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 )OMCT( التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  تعمــل 
شــبكة  تشــكل  والــي  عضــو  منظمــة   200 حــوايل  مــع 
SOS ضــد التعذيــب التابعــة لهــا، وتهــدف هــذه الشــبكة 
ــة  ــاب وحماي ــن العق ــات م ــة اإلف ــب ومكافح ــاء التعذي إلنه
ــم.  ــع أنحــاء العال المدافعــن عــن حقــوق اإلنســان فــي جمي
ــب ومكافحــة اإلفــات  تهــدف هــذه الشــبكة إلنهــاء التعذي
مــن العقــاب وحمايــة المدافعــن عــن حقــوق اإلنســان فــي 

ــم.  ــاء العال ــع أنح جمي

غــر  لمنظمــات  عالمــي  تحالــف  أكــر  نمثــل  نحــن  مًعــا، 
حكوميــة ينشــد لغــرض التصــدي لظاهــرة التعذيــب فــي أكــر 
مــن 90 دولــة. ندعــم األصــوات المحليــة حــى يتــم ســماعها، 
المســاعدة  ونقــدم  المجــال  هــذا  ـفـي  رشكائنــا  وندعــم 

المبــارشة للضحايــا. 

ــب  ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــة المنظم ــر أمان ــع مق ويق
ــس. ــل وتون ــان فــي بروكس ــا مكتب ــف، وله فــي جني
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تأسســت الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب فــي مــارس 2021، بدعــم مــن 
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، الــي اســتأنفت برنامجهــا فــي ليبيــا 
ــة  ــبكة مجموع ــع الش ــام 2020. تجم ــام 2012( فــي ع ــه فــي ع ــم إطالق )ت
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن مــدن ومناطــق مختلفــة فــي جميــع 
أنحــاء ليبيــا، بمــا ـفـي ذلــك المناطــق الجنوبيــة الــي يصعــب الوصــول 
ــا  ــة فــي ليبي ــاب المصلح ــز أصح ي ــروع تعز ــى »م ــبكة ع ــل الش ــا. تعم إليه
لالنخــراط فــي مناهضــة التعذيــب«. تهــدف هــذه المبــادرة إىل توثيــق وإبــراز 
التعذيــب واالحتجــاز التعســفي واالختفــاء القــري والقتــل غــر المــروع 
وغرهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان لليبيــن وكذلــك لغــر 
المواطنــن )بمــن فيهــم المهاجــرون وطالبــو اللجــوء(، بغايــة أســمى تتمثــل 
ــون  ــبكة يعمل ــاء الش ــان. كان أعض ــوق اإلنس ــر لحق ــرام أك ــز اح ي فــي تعز
ــض  ــتخدام بع ــم اس ــد ت ــبكة، وق ــام إىل الش ــل االنضم ــتقل قب ــكل مس بش
يــر  البيانــات والحــاالت الــي تــم جمعهــا قبــل إنشــاء الشــبكة فــي هــذا التقر

وكجــزء مــن المــروع.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

ــن  ــي م ــف عالم ــر تحال ــي أك ــب ه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي المنظم
للتعذيــب ولحمايــة  التصــدي  لغــرض  ينشــط  المنظمــات غــر حكوميــة، 
المدافعــن عــن حقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم. لــدى المنظمــة 
أكــر مــن 200 عضــو فــي 90 دولــة و يقــع مقــر أمانتهــا العامــة فــي جنيــف، 

ــويرا. س

الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب
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الملخص01
التنفيذي

يــر الضــوء عــى انتشــار ممارســة القتــل خــارج  يســلط هــذا التقر
ــر  ــن يناي ــا م ــروع فــي ليبي ــر الم ــل غ ــاء والقت ــاق القض نط
ــت  ــرة، وثق ــذه الف ــالل ه ــارس 2022. خ ــة م 2020 إىل نهاي

ــايل ــب إجم ــة التعذي ــة لمناهض ــبكة الليبي الش

ين في جميع أنحاء البالد. خارج نطاق القضاء ضد الليبين والمهاجر

581 حالة قتل

ــب  ــوا للتعذي ــن تعرض ــن الذي ــا م ــر للضحاي ــدد الكب ــل الع يمث
وســوء المعاملــة قبــل القتــل أو الذيــن تعرضــوا للتعذيــب 
يــر. ُتظهــر هــذه  حــى المــوت الســمة الالفتــة لهــذا التقر
األرقــام جــزء بســيط مــن العــدد الفعــي لحــاالت القتــل خــارج 
ــا  ــد فــي ليبي ــات فــي الحجــز والــي تزتاي نطــاق القضــاء والوفي

ــوم. الي
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تشــر الحــاالت الموثقــة إىل أن جهــات عديــدة وميليشــيات مختلفــة فــي جميــع أنحــاء البــالد متورطــة فــي 
جرائــم قتــل خــارج نطــاق القضــاء ومســؤولة عــن الوفيــات فــي ظــروف مختلفــة تــراوح بــن

القصف العشوائي عىل المواقع السكنية

اإلعدام في مرافق االحتجاز

الوفيات في الحجز تحت التعذيب

جثث تم العثور عليها ملقاة في مواقع النفايات
 أو في أماكن أخرى

إن العنــر الموحــد فــي هــذه الســياقات المتعــددة هــو بيئــة التجاهــل شــبه التــام لســيادة القانــون حيــث 
يمكــن للجنــاة االعتمــاد عــى إفالتهــم الكامــل مــن العقــاب. وهــي بيئــة ال يتــم فيهــا تحقيــق العدالــة، 
بــل أكــر مــن ذلــك حيــث يتــم عرقلتهــا بشــكل تــام. ويمنــع فيهــا الضحايــا وأرسهــم مــن اللجــوء ألي جهــة 
حيــث ال يتمتعــون بالحمايــة وال بالحصــول عــى الدعــم أو إعــادة التأهيــل. عــى العكــس مــن ذلــك، يواجــه 
الضحايــا وعائالتهــم أو الشــهود والمحامــون وأولئــك الذيــن يوثقــون االنتهــاكات خطــر االنتقــام فــي كل 

مــكان فــي بيئــة توصــف بـــسيادة »حكــم الميليشــيات«.

القضايا واألدلة

ــر، حدثــت 487 حالــة وفــاة فــي المناطــق الرشقيــة  ي ــة يســتند عليهــا هــذا التقر مــن بــن 581 حال
ــم تســجيل 83 حالــة قتــل غــر  ــا حيــث يعيــش معظــم ســكان البــالد فــي حــن ت والغربيــة مــن ليبي
مــرشوع فــي جنــوب ليبيــا األقــل كثافــة ســكانيًا. ووقعــت اإلحــدى عــرش )11( حالــة إعــدام خــارج 
نطــاق القضــاء المتبقيــة فــي ترهونــة فــي عــام 2019، ولكــن لــم يتــم توثيقهــا مــن قبــل الشــبكة 

حــى عــام 2021.

تشــر أرقــام الحــاالت الــي ســجلتها الشــبكة فــي عــام 2020 إىل أن معظــم هــؤالء الضحايــا مــن الليبيــن 
حيــث بلــغ عــدد هــؤالء 400 حالــة موثقــة. الفئــة الثانيــة المســتهدفة مــن عمليــات القتــل هــذه - بمــا 
يــن بإجمــايل )88 حالــة( خــالل  فــي ذلــك أولئــك الذيــن تعرضــوا للتعذيــب حــى المــوت – كانــت مــن المهاجر
نفــس العــام. ســجلت الشــبكة أرقاًمــا أقــل فــي عــام 2021، فقــد تلقــت شــهادات تفيــد بمقتــل 68 حالــة، 
52 منهــم مــن الليبيــن. فــي األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام 2022، وثقــت الشــبكة مقتــل 14 مهاجــرا 
ــا. ومــع ذلــك، فــإن انخفــاض االحصائيــات بــن  خــارج نطــاق القضــاء فــي مراكــز الرطــة فــي جنــوب ليبي
ــض  ــد انخف ــب ق ــات التعذي ــل وممارس ــات القت ــدد عملي ــرورة أن ع ــر بال ــن 2021 و2022 ال تش العام
وإنمــا هــي نتيجــة للصعوبــات الــي واجهتهــا الشــبكة أثنــاء توثيــق الحــاالت مثــل الخــوف مــن االنتقــام 
وعوامــل خارجيــة أخــرى مثــل انتشــار جائحــة كوفيــد19-، ممــا حــد مــن الوصــول إىل العديــد مــن الضحايــا 

والكثــر مــن المعلومــات الالزمــة لعمليــة التوثيــق.
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ــاق  ــارج نط ــل خ ــب والقت ــي التعذي ــى ظاهرت ــز ع ــبكة الرتك ــاء الش ــرر أعض ق
ــوا  ــي تلق ــرة وال ــذه الظاه ــول ه ــة ح ــر المقلق ــرة التقاري ــبب ك ــاء بس القض
ــار  ــر إىل أن انتش ــذه التقاري ــري ه ــن. تش ــن المترضري ــا م ــات بخصوصه معلوم

ــا. ــاز أو خارجه ــق االحتج ــواًء فــي مراف ــا س ــح وبائي ــم أصب ــذه الجرائ ه

 لهـــــذا الــــغــــرض، تـــــم تقســــيــــم الــــــحــــــاالت إلــــــى

أربع مناطق جغرافية: رشق ليبيا، وغربها، ووسطها، وجنوبها.4

ــام فــي  ــكل ع ــور بش ــي المتده ــع األم ــا والوض ــغ عنه ــاكات المبل ــل لالنته ــدد الهائ ــًرا للع ــن نظ لك
ليبيــا، لــم يتمكــن أعضــاء الشــبكة مــن التحقــق مــن جميــع االدعــاءات الــواردة عــى الرغــم مــن بــذل 
يرهــا ســوى الحــاالت الــي يمكنهــا التحقــق  قصــارى جهودهــم. ونظــًرا ألن الشــبكة ال تذكــر فــي تقار
منهــا مــن خــالل المقابــالت المبــارشة مــع الشــهود أو الناجــن لتأكيــد واســتكمال وثائقهــا وأدلتهــا 
أو معلوماتهــا، فــإن االحصائيــات المقدمــة هنــا ال تمثــل العــدد اإلجمــايل الفعــي للحــاالت فــي ليبيــا 
وُيعتقــد أن العــدد الحقيقــي للحــاالت أعــى مــن المذكــور بكثــر. بالرغــم مــن ذلــك، تمكنــت الشــبكة 
مــن توثيــق آالف حــاالت التعذيــب، إىل جانــب مئــات الوفيــات ممــن أعدمــوا تعســفيا أو أخفــوا قــرا 
ثــم ُقتلــوا فيمــا بعــد فالقضايــا الــواردة هنــا تتعلــق بالجرائــم المرتكبــة ضــد المدنيــن خــارج أي إجراءات 
ــة لمناهضــة  ــات المذكــورة، تلقــت الشــبكة الليبي ــه مــن إجمــايل اإلحصائي ــة. يجــدر اإلشــارة أن قانوني
ــات  ــة للهجم ــام 2020 نتيج ــن( فــي ع ي ــن ومهاجر ــًا )ليبي ــل 99 مدني ــد بمقت ــات تفي ــب معلوم التعذي
عشــوائية بأســلحة ثقيلــة عــى مناطــق ســكنية ـفـي طرابلــس وزليــن والخمــس ورست وســبها 
ــة  ــر بســبب صعوب ي ــل هــذه فــي هــذا التقر ــات القت ــل عملي ــم التطــرق إىل تحلي ــم يت ــاري، لكــن ل وأوب
ــى  ــاكات ع ــذه االنته ــة به ــراف ذات العالق ــروف واألط ــول الظ ــات ح ــة المعلوم ــن كاف ــق م التحق
يــر عــى القتــل خــارج نطــاق القضــاء والمــوت الناتــج عــن  وجــه التحديــد. يركــز الجــزء التحليــي لهــذا التقر
يوهات الــزاع المســلح المختلفــة األخــرى. ية والقتاليــة وســينار التعذيــب خــارج إطــار العمليــات العســكر

عدم تقبل ظاهرة » اعتياد القتل« الجديدة
 

يــر أن حــاالت القتــل خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع  يبــدو مــن خــالل معطيــات هــذا التقر
فــي ليبيــا تمــارس بشــكل روتيــي مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ومختلــف المجموعــات المســيطرة غر 
الحكوميــة الــي هيمنــت منــذ عــام 2011.  وتنــذر خصائــص عمليــات القتــل هــذه بخطــر أن تصبــح هــذه 
ــم التحقيــق  ــم يت ــم، الــي ل ــل هــذه الجرائ ــا. إن انتشــار مث ــة« فــي ليبي ــادة ومقبول الممارســات »معت
يــادة إفــالت الجنــاة مــن العقــاب  فــي معظمهــا ناهيــك عــن غيــاب المقاضــاة والمعاقبــة يــؤدي إىل ز
ويعــزز الشــعور بالضعــف لــدى عامــة الســكان. نتيجــة لذلــك، ُيــرك الضحايــا وعائالتهــم بــال حــول وال 

قــوة وال أحــد يلجــؤون إليــه.

ــاك  ــم يكــن هن ــم كــر هــذه الحلقــة المفرغــة مــن العنــف واإلفــات مــن العقــاب وإن ل ــم يت إن ل
الــزام بســيادة القانــون، بمــا فــي ذلــك حمايــة الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب، 
فــإن أي محــاوالت لتحقيــق الســام أو المصالحــة أو نــرش األمــن والوحــدة ســتكون قصــرة األمــد 

ولــن يكتــب لهــا النجــاح.
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ــي  ــة ال ــة للدول ــلحة التابع ــات المس ــن المجموع ــورط كل م ــة إىل ت ــاالت الموثق ــر الح ــام، تش ــكل ع بش
تشــغل مناصــب رســمية والمجموعــات المســلحة غــر الرســمية الــي تمتلــك نفــوذا وتســيطر عــىل مناطق 
معينــة. إن المجموعــات التابعــة للدولــة هــي الجهــات المعينــة مــن قبــل الحكومــة أو الــي تتلقــى دعًمــا 
رســمًيا مبــارشا منهــا، مثــل الرواتــب أو المعــدات، فــي حــن ال تعــد المجموعــات غــر رســمية تابعــة للدولــة 
باعتبــار عــدم ادماجهــا بشــكل رســمي فــي القــوات التابعــة للحكومــة. وكمــا يبــدو فــإن هــذه الخصائــص 
مربكــة فــي ليبيــا بســبب المشــهد األمــي والســيايس المعقــد, األمــر الــذي ســهل اندمــاج الكثــر مــن 
المجموعــات غــر الرســمية فــي األجهــزة األمنيــة الحكوميــة ومكــن آخريــن مــن الوصــول إىل معداتهــا 

مثــل األســلحة.

فــي عــدة أحــداث، تشــر األبحــاث إىل أن الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة تشــارك وتتواطــأ مــع الجهــات 
الرســمية التابعــة للدولــة ـفـي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء. وُيعتقــد أن عــدًدا كبــًرا مــن 
االنتهــاكات المرتكبــة فــي ليبيــا خــالل الســنوات األخــرة لــم يتــم توثيقهــا بالتفصيــل مــن أي جهــة نظــًرا 
للبيئــة المهــددة الــي بدورهــا تؤثــر عــى حــدوث االنتهــاكات وتصنيفهــا، باإلضافــة لتأثرهــا عــى مســاءلة 

ــاة. الجن

العمل عىل تصحيح مبدأ ‘الحماية’ المنهار

يتضــح مــن الحــاالت الموثقــة أن هنــاك انهيــارا كامــال لمبــدأي الحمايــة والمســاءلة. حيــث يتمتــع 
ــا وبــكل وضــوح فــوق القانــون.  ًي المســؤولون بالســلطة بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع ليقفــو ظاهر
يــز ســيادة القانــون مــن قبــل  يــر أن هنــاك حاجــة ملحــة لاللــزتام بفهــم تعز وفــي هــذا الصــدد، يــرى التقر

ــة. ــق الليبي ــف المناط ــلطة فــي مختل ــون الس ــن يمارس ــك الذي ــع أولئ جمي

إن اإلطــار القانونــي المحــي الليــيب الحــايل للتحقيــق مــع -ومقاضــاة- المشــتبه فــي ارتكابهــم أعمــال 
قتــل خــارج نطــاق القضــاء غــر كاٍف - ال ُيعــرف التريــع الليــيب القتــل خــارج نطــاق القضــاء وال يشــر إليــه 
عــى ســبيل المثــال- لذلــك يبحــث هــذا التقريــر فــي مــدى توافــق اإلطــار القانونــي الليــي مــع المعايــر 
ــي يســتغلها  ــة ال ــة ويركــز عــىل الفراغــات القانوني ــة ليحــدد ثغــرات مهمــة فــي الترشيعــات الليبي الدولي
الجنــاة للتهــرب مــن الماحقــة القضائيــة. كمــا أن احتماليــة إجــراء تحقيقــات ناجحــة ضــد مرتكــيب جرائــم 
القتــل غــر مــروع تتأثــر ســلًبا بمحدوديــة مرافــق الطــب الرعــي والمؤسســات الطبيــة ذات الخــرة داخل 
البــالد. باإلضافــة لالفتقــار إىل اإلجــراءات الواجــب العمــل بهــا فــي قضايــا الوفيــات فــي الحجــز واإلدارة غــر 
المالئمــة للجثــث. ُيعتقــد أن عــدم وجــود آليــات علميــة فعالــة داخــل البلــد لجمــع أدلــة كافيــة مقبولــة 
ــق  ــل التحقي ــاء مراح ــية أثن ــات أساس ــدان معلوم ــد أدى إىل فق ــة ق ــة الدولي ــر القانوني ــب المعاي حس
ين القانونيــن والمحامــن المســتعدين للنظــر فــي  المختلفــة. يضــاف إىل ذلــك محدوديــة عــدد المستشــار
ــة  ــب النقــص المقلــق فــي الخــرات القانوني ــاة يتبعــون الجماعــات المســلحة، إىل جان ــا تتحــدى جن قضاي
المحليــة فــي مجــال القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني والقانــون الجنائــي 

الــدويل.

 ُيعتقــد أن العديــد مــن االنتهــاكات الــي يغطيهــا هــذا التقريــر قــد ارتكبــت مــن قبــل مجموعــات 
ــون دون أي ســيطرة  ــاكل إنفــاذ القان ــت مدمجــة ســابًقا فــي هي ــة أو ميليشــيات كان ــع الدول تتب

حكوميــة فعالــة ورشــيدة، ممــا قلــل بشــكل كبــر مــن إمكانيــة الماحقــة القضائيــة.
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ــمية  ــر الرس ــلحة غ ــات المس ــة و الجماع ــة للدول ــلحة التابع ــات المس ــاء الجماع ــن أعض ــد م  كان العدي
ــة المدنيــن قبــل 2011. انضــم هــؤالء إىل القــوات المعارضــة للحكومــة الســابقة للمشــاركة  مــن فئ
فــي اإلطاحــة بحكــم معمــر القذافــي. ُمنــذ 2011، ُأدمــج العديــد مــن المقاتلــن مــن هــذه الجماعــات 
ــى  ــبق ع ــب مس ي ــرى دون أي تدر ــة األخ ــات األمني ــش أو الجه ــة أو الجي ــوات الرط ــلحة فــي ق المس
يمــة  حقــوق اإلنســان ودون التدقيــق فــي تعليــم مــا يمكــن أن يشــكل جرائــم خطــرة بمــا فــي ذلــك جر
ــًا  يب ــن تدر ــر مدرب ــاءة وغ ــر ذي كف ــلحن غ ــد مس ــن فــي ي ــع األم ــك إىل وض ــد أدى ذل ــب. وق التعذي
كافيــًا مــع غيــاب واضــح لــإرشاف والســيطرة الفاعلــة. وســاهمت هــذه العوامــل مجتمعــة فــي ازديــاد 

ــر. ــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع بشــكل كب األعــداد الكبــرة لعملي

االعرتاف بحقوق الضحايا وإنهاء األعمال االنتقامية

ير مجموعة من التوصيات الموجهة إىل الحكومات الليبية الحالية والمســتقبلية والي تمارس  يقدم التقر
ير عــى أهمية الزتامــات الدولة تجاه  ســيطرة فعليــة بحكــم القانــون أو بحكــم الواقع في ليبيــا. يؤكد التقر
حمايــة الضحايــا ويقــرح توصيــات إلنهــاء ممارســة القتل غر المــروع. كما تؤكــد التوصيات عــى أهمية 
يــز الرقابة عــى أجهزة الدولة، وتحســن  المراقبــة والتفتيــش القضائــي والقانونــي، إىل جانــب تنظيــم وتعز
التحقيقــات، ومقاضــاة الُجنــاة، ومعاقبتهــم. لــن يتــم إحــراز أي تقــدم مــا لــم تكــن هنــاك حمايــة للضحايــا 
والعائالت والشــهود وأي شــخص يدافع عن حقوقهم أو يبلغ عن االنتهاكات. إن محاربة ظاهرة« اعتياد 
القتــل« الجديــدة واألحــداث المروعــة الــي وثقتهــا الشــبكة ال يمكــن أن تنجــح إال عنــد تحقيــق االنفصال 

التــام عن ثقافــة التهديدات واألعمــال االنتقامية.

ال مجال للتهاون

يــر المقلــق األول حــول االنتهــاكات المروعــة لحقــوق اإلنســان فــي ليبيــا. فــي الواقــع،  هــذا ليــس التقر
فــي أجــزاء مــن المجتمــع الليــيب والمجتمــع الــدويل، هنــاك شــعور بــأن هــذه الممارســات »معتــادة« أو 

»متوقعــة« فــي البــالد.

 ومــع ذلــك، فــإن كل حالــة موثقــة فــي هــذا التقريــر تؤكــد عــىل عرقلــة وتدمــر الحيــاة الواعــدة 
مســتقبا، وتؤثــر هــذه األحــداث ســلًبا عــىل العائــات والمجتمعــات وتعكــس صدمــات مســتمرة 
ــن  ــط ع ــون فق ــم ال يتحدث ــام. إنه ــرد أرق ــن مج ــر م ــا أك ــا. فالضحاي ــص الضحاي ــال قص ــن خ م

مأســاة إنســانية، لكنهــم أيضــا يطعنــون فــي جوهــر ســيادة القانــون.

 يمثلــون مًعــا محنــة المجتمع اللييب الذي يحتاج إىل التغلب عى انقســاماته ورصاعاته. تســتحق كل حالة 
ير  االعــراف والحمايــة وتدعــو جميع أولئك الذين يمارســون الســلطة إىل العمــل بإخالص. يظهر هــذا التقر
أن االنتهــاكات بهــذا الحجم تتطلب اســتجابة محليــة ووطنية ودولية تدفع إىل تحقيق هدف أوســع يتمثل 

فــي مكافحــة اإلفالت المســتمر مــن العقاب فــي جميع أنحــاء البالد.
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مالحظات حول المنهجية والتحديات اليت تواجه التوثيق

الليبيــة  الشــبكة  الــي جمعتهــا  الشــهادات  البحــث عــى  هــذا  يســتند 
ــتملت  ــع 2022. اش ــر 2020 وربي ــن يناي ــرة ب ــب فــي الف ــة التعذي لمناهض
والمكالمــات  الشــخصية  المقابــالت  عــى  الشــهادات  جمــع  وســائل 
ــم  ــت. وت ــر اإلنرن ــات ع ــات التطبيق ــالل خدم ــن خ ــات م ــة والمكالم الهاتفي
يــر لتأكيــد المعلومــات الــواردة  يــد مــن الدراســات والتقار تطعيــم البحــث بمز
حــول االنتهــاكات المذكــورة. اشــتملت المصــادر األوليــة الــي تــم جمعهــا 
ــدد  ــة لع ــاكات باإلضاف ــن االنته ــوا ع ــن أبلغ ــارب الذي ــهود واألق ــى الش ع
ــرى  ــهادات األخ ــن الش ــدد م ــابقن. ع ــن الس ي ــن والمحتجز ــن الناج ــر م كب
ــن شــهدوا  ــم جمعهــا أيضــا مــن حــراس أو أفــراد مــن قــوات األمــن الذي ت

ــل. ــات القت عملي

ــرى  ــة أخ ــات رشيك ــن منظم ــات م ــى معلوم ــا ع ــث أيًض ــذا البح ــد ه يعتم
تــم جمعهــا مــن خــالل مقابــالت مــع شــهود عيــان. ويشــر أيًضــا - رشيطــة 
ــة  ــت ذات أهمي ــي كان ــاكات ال ــوادث واالنته ــات - إىل الح ــد المعلوم تأكي
ــائل  ــات وس ــا منص ــة أو تداولته ــالم المحلي ــائل اإلع ــن وس ــة م ــا بتغطي إم
التواصــل االجتماعــي عــى نطــاق واســع، غالًبــا مصحوبــة بمقاطــع فيديــو 
يــر إىل تقديــم أرقــام وحقائــق دقيقــة  أو صــور مروعــة. بينمــا يســعى التقر
حيثمــا أمكــن، لــم تتمكــن الشــبكة مــن تقديــم إحصــاءات شــاملة ونهائيــة 
حــول كافــة االنتهــاكات الــي أخــرت عنهــا، والزتمــت بإحصــاء الحــاالت 

الموثقــة بدقــة فقــط.

المنهجية 
ثـيقوالتو
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إن وصول عائالت الضحايا والشهود إىل العدالة محدود للغاية حالًيا في ليبيا بسبب عدة عوامل.

أواًل، االفتقــار إىل المعرفــة الواســعة والخــربة فــي مجــال الطــب الرشعــي داخــل البــاد إىل جانــب التعامــل 
غــر المهــي مــع الوثائــق الحساســة والريــة. 

ثانًيــا، انعــدام الثقــة الشــديد فــي مؤسســات الدولــة والخــوف مــن االنتقــام واالضطهــاد مــن قبــل الجنــاة 
أو رشكائهــم ممــا يجعــل العائــات مــرددة فــي اإلبــاغ عــن االنتهــاكات أو تقديــم شــكاوى رســمية.

ثالًثــا، خــوف المحامــن مــن قبــول القضايــا أو متابعــة التقــايض والتهديــدات الــي يتعــرض لهــا النشــطاء 
والباحثــون والذيــن قــد يواجهــون صعوبــة ـفـي الوصــول إىل معلومــات موثوقــة ـفـي ســيناريوهات 
ــار  ــل انتش ــهود وفــي ظ ــة للش ــة فعال ــم حماي ــاب نظ ــبب غي ــة بس ــدث عاني ــهود التح ــا الش ــى فيه يخ

ــيات«.  ــم الميليش ــة »حك ثقاف

عــى الرغــم مــن ذلــك، يواصــل الشــهود وعائــالت الضحايــا اللجــوء إىل الشــبكة   لإبــالغ عــن فقــدان أفــراد 
ــان، عــى  ــر مــن األحي ــم الواقــع عليهــم، وفــي كث ــق الظل ــا لمجــرد توثي مــن عائلتهــم أو أقاربهــم، وأحياًن
ــة المطــاف. يمكــن أن يســبب الوضــع األمــي  ــة فــي نهاي أمــل الحصــول عــى ســبل االنتصــاف القانوني
غــر المســتقر فــي ليبيــا خطــورة شــديدة عــى النــاس للتحــدث براحــة، ممــا يخلــق تحديــات أمــام الباحثــن 
ــق كافــة  ــا أن توثي ــد هن ــق. يجــب التأكي للوصــول إىل المعلومــات والتحقــق منهــا بشــكل شــامل ودقي
ــه  ــإن معطيات ــذا ف ــل، ل ــر والعراقي ــن المخاط ــر م ــه الكث ــر اعرضت ي ــذا التقر ــورة فــي ه ــا المذك القضاي
واســتنتاجاته ال ترمــي - بــأي شــكل مــن األشــكال- إيل إثبــات الجرائــم المنســوبه جنائيــًا للمتهمــن. بالنظــر 
إىل البيئــة غــر األمنــة بشــكل اســتثنائي والضعــف المســتمر للضحايــا وعائاتهــم وأولئــك الذيــن يوثقــون 

االنتهــاكات، ال يكشــف هــذا التقريــر عــن هويــات الضحايــا وال يحــدد الجنــاة مــن األفــراد.

ــدرة  ــر ق ــد كب ــاوز إىل ح ــا يتج ــل فــي ليبي ــب والقت ــع للتعذي ــار الواس ــى اآلن إىل أن االنتش ــر ح ي ــر التقر يش
التوثيــق المحــدودة للنشــطاء والباحثــن. هنــا تــم اإلبــالغ عــن عمليــات قتــل خــارج نطــاق القضــاء لليبيــن 
يــن وطالــيب اللجــوء. يعتــر  واألجانــب عــى حــد ســواء، بمــا فــي ذلــك القتــل غــر المــروع ضــد المهاجر
التوثيــق والتحقــق مــن االنتهــاكات الــي تســتهدف غــر الليبيــن أكــر تعقيــًدا بشــكل عــام. يحــدث العديــد 
مــن هــذه االنتهــاكات فــي مرافــق االحتجــاز الــي ال يســمح بدخولهــا بهــدف التأكــد والتدقيــق. عــى أرض 
ــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي. فــي الحــاالت  ــات الحماي ــل آلي ــاك وصــول محــدود مــن قب الواقــع، هن
ــا  ــة مــع الضحاي ــالت رسي ــة مناســبة إلجــراء مقاب ــة، ال ُتوفــر بيئ ــارات ممكن ي ــادرة الــي تكــون فيهــا الز الن
ــره  ــاز تدي ــز احتج ــة فــي أي مرك ــدأ الري ــرم مب ــي تح ــالت ال ــراء المقاب ــادة بإج ــمح ع ــهود. ال ُيس أو الش
إدارة مكافحــة الهجــرة غــر رشعيــة. عــادة مــا يــر مديــرو المراكــز أو حراســه عــى التواجــد طــوال فــرة 
ــاء  ــل وأثن ــراس قب ــل الح ــن قب ــد م ــون للتهدي ــن يتعرض ي ــتمرار أن المحتجز ــبكة باس ــار الش ــم إخب ــارات. ت ي الز

ــارات. ي وبعــد هــذه الز

خــارج مراكــز االحتجــاز، يظــل المهاجــرون ـفـي حالــة ضعــف شــديد أيضــا. الحظــت الشــبكة أن لــدى 
يــن مســتويات عاليــة مــن الخــوف والقلــق وانعــدام الثقــة، لــذا فهــم يــرددون كثــرا عــن الخــوض  المهاجر
فــي التفاصيــل ، ألســباب عــدة أولهــا أن قــوات األمــن والجماعــات المســلحة متورطــة بشــكل مبــارش فــي 

االتجــار بالبــر.
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 30
....المقدمــة

يمــة وفــي بيئــة آمنــة هــو حــق أســايس مــن  إن الحــق فــي حيــاة كر
ــر  ــب حج ــق للتعذي ــر المطل ــب الحظ ــو إىل جان ــان، وه ــوق اإلنس حق
الزاويــة وأســاس القانــون العالمــي لحقــوق اإلنســان. هــذا »الحــق 
األساســية  الدوليــة  المعاهــدات  بموجــب  مقــن  الحيــاة«  ـفـي 
الــي صادقــت عليهــا ليبيــا، مثــل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية. يحظــر القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان 
عمليــات القتــل التعســفي وخــارج نطــاق القضــاء، ويحــدد الزتامــات 
واضحــة بمنــع مثــل هــذه االنتهــاكات والتحقيــق فيهــا ومقاضــاة 

ــا. مرتكبيه

 تضمــن قوانــن حقــوق اإلنســان أيضــا قواعــدًا تفــي للوصول إىل 
ــق  ــا. وينطب ــل للضحاي ســبل االنتصــاف والتعويضــات وإعــادة التأهي
الــيء نفســه عــى التعذيب وغــره مــن رضوب المعاملة القاســية 
القانــون  بموجــب  تماًمــا  المحظــورة  المهينــة  أو  الالإنســانية  أو 
الــدويل والملزمــة لليبيــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، ســواء كان 
ذلــك فــي ظــرف الحــرب أوفــي وقــت الســلم. يجــدر التذكــر هنــا بــأن 
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يســتمر فــي التطبيــق أثنــاء الــزاع 
المســلح إىل جانــب القانــون الــدويل اإلنســاني )التطبيــق المزتامــن(.
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ــون  ــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء والتعذيــب وســوء المعاملــة محظــورة أيًضــا بموجــب القان  إن عملي
ــزاع المســلح  ــات جنيــف فــي أوقــات ال ــدويل اإلنســاني ويمكــن أن تشــكل انتهــاكات جســيمة التفاقي ال
الداخــي. كمــا أنهــا تشــكل جرائــم بموجــب القانــون الــدويل، وقــد ترتقــي األخــرة لجرائــم ضــد اإلنســانية 

عندمــا تكــون جــزًءا مــن ممارســة ممنهجــة وواســعة النطــاق.

ُيظهــر الواقــع الحــايل فــي ليبيــا صــورة وســياًقا معقديــن. وبــداًل مــن أن تحميهــا الدولــة، تتــآكل حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون مــع لجــوء األجهــزة األمنيــة والجهــات التابعــة للدولــة أو الجماعــات المســلحة 
ــر  ــل غ ــاء والقت ــاق القض ــارج نط ــل خ ــب والقت ــوء للتعذي ــك اللج ــا فــي ذل ــف، بم ــمية إىل العن ــر رس غ
المــروع »لفــرض ســيطرتها«. تعمــل مثــل هــذه الممارســات عــى ترهيــب المجتمــع وتفــي إىل منــاخ 

مــن التعســف والضعــف واإلفــالت مــن العقــاب.

ــة  ــات القضائي ــاءلة أو الماحق ــار للمس ــا واالفتق ــة فــي ليبي ــروب األهلي ــن الح ــد م ــدد المزاي ــدو أن الع يب
ــر  ــل غ ــن القت ــرى م ــكال أخ ــة ألش ــاز، باإلضاف ــات فــي االحتج ــادة الوفي ــد أدى إىل زي ــاة ق ــة للجن الفعال
المــرشوع. هنــاك العديــد مــن المتغــرات ذات الصلــة بهــذا االزديــاد، مثــل االكتظــاظ فــي مرافــق االحتجــاز 
وعــدم كفــاءة الســلطات الحاجــزة ومحدوديــة عــدد الحــراس. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن التخلــص بشــكل غر 
القانونــي مــن جثــث الضحايــا وعــدم كفــاءة إدارة الجثــث عــى المســتوى المحــي مــع رغبــة الجنــاة فــي 
محــو أي دليــل ال يمكــن دحضــه، غالًبــا مــا تــؤدي هــذه العوامــل مجتمعــة إىل نقــص األدلــة الموثقــة .
يًبــا مســاءلة الســلطات  وعــدم وجــود دليــل يعــي عــدم إمكانيــة التقــايض، ممــا يجعــل مــن المســتحيل تقر

المســؤولة وإضافــة مســتوى الغمــوض فــي تحديــد التصنيفــات القانونيــة المناســبة لجرائــم القتل.1

يــر المنظمــات المحليــة  تتصــدر ليبيــا طليعــة هــذا الواقــع ففــي الســنوات األخــرة تضمنــت العديــد مــن تقار
ــات فــي مرافــق االحتجــاز الرســمية وغــر  ــب والوفي ــا التعذي ــق بضحاي ــة إحصــاءات أو مراجــع تتعل والدولي
الرســمية.2 وعــى الرغــم مــن أن المواثيــق الدوليــة ومعاهــدات حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل 
اإلنســاني تحظــر جميعهــا القتــل غــر القانونــي تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، فإنــه ومــع تدهــور الوضــع 
ــج عــن انتشــار األســلحة بعــد عــام 2011  ــر أن هــذا نات ــا، ازدادت االنتهــاكات. وُيعتقــد إىل حــد كب فــي ليبي

يــادة وجــود الجماعــات المســلحة الــي ُيزعــم فــي الغالــب أنهــا ارتكبــت هــذه الجرائــم. وز

ــن يعيشــون  ــك الذي ــة أولئ ــزتام بحماي ــدول عــى االل ــع ال ــة جمي ــن ذات الصل تشــجع المعاهــدات والقوان
ــع  ــة لجمي ــاة وضمــان محاكمــات عادل ــل، ومحاســبة الجن فــي أراضيهــا مــن أي شــكل مــن أشــكال القت
ــار إىل  ــدات، إال أن االفتق ــذه المعاه ــن ه ــد م ــرف فــي العدي ــا ط ــن أن ليبي ــم م ــىل الرغ ــن. وع المعتقل
الحوكمــة الفعالــة والوضــع الســيايس والعســكري المتدهــور فــي البــاد جعــل مــن ليبيــا ســاحة مفتوحــة 
النتهــاكات حقــوق اإلنســان الــي ُترتكــب بشــكل روتيــي مؤديــة بذلــك النتشــار اإلفــات مــن العقــاب.3 

1.  » وجهات النظر اإلنسانية: إجراءات السياسة القانونية.« المجلة الدولية للصليب األحمر ، المجلد 98 ، العدد 908 )2016(.
ــم ضــد  ــا يواجهــون جرائ ــون المحــارصون فــي ليبي ــا: أزمــة حقــوق اإلنســان« . المــروع العالمــي لمراكــز االحتجــاز ، 2018. »ال مخــرج: المهاجــرون والالجئ ــة ليبي ــر دول ي 2.   »تقر
ــة  ــب الديمقراطي ــة ، مكت يكي ــة األمر ــا 2020«. وزارة الخارجي ــان فــي ليبي ــوق اإلنس ــر حق ي ــر 2021. »تقر ــرون ، نوفم ــا وآخ ــة فــي ليبي ــل العدال ــن أج ــون م ــانية.« محام اإلنس

ــل ، 2020. ــان والعم ــوق اإلنس وحق
3.   »اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان.« االمــم المتحــدة. اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام 1948 )القــرار 217( ، الــذي 

صاغــه ممثلــون مــن خلفيــات قانونيــة وثقافيــة مختلفــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ، باعتبــاره »معيــاًرا مشــرًكا إلنجــازات جميــع الشــعوب و األمــم«. )المــواد 3 و 4 و 5(.
      »العهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.« )المادة 6(

يقي لحقوق اإلنسان والشعوب«. )المادة 4(       »الميثاق األفر
يقي لحقوق ورفاهية الطفل«. )المادة 5(       »الميثاق األفر

يقي لحقوق اإلنسان والشعوب«. )المادة 4( يقيا للميثاق األفر       »بروتوكول بشأن حقوق المرأة في أفر
      »الميثاق العربي لحقوق اإلنسان«. )المادتان 5 و 6(

يات األساسية«. )المادة 2(       »االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحر
يكي لحقوق وواجبات اإلنسان«. )المادة 1(       »اإلعالن األمر

يكية لحقوق اإلنسان«. )المادة 4(       »االتفاقية األمر
يكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله« اتفاقية بيليم دو بارا ». )المادة 4(       »اتفاقية البلدان األمر

       »مبــادئ المنــع والتحقيــق الفعالــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء والتعســفي وخــارج نطــاق القضــاء.« اعتمــده المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي قــراره 
65/1989 المــؤرخ 24 أيــار / مايــو 1989
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ــات  ــدالع الراع ــع وان ــم الوض ــع تفاق ــا م ــان فــي ليبي ــوق اإلنس ــاءت حق ــداث 2011، س ــدالع أح ــذ ان من
ــبها ــي تنش ــة ال األهلي

ــة مــع  ــم المرتكب ــث أصبحــت الجرائ ــم خطــرا حي ــح واحــدة مــن أكــر دول العال ــا لتصب  وقــد دفــع هــذا ليبي
اإلفــالت مــن العقــاب هــي القاعــدة المعتــادة لبســط النفــوذ.4  عــى الرغــم مــن أن المجتمعــات المدنيــة 
المحليــة، الــي غالًبــا مــا تدعمهــا المنظمــات الدوليــة، تحــاول إيجــاد طــرق لمعالجــة مثــل هــذه القضايــا، 
يــق إىل الســالم فــي ليبيــا )ومعالجــة اآلثــار المرتبطــة بالزاعــات والــي مــن  فــإن الواقــع يشــر إىل أن الطر

ضمنهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان( ســيكون طويــاًل للغايــة.

ال يــزال االنقســام الســيايس والفســاد مــن العوامــل المؤثــرة عــى انهيــار ســيادة القانــون ومؤسســات 
ــة  ــة المتوالي ية الليبي ــا. ألكــر مــن ســبع ســنوات، فشــلت األجســام السياســية والعســكر ــة فــي ليبي الدول
ــن  ــداًل م ــدة، وب ــة موح ــف حكوم ــاق لتكلي ــل إىل أي اتف ــرب فــي التوص ــرق والغ ــزة فــي ال والمتمرك
ــورات  ــر التط ــرف. تش ــة كل ط ــة ورشعي ــات االنتخابي ــة العملي ــول قانوني ــام ح ــذه األجس ــت ه ــك تجادل ذل
أو حــل  الفســاد  ـفـي معالجــة  إخفاقــات خطــرة  إىل  األخــرة  ية  والعســكر والسياســية  االقتصاديــة 

ــا. ــان فــي ليبي ــوق اإلنس ــور حق ــادة تده ي ــاهم فــي ز ــا س ــيات، وكالهم الميليش

ية مؤتمــرة  منــذ عــام 2014، انقســمت ليبيــا إىل رشق وغــرب، مــع حكومتــن متنافســتن وقــوات عســكر
ــا ليتعامــل وحــده مــع انعــدام األمــن فــي ظــل غيــاب الحوكمــة.  بــكل طــرف، وتــرك كالهمــا جنــوب ليبي
فــي 10 فرايــر 2022، عــّن مجلــس النــواب - الرلمــان الــذي يتخــذ مــن الــرق مقــًرا لــه بدعــم مــن جناحــه 
ــابق فــي  ــة الس ــر الداخلي ي ــة - وز ــة الليبي ــلحة العربي ــوات المس ــمى بالق ــا يس ــل فــي م ــكري الممث العس
الحكومــة الليبيــة بالمنطقــة الغربيــة فتحــي باشــاغا رئيًســا للــوزراء. جــاء ذلــك فــي أعقــاب تأجيــل لالنتخابــات 
ــدة  ــة الوح ــل حكوم ــمر 2021 فــي ظ ــا فــي ديس ــرر إجراؤه ــن المق ــي كان م ــة ال ــية والرلماني الرئاس
ــة  ــة. واشــتبكت القــوات الموالي ــد الدبيب ــد الحمي ــوزراء عب ــس ال ــا برئاســة رئي ــة المعــرف بهــا دولًي الوطني

للخصمــن فــي العاصمــة ممــا أســفر عــن خســائر بريــة.

ــذر فــي  ــا - المتج ــتقر فــي ليبي ــر المس ــي غ ــع األم ــس إىل أن الوض ــرة فــي طرابل ــتباكات األخ ــر االش تش
غيــاب جبهــة سياســية موحــدة - يرجــح اســتمرار عــدم االســتقرار فــي المســتقبل. وفــي حــن أن تأســيس 
حكومــة موحــدة يبــدو بعيــد المنــال فــي الوقــت الحــايل، فمــن المرجــح أيضــا أن يظــل أي تحــرك حقيقــي 

نحــو العدالــة االنتقاليــة أولويــة مهملــة. 

4.  »ليبيا: بعد عر سنوات من االنتفاضة، الميليشيات تفلت من العدالة وتحصد المكافآت« منظمة العفو الدولية 2021.« 

الميليشــيات والجماعــات المســلحة وقــوات األمــن الــي تســتمر فــي احتجــاز عــدد غــر محــدد مــن 
الليبيــن واألجانــب تعســفيًا، وخاصــة المهاجريــن غــر النظاميــن
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ــن  ــن والصحفي ــرك المدني ــا ي ــان مم ــوق اإلنس ــدويل وحق ــاني ال ــون اإلنس ــاكات القان ــل انته  وتتواص
ــفي. ــاز التعس ــاف أو االحتج ــة لالختط ــاة عرض ــة والقض ــي الحكوم ــى ممث ــطاء وح والنش

 عــالوة عــى ذلــك، تعــرض ضحايــا كــر لالختفــاء القــري والتعذيــب وســوء المعاملــة 
ــى  ــاط ع ــة والنش ــيل والعنرصي ــيايس والقب ــاء الس ــاس االنتم ــى أس ــدام ع ــى اإلع وح

ــم اإلفصــاح عنهــا. ــا ألســباب ال يت وســائل التواصــل االجتماعــي وأحيان

 أدت الزاعــات والحــوادث األمنيــة األخــرة، ســواء بــن القــوات التابعــة للهيــاكل الحاكمــة المتنافســة أو 
الجماعــات المســلحة المتناحــرة، إىل وقــوع إصابــات فــي صفــوف المدنيــن وأصبحــت الهجمــات العشــوائية 
عــى الممتلــكات الســكنية ســلوكا معتــادا أثنــاء األعمــال العدائيــة مــن قبــل الجماعــات المســلحة التابعــة 
ــائر  ــل الخس ــر فــي تعلي ــى اآلخ ــوم ع ــرف بالل ــي كل ط ــا يلق ــا م ــمية. وغالًب ــر الرس ــات غ ــة والجماع للدول
ية المؤتمــرة  المدنيــة الناتجــة. يبــدو أيضــا أن الخصومــات المســتمرة، بــن الحكومتــن والقــوات العســكر
ــاة  ــم ضــد اإلنســانية، والــي ُيغذيهــا دمــج الجن ــم الحــرب والجرائ ــد كــم جرائ بكلتيهمــا، تســاهم فــي تصعي
فــي مؤسســات إنفــاذ القانــون وأمــن الدولــة، وتخــدم هــذه العوامــل طموحــات السياســين باالحتفــاظ 

بمناصبهــم بالقــوة والتســلط.

ُتظهــر وثائــق الشــبكة أن القــوات التابعــة للحكومتــن المتنافســتن قــد احتجــزت بشــكل تعســفي 
ــطاء. مدنين ونش
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يــب والحكم فــي ليبيــا: التداعيــات عى االســتقرار  5.   حــول حكومــة الوفــاق الوطــي والقــوات المســلحة الليبيــة، ابحــث فــي: جــان لويــس رومانــي بروكــس. »االتجــار بالبــر والتهر
يــب، إىل جانــب األنشــطة اإلجراميــة األخــرى ، مــوردًا اقتصاديــًا كبــرًا  يكيــة للتنميــة الدوليــة، مايــو 2020، ص. 4.: »فــي ليبيــا، وفــر االتجــار بالبــر والتهر والرمجــة«. الوكالــة األمر
يمــة المنظمــة. فــي الوقــت الــذي تنخــرط فيــه حكومــة الوفــاق الوطــي والقــوات  يــب عامــاًل رئيســيًا فــي زعزعــة االســتقرار  و نمــو الجر يســهل الوصــول إليــه , ويشــكل التهر
ين رســمًيا ويرعــن المهربــن والمســلحن جيــًدا والمكلفــن بهــذا الــدور ضمــن صفوفهــم باعتبارهــم قــوات  المســلحة العربيــة الليبيــة فــي نــزاع وجــودي، يؤيــد كال المعســكر

يمــة المنظمــة إىل اســتيالء التشــكيالت اإلجراميــة عــى مؤسســات الدولــة.« أمنيــة تتبــع الطرفــن. بمــرور الوقــت، يــؤدي »إضفــاء الطابــع المؤســي« عــى الفســاد والجر

ــوات  ــض الق ــرى، أن بع ــة أخ ــر إعالمي ي ــب  تقار ــبكة إىل جان ــجلتها الش ــي س ــررة ال ــهادات المتك ــم الش تزع
يــب البــر واالتجــار بالبــر.5  باإلضافــة إىل ذلــك ، يدعــم  التابعــة لــكال الحكومتــن متورطــة فــي شــبكات تهر
يــن فــي البحــر، وبالتــايل تســهيل عــودة  االتحــاد األوروبــي جهــود خفــر الســواحل الليــيب العــراض المهاجر
هــؤالء األشــخاص الضعفــاء إىل ظــروف غــر صحيــة ومكتظــة فــي المراكــز الــي يديرهــا جهــاز مكافحــة 
ــاه الــرب والطعــام الكافيــن  ــا مــن الحصــول عــى مي ــاك غالب ــث ُيحرمــون هن ــة، حي الهجــرة غــر الرعي
ــارات المنظمــات غــر الحكوميــة اإلنســانية  ي ــادًرا مــا ُيســمح بز ــة، و ن ــة الطبي واســتخدام المراحيــض والرعاي

المحليــة والدوليــة.

للتعذيــب واإلذالل واالغتصــاب  داخــل وخــارج مرافــق االحتجــاز عرضــة  المهاجــرون  يــزال   ال 
للمــوت.  وحــىت  القــري  والعمــل  الجنــي  واالســتغال 
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- تجريـم القتـــل ضمـــن اإلطار القانونــــي
   المحـــيل في ليبيـــا

1.5

50
اإلطار القانـونــي 

يــة القذافــي. طــوال فــرة حكمــه،  عــاش الليبيــون 42 عاًمــا فــي ظــل ديكتاتور
حدثــت العديــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك إعدامــات خــارج 
ــم  ــة.6 ت ــب ورضوب ســوء المعامل ــة و تعذي نطــاق القضــاء و إخفــاءات قري

يــات والحقــوق األساســية.  يــة التعبــر والعديــد مــن الحر أيضــا تقييــد حر

 CCPR / C / LBY / CO / 4 ،6.   »التعليقــات النهائيــة للجنــة حقــوق اإلنســان: الجماهريــة العربيــة الليبيــة«. لجنــة حقــوق اإلنســان
.، 2007
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ــرب  ــات الح ــة األرواح فــي أوق ــان وحماي ــوق اإلنس ــة بحق ــة المتعلق ــة الضعيف ــكام القانوني ــت األح كان
ــن،  ي ــب بمعرفــة مصــر أقاربهــم المحتجز ــي تطال ــة، ال ــالت المدني ية المفعــول عندمــا نظمــت العائ ســار
مظاهــرات فــي بنغــازي منتصــف فرايــر 2011 حيــث رد النظــام الســابق بعنــف، ممــا أدى إىل مقتــل العديــد 
مــن المدنيــن واعتقــال كثريــن. فــي غضــون أســبوعن، أدى العنــف المزتايــد فــي ليبيــا إىل إعــالن حالــة 
ــدة 81970  ــم المتح ــرارات األم ــدار ق ــع إص ــلح دويل م ــزاع مس ــة إىل ن ــر برع ــد األخ ــوارئ و تصاع الط
ــى القذافــي  ــات ع ــرض عقوب ــن ف ــدة م ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل ي ــن القرار و 91973. مّك
وأفــراد أرستــه وغرهــم مــن كبــار الشــخصيات فــي النظــام ، وأذن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  بالتحقيــق 
فــي الجرائــم الــي ارتكبتهــا القــوات المواليــة ضــد المدنيــن ، وأذن للــدول األعضــاء باتخــاذ جميــع التدابــر 
ــم يعــد  ــو ول ــات النات ــن بعــد اإلطاحــة بالقذافــي فــي عــام 2011 ، توقفــت عملي ــة المدني الالزمــة لحماي

ــا.  الــزاع المســلح فــي ليبيــا دولًي

دمــج أول تنظيــم حكومــي فــي ليبيــا بعــد عــام 2011 )المجلــس الوطــي االنتقــايل( معظــم الميليشــيات 
يقــة  ية واألمنيــة بطر المتمــردة )العديــد منهــا كانــت معارضــة لبعضهــا( ـفـي المؤسســات العســكر
عشــوائية. فشــلت األجســام الحاكمــة المتتاليــة بعدهــا أيضــا فــي تســوية القضايــا األساســية مثــل قانــون 
االنتخابــات أو إنشــاء آليــات مناســبة للحوكمــة الفعالــة والرشــيدة. كمــا فشــلوا جميعــا فــي تطويــر آليــات 

ــا. 10 ــة واإلدارات رشق وغــرب ليبي ــم مركــزة القطاعــات الحكومي أو سياســات لتنظي

ــادة  ــلحة وإع ــات المس ــل المجموع ــالح وح ــزع الس ــج ن ــذ برام ــى تنفي ــة ع ــة الليبي ــتقرار الدول ــد اس اعتم
ــم تتخــذ أي حكومــة بعــد عــام 2011 أي  ــك، ل ــب برامــج إصــالح قطــاع األمــن. ومــع ذل إدماجهــا، إىل جان
خطــوات جــادة فــي هــذا االتجــاه.11 وقــد مّكــن هــذا الجماعــات المســلحة فــي جميــع أنحــاء البــالد مــن 
الهيمنــة، وبالتــايل خلــق وتطبيــع ثقافــة »حكــم الميليشــيات«، والــي تزايــدت فــي ظلهــا انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان.

ــى  ــارشا ع ــرا مب ــا تأث ــة فــي ليبي ــات الداخلي ــن الزاع ــلة م ــبب سلس ــور بس ــاني المتده ــع اإلنس كان للوض
ــوء. ــيب اللج ــن وطال ي ــن المهاجر ــن م ــر المواطن ــى غ ــك ع ــام، وكذل ــكل ع ــن بش المدني

يــة وأجهــزة المخابــرات التابعــة للنظــام الســابق المدنيــن، وحظــرت التظاهــرات  اعتقلــت اللجــان الثور
ــلطات  ــذه الس ــتخدمت ه ــا اس ــا م ــة. غالًب ــد الحكوم ــات ض ــرت أي ممارس ــلمية، وحظ ــات الس واالحتجاج
ــة أهــداف  ــل متحججــة بحماي ــب والقت ــة والتعذي ــك االعتقــاالت غــر القانوني وســائل عنيفــة، بمــا فــي ذل
ــي  ــو مــن التريعــات ال ــيب يخل ــون اللي ــل عــام 2011، كان القان ــورة 1969 والحفــاظ عــى األمــن.7  قب ث
ــق  ــة تتعل ــم محلي ــاك نظ ــن هن ــم تك ــروع، ول ــر الم ــاء وغ ــاق القض ــارج نط ــل خ ــب أو القت ــرم التعذي تج

ــرب. ــن الح ــلحة أو قوان ــات المس بالزاع

ير لجنة مناهضة التعذيب ، الدورة الرابعة والخمسون.« A / 54/44( 44( ، يونيو 1999. 7.   »تقر
( UN Doc S / RES / 1970 ».1970 8.   »قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

UN Doc S / RES / 1973 ».1973 9.   »قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
10. »بعد 11 عاًما عى االنتفاضة ، تهدد األزمة السياسية المتفاقمة جهود إعادة البناء.« المجلس الرنويجي لالجئن )NRC( ، 16 فراير 2022.

11.  مراد أصالن. إصالح قطاع األمن في ليبيا: خطوة حاسمة نحو بناء الدولة. SETA ، الفصل 2 ، القسم 6.

)2011
)2011
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يــادة حــاالت التعذيــب المبلــغ عنهــا وغــره مــن رضوب   مــن المحتمــل أن يكــون هــذا قــد أدى بــدوره إىل ز
المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو الالإنســانية، أو المهينــة فــي مرافــق االحتجــاز الرســمية وغر الرســمية، 

يــادة ملحوظــة فــي الوفيــات أثنــاء االحتجــاز ومــا أبعــد مــن ذلــك.12 فضــاًل عــن ز

لطالمــا كان المهاجــرون وطالبــو اللجــوء عرضــة لمثــل هــذه المعاملــة الســيئة، حيــث ال تــزال ليبيــا موقًعــا 
يــب واالتجــار بالبــر، إىل جانــب جرائــم االســتعباد والعمــل القــري المرتبطــة بهــذه الجرائــم.  رئيســًيا لتهر
يــن وطالــيب لجــوء يموتــون إثــر التعذيــب، أو بســبب ســوء المعاملــة أو  تــم تســجيل حــاالت عديــدة لمهاجر

الظــروف المعيشــية الدونيــة الــي ال تطــاق.13

أصبــح وصــول الضحايــا أو أقاربهــم إىل العدالــة مــن خــال الماحقــة القضائيــة المحليــة ألفــراد 
األمــن والحــراس والرشطــة وأعضــاء الجماعــات المســلحة تحدًيــا كبــًرا. لذلــك، تــم تفويــض 
الهيئــات الدوليــة للوصــول إىل المعلومــات والضحايــا،14  والعمــل عــىل توثيــق انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، ويرجــع ذلــك جزئًيــا إىل أن بعــض االنتهــاكات قــد تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية أو جرائــم 

ــا. ــة للمقاضــاة دولًي حــرب، يحتمــل أن تكــون قابل

ــا هــي تحــٍد آخــر، وهــو يحــد مــن وصــول  ــا أو الشــهود مــن التحــدث عالني ــع الضحاي ــي تمن المخــاوف ال
ــك إىل حلقــة مفرغــة أتاحــت  ــن والســلطات إىل المعلومــات واإلحصــاءات الدقيقــة. وقــد أدى ذل الباحث
حــدوث عمليــات قتــل غــر قانونيــة وخارجــة عــن القانــون عــى نطــاق واســع فــي مرافــق االحتجــاز الريــة 

الرســمية وغــر الرســمية مــع اســتفحال اإلفــالت مــن العقــاب.

 وتــم إضفــاء الرشعيــة عــىل العديــد مــن الجماعــات المســلحة المتهمــة بارتــكاب 
ــن  ــن الحكومت ــادرة ع ــرارات الص ــيم والق ــال المراس ــن خ ــة م ــاكات ممنهج انته
المتنافســتن فــي طرابلــس وطــربق حــىت أصبحــت تهيمــن عــىل القطاعــات األمنيــة 

الليبيــة.

توافق القانون اللييب مع المعايري الدولية   
لحماية »الحق في الحياة«

  2.5-

إن القيــام بممارســات تفــي للقتــل خــارج نطــاق القضــاء يعــي تجاهــل الحــق فــي الحيــاة. عــى الرغــم 
يــف قانونــي واضــح للقتــل خــارج نطــاق القضــاء أو القتــل غــر المــروع ، فــإن مثــل  مــن عــدم وجــود تعر
هــذه الحــاالت توصــف بأنهــا قتــل شــخص ) أو أشــخاص( مــن قبــل القــوات الحكوميــة أو الممثلــن خــارج 
ــراءات  ــية »لإج ــات األساس ــن الضمان ــاص م ــوبها االنتق ــا يش ــادة م ــمية ، وع ــة الرس ــراءات القضائي اإلج

القانونيــة الواجــب العمــل بهــا«.15 

12.   »أحداث ليبيا لعام 2020.« هيومن رايتس ووتش. 2020/2021.
13.   »ليبيا: لن يبحث عنك أحد: المعادون قريا من البحر إىل االحتجاز التعسفي في ليبيا«. منظمة العفو الدولية.

.)UN Doc S / RES / 1973 )2011 ، ».1973 14.   »قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
https://www.omct.org/en/what-we-do/extrajudicial-killings .15.   انظر موقع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

https://www.omct.org/en/what-we-do/extrajudicial-killings
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ــؤولن  ــل مس ــن قب ــا م ــر به ــم األم ــا يت ــا عندم ــاء أيًض ــاق القض ــارج نط ــل خ ــات القت ــدث عملي ــد تح  ق
يــن( يتــرف)ون( بصفتهــم الرســمية أو بموجــب دورهــم  حكوميــن أو شــخص آخــر )أو أشــخاص أخر
ــروع  ــر الم ــل غ ــمل القت ــم.16 يش ــمين أو بعلمه ــؤولن الرس ــماح المس ــة  أو س ــي أو بموافق الوظيف
ــي  ــرد أو الجماع ــل المف ــية )القت ــات السياس ــل اإلعدام ــون ، مث ــاق القان ــارج نط ــل خ ــات القت ــع عملي جمي

بموافقــة الحكومــة ألشــخاص(، وأشــكال اإلعــدام األخــرى.

بموجــب المعايــر الدوليــة، يمكــن أن تنجــم الوفــاة أثنــاء االحتجــاز عــن أســباب طبيعيــة أو إهمــال )ظــروف 
ــد  ــباب ق ــذه األس ــل ه ــن مث ــج ع ــروع النات ــر الم ــل غ ــب.17 إن القت ــاق( أو تعذي ــة ال تط ــية متدني معيش
يصــل إىل حــد القتــل خــارج نطــاق القضــاء عــى نطــاق واســع عندمــا يكــون حــدوث الوفــاة مرتبًطــا بغيــاب 
ــا مــا يكــون مــن  اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وعالقــة الجنــاة بالدولــة.18 فــي مثــل هــذه الحــاالت ، غالًب
الصعــب عــى ســلطات التحقيــق والممارســن والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة التأكــد بدقــة ممــا 
يجــب القيــام بــه لالمتثــال للقواعــد والمعايــر الدوليــة المتعلقــة بالتحقيــق فــي الوفيــات أثنــاء االحتجــاز.

فــي الســياق الليــي، يمثــل التقييــم القانونــي للوفيــات أثنــاء االحتجــاز وعــدم الوصــول لألدلــة أو 
ــق فــي  ــا للتحقي ــاة تحدًي المعلومــات الدقيقــة، وحــىت االنتمــاءات السياســية أو العســكرية للجن

الوفيــات بســبب غمــوض الظــروف المحيطــة.

 يمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل تشــويش التصنيــف القانونــي للوفيــات فــي االحتجــاز أو إىل قتــل غــر مــروع 
أو قتــل خــارج نطــاق القضــاء أو إعــدام تعســفي ويعــزو ذلــك متغــرات صعبــة أخــرى مثــل االفتقــار إىل 
تحقيقــات فعالــة ومفصلــة تمتثــل للمعايــر الدوليــة المنصــوح بهــا. يمكــن أن يقــوض هــذا أيًضــا إمكانيــة 

تدليــل مــا إذا كانــت هــذه الوفيــات يمكــن أن ترتقــي لجرائــم حــرب أو جرائــم ضــد اإلنســانية.

تتجــى خصائــص القتــل غــر المــروع فــي العديــد مــن الوفيــات فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك القتــل العمــد 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة المنظمــة ضــد األفــراد المســجونن فــي/ أو خــارج مرافــق االحتجــاز الــي 
تديرهــا الدولــة. تتفــاوت الجماعــات المســلحة فــي ليبيــا بــن تلــك الــي تتكامــل مــع جهــات أو مؤسســات 
حكوميــة إىل أخــرى تعمــل خــارج ســيطرة الحكومــة بمــا فــي ذلــك المجموعــات المدمجــة وغــر المدمجــة. 
ــة فــي  ــلحة المتورط ــات المس ــهود الجماع ــم الش ــبكة، اته ــجلتها الش ــي س ــاالت ال ــك، فــي الح ــع ذل وم
القتــل غــر المــروع فــي كثــر مــن األحيــان إمــا بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة، أو الســيطرة الفعالــة 

عــى المناطــق الــي حدثــت فيهــا تلــك الوفيــات.

ــاب  ــة اإلره ــي أو مكافح ــن القوم ــة األم ــر حماي ــن لتري ــاة الليبي ــتخدام الجن ــن اس ــبكة ع ــالغ الش ــم إب  ت
إلضفــاء الرعيــة عى الســلوك العنيــف )االختطــاف والتعذيب( أو القتــل. وبالمثل، ورد أن بعــض الجماعات 
المســلحة اتهمــت ضحاياهــا بالتجســس لصالــح أحــزاب أو ميليشــيات معارضــة. و قامــت جماعــات مســلحة 
ــات  ــهيل عملي ــل تس ــرى، مث ــاليب أخ ــتخدمت أس ــن أو اس ي ــن المهاجر ــة م ــب فدي ــرى بطل ــمية أخ ــر رس غ

يــب البــر النــزتاع األمــوال، و فــي العمــل القــري. تهر

16.    »المقــرر الخــاص لروتوكــول مينيســوتا المعــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو اإلعــدام التعســفي«. دليــل األمــم المتحــدة المنقــح بشــأن المنــع 
والتقــي الفعالــن لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام بإجــراءات موجــزة. 2016.

17.   »مبادئ توجيهية للتحقيق في الوفيات في الحجز » اللجنة الدولية للصليب األحمر .2013
18.   » االختفاء القري واإلعدام خارج نطاق القضاء: التحقيق والعقوبات« اللجنة الدولية للحقوقين ، 2015.

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/12/Universal-Enforced-Disappearance-and-Extrajudicial-Execution-PGNo9-Publications-Practitioners-guide-series-2015-ENG.pdf
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ــة فــي  ــة المتعاقب ــات الليبي ــت الحكوم ــل، أخفق ــب والقت ــي للتعذي ــتخدام المنهج ــن االس ــم م ــى الرغ ع
تقديــم تريــر قانونــي ألعمــال العنــف هــذه وفشــلت فــي الكشــف عــن معلومــات حــول الضمانــات فــي 
إطــار األنظمــة القضائيــة القائمــة لضمــان توفــر آليــات لضمــان المســاءلة أو تقنــن العقوبــات المناســبة 

وفًقــا لخطــورة الجرائــم.

نظــًرا ألن أي قتــل غــر قانونــي محظــور وفًقــا للقواعــد العرفيــة للقانــون الــدويل اإلنســاني والمعاهــدات 
ــم أو  ــر أو عل ــب بأم ــم ُترتك ــت أو ل ــواء ارتكب ــاكات - س ــع االنته ــإن جمي ــان، ف ــوق اإلنس ــة بحق المتعلق
موافقــة مــن الدولــة - ال تــزال تنتهــك الزتامــات الدولــة بحمايــة الحيــاة البريــة عــى أراضيهــا.19 تشــمل 
االلزتامــات الــواردة فــي قانــون المعاهــدات المتعلقــة بحظــر القتــل خــارج نطــاق القانــون الــزتام الدولــة 

بتكييــف تريعاتهــا بمــا يتمــاىش مــع الزتاماتهــا الدوليــة.

 فــي هــذا الصــدد، فــي حــن أن ليبيــا طــرف فــي مجموعــة مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان حيــث 
ُيحظــر القتــل غــر المــرشوع، فــإن القانــون المحــي الليــي بعيــد كل البعــد عــن هــذا االمتثــال.

مــن خــالل عملهــا تمكنــت الشــبكة مــن حــر أوجــه القصــور فــي اإلطــار القانونــي المحــي الحــايل فيمــا 
يتعلــق بعمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء وغــر القانونــي.

1.   منــذ عــام 2011، ظلــت الجهــود المبذولــة لمعالجــة أوجــه القصــور فــي اإلطــار القانوني المحــي الحايل 
ــة،  ــم والعقــاب والمســؤولية القانوني ي ــا ضعيفــة. وتشــمل هــذه األحــكام ضعفــا متعلقــا بالتجر لليبي

وتوافــق القوانــن الليبيــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان ومــع القانــون الــدويل اإلنســاني.

2.    فشــل اإلعــالن الدســتوري لعــام 2011 أيًضــا ـفـي معالجــة توافــق أحــكام القانــون الليــيب مــع 
ــه 13  ــرح فــي مادت ــام 2017( اق ــادر ع ــتور )الص ــروع الدس ــن أن م ــم م ــى الرغ ــدويل، ع ــون ال القان
أن المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة المصــدق عليهــا هــي األســمى فــي تطبيــق القانــون المحــي، 
لكنهــا خاضعــة للدســتور.20 كمــا أكــدت المــادة 13 عــى أهميــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلنفــاذ هــذه 
المعاهــدات واالتفاقيــات حــى ال تتعــارض مــع أحــكام هــذا الدســتور. ومــع ذلــك، فــأن المســودة لــم 

يــق االســتفتاء وتظــل حــى اآلن غــر معتمــدة ونافــذة. ــم المصادقــة عليهــا بعــد عــن طر تت

3.   تضمــن العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة الحــق فــي الحيــاة، وأنــه ال يجــوز حرمــان أي شــخص تعســفًا 
مــن هــذا الحــق، حــى فــي حــاالت الطــوارئ أو تصعيــد العنــف. ومــع ذلــك، فــإن القتــل ال يكــون دائًمــا 
ــم ســر األعمــال  ــدويل اإلنســاني لتنظي ــون ال ــم وضــع القان ــك ت ــا حــى فــي ســياق الحــرب. لذل قانونًي
يــم أعمــال قتــل محــددة مــع إضفــاء القانونيــة عــى ســلوكيات محــددة أثنــاء القتــال،  العدائيــة، وتجر
تحديــدًا لغــرض حمايــة المدنيــن غــر المشــاركن فــي األعمــال العدائيــة. لكــن القانــون الليــيب يفتقــر 
إىل القواعــد المتعلقــة بالقتــل فــي أوقــات الحــرب. تــرك هــذا الغيــاب فجــوة فــي تحديــد أي مــن هــذه 

الجرائــم يمكــن أن يشــكل قتــاًل قانونًيــا وأيهــا قــد يشــكل جرائــم حــرب عــى النطــاق المحــي.

19.    »قاعــدة بيانــات القانــون الــدويل اإلنســاني القانــون الــدويل اإلنســاني العرفــي، القاعــدة رقــم 89، االعتــداء عــى الحيــاة«. اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، القواعــد تنــص 
عــى أن »القتــل محظــور«. 

20.   »مسودة الدستور اللييب المقرحة« 2017

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule89
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule89
https://security-legislation.ly/law/35174
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ــاة  ــق فــي حي ــة الح ــدف إىل حماي ــي ته ــة ال ــدات الدولي ــن المعاه ــة م ــى مجموع ــا ع ــت ليبي 4 .   صادق
الــدويل  العهــد  تشــمل  المدنيــن وحمايتهــم. وهــي  باحــرام  يمــة وآمنــة وتعاهــد أطرافهــا  كر
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة لعــام 1966 ، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملــة القاســية أو 
الالإنســانية أو المهينــة لعــام 1984 ، واتفاقيــة حقــوق الطفــل 1989 ، واتفاقيــة حقــوق الطفــل 
القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة عــام 1979 ، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع 
ــاق  ــي لحقــوق اإلنســان لعــام 2004 ، والميث ــاق العرب ــز العنــري لعــام 1965 ، والميث أشــكال التمي
يقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب لعــام 1981 ، واتفاقيــة حمايــة حقــوق اإلنســان والشــعوب و      األفر
  جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري 2006. كمــا صادقــت ليبيــا عــى اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 
1949 والروتوكولــن اإلضافيــن لعــام 1977. كمــا أن الحــق فــي الحيــاة هــو أيًضــا مبــدأ مــن مبــادئ 
القانــون الــدويل العرفــي، ممــا يعــي أن الــدول ملزمــة باتخــاذ التدابــر الالزمــة لحمايــة هــذا الحــق فــي 
جميــع الظــروف لجميــع األشــخاص المقيمــن عــى اقليمهــا الرابــي وذلــك بغــض النظــر عمــا إذا كانــت 
الدولــة قــد صدقــت عــى المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة أم ال. وبتــايل فــإن الــدول ملزمــة بموجــب 
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاني بــن تريعــات محليــة مناســبة وتدابر 
قانونيــة أخــرى لحمايــة الحــق فــي الحيــاة. كمــا أن الــدول ملزمــة بالتنصيــص عــى العقوبــات المناســبة 
ــك  ــا فــي ذل ــي بم ــا القانون ــج إطاره ــع وتعال ــا أن تراج ــى ليبي ــم. ع ــذه الجرائ ــورة ه ــس خط ــي تعك ال

قانــون العقوبــات المتعلــق بالحــق فــي الحيــاة لضمــان االمتثــال الكامــل للقانــون الــدويل.

5.    يعاقــب القانــون الليــيب عــى القتــل باإلعــدام فــي حالــة ثبــوت القتــل العمــد مــع ســبق اإلرصار مــع 
قصــد للبالغــن )فــوق نس الثامنــة عــرة(، بــرط إثبــات الصحــة العقليــة أواًل وليــس فــي حالــة العجــز 
ين بعــد والدتهــا.  العقــي الجزئــي أو الــكي. وتأجيــل عقوبــة اإلعــدام عــى المــرأة الحامــل إىل شــهر
قــد يحصــل الجنــاة أيًضــا عــى عفــو، وفًقــا لقانــون العقوبــات الليــيب. كل هــذه األحــكام تتعــارض مــع 

المــادة 6 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق السياســية.21 

6.    ال ينطبــق حكــم اإلعــدام عــى القتــل العمــد الــوارد فــي قانــون العقوبــات الليــيب عــى حــاالت القتــل 
خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع المرتكبــة فــي ســياق نــزاع مســلح. عندمــا تنجم الوفــاة عن 
يمتن  التعذيــب أو االغتيــال أو اإلعــدام التعســفي، ُيلــزم القانون الــدويل ســلطات الدولة بمقاضــاة الجر
يمــة ُترتكــب فــي الظــروف المعتــادة، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء أو القتــل غــر  - القتــل العمــد كجر
ــة. ال  ــة منفصل يم ــأن كل جر ــة بش ــكام واضح ــع أح ــتقل، م ــكل مس ــرب - بش ــة الح ــي فــي حال القانون
يوجــد نــص رصيــح فــي قانــون العقوبــات الليــيب فيمــا يتعلــق بعمــالء الدولــة الذيــن يرتكبــون أعمــال 
قتــل غــر قانونيــة فــي ســياق الحــرب. هــذا الغيــاب للنــص القانونــي المتعلــق بعمليــات القتــل خــارج 
نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع فــي أوقــات الــزاع وعــدم االســتقرار الســيايس واألمــي بليبيــا 
يســاهم فــي الســماح باســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل األمــن والرطــة فــي الســجون ومراكــز 
االحتجــاز، ممــا قــد يــؤدي إىل الوفــاة. باإلضافــة إىل ذلــك، ال توجــد فتــوى ليبيــة )استشــارة الفقهــاء 
باإلفتــاء فــي ليبيــا( أو أي نــص رصيــح صــادر عــن دار اإلفتــاء )الفقــه اإلســالمي داخــل وزارة األوقــاف( 

بشــأن القتــل غــر المــروع أو خــارج نطــاق القضــاء فــي ليبيــا.

ــة بحكــم  ــة الفضفاضــة أو غــر الدقيقــة قلقــا إذ أنهــا تعمــل كأحــكام حصان 7.    تمثــل األحــكام القانوني
ــدويل  ــون ال ــاة بموجــب القان ــب والحــق فــي الحي ــق للتعذي ــث تتعــارض مــع الحظــر المطل الواقــع حي

ــل هــذه الممارســات.  ــر مث ــث إن كالهمــا ال يســمح ألي قاعــدة أعــى درجــة بتري حي
ــادة 71  ــص الم ــث تن ــه، حي ــايض عن ــم التغ ــة يت ــوة المفرط ــتخدام الق ــا، فاس ــد هن ــه التحدي ــى وج        وع
مــن قانــون العقوبــات الليــيب عــى مــا يــي: »ال يعاقــب الموظــف العــام إذا اســتخدم أو أمــر أو ســاعد 

21.   »العهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.« )المادة 6(.

https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-9/key-issues/international-covenant-on-civil-and-political-rights.html
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فــي تنفيــذ أمــر باســتخدام أســلحة أو وســائل أخــرى اإلكــراه الجســدي عندمــا ُيجــر عــى ذلــك بــرورة 
ــس  ــق نف ــر أن »تنطب ــص ليذك ــي الن ــة«. يم ــلطات العام ــة الس ــى مقاوم ــب ع ــوة أو التغل ــد الق ص
األحــكام عــى أي شــخص يســاعد مســؤواًل فــي الدولــة فــي تلبيــة طلــب قانونــي«. تســمح المــادة 71 
ــث يســهل  ــي تســاعدهم فــي التهــرب مــن المســؤولية، حي ــة واألطــراف األخــرى ال لمســؤويل الدول
ــتخدام  ــى اس ــة ع ــود المفروض ــا القي ــادة 71 أيًض ــل الم ــاب. تتجاه ــن العق ــاة م ــالت الجن ــون إف القان
القــوة عــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القوانــن الدوليــة، والــي ال تســمح باســتخدام القــوة إال فــي 
حالــة وجــود تهديــد وشــيك للحيــاة. وهــذا يعــي أن القانــون الليــيب يــرر الممارســات الــي قــد ترتقــي 
فــي ظــروف معينــة، إىل اإلعــدام التعســفي. كمــا ال توجــد أحــكام أخــرى أو فــي الواقــع أي اســتثناءات 

فيمــا يتعلــق بمســؤويل الدولــة الذيــن قــد يرتكبــون قتــاًل غــر مــروع أثنــاء تأديــة واجباتهــم.22 

يــم التعذيــب وارد فــي نــص القانــون رقــم )10( لســنة 2013 الصادر-عــن الســلطة ألول ســنتن بعــد  8.  تجر
ــاء  ــاق القض ــارج نط ــل خ ــاالت القت ــق بح ــا يتعل ــام.23 فيم ــي الع ــر الوط ــة بالقذافــي -المؤتم اإلطاح

ــي: ــل غــر المــروع تضمــن مــا ي والقت

 أواًل، فيمــا يتعلــق باالختفــاء القــري، نصــت المــادة األوىل مــن القانــون عــى مــا يــي: »يعاقــب بالحبــس 
يتــه الشــخصية بالقــوة أو بالتهديــد  يقــة مــن حر كل مــن خطــف أو احتجــز أو حبــس أو حــرم شــخًصا بأيــة طر
أو بالخــداع، ويعاقــب بالحبــس، وتكــون العقوبــة الحبــس فــرة ال تقــل عــن ســبع ســنوات إذا ارتكــب الفعــل 
ضــد أصولــه أو فروعــه أو زوجــه، أو إذا ارتكــب موظــف عــام ذلــك مخالًفــا لحــدود الصالحيــات المتعلقــة 
ــي ســنوات  ــس مــدة ال تقــل عــن ثمان ــة الحب ــة، أو إذا ارتكــب الفعــل مــع تكــون العقوب ــه المهني بقدرات
بقصــد الحصــول عــى مــزة مقابــل إطالق رساحــه أو لتحقيــق غرضــه«. ال تتطرق المــادة إىل وفــاة أي من 
ضحايــا االختفــاء القــري، وال يناقــش العقوبــات الواجبــة عليهــا. كمــا ال تشــر المــادة إىل أي مســؤولية 
مــن جانــب الدولــة فــي البحــث عــن المخفــن قرًيــا، وال يتنــاول أهميــة إنفــاذ اإلجــراءات القانونيــة أثنــاء 
مراحــل االعتقــال واالســتجواب والتحقيــق والمتابعــة، والــي يتــم خاللهــا توقيــف المســؤول أو أن تتحمــل 

الســلطة القائمــة هــذه المســؤولية.

ثانًيــا، تنــص المــادة 2 عــى الســجن لمــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات كعقوبــة لـــ »أي شــخص يلحــق أو 
يأمــر شــخًصا آخــر بإلحــاق ألــم جســدي أو عقــي بمحتجــز تحــت ســيطرته مــن أجــل انــزتاع اعــراف مــن أي 
فعــل قــام بــه هــذا المحتجــز أو لــم يرتكــب، أو بســبب التميــز، أيــا كان نوعــه، أو االنتقــام، بغــض النظــر عــن 
دوافعــه. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أخفــى عمــاًل مــن أعمــال التعذيــب رغــم قدرتــه عــى إيقافــه. 
ال تقــل عقوبــة الســجن عــن ثمانــي ســنوات إذا ترتــب عــى التعذيــب رضر جســيم، وال تقــل عــن عر ســنوات 

إذا أدى التعذيــب إىل رضر جســيم. وفــي حالــة وفــاة ضحيــة التعذيــب تكــون العقوبــة الســجن المؤبــد«.
 

يــن فــي مرافــق الدولــة(، ممــا  يــن )األشــخاص المحتجز يشــر نــص المــادة عــى وجــه التحديــد إىل المحتجز
يعــي أنــه يمكــن تفســره بشــكل ضيــق بحيــث يشــمل الضحايــا الذيــن تعرضــوا للتعذيــب فقــط مــن قبــل 
مســؤويل الدولــة أو فــي مرافــق االحتجــاز التابعــة للدولــة. وهــذا يــرك مجــااًل للتفســر فــي إطــار تطبيــق 
ضيــق ال يغطــي ســوى مراكــز االحتجــاز الرســمية التابعــة للدولــة. وهــو الــذي يعــد أمــرًا مثــر للقلــق فــي 
المشــهد الليــيب حيــث توجــد الجماعــات المســلحة الرســمية وغــر الرســمية عــى نطــاق واســع، وغالًبــا مــا 
تديــر مرافــق احتجــاز رســمية ورسيــة عــى حــد ســواء. بالنظــر إىل ذلــك، تطــرح كلمــة »محتجــز« هنــا مشــكلة 

ويجــب فهمهــا عــى أنهــا تنطبــق بغــض النظــر عــن الجنــاة أو المــكان.

22.   »قانون العقوبات اللييب«.)المادة 71(
يم التعذيب واالختفاء القري والتميز«. 23.   »قانون رقم )10( لسنة 2013 بشأن تجر

https://security-legislation.ly/ar/law/31741
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باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب أن ينعكــس الــزتام الدولــة بمعالجــة التعويضــات والتعويــض فــي حــاالت الوفــاة 
تحــت التعذيــب بمــا يتمــاىش مــع المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب المعاملة، 
أو العقوبــة القاســية، أو الالإنســانية، أو المهينــة فــي قانــون مناهضــة التعذيــب. هنــاك أيًضــا خلــل فــي 
يــف، والــذي يشــر حالًيــا إىل أن التعذيــب يتــم مــن خــالل الحصــول عــى اعــراف »بمــا فعلــه الشــخص  التعر
أو لــم يرتكبــه«، ممــا يــرك النــص مفتوًحــا للتفســر. ال ينبغــي أبــًدا الســماح باالســتجواب واســتخراج 

يــق التعذيــب، بغــض النظــر عــن أي مــرر مزعــوم وراء ذلــك. المعلومــات عــن طر

ثالًثــا، تنــص المــادة 5 عــى مــا يــي: »يعاقــب بنفــس العقوبــة أي مســؤول ســيايس أو تنفيــذي أو إداري، 
ــف أو  ــم أي موظ ــب الجرائ ــا يرتك ــكري عندم ــد عس ــه قائ ــرف بصفت ــخص يت ــكري أو ش ــد عس وأي قائ
قــوة خاضعــة إلرشافــه وقيادتــه. المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة، إذا لــم يتخــذ هــذا المســؤول أو 
القائــد اإلجــراءات الالزمــة لمنــع هــذه الجرائــم أو الكشــف عنهــا مــع قدرتــه عــى ذلــك، أو منــع بــأي شــكل 
ــة.«  ــق أو المالحق ــب أو التحقي ــن التأدي ــؤولة ع ــلطات المس ــم إىل الس ــذه الجرائ ــة ه ــكال إحال ــن األش م
تتجاهــل هــذه المــادة الجنــاة مــن الجماعــات المســلحة الــي تفتقــر إىل أي صفــة رســمية للدولــة، ولكــن 
لهــا ســيطرة فعليــة عــى منطقــة مــا. لــم يحــدد القانــون أيًضــا مســؤولية الجنــاة التابعــن للدولــة الذيــن 

يقومــون بإعــدام أو قتــل األشــخاص خــارج أماكــن االحتجــاز.
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1.6- الممارسات الممنهجة غري المرشوعة في ليبيا

ــة  ــه ممارس ــح في ــذي أصب ــدى ال ــب الم ــة التعذي ــة لمناهض ــبكة الليبي ــا الش ــي جمعته ــات ال ــر البيان ُتظه
القتــل خــارج نطــاق القضــاء وغــر المــروع أنماًطــا ممنهجــة وواســعة النطــاق فــي شــكل ســلوك متكــرر 
ــل  ــة والجماعــات غــر الرســمية دون أي رادع مــن قب ــت تمارســه الجماعــات المســلحة التابعــة للدول وثاب

ــن. ي ــة المدنيــن أو المهاجر ــة المســؤولة عــن حماي المؤسســات الحكومي

 عــىل العكــس فقــد أظهــرت أبحــاث الشــبكة أن العديــد مــن الــوزارات الحكوميــة 
وغرهــا مــن األجهــزة األمنيــة قــد ســاهمت بشــكل مبــارش فــي إفــات منتســبيها 

مــن العقــاب مــن الذيــن ارتكبــوا القتــل أو أمــروا بــه أو ســمحوا بــه.

ــن  ــائعة ب ــد ش ــال المتعم ــدام واإلهم ــب واإلع ــن التعذي ــة ع ــات الناتج ــإن الوفي ــك، ف ــة إىل ذل  باإلضاف
الجماعــات المســلحة الليبيــة وهــي منتــرة فــي جميــع أنحــاء البــالد، ســواء كانــت فــي الســجون الليبيــة، 
ية ،أو الســجون الريــة أو نقــاط  يــن، أو مراكــز الرطــة، أو المجمعــات العســكر أو مرافــق احتجــاز المهاجر

يــب األشــخاص و مهاجــع االتجــار بالبــر. تهر

ُتظهــر الشــهادات الــي وثقتهــا الشــبكة أن عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء وغــر القانونيــة فــي ليبيــا 
عــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة تتســم بمــا يــي:

1.    عــدم وجــود إجــراءات قانونيــة فــي جميــع مراحــل عمليــات اإلســتيقاف واالعتقــال والتحقيــق واالحتجاز 
والدفــن وتســليم جثــث الضحايا.

ــهود  ــن أو ش ــهادات الناج ــق ش ي ــن طر ــبكة – ع ــم الش ــت حالته ــن وثق ــا الذي ــن الضحاي ــدد م ــات ع 2.    م
ــة، أو بســبب  ــة ال إنســانية ومهين ــب أو اإلهمــال المتعمــد المصحــوب بمعامل ــن - بســبب التعذي ي آخر
اإلعــدام التعســفي فــي مراكــز االحتجــاز أو الســجون أو خارجهــا. عــدد مــن الضحايــا تــم قتلهــم بالســالح. 
ــاة ناتجــة  ــا مــا تكــون المعان ــا )غالب ــون صحي ــوا يعان ــا كان ــة عمــدا لضحاي ــم إهمــال الحــاالت الصحي ت
عــن التعذيــب الجســدي النفــي أو كالهمــا معــا(، أو بســبب الجــوع أو ظــروف االحتجــاز غــر مالئمــة. 
يــن صغــرة مكتظــة بالمعتقلــن وغــر مهــواة بحيــث  كثــرا مــا يحبــس الجنــاة الضحايــا عمــًدا فــي زناز
ال يمكنهــم التنفــس بشــكل صحيــح. أو يجرونهــم عــى النــوم جالســن أو واقفــن أو فــوق بعضهــم 
البعــض لســاعات أو أيــام أو حــى شــهور متتاليــة. تســببت مثــل هــذه الظــروف الــي ال يمكــن تحملهــا 
يــن أدت فــي بعــض األحيــان إىل وفاتهــم، ســواء كانــوا يعانــون مســبقا  فــي مشــاكل صحيــة للمحتجز

مــن أمــراض مزمنــة أم ال. 
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3.    باإلضافــة إىل ذلــك، تشــر المعلومــات الموثقــة إىل أن المســؤولن قــد ُأبلغــوا باعتــالل صحــة 
يــن وهــم يدركــون تماًمــا أنــه مــن المحتمــل أن يموتــوا، لكنهــم لــم يتخــذوا أي إجــراء لمنــع  المحتجز
يــق تعمــد منــع  ذلــك. وفــي بعــض الحــاالت كذلــك، رفــض المســؤولون تقديــم الرعايــة الطبيــة عــن طر
ــم  ــث ُيزع ــيما حي ــجون، ال س ــاز والس ــز االحتج ــة إىل مراك ــة الصحي ــال الرعاي ــن فــي مج ــول العامل وص
ــع. ــك أماكــن مــورس فيهــا التجوي ــة، بمــا فــي ذل ــب أو غــره مــن رضوب ســوء المعامل ممارســة التعذي

4.    لــم ُيســمح ألي مــن الضحايــا الموثقــن مــن قبــل الشــبكة باالتصــال بمحــام فــي أي مرحلــة بمــا فــي 
ــكان  ــم بم ــالغ أقاربه ــم بإب ــمح لمعظمه ــم ُيس ــا ل ــاز. كم ــق أو االحتج ــال أو التحقي ــاء االعتق ــك أثن ذل
وجودهــم أو بأســباب اعتقالهــم. ـفـي بعــض الحــاالت، لــم تتمكــن العائــالت مــن معرفــة هــذه 
ــة. ــزة األمني ــال فــي األجه ــات االتص ــالل جه ــن خ ــة أو م ــات المحلي ــالل المنظم ــن خ ــات إال م المعلوم

5.    فــي بعــض الحــاالت، هــدد الجنــاة أقــارب الضحايــا أو الشــهود للتأكــد مــن أنهم لــم يتابعــوا أي إجــراءات 
ــارص  ــاة يرســلون عن ــر الطــب الرعــي. فــي هــذه الحــاالت، كان الجن ي ــك إصــدار تقار ــة، بمــا فــي ذل تالي

أمنيــة لمتابعــة الشــهود وأقــارب الضحايــا فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمقابــر.

6.    يرفــض الجنــاة عمــًدا توثيــق أو متابعــة اإلجــراءات القانونيــة والطبيــة عنــد إعــادة الجثــث إىل عائالتهــم 
فــي أغلــب األحيــان، كمــا يقــوم الجنــاة أو أتباعهــم بالتخلــص مــن الجثــث بصفــة فرديــة غــر قانونيــة 

لتجنــب إجــراءات الدفــن القانونيــة وإتــالف أي دليــل. 
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-إحصائيات عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقتل غري 
المرشوع الموثقة من قبل الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب

2.6

إجمــااًل، وثقــت الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب، مقتــل 581 ليبًيــا وغــر ليــي فــي جميــع أنحــاء البــاد 
ــل 487  ــد بمقت ــهادات تفي ــى ش ــول ع ــن الحص ــبكة م ــت الش ــر. تمكن ــا التقري ــي يغطيه ــرة ال ــال الف خ
شــخًصا فــي المناطــق الرقيــة والغربيــة والوســطى بــن ينايــر 2020 ومــارس 2022، فيمــا قتــل 83 مدنيــا 
فــي المنطقــة الجنوبيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، وثقــت الشــبكة 11 حالــة لجثــث تــم العثــور عليهــا فــي مقابــر 
ترهونــة الجماعيــة فــي عــام 2019، وهــي حــاالت لــم يتــم توثيقهــا مــن قبــل الشــبكة حــى عــام 2021. في 
عــام 2020، تــم تســجيل حــاالت وفــاة مثــرة للشــك لـــ 400 ليــيب و88 غــر مواطــن. من بــن هؤالء الـــ 400 
ليــيب، توفــي 367 حالــة )278 رجــاًل و56 امــرأة و33 طفــاًل( فــي الســاحل الليــيب، مــن الــرق إىل الغــرب، بمــا 
فــي ذلــك مناطــق الدواخــل. فــي جنــوب ليبيــا، كانــت الحــاالت الموثقــة أقــل، حيــث بلــغ مجموعهــا 43، مــن 
بينهــم 24 رجــاًل قتلــوا خــالل اشــتباكات بــن القــوات المســلحة الليبيــة والقــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق 

الوطــي فــي مدينــة ســبها. ولــم يتــم تأكيــد هويــة وجنــس الضحايــا الـــ 19 الباقــن.

ــون  ــا يعمل ــم 18 مقيًم ــن، بينه ي ــي لمهاجر ــر قانون ــل غ ــة قت ــبكة 88 حال ــت الش ــه، وثق ــام نفس فــي الع
ــوري(  ــي، وس ــي، وغان ــري، وتون ــودانيون، وم ــة س ــان، وثالث ــن، ومغربي ــتة نيجري ــمية )س ــأوراق رس ب
ــار عــى  ــم إطــالق الن يــري. ت ــات للقــر؛ طفــالن مــن بنغالديــش وواحــد إر ــم اإلبــالغ عــن ثــالث وفي ــم ت ث
ــة فــي طرابلــس وزوارة. كمــا وثقــت  ــا فــي مســتودعات ومراكــز احتجــاز رسي ــد مــن هــؤالء الضحاي العدي
ــم التعــرف  ــم يت الشــبكة وفــاة 40 مهاجــرا آخــر )خمســة رجــال ســودانين وامــرأة واحــدة، و34 مهاجــرا ل
عــى هوياتهــم( كلهــا فــي المناطــق الســاحلية. تمكنــت الشــبكة مــن توثيــق مقتــل 24 بنغالدشــيًا وســتة 
يــن فــي أماكــن رسيــة تشــبه األحيــاء الفقــرة يســتخدمها مهربــو البــر فــي بلــدة  يــن أفارقــة محتجز مهاجر

مــزده الجنوبيــة فــي مايــو 2020، بعــد أن قتــل هــؤالء المهاجــرون مهربهــم الليــيب.

ــي  ــذا ال يع ــة. ه ــايل 68 حال ــام 2021 بإجم ــبكة فــي ع ــل الش ــن قب ــة م ــات الموثق ــدد الوفي ــض ع انخف
ــات الــي نوقشــت ســابًقا باإلضافــة إىل  بالــرورة أن عــدد االنتهــاكات قــد انخفــض، لكــن بســبب التحدي
يــن مــن خــالل القيــود الــي تهــدف إىل الحــد مــن انتشــار العــدوى،  أثــر جائحــة كورونــا عــى حركــة المهاجر
فضــاًل عــن عــدم قــدرة الضحايــا عــى الوصــول إىل الموثقــن خــالل هــذه الفــرة. فــي عــام 2021، تمكنــت 
ــا، بمــا فــي ذلــك ســبعة ليبيــن قتلــوا فــي ســبها  الشــبكة مــن توثيــق مقتــل 16 شــخًصا فــي جنــوب ليبي
واثنــان فــي بلــدة أوبــاري. شــهدت مجموعــة مــن األشــخاص أيضــا مقتــل ســيدة ليبيــة فــي مــرزق. كمــا 
تمكنــت الشــبكة مــن توثيــق مقتــل ســتة ســودانين فــي القطــرون. تشــر الحــاالت المســجلة إىل مقتــل 
ــا. وتشــمل  يــن )41 رجــاًل وأربــع نســاء وســبعة أطفــال( فــي مناطــق متفرقــة مــن ليبي ــا أخر ــًا ليبًي 52 مدني
هــذه الوفيــات تلــك الناجمــة عــن القصــف العشــوائي عــى مواقــع مدنيــة، وعمليــات إعــدام فــي مراكــز 
االحتجــاز، ووفيــات تحــت التعذيــب، وحــاالت تــم فيهــا العثــور عــى جثــث ملقــاة فــي أماكــن نائيــة بمــا فــي 

ذلــك مواقــع النفايــات.

منــذ بدايــة شــهر ينايــر إىل نهايــة شــهر مــارس 2022، تمكنــت الشــبكة مــن توثيــق مقتــل 14 مهاجــرًا فــي 
مراكــز رشطــة ســبها.



34

581 حــاالت مــوثــقــة

11 حالة
من الجثث اليت تم العثور 
عليهــا في مقابر ترهونة 

الجماعية

487 شخًصا
استشـــــهدوا فــي المـــــناطق الرشقيــــة والغربيـــــة 

والوسطــــى بني يناير 2020 ومــارس 2022 

83 شخص
ــي ــوا فــــ ـتلـــ قــ

الجنوبية. المنطقة 
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56

24 19

في سنة 2020

مــن 400 قتيل لييب قتيــل   88
ــني غـري المواطن

رجال
نساء

أطفال

88 مقيم
النيجرين: 6 قتىل

المغاربة: قتيلن
السودانين : 3 قتىل

تونسين: قتيل
الغانيون: قتيل

السورين: قتيل

+
أطفال بنغاديشين: قتيلن

طفل إريري: قتيل

المنطقة الجنوبية
43 قضية

رجال
استشهد خالل اشتباكات بن القوات 

المسلحة الليبية والقوات الموالية 
لحكومة الوفاق في مدينة سبها.

ضحايا
لم يتم تأكيد هوياتهم وجنسهم.

70 مهاجرا
السودانين : 6 قتىل

5 رجال

1 إمرأة

ماتوا في المناطق الساحلية

34 مهاجرا مجهول الهوية
بنغاديشين: 24 قتىل

أفارقة: 6 قتىل

+
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- تحليل البيانات والشهادات 3.6
- المنطقة الرشقية - تعذيب وقتل وإعدام ووفيات في الحجز: 1.3.6

المنطقـة
قيـة الرش

ــة وطــرق  ــة مــن حــدود مــر حــى حــدود رست وتشــمل بنغــازي ودرن ــد المنطقــة الرقي     تمت
ــن رشق  ــع أم ــا. يخض ــودان جنوب ــدود الس ــى ح ــرة ح ــا الكف ــة ومنه ــات الجنوبي ــض الواح وبع
ــادة المشــر خليفــة حفــر،  ــة بقي ــادة العامــة للقــوات المســلحة الليبي ــا لســيطرة القي ــا حالًي ليبي
ــا فــي  ــمية فــي رشق ليبي ــة الرس ــة الرلماني ــواب )الهيئ ــس الن ــل مجل ــن قب ــه م ــم تعيين ــذي ت ال
ــل  ــة. أدى فش ــة الحالي ــدة الوطني ــة الوح ــن حكوم ــل تعي ــارس 2015 قب ــت( فــي م ــك الوق ذل
ية  يــة موحــدة بســبب االنقســامات السياســية والعســكر الدولــة فــي تشــكيل أي حكومــة مركز
المســتمرة إىل اضطــراب واســع فــي النظامــن القانونــي والقضائــي، ممــا أثــر عــى القــدرة عــى 

ــم. ــم شــكاوى ضــد مرتكــيب الجرائ تقدي

    ظلــت المنطقــة مرًحــا للعديــد مــن عمليــات اإلعــدام لنشــطاء معروفــن ومحامــن وقضــاة 
وعســكرين ومتطوعــن إنســانين، بمــا فــي ذلــك إعدامــات لكيانــات إرهابيــة. بحســب مــا ورد تــم 
تنفيــذ معظــم الحــاالت األخــرة الــي وثقتهــا الشــبكة مــن قبــل قــوات الجيــش التابعــة للقــوات 
المســلحة الليبيــة أو قــوات األمــن التابعــة لــوزارة الداخليــة بالمنطقــة الرقيــة. وزعــم شــهود 
عيــان أن ممارســات منتســيب القــوات المســلحة الليبيــة خــالل جميــع مراحــل االعتقــال والتحقيق 
تمــت دون أي إجــراءات قانونيــة. يمكــن لعمليــات االعتقــال غــر القانونيــة هــذه أن تعرقــل تتبــع 

األدلــة إلثبــات االختطــاف أو ســبب الوفــاة الحًقــا.

    عمليــات القتــل )بمــا فــي ذلــك الناتجــة عــن التعذيــب( الــي ارتكبتهــا القــوات المســلحة الليبيــة 
ية تحــدث فــي كثــر مــن األحيــان دون  والجماعــات التابعــة لهــا خــارج نطــاق العمليــات العســكر
محاســبة. اســتهدفت االنتهــاكات فــي الــرق فــي الغالــب المعارضــن السياســين والصحفيــن 
ــال  ــن ورج ــؤولن الحكومي ــض المس ــن وبع ــين والمدون ــان والسياس ــوق اإلنس ــطاء حق ونش
ــن  ــكات المنتقدي ــو إس ــاكات ه ــذه االنته ــل ه ــع وراء مث ــرة أن الداف ــزز فك ــذا يع ــال. وه األعم

ــب النشــطاء ألســباب سياســية. وترهي
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ــت  ــي ُقتل ــًا، ال ــي، 46 عام ــان الرع ــة حن ــطة الحقوقي ــة والناش ــن المحامي ــن المغتال ــن ب     م
ــع  ــا لمقط ــن نره ــن م ــد يوم ــر 2020، بع ــازي فــي نوفم ــة بنغ ــط مدين ــاص فــي وس بالرص
فيديــو تنتقــد فيــه المســؤولن فــي الــرق.24 كذلــك اغتيــل فــي مــارس 2021 محمــود الورفــي، 
قائــد فــي القــوات الخاصــة آنــذاك، فــي وســط بنغــازي بعــد أن ظهــر فــي سلســلة مــن تســجيالت 
فيديــو مروعــة عــام 2019 تظهــره هــو وأفــراد القــوات الخاصــة ينفــذون عمليــات إعــدام 
جماعيــة لمدنيــن.25 ولــم ُيحاكــم الورفــي عــى هــذه الجرائــم، رغــم إصــدار المحكمــة الجنائيــة 

ــف بحقــه. ــة مذكــرة توقي الدولي

    وثقت الشبكة حاالت القتل تحت التعذيب داخل أماكن لالحتجاز بالمنطقة الرقية، وهي:  

  سجن الكويفية في بنغازي )سجن جنائي وسيايس وعسكري(
  سجن قرنادة رشق مدينة البيضاء )سجن سيايس وعسكري(

  سجن القيادة العامة في الرجمة 
  مراكز الرشطة التابعة لمديريات االمن )في عدة مواقع( 

  مؤسسات االصاح والتأهيل )في عدة مواقع(
  مراكز احتجاز المهاجرين )في عدة مواقع(

  السجون العسكرية )في عدة مواقع(

    كثــرًا مــا ســبقت عمليــات القتــل غــر المــروع الــي وقعــت فــي هــذه المنشــآت سلســلة مــن 
الممارســات الوحشــية، والــي ثبــت فــي بعــض األحيــان أنهــا مميتــة. فــي الحــاالت الــي تــم إبــالغ 
 ،)PPR ــب ــم أنابي ــرف باس ــتيكية )ُتع ــب بالس ــتخدام أنابي ــرب باس ــة ال ــاعت ممارس ــبكة، ش الش
والــرب عــى الجانــب الســفي مــن القدمــن )الفلقــة(، والــركل فــي مناطــق الظهــر والبطــن، 
ــلية.  ــاء التناس ــه أو األعض ــى الوج ــم ع ــر(، واللك ــى الظه ــادًة ع ــة )ع ــالك كهربائي ــد بأس والجل
تضمنــت أشــكال التعذيــب األخــرى الموصوفــة ربــط الضحايــا باألســالك أو األصفــاد أو السالســل 
ــق(  ــم التعلي ــن باس ــك األماك ــروف فــي تل ــة )المع ــرات طويل ــن لف ي ــواب الزناز ــن أب ــق م والتعلي
ــة  ــان الســاخنة وشــد اللحي ــا بالســجائر أو القضب ــة وحــرق الضحاي واســتخدام الصدمــات الكهربائي
وإطــالق النــار عــى الســاقن وتهديــدات بالقتــل وإطــالق نــار فــي الهــواء حــول الضحايــا. كمــا 
تــم اإلبــالغ عــن التجويــع، وعــدم الســماح باســتخدام المراحيــض وممارســات التعذيــب النفــي 
األخــرى مثــل اإلذالل، واإلســاءة اللفظيــة، والتصويــر الفوتوغرافــي أو تســجيل الفيديــو للضحايــا 

بــدون مالبــس )فــي كثــر مــن األحيــان يتخللهــا االعتــداء الجســدي بمــا فــي ذلــك االغتصــاب(.

    تضمنــت أســباب التعذيــب ـفـي الحــاالت الــي وثقتهــا الشــبكة ـفـي هــذه األماكــن، انــزتاع 
االعرافــات، والتنــازل عــن ملكيــة ممتلــكات خاصــة، وطلــب أمــوال الفديــة، إىل جانــب معاقبــة 
اإلعــالم  ين ـفـي وســائل  السياســين والعســكر المســؤولن  انتقــاد  أو  الســيايس  النشــاط 

ومواقــع التواصــل االجتماعــي.

يــن واألقــارب قالوا مــراًرا      تحتــوي العديــد مــن مراكــز االحتجــاز عــى عيــادات صغــرة، لكــن المحتجز
للشــبكة إن الخدمــات الطبيــة كانــت محــدودة للغايــة وذات جــودة رديئــة، هــذا إن تــم تقديمهــا 
باألســاس. فــي العديــد مــن الحــاالت الموثقــة، أدت ظــروف االحتجــاز الســيئة باإلضافــة لإلهمــال 
الطــي المتعمــد إىل حــاالت وفــاة فــي االحتجــاز. وشــملت هــذه المشــاكل الطبيــة الــي يمكــن 
ــة الالزمــة، أو  ــة الطبي عالجهــا بســهولة، ولكنهــا أفضــت إىل الوفــاة بســبب عــدم توفــر الرعاي

تجاهــل األعــراض واالحتياجــات عمــدًا.

24.  »االمم المتحدة تدين اغتيال المحامية والناشطة حنان الرعي في ليبيا.« يورونيوز ، فيديو اغتيال حنان الرعي 11 نوفمر 2020.
ية, 25 مايو 2021. يق الحل السيايس«  وكالة دي دبليو اإلخبار 25.  » ليبيا - دوافع وتداعيات اغتيال الورفي عى طر

https://www.youtube.com/watch?v=LWMaUFmajuU
https://www.youtube.com/watch?v=LWMaUFmajuU
https://arabic.euronews.com/2020/11/11/un-condemns-the-assassination-of-hanan-al-barassi-in-libya
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/a-56989181
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ــد  ــوم واح ــن فــي ي ــال ليبي ــاة لرج ــاالت وف ــالث ح ــبكة ث ــت الش ــاالت، وثق ــذه الح ــن ه ــن ب     وم
ــر  ــراس فــي توف ــل الح ــة. فش ــجن الكويفي ــيب فــي س ــال الط ــة اإلهم ــارس 2020، نتيج فــي م
ــا نتيجــة لظــروف موجــودة  األدويــة الالزمــة بعــد تدهــور األوضــاع الصحيــة للعديــد مــن الضحاي
مســبًقا، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع ضغــط الــدم والربــو. وورد أن رجــل آخــر، يبلــغ مــن العمــر 52 عاًمــا، 
توفــي بســبب اإلهمــال الطــيب فــي ســجن الكويفيــة فــي أكتوبــر مــن ذلــك العــام. كمــا وثقــت 
الشــبكة وفــاة رجــل يبلــغ مــن العمــر 56 عاًمــا داخــل هــذا الســجن بســبب نوبــة قلبيــة تعــرض لهــا 
أثنــاء التعذيــب. وكان الضحيــة مفقــوًدا منــذ اختطافــه فــي أغســطس 2021 عــى أيــدي أربعــة 
يا أمــام مزلــه فــي بنغــازي، حــى العثــور عــى جثتــه فــي نوفمــر  ــا عســكر ي مســلحن يرتــدون ز
2021 فــي مرحــة مستشــفى الجــالء. قــال أقــارب الضحيــة إنــه كان يعانــي مــن أمــراض القلــب 

وأمــراض مزمنــة أخــرى يمكــن عالجهــا.

    فــي أغســطس 2020، دهــس شــاب يبلــغ مــن العمــر 34 عاًمــا يحتــج عــى الظــروف المعيشــية 
يــاد التابعــة للقــوات  ية يقودهــا أعضــاء مــن كتيبــة طــارق بــن ز فــي رست فقتلتــه مركبــة عســكر
ــغ مــن العمــر 30  ــول يبل ــور عــى رجــل مقت ــم العث ــك ت ــل 2021. كذل ي ــة. فــي أبر المســلحة الليبي
عاًمــا بالقــرب مــن مزلــه فــي درنــة، بعــد ثالثــة أيــام مــن اختطافــه مــن قبــل اللــواء 166 التابــع 
ــر  ي ــة، أفــادت تقار يــش فــي درن ــه إىل مستشــفى الهر ــة. بعــد نقــل جثت للقــوات المســلحة الليبي
الطــب الرعــي أن وفاتــه كانــت ناتجــة عــن التعذيــب. فــي يوليــو 2020، وثقــت الشــبكة القتــل 
غــر المــروع لرجلــن، يبلغــان مــن العمــر 30 و28 عامــا تحــت التعذيــب داخــل ســجن اللــواء 128 
ــاء  ــل أعض ــن قب ــم م ــم اختطافه ــد أن ت ــون، بع ــدة ه ــة فــي بل ــلحة الليبي ــوات المس ــع للق التاب
اللــواء فــي وســط المدينــة. ألقيــت إحــدى الجثــث أمــام مستشــفى العافيــة بهــون واألخــرى تــم 

تســليمها ألرسة الضحيــة فــي مقــر اللــواء.

    فــي بعــض الحــاالت، ال يتــم اكتشــاف عمليــات القتــل إال عنــد العثــور عــى جثــث األشــخاص الذيــن 
تــم اختطافهــم أو اختفائهــم، غالًبــا فــي أماكــن نائيــة أو مواقــع نفايــات. قامــت الشــبكة بتوثيــق 
عــدد كبــر مــن الجثــث المجهولــة الهويــة الــي تــم العثــور عليهــا فــي أماكــن نائيــة فــي المنطقة 
يــر الطــب الرعــي المقدمــة، يبــدو أنــه فــي كثــر مــن الحــاالت، تعــرض  الرقيــة. وبحســب تقار
هــؤالء القتــىل المجهولــون للتعذيــب الجســدي، وتــم التعــرف عــىل هــذه اإلصابــات عــن طريــق 
الكســور أوالعظــام المكســورة وآثــار الرصــاص والتشــوه الناجــم عــن الحــرق. تفــي رمــي الجثــث 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــة، ع ــق النائي ــرة أو المناط ــة الكب ــق القمام ــة أو صنادي ــع القمام فــي مواق
ــاطئ.  ــى الش ــوارع أو ع ــى فــي الش ــث الموت ــى جث ــور ع ــم العث ــا يت ــا م ــاك غالًب ــازي. هن ببنغ
وثقــت الشــبكة جثثــا تظهــر عليهــا آثــار الرصــاص والتعذيــب فــي حــي شــبنة، حيــث تــم العثــور عــى 
عــرات الجثــث مجهولــة الهويــة عــى مــر الســنوات الفائتــة.26 لــم تؤكــد الســلطات فــي بنغــازي 
هويــات الضحايــا، ولــم تشــارك نتائــج أي تحقيقــات تتعلــق بهــذه الجرائــم، رغــم أنــه تــم التعــرف 
عــى بعــض الضحايــا منــذ ذلــك الحــن. أبلغــت الشــبكة أيضــا بالعثــور عــى جثــة ملقــاة فــي شــارع 
يــت فــي منطقــة شــبنة فــي 21 ينايــر 2021، وعليهــا آثــار تعذيــب وجــروح فــي الــرأس، بعــد ثالثــة  الز
ــى  ــور ع ــم العث ــارس 2021، ت ــازي. فــي 18 م ــه فــي بنغ ــن مزل ــة م ــاف الضحي ــن اختط ــام م أي
ثمانــي جثــث مجهولــة الهويــة - أيديهــم مقيــدة وتحمــل جثثهــم آثــار طلقــات رصــاص - بالقــرب 
مــن مصنــع األســمنت فــي منطقــة الهــواري جنــوب بنغــازي. ولــم يتــم اإلبــالغ عــن هــذا الحــادث 
ــن  ــف ع ــم الكش ــم يت ــي ول ــق عل ــلطات أي تحقي ــح الس ــم تفت ــالم، ول ــيلة إع ــل أي وس ــن قب م

هويــات الضحايــا.

26.   »العثور عى 37 جثة مجهولة الهوية قرب بنغازي«. فرنسا 24. 28 أكتوبر 2017.

https://www.france24.com/ar/20171028-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-37-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20171028-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-37-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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ــم تعذيبهــا بهــذه األســاليب خــارج أماكــن  ــب حــاالت ت ــة لمناهضــة التعذي     وثقــت الشــبكة الليبي
االحتجــاز والســجون وهــي: 

  مقرات الكتائب العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش.
  مقرات الجهات االمنية التابعة لوزارة الداخلية.

  البوابات االمنية التابعة للجيش والرشطة.
   جهاز األمن الداخي.

  مزارع ومنازل بعض القادة العسكرين الخاصة.
  مستودعات وسجون مهربن البرش.

احتجازهــم داخــل  يتــم  الذيــن  الرقيــة  بالمنطقــة  يــن  العابر أو  القاطنــن  يــن  المهاجر     يجــر 
ــة أو مبلــغ مــايل كبــر مقابــل وعــود بالنقــل عــى  مســتودعات مهربــي البــر عــى دفــع فدي
قــوارب الهجــرة غــر النظاميــة المتجهــة ألوروبــا.  وقامــت الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب 
يــن عــى دفــع  يــن رفضــوا أو لــم يكونــوا قادر بتســجيل عــدة حــاالت وفــاة تحــت التعذيــب لمهاجر
ــب فــي  ــار تعذي ــا آث ــث عليه ــى 3 جث ــور ع ــر 2021 العث ــبكة فــي يناي ــجلت الش ــغ. س ــذه المبال ه
ــع  ــى مواق ــرت ع ــو انت ــجيالت فيدي ــرت تس ــا اظه ــرق، كم ــة ط ــي مدين ــة بضواح ــق نائي مناط
ــة أمــن طــرق  ي ــل مدير ــر 30 مهاجــر مــري مــن قب ي ــر 2021 تحر التواصــل االجتماعــي فــي يناي
يــب البــر هنــاك وظهــرت عليهــم آثــار تعذيــب.  فــي شــهر يناير  يــن فــي مســتودع لتهر كانــوا محتجز
يــق فــي منطقــة الــردي قــرب  2021 عــر عــى جثــة لمهاجــر مــري 27 عــام عــى قارعــة الطر
يــن بالمســتودع.  الحــدود الليبيــة المريــة عليهــا اثــار تعذيــب يعتقــد أنــه كان مــن ضمــن المحتجز
يــن مريــن فــي ضواحــي طــرق مكبلــن االيــدي  ــه عــر عــى جثتــن لمهاجر وفــي الشــهر ذات
واالرجــل وعليهــم اثــار تعذيــب وحــروق فــي مناطــق مختلفــة فــي الجســد. فــي وقــت الحــق مــن 
يــن فــي ضواحــي طــرق. وُعــر عــى  يــن مريــن آخر ذلــك الشــهر، تــم العثــور عــى جثــي مهاجَر
أحدهــم بالــغ مــن العمــر 21 عاًمــا، مقيــد اليديــن وقدميــه، وعــى جســده حــروق وآثــار تعذيــب 
أخــرى. فــي ديســمر 2021، ُنــر عــى فيســبوك مقطع فيديــو ُيظهــر وفاة مهاجــر تحــت التعذيب. 
ــو فــي  ــى الفيدي ــور ع ــم العث ــه ت ــم، أن ــرج قعي ــالد، ف ــة فــي رشق الب ــل وزارة الداخلي ــم وكي وزع
يــن فــي مســتودعات رسيــة.27   هاتــف محمــول لمهــرب بــر كان يحتجــز مجموعــات مــن المهاجر
وفــي الشــهر نفســه، أصــدر مكتــب األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان تحذيــرًا بشــأن حــاالت الطــرد 
ــن  ــة م ــن مجموع ــبكة م ــت الش ــرى.28 علم ــراء الك ــن فــي الصح ي ــري للمهاجر ــي الق الجماع
ًيــا وســودانًيا أدت إىل  ير الناجــن أن مثــل هــذه اإلعــادة القريــة غــر الطوعيــة ألكــر مــن 40 إر

وفيــات بــن المجموعــة فــي الصحــراء، نتيجــة للظــروف القاســية ونقــص الغــذاء والمــاء.

    عــى الرغــم مــن بــذل قصــارى جهدهــا، لــم ُيســمح للشــبكة بالوصــول إىل مراكــز احتجــاز 
يــن فــي قنفــوذة والكفــرة، حيــث ُأجــر مهاجــرون محتجــزون عــى العــودة عــر الصحــراء  المهاجر
فــي عــدة مناســبات خــالل عامــي 2021 و 2022. يزعــم أن عمليــات الطــرد هــذه تتــم مــن قبــل 

ــة. ــلحة الليبي ــوات المس ــة للق ــلحة التابع ــات المس الجماع

ــروع  ــي الم ــب الجماع ــق التعذي ــاعد توث ــي إمس ــن غرب ــن المعتقل ــف المهرب ــى هوات ــن ع ــو م ــع فيدي ــر مقاط ــم ين ــرج قعي ــة ف ــل وزارة الداخلي ــب وكي 27.    »مكت
ــمر 2021. ــبوك 23 ديس ــة، فيس ــد الليبي ــة المرص ــن« صحيف ي للمهاجر

28.   »بعد« الطرد القري »لعرات السودانين من ليبيا ، يخىش أن يلقى مهاجرون آخرون نفس المصر«. أخبار األمم المتحدة. 10 ديسمر 2021.

https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/450447506695769/
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/450447506695769/
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/450447506695769/
https://news.un.org/ar/story/2021/12/1089462
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2.3.6- المنطقة الوسطى – المقابر الجماعية برتهونة

     تشــمل المنطقــة الوســطى مــدن تقــع عــى طــول شــواطئ ليبيــا المتوســطية بمــا فــي ذلــك 
مراتــة وزليــن والخمــس وتمتــد جنوبــًا لتشــمل الجفــرة وبــي وليــد. أصبحــت ترهونــة، الــي تقع 
بــن المنطقتــن الغربيــة والوســطى، معروفــة عــى نطــاق واســع بأنهــا واحــدة مــن أكــر مــدن 
ليبيــا رعبــًا فــي الســنوات الســابقة بعــد اكتشــاف المقابــر الجماعيــة فــي عــام 2020. بــن عامــي 
ــا  ــي ارتكبته ــاء ال ــاق القض ــارج نط ــل خ ــاالت القت ــق ح ــى توثي ــبكة ع ــزت الش 2020 و2021، رك
ــذه  ــم ه ــانية. معظ ــد اإلنس ــم ض ــي لجرائ ــد ترتق ــي ق ــة وال ــلحة فــي ترهون ــات المس الجماع
ــب  ــدأت أعمــال التنقي ــة والمناطــق المحيطــة بهــا. ب ــت ضــد أشــخاص مــن المدين ــم ارتكب الجرائ
فــي العديــد مــن المقابــر الجماعيــة المشــتبه بهــا بعــد أن اســتعادت القــوات التابعــة لحكومــة 
الوفــاق الوطــي الســيطرة عــى المنطقــة. قبــل عــام 2020، كانــت كتائــب الكانيــات )الــي شــاع 
أنهــا مواليــة للقــوات المســلحة الليبيــة آنــذاك، ولكنهــا كانــت مواليــة فــي الســابق لمجموعــات 

مســلحة فــي غــرب ليبيــا( تســيطر بشــكل كامــل عــى ترهونــة منــذ عــام 2015. 29

ــق  ــاكات بح ــتمرار االنته ــت باس ــد وارتكب ــن حدي ــة م ــة بقبض ــت المدين ــد حكم ــات ق ــت الكاني     كان
الســكان. بعــد أن شــاعت أخبــار حــول تحالفهــم مــع القــوات المســلحة الليبيــة، اســتهدف أعضــاء 
ــلحة  ــات المس ــت الجماع ــايس. تألف ــكل أس ــي بش ــاق الوط ــة الوف ــن لحكوم ــات الموال الكاني
ية مطلقــة  للكانيــات مــن إخــوة مــن عائلــة الكانــي وأتباعهــم، يتمتعــون جميًعــا بقــوة عســكر
ــة  ــت القــوات الموالي ــات مخيفــة لكــن عندمــا دخل ــت قــوات الكاني ــة. كان وســيطرة عــى ترهون
لحكومــة الوفــاق الوطــي البلــدة، ُقتــل ثالثــة مــن اإلخــوة، بمــن فيهــم قائــد الكانيــات محمــد 
الكانــي وشــقيقه عبــد الرحيــم الكانــي. وبحســب شــهادات الناجــن والشــهود، كان هــذان 
الشــقيقان قــد أعطيــا ســابًقا أوامــر مبــارشة باعتقــال وتعذيــب وإعــدام مدنيــن. وال يــزال ثالثــة 

يــن. يــن مــع مشــتبه بهــم آخر يــن متورطــن فــي هــذه الجرائــم فار أشــقاء آخر

ترهونة

29.  »ليبيا: ميليشيا إرهابية بلدة ، وترك مقابر جماعية. المئات في ترهونة مفقودون من 2014 إىل 2020.« هيومن رايتس ووتش 7 يناير 2020.

https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/07/377540
https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/07/377540
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    بحلــول ينايــر 2022 أعلــن الناطــق باســم الهيئــة العامــة للبحــث والتعــرف عــى المفقوديــن، عبــد 
ــر جماعيــة فــي محيــط ترهونــة.  ــز الجعفــري، أن فــرق الهيئــة انتشــلت 232 جثــة مــن مقاب ي العز
وأشــارت تقاريــر الرشطــة إىل أن عــدد المفقوديــن وصــل إىل 3650، منهــم 350 مــن ترهونــة.30 

   وجميعهــا اتهمــت لــواء الكانيــات. أفــاد شــهود عيــان بممارســات مماثلــة فــي جميــع الحــاالت 
ــا أو نجــوا، واتســمت الممارســات عــي: الموثقــة، ســواء ُقتــل الضحاي

 1.    القبــض عــى الضحايــا أو خطفهــم دون مذكــرات اعتقــال. وعــادة ما جــرت عمليــات االختطاف 
ــدد  ــن ع ــد م ــا للح ــازل الضحاي ــل من ــة مث ــكات خاص ــل ممتل ــة أو داخ ــق نائي ــا فــي مناط إم
ــذي  ــان ال ــروا الكي ــم يذك ــهم، ول ــن أنفس ــاالت ع ــذوا االعتق ــن نف ــرف م ــم يع ــهود. ل الش

ــال. ــباب لالعتق ــوا أي أس ــم يقدم ــه، ول ــون إلي ينتم

2.   غالبــا مــا يبــدو أن االعتقــاالت كانــت مخططــة مســبقا لرويــع الضحايــا. ولهــذه الغايــة، غالًبــا 
مــا كان أعضــاء الكانيــات يقطعــون الكهربــاء أواًل عــن الممتلــكات الــي داهموهــا وتجاهلوا 

وجــود أفــراد األرسة أو غرهــم مــن الشــهود.

3.   وفًقــا لشــهادات الشــهود، اتهــم أعضــاء الكانيــات الضحايــا بشــكل روتيــي بالخيانــة والــوالء 
ــراف  ــات إىل أط ــول الكاني ــات ح ــب معلوم ــس أو تري ــي أو التجس ــاق الوط ــة الوف لحكوم

أخــرى.

4.   أثنــاء االعتقــال، كان أعضــاء الكانيــات يعصبــون أعــن الضحايــا فــي كثر مــن األحيــان ويهينون 
ويصفعــون ويركلــون أو يربــون الضحايــا أمام أرسهــم وأصدقائهم.

ــداًل  ــون ب ــل ُينقل ــاز، ب ــق االحتج ــجون أو مراف ــارش إىل الس ــكل مب ــادة بش ــا ع ــل الضحاي 5.   ال ُينق
ــون  ــاد ناج ــراد. أف ــى انف ــتجواب ع ــب واالس ــب والرهي ــة للتعذي ــزارع خاص ــك إىل م ــن ذل م
ــار فــي الهــواء، ورضبهــم بأخمــص  وشــهود بتهديــدات متكــررة بالقتــل، وترهيــب بإطــالق الن

ــن. ــر والكتف ــى الظه ــينكوف ع الكالش

ــم  ــم وعالقاته ــول أقاربه ــا ح ــتجواب الضحاي ــات باس ــاء الكاني ــوم أعض ــات يق ــالل التحقيق 6.   خ
ين. كمــا صــادروا الهواتــف المحمولــة والمــال وأي  مــع المعارضــن السياســين والعســكر
ممتلــكات كان يحملهــا الضحايــا أثنــاء االعتقــال، وأجــروا الضحايــا عــى فتــح الهواتــف ليتــم 
ــة  ــاالت الموثق ــع الح ــا فــي جمي ــل الضحاي ــا. ُنق ــاوف الضحاي ــن مخ ــك زاد م ــا، كل ذل فحصه
ــي أو إىل مرفــق احتجــاز رسي يســمى مســتودع  ــة القضائ فيمــا بعــد إمــا إىل ســجن ترهون

ــات. البوكس

ــذه  ــوب له ــمي مكت ــر رس ــات أي مح ــاء الكاني ــدم أعض ــم يق ــهود، ل ــهادات الش ــا لش 7.   وفًق
يــن مخصصــة للتعذيــب، صغــرة الحجم  االســتجوابات.ُ طلــب مــن الحــراس نقــل الضحايــا إىل زناز
ــل  ــا بالسالس ــق الضحاي ــب، وتعلي ــة وأنابي ــك الفلق ــا فــي ذل ــب، بم ــأدوات التعذي ــزة ب ومجه
المعدنيــة وأصفــاد ورضبهــم بالعــي والسالســل المعدنيــة. غــرف التعذيــب كانــت ملطخــة 

يهــة. ــا ســابقن ورائحتهــا كر بالدمــاء الجافــة لضحاي

30.  »ليبيا .. اكتشاف مقرة جماعية جديدة في ترهونة وكالة« أي أي, 23 أكتوبر 2021.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9-/2400449
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8.    أمــر عنــارص لــواء الكانيــات بإلحــاق أذى بدنــي جســيم يالضحايــا وأرشفــوا عــى تعذيــب الضحايا 
ــة عــى  ــا الفرصــة لإجاب ــم يمنحــوا الضحاي ــا ل ــق. غالًب ــع مراحــل التوقيــف والتحقي فــي جمي

األســئلة أو الــرد عــى االتهامــات أو التحــدث. كمــا ُحــرم الضحايــا مــن االتصــال بمحامــن.

ــق  ــل لتعلي ــتخدام السالس ــمل اس ــات تش ــاء الكاني ــتخدمها أعض ــي اس ــب ال ــاليب التعذي 9.   أس
الضحايــا لســاعات متتاليــة، ممــا تســبب فــي كثــر مــن األحيــان فــي كدمــات شــديدة أو كســور 
ــر فــي  ــا بك ــن الضحاي ــد م ــر بالعدي ــى األم ــم. انته ــن الجس ــوي م ــزء العل ــام الج فــي عظ

ــن. الكتف

10.   كمــا يــرب القائمــون عــى التعذيــب الضحايــا عــى ظهورهــم وأرجلهــم وجوانبهــم بأنابيــب 
PPR أو قضبــان معدنيــة، أثنــاء تعليقهــم فــي سالســل معدنيــة بشــكل أفقــي. بعد ســاعات 
مــن االســتجواب والتعذيــب، تــم إخــراج الضحايــا مــن السالســل وتركــوا دون طعــام أو مــاء 
ــوا  ــن تعرض ــن الذي ي ــاة المحتجز ــى الجن ــق ألق ــت الح ــب. وفــي وق ــة التعذي ــس غرف فــي نف
يــن أخــرى، دون الوصــول إىل المراحيــض، ممــا أجرهــم عــى التبــول داخــل  للتعذيــب فــي زناز

زنزانتهــم.

11.   نــادي حــراس مســتودع البوكســات بعضهــم البعــض باألرقــام ونــادرا مــا يذكــرون أي 
ــاة باالســم،  ــك، تمكــن الشــهود والناجــون مــن التعــرف عــى بعــض الجن أســماء. ومــع ذل

ــة. ــكان ترهون ــن س ــم م ــن جرانه ــم م ــى أنه ــم ع ــوا عليه ــم تعرف ــا ألنه أحياًن

يــن  يــن آخر 12.   أثنــاء االحتجــاز، تمكــن الضحايــا فــي كثــر مــن األحيــان مــن ســماع أصــوات محتجز
ــبب  ــة بس ــن الصدم ــرى م ــات أخ ــق وعالم ــن أرق الح ــون ع ــغ الناج ــب. أبل ــون للتعذي يتعرض
ــا  ــات لضحاي ــون. كان الناجــون قــد شــهدوا أو ســمعوا رواي ــاس وهــم يعان ســماع رصاخ الن
يــن. ســمع الناجــون روايــات أخــرى عــن أشــخاص أصيبــوا بطلقــات الرصــاص أو ماتــوا تحــت  أخر
التعذيــب داخــل كل مــن ســجن القضائيــة ومســتودع البوكســات. عــرف الشــهود والناجــون 
يــن الذيــن قتلتهــم الكانيــات. واتهــم معظــم الضحايــا  العديــد مــن أســماء المعتقلــن اآلخر
محــن الكانــي - أحــد األشــقاء الكانــي الســتة - باألمــر باالعتقــال والتعذيــب واإلعــدام فــي 

ســجن ترهونــة القضائــي.

13.   وفًقــا لوثائــق الشــبكة لــم يتــم اإلبــالغ عــن أي حــاالت قتــل خــارج نطــاق القضــاء ضــد أجانــب 
مــن غــر الليبيــن فــي ترهونــة. كانــت اعتقــاالت الكانيــات موجهــة عــى وجــه التحديــد ضــد 
ــون لحكومــة الوفــاق الوطــي أو القــوات التابعــة لهــا  ــن ُيعتقــد أنهــم موال ــن الذي الليبي
ــة، أو  ــالت القبلي ــاب، أو الص ــة، أو األلق ــالت العائلي ــبب الص ــات بس ــواء الكاني ــة لل المعارض
لمجــرد الشــك فــي الــوالء. زعــم الشــهود أن أســئلة االســتجواب ركــزت عــى انــزتاع معلومات 

عــن جماعــات مســلحة أخــرى أو مســؤولن ليبيــن.
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الــذي شــهد وفــاة شــقيقه،  الناجــن،  وصــف أحــد 
والــذي ُيعتقــد أنــه ُقتــل وُدفــن ـفـي إحــدى مقابــر 
التــايل: النحــو  عــى  المشــهد  الجماعيــة،  ترهونــة 

ــم  ــدوق ســيارة، ال أعل »....عندمــا صحــوت مــن اإلغمــاء وجــدت نفــي فــي صن
كــم مــى عــي مــن الوقــت، ثــم جــاء أحدهــم ووضــع يــده عــى أنفــي فوجدنــي 
ــوا  ــًا، تعال ــزال حي ــه ال ي ــم : » إن ــول له ــه يق ــن مع ــى م ــادي ع ــو ين ــس، وه أتنف
أخرجــوه « فأخرجونــي مــن الســيارة و أدخلونــي إىل المخــزن وأزاحــوا الربــاط عــن 
ــد  ــب ، وق ــم التعذي ــدة أل ــن ش ــن م ــي ي ــمعت أخ ــدي، س ــد ي ــوا قي ــي، وفك عي
شــاهدته ُملقــى عــى األرض بعدمــا أنزلــوه مــن الباالنكــو، كان المــكان مظلمــًا 
ــة األوىل مــن اعتقــايل  ــك الليل ــح عــى جباههــم، فــي تل وهــم يضعــون المصابي
ســمعتهم يتحدثــون إىل بعضهــم بالرمــوز، لــم يكونــوا يذكــرون أســماءهم و إنمــا 
ــة  ــت فــي الزنزان ــد(. كل الوق ــر واح ــا صف ــن، ي ي ــا صفر ــم ) ي ــادون بعضه ــوا ين كان
يــد النــوم - و ال ننــام إال لعــدة دقائــق  ــا عندمــا نر جالســن بوضعيــة )الحبــو (، كن
بســبب القلــق و التعــب و إصاباتنــا الناجمــة عــن التعذيــب- ننــام ونحــن جالســون، 
كل شــخص يرفــع قدميــه ويضعهمــا عــى كِتَفــي الشــخص الــذي يقابلــه، نفعــل 
ــت أســمع  ــة األوىل دون طعــام و ال رشاب. كن ــت الليل ــا، أمضي ــاوب بينن ــك بالتن ذل
ــا، كان يــرخ بصــوت  ــة المالصقــة لزنزانتن صــوت أخــي وقــد وضعــوه فــي الزنزان
عــاٍل مــن ألــم التعذيــب الــذي تعــرض لــه، كان يناديــي »يــا أخــي رأيس يؤلمــي 
هللا  ــر  ــه »: اذك ــول ل ــت أق ــور!! « كن ــري مكس ــي، ظه ــري يؤلم ــدة، إن ظه بش
وتشــهد .« وظــل عــى هــذه الحالــة إىل قــرب أذان الفجــر، عندهــا صمــت و لم أعد 
أســمع صوتــه، كنــت ُأطمــن نفــي بأنــه قــد نــام، اذكــر بأنــي بقيــت مســتيقظًا 
تلــك الليلــة، و كنــت أعانــي مــن ألــم الــرب الــذي تعرضــت لــه و الزنزانــة مغلقــة 
ــمعت  ــا س ــار، حينه ــوء النه ــع ض ــا طل ــة، عندم ــس بصعوب ــت أتنف ــي كن ــى أن ح
الشــخص الــذي كان محتجــزًا مــع أخــي فــي زنزانــة واحــدة، وهــو رجــل كبــر فــي 
ــة بقــوة ويــرخ بصــوت عــال » افتحــوا  ــاب الزنزان الــن، ســمعته يطــرق عــى ب
البــاب، إن الرجــل الــذي معــي قــد مــات.« فتحــوا عــي بــاب زنزانتنــا ظنــًا منــه أنــي 
ــا مفتوحــًا،  ــاب زنزانتن ــا إىل زنزانــة أخــي و تركــوا ب ــادي، ثــم ذهب ــا الــذي كنــت أن أن
فتحــوا الزنزانــة وجــرو أخــي، شــاهدتهم وهــم يجرونــه عــى األرض، كانــت هــذه 

آخــر مــرة أرى فيهــا أخــي« 
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وثقــت الشــبكة أيضــا إفــادات لشــهود رأوا عمليــات التصفيــة ضــد أشــخاص أمــام أعينهــم، يقــول 
ناجــي أخــر: 

»...وفــي اليــوم الــذي أصيــب فيــه عبــد الرحيــم الكانــي خــالل اشــتباكات منطقــة 
يــن معنــا،  الــداوون، فــي ذلــك اليــوم قامــوا بتصفيــة ســتة أشــخاص مــن المحتجز
حيــث دخلــوا علينــا حــوايل الســاعة 12 ليــاًل، وســمعنا صــوت إطالقــات الرصــاص، 
نعتقــد أنهــم قــد قتلوهــم، وحــى هــذه اللحظــة لــم يتــم العثــور عليهــم، فمــن 
ــوا  ــا أن ُيخرج ــدد وإم ــجناء ج ــوا بس ــا أن يأت ــًا إم ــاعة 12 لي ــد الس ــاد أن بع المعت

أشــخاصًا لتصفيتهــم.«

- طرابلس والمنطقة الغربية - استهداف المهاجرين وطاليب اللجوء

الهجرة

ــن فــي  ي ــاز المهاجر ــز احتج ــن مراك ــدد م ــر ع ــة، أك ــة الغربي ــس والمنطق ــة طرابل ــد بالعاصم     يوج
ــة  ــن كاف ــؤول ع ــة المس ــر الرعي ــرة غ ــة الهج ــاز مكافح ــة جه ــة الليبي ــر وزارة الداخلي ــا. تدي ليبي
األمــور المتعلقــة بالالجئــن وطالــيب اللجــوء. وكمــا يوحــي اســمها، فــإن العمــل الرئيــي لجهــاز 
يــب  مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة هــو: »إدارة شــؤون الخدمــة بمراكــز مكافحــة تســلل وتهر
وإيــواء أولئــك الذيــن يقيمــون داخــل الدولــة بصــورة تنتهــك التريعــات الليبيــة المنظمــة 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــاز م ــا للجه ــم إحالته ــالد ويت ــروج إىل الب ــول والخ ــل والدخ ــة والعم لإقام
المختصــة ». إىل جانــب ذلــك، يمكــن لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة »ترحيــل األشــخاص 
الذيــن انتهكــوا رشوط دخــول وخــروج وإقامــة األجانــب واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحقهــم«.31  
ــم  ي ــى تجر ــايس ع ــكل أس ــص بش ــرة تن ــة بالهج ــة المعني ــن الليبي ــق أن القوان ــر القل ــا يث ومم
دخــول األجانــب إىل األرايض الليبيــة، دون اعتبــارات أو اســتثناءات إنســانية أو أيــة اســتثناءات أخــرى 

ــي. ــيايس أو العرقــي أو الدي ــاد الس ــل االضطه مث

ية.«)المادة11( 31.  »المرسوم رقم )145( لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي وصالحيات وزارة الداخلية وتنظيم وحدتها اإلدار

3.3.6

https://security-legislation.ly/ar/law/32243
https://security-legislation.ly/ar/law/32243
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لــه ذمــة ماليــة  ليكــون   2014 الرعيــة ـفـي عــام  الهجــرة غــر       تأســس جهــاز مكافحــة 

ــب  ــالد بموج ــاء الب ــع أنح ــل فــي جمي ــي تعم ــروع ال ــن الف ــد م ــاز العدي ــذا الجه له ــتقلة32.  مس
قوانــن قديمــة صــدرت قبــل عــام 2011. لــم تعــد العديــد مــن القوانــن المعمــول بهــا مناســبة 
لاحتياجــات الحاليــة للمهاجريــن وطالــي اللجــوء، خاصــة وأن الهجــرة قــد زادت بشــكل كبــر منــذ 
عــام2011 وتتعــارض بعــض هــذه القوانــن مــع الزتامــات ليبيــا الدوليــة بحمايــة غــر المواطنــن 

ــتضعفن. المس

    أدت عوامــل كثــرة مثــل الفســاد المــايل واإلداري وســوء اإلدارة، واالفتقــار إىل الحوكمــة 
ــار  ــب واالتج ي ــادة التهر ي ــدود إىل ز ــى الح ــة ع ــف الرقاب ــة وضع ــتوى الدول ــى مس ــة ع الفعال
ــور  ــاء العب ــن أثن ي ــد مــن المهاجر ــن. وأدت إىل وفــاة العدي ي ــة للمهاجر ــة القري ــر والعمال بالب
يــن فــي ليبيــا أزمــة إنســانية يتــم اإلبــالغ  وداخــل مرافــق االحتجــاز. اليــوم، يشــكل وضــع المهاجر

ــرارًا.33 ــرارًا وتك ــا م عنه

    صــدرت فــي عــام 2021 وحــده ثــالث قــرارات عــن بلديــات المنطقــة الغربيــة تهــدد بشــكل خطــر 
ــو 2021 حــول طــرد  ــه فــي يولي ــن عن ــة زوارة -المعل ــن. أعطــى قــرار بلدي ي ــاة وأمــن المهاجر حي
ــي أو  ــم القانون ــوية وضعه ــام لتس ــة- 10 أي ــن فــي المدين ــب المقيم ــن األجان ي ــع المهاجر جمي
يــن مــن أنهــا اتفقــت مــع الجهــات األمنيــة عــى تنفيــذ حملــة  المغــادرة. وحــذرت البلديــة المهاجر
يــخ.34 وفــي أكتوبــر مــن العــام نفســه، أصــدرت الحكومــة  كــرى فــي أنحــاء البلــدة بعــد هــذا التار
ــن يعيشــون فــي منطقــة قرقــارش  ــيب اللجــوء الذي ــن وطال ي ــة قــراًرا باســتهداف المهاجر الليبي
ــة مــا  ــل خــارج نطــاق القضــاء لمهاجــر ســوداني، وإصاب وســط طرابلــس.35 وثقــت الشــبكة القت
ــر  ــاة مهاج ــجلت وف ــك. وس ــت ذل ــي أعقب ــات ال ــالل االضطراب ــن خ ي ــرا آخر ــن 15 مهاج ــل ع ال يق
ســوداني آخــر، دهســته ســيارة تابعــة لــوزارة الداخليــة خــالل مداهمــة نفذتهــا ســلطات األمــن 

الليبيــة بعــد أســبوع.

ــة  ــر فــي المنطق ــب الب ي ــات تهر ــى عملي ــة ع ــرة طويل ــذ ف ــلحة من ــات المس ــيطرت الجماع     س
يــن ومهربــي البــر فــي صميــم تنفيــذ تعامــالت الهجــرة، فضــاًل  الغربيــة. تغلغلــت شــبكات المتاجر
ــة  ــلطات التابع ــع الس ــت م ــلحة تحالف ــات مس ــات وجماع ــن كيان ــل ب ــبكات تواص ــود ش ــن وج ع
ــض  ــي بع ــا ي ــا. وفيم ــوء فــي ليبي ــيب اللج ــن وطال ي ــل المهاجر ــجن وقت ــال وس ــة العتق للدول

ــي وثقتهــا الشــبكة: ــة عــى القــوات واألحــداث ال األمثل
1.   جهــاز دعــم االســتقرار: تشــكلت هــذه القــوة بقــرار مــن المجلــس الرئــايس، وكلفــت بعــدة 
يعــة مخالفــة القانــون رقــم 19 الخــاص بمكافحــة  يــن بذر مهــام، مــن بينهــا توقيــف المهاجر
الهجــرة غــر الرعيــة. بعــد القبــض عليهــم ـفـي طرابلــس أو المنطقــة الغربيــة، ُينقــل 

ــاز. ــز االحتج ــادة إىل مراك ــرون ع المهاج

2.   وفًقــا لوثائــق الشــبكة، أثنــاء عمليــات التوقيــف والنقــل واالحتجــاز يتمكــن أعضــاء وحــدات 
يــب إمــا لبيــع  جهــاز دعــم االســتقرار مــن التعــاون مــع خفــر الســواحل الليــيب وشــبكات التهر
ــوب  ــل رك ــة مقاب ــات مالي ــة بفدي ــيب، أو للمطالب ــل اللي ــوق العم ــًرا فــي س ــن ق ي المهاجر
ــن  ــادرة م ــوارب المغ ــول الق ــتمرار وص ــن اس ــم م ــى الرغ ــا. ع ــة إىل أوروب ــوارب المتجه الق

32.  »قرار رقم )386( لسنة 2014 بإنشاء جهاز مكافحة الهجرة غر الرعية.«
يمــة المنظمة  يمــة ودولــة ليبيــا يســتعرضان اإلطــار القانونــي فــي ضــوء اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجر 33.   »مكتــب األمــم المتحــدة المعــي بالمخــدرات والجر

عــر الوطنيــة« أخبــار يــوإن رومينــا ، ليبيــا 15 فرايــر 2021.
ين من أراضيها«. وكالة انفومايغرانت ، 9 سبتمر 2021. 34.  »في ليبيا ، تسعى مدينة زوارة الساحلية لطرد المهاجر

يــن والالجئــن فــي منطقــة قرقــارش بطرابلــس«. أخبــار األمــم  35.   »ليبيــا: األمــم المتحــدة تدعــو إىل التحقيــق فــي أنبــاء القتــل واســتخدام القــوة المفرطــة ضــد المهاجر
المتحــدة. 2 أكتوبــر 2021.

https://security-legislation.ly/ar/law/34978
https://security-legislation.ly/ar/law/34978
https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2022/February/unodc-and-the-state-of-libya-review-legal-framework-in-light-of-the-untoc.html
https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2022/February/unodc-and-the-state-of-libya-review-legal-framework-in-light-of-the-untoc.html
https://www.infomigrants.net/ar/post/33491/%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1084402
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1084402
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يــن إىل  ليبيــا إىل الشــواطئ األوروبيــة، وفًقــا لمقابــالت الشــبكة، ال يصــل الكثــر مــن المهاجر
أوروبــا بســبب أن قــوات خفــر الســواحل اعتقلتهــم، وأعيــدوا إىل الشــواطئ الليبيــة ومــن ثــم 
نقلهــم إىل مرافــق االحتجــاز. أفــادت بعــض الحــاالت الموثقــة للمهاجريــن الذيــن نجــوا مــن 
إطــاق نــار جماعــي أو غــرق قــوارب أنهــم أعيــدوا إىل ليبيــا أكــر مــن خمــس مــرات. وتوفــي 
بعــض المهاجريــن تحــت التعذيــب أو بســبب اإلهمــال وســوء المعاملــة داخــل مراكــز االحتجــاز 
الــي يديرهــا جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرشعيــة، بمــا فــي ذلــك المركــز الــذي يديــره جهــاز 

دعــم االســتقرار فــي منطقــة أبــو ســليم بطرابلــس.

ــاز رسي  ــز احتج ــام مرك ــن الع ــاز األم ــي 2019 و2020، أدار جه ــن عام ــام: ب ــن الع ــاز األم 3.   جه
يــر  يــن وطالــيب اللجــوء. أشــارت التقار داخــل مبــى مصنــع التبــغ فــي طرابلــس الحتجــاز المهاجر
ــل المــال.  ــرون هــذا المــكان عرضــوا باســتمرار اإلفــراج عنهــم مقاب ــن يدي ــك الذي إىل أن أولئ
ــع  ــن مصن ــرب م ــن بالق ي ــد للمهاجر ــاز جدي ــز احتج ــاء مرك ــم إنش ــام 2020، ت ــة ع ــول نهاي بحل
التبــغ، يســمى مركــز التجميــع والعــودة فــي طرابلــس )المعــروف أيًضــا باســم مركــز المبانــي(. 
ــاكات  ــاء االنته ــدف إىل إخف ــي يه ــز المبان ــري إىل مرك ــاز ال ــق االحتج ــل مرف ــد أن نق ُيعتق
ــاك بــن عامــي 2019 و2020. يــن هن ــة األمــد الــي مورســت ضــد المهاجر والتجــاوزات طويل

يــن وطالــيب لجــوء، لـــلشبكة  4.   الجهــات الحكوميــة األخــرى: أكــد الشــهود والضحايــا مــن مهاجر
يــن  يــب البــر وتشــارك فــي االعتقــاالت التعســفية للمهاجر أن أطراًفــا أخــرى تســتفيد مــن تهر
فــي المنطقــة الغربيــة. وتشــمل هــذه أعضــاء إدارة البحــث الجنائــي بــوزارة الداخليــة وأفــراد 
وحــدات الحــرس الدبلومــايس المكلفــة بحمايــة مقــر وزارة الخارجيــة. أفــاد الناجــون بوجــود 
يــن باســتمرار وأحياًنــا تعذيبهــم  نقــاط تفتيــش خطــرة بشــكل خــاص حيــث تــم اعتقــال المهاجر
الحًقــا عــى أيــدي هــذه القــوات، بمــا فــي ذلــك عنــد بوابــة جــزور بطرابلــس ومنطقــة المايــة 

وفــي زوارة والعديــد مــن نقــاط التفتيــش فــي صراتــة.
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مراكز االحتجاز في طرابلس والمنطقة الغربية

يــن بالمنطقــة  تلقــت الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب معلومــات تفيــد عــن حــاالت للقتــل ضــد المهاجر
الغربيــة بالمراكــز التاليــة خــالل الثــالث أعــوام الماضيــة:

1. مركز احتجاز عن زارة )طرابلس(
2. مركز احتجاز أبو سليم )طرابلس(

يق المطار )طرابس( 3. مركز احتجاز طر
4. مركز احتجاز شارع الزاوية )طرابلس(  
يق السكة )طرابلس( 5. مركز احتجاز طر

6.  مركــز احتجــاز شــهداء النــر )مدينــة الزاويــة( ويعمــل رغــم صــدور قــرار إغالقــه. وثقــت 
الشــبكة بالمركــز حســب الشــهادات أن هنــاك غرفــة ال يوجــد فيهــا نوافــذ تســتخدم للتعذيــب 
او لالعتــداء الجنــي عــى النســاء. الغرفــة حســب الشــهود ال تطــل عــى باحــة االحتجــاز وهــي 
مخفيــة تحــت األرض. يتــم داخــل هــذه الغرفــة االعتــداء الــرب بالعــي او بالســالح أوخيــوط 

كهربائية، ويعتقد أن حاالت عديدة اختفت بعد تعذيبها نتيجة الموت تحت التعذيب.   
7. مركز احتجاز أبوعيىس بمنطقة أبوعيي )الزاوية( 

8. مركز احتجاز زوارة )زوارة( 
9. مراكز احتجاز غر رسمية رسية كمصنع التبغ بطرابلس.
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    وفًقــا للشــهود، فــإن الصــور وشــهادات الناجــن، غالًبــا مــا تســتخدم الحاويــات المعدنيــة الكبــرة، 
ــع أو األســلحة الخاصــة بالجماعــات المســلحة، فــي  ــن البضائ ي ــت ُتســتخدم ســابًقا لتخز الــي كان
يــن، قبــل نقــل الضحايــا إىل المــزارع الخاصــة أو أماكــن  المراحــل األوىل مــن القبــض عــى المهاجر
أخــرى. هنــاك أيًضــا هيــاكل مؤقتــة مســبقة الصنــع تتمــز بغــرف بــدون نوافــذ بأبــواب مقفلــة 
يــن.  مــن المعــدن الثقيــل، تــم تركيبهــا خصيًصــا فــي أماكــن نائيــة مثــل المــزارع الحتجــاز المهاجر
ــا  ــاث أو فــرش أو بطاطــن. يمــوت المهاجــرون أحياًن ــي الصغــرة ال تحتــوي عــى أث هــذه المبان

وهــم يحاولــون الهــروب مــن هــذه المرافــق.

يــن ماتــوا بســبب ســوء التغذيــة أو الجــوع مصحوبــًا فــي كثــر      أفــادت المعلومــات أن ضحايــا آخر
ــد  ــال، وق ــن الرج ــال ع ــاء واألطف ــل النس ــم فص ــادة ال يت ــة. ع ــة المهين ــان بالمعامل ــن األحي م
ــل  ــن قب ــن أو م ي ــن آخر ي ــل مهاجر ــن قب ــاب م ــات لالغتص ــاء معرض ــهادات أن النس ــت الش وصف
ــم تتمكــن الشــبكة مــن  يــن وتدهــور األوضــاع، ل الحــراس. بســبب األعــداد الكبــرة مــن المهاجر
جمــع المعلومــات إال مــن عــدد قليــل مــن الناجــن مــن االحتجــاز الــري. كمــا ان الشــهود مــن 
بــن هــؤالء يخشــون بشــدة مــن االنتقــام خصوصــا عنــد رسد تفاصيــل ومعلومــات أو أدلــة حــول 
التعذيــب أو القتــل غــر المــروع. ومــع ذلــك، شــدد العديــد مــن الضحايــا عــى الحاجــة الملحــة 

إلبــالغ الســلطات والمنظمــات بمثــل هــذه الحــوادث.

ــاء  ــاهدها أثن ــل ش ــاالت قت ــودانين ح ــن الس ــد الناج ــف أح يص
ــال:  ــس قائ ــه لطرابل توجه

يــخ 20 مــارس 2020 عــر الســودان ومنهــا إىل الكفــرة.  »دخلــت إىل ليبيــا بتار
يــن مــن  كنــت أرغــب فــي الوصــول إىل طرابلــس فاتفقنــا مــع عــدد مــن المهاجر
يا واثنــان مــن اليمــن لنذهــب فــي رحلــة واحــدة. تــم  الســودان والصومــال وســور
ــي  ــة ب ــة وبالقــرب مــن مدين ــر فــي ســيارة صحراوي ــق مهــرب ب ي ــا عــن طر نقلن
وليــد تــم إنــزال بعــض الســودانين هنــاك، لكــن نحــن تــم بيعنــا فــي صفقــة أخــرى 
ــا. قــام مهــرب البــر الثانــي  لشــخص أخــر فــي مدينــة بــي وليــد مــن دون علمن
بنقلنــا بقــوة الســالح اىل مخــزن بضواحــي المدينــة. تم احتجازنــا لمدة 7 أشــهر في 
المخــزن وكنــا نعامــل معاملــة ســيئة جــدا هنــاك. خرجنــا فــي نهايــة أكتوبــر2020 
بعــد أن أصبــت بمــرض شــديد فخــاف المهربــن مــن موتــي وخشــيو أن يخــروا 
ــايل  ــاب صوم ــا وش ــيارة ان ــي بس ــم نق ــي، وت ــرروا اخراج ــيبيعونه.  فق ــخصا س ش
يميــة جنــوب  اىل طرابلــس، ثــم وضعنــا فــي شــارع اســمه )الســامبا( بمنطقــة الكر
طرابلــس وتــم اســعافي مــن قبــل شــاب صومــايل وبقيــت فــي بيتــه لعــدة أيــام 
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لحــن أصبحــت قــادر عــى الحــراك وبعدهــا قــررت التســجيل فــي مفوضيــة األمــم 
المتحــدة لالجئــن فــي طرابلــس بمنطقــة قرجــي وتحصلــت بالفعــل عــى ورقــة 
ــارش  ــة قرق ــرة دوران منطق ي ــا فــي جز ــض علين ــم القب ــن ت ــالل يوم ــجيل. خ التس
مــن قبــل مســلحن تابعــن لألمــن العام وقامــوا بنقلنــا اىل مركــز احتجــاز المباني 
ــاك كان يوجــد حــراس  ــع والعــودة“ هن وهــو مركــز يســمى رســميًا”مركز التجمي
ــن أكــر  ي يرتــدون زي مدنــي و هــم مــن يســيطر عــى المركــز. كان عــدد المحتجز
يــل 2021 وكان يــوم جمعــة أن هنــاك  مــن 1800 فــي المــكان. أذكــر فــي شــهر بر
يــن عــى خروجهــم بعــد ان دفــع المهاجــرون  اتفــاق بــن الحــرس وبعــض المهاجر
أمــواال تــم تحويلهــا قبلهــا بأيــام. قــام الحــرس يومهــا بفتــح البــاب عنــد الســاعة 
يــن ســمعنا إطــالق نــار بعيــد واصــوات ســيارات  3 فجــرا وخــرج عــدد مــن المهاجر
يــن فــي الغــرف المجــاورة لنــا يحاولــون فتــح األبــواب وكنــا  رشطــة. كان المهاجر
ــن  ــر م ــد أن أك ــى واعتق ــاحة المب ــا لس ــة، وخرجن ــوات مرتفع ــمع رصاخ واص نس
ــاحة  ــل س ــن داخ ــن محارصي ــا نح ــة. وأصبحن ــك الليل ــوا فــي تل ــخص هرب 150 ش
ــار فــي  ــوا يطلقــون الن ــت قــوات بســياراتهم ومعهــم ســالح وكان المــكان فدخل
يــن يربوننــا بالحديــد والعــي،  الهــواء لتخويفنــا فــي البدايــة وكان الحــرس األخر
ــى  ــوب ع ــم ألن مكت ــام وعرفته ــن الع ــن األم ــلحن م ــي المس ــاهدت بعي فش
ســياراتهم األمــن العــام، وهــم يقومــون باطــالق النــار علينــا بشــكل مبــارش. مــا 
ــأم عيــي هــو مقتــل 5 اشــخاص، ولكــن أخرونــي اخوتــي  تأكــدت منــه ورأيتــه ب
ــا صغــرا قــارصا كان  يــن ان العــدد الــذي مــات أكــر مــن ذلــك.  حملــت صبي األخر
ــدم كان  ــا للغرفــة، ولكــن ال ــه معن ــه حــي. حاولــت أن ادخل ــا كنــت اعتقــد ان معن
يــزف بشــكل مخيــف وعــادوا ورضبونــي بالحديــد فركــت الطفــل ودخلــت لغرفــة 

أخــري،

 قامــوا بأخــذ الجثامــن وال نعلــم مــاذا فعلــوا بهــم ما أنــا متأكد 
منــه أن الصــي مــات وال زلــت أشــعر بســخونة الــدم عندمــا كان 
يســيل عــىل يــدي. فــي الصبــاح وصلــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود 

للمركــز، ولكــن كان كل يش منتهــي وكانــوا قــد ماتــوا.«
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ــن  ــل مهاجري ــوري مقت ــوء س ــب لج ــف طال ويص
ــال: ــرص قائ ــهداء الن ــاز ش ــز احتج بمرك

يا دخلــت إىل ليبيــا فــي ينايــر 2021 عــر مطــار بنينــا رشق ليبيــا فــي  »أنــا مــن ســور
مدينــة بنغــازي و كانــت رحلــي عــر خطــوط أجنحة الشــام. خرجــت من دمشــق بعد 
يا إىل ليبيــا ولــم يعــد هنــاك  أن ســمح النظــام الســوري بتســهيل الســفر مــن ســور
ية فــي  تدقيــق عــى الوضــع العســكري حيــث أننــا كنــا مطلوبــن لدخــول العســكر
ــار  ــل والحص ــار الكام ــت للدم ــي تعرض ــا ومدين ــن درع ــد 1992 م ــا موالي ــا، ان بلدن
ــت  ــا، وصل ــق ليبي ي ــن طر ــة إال ع يق ــد طر ــم نج ــا ول ــاب إىل أوروب ــررت الذه ــذا ق له
الطائــرة إىل بنغــازي وكان عددنــا حــوايل 190 ســوري بيننــا نســاء وأطفــال  كان 
معــي أثنــان مــن أصدقائــي وكان هنــاك تنســيق مســبق مــع مهــرب بــر فــي 
مدينــة زوارة وهــو مــن أمــن لنــا ســيارة تنتظرنــا فــي المطــار لكــي تنقلنــا اىل غــرب 
ين فقــط و يطلــب منــا دفــع   ليبيــا، داخــل مطــار بنينــا كان هنــاك تســهيل للســور
ــائق اىل  ــا الس ــل بن ــار وانتق ــن المط ــا م ــاذا، خرجن ــرف لم ــن ال نع 100 دوالر. لك
يــب مــن المطــار قضينــا ليلــة وفــي الصبــاح خرجنــا تجــاه الغــرب. اضطــر  فنــدق قر
يــق الســاحي  للغــرب  الســائق اىل تغيــر مســارنا إىل الجنــوب الليــيب بحكــم ان الطر
ــا اىل منطقــة اســمها الشــويرف  خطــر كبــر علينــا حســب قولــه، اذكــر اننــا وصلن
وتــم ايقافنــا وتفتيــش اغراضنــا واخــذوا منــا هواتفنــا وطلبــوا منــا دفــع أمــوال 
وقضينــا ليلــة كاملــة فــي البوابــة وفــي الصبــاح تــم الســماح لنــا بالخــروج، كانــت 
الرحلــة يومــن فــي الصحــراء حــى وصلنــا اىل مدينــة زوارة، بقينــا حــوايل 3 أيــام 
ــل بعــد ان  ــا اىل البحــر فــي ســاعة متأخــر مــن اللي ــا، خرجن حــى حــان موعــد رحلتن
ــا المركــب حــوايل 6 ســاعات وبعدهــا  ــكل شــخص ، ســار بن ــا 2000 دوالر ل دفعن
اعرضنــا مســلحن تابعــن لخفــر الســواحل ـفـي مدينــة الزاويــة بالقــرب مــن 
ــوع  ــى الرج ــا ع ــد ان اجرون ــن بع ــة، ولك ــم فــي البداي ــن اعرفه ــم أك ــس. ل طرابل
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عرفتهــم بعــد ان تــم وضعنــا فــي مركــز احتجــاز شــهداء النــر. كانــت أيــام عصيبــة 
ــل  ــام قلي ــيئة والطع ــة س ــت المعامل ــن وكان ي ــوا محتجز ــر كان ــدد كب ــاك ع وهن
جــدا، يبــدو المركــز وكأنــه مبــى عســكري، كنــا نشــاهد ســيارات مســلحة تدخــل 
يــن  فــي المســاء ويســهرون مــع الحــرس كمــا كانــوا يخرجــون عــدد مــن المهاجر
ــة  ــه الرجــل خمســيي فــي ليل ــا رجــل ســوري مــع ابن للعمــل القــري، كان معن
ــوم جمعــة عندمــا حــاول عــدد مــن الســودانين عمــل شــغب  ال انســاها. كان ي
داخــل المركــز، لرفضهــم النقــل إيل مــكان مجهــول، فقــام مســلحن باالعتــداء 
علينــا جميعــًا بالــرب ومحاولــة وضعنــا فــي الزنزانــات فحصــل رضب ورصاخ. كان 
الجميــع يربنــا ويشــتمنا، تدخــل عــدد ثانــي مــن المســلحن بعــد اقــل مــن ربــع 
ــار  ســاعة للمركــز. وكانــوا مســلحن بعضــم يرتــدي زي مدنــي، ســمعنا إطــالق ن
ــه  ــرس مع ــد الح ــاص كان أح ــن الرص ــوف م ــبب الخ ــى األرض بس ــام ع ــا ن وأغلبن
مســدس وكان يشــتم ويســب ويــرب الرصاص بشــكل هســتري ورضب بالرصاص 
ــن  ي ــاهد المهاجر ــا ش ــم.. وعندم ــم لتخويفه ــودانين فــي ارجله ــن الس ــان م اثن
ــار  ــوا الن ــلحن أطلق ــن مس ــاحة لك ــروج للس ــة الخ ــوف ومحاول ــاص زاد الخ الرص
ــه عــى رأســه بماســورة مــن  ــر ســوري بعــد رضب ــل رجــل كب ــارش وقت بشــكل مب
الحديــد وقتــل ســوداني معنــا بعــد ان تعــرض لرصاصــه فــي صــدره، خــاف الجميــع 
ــى  ــل القت ــرس نق ــاول الح ــرف، ح ــا فــي الغ ــم وضعن ــلحن وت ــدد المس وزاد ع
ــل  ــوداني يعم ــر س ــا مهاج ــرض علين ــم ع ــن ث ــا يوم ــت بعده ــع، بقي ــكل رسي بش
معهــم دفــع أمــوال مقابــل أن نخــرج وبالفعــل دفــع أصدقائــي 1500 دوالر لهــم 
ــا فــي  ــا حالي ــة وخرجــت معهــا، ان ــة الزاوي فــي طرابلــس. وجــاءت ســيارة اىل مدين
طرابلــس وال اخــرج مــن المنطقــة وقمــت بالتســيجل فــي مفوضيــة الالجئــن وانــا 
انتظــر لغايــة االن أي خطــوة تحصــل لحمايــي. مركــز الزاويــة يقتــل فيــه اشــخاص 

ــا الســجناء الذيــن كانــوا قبــي.« كل فــرة هكــذا رأيــت وهكــذا أخرون
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- المنطقة الجنوبية – المرتزقة، مهربو وتجار البرش وجماعات مسلحة أخرى4.3.6

    أدى انهيــار األنظمــة السياســية فــي ليبيــا بعــد عــام 2011 إىل تــآكل ســيادة القانــون، وتقســيم 
ــق  ــر مناط ــد أخط ــد أح ــا بع ــح فيم ــذي أصب ــوص، ال ــه الخص ــى وج ــوب ع ــال الجن ــالد، وإهم الب
ــًرا  ــرى نظ ــق األخ ــة بالمناط ــاص مقارن ــكل خ ــًدا بش ــا معق ــوب ليبي ــع فــي جن ــر الوض ــالد. يعت الب
لبعدهــا الكبــر جغرافيــا عــن الحكومــات الرقيــة أو الغربيــة. وقــد أدى ذلــك إىل تفاقــم انعــدام 
ــر واألســلحة واالختطــاف مــن أجــل  ــب الب ي ــل تهر ــة مث األمــن وانتشــار األنشــطة غــر القانوني
ــات  ــبب الزاع ــم بس ــذي تفاق ــم، ال ــذه الجرائ ــار ه ــا أدى انتش ــدرات. كم ــار بالمخ ــة واالتج الفدي
األهليــة فــي ليبيــا وعــدم تأمــن الحــدود، إىل تــرك الجنــوب بقبضــة الميليشــيات مفتوًحــا أمــام 
تدفقــات الهجــرة غــر المنضبطــة، فضــاًل عــن وجــود مرتزقــة تشــادين وســودانين وجماعــات 

ــرى.36 ــلحة أخ مس

يقيــا. يتنقــل المهاجــرون عــر طــرق محــددة  يــن مــن إفر     أصبحــت الصحــراء الليبيــة معــرًا للمهاجر
ويمــرون بنقــاط التفتيــش حيــث يمكــن للجماعــات المســلحة اعراضهــم. عــادة مــا يبــدأ االتجــار 
يــن مثــل غانــا ونيجريــا والســنغال والســودان حيــث  بالبــر ـفـي البلــدان األصليــة للمهاجر
يســتغل المهربــون والتجــار والوســطاء حاجــة األشــخاص الذيــن الراغبــن فــي الهجــرة إىل أوروبــا. 
ــون أي مــن الطــرق  ــك يقــرر المهرب ــة بنقــاط االعــراض، لذل المهاجــرون ليســوا دائمــا عــى دراي
ســيتم ســلكها. تــؤدي الرحــالت الطويلــة عــر الصحــراء فــي بعــض األحيــان إىل عواقــب وخيمــة، 
حيــث قــد يســقط أو يــرك المهاجــرون ســيارات المهربــن ويموتــون فــي الصحــراء مــن العطــش 
أو الجــوع. وبالرغــم أن هنــاك حــوادث أو تغيــرات غــر متوقعــة فــي هــذا المســار، فــإن العديــد 

ــدا عــر الصحــراء.37 مــن المهربــن يتمتعــون بالخــرة ويعرفــون الطــرق جي

    يدخــل المرتزقــة التشــاديون والســودانيون ليبيــا للقتــال مــن أجــل المــال، وقــد تورطــوا، حســبما 
ــة  ــات مختلط ــد مجموع ــهادات، توج ــا للش ــة. وفًق ــطة اإلجرامي ــن األنش ــة م ورد، فــي مجموع
مــن المرتزقــة التشــادين والســودانين فــي مناطــق صحراويــة نائيــة )بمــا فــي ذلــك فــي عمــق 
الصحــراء الليبيــة أو فــي المناطــق الجبليــة النائيــة(. يطلــق أهــل الجنــوب عــى هــذه الجماعــات 
ــاركون فــي  ــا ال يش ــال عندم ــل الم ــن أج ــن م ــون الليبي ــم يختطف ــة« ألنه ــيب الفدي ــم »طال اس

يمــة المنظمــة العابــرة  36.   الكســندر بيــش. »تشــاد: جنــود الــروة: مســتقبل المقاتلــن التشــادين بعــد وقــف إطــالق النــار الليــيب«. المبــادرة العالميــة لمكافحــة الجر
للحــدود الوطنيــة. ديســمر 2021.

يــن األفارقــة فــي ســتة بلــدان أوروبيــة« ســرينجر,  يــن. فــي منشــور: التجــارب النفســية االجتماعيــة للمهاجر 37.   إيدومانديــا و بوهينكــي. » التجــارب االجتماعيــة للمهاجر
سلســلة دراســات حــول المــؤرشات االجتماعيــة, عــدد 81, 2020.

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/12/GI-TOC-Chad_Soldiers-of-fortune.-web.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/12/GI-TOC-Chad_Soldiers-of-fortune.-web.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48347-0_6#Sec3
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ية الحربيــة. فــي الحــاالت الــي وثقتهــا الشــبكة تــم إعــدام الضحايــا مــن قبــل  العمليــات العســكر
ــات االختطــاف  ــد الدوافــع وراء عملي المرتزقــة التشــادين والســودانين، كان مــن الصعــب تحدي
فــي حــاالت قليلــة. ومــع ذلــك، فــي معظــم الشــهادات، يبــدو أن هــذه الممارســات قــد ارتكبهــا 
ــراع  ــال ال ــبيل المث ــى س ــة ع يخي ــباب تار ــن ألس ــد لليبي ــة األم ــة طويل ــبب كراهي ــة بس مرتزق
التشــادي الليــيب فــي الثمانينيــات، أو الزاعــات األخــرة الــي فقــد خاللهــا العديــد مــن المرتزقــة 
أقاربهــم أو أصدقائهــم. وبحســب مــا ورد لــم يحصــل المرتزقــة عــى األمــوال الــي ُوعــدوا 
ــا  ــودانيون أحياًن ــة الس ــل المرتزق ــة. يعم ــات إجرامي ــوا إىل ممارس ــذا تحول ــال، ل ــبب القت ــا بس به
ــرًا مــا  ــك، كث ــة. لذل ــي ال تتحــدث اللغــة العربي ــا والجماعــات التشــادية ال ــن الضحاي كوســطاء ب
تــم اإلبــالغ عــن أن المرتزقــة الســودانين مســؤولن عــن الرجمــة وجمــع أمــوال الفديــة. كمــا 
أن العديــد مــن عمليــات االختطــاف الــي تقــوم بهــا هــذه الجماعــات المســلحة تنتهــي بإعــدام 

ــا. الضحاي

    أخــربت العديــد مــن عائــات الضحايــا مــن الجنــوب الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب أنهــم قرروا 
االنتقــام ومحاربــة المرتزقــة بأنفســهم، معتقديــن أن التوثيــق عديــم الفائــدة كمــا أنهــم أعربــوا 
عــن أنهــم ال يؤمنــون بفعاليــة النظــم القضائيــة فــي ليبيــا. كمــا أن الوضــع األمــي الفوضــوي 
ــر  ــل غ ــب والقت ــق التعذي ــاعدة فــي توثي ــالغ أو المس ــون اإلب ــاس يخش ــل الن ــوب جع فــي الجن
ــاكات فــي  ــول االنته ــات ح ــول إىل المعلوم ــى الوص ــر ع ــر كب ــك تأث ــد كان لذل ــروع. وق الم
جنــوب ليبيــا وخاصــة حــول الجنــاة الذيــن يرتكبــون هــذه االنتهــاكات. ومــع ذلــك، فــإن الشــبكة ال 
يــن  تــزال قــادًرة عــى توثيــق بعــض االنتهــاكات مــن خــالل الناجــن، مثــل وفــاة 14 مهاجــرًا محتجز

فــي مراكــز االحتجــاز التاليــة:

         مكتب البحث الجنائي سبها.  
         مراكز الرطة بمدينة سبها.

    خــالل عامــي 2020 و2021، ُقتــل 83 ليبًيــا ومهاجــًرا فــي مواقــع مختلفــة فــي الجنــوب. وثقــت 
الشــبكة مقتــل 43 مدنيــًا، بينهــم 24 ليبًيــا قتلــوا فــي اشــتباكات في ســبها بــن القوات المســلحة 

الليبيــة والقــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطــي.

    قتلــت القــوات المتمركــزة بنقــاط التفتيش في منطقــي القطرون والشــاطئ 11 نيجريــًا وثمانية 
يــب البــر. كمــا  يــب أقامتهــا الميليشــيات الضالعــة فــي تهر ســودانين عنــد نقــاط خاصــة بالتهر
يــن أفارقــة  تمكنــت الشــبكة أيًضــا مــن توثيــق مقتــل 24 مهاجــرًا مــن بنغالديــش وســتة مهاجر
يــب رسي فــي بلــدة مــزدة الجنوبيــة فــي مايــو 2020، بعــد أن قتلــوا  يــن فــي مســتودع تهر محتجز

مهــرب البــر الليــيب الــذي كان يحتجزهــم.

    مــن بــن الوفيــات خــارج نطــاق القضــاء المســجلة فــي جنــوب ليبيــا، وقعــت 16 حالــة فــي عــام 
2021، بمــا فــي ذلــك ســبعة ليبيــن قتلــوا فــي ســبها واثنتــان فــي أوبــاري. وشــهدت مجموعــة 
ــة  ــل مجموع ــرزق، ومقت ــة م ــدول بمدين ــة المج ــة فــي منطق ــيدة ليبي ــل س ــايل مقت ــن األه م

أخــرى لســتة رجــال ســودانين فــي القطــرون.

    وثقــت الشــبكة مزاعمــا وردت مــن ســكان ســبها حــول عمليــات قتــل غــر مــروع فــي مواقــع 
احتجــاز غــر رســمية مثــل مقــر الكتيبــة الســلفية الواقعــة فــي شــارع الواســع في ســبها. وبحســب 
يــن والليبيــن، لكــن الشــهود لــم يتمكنــوا مــن  مــا ورد احتجــزت الكتيبــة الســلفية كال مــن المهاجر

يــد مــن التفاصيــل بشــأن أعــداد الضحايــا أو هوياتهــم أو جنســياتهم. تقديــم المز
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الخالصــــــــة 

ـات ـيـــــ والتـوصـــ
- الخالصـــــــة: 1.7

يــن   بــن عامــي 2020 و2022، ُقتــل مئــات الليبيــن والمهاجر
خــارج نطــاق القضــاء وبشــكل غــر مــروع عــى أيــدي 
ــا.  ــمية فــي ليبي ــر رس ــة أو غ ــة للدول ــلحة تابع ــات مس جماع
تعــرض معظــم الضحايــا ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب أو 
ــك المحتجــزون  ــل وفاتهــم، بمــا فــي ذل ــة قب ســوء المعامل
فــي مرافــق االحتجــاز الرســمية أو المؤسســات غــر القانونية 

ــون وتجــار البــر. ــي يديرهــا المهرب ال
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ال يمكــن حســاب العــدد الفعــي لهــذه الجرائــم، حيــث ُيعتقــد أن العديــد مــن الحــاالت لــم يتــم توثيقها. 
ومــع ذلــك، فقــد تمكنــت المنظمــات المحليــة مثــل الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب مــن الوصول 
إىل معلومــات حــول عــدد كبــر مــن الحــاالت الــي، عنــد النظــر فيهــا مًعــا، تشــر بوضــوح إىل انتشــار 
لجــوء الجماعــات المســلحة الحكوميــة وغــر الحكوميــة إىل أســلوب القتــل مــع أســاليب التخويــف 
ــا  ــك لرعاي ــن وكذل ــة الســيئة للمواطن ــب والمعامل ــة القاســية والتعذي ــات الضبطي األخــرى كالعقوب
الــدول األخــرى، بمــا فــي ذلــك أثنــاء وجودهــم باالحتجــاز. وبعيــًدا عــن كونهــا حــاالت منفصلــة، فإنهــا 
توصــل إىل اســتنتاج مفــاده أن ممارســة اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء منتــر عــى نطــاق واســع، 

وقــد يشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية.

تــم توثيــق التعذيــب باعتبــاره منتــرشا عــىل نطــاق واســع، حيــث اســتخدم الجنــاة األســلحة واألدوات 
وأســاليب التعذيــب الــي أســفرت فــي كل الحــاالت عــن إصابــات خطــرة، بمــا فــي ذلــك كســور فــي 
العظــام وجــروح عميقــة وضغــط الــدم ومشــاكل فــي الــدورة الدمويــة مــع نتائــج مميتــة، ناهيــك عــن 
العواقــب النفســية الوخيمــة وطويلــة األجــل الناتجــة عــن التعذيــب. كمــا أدت المعاملــة الســيئة أثنــاء 
يــات  االحتجــاز إىل العديــد مــن الوفيــات المبلــغ عنهــا، حيــث ُحــرم المعتقلــون مــن الحصــول عــى رضور
الحيــاة مثــل الطعــام والمــاء أو الوصــول إىل الخدمــات الطبيــة وخدمــات الــرف الصحــي األساســية. 
ــواء  ــة س ــاز المتدني ــروف االحتج ــانية ظ ــدم إنس ــية وع ــهود وحش ــا والش ــن الضحاي ــد م ــف العدي وص
فــي مراكــز جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة أو خارجهــا. بشــكل عــام، تعتــر القســوة وحرمــان 
يمــة هــي الســمات المشــركة فــي التعامــل مــع األشــخاص  األشــخاص مــن جوهــر المعاملــة الكر

يــر. فــي معظــم، إن لــم يكــن كل، الحــاالت الــي يعتمــد عليهــا هــذا التقر

ــات  ــود تريع ــدام وج ــا أن انع ــا. كم ــد فــي ليبي ــايل معق ــكري الح ــيايس والعس ــهد الس إن المش
محليــة مناســبة جعــل مــن المحاكمــات الزيهــة والفعالــة لمثــل هــذه االنتهــاكات أمــًرا مســتبعًدا. 
بشــكل عــام أصبــح اإلفــالت مــن العقــاب واقعــا محزنــا. ومــن الواضــح أن الضحايــا فقــدو ثقتهــم في 
ــا مــا يتــم إســكات الضحايــا  النظامــن القضائــي والقانونــي فــي ليبيــا. عــى العكــس مــن ذلــك، غالًب
فــي ليبيــا كــون هــذه الجرائــم يزعــم أنهــا ارتكبــت فــي كثــر مــن األحيــان بأمــر، أو بتجاهــل، أو بقصــد، 
أو بعلــم مــن قبــل الســلطات المعنيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن األنظمــة القضائيــة والقانونيــة فــي 
البــالد ليســت مســتقلة عــى أرض الواقــع، حيــث ُيــرك المحامــون والقضــاة عرضــة للتهديــد أو اإلكــراه 

أو الفســاد.

ــم  ــن أو لحقوقه ــول إىل محام ــم الوص ــفي وال يمكنه ــكل تعس ــب بش ــا فــي الغال ــل الضحاي ُيعتق
األساســية األخــرى أو حــى الحصــول عــى الدعــم اإلنســاني. نــادًرا مــا ُيمنــح المعتقلــون الحــق في أي 
يــن غــر النظاميــن وطالــيب اللجــوء بموجــب  يــم المهاجر محاكمــة عادلــة. عــالوة عــى ذلــك، فــإن تجر
يــن  القانــون الليــيب، دون اســتثناءات إنســانية، يجعلهــم فــي موقــف ضعيــف للغايــة ويعــرض المهاجر

باســتمرار لخطــر االحتجــاز وألشــكال متعــددة مــن االنتهــاكات والتعذيــب.

يجــب عــدم التســامح مــع الجرائــم الــي تشــكل انتهــاكات جســيمة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان 
والقانــون الــدويل اإلنســاني، مثــل القتــل خــارج نطــاق القضــاء، واالتجــار بالبــر، والتعذيــب، واالختفاء 
ــا التعذيــب وســوء  القــري، والتحقيــق فيهــا عــى وجــه الرعــة. مــن شــأن معالجــة جــذور قضاي
يــم جميــع أشــكال القتــل غــر المــروع أن يســاهم فــي تطويــر مجتمــع ليــيب حديــث  المعاملــة وتجر
ــك كحجــر أســاس  ــداًل مــن ذل ــة ب ــل يعطيهــا األولوي ــة متأخــرة، ب ال يضــع حقــوق اإلنســان فــي مرتب
ــون  ــر القان ــا مــن خــالل تغي ــة هــذه القضاي ــات والســلطات الليبي ــج الهيئ للمســتقبل. بمجــرد أن تعال

والسياســة، ســتكون هــذه خطــوة حاســمة نحــو المصالحــة الوطنيــة.
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يــر ذات حجــم هائــل مــن حيــث الكم والقســوة وإهمــال احرام  إن االنتهــاكات الموثقــة فــي هــذا التقر
ــة أو احــرام الكرامــة اإلنســانية. إن هــذه االنتهــاكات  ــذات البري الحقــوق األساســية المتعلقــة بال
ــزتام أســايس بإعــادة جوهــر  ــاك ال ــم يكــن هن ــم جرهــا إذا ل ــن يت ــالد ول ــع أنحــاء الب تحــدث فــي جمي
ــارس  ــخص يم ــزتام إىل أي ش ــذا االل ــر ه ــد جوه ــب أن يمت ــان، ويج ــوق اإلنس ــون وحق ــيادة القان س

الســيطرة عــى األرض أو الســكان بحكــم األمــر الواقــع أو بحكــم القانــون.

I - اإلجراءات التصحيحية المطلوبة من السلطات الليبية:
ــالد  ــاء الب ــع أنح ــاب فــي جمي ــن العق ــالت م ــاكات واإلف ــي لالنته ــتوى الوبائ ــة المس ــب معالج تتطل
اتخــاذ إجــراءات عــى جميــع المســتويات، محلًيــا ووطنًيــا ودولًيــا. عــى الســلطات الليبيــة أن تأخــذ فــي 

ــة: الحســبان مجــاالت العمــل الخمــس التالي

1 . ال توجد سلطة خارج القانون:

ــب أن  ــدث، يج ــا يح ــب أينم ــع التعذي ــة ولمن ــر القانوني ــكالها غ ــع أش ــل بجمي ــم القت ــع جرائ     لمن
تخضــع أي ســلطة تمــارس مهــام إنفــاذ القانــون أو االحتجــاز- بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع 
ــى  ــح ع ــكل صحي ــا بش يبه ــم تدر ــي، وأن يت ــي وقضائ ــة، وإرشاف مدن ــة واضح ــد قانوني - لقواع

ــدة.  ــا بش ــم مراقبته ــى أن تت ــية ع ــة األساس ــد المهني القواع

ــة إلغــالق أي أماكــن  ــة واالســتعجال، يجــب اتخــاذ خطــوات حقيقي     وبنفــس القــدر مــن األهمي
ــن  ــر يمك ــكان آخ ــزارع أو أي م ــتودعات والم ــك المس ــا فــي ذل ــة، بم ــر منتظم ــة وغ ــاز رسي احتج
يــن. يجــب أن يشــمل هــذا أيًضــا األماكــن  اســتخدامه الحتجــاز أفــراد، ســواء كانــوا ليبيــن أو مهاجر

الــي ُيعــرف عــن وجــود مهربــن وتجــار بــر يقومــون باحتجــاز أشــخاص فيهــا. 

    عــى الســلطات الليبيــة والحكومــة وضــع خطــة عمــل واضحــة لتنفيــذ توصيــات الهيئــات الدوليــة، 
ــا التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان لألمــم  ــق بليبي ــة المســتقلة لتقــي الحقائ وأهمهــا اللجن

المتحــدة.

ـات: ـيــ - التوصـ 2.7



57

2 . معالجة القانون وتطبيقه:

ــك  ــزة، وكذل ــراءات موج ــفي أو بإج ــدام التعس ــكال اإلع ــق فــي كل أش ــلطات التحقي ــى الس     ع
يوهات مثــل  عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع. ال يجــوز التــذرع بســينار

ــل هــذه اإلعدامــات. ــر مث ــزاع لتري عــدم االســتقرار الســيايس الداخــي واســتمرار ال

    كذلــك يجــب عــى الحكومــة - بدعــم دويل - مراجعــة التريعــات المحليــة لتغطي هــذه القوانن 
جميــع أشــكال القتــل خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع مــن قبــل أي جهــة لهــا ســلطة 
يــم أي ممارســة مــن هــذا القبيــل بموجــب  عــى األرض أو عــى النــاس. وينبغــي أن تضمــن تجر

يمــة. أحــكام محــددة فــي القانــون الجنائــي وأن يعاقــب عليهــا بعقوبــات تعكــس خطــورة الجر

ــر  ــل غ ــاء والقت ــاق القض ــارج نط ــل خ ــات القت ــل عملي ــم الكام ي ــك التجر ــمل ذل ــي أن يش     ينبغ
المــروع الــي ُترتكــب فــي ظــرف الــزاع المســلح داخــي أو دويل باعتبارهــا انتهــاكات جســيمة 

ــرب. ــم ح وجرائ

3 .  التصدي إلفالت الجناة من العقاب:

يهــة فــي أي قتل أو      يجــب عــى الحكومــة الليبيــة أن تضمــن إجــراء تحقيقــات شــاملة ورسيعــة ونز
إعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو قتــل تعســفي أو غــر مــروع، بمــا فــي ذلــك الحــاالت الــي يزعــم 
يــر أخــرى وجــود انتهــاكات. يجــب عــى الســلطات المختصــة  فيهــا األقــارب أو أيــة مصــادر أو تقار

االحتفــاظ بجميــع الوثائــق للمســاعدة فــي التدليــل أثنــاء التحقيقــات الالحقــة.

    يجــب أن تشــمل هــذه التحقيقــات عمليــات تريــح جثــث دقيقــة وجمــع وتحليــل أي أدلــة ماديــة 
أو وثائقيــة وإفــادات الشــهود. لذلــك يجــب عــى الســلطات الليبيــة تحســن وضــع وكفــاءة 
ــا  ــات، حيثم ــح التحقيق ــب أن توض ــرض يج ــذا الغ ــالد وله ــايل فــي الب ــي الح ــب الرع ــدرة الط وق
أمكــن ســبب الوفــاة، والتميــز بــن األســباب المختلفــة للوفــاة خصوصــا أثنــاء االحتجــاز، مثــل مــا 
ــل، أو اإلعــدام. ــب، أو االنتحــار، أو القت ــة، أو بســبب حــادث، أو بســبب التعذي ــت الوفــاة طبيعي إذا كان

    بالنظــر إىل التحديــات السياســية المتعلقــة بالنظــام والمؤثــرة فــي عمليــات التحقيــق فــي جرائــم 
القتــل خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع، بمــا فــي ذلــك القتــل الناتــج عــن التعذيــب، 
وينبغــي إعــادة النظــر فــي إنشــاء هيــاكل تحقيــق قــادرة عــى العمــل فــي ســياق وجــود أطــراف 

متعارضــة:
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         قــد يأخــذ هــذا فــي االعتبــار النمــوذج المطبــق فــي وجــود أماكــن أخــرى كإنشــاء ســلطات تحقيــق 
ــل  ــان مث ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــق فــي االنته ــتقلة للتحقي ــة ومس ــاة متخصص ومقاض
ــق  ــة تحقي ــاء لجن ــل فــي إنش ــر يتمث ــوذج آخ ــا نم ــب. أو ربم ــاء والتعذي ــاق القض ــارج نط ــل خ القت

ــة.  مســتقلة إلجــراء تحقيقــات مناســبة وفعال

يــن أي ارتبــاط بــأي مؤسســة أو هيئــة أو شــخص          يجــب أيضــا أال يكــون لهــؤالء األعضــاء المختار
قــد يكــون موضعــا للتحقيــق. يجــب أن تتمتــع هــذه اللجنــة بســلطة الحصــول عــى جميــع 
ــلطات  ــة الس ــى كاف ــب ع ــا يج ــب. كم ــكل مناس ــا بش ــة تحقيقاته ــة لمتابع ــات الالزم المعلوم
توفــر تدابــر الحمايــة للضحايــا والشــهود والمحامــن وجميــع المــوارد الماليــة والتقنيــة الالزمــة 
إلجــراء تحقيقــات فعالــة، بمــا فــي ذلــك لموظفــي الطــب الرعــي المؤهلــن، التابعــن لهــذه 
اللجنــة، والــي ينبغــي أن تتمتــع أيًضــا بســلطة إحضــار الشــهود والمشــتبه فيهــم للمثــول أمامهــا 

ــة. ــم األدل ــة بتقدي ــهاداتهم، والمطالب واإلدالء بش

    فيمــا يتعلــق بتغيــر وموائمــة القانــون، ينبغــي النظــر فــي مراجعــة أو إلغــاء أو تعديــل األحــكام 
المتعلقــة بأوامــر أصحــاب القــرار والســلطة وكذلــك بمــا يتعلــق ببنــود الحصانــة مثــل األحــكام 
ــدويل  ــون ال ــا للقان ــان امتثاله ــى ضم ــل ع ــات. والعم ــون العقوب ــن قان ــادة 71 م ــوارد بالم ال
ــخص  ــح ألي ش ــو أو الصف ــح العف ــوز من ــه ال يج ــا إىل أن ــارة أيًض ــدر اإلش ــان. وتج ــوق اإلنس لحق
ــرد  ــزة أو أي ف ــراءات موج ــدام بإج ــاء أو اإلع ــاق القض ــارج نط ــل خ ــات القت ــن عملي ــؤول ع مس

ــادم. ــقوط بالتق ــدأ الس ــن مب ــتثناؤها م ــي اس ــم ينبغ ــذه الجرائ ــب، وأن ه ــن تعذي ــؤول ع مس
    يجــب عــى الحكومــة الليبيــة ضمــان تقديــم الجنــاة للمحاكــم داخــل البــالد وكذلــك -مــى دعــت 
ــع أي  ــة وم ــة ثالث ــع دول ــل م ــي الكام ــاون القضائ ــن والتع ــليم المجرم ــهيل تس ــة- تس الحاج

ــي دويل. ــاص قضائ اختص

    إن عامــل النجــاح األســايس لتحســن التحقيــق فــي عمليــات القتــل غــر المــروع والقتــل خــارج 
نطــاق القانــون هــو إدخــال وإنفــاذ اإلجــراءات المطلوبــة حســب المعايــر مــن قبــل أي ســلطة 
- ســواء كانــت ســلطات إنفــاذ القانــون أو الجيــش أو خدمــات مراقبــة وتفتيــش أماكــن االحتجــاز- 
ــث. ال  ــع الجث ــل م ــة التعام ــول كيفي ــز وح ــاة فــي الحج ــاالت الوف ــن ح ــالغ ع ــة اإلب ــول إمكاني ح
ينبغــي الســماح بدفــن أي جثــة حــى يتــم تقييــم ظــروف الوفــاة، بمــا فــي ذلــك الســماح بتريــح 
الجثــة الــذي يجــب أن يقــوم بــه طبيــب رشعــي مختــص. يجــب أن تكــون أي بيانــات تتعلــق بالقضية 
فــي متنــاول هــؤالء األطبــاء، وأن يكــون لهــم أيًضــا الحــق فــي الوصــول إىل المواقــع الــي تــم 

العثــور فيهــا عــى جثــث أو حيــث ُيعتقــد أن وفيــات قــد حدثــت.

ــم  ــح. وإذا ت ــور للتري ــى الف ــة ع ــتخراج الجث ــب اس ــن، يج ــد الدف ــات إال بع ــدأ التحقيق ــم تب      إذا ل
اكتشــاف بقايــا جثــث، فيجــب اســتخراجها بعنايــة ودراســتها وفًقــا لتقنيــات أنروبولوجيــا منهجيــة 
وعلميــة. يجــب أن يتمكــن األطبــاء الرعيــون مــن الوصــول إىل جثــث الضحايــا مهما كانــت المدة 
الــي يحتاجــون إليهــا إلجــراء تحقيــق شــامل، بغــض النظــر عــن جنســية الضحيــة أو هويتهــا. يجــب 
يقــة وفاتــه، ومحاولــة تحديــد  أن يهــدف تريــح الجثــة إىل تحديــد هويــة المتوفــى، وســبب وطر
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يــر تريــح عــى صــور مفصلــة  يــخ ومــكان الوفــاة، حيثمــا أمكــن ذلــك. يجــب أن يحتــوي كل تقر تار
لتوثيــق الحالــة بشــكل صحيــح يدعــم نتائــج التحقيــق، باإلضافــة إىل وصــف كامــل ألي إصابــات 

حدثــت قبــل الوفــاة، بمــا فــي ذلــك أي دليــل عــى التعذيــب.

4 . منع التعذيب والموت أثناء االحتجاز:

ــز  ــرون، فــي أي مرك ــم المهاج ــن فيه ــن، بم ي ــة المحتجز ــامل لحماي ــون ش ــاد قان ــوىص باعتم      ي
احتجــاز. يجــب أن تنــص التريعــات المعنيــة عــى عقوبــات مناســبة، وعــى تعيــن ســلطات 
ــذ مجموعــة مــن القواعــد المتعلقــة  ــم األخــرى وتنفي ــب والجرائ مختصــة للتحقيــق فــي التعذي
ــات  ــع الضمان ــتعادة جمي ــلطات اس ــذه الس ــن ه ــي أن تضم ــات. وينبغ ــراء التحقيق ــة إج بكيفي

ــلطة. ــذه الس ــارس ه ــن يم ــأن م ــتقل بش ــكل مس ــاز، بش ــاء االحتج ــية أثن األساس

يــر -  يــن - الــذي أبــرزه هــذا التقر     بالنظــر إىل التجاهــل التــام للضمانــات القانونيــة لحمايــة المحتجز
يلــزم بــذل جهــود متضافــرة لرميــم القانــون وتوفــر الوصــول الكامــل إىل الضمانــات القانونيــة 
ــن  ــول إىل المحام ــارب والوص ــال باألق ــك االتص ــا فــي ذل ــة، بم ــات القضائي ــية والضمان األساس
والوصــول للخدمــات الطبيــة. وبنفــس الدرجــة، يجــب أن تحظــر أســاليب االســتجواب والتحقيــق أي 
شــكل مــن أشــكال التعذيــب وتوفــر ضمانــات قضائيــة مناســبة للمحاكمــات العادلــة، بمــا فــي 

ذلــك الســماح للمحامــن أو األطبــاء بالحضــور فــي األوقــات المناســبة.

    يجــب أن ينتهــي أي شــكل مــن أشــكال االعتقــال أو االحتجــاز الــري فــي أماكــن غــر رســمية 
باعتبــاره محظــورا.  تشــمل هــذه األماكــن أي مرافــق يســتخدمها مهربــي أو تجــار البــر لغــرض 
ــن  ــك الذي ــة ضمــان وضــع أولئ االحتجــاز أو لغــرض االســرقاق. كمــا يجــب عــى الحكومــة الليبي
يتهــم فــي مراكــز احتجــاز أو فــي ســجون معــرف بهــا رســمًيا، ممــا يســمح ألقاربهم  ُحرمــوا مــن حر
ــم  ــن وجوده ــم بأماكـ ــن إبالغه ــا م ــن الضحاي ــم ويمك ــات عنه ــة معلوم ــم بمعرف ومحاميه

ــة. ــات نقــل محتمل وظــروف احتجازهــم وأي عملي

يــن الــي      يجــب عــى الحكومــة الليبيــة أن تحظــر التعذيــب فــي الســجون ومراكــز احتجــاز المهاجر
يديرهــا جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة، وأي مبــى تابــع لــوزارة الداخليــة، أو وزارة الدفــاع، 
ية، أو أي مــكان آخــر ُيحتجــز فيــه األشــخاص. هنــاك حاجــة  أو مراكــز الرطــة، أو المقــرات العســكر
ــاك حاجــة  ــة والتفتيــش وهن ــن تحــت نظــام فعــال للرقاب ي ملحــة لضمــان وضــع احتجــاز المهاجر
أيضــا لتوضيــح ظــروف االحتجــاز والقواعــد المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة وأشــكال الدعــم األخــرى.

يــارات      يجــب عــى الحكومــة الليبيــة تنفيــذ إجــراءات مراقبــة وتفتيــش شــاملة، وتســهيل الز
أو محامــن مؤهلــن  أطبــاء  أو  االحتجــاز مــن قبــل مفتشــن  لجميــع مرافــق  المنتظمــة 
ــان  ــة لضم ــة الكامل ــة القانوني ــن الحماي ــؤالء والمفتش ــن ه ــح كل م ــب من ــبًا. يج ــاًل مناس تأهي
ــب أن  ــة. يج ــارات مفاجئ ي ــام بز ــد القي ــيما عن ــل، ال س ــذا العم ــاء أداء ه ــاد أثن ــتقاللية والحي االس
يتمتــع المفتشــون بحــق وصــول غــر مــروط إىل أي فــرد محتجــز فــي مرافــق االحتجــاز باإلضافة 
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إىل الوصــول غــر مــروط إىل الوثائــق والمعلومــات الشــخصية والملفــات ذات الصلــة مــن أجــل 
التوثيــق الفعــال الــذي يمكــن تســليمه الحًقــا إىل الســلطات المختصــة. وممــا ال شــك فيــه أن 
يــن  يــد مــن العمــل لمعالجــة جــذور أســباب التعذيــب ومــوت المهاجر هنــاك حاجــة ماســة إىل مز

ــة. ــل العنري مث

5 . توفري ضمانات الحماية للضحايا والشهود والمحامن والمدافعن عن حقوق اإلنسان:

    ينبغــي عــى الســلطات أن تضمــن الحمايــة الكاملــة ألي فــرد يواجــه تهديــدات بالقتــل أو يتعــرض 
لخطــر التعذيــب أو القتــل، مــن خــالل الوســائل القضائيــة والوقائيــة األخــرى بمــا ـفـي ذلــك 
آليــات الشــكاوى العاجلــة الــي يســهل الوصــول إليهــا الــي تحــرم مبــدأ الريــة فــي التعامــل 
ــذه  ــع ه ــهود فــي جمي ــا والش ــة الضحاي ــى رسي ــاظ ع ــروري الحف ــن ال ــات. فم ــع المعلوم م

ــات. ــاء التحقيق ــك أثن ــراءات، وكذل اإلج

ــة الناجــن واألرس والشــهود والمحامــن      يجــب عــى الســلطات أن تتبــى سياســة لضمــان حماي
االنتقاميــة  األعمــال  مــن  مأمــن  ـفـي  يكونــوا  حــى  اإلنســان  حقــوق  عــن  والمدافعــن 
والتهديــدات. كمــا يجــب أن تنــص القوانــن المعنيــة بهــم عــى تدابــر الحمايــة هــذه. ويجــب أن 
ــى  ــة، ع ــذه الغاي ــة. وله ــاة إىل العدال ــم الجن ــة لتقدي ــال االنتقامي ــلطات فــي األعم ــق الس تحق
الســلطات أن تســعى للحصــول عــى توجيهــات مــن مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 

ــان. ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــي بالمدافع ــدة المع ــم المتح ــاص لألم ــرر الخ والمق

يــة مع األمــم المتحدة      يجــب أن تشــمل الحمايــة مــن األعمــال االنتقاميــة الحــق في التواصــل بحر
وآلياتهــا لحمايــة حقــوق اإلنســان أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. عــى الحكومــة الليبيــة اتخــاذ 
ــبه  ــة وش ــات القضائي ــول إىل الهيئ ــعي للوص ــى الس ــي ع ــجيع العل ــل التش ــة، مث ــر إيجابي تداب
ــراءات  ــون واإلج ــع القان ــاىش م ــا يتم ــوق، بم ــن الحق ــاع ع ــة للدف ــة والدولي ــة المحلي القضائي

الدوليــة الــي صادقــت عليهــا ليبيــا.

     هنــاك حاجــة الســتبدال بيئــة التهديــدات الحاليــة ببيئــة قانونيــة متمكنــة، خصوصــا بمــا يتعلــق 
يــر العامــة والشــجب العلــي وتوقيــع عرائــض  يــة التعبــر وذلــك للســماح بتقديــم التقار بحر
ــر  ــاذ تداب ــي اتخ ــك، ينبغ ــة إىل ذل ــع. باإلضاف ــاق أوس ــى نط ــي ع ــط اإلعالم ــارصة والضغ المن
يــن، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن ماتــوا أثنــاء  لضمــان تبــادل المعلومــات المتعلقــة بمصــر المحتجز
ــم. ــفارات بلدانه ــع س ــن( م ــر المواطن ــك )غ ــن وكذل ــري الليبي ــاء الق ــا االختف ــاز، وضحاي االحتج

     يجــب عــى الســلطات تنفيــذ سياســات فعالــة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة ومناهضــة التشــهر 
الســليب المنظــم ضــد المدافعــن عــن حقــوق اإلنســان وكذلــك رفــع جميــع القيــود الــي تعرقــل 
ــع  ــة المجتم ــة مفوضي ــون دور ومهم ــب أن يك ــاد. يج ــم لالضطه يضه ــن وتعر ــل المدافع عم
يــة فــي مجــال حقــوق  يــز بيئــة متمكنــة للمجتمــع المدنــي والعمــل باســتقاللية وحر المدنــي تعز

اإلنســان.
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II. توصيات موجهة إىل األمم المتحدة والمجتمع الدويل:

    يجــب عــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة والــدول األعضــاء فيــه تقديــم الدعــم 
الكامــل لعمــل بعثــة األمــم المتحــدة المســتقلة لتقــي الحقائــق بشــأن ليبيــا، مــع الركــز عــى 

االلــزتام الســيايس بتنفيــذ توصيــات البعثــة.

    يجــب أن يضمــن المجتمــع الــدويل اتخــاذ إجــراءات فعالــة للحفــاظ عــى األدلــة وإتاحتهــا لســلطات 
ــهود  ــا والش ــة الضحاي ــة لحماي ــة واضح ــان سياس ــة، وضم ــة أو الدولي ــق الوطني ــات التحقي والي
ــع  ــدى المجتم ــب أن يتص ــا. ويج ــاع عنه ــم فــي الدف ــان وحقه ــوق اإلنس ــن حق ــن ع والمدافع
ــوق  ــام حق ــع نظ ــل م ــخص يتعام ــة ألي ش ــال االنتقامي ــن األعم ــة ع ــر الناتج ــدويل للمخاط ال

ــدة. ــم المتح ــع لألم ــان التاب اإلنس

    بالنظــر إىل المــدى الفــادح النتشــار عمليــات القتــل والتعذيــب خــارج نطــاق القضاء وغــر المروع، 
يجــب أن تعيــد األمــم المتحــدة النظــر فــي قرارهــا بإنهــاء واليــة بعثــة تقــي الحقائــق فــي عــام 

2023، أو بــداًل مــن ذلــك إنشــاء آليــة مســاءلة أكــر قــوة لغــرض المتابعــة.

ــم  ــام لألم ــن الع ــب األم ــل مكت ــدة مث ــم المتح ــة فــي األم ــات الفاعل ــع الجه ــى جمي ــب ع     يج
المتحــدة ومجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ومفوضيتهــا الليبيــة وكذلــك الجمعيــة العامة، 
المشــاركة فــي مراقبــة أو حــل األزمــة األمنيــة والسياســية فــي ليبيــا و أن تضمــن حمايــة و احــرام 
و فهــم و دعــم حقــوق اإلنســان وتوطيــد المســاءلة وســيادة القانــون كأســاس للتغلــب عــى 

المــأزق الســيايس الحــايل فــي ليبيــا.

    يجــب عــى المنظمــات الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة والدعــم الثنائــي بــن الــدول تخصيــص 
المنــح والتمويــل لبنــاء قــدرات المهنيــن مــن األطبــاء والقانونيــن الليبيــن فــي مجــال التحقيــق 
الجنائــي بمــا يخــص مســألي التعذيــب والقتــل، وذلــك لضمــان جــودة األدلــة الــي يتــم جمعهــا 

ودعــم المبــادرات الموجهــة للضحايــا للوصــول إىل ســبل االنتصــاف وخدمــات إعــادة التأهيــل.

    يجــب عــى أي دولــة لهــا تأثــر عــى أي مــن األطــراف المختلفــة فــي الــزاع أن تســتخدم نفوذهــا 
ــيما  ــاني، وال س ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــال للقان ــان االمتث لضم
ــة  ــا الموجب ــع الزتاماته ــاىش م ــا يتم ــب، بم ــق للتعذي ــر المطل ــاة والحظ ــق فــي الحي ــة الح حماي

ــز احرامــه. ي ــك الحظــر، ولكــن أيضــا لتعز ليــس فقــط الحــرام ذل

ــي  ــاد األوروب ــيما االتح ــدول - ال س ــى ال ــب ع ــم، يج ــن واحتجازه ي ــل المهاجر ــق بقت ــا يتعل     فيم
والــدول األعضــاء فيــه - التأكــد مــن أن سياســاتها بشــأن الهجــرة والتعــاون مــع قــوات الحــدود 
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وخفــر الســواحل وإدارة الهجــرة بليبيــا ال تســاهم فــي التواطــؤ مــع هــؤالء. ويجــب أال ُينظــر لهــذا 
الدعــم وهــذه السياســات عــى أنهــا تشــجيع أو اعــراف ضمــي بالتعذيــب أو القتــل خــارج نطــاق 

القضــاء عــى أنــه أمــر قانونــي.

ــر فــي  ــادة النظ ــا وإع ــن إىل ليبي ي ــادة المهاجر ــات إع ــاء عملي ــي إنه ــاد األوروب ــى االتح ــب ع     يج
ــن والتوقــف  ي ــل المهاجر ــب وقت ــة متورطــة أو متســامحة مــع تعذي ــه مــع أي جهــة فاعل تعاون
ــارش مــع حــرس الســواحل الليــيب وإدارة جهــاز مكافحــة  ــارش أو غــر مب عــن التعــاون بشــكل مب

ــن. ي ــة للمهاجر ــراءات حماي ــاذ إج ــم اتخ ــى يت ــة، ح ــر الرعي ــرة غ الهج

يــن الذيــن      ينبغــي عــى االتحــاد األوروبــي كذلــك وضــع آليــات مراقبــة أفضــل لتتبــع حالــة المهاجر
يتــم اعراضهــم وإعادتهــم بعــد عودتهــم إىل ليبيــا. يجــب عــى االتحــاد األوروبــي أو أي دولــة أخــرى 
الدخــول فــي حــوار مــع الســلطات الليبيــة التخــاذ خطــوات واضحــة ضــد أعمــال القتــل والتعذيــب 
واشــراط دعمهــا المــايل واللوجســي بامتثــال ليبيــا لمبادئ ســيادة القانــون وحقوق اإلنســان. 
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ــي قدمهــا  ــرة ال ــب أن تقــر بالمســاهمة الكب ــة لمناهضــة التعذي ــود المنظمــة العالمي ت
يــر. منــذ أن بــدأت رشاكتهــا مــع  أعضــاء الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب فــي هــذا التقر
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، شــاركت الشــبكة الليبيــة بمجهوداتهــا فــي توثيــق 
حــاالت التعذيــب والقتــل فــي ليبيــا. يعمــل أعضــاء الشــبكة فــي بيئــة صعبــة جــدًا وخطــرة، 
ــا لمخاطــر كبــرة  حيــث يمكــن أن يــؤدي الحديــث عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ليبي

عــى الناشــطن.

لمناهضــة التعذيــب  الليبيــة  لجميــع أعضــاء الشــبكة  بالشــكر الخالــص  نتقــدم  لذلــك، 
يــن الذيــن يواصلــون العمــل فــي هــذه الظــروف  ورشكاءهــا مــن المجتمــع المدنــي اآلخر
ــة. تأمــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن يتــم اســتخدام عمــل الشــبكة  الصعب
لصالــح الضحايــا للوصــول إىل ســبل االنتصــاف مــن خــالل أنظمــة قضائيــة وقانونيــة فعالــة 
ـفـي الدولــة، بمــا ـفـي ذلــك العدالــة االنتقاليــة. تعــرب المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب عــن امتنانهــا لجميــع الذيــن شــاركوا فــي هــذا البحــث أو ســاهموا فيــه، بمــا فــي 
ذلــك الناجــن واألقــارب الذيــن زودوا أعضــاء الشــبكة بالمعلومــات والشــهادات الــي كانــت 

ــر. ي أساســية لصياغــة هــذا التقر

كمــا تعــرب المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب عــن امتنانهــا للمستشــارة القانونيــة 
الــي كتبــت هــذا البحــث. تــم بــذل قــدر كبــر مــن الوقــت والجهــد فــي تجميــع المعلومــات 
وترجمــة الشــهادات وتحليــل التريعــات واألنظمــة القانونيــة الليبيــة وإجــراء أبحــاث إضافية 

يــر. وكتابــة هــذا التقر

ــا  ــة فــي ليبي ــروف الحالي ــل الظ ــه فــي ظ ــب بأن ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــر المنظم تق
ــم وتذكــر القصــص المؤلمــة  ــل هــذه الجرائ ــادل المعلومــات حــول مث ــل تب يمكــن أن يمث
ــرا مــن  ــا ويحتمــل أن يكــون خطــًرا، ويتطلــب قــدرا كب ــا عاطفًي أو األحــداث المروعــة تحدًي
الشــجاعة والتصميــم. مــن أجــل ســالمة وأمــن جميــع المعنيــن، تــم إخفــاء هويــات جميــع 
يــر، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم وأعضــاء  المســاهمن فــي هــذا التقر

ــة. الشــبكة والباحث

يــر هــو المنظمــة العالميــة  ومــع ذلــك، فــإن المســؤول الوحيــد عــي محتــوي التقر
لمناهضــة التعذيــب وال ينبغــي بــأي حــال مــن األحــوال تأويلــه عــى أنــه يعكــس آراء 
المؤسســات الداعمــة لهــا. تشــكر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب رشكائهــا عــى 

ــم. ــتمر وثقته ــم المس دعمه

ـر شكر و تقـديـ
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جميــع الحقــوق محفوظــة. حقــوق النــر لهــذه المــادة 
تقــع عــى عاتــق المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب. 
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