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 مقدمة  .1

  
بالتعاون مع المرآز  1تشكلت بعثة المجتمع المدني المسقلة إلى ليبيا من قبل المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، .1

وانضمت مجموعة المساعدة القانونية .  الذي وفر معرفة وخبرة مهنية إضافية 2الفلسطيني لحقوق اإلنسان
بشأن  مزاعموقد تشكلت البعثة في ظل ال.  برات ورؤية دوليةالحقًا إلى البعثة، مضيفة خ 3)آيالك(الدولية 

، وفي ضوء االنتقال الراهن 2011فبراير  15ارتكاب انتهاآات واسعة النطاق للقانون الدولي في ليبيا منذ 
 .  للدولة من الحكم االستبدادي

  
 : أهداف البعثة .2

  
ط الضوء ولفت االنتباه إلى الحوادث أو التحقيق في االنتهاآات المزعومة للقانون الدولي من أجل تسلي •

وسعت اللجنة على وجه الخصوص إلى تحديد ما إذا آانت هنالك حاجة إلى إجراء .  القضايا المثيرة للقلق
 . تحقيقات في الجرائم الدولية، وإن آان األمر يتطلب ذلك، تحديد أية قضايا ذات صلة للتحقيق فيها

 . أو المجتمع الدولي/سان التي تتطلب اهتمامًا من قبل السلطات الليبية وتحديد القضايا المتعلقة بحقوق اإلن •
 . إجراء تدريب للمجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، والمحامين، ووآالء النيابة، والقضاة •
يبيين تعزيز العالقات المؤسساتية مع المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمحامين، والقضاة، ووآالء النيابة الل •

 . جل تنمية وتطوير النظراء الليبيينمن أ
  

بعثة لتقصي الحقائق مؤلفة من حقوقيين ) 1: (عنصرينللمساهمة في تحقيق هذه األهداف، تألفت البعثة من  .3
ومحامين دوليين بارزين يتمتعون بالخبرة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، 

) 2.  (وتطوير األنظمة القانونية في مراحل ما بعد النزاعاتلدولي، والعدالة االنتقالية، والقانون الجنائي ا
ولم يعمل هذان .  فريق للتدريب مؤلف من محامين ومدافعين عن حقوق اإلنسان ومدربين يتمتعون بالخبرة

نما قام العنصران آكيانين منفصلين، حيث شارك أعضاء بعثة تقصي الحقائق في جلسات التدريب، بي
 . أعضاء فريق التدريب بإجراء مقابالت وتحقيقات مساندة لعمل بعثة تقصي الحقائق

 
يهدف التقرير إلى المساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات الليبية، والمجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية  .4

في هذا .  وسيادة القانون الدوليالدولية، والمجتمع الدولي، الرامية إلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان الدولية 
اإلطار، تأمل البعثة بتسليط الضوء على األهمية األساسية لحقوق اإلنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون، 

، ويجب أن تشكل خطوطًا توجيهية يتم من خاللها ويجب أن تشكل هذه المبادئ الثالثة األساس ألية دولة
في هذا السياق، تؤآد اللجنة بأن المساءلة بشأن انتهاآات القانون الدولي .  اتقييم النشاطات المستقبلية في ليبي

 . تعتبر مكونًا أساسيًا من مكونات سيادة القانون
 

 االختصاص  .1.1
  

                                                            
  . .aohr.orghttp://www: أنظر1 
  . http://www.pchrgaza.org: أنظر2 
  . http://www.ilac.se: أنظر3 
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  : أنيطت بالبعثة االختصاصات التالية .5
  

 : التحقيق في انتهاآات القانون الدولي المزعومة التي ارتكبها آل من )1
 . الحكومة الليبية السابقة  . أ
، أي الدول التي شارآت في العمليات القتالية بموجب قرار مجلس األمن رقم )الناتو(حلف شمال األطلسي   . ب

1973. 
 . قوات المعارضة السابقة، بما فيها المجلس الوطني االنتقالي  . ت
أو المجتمع /تحديد القضايا المتصلة بحقوق اإلنسان والتي تستدعي االهتمام من قبل السلطات الليبية و )2

 .  لدوليا
  

قررت البعثة التعامل مع آافة المعلومات التي تتلقاها من الشهود، والضحايا، واألطراف األخرى آمعلومات  .6
 . موجودة أصًال على المستوى العلنيسرية، إال إذا آانت تلك المعلومات 

 
سئولية الجنائية م تكن بعثة التحقيق جسمًا قضائيا، ولم تحاول التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن قضايا المل .7

وتم جمع المعلومات وتحليلها من وجهة نظر القانون الدولي من أجل التأآد ما إذا آانت انتهاآات .  الفردية
مبينة هنا من أجل تشجيع إجراء والقضايا أو الحوادث التي تتطلب اهتمامًا .  للقانون الدولي قد ارتكبت

 . أو الدولية تحقيقات فعالة من قبل السلطات المختصة، المحلية
 

تود بعثة تقصي الحقائق تسليط على الطبيعة غير الكاملة لهذا التقرير، فليس الهدف منه هو أن يكون بمثابة  .8
في ليبيا، أو انتهاآات القانون الدولي التي يمكن أن تكون قد حدثت في هذا األخير ض شامل للنزاع ااستعر

ئها المدروسة من أجل تسهيل وتسريع عمل األجسام السياق، بل إن البعثة تود أن تنقل مالحظات أعضا
 . والسلطات األخرى

 

  المنهجية  .1.1
  

آان اإلطار المعياري الذي تبنته البعثة هو القانون اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،  .9
طراف متثال آافة األوآان أساس العمل هو إجراء تحليل مستقل ونزيه ال.  والقانون الجنائي الدولي

 15اللتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في الفترة الممتدة منذ 
أساسًا وإلى أقصى حد إلى المعلومات التي  بعثةواستندت االستنتاجات التي توصلت إليها ال.  2011فبراير 

ئج، وآأدلة مساندة تشير إلى نماذج سلوآية واستخدمت مصادر ثانوية لتعزيز النتا.  تم جمعها بشكل مباشر
 . محتملة

 
: وشملت أساليب جمع المعلومات.  وليًا لجمع المعلومات وطلب وجهات النظرمتبنت البعثة منهاجًا ش .10

زيارات ميدانية ومقابالت مع الضحايا والشهود واألشخاص اآلخرين الذين لديهم معلومات ذات صلة، 
ات للقانون الدولي قد حدثت فيها، ولقاءات مع العديد من الشخصيات، ومراجعة آآن معينة ذآر بأن انتهااألم

 .  للمعلومات العامة، بما في ذلك تقارير األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، المتعلقة بالنزاع
 

قامت البعثة بإجراء تحقيقات ميدانية في وحول مدن طرابلس، والزاوية، وصبراتة، والخمس، وزليتن،  .11
 .  ، وسرتاءومصراتة، وتاورغ
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 24تشير البعثة إلى أنها زارت ليبيا خالل فترة انتقالية، تميزت بتشكيل حكومة انتقالية جديدة مؤلفة من  .12

 . وقد التقت البعثة مع وزراء العدل، واإلعالم، والمجالس المحلية آنذاك.  2011مارس  22وزيرًا بتاريخ 
 

  أعضاء البعثة. 3.1
   

  : من آل من تشكلت البعثة .13
  

وهو أيضًا رئيس مجلس أمناء المنظمة .  راجي الصوراني، محاِم ومدير المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان )1(
العربية لحقوق اإلنسان، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، وعضو اللجنة التنفيذية للجنة 

ة للمحامين الديمقراطيين، وحائز على جائزة روبرت الحقوقيين الدولية، وعضو اللجنة الدولية للرابطة الدولي
 . آنيدي لحقوق اإلنسان. ف

.  سوداني بارز، والرئيس السابق لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان أمين مكي مدني، محاٍم. د )2(
مين وقد عمل آممثل إقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، ومستشار قانوني للمبعوث الخاص لأل

وقد عمل أيضًا آعضو .  العام لألمم المتحدة إلى أفغانستان، وهو وزير وقاِض سابق، ومحاضر في القانون
خبير في بعثات التقييم الدولية لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومؤسسة 

 . فورد
إلنسان، وعضو مجلس حقوق اإلنسان محسن عوض، األمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق ا )3(

 . وهو باحث ومدافع بارز عن حقوق اإلنسان.  المصري
 . أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )4(
 ).آيالك(قانونية الدولية ، محامية، نائبة مدير مجموعة المساعدة الأغنيتا يوهانسون )5(
آان المدير التنفيذي األول لمعهد ، و)آيالك(وليام ماير، محاٍم، رئيس مجموعة المساعدة القانونية الدولية  )6(

مبادرة قانون وسط وشرق أوروبا في براغ، وقد عمل على نطاق واسع على مشاريع المساعدة القانونية 
  .الفنية في أنحاء الشرق األوسط وإفريقيا

األبحاث األيرلندي للعلوم اإلنسانية واالجتماعية التابع للحكومة األيرلندية، دارا موراي، باحث في مجلس  )7(
 . ، وقد عمل آمقرر للبعثةومدير الوحدة الدولية في المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 .، وقد عمل آمترجم للبعثةهاني أبو نحلة، مدير وحدة الترجمة في المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان )8(
  

  لتدريب فريق ا. 4.1
  

المحامي إياد العلمي، نائب مدير المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان للشئون : ضم فريق التدريب آًال من .14
 اإلدارية والقانونية ومدير الوحدة القانونية في المرآز؛ وبسام األقرع، مدير وحدة التدريب في المرآز

الفلسطيني لحقوق  لميداني في المرآز؛ وابتسام زقوت، مديرة وحدة البحث االفلسطيني لحقوق اإلنسان
؛ الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومحمود اإلفرنجي، باحث في وحدة تطوير الديمقراطية بالمرآز؛ اإلنسان

ومعتز عثمان، مدير الوحدة القانونية في المنظمة العربية لحقوق اإلنسان؛ وإسالم أبو العينين، باحث في 
 . المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
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تهدفت الدورة التدريبية األولى التي نظمتها البعثة ممثلين عن المجتمع المدني، ومحامين، ومدافعين عن اس .15
مقدمة حول حقوق اإلنسان؛ ومفاهيم : وتضمن البرنامج التدريبي المواضيع التالية.  حقوق اإلنسان

ني؛ ومقدمة حول ومصطلحات وصكوك حقوق اإلنسان؛ وآليات حماية حقوق اإلنسان على المستوى الوط
القانون اإلنساني الدولي والعدالة الجنائية الدولية؛ والمالحقة القضائية لمجرمي الحرب؛ ونظام روما 

قبة والتوثيق من الناحية العملية؛ وإعداد ارمبة والتوثيق؛ والاقرموالاألساسي والمحكمة الجنائية الدولية؛ 
 .  التقارير حول حقوق اإلنسان

 
في  ًاالتدريبية الثانية التي نظمتها البعثة أعضاء في الجهاز القضائي، ووآالء نيابة، وأفراداستهدفت الدورة  .16

مقدمة حول مفاهيم حقوق اإلنسان، : وتضمن البرنامج التدريبي المواضيع التالية.  وآاالت إنفاذ القانون
نسان على المستوى آالمصطلحات والصكوك؛ والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان؛ وآليات حماية حقوق اإل

الوطني؛ ومقدمة حول القانون اإلنساني الدولي والعدالة الجنائية الدولية؛ ونظام روما األساسي والمحكمة 
الجنائية الدولية؛ والعدالة االنتقالية؛ والمالحقة القضائية لمجرمي الحرب والوالية القضائية الدولية؛ وسيادة 

المحاآمة العادلة؛ ودور المحامين وجهاز القضاء، بما في ذلك  القانون؛ والفصل بين السلطات؛ وضمانات
 . القضاة وأعضاء النيابة، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، في حماية حقوق اإلنسان

 

  وعرفانشكر . 5.1
  

تود البعثة التعبير عن شكرها لكافة األفراد والمؤسسات في ليبيا الذين سهلوا عمل البعثة، خاصة المنظمة  .17
وتتوجه البعثة بالشكر أيضًا إلى آافة الشهود .  فرع ليبيا، ونقابة محامي طرابلس –العربية لحقوق اإلنسان 

والشكر .  والضحايا الذي آرسوا وقتهم وجهدهم لسرد قصصهم، واسترجاع تجاربهم القاسية والمريرة
 . بعض الزياراتل قاموا بالتنسيقموجه أيضًا إلى أعضاء المجلس الوطني االنتقالي والمجالس المحلية الذين 

 

  هيكل التقرير . 6.1
  

.  يقدم الجزء األول بعثة المجتمع المدني المستقلة إلى ليبيا . التقرير مقسم إلى عدد من األجزاء المختلفة .18
أما الجزء الثالث فيقدم .  نزاعللزمني ويقدم الجزء الثاني خلفية حول النزاع في ليبيا على شكل تسلسل 

المعارضة  –، وقوات الحكومة الحالية )1.3(حول أطراف النزاع، خاصة قوات الحكومة السابقة  معلومات
 1973، والدول األخرى المشارآة في العمليات القتالية بموجب قرار مجلس األمن رقم )2.3(السابقة 

لحقوق اإلنسان  يتناول الجزء الرابع اإلطار القانوني المطبق، مع نقاش ألحكام القانون الدولي).  3.3(
، ويناقش الجزء الفرعي األخير ) 3.4(، والقانون الجنائي الدولي )2.4(، والقانون اإلنساني الدولي )1.4(

).  4.4(االلتزام بإجراء تحقيقات، ومالحقات قضائية إذا لزم األمر، في االنتهاآات الخطيرة للقانون الدولي 
رة مالتي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق، مع الترآيز ت والمالحظاأما الجزء الخامس فيستعرض النتائج 

، والدول )2.5(، وقوات المعارضة السابقة )1.5(أخرى على القضايا المتعلقة بالحكومة الليبية السابقة 
ويختتم الجزء السادس بعدد من التوصيات الموجهة إلى ).  3.5(األخرى المشارآة تحت قيادة حلف الناتو 

    .  ةالسلطات الليبي
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  التسلسل الزمني للنزاع . 2
 

تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء ليبيا ضد نظام العقيد معمر  2011اندلعت في منتصف شهر فبراير  .19
إلحياء الذآرى السنوية الخامسة الحتجاجات " يوم غضب"فبراير آـ  17وآان قد تم تحديد يوم .  القذافي

فبراير  15حقوق اإلنسان البارز فتحي تربل في بنغازي بتاريخ ولكن اعتقال محامي   4.سابقة ضد الحكومة
  .آان الشرارة النطالق تظاهرة حاشدة عفوية في المدينة – 5الذي شكل جزءًا من قمع أوسع للمعارضة –

ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، األمر الذي أدى إلى مزيد من وحاولت السلطات تفريق االحتجاجات 
ثم اندلعت االحتجاجات في أنحاء متفرقة من الدولة تضامنًا مع بنغازي، وتصاعدت  . التظاهرات الشعبية

على المستوى الشعبي تاريخ بدء  تبربشكل ملحوظ في السابع عشر من فبراير، وهو التاريخ الذي أصبح يع
 .الثورة

 
التظاهرات،  المرحلة األولى هي مرحلة: حددت لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة مرحلتين للثورة .20

     6.والمرحلة الثانية هي النزاع المسلح
  

 التظاهرات السلمية  .1.2
  

 ءًابد . فبراير حتى اندالع النزاع المسلح غير الدولي في ليبيا 15من يوم هي الفترة الممتدة المرحلة األولى  .21
ة ضد حكم العقيد فبراير، تجمعت أعداد آبيرة من المحتجين للتظاهر في عدد من المواقع المختلف 15من يوم 

وقد قوبلت هذه االحتجاجات السلمية بمستويات متصاعدة من .  القذافي، وضد قمع االحتجاجات األخرى
العنف، فيبنما تشير التقارير إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين في البداية، إال 

فبراير، استخدمت الذخيرة الحية من أسلحة  16 أن استخدام العنف تصاعد بشكل متسارع، ومع حلول يوم
ويبدو من .  لة واألسلحة المضادة للدباباتيالثق الرشاشاتصغيرة، وفيما بعد من أسلحة ثقيلة، بما في ذلك 

                                                            
احتجاجات ضد استنكارًا للرسم الكارتوني الدانمارآي، ولكنها سرعان ما تحولت إلى  2006نظمت احتجاجات السابع عشر من فبراير  4

، مقتل عشرة )BBC(هيئة اإلذاعة البريطانية : أنظر.  شخصًا 11- 10وتشير التقارير اإلعالمية إلى مقتل .  القذافي، تم قمعها بعنف
: أشخاص في صدامات بليبيا في ذآرى الرسم الكارتوني، متوفر على الرابط

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4726204.stmفبراير  17" ليوم الغضب،"رويتر، المحتجون الليبيون يستعدون  ؛
day‐for‐prepare‐protesters‐.guardian.co.uk/world/2011/feb/17/libyanhttp://www‐: ، متوفر على الرابط2011
rage‐of  .  

؛ وفرج الشراني، الذي اعتقل 2011فبراير  1جمال الحاجي، الذي اعتقل بتاريخ : شملت حملة االعتقاالت لشخصيات بارزة آًال من 5
وقد أقر سيف اإلسالم .  2011فبراير  16، الذين اعتقلوا بتاريخ ؛ واألشقاء فرج والمهدي وصادق وعلي حميد2011فبراير  15بتاريخ 

طلب المدعي "القرار بشان : بتبني سياسة اعتقاالت تستهدف إجهاض االحتجاجات، أنظر 2011فبراير  20القذافي في خطاب له بتاريخ 
الدائرة التمهيدية، المحكمة " افي، وعبد اهللا السنوسي،فيما يتعلق بمحمد محمد أو منيار القذافي، وسيف اإلسالم القذ 58العام بموجب المادة 

  "). قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام(" 28، الفقرة 2011يونيو  ICC‐01/11 ،27الجنائية الدولية، 
ة، مجلس حقوق ليبيجماهيرية العربية الالالمدعى وقوعها في  انتهاآات القانون الدوليالمعنية بالتحقيق في  لجنة التحقيق الدولية تقرير 6

  . 36، الفقرة 2011يونيو  UN Doc. A/HRC/17/44 ،1اإلنسان، 
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بأن ما حدث في المرحلة األولى آان السمة  7خالل المعلومات المتوفرة للبعثة، والتي أآدتها مصادر أخرى،
  .اسع في أنحاء ليبياالسائدة على نطاق و

 
استخدام القوة المفرطة في المحاوالت الرامية إلى قمع هذه االحتجاجات إلى ارتكاب عدد من  شيري .22

بما في ذلك احتمالية ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، وهذا هو األساس الذي االنتهاآات للقانون الدولي، 
وسيف اإلسالم  8ت اعتقال بحق العقيد القذافي،استندت إليه المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذآرا

  10.وعبد اهللا السنوسي 9القذافي،
 

  النزاع المسلح : المرحلة الثانية .1.2
  

شهدت المرحلة الثانية تشكيل مجموعات المعارضة المسلحة في أنحاء ليبيا، واندالع نزاع مسلح غير  .23
والمعارضة المسلحة، وتلقت البعثة  بين االحتجاجات السلمية فاصل واضح وال يبدو هنالك حد  11.دولي

معلومات موثوقة تشير إلى أن المحتجين حصلوا على أسلحة في مراحل مبكرة من الثورة، ففي بعض 
في هذه المرحلة، تسلح .  فبراير 20أو  19األماآن، مثل مدينتي الزاوية ومصراتة، قد يكون ذلك حدث يوم 

وات الموالية للقذافي أو ترآتها تلك القوات، على سبيل المثال المحتجون بأسلحة تم االستيالء عليها من الق
 . بعد اقتحام الثكنات العسكرية في مراآز المدن

 
فيها القتال إلى مستوى نزاع مسلح غير دولي غير واضحة، ولكن هنالك حاجة  النقطة الدقيقة التي تصاعد .24

حددت لجنة   12.حة على وجه الخصوصإلى مزيد من التحليل فيما يتعلق بتنظيم قوات المعارضة المسل
وأشارت المحكمة الجنائية  13آتاريخ بدء النزاع المسلح، 2011فبراير  24التحقيق التابعة لألمم المتحدة يوم 

وليس جرائم حرب وهو ما يحتاج إلى وجود عالقة  –الدولية إلى احتمالية ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
بينما آانت أول إشارة من جانب اللجنة الدولية للصليب  14فبراير، 28إلى  15في الفترة من  –بنزاع مسلح 

 2011.15مارس  10األحمر إلى النزاع المسلح بتاريخ 
 

                                                            
؛ 2011فبراير  17" يوم الغضب،"قوات األمن تطلق النار على تظاهرات : هويومان رايتس ووتش، ليبيا: أنظر، من بين مصادر أخرى 7

؛ وقرار المحكمة الجنائية الدولية 2011فبراير  26ر على المحتجين في المدن الغربية، قوات األمن تطلق النا: تش، ليبياووهيومان رايتس و
  .41-36بشأن طلب المدعي العام، الفقرات 

  .2011يونيو  ICC‐01/11‐13 ،27مذآرة االعتقال بحق معمر محمد أبو منيار القذافي، الدائرة التمهيدية، المحكمة الجنائية الدولية،  8
  . 2011يونيو  ICC‐01/11‐14 ،27ال بحق سيف اإلسالم القذافي، الدائرة التمهيدية، المحكمة الجنائية الدولية، مذآرة االعتق 9

  .2011يونيو  ICC‐01/11‐15 ،27مذآرة االعتقال بحق عبد اهللا السنوسي، الدائرة التمهيدية، المحكمة الجنائية الدولية،  10
  .أدناه 4المطبق، راجع القسم  لمزيد من المعلومات حول اإلطار القانوني 11
  .أدناه، النزاع المسلح غير الدولي 1.2.4القسم : أنظر 12
ة، مجلس حقوق ليبيالجماهيرية العربية الوقوعها في  دعىالم انتهاآات القانون الدوليالمعنية بالتحقيق في  لجنة التحقيق الدولية تقرير 13

  .65فقرة ، ال2011يونيو  UN Doc. A/HRC/17/44 ،1اإلنسان، 
  . 7قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة  14
: ، متوفر على الرابط2011مارس  10، 11/53هنالك حاجة ملحة إلى تطبيق قواعد الحرب، بيان صحفي : المحكمة الجنائية الدولية 15

10.htm‐03‐2011‐news‐release/2011/libya‐http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news .   
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 االنطباع السائد لدى البعثة هو أن بداية النزاع المسلح آانت على األرجح في بدايات شهر مارس، تزامنًا مع .25
التابع له، والهجوم المضاد الذي شنته القوات الموالية  والمجلس العسكري تشكيل المجلس الوطني االنتقالي
 16.للقذافي، والذي جوبه بقتال شديد

 

 .2011أآتوبر  20ة قوات المعارضة على مدينة سرت بتاريخ رالنزاع المسلح غير الدولي مع سيط انتهى .26

  أطراف النزاع  .2
  

الليبية السابقة بقيادة العقيد معمر  الحكومة: يمكن تقسيم أطراف النزاع في ليبيا إلى ثالثة فئات مختلفة .27
؛ وقوات المعارضة السابقة التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطني االنتقالي والكيانات التابعة له؛ القذافي

، تحت قيادة حلف 1973والدول األخرى المشارآة في العمليات القتالية بموجب قرار مجلس األمن رقم 
 .  الناتو

  

  ة الحكومة الليبية السابق .1.3
  

  خلفية . 1.1.3
  

حرآة الضباط الوحدويين "الصغار تعرف باسم  ش، قامت مجموعة من ضباط الجي1969سبتمبر  1بتاريخ  .28
وآان معمر القذافي، الذي آان برتبة نقيب آنذاك، رئيسًا  17.بانقالب أبيض أطاح بالملك إدريس" األحرار

لملك إدريس استبدل بمجلس ثوري، إال أن على الرغم من أن حكم ا.  لحرآة الضباط الوحدويين األحرار
وقد أشارت الدائرة التمهيدية في .  القذافي سرعان ما بسط سلطته، وظهر في السنوات الالحقة آرئيس للدولة

الرئيس الفعلي للدولة الليبية، وهو " 1969المحكمة الجنائية الدولية إلى أن العقيد القذافي أصبح منذ عام 
 18"'.حكم الرجل الواحد'خليًا ودوليًا على أنه زعيم ليبيا، وأنشا منذ ذلك الحين نظام معترف به بال منازع دا

  

   البنية والسلطة الحكومية . 2.1.3
  

ومثلت الجماهيرية   .، غير القذافي اسم ليبيا إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية1977في عام  .29
صراحة إلى وضع السلطة بشكل  دعاللقذافي، " الكتاب األخضر" على مبادئ ًانظامًا جديدًا للحكم مبني
عند تفسير معنى الجماهيرية، وهي آلمة جديدة مستحدثة ومستخدمة حصرًا في .  مباشر في أيدي الشعب

من خالل ترآيبة سياسية رسمية على رأس وتم تطبيق نظام الجماهيرية  ." دولة الجماهير"ليبيا، فإنها تعني 
، وأمين اللجنة الشعبية العامة )تؤدي دورًا يشبه دور مجلس الوزراء(للجنة الشعبية العامة الهرم فيها ا

وآانت اللجنة الشعبية تضطلع بالمسئولية عن تطبيق قرارات ).  يؤدي دورًا يشبه دور رئيس الوزراء(

                                                            
  .أدناه، النزاع المسلح غير الدولي 2.1.4القسم  :أنظر 16
  . آان الملك إدريس هو الحاآم األول والوحيد لليبيا بعد االستقالل 17
  . 17لمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة قرار ا 18
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ي العام تخضع بدورها، آانت قرارات المؤتمر الشعب).  شكل من أشكال البرلمان(المؤتمر الشعبي العام 
شبيه بالمجالس المحلية أو (عضوًا  342لتأثير المؤتمر الشعبي األساسي ذي المستوى األدنى والذي يضم 

مع ذلك، تحول هذا التفويض للسلطة إلى واجهة مفصلة، ولكن من الناحية الفعلية، آان العقيد   19).البلدية
  20.القذافي هو السلطة الوحيدة في ليبيا

 
نظام حكم رسمي بالغ التعقيد يشمل وفرة من المؤتمرات واللجان، مع صالحيات "ماهيرية أنتج نظام الج .30

الفوضى "ويبدو بأن هذه   21."متداخلة في الغالب، أسهمت في نشوء إحساس بالفوضى المنسقة والدائمة
ر أي آانت النتاج المقصود لتصميم القذافي على بسط السيطرة الفردية الكاملة، مع منع ظهو" المنظمة

، وقام القذافي بالتعيينات في مناصب تم تشكيل آيانات مستقلة بذاتها.  شخص أو آيان قادر على تحدي حكمه
في محاولة واضحة لتجنب الترآيبات السياسية األفقية التي من  22السلطة بطريقة مخصصة وغير رسمية،
 . شأنها أن تسهل ظهور المعارضة لحكمه

 

بل إنه آان  23نفسه لم يشغل أي منصب رسمي في السلطة في الدولة الليبية، أن العقيد القذافي الفتمن ال .31
وقد مكن عدم وجود منصب رسمي ."  األخ القائد"متبصر حيث آان يتبنى لقب يصف حكمه آحكم قائد أو 

ى أولئك أية إخفاقات أو أخطاء حكومية إل القذافي من تجنب المساءلة، وعند الضرورة، تحميل المسئولية عن
على سبيل .  ترآزت السلطة المطلقة دون شك في يدي القذافيمع ذلك، .  يتقلدون مناصب رسمية ذينال

تعليمات القذافي قوة القانون، وجعلها  1990مارس  9المثال، منح مرسوم الشرعية الثورية الصادر بتاريخ 
بالمثل، وفقًا للقانون   24.اسيملزمة لكافة المؤسسات، بما فيها المؤتمر الشعبي العام والمؤتمر الشعبي األس

ات من قانون العقوبات، يمكن إصدار حكم اإلعدام بشأن تشكيل مجموع 206، والمادة 1972لعام  71رقم 
أو الدعوى إلى إقامة  1969س أيديولوجية سياسية مخالفة لمبادئ ثورة عام أو منظمات أو روابط على أس

  25.مثل هذه المجموعات
 

على سبيل .  حيات في الدائرة الداخلية للقذافي، المؤلفة أساسًا من عائلته وأنسبائهتم تفويض قدر من الصال .32
أآثر أعضاء هذه  –يعتبر ولي العهد غير المعلن آان الذي  –المثال، آان أحد أبناء القذافي، سيف اإلسالم 

آتيبة "خميس يقود ومن بين أبنائه اآلخرين، آان .  الدائرة الداخلية تأثيرًا، وتصرف آرئيس وزراء فعلي
القوية، والتي يزعم بأنها آانت مسئولة عن األمن الشخصي للقذافي، بينما آان المعتصم يقود  26"خميس

عبد اهللا السنوسي، قائد المخابرات .  2007آتيبة أخرى قوية، وعين مستشارًا لألمن القومي في عام 
                                                            

فهم الوضع في ): 5(مجموعة األزمات الدولية، االحتجاحات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق األوسط : لمزيد من المعلومات، أنظر 19
  . 9-8، ص 2011ليبيا، يونيو 

؛ ومجموعة األزمات الدولية، االحتجاحات 17بشأن طلب المدعي العام، الفقرة من بين مصادر أخرى، قرار المحكمة الجنائية الدولية  20
  . 9، ص 2011فهم الوضع في ليبيا، يونيو ): 5(الشعبية في شمال إفريقيا والشرق األوسط 

  . 8، ص 2011 فهم الوضع في ليبيا، يونيو): 5(مجموعة األزمات الدولية، االحتجاحات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق األوسط  21
  .73قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة : أنظر 22
  .17قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة  23
 السنوسي، الدائرة سيف اإلسالم القذافي، وعبد اهللاوفيما يتعلق بمحمد معمر أبو منيار القذافي،  58طلب المدعي العام بموجب المادة  24

  . 4، الفقرة 2011مايو  ICC‐01/11‐4‐Red ،16التمهيدية األولى، المحكمة الجنائية الدولية، 
، 2007نوفمبر  UN Doc. CCPR/C/LBY/CO/4 ،15الجماهيرية العربية الليبية، : أظر، المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان 25

  .24الفقرة 
  . أدناه، الكتيبة 5.1.3الكتيبة، أنظر القسم  لمزيد من المعلومات حول 26
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متزوجة  –العام للقوات المسلحة  المفتش –ميدي العسكرية، هوعديل القذافي، بينما ابنة اللواء الخويلدي الح
 .من أحد أبناء القذافي

 

أقام العقيد القذافي نظامًا استبداديًا متفشيًا لحكم الفرد الواحد، تستر خلف وفرة من عامًا،  42على مدار  .33
، معمر، اهللا: "وآانت سلطته هي السلطة المطلقة، موجزة في الشعار.  األجسام والمؤسسات الشعبية الهزيلة

بما في ذلك األفرع  –جهاز السلطة في الدولة الليبية : "خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن."  ليبيا
يتألف من مجموعة معقدة من الوحدات واألفراد، يخضعون جميعًا  –السياسية واإلدارية والعسكرية واألمنية 

إلى القذافي وقد مّكنت ترآيبة السلطة الفردية   27."يفي النهاية إلى أوامر وسيطرة قائد البالد، معمر القذاف
إعطاء األوامر بشكل مباشر إلى آافة مستويات جهاز الدولة في ليبيا، مع ضمان تنفيذها بشكل "حد آبير من 

 28."فوري
 

 –قلة تآان نتاج حكم القذافي بالتالي دولة استبدادية مفروضة بقسوة، مع تفويض صالحيات إلى آيانات مس .34
وبذلك، انعدمت الخصائص الرسمية للتسلسل .  عادة أحد أفراد الدائرة الداخلية يقودها – ًا متداخلةأحيان

 .  الهرمي الحكومي المرتبط بترآيبات الدولة األآثر تقليدية
 

  قوات األمن . 3.1.3
  

صلة هي قوات األمن الليبية مكونة من عدد من الكيانات المختلفة، وألغراض هذا التقرير، فإن أآثرها  .35
  29.القوات المسلحة الليبية، والكتائب، واللجان الثورية

 
ة المرتبطين المؤسسيوالترآيبة تشير البعثة إلى أن قوات األمن الليبية ال يبدو بأنها تعكس التسلسل الهرمي  .36

ة ويبدو بأن آافة مكونات قوات األمن آانت متواجد.  بالقوات المسلحة ووآاالت إنفاذ القانون في الدولة
ويعتقد بأن .  بشكل مستقل متميزة ببنية قيادية عمودية، وتخضع جميعها بشكل مباشر إلمرة العقيد القذافي

قلة تذلك هو استمرار للمنطق المذآور أعاله، والذي سعى من خالله العقيد القذافي إلى إقامة آيانات مس
 . ة محتملة لحكمهمتعددة، تخضع مباشرة ألوامره من أجل منع ظهور بنى أفقية أو معارض

 

نتيجة لنظام التحكم المباشر هذا من قبل القذافي، لم تكن قوات األمن خاضعة ألية رقابة أو محاسبة سياسية  .37
 . أو شعبية، ويبدو بأنها آانت تتصرف بحصانة آاملة

 

  القوات المسلحة الليبية. 4.1.3
  

                                                            
  .73قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة  27
  .74قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة  28

وجهاز األمن الخارجي، والميليشيا الشعبية، تشمل الكيانات األخرى المنظمة األمنية للجماهيرية المؤلفة من جهاز األمن الداخلي  29
  .والحرس الثوري
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وحسب المعلومات التي تلقتها .  ة، والجيشتتألف القوات المسلحة الليبية من قوات البحرية، والقوات الجوي .38
.  آانت المسئولية األساسية للقوات المسلحة الليبية تتعلق باألمن الخارجي 30البعثة وأآدتها مصادر أخرى،

بالتالي، آان الجيش يتمرآز قرب الحدود، أو في الصحراء بعيدًا عن المدن، واعتبر هذا التمرآز لوحدات 
وتلقت البعثة معلومات تشير إلى تهميش .  مدن وسيلة لمنع إمكانية حدوث انقالبالجيش بعيدًا عن مراآز ال

 .  القوات المسلحة لصالح الكتائب
 

آانت للقوات المسلحة قيادة داخلية وترآيبة قيادية تقليدية، على الرغم من أن مناصب السلطة آانت تسند  .39
   31.ًاألف 50عدد أفراد الجيش بنحو  2010عام  وقدر تقرير صادر في.  على أساس الوالء والروابط العائلية

 

  الكتائب . 5.1.3
  

ويبدو بأنها لعبت دورًا .  آانت الكتائب عبارة عن وحدات عسكرية مختلفة عن القوات المسلحة النظامية .40
وحسب .  فيما يتعلق باألمن الداخلي، وآانت تتمرآز بشكل أساسي في داخل أو حول المراآز السكانيةبارزًا 
علومات المتوفرة، فإن الكتائب آانت تخضع لقيادة أشخاص أقوياء موالين للقذافي، وأسندت إليهم مناطق الم

على سبيل المثال، خالل الثورة، عملت الكتيبة التي يقودها خميس القذافي في غرب ليبيا، .  للقيادة الجغرافية
لكتيبة التي يقودها المعتصم القذافي في بينما عملت ا، تحديدًا حول مدن مصراتة وزليتن وطرابلس والزاوية

 .  الشرق حول مدينتي أجدابيا والبريقة، وأخيرًا مدينة سرت
 

.  الكتائب هي وحدات عسكرية تتمتع بالتدريب والتجهيز العاليين، مع توفر أسلحة ثقيلة تحت تصرفها .41
على .  للمشاة المؤللة وآانت بعض الكتائب تشمل وحدات للمدفعية الثقيلة، ووحدات للدبابات، ووحدات

 .  تائب آانت تتبنى نظام قيادة عسكرية وترآيبة قيادية نموذجيةكالمستوى الداخلي، علمت البعثة بأن ال
 

.  هي أبرز الكتائب، ويقودها خميس نجل القذافي") 32الكتيبة "يشار إليها أحيانًا باسم (يبدو بأن آتيبة خميس  .42
آانت آتيبة خميس تعتبر وحدة منتقاة، حيث تلقى أفرادها تدريبًا متقدمًا  وحسب المعلومات التي تلقتها البعثة،

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، إال أن قوة هذه الكتيبة آان يقدر عددها دائمًا بين .  في دول أخرى
 32.ألف فرد 30إلى  25

 

  اللجان الثورية . 6.1.3
  

                                                            
  : أمر القتال، متوفر على الرابط –األمن العالمي، الجيش الليبي : أنظر على سبيل المثال 30

orbat.htm‐tary/world/libya/armyhttp://www.globalsecurity.org/mili .  
  : أمر القتال، متوفر على الرابط –األمن العالمي، الجيش الليبي  31

orbat.htm‐http://www.globalsecurity.org/military/world/libya/army   
  .  ألفًا 32هو وآان يشير إلى تعداد أفراد الكتيبة  32عثة بأن اسم الكتيبة ذآر للب 32
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حماية "، وآانت مهمته 1977معمر القذافي في عام  آانت اللجان الثورية تنظيمًا شبه عسكري أنشأه .43
مجموعات من المغاوير تخضع بشكل  8واللجان مؤلفة من أفراد موالين للقذافي، مقسمين على ."  الثورة

  33.مباشر لمكتب القذافي
 

 : آانت المسئوليات الثالثة الرئيسية للجان الثورية هي .44
  

 ."ناوئة للثورةالنشاطات الم"مهام الشرطة، فيما يتعلق بــ  •
 . ضمان االستقرار الداخلي •
 34."التخلص من أعداء الثورة" •

  
من حيث جيدًا ادق الكالشنكوف الهجومية، ومجهزة نآانت اللجان الثورية مسلحة بأسلحة خفيفة، بالتحديد ب .45

 . ألفًا 60ويقدر عدد أفرادها بنحو .  التحرك واالتصاالت الالسلكية
  

  قوات المعارضة السابقة . 2.3
  

  المجلس الوطني االنتقالي . 1.2.3
  

 2بتاريخ " الممثل الوحيد لكل ليبيا"المجلس الوطني االنتقالي آأبرز جماعة للمعارضة، واعتبر نفسه  ظهر .46
ليمثلوا الغالبية وتم اختيار أعضاء المجلس الذي آان مقره في األصل في مدينة بنغازي   2011.35مارس 

، وشكل 2011مارس  5وعقد المجلس أول اجتماعاته بتاريخ .  حاء ليبياالعظمى من المجالس المحلية في أن
خالل الجلسة اللجنة التنفيذية التي تمثل حكومة ليبيا، ومجلسًا عسكريًا أنيطت به مهمة تنسيق النشاطات 

 .العسكرية
 

نوفمبر  22 بتاريخ.  المجلس الوطني االنتقالي معترف به اآلن على المستوى الدولي على أنه حكومة ليبيا .47
وزيرًا لإلشراف على االنتقال إلى الديمقراطية  24، أعلن عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 2011
 . التمثيلية

 

  القوات المسلحة . 2.2.3
  

                                                            
الحالة الليبية، مرآز جنيف للرقابة الديمقراطية على : هاسبيتر ماتيس، التحديات التي تواجه حكم القطاع األمني في الشرق األوسط 33

  .2، ص 2004يوليو  13- 12القوات المسلحة، ورقة مؤتمر، 
اللجان الثورية لها الحق في ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق "بأن  1996يونيو  5ارير بأن العقيد القذافي أآد صراحة بتاريخ ذآرت التق 34

هاسبيتر ماتيس، التحديات التي تواجه حكم القطاع األمني في الشرق : أنظر." تأمين النظام الثوري'القضاء بحق أعداء الثورة من أجل 
  .15، ص 2004يوليو  13-12ية، مرآز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ورقة مؤتمر، الحالة الليب: األوسط

  :، متوفر على الرابط2011مارس  5خطاب التأسيس للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت، : أنظر 35
council/‐natioonal‐transitional‐interim‐the‐of‐statement‐http://www.ntclibya.org/english/founding .  
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يبدو من المعلومات المتوفرة للبعثة بأن مجموعات المعارضة المسلحة المحلية ظهرت عفويًا في األيام  .48
وآانت هذه المجموعات مشكلة أساسًا وفي معظمها من .  2011فبراير  20األولى للثورة، ربما منذ 

وبالنظر إلى طبيعتها، فإن .  المحتجين المدنيين، وآانت مجهزة بأسلحة تم االستيالء عليها من قوات القذافي
ضم ومع مرور الوقت، ان.  المدينة أو البلدة –تلك المجموعات آانت منظمة ولها قيادة على المستوى المحلي 

إليها الفارون من قوات القذافي المسلحة، وظهر شكل من أشكال التنسيق الوطني تحت مظلة المجلس 
شكًال قريبًا من أشكال التسلسل القيادي الفعال آان موجودًا فقط على المستوى  ولكن.  الوطني االنتقالي

 .المحلي
 

 36.نات مستقلة تحت قيادة قائد محليتشير البعثة إلى أن مجموعات آانت موجودة وال تزال موجودة آكيا .49
 

حي التنظيم، أو القيادة والتحكم، المستوى نفسه الذي تتمتع الم تظهر المجموعات المسلحة المعارضة من نو .50
ويبدو من المعلومات التي تلقتها البعثة بأن قوات المعارضة يمكن تصنيفها في .  به القوات المسلحة النظامية

ن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ومجموعات تعمل من المناطق مجموعات تعمل م: مجموعتين
وقد آان هناك بالضرورة اختالف في أساس عمل وتنظيم هذه .  التي آانت ال تزال تحت سيطرة القذافي

 . المجموعات
 

يبدو بأن المجموعات التي آانت تعمل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة آانت منظمة على طول  .51
ويبدو .  إلى وحدات أآبر، تشمل سريات وألوية وآتائب وغير ذلك ةطوط عسكرية أآثر آالسيكية، ومقسمخ

أفضل تدريب، بما في ذلك على بأن هذه المجموعات، التي آانت تتمرآز في معظمها في شرق ليبيا، تلقت 
معارضة خالل النزاع ولكن وسائل اإلعالم نقلت عن قادة ال.  أيدي أفراد من القوات المسلحة الغربية

  37.إشارتهم إلى وجود صعوبات في التأآد من أن المقاتلين اتبعوا األوامر والتزموا بالهيكليات العسكرية
 

ليات ك، يبدو بأن جماعات المعارضة آانت منتظمة في هيفي المناطق التي آانت تخضع لسيطرة القذافي .52
وألسباب .  على مستوى المدينة أو البلدة –ئد محلي تشبه الخاليا الصغيرة تحت قيادة شاملة يضطلع بها قا

على سبيل المثال، آان . أفراد، آل منهم له اختصاصاته 5-4أمنية، ضمت آل خلية من هذا الخاليا عادة 
بعض أفراد الخلية هم من يمتلكون معلومات االتصال مع الخاليا األخرى أو القادة األعلى رتبة، بينما آانت 

                                                            
 وأثناء.  تتأآد طبيعة االستقالل الذاتي لهذه المجموعات من خالل القتال الفصائلي المتواصل الذي يجري بين تلك المجموعات في ليبيا 36

إغالق مطار طرابلس بعد : آريس ستيفن، ليبيا: أنظر على سبيل المثال.  تواجد البعثة في ليبيا، وقعت اشتباآات من هذا القبيل بشكل يومي
  .2011ديسمبر  11مهاجمة ميليشيا مارقة لكتيبة الحماية، الجارديان، 

  #http://www.youtube.com/watch?v=LJj1AKa11r8&feature=player_embeded!الجزيرة باللغة اإلنجليزية، : أنظر37 
  : ، متوفر على الرابط2011إبريل  BBC ،15ومارك ايربان، مهمة تشكيل جيش مناوئ للقذافي أآثر فاعلية، هيئة اإلذاعة البريطانية 

http://www.bbc.co.uk/blogs/newsnight/markurban/2011/04/the_task_of_forming_a_more_eff.htms؛   
  : ، متوفر على الرابط2011مارس  13، ودافيد زوتشينو، ثوار ليبيا يفرون باتجاه الشرق بالمئات، لوس أنجلوس تايمز

20110331‐retreat‐rebels‐libya‐fg‐http://articles.latimes.com/2011/mar/31/world/la؛   
  :، متوفر على الرابط2011مارس  24ة غير منضبطة وهزلية، اإلندبندنت، وآيم سينغوبتا، المقاومة تأسست على سخاف

‐on‐foundered‐has‐resistance‐the‐sengupta‐o.uk/opinion/commentators/kimhttp://www.independent.c
2251298.html‐ineptitude‐farcial‐and‐indiscipline‐own‐its .  
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في المجمل، آانت قوات المعارضة خلف الخطوط .  ن معلومات حول األسلحة، وهكذاحوزة أفراد آخريب
 . مقسمة إلى مجموعتين من ناحية المهام، إما مقاتلين أو أفراد في الوحدات اإلدارية أو اللوجستية

 

 أو قوات/خالل فترة الثورة، تلقى بعض أفراد مجموعات المعارضة المسلحة التدريب على أيدي منشقين و .53
في شرق ليبيا، وفي الجبال " المحررة"يب تم في األساس في المناطق رويبدو بأن هذا التد.  حلف الناتو

وتم تزويد المجموعات المسلحة أيضًا بأسلحة من .  الواقعة في غرب ليبيا، خاصة في جبل نفوسة وحوله
 .  دول أخرى

 

تدريب حول قانون النزاعات المسلحة أو معايير لم يشر أي من الثوار الذين التقت بهم البعثة إلى تلقيهم ال .54
ولكن أحد الثوار من زليتن أشار إلى تلقي تعليمات من القائد الميداني تحظر قتل الجنود   38.حقوق اإلنسان

 .غير المسلحين واإلساءة إلى المعتقلين
 

  حلف الناتو تحت قيادة 1973الدول األخرى المشارآة في القتال بموجب قرار مجلس األمن رقم . 3.3
  

ة حظرًا على دالسابع من ميثاق األمم المتحدة، فرض قرار مجلس األمن التابع لألمم المتح عمًال بالفصل .55
لحماية " آافة اإلجراءات الالزمة"وأجاز اتخاذ  40وأجاز فرض حظر على السالح، 39الطيران فوق ليبيا،

.   بعمليات جوية ضد أهداف ليبية 2011س مار 19وبناء عليه، بدأت القوات الدولية بتاريخ   41.المدنيين
 31ولكن، بتاريخ .  وقامت بهذه العمليات في البداية آل من فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة

حيث  42"عملية الحامي الموحد،"تولى حلف الناتو قيادة آافة القوات الدولية تحت مسمى ، 2011مارس 
 .  ول المشارآة، بما فيها الدول من خارج الحلفتولى الناتو القيادة على آافة الد

 
 : إلى أربعة فئاتمشارآة حلف الناتو في النزاع الليبي  يمكن تقسيموفقًا للمعلومات التي تلقتها البعثة،  .56

 
لناتو متواجدين على األرض في ليبيا يوفرون الدعم اللوجستي ويقوم بالتنسيق للهجمات احلف من آان أفراد  •

وقد أشارت مصادر موثوقة إلى تواجد مستشار واحد من الناتو في آل .  ان يشنها الناتوالجوية التي آ
وقد أشار عدد من المراقبين اآلخرين إلى تواجد أفراد من الناتو أيضًا في ليببا لتوفير   43.تقريبًا" جبهة"
  44.لتدريب والعمل آموجهين عسكريينا

وأشار أفراد قوات .  وحددتها قوات المعارضةشن حلف الناتو هجمات جوية ضد منشآت اختارتها  •
آانت تنقل إلى حلف الناتو، وآان الناتو بعد ) GPS(المعارضة إلى أن احداثيات نظام تحديد المواقع العالمي 

 . ذلك يتأآد من هذه األهداف قبل مهاجمتها
                                                            

وقد يكون الوضع في المناطق الواقعة في .  تود البعثة اإلشارة إلى أن المقابالت أجريت فقط في مناطق أقصاها شرقًا آانت مدينة سرت 38
  .قصى الشرق، تحديدًا حول بنغازي التي آانت تحت سيطرة المعارضة في معظم الوقت، مختلفًاأ

  . 6، الفقرة 2011مارس  UN Doc. S/Res/1973 ،17، 1973قرار مجلس األمن رقم  39
  .13، الفقرة 2011مارس  UN Doc. S/Res/1973 ،17، 1973قرار مجلس األمن رقم  40
  .4، الفقرة 2011مارس  UN Doc. S/Res/1973 ،17 ،1973قرار مجلس األمن رقم  41

  . http://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm" حلف الناتو وليبيا،: "أنظر أيضًا42 
  .  حلف الناتو متواجدين على األرض في مصراتة وفقًا لعدد من المصادر، آان هنالك ثالثة من أفراد/ على سبيل المثال 43

  . http://www.youtube.com/watch?v=18NSa3fBAY4: تقرير الجزيرة، متوفر على الرابط: أنظر على سبيل المثال44 
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أي دون استشارة قوات  حدد حلف الناتو وهاجم أهدافًا استنادًا إلى المعلومات واالستخبارات الخاصة به، •
 . المعارضة على األرض

وقد ذآر بأن قوات المعارضة .  شارآت قوات الناتو بشكل فعال في العمليات القتالية مع قوات المعارضة •
حول انتشار القوات الموالية للقذافي خالل العمليات الهجومية والدفاعية، وهو ما " آنية"آانت تنقل معلومات 
 .  ري ضدهاآان يؤدي إلى عمل فو

  
شاهدت البعثة العديد من األهداف التي هاجمها حلف الناتو، بما في ذلك منشآت عسكرية، وأهداف عسكرية،  .57

لناحية الظاهرية ذآر بأن قوات القذافي حولتها إلى من اآالدبابات وناقالت الجند المدرعة، وأهداف مدنية 
 . أهداف عسكرية

  اإلطار القانوني المطبق  .3
  

  فبراير  15في ليبيا في مرحلة ما بعد  تصنيف الوضع .1.4
 

فبراير  15تتفق البعثة مع استنتاج لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة بأن الوضع في ليبيا في مرحلة ما بعد  .58
) 1: (آل منها ينظمه إطار قانوني مختلفيمكن أن يقسم على النحو األنسب إلى ثالثة مكونات  2011

 45.النزاع المسلح الدولي الموازي) 3(نزاع المسلح غير الدولي؛ ال) 2(االحتجاجات السلمية؛ 
  

  االحتجاجات السلمية . 1.1.4
  

 15وتمتد هذه الفترة من يوم " وقت السلم،"حدثت المرحلة األولى من الثورة خالل ما يمكن أن يوصف بــ  .59
  46.ولى آما ذآر أعالهفبراير حتى اندالع النزاع المسلح غير الدولي في أوائل شهر مارس؛ المرحلة األ

واإلطار القانوني الدولي الذي .  تشير البعثة إلى أن هذه الفترة شهدت أعماًال قتالية تمثل بداية النزاع المسلح
 . ينطبق عليها هو القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  

  النزاع المسلح غير الدولي . 2.1.4
 

في هذه الحالة  –ن دولة وأطراف غير تابعة للدولة النزاعات المسلحة غير الدولية هي نزاعات مسلحة بي  .60
ويقسم قانون المعاهدات .  أو بين طرفين أو أآثر غير تابعين للدولة –قوات المعارضة المناوئة للقذافي 

ترآة من اتفاقيات جنيف شنزاعات تخضع للمادة الثالثة الم: النزاعات الدولية غير المسلحة إلى نوعين
الثاني التفاقيات اإلضافي فيما تخضع النزاعات األآثر تعقيدًا بقليل للبروتوآول  1949،47األربعة لعام 

                                                            
ة، مجلس حقوق ليبيالجماهيرية العربية الوقوعها في  دعىالم تهاآات القانون الدوليانالمعنية بالتحقيق في  لجنة التحقيق الدولية تقرير 45

  . 60، الفقرة 2011يونيو  UN Doc. A/HRC/17/44 ،1اإلنسان، 
  .  يةالتظاهرات السلم: أعاله 1.2أنظر القسم .  تقريبًا 2011أآتوبر  20بعد انتهاء النزاع المسلح بتاريخ " وقت السلم"عادت ليبيا إلى  46
نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية "النزاعات المذآورة في المادة الثالثة المشترآة تعرف على أنها  47

  ."المتعاقدة
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مع ذلك، تشير البعثة إلى أن القانون اإلنساني الدولي العرفي ينظم آال النوعين من   1949.48جنيف لعام 
 . لحة دون تمييزسالنزاعات الدولية غير الم

 
النزاع المسلح ينشأ "دولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة بأن قضت دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية ال .61

بين سلطات حكومية طويل األمد عندما يكون هنالك لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول، أو عنف 
يمكن اشتقاق عنصريين أساسيين من  49."ومجموعات مسلحة منظمة أو بين تلك المجموعات في داخل دولة

عنف مسلح طويل ) 1: (ناك نزاع مسلح غير دولي، يجب أن يتوفر عنصرانهذا التعريف، فلكي يكون ه
للتمييز عن حاالت "وآما هو مبين تبعًا لذلك،   51.مجموعات مسلحة منظمة) 2(وأن يشمل  50األمد،

االضطرابات المدنية أو النشاطات اإلرهابية، الترآيز هنا على المدى الطويل للعنف المسلح ومدى تنظيم 
 52."شارآةاألطراف الم

 

.  تحقق شرطا التنظيم والكثافة في األعمال العدائيةيلكي يكون هنالك نزاع مسلح غير دولي، يتوجب أن  .62
وفي المثال الحاضر أمامنا، ليس لدى البعثة ما يكفي من معلومات لتحديد التاريخ الدقيق لتصاعد األعمال 

مارس  10ن يبدو أنه يمكن أن يكون في أو حول ولك.  العدائية في ليبيا إلى حد النزاع المسلح غير الدولي
في تلك المرحلة، آانت األعمال العدائية المسلحة   53.آما حددته اللجنة الدولية للصليب األحمر – 2011

يومًا، وتصاعدت لتشمل استخدام األسلحة الثقيلة، حيث حشد القذافي آتائبه وشن هجمات  18تجري منذ 
ومجلس عسكري تابع له قد المدن، بينما آان المجلس الوطني االنتقالي واسعة من أجل استعادة عدد من 

أنشئا، وشملت األعمال العدائية قتاًال شديدًا في داخل المدن، وهو ما أدى إلى حدوث أضرار في الممتلكات 
 .تلى وجرحى ونزوح السكان المدنيينوسقوط ق

 

  النزاع المسلح الدولي الموازي. 3.1.4
  

االنطالقة لنزاع مسلح  2011مارس  19جوية التي بدأت دول أخرى القيام بها بتاريخ مثلت العمليات ال .63
أفعال حلف الناتو والدول "وتتفق البعثة مع لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة في تقييمها بأن .  دولي موازي

وعليه، فإن   54."ولياألجنبية األخرى المشارآة ال تتحكم في أفعال أي من أطراف النزاع المسلح غير الد

                                                            
جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما : "يشير البروتوآول اإلضافي الثاني إلى 48

  '" .البروتوآول'وتستطيع تنفيذ هذا اللحق ، يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة
المدعي ضد دوسكو تراديتش، القرار بشأن طلب الدفاع لالستئناف التمهيدي حول الوالية القضائية، دائرة االستئناف، المحكمة الجنائية  49

  . 70، الفقرة 1995أآتوبر  IT‐94‐1 ،2الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، 
المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  1949أغسطس  12من البروتوآول اإلضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في ) 2(1المادة  50

هوم النزاع أنثوني آولين، مف: أنظر أيضًا).  البروتوآول اإلضافي الثاني( 1977يونيو  8، )البروتوآول الثاني(المسلحة غير الدولية 
  . 127ص ) 2010آامبردج، (المسلح غير الدولي في القانون اإلنساني الدولي 

  . 123ص ) 2010آامبردج، (أنثوني آولين، مفهوم النزاع المسلح غير الدولي في القانون اإلنساني الدولي : أنظر أيضًا 51
 IT‐96‐21‐T ،16جنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، المدعي ضد ديالليتش وآخرين، الحكم، الدائرة االبتدائية، المحكمة ال 52

  .184، الفقرة 1998نوفمبر 
  . 2011مارس  10، 11/53هنالك حاجة ملحة إلى تطبيق قواعد الحرب، بيان صحفي : اللجنة الدولية للصليب األحمر 53
ة، مجلس حقوق ليبيالجماهيرية العربية الالمدعى وقوعها في  ليانتهاآات القانون الدوالمعنية بالتحقيق في  لجنة التحقيق الدولية تقرير 54

  .66، الفقرة 2011يونيو  UN Doc. A/HRC/17/44 ،1اإلنسان، 
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وليبيا يختلف من الناحية القانونية عن النزاع المسلح غير الدولي  ألخرىالنزاع المسلح الدولي بين الدول ا
  .الموصوف أعاله

 

  القانون الدولي المطبق . 2.4
  

لي القانون الدو:  2011فبراير  15هنالك ثالثة أطر من القانون الدولي تنطبق على الوضع في ليبيا بعد  .64
 . لحقوق اإلنسان، والقانون اإلنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي

  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان . 1.2.4
  

وبالتالي فهو ينطبق على مجمل الوضع الذي  55ينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان في آافة األوقات، .65
قد أآدت على انطباق القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتشير البعثة إلى أن محكمة العدل الدولية .  البعثة بحثهت

  56.والقانون اإلنساني الدولي معًا خالل النزاعات المسلحة، وفقًا لقاعدة التخصيص
 

ليبيا هي دولة طرف في معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  .66
واتفاقية مناهضة التعذيب  58لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،والعهد الدولي الخاص با 57والسياسية،

واتفاقية  60واتفاقية حقوق الطفل، 59وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة،
 62واتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز العنصري، 61القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة،

ولم تخطر ليبيا األمين العام لألمم   63.االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمو
المتحدة حول أية حالة طوارئ يمكن تبعًا لها االنتقاص من احترام أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 .  المدنية والسياسية، وبالتالي يبقى العهد مطبقًا برمته
 

شير البعثة إلى أن المجلس الوطني االنتقالي، بصفته الحكومة الجديدة في ليبيا، مقيد بااللتزامات الدولية ت .67
  64.لليبيا الموجودة سابقًا، بما في ذلك معاهدات القانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تعتبر ليبيا دولة طرفًا فيها

ة الناجحة مقيدة بالتزامات القانون الدولي من لحظة بدء ويعتبر القانون الدولي أيضًا بأن الجماعات المتمرد
مع ذلك، فإن القضايا التي يتناولها هذا التقرير فيما يتصل بسلوك قوات المعارضة قبل االعتراف   65.التمرد

                                                            
  . 106، الفقرة 2004يوليو  9التبعات القانونية لبناء جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، رأي استشاري، محكمة العدل الدولية،  55
، الحكم، محكمة العدل )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(النشاطات المسلحة في مناطق الكونغو : أنظر على سبيل المثال 56

  .216، الفقرة 2005ديسمبر  19الدولية، 
  .1970مايو  15انضمت إليه بتاريخ  57
  .1970مايو  15انضمت إليه بتاريخ  58
  .1989مايو  16انضمت إليها بتاريخ  59
  .1993إبريل  15 انضمت إليها بتاريخ 60
  .1989مايو  16انضمت إليها بتاريخ  61
  .1968يوليو  3انضمت إليها بتاريخ  62
  .2004يونيو  18انضمت إليها بتاريخ  63
  .77، ص )2005أوآسفورد، الطبعة الثانية، (وني قسيس، القانون الدولي ثأن: أنظر 64
  .UN Doc. A/56/10 ،2001ة القانون الدولي، ، مسئولية الدول عن األفعال الدولية الخاطئة، لجن10المادة  65



21 

 

بها آحكومة ليبيا ال تتعلق بااللتزامات المباشرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بل تتعلق أساسًا بالقانون 
  66.نساني الدولياإل

  

  القانون اإلنساني الدولي . 2.2.4
  

وقد   68.على آافة أوضاع النزاع المسلح، وهو ملزم لكافة أطراف النزاع 67ينطبق القانون اإلنساني الدولي .68
، والبروتوآول اإلضافي األول والبروتوآول اإلضافي 1949صادقت ليبيا على اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

لكن   69.، واتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح1949ن باتفاقيات جنيف لعام الثاني الملحقي
 مأللغاانقل ج ونتاوإتخزين و لستعماا تفاقية حظراليبيا لم تصادق على اتفاقية األسلحة العنقودية، أو 

 . األلغام تلك ميرتداد، ولألفردة لمضاا
 

ام قانون المعاهدات التي تنطبق على النزاع المسلح غير الدولي في تشمل أحك :النزاع المسلح غير الدولي .69
المادة الثالثة المشترآة في اتفاقيات جنيف األربعة، والبروتوآول  –والملزمة لكافة األطراف  –ليبيا 

وآافة األطراف ملزمة أيضًا بالقانون اإلنساني الدولي العرفي .  اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف
ويتضمن هذا الجزء األساسي من القانون قواعد معينة تتعلق، .  مطبق على النزاعات المسلحة غير الدوليةال

من بين أمور بأخرى، بمبدأ التمييز، ومعاملة المدنيين واألشخاص العاجزين عن القتال، وأساليب ووسائل 
  70.المحميين عيانالقتال، ووضع األشخاص واأل

 

لنزاع المسلح الدولي بين ليبيا والدول األخرى المشارآة في األعمال العدائية ا :مسلح الدوليالنزاع ال .70
، والقانون اإلنساني 1949يخضع التفاقيات جنيف األربعة لعام  1973بموجب قرار مجلس األمن رقم 

   . الدولي المطبق على النزاعات المسلحة الدولية
  

  القانون الجنائي الدولي . 3.2.4
  

جنائي الدولي محاسبة األفراد على االنتهاآات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي يضمن القانون ال .71
وفي ضوء حقيقة أن مثل هذه االنتهاآات تؤثر حتمًا .  واالنتهاآات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

الدولية حاليًا  تتمتع المحكمة الجنائية  72."جرائم دولية"فإنها تسمى  71على مصالح المجتمع الدولي بأسره،
                                                            

  .  مع ذلك، يبقى القانون الدولي لحقوق اإلنسان ذا صلة وثيقة بفهم بعض أحكام القانون اإلنساني الدولي، استنادًا إلى مبدأ التخصيص 66
  ." قانون النزاعات المسلحة"يعرف أيضًا باسم  67
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في  : "شترآة في اتفاقيات جنيف األربعةأنظر على سبيل المثال نص المادة الثالثة الم 68

  ."أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم آل طرف في النزاع بأن يطبق آحد أدنى األحكام التالية
  : ام، متوفر على الرابطاالنضم/ المصادقات: اللجنة الدولية للصليب األحمر، الجماهيرية العربية الليبية: أنظر 69

http://www.icrc.org/ihl.nsf/Pays?ReadForm&c=LY.  
لصليب اللجنة الدولية ل(القواعد : المجلد األول: بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي- جان ماري هينكيرتس ولويز دوزفالد: أنظر أيضًا 70

  ).2009األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، 
  .64، ص 2009غيرهارد فيرل، مبادئ القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية،  71
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8و 7و 6المواد : أنظر: لإلطالع على قائمة بالجرائم الدولية 72
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وعلى الرغم من أن ليبيا .  بالوالية القضائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية
النافذة في قرار مجلس  4، إال أن الفقرة ليست دولة طرفًا في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 73.من نظام روما األساسي) ب(13دولية للمحكمة بموجب المادة لت الوالية القضائية الفّع 1973األمن رقم 
 

ال يوجد أي مؤشر الرتكاب عمليات إبادة جماعية في ليبيا، ولكن البعثة تلقت معلومات موثوقة تشير إلى  .72
 .  احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 

وتتضمن المادة الثامنة من نظام .  مسلح يمكن أن ترتكب جرائم الحرب فقط في سياق نزاع  :جرائم الحرب .73
روما األساسي قائمة مفصلة باألفعال التي تعتبر جرائم حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 

فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فإن األفعال التي تقتضي تحميل المسئولية .  على حد سواء
 74"تهاآات الخطيرة للمادة الثالثة المشترآة في اتفاقيات جنيف األربعة،االن"الجنائية الفردية تشمل 

غير ذات الطابع االنتهاآات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على النزاعات المسلحة "و
وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية، فإن األفعال التي تقتضي تحميل المسئولية الجنائية   75."الدولي

االنتهاآات الخطيرة األخرى للقوانين "و 1949،76لفردية تشمل المخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام ا
   77."واألعراف السارية على النزاعات المسلحة الدولية

 

من الممكن أن ترتكب الجرائم ضد اإلنسانية في أوقات السلم آما في أوقات   :الجرائم ضد اإلنسانية .74
وترتكب الجرائم ضد اإلنسانية عندما يتم اقتراف أفعال محظورة معينة آجزء من .  النزاعات المسلحة

القتل : تشمل األفعال التي تشكل جرائم ضد اإلنسانيةو  78.هجوم واسع النطاق أو منظم ضد سكان مدنيين
من العمد، واإلبادة، واالسترقاق، واإلبعاد أو النقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو 

الحرية البدنية بما يخالف القواعد األساسية للقانون الدولي، والتعذيب، واالغتصاب، واالضطهاد، واالختفاء 
  79.القسري، وجريمة الفصل العنصري، واألفعال الال إنسانية األخرى ذات الطابع المماثل

 

  ات القانون الدولي ، وإن لزم األمر، مالحقات قضائية بشأن انتهاآاتحقيقااللتزام بإجراء ت. 3.4
  

عدد من المعلقين الذي يحظون باالحترام، بمن فيهم اللجنة الدولية للصليب األحمر، بأن االلتزام يؤآد  .75
بإجراء تحقيقات، وإن لزم األمر، مالحقات قضائية ألولئك المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية ينشأ بشكل 

ثال، فيما يتعلق باالنتهاآات الخطيرة للقانون اإلنساني على سبيل الم 80.مباشر من القانون الدولي العرفي
، تؤآد اللجنة الدولية للصليب األحمر بأن القانون العرفي يعتبر )جرائم الحرب –أي المادة الثامنة (الدولي 

                                                            
  . 4، الفقرة 2011مارس  UN Doc. S/Res/1973 ،17، 1973قرار مجلس األمن رقم  73
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ج)(2(8المادة  74
  . من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ه)(2(8المادة  75
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) أ)(2(8المادة  76
  .  روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من نظام) ب)(2(8المادة  77
، IT‐95‐14/2‐Aالمدعي ضد آورديتش وشيرآيتش، الحكم، دائرة االستئناف، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة،  78
  .93، الفقرة 2004ديسمبر  17
  . من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولي 7المادة : أنظر 79
  ).  2010أغسطس (تحديث : المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، غياب واضح لإلرادة: للمزيد من المعلومات، أنظر 80
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نيها أو قواتها المسلحة طيزعم ارتكابها على أيدي مواالدول أن تحقق في جرائم الحرب التي "بأن على آافة 
ويتوجب عليها أيضًا أن تحقق في جرائم الحرب .  لى أراضيها، وإذا لزم األمر، محاآمة المشتبه فيهمأو ع

هنالك نقاش بالمثل،  81."األخرى التي تتمتع بالوالية القضائية عليها، وإذا لزم األمر، محاآمة المشتبه فيهم
بإجراء تحقيقات ومالحقات قضائية لهذه  لجرائم ضد اإلنسانية تنشئ التزامًابشأن ا ملزمةبشأن أن القاعدة ال

وقد تبنت البعثة هذا المبدأ آمؤشر للوضع   82.الجرائم على المستوى الدولي بموجب القانون الدولي العرفي
 . الراهن فيما يتعلق بالقانون الدولي العرفي

 
حاآمتهم على عاتق في هذه الحالة، تقع المسئولية عن التحقيق مع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية وم .76

ولكن، إذا ثبت بوضوح عدم استعداد أو عدم قدرة ليبيا على إجراء التحقيقات والمالحقات القضائية .  ليبيا
آالمحكمة الجنائية الدولية أو دول أخرى بموجب مبدأ الوالية القضائية  –المطلوبة، فإن آليات العدالة الدولية 

 .  ضائيةيمكنها أن تمارس الوالية الق –الدولية 
 

مع االلتزام بقاعدة .  ال ينص القانون اإلنساني الدولي على آيفية إجراء التحقيقات في الجرائم الدولية .77
ترى البعثة بأن المعايير المفصلة للقانون الدولي لحقوق  83التخصيص التي قدمتها محكمة العدل الدولية،

لحقوق اإلنسان دائمًا أربعة عناصر أساسية  وقد حدد قضاء المحكمة األوروبية.  اإلنسان ينبغي أن تطبق
 ومستقًال وفوريًا ويشمل عنصر الرقابة فعاًال: يجب أن يكون التحقيق الجدي  84.إلجراء تحقيق جدي

تعكس هذه العناصر النتائج التي توصلت إليها أجسام حقوق اإلنسان الدولية األخرى، ومتطلبات  85.ةالعام
  .  القانون الجنائي الدولي

                                                            
اللجنة الدولية للصليب (القواعد : الجزء األول: بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي- ، جان ماري هينكيرتس ولويز دوزفالد158القاعدة  81

من اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب أمور  146استنادًا إلى االلتزام التعاقدي الوارد في المادة ).   2009 األحمر، مطبعة جامعة آامبردج،
  .أخرى

أآدت المحكمة الجنائية .  1996مشكلة قانونية ومعاصرة،  59القاعدة اآلمرة والتزامات الجميع،  :بسيوني، الجرائم الدولية. ك. م: أنظر 82
المدعي ضد دوسكو تاديتش، الحكم، االدائرة : فيا السابقة على وضع الجرائم ضد اإلنسانية في القانون العرفي فيالدولية الخاصة بيوغوسال

  .   937، الفقرة 1997مايو  IT‐94‐1‐t ،7االبتدائية، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، 
؛ 106، الفقرة 2004يوليو  9ية المحتلة، رأي استشاري، محكمة العدل الدولية، التبعات القانونية لبناء جدار في األرض الفلسطين 83

، 2005ديسمبر  19، الحكم، محكمة العدل الدولية، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(والنشاطات العسكرية في أراضي الكونغو 
  .  216الفقرة 

  .  يكية لحقوق اإلنسان، ولجنة حقوق اإلنسانهذه الشروط مثبتة أيضًا في فقه المحكمة البين أمر 84
أغسطس  4، 24746/94هاغ جوردان ضد المملكة المتحدة، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، طلب رقم : أنظر على سبيل المثال 85

وناتشوفا وآخرين  ؛2003أآتوبر  1، 29178/95؛ وفينوآان ضد المملكة المتحدة، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، طلب رقم 2001
  .2005يوليو  6، 43579/98ورقم  43577/98ضد بلغاريا، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، طلب رقم 
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  نتاجات ومالحظات بعثة تقصي الحقائق است .4
  

) 1: (التزامًا باالختصاصات المحددة، حققت البعثة في االنتهاآات التي يزعم ارتكابها من قبل آل من .78
الدول األخرى ) 3(قوات المعارضة السابقة؛ ) 2(الحكومة الليبية السابقة بقيادة العقيد معمر القذافي؛ 

في أية حوادث  وبحثت البعثة.  1973لس األمن رقم ي ليبيا بموجب قرار مجالمشارآة في العمليات القتالية ف
 . 2011فبراير  15وقعت في أو بعد 

  

  االنتهاآات التي من المحتمل أن تكون الحكومة الليبية السابقة ارتكبتها  .1.5
   

  مالحظات عامة . 1.1.5
  

ومن .  حياة في ليبيا قبل الثورةرسم آافة األشخاص الذين التقت بهم البعثة بشكل فعلي صورة مروعة لل .79
الواضح بأن ليبيا في عهد العقيد القذافي آانت يسودها مناخ من الخوف، يخشى فيه األشخاص التحدث عما 

تسحق بال رحمة، وآانت قوات  – سواء آانت حقيقية أو معتقدة –فيه المعارضة آانت يجول في خاطرهم، و
عثة بوشعرت ال.  اق ومنظمة مع تمتعها بحصانة آاملةنطكب بشكل واضح انتهاآات واسعة الاألمن ترت

بالصدمة لعدم وجود استثمار حكومي في البنية التحتية العامة، عند األخذ بعين االعتبار عائدات النفط 
 . الكبيرة الناتجة في عهد القذافي

 
وسجن أبو سليم  . 1996من الحوادث التي توضح طبيعة حكم القذافي مجزرة سجن أبو سليم في شهر يونيو  .80

في   86.سجين محتجزين فيه 1700 – 1600آان نحو  ةهو سجن رئيسي في طرابلس، وعند وقوع الحادث
أعقاب تمرد السجناء بسبب ظروف االعتقال، وبعد مفاوضات آانت على ما يبدو ناجحة، تم تجميع السجناء 

لنار على السجناء،  السنوسي أطلقت اتقارير بأن قوات األمن تحت قيادة عبد اهللا أفادتو.  ساحات السجنفي 
ولم يتم إخبار العائالت بشأن مقتل أبنائها، واستمر الكثيرون في .  سجين 1200مقتل نحو  وهو ما أسفر عن

 .  ًازيارة السجن لعدة سنوات تارآين هدايا ومؤن
 

ب في السلطة في في تقلد مناص ارتكابها هذه الحادثة ألي تحقيق فعال، واستمر المسئولون عن علم تخض .81
وذآر بأن السيد فتحي تربل، الذي أثار اعتقاله .  2011ليبيا إلى أن تمت اإلطاحة بحكم القذافي في عام 

 . في بنغازي، آان ممثًال لعدد من الضحايا 2011فبراير  15احتجاجات 
 

إلجراء ذلك خارج نطاق اختصاصات البعثة، إال أن من الواضح بأن هنالك ضرورة  نعلى الرغم من أ .82
وتشمل المسائل .  تحقيقات مستفيضة في الجرائم الدولية التي من الممكن أن يكون نظام القذافي قد ارتكبها

يجب آشف الحقيقة بشأن آافة .  التي أخبرت بها اللجنة طوال الوقت التعذيب، وعمليات القتل، واالختفاء
 .  لمسئولين عنهاهذه الحوادث، والتمسك بحق الضحايا في جبر الضرر، ومحاسبة ا

                                                            
  .2006يونيو  27، 1996عمليات القتل في سجن أبو سليم في شهر يونيو : هيومان رايتس ووتش، ليبيا 86
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  استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين . 2.1.5
  

الذين رووا تفاصيل حول  –خاصة في طرابلس والزاوية ومصراتة  –قابلت البعثة عددًا من الشهود  .83
حتى  15استخدام القوة المفرطة ضد االحتجاجات السلمية في األيام األولى للثورة، بالتحديد في الفترة من 

 . 2011ر فبراي 24
 

ويبدو .  متسقة وموثوقة بشأن استخدام الذخيرة الحية لتفريق وقمع االحتجاجات السلمية معلوماتتلقت البعثة  .84
بأن القوة المفرطة المستخدمة شملت األسلحة النارية الصغيرة، مثل بنادق الكالشنكوف الهجومية، ولكنها 

في مدينة .  الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات سرعان ما تصاعدت لتشمل األسلحة الثقيلة مثل الرشاشات
في المسجد  تصمينبين المحتجين المع 2011فبراير  17الزاوية، يبدو بأن معارك قد وقعت بدءًا من يوم 

الموجود في الميدان الرئيسي في المدينة وحوله، وقوات القذافي التي هاجمت المحتجين باستخدام المدافع 
 . شاشات الثقيلةالمضادة للطائرات والر

 

ولجنة  88ومنظمة العفو الدولية، 87هيومان رايتس ووتش،منظمة عدد من الجهات األخرى، مثل  تلقد وثق .85
بشكل متسق نماذج مشابهة من استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات  89التحقيق التابعة لألمم المتحدة،

طرابلس والزاوية، تم توثيق استخدام القوة باإلضافة إلى مدن مصراتة و.  2011هر فبراير الليبية في ش
 90.ودرنة وطبرق وأجدابيا ءالمفرطة أيضًا في مدن بنغازي والبيضا

 

.  أو أصيبوا ن أعدادًا آبيرة من المدنيين قتلواالضحايا، ولكن من الواضح بأأعداد ال تتوفر أرقام دقيقة بشأن  .86
 2011.91فبراير  25إلى  15في الفترة من  اقتلو شخصًا 755أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن نحو 

 

وآما .  عالوة على ذلك، يبدو بأن مثل هذا السلوك آان نتاجًا لسياسة موضوعة على أعلى المستويات .87
، أعلن سيف اإلسالم القذافي بأن 2011فبراير  20في المحكمة الجنائية الدولية في  تمهيديةأشارت الدائرة ال

  92."سيكون له دور أساسي في فرض األمن وإعادة األمور إلى طبيعتها بأي ثمن الجيش من اآلن فصاعدًا"
 سنزحف أنا والماليين، لتطهير ليبيا شبرًا": ، صرح معمر القذافي قائًال2011فبراير  23بالمثل، بتاريخ 

لقد ": وأضاف 93"،نجاس، حتى تتطهر البالد من الدنس واألفردًا ، زنقة زنقة، فردًادارًا ، دارًابيتًا ، بيتًاشبرًا

                                                            
؛ وهيومان رايتس 2011فبراير  20لعمليات القتل غير القانونية،  على الحكومات أن تطالب بوضع حد: هيومان رايتس ووتش، ليبيا 87

  . 2011فبراير  18شخصًا في غضون ثالثة أيام،  84قوات األمن تقتل : ووتش، ليبيا
  . 2011عمليات قتل وتعذيب واختفاء وتعذيب، : منظمة العفو الدولية، المعرآة في ليبيا 88
ة، مجلس حقوق ليبيالجماهيرية العربية الالمدعى وقوعها في  انتهاآات القانون الدوليلتحقيق في المعنية با لجنة التحقيق الدولية تقرير 89

  . 98-85، الفقرات 2011يونيو  UN Doc. A/HRC/17/44 ،1اإلنسان، 
  .41قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة  90
  . 39- 36المدعي العام، الفقرات قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب  91
  . 26قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام، الفقرة  92
  .المصدر السابق 93
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تم توزيع الضباط الوحدويين األحرارعلى آل قبائلهم ومناطقهم، ليقودوا هذه القبائل وهذه المناطق، 
 94."ويؤمنوها ويطهروها من هذه الجرذان

 

 لمية مخاوف واضحة بشأن انتهاك بعضيثير استخدام القوة المفرطة على هذا النحو ضد االحتجاجات الس .88
والحق في التجمع  96والحق في حرية التعبير، 95ساسية، بما فيها الحق في الحياة،حقوق اإلنسان األ

إن مثل هذا االعتداءات والتي يبدو بأنها قد ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منظم يمكن أن تشكل  97.السلمي
 . جرائم ضد اإلنسانية، خاصة جرائم القتل العمد واالضطهاد

 

حكمة الجنائية الدولية مذآرات اعتقال بحق معمر القذافي، وسيف ، أصدرت الم2011يونيو  27بتاريخ  .89
اإلسالم القذافي، وعبد اهللا السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية تتمثل في القتل واالضطهاد وذلك 

  2011.98فبراير  28و 15بسبب دورهم في قمع االحتجاجات في الفترة بين 
 

  . راء المزيد من التحقيقاتترى البعثة بأن هذه المزاعم تتطلب إج .90
  

  حملة اعتقاالت جماعية : االعتقال التعسفي. 3.1.5 
  

يعتقد بأنهم آذلك خالل  رضين فعليين أواموثوقة ومتسقة حول اعتقاالت جماعية لمع معلوماتتلقت البعثة  .91
اوية، حول اعتقاالت تعسفية جماعية في مدن طرابلس، والز معلوماتبعثة لبالتحديد، تلقت ا.  الثورة

ن هذه االعتقاالت قد بدأت في أواخر شهر يناير وأوائل شهر فإيبدو على ما و.  وزليتن، والخمس، ومصراتة
.  في محاولة استباقية من جانب الحكومة القائمة آنذاك الجهاض التظاهرات المخطط لها -  201199فبراير 

تشير البعثة إلى .  على األقل 2011ويبدو بأن حملة االعتقاالت هذه استمرت حتى منتصف شهر أغسطس 
أن تلك االعتقاالت يبدو بأنها تصاعدت بشكل آبير في مناطق مثل الزاوية ومصراتة بعد إعادة سيطرة 

 .  قوات القذافي عليها بشكل آامل أو جزئي
 

أفاد عدد من الشهود والضحايا بأن عددًا من األشخاص اعتقلوا من منازلهم بعد أن ظهرت أسماؤهم في  .92
 .  أعدتها قوات األمن" ئمةقا"

 

االعتقاالت على ما يبدو رافقتها بشكل منظم عمليات تعذيب  عثة تسليط الضوء عل استتناجها بأنتود الب .93
 100.ومعاملة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة

                                                            
  .المصدر السابق 94
  . ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية6المادة  95
  . ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية19المادة  96
  .، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية21دة الما 97
  . أعاله 22الفقرة : أنظر 98
  . لزمني للنزاعاأعاله، التسلسل  2أنظر القسم  99

  .أدناه، التعذيب، والمعاملة القاسية أو الال إنسانية أو الحاطة بالكرامة، واالنتهاآات أثناء االحتجاز 7.1.5القسم : أنظر 100
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سان، حسب يشكل الحظر المفروض على االعتقاالت التعسفية حقًا أساسيًا بموجب القانون الدولي لحقوق اإلن .94
وتعتقد البعثة بأن الطابع واسع النطاق .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9نص المادة 

والمنظم على ما يبدو لالعتقاالت التعسفية الجماعية للمعارضين السياسيين المحتملين قد يشكل أيضًا جريمة 
 102.واالضطهاد 101ولي،ضد اإلنسانية تتمثل في السجن في انتهاك للقانون الد

 

 .  ترى البعثة بأن هذه االدعاءات تقتضي إجراء مزيد من التحقيقات .95
 

  هجمات عشوائية في الزاوية ومصراتة : تشيير العمليات القتالية. 4.1.5
  

تتعلق بهجمات عشوائية وانتهاآات لمبدأ التمييز من قبل قوات القذافي في آل من  تلقت البعثة معلومات .96
وأفاد شهود عن قصف لمناطق مدنية بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وإطالق آثيف .  تةالزاوية ومصرا

في الزاوية، ذآر بأن استخدام هذا التكتيك بدأ في أوائل .  للصواريخ من قبل قوات القذافي على مناطق مدنية
 . شهر مارس قبل شن قوات القذافي لهجوم مضاد واسع النطاق

 
واريخ صا من قذائف الهاون، وقذائف المدفعية الثقيلة، والصورايخ، بما في ذلك عرضت على البعثة بقاي .97

والحظت البعثة أضرارًا واسعة .  والتي أفيد بأن قوات القذافي أطلقتها باتجاه المناطق السكنية –جراد 
 .  مع استخدام مثل هذه األسلحة جمالنطاق تتس

 

ول هجمات عشوائية في حهذه حيث أوردت تفاصيل  أيدت تقارير المنظمات الدولية مالحظات البعثة .98
 104.وجبل نفوسة 103مصراتة،

 

تتعلق باستهداف القناصة الموالين للقذافي لمدنيين من البنايات  معلوماتفي مصراتة، تلقت البعثة أيضًا  .99
وهيومان رايتس  106وأآدت منظمة العفو الدولية 105.العالية، من بينها مبنى التأمين في شارع طرابلس

  .هذه المزاعم 107ووتش
 

                                                            
  . ، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية)ه()1(7المادة  101
  . ، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية)ح)(1(7المادة  102
  .2011تحت الحصار وتحت النيران،  –منظمة العفو الدولية، مصراتة  103
  .2011يجاد األمان في تونس، اختفاءات في جبال نفوسة المحاصرة حيث يسعى اآلالف إل: منظمة العفو الدولية، ليبيا 104
  .  تقريبًا 2011إبريل  16مارس و 18ذآر بأن عددًا آبيرًا من القناصة تواجدوا في هذا المبنى في الفترة بين  105
  .10، ص 2011تحت الحصار وتحت النيران،  –، مصراتة ةالدولي منظمة العفو 106
  : ، متوفر على الرابط2011إبريل  10مدنيين، هجمات حكومية في مصراتة تقتل : هيومان رايتس ووتش، ليبيا 107

civilians‐kill‐misrata‐attacks‐government‐http://www.hrw.org/news/2011/01/10/libya .  
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يحظر القانون اإلنساني الدولي العرفي صراحة الهجمات العشوائية، والتي تتميز في طابعها  .100
ويحظر القانون اإلنساني الدولي  108.بضرب األهداف العسكرية والمدنية أو األعيان المدنية دون تمييز

  109.العرفي أيضًا االستهداف المباشر للمدنيين أو األعيان المدنية
 

ختلف حظر الهجمات العشوائية عن حظر استهداف المدنيين أو األعيان المدنية بصورة مباشرة، ي .101
في قضية غاليتش، قضت الدائرة االبتدائية في المحكمة .  ولكن من الناحية العملية، يتحد الحظران دائمًا

ين أو األعيان المدنية دون الهجمات التي تستهدف المدني"الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة بأن 
وتم التأآيد على هذا األمر في قضية مارتيتش، حيث  110."تمييز قد تشكل هجمات مباشرة ضد المدنيين

وقد .  كان المدنيينسقصف مدينة زاغرب آان هجومًا واسع النطاق ضد ال"قضت الدائرة االبتدائية بأن 
-Mق للهجوم والطابع العشوائي لقاذفة الصواريخ خلصت إلى هذا االستنتاج على أساس الطابع واسع النطا

87 Orkan".111 
 

.  هي أسلحة عشوائية بطبيعتها وينبغي أال تستخدم ضد المناطق السكنية قذائفتشير البعثة إلى أن ال .102
 نوينتهك استخدام مثل هذه األسلحة العشوائية مبدأ التمييز ويرقى إلى مستوى االستهداف المباشر للمدنيي

 .  لمدنيةواألعيان ا
 

تشير البعثة إلى أن المدفعية وقذائف الهاون ليست أسلحة دقيقة ، حيث ال يمكن استخدامها بالمثل،  .103
لمهاجمة هدف محدد، على سبيل المثال بنفس طريقة استخدام قذائف الدبابات، فهنالك حاجة إلى رشقات 

ن شأن عملية التقويس هذه، وم).   وتسخدم لوضع الهدف في المرمى" التقويس"تعرف باسم (تصحيحية 
وهي عنصر مالزم للهجمات باستخدام المدفعية وقذائف الهاون، أن تقتل أو تصيب أو تلحق أضرارًا بأي 

ملم ذات التفجير  155يذآر بأن نصف القطر المميت لقذيفة من عيار .  أفراد أو أعيان في محيط الهدف
إلى  100بينما نصف قطر اإلصابة هو مترًا،  150إلى  50يتراوح بين  –شاهدت البعثة بقايا منها  –العالي 

وال يمكن أن يميز استخدام مثل هذا األسلحة في المناطق السكنية المزدحمة أو بالقرب منها   112.متر 300
رية، بالتالي فإن من البديهي أن استخدامها ينتهك كيان المدنية واألهداف العسعبشكل فعال بين المدنيين واأل

 .  روض على الهجمات العشوائيةالحظر المف
 

تشكل الهجمات العشوائية واالستهداف المباشر للمدنيين أو األعيان المدنية في النزاعات المسلحة  .104
من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ) 2(و) 1)(2(8غير الدولية جرائم حرب حسب نص المادة 

                                                            
اللجنة الدولية للصليب (القواعد : بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي، المجلد األول- سزلويز دوزفالد، جان ماري هينكيرت12القاعدة  108

  ).2009األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، 
يب اللجنة الدولية للصل(القواعد : بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي، المجلد األول-، جان ماري هينكيرتسزلويز دوزفالد1القاعدة  109

  ). 2009األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، 
ديسمبر  IT‐98‐29‐T ،5المدعي ضد غاليتش، الحكم، الدائرة االبتدائية، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة،  110

  .  57، الفقرة 2003
أآتوبر  IT‐95‐11‐A ،8بيوغوسالفيا السابقة،  المدعي ضد مارتيتش، الحكم، دائرة االستئناف، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 111

  . 253، الفقرة 2008
  : ، متوفر على الرابط2009يناير  16ينبغي التوقف عن قصف مدينة غزة المزدحمة بالسكان، : هيومان رايتس ووتش، إسرائيل 112

3‐2009/01/16http://www.hrw.org/ar/news/ . 
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و منظم ضد سكان مدنيين، فإن هذه األفعال قد آجزء من هجوم واسع النطاق أوإذا ارتكبت   113.الدولية
 .جريمة ضد اإلنسانية تتثمل في القتل العمدمستوى ترقى إلى 

 

 . ترى البعثة بأن هذه المزاعم تتطلب المزيد من التحقيق .105
 

  استخدام الدروع البشرية . 5.1.5
  

.  ما آدرعين بشريينأجرت البعثة مقابلتين منقصلتين مع شاهدين أفادا بأن قوات القذافي استخدمته .106
وذآر آالهما بأنهما نقال في .  في مدينة زليتن 2011أغسطس  18اعتقل الشاهدان بشكل منفصل بتاريخ 

مساء ذلك اليوم إلى منطقة تقع شرق مدينة زليتن حيث تم وضعهما في حاوية بين عربتين عسكريتين آانتا 
وذآر .  شخصًا آانوا محتجزين في الحاوية 20و وأفاد الشاهدان بأن نح 114.تشارآان في العمليات القتالية

، حيث احتجزوا أيضًا في حاوية شحن في مدينة الزاوية شهود آخرون بأنهم استخدموا آدروع بشرية
 . موضوعة بالقرب من أهداف عسكرية

 
أيضًا باستخدام قوات القذافي  116والمنظمات غير الحكومية الدولية 115أفادت وسائل اإلعالم .107

  . يةللدروع البشر
 

واعتبرت  117.جزءًا من القانون اإلنساني الدولي العرفير استخدام الدروع البشرية يشكل حظ .108
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة استخدام الدروع البشرية آجريمة حرب في النزاعات 

 119.رامة الشخصيةأو إهانة للك 118المسلحة غير الدولية، إما آشكل من أشكال المعاملة القاسية
 

 .  ترى البعثة بأن هذه المزاعم تتطلب مزيدًا من التحقيق .109
 

  مزاعم بشأن عمليات اغتصاب . 6.1.5
                                                            

: بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي، المجلد األول- ، جان ماري هينكيرتسزلويز دوزفالد156والقاعدة  12القاعدة : أنظر أيضًا 113
  )2009اللجنة الدولية للصليب األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، (القواعد 

  .ر اآلخر بأنه وضع بين راجمتي صواريخأشار أحد الشاهدين إلى أنه وضع بين دبابتين، بينما ذآ 114
؛ وروب غريلي، 2011أغسطس  28آريس ستيفن، قوات القذافي تستخدم الدروع البشرية حسب ادعاء ثوار ليبيا، صحيفة الجارديان،  115
  . 2011سبتمبر  11التلغراف، " يستخدمون السجناء آدروع بشرية لحماية سرت،"الموالون للقذافي : ليبيا
  . 2011مايو  5جرائم حرب، ارتكاب الهجمات ضد مصراتة تشير إلى : فو الدولية، ليبيامنظمة الع 116
اللجنة الدولية للصليب (القواعد : بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي، المجلد األول- ، جان ماري هينكيرتسزلويز دوزفالد97القاعدة  117

  )2009األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، 
مارس  IT‐95‐14‐T ،3كيتش، الحكم، الدائرة االبتدائية، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، المدعي ضد بالس 118

؛ والمدعي ضد آروديتش وتشيرآيتش، الحكم، الدائرة االبتدائية، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، 716، الفقرة 2000
IT‐95‐14/2‐T ،26 256، الفقرة 2001 فبراير.  

‐IT، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، سكي، الحكم، الدائرة االبتدائيةالمدعي ضد أليكوف: أنظر على سبيل المثال 119
95‐14/1‐T ،15  229، الفقرة 1999يونيو .  



30 

 

  
بشأن مزاعم حول عمليات اغتصاب  التقاريراستمعت البعثة خالل تحقيقاتها إلى العديد من  .110

باالستيالء علومات تتصل وشملت هذه التقارير في الغالب م.  ارتكبتها قوات القذافي، خاصة في مصراتة
 . على مخازن حبوب الفياغرا وتوزيعها على مقاتلي القذافي

 
من أطباء  معلوماتإلى تلقي في مصراتة أشار رئيس الفريق القانوني لتوثيق الجرائم الدولية  .111

وقد تناول تقرير بعثة .  ومعالجين نفسيين حول عمليات اغتصاب، ومعلومات مباشرة من إحدى الضحايا
حقيق التابعة لألمم المتحدة بالتفصيل تقارير حول عمليات اغتصاب ارتكبها مقاتلو القذافي وقوات الت

  120.المعارضة
 

 . لم يكن بإمكان البعثة التحقق من هذه االدعاءات بشكل مستقل .112
 

.  تود اللجنة إثارة مسألتين ملحتين فيما يتعلق بالمزاعم بشأن عمليات االغتصاب والعنف الجنسي .113
تعي البعثة الحساسية المرتبطة بمثل هذه الجرائم، خاصة في مجتمع محافظ مثل ليبيا، ولكن البعثة : أوًال

فيها بصرف النظر عن السياق، فهذه الجرائم  البحثتؤآد بأن المزاعم بشأن ارتكاب مثل هذه الجرائم يجب 
التحقيق في هذه الجرائم  بيج  .ال تقل عن جرائم القتل العمد والتعذيب وغيرها من أشكال االعتداء الجسدي

وتنبع .  بشكل آامل، والقيام بمالحقات قضائية في حال وجود أدلة، بصرف النظر عن حساسية هذا األمر
اإلشاعات بشأن عمليات اغتصاب  تقوداألهمية الخاصة لمثل هذه التحقيقات عندما، آما هي الحال هنا، 

غير قضائية يتولها " عدالة"إلى  –وجدي في حقيقتها  دون أن يكون هنالك أي تحقيق فعلي –وعنف جنسي 
تشير اللجنة إلى أن التحقيقات في : ثانيًا  121.عون إلى االنتقام بشأن االنتهاآات المشاع عنهاسأولئك الذي ي

ن لهذه ون ومدربوالمزاعم بشأن عمليات اغتصاب وعنف جنسي يمكن وينبغي أن يقوم بها أشخاص مؤهل
قها استشارات وغيرها من أشكال المساعدة الجسدية والنفسية، حيث يستطيع المحققون الغاية، على أن تراف

.  نما يفصلون الواقع عن اإلشاعةيالمدربون أن يتعاملوا مع هذا القضايا بطريقة حساسة من الناحية الثقافية، ب
ناة الضحايا عالوة على ذلك، أظهرت التجارب في مجتمعات شبيهة أخرى بأن الصمت يمكن أن يزيد معا

 . بدًال من إفادتهم
 

) 4)(ه)(2(8يعتبر االغتصاب جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية حسب نص المادة  .114
في حال ارتكاب هذه الجريمة آجزء من هجوم واسع .  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  122.ضد اإلنسانيةالنطاق وعشوائي ضد سكان مدنيين فإنها قد تشكل جريمة 
 

 .  ترى البعثة بأن تلك المزاعم بشأن عمليات اغتصاب تتطلب إجراء المزيد من التحقيقات الفعالة .115
 

                                                            
ة، مجلس حقوق ليبيالجماهيرية العربية الالمدعى وقوعها في  ليانتهاآات القانون الدوالمعنية بالتحقيق في  لجنة التحقيق الدولية تقرير 120

  . 218- 214، الفقرات 2011يونيو  UN Doc. A/HRC/17/44 ،1اإلنسان، 
  .  األعمال االنتقامية والقتل الواضح لمعمر القذافي خارج نطاق القضاء: مالحظات عامة. 1.2.5القسم : أنظر أدناه 121
  .ا األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روم) ز)(1(7المادة  122
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  التعذيب والمعاملة القاسية والال إنسانية واالنتهاآات أثناء االعتقال . 7.1.5
  

ها قوات القذافي ة النطاق ومنظمة ارتكبتعمتسقة وموثوقة حول انتهاآات واس تلقت البعثة معلومات .116
في مدن الزاوية وطرابلس وزليتن  معلوماتواستمعت اللجنة بشكل مباشر إلى .  بحق أشخاص محتجزين

أشار رئيس الفريق .  والخمس ومصراتة، بينما أشارت أطراف أخرى إلى انتهاآات مماثلة في أنحاء ليبيا
حالة من هذا القبيل في مدينة مصراتة  300القانوني لتوثيق الجرائم الدولية في مصراتة إلى توثيق نحو 

 .  وحدها
 
الضرب أشار آافة األشخاص الذي أجريت معهم مقابالت إلى نماذج مشابهة من االنتهاآات تشمل  .117

عتقال واالستجواب، وإساءة خالل المراحل األولى من اال –يصل في الغالب إلى حد التعذيب  –العنيف 
متسقة وموثوقة حول اعتداءات جسدية  معلوماتوتلقت البعثة .  تجازالمعاملة في المراحل الالحقة من االح

منظمة بشكل واضح تشمل الضرب باستخدام اللكمات، واألسالك الكهربائية والبالستيكية، وأعقاب البنادق 
موثوقة من  قلين الجرحى، وتلقت البعثة معلوماتويبدو بأن العالج الطبي لم يتم توفيره للمعت.  وغيرها
 .  ول وفاة معتقلين جراء التعذيب الذي تعرضوا له خالل احتجازهمشهود ح

 

وتم نقله إلى مدينة  2011يونيو  8أشار أحد الشهود، والذي اعتقل في مدينة الزاوية بتاريخ  .118
قيدت أيادينا خلف ظهورنا، وتم عصب أعيننا، وتعرضنا : "معاملة نمطية ما آان على ما يبدوطرابلس، إلى 

أخرجونا واحدًا تلو اآلخر من .  نا شخص مصاب، وقد فقد وعيه بسبب الضرب الشديدآان مع.  للضرب
.  نا على األرض، ثم قاموا بوضع أغطية فوقنا، وبدأوا بإطالق النار حولنا وبيننا لترويعناالعربات ووضعو

شاهد اعتقل على نحو مماثل، أفاد   123."وتعرضنا أيضًا للتعذيب بالكهرباء، إضافة إلى آافة أشكال الضرب
بدأ الضرب باستخدام .  ضربوني بشدة في غرفة التحقيق: "بما يلي 2011مايو  20في مدينة الخمس بتاريخ 

الخراطيم البالستيكية واألسالك الكهربائية، ومن ثم استخدموا الصعقات الكهربائية على مختلف أجزاء 
 124."عينين آنذاكال أعلم آم عدد من آانوا يضربونني ألنني آنت معصوب ال.  جسدي

 

ال يزال العديد من الشهود الذي أجريت معهم المقابالت يحملون آثار ذلك التعذيب، وذآروا بأنهم  .119
 . يعانون من مشاآل جسدية ونفسية نتيجة للطريقة التي عوملوا بها أثناء احتجازهم

 

ار ملزم في القانون إن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الال إنسانية أو الحاطة بالكرامة هو معي .120
حيث يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان صراحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية  125،الدولي

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية  7أو الال إنسانية أو الحاطة بالكرامة في المادة 
نساني الدولي، فإن التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وفيما يتعلق بالقانون اإل.  مناهضة التعذيب

ويعتبر التعذيب أو .  1949محظورة بموجب المادة الثالثة المشترآة في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

                                                            
  . 2011نوفمبر  22أجريت المقابلة مع الشاهد في مدينة طرابلس بتاريخ  123
  .2011نوفمبر  17أجريت المقابلة مع الشاهد في مدينة الخمس بتاريخ  124

 IT‐95‐17/1‐T ،10سالفيا السابقة، المدعي ضد فورونديتشيا، الدائرة االبتدائية، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغو: أنظر 125
  .139، الفقرة 1998ديسمبر 
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وقد يشكل عمًال يؤسس لجريمة  126المعاملة الال إنسانية آجريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية،
  127.ضد اإلنسانية

 

 . ترى البعثة بأن هذه المزاعم تتطلب إجراء المزيد من التحقيق .121
 

  في الخمس " مرآز اعتقال الحاويات. "1.7.1.5
  

آان المرآز .  في مدينة الخمس" مرآز اعتقال الحاويات" 2011نوفمبر  17زارت البعثة بتاريخ  .122
وحسب المعلومات التي تلقتها البعثة، استولت .  في السابق موقع بناء تشرف عليه شرآة مقاوالت بريطانية

، وتم استخدامه منذ ذلك التاريخ آمرآز اعتقال إلى أن 2011مارس  15آتيبة خميس على الموقع بتاريخ 
 .  2011أغسطس  23إلى  21ضة على مدينة الخمس في الفترة من سيطرت قوات المعار

 
وحدة تحقيق، ووحدة : يبدو من إفادات الشهود بأن مرآز االعتقال آان مقسمًا إلى ثالث وحدات .123

وآان يتم .  احتجاز في الحاويات، ووحدة احتجاز أخرى في مبنى عادي احتجز فيه عدد آبير من المعتقلين
ن في وحدة التحقيق بشكل مؤقت فقط، حيث آانوا يتعرضون لضرب شديد يصل إلى حد اإلبقاء على المعتقلي

.  وآان المعتقلون بعد ذلك ينقلون إلى إحدى حاويتين في المكان أو يحتجزون في الغرفة األآبر.  التعذيب
نها واستمعت البعثة إلى إفادات تؤآد استخدام الحاويات آوحدات اعتقال منذ شهر مارس فصاعدًا، ولك

 .  تمكنت فقط من التحقق من استخدام الغرفة األوسع منذ منتصف شهر أغسطس
 

آانتا موضوعتين يتي شحن إحداها حمراء واألخرى بيضاء تألفت وحدة اعتقال الحاويات من حاو .124
ولم تكن هنالك إضاءة أو تهوية في الحاويتين، خالف تلك الناتجة عن ثقوب أحدثتها طلقات .  جنبًا إلى جنب

.  اصر الخارجيةنوقد وضعت الحاويتان في منطقة مفتوحة ولم تكونا محميتين من الع.  جوانب الحاويتين في
درجات الحرارة في الحاويتين آانت عالية جدًا خالل أشهر الصيف، على وجه التحديد، تشير البعثة إلى أن 

 .  درجة مئوية 30حرارة في خارجهما في ذلك الوقت عندما يتجاوز معدل ال
 

إلى معاملة مروعة في هذا المرآز، والتي ترى  أشار عدد من الشهود الذين يتمتعون بالمصداقية .125
ويبدو بأن االنتهاآات، بما في ذلك   129.والقتل العمد 128البعثة بأنها ترتقي إلى جرائم حرب تتمثل بالتعذيب

 .  رى من إساءة المعاملة، آانت روتينيةخالضرب العنيف واألشكال األ
 

                                                            
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1)(ج)(2(8المادة  126
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) و)(1(7المادة  127
  . من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1)(ج)(2(8المادة  128
  .المصدر السابق 129
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أشخاص آانوا محتجزين  10، ذآر بأن نحو 2011يونيو  5مايو حتى  20الفترة الممتدة من خالل  .126
وحرم المعتقلون من الطعام المالئم والماء والمراحيض، .  في الحاوية البيضاء 19في الحاوية الحمراء، و

 .  م الجرحى من تلقي الرعاية الطبيةا حرفيم
 

بأن حوالي لتر ونصف من الماء آانت تقدم للمعتقلين  دأفي –بسبب اإلمدادات المحدودة من الماء  .127
وذآر .  المعتقلون إلى شرب بولهم وعرقهماضطر  – 19محتجزين في الحاوية البيضاء الذين آان عددهم ال

درجة مئوية تقريبًا، أما درجة الحرارة في  45إلى  40بأن درجات الحرارة خارج الحاويتين آانت بين 
أعلى من ذلك بكثير، ومن المؤآد بأن األجواء آانت خانقة في داخلهما نتيجة انعدام داخل الحاويتين فكانت 

.  وذآر الشهود بأنهم آانوا يقرعون جدران الحاويتين ليلفتوا انتباه الحراس ولكن دون جدوى.  التهوية
ي شخصًا ف 19من أصل  9أشخاص في الحاوية الحمراء، وتوفي  10أو  9ونتيجة لهذه الظروف، توفي 

 . شخص عاشر في الحاوية البيضاء ما أدى إلى مقتلهوأطلقت النار الحقًا على .  الحاوية البيضاء
 

استمرت االنتهاآات في مرآز اعتقال الحاويات إلى أن سيطرت عليه قوات المعارضة تقريبًا  .128
نتصف شهر وقد التقت البعثة بعدد من األشخاص اعتقلتهم قوات القذافي في م.  2011أغسطس  21بتاريخ 

أحد الشهود الذين قابلتهم البعثة .  وء المعاملةسأغسطس، حيث تعرضوا جميعًا للتعذيب أو أشكال أخرى من 
قبل أن " مرآز التحقيق"وتعرض للضرب الشديد والعنيف في  ،2011أغسطس  15بتاريخ آان قد اعتقل 

من البالستيك  ستم إحراق آي هد بأنوذآر الشاه.  يتم نقله إلى الحاوية الحمراء، حيث تواصل العنف بحقه
 .  فوق رأسه، حيث آانت الندوب الناتجة عن ذلك واضحة

 

البعثة بأن الحراس آانوا على ما يبدو ثملين في أغلب  بهم أفاد عدد من الشهود الذين التقت .129
 . األحيان

 

هم، وذآروا بأنهم ال يزال أولئك الضحايا الذين التقت بهم البعثة يحملون آثارًا للتعذيب على أجساد .130
عالوة على ذلك، يعاني عدد من أولئك الذين التقت بهم البعثة من آثار .  يعانون من مشاآل صحية جراء ذلك

 .  نفسية جراء ما مروا به
 

ترى البعثة بأن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المشابهة ترقى إلى مستوى جريمة تعذيب،  .131
 .  وتتطلب إجراء تحقيقات فعالة

 

     مرآز اعتقال اليرموك : عمليات القتل الجماعي. 2.7.1.5
  

من شهود بشأن عملية قتل جماعي على ما يبدو المباشرة تلقت البعثة عددًا من التقارير الموثوقة  .132
وذآر بأن آتيبة .  2011أغسطس  23في مرآز اعتقال اليرموك إلى الجنوب من مدينة طرابلس بتاريخ 

 .  االعتقالخميس هي من آانت تدير مرآز 
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شخصًا محتجزين معًا في غرفة آبيرة في  160-150وفقًا للمعلومات التي تلقتها البعثة، آان نحو  .133
.  أغسطس، أبلغوا بأنه سيطلق سراحهم في ذلك اليوم 23صباحًا يوم  9وفي حوالي الساعة .  مرآز االعتقال

ألنهم لم يكونوا قد خضعوا " ر سيءشعو"ولكن عددًا من الشهود ذآروا بأنهم تلقوا هذه األنباء بــ 
 .  ويبدو بأن وصول ثالثة معتقلين جدد إلى المكان في ساعات الظهيرة قد أآد هذه المخاوف.  لالستجواب بعد

 

بعد غروب الشمس بوقت قصير، دخل عدد من الحراس الغرفة وأمروا أفراد الجيش السابقين  .134
من الغرفة، وبعد لحظات، سمع المعتقلون الباقون  معتقًال 20- 17خرج نحو .  بالخروج من الغرفة معهم

ثم فتح الحراس باب الغرفة الكبيرة .  أصوات عدد من الطلقات أدرآوا من خاللها بأن زمالءهم قد أعدموا
وتكرر .  وأطلقوا النار بداخلها مستخدمين الرشاشات الخفيفة، آما ألقوا عددًا من القنابل اليدوية داخل الغرفة

في تلك األثناء، حاول بعض الناجين الفرار، .  مرات، على ما يبدو إلى أن نفذت ذخيرة الحراساألمر عدة 
 .  ولكن النار أطلقت عليهم بمجرد خروجهم من الغرفة

 

ولم يكن بإمكان البعثة التحقق من هذا الرقم، ولكنها حصلت .  100قدر الشهود عدد القتلى بنحو  .135
  130.من مدينة زليتن وحدها في هذه الحادثة شخصًا 30على قائمة تشير إلى مقتل 

 

ذآرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن عمليات قتل جماعي أخرى ارتكبت خالل الفترة التي  .136
  131.سيطرت فيها قوات المعارضة على مدينة طرابلس

 

 .  ترى البعثة بأن هذه المزاعم تتطلب إجراء مزيد من التحقيقات .137
 

  تكون قوات المعارضة السابقة وأطراف مرتبطة بها قد ارتكبتها  االنتهاآات التي يحتمل أن. 2.5
  

  األعمال االنتقامية والقتل الواضح لمعمر القذافي خارج نطاق القضاء: مالحظات عامة. 1.2.5
  

تشعر البعثة بالقلق على نحو خاص إزاء االنتشار الواضح للهجمات االنتقامية والثأرية التي قامت  .138
تتعلق باالستيالء على ممتلكات، وأعمال  معلوماتوقد تلقت البعثة أيضًا .  سابقةبها قوات المعارضة ال

 . ترهيب أخرى تستهدف أشخاصًا يعتقد بأنهم موالون للقذافي
 
في هذا الصدد، تعتقد البعثة بأن الظروف المحيطة بمقتل معمر القذافي بعد أسره يجب أن تخضع  .139

غير قانوني، ينبغي مالحقة آافة المشتبه فيهم قضائيًا وفقًا  وفي حال ظهور أدلة على عمل.  لتحقيق فعال
 . للمعايير الدولية

 
                                                            

أشخاص آخرين في اليرموك، ثالثة منهم آانوا من مدينة مصراتة بينما آان الرابع من مدينة  4تشير القائمة التي لم تكن آاملة إلى مقتل  130
  . الخمس

  .2011أغسطس  28معتقًال،  45أدلة تشير إلى أن آتيبة خميس قتلت : هيومان رايتس ووتش، ليبيا 131
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ترى البعثة بأن هنالك ضرورة إلجراءات فعالة في هذا السياق آجزء من رسالة بشأن مساءلة  .140
، ًا بهاكون مسموحييجب على السلطات الليبية أن تعلن صراحة بأن الهجمات الثأرية لن .  على نطاق أوسع

في هذا السياق، يكفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان لكافة األفراد .  أن سيادة القانون ستفرض على الدوامو
 133.والحق في التمتع بحماية القانون بشكل متساٍو 132دلة،الحق في محاآمة عا

 

  القضائي الليبي  الجهاز: مالحظات عامة. 2.2.5
  

في ليبيا لم تكن تعمل، على األقل حتى تاريخ مغادة  تشير البعثة إلى أن المحاآم المحلية والوطنية .141
وحصلت البعثة على شهادات تفيد بأن إدارة الجهاز القضائي الليبي خالل عهد .  البعثة لألراضي الليبية

القذافي لم تكن تفي بمتطلبات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، خاصة تلك المتعلقة باستقالل ونزاهة 
  134.القضاء

 
بناء الجهاز القضائي الليبي هي أولوية أساسية وملحة، فبدون جهاز قضائي فعال يعمل إن إعادة  .142

بطريقة تفي بمتطلبات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن إنفاذ سيادة القانون والحماية الفعالة لحقوق 
 . اإلنسان ستكون مستحيلة

 

القضائي  زاستثمار واسع في الجهاتشير التحقيقات التي أجرتها البعثة إلى أن هنالك حاجة إلى  .143
فإن التدريب الفعال في مجال المعايير على وجه الخصوص، .  الليبي، سواء فيما يتعلق بالموارد أو التدريب

.  الدولية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ذو أهمية آبرى نظرًا لظروف الجهاز القضائي خالل عهد القذافي
ون هنالك استثمار في مجاالت أخرى تتصل بالجهاز القضائي، آانت في ومن األهمية بمكان أيضًا أن يك

 . الغالب مهمشة، مثل تدريب آتبة ومدوني المحاآم
 

التدريب الفعال لوآاالت إنفاذ القانون الجديدة، والقوات المسلحة، ومسئولي السجون هو أمر  .144
 .  إقامة نظام فعال لسيادة القانونمن أجل أساسي أيضًا 

 

عثة التأآيد على ضرورة إنفاذ سيادة القانون، واألهمية القصوى للمحاسبة والرقابة العامة تجدد الب .145
 . في هذا السياق

 

  قتل أشخاص عاجزين عن القتال . 3.2.5
  

من وزير العدل آنذاك ومن أعضاء فاعلين  معلوماتأثناء وجودها في ليبيا، استمعت البعثة إلى  .146
 .  تلين موالين للقذافيفي قوات المعارضة تتعلق بإعدام مقا

                                                            
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  14المادة  132
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 26المادة  133
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14المادة  134
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لمدنيين " متورطين في عمليات قتل"لمقاتلين موالين للقذافي  هود إلى إعدام متعمدبعض الش أشار .147

وأفاد آخرون بوقوع .  المتوفرة" لألدلة"أو مقاتلي المعارضة، وزعم بأن تلك اإلعدامات تمت بعد تحليل 
 . لمحاربين سابقين) قطع األعناق(" الذبح"عمليات قتل انتقامية وعشوائية، بما في ذلك 

 

صراحة قتل  136والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 135العرفييحظر القانون اإلنساني الدولي  .148
م ئوتعتبر هذه األفعال جرا.  واألشكال األخرى لإلعدام خارج نطاق القضاء 137أشخاص عاجزين عن القتال

كمة الجنائية الدولية، وإذا ارتكبت على من نظام روما األساسي للمح) 4)(ج)(2(8حرب بموجب المادة 
     138.نطاق واسع أو بشكل منظم فإنها فد تشكل جريمة ضد اإلنسانية

 

 . ترى البعثة بأن هذه المزاعم تتطلب إجراء المزيد من التحقيقات .149
  

  التعذيب والمعاملة القاسية والال إنسانية والحاطة بالكرامة واالنتهاآات أثناء االحتجاز . 4.2.5
  

وينص على التزامات محددة بشأن  139يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان االعتقال التعسفي، .150
بالتهمة  141"وبالتفصيل بأن يتم إعالمه سريعًا"بما في ذلك حق المعتقل  140شروط المحاآمة العادلة،

ديد عالوة على ذلك، يجب أن يكون تج  142.الموجهة إليه، والحق في أن يحاآم دون تأخير ال مبرر له
 144.وأن يكون لهم الحق في الطعن في قانونية اعتقالهم 143توقيف آافة المعتقلين عن طريق قاٍض،

 
ايير القانون الدولي إن حظر التعذيب والمعاملة القاسية والال إنسانية والحاطة بالكرامة هو أحد مع .151

ب المعاملة القاسية عذيب وغيره من ضروتويحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان صراحة ال 145.اإللزامية
في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  الحاطة بالكرامةأو الال إنسانية أو 

وفيما يتعلق بالقانون اإلنساني الدولي، .  وفي اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيرها من النصوص
التعذيب واألشكال األخرى إلساءة  1949اقيات جنيف األربعة لعام تحظر المادة الثالثة المشترآة في اتف

                                                            
اللجنة الدولية للصليب (القواعد : لد األولالمج: بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي-، جان ماري هينكيرتس ولويز دوزفالد47القاعدة  135

  ).2009األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، 
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 26و 14و 6المواد  136
  . ، والمادة الرابعة في البرتوآول اإلضافي الثاني1949المادة الثالثة المشترآة في اتفاقيات جنيف األربع لعام  137
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) أ)(1(7مادة ال 138
  .المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 139
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14و 9المادتان  140
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 3(14المادة  141
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ج)(3(14المادة  142
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 3(9المادة  143
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) 4(9المادة  144

 IT‐95‐17/1‐T ،10جنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، المدعي ضد فورونديتشيا، الحكم، الدائرة االبتدائية، المحكمة ال 145
  .139، الفقرة 1998ديسمبر 
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وقد  146النزاعات المسلحة غير الدولية،ويعتبر التعذيب والمعاملة الال إنسانية آجريمة حرب في .  المعاملة
 147.يشكل عمًال يؤسس لجريمة ضد اإلنسانية

 

 .ي أو المجلس المحليزارت البعثة مرآزي اعتقال يشرف عليهما المجلس الوطني االنتقال .152
 

  مرآز اعتقال صبراتة . 1.4.2.5
  

وآان .  آان أول مرآز اعتقال تزوره البعثة في مدينة صبراتة، ويشرف عليه المجلس المحلي .153
وآان .  المبنى يستخدم في عهد القذافي آسجن، ويبدو المكان نظيفًا بشكل معقول مع توفر إضاءة مالئمة

 . بصحة جيدة اسجينًا بدو 28يحتجز في المكان 
 
مرتبطين بنظام القذافي، لكنهم لم  "تدنيةم رتب ويذ" أشخاصًان على ما يبدو وآان هؤالء المعتقل .154

وا يقاطعون توترًا، وعندما تواجد الحراس آانوبدا بعض السجناء م.  يشارآوا في العمليات القتالية
اهدت البعثة مرآزًا طبيًا أساسيًا في مع ذلك، بدا بأن السجناء يعاملون جيدًا، وش.  اإلجابات" لتوضيح"

 . وقد زارت اللجنة الدولية للصليب األحمر السجناء مرتين.  المكان
 

لم يسمح ألي من المعتقلين بااللتقاء بمحاميهم، ولم يتم النظر في استمرار اعتقالهم من قبل قاٍض،  .155
جن بأن لجنة مؤلفة من أعضاء المجلس وذآر مسئولو الس.  ولم يتم إبالغ العديد منهم بالتهم الموجهة إليهم

 .  الثوري المحلي هي من تحدد المعتقلين الذين سيتم إطالق سراحهم
 

تشير البعثة إلى أن المشارآة في العمليات القتالية، أو االرتباط بالنظام، ليست بحد ذاتها جريمة،  .156
 .  وال يجوز أن تشكل سببًا لالعتقال

 

  مرآز اعتقال الزاوية . 2.4.2.5
  

آان مرآز االعتقال الثاني الذي زارته البعثة يخضع إلشراف مشترك من قبل المجلس الوطني  .157
وال تتوفر إحصائيات دقيقة ألعداد المعتقلين، ولكن البعثة تقدر .  االنتقالي والمجلس المحلي لمدينة الزاوية

من بينهم عدد " ،ستوىرفيعة الم"ويمكن تصنيف أولئك المعتقلين آشخصيات   .معتقًال 140عددهم بنحو 
 .  وآان المرآز عبارة عن مرآز اعتقال في عهد القذافي.  من آبار القادة وعدد آبير من المقاتلين السابقين

 
بينما آانت البعثة في انتظار الدخول إلى منطقة االحتجاز، شاهدت رجاًال يخرجون من المرآز  .158

وآان ).  الداخلية(يقومون بتنظيف الساحة الرئيسية حاملين أآياس قمامة، والحظت البعثة عددًا من الحراس 
 . من الواضح أيضًا للبعثة بأن المراحيض داخل الغرف منظفة حديثًا

                                                            
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1)(ج)(2(8المادة  146
  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) و)(1(7المادة  147



38 

 

 

وآان هنالك .  آان المعتقلون خائفين وقلقين بشكل واضح، ورفضوا في البداية التحدث إلى البعثة .159
أو /ددًا من المعتقلين آانوا مصابين ووآان من الواضح بأن ع.  إحساس واضح بالخوف في داخل الزنانين

وآانت الغرف نظيفة إلى حد ما .  رعاية طبية وطعام مالئمينإلى عدم توفر  نووأشار المعتقل.  مرضى
 .  ولكنها مزدحمة، وتولد انطباع لدى البعثة بعدم وجود أسرة آافية للمعتقلين

 

.  د انتهاآات وإساءة معاملةفي ظل عدم وجود الحراس، أشار المعتقلون بذعر ويأس إلى وجو .160
أخرى تدل على  ًاوذآروا بأنهم يتعرضون للضرب بشكل متكرر من قبل الحراس، وعرضوا آدمات وآثار

أفخاذ طق العلوية من اوظهرت هذه الكدمات واآلثار بشكل نمطي على الجذع والمن.  انتهاآات قديمة وحديثة
وأفاد .  كم واألسالك الكهربائية والبالستيكيةلبواسطة العمليات الضرب تتم بشكل متكرر  توآان.  المعتقلين

 .  المعتقلون بوقوع حالتي وفاة أثناء االحتجاز، ولكن لم يتسن للبعثة التحقق من هذا االدعاء
 

 .  ر المعتقلون عن خوفهم من التعرض للضرب بعد مغادرة البعثة، وآان القلق واضحًا عليهمعّب .161
 

ن ولم يشارآوا في ومحتجزون على خلفية انتقامية، وادعوا بأنهم مدني ذآر عدد من المعتقلين بأنهم .162
 .  العمليات القتالية

 

بأنه لم يسمح  أشار المعتقلون إلى أن اللجنة الدولية للصليب األحمر زارتهم مرتين، ولكنهم ذآروا .163
 .  هم الموجهة إليهملهم بااللتقاء بمحاميهم، ولم ينظر قاٍض في استمرار اعتقالهم، ولم يتم إبالغهم بالت

 

ق مع نتائج مماثلة خلصت فتشير البعثة إلى أن هذا االستناج بوجود انتهاآات خالل االحتجاز يت .164
   149.ومنظمة العفو الدولية 148إليها منظمة هيومان رايتس ووتش

 

.  نتهاآات بحق المعتقلين ينبغي أن يتم التحقيق فيها بصورة شاملةتعتقد البعثة بأن هذه األمثلة لال .165
 .ويتوجب أن تتم ممعاملة المعتقلين وقفًا للمتطلبات الواضحة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 

  معاملة المرتزقة المشتبه فيهم . 5.2.5
  

تلقت البعثة معلومات متسقة بشأن استخدام ما يشتبه بأنهم مرتزقة من قبل قوات القذافي، وبشأن  .166
عدد من المرتزقة وقد التقت البعثة ب.  مزعومة للقانون الدولي دورهم فيما يتصل بالقتال وارتكاب انتهاآات

 .  تبه فيهم، خاصة من الماليين والتشاديين، في مرآز اعتقال بالزاويةالمش

                                                            
  . 2011سبتمبر  30عتقاالت التعسفية واالنتهاآات بحق المعتقلين، ينبغي وقف اال: هيومان رايتس ووتش، ليبيا 148
  .2011منظمة العفو الدولية، االنتهاآات أثناء االعتقال توصم ليبيا الجديدة، أآتوبر  149
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تشعر البعثة بالقلق من أن مواطنين من جنسيات أخرى، خاصة ذوي البشرة الداآنة، يعتقلون على  .167

وادعى مرتزقة مزعومون التقت بهم .  األمثلة افتراض الذنبويبدو من خالل هذه .  أنهم مرتزقة مفترضون
البعثة في االحتجاز بأنهم عمال مهاجرون، وآان بعضهم يعيش في ليبيا لما يزيد عن خمس سنوات قبل 

 . اندالع الثورة
 

لقد عبرت منظمات أخرى عن المخاوف نفسها فيما يتعلق باعتقال عمال مهاجرين بشبهة أنهم  .168
 150.م النتهاآاتوتعرضه ،مرتزقة

 

ويجب أن يتمتع آافة .  تعتقد البعثة بأن هذه المسألة تتطلب اهتمامًا فوريًا من جانب السلطات الليبية .169
بالحق في الطعن في قانونية احتجازهم، وأن يتم النظر في استمرار احتجازهم من قبل هيئة المعتقلين 
 .  قضائية

 

  حالة مدينة تاورغاء": أعداء للثورة"القسري للمشتبه فيهم بأنهم  التهجير. 6.2.5
  

ميًال إلى الشرق من مدينة مصراتة، على الطريق الرئيسية  38تقع مدينة تاورغاء على بعد نحو  .170
وآان يقطن في المدنية المؤلفة من عدد من التجمعات المنفصلة قبل .  التي تربط بين مدينتي مصراتة وسرت

لمدينة في السابق عبارة عن موقع لتجارة العبيد، سكنه العبيد وآانت ا.  ألف نسمة 30اندالع الثورة نحو 
المحررون بعد عتقهم، ونتيجة لذلك، آما ذآر للبعثة، يختلف التاورغيون من الناحية الجسدية عن سكان 

 . مصراتة
 
ان فيها استخدمت قوات القذافي مدينة تاورغاء خالل الثورة آقاعدة لمهاجمة مدينة مصراتة، وآ .171

ويزعم سكان مصراتة بأن التاورغيين انضموا .  مصراتةال لألشخاص الذين آانو يعتقلون من مرآز اعتق
إلى ميليشيات القذافي، وشارآوا في القتال في مصراتة، ويتهمون بارتكاب أعمال وحشية، بما في ذلك 

فتيات من  على سبيل المثال، ذآرت مصادر متعددة للبعثة بأن التاورغيين باعوا.  عمليات اغتصاب وقتل
تعتقد البعثة بأنه بينما يمكن أن يكون لهذه المزاعم أساس في الواقع، .  آالف دينار ليبي 7صراتة لقاء مبلغ م

وقعوا ضحية إلشاعات  إال أنه يبدو بأن مدينة تاورغاء وسكانها 151ويجب التحقيق فيها على هذا األساس،
 ." موالون"وقد صنفت المدينة وسكانها على أنهم .  وأساطير حضرية

 

وتشير التقارير .  2011أغسطس  13- 12سيطرت قوات المعارضة على مدينة تاورغاء بتاريخ  .172
ال أغسطس هربًا من القتال، ولكن البعثة  12إلى  10إلى أن بعض السكان غادروا تاورغاء في الفترة من 

ينة طواعية بأنها معلومات تعتبر المعلومات التي قدمتها قوات المعارضة بأن السكان بكاملهم ترآوا المد

                                                            
نتهاآات ة، اال؛ ومنظمة العفو الدولي2011سبتمبر  4االعتقاالت التعسفية بحق األفارقة السود،  فينبغي وق: مان رايتس ووتش، ليبياوهي 150

  . 2011أثناء االعتقال توصم ليبيا الجديدة، أآتوبر 
  .  االنتهاآات التي من المحتمل أن تكون الحكومة الليبية السابقة ارتكبتها. 1.5القسم : أنطر أعاله 151
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على سبيل المثال، أفاد سكان التقت بهم منظمة هيومان رايتس ووتش بأن ميليشيات محلية أجبرتهم .  موثوقة
  152.على ترك منازلهم

 

نقلت منظمة هيومان رايتس ووتش عن قائد عسكري في مدينة مصراته قوله بحماسة إن  .173
بينما نقل تقرير في صحيفة الصنداي   153".ا فعلوه في مصراتةم"التاورغيين ينبغي أال يعودوا أبدًا بعد 

قلنا لهم إذا لم [...] يومًا للمغادرة  30أمهلناهم : لهوتلغراف عن عبد المطلب فتاتح، قائد حامية تاورغاء، ق
وتشير  154."لقد غادروا جميعًا، ولن نسمح بعودتهم مرة أخرى أبدًا.  تغادروا فإنكم ستخضعون وتسجنون

موثوقة إلى أن إمامًا بارزًا في مصراتة أصدر فتوى بعدم السماح للتاورغيين بالعودة إلى منازلهم مصادر 
 .  لمدة عامين على األقل

 

، وفي آلتا الزيارتين، آانت المنطقة 2011نوفمبر  21و 20 يوميزارت البعثة مدينة تاورغاء  .174
 .  مظاهر للحياة ةأي هامهجورة تمامًا، ولم تكن في

 

الواضح بأن تاورغاء استهدفت بنيران األسلحة من الطريق الرئيسية، حيث تناثرت أغلفة آان من  .175
قذائف المدافع المضادة للطائرات والرشاشات الثقيلة على جانب الطريق، واخترق الرصاص المباني 

ما يبدو  على الق نار من أسلحة خفيفة آان مصدرهقد تعرضت إلط نارةوبدا بأن أعمدة اإل.  المقابلة للطريق
وظهرت أضرار في المباني التي زارتها البعثة تمثلت بصورة أساسية في آثار  155.من داخل تاورغاء

ولكن لم يكن  – بشكل أساسي الطريق الرئيسية، وبدرجة أقل من اتجاهات أخرى اآان مصدره –طلقات 
نازل، وهو ما يشير إلى ووجدت آافة القذائف الفارغة خارج الم.  هنالك دليل على وقوع قتال في المكان

لقذائف في داخل المنازل التي لأنها أطلقت من الخارج باتجاه المنازل، بينما لم يعثر على أية أغلفة فارغة 
 .  زارتها البعثة

 

وفي المنازل التي زارتها البعثة آانت ممتلكات شخصية آثيرة، بما .   آانت المنازل مهجورة تمامًا .176
ات أخرى، ال تزال موجودة، وهو ما يشير إلى أن السكان غادروها في ذلك صور وقصاصات وتذآار

عالوة على ذلك، بينما بعثرت العديد من المقتنيات أو .  مهاآبيرة دون أن يكون لديهم وقت لحزبسرعة 
من المقتنيات الثمينة والقابلة لالستخدام آانت ال تزال موجودة، وهو ما يشير إلى أن  ًاحطمت، إال أن آثير

 .  ازل خربت ولكنها لم تنهبالمن
 

في بعض القطاعات، وضعت عوائق رملية لمنع وصول المرآبات إلى التجمع السكاني من  .177
) تختلف عن األرقام األصلية للمنازل(وفي بعض أجزاء المدينة، آتبت أرقام تسلسلية .  الطريق الرئيسية

 .بواسطة الطباشير على الجدران الخارجية لكل منزل

                                                            
  .2011أآتوبر  30" موالية،"الميليشيات تروع سكان مدينة : هيومان رايتس ووتش، ليبيا 152
  .المصدر السابق 153
  .2011سبتمبر  11أندرو غيليغان، مدينة تابعة للقذافي تتحول إلى مدينة أشباح بعد أن غادرها الموالون، الصنداي تلغراف،  154
سرت، مثل وجود فتحات أحدثتها الطلقات، -تشير البعثة مع ذلك إلى وجود أدلة على إطالق نار عشوائي على طول طريق مصراتة 155

  .وعلى ما يبدو فإن أعمدة اإلنارة أصيبت بالطريقة نفسها . وأشجار تعرضت إلطالق النار
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، وبعد وقت قصير من غروب الشمس، مرت البعثة بمدينة تاورغاء بعد 2011نوفمبر  21بتاريخ  .178
منازل في وعندما اقتربت البعثة من جهة الشرق، بدأ عدد من المباني السكنية وال.  زيارتها لمدينة سرت

قوية وآان من الواضح بأن النيران أشعلت بشكل متعمد، وآانت هنالك رائحة .  تجمعات متفرقة باالشتعال
لم .  وآما شاهدت البعثة من الطريق، فإن النيران انتشرت وبدأت في التهام مباٍن بأآملها.  للبترول في الهواء

 . تتمكن البعثة من التحقق من هوية األشخاص الذين أشعلوا النيران
 

أعدت منظمة هيومان رايتس ووتش تقارير مفصلة حول هجمات شنت ضد سكان تاورغاء، بما  .179
   156.مليات قتل متعمد، وتعذيب، وغير ذلك من أشكال المعاملة السيئة أثناء االحتجازفي ذلك ع

 

في " الموالية"أآد قائد عسكري آبير التقت به البعثة في مدينة طرابلس بأن عددًا من القرى  .180
 . مختلف أنحاء ليبيا لقيت نفس مصير مدينة تاورغاء

 

التهجير القسري للسكان المدنيين  158ولي العرفيوالقانون اإلنساني الد 157يحظر قانون المعاهدات .181
) 8)(ه)(2(8ويعتبر التهجير القسري أيضًا جريمة حرب بموجب المادة .  في النزاعات المسلحة غير الدولية

ل قوإذا ارتكب على نطاق واسع أو بشكل منظم، فإن الن.  من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وقد يشكل عمًال يؤسس لجريمة ضد  159أيضًا إلى مستوى جريمة ضد اإلنسانية،القسري يمكن أن يرقي 

 160.اإلنسانية تتمثل في االضطهاد
 

تعتقد البعثة بأن الوضع في مدينة تاورغاء، ومعاملة التاورغيين الذين ال يزالون مهجرين، تتطلب  .182
أخرى، " موالية"في تهجير بلدات  وبالمثل، يجب التحقيق فورًا.  ًاقضائي ًافوري وفعال وإنصافإجراء تحقيق 

 . واتخاذ إجراءات من أجل وضع حد لالنتهاآات
 

االنتهاآات التي من المحتمل أن تكون دول أخرى مشارآة في العمليات القتالية بموجب قرار مجلس . 3.5
  ارتكبتها  1973األمن رقم 

  
 31الية بدءًا من يوم أعاله، شارآت دول أخرى في العمليات القت 3.3آما هو مبين في القسم  .183

وتتصل آافة الحوادث التي .  تحت قيادة حلف الناتو 1973بموجب قرار مجلس األمن رقم  2011مارس 

                                                            
  : ، متوفر على الرابط2011أآتوبر  30" موالية،"الميليشيات تروع سكان مدينة : هيومان رايتس ووتش، ليبيا 156

town‐loyalist‐residents‐terrorizing‐militias‐www.hrw.org/news/2011/libyahttp:// .  
  . من البروتوآول اإلضافي الثاني 17المادة  157

اللجنة الدولية (القواعد : المجلد األول: بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي- ، جان ماري هينكيرتس ولويز دوزفالد129القاعدة  158
  ).2009مطبعة جامعة آامبردج، للصليب األحمر، 

  .من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) د)(1(7المادة  159
  . من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ح)(1(7المادة  160
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وتشير البعثة أيضًا إلى أن قوات حلف الناتو عملت في .  حققت فيها البعثة بهجمات وقعت بعد هذا التاريخ
  161:ليبيا بأربع وسائل

     
واجدين على األرض في ليبيا يوفرون الدعم اللوجستي ويقوم بالتنسيق للهجمات لناتو متآان أفراد من حلف ا •

وقد أشارت مصادر موثوقة إلى تواجد مستشار واحد من الناتو في آل .  الجوية التي آان يشنها الناتو
  162.تقريبًا" جبهة"

 آانالناتو حلف  وذآر بأن.  شن حلف الناتو هجمات جوية ضد منشآت اختارتها وحددتها قوات المعارضة •
 . يتأآد من هذه األهداف قبل مهاجمتها

حدد حلف الناتو وهاجم أهدافًا استنادًا إلى المعلومات واالستخبارات الخاصة به، أي دون استشارة قوات  •
 . المعارضة على األرض

معارضة وقد ذآر بأن قوات ال.  شارآت قوات الناتو بشكل فعال في العمليات القتالية مع قوات المعارضة •
حول انتشار القوات الموالية للقذافي خالل العمليات الهجومية والدفاعية، وهو ما " آنية"آانت تنقل معلومات 

 .  آان يؤدي إلى عمل فوري ضدها
  

  مالحظات عامة . 1.3.5
  

، واجهت البعثة صعوبات في التحقيق بشكل فعال في قضائيةنظرًا لعدم توفر اإلمكانيات الفنية وال .184
يثير ، وفيما يلي مالحظات عامة.  المواقع التي استهدفتها القوات التي تعمل تحت قيادة حلف الناتو عدد من

 . بعضها القلق وترى البعثة بأنها تحتاج إلى المزيد من التدقيق من قبل محققين مدربين
 
مختلف الموضوع األساسي لهذه التحقيقات هو المواقع الثابتة التي استهدفها حلف الناتو، آشكل  .185

سيتم تناول إحدى الحوادث الحقيقية، ."  الحقيقية"عن األهداف التي تمت مهاجمتها خالل العمليات القتالية 
 163.، في نهاية هذا القسم2011سبتمبر  15وهي عبارة عن هجوم وقع في مدينة سرت بتاريخ 

 

قيق، بواسطة يتضح من المواقع التي زارتها البعثة بأن المباني التي استهدفت دمرت بشكل د .186
جانبية بالحد الضرار األذخائر تتناسب مع المهمة، ولم تكن هنالك في المحصلة أية أضرار جانبية أو آانت 

تعليقًا على شرعية تصنيف تلك األهداف آأهداف عسكرية، بل إنه يبدو  سثة إلى أن هذا ليتشير البع.  األدنى
 .  بطريقة تتناسب مع المهمةمن مالحظات البعثة بأن المواقع التي استهدفت دمرت 

 

أفاد قادة الثوار بعدم وقوع خسائر بشرية في صفوف العسكريين أوالمدنيين في العديد من المواقع  .187
وذآر بأن ذلك يرجع إلى التحذيرات التي أطلقها حلف الناتو قبل .  التي استهدفها حلف الناتو وعاينتها البعثة
وحسب مقاتلي ومسئولي الثوار، آانت هذه التحذيرات .  مستهدفةأي هجوم، حيث آان يتم إخالء المواقع ال

توجه بواسطة إلقاء منشورات من الجو أو من خالل موجات االتصاالت الالسليكة العسكرية الليبية 
وفي حاالت .  المعروفة، حيث تلقت بعض األهداف تحذيرات قبل مدة تصل إلى أربعة أيام من شن الهجوم

                                                            
  .لف الناتوتحت قيادة ح 1973الدول األخرى المشارآة في القتال بموجب قرار مجلس األمن رقم . أعاله 3.3القسم : أنظر 161
  .  على سبيل المثال، وفقًا لعدد من المصادر، آان هنالك ثالثة من أفراد حلف الناتو متواجدين على األرض في مصراتة 162
  . سرت: هجوم الناتو على مرآبات عسكرية ومن ثم على مدنيين. 4.3.5القسم : أنظر أدناه 163
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آانت  164"القنابل الضوئية،"أو " عديمة المفعول"مثل الصواريخ  ،ذحائر وهمية أخرى، ذآر الثوار بأن
 165.تستخدم آتحذير خالل الدقائق التي آانت تسبق الهجوم

 

حتى عند األخذ بإمكانية التحذير المسبق، تجد البعثة من الصعوبة بمكان التصديق بأن تلك  .188
لم تسفر عن سقوط ضحايا، حتى  –بشكل آامل  التي دمرت في الغالب مباٍن متعددة الطبقات –الضربات 

األولى، التقدير العميق في صفوف :  في هذا السياق، صدمت البعثة بمالحظتين.  في صفوف العسكريين
، والثانية، نزاعالمجلس الوطني االنتقالي والمجالس المحلية وأفراد قوات المعارضة لدور حلف الناتو في ال

 .  الناتو أو تجنب أي انتقاد مباشر أو غير مباشرحلف " حماية"رغبة واضحة بــ 
 

تتعلق المالحظة الثالثة واألخيرة للبعثة باختيار األهداف، فهنالك نسبة آبيرة من المواقع التي  .189
وذآر للبعثة بأن قوات القذافي قامت بتحويل تلك المواقع إلى أهداف .  زارتها البعثة آانت أعيانًا مدنية

 . الشهود البعثة إلى االستنتاج بأن هذا السيناريو آان معقوًال في حاالت معينة عسكرية، وتقود إفادات
 

لكن، في عدد من الحاالت، أخبرت البعثة بأن قوات القذافي استخدمت مواقع مدنية آمخازن  .190
وفي .  آز اتصاالت عسكرية، وبأن هذا االستخدام شكل أساسًا لتصنيفها آأهداف عسكريةاللسالح أو آمر

من تلك الحاالت، لم تسفر تحقيقات البعثة الميدانية عن الكشف عن أية آثار ألسلحة، أو ذخائر، أو  العديد
تجهيزات عسكرية أو تجهيزات لالتصاالت، أو تفجيرات ثانوية، بخالف بقايا الذخيرة المستخدمة في تدمير 

ل األشهر التي تلت الهجمات، تقبل البعثة بأن تلك المواقع يمكن أن تكون قد نظفت أو طهرت خال.  الموقع
ولكنها تعتبر بأن من غير المعقول أن آافة األنقاض العسكرية الليبية قد تمت إزالتها، خاصة في ظل وجود 

 .  بقايا لشظايا ذخائر حلف الناتو
 

أشار شهود وأفراد من قوات المعارضة السابقة إلى أن تلك المواقع استهدفت تبعًا لمعلومات  .191
 .  المعارضة حلف الناتو، وبمبادرة ذاتية من حلف الناتوزودت بها قوات 

 

آان لعدد من المواقع التي زارتها البعثة، والتي لم يظهر فيها التواجد العسكري المذآور، دور  .192
 . أساسي في الحياة المدنية، بما في ذلك مدارس وآليات ومستودع أغذية محلي

 

   1973تساؤالت بشأن قرار مجلس األمن رقم . 2.3.5
  

من أجل [...] اتخاذ آافة اإلجراءات الالزمة "الدول بــ  1973فوض قرار مجلس األمن رقم  .193
 166."حماية المدنيين والمناطق السكنية المدنية الواقعة تحت خطر الهجمات في الجماهيرية العربية الليبية

 ." آافة اإلجراءات الالزمة"ويدور جدل بشأن المعنى الدقيق لعبارة 
                                                            

  . ن أثر تفجيريوسيلة تصدر ومضة من الضوء وصوتًا عاليًا ولكن بدو ةأي 164
تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق : أنظر أيضًا" طرق السقف،"لمزيد من التحليل النقدي لهذا األسلوب، الذي يعرف أيضًا باسم  165

  . 535- 532، الفقرات 2009سبتمبر  UN Doc. A/HRC/12/48 ،25حول النزاع في غزة، 
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لمعلومات األولية التي توفرت للبعثة ومن مصادر ثانوية بأن حلف الناتو شارك فيما يبدو من ا .194

يمكن أن يصنف آأعمال عدوانية قامت بها قوات المعارضة السابقة، بما في ذلك، على سبيل المثال، 
ة، على نحو مماثل، يثير اختيار أهداف معين.  هجمات على مدن وبلدات آانت تسيطر عليها قوات القذافي

 . مثل مستودع األغذية المحلي، للوهلة األولى تساؤالت حول دور تلك الهجمات فيما يتعلق بحماية المدنيين
 

وفقًا لمتطلبات تقييمه يتوجب  1973تعتقد البعثة بأن التزام حلف الناتو بقرار مجلس األمن رقم  .195
ذا السياق هو الغموض الموجود في القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، وما يثير القلق بشكل خاص في ه

 . نص القرار، وهي مسألة ذات أهمية آبرى بالنسبة آلثار أية عمليات مستقبلية يجيزها مجلس األمن
 

  تساؤالت حول تصنيف األهداف. 3.3.5
  

آما هو مبين، فإن عددًا من المواقع التي زارتها البعثة وآان حلف الناتو قد استهدفها آانت بشكل  .196
وبعد التحقيقات الميدانية، لم تجد البعثة أي دليل مادي مقنع يثبت بأن هذه المواقع .  نًا مدنيةواضح أعيا

وقد شملت هذه المواقع عددًا من المدارس في زليتن، ومستودع األغذية .  استخدمت ألغراض عسكرية
 . الخاص بمنطقة زليتن، ومنزل خالد الحميدي، ومكتب الرقابة اإلدارية في طرابلس

 
في القانون اإلنساني  167"المبادئ األساسية"قد اعتبرت محكمة العدل الدولية مبدأ التمييز آأحد ل .197

وتقضي هذه القاعدة بأن يتم تمييز  168."مبادئ القانون العرفي التي ال يمكن تجاوزها"الدولي، وأحد 
 يجوز استهداف وال 169.المدنيين واألعيان المدنية في آافة األوقات عن المحاربين واألهداف العسكرية

يمكن تحويل العين المدنية، بطبيعتها أو   170.المدنيين أو األعيان المدنية بشكل مباشر تحت أية ظروف
ولكن لكي يتم تصنيفها على هذا النحو، يجب أن تكون للعين المدنية  171استخدامها، إلى هدف عسكري،

 172."مساهمة فعالة في العمل العسكري"
 

التي األعيان  وجوب االفتراض بأن ون اإلنساني الدولي صراحة علىفي حاالت الشك، ينص القان .198
 .وال تجوز مهاجمتها 173هي مدنية،مدنية تبدو 

 

                                                                                                                                                                                 
  .4، الفقرة 2011مارس  UN Doc. S/Res/1973 ،17، 1973قرار مجلس األمن رقم  166
  .78، الفقرة 1996يوليو  8شرعية التهديد باستخدام أو استخدام األسلحة النووية، رأي استشاري، محكمة العدل الدولية،  167
  .79، الفقرة 1996يوليو  8شرعية التهديد باستخدام أو استخدام األسلحة النووية، رأي استشاري، محكمة العدل الدولية،  168
: المجلد األول: بيك، القانون اإلنساني الدولي العرفي-القاعدة األولى والقاعدة السابعة، جان ماري هينكيرتس ولويز دوزفالد: أنظر 169

  ).  2009اللجنة الدولية للصليب األحمر، مطبعة جامعة آامبردج، (القواعد 
المواد : أنظر.  في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو األعيان المدنية جريمة حرب/يعتبر االستهداف المباشر للمدنيين و 170

  . من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 1)(ه)(2(8، و)2)(ب)(2(8، و)1)(ب)(2(8
  .من البرتوآول اإلضافي األول) 2(52المادة : أنظر 171
  .  51، الفقرة 2003ديسمبر  5لدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة، المدعي ضد غاليتش، الحكم، الدائرة االبتدائية، المحكمة الجنائية ا 172
  .من البرتوآول اإلضافي األول) 3(52المادة  173
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مخاوف بشأن المعايير واإلجراءات  174ق مع تقارير أخرى،فتثير مالحظات البعثة أعاله، والتي تت .199
وينبغي تناول هذه .  ل الهجماتالتي اتبعها حلف الناتو في تصنيف هذه األعيان المدنية آأهداف عسكرية قب

 . المخاوف بطريقة منفتحة وشفافة لضمان االلتزام بالقانون الدولي في الماضي وفي المستقبل
 

ترى البعثة بأن المعايير واإلجراءات المستخدمة في تصنيف األهداف المدنية آأهداف عسكرية  .200
 . تثير المخاوف، وتتطلب تحقيقات فعالة إضافية

 

 . سرت: الناتو على مرآبات عسكرية ومن ثم على مدنيينهجوم . 4.3.5

  
، وهي منطقة سكنية في 2اهدين رئيسيين في المنطقة ش، قابلت البعثة 2011نوفمبر  21بتاريخ  .201

إلى هجوم لحلف وأشار هذان الشاهدان .  غرب مدنية سرت وأحد المعاقل األخيرة لمؤيدي القذافي في البالد
وقد وجدت البعثة بأن هذين الشاهدين يتمتعان .  مدنيًا 47شخصًا، من بينهم  59-57الناتو أسفر عن مقتل 

 .بالمصداقية، وأآد شهود آخرون روايتهما
 
عارضة على الجزء الغربي مسيطرت قوات ال، 2011سبتمبر  15حسب أقوال الشاهدين، بتاريخ  .202

وبعد الهجوم المضاد، .  افيا من المنطقة في هجوم مضاد شنته قوات القذدحرهمن مدينة سرت، ولكن تم 
تمرآز .  مقاتلين، في اإلحداثيات المذآورة أدناه 5آان آل منهما يقل نحو  175تمرآز جيبان تعلوهما أسلحة،

الجيبان على طريق مفتوحة، شاطئ البحر على أحد جانبيها بينما توجد منازل على جانبها اآلخر، ولم يكن 
 . هنالك ما يعيق الرؤية

 

ودمرتهما بعد غروب الشمس من جهة الجنوب أن الطائرات استهدفت العربتين ذآر الشاهدان ب .203
وقد تمت مهاجمة آل عربة بسالح واحد، وصفه الشاهدان بأنه .  يث آان ال يزال هنالك بعض النوربقليل ح

 .  ا ومقتل وإصابة من آان فيهمامما أدى إلى تدميره" صاروخ،"
 

لمكان لمساعدة المصابين وانتشال جثث المقاتلين حسب الشاهدان، تجمع حشد من الناس في ا .204
وأشار الشاهدان إلى أن آافة من تجمعوا في المكان آانوا من المدنيين، على الرغم من عدم معرفة .  القتلى

يرتدونها أو ما إذا آانوا مشارآين في العمليات العسكرية آأفراد في قوات القذافي  اطبيعة المالبس التي آانو
دقائق من الهجوم األول بالصاروخين، سقط صاروخ ثالث  5وحسب المعلومات، بعد نحو .  2في المنطقة 

 .  على المنطقة، ما أدى إلى مقتل عدد آبير من المدنيين المتجمعين
 

 .  مدنيًا 47مقاتلين في العربتين ونحو  10: شخصًا قتلوا 59-57ذآر الشاهدان بأن  .205
                                                            

حالة،  13: مقال تفاعلي على الموقع اإللكتروني لصحيفة نيو يورك تايمز بعنوان ضربات الناتو الجوية الجوية الضالة في ليبيا: أنظر 174
in‐airstrikes‐http://www.nytimes.com/interactive/2011/12/16/world/africa/nato‐: متوفر على الرابط

libya?ref=world#page/warehouses .  
عبارة عن شاحنتي بيك أب مجهزتين برشاشات أعالهما، ومدفع خفيف مضاد " عربة"لق على آل منهما اسم آانت المرآبتان اللتان يط 175
  . رات، أو نوع آخر مشابه من األسلحةئللطا
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 "35 '12 °32النقطة  في أقصى غرب مدينة سرت، عند ذي يقعتم توجيه البعثة إلى المكان ال .206
عند وصول البعثة إلى المكان في أواخر شهر نوفمبر، آانت األنقاض .  شرق تقريبًا" 27 '33 °16شمال، 

.  قد أزيلت، على ما يبدو آجزء من الجهود في داخل مدينة سرت إلعادة فتح الشوارع أمام حرآة السير
عليها آثار انفجارات في الشارع، وهو ما يتفق مع شن هجوم جوي من جهة فر حولكن البعثة شاهدت ثالث 

وآانت هنالك بقايا من العربتين، ولكنها آانت قد أزيحت إلى جانب الطريق مع األنقاض األخرى .  الجنوب
ون من الممكن أن يك ربما، و7 –آر بي جي  قاذفةوشاهدت البعثة بقايا محرك صاروخ ل.  التي خلفها الهجوم

وآان من الواضح أيضًا بأن األنقاض قد أزيلت قبل .  وجود الذخائر قد تسبب في إحداث انفجارات ثانوية
 .  وصول البعثة، إما آجزء من عمليات تنظيف الشوارع بعد الحرب أو خالف ذلك

 

 اذهو" اهدة،شالم"الصواريخ التي تطلق من الجو يتم إطالقها عادة بناء على تدرك البعثة بأن  .207
عني بأن قوات الناتو عندما أطلقت الصواريخ آان ينبغي أن تضع المنطقة المستهدفة تحت المراقبة ي

 .  البصرية
 

إلى تدمير مرآبتين  2011سبتمبر  15ليوم عمليات الناتو سير يشير التقرير اإلعالمي حول  .208
   176.عسكريتين في مدينة سرت

 

عاله، لم تتمكن البعثة من تحديد ما إذا آان حلف بعيدًا عن التقرير اإلعالمي العملياتي المذآور أ .209
وتعتقد البعثة بأن هذه المعلومات تثير تساؤالت آبيرة .  الناتو يعلم بشأن هذه التقارير أو حقق في هذه الحادثة

بشأن األحداث المحيطة بهذا الهجوم، والتي ينبغي أن يتم بحثها وإجراء مزيد من التحقيق فيها بشكل مفتوح 
  .  من أجل ضمان االلتزام بالقانون الدولي في الماضي وفي المستقبلوشفاف، 

                                                            
  :، متوفر على الرابط2011سبتمبر  16سبتمبر،  15حلف الناتو، التقرير اإلعالمي حول سير العمليات بيوم  176

oupupdate.pdf‐https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_9/20110916_110916 .  
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  االستنتاجات  .5
  

، ولم تتمكن آشفت تحقيقات البعثة في ليبيا عن أدلة هامة تتعلق بانتهاآات محتملة للقانون الدولي .210
مالحظاتها،  ولكن من خالل.  اللجنة من التوصل إلى استنتاجات قانونية حاسمة فيما يتعلق بالحوادث الفردية

 . فإن االنتهاآات المحتملة للقانون الدولي قد تشمل جرائم حرب وجرائم محتملة ضد اإلنسانية
 
أعاله، تتطلب إجراء  5لة، آما هو مفصل في القسم متؤآد البعثة بأن هذه األدلة على انتهاآات محت .211

أن وجوب  وتشدد البعثة على.  يًاتحقيقات فعالة، وفي حال لزم األمر، مالحقة المسئولين عن ارتكابها قضائ
 177.في تلك المزاعم هو التزام واجب منبثق من القانون الدولي العرفيإجراء تحقيقات فعالة 

 

يقع االلتزام األساسي بإجراء تحقيقات فعالة على عاتق السلطات الليبية، ولكن في حال ثبت بأن  .212
حقيقات والمالحقات القضائية الالزمة، تتطلب السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء الت

 . مصالح العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية
 

لية والوطنية في ليبيا لم تكن تمارس في هذا الصدد، تجدد البعثة التأآيد على أن المحاآم المح .213
ة على شهادات تشير إلى أن وحصلت البعث.  مهامها، على األقل حتى وقت مغادرة البعثة لألراضي الليبية

بمتطلبات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، خاصة تلك لم يلتزم عمل الجهاز القضائي الليبي في عهد القذافي 
 178.المتعلقة باستقالل ونزاهة القضاء

 

إن إعادة بناء الجهاز القضائي الليبي هي أولوية أساسية وملحة، فبدون جهاز قضائي فعال يعمل  .214
بمتطلبات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، فإن إنفاذ سيادة القانون والحماية الفعالة لحقوق بطريقة تفي 

 . اإلنسان ستكون مستحيلة
 

القضائي  زتشير التحقيقات التي أجرتها البعثة إلى أن هنالك حاجة إلى استثمار واسع في الجها .215
وص، فإن التدريب الفعال في مجال المعايير على وجه الخص.  الليبي، سواء فيما يتعلق بالموارد أو التدريب

.  الدولية والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ذو أهمية آبرى نظرًا لظروف الجهاز القضائي خالل عهد القذافي
ومن األهمية بمكان أيضًا أن يكون هنالك استثمار في مجاالت أخرى تتصل بالجهاز القضائي، آانت في 

 . ة ومدوني المحاآمالغالب مهمشة، مثل تدريب آتب
 

التدريب الفعال لوآاالت إنفاذ القانون الجديدة، والقوات المسلحة، ومسئولي السجون هو أمر  .216
 .  أساسي أيضًا إلقامة نظام فعال لسيادة القانون

 

                                                            
  .  لقانون الدوليااللتزام بإجراء تحقيقات، وإن لزم األمر، مالحقات قضائية بشأن انتهاآات ا. 3.4القسم : أنظر أعاله 177
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14المادة  178
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بشأن المزاعم المتصلة بحدوث انتهاآات مستمرة أثناء تشعر البعثة بالقلق على نحو خاص  .217
زقة المشتبه فيهم، والتهجير القسري، وغيرها من أشكال إساءة المعاملة، لمن يعتقد االحتجاز، ومعاملة المرت

وترى البعثة بأن التهجير القسري لمن يعتقد بأنهم موالون، آما ثبت من خالل الوضع .  بأنهم موالون للقذافي
الوطني االنتقالي وتحث البعثة المجلس .  في مدينة تاورغاء، قد يرقي إلى مستوى انتهاك للقانون الدولي

والقوات التابعة له على العمل على وقف االنتهاآات المتواصلة، والتحقيق في آافة االنتهاآات السابقة من 
 .  أجل ضمان االلتزام بالقانون الدولي

 

 أآثر ما أخشاه اآلن: "تشعر البعثة بالصدمة من تصريح قائد عسكري آبير في طرابلس قال فيه .218
عامًا من الحكم االستبدادي الذي اتصف  42الكبيرة، تخرج ليبيا اآلن من  بعد التضحيات ." هم الثوار أنفسهم

وتعتقد البعثة بأن عملية بناء ليبيا الجديدة يجب أن تقوم  . بالظلم وانتهاك حقوق اإلنسان األساسية والحصانة
السياق، المساءلة هي عنصر في هذا .  على المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون

ه فيهم بانتهاك القانون الدولي والمحلي، ومالحقتهم قضائيًا إن بأساسي، حيث يجب التحقيق مع آافة المشت
العدالة ال يجب أن "إن مقولة أن .  ويجب إعادة إحياء سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.  لزم األمر

  .  ة وثيقة بالمرحلة االنتقالية في ليبياذات صل" تتحقق فقط بل يجب رؤيتها تتحقق
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  التوصيات  .6
  

 لسلطات الليبيةا .1.7
  

 :التوصيات التالية موجهة إلى السلطات الليبية .219
  

التحقيق بشكل فعال في آافة االنتهاآات المحتملة للقانون الدولي، بما فيها تلك التي تناولها التقرير، وفقًا  •
 .للمعايير الدولية

 . ورغاء والمدن الموالية األخرى على الفوربحث الوضع في مدينة تا •
وقف االعتقاالت التعسفية، وضمان عرض آافة المعتقلين على قاٍض، ومنحهم الفرصة للطعن في قانونية  •

 . احتجازهم
 . التحقيق والبحث في إساءة معاملة المرتزقة المشتبه فيهم •
 . إصدار أوامر بمراجعة معايير وممارسات االعتقال •
 . افة مراآز االعتقال للسيطرة الحكوميةضمان خضوع آ •
 . تدريب األفراد العاملين في مراآز االعتقال •
 . ضمان التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة باالعتقال وإنفاذها •
تعزيز وتوفير التدريب في مجال القانون القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  •

  .  ز القضائيللمحامين وأعضاء الجها
 . االستثمار في الجهاز القضائي الليبي، بما في ذلك تدريب آتبة ومدوني المحاآم •
 . إدماج صكوك القانون الدولي لحقوق اإلنسان في النظام القانوني المحلي في ليبيا •
 .  االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية •

  

   األمم المتحدة. 2.7
  

 : التالية موجهة إلى األمم المتحدةالتوصيات  .220
  

 12من خالل بعثة األمم المتحدة لمساندة ليبيا، البدء على الفور في تنفيذ التفويض الممنوح لها بموجب الفقرة  •
 :، بما في ذلك2009من قرار مجلس األمن رقم 

o تعزيز سيادة القانون . 
o فةتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، خاصة ألفراد الجماعات المستضع. 
o دعم العدالة االنتقالية . 
، توفير التدريب، والدعم والمساعدة األخرى للسلطات الليبية والمجتمع الليبي من أجل آجزء من هذه العملية •

 .  تحقيق األهداف الواردة في الفقرة السابقة
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  الدول األعضاء في المجتمع الدولي . 3.7
  

 :دوليالتوصيات التالية موجهة إلى المجتمع ال .221
  

وفير التدريب، والدعم والمساعدة األخرى للسلطات الليبية والمجتمع الليبي من أجل تحقيق األهداف الواردة ت •
 . أعاله

، العمل مع السلطات الليبية والمجتع المدني 2009من قرار مجلس األمن رقم ) و(12آما ورد في الفقرة  •
 . المساعداتتلك  الدولية الفاعلة على تنسيق الليبي وغيرهما من األطراف

 . تجنب المنافسة فيما بين األطراف الدولية الفاعلة فيما يتعلق بتلك المساعدات •
التحقيق بانفتاح وشفافية في أفعال الدول األخرى المشارآة في العمليات القتالية بموجب قرار مجلس األمن  •

  .   1973رقم 
  
  
  


