضمــن تقنيــات التحقيــق الحديثــة وأســاليب الطــب الرشعــي املتقدمــة يف قانــون اإلجــراءات
الجنائيــة حتــى تتوافــق إجــراءات التحقيقــات والرشطــة بالكامــل مــع معايــر القانــون الــدويل .كــا يجــب تضمــن مســألة حاميــة
الشــهود وحاميــة البيانــات الشــخصية يف قانــون اإلجــراءات الجنائيــة املنقــح .ويجــب أن يحــدد قانــون اإلجــراءات الجنائيــة
األســاليب املوثوقــة لتحديــد الهويــة ،مبــا فيهــا بصــات األصابــع وســجالت األســنان والحمــض النــووي.
3.التصديــق عــى االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري وتنقيــح الترشيعــات املحليــة التــي تتنــاول
االختفــاء القــري
مل تصـدّق ليبيــا بعــد عــى االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري مــن بــن معاهــدات القانــون الــدويل
األخــرى .مــن أجــل اتبــاع نهــج ذي مصداقيــة وقائــم عــى حقــوق اإلنســان يف قضيــة املفقوديــن ،يــوىص بشــدة بالتصديــق عــى
االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري .ويجــب تنقيــح القانــون رقــم ( )10الــذي يتنــاول ،يف جملــة
أمــور ،االختفــاء القــري ،ويجــب أن يشــمل تعريــف االختفــاء القــري الــوارد يف االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص
مــن االختفــاء القــري ،وأن ينــص أيضً ــا عــى عــدم إلغــاء الحاميــة األوســع مبوجــب الحــق يف الحيــاة.
4.وضع الترشيعات املالمئة لضامن حامية البيانات وخصوصية البيانات
يجــب إدراج ضامنــات حاميــة البيانــات يف اإلطــار القانــوين الليبــي .يجــب أن تتوافــق إجــراءات جمــع واســتخدام وتخزيــن البيانــات
الوراثيــة البرشيــة والبيانــات الشــخصية األخــرى مــع حقــوق أصحــاب البيانــات التــي تشــمل القــدرة عــى التحكــم ببياناتهــم
الشــخصية واملوافقــة املســتنرية والرسيــة وإخفــاء هويــة املعلومــات الوراثيــة الشــخصية ،ويجــب أن تتوافــق أيضً ــا مــع مبــادئ
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تقليــل البيانــات إىل الحــد األدىن ومبــادئ االحتفــاظ بهــا.
5.وضع الترشيعات املالمئة للتعامل مع عينات وبيانات الحمض النووي
يجــب تنظيــم إجــراءات التعامــل مــع عينــات الحمــض النــووي بشــكل دقيــق وشــامل؛ يجــب أن تحــدد الترشيعــات يف هــذا الشــأن
الكيانــات التــي تتعامــل مــع العينــات ،وكيــف يتــم التعامــل معهــا وحاميتهــا؛ وسُ ــبل الحصــول عــى بيانــات الحمــض النــووي؛
واإلطــار الزمنــي لالحتفــاظ ببيانــات الحمــض النــووي؛ واســتخدامات عينــات الحمــض النــووي ألغــراض أخــرى غــر التعــرف عــى
املفقوديــن ،مثــل األغــراض الطبيــة أو األنســاب.
6.اعتامد ترشيع لتوفري اليقني القانوين ألرس املفقودين
يجــب وضــع واعتــاد ترشيــع مخصــص إلعــان الغيــاب مــن أجــل االعــراف بالشــخصية القانونيــة وبحقــوق املفقوديــن وأقاربهــم
وحاميتهــا .وينبغــي أن يضمــن هــذا الترشيــع حصــول أرسة املفقــود يف األشــهر التــي تــي اإلبــاغ عــن الفقــدان عــى إعــان غيــاب
مــن خــال إجــراء بســيط؛ ستســمح هــذه الخطــوة باســتمرار حصــول األقــارب عــى الرواتــب واملزايــا األخــرى .وينبغــي أن يشــمل
هــذا الترشيــع أيضً ــا املســائل املتعلقــة بقانــون األرسة لصــون حقــوق األزواج أو الزوجــات يف هــذه الفــرة .ينبغــي إتاحــة اإلجــراء
املتعلــق بإعــان الغيــاب برسعــة ويجــب أن يكــون الحصــول عــى إعــان الغيــاب ســهالً.
7.تعزيز التعاون املؤسيس بشأن املفقودين
لضــان إجــراء تحقيقــات فعالــة ،يُعتــر تحقيــق التعــاون بــن جميــع مؤسســات القضــاء وإنفــاذ القانــون وكذلــك مــع الهيئــة العامة
للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن أم ـرًا محور ًيــا فيــا يتعلــق بتحــدي املفقوديــن املعقــد يف ليبيــا .يجــب عــى الهيئــة العامــة
للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن النظــر يف إنشــاء فريــق عمــل معنــي باملفقوديــن أو آليــة مامثلــة لتعزيــز التنســيق ،والحــد مــن
ازدواجيــة الجهــود ،وتعزيــز فهــم أدوار ومســؤوليات الجهــات الفاعلــة الحكوميــة ،وتيســر املعالجــة الفعالــة للمعلومــات ،وتحســن
االســتخدام الفعــال للمــوارد.

ب .النهوض باملعايري واإلجراءات املطبقة يف التحقيقات وتطوير قدرات الطب الرشعي
1.تحسني إجراءات اإلبالغ عن املفقودين
يجــب عــى املؤسســات الليبيــة املختصــة ،مبــا يف ذلــك الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن ،تزويــد أرس املفقوديــن
بإمكانيــة اإلبــاغ عــن املفقوديــن أينــا تواجــدت ،ســواء يف ليبيــا أو يف الخــارج ،ويجــب إنشــاء آليــة ميكــن مــن خاللهــا لــأرس
متابعــة قضيتهــا والتقــدم املحــرز ونتائــج التحقيــق .يجــب أن تكــون املعلومــات حــول كيفيــة اإلبــاغ عــن شــخص مفقــود متاحــة
بســهولة يف جميــع أنحــاء ليبيــا ،مبــا يف ذلــك مــن خــال آليــات عــر اإلنرتنــت .كــا ينبغــي إتاحــة إجــراءات اإلبــاغ لغــر الليبيــن
فيــا يتعلــق باألشــخاص املفقوديــن أثنــاء الهجــرة عــر ليبيــا أو إليهــا.
2.ضامن املشاركة املستنرية واآلمنة والطوعية يف جمع البيانات
يجــب أن تضمــن الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن وجميــع املؤسســات ذات الصلــة املشــاركة املســتنرية واآلمنــة
والطوعيــة ألرس املفقوديــن يف حمــات جمــع البيانــات الوراثيــة املرجعيــة .ويجــب أن تتضمــن هــذه الحمــات مكو ًنــا تعليم ًيــا.
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وتحدي ـدًا ،ينبغــي قبــل االضطــاع بــأي نشــاط لجمــع العينــات الجينيــة املرجعيــة مــن األرس ،أن يتــم تنظيــم جلســات إعالميــة
تهــدف إىل إعــام األرس باآلثــار التــي ترتتــب عــى مشــاركة البيانــات ،والطريقــة التــي ســيتم بهــا التعامــل مــع البيانــات وتخزينهــا،
وبــأي نــوع آخــر مــن اإلجــراءات التــي تنطــوي عــى جمــع البيانــات .يجــب أيضً ــا أن متنــح هــذه الجهــود األرس خيــارات مختلفــة،
مثــل إتاحــة بياناتهــم إلجــراءات العدالــة مــع مراعــاة الحاميــة املاديــة واإلجرائيــة املالمئــة ،ويجــب أن يتــم توفــر ضامنــات الحاميــة
القانونيــة واملاديــة لــأرس املشــارِكة .يجــب أن يكــون الوصــول إىل هــذه الجهــود ســه ًال وينبغــي لهــا أن تشــمل الجميــع ،وذلــك مــن
خــال النظــر يف سُ ــبل الوصــول إىل األشــخاص مــن جميــع األعــار ،وجميــع األجنــاس ،وجميــع املجموعــات العرقيــة واللغويــة.
3.تعزيز إدارة األدلة ومامرسات الطب الرشعي
بنــا ًء عــى التعديــات عــى قانــون اإلجــراءات الجنائيــة ومــن خــال إجــراءات التشــغيل القياســية ،يجــب تحديــد وفهــم أدوار
املتخصصــن يك يتســنى إجــراء تحقيــق منسّ ــق بشــكل فعــال يف مــرح الجرميــة .يجــب أن يشــارك جميــع املوظفــن املتخصصــن
يف تدريبــات رســمية (أو إعــادة تدريــب) قبــل معالجــة مــرح الجرميــة وف ًقــا للربوتوكــوالت املعمــول بهــا .وينبغــي أن تشــمل
الربوتوكــوالت الحفــاظ عــى مــرح الجرميــة وإدارتــه؛ ومســك ســجالت مــرح الجرميــة (عــى ســبيل املثــال ،مــن دخــل إىل مــرح
الجرميــة ،ووقــت الدخــول والخــروج ،وســبب الدخــول إىل مــرح الجرميــة)؛ ومســك ســجالت تسلســل العهــدة لجميــع األدلــة؛
وســجالت الصــور الفوتوغرافيــة؛ وتوثيــق الوصــول إىل املقتنيات/األدلــة وتخزينهــا بشــكل آمــن.
		
4.تعزيز خدمات الطب الرشعي والقدرات يف مجال التحقيق
يتّضــح أنــه مــن الــروري إعــداد برنامــج تدريبــي متقــدم وشــامل شــخيص وعــن بُعــد للمؤسســات ذات الصلــة ويتمحــور حــول
التوثيــق واســتخراج الجثامــن واســردادها وسُ ــبل تحديــد الهويــة وتحديــد ســبب وطريقــة الوفــاة واملســائل الالحقــة لعمليــة
االســرداد .وبشــكل عــام ،ميكــن التوصّ ــل إىل فهــم جيــد للعمليــة يف وقــت قصــر نســبيًا ،بينــا ميكــن لربنامــج توجيــه مســتمر
بالتعــاون مــع خــراء خارجيــن مــن املنظــات الدوليــة وغريهــا أن يعالــج أي صعوبــات محتملــة يف تنفيــذ املعــارف املكتســبة،
ويضمــن الثقــة يف عمليــة التحقيــق.
5.تعزيز قدرات تحليل الحمض النووي
مثــة حاجــة إىل إجــراء تدريــب متقــدم يف مجــال اســتخراج الحمــض النــووي وتفســر ســات الحمــض النــووي وتحليــل البيانــات،
وخاصــة فيــا يتعلــق باختبــار الحمــض النــووي وتحليــل العينــات املتدهــورة للغايــة ،ومطابقــة ســات الحمــض النــووي مــا
بعــد الوفــاة وســات الحمــض النــووي املرجعيــة لــأرس عــى نطــاق واســع بــن قواعــد البيانــات .وعــى الرغــم مــن أن الخــراء
الخارجيــن واالستشــاريني الدوليــن قادريــن عــى توفــر دعــم مناســب عــى املــدى القصــر ،إال أن القضيــة املعقــدة للمفقوديــن يف
ليبيــا تتطلــب أن تكــون املؤسســات املختصــة قــادرة عــى املــدى املتوســط والطويــل عــى تحليــل بيانــات الحمــض النــووي بشــكل
مســتقل وف ًقــا لنظــام معتمــد أو معــرف بــه دول ًيــا ملراقبــة الجــودة .يجــب أن يحــرم هــذا النظــام معايــر خصوصيــة البيانــات
ويجــب أن يحظــى بتأييــد األرس واملجتمــع الليبــي وأن يُنظَ ــر إليــه عــى أنــه محايــد وقائــم عــى األدلــة.
6.تعزيز أو اكتساب الخربة يف مجال علم اآلثار الجنائية واألنرثوبولوجيا وعلم األمراض يف املؤسسات ذات الصلة
إن املؤسســات ذات الصلــة التــي تتمتــع بخــرات محــدودة أو معدومــة يف مجــال علــم اآلثــار الجنائيــة (أي مزيــج مــن تقنيــات
التحقيــق يف مــرح الجرميــة واملعالجــة األثريــة) واألنرثوبولوجيــا (مث ـ ًا ملعرفــة الحــد األدىن لعــدد األفــراد والعمــر والجنــس
والطــول والســات الفرديــة واإلصابــات ،إلــخ) وعلــم األمــراض (مثـ ًا لتحديــد ســبب وطريقــة الوفــاة) يجــب أن تتلقــى تدريبــات
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عمليــة .وينبغــي أن يشــمل ذلــك أنشــطة الرصــد والتوجيــه لتطويــر املهــارات املتخصصــة يف املامرســة العمليــة ،وضــان اســرداد
األدلــة وتحليلهــا وف ًقــا ألفضــل املامرســات واملبــادئ التوجيهيــة الدوليــة ،الســتخدامها يف تحديــد الهويــة وكذلــك يف آليــات العدالــة.
7.إضفاء الطابع املركزي عىل معالجة بيانات األشخاص املفقودين من خالل قاعدة بيانات آمنة
يُعــد جمــع ومعالجــة ومطابقــة وحاميــة بيانــات األشــخاص املفقوديــن يف نظــام بيانــات مركــزي آمــن أم ـرًا رضور ًيــا لحــل مثــل
هــذه القضايــا .يتــم حتــى اآلن اســتخدام جــداول إكســل ونســخ ورقيــة يف قاعــدة بيانــات األشــخاص املفقوديــن القامئــة يف ليبيــا.
ومبــا أن مصــادر البيانــات قــد تختلــف (مث ـ ًا مســتمدة مــن أرس املفقوديــن ،ومنظــات املجتمــع املــدين ،ومؤسســات التحقيــق
املســؤولة ومــا إىل ذلــك) ،يــوىص بإنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة آمنــة مــع واجهــة عــى شــبكة اإلنرتنــت لتجنــب تكــرار البيانــات،
وتقليــل األخطــاء البرشيــة وأي فقــدان للبيانــات إىل الحــد أدىن .يُعــد نظــام البيانــات الفعــال أداة مهمــة لضــان حاميــة البيانــات
الحساســة وتجنــب التأخــر يف مشــاركة البيانــات أو االستفســار وإجــراء التحاليــل عــى نطــاق واســع؛ كــا أنــه يدعــم تحليــل
البيانــات واإلبــاغ عنهــا مــن أجــل املســاءلة واإلجــراءات القضائيــة .وقــد تعــزز قاعــدة البيانــات املركزيــة أيضً ــا التنســيق بــن
املؤسســات املشــاركة يف الجهــود املبذولــة ملعرفــة مصــر املفقوديــن وقــد تدعــم الجهــود الليبيــة الراميــة إىل تقديــم معلومــات
موثوقــة ودقيقــة بشــأن عمليــة املفقوديــن محل ًيــا ودول ًيــا.

ج .ضامن حقوق أرس املفقودين طوال مدة الجهود املبذولة ملعرفة مصري املفقودين
1.إنشاء آليات للتعاون والتنسيق مع رابطات األرس
يجــب أن تضمــن الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن  -وفريــق العمــل املعنــي باملفقوديــن ،يف حــال إنشــائه -
مشــاركة األرس ورابطــات األرس ومنظــات املجتمــع املــدين ،وأن تنشــئ آليــة دامئــة تجتمــع بانتظــام إلبــاغ أرس املفقوديــن
ومنظــات املجتمــع املــدين بالجهــود والسياســات واملبــادرات ملعرفــة مصــر املفقوديــن .يجــب أن تتلقــى اآلليــة أيضً ــا مدخــات
مــن أرس املفقوديــن ومنظــات املجتمــع املــدين بشــأن هــذه الجهــود والسياســات واملبــادرات .يجــب االعــراف رســميًا بــدور األرس
ورابطاتهــا فيــا يتعلــق بحــاالت محــددة (مثــل املقابــر الجامعيــة) مــن خــال إنشــاء اللجــان.
2.تعزيز ثقة الجمهور من خالل اإلعالم واملساءلة
يجــب عــى املؤسســات الليبيــة املختصــة أن تضــع وتن ّفــذ اســراتيجيات إعالميــة وأن تنظّ ــم حمــات إعالميــة عامــة للتوعيــة
بشــأن جهودهــا يف ســبيل معرفــة مصــر املفقوديــن .مــن خــال تعزيــز الوصــول إىل املعلومــات ،قــد تصبــح فــرص مشــاركة النســاء
واألشــخاص مــن جميــع األعــار وجميــع املجموعــات العرقيــة واللغويــة متاحــة بســهولة أكــر.
3.تعزيز خدمات إعادة التأهيل ورد الحق ألرس املفقودين
يجــب إنشــاء وتعزيــز خدمــات دعــم األرسة عندمــا تكــون هــذه الخدمــات متاحــة داخــل املؤسســات التــي تتعامــل مــع املفقوديــن،
مبــا فيهــا الهيئــة العامــة للبحــث والرتعــف عــى املفقوديــن .بهــذه الطريقــة ،ســيكون مــن املمكــن الحفــاظ عــى الثقــة واالتصــال
املنتظــم مــع األرس وتعزيــز الشــفافية .ويجــب أن تكــون هــذه الخدمــات متاحــة لــأرس يف أي وقــت ،ويف جميــع اإلجــراءات
والخطــوات املتّخــذة ملعرفــة مصــر املفقوديــن.
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4.دعم جهود التوثيق ،مبا يف ذلك الجهود التي تبذلها منظامت املجتمع املدين
ال تــزال جهــود التوثيــق يف مراحلهــا األوىل وغال ًبــا مــا تُن َّفــذ بطريقــة غــر آمنــة (مبــا يف ذلــك من خــال وســائل التواصــل االجتامعي).
يجــب تنظيــم التدريبــات الالزمــة حــول أهميــة توثيــق املعلومــات عــن األشــخاص املفقوديــن ،مبــا يف ذلــك املهاجريــن املفقوديــن،
ملنظــات املجتمــع املــدين الراغبــة يف املشــاركة أو املشــاركة مســبقًا يف مثــل هــذه الجهــود .يجــب تقديــم الدعــم املــايل والتقنــي
لتوثيــق األشــخاص املفقوديــن بطريقــة أكــر شــمولية ومنهجيــة ومبــا يتوافــق مــع املعايــر املعــرف بهــا دول ًيــا لحاميــة البيانــات
وخصوصيــة البيانــات.

 .9.2معرفة مصري املهاجرين املفقودين
1.يجب أن يكون االهتامم بقضايا املهاجرين والالجئني املفقودين مساويًا لالهتامم بقضايا الليبيني املفقودين
ال تشــمل اختصاصــات املؤسســة املكلفــة بالتعامــل مــع قضيــة املفقوديــن يف ليبيــا ،أي الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى
املفقوديــن ،قضيــة املهاجريــن والالجئــن املفقوديــن .ال يوجــد عائــق أمــام هــذه الهيئــة العامــة لتنســيق عملهــا مــع وزارة العــدل
ووزارة الداخليــة بشــأن قضيــة املهاجريــن املفقوديــن ،واملشــاركة يف أي خطــوات تهــدف إىل معرفــة مصريهــم ،مبــا يف ذلــك عــى
ســبيل املثــال ،جمــع البيانــات املتعلقــة باملتوفــن وموقــع دفنهــم أو تلقيهــا التقاريــر املتعلقــة باملهاجريــن الذيــن فُقــدوا أثنــاء
دخولهــم األرايض الليبيــة أو أثنــاء عبورهــا.
2.يجب أن يكون اإلبالغ عن مهاجر مفقود أمرًا ممكنًا
عــى املؤسســات الليبيــة املختصــة تزويــد أفــراد أرس املهاجريــن املفقوديــن الذيــن يجــدون أنفســهم يف ليبيــا بإمكانيــة اإلبــاغ عــن
أقاربهــم املفقوديــن مــن دون خــوف مــن أي عواقــب ســلبية .ميكــن تســهيل اإلبــاغ مثـ ًا عــن طريــق منــح تأشــرة إنســانية لــأرس
املقيمــة يف بلــدان أخــرى لغــرض حــري هــو اإلبــاغ عــن قريبهــا املفقــود يف ليبيــا والحصــول عــى معلومــات بشــأنه .ميكــن أيضً ــا
إتاحــة فرصــة اإلبــاغ بإعــام األرس بإمكانيــة اإلبــاغ عــر اإلنرتنــت مــن خــال منظــات تابعــة لجهــات خارجيــة ،مثــل اللجنــة
الدوليــة لشــؤون املفقوديــن.
3.يجب دفن رفات املهاجرين املتوفني بطريقة ال متنع تحديد الهوية وإجراء التحقيق يف املستقبل
يجــب أال مينــع دفــن الرفــات البرشيــة املجهولــة الهويــة أي إجــراء تحديــد للهويــة يف املســتقبل أو أن يعيــق التحقيــق الفعــال
يف ظــروف اختفــاء املهاجــر أو وفاتــه؛ وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي جمــع العينــات والبيانــات األخــرى مــن جثــث املهاجريــن ويجــب
اعتــاد نظــام ترقيــم يضمــن إمكانيــة تتبــع الرفــات البرشيــة املدفونــة مــن خــال العينــات وتســجيل هــذه العينــات يف قاعــدة
بيانــات آمنــة.

 .9.3حامية املقابر الجامعية يف ترهونة ومحيطها والتحقيق فيها
1.تطبيق املبادئ األساسية لحامية املقابر الجامعية تطبيقًا تامًا والتحقيق فيها
مــن أجــل ضــان اإلجــراءات القضائيــة املســتقبلية والحفــاظ عــى صلــة قويــة باملجتمــع املتــرر وتجنــب تقويــض مصداقيــة
العمــل الــذي تُنجــزه املؤسســات املختلفــة ،يجــب اتبــاع املبــادئ التوجيهيــة التاليــة :عــدم إلحــاق الــرر؛ وضــان الســامة البدنيــة
والنفســية للجميــع (مــن األشــخاص العاملــن يف املوقــع وصــوالً إىل األرس)؛ واعتــاد نهــج غــر متييــزي وغــر متحيــز لتجنــب أي
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تص ـوّر بوجــود تحيــز؛ وضــان الرسيــة واحرتامهــا فيــا يتعلــق بالتفاصيــل الشــخصية مــن أجــل الحفــاظ عــى الثقــة أو بنائهــا؛
وضــان الشــفافية تجــاه جميــع األطــراف املعنيــة بحيــث يكــون التدقيــق العــام مضمونًــا؛ والتواصــل بانتظــام مــع املجتمــع
املتــرر يك يشــارك بثقــة تامــة يف أي نشــاط؛ ووضــع توقعــات واقعيــة وتجنــب تقديــم التزامــات لــأرس قــد يكــون مــن الصعــب
الوفــاء بهــا .198
2.تحسني تقنيات فتح املقابر
كــا يتّضــح مــن الصــور الفوتوغرافيــة املنشــورة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ،فــإن فتــح املقابــر ال يتبــع بروتوكــول التسلســل
الطبقــي ،حيــث يتــم التعامــل مــع األدلــة بــدءًا مــن الســطح إىل األســفل ،مــا يحفــظ أي أدلــة تشــر إىل نشــاط بــري يف املوقــع
(عــى ســبيل املثــال ،دليــل عــى نشــاط دفــن الجثــة ،مثــل الخطــوط العريضــة للقــر والطــرق املســتخدمة يف حفــر القــر ومــا إىل
ذلــك) .تُســتخدم حال ًيــا لتحديــد موقــع الرفــات يف املوقــع طريقــة حفــر الخنــادق ،وســيكون مــن األكــر كفــاءة اســتخدام طريقــة
كشــط الســطح ومتييــز الســات الجنائيــة وحفــر مواقــع هــذه الســات بعــد تقســيم املنطقــة التــي شــهدت النشــاط .ويف الوقــت
الحــايل ،مــن املحتمــل أنــه ال يتــم اكتشــاف بعــض الرفــات اإلضافيــة املوجــودة بــن املواقــع غــر املحفــورة.
3.ضامن تسلسل العهدة السليم
يف حــن يبــدو أنــه يجــري الحــرص عــى ترقيــم األدلــة املنفصلــة (مثــل الجثــث أو أجــزاء الجســم) ،إال أنــه ليــس واضحً ــا كيــف
يتــم نقــل البيانــات ذات الصلــة التــي تــم جمعهــا مــن املوقــع إىل املشــارح ومختــرات الحمــض النــووي .ميكــن اســتخدام األدلــة
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن مواقــع املقابــر الجامعيــة ألغــراض املســاءلة واإلجــراءات القضائيــة؛ ولذلــك ،مــن الــروري ضــان
االســرداد وتسلســل العهــدة الســليمني.
4.تحديــد الهويــة باالعتــاد عــى األســاليب العلميــة ،والتوقــف عــن عــرض الرفــات عــى األرس والحــد مــا ينجــم عــن ذلــك مــن
آثــار.
أدت عمليــات تحديــد الهويــة القامئــة عــى التعــرف البــري مــن خــال عــرض البقايــا املتحللــة واملقتنيــات الشــخصية يف ســياقات
أخــرى إىل معــدل غــر مقبــول مــن األخطــاء يف تحديــد الهويــة .تعتمــد عمليــة التعــرف برص ًيــا عــى تشــخيص ذايت قــد يحصــل يف
جــو مــن الضغوطــات النفســية ،مــا قــد يشــكل بالفعــل عامــل توتــر إضــايف لــأرس .قــد تــؤدي الرغبــة يف اســتعادة األرس ألحبائهــا إىل
تصــور خاطــئ ،فيســفر عــن عمليــات تحديــد الهويــة الخاطئــة التــي تقــوم بهــا أرسة مــا حرمــان أرسة أخــرى مــن اســتعادة أحبائهــا.
وبشــكل عــام ،ال ينبغــي أن تتحمــل األرس مســؤولية التعــرف عــى األشــخاص املفقوديــن ،بــل مــن واجبهــا فقــط تقديــم املعلومــات.
يجــب أن تكــون األســاليب العلميــة األوليــة لتحديــد الهويــة مبثابــة العنــر األول الــذي يتــم االعتــاد عليــه يف التحقيقــات
الرســمية ،وتشــمل هــذه األســاليب األوليــة :الحمــض النــووي وبصــات األصابــع واملقارنــات بــن بيانــات مــا قبــل الوفــاة وبيانــات
مــا بعــد الوفــاة والتــي تشــمل ســجالت طــب األســنان أو الســجالت الطبيــة التــي يضعهــا املتخصصــون.
5.إنشاء سجل لجميع املفقودين من منطقة ترهونة
يجــب أن تحتفــظ الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن بســجل مركــزي يحتــوي عــى معلومــات عــن جميع األشــخاص
 198نوقشت هذه املبادئ باستفاضة كجزء من العمل الذي أجرته جامعة بورمنوث واللجنة الدولية لشؤون املفقودين .دخلت جامعة بورمنوث واللجنة الدولية لشؤون
املفقودين يف رشاكة لتطوير املبادئ التوجيهية بشأن حامية املقابر الجامعية ،بتمويل من مجلس بحوث اآلداب والعلوم اإلنسانية .انظر الربوتوكول املعنون The
 ،Bournemouth Protocol on Mass Graves Protection and Investigationص.7-6 ,
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املفقوديــن مــن منطقــة ترهونــة مــن أجــل تحديــث املعلومــات وإتاحتهــا بســهولة ،ويجــب أن يكــون وصــول جميــع املعنيــن إليــه
ســهالً ،مبــا يف ذلــك األهــايل وجميــع مــن لديهــم مصلحــة مرشوعــة يف االطــاع عــى املعلومــات.
6.إبقاء األرس مطلعة عىل الجهود املبذولة يف منطقة ترهونة والحرص عىل مشاركتها فيها
يجــب إضفــاء الطابــع املؤســي عــى عمليــات التواصــل مــع أرس ضحايــا ترهونــة (عــى ســبيل املثــال ،مــن خــال الهيئــة العامــة
للبحــث والتعــرف عــى املفقوديــن) وذلــك مــن خــال اجتامعــات دوريــة ميدانيــة أو عــر اإلنرتنــت إلبــاغ هــذه األرس باألنشــطة
الجاريــة يف مواقــع املقابــر الجامعيــة (عــى ســبيل املثــال ،فتــح املقابــر واســتخراج الرفــات البرشيــة) .كــا ينبغــي أن تكــون األرس
قــادرة عــى تقديــم مدخــات موضوعيــة ويف الوقــت املناســب لخطــط الســلطات.
7.مواصلة تعزيز التنسيق بني املؤسسات املحلية والجهات الفاعلة األخرى العاملة يف مواقع املقابر الجامعية
عــى الرغــم مــن أن التنســيق بــن املؤسســات املشــاركة حال ًيــا قــد شــهد تحس ـنًا كب ـرًا منــذ اكتشــاف املقابــر الجامعيــة ،إال أنــه
يجــب تعزيــز التنســيق فيــا يتعلــق بالجهــود التشــغيلية ،مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال اســتخراج الحمــض النــووي مــن الرفــات
البرشيــة ،وتبــادل البيانــات بــن املؤسســات املعنيــة ،والتواصــل مــع األرس ،وإرشاك األرس يف جهــود جمــع البيانــات وتحديــد الهويــة.

 9.4مشاركة املجتمع الدويل
1.إدراج قضية املفقودين كمسألة دامئة يف جهود السالم الجارية
مــع إحــراز تقــدم يف جهــود الســام ،يجــب أن تكــون قضيــة املفقوديــن مســألة دامئــة يف جميــع املحادثــات واملبــادرات ،مــن أجــل
متهيــد الطريــق نحــو عمليــة مســتدامة وقامئــة عــى ســيادة القانــون ملعرفــة مصــر جميــع املفقوديــن يف ليبيــا .يجــب أن تكــون
منظمــة متخصصــة مثــل اللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن متاحــة إلســداء املشــورة لهــذه املحادثــات واملبــادرات .وميكــن القيــام
بذلــك مــن خــال األوراق البيضــاء ،باإلضافــة إىل الدعــم الفنــي املبــارش ألصحــاب املصلحــة املعنيــن.
2.تعزيز الجهود لدعم السلطات يف معالجة قضية املفقودين واملختفني بشكل مستدام يف ليبيا
يجــب أن يتجــاوز اهتــام املجتمــع الــدويل بوجــه عــام األحــداث األخــرة يف ترهونــة ومحيطهــا والتــي أدت إىل اكتشــاف مقابــر
جامعيــة .عــى الرغــم مــن أن املســاعدة قصــرة األجــل يف شــكل دعــم فنــي مُقــدم إىل املؤسســات املختصــة قــد تكــون مفيــدة،
إال أن قضيــة املفقوديــن واملختفــن برمتهــا يف ليبيــا تســتحق القــدر نفســه مــن االهتــام ويجــب معالجتهــا مــع النظــراء الليبيــن
بطريقــة منسّ ــقة وكاســتثامر طويــل األجــل يف ســام والعدالــة واالســتقرار.
3.تشكيل لجنة مشرتكة بني الوكاالت معنية بليبيا/املفقودين
تــرز حاجــة إىل تعزيــز التنســيق لتعظيــم األثــر عــى املســتفيدين .ميكــن للجنــة مشــركة بــن الــوكاالت معنيــة حــرً ا بقضيــة
املفقوديــن يف ليبيــا تلبيــة هــذه الحاجــة يف ضــوء تنــوع املنظــات الدوليــة التــي تدعــم الســلطات الليبيــة أو غريهــا يف مختلــف
جوانــب القضايــا املرتبطــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بقضيــة املفقوديــن؛ وميكــن لللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقوديــن ،بصفتهــا
املنظمــة الدوليــة الوحيــدة املكلفــة حــرً ا بالعمــل عــى قضيــة املفقوديــن ،أن تشــارك يف رئاســة هــذه اللجنــة مــع رئيــس مشــارك
بالتنــاوب.
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4.تعزيز مشاركة املجتمع املدين يف قضية املفقودين
يجــب عــى املجتمــع الــدويل أن يدافــع عــن قيــام مجتمــع مــدين مســتقل ونشــط يشــارك بشــكل كامــل يف قضيــة املفقوديــن.
ويجــب أن يكــون الدعــم للمنظــات وحشــد أرس املفقوديــن جــزءًا مــن أي مبــادرة راميــة إىل تحقيــق هــذا الهــدف.
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هذا املرشوع مدعوم من قبل حكومة هولندا والواليات املتحدة ،مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية.
اللجنة الدولية لشؤون املفقودين هي املسؤول الوحيد عن محتوى هذا التقرير.
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