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  موجز    

  والية جلنة التحقيق الدولية وأساليب عملها    
، ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٥ املؤرخ   ١٥/١-عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان دإ       
، أنشأ رئـيس جملـس حقـوق    "حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية  "واملعنون  

إلنسان جلنة التحقيق الدولية، وعيَّن السيد شريف بسيوين رئيساً للجنة، والسيدة أمساء خضر          ا
  .والسيد فيليب كريش عضوين آخرين يف اللجنة

، طلب جملس حقوق اإلنـسان مـن اللجنـة     ١٥/١- من القرار دإ   ١١ويف الفقرة     
ية العربيـة الليبيـة،     التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان املدعى وقوعها يف اجلماهري         

وإثبات وقائع ومالبسات هذه االنتهاكات واجلرائم املُرتكبة والقيام، حيثما أمكن، بتحديـد            
هوية املسؤولني عنها، وتقدمي توصيات، وخباصة توصيات بشأن تدابري املساءلة، وكل ذلـك         

  .بغية ضمان مساءلة األفراد املسؤولني عن ارتكاب تلك االنتهاكات
نة النظر يف مجيع أعمال األطراف اليت قد تشكّل انتـهاكات حلقـوق             وقررت اللج   

ونظرت اللجنة أيضاً يف االنتهاكات املُرتكبة      . اإلنسان يف مجيع أحناء اجلماهريية العربية الليبية      
 ويف أثنـاء هـذه      ٢٠١١فربايـر   /قبل اندالع املظاهرات يف عدد من مدن البلد يف شـباط          

 يف  ٢٠١١فربايـر   /رتاع املسلح الذي نشب يف أواخر شباط      ويف ضوء ال  . املظاهرات وبعدها 
اجلماهريية العربية الليبية واستمر أثناء عمليات اللجنة، نظرت اللجنة يف كل من انتـهاكات              

ذات الصلة، والقانون اخلاص الدويل  القانون الدويل حلقوق اإلنسان وأحكام القانون اإلنساين        
وباإلضافة إىل ذلك، بعد إحالة جملس األمن       . )١(حد سواء املنطبق يف أثناء الرتاع املسلح على       

األحداث اليت وقعت يف اجلماهريية العربية الليبية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، نظرت اللجنـة              
  .)٢(أيضاً يف األحداث يف ضوء القانون اجلنائي الدويل

 واجمللـس الـوطين     وأجرت اللجنة اتصاالً مباشراً حبكومة اجلماهريية العربية الليبية         
واجتمعت مع ما يزيد    . االنتقايل، باإلضافة إىل ممثلي اجملتمع املدين وأفراد يف مجيع أحناء البلد          

     ١١٣ شخصاً يف أثناء بعثاهتا امليدانية، ومشل ذلـك اجتماعـات عقـدهتا مـع                ٣٥٠على  
 يف عـشرة  ) أطباء وعاملون آخرون يف القطاع الطيب ومرضـى وأفـراد أسـرهم           (شخصاً  

) طـرابلس وبنغـازي   ( شخصاً حمتجزين يف موقعني بالبلـد        ٣٠مستشفيات، واجتماع مع    

__________ 

فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية                    )١(
 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.احملتلـة 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 178, para. 106. 
 . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٨ إىل ٦املواد من استندت اللجنة إىل  )٢(



A/HRC/17/44 (Extract) 

3 GE.11-13634 

 مشردين داخل أراضي اجلماهريية العربية الليبية أو يف نقاط          )٣( شخصاً ١٤٨واجتماعات مع   
  .العبور أو يف خميمات الالجئني يف اخلارج

.  يف إطار واليتـها    واستعرضت اللجنة مجيع االدعاءات املُثارة بشأن القضايا الناشئة         
ودرست عدداً كبرياً من التقارير والورقات والوثائق األخرى اليت حبثت فيها من تلقاء نفسها              

 تسجيل  ٥٨٠ صفحة، وأكثر من     ٥ ٠٠٠أو قدمها آخرون، واليت يزيد عدد صفحاهتا على         
  .  صورة فوتوغرافية٢ ٢٠٠فيديو وما يزيد على 

 حصلت عليها اللجنـة متفاوتـة يف دقتـها          وكانت نوعية األدلة واملعلومات اليت      
وقد اختارت اللجنة اتباع هنج حذر يف هذا التقرير باإلشـارة املـستمرة إىل أن    . وموثوقيتها

املعلومات اليت حصلت عليها ختتلف عن األدلة اليت ميكن استخدامها يف الدعاوى اجلنائيـة،              
قة بني املعلومات والتقـارير الـيت       وحرصت اللجنة أيضاً على التفر    . الوطنية منها أو الدولية   

تلقتها والشهادات اليت استمعت إليها بصورة مباشرة، باإلضافة إىل الوقائع الـيت رصـدهتا              
غري أن هذا النهج احلذر ينبغي أال ُيفّسر على أنه يعين أن االدعـاءات الـواردة يف                 . مباشرة

غري جديرة  الدويل  ون اإلنساين   التقرير بشأن انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقان       
  .بالتصديق أو غري كافية من حيث النوعية والكمية لتربير قلق اجملتمع الدويل

وينبغي اإلشارة إىل أن التقارير الواردة من املنظمات غري احلكومية كانـت مفيـدة             
 اجمللـس  غري أن التقارير الواردة من املصادر احلكومية وتلك الواردة من   . وتبدو جديرة بالثقة  

فقد تضمنت التقـارير احلكوميـة   . الوطين االنتقايل مل تكن تعكس املستوى االستداليل ذاته    
وقـّدم اجلانبـان إىل     . عاماً أو ادعاءات ُمحددة غري مؤيَّدة باألدلة      إما إنكاراً   بصورة رئيسية   

طلعت وأ. عامةإشاعات  اللجنة بيانات عامة مستندة إىل تقارير غري مؤكدة، أو ادعاءات أو            
ومنظمات موظفني رمسيني   اجتمعت مع   فقد  اللجنة مجيع األطراف على معايريها االستداللية       

املـشورة بـشأن    إليهم  غري حكومية من كال اجلانبني، وأطلعتهم على هذه املعايري وقدمت           
ومع ذلك، أُخذت مجيع هذه املعلومات يف االعتبار، بـالرغم مـن            . شروط تقدمي التقارير  

  . عيتهاالتفاوت يف نو
، نشطت وسائط اإلعالم، مبا فيها وسائط       ٢٠١١فرباير  /ومنذ بداية احلالة يف شباط      

كما أن  . اإلعالم الدولية، يف تقدمي التقارير عن األحداث، مبا يف ذلك املواد املُسجَّلة بالفيديو            
 غـري   عدداً كبرياً من تسجيالت الفيديو والصور الثابتة قُدم إىل اللجنة من أفراد، ومنظمات            

صادر هذه املاللجنة أخذت  وبالرغم من أن    . حكومية، ومن احلكومة واجمللس الوطين االنتقايل     
يف االعتبار، فإنه ينبغي التحقق من صحتها مىت أمكن احلصول على مصادر            الوثائقية البصرية   

ن ومبرور الوقت وتوفر املوارد، ميكن إعـادة تكـوي        . مثل التفاصيل املتعلقة بالتاريخ واملكان    
مشروع قاعدة بيانات يربط الصور البـصرية  بإنشاء فوتوغرايف ألحداث معينة    /سجل بصري 
__________ 

 .د أو يف جمموعاتيشمل العدد أشخاصاً ُعقدت مقابالت معهم على انفرا )٣(
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غري أن العدد الكبري من تسجيالت الفيديو والصور، باإلضافة إىل الـصور       . بالتقارير املكتوبة 
هـذه  وصدق  مصداقية لدقة   تعطي عموماً   املماثلة اليت مت احلصول عليها من خمتلف املصادر،         

انتهاك القانون الـدويل حلقـوق      على  واضحة  دالئل  يف حاالت كثرية    يت تشكّل   الالصور،  
  . والقانون اجلنائي الدويلالدويل اإلنسان والقانون اإلنساين 

استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بانتهاكات القـانون الـدويل حلقـوق               
  والقانون اجلنائي الدويلالدويل اإلنسان والقانون اإلنساين 

املتعلقـة بانتـهاكات    اجلدية  نة أن جمموعة من شواغل حقوق اإلنسان        تالحظ اللج   
حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية كانت قد أُثريت يف السنوات السابقة يف احملافـل               
الدولية، وخباصة من جانب منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، مثل هيئات املعاهدات             

فنظام حكم اجلماهريية الذي أسسه نظام القذايف هو نظام خـاص           . وآليات اإلجراءات اخلاصة  
وهـو  . للغاية ينطوي على حكم الفرد باستخدام اخلوف والترهيب واحلوافز املبنية على الوالء           

فاحلقوق األساسـية  . استناداً إىل سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسانلإلدارة غري قابل   بطبيعته  
ة واحلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، على سبيل املثال، قـد مت             مثل احلق يف احلرية النقابي    

وباإلضافة إىل ذلك، فإن    . لعقوبات تشمل عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة      ا وختضع   جترميه
عدم وجود نظام فعال لسيادة القانون ووجود قضاء غري مستقل، وهيمنة عدد من األجهزة شبه               

ويف ضـوء قمـع     . مناخ اخلوف والقمـع   ترسيخ  وامل أدت إىل    العسكرية واألمنية، مجيعها ع   
  .٢٠١١ ينبغي تقييم املطالبة املكبوتة بالدميقراطية وسيادة القانون يف أوائل عام ااحلقوق هذ

     وقد بدأت األحداث اليت دفعت إىل عقد دورة استثنائية جمللس حقـوق اإلنـسان                
  /يف اجلماهريية العربية الليبيـة يف شـباط     لعت  اندتشكيل اللجنة باملظاهرات احلاشدة اليت      مث  

وما بدأ كسلسلة من املظاهرات السلمية الرامية إىل حتقيـق إصـالحات يف             . ٢٠١١فرباير  
ساعية حتديداً ألن ترى النظام يتطور إىل حكم دميقراطي خاضع لسيادة القـانون             الاحلكم و 

وخالل فترة قـصرية نـسبياً،      . وداعم حلقوق اإلنسان واجه معارضة احلكومة واملؤيدين هلا       
املتصارعة معـارك يف    القوات  تصاعدت هذه املرحلة األوىل لتصبح حرباً أهلية خاضت فيها          

مارس، أذن جملس األمن مبوجب     /ويف منتصف آذار  . املدن ومن أجل السيطرة على األراضي     
يل العـدد اإلمجـا   ال توجد معلومات مؤكدة عن      و. بالتدّخل الدويل ) ٢٠١١(١٩٧٣قراره  

احلكوميون واجمللس الوطين االنتقايل واملنظمات غري      املوظفون  ؛ وقدَّم   احلايل للقتلى واملصابني  
  . قتيل١٥ ٠٠٠ و١٠ ٠٠٠احلكومية تقديرات تتراوح مابني 

وأجرت اللجنة تقييمها لألحداث اليت وقعت يف اجلماهريية العربية الليبية وفقاً للُنظُم              
وقد حدثت املظاهرات   . ى مراحل األحداث اجلارية يف ذلك البلد      القانونية الواجبة التطبيق عل   
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يف فترة سلم، ما يقتـضي التحليـل        ) فرباير/شباط ١٥ابتداء من   (األوىل ورد فعل احلكومة     
، استناداً إىل املعلومـات املتاحـة،   فيما بعدو )٤(استناداً إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

يف  أو   ٢٠١١فربايـر   / شباط ٢٤ غري دويل بدأ يف      خلصت اللجنة إىل أن نزاعاً مسلحاً     
والقانون الدويل   )٥( الدويل هذا التاريخ، األمر الذي يسري معه القانون اإلنساين       حدود  

نفـسه بعمـل عـسكري      الوقت   وبدأ نزاع مسلح دويل مستقل يف        .حلقوق اإلنسان معاً  
اعد القـانون   وهو نزاع تسري عليه قو    ) ٢٠١١(١٩٧٣جملس األمن   مبوجب قرار   خارجي  
  .)٦(املتعلقة بالرتاعات املسلحة الدوليةالدويل اإلنساين 
اسـتنتاجات بـشأن عـدد      وتوصلت اللجنة، يف تقييمها للمعلومات املتاحة، إىل          

ويـرد يف   .  الـدويل  االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين       
  .سيةالفقرات التالية موجز لالستنتاجات الرئي

توجد أدلة كافية تشري إىل أن القوات احلكومية جلأت إىل استخدام مفرط للقوة ضد                
املتظاهرين، وعلى األقل يف األيام األوىل من االحتجاجات، ما أدى إىل سقوط أعداد كـبرية      

جملموعة من احلقوق اليت يـنص      جسيماً  وهذه األعمال تشكِّل انتهاكاً     . من القتلى واملصابني  
قانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة، واحلق يف األمن الشخصي،              عليها ال 

وفيما يتعلق باحتجاجات األيام األخـرية      . واحلق يف حرية االجتماع، واحلق يف حرية التعبري       
 احلالة، تدعو احلاجة إىل مزيد من التحقيق لتقييم استعمال القوة من جانـب              تتفاقمحيث  

إلثـارة رد   املتظـاهرون   قام هبا   اليت  األعمال  اصة مزيد من التفصيل بشأن      قوات األمن، وخب  
  .السلطات احلكومية

واحتجزت القوات احلكومية تعسفاً عدداً كبرياً من األشخاص يف كثري من املـدن               
، يبـدو  املناسبةوباإلضافة إىل عدم منح األفراد احلماية القانونية . والبلدات يف شىت أحناء البلد 

__________ 

اجلماهريية العربية الليبية طرف يف عدد كبري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل                  )٤(
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية              

ييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التم      
املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق               

ـ               ادة الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منع جرمية اإلب
كما أهنا صّدقت على عدد من الربوتوكوالت االختيارية ذات الصلة، مبـا فيهـا              . اجلماعية واملعاقبة عليها  

أوثقها صلة بالسياق الراهن أي الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف               
 .قواعد القانون الدويل العريف ذات الصلةواجلماهريية العربية الليبية ملتزمة أيضاً ب. الرتاعات املسلحة

والربوتوكـول   املشتركة بني اتفاقيات جنيـف األربـع         ٣من األحكام الوثيقة الصلة يف هذا امليدان املادة          )٥(
اإلضايف الثاين امللحق هبا الذي يتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية، اليت دخلت اجلماهرييـة                

 . فيها، باإلضافة إىل القانون اإلنساين الدويل العريفالعربية الليبية طرفاً
يشمل ذلك مجيع أحكام اتفاقيات جنيف األربع، عالوة على الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيـات       )٦(

اليت دخلت اجلماهريية العربيـة الليبيـة       (جنيف والذي يتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية          
 .، باإلضافة إىل القانون اإلنساين الدويل العريف ذي الصلة)التحالف الدويل طرفاً فيهاومعظم دول 
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يستهدف أنصار املعارضة املشتَبه " معّمم"ليات التوقيف واالحتجاز قد ُنفِّذت بأسلوب      أن عم 
فيهم أو املناطق اليت ُينظَر إليها على أهنا معارضة للنظام، بدالً من ارتباطها بارتكاب أفعـال                

  .املسلحمتصلة بالرتاع أخرى أمنية جنائية أو بأسباب 
ليبية يف منط لالختفاء القـسري لألشـخاص   واخنرطت حكومة اجلماهريية العربية ال   

      .  الـدويل  باملخالفة اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين          
ومل تتلق اللجنة قدراً ُيذكر من املعلومات بشأن االنتهاكات اليت ارتكبتها املعارضة املـسلحة              

  . ال احلرمان من احلرية أو االختفاء القسريفيما يتعلق بالتوقيف التعسفي أو غريه من أشك
وقوات املعارضة التعذيب وغريه من ضـروب       القوات احلكومية   وارتكب كل من      

املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة باملخالفة اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقـوق             
 شيوعاً تلك املتعلقة باألشخاص     وكانت أكثر االنتهاكات  .  الدويل اإلنسان والقانون اإلنساين  

أهنـم أنـصار    ُرئـي   احملتجزين، مبن فيهم املعزولون عن العامل اخلارجي، واألشخاص الذين          
ضـد  (وقد أُبِلغت احلاالت املتعلقة باحلكومة سواء يف زمن الـسلم  . للرتاع" الطرف اآلخر "

  .يما بعدأو يف أثناء الرتاع املسلح ف) األشخاص احملتجزين مبناسبة املظاهرات
وأدت سلسلة من اإلجراءات اليت اختذهتا القوات احلكومية إىل إعاقة الوصـول إىل               

املظاهرات مباشـرة أو بإعاقـة      عقب  ، سواء برفض املساعدة     أو منعه متاماً  الرعاية الصحية   
اختطـاف  بالوصول الحقاً إىل املستشفيات، واختاذ إجراءات ضد املـوظفني الطبـيني أو             

انتهاكات واضحة للحق يف    األعمال  وتكشف هذه   . تشفيات كما ُيّدعى  األشخاص من املس  
التمتع مبستوى صحي مالئم، باإلضافة إىل انتهاكات جسيمة أخرى تنطوي عليها اإلجراءات        

  .احملددة املتَّخذة ضد املوظفني الطبيني أو املرضى
ني وغريهم مـن املهنـي    تعّرض هلا الصحفيون    ووردت تقارير عن اعتداءات خطرية        

تغطية الرد احلكـومي علـى      إعاقة  تستهدف بصورة رئيسية    والعاملني يف وسائط اإلعالم،     
أو الـذي   امللحـوظ أو القيام بعمل انتقامي ضد النقد     /املظاهرات والرتاع املسلح اجلاري، و    

وتعّرض املهنيون العاملون يف وسائط اإلعالم لالحتجـاز التعـسفي          . لنظاملُيخشى توجيهه   
 املعاملة والتحرش والتخويف واالختفاء القسري، ويف بعـض احلـاالت،           والتعذيب وسوء 

داخل البلد  (واختذت السلطات إجراء حمدداً ملنع تدفق املعلومات        . اليت تستهدفهم لالعتداءات  
وقطع االتـصال   ، بوسائل مشلت قطع االتصاالت اهلاتفية األرضية،        )وخارجه على حد سواء   

انتهاكات اللتزامات البلد   األعمال  وتشكل هذه   . األخرىاإلنترنت ووسائل االتصال    بشبكة  
  .  الدويلمبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

وفيما يتعلق بسري أعمال القتال، خلصت اللجنة إىل وقـوع انتـهاكات جـسيمة                
لتقـارير  وضرورة إجراء مزيد من التحقيق يف مناطق أخرى لتقييم ا         الدويل  للقانون اإلنساين   

وقد تلقت اللجنة قدراً كافياً من املعلومات املتسقة املتعلقـة بدرجـة            . الواردة تقييماً كامالً  
هجمات عشوائية ضد املدنيني    على األقل   اإلصابات ونوع الضحايا يوحي بأنه كانت هناك        
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ـ . ارتكبتها القوات احلكومية وبأنه مل ُتّتخذ إجراءات وقائية كافية حلماية املـدنيني            دعو وت
. احلاجة إىل إجراء مزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان هناك أي استهداف متعمَّد للمدنيني              
. ومن املؤكد أن األعيان احملمية، مثل اجلوامع واألعيان الثقافية، قد حلقتها أضرار أثناء الرتاع             

يـان  وال تستطيع اللجنة يف هذه املرحلة أن حتدِّد ما إذا كانت اهلجمات علـى هـذه األع                
ومع ذلك، تستطيع اللجنة أن تقرر أنه كانت هناك حاالت تدمري متعمَّد            . هجمات متعمَّدة 

وترى أنه كانت هناك هجمات على وسـائل النقـل          . ألعيان ال غىن عنها للسكان املدنيني     
فيها اهلجمات حمددة اهلدف، وأن هناك حاالت أخرى        بدت  واملرافق الطبية يف حاالت     الطبية  

وترى اللجنة أيضاً أن السلطات الليبية مل تيسِّر وصول الوكاالت          .  من التحقيق  تتطلب مزيداً 
وترى أنه كانت هناك هجمات علـى       . اإلنسانية لتلبية احتياجات السكان املدنيني يف البلد      

مـا إذا  حتدد معلومات إضافية أن احلصول على الوحدات اإلنسانية ولكنها ال تستطيع بدون    
 اللجنة إىل أنه كان هناك تقصري يف اختاذ اإلجراءات الوقائية لتقليـل             وختلص. كانت معتمَّدة 

واللجنة مقتنعة أيضاً بأنه كانت هناك إسـاءة        . الضرر باألعيان املدنية واحملمية إىل أدىن حد      
ومل . املميزة التفاقيات جنيف من جانب القوات احلكومية يف أثناء الرتاع         للشارات  استعمال  

مات مباشرة بشأن االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات املعارضة املـسلحة          تتلق اللجنة أي معلو   
  .ولذا ال تستطيع أن حتدد ما إذا كانت هناك انتهاكات قد وقعت يف هذا الشأن

وفيما يتعلق بادعاءات استخدام املرتزقة، أثبتت اللجنة أن رعايا أجانب شاركوا يف              
. سيما من جانب القوات احلكومية     ن، ال الرتاع، ومنهم من ارتكب انتهاكات حلقوق اإلنسا      
إذا كان هؤالء األفراد املسلحون يقعـون        بيد أن األمر يتطلب مزيداً من التحقيق لتحديد ما        

مزيد من   طبقاً ألحكام القانون الدويل؛ وتدعو احلاجة بشكل خاص إىل        " املرتزقة"ضمن فئة   
 قوات األمن وبشأن وسـائل      املعلومات بشأن صفة إقامة الرعايا األجانب املشاركني ضمن       

  . جتنيدهم والغرض من ذلك
سيما القادمون من أفريقيا جنـوب الـصحراء، إىل          وتعرض العمال املهاجرون، ال     

واختـذت  . إساءة املعاملة انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل          
خضاع مساكنهم للتفتيش التعـسفي،     إساءة معاملة العمال املهاجرين أشكاالً عديدة، منها إ       

ويبـدو أن أخطـر     . وضرهبم، وإخضاعهم إىل غري ذلك من املعاملة القاسية والالإنـسانية         
" مرتزقـة "اهلجمات اليت شنت على العمال املهاجرين مرتبطة بشكٍّ يف أن هؤالء األشخاص             

عل أشخاص كانت هذه اهلجمات من ف وكثرياً ما. على أساس أصلهم القومي أو لون بشرهتم
ووقعت أيضاً حاالت انتهكت فيها القوات احلكوميـة حقـوق          . مرتبطني بقوات املعارضة  

اإلنسان اخلاصة بالعمال املهاجرين، حيث أخضعتهم لالعتقال التعسفي، واالعتداء البـدين           
ويف مواقع  . وغري ذلك من سوء املعاملة، ويقتضي األمر مواصلة التحقيق بشأن هذه احلاالت           

. دت تقارير تفيد بوقوع هجمات شنها مدنيون مسلحون غري منتمني إىل أي جهةعديدة، ور
ويثري تقصري السلطات يف محاية العمال املهاجرين من هذه اهلجمات قضايا مـستقلة بـشأن          
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ومن الضروري مواصلة التحقيق بشأن تقارير وردت اللجنةَ وتفيد بوقوع أعمال           . املسؤولية
  .قتل خارج نطاق القضاء

وفيما يتعلق باستخدام السالح، ُتعرب اللجنة عن قلقهـا ألن الـسلطات الليبيـة                
تتخذ التدابري املالئمة واالحتياطية اليت من شأهنا أن حتول، يف نظر اللجنة، دون اسـتخدام                مل

وُتعرب اللجنة عن قلقها   . أسلحة من قبيل قذائف اهلاون يف املناطق احلضرية املكتظة بالسكان         
 تقارير تفيد باستخدام أسلحة من قبيل الرصاص املتمـدد، والـذخائر العنقوديـة              أيضاً إزاء 

بيد أنـه مـن الـضروري      . واألسلحة الفسفورية يف املناطق ذات الكثافة السكانية الشديدة       
  .مواصلة التحقيق، مبا يف ذلك إجراء حتليل طيب شرعي، لتأكيد استخدام هذه الذخائر

يد بوقوع اغتصاب، دون أن تتمكن اللجنة من التحقق         وتلقت اللجنة روايات فردية تف      
غري أن اللجنة تالحظ أن ما وردها من معلومات يكفي لتربير إجـراء مزيـد مـن                 . من ذلك 

إذا كانت هذه احلاالت مرتبطة      يف ذلك التأكد مما    التحقيق للتأكد من مدى العنف اجلنسي، مبا      
ارير االغتصاب كان هلـا أثـر نفـسي         ومن الواضح أن تق   . بتحريض من قيادة كال اجلانبني    

ونظراً لوجود ادعاءات تفيد بـأن االغتـصاب        . واجتماعي كبري ونشرت اخلوف بني السكان     
  .ارتكب يف إطار سياسة ترمي إىل نشر هذا اخلوف، يتعني إجراء مزيد من التحقيق

    ففيما يتعلـق باسـتخدام     . إن هلذا الرتاع الدائر أثر سليب كبري يف حقوق األطفال           
اجلنود األطفال وجتنيدهم، ترى اللجنة أن مزيداً من التحقيق والبحث أمر ضروري، بتعـاون   
وثيق مع الوكاالت املعنية يف األمم املتحدة، وال سيما منظمة األمم املتحدة للطفولة ومكتب              
املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، إىل جانب منظمـات غـري              

  .مية أخرىحكو
يتعلق باالدعاءات املرتبطة بتسيري منظمة حلف مشال األطلـسي للعمليـات            وفيما  

القتالية، ليس باستطاعة اللجنة يف هذه املرحلة أن تقيِّم مدى مصداقية املعلومات الواردة بشأن  
د تقف على أدلة تشري إىل تعم      بيد أن اللجنة مل   . اهلجمات العشوائية اليت ُشنت على املدنيني     

إىل مشاركة هـذه القـوات    قوات احللف األطلسي استهداف املدنيني أو املواقع املدنية، وال  
  .عشوائية هجمات يف

لقد أدى تضافر هذه العوامل املذكورة يف التقرير إىل إفالت الذين ارتكبوا انتهاكات               
 علــى   القانون الدويل احملددة يف التقرير من العقاب، وجعلتهم يتمـادون يف اعتـداءاهتم            

  .السكـان املدنيني
، أحال اجمللس الوضع القائم يف اجلماهرييـة        )٢٠١١(١٩٧٠ويف قرار جملس األمن       

. العربية الليبية إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية عمالً بأحكام نظام روما األساسـي    
يتعلق بتحديد   لياً فيما إىل احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصاً قضائياً أو       وعليه فقد أسند اجمللس   

تتقاسم مع احملكمة    ومن هذا املنظور تشاورت اللجنة مع احملكمة، لكنها مل        . املسؤولية اجلنائية 
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ذلك أن حتديد املسؤولية اجلنائية     . حىت اآلن معلومات بشأن النتائج اليت توصلت إليها اللجنة        
 من التحقيق واإلثبـات لـبعض   الفردية ومسؤولية القيادة من كال اجلانبني أمر يتطلب مزيداً       

ومع ذلك، حتدد اللجنة يف هذا التقرير عدداً من االنتهاكات          . الوقائع اليت وقفت عليها اللجنة    
سيما جرائم ضد اإلنسانية وجـرائم       اليت دفعت اللجنة إىل استنتاج وقوع جرائم دولية، وال        

  . اجلماهريية العربية الليبية حرب، يف
أشكال  ع أعمال تتمثل يف القتل، والسجن، وغري ذلك منلقد ثبت لدى اللجنة وقو      

احلرمان الشديد من احلرية البدنية اليت تنتهك القواعد األساسية للقانون الدويل، ويف التعذيب، 
واالضطهاد، واالختفاء القسري واالعتداء اجلنسي، حيث ارتكبت القوات احلكومية هـذه           

وتقع . لى السكان املدنيني وعن علم باهلجوم     األعمال ضمن هجوم واسع النطاق أو منتظم ع       
  ".جرائم ضد اإلنسانية"هذه األعمال ضمن مفهوم 

وثبت لدى اللجنة وقوع انتهاكات جسيمة عديدة للقانون اإلنساين الدويل ارتكبتها             
الـواردة يف   " جرائم احلرب "ففي إطار قائمة    ". جرائم احلرب "القوات احلكومية وترقى إىل     

اسي واملنطبقة على الرتاع املسلح غري الدويل، كشفت اللجنـة انتـهاكات            نظام روما األس  
تشمل العنف ضد احلياة واألشخاص، واملعاملة املهينة واحلاطة من الكرامة، واهلجوم املتعمد            

يف ذلك اهلياكل املدنية، والوحـدات الطبيـة         على األشخاص احملميني واألهداف احملمية مبا     
وتلقت اللجنة . لشارات املميِّزة املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيفووسائل النقل املستخدمة ل

يف ذلـك    مبـا (أيضاً معلومات كثرية بشأن هجمات عشوائية على املدنيني واألعيان املدنية           
وهجمات ) اهلجوم على املواقع احملمية، من قبيل املساجد، واملباين املهمة ثقافياً واملستشفيات          

إلنساين ووسائل النقل اليت يستعملوهنا؛ بيد أن مزيداً مـن التحقيـق         على العاملني يف اجملال ا    
إذا كانت تلك اهلجمات على املـدنيني واألعيـان املدنيـة ترقـى إىل               ضروري للتأكد مما  

وسيتعني مواصلة التحقيق أيضاً    . باملفهوم الوارد يف نظام روما األساسي     " االستهداف املتعمد "
خلامسة عشرة ضمن القوات أو اجلماعـات املـسلحة أو          يف مدى جتنيد األطفال دون سن ا      

ضمهم إليها، أو استخدامهم للمشاركة الفعلية يف القتال، إضافة إىل التحقيق يف ادعـاءات              
  .االغتصاب يف أثناء الرتاع

إن النمط الثابت لالنتهاكات احملددة يوحي بأهنا ارُتكبت نتيجة قرارات سياسـاتية              
ويقتضي األمر مواصلة التحقيق قصد التوصـل إىل        . ئرة املقربني منه  اختذها العقيد القذايف ودا   

وقد وردت اللجنةَ معلومات بـشأن      . نتائج هنائية بشأن هوية املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة       
  .املسألة بعض مرتكيب اجلرائم، لكن مزيداً من التحقيق ضروري أيضاً بشأن هذه

اث ترقى إىل ارتكاب جرائم دولية مـن        وتلقت اللجنة تقارير أقل تفيد بوقوع أحد        
وثبت لدى اللجنة أن بعض أعمال التعذيب واملعاملة القاسية         . قبل القوات املرتبطة باملعارضة   

وبعض االعتداءات على الكرامة الشخصية ارُتكبت من قبل القوات املـسلحة املعارضـة،             
ـ             ال . م مرتزقـة  سيما ضد أشخاص رهن االحتجاز، وعمال مهاجرين وضد من ظُـنَّ أهن
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ومبوجب نظام روما األساسي، تشكل تلك األعمال اليت وقعت يف أثنـاء الـرتاع املـسلح                
كان  إذا وسيتعني إجراء مزيد من التحقيق يف أعمال االغتصاب املزعومة وفيما         . حرب جرائم

األطفال دون سن اخلامسة عشرة قد ُجندوا أو ُضموا إىل صفوف القـوات أو اجلماعـات                
وعلى أساس املعلومات املتاحة حاليـاً،      . اسُتخدموا للمشاركة الفعلية يف القتال    املسلحة، أو   

ترى اللجنة أن االنتهاكات اليت ارتكبتها القوات املسلحة املعارضة تشكل جزءاً مـن أي               ال
يرقـى إىل جـرائم      على سكان مدنيني مـن قبيـل مـا        " هجوم واسع النطاق أو منتظم    "

  .اإلنسانية ضد
 هذا التقرير، ينبغـي أن يكـون مـن          لدى إعداد  اللجنة يف هنجها     لَزمتها  ورغم احليطة اليت  

جـرائم  كما وقعت   قوق اإلنسان قد وقعت،      الدويل حل  قانون كثريةً لل  الواضح أن انتهاكات  
 هذه االنتهاكات واجلرائم وكانت. حرب وجرائم ضد اإلنسانية، على النحو املوصوف أعاله   

 لنظام القيادة والتحكم الذي أنشأه العقيد القذايف عـرب           احلكومة وفقاً  فعلإىل حد كبري من     
خمتلف القوات العسكرية وشبه العسكرية واألمنية والشعبية اليت استخدمها يف هنج سياسـة             

 فعـل ووقعت أيضاً انتهاكات مـن      . منتظمة واسعة النطاق لقمع املعارضني لنظامه وقيادته      
وأعربت اللجنة عن هذه الشواغل لكال . لتقريراملعارضني للنظام، جرى وصفها أيضاً يف هذا ا    

 مطابقاً سلوكهماهما على وقف هذه املمارسات والكف عنها وعلى جعل ي كلاجلانبني، حاثةً
  . ملقتضيات القانون الدويل

 ال فيمـا يتعلـق   - تفيد باستمرار االنتهاكات  تقاريروتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        
ل فيما يتعلق باستمرار أثر االنتـهاكات الـسابقة،         حباالت جديدة لالنتهاكات فحسب، ب    

وتعرب اللجنة عن قلقها أيـضاً إزاء     . الذين اختفوا أو ظل مصريهم جمهوالً     خيص  سيما ما    ال
غياب إجراء واضح من قبل احلكومة من أجل التصدي لالنتهاكات اليت حظيت حـىت اآلن               

 باإلفراج عن بعض األشـخاص،      ورغم أن بعض التقدم قد أُحرز فيما يتعلق       . باهتمام كبري 
منهم صحفيون وغريهم من العاملني يف وسائط اإلعالم، مل تتلق اللجنة معلومـات بـشأن               
العديد من األشخاص اجملهول مصريهم، وال وردهتا معلومات تؤكد إجراء حتقيقـات ذات             

  . االنتهاكات اليت وقعتبشأنمصداقية 
ماهريية العربية الليبية فيما يتعلق بالتصدي      لتحديات املاثلة أمام اجل    ُمدركة ل   اللجنة إن  

مث إن  . ال يزال يف حكم اجملهول مىت سينتهي الرتاع وال كيـف          إذ  . لالنتهاكات اليت وقعت  
آفاق االنتقال إىل الدميقراطية، وبدء العمل مببدأ سيادة القانون، والعدل يف ختصيص املـوارد              

اء اإلدارة العامة، وحتقيق الوئام االجتماعي على       الطبيعية، واستعادة السالمة العامة، وإعادة بن     
 واألقاليم، وتعزيز اجملتمع املدين وفتح البلد على نظام سلمي دميقراطـي أمـر              العشائرصعيد  

، مبـا يف ذلـك احلالـة         يف احلسبان   اإلرث التارخيي الذي خلّفه نظام القذايف      أخذسيتطلب  
  .املوصوفة يف هذا التقرير



A/HRC/17/44 (Extract) 

11 GE.11-13634 

ع االعتبارات املذكورة أعاله وإىل هذا التقرير أيضاً يف ضوء آلييت       ينبغي النظر إىل مجي     
عدالة ما بعد الرتاع والعدالة االنتقالية اللتني سُتنشآن يف املستقبل إلقامـة العـدل وحتقيـق                
املصاحلة يف أوساط شعب اجلماهريية العربية الليبية من أجل ضمان السالم يف ذلك البلـد،               

وإذا كانت عدالة ما بعد الرتاع والعدالـة       .  كذلك  اجملتمع الدويل   مصاحلة البلد مع   ومن أجل 
االنتقالية ال تدخالن يف نطاق عمل اللجنة، فإن ما قامت به اللجنة من عمل يف جمال تقصي                 
  .احلقائق سيكون مفيداً وال شك باالرتباط مع أهداف عدالة ما بعد الرتاع والعدالة االنتقالية

فترة طيلة  از واليتها يف فترة زمنية قصرية نسبياً، وال سيما          لقد متكنت اللجنة من إجن      
زيد من العمل من أجل التحقيـق كليـاً يف          ضرورةَ القيام مب  وترى اللجنة   . من الرتاع الدائر  

وسُيتيح العمـل   . االدعاءات العديدة اليت ال تزال اللجنة تتلقاها يف وقت ال يزال الرتاع دائراً            
ة االدعاءات الواردة، ال سيما فيما يتعلـق باسـتخدام املرتزقـة،            املقبل أيضاً تقييم مصداقي   

. واستخدام اجلنود األطفال، والعنف اجلنسي، واالنتهاكات املرتكبة ضد العمال املهـاجرين          
وختاماً، تشعر اللجنة أهنا غري قادرة، يف هذه املرحلة، على حتديد هوية املسؤولني، على حنو               

  . القرار املنشئ لوالية اللجنةما طلبه جملس حقوق اإلنسان يف

  التوصيات    
  :تدعو اللجنة حكومة اجلماهريية العربية الليبية إىل القيام مبا يلي  -١

 ألحكـام   اليت تشكل انتهاكاً  الكف فوراً عن أعمال العنف ضد املدنيني          )أ(  
   املعمول هبما؛القانون الدويل حلقوق اإلنسانالقانون اإلنساين الدويل و

 حتقيقات دقيقة ونزيهة وشفافة يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون          إجراء  )ب(  
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ال سـيما التحقيـق، هبـدف مالحقـة               

، اً اإلعدام خارج نطاق القضاء، أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسف            املسؤولني عن حاالت  
   االحترام الكامل للضمانات القضائية؛واملسؤولني عن حاالت االختفاء والتعذيب، مع

اإلفراج بدون شروط وفوراً عن مجيع احملتجزين نتيجة مـشاركتهم يف             )ج(  
   غريهم من احملتجزين تعسفاً؛ عنمظاهرات سلمية أو

الكشف عن أمساء مجيع األشخاص احملتجزين لديها، وكذا األشـخاص            )د(  
يف من معاناة أقـارب املخـتفني؛ ويف        ها، من أجل التخف    لدي حتجازاالالذين توفوا رهن    

  حتديـد  حاالت األشخاص الذين توفوا، ينبغي للحكومة أن تقدم دليل وفاهتم إىل جانب           
  ؛ بالضبط دفنهممكان

منح التعويض الكايف للضحايا أو ألسرهم، واختاذ مجيع التدابري املالئمـة     )ه(  
  ر هذه االنتهاكات؛املنع تكر
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سانية ومنظمات حقوق اإلنسان بشكل حر      ضمان وصول املنظمات اإلن     )و(  
وكامل وغري مقيد إىل مجيع أماكن االحتجاز، ومنح إمكانية الوصول إىل مجيع املرافق دون     
سابق إخطار وإىل مجيع األماكن يف كل مركز احتجاز، وإمكانية تكـرار الزيـارات إىل               

  املكان ذاته وإمكانية استجواب السجناء على انفراد دون شهود؛
 جعل مجيع القوانني والسياسات يف اجلماهريية العربية الليبيـة مطابقـةً            )ز(  

  . ملعايري حقوق اإلنسان الدولية
  : االنتقايل إىل القيام مبا يلي الوطينتدعو اللجنة اجمللس  -٢

القانون الدويل  ضمان التنفيذ الفوري ألحكام القانون اإلنساين الدويل و         )أ(  
   املعمول هبما؛حلقوق اإلنسان

لقانون إجراء حتقيقات دقيقة ونزيهة وعامة يف مجيع االنتهاكات املزعومة ل  )ب(  
 والقانون اإلنساين الدويل، وال سيما التحقيق، هبـدف مالحقـة           الدويل حلقوق اإلنسان  

املسؤولني عن حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وعـن       
  كامل للضمانات القضائية؛حاالت التعذيب، مع االحترام ال

منح التعويض الكايف للضحايا أو ألسرهم، واختاذ مجيع التدابري املالئمـة     )ج(  
  ر هذه االنتهاكات؛املنع تكر
السيطرة على األسلحة املوجودة    إحكام  مواصلة اجلهود من أجل ضمان        )د(  

  يف حوزة األفراد؛
نسان بشكل حر   ضمان وصول املنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإل        )ه(  
إىل مجيع أماكن االحتجاز، وضمان إمكانية الوصول إىل مجيع املرافـق           غري مقيد   وكامل و 

 إخطار وإىل مجيع األماكن يف كل مركز احتجاز، وإمكانية تكرار الزيارات إىل             سابقدون  
  .املكان نفسه وإمكانية استجواب السجناء على انفراد دون شهود

 االنتقـايل إىل   الـوطين نسانية، تدعو اللجنة احلكومة واجمللسفيما يتعلق باحلالة اإل    -٣
ماهتما املنصوص عليها يف القانون اإلنساين الدويل، ال سيما االلتزامات املتعلقـة            االوفاء بالتز 

ومن فوري وحر   بشكل  لعاملني يف اجملال اإلنساين     احبماية املدنيني، ومن ذلك تيسري وصول       
  .ساعدة، وفقاً للقانون الدويل املعمول بهامل احملتاجني إىل  إىل مجيع األشخاصدون عراقيل

توصي اللجنة، بالنظر إىل الفترة الزمنية اليت تعّين عليها إجناز عملها فيها، وبالنظر   -٤
 قيد نظره من خـالل      بقي جملس حقوق اإلنسان احلالةَ    إىل جسامة الوضع وتعقيده، بأن يُ     

ت قدرة على مواصلة التحقيقات الالزمة يف احلاالت        متديد والية اللجنة أو إنشاء آلية ذا      
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان وبالقانون اإلنساين يف اجلماهريية العربية الليبية ملدة سنة واحدة

        


