
 

 
 مسودة قانون العدالة االنتقالية الليبي تعليقات المركز الدولي للعدالة االنتقالية حول

 

 3102شباط/فبراير  25
 
 

يود المركز الدولي للعدالة االنتقالية أن يحّيي المؤتمر الوطني العام في جهوده لصياغة قانون شامل حول العدالة االنتقالية 
أيضا  ومعالجةالمنهجية الجسيمة لحقوق اإلنسان في ليبيا على امتداد أكثر من أربعة عقود، االنتهاكات  إرث معالجةبغية 

ولقد أعرب المركز الدولي للعدالة االنتقالية عن استعداده لتزويد الحكومة  الحالية في مجال حقوق اإلنسان.شواغل ال
وتماشياً مع ذلك يرحب المركز بهذه الفرصة لتقديم الليبية والمجتمع المدني الليبي بمساعدات فنية وثيقة الصلة وآنية، 

تعليقاته بشأن مسودة القانون رغبة منه في التركيز على أفضل الممارسات التي تستند إلى الخبرات من البلدان األخرى 
ي للعدالة ، يالحظ المركز الدوليةفي جميع أنحاء العالم والتي أجرت علميات للعدالة االنتقالية. وانطالقاً من هذه الروح

 االنتقالية ما يلي:
 
 

 1مادة 
ة إضافة إلى جماعات القانون معالجة االنتهاكات التي ارتكبتها الحكوم نطاق هذاتتضمن هذه المادة، وعلى نحو سليم، في 

الدولة  أجهزةالدولة" تشير إلى  أجهزةغير أن نص المادة يجب أن يوضح ما إذا كانت عبارة "غير نظامية". "نظامية  أو 
 الليبية وتلك غير الليبية، والتي يمكن أنها انخرطت في االنتهاكات.

 
الدولة" تتضمن، كما يجدر بها أن  أجهزةوسيكون من المفيد أيضاً توضيح ما إذا كانت االنتهاكات التي ارتكبتها "

تتضمن، االنتهاكات التي ارتكبها عمالء ليبيون في بلدان أخرى، مثل اغتيال المعارضين السياسيين الليبيين خارج ليبيا، 
 إضافة إلى االنتهاكات المرتكبة ضد األجانب في ليبيا.

 
 

 2مادة 
ن مفتوحة للتفسيرات. لذا يجدر تحديد تاريخ دقيق أو نطاق مؤقت يمكن لعبارة "إلى حين انتهاء المرحلة االنتقالية" أن تكو

 النتهاء سريان القانون.
 
ويجب أن توّضح الفقرة الثانية أن األحكام القضائية النهائية التي تم التوصل إليها خالل إجراءات قضائية غير نزيهة ال  

ر بها وفق أحكام القانون. وعلى أية حال، يجب يجب أن تكون مستثناة من األحداث ذات الصلة التي يمكن للقضاء النظ
والمصالحة كي تقوم بأي تحليل تاريخي لألحداث حتى في الحاالت التي صدر بشأنها  لهيئة تقصي الحقائقترك القرار 

 أحكام قضائية نهائية على أثر ما يعتبر إجراءات قانونية عادلة.
 
 

 3مادة 
المادة هو "بث الطمأنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة". الهدف الثالث للقانون بحسب ما يرد فيه هذه 

وفي حين أن هذا الهدف جدير بإيراده بين أهداف القانون، إال أن صياغته غامضة. ومن المستحسن تعديل النص كي 
 يتضمن إشارة صريحة إلى "ضمان سيادة القانون" أو "ضمان حقوق الضحايا".

 
القانون بأن هذه داف التي تسردها هذه المادة "فحص المؤسسات". ولكن يتضح من النصوص الالحقة في ويرد بين األه

 العبارة تشير عملياً إلى الهدف المتمثل في إصالح مؤسسات الدولة، لذا يجدر تحديد هذا األمر بوضوح في هذا المادة.
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 4المادة 
إحالة المعلومات حول تضمن يهيئة تقصي الحقائق والمصالحة إن من الجوانب اإليجابية في هذا المادة أن اختصاص 

. ونشيد أيضاً بأن الهيئة مكلفة على نحو إلى السلطات المختصة، ال سيما القضاء المزعومين والمرتكبيناالنتهاكات 
 .والمعتقلينواضح بالنظر في أوضاع الليبيين الذين تعرضوا للتشريد والتمييز، إضافة إلى مسألة األشخاص المفقودين 

 
ومع ذلك، يبدو أن هذه المادة تحدد اختصاص الهيئة بأنه يرتكز إلى أحداث وفعاليات محددة، مثال عندما تشير المادة إلى 

تنفيذ تحليل تاريخي عام  الهيئة هوأحد أهم أهداف  ينبغي أن يكون " في حينوعن كل ملفتقديم "تقرير عن كل واقعة 
إلى ارتكاب االنتهاكات على امتداد عدة  لألسباب التي أدتللسياسات ولألسباب والنزعات من أجل تحقيق فهم أفضل 

عقود، وكيفية تجنب تكرار مثل هذه االعتداءات. ويجدر تضمين مثل هذا الهدف في هذه المادة، إضافة إلى متطلب إعداد 
 .تقرير موحد نهائي وشامل

 
وأعمال العنف واالعتداء الممنهج أو العشوائي" فيمكن  الجماعيةأما الفقرة التي تكلّف الهيئة "بتحقيق الوقائع ذات الطبيعة 

صياغتها على نحو أدق من خالل تكليف الهيئة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
ل المثال أن على سبي فبوسعهاالدولي. ويمكن للهيئة عند ذلك أن تقرر أولوياتها بشأن االنتهاكات التي ستركز عليها، 

 تركز على االنتهاكات األشد خطورة ابتداء من انتهاك الحق في الحياة.
 

من أجل "محاولة الصلح بين األطراف". ولكن من غير الواضح كيف ، تشير المادة إلى جهود تقوم بها الهيئة وأخيراً 
إلى القضاء، وهنا ال ينبغي  المرتكبينستجري هذه العملية، خصوصاً في حاالت الجرائم المزعومة التي ينبغي فيها إحالة 

على نحو كامل لتأثير االنتهاكات،  معالجةم بوظيفة المحكمة. ولكن ينبغي على الهيئة أن تصدر توصيات بشأن اللهيئة القي
 كما يرد في الفقرة )د( من هذه المادة.

 
 

 5مادة 
ديد السلطة التي ستعّينهم. وال تحدد عدد أعضاء هذه المادة ال تحدد اآلليات التي ستتبعها الهيئة لتعيين أعضائها أو تح

الهيئة وال تنص على أية متطلبات بخصوص التوازن بين الجنسين والمناطق واألقليات اإلثنية والتمثيل الديني. ويجدر أن 
 يحدد القانون هذه العناصر المهمة.

 
رشحين الذين تمت تسميتهم لعضوية وبصفة خاصة، يجب أن تتضمن عملية التعيين فرصة للجمهور للتعليق على الم

مجلس إدارة الهيئة، مثالً من خالل اإلعالن عن األسماء على الموقع اإللكتروني التابع للهيئة وفي وسائل اإلعالم، مع 
تحديد موعد نهائي للجمهور للتعليق على هذه الترشيحات وتوفير المعلومات ذات الصلة التي ينبغي أن تدرسها السلطة 

 نهم.التي ستعي
 
 

 6مادة 
لمادة، وذلك إذا من هذه ا 0يجدر السماح لمجلس إدارة الهيئة باستحداث لجان إضافية غير المنصوص عليها في الفقرة 

 ارتأت الهيئة أن من الضروري إقامة مثل هذه اللجان اإلضافية.
 
 

 7مادة 
 تحقيق إضافة إلى األخذ باالعتبار، يجب أن تحدد هذه المادة عدد أعضاء اللجان 5كما هو الحال بخصوص المادة 

 التوازن ما بين الجنسين والتمثيل المناطقي واإلثني والديني.
 
 

 9مادة 
 ُيستحسن أن تتيح هذه المادة لضحايا االنتهاكات بصفة محددة تقديم معلومات حول قضاياهم كي تنظر بها الهيئة.
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تحقيقات حسب ما ترتأي مناسباً، حتى في حالة غياب أي طلب إضافة إلى ذلك، سيكون من المهم تمكين الهيئة من إطالق 

خارجي، وذلك لتمكين الهيئة من تنفيذ فحص شامل ومستقل لالنتهاكات التي حدثت خالل الفترة الزمنية التي ينص عليها 
 القانون.

 
 

 11مادة 
بين عمل الهيئة وبين القضاء. وبحسب ما يرحب المركز الدولي للعدالة االنتقالية بحقيقة أن القانون يسعى لمعالجة العالقة 

إجراءات قانونية بشأن فهم المركز الدولي للعدالة االنتقالية، فإن هذه المادة تمنح األسبقية للهيئة وبالتالي فإن القانون يعلق 
إليها الهيئة:  القضايا المعروضة على الهيئة. إال أنه من غير الواضح ما إذا كان المحاكم ملزمة بالنتائج التي تتوصل

ويتمثل الحل المتوازن في هذا المجال في أن تأخذ المحاكم في اعتبارها ما تتوصل إليه الهيئة على أن ال تكون ملزمة به، 
لضحايا الذين ل تتاحة عامة، ينبغي أن فإذ ينبغي أن تتمتع المحاكم بحق إجراء تقاضي مستقل بشأن هذه القضايا. وبص

 إلى القضاء. إمكانية اللجوءصفهم يعتقدون أن الهيئة لم تن
 
 

 11-13المواد 
غربلةاألقسام المتعلقة "بفحص المؤسسات" تبدو مصممة بقصد 

1
المسؤولين استناداً إلى سلوكهم السابق، بدالً من  

يجب أن  مؤسسات النظام السابق، وهذا يمثل ممارسة سليمة تستحق الثناء. ومع ذلكالى االعتماد على انتمائهم الرسمي 
يتطلب القانون من هيئة فحص المؤسسات أن تضمن نزاهة العملية بالنسبة لألفراد الذين يتم التحقيق معهم، وخصوصاً 

 تزويدهم بالفرصة للرد على المزاعم الموجهة إليهم.
 

ل المادة  ما إذا بخصوص من أجل تمكين هيئة فحص المؤسسات من اتخاذ قرارات بنفسها  01إضافة إلى ذلك، إذا لم ُتعدَّ
كان ينبغي عزل األفراد من مناصبهم، فسيكون من المهم ضمان أن اإلجراءات التأديبية القائمة هي إجراءات كافية من 

 حيث تغطية السلوك الذي ينبغي معاقبته إدارياً مع ضمان حق المتهم بإجراءات نزيهة.
 
 

 19مادة 
ن التعويض، بما في ذلك التعويض المالي والتعويض المعنوي. تنص هذه المادة، وعلى نحو مالئم، على أشكال مختلفة م

وفي حين تشير هذه المادة أيضاً إلى التعويض "بأي صورة من الصور"، إال أنه ُيستحسن التصريح على نحو واضح بأنه 
لمثال النساء ع المختلفة من الضحايا، بما في ذلك على سبيل ااينبغي على الهيئة أن تنظر في االحتياجات المحددة لألنو

 .الى إعادة تأهيل المحتاجين اآلخرين والضحاياالمتأثرات جراء مقتل أو اختفاء أزواجهن، 
 

عدم وجود متطلبات لتطوير سياسة شاملة بشأن التعويضات، وأن العبء وعموماً، فإن من الجوانب التي تثير االنشغال 
المعنوي" مفرطة في غموضها كما يبدو  يقع على الضحايا كي يتقدموا بطلبات تعويضات فردية. كما أن عبارة "الضرر

دينار بأنه أمر اعتباطي. وفي حين أنه من الصحيح عدم اقتصار  011,111تحديد الحد األعلى للتعويض بمبلغ 
التعويضات على تبعات انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي، فقد يكون من المالئم إيالء 

ث تفوق في األولوية األضرار الناجمة يلتعويضات عن األضرار الناشئة عن انتهاك القانون الدولي بحاألولوية في منح ا
 عن "العمليات العسكرية" التي لم تتضمن انتهاكات للقانون الدولي.

 
أو بقرار من لجنة تقدير التعويض". وهذا يمثل إشكاالً  بطريق الصلح يتحدد التعويض" هأخيراً، تنص هذه المادة على أن

إذ ال يجب أن يكون الصلح شرطاً للتعويض، وال أن يكون التعويض نتيجة للصلح. كما أن القانون ال يحدد ما الذي 
 يستتبعه الصلح فيما يتعلق بالتعويضات.

                                                           
فحص الموظفين،  :اإلنكليزية ترجمات متعددة الى اللغة العربية ومن ضمنها المصطلحات التاليةباللغة   ”vetting“إن لمصطلح   1

 ، الفرز.فحص السجالت، فحص أهلية الموظفين، الفحص، الغربلة، التدقيق، التحري
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ة تقصي الحقائق والمصالحة لجنة خاصة ونود اقتراح بديل عن ذلك على شكل نهج أكثر شموالً وهو أن تؤسس هيئ

 بالتعويضات )بدالً من لجنة تقدير التعويض(، على أن تكون هذه اللجنة مكلفة بما يلي:
 

التوصية باألشكال المالئمة للتعويضات بحيث تتوافق مع األشكال المختلفة لالنتهاكات والفئات المختلفة من  .أ 
 عويضات مستعجلة مثل العالج الطبي؛الضحايا، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون ت

 
اقتراح تفاصيل آلية متابعة عمل هيئة تقصي الحقائق والمصالحة من خالل تنفيذ اإلجراءات التي توصي بها  .ب 

تحديد مدى تمثيل الضحايا في اآللية وتحديد معايير األهلية للحصول على أشكال محددة من التعويض،  –الهيئة 
 تعويضات المالئمة؛وتوفير ال وخصوصاً النساء

 
ما في ذلك اإلجراءات التي يمكن ية محددة تنطبق على بعض أو جميع فئات الضحايا، بواقتراح إجراءات معن .ج 

 طبيقها دون انتظار آلية المتابعة المذكورة في البند )ب( أعاله.ت
 
 

 22مادة 
على أن الضحايا أو أفراد  01يحق لهم السعي للحصول على تعويضات: تنص المادة  نمن غير الواضح من هم الذي

يحل الصندوق على أنه  31عائالتهم هم المخولون بالسعي للحصول على "تعويضات معنوية"، في حين تنص المادة 
 .في مطالبة الملزم بالتعويض "صاحب الحق"محل 

 
ستحسن أن يضمن القانون على نحو واضح بأنه يحق للضحايا أو عائالتهم أن يسعوا للحصول على التعويض بسبب يُ 

االنتهاكات أو أضرار أخرى عانوا منها، وأال يتم استبدالهم بالصندوق المعني كطرف مطالب بالتعويض. ويجب أن 
لمطالبتهم بالتعويض. ويمكن للدولة  المرتكبين من األفراديكون من حق الضحايا أو عائالتهم رفع دعاوى قضائية ضد 

 ما تتكبده من نفقات لتعويض الضحايا المعنيين. المرتكبمن  ألن تستردالليبية أيضاً أن تسعى 
 
 

 21مادة 
ن به، يجب أن يشير لة التي يملكها القذافي والمرتبطوفي حين ينبغي بالفعل تحديد واستعادة األموال المنقولة وغير المنقو

 وضع ضمانات للتحقق من أن األوامر التي يصدرها مجلس الوزراء ستكون ُمنصفة وموضوعية. القانون إلى
 
 

 23مادة 
الحاليين هي محاوالت تستحق الترحيب. ولكن من  للمعتقلينالمحاوالت المتجددة للتعامل مع الوضع المستعجل 
الثقة بأن اإلجراءات المطروحة يمكن  إال إذا توفرت المعتقلينالمستحسن عدم وضع مواعيد نهائية لمراجعة قضايا 

 تنفيذها ضمن اإلطار الزمني المحدد.
 
 

 27مادة 
ل األموال ال تمنع تحقيقات تقصي الحقائق بشأن الجرائم االقتصادية، وال من المهم ضمان أن التحقيقات الجنائية بشأن غس

لمتبادلة الموجهة إلى الحكومات األجنبية لتجميع تمنع استخدام نتائج مثل هذه التحقيقات في طلبات المساعدة القانونية ا
 األمالك وإعادتها.
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 29مادة 
انسجاماً مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، بوسع القانون أن يوفر حوافز، مثل الحصانة من المقاضاة وربما 

تشجيع األفراد على تقديم المساعدة الحصول على عفو، للمبلغين عن المخالفات الذين يمكن أن يوفروا معلومات مهمة، ول
وال ينبغي أن يتضمن نص القانون أي حد زمني على المطالبة باألموال غير  لعملية استعادة األموال واألصول.

 أي قرارات عفو قد تصدر. ويجب توضيح ذلك فيبالتقادم، كما ال ينبغي أن يسقط هذا الحق المستردة، 
 
 

 42مادة 
األساس لبرنامج التعويض للسجناء  3103لسنة  51القانون رقم يشكل بحسب فهم المركز الدولي للعدالة االنتقالية، 

السياسيين. ولكن من غير الواضح لنا ما إذا تم تنفيذ هذا البرنامج. وإذا تم تنفيذه بالفعل، فإلى أي مدى، مثالً ما يتعلق 
عها. ويستحسن أن تعمل الحكومة على تدقيق البرنامج وتقييمه واإلعالن عن نتائج بعدد المستفيدين والمبالغ التي تم توزي

 هذه التدقيق.
 

-------------------    
 

وختاماً، يعرب المركز الدولي للعدالة االنتقالية عن اهتمامه في معرفة ما هي الخطوات التي يجري تنفيذها حالياً من قبل 
ن أجل ضمان التشاور مع جمهور المواطنين بشأن محتوى هذا القانون قبل إقراره. المؤتمر الوطني العام والحكومة م

وحسب خبرة المركز الدولي للعدالة االنتقالية، من شأن المشاورات مع الجهات المهتمة، وتحديداً منظمات المجتمع 
 لقانون.واسع النطاق لمواد ا وطني المدني، أن توفرمعلومات مفيدة وأن تتيح الفرصة لضمان دعم

 
 انتهى.

 
 


