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مقدمة المعهد العربي لحقوق اإلنسان

لقــد دأب المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان منــذ أواســط  االلفينيــات االشــتغال علــى مســائل ذات صلــة 
بالعدالــة االنتقاليــة و اصــدر فــي هــذا اإلطــار العديــد مــن المؤلفــات التــي وثقــت لملتقيــات عربيــة و قدمــت 
أول دليــل تدريبــي شــامل علــى مســائل العدالــة االنتقاليــة و قدمــت المبــادئ التوجيهيــة للعدالــة االنتقاليــة فــي 

العالــم العربــي و وثقــت المســار فــي التجربــة التونســية.
و يتعــزز هــذا العمــل المتواصــل للمعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان  فــي مجــال العدالــة االنتقاليــة بنشــره هــذا 
الدليــل المتعلــق بليبيــا ليوثــق كل التغيــرات و التحــوالت علــى المســتوى التشــريعي و المؤسســاتي فــي مــا 

يتعلــق بالعدالــة االنتقاليــة منــذ فبرايــر 2011. 
وسيســهل هــذا الدليــل علــى كل المشــتغلين علــى مســألة العدالــة االنتقاليــة و المهتميــن بهــذا المســار مــن 
مجتمــع مدنــي أو مدربيــن ســواء مــن داخــل ليبيــا أو خارجهــا مــن اإللمــام بــكل حيثياتهــا وســهولة الولــوج 

إليهــا و إلــى مصادرهــا و اســتعمالها فــي مختلــف األعمــال ذات الصلــة.

المعهد العربي لحقوق اإلنسان 
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مقدمة

تمــر ليبيــا منــذ انــدالع ثــورة 17 فبرايــر 2011 إلــى اليــوم بثــاث مراحــل انتقاليــة متتاليــة فمــن ســلطة توافقيــة 
أثنــاء النــزاع المســلح )المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت ( إلــى ســلطتين منتخبتيــن )المؤتمــر الوطنــي 
العــام ومجلــس النــواب( والتــي انتهــت بخــاف سياســي حــاد بيــن الســلطتين وقــد انعكســت هــذه األحــداث 
السياســية المتعاقبــة ماصاحبهــا مــن تغييــر مســتمر علــى المســتوى الشــعبي والعســكري واالجتماعــي علــى 
المشــهد التشــريعي فــي البــاد والــذي تمثــل فــي صــدور عــدد مــن القوانيــن الهامــة والقــرارات المرتبطــة 
بالمرحلــة االنتقاليــة التــي توالــى صدورهــا بدايــة مــن بيــان انتصــار الثــورة فــي 22 فبرايــر 2011 واإلعــان 

الدســتوري فــي أغســطس 2011.

 هــذه النصــوص القانونيــة كان لهــا األثــر المباشــر علــى مســار العدالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا ذلــك أنهــا أرســت 
المبــادئ األساســية لهــذا المســار  ونظمــت المتدخليــن فيــه حيــث صــدر أول نــص يتعلــق بالعدالــة االنتقاليــة 
كمســار فــي 26 فبرايــر 2012 وتوالــت بعــده النصــوص التــي تعلقــت بالعفــو والتعويــض وجبــر الضــرر 

صــاح المؤسســات والقوانيــن. والمحاســبة والمســاءلة واإ

وهو ما مكن في الحديث عن إمكانية تواجد مسار متكامل للعدالة االنتقالية في ليبيا،

ولكــن المتتبــع لمســار العدالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا ياحــظ بشــكل جلــي غيــاب اإلرادة السياســية الحاســمة 
لتطبيــق المشــروع والســعي لنفــاذه وان صــدور التشــريعات والقوانيــن ال تكتفــي لوحدهــا طالمــا لــم تســخر 
الدولة كل إمكانياتها لنفاذ المســار االنتقالي ولعل اإلرادة السياســية حتى لو توفرت فهي تحتاج الســتقرار 
أمنــي واقتصــادي لتكــون ناجــزة وفاعلــة وهــو مــا ينعــدم فــي المشــهد الليبــي ومــا يزيــد األمــر تعقيــدا إغفــال 
الطبيعــة التشــاركية لقوانيــن العدالــة االنتقاليــة  حيــث يجــب أن يتشــارك الجميــع فــي صناعتهــا بحيــث تكــون 
نتيجــة إفــراز مناقشــات وطنيــة معمقــة باعتبــار أن أي مشــروع للعدالــة االنتقاليــة يجــب أن يكــون مشــروعا 
وطنيــا، لذلــك قبــل أن تصــاغ كقانــون يفــرض مــن قبــل الســلطة التشــريعية البــد أن يتــم النظــر فيــه مــن كافــة 
شــرائح المجتمــع ومناقشــته مــن خــال منظمــات المجتمــع المدنــي  وروابــط الضحايــا واســرهم والنشــطاء 
والمهتميــن وعلمــاء النفــس وعلــم االجتمــاع وغيرهــم  لبحثــه ومــن ثــم تقريــر آلياتــه وبعدهــا يتــم تقريــر مســارات 

العدالــة االنتقاليــة بحســب خصوصيــة الحالــة الليبيــة .

أضــف لــكل ذلــك عــدم وجــود إســتراتيجية واضحــة فــي كل القوانيــن المرتبطــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
بالعدالــة االنتقاليــة ممــا يجعــل بعــض القوانيــن تتصــادم مــع بعضهــا الن  منهــا مــا يعالــج إنتهــاكات الماضــي 
بشــكل مفــرد وبمعــزل عــن المســار الــوارد فــي القوانيــن التنظيميــة الرئيســية للعدالــة االنتقاليــة وهــو مــا يفســر 

صــدور العديــد مــن التشــريعات ذات العاقــة وتشــكيل اللجــان المرتبطــة بمســار العدالــة االنتقاليــة .
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كل ذلــك أعطــى للحالــة الليبيــة ومــا تعيشــه فــي عاقتهــا بالعدالــة االنتقاليــة خصوصيــة تنفــرد بهــا عــن غيرهــا 
مــن تجــارب العدالــة االنتقاليــة فــي البلــدان التــي خاضــت هــذه التجربــة وكان للخصوصيــة المحليــة أثــر 

واضــح  وأهــم مــا يميــز المســار الليبــي:

حــداث عديــد  ن صــدرت فيهــا عديــد النصــوص القانونيــة واإ 1.إن المســار الليبــي للعدالــة االنتقاليــة، واإ
المؤسســات إال أن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واســتمرار المعــارك )الحــرب أو الحــروب الدائــرة فــي 
ليبيــا( وغيــاب المؤسســات الرســمية جعــل مــن تلــك النصــوص وتلــك المؤسســات المنبثقــة عنهــا غيــر فعالــة 

وغيــر نافــذة.
. تتداخــل فــي المســار الليبــي العناصــر الوطنيــة مــع العناصــر الدوليــة ســواء فيمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس 

األمــن الدولــي أو محكمــة الجنايــات الدوليــة.
العســكرية  تجــدد أالشــتباكات  مــع  بــكل حــدة  فبرايــر ويعــود  ثــورة 17  انــدالع  منــذ  بــدأ  التداخــل  هــذا   
والصراعــات الجهويــة والنزاعــات الداخليــة فــي الفتــرة األخيــرة وهــو مــا ســيؤثر علــى تجربــة العدالــة االنتقاليــة 

ــا بــكل تأكيــد.  فــي ليبي
إن إرســاء العدالة االنتقالية يتطلب إلى جانب توفر اإلرادة السياســية، عاملين أساســيين و هما االســتقرار 
السياســي و األمنــي و ذلــك إلعــادة البنــاء و دفــع عمليــة المصالحــة و تكريســا لدولــة الحــق و القانــون1، 
فــا وجــود لعدالــة انتقاليــة فــي غيــاب األمــن و الســلم و هــو مــا شــهدته ليبيــا منــذ انطــاق الثــورة و الــذي 
أودى بحيــاة أالف الشــهداء و حــاالت اختفــاء عديــدة 2 فــي عــدة قــرى و مــدن ليبيــة علــى غــرار طرابلــس 

و بنغــازي و مصراتــة و الزنتــان وســرت وغيرهــا.
 ورغــم أن المصادقــة علــى قانــون العدالــة االنتقاليــة3 تــم فــي أواخــر ســنة 2013 إال أنــه وبعــد االشــتباكات 
العنيفــة و تدهــور األوضــاع األمنيــة منــذ بدايــة الثــورة و تواصلهــا إلــى حــد اآلن مــع تصاعــد وتيــرة العمليــات 
اإلرهابيــة التــي أودت بحيــاة عديــد المدنييــن و فقــدان الســيطرة علــى األوضــاع خاصــة مــع تواصــل حمــل 

1 - عفيف مزهر ،« العدالة االنتقالية  وتحديات المستقبل«،نشر في 13 مارس 2014 ، وتم االطاع عليه على الرابط التالي 
http://www.shaffaf l ibya.com/index.php?opt ion=com_content&view=art ic le&id=1320:g----

17&I temid=200 -18 -15 -05 -11 -&cat id=211:2011

2 - عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة حــول عــدد الضحايــا الذيــن ســقطوا أثنــاء الثــورة التــي شــهدتها ليبيــا و لكــن حســب تقديــرات وزيــر الدفــاع الليبــي 
قــد بلــغ عــدد الضحايــا بثاثيــن ألــف وعــدد المفقوديــن بعشــرين ألــف الــى جانــب المصابيــن.

3 - تــم فــي االول إصــدار القانــون رقــم 17 لســنة 2012 بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة  مــن قبــل المجلــس الوطنــي 
االنتقالــي الليبــي وتــم تعديلــه بمقتضــى القانــون رقــم 41 لســنة 2012 مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي العــام ،  ليتــم فــي النهايــة الــى تبنــي القانــون رقــم 
29 لســنة 2013 فــي شــأن العدالــة االنتقاليــة   مــن طــرف المؤتمــر الوطنــي الليبــي، وقــد تعــرض هــذا القانــون الــى نقــد فــي عــدة مســتويات .أنظــر 

الماحــق.
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الســاح مــن قبــل المدنييــن إلــى جانــب رفــض الثــوار االمتثــال إلــى أوامــر الســلطات4 ســاهم فــي مزيــد تدهــور 
األوضاع.

 فالوضعيــة فــي ليبيــا تتطلــب إصاحــات جذريــة فــي كل المؤسســات خاصــة منهــا األمنيــة و القضائيــة 
إضافــة إلــى ضــرورة القيــام بإصاحــات ســواء منهــا علــى المســتوى التشــريعي أو الهيكلــي إلنجــاح مســار 

العدالــة االنتقاليــة.
ولــذا مــن األهميــة أن يكــون هنالــك دليــل يجمــع ويلخــص مســار العدالــة االنتقاليــة بشــكل منظــم وســلس 
العدالــة  نفــاذ مســار  بأهميــة  الوعــي  المدنــي ونشــر  المجتمــع  إمكانــات مؤسســات  فــي تطويــر  ليســاهم 

االنتقاليــة.

4 - قرار رقم 27 لسنة 2013 في شأن إخاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية. 
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تمهيد: مقّومات العدالة االنتقالية

1 - مفهوم العدالة االنتقالية 
ن أثــار بعــض المشــاكل النظرّيــة والتطبيقيــة إال أن ذلــك لــم يمنــع مــن االتفــاق  إن مفهــوم العدالــة االنتقاليــة واإ

علــى مضمــون هــذه العدالة.

1.1 - وجود العدالة االنتقالية:
 إن السؤال المطروح يتعّلق أساسا بمدى الوجود الفعلي والعملي للعدالة االنتقالّية؟ هذه العدالة االنتقالية 
هــل تمثــل معطــى قانونيــا عملــي أم مجــّرد وســيلة سياســية تســتغل لتغييــر األنظمــة السياســية وفــرض النهــج 
الديمقراطــي؟ خاصــة وأن العدالــة االنتقاليــة تجمــع بيــن مســألتين همــا مــن حيــث المبــدأ متعارضــان العدالــة 

)وتعنــي االســتقرار واالســتمرارية( مــن ناحيــة والبعــد االنتقالــي أو المؤقــت لهــذه العدالــة.

فالعدالــة االنتقاليــة تقــوم علــى فكــرة العبــور ببلــد مــا مــن مرحلــة تميــزت بخروقــات هامــة لحقــوق اإلنســان 
وانعــدام الديمقراطيــة إلــى مرحلــة تتصــف باالســتقرار والديمقراطيــة المســتدامة. فهــل يمكــن الحديــث عــن 

عدالــة مؤقتــة؟ 

إذا نظرنــا إلــى المســألة مــن هــذه الزاويــة ســنرفض هــذا التواجــد إال إذا مــا توفــرت مجموعــة مــن الضمانــات 
القانونيــة والقضائيــة. وتكــون العاقــة بيــن العدالــة المؤقتــة والعدالــة العاديــة حاضــرة منــذ البدايــة ولــن تنجــح 

األولــى إال إذا مــا ســاندتها الثانيــة.

فالعدالــة االنتقاليــة وجــدت أساســا لتســري علــى فتــرات األزمــات حيــث تكــون العدالــة العاديــة عاجــزة عــن 
تحقيــق أهــداف االنتقــال الديمقراطــي وتســوية الوضعيــات الســابقة وخاصــة منــع عــودة التجــاوزات والتعديــات 

علــى حقــوق اإلنســان واالســتبداد السياســي فمــا هــو مضمــون هــذه العدالــة؟ 

2.1 - مضمــون العدالــة االنتقاليــة مــع تعــّدد تجــارب العدالــة االنتقاليــة منــذ بدايــة الثمانينــات مــن 
القــرن الماضــي وبالرغــم مــن أن لــكل تجربــة خاصياتهــا فإّنــه يمكــن أن نحــدد 5 محــاور كبــرى تميــز العدالــة 

االنتقاليــة وتمثــل اإلطــار الــذي تمــارس فيــه هــذه العدالــة وهــي:

التتبع القضائي، محاكمة الجناة والمسئولين عن الخروقات الجسيمة- 
العمل على تقصي الحقائق فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.- 
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العمل على إرساء مصالحة وطنية بين مختلف الفرقاء وبين المواطنين والدولة.- 
تعويض الضحايا وجبر أضرارهم المادية والمعنوية وحفظ الّذاكرة.- 
 القيــام بإصاحــات قانونيــة ومؤسســاتية إلرســاء دولــة ديمقراطيــة قائمــة علــى ســيادة القانــون - 

وتجــاوز الماضــي وتجنــب العــودة إليــه.
بالنســبة لتتبــع الجنــاة قضائيــا فإنــه ال يمكــن إقــرار التعويــض أو المصالحــة إال إذا تمــت مقاضــاة 	 

الجنــاة وتتبعهــم قضائيــا. إال أّن هــذا التتبــع بتجــاوز البعــد العــادي الــذي يضطلــع بــه القضــاء أو العدالــة 
العاديــة ألن غايــة العدالــة االنتقاليــة ليســت فقــط عقابيــة/ ردعيــة هدفهــا الــردع العــام والخــاص  بــل تقــوم 
باألســاس علــى فكــرة البحــث عــن الحقيقــة واإلعــداد للمصالحــة ومنــع تكــرار االنتهــاكات وهــو مــا يتعــدى 

دور العدالــة العاديــة
ن مثــل الغايــة مــن العدالــة إال أنــه يأخــذ شــكا أعمــق فــي إطــار العدالــة 	    أّمــا البحــث عــن الحقيقــة واإ

االنتقاليــة التــي ال تكتفــي بتحديــد المســؤوليات الجماعيــة لفتــرة معّينــة وخاصــة المســؤولية العموميــة ولــذا 
تقــوم العدالــة االنتقاليــة علــى بعــث لجــان لتقصــي الحقيقــة.

فيمــا يتعلــق بالمصالحــة فإّنهــا تعتبــر أهــم أهــداف العدالــة االنتقاليــة والبحــث عــن الحقيقــة وتتحقــق 	 
المصالحــة بطــرق عــّدة كإصــدار دســتور جديــد يقــّر الحقــوق األساســية ويضــع حــدا لاســتبداد وعــن 
عــادة دمــج بعــض موظفيــن  طريــق االنتخابــات الحــّرة والشــفافة والعفــو عــن المســاجين السياســيين واإ
النظــام الســابق علــى أّنــه ينبغــي التنبــه حتــى ال تتحــّول إجــراءات المصالحــة إلــى وســائل تســتعمل 

لتغييــب الحقائــق أو تزويرهــا.
أمــا التعويــض وجبــر األضــرار فتكــون نتيجــة مــن نتائــج التقصــي والتحقيــق وتحديــد المســؤوليات وذلــك 	 

عبــر تقديــم تعويضــات ماديــة وجبــر ضــرر الضحايــا عّمــا لحــق بهــم مــن مــآس ومعانــاة5 .
 بالنســبة لإلصــاح القانونــي والسياســي والمؤسســاتي فيمثــل الهــدف األســمى للعدالــة االنتقاليــة ذلــك أن 	 

هــذه اإلصاحــات مــن شــأنها إرســاء عدالــة وديمقراطيــة دائمــة تمنــع العــودة إلــى االنتهــاكات الجســيمة 
لحقوق اإلنســان وتحمي المجتمع من العودة إلى االســتبداد. وتقوم هذه اإلصاحات على إســتراتيجية 
لتطهيــر األجهــزة اإلداريــة والقضائيــة واألمنّيــة مــن العناصــر النافــذة فــي النظــام الســابق خاصــة وأن 

بقاءهــم مــن شــأنه إضعــاف نجــاح اإلصاحــات. 
هــذه المبــادئ واألهــداف التــي تقــوم عليهــا العدالــة االنتقاليــة تتطلــب لنجاحهــا أن تكــون عاقتهــا بالعدالــة 

العاديــة واضحــة فيهــا مــن التكامــل أكثــر مــن التداخــل أو التصــادم.

5 - أنظــر أحمــد شــوقي بنيــوب، األســس النظريــة لمذهــب جبــر الضــرر، التجربــة المغربيــة للعدالــة االنتقاليــة، المنظمــة المغربّيــة لحقــوق االنســان 
ومؤسســة » فريدريــش ايبيــرت« مطبعــة البيضــاوي، المغــرب 2008.



دليل العدالة االنتقالية في ليبيا

8

2 - عالقة العدالة االنتقالية بالعدالة العادية
1.2 - أشكال العدالة االنتقالية

إن أهــم مــا يمّيــز العدالــة االنتقاليــة هــو هدفهــا أو أهدافهــا. فهــي ال تكتفــي بتحديــد الحقــوق والحكــم بمقتضــى 
القانــون » النطــق بالقانــون« بــل إّنهــا تحتــوي علــى حزمــة مــن الوســائل والتقنيــات التــي تتجــاوز مجــّرد 
العقــاب والتعويــض بــل تهــدف باألســاس غلــى تحديــد المســؤوليات الجماعيــة واإلعــداد لغــد أفضــل ال تتكــرر 

فيــه أحــداث الماضــي أو اســتبداده.

المؤسســات  أو  الهيــاكل  مــن  أكثــر  منهــا  المنشــود  الهــدف  باألســاس  هــو  االنتقاليــة  العدالــة  يمّيــز  فمــا 
قضائيــة:  غيــر  أو  قضائيــة  مؤسســات  بهــا  تضطلــع  أن  يمكــن  االنتقاليــة  فالعدالــة  لذلــك.  المســتعملة 

العدالة االنتقالية القضائية: تعّددت التجارب في هذا اإلطار 	 
اإلقــرار بصاحيــات العدالــة االنتقاليــة ألجهــزة القضــاء العــادي مــع مــا فــي ذلــك مــن إثقــال - 

لكاهــل هــذا الجهــاز خاصــة فــي الفتــرات االنتقاليــة والتــي تعــرف بكثــرة أحــداث الشــغب والســلب 
واالعتــداءات...

إحــداث محاكــم أو غــرف قضائيــة مختصــة صلــب المحاكــم العاديــة تتعّهــد بالتحقيــق والتقصــي - 
وتحديــد المســؤوليات6.

إحداث محاكم مختلطة تقوم بتطبيق قواعد القانون الوطني وكذلك قواعد القانون الدولي7. - 
العدالــة االنتقاليــة غيــر القضائيــة: وتتعهــد بهــا مــا يعــرف بلجــان الحقيقــة« وفــي بعــض الحــاالت الحقيقــة 	 

والمصالحــة واألمثلــة فــي ذلــك عديــدة.8 

6 - مثلمــا وقــع فــي البوســنة بإحــداث غرفــة مختصــة فــي جرائــم الحــرب كذلــك المحاكمــة الخاصــة فــي العــراق أو تجربــة المكســيك وغواتيمــاال بتســمية 
قاضــي تحقيــق خــاص بجرائــم الحــرب. 

7 - من ذلك محاكم تيمور الشرقية وسيارا ليون.

8 - فــي أمريــكا الاتينيــة: نجــد الهيئــة الوطنيــة حــول اختفــاء األشــخاص باألرجنتيــن ) ســنة 1983(، والهيئــة الوطنيــة حــول الحقيقــة والمصالحــة 
بالشــيلي ) ســنة 1990(، ولجنــة بيــان انتهــاكات حقــوق اإلنســان وأعمــال العنــف بغواتيمــاال ) ســنة 1994( وهيئــة الحقيقــة والمصالحــة بالبيــرو ) 

ســنة 2001(,
فــي إفريقيــا: نجــد مفوضيــة جنــوب إفريقيــا للحقيقــة والمصالحــة بجنــوب إفريقيــا ) ســنة 1994(، وهيئــة الحقيقــة والمصالحــة بســيراليون ) ســنة 2000( 

وهيئــة اإلنصــاف والمصالحــة بالمغــرب ) ســنة 2004(, هيئــة الحقيقــة والكرامــة تونــس ) ســنة 2013(,
في أوروبا الشرقية: التجربة البولونية ) لسنة  1997(، وهيئة الحقيقة والمصالحة بصربيا ) سنة 2004(,

في آسيا: هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة بتيمور الشرقية ) سنة 2002(.
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وبالرجــوع إلــى عملهــا متعــدد األهــداف ناحــظ أن العدالــة االنتقاليــة عليهــا أن تتموضــع بدقــة بالنســبة 
للســلطات القانونيــة والدســتورية األخــرى وخاصــة الهيئــات القضائيــة.

2.2 - ترابط العدالتين:
إن تعــارض كل مــن العدالــة العاديــة واالنتقاليــة وارد جــّدا فالتداخــل بينهمــا مســألة مفــروغ منهــا ممــا يعطــي 
اإلحســاس بتدخــل العدالــة االنتقاليــة فــي اختصاصــات القضــاء العــادي وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤزم األمــور.
لذلــك وجــب أن تؤســس العدالــة االنتقاليــة علــى دعائــم قانونيــة هامــة مــن شــأنها أن تدعــم شــرعيتها وقبولهــا 

مــن طــرف الهيئــات األخــرى.
فــإذا كان مــن الممكــن إدراج العدالــة االنتقاليــة صلــب الدســتور مثــا فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يعلــي مــن 
مرتبتهــا ويكســبها شــرعية دســتورية عليــا أو أن يتــم ذلــك بموجــب نــّص قانونــي واضــح يضبــط صاحياتهــا 

ويحــدد عاقتهــا بغيرهــا مــن الهيــأت والســلطات.
أمــا علــى مســتوى النشــاط فمــن المستحســن أال تقــّدم العدالــة االنتقاليــة علــى أنهــا عدالــة جــاءت لتعــّوض 
العدالــة العاديــة بــل علــى أســاس أّنهــا عدالــة تكميلّيــة تضطلــع بمهــام ال تعــود أساســا للعدالــة العاديــة أو أن 

أســاليب وأهــداف العدالــة العاديــة ال تمكــن مــن تحقيقهــا.
وفــي هــذا اإلطــار وبمــا أن العدالــة االنتقاليــة هــي عدالــة اســتثنائية ووقتيــة فــإن شــرعيتها تبقــى دائمــا محــل 
جــدل ولذلــك توجــب علــى العدالــة االنتقاليــة أن تؤســس علــى مصــادر وأســس قانونيــة وشــرعية متنوعــة 

تقــوم باألســاس علــى:
القانون الّدولي لحقوق اإلنسان والقانون الّدولي اإلنساني- 
أحكام وقرارات المحاكم الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان- 
االجتهادات الفقهّية لمختلف المقّررين والخبراء في مجال حقوق اإلنسان - 
خاصات ونتائج أعمال لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم.- 
قيم ومبادئ الثقافة الديمقراطية بوصفها ثقافة إنسانية- 
قيم ومبادئ حقوق اإلنسان المتأصلة في الثقافة المحلّية - 
االجتهــادات واألفــكار واآلراء الوطنيــة المبلــورة بيــن مختلــف الفرقــاء مــن ضحايــا وحقوقييــن - 

وسياســيين حــول قضايــا الســلم والعدالــة واالنتقــال الديمقراطــي9.
إن العدالــة االنتقاليــة هــي منهــج متكامــل تقــوم علــى مقّومــات قانونيــة حقوقيــة وسياســية واجتماعيــة لــه هــدف 

9  - أحمد شوقي بنيوب، ص22.
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أساســي الحقيقــة والمصالحــة حتــى ال تتكــّرر نفــس الظــروف التــي أدت إلــى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنســان واالســتبداد. ولذلــك وألن لــكل بلــد خصائصــه ومقّوماتــه فإنــه ال وجــود لوصفــة جاهــزة للعدالــة 
ــد مــا، توجــب أن تكــون نابعــة مــن  االنتقاليــة، فلــكل تجربــة خصائصهــا ولتنجــح العدالــة االنتقاليــة فــي بل
منهــج واضــح واختيــار اســتراتيجي متعــارف عليــه ويتماشــى مــع خصائــص الدولــة والفتــرة التــي تمــر بهــا.
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التمرين األول :
تحديد مفهوم العدالة االنتقالية و مكوناتها :

لتمكيــن المتدربيــن مــن هــذا المفهــوم يتوجــب تقســيم التمريــن  إلــى المراحــل التاليــة وال يجــب  أن يتجــاوز 
كل منهــا الســاعة الواحــدة :

1. جــزء  العصــف الذهنــي و الــذي يحــاول فيــه المــدرب اســتخراج كل مــا يعلمــه المتدربيــن حــول مســائل 
ــة العاديــة،  و أهدافهــا و مكوناتهــا و  العدالــة االنتقاليــة : نشــأتها التاريخيــة و تطورهــا و عاقتهــا بالعدال

آليالتهــا  تســجل كل هــذه المعلومــات و تبــوب حســب مكونــات العدالــة االنتقاليــة.
2. جــزء عمــل المجموعــات : تقســم المجموعــات بحســب مكونــات العدالــة اإلنتقاليــة : مجموعــة الكشــف 
عــن الحقيقــة و حفــظ الذاكــرة ،  مجموعــة المســاءلة و المحاســبة ،  مجموعــة التعويــض و جبــر الضــرر و 
رد اإلعتبــار ، مجموعــة اإلصــاح المؤسســي و ضمــان عــدم العــود  و  مجموعــة المصالحــة   تعمــل كل 
مجموعــة تعمــل لمــدة ســاعة لتقديــم ماحظاتهــا و تصورهــا لكيفيــة نجــاح كل مكــون مــن مكونــات العدالــة 

االنتقاليــة و يكــون ذلــك مــن خــال :  
عرض ما تتضمنه التجربة الليبية من عناصر ذات عاقة بالموضوع، 

مقارنة ذلك بما نصت عليه النصوص الدولية و التجارب المقارنة
مــع التأكيــد دائمــا علــى خصوصيــات النســاء و األطفــال والمكونــات الثقافيــة فــي ليبيــا مــن أمازيــغ وتبــو 
وطــوارق باالضافــة الختــاف االنتهــاكات بأختــاف المناطــق الجغرافيــة واتســاعها  و الفئــات األكثــر 

عرضــة لانتهــاكات كالنســاء واالطفــال 
و التركيز على ما يميز الوضع الليبي من خصوصية و التوصيات

3. جــزء تقديــم عمــل المجموعــات و نقاشــها : تعــرض كل مجموعــة  نتائــج عملهــا فــي مــدة ال تتجــاوز 
العشــر دقائــق ، يلــي العــروض نقــاش مفتــوح ال يتجــاوز 45 دقيقــة تخصــص لنقــاش عمــل كل مجموعــة 
إلثراء تقاريرها التي يعاد صياغتها )  إن لزم األمر( على ضوء الماحظات و إســهامات النقاش العام. 
4. جــزء التقريــر التأليفــي لعمــل الورشــة: يقدمهــا المقــرر العــام للورشــة، و يعــرض فيــه مخرجــات التقديــم 

العــام و تقاريــر المجموعــات بعــد تعديلهــا و التوصيــات الختاميــة.
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العنصر األّول: 
البحث عن الحقيقة

ال يمثــل البحــث عــن الحقيقــة مجــرد عنصــرا مــن عناصــر العدالــة االنتقاليــة بقــدر مــا يمثــل قيمــة مؤسســة 
لهــا10.

ولئــن اختزلــت الحقيقــة فــي بعــض التجــارب فــي لجــان »تعتبــر بمثابــة إجــراء مؤقــت و أداة مــن أجــل ربــح 
الوقــت فــي غيــاب عدالــة حقيقيــة«11 فقــد أصبحــت اليــوم تشــكل قيمــة فــي ذاتهــا وأصبحنــا نتحــدث عــن حــق 

فــي معرفــة الحقيقــة12 تؤكــد عليــه الهيئــات الدوليــة والمحاكــم اإلقليميــة.
حســب دراســة صــادرة عــن مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ســنة 2006 حــول 
الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، يذهــب التقريــر إلــى أن »أن الحــق فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن االنتهــاكات 
الصارخــة لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الجســيمة لقانــون حقــوق اإلنســان هــو حق غيــر قابل للتصرف 
ومســتقل ومرتبــط بواجــب والتــزام الدولــة الطــرف فــي مجــال حمايــة وضمــان حقــوق اإلنســان...ويرتبط 
هــذا الحــق ارتباطــًا وثيقــًا بالحقــوق األخــرى ولــه بعــد فــردي ومجتمعــي فــي آن معــًا وينبغــي اعتبــاره حقــًا 

ال يجــوز المســاس بــه وال يمكــن إخضاعــه لقيــود.«
يســتوجب البحــث عــن الحقيقــة أن نحــّدد عــن أي حقيقــة نبحــث ومــن ســيكّلف بذلــك وماهــي الغايــة مــن 

ذلــك البحــث؟ 
بصفــة عاّمــة، يختلــف مفهــوم البحــث عــن الحقيقــة مــن حيــث الّصياغــة والّتطبيــق باختــاف المحيــط 
المفهــوم يخلــق  هــذا االختــاف علــى مســتوى  الّسياســي واالجتماعــي )1(.  الّدولــة والّتطــّور  وظــروف 

خصوصيــة علــى مســتوى ثــان وهــو األطــراف المتدّخلــة فــي الكشــف عــن هــذه الحقيقــة )2(.

10 - أحمد شوقي بنيوب، دليل حول العدالة االنتقالية، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، سبتمبر 2007, ص 31.

www.ictj.org 11 - ادواردو غونزاليس كوييفا، اتجاهات البحث عن الحقيقة، مقال متوفر على موقع المركز الدولي للعدالة اإلنتقالية

12 - الــذي يعنــي حســب الدكتــور أحمــد شــوقي بنيــوب »حــق الضحيــة بصفــة شــخصية فــي معرفــة مــا وقــع، وحــق المجتمــع فــي معرفــة الحقيقــة 
لتفــادي مــا قــد يقــع مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي المســتقبل«، دليــل حــول العدالــة االنتقاليــة، المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان، ســبتمبر 2007, 

ص 193.
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1 - مفهوم البحث عن الحقيقة
عــّرف مفهــوم الحقيقــة تطــّورا مــن خــال مختلــف الّنصــوص القانونّيــة ذات العاقــة المباشــرة أو غيــر 
المباشــرة بالعدالــة االنتقاليــة. هــذا التطــور يشــمل فــي ذات الوقــت الجانــب الموضوعــي )أ( والجانــب الزمنــي 

)ب(.

أ - من الّناحية الموضوعّية
مــن الّناحيــة الموضوعّيــة، وبالّرجــوع إلــى الّنصــوص الّليبّيــة تتعّلــق االنتهــاكات موضــوع الّتقّصــي بثــاث 

أنــواع هــي:
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان	 

ن لــم تتــّم اإلشــارة إليهــا فــي نــّص القانــون رقــم 17 لســنة 2012، فقــد تــم تخصيــص مــاّدة كاملــة  التــي واإ
فــي القانــون عـــــــــــــــ29دد لســنة 2013 لتعريفهــا، إلــى جانــب اإلشــارة إلــى »مــا تعــّرض إلــى الّليبيــون خــال 
الّنظــام الّســابق مــن انتهــاكات جســيمة و ممنهجــة لحقوقهــم وحّرياتهــم األساســّية« فــي المــاّدة األولــى مــن 

نفــس القانــون كجــزء مــن العناصــر التــي تهتــّم بمعالجتهــا، العدالــة االنتقالّيــة علــى معنــى هــذا القانــون.
 بالتّأّمــل فــي تعريــف االنتهــاك الجســم و الممنهــج الــذي نــص عليــه القانــون رقــم 29 ناحــظ أّنــه يشــمل 
الجوانــب الجســدّية والمالّيــة والمعنوّيــة مّمــا يجعــل منــه تعريفــا واســعا يمكــن أن يشــمل العديــد مــن الوقائــع 

واألحــداث.

المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
تعريف االنتهاك الجسيم و الممنهج

االنتهــاك الجســيم والممنهــج هــو انتهــاك حقــوق االنســان مــن خــالل القتــل أو االختطــاف أو التعذيــب 
تالفهــا إذا ارتكــب نتيجــة توجيــه أمــر مــن شــخص يتصــرف بدافــع  الجســدي أو مصــادرة األمــوال واإ

ــار ماديــة أو معنويــة جســيمة. ــك التعــدي علــى الحقــوق األساســية بشــكل يرتــب آث سياســي، وكذل

كّل فعل يشّكل جرما أو انتهاكا لحقوق اإلنسان	 

 المــادة 1 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقاليــة

:  - منهــا  كل  قريــن  المبينــة  المعانــي  اآلتيــة  المصطلحــات  تعنــي  القانــون  هــذا  فــي   تعريفــات: 
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]...[ الوقائع: كل فعل يشكل جرمًا أو انتهاكًا لحقوق اإلنسان.

وهــي عبــارة تعتبــر أوســع مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان وهــي و لئــن كانــت حاضــرة فــي نــص 
القانــون رقــم 17 وغابــت فــي نــّص القانــون رقــم 29 إاّل أّنــه يمكــن القــول أّن هــذا الّتصــّور الموّســع للحقيقــة 
المّتصلــة بانتهــاك حقــوق اإلنســان ظــل رغــم ذلــك متواصــا فــي القانــون رقــم 29 وذلــك مــن خــال عــّدة 

مؤّشــرات لعــّل أهّمهــا:
الحقيقــة التــي تعالجهــا العدالــة االنتقاليــة علــى معنــى هــذا القانــون تشــمل »بعــض آثــار ثــورة الّســابع 	 

عشــر مــن فبرايــر«

المادة 1 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
ويشــمل مفهــوم العدالــة االنتقاليــة فــي هــذا القانــون بعــض آثــار ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر وهــي 

تحديــدا:
1 - موقف وأعمال أدت الى شرخ في النسيج االجتماعي.

2 - أعمال كانت ضرورية لتحصين الثورة شابتها بعض السلوكيات غير الملتزمة بمبادئها.

اعتبــار أّن المحاســبة تشــمل »انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبــت تحــت غطــاء الّدولــة أو إحــدى 	 
مؤّسســات أو األفــراد الذيــن يتصّرفــون باالســتمداد منهــا« دون الّتنصيــص علــى الّطابــع الجســيم لهــذه 

االنتهــاكات مّمــا يجعــل مجالهــا أوســع ليشــمل أي انتهــاك لحقــوق اإلنســان ارتكبتــه أجهــزة الّدولــة.

المادة 4 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

3 - المحاســبة علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبــت تحــت غطــاء الدولــة أو إحدى مؤسســاتها 
أو األفــراد الذيــن يتصرفون باالســتمداد منها.

استعمال عبارة واسعة وشاملة هي عبارة »أوجاع ومعاناة المواطن الّليبي في الّنظام الّسابق«.
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المادة 4 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

10 - كشف و توثيق أوجاع معاناة المواطنين الليبيين في النظام السابق.

الحديث عن الحقائق ذات الّطبيعة العاّمة واالجتماعّية إلى جانب الحقائق الفردّية	 

المادة 4 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يقوم تحقيق العدالة االنتقالية في ليبيا على الجوانب التالية:

2 - كشف الحقائق ذات الطبيعة العامة و الجماعية.

حاالت اإلخفاء القسري والّتمييز	 
تــّم الحديــث عــن حــاالت االختفــاء القســري والّتمييــز كجــزء مــن الحقيقــة موضــوع البحــث علــى مســتوى نــّص 

علــى األقّل.
- علــى مســتوى القانــون رقــم 17 لســنة 2012 حيــث تــّم الحديــث عــن مواصلــة البحــث بشــأن حــاالت 

االختفــاء القســري والكشــف عــن مصيــر المختفيــن.

المــادة 4 مــن القانــون رقــم  17  لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقاليــة

تنشــأ هيئــة وطنيــة تســمى هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة تتبــع المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت 
مقرهــا مدينــة طرابلــس ويكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة علــى أن يكــون لهــا 

فــرع فــي كل دائــرة مجلــس محلــي وتختــص بمــا يلــي:-
4 - مواصلــة البحــث بشــأن حــاالت االختفــاء القســري والكشــف عــن مصيــر المختفيــن مــع إيجــاد 

الحلــول المناســبة بالنســبة لمــن لــم تثبــت وفاتهــم. 

- علــى مســتوى القانــون رقــم 29 عبــر اإلشــارة إلــى ملــف »المفقوديــن والمعتقليــن« إلــى جانــب اإلشــارة  
ولــو علــى أســتحياء إلــى ملــف »الّنازحيــن فــي الّداخــل والخــارج« بهــدف »تمكينهــم مــن حقوقهــم أســوة بغيرهــم 
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مــن الّليبييــن والحيلولــة دون إيقــاع أي تمييــز ضّدهــم«.

المادة 7 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
تنشــأ هيئــة مســتقلة تتبــع المؤتمــر الوطنــي العــام تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة 
المســتقلة تســمى هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة ويكــون مقرهــا مدينــة طرابلــس وتقــوم بمــا يلــي:
5 - دراســة أوضــاع النازحيــن فــي الداخــل و الخــارج واتخــاذ القــرارات بالتدابييــر الالزمــة لتوفيــر حيــاة 
كريمــة لهــم، وتمكينهــم مــن حقوقهــم أســوة بغيرهــم مــن الليبييــن، وللحيولــة دون إيقــاع أي تمييــز 

ضدهــم.
6 -  العمــل علــى إعــادة النازحيــن فــي الخــارج مــن المواطنيــن الليبييــن باإلضافــة إلــى حــل مشــكلة 

النازحييــن فــي الداخــل.
صــدار القــرارات المناســبة مــن أجــل إتخــاذ اإلجــراءات  7 - البحــث فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن واإ
الالزمــة لمعالجتــه ومــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان حيــاة كريمــة ألســرهم.-10  كشــف و توثيــق أوجــاع 

معانــاة المواطنيــن الليبيــن فــي النظــام الســابق.

ب - من الناحية الزمنية
مــن الناحيــة الزمنيــة ناحــظ أن هنــاك تطــورًا بيــن القانــون رقــم 17 لســنة 2012 و القانــون رقــم 29 لســنة 
2013 علــى مســتوى تحديــد الفتــرة التــي تشــملها عمليــة تقصــي الحقائــق. هــذا التطــور كان فــي إتجــاه 

تحديــد هــذه المــدة علــى أســس أكثــر عمليــة.
فــي مرحلــة أولــى، كانــت عمليــة التقصــي تتعلــق بالفتــرة بيــن تاريــخ 1 ســبتمبر 1969 إلــى حيــن تحقيــق 

األهــداف المرجــوة مــن هــذا القانــون«.

المــادة 2 مــن  القانــون رقــم  17  لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقالية

ــن  ــى حي ــخ 1 ســبتمبر 1969م، إل ــذ تاري ــت من ــي حدث ــع الت ــى الوقائ ــون عل تســري أحــكام هــذا القان
ــون تحقــق األهــداف المرجــوة مــن هــذا القان

عبــارة األهــداف المرجــوة مــن هــذا القانــون تمثــل عبــارة واســعة فضفاضــة وتفتــح البــاب أمــا عديــد التأويــات 
والتفســيرات كمــا أنهــا تجعــل مــن الفتــرة المعنيــة فتــرة طويلــة خصوصــًا بالنظــر إلــى جملــة »األهــداف 
المرجــوة« للقانــون التــي يمثــل تحقيقهــا، الحــد الزمنــي للفتــرة اإلنتقاليــة و التــي قــد يســتغرق تحقيقهــا ســنوات 

طويلــة.
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المــادة 3 مــن  القانــون رقــم  17  لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقالية

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 

1- ترسيخ السلم االجتماعي.
2- ردع انتهاكات حقوق اإلنسان.

قناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة. 3- بث الطمأنينة في نفوس الناس واإ
4- تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

5- توثيق الوقائع موضع العدالة االنتقالية وحفظها ثم تسليمها للجهات الوطنية المختصة.
6- تعويض الضحايا والمتضررين.

7- تحقيق مصالحات اجتماعية.

 بصــدور القانــون رقــم 29، أصبحــت الفتــرة موضــوع التقصــي هــي الفتــرة مــن 1 ســبتمبر 1969 إلــى حيــن 
إنتهــاء المرحلــة اإلنتقاليــة بإنتخــاب المجلــس التشــريعي بنــاء علــى دســتور دائــم و هــو مــا يعتبــر حــدًا أكثــر 

وضوحــا وواقعيــة وعمليــة مــن الحــد الســابق.

المادة 3 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الوقائــع التــي حدثــت اعتبــارا مــن 1 ســبتمبر 1969 إلــى حيــن انتهــاء 

المرحلــة االنتقاليــة بإنتخــاب المجلــس التشــريعي بنــاء علــى الدســتور الدائــم.
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التمرين الثاني :
الكشف عن الحقيقة و حفظ الذاكرة.

يرتكز هذا التمرين على النقاط التالية :
- تحديد ماهي الحقائق/ الحقيقة المعنية بهذا الكشف

- تحديد الفترة المشمولة بهذا الكشف 
- تحديد الهيئات/ األطراف الذين سيعهد لهم بهذا العمل لجان حقيقة – قضاء ....

- تحديد مصير عملية الكشف عن الحقيقة و الوثائق التي تم تجميعها
- بيــان آليــات حفــظ الذاكــرة : تصحيــح األحــداث التاريخيــة، إنشــاء متاحــف وطنيــة أو محليــة ، 

بعــث أجهــزة أرشــفة متخصصــة
يكون تناول كل هذه المسائل إستنادا إلى : 

الواقــع القانونــي و المؤسســي الليبــي و مــا تضمنــه مــن آليــات للكشــف عــن الحقيقــة وحفــظ الذاكــرة  مقارنــة 
الواقــع الليبــي بمــا تقتضيــه المعاييــر الدوليــة و التجــارب بالمقارنــة. 

تحديد عناصر قوة الواقع الليبي كالنسيج االجتماعي و عناصر ضعفه و نقائصه... 
تقديم توصيات من شأنها : تفعيل هذه اآلليات و تحسينها. 

يتــم القيــام بهــذا التمريــن ســواء فــي شــكل ورشــة خاصــة بذلــك أو فــي إطــار ورشــة عامــة حــول العدالــة 
االنتقاليــة، و فــي الحاليــن يتوجــب التركيــز علــى كل النقــاط المذكــورة آنفــا و ينتهــي التمريــن بتقديــم تقريــر 
حــول هــذه اآلليــات مــع تركيــز  حــول خصوصيــة الكشــف عــن حقيقــة االنتهــاكات بالنســبة للنســاء و 
األطفــال و األقليــات و الفئــات األكثــر عرضــة لانتهــاك و مــدى تأقلــم هــذه اآلليــات مــع واقــع الحــال فــي 

ليبيــا .
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2 - األطراف المتدخلة في البحث عن الحقيقة
بالرجــوع إلــى النصــوص الليبّيــة المتعّلقــة بالبحــث عــن الحقيقــة، ناحــظ أّن عمليــة البحــث يقــع التدخــل 
فيهــا مــن قبــل أطــراف مــن المتعــارف عليــه تدخلهــا فــي هــذا المســار )أ( إلــى جانــب أطــراف أخــرى تعكــس 

خصوصيــة التجربــة الليبيــة )ب(.

أ - األطراف الّتقليدّية المتدّخلة : لجنة تقصي الحقائق 
تتدخــل فــي عمليــة البحــث عــن الحقيقــة لجنــة لتقصــي الحقائــق وهــي تعتبــر مؤسســة تقليديــة فــي التجــارب 

االنتقاليــة.
حســب مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، »تقــام أقــوى لجــان الحقيقــة مــن خــال عملّيــة التشــاور 

والبحــث الدقيــق بشــأن نــوع اللجنــة المناســب أكثــر مــن غيــره للســياق المحــّدد«.
نعــدام عمليــة التشــاور والتدقيــق هــو مــا  بالرجــوع إلــى المســار الليبــي، ناحــظ أن اإلرتجــال والعشــوائية واإ
مّيــز القانــون رقــم 17 لســنة2012 بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة الــذي أنشــئت 

بموجبــه أو لجنــة لتقصــي الحقائــق والمصالحــة.

المــادة 4 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 2012  بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقاليــة

تنشــأ هيئــة وطنيــة تســمى هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة تتبــع المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت 
مقرهــا مدينــة طرابلــس ويكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة علــى أن يكــون لهــا 

فــرع فــي كل دائــرة مجلــس محلــي.

وقد انعكس هذا االرتجال على عدة جوانب منظمة لهذه الهيئة على غرار:
- تبعيــة الهيئــة للمجلــس الوطنــي االنتقالــي التــي يمكــن أن تثيــر إشــكالية تدخــل الســلطة التنفيذيــة 

فــي قــرارات الهيئــة والّســقوط فــي حلقــة التوظيــف السياســي.
- مهــام الهيئــة ال تعكــس الطابــع الشــمولي للعدالــة االنتقاليــة بــل تقتصــر علــى تقصــي الحقائــق 

والمصالحــة الوطنيــة مــع غيــاب عنصــر إصــاح المؤسســات. 
فتقادهــا للتنــوع الجغرافــي واالثنــي مــع حصــر أعضائهــا فــي  - إنعــدام التمثيــل النســائي فــي الهيئــة واإ

ســلك القضــاء وغيــاب الخبــرات الفنيــة األخــرى مــن أرشــفة وتاريــخ وغيرهــا . 
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المــادة 4 مــن القانــون رقــم 17 لســنة 2012  بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقاليــة

تنشــأ هيئــة وطنيــة تســمى هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة تتبــع المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت 
مقرهــا مدينــة طرابلــس ويكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة علــى أن يكــون لهــا 

فــرع فــي كل دائــرة مجلــس محلــي وتختــص بمــا يلــي:
1- تقصــى الحقائــق حــول الوقائــع المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الفتــرة المشــار إليهــا فــي 
المــادة ) 2( واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءا ت بشــأنها بمــا فــي ذلــك التوصيــة بإحالــة المســؤولين عــن 

ارتكابهــا إلــى القضــاء المختــص.
2- دراســة وتحقيــق الوقائــع ذات الطبيعــة الجماعيــة وأعمــال العنــف واالعتــداء الممنهــج أو العشــوائي 
ــاألرواح واألعــراض أو  ــة واألضــرار التــي لحقــت ب ــر نظامي ــة أو غي مــن جماعــات أو تشــكيالت نظامي

األمــوال بســببها.
3- إعداد تقرير عن كل واقعة تعرض عليها]...[

4- مواصلــة البحــث بشــأن حــاالت االختفــاء القســري والكشــف عــن مصيــر المختفيــن مــع إيجــاد 
الحلــول المناســبة بالنســبة لمــن لــم تثبــت وفاتهــم.

5- تقديم مقترحات بتفعيل عملية نزع السالح وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع.
رســاء مقومــات المصالحــة دعمــًا للتحــول الديمقراطــي والتواصــل مــع  ثــراء ســلوك الحــوار واإ 6- تنميــة واإ

مؤسســات المجتمــع المدنــي والتعريــف بــأداء الهيئــة واختصاصاتهــا.

- عدم تشريك المجتمع المدني في تركيبة الهيئة.

ــة  ــة والعدال ــم 17 لســنة 2012   بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطني ــون رق المــادة 5 مــن القان
ــة االنتقالي

يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يتكــون مــن  رئيــس وعــدد ســتة أعضــاء ويصــدر بتســميتهم قــرار مــن 
ــى إدارة  المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت ويعتبــر مجلــس اإلدارة هــو الســلطة العليــا للهيئــة يتول

شــؤونها وتمثيلهــا فــي عالقاتهــا بالغيــر وأمــام القضــاء.

النزاهــة  مثــل  الهيئــة  بعضويــة  المرشــحة  الشــخصيات  فــي  الهاّمــة  الشــروط  بعــض  غيــاب   -
والحياديــة.  واإلســتقالية 
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ــة  ــة والعدال ــم 17 لســنة 2012   بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطني ــون رق المــادة 7 مــن القان
ــة االنتقالي

يشترط فيمن يختار عضوًا في الهيئة أو اللجان التابعة لها ما يلي:
1- أن يكون ليبي الجنسية.

2- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والحيدة والدراية والحكمة والقدرة على انجاز العمل.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- أال يكــون ممــن إنخــرط فــي حركــة اللجــان الثوريــة أو كان أحــد أفــراد الحــرس الثــوري أو الحــرس 
الشــعبي أو األجهــزة األمنيــة الســرية التابعــة للنظــام الســابق.

ــة  ــة أو أي جريمــة مخل ــي جريمــة تتعلــق بالوظيفــة العامــة أو المهن ــه ف ــًا علي 5- أال يكــون محكوم
بالشــرف.

6- أال يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي.
7- أال يقل عمره عن أربعين سنة.

- وقعــت محاولــة تــدارك مســألة غيــاب التشــريك والتشــاور مــن خــال القانــون عــدد  41 لســنة 
2012 المنقــح للقانــون عــدد 17 لســنة 2012 مــن خــال فتــح اإلمكانيــة للمجلــس لاســتعانة 

بمــن يــراه مناســبا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي. 

المــادة 2 مــن القانــون رقــم 41 لســنة 2012 بتعديــل القانــون رقــم 17 لســنة 2012  بشــأن إرســاء 
قواعــد المصالحــة الوطنيــة و العدالــة

ــه بحيــث يكــون نصهــا  ــم )17( لســنة 2012م. المشــار الي يعــدل نــص المــادة )5( مــن القانــون رق
علــى النحــو اآلتــي:

يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يتكــون مــن رئيــس وعــدد ســتة أعضــاء، ويصــدر بتســميتهم قــرار مــن 
المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت، ويعتبــر مجلــس اإلدارة هــو الســلطة العليــا للهيئــة، ويتولــى إدارة 
شــؤونها فــي عالقاتهــا بالغيــر وأمــام القضــاء وللمجلــس االســتعانة لمــن بــرى لــزوم االســتعانة بهــم مــن 

مؤسســات المجتمــع المدنــي.
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عديــد هــذه النقائــص وقعــت محاولــة تداركهــا مــن خــال القانــون رقــم 29 لســنة 2013 فــي شــأن العدالــة 
االنتقاليــة الــذي ألغــى القانــون رقــم 17 لســنة 2012.

المادة 32 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يلغــى القانــون رقــم )17( لســنة 2012م بإنشــاء إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة 
وتعديلــه وتــؤول كافــة أصــول الهيئــة المحدثــة بموجبــه والعامليــن بهــا إلــى الهيئــة المحدثــة بموجــب 

أحــكام هــذا القانــون.
هــذا القانــون جــاء لتعديــل وتفصيــل عــدة جوانــب فــي العدالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا ومــن بينهــا تحديــد هيئــة 

تقصــي الحقائــق وذلــك مــن خــال:
تعريف الهيئة وتحديد طبيعتها والتنصيص على استقاليتها المالية.	 

المادة 7 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
إنشاء الهيئة واختصاصاتها

تنشــأ هيئــة مســتقلة تتبــع المؤتمــر الوطنــي العــام تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة 
المســتقلة تســمى هيئــة تقصــي الحقائــق والمصالحــة ويكــون مقرهــا مدينــة طرابلــس.

تحديــد مهــام الهيئــة التــي تامــس فــي ذات الوقــت مختلــف جوانــب العدالــة االنتقاليــة فــي مفهومهــا 	 
الّدولــي والمتعــارف عليــه وتتعلــق فــي نفــس الوقــت بجوانــب تســتجيب لخصوصيــة المســار الليبــّي.

مــن هــذه الجوانــب الخصوصيــة، يمكــن اإلشــارة إل مســألة النازحيــن فــي الداخــل والخــارج حيــث تــم اعتبــار 
هــذا الملــف جــزءا مــن العدالــة االنتقاليــة.

المادة 7 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
]...[ وتقوم بما يلي:

1 - تقصــي الحقائــق حــول الوقائــع المتعلقــة باالتهــاكات الجســيمة والممنهجــة لحقــوق االنســان، 
ــي هــذه االنتهــاكات. ــن ف ــات المتورطي ــد هوي وتحدي

2 - رســم صــورة كاملــة لطبيعــة وأســباب ومــدى االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان التــي ارتكبــت 
خــالل العهــد الســابق.
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3 - جمع وجهات نظر الضحايا ونشرها.
4 - توثيق الروايات الشفهة للضحايا.

5 - دراســة أوضــاع النازحيــن فــي الداخــل و الخــارج واتخــاذ القــرارات بالتدابييــر الالزمــة لتوفيــر حيــاة 
كريمــة لهــم، وتمكينهــم مــن حقوقهــم أســوة بغيرهــم مــن الليبييــن، وللحيولــة دون إيقــاع أي تمييــز 

ضدهــم.
6 - العمــل علــى إعــادة النازحييــن فــي الخــارج مــن المواطنيــن الليبييــن باإلضافــة إلــى حــل مشــكلة 

النازحيــن فــي الداخــل.
صــدار القــرارات المناســبة مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات  7 - البحــث فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن واإ

الالزمــة لمعالجتــه ومــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان حيــاة كريمــة ألســرهم.
8 - التعــاون مــع تنظيمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــوم علــى أســاس موازنــه ألســاس قانــون العدالــة 

والمصالحة.
9 - إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض المناســب للضحايــا بأشــكاله المختلفــة مثــل التعويــض 
المــادي، أو تخليــد الذكــرى أو العــالج أو إعــادة التأهيــل وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة وتكــون قراراتهــا 

ذات صفــة ملزمــة.

على المستوى التنظيمي، تتكّون الهيئة من مجلس إدارة وسّت إدارات.	 
- مجلــس إدارة يتكــون مــن رئيــس وثمانيــة أعضــاء يقــع تعيينهــم مــن طــرف المؤتمــر الوطنــي العــام 

ويتولّــى شــؤون الهيئــة وتمثيلهــا أمــام القضــاء.

المادة 10 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
مجلس إدارة الهيئة

يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يتكــون مــن رئيــس وثمانيــة أعضــاء أخريــن ممــن عــرف عنهــم االســتقاللية 
والحيــدة والكفــاءة يعينهــم المؤتمــر الوطنــي العــام، ويعــد مجلــس اإلدارة هــو الســلطة العليــا للهيئــة 

يتولــى إدارة شــؤونها وتمثيلهــا فــي عالقاتهــا بالغيــر أمــام القضــاء.
- مجلــس إدارات فرعيــة وقــع تقســيمها وتحديــد اختصاصاتهــا وفقــا لمكونــات العدالــة االنتقاليــة 
دارة تقصــي الحقائــق عــن  فنجــد إدارة مراجعــة التشــريعات ذات الصلــة بالعدالــة اإلنتقاليــة واإ
دارة تقّصــي الحقائــق عــن اإلنتهــاكات الفردّيــة  اإلنتهــاكات ذات الطبيعــة العاّمــة والجماعّيــة واإ
دارة  دارة تقّصــي الحقائــق المتعّلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان بعــد ســقوط النظــام الســابق واإ واإ
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التحكيــم والمصالحــة.

المادة 8 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
إدارات الهيئة

تنشــئ الهيئــة  إدارت متخصصــة حســب مكونــات العدالــة االنتقاليــة المحــددة فــي هــذا القانــون وذلــك 
علــى النحــو التالــي:

1 - إدارة مراجعة التشريعات ذات الصلة بموضوع العدالة االنتقالية.
عــادة الحيــاة القانونيــة إلــى نصابهــا وفــق الدســتور العــام  وتهتــم بالعمــل علــى إلغــاء القوانيــن الظالمــة واإ

ووفــق دســتور الشــريعة الغراء.
ــة لحقــوق اإلنســان فــي  ــق عــن االنتهــاكات ذات الطبيعــة العامــة والجماعي 2 - إدارة تقصــي الحقائ
عهــد النظــام الســابق وتقــدم نتائــج التحقيقــات فــي تقريــر شــامل يضــم األدلــة والتطبيقــات والمضروريــن 

والتوصيــات ويتــم نشــره فــي اإلعــالم بشــكل موســع.
3 - إدارة تقصي الحقائق عن االنتهاكات الفردية، وتقوم على كشف االنتهاكات الخاصة باألفراد.

4 - إدارة تقصــي الحقائــق المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان بعــد ســقوط نظــام القذافــي وتخصــص 
الهيئــة مكتبــا خاصــا بتقصــي الحقائــق فــي األحــداث المصاحبــة لثــورة 17 فبرايــر وتعمــل علــى تدويــن 

المعلومــات بشــكل يحفــظ الحقــوق للجميــع.
5 - إدارة شؤون النازحين.

6 - إدارة التحكيــم والمصالحــة وتقــوم علــى الدعــوى إلــى المصالحــة االنتقاليــى والدعــوة إلــى العفــو 
ــم مــع لجــان المصالحــة وحكمــاء المناطــق اللحمــة  التشــريعي والعفــو العــام، ويكــون لهــا اتصــال دائ

الوطنيــة وتحقيــق شــروط المصالحــة بيــن تلــك المناطــق.

- هذا التقسيم الهيكلي يستدعي جملة من الماحظات:
 ناحــظ أن هــذا التقســيم يعكــس تفصيــا للحقيقــة موضــوع التقّصــي التــي تتكــون مــن ثــاث 

أصنــاف وهــي:
 اإلنتهاكات ذات الطبيعة العامة والجماعية في عهد النظام السابق.

 اإلنتهاكات الخاصة باألفراد.
 إنتهاكات حقوق اإلنسان بعد سقوط نظام القذافي.
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ذ كان يتناســق مــع األحــكام المتعلقــة بتحديــد مــدة عمــل الهيئــة، إاّل أنــه مــن حيــث   هــذا التقســيم واإ
الموضوع ناحظ غياب الحقائق المتعلقة بالفساد المالي واإلداري.

المادة 3 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
األحداث التي يسري عليها القانون

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى الوقائــع التــي حدثــت اعتبــارا مــن 1 ســبتمبر 1969 إلــى حيــن انتهــاء 
المرحلــة االنتقاليــة بإنتخــاب المجلــس التشــريعي بنــاء علــى الدســتور الدائــم.

 ناحــظ غيــاب تمثيــات جهويــة للهيئــة ممــا قــد يشــكل عائقــا أمــام عديــد الضحايــا والشــهود فــي 
التواصــل مــع الهيئــة.

 علــى مســتوى شــروط العضويــة فــي الهيئــة نجــد أن نفــس الشــروط تنطبــق علــى أعضــاء مجلــس 
إدارة الهيئــة وعلــى أعضــاء الّلجــان وهــي شــروط تتعلــق بشــخص العضــو وبعاقتــه بالنظــام 

الســابق. 

المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
شروط العضوية في مجلس اإلدارة

يشــترط فيمــن يختــار عضــوا فــي مجلــس إدارة الهيئــة أو مديــر إلحــدى اإلدارات التابعــة لهــا أو عضــوا 
فــي لجنــة مــن اللجــان التابعــة لهــا مــا يلــي:

1 - أن يكون ليبي الجنسية.
2 - عدم االنضمام ألي حزب سياسي.

3 - أال يكــون قــد انخــرط فــي حركــة اللجــان الثوريــة أو كان أحــد أفــراد الحــرس الثــوري أو جهــاز 
األمــن الداخلــي أو الخارجــي أو االســتخبارات العســكرية أو لجــان التطهيــر أو ربطــة مــا يســمى رفــاق 
ــام أو المدعــي  ــب الع ــى وظيفــة النائ ــة أو تول ــة الشــعب أو أمــن الدول ــد أو عمــل قضايــا بمحكم القائ

العــام العســكري.
4 - أال يكــون محكومــا عليــه فــي جريمــة تتعلــق بالوظيفــة العامــة أو المهنيــة أة أي جريمــة مخلــة 

بالشــرف و األمانــة.
5 - أال يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي.
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6 - أال يقل عمره عن ثالثين سنة.
7 - أن ال تنطبــق علــى العضــو معاييــر تولــي المناصــب المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم )13( 

لســنة 2013 بشــأن العــزل السياســي و اإلداري.
8 - تقديم إقرار الذمة المالية.

إلــى جانــب هــذه الشــروط، وقــع التنصيــص علــى شــروط االســتقالية والوحــدة والكفــاءة بالنســبة ألعضــاء 
مجلــس إدارة الهيئــة هــذه الشــروط لــكل أعضــاء الهيئــة، ، رغــم أنــه مــن المفتــرض أن يقــع التنصيــص علــى 

هــذه الشــروط لــكل أعضــاء الهيئــة، ال فقــط ألعضــاء مجلــس اإلدارة.

المادة 10 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يتكــون مــن رئيــس وثمانيــة أعضــاء أخريــن ممــن عــرف عنهــم االســتقاللية 
والحيــدة والكفــاءة يعينهــم المؤتمــر الوطيــن العــام، ويعــد مجلــس اإلدارة هــو الســلطة العليــا للهيئــة 

يتولــى إدارة شــؤونها وتمثيلهــا فــي عالقاتهــا بالغيــر أمــام القضــاء.

 علــى مســتوى مــّدة عمــل الهيئــة فقــد حــّددت بأربــع ســنوات قابلــة للتمديــد ســنة واحــدة، وهــي تلتقــي 
هنــا مــع الخيــار التونســي الــذي اتجــه فــي نفــس االتجــاه بالنســبة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة. 

المادة 9 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
مدة عمل الهيئة

تحــدد مــدة عمــل الهيئــة بأربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ إنطــالق عملهــا، وهــذه المــدة قابلــة للتمديــد 
ــة المــدة  ــة أشــهال مــن نهاي ــل ثالث ــى الســلطة التشــريعية قب ــة إل ــدم مــن الهيئ ــب يق لســنة واحــدة بطل

المحــددة لهــا.

الفصــل 17 مــن القانــون األساســي عــدد 53 لســنة 2013 المتعلــق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة 
)تونــس( وتنظيمهــا 

يغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من األول من شهر يوليو 1955 إلى حين صدور هذا القانون.

 علــى مســتوى ســلطات الهيئــة فــي التقصــي نجــد أنهــا تتمتــع بصاحيــات واســعة ويمكــن أن 
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تتمتــع ب :

المادة 16 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
سلطات الهيئة في التقصي 

- للهيئــة ســلطة أمــر األشــخاص وتفتيــش األماكــن وضبــط المســتندات واألدلــة وتحريزهــا وزيــادة 
ــن يصــدر بتحديدهــم  ــق فيهــا، ويكــون لألشــخاص الذي ــي تحق ــة بالموضوعــات الت ــن ذات الصل األماك
قــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الحقائــق والمصالحــة ســلطة الضبطيــة القضائيــة فــي هــذا الشــأن

- للهيئة االستعانة بأعضاء الشرطة وغيرهم من موظفي اإلدارة المحلية.
- للهيئــة واللجــان التابعــة لهــا أن تطلــب مــت أي شــخص أن يكشــف عــن أي معلومــة أو وثيقــة أو 
مــادة لديــه يكــون لهــا عالقــة بموضــوع البحــث الــذ تقــوم بــه الهيئــة وان تســتجوب أي شــاهد وأن تحلفــه 

اليميــن القانونيــة المقــررة.
- للهيئــة العمــل علــى تلقــي معلومــات فــي دولــة أخــرى وتقــوم وزارة الخارجيــة بالعمــل علــى الحصــول 

علــى الموافقــة مــن الدولــة المقصــودة.
ــك النزاعــات  ــي ذل ــدة لحــل المنازعــات بمــا ف ــذل المســاعي  الحمي ــة وب ــاع الطــرق الودي ــة إتب - للهيئ

ــي هــذا الشــأن. ــة ف ــة القضائي ــة. ســلطة الضبطي ــة بالطــرق العرفي األهلي

 بالنســبة للجهــات التــي يخــول لهــا إحالــة الحــاالت للهيئــة نجــد أطرافــا رســمية إلــى جانــب 
النــزاع. وأطــراف  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

المادة 18 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
إتصال الهيئة بالحاالت.

تقوم الهيئة بالنظر فيما يحال إليها من كل من:
1 - المؤتمر الوطني العام.

2 - الحكومة.
3 - مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق االنسان وضحايا االنتهاكات.

4 - أطــراف المنازعــة أو أحدهــم، ويجــوز أن يكــون العــرض مــن وكالئهــم أو محاميــن عنهــم بموجــب 
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وكاالت خاصــة.
5 - وزير العدل.

كما يجوز للهيئة أن تبادر من تلقاء نفسها بالنظر في أي قضية إن رأت وجها لذلك.

 بالنسبة  إللتزامات الهيئة فهي تتعلق بجملة من النقاط منها:
- اإللتزام بعدم إفشاء أسرار ومعلومات حول عمل الهيئة.

المادة 21 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
إفشاء األسرار

يحظــر علــى العامليــن بالهيئــات المذكــروة فــي هــذا القانــون إفشــاء أي أســرار أو معلومــات أو بيانــات 
أو تســريب أي وثائــق وصلــت إليهــم بمناســبة أدائهــم لمهامهــم.

- إتخاذ التدابير الازمة لحماية الشهود. 

المادة 22 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
حماية الشهود

تعمــل الهيئــة علــى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر واجــراءات لحمايــة الشــهود وتشــيعهم علــى اإلدالء 
بأقوالهــم أمــام اللجــان المختصــة.

- تقديم تقارير عند اإلنتهاء من النظر في الملفات.

المادة 17 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
تقدم الهيئة عند االنتهاء من كل ملف:

1 - تقريرا إجماليا يتضمن توصيات إجمالية.
2 - تقريرا تفصيليا لكل ملف على حده ترفق اإلجمالي على أن يشمل التقرير التفصيلي ما يلي:
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أ  - بيانا وافيا بالوقائع مدعما باألدلة.
ــا لحجــم  ــدا دقيق ــه تحدي ــق متضمن ــم التوصــل إليهــا مــن خــالل الدراســة والتحقي ــي ت ــج الت ب  - النتائ

األضــرار وللمســؤولية ولألشــخاص ذوي العالقــة بهــا.
ت  - ما قامت له الهيئة في سبيل محاوالت الصلح بين األطراف.

ث  - إصــدار توصيــات بشــأن طــرق معالجــة االنتهــاكات أو حــل فيــت بمــا فــي ذلــك اتخــاذ إجــراءات أو 
تدابيــر أو إحالــة أشــخاص أو وقائــع إلــى الجهــة المختصــة.
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هيئات تقصي الحقائق في العالم

• قانون رقم 
2225 مصادق 

عليه في 
 2003/06/19

المحدث لهيئة 
الحقيقة والعدالة.

* في إطار 
اتفاقيات المكسسك 

للسام بتاريخ 
 1991/04/27
تم تأسيس هذه 

الهيئة تحت إشراف 
مباشر لألمن العام 

لألمم المتحدة.

هيئة 
الحقيقة 
والعدالة

-البارغواي -

لجنة تقصي 
الحقائق 
بشأن 

السلفادور

• تتكون الهيئة من 9 أعضاء 
يمثلون:

*السلطة التنفيذية
*البرلمان من خال منتخب من 

المجلسين
*جمعيات الضحايا من خال 

شخصيات تمثل أجيال المرحلة 
التاريخية موضوع اختصاص 

الهيئة
*ثاثة أشخاص تمثل 

المنظمات العاملة في مجال 
حماية حقوق اإلنسان والنهوض 

بها.
+ يقع اقتراح الرئيس من قبل 

جمعيات المجتمع المدني 
وحركة الضحايا يتم التصويت 

عليه باألغلبية المطلقة ألعضاء 
الهيئة.

* تتألف هذه اللجنة من 3 
أشخاص يعينهم األمين العام 

لألمم المتحدة بعد التشاور 
مع حكومة السلفادور وجبهة 

فارابوندي يقع إنتخاب الرئيس 
في ما بينهم.

• إمتد عمل الجنة خال 6 
أشهر من تاريخ انشائها.

 - اختصت هيئة 
الحقيقة والعدالة زمنيا 
في المرحلة التاريخية 

الممتدة من ماي 1954 
إلى تاريخ المصادقة 

على قانون اإلنشاء وهو 
.2003/06/19

 - البحث في انتهاكات  
حقوق اإلنسان المرتكبة 

من أعوان الدولة أو 
جهات غير دولتية؛

- اقتراح التدابير الكفيلة 
بعدم تكرار االنتهاكات، 
لتقوية الدولة الديمقراطية 

واالجتماعية وحكم 
القانون، حيث تحترم 

حقوق اإلنسان.

* ضرورة معرفة شعب 
السلفادور لحقيقة حوادث 

العنف الخطيرة التي 
وقعت منذ عام 1980.
* ضرورة بث الثقة في 
التغييرات اإليجابية التي 

تعززها عملية إقرار السلم 
وضرورة تنشيط عملية 

- التحقيق والبحث 
في الظروف السياسية 

واالجتماعية والثقافية وسلوك 
أجهزة الدولة

وباقي التنظيمات التي أدت 
إلى االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان؛
- الحفاظ على ذاكرة 

وشهادات الضحايا من 
خال تحديد أماكن احتجاز 
األفراد الذين وقعوا ضحايا 

االنتهاكات وذلك ضمن القدر 
الممكن؛

- رفع العناصر الصالحة 
لإلثبات إلى السلطة القضائية 
حتى تتمكن من التصدي لها 

بهدف حماية الضحايا وتفادي 
إفات مرتكبي االنتهاكات من 

العقاب؛
- اقتراح التوصيات 

واإلصاحات المؤسساتية، 
القانونية والتربوية وباقي 

ضمانات الوقاية التي يتعين 
أن تكون مسنودة بالمبادرات 
القانونية والسياسية واإلدارية؛

* تختص في أعمال العنف 
التي وقعت  منذ العام 1980 
إلى غاية اإلتفاق بين حكومة 

السلفادور وجبهة فارابوندي.
* وضع التوصيات القانونية 

والسياسية واإلدارية التي 
يمكن استخاصها من نتائج 

التحقيق؛

اإلختصاصاتالهدف من انشائهانص اإلحداث األعضاء
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* في 2002 
وبعد استشارة 
األمين العام 

لألمم المتحدة، 
»للمجلس الوطني 
االستشاري« بادرت
المنظمة األممية 

باعتبارها إدارة 
انتقالية إلى وضع 

المقتضيات 
التنظيمية المتعلقة 

بهيئة التلقي
والحقيقة 

والمصالحة بتيمور 
الشرقية والتي 

صدرت على شكل 
نظام. هيئة التلقي 

والحقيقة 
والمصالحة
-تيمور 
الشرقية-

 وضعت لجنة – بمثابة غرفة 
– لاختيار يترأسها المدير 

االنتقالي، ونائب له، وبعضوية 
أحد عشر

شخصا ينتمون للهيئات التمثيلية 
لألطراف المتنازعة المؤتمر 

الوطني، والجمعيات
والمنتديات الممثلة للمجتمع 

المدني وأقارب وعائات 
الضحايا منتدى المجتمع 
المدني، جمعية المعتقلين 

السياسيين، جمعية عائات 
األشخاص المختفين؛

- عدد األعضاء من 5 إلى 
7 من الشخصيات المشهود 

لها بالمكانة االعتبارية الوطنية 
والحياد 

واالستقالية والنزاهة؛

- ســاعدت هيئــة التلقــي 
والحقيقــة والمصالحــة، آليــات 

جهويــة علــى شــكل مكاتــب 
جهويــة تولــت إعــداد تقارير 

حول جلســات االســتماع وتلقي 
الشــهادات ورفعت كل 3 أشــهر 

تقاريــر عــن ســير أعمالهــا؛
قــام المديــر االنتقالــي بعــد 

بــداء اقتراحاتهــا  استشــارة الهيئــة واإ
بتعييــن مــا بيــن 25 إلــى 30 

شخصا
كأعضــاء جهوييــن لدعــم عمــل 
المكاتــب الجهويــة يكــون مــن 

بينهــم لزومــا % 30 مــن 
النساء.

االنتقال إلى المصالحة.

- تحديد السلطات 
والمؤسسات واألفراد 

المساهمة في ارتكاب 
انتهاكات حقوق اإلنسان؛

- معرفة نوع االنتهاكات، 
بفعل سياسة ممنهجة 

للدولة، أو بتخطيط لها أو 
تستر من طرفها، مباشرة 

أو من طرف أشخاص أو 
جماعات.

* خلق الثقة في التغييرات 
اإليجابية المرافقة لعملية إقرار 

السلم وتشجيع االنتقال إلى 
المصالحة الوطنية.

- التحقيق في انتهاكات 
حقوق اإلنسان الحاصلة في 

سياق النزاعات المسلحة؛
  - إعداد تقرير حول طبيعة 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
حصلت، وتحديد العوامل التي 

أدت إليها؛
  - إحالة انتهاكات حقوق 
اإلنسان إلى مكتب االدعاء 
العام مع التوصيات بشأن 

المتابعات الازمة؛
  - تحديد السياسات 

والممارسات وكافة العوامل 
الكفيلة بالحد من انتهاكات 

حقوق اإلنسان في المستقبل؛
  - دعم الضحايا في إطار 

يكفل أمنهم؛
  - النهوض بالمصالحة؛
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قانون الوحدة 
والمصالحة الوطنية 

لعام 1995  
بموجب المصادقة 

المتبادلة بين 
الرئيس نيلسون 

مانديا والبرلمان.

مفوضية 
جنوب 
إفريقيا 
للحقيقة 
والمصالحة

- حددت ب34- سنة كانت 
بدايتها من 1 مارس 1960.

• تتكون من :
* الهيئة المركزية:

• عدد ال يقل عن 11 وال يزيد 
عن 17 مفوضا؛

•يقوم الرئيس بتعيين المفوضين 
بالتشاور مع مجلس الوزراء؛

• عدم اختيار أكثر من 
شخصين ليسا من مواطني 

جنوب إفريقيا؛
• أعلن الرئيس أحد المفوضين 

رئيسا، وآخر نائبا لرئيس 
المفوضية.

* اللجان الخاصة: هي لجان 
تعمل تحت إشراف المفوضية 
تقدم لها تقريرًا ختاميا شامًا 

عن انشطتها وقراراتها المتعلقة 
بمهامها و هي:

 أ- لجنة حقوق اإلنسان: 
تتكون من رئيس ونائبين للرئيس  
ومفوضون آخرين تحدد اللجنة 

مهامهم كما يمكن لها اإلستعانة 
بأهل الخبرة للقيام بأعمال 

التقصي. 
 ب.لجنة العفو :تتكون من 
رئيس يكون قاضي ونائب 

للرئيس وعضوين يقع تعينهم 
من طرف رئيس الجمهورية .

- تعزيز الوحدة 
والمصالحة الوطنية في 
روح من التفاهم تتعالى 

فوق صراعات وانقسامات 
الماضي

من خال:
 - إحقاق الحقيقة فيما 

يتعلق بأحداث الماضي، 
وبالدوافع واألحداث التي 
ارتكبت خالها انتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان، 
واإعانها، حتى ال يتكرر 
ارتكاب أفعال مماثلة في 

المستقبل؛
- تحقيق المصالحة بين 
الناس وبالتوصية بتقديم
التعويضات المائمة 

لألشخاص الذين عانوا 
من أي إصابة، أو أذى أو 

ضرر أو ظلم، أو الذين 
تضرروا بأي أسلوب آخر 
من تجاوزات أو انتهاكات 

لحقوق اإلنسان، نشأت 
من أو عن نشاطات 

المؤسسات العامة 
واألشخاص الذين شغلوا 

وظائف عامة خال فترات 
الحكومة غير الدستورية 

وذلك لتعويضهم عن 
األضرار ذات الصلة؛
-«لسعي إلى تحقيق 

المصالحة الوطنية بين 
الناس من خال إنشاء 

سجل دقيق وكامل 
وتاريخي لتجاوزات 

وانتهاكات حقوق اإلنسان 
التي تعرض لها األفراد 

من قبل المؤسسات العامة 
واألشخاص الذين يشغلون 
وظائف عامة خال فترات 
الحكومة غير الدستورية.« 

من ديباجة القانون.

-رسم صورة كاملة قدر 
اإلمكان لطبيعة وأسباب ومدى 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان، والتي ارتكبت خال 

الفترة من 1 مارس/ آذار 
1960 إلى تاريخ االنقطاع، 

ويتضمن ذلك سوابق، 
وظروف، وعوامل وسياق تلك 
اإلنتهاكات، و وجهات نظر 
الضحايا، ودوافع، ووجهات 
نظر األشخاص المسؤولين 

عن ارتكاب االنتهاكات، وذلك 
من خال إجراء تحقيقات 

وعقد جلسات استماع؛
-  تحديد ما إذا كانت هذه 
االنتهاكات نتيجة تخطيط 

مقصود من جانب الدولة أو 
من جانب دولة سابقة أو أي 
من أجهزتهما، أو أي تنظيم 
سياسي، أو حركة تحرير أو 
أية مجموعة أخرى أو فرد 

آخر؛
- تسهيل منح العفو 

لألشخاص الذين يكشفون 
كشفا كاما عن كل الحقائق 

المتعلقة بأفعال مرتبطة بهدف 
سياسي، والذين يمتثلون لكل 

مستلزمات هذا القانون؛
- تحديد واإعان مصير 

ومكان الضحايا، ورد الكرامة 
المدنية واإلنسانيةلهؤالء 

الضحايا،بإعطائهم فرصة 
لسرد رواياتهم الخاصة 

عن هذه اإلنتهاكات التي 
كانوا ضحاياها، وبالتوصية 

بإجراءات تعويضية بخصوص 
هذه االنتهاكات.
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• بموجب قانون 
المصالحة الغاني 

بتاريخ 9 يناير 
2002

مفوضية 
المصالحة 
الوطنية 
–غانا-

عادة  ج-لجنة التعويض واإ
التأهيل: تتكون اللجنة من رئيس 

ونائب للرئيس وخمسة أعضاء 
على األكثر ومفوضين تعينهم 

المفوضية، كما تعين اللجنة 
أشخاصا مناسبين مؤهلين، 
ويبقى رئيس اللجنة ونائبه 

من المفوضين الذين تعينهم 
المفوضية.

• تتحدد مدة والية المفوضية في 
12 شهرا، ولرئيس الجمهورية، 
إذا ما طلبت اللجنة بناء على 

سبب وجيه، أن يمد أجل عملها 
لمدة ستة أشهر إضافية.

• تتكون المفوضية من رئيس 
وثمانية أعضاء؛

• يعين رئيس الجمهورية رئيس 
المفوضية واألعضاء اآلخرين 

وذلك بالتشاور مع مجلس 
الدولة،على أساس النزاهة 

والكفاءة؛

• يتلقى األعضاء مكافأة 
يحددها وزير المالية.

• تمول المصاريف اإلدارية 
لعمل المفوضية من ثاثة 

مصادر: األموال التي 
يخصصها البرلمان أوأي مصدر 

عام آخر للتمويل، التبرعات 
فالهبات. ويخضع نظام الصرف 
والتسيير لألسلوب الذي يحدده 

المراقب العام للحسابات.

أ - التحقيق في انتهاكات 
وتجاوزات حقوق اإلنسان 

المتعلقة بحوادث 
القتل،واالختطاف،واالختفاء 

القسري،واالحتجاز، والتعذيب، 
ساءة المعاملة، ومصادرة  واإ
الممتلكات التي عانى منها 

أيشخص خال الفترات 
المحددة؛

ب - التحقيق في السياق 
والمابسات واألسباب المتعلقة 
بتلك االنتهاكات والتجاوزات. 

وتحديد
األفراد، والمؤسسات العامة، 

والجهات، والمنظمات، 
والموظفين العموميين، 
واألشخاص المعنيين 

الذين تصرفوا بالنيابة عن 
الجهة العامة المسؤولة أو 

المتورطة في هذه االنتهاكات 
والتجاوزات؛

ج - التعرف وتحديد ضحايا 
االنتهاكات والتجاوزات، 

ووضع التوصيات المائمة 
للتعويض؛

د - القيام بالتحقيقات الازمة 
لتحديد ما إذا كانت هذه 

االنتهاكات والتجاوزات خطط 
لها بشكل

متعمد، أوارتكبت من قبل 
الدولة أو أي شخص مشار 

إليه في الفقرة )ب( أم ال؛
و - إجراء التحقيقات المتعلقة 

بعملها و/ أو طلب مساعدة 
الشرطة وأية مؤسسة عامة أو 

خاصة
أو أية جهة أو شخص من 

أجل إجراء التحقيقات؛
ه - التحقيق في أية أمور 
أخرى يعتبر التحقيق فيها 

الزما إلنجاز وتعزيز 
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بموجب اتفاق 
لومي للسام بين 
حكومة سيراليوني 

والجبهة الثورية 
لسيراليوني، تحت 

إشراف األمم 
المتحدة  بتاريخ 
.1999/07/07

-بموجب االتفاق 
التاريخي بمدينة 
أوسلو بالنرويج 
يوم 23 يونيو 

1994 بين حكومة 
غواتيماال
واالتحاد 

الثوري الوطني 
الغواتيمالي.

هيئة الحقيقة 
والمصالحة 
سيراليوني

لجنة بيان 
انتهاكات 
حقوق 
اإلنسان
وأعمال 

العنف التي 
سببت معاناة 

الشعب 
الغواتيمالي

• تختص هيئة الحقيقة 
والمصالحة في المرحلة الزمنية 
الممتدة من بداية النزاع المسلح 

عام 1994 إلى غاية توقيع 
اتفاق السام سنة 2000.

• تتكون الهيئة من سبعة 
أعضاء، أربعة منهم من 

تستغرق تحقيقات اللجنة الفترة 
من بداية النزاع حتى تاريخ 

التوقيع على اتفاق السلم الوطيد 
والدائم -غير محددة زمنيا.

- تتكون اللجنة من األعضاء 
الثاثة التالين:

1- الوسيط األممي في 
مفاوضات السلم ويقوم األمين 

العام لألمم المتحدة بتعينه 
عضوا في اللجنة بعد استامه 

طلبا بذلك؛
2- عضو يكون مواطنا 

غواتيماليا ال تشوب سلوكه 
شائبة، يعينه الوسيط بموافقة 

الطرفين؛
3- عضو أكاديمي يختاره 

الوسيط، بموافقة الطرفين، من 
قائمة أسماء يقترحها رؤساء 

الجامعات.
تعهد الطرفان  )حكومة 

غواتيماال
واالتحاد الثوري الوطني 
الغواتيمالي( على توفير 

الظروف الازمة المساعدة على 
الوفاء باالختصاصات الموكولة 

إليها.

- » تطهير فعال » بين 
الضحايا والمسؤولين عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان 
وتقديم » صورة واضحة 
عن الماضي« وتدوين 

سجل تاريخي محايد عن 
األحداث.

- العمل على إعادة 

- حق شعب غواتيماال 
في معرفة الحقيقة الكاملة 

فيما يتعلق باألحداث 
المحزنة واألليمة نتيجة 

النزاع المسلح؛
- تعزيز عملية تحقيق 

الديمقراطية.

المصالحة الوطنية؛
ز – تعريف الجمهور بعملها 

والقيام باإلعام الكافي 
لتشجيع الناس على المشاركة 
اإليجابية لتحقيق الهدف من 

تأسيسها.

• دراسة وعرض األسباب 
العميقة لانتهاكات الجسيمة 

وطبيعتها، ومداها وذلك 
بالطريقة المعمقة الممكنة؛ من 

خال:
- تنظيم جلسات استماع 
عمومية إلسماع صوت 

الضحايا ومرتكبي االنتهاكات.

1- الكشف بكل موضوعية 
نصاف ونزاهة عن انتهاكات  واإ
حقوق اإلنسان، وأعمال العنف

المتصلة بالنزاع المسلح، 
والتي سببت معاناة للشعب 

الغواتيمالي؛
2- إعداد تقرير يتضمن 

نتائج ما تجريه من تحقيقات 
ويقدم معلومات موضوعية 
بشأن األحداث التي وقعت 

خال تلك الفترة ويشمل 
جميع العوامل الداخلية منها 

والخارجية؛
3- وضع توصيات محددة 

لتشجيع السلم والوفاق الوطني 
في غواتيماال، وعلى اللجنة 

أن توصي بوجه خاص 
باتخاذ تدابير لتخليد ذكرى 

الضحايا، وتعزيز ثقافة 
االحترام المتبادل،ورعاية 

حقوق اإلنسان، ودعم العملية 
الديمقراطية.
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تمت المصادقة 
على القانون 

الذي انشأها سنة 
.2000

- 14 أكتوبر 
2003 رفع 

المجلس 
االستشاري لحقوق 
اإلنسان إلى جالة 

الملك مشروع 
توصية إلحداث 
هيئة اإلنصاف 

والمصالحة؛

- 6 نوفمبر 2003 
صادق جالة الملك 
محمد السادس على 

توصية المجلس 
االستشاري لحقوق 

اإلنسان إحداث 
هيئة اإلنصاف 

والمصالحة؛

هيئة 
اإلنصاف 
والمصالحة
المغرب

مواطني سيراليوني والثاثة 
المتبقين أجانب يقع تعينهم 

من طرف غرفة االختيار التي 
تشرف عليها األمم المتحدة.
• يترأس الهيئة رئيس ونائب 

للرئيس، يعينان من طرف رئيس 
الدولة من بين الشخصيات 

المقترحة من » منسق 
االختيار« والمفوض السامي 

لألمم المتحدة حول حقوق 
اإلنسان.

• يكون أعضاء الهيئة من 
الشخصيات الرفيعة وذات 
الكفاءة من قبيل المحامين 

والمختصين في العلوم 
االجتماعية والمسيرين الدينيين 
والمهنيين النفسانيين، وغيرها 
من المواصفات ذات الصلة 

بمهام الهيئة؛
تضع الحكومة »   •
لجنة متابعة« من أجل تنفيذ 

توصيات الهيئة.

• شمل االختصاص الزمني 
للهيئة الفترة الممتدة من أوائل 

االستقال ) 1956 ( إلى 
سنة )1999(تاريخ إنشاء هيئة 

التحكيم المستقلة لتعويض 
ضحايا االختفاء القسري 

واالعتقال التعسفي،

* تكونت هيئة اإلنصاف 
والمصالحة من ستة عشر 

عضوا باإلضافة إلى الرئيس 
من بينهم امرأة؛

*  ينتمي نصف األعضاء إلى 
المجلس االستشاري والنصف 

الثاني من خارجه وهم من 
الشخصيات المشهود لها 

بالكفاءة والنزاهة في مجاالت 
الدفاع عن حقوق 

االعتبار للضحايا 
ولكرامتهم اإلنسانية في 
إطار المصالحة وذلك 

بإعطائهم الكلمة للتعبير 
عن المعاناة التي تعرضوا 

لها، وكذا لمرتكبي 
االنتهاكات، من أجل 
خلق جو بناء،واإعطاء 
عناية خاصة للضحايا 

الذين تعرضوا العتداءات 
جنسية، ولألطفال ضحايا 

النزاعات المسلحة.

ثراء سلوك  • تنمية واإ
رساء مقومات  الحوار، واإ
المصالحة، دعما للتحول 

الديمقراطي وبناء دولة 
شاعة قيم  الحق والقانون واإ

وثقافة المواطنة وحقوق 
اإلنسان.

- القيام باألبحاث والتحقيقات 
حول األحداث الرئيسية 

من حيث أسبابها وأشكال 
االنتهاكات التي وقعت فيها 

والجهات المسؤولة.
• تنظيم جلسات فردية 

لتلقي الشهادات الخاصة 
باالنتهاكات.

- إثبات نوعية ومدى 
جسامة االنتهاكات الماضية 
لحقوق اإلنسان،وذلك بإجراء 

التحريات وتلقي اإلفادات 
واإلطاع على األرشيفات 

الرسمية واستقاء المعلومات 
والمعطيات التي توفرها أية 

جهة، لفائدة الكشف عن 
الحقيقة؛

• مواصلة البحث بشأن 
حاالت االختفاء القسري التي 
لم يعرف مصيرها بعد، وبذل 
كل الجهود بشأن الوقائع التي 

لم يتم استجاؤها، والكشف 
عن مصير المختفين، مع 

إيجاد الحلول المائمة
بالنسبة لمن ثبتت وف• 
التعويض عن األضرار 
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اإلنسان والديمقراطية، وضمت 
تخصصات متنوعة شملت 

القانون والعلوم السياسية 
والدستورية والتاريخ والطب 

واإلعام؛
* ثلث أعضاء الهيئة من قدماء 

المعتقلين السياسيين والمنفيين.

المادية والمعنوية التي لحقت 
الضحايا أو ذوي حقوقهم 
وذلك بعد إجراء األبحاث 

والتحريات الازمة؛
العمل على جبر باقي 
األضرار التي لحقت 

باألشخاص ضحايا االختفاء 
القسري واالعتقال

التعسفي، وذلك بتقديم 
مقترحات وتوصيات لحل 

قضايا التأهيل النفسي 
والصحي واإلدماج االجتماعي 
للضحايا الذين يستحقون ذلك،

قانون أساسي عدد 
53 لسنة 2013 

مؤرخ في 24 
ديسمبر 2013 

يتعلق بإرساء 
العدالة االنتقالية 

وتنظيمها

هيئة الحقيقة 
و الكرامة
تونس

- تتركب الهيئة من خمسة 
عشر عضوا على أال تقل نسبة 

أي من الجنسين عن الثلث.
 وقع اختيارهم من قبل

المجلس الوطني التأسيسي من 
بين الشخصيات المشهود لها

بالحياد والنزاهة والكفاءة.
- حسب القانون عدد 53 يكون 

من بين أعضاء الهيئة وجوبا :
* ممثان عن جمعيات 
الضحايا وممثان عن 

الجمعيات المدافعة عن حقوق 
اإلنسان، ترشحهم جمعياتهم.

* ويختار بقية األعضاء 
من الترشحات الفردية في 

االختصاصات ذات الصلة 
بالعدالة االنتقالية كالقانون 

والعلوم
االجتماعية واإلنسانية والطب 
واألرشيف واإلعام واالتصال 

على
أن يكون من بينهم وجوبا قاض 

عدلي وقاض إداري ومحام 
ومختص في العلوم الشرعية 

ومختص في المالية.
- يشترط للترشح لعضوية 

الهيئة:

االشراف على مسار 
العدالة االنتقالية

- زمنيا يغطي عمل الهيئة 
الفترة الممتدة من األول من 

شهر جويلية 1955 إلى حين 
صدور القانون المتعلق بإرساء 

العدالة االنتقالية وتنظيمها.
- موضوعيا تتولى الهيئة 

المهام التالية :
* عقد جلسات استماع سرية 
أو علنية لضحايا االنتهاكات 
وألي غرض متعلق بأنشطتها،
* البحث في حاالت االختفاء 

القسري التي لم يعرف 
مصيرها وفقا للباغات 

والشكاوى التي ستقدم إليها 
وتحديد مصير الضحايا،

* جمع المعطيات ورصد 
حصائها وتثبيتها االنتهاكات واإ

وتوثيقها من أجل إحداث 
قاعدة بيانات واإعداد سجل 
موحد لضحايا االنتهاكات،
* تحديد مسؤوليات أجهزة 
الدولة أو أي أطراف أخرى 

في االنتهاكات المشمولة 
بأحكام هذا القانون وتوضيح 

أسبابها واقتراح
المعالجات التي تحول دون 

تكرارها مستقبا،
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* الجنسية التونسية،
* أن ال يقل سن المترشح أو 
المترشحة عن ثاثين سنة في 

تاريخ الترشح،
* الكفاءة واالستقالية والحياد 

والنزاهة،
* الخلو من السوابق العدلية 

من أجل جريمة قصدية مخلة 
بالشرف،

* عدم سبق التفليس االحتيالي،
* عدم سبق العزل ألي سبب 

مخل بالشرف.
- يحجر على المترشح لعضوية 

الهيئة :
* أن يكون نائبا في المجلس 

الوطني التأسيسي،
* أن تكون له مسؤولية في 

حزب سياسي،
* أن يكون قد تقلد منصبا نيابيا 

أو مسؤولية صلب الحكومة
، بداية من األول من شهر 

جويلية 1955
* أن يكون قد تقلد خطة وال 
أو كاتب عام للوالية أو معتمد

أول أو معتمد أو عمدة، أو أي 
منصب تنفيذي في مؤسسة أو 

منشأة عمومية أو جماعة محلية 
بداية من 20 مارس 1956

* أن يكون قد تحمل مسؤولية 
حزبية وطنية أو جهوية أو 

محلية في الداخل أو الخارج 
صلب التجمع الدستوري 

الديمقراطي المنحل،
* أن يكون ممن ثبتت مناشدته 

للرئيس السابق قصد الترشح
لانتخابات الرئاسية،

* أن يكون قاضيا قد شارك في 
محاكمات ذات صبغة سياسية.

* وضع برنامج شامل لجبر 
ضرر فردي وجماعي لضحايا

االنتهاكات يقوم على :
 - اإلقرار بما تعرض له 

الضحايا من انتهاكات 
جراءات جبر  واتخاذ قرارات واإ
األضرار لفائدتهم مع مراعاة 
كل ما تم اتخاذه من قرارات 
جراءات إدارية أو قضائية  واإ

سابقة لفائدة الضحايا،
 ضبط المعايير الازمة 

لتعويض الضحايا،
 - تحديد طرق صرف 
التعويضات وتراعي في 

ذلك التقديرات المخصصة 
للتعويض،

 - اتخاذ إجراءات إحاطة 
وتعويض وقتية وعاجلة 

للضحايا.
- صياغة التوصيات 
واالقتراحات المتعلقة 

باإلصاحات السياسية 
واإلدارية واالقتصادية واألمنية 
والقضائية واإلعامية والتربوية 
والثقافية وغربلة اإلدارة وغيرها 

من التوصيات واالقتراحات 
التي تراها لتجنب العودة إلى 

القمع واالستبداد وانتهاك 
حقوق اإلنسان وسوء التصرف 

في المال العام.
- اقتراح التدابير التي يمكن 

اتخاذها للتشجيع على
المصالحة الوطنية وحماية 
حقوق األفراد وبالخصوص 

حقوق النساء واألطفال 
والفئات ذات االحتياجات 
الخاصة والفئات الهشة.
- صياغة التوصيات 

والمقترحات واإلجراءات 
التي تعزز البناء الديمقراطي 
وتساهم في بناء دولة القانون.
- إحداث لجنة يطلق عليها 
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»لجنة الفحص الوظيفي 
صاح واإ

المؤسسات«،  تتولى المهام 
التالية :

* تقديم مقترحات عملية 
إلصاح المؤسسات المتورطة 

في
الفساد واالنتهاكات،

* تقديم مقترحات لغربلة 
اإلدارة وكل القطاعات التي 

تستوجب
ذلك.

* تصدر اللجنة للجهات 
المختصة توصيات باإلعفاء 

أو اإلقالة أو اإلحالة على 
التقاعد الوجوبي في حق كل 

شخص يشغل إحدى الوظائف 
العليا بالدولة بما في ذلك 

الوظائف القضائية إذا تبين 
أنه قدم تقارير أو معلومات 

للتجمع الدستوري الديمقراطي 
المنحل أو البوليس السياسي 
نتج عنها ضرر أو انتهاك 

على معنى
هذا القانون او قام بعمل 

عن قصد نتج عنه مساندة 
أو مساعدة لألشخاص 

الخاضعين ألحكام المرسوم 
عدد 13 لسنة 2011 في 

االستياء على المال العام او 
ثبتت مسؤوليته في االنتهاكات 

على معنى هذا القانون.
- توصي الهيئة باتخاذ كل 
التدابير التي تراها ضرورية 

لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا 
االنتهاكات كما يمكن لها 

إقامة األنشطة الازمة لذلك.
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ب - األطراف غير التقليدية في البحث عن الحقيقة
تتمثل هذه األطراف خاصة في لجان موازية للجنة تقصي الحقائق.

لعــّل مــن مميــزات المســار الليبــي وجــود جملــة مــن الّلجــان الموازيــة للجنــة تقصــي الحقائــق، وبعضهــا ســبق 
أنشــائها كلجنــة متابعــة المحتجزيــن والمفقوديــن ولجنــة توثيــق جرائــم النظــام وكليهــا أثنــاء فتــرة النــزاع المســلح 

ومــن هــذه اللجــان:
_ لجنة توثيق الجرائم المرتكبة من نظام القذافي والتي تم تشكيلها في مارس 2011م 

مــن ســتة أعضــاء وتختــص بالتحقيــق والتوثيــق لــكل الجرائــم المرتكبــة مــن نظــام القذافــي أثنــاء فتــرة النــزاع 
المســلح وبالفعــل اعــدت اللجنــة تقريــرا تفصيليــا ســلمته للمجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت والــذي بــدوره 
قدمــه لمكتــب المدعــي العــام فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وكان للتقريــر دور بــارز فــي تجميــع االدلــة 
والقرائــن وســماع الشــهود التــي انتهــت بتقديــم معمــر القذافــي وســيف االســام القذافــي وعبــدهللا السنوســي فــي 

قــرار إتهــام للدائــرة االبتدائيــة لمحكمــة الجنايــات الدوليــة .
قرار الشؤون القانونية رقم 2 لسنة 2011م بشأن تشكيل لجنة التوثيق والتحقيق في جرائم النظام

- لجنــة توثيــق ومتابعــة شــؤون المحتجزبــن والمرتزقــة والمفقوديــن التابعــة للمجلــس الوطنــي االنتقالــي 
المؤقــت .

ــزاع  ــرة الن ــاء فت ــكل المحتجزيــن فــي مراكــز االحتجــاز اثن ــة بالحصــر والتوثيــق ل - تختــص هــذه اللجن
المســلح وبيــان مالبســات احتجازهــم واالطــالع علــى ظروفهــم الصحيــة والمعيشــية وتقييــم االجــراءات 

المتخــذة ضدهــم ومتابعــة ظــروف أحتجازهــم ومــدى مالئمتهــا للمعاييــر الدوليــة .
- وتهــدف اللجنــة لتوفيــر الضمانــات لكافــة المحتجزيــن ومتابعــة أحوالهــم وتوثيــق االنتهــاكات التــي 

أرتكبــت بحقهــم .
توثيــق ومتابعــة شــؤون  لجنــة  تشــكيل  بشــأن  2011م  لســنة   3 القانونيــة رقــم  الشــؤون  قــرار   7 المــادة 
المحتجزبــن والمرتزقــة والمفقوديــن التابعــة للمجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت والصــادر بتاريــخ 1أبريــل 

م.  2011
ــام تبيــن فيــه نتــاج  ــأن تقــدم تقريــرا مفصــال كل عشــر أي تلتــزم اللجنــة المشــار اليهــا بصفــة دوريــة ب

ــه . ــدة ل ــق المؤي عملهــا ومهامهــا معــززا بالوثائ
لجنــة األزمــة التــي وقــع إنشــاؤها فــي 23 فيفــري 2012 لمتابعــة أوضــاع البــاد فــي تلــك الفتــرة التــي 	 

تميــزت بالفوضــى والعنــف واألحــداث الداميــة خاصــة بمدينــة بنغــازي. 
يتــرأس هــذه اللجنــة رئيــس المجلــس الوطنــي االنتقالــي وتتكــون مــن 10 أعضــاء منهــم 7 أعضــاء مــن 
المجلــس الوطنــي االنتقالــي إلــى جانــب رئيــس جهــاز المخابــرات الليبيــة ورئيــس األركان  العامــة ونائــب 
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محافــظ مصــرف ليبيــا المركــزي إلدارة هــذه األزمــة، يتمتــع رئيــس المجلــس بتفويــض صاحيــات المجلــس 
لــه.

المادة 3 من قرار المجلس الوطني اإلنتقالي رقم 19 لسنة 2012 بشأن إنشاء لجنة أزمة
تفوض صالحيات المجلس الوطني اإلنتقالي لرئيس المجلس فيما يتعلق بإدارة هذه األزمة.

نتهــاء األزمــة أو صــدور قــرار مــن المجلــس االنتقالــي   تمتّــد أعمــال اللجنــة علــى الفتــرة بيــن صــدور القــرار واإ
بذلــك .

المادة 4 من قرار المجلس الوطني اإلنتقالي رقم 19 لسنة 2012 بشأن إنشاء لجنة أزمة
تباشــر اللجنــة أعمالهــا مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار و تكــون فــي حالــة إنعقــاد دائــم و تنتهــي أعمالهــا 

بإنتهــاء األزمــة الراهنــة أو بصــدور قــرار بذلــك مــن المجلــس الوطنــي اإلنتقالي.

لجنــة لتقصــي الحقائــق فــي مناطــق معينــة معينــة إنشــاؤها بمقتضــى قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 	 
57 لســنة 2013 تختــص هــذه اللجنــة بتقصــي الحقائــق فــي مناطــق معينــة مــن خــال تدابيــر معينــة 

تتماشــى وخصوصيــة تلــك المناطــق.

ــد  ــة وتحدي ــي شــأن تشــكيل لجن ــم 57 لســنة2013 ف ــام رق ــي الع ــرار المؤتمــر الوطن ــادة 2 مــن ق الم
ــا مهامه

تتولــى اللجنــة المشــار إليهــا تقصــي الحقائــق و إســتطالع مســببات الشــقاق و النــزاع فــي مناطــق  
)زقــزاو , العجميــة, الحوامــد, تيجــي, نالــوت, العطــف( عــن طريــق التواصــل مــع مواطنــي و حكمــاء و 
مشــائخ و أعيــان هــذه المناطــق و المســئولين بأجهــزة الدولــة و الســعي إليجــاد حلــول ســريعة و جديــة 

فــي شــأنها.

تتمتع هذه اللجنة بدعم الحكومة في كل ما تحتاجه من إمكانيات وقرارات تساعدها في أداء مهامها.

المــادة 3 مــن قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 57  لســنة2013 فــي شــأن تشــكيل لجنــة وتحديــد 



دليل العدالة االنتقالية في ليبيا

42

مهامهــا
علــى الحكومــة أن تقــدم لهــذه اللجنــة كل مــا تحتاجــه مــن إمكانيــات و قــرارات تســاعدها فــي أداء 

مهامهــا.

ال تتجــاوز مــدة عمــل الّلجنــة شــهرا تقــدم فــي نهايتــه تقريــرا للمؤتمــر الوطنــي العــام تبيــن فيــه مــا قامــت بــه 
مــن أعمــال ونتائــج عملهــا وتوصياتهــا. 

ــد  ــة وتحدي ــي شــأن تشــكيل لجن ــم 57 لســنة2013 ف ــام رق ــي الع ــرار المؤتمــر الوطن ــادة 4 مــن ق الم
ــا مهامه

تلتــزم اللجنــة بــأن تقــدم للمؤتمــر الوطنــي العــام عــن طريــق مكتــب رئاســته تقريــرا تفصيليــا خــالل مــدة 
ال تتجــاوز الشــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار تبيــن فيــه مــا قامــت بــه مــن أعمــال و نتائــج مهمتهــا 

و توصياتهــا فــي هــذا الشــأن.

لجنــة للنظــر والتحقيــق فــي واقعيــة مذبحــة بوســليم وقــع إنشــاؤها بمقتضــى قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام 	 
رقــم 59 لســنة 2013.

تختــص هــذه الّلجنــة بالنظــر والتحقيــق فــي مذبحــة ســجن أبــو ســليم 1996 وحصــر المفقوديــن وتقديــم 
اقتراحــات بشــأن التعويضــات.

المادة 1 من القرار رقم 59  لسنة 2013  بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم
تشكل بقرار من وزير الشهداء والمفقودين لجنة خاصة تتكون من:

 - مستشار بدرجة رئيس محكمة االستئناف تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا.

 - عضو نيابة تابع لمكتب النائب العام بدرجة رئيس نيابة يقترحه النائب العام عضوا.
 - قاض ال تقل درجته عن وكيل محكمة تقترحه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا.

 - عضو عن دار اإلفتاء يختاره مفتي الديار الليبية عضوا.
وذلــك للنظــر والتحقيــق فــي واقعــة مذبحــة ســجن أبــو ســليم ســنة 1996م وتتولــى حصــر المفقوديــن في 
المذبحــة وتســهيل إجــراءات إثبــات وفاتهــم وتقديــم مقتــرح بشــأن التعويضــات والمزايــا التــي يســتحقها 

أهلهــم وذووهــم.
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تتكــون هــذه اللجنــة مــن 4 أعضــاء ثاثــة منهــم يتبعــون الجهــاز القضائــي إلــى جانــب عضــو عــن دار 
اإلفتــاء يختــاره مفتــي الديــار الليبّيــة. 

لجنــة لتقصــي الحقائــق بشــأن صــرف مبلــغ مالــي لــوزارة الدفــاع وقــع إنشــاؤها بمقتضــى قــرار المؤتمــر 	 
الوطنــي العــام رقــم 1 لســنة 2014 فــي شــأن تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق وتحديــد مهاّمهــا.

تتكون الّلجنة من ثاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام
وتتمّثل مهمة الهيئة في تقصي الحقيقة بشأن مبلغ مالي وقع صرفه لوزارة الدفاع.

المــادة 2 مــن قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 1 لســنة 2014 فــي شــأن تشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق و تحديــد مهامهــا

قــدره  مبلــغ  بصــرف  المتعلقــة  المعلومــات  الحقائــق و جمــع  تقصــي  إليهــا  المشــار  الجنــة  تتولــى 
للــدروع. تخصيصهــا  و  الدفــاع  لــوزارة  ليبــي  دينــار  مليــون  تســعمائة  د.ل   900.000.000

وتتمتّــع الّلجنــة بصاحّيــة واســعة فــي اإلســتعانة بمــن تــراه مناســبا وتلتــزم بإعــداد تقريــر عنــد نهايــة أعمالهــا 
تودعــه لــدى رئاســة المؤتمــر.

المــادة 2 مــن قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 1 لســنة 2014 فــي شــأن تشــكيل لجنــة لتقصــي 
الحقائــق و تحديــد مهامهــا

ــداع  ــه وتنتهــي أعمالهــا بإي ــرى ضــرورة االســتعانة ب ــك اإلســتعانة بمــن ت ــي ســبيل ذل ــة ف  ]...[ للجن
ــب رئاســة المؤتمــر. ــدى مكت تقريرهــا ل

بالتأمــل فــي النصــوص المنظمــة لهــذه الّلجــان، ناحــظ أن إنشــاءها بالتــوازي مــع لجنــة تقصــي الحقائــق 
يعــود إلــى ثــاث اعتبــارات علــى  األقــل:

- إعتبــار أّول : يتمثّــل فــي خصوصّيــة المهــام التــي أوكلــت إليهــا وهــي مهــام ذات طبيعــة خاصــة، إمــا 
ماليــة أو عســكرّية أو تاريخّيــة ....

- إعتبــار ثــان : وهــو أن المهــام الموكلــة إلــى هــذه اللجــان تتطّلــب وجــود أشــخاص لهــم صفــة معينــة، مثــل 
مكانيــات معينــة. صفــة عضــو المجلــس االنتقالــي أو لصفــة عســكرّية أو تتطلّــب معــارف واإ

- إعتبــار ثالــث: يتمثّــل فــي خصوصّيــة وأحيانــا الطابــع اإلســتعجالي للمهّمــة الموكلــة إلــى الّلجنــة إمــا 
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باعتبارهــا مطلبــا ملحــا مــن الّشــعب مثلمــا هــو األمــر بالنســبة للجنــة مذبحــة بوســليم أو ألن لهــا دورا هامــا 
فــي تهدئــة األوضــاع األمنّيــة فــي البــاد مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة للجنــة األزمــة علــى إثــر أحــداث مدينــة 

بنغــازي. 
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التمرين الثالث

هيئة تقصي الحقائق و المصالحة

يقــوم هــذا التمريــن علــى األهــداف التاليــة :  تمكيــن المتدربيــن مــن اإللمــام بتركيبــة الهيئــة و مهامهــا و طــرق 
تســيير عملهــا و القيــام بنشــاطاتها و اآلثــار المترتبــة عــن نتائــج عملهــا . هــذا التمريــن يتــم بحســب التوقيــت 

المخصــص لــه ســواء فــي إطــار نقــاش عــام أو ورشــة مضيقــة أو مجموعــة عمــل : 
و في كل الحاالت يتم التركيز دائما في النقاش و التقرير الختامي على :

واقع حال هيئة تقصي الحقائق و المصالحة : نقاط قوتها و ضعفها،تشكيلها .. 1
مقارنتها بهيئات الحقيقة في التجارب المقارنة ،. 2
مدى تاؤمها مع مبادئ عمل هيئات الحقيقة : اإلستقالية، النزاهة ، الجدية- الشفافية .... 3
مآل أعمال هيئة تقصي الحقائق و المصالحة و مدى استفادة المتداخلين اآلخرين من عملها .... 4
عاقــة الهيئــة بغيرهــا مــن المتخليــن فــي مســار العدالــة االنتقاليــة و خاصــة القضــاء واللجــان األخــرى . 5

المتخصصــة فــي جانــب مــن المســار .
مدى أخذ الهيئة بعين اإلعتبار خصوصية النساء و األطفال و األقليات و الفئات األكثر عرضة .. 6
مدى توفر تركيبة متوازنة للهيئة بين النساء و الرجال،. 7
انتهاء أعمال الهيئة و آليات إنفاذ توصياتها .... 8
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العنصر الثاني: 
المساءلة والمحاسبة

يعتبــر التتبــع المحــور الفاصــل فــي العدالــة االنتقاليــة بالنســبة للــدول مــا بعــد الصــراع بهــدف نقــل المجتمــع 
بعيــدًا عــن ســياق اإلفــات مــن العقــاب و انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

 فلــن يســترجع الشــعب ثقتــه بســلطات الدولــة إال إذا تمــت مقاضــاة مســئولي النظــام الســابق . إال أن 
نقطــة الضعــف فــي هــذه المرحلــة تتمثــل فــي أن الــدول الخارجــة مــن الصراعــات واألزمــات تكــون معرضــة 
قامــة العدالــة و زيــادة  لمواجهــة ضعــف حكــم القانــون أو غيابــه وعــدم كفايــة القــدرة علــى إنقــاذ القوانيــن واإ
حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان13.ولهذه الغايــة  يفتــرض وجــود التــزام واضــح بالمســاءلة وضــرورة وجــود 

إســتراتيجية واضحــة مــع مقــدرة تقنيــة فــي التحقيــق فــي الجرائــم وتقديمهــا للمحاكمــة14 . 
لكــن تتبــع الجنــاة أو المتورطيــن فــي الفســاد واالنتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي الفتــرة الســابقة لثــورة ليبيــا أو 
التــي صاحبتهــا تجّســد فــي جانــب كبيــر منــه غيــاب اإلســتراتيجية و غلبتــه علــى  مســتوى القضــاء العــادي 
بمختلــف جوانبــه أو علــى مســتوى عمــل لجــان الحقيقــة التــي تمثــل فــي جانــب منهــا المراحــل  التمهيديــة  
للتتبــع رغــم أن هــذه العمليــة تبقــى مبدئيــا عمــا قضائيــا خاضعــا للقضــاء العــادي الــذي يعانــي مــن عــدم 

تفعيلــه فــي بعــض المحاكــم نتيجــة لانفــات االمنــي وضعــف الحمايــة.15
إال أن هــذه المرحلــة تقتضــي منهجيــة و إســتراتيجية محــددة تنظمهــا لعــدم الخــروج مــن الغايــة األساســية 
للعدالــة االنتقاليــة وهــي االلتــزام بضوابــط القانــون وحقــوق اإلنســان كأساســين لدولــة القانــون والمؤسســات.

وتتمثل هذه المنهجية في عنصرين هامين:

13 - مفوضية األمم المتحدة  لحقوق اإلنسان ،أدوات سيادة القانون لدول مابعد الصراع،مبادرة المقاضاة ، ص ه.

14 - مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ص ه.

15 - فبالرجوع إلى المرسوم عدد 8 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق ناحظ أن الّلجنة تكتفي 
بتقصــي الحقائــق بجمــع المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بالتجــاوزات المســجلة منــذ 17 ديســمبر 2011 وتقديــم تقريــر فــي ذلــك لرئيــس الجمهوريــة وال 
يحــق لهــا توجيــه ملفاتهــا للقضــاء. خاصــة وأن المــادة مــن هــذا المرســوم تنــص صراحــة علــى أّنــه »ال تحــول أعمــال الّلجنــة دون التوّجــه إلــى الســلطة 

القضائيــة المختّصــة قصــد تتبــع مرتكبــي التجــاوزات واالنتهــاكات موضــوع هــذا المرســوم«. 
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1 - تعريف دقيق لجرائم النظام :
فمــاذا يقصــد بجريمــة النظــام؟ فهــل تقتصــر علــى الجرائــم بالمعنــى الجزائــي أو تمتــد لتشــمل الفســاد16 بمعنــى 

الجرائــم االقتصاديــة أو المالية؟
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا تعاملــت مــع جرائــم 
النظــام17 علــى أنهــا جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب التــي ترتكــب علــى 

نطــاق واســع والتــي تطلــب قــدرًا مــن التنظيــم الرتكابهــا.
هــذا باإلضافــة إلــى أن جرائــم النظــام تقــع عــادة فــي ســياق وجــود خطــر حقيقــي أو متصــور علــى النظــام 

السياســي القائــم مثــل المعارضــة السياســية أو المقاومــة المســلحة18.

2 - من الذي سيقع عليه التتبع؟ :
تعتبــر هــذه المســألة علــى غايــة مــن األهميــة ســواء مــن أجــل تأثيرهــا علــى ثقــل المحاكمــات والمــوارد التقنيــة 
والمالية19 ألنه كلما تشــعبت التتبعات وكثرت كّلما طالت المحاســبة  أو إلمكانية تهميش مســؤولي الســلم 

األدنــى مــن الهــرم والحــال أن العدالــة اإلنتقاليــة تعمــد إلــى دمــج هــؤالء فــي بنــاء هــذه العدالــة.
بالّرجــوع إلــى النصــوص الليبيــة ذات العاقــة بالعدالــة اإلنتقاليــة، ناحــظ أّن أّول قانــون متعلّــق مباشــرة 
بالعدالــة اإلنتقاليــة وهــو القانــون رقــم 17 لســنة 2012 لــم يتعــرض إلــى مســألة المســاءلة والمحاســبة رغــم 
أنهــا عنصــر ثابــت مــن عناصــر العدالــة االنتقاليــة، لكــن تــّم تــدارك ذلــك فــي القانــون رقــم 29 حيــث تــم 

التنصيــص صراحــة علــى مبــدأ المســاءلة والمحاســبة صلــب المــادة 4 .

المادة 4 من  القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

16 - ذكــر المتحــدث باســم لجنــة المواطنــة والدفــاع عــن ضحايــا التهميــش فــي ســيدي بوزيــد، عمــر الزعفــوري، لـــ »األخبــار«، أّن الســلطة ســّخرت 
قرابــة 2 مليــار دوالر كاعتمــادات تنمويــة لفائــدة تلــك الجهــة منــذ ســنة 1987 »ال يعــرف شــيئًا عــن آليــات صرفهــا«، طارحــًا مســألة الفســاد اإلداري 
والمالــي الــذي ينخــر بقــوة الجهــاز اإلداري التونســي. وقــال »مــن المهــم أن تحاســب الســلطات جميــع المســؤولين الــذي اختلســوا تلــك األمــوال قبــل 

html.14_2011/01/http://forex2b.blogspot.com/2011 .،الحديــث عــن برامــج تنمويــة جديــد

17 - »يكــون إرتــكاب جرائــم النظــام فــي أغلــب األحيــان علــى يــد قــوات األمــن الدولــة )الجيــش أو الشــرطة( أو مــن جانــب المنظمــات المتمــردة«، 
مفوضيــة األمــم المتحــدة  لحقــوق اإلنســان، مرجــع ســابق ص 12.

18 - مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ص 13.

19 - أهمية المهمة في توفير وسائل التحقيق حماية الشهود...
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3 - المحاســبة علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبــت تحــت غطــاء الدولــة أو إحدى مؤسســاتها 
أو األفــراد الذيــن يتصرفون باالســتمداد منها.

رغــم هــذه اإلشــارة تبقــى مســألة المســاءلة والمحاســبة فــي القانــون الليبــي مصــدر الجملــة مــن التســاؤالت 
تتعلــق بمــن ســيقع تتبعــه )1( ومــن ســيقوم بالتتبــع )2( وكيفيــة التتبــع)3(.

1 - من سيقع تتبعه ومحاسبته
بالرجوع إلى القانون رقم 29 نجد أّن أنه يتحدث عن صنفين من المتتَبعين:

أ - »الدولة أو إحدى مؤسساتها أو األفراد الذين يتصرفون باالستمداد منها.«
هذه العبارة، على وضوحها الظاهري، تطرح عّدة إشكاليات.

مفهــوم الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها، الســيما وأّن النصــوص الدســتورية، التــي تنظــم مفهــوم الدولــة 	 
ومؤسســاتها وعاقتهــا بالمواطــن قــد وقــع إلغاؤهــا بمقتضــى اإلعــان الدســتوري.

المادة 34 من اإلعالن الدستوري
ُتلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّسُتورية المعمول بها قبل العمل بهذا اإلعالن.

مفهــوم األفــراد الذيــن يتصرفــون باالســتمداد منهــا  الــذي يعتبــر مفهومــًا واســعًا وضبابيــًا فــي نفــس الوقــت 	 
و قابــًا لعــدة تأويــات واســعة الســيما وأنــه لــم يتــم تحديــد مــدى عاقــة هــؤالء األفــراد بالدولــة حتــى يقــع 

تحديــد الفئــات المعنيــة بالتتّبــع.

ب - أي أطراف أخرى
هذه العبارة تعتبر واسعة جدًّا وهو ما يمثل في نفس الوقت عنصرا إيجابيا وعنصرا سلبيا.

عنصــرا إيجابيــا مــن حيــث أّنــه بفتــح المجــال أمــام مســاءلة ومحاســبة عديــد األطــراف التــي قــد تكــون 	 
متورطــة فــي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان دون أن تكــون بالضــرورة جــزءا مــن الدولــة أو أجهزتهــا الســيما 

رجــال األعمــال المتورطيــن فــي انتهــاكات ماليــة.
كمــا يمكــن أن تشــمل أيضــا المتورطيــن فــي انتهــاكات تحــت غطــاء ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر أو 
تحصيــن الثــورة ال ســيما وأننــا ناحــظ »تواصــل مسلســل االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان حتــى بعــد 
ســقوط النظــام الســابق حيــث أنــه أصبحــت لهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية خــال الحــرب األهليــة 
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والتــي تورطــت فيهــا أطــراف داخليــة وخارجيــة«.
عنصــرًا ســلبيًا مــن حيــث أنــه يفتــح مجــااًل واســعًا أمــام تجريــم كل مــن هــو متــورط فــي اإلنتهــاكات حتــى 	 

و لــو كانــت عاقتــه بهــا عرضيــة أو ســطحية كمــا أنهــى يمكــن أن تفتــح المجــال أمــام عدالــة إنتقاميــة 
و محاكمــات جماعيــة.

2 - من يقوم بالتتّبع
مــن خــال قــراءة مامــح عمليــة التتبــع فــي مســار العدالــة اإلنتقاليــة فــي ليبيــا، ناحــظ أنــه إلــى جانــب 

األطــراف الداخليــة )أ(، تلعــب أطــراف دوليــة كذلــك دورًا فــي هــذه العمليــة )ب(.

أ - األطراف الداخلية
مــن الواضــح مــن خــال قــراءة نصــي القانــون رقــم 17 لســنة 2012 والقانــون رقــم 29 لســنة 2013 أن 
هنــاك اتجاهــا فــي اعتبــار أن التتّبــع يكــون أساســا جنائّيــا لكــن رغــم ذلــك ناحــظ وجــود أطــراف أخــرى فــي 

عمليــة التتّبــع.
التتّبــع القضائــي رغــم عــدم إشــارته إلــى المســاءلة والمحاســبة كعنصــر مــن عناصــر العدالــة االنتقاليــة 	 

تحــدث القانــون رقــم 17 لســنة 2012 عن«رفــع ومباشــرة النيابــة العامــة للدعــوى الجنائيــة »تجــاه 
المتهميــن بارتــكاب تلــك االنتهــاكات«.

وهو ما يعني أنه يذهب في اتجاه اعتبار أن الطابع الجنائي والعقابي للدعوة هو أمر آلي.

المــادة 3 مــن  القانــون رقــم  17  لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطنيــة والعدالــة 
االنتقالية

ليــس فــي أحــكام هــذا القانــون مــا يخــل بحــق المتضــرر أو وكليــه فــي ســلوك ســبل اإلنصــاف القضائــي 
لجبــر األضــرار عــن االنتهــاكات المرتبكــة فــي حقــه أو فــي حــق وكيلــه فــي غــل يــد النيابــة العامــة عــن 

رفــع ومباشــرة الدعــوى الجنائيــة تجــاه المتهميــن بارتــكاب تلــك االنتهــاكات.

القانــون رقــم 29 الــذي ألغــى هــذا النــص لــم يحــد عــن نفــس االتجــاه حيــث نــص صراحــة فــي المــادة المتعلقــة 
بمكونات العدالة االنتقالية على المحاســبة الجنائية كمكّون من هذه المكونات.

المادة 4 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
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مكونات العدالة االنتقالية
يقوم تحقيق العدالة االنتقالية في ليبيا على الجوانب التالية:

4 - المحاسبة الجنائية.

أطراف أخرى تتدخل في عملية التتبع	 
إلــى جانــب القضــاء الــذي لــه إختصــاص مبدئــي فــي عمليــة التتبــع، نجــد أطرافــًا أخــرى تدخــل فــي هــذه 

العمليــة علــى غــرار الثــوار.
لعــب الثــوار خــال ثــورة 17 فبرايــر دورًا هامــًا فــي إعتقــال و توقيــف العديــد مــن المتهميــن مــن أتبــاع النظــام 

الســابق أو مــن المتورطيــن فــي أعمــال العنــف التــي شــهدتها الثــورة الليبيــة.
القوانين اإلنتقالية الليبية اعترفت لهؤالء الثوار بدور هام في عملية التتبع وذلك من خال:

- اإلعتــراف بدورهــم فــي توقيــف المعتقليــن و المتحفــظ عليهــم مــن أعــوان النظــام الســابق و إعتبــار أعمالهــم 
حلقــة مــن حلقــات التتبــع يليهــا تدخــل وزيــري الداخليــة و الدفــاع إلتخــاذ اإلجــراءات الازمــة.

المادة 1 من القانون  38 لسنة 2014  بشأن بعض اإلجراءات الخاصة بالمرحلة االنتقالية 
ــي  ــا يخصــه اتخــاذ االجــراءات الالزمــة ف ــي م ــه كل ف ــاع أو مــن يفوضان ــة والدف ــري الداخلي ــى وزي عل
مواجهــة المعتقليــن والمتحفــظ عليهــم مــن أعــوان النظــام الســابق مــن قبــل الثــوار أثنــاء العمليــات 

الحربيــة ]...[

- اإلعتــراف بشــرعية عمليــات اإلعتقــال و التحفــظ فــي شــأن أعــوان النظــام الســابق و ذلــك علــى إمتــداد 
فتــرة العمليــات الحربيــة خــال ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر أو بمناســبتها حتــى تاريــخ نفــاذ القانــون رقــم 

38 لســنة 2012 بشــأن بعــض اإلجــراءات الخاصــة بالمرحلــة اإلنتقاليــة.

المادة 1 من القانون  38 لسنة 2014  بشأن بعض اإلجراءات الخاصة بالمرحلة االنتقالية 
ــي  ــا يخصــه اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ف ــي م ــه كل ف ــاع أو مــن يفوضان ــة والدف ــري الداخلي ــى وزي عل
مواجهــة المعتقليــن والمتحفــظ عليهــم مــن أعــوان النظــام الســابق مــن قبــل الثــوار أثنــاء العمليــات 
الحربيــة خــالل ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر أو بمناســبتها حتــى تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون بإحالتهــم 
علــى النيابــة المختصــة فــي حالــة توافــر دالئــل كافيــة علــى ارتكابهــم أفعــاال تعــد جرائــم قانونــًا أو إطــالق 
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ســراحهم وذلــك خــالل مــدة ال تجــاوز شــهرين مــن تاريــخ ســريان هــذا القانــون.

- إعتبار التصرفات ذات الطابع األمني و العسكري في إطار الثورة غير مستوجبة للعقاب.

المادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 2012  بشأن بعض اإلجراءات الخاصة بالمرحلة االنتقالية
ال عقــاب علــى مــا اســتلزمته ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر مــن تصرفــات عســكرية أو أمنيــة أو مدنيــة 

قــام بهــا الثــوار بهــدف إنجــاح الثــورة أو حمايتهــا.

هــذا اإلعتــراف بشــرعية تدخــل الثــوار فــي عمليــة التتبــع يمثــل تحديــدًا كبيــرًا لمســار العدالــة اإلنتقاليــة و 
إنحرافــًا بــه نحــو عدالــة انتقاميــة.

ب - أطراف دولية
تتمثل هذه األطراف أساسًا في مجلس األمن و في المحكمة الجنائية الدولية

قرارات مجلس األمن 	 
يعتبــر مجلــس األمــن مــن بيــن أهــم األجهــزة الرســمية لألمــم المتحــدة و يعمــل بصفــة دائمــة  و يتمتــع بعــدة 
اختصاصــات و المتعلقــة خاصــة بــكل مــن حفــظ الســام و األمــن الدولييــن20 ، و قــد لعــب مجلــس األمــن 
دورا هامــا  فــي إطــار المرحلــة االنتقاليــة التــي تعيشــها ليبيــا منــذ الثــورة و الــذي كان لــه دورا مباشــرا و الــذي 
يتجســد عندمــا يذكــر بالعدالــة االنتقاليــة و بضــرورة العمــل علــى إنجــاح المســار الديمقراطــي مــن خــال 
التأكيــد علــى ضــرورة محاســبة الجنــاة وتحقيــق العدالــة و حمايــة حقــوق المواطنيــن، أصــدر مجلــس األمــن 

عشــرة قــرارات فــي هــذا الســياق.

- القــرار عــدد 1970 الصــادر فــي 26 فيفــري 2011 و الــذي تــم بمقتضــاه إحالــة الوضــع فــي ليبيــا 
ــى ضــرورة  ــاون 15 فيفــري 2011 و الدعــوة إل ــذ األطــراف بالتع ــة من ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي إل
تعــاون الســلطات الليبيــة مــع المدعــي العــام و الدعــوة إلــى حظــر األســلحة و ضــرورة إتخــاذ كل الــدول 

20 - ففــي صــورة وجــود نــزاع دولــي و الــذي مــن الممكــن أن يهــدد األمــن و الســام الدولييــن يمكــن لمجلــس بمقتضــى الفصــل الســادس مــن ميثــاق 
االمــم المتحــدة أن يتدخــل بحــل النزاعــات ســلميا و ذلــك عــن طريــق الواســاطة و المفاوضــة و التحكيــم و فــي حالــة العــدوان والتــي تهــدد فعليــا الســام 
و األمــن الدولييــن فإنهــا و بمقتضــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق يتخــذ المجلــس إجــراءات أكثــر صرامــة مــن ذلــك باســتعمال القــوة العســكرية و هــو 

الشــأن بالنســبة لليبيــا.
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التدابيــر الالزمــة لمنــع توريــد جميــع األســلحة ، إلــى جانــب اإلقــرار بحظــر الســفر لألشــخاص المدرجــة 
أســماؤهم بهــذا القــرار و عددهــم ســتة عشــر مــن بيــن أفــراد عائلــة القذافــي و بعــض المســؤوليين و 

المتورطيــن فــي إرتــكاب عــدة جرائــم و تجميــد ألصولهــم الماليــة  و مواردهــم اإلقتصاديــة .

- القــرار رقــم 1973 الصــادر فــي 17 مــارس 2011 و الــذي تــم بمقتضــاه » فــرض حظــر  علــى 
ــى  ــة مــن أجــل المســاعدة عل ــة الليبي ــة العربي ــي المجــال الجــوي للجماهري ــة ف ــع الرحــاالت الجوي جمي
حمايــة المدنييــن »، و إخــراج هــذا الحظــر علــى بعــض الرحــالت ، كمــا دعــى هــذا القــرار إلــى إنفــاذ 

حظــر األســلحة.

- القــرار رقــم 2009 الصــادر فــي 16 ســبتمبر 2011 و ذلــك بدعــم الجهــود الراميــة تــم بمقتضــاه 
إنشــاء بعثــة لألمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا لفتــرة أوليــة قــدرت بثالثــة شــهور إلــى جانــب حظــر توريــد 

األســلحة و االقــرار بمواصلــة حظــر الطيــران المفــروض علــى كل مــن المنطقــة و الرحــالت الجويــة.

- القــرار رقــم 2016  الصــادر فــي 27 أكتوبــر 2011 و الــذي جــاء النهــاء أحــكام بعــض الفقــرات 
فــي خصــوص كل مــن حمايــة المدنييــن و منطقــة حظــر الطيــران و هــي األحــكام التــي وردت بالقــرار 

عــدد 1973.

- القــرار رقــم 2017 الصــادر فــي 31 أكتوبــر 2011 و الــذي تــم فيــه التأكيــد علــى مســؤولية مجلــس 
األمــن الرئيســية فــي صــون الســالم و األمــن الدولييــن و اإلقــرار التأكيــد علــى ضــرورة إتخــاذ مجموعــة 

مــن التدابيــر الالزمــة.

- القــرار رقــم 2040  الصــادر فــي 12 مــارس  2012 تــم بمقتضــاه تمديــد بعثــة األمــم المتحــدة فــي 
ليبيــا و تحديــد دورهــا مــن ذلــك دعــم الجهــود الليبيــة مــن أجــل االنتقــال الديمقراطــي مــن خــالل تقديــم 
المشــورة و المســاعدة التقنيــة لــكل مــن االنتخابــات و الدســتور الليبــي ، دعــم دور المــرأة فــي الحيــاة 
السياســية و و زيــادة تطويــر المجتمــع المدنــي ، إضافــة إلــى تعزيــز ســيادة القانــون، كمــا تــم تمديــد 

واليــة فريــق الخبــراء المحدثــة بمقتضــى قــرار عــدد 1973 و تحديــد مهامــه.

- القــرار عــدد 2095 الصــادر فــي 14 مــارس 2013 تــم بمقتضــى هــذا القــرار إعــادة التأكيــد علــى 
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الســند القانونــي الــذي يتصــرف بموجبــه مجلــس األمــن و هــو الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة 
، إضافــة إلــى التأكيــد علــى صياغــة الدســتور بصفــة تشــاركية مــع ضــرورة قيــام الفتــرة االنتقاليــة علــى 
أســس اإللتــزام بالديمقراطيــة، و العمــل علــى إتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتســريع اإلجــراءات القضائيــة و 
اإلفــراج الفــوري علــى المحتجزيــن بطريقــة غيــر قانونيــة و اإلقــرار بتمديــد واليــة بعثــة األمــم المتحــدة 
إلــى لمــدة ســنة أخــرى، و دعــم ليبيــا ألجــل تنفيــذ إســتراتجية شــاملة للعدالــة االنتقاليــة و المســاعدة مــن 

أجــل تحقيــق العدالــة االنتقاليــة، و الدعــوة إلــى حظــر األســلحة.

- القــرار عــدد 2144 الصــادر فــي 14 مــارس 2014 و الــذي جــاء فيــه تأييــد إجــراء حــوار وطنــي 
فــي ليبيــا و ضــرورة أن يكــون شــامال و شــفافا إلــى جانــب تنفيــذ عمليــة صياغــة الدســتور، إلــى 
جانــب »التأكيــد علــى ضــرورة إرســاء الفتــرة االنتقاليــة علــى أســاس اإللتــزام بالعمليــات و المؤسســات 
ــوق اإلنســان  ــرام  حق ــة و إحت ــون و المصالحــة الوطني ــم الرشــيد و ســيادة القان ــة و بالحك الديمقراطي
و الحريــات األساســية  لســكان ليبيــا كافــة«. و التأكيــد علــى ضــرورة حمايــة الفئــات الهشــة مــن ذلــك 
األطفــال و النســاء و التأكيــد علــى ضــرورة محاســبة المســؤوليين عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنســان و اإلقــرار علــى ضــرورة التعــاون الدولــي للحــد مــن ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب ، و التأكيــد 
علــى مواصلــة التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة و المدعــي العــام للمحكمــة فــي إطــار اإللتــزام 

ــات قــرار 1970. بمقتضي

- القــرار رقــم 2046  الصــادر فــي 18 مــارس 2014 إعتبــار الحالــة الليبيــة تهــدد كل مــن أمــن و 
الســالمة الدولييــن ، و إدانــة محــاوالت تصديــر النفــط الخــام بطريقــة غيــر مشــروعة و التأكيــد علــى 

عمليــات تفتيــش الســفن و ضــرورة االلتــزام بقواعــد القانــون الدولــي االنســاني.

- القــرار رقــم 2174 الصــادر فــي 27 أوت 2014 تــم بمقتضــاه الدعــوة إلــى إيقــاف إطــالق النــار  
ووضــع حــد للقتــال مــع الـــتأكيد علــى دعــم األمــم المتحــدة فــي ليبيــا و الممثــل الخــاص لالميــن العــام فــي 
هــذا الصــدد ، إضافــة إلــى الدعــوة لمحاســبة المســؤولين عــن الجرائــم التــي إرتكبوهــا و التـــأكيد علــى 

ضــرورة إتخــاذ التدابيــر الالزمــة فــي هــذه المرحلــة فــي خصــوص مراقبــة تســريب و توريــد األســلحة.
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مدي إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 	 
بعــد قــرار مجلــس األمــن 21 الــذي تــم اعتمــاده باإلجمــاع بإحالــة الوضــع فــي ليبيــا منــذ 15 فيفــري 2011 
إلــى أنضــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 22 ، أعلــن المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لويــس مورينــو 
أوكامبــو فتــح تحقيــق بشــأن الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي تــورط فيهــا عــدة إطــارات أمنيــة و كبــار مســؤولين 
ليبييــن 23 . و قــد كان هــذا القــرار محــل جــدل كبيــر ســواء مــن قبــل الســلطات الليبيــة المتمســكة بضــرورة 
محاكمــة الجنــاة فــي المحاكــم الوطنيــة و بيــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، خاصــة و أن ليبيــا غيــر مصادقــة 
علــى نظــام رومــا االساســي و بالتالــي ليــس للمحكمــة الحــق فــي النظــر فــي القضايــا بحكــم عــدم وجــود التــزام 

قانونــي يلــزم الحكومــة الليبيــة بإحتــرام  قــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
المحكمة الجنائية الدولية

تلعــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دورا هامــا فــي إطــار تحقيــق العدالــة االنتقاليــة و ذلــك بتتبــع 
األشــخاص المتهميــن بارتــكاب الجرائــم األكثــر خطــورة و التــي تكتســي أبعــادا دوليــة 24 و ليــس تتبــع 
الــدول. و يبقــى دورا المحكمــة محــدود  فــي ممارســة اختصاصهــا بالنظــر فــي الجرائــم األشــد خطــورة 
والتــي تكتســي أبعــادا دوليــة 25 و تدخــل فــي إطــار اختصاصهــا الحصــري 26 و هــي كل مــن جرائــم 

اإلبــادة الجماعيــة 27 ، جرائــم ضــد اإلنســانية 28 ، جرائــم الحــرب 29 و جرائــم العــدوان .

21 - قرار مجلس األمن 1970 الصادر في 26 فيفري 2011

22 - » المحكمة الجنائية الدولية تبدأ تحقيقا حول األحداث في ليبيا« . جريدة الصباح،الثاثاء 1 مارس 2011، ص 12. 

23 - » اوكامبو يعلن فتح تحقيق في جرائم ضد اإلنسانية بليبيا »، جريدة الصباح، الجمعة 4 مارس 2011، ص 12.

24 - » ماهي العدالة االنتقالية« ؟، مذكرة قانونية، المجموعة الدولية للسياسات والقانون الدولي العام، جانفي 2012.

25 - » ماهي العدالة االنتقالية« ؟، مذكرة قانونية، المجموعة الدولية للسياسات والقانون الدولي العام، جانفي 2012.

26 - المادة 5 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

27 - المــادة 6 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة و هــي الجرائــم التــي ترتكــب قصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة 
أو دينيــة و ســواء كان إهــاكا كليــا أو جزيئــا و تشــمل هــذه الجرائــم االفعــال التاليــة  مــن : قتــل أفــراد الجماعــة , إلحــاق أضرارجســدية أو عقليــة لهــم 

, إخضــاع الجماعــة عمــدا الحــوال معيشــية يقصــد بهــا إهاكهــم ...

28 - المــادة 7 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وهــي الجرائــم التــي يتــم إرتكابهــا فــي نطــاق واســع أو منهجــي ضــد أي مجموعــة 
و مــن بيــن هــذه الجرائــم نذكــر :القتــل العمــد و التعذيــب ، االبــادة ،االغتصــاب ، االختفــاء القســري ، الفصــل العنصــري.

29 - المــادة 8 مــن نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة و و الجرائــم التــي »ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة »’، و مــن بيــن 
هــذه الجرائــم نذكــر :القتــل العمــد ، التعذيــب أو المعاملــة الانســانية ، اخــذ الرهائــن ...
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و تتمثــل أهدافهــا  فــي إجــراء تحقيقــات و البــدء بإجــراء المحاكمــات فــي شــأن الجرائــم الدوليــة ,إلــى 
جانــب إتمــام المحاكمــات المحليــة حيــث أنهــا تقــوم علــى مبــدأ التكامــل لإلجــراءات القضائيــة الوطنيــة30. 
ويتمثــل أســاس هــذه الطبيعــة التكامليــة للواليــة القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن تدخلهــا يكــون 
فــي حالتيــن، األولــى فــي صــورة عنــد عــدم رغبــة الدولــة فــي المقاضــاة، و الثانيــة فــي عــدم قدرتهــا 
إلعمــال هــذه المقاضــاة. فاختصــاص المحكمــة ال يعــد بديــال عــن اختصــاص القضــاء الوطنــي للــدول 
األطــراف فــي نظــام رومــا األساســي. كمــا تهــدف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى تحقيــق العدالــة 

الجنائيــة و منــع اإلفــالت مــن العقــاب.31 
 حــددت طــرق اللجــوء إلــى المحكمــة و هــي ثاثــة كمــا نصــت عليهــا المــادة 13 مــن النظــام األساســي
و التــي تشــكل قيــدا علــى اإلختصــاص نذكرهــا: األولــى فــي صــورة إحالــة دولــة طــرف مــن النظــام األساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى المدعــي العــام وفقــا للمــادة 14 فــي حالــة توفــر جريمــة تدخــل فــي إختصــاص 
المحكمــة , و أمــا  الطريقــة الثانيــة و ذلــك فــي حالــة صــدور قــرار بمقتضــى مجلــس األمــن بمقتضــى الفصــل 
 الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة وضعيــة إلــى المدعــي العــام بوجــود جرائــم تــم إرتكابهــا فــي دولــة مــا.
و أمــا  فــي خصــوص الثالثــة فتكــون فــي حالــة بــدأ المدعــي العــام مباشــرة التحقيــق فيمــا يتعلــق بجريمــة مــن 

الجرائــم حســب مقتضيــات المــادة 15.

30 - الفقرة التاسعة من ديباجة نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

و   ، 2013 مــاي   09 الخميــس   يــوم  عربيــة,  نيــوز  ســكاي  فــي  نشــرت  للقضــاء,  تاريخيــة  ليبيــا  محاكمــات  الدوليــة:  الجنائيــة   -  31
 http://www.skynewsarabia.com/web/article/228521/%D8%A7%D التالــي   الرابــط  علــى  عليــه  االطــاع   تــم 
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التمرين الرابع :

المساءلة و المحاسبة

يهدف هذا التمرين إلى التمكن من :  مفهوم المساءلة و المحاسبة و مختلف آليات الكفيلة بتحقيقها.
تحديــد مختلــف األطــراف الفاعلــة فــي المســاءلة و المحاســبة: مــا يعــود للقضــاء، مــا يعــود للهيئــات . 1

المتخصصــة أو ذات الصاحيــة الشــاملة . تحديــد االنتهــاكات لحقــوق االنســان المشــمولة بالمســاءلة 
و المحاســبة . و للقيــام بهــذا التمريــن يتوجــب التركيــز علــى العناصــر التاليــة :  واقــع الحــال القانونــي 

و المؤسســي للمســاءلة و المحاســبة فــي ليبيــا . 
التعرض لتجارب مقارنة في مسألة المساءلة و المحاسبة.. 2
تحديد المبادئ الضرورية لنجاح المساءلة و المحاسبة .. 3
و التذكير باألخذ بعين اإلعتبار خصوصية النساء و األطفال و األقليات.. 4

هذا التمرين يجب أن يركز على مسألة ضرورية :
القضــاء و العدالــة االنتقاليــة فــي مجــال المســاءلة و المحاســبة وهــو مــا يتوجــب : تقديــم األجهــزة القضائيــة 

و تركيبتهــا و صاحياتهــا فــي الواقــع الليبــي ،
تقديــم صاحيــات الهيــاكل القضائيــة فــي الفتــرات االنتقاليــة و دورهــا فــي التتبعــات القضائيــة للمســؤولين 

عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان... 
عاقة األجهزة القضائية بهيئات الحقيقة و المصالحة . 

التعــرض إلــى مــدى اإلقــرار بإمكانيــة تدخــل القضــاء الدولــي و خاصــة “ محكمــة الجنايــات الدوليــة “ فــي 
مســاءلة و محاســبة المســئولين عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ليبيــا وتنــاول بعــض التجــارب المقارنــة 

و خاصــة المحاكــم المتخصصــة فــي رونــدا و يوغســافيا .
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العنصر الثالث:
 التعويض وجبر الضرر ورّد االعتبار

يعتبــر التعويــض وجبــر األضــرار مــن مقّومــات العدالــة االنتقاليــة إذ يمثــل ذلــك اعترافــا بمــا حــدث وبدايــة 
المصالحــة مــع الضحايــا.

يبــدو أن عمليــة التعويــض تمثــل المفصــل فــي مبــادرة العدالــة االنتقاليــة مــن حيــث أنهــا تتعلــق فــي ذات 
الوقــت بالماضــي مــن خــال االعتــراف بــه و بالمســتقبل مــن حيــث الرمزيــة التــي تحملهــا والمتمثلــة فــي 

االســتعداد للمصالحــة.
كمــا يعتبــر التعويــض »أمــرًا حيويــًا«32 فــي مبــادرات العدالــة االنتقاليــة باعتبــار أنــه »يركــز بأســلوب مباشــر 
و واضــح علــى أوضــاع الضحايــا«33 وهــو أمــر يمثــل إحــدى المزايــا التــي تميــز العدالــة االنتقاليــة عــن 
العدالــة العاديــة34 ، كمــا يمثــل التعويــض تكريســًا لحــق مــن حقــوق اإلنســان المكرســة دوليــًا وهــو الحــق فــي 
االنتصــاف وجبــر الضــرر و هــو حــق »مرســخ بقــوة فــي النصــوص التفصيليــة لــألدوات الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان«35
مــن جهــة أخــرى، »تــزداد فاعليــة التعويــض عندمــا يقتــرن بإجــراءات تكميليــة أخــرى مثــل الكشــف عــن 

الحقيقــة و إصــاح المؤسســات و إحيــاء الذكــرى«
إذًا يبــدو أن التعويــض فــي إطــار العدالــة االنتقاليــة يفتــرض برنامجــًا متكامــًا يقــوم أساســا علــى فكــرة 
االعتــراف بوجــود أضــرار ومتضّرريــن ووجــوب التعويــض وجبــر األضــرار بمختلــف الطــرق المناســبة لذلــك.

32 - حســب LISA MAGARELL مــن المركــز الدولــي للعدالــة اإلنتقاليــة فــي مقــال تحــت عنــوان »التعويــض نظريــا و عمليــًا« )مقــال متوفــر 
علــى موقــع المركــز الدولــي لعدالــة اإلنتقاليــة(.

33 - حســب LISA MAGARELL مــن المركــز الدولــي للعدالــة اإلنتقاليــة فــي مقــال تحــت عنــوان »التعويــض نظريــا و عمليــًا« )مقــال متوفــر 
علــى موقــع المركــز الدولــي لعدالــة اإلنتقاليــة(.

للعدالــة اإلنتقاليــة ببروكســال، إحــدى  34 - حســب Mark FREEMAN و Dorothée MAROTINE الخبيــران بمكتــب المركــز الدولــي 
 Qu’est ce«  الخاصيــات الثــاث التــي تميــز العدالــة اإلنتقاليــة هــو التركيــز علــى مقاربــة يمثــل الضحيــة محورهــا األساســي )مقــال تحــت عنــوان

que la justice transitionnelle« متوفــر علــى موقــع المركــز الدولــي للعدالــة اإلنتقاليــة(.

35 -  دليل األمم المتحدة حول أدوات سيادة القانون الازمة للدول الخارجة من الصراعات: برامج جبر الضرر
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بالرجــوع إلــى التجربــة الليبيــة، ناحــظ أن هــذا الطابــع المــزدوج يشــمل مختلــف مكونــات عمليــة التعويــض 
وجبــر الضــرر ورّد االعتبــار وذلــك مــن خــال تعــّدد المعنييــن بهــذه العمليــة ســواء كانــوا منتفعيــن أو 

متدخليــن إلــى جانــب تعــّدد آليــات التعويــض.

1 - المنتفعون بالتعويض وجبر الضرر ورد االعتبار
قبــل التطــرق إلــى أصنــاف المنتفعيــن )ب(، تجــدر بنــا اإلشــارة فــي مرحلــة أولــى إلــى كيفيــة االعتــراف 

بهــؤالء المتضرريــن )أ(.

أ - االعتراف بالمتضررين
يشــمل االعتــراف بالمتضرريــن، االعتــراف بالضــرر واالعتــراف بالحــق فــي جبــر الضــرر. ويظهــر هــذا 

االعتــراف عبــر عــدة مؤشــرات لعــل أهمهــا المؤشــرات التشــريعية والمؤسســية.
 المؤشرات التشريعية تظهر من خال:

 االعتراف بجبر الضرر والتعويض كجزء من مفهوم العدالة االنتقالية.
 تخصيــص بــاب كامــل للتعويضــات فــي القانــون رقــم 29 لســنة 2013 فــي شــأن العدالــة 

االنتقاليــة.
 اإلقرار الصريح بالحق في التعويض وذلك في المادة 23 من نفس القانون.

المادة 23 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
]...[ لــكل مــن تعــرض النتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقــوق اإلنســان الحصــول علــى تعويــض مناســب 

مــن الدولــة ]...[

 تخصيص نص تشريعي مستقل يتعلق بالسجناء السياسيين.
 جملــة مــن القــرارات الوزاريــة المتعلقــة برعايــة أمــر الشــهداء والمفقوديــن و ضحايــا العنــف 

. الجنســي 
 المؤشرات المؤسسية: لعل أبرزها هذه المؤشرات تتمثل في :

 إنشاء وزارة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين .
 إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

 إنشاء لجنة
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ب - أصناف الضحايا
بالرجــوع إلــى القانــون الدولــي، ناحــظ أن الفقرتيــن 8 و9 مــن المبــادئ األساســية التوجيهيــة بشــأن الحــق 
الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات  للقانــون  الجســيمة  فــي االنتصــاف والجبــر لضحايــا االنتهــاكات 
الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، نجــد أن هــذا النــص يعــرف الضحايــا علــى أنهــم »األشــخاص الذيــن 
لحــق بهــم ضــرر، أفــرادا كانــوا أو جماعــات، بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة النفســية 
أو الخســارة االقتصاديــة أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن التمتــع بحقوقهــم األساســية وذلــك مــن خــال عمــل 
أو امتنــاع عــن عمــل يشــكل انتهــاكا جســيما للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو انتهــاكات خطيــرة للقانــون 

اإلنســاني الدولــي. 
وعنــد اإلقتضــاء ووفقــا للقانــون المحلــي ، يشــمل مصطلــح ضحيــة أيضــا أفــراد األســرة المباشــرة أو المعاليــن 
المباشــرين للضحيــة، واألشــخاص الذيــن لحــق ضــرر أثنــاء تدخلهــم لمســاعدة الضحايــا المعرضيــن للخطــر 

أو منــع تعرضهــم للخطــر«.
بالرجــوع إلــى القانــون المقــارن، ناحــظ أنــه بصفــة عامــة هنــاك اعتمــاد لــروح هــذا التعريــف فــي البرامــج 

الوطنيــة للعدالــة االنتقاليــة مثلمــا هــو األمــر مثــا بالســنة التجربــة التونســية.

الفصــل 10 مــن القانــون األساســي عــدد 53 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 24 ديســمبر يتعلــق بإرســاء 
العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا )تونــس(

الضحيــة هــي كل مــن لحقــه ضــرر جــراء تعرضــه النتهــاك علــى معنــى هــذا القانــون ســواء كان فــردا 
أو جماعــة أو شــخصا معنويــا.

وتعــد ضحيــة أفــراد األســرة الذيــن لحقهــم ضــرر لقرابتهــم بالضحيــة علــى معنــى قواعــد القانــون العــام 
وكل شــخص حصــل لــه ضــرر أثنــاء تدخلــه لمســاعدة الضحيــة أو لمنــع تعرضــه لالنتهــاك.

ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للتهميش أو اإلقصاء.

بالنظر إلى النصوص الليبية، ناحظ أن هناك مفهوما مزدوجا للضحايا:
 مفهــوم عــاّم يشــمل كامــل أصنــاف الضحايــا ويعتمــد علــى معيــار التعــرض االنتهــاكات الجســيمة 

والممنهجة لحقوق اإلنســان.

المادة 23 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
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]...[ لــكل مــن تعــرض النتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقــوق اإلنســان الحصــول علــى تعويــض مناســب 
مــن الدولــة ]...[

 تصنيف على أساس موقع المتضرر في عملية االنتهاك وتتمثل هذه األصناف في
 الشهداء:- 

المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 2014  بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير
 يعد شهيدا في تطبيق أحكام القانون. 

- كل من قتل في جبهات القتال وهو يقاتل ضد كتائب النظام السابق. 
- كل مــن قتــل إثــر إصابتــه داخــل بيتــه أو فــي الطرقــات أو األماكــن العامــة أو المســاجد أو فــي أي 

مــكان آخــر بمقــذوف أطلقتــه عليــه كتائــب النظــام الســابق. 
- كل من تعرض للرماية وقتل أثناء تأدية واجب حراسة الثوار. 

- كل من قتلته كتائب القذافي. 
- كل مــن قتــل برصاصــة جــراء الرمــي العشــوائي فــي الهــواء أثنــاء مشــاركته فــي المظاهــرات المؤيــدة 

لثــورة 17 فبرايــر. 
- كل مــن توفــي بســبب انفجــار فــي مخــزن أســلحة علــى أن يكــون وقــت االنفجــار يــؤدي عمــال لصالــح 

المجاهديــن باإلمداد أو الحراســة. 
- كل مــن قتــل وقــت تقديمــه للخدمــات الطبيــة أو اإلســعاف أو غيــر ذلــك مــن الخدمــات المقدمــة لصالــح 

ثــوار 17 فبراير. 
- كل مــن قتــل نفســه بالخطــأ بســبب ســوء اســتعماله أو بالخطــأ مــن أحــد رفاقــه بشــرط أن يكــون ذلــك 
فــي جبهــات القتــال أو أثنــاء تأديتــه عمــال لصالــح ثــوار 17 فبرايــر باإلمــداد أو الحراســة أو غيــر ذلــك. 
- فــي غيــر األحــوال الســابقة ومــع عــدم اإلخــالل بالشــروط المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون يعــد 
شــهيدا كل مــن استشــكل فــي أمــره وعرضــت نازلتــه علــى المجلــس األعلــى لإلفتــاء وصــدرت لصالحــه 

فتــوى تمنحــه صفــة الشــهيد.
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المفقودين- 
المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 2014  بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير

المفقود: كل غائب لم تعرف حياته من وفاته فقد أثناء حرب التحرير.

أسرة الشهداء أو المفقود- 
المادة 1 من قانون رقم 1 لسنة 2014  بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير

أسرة الشهيد أو المفقود: أقاربه حتى الدرجة األولى.

السجناء السياسيون- 
المادة 1 من القانون رقم50  لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين

ــي الســجون  ــن حجــزت حريتهــم ف ــون األشــخاص الذي ــق أحــكام هــذا القان ــي تطبي يقصــد بالســجناء ف
والمعتقــالت الخاصــة بســبب معارضتهــم للنظــام الســابق ســواء العســكريين أو المدنييــن مــن تاريــخ 

2011/02/15م. وحتــى  1969/09/1م 

المعنفات والمغتصبات- 
قدمــت وزارة العــدل مشــروع قانــون لحمايــة المعنفــات والمغتصبــات وعندمــا تجاهــل المؤتمــر الوطنــي العــام 
إصــداره قدمــت المشــروع لمجلــس الــوزراء الــذي تبنــاه فــي صيغــة قــرار وهــو يهــدف لحمايــة ضحايــا الغنــف 

الجســدي والجنســي مــن النســاء وكلــك الرجــال
المــادة 1 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 119 لســنة 2014 م  بشــأن معالجــة أوضــاع العنــف الجنســي 

:

تعتبــر مــن ضحايــا العنــف الجنســي مقــام التطبيــق لهــذا القــرار كل مــن تعرضــت العتــداء جســماني فــادح 
أو إعتــداء جنســي أو شــروع فــي ذلــك وكذلــك مــن أختطفــن مــن البالغــات أو أجبــرن مــن القاصــرات 
علــى أاللتحــاق بمجموعــات الضحايــا لشــهوات معمــر القذافــي وابنائــه ونظامــه وعصابتــه خــالل فتــرة 

حكمــه المظلمــة وأي مظالــم مــن ذات الطبيعــة وحتــى نهايــة المرحلــة االنتقاليــة .

تصنيفات ضحايا العنف الجنسي :- 
المــادة 2 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 119 لســنة 2014 م بشــأن معالجــة أوضــاع ضحايــا العنــف 

الجنســي .
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تصنيفات ضحايا العنف الجنسي :
1: فئة المعتدى عليهن .

2: فئة المعتدى عليهن ونجم عن االعتداء والدة ظفل تقوم بأعالته .
3: فئــة المعتــدى عليهــا واثــر االعتــداء لحقهــا ضــرر جســيم كاســتئصال رحــم أو عقــم او أمــراض أخــرى 

مزمنــة .
4: فئة المصابة بإعاقة جسيمة دائمة

أ .أستئصال الثدي .
ب.الحروق البالغة من الدرجة االولى .

ج. التشوهات البليغة للجسم .
5: فئــة المصابــات باألمــراض النفســية الدائمــة الناجمــة عــن االعتــداء بشــكل يعيــق ممارســة الســلوك 
الطبيعــي  فــي المجتمــع ويتــم تحديــد المصابــات المذكــورات ويكــون اإلدراج فــي هــذه الفئــات مــن اللجنــة 

المختصــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 5 مــن هــذا القانــون .
6: أي فئة أخرى تقرر اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 5 تصنيفها كذلك .

ضحايا العنف الجنسي من الذكور- 
المــادة 7مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 119 لســنة 2014 م بشــأن معالجــة أوضــاع ضحايــا العنــف 

الجنســي .
ــة واتخــاذ االجــراءات بشــأن أشــخاص مــن الذكــور ممــن ينطبــق  ــول الحــالت المماثل ــة قب يجــوز للجن

عليــه نــص الفقــرات ))1،3،4)ب،ج(5(( مــن المــادة الثانيــة .

2 - االطراف الفاعلة في عملية التعويض
تتعــّدد  فــي عمليــة االطــراف الفاعلــة التعويــض وهــم أســاس وزارة رعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن)أ( وهيئــة 

لــى جانــب الجهــاز القضائــي)ج( ومجلــس الــوزراء)د(. تقصــي الحقائــق )ب( واإ

أ - وزارة رعاية أسر الشهداء
تخصيــص وزارة برعايــة أســرة الشــهداء يعتبــر خصوصيــة ليبيــة حيــث أنــه فــي أغلــب التجــارب المقارنــة، يتــم 
بصفــة عامــة إنشــاء لجــان مســتقلة تعنــي ببرامــج جبــر الضــرر ، مثلمــا هــو األمــر فــي التجربــة البرازيليــة 
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والشــيلّية والجنــوب إفريقيــة.
لكــن يعتبــر الخيــار الليبــي متقاربــا جزئيــا مــع الخيــار التونســي فــي إنشــاء وزارة لحقــوق اإلنســان والعدالــة 
االنتقاليــة ، لكــن هــذا الخيــار نحــو تخصيــص وزارة العدالــة االنتقاليــة انتهــى بإنشــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة 

التــي أصبحــت المكلــف بوضــع برنامــج شــامل لجبــر الضــرر.
وزارة رعايــة أســر الشــهداء الليبيــة، ثــم إحداثهــا بمقتضــى قــرار المجلــس الوطنــي االنتقالــي رقــم 184 لســنة 
2011 بشــأن اعتمــاد الحكومــة االنتقاليــة وثــم تنظيمهــا بمقتضــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لســنة 

2012 بتنظيــم الجهــاز اإلداري لــوزارة رعايــة أســرة الشــهداء والمفقوديــن.
حسب هذا القرار، من مهام الوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.

المــادة 1 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لســنة 2012 بتنظيــم الجهــاز اإلداري لــوزارة رعايــة أســر 
الشــهداء والمفقوديــن

تتولى رعاية أســر الشــهداء والمفقودين رســم السياســات والخطط ووضع البرامج واإلجراءات التنفيذية 
جــراء الدراســات والبحــوث المتعلقــة بنشــاطات الــوزارة  للتشــريعات النافــذة فــي مجــال عمــل الــوزراء واإ

محليــا ودوليــا ولهــا علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
1 - اقتــراح متابعــة السياســات والخطــط التنمويــة والمشــاريع االســتثمارية المتعلقــة بعمــل الــوزارة 

ومتابعــة وتقييــم تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا.
2 - رعايــة أســر الشــهداء والمفقوديــن ووضــع الضوابــط الالزمــة لذلــك واالهتمــام بملــف المفقوديــن 

بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة.
3 - دراسة التشريعات المنظمة لعمل الوزارة واقتراح ما يلزم بشأنها.

4 - إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
5 - القيــام بأعمــال المعلومــات واألرشــفة والتوثيــق االلكترونــي وتطويــر قاعــدة البيانــات وأنظمــة 

المعلومــات المتعلقــة بنشــاط الــوزارة.
6 - تنفيــذ المعاهــدات واالتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة المتعلقــة بنشــاط الــوزارة التــي تكــون ليبيــا طرفــا 

فيهــا والمشــاركة فــي المؤتمــرات و المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات العالقــة بعمــل الــوزارة.
7 - اإلشراف على الجهات التابعة لها ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشانها.

دارتهــا وفروعهــا بمــا يتماشــى ومتطلبــات المرحلــة القادمــة ومعالجــة  8 - اقتــراح هيكليــة الــوزارة واإ
ــوزارة. ــة لل ــروع التابع ــإلدارة والف ــة ل ــة والفني ــة والمالي األوضــاع اإلداري
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9 - إعــداد برنامــج متكامــل لتأهيــل اإلدارات والفــروع التابعــة للــوزارة وتطويــر المــوارد البشــرية لخلــق 
كــوادر تتميــز بالمصداقيــة والقــدرة علــى التغييــر واالبتــكار ومحفــزة لــألداء.

10 - وضــع البرامــج الالزمــة لتدريــب وتأهيــل بعــض أفــراد أســر الشــهداء والمفقوديــن الكتســاب 
مهــارات حرفيــة واالســتفادة منهــا فــي إلقامــة مشــاريع اســتثمارية صغــرى ومتوســطة.

11 - إعــداد مشــروع الميزانيــة الخاصــة بالــوزرات واإلدارت التابعــة لهــا وفــق األســس المتبعــة فــي 
قفــال الحســاب الختامــي للــوزارة فــي المواعيــد المحــددة لذلــك. هــذا الشــأن واإ

12 - وضــع برنامــج عمــل للــوزارة بمــا يكفــل تنفيــذ االختصاصــات المســنة إليهــا وعرضهــا علــى 
مجلــس الــوزراء لإلعتمــاد.

علــى المســتوى الهيكلــي، مــن بيــن التقســيمات التنظيميــة لديــوان الــوزارة نجــد إدارة شــؤون الشــهداء مــن 
مهامهــا حصــر الشــهداء وتوثيقهــم واإلشــراف علــى تقديــم الدعــم المعنــوي والرعايــة ألســر الشــهداء إلــى 

جانــب وضــع آليــات توزيــع المنــح الخاصــة ومــا تقــرره الــوزارة ألســر الشــهداء.

المــادة 5 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لســنة 2012 بتنظيــم الجهــاز اإلداري لــوزارة رعايــة أســر 
الشــهداء والمفقوديــن

تختص إدارة شؤون الشهداء بما يلي:
1 - إعداد ضوابط حصر وتحديد الشهداء بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات ذات العالقة.

2 - حصر أسر الشهداء وتجميع البيانات عنهم؟
3 - حصر الشهداء و توثيقهم.

4 - االشراف على تقديم الدعم المعنوي ألسر الشهداء
5 - اإلشراف على تقديم الرعاية ألسر الشهداء كالتعليم والصحة و التدريب.

6 - وضع اآلليات المناسبة لتوزيع المنح الخاصة وما تقرره الوزارة ألسر الشهداء.
7 - إعــداد كافــة الدراســات واإلحصائيــات المتعلقــة بالشــهداء والتــي تطلبهــا المنظمــات والهيئــات 

المحليــة و الدوليــة.
8 - إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة.

كمــا نجــد أيضــا إدارة المفقوديــن التــي مــن بيــن مهامهــا وضــع اآلليــات المناســبة لتوزيــع المنــح الخاصــة 
ومــا تقــرره الــوزارة ألســر المفقوديــن.
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المــادة 6 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لســنة 2012 بتنظيــم الجهــاز اإلداري لــوزارة رعايــة أســر 
الشــهداء والمفقوديــن

تختص إدارة المفقودين بما يلي:
1 - حصر المفقودين وأسرهم.

2 - تجميع البيانات عن المفقودين.
3 - أخذ عينات البصمة الوراثية )DNA( من أسر المفقودين.

4 - البحــث عــن المقابــر المجهولــة وحصرهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها بالتنســيق مــع 
الجهــات ذات العالقــة.

5 - أخــذ عينــات البصمــة الوراثيــة )DNA( للبحــث بالمقابــر الجماعيــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات 
العالقــة.

6 - عمل تحليالت البصمة الوراثية )DNA( معمليا.
7 - مطابقة نتائج تحليل البصمات الوراثية بين أسر المفقودين وتبليغ األسر بالنتائج.
8 - وضع اآلليات المناسبة لتوزيع المنح الخاصة وما تقرره الوزارة ألسر المفقودين.

ــات  ــي تطلبهــا المنظمــات والهيئ ــن والت ــة بالمفقودي ــات المتعلق ــة الدراســات واإلحصائي 9 - إعــداد كاف
ــة. ــة و الدولي المحلي

10 - إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة.
11 - أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

ب - هيئة تقّصي الحقائق
تتدخل هيئة تقصي الحقائق في مسألة التعويض من خال:

البحث في ملف المفقودين والمعتقلين وتدابير العناية بأسرهم.	 
إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض المناســب للضحايــا بأشــكاله المختلفــة مثــل التعويــض 	 

المــادي أو تخليــد الذكــرى أو العــاج أو إعــادة التأهيــل وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة وتكــون 
قراراتهــا ذات صفــة ملزمــة.

المادة 7 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية	 
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تنشــأ هيئــة مســتقلة تتبــع المؤتمــر الوطنــي العــام تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة 	 
ــوم بمــا  ــة طرابلــس وتق ــق والمصالحــة ويكــون مقرهــا مدين ــة تقصــي الحقائ المســتقلة تســمى هيئ

يلــي:
صــدار القــرارات المناســبة مــن أجــل إتخــاذ 	  ]...[ -7    البحــث فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن واإ

اإلجــراءات الالزمــة لمعالجتــه ومــا يلــزم مــن تدابيــر لضمــان حيــاة كريمــة ألســرهم.
]...[ -9    إصــدار القــرارات الخاصــة بالتعويــض المناســب للضحايــا بأشــكاله المختلفــة مثــل 	 

التعويــض المــادي، أو تخليــد الذكــرى أو العــالج أو إعــادة التأهيــل وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة 
وتكــون قراراتهــا ذات صفــة ملزمــة.

ج - الجهاز القضائي
للقضــاء إختصــاص أصيــل فــي الفصــل فــي قضايــا التعويــض حيــث دأبــت المحاكــم فــي ليبيــا حتــى قبــل 
عــام 2011م فــي نظــر قضايــا التعويــض مــن الســجناء السياســين وصــدرت أحــكام عديــدة بالتعويــض عــن 
فتــرة الســجن وفــي ديســمبر 2012 م صــدر حكــم قضائــي بــارز مــن محكمــة أســتئناف بنغــازي  تعــرض 

لقضيــة تعويــض عــن فتــرة ســجن وأشــار فــي حكمــه لقانــون العدالــة االنتقاليــة.
وكان الحكــم قــد قضــى بألغــاء الحكــم المســتأنف الــذي حكــم برفــض دعــوى التعويــض عــن قتــل ســجين 
سياســي لعــدم أثباتهــا واعتبــرت المحكمــة أن الدعــوى مرفوعــة قبــل الثــورة وانهــا موضــوع يشــمله القانــون رقــم 
17 لســنة 2012م بشــأن المصالحــة الوطنيــة والعدالــة أالنتقاليــة لذلــك حكمــت بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا 
قبــل أالوان وعلــى المدعــي اللجــوء لمســارات العدالــة االنتقاليــة المحــددة قانونــا ويطالــب بتعويضــه كــون 

طلــب التعويــض يشــمله القانــون المذكــور .
وبهــذا رســخت المحكمــة للمدعييــن حقهــم فــي مباشــرة الدعــوى بالوســائل المحــددة فــي القانــون النافــذ وقــت 
صــدور الحكــم وهــو القانــون رقــم 17لســنة 2012 م بأعتبــار أن االنتهــاك حصــل فــي عهــد النظــام الســابق 

وهــو مــن مشــموالت العدالــة االنتقاليــة . 
والمحكمــة أرادت أن التغلــق البــاب علــى المدعيــن بتأييــد الحكــم المســتأنف برفــض الدعــوى لعــدم أثبــات 
المدعييــن لدعواهــم وبالتالــي تضيــع علــى المدعييــن فرصــة اللجــوء لهيئــة تقصــي الحقائــق واالســتفادة مــن 

إألجــراءات االكثــر مرونــة مــن أجــراءات التقاضــي .
الحكــم فــي الدعــوى رقــم 785_2010 والصــادر بتاريــخ 19-12-2012م مــن الدائــرة المدنيــة 

الثالثــة بمحكمــة إســتئناف بنغــازي :
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ــا فــي مســألة التعويــض حيــث أن الّلجنــة المكلفــة بتقديــر التعويضــات والتــي يعينهــا  يتدخــل القضــاء جزئّي
مجلــس إدارة الهيئــة يترأســه قاضــي .

المادة 24 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
لجنة تقدير التعويضات

يحــدد التعويــض بقــرار مــن لجنــة بعينهــا مجلــس إدارة الهيئــة برئاســة قــاض تقــوم بتقديــر التعويــض 
مكونــه مــن خمســة أعضــاء علــى أن يتــم اعتمــاد القــرار مــن الهيئــة.

د - مجلس الوزراء
يتدّخــل مجلــس الــوزراء فــي مســألة التعويــض مــن خــال إصــدار الّائحــة التــي تحــّدد ضوابــط وكيفيــة 

صــرف تعويضــات الســجناء السياســيين.

المادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 2012  بشأن تعويض السجناء السياسيين
يمنــح الســجناء المشــمولين بأحــكام هــذا القانــون تعويضــا قــدره )8000 د.ل( ثمانيــة آالف دينــار عــن 
كل شــهر شــاملة لكامــل التعويــض عــن هــذه الواقعــة - علــى أن يتــم خصــم المبالــغ التــي تــم صرفهــا 

لهــم فــي الســابق وتصــدر عــن مجلــس الــوزراء الئحــة تحــدد ضوابــط وكيفيــة صــرف هــذا التعويــض.

3 - آليات التعويض وجبر الضرر ورد اإلعتبار
بالرجــوع إلــى النصــوص الليبيــة، ناحــظ تعــدد أشــكال وآليــات التعويــض حيــث ناحــظ وجــود آليــات ماليــة 

)أ( وآليــات إدارّيــة )ب( إلــى جانــب اإلجــراءات الرمزّيــة )ج(.

أ - اآلليات المالية
تتمّثل اآلليات المالية في: 

دفع التعويضات المالية عند الضرر المادي 	 
عادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعّية	  العاج واإ
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المادة 23 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
لــكل مــن تعــرض النتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقــوق اإلنســان الحصــول علــى تعويــض مناســب مــن 

الدولــة ويكــون التعويــض بصــورة أو أكثــر مــن الصــور اآلتيــة:
1 - دفــع التعويــض المالــي عــن الضــرر المــادي، عمــا لحــق المضــرور مــن خســارة دون مــا فاتــه مــن 

كســب، فــي حالــة كان الخطــأ الناشــئ عنــه الضــرر وقــع بدافــع سياســي.
عادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية. 3 - العالج واإ

تعويض مالي للسجناء السياسيين 	 
المادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين

يمنــح الســجناء المشــمولين بأحــكام هــذا القانــون تعويضــا قــدره )8000 د.ل( ثمانيــة آالف دينــار عــن 
كل شــهر شــاملة لكامــل التعويــض عــن هــذه الواقعــة - علــى أن يتــم خصــم المبالــغ التــي تــم صرفهــا 

لهــم فــي الســابق وتصــدر عــن مجلــس الــوزراء الئحــة تحــدد ضوابــط وكيفيــة صــرف هــذا التعويــض.

جملة من الحقوق المادية ألسر الشهداء والمفقودين	 
المــادة 10 مــن القانــون رقم 1 لسنة 2014  بشــأن رعاية أســر الشــهداء و المفقوديــن بثــورة 17 

فبرايــر
تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المادية اآلتية: 

1 - منحــة شــهرية تعــادل مرتــب أعلــى رتبــة عســكرية فــي الدولــة ألســرة الشــهيد والمفقــود، ويشــترط 
الســتحقاق هــذه المنحــة أن يكــون المســتفيد ممــن يلــزم الشــهيد أو المفقــود شــرعا بإعالتــه فــي حــال 
حياتــه مــن أقاربــه حتــى الدرجــة األولــى، وتنتهــي مــدة اســتحقاقها بالوفــاة أو بلــوغ القصــر ســن الرشــد. 
2 - إلــزام الدولــة بالرعايــة الصحيــة الممتــازة لهــم بإيجــاد نظــام تأميــن طبــي يوافــق أحــكام الشــريعة 

اإلســالمية لتأميــن العــالج الطبــي فــي الداخــل والخــارج. 
3 - األولويــة فــي التدريــب والتأهيــل والدراســة بالداخــل والخــارج لــكل مســتفيد يســتكمل فيهــا متطلبــات 

الدراسة. 
4 - تخفيض ثمن تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل العامة المحلية بمقدار النصف. 

5 - توفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة. 
6 - األولوية في منح القروض السكنية والتجارية عمال بالتشريعات النافذة.
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 منح مالية شهرّية ألسر الشهداء والمفقودين 	 

المــادة 1 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 85 لســنة 2012 ميالديــة بشــأن رعايــة وتكريــم أســر 
والمفقوديــن الشــهداء 

ــه ال  ــة كون ــي حال ــكل أســرة شــهيد ف ــار ل ــة شــهرية بقيمــة )500( خمســمائة دين تصــرف منحــة مالي
يعــول، مــع إضافــة مبلــغ وقــدره )100( مائــة دينــار عــن كل فــرد مــن أفــراد عائلــة الشــهيد الــذي يعــول، 

كمــا تصــرف منحــة ماليــة شــهرية بقيمــة )500( خمســمائة دينــار لــكل أســرة مفقــود.

ب - اآلليات الرمزّية والمعنوّية
تتمثل اآلليات الرمزية و المعنوية في:

آليات لتخليد الذكرى 	 
المادة 23 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية

لــكل مــن تعــرض النتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقــوق اإلنســان الحصــول علــى تعويــض مناســب مــن 
الدولــة ويكــون التعويــض بصــورة أو أكثــر مــن الصــور اآلتيــة:

2 - تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره للهيئة.

آليات دعم معنوي لعائات الشهداء 	 
المــادة رقــم 2 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )85( لســنة 2012 بشــأن رعايــة وتكريــم أســر الشــهداء 

والمفقودين
يقدم دعم معنوي لعائالت الشهداء وذلكـ على النحو اآلتي:

1 - إقامة “يوم الشهيد” إلحياء ذكرى الشهداء.
2 - إقامة نصب تذكاري لشهداء ثورة 17 فبراير.

3 - منح وسام شهيد لعائلة كل شهيد.

المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2014  بشأن رعاية أسر الشهداء و المفقودين بثورة 17 فبراير
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تمنح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المعنوية اآلتية: 
1 - الوســام الذهبــي لمــن كان لــه دور نضالــي فــي تحريــر الوطــن والدفــاع عنــه ضــد قــوات النظــام 

الهالــك الســابق. 
2 - إحيــاء ذكراهــم الخالــدة فــي المناســبات الوطنيــة والقوميــة وتكريــم أســرهم بمــا يليــق وحجــم 

تضحياتهــم. 
3 - منــح أســر الشــهداء حصــة ســنوية محــددة فــي أفــواج الحجيــج ألداء فريضــة الحــج مــرة واحــدة 

لــكل مســتفيد. 
4 - تســمية بعــض الشــوارع والســاحات العامــة والقاعــات والمؤسســات التعليميــة والثكنــات العســكرية 

وغيرهــا مــن األماكــن ذات الصلــة بنضالهــم الوطنــي بأســمائهم. 
5 - تضميــن المناهــج التعليميــة مواقفهــم البطوليــة وتضحياتهــم النبيلــة بمــا يكفــل تعليــم النــشء 

معانــي الشــهامة والشــجاعة والبطولــة وينمــي عندهــم الحــس الوطنــي.

إلغــاء األحــكام باإلدانــة الصــادرة ضــد الســجناء السياســيين المشــمولين بقانــون تعويــض الســجناء 	 
السياسيين.

المادة 3 من القانون  رقم 50 لسنة 2012  بشأن تعويض السجناء السياسيين
 تلغــى جميــع األحــكام الصــادرة باإلدانــة ضــد المشــمولين بهــذا القانــون - كمــا تلغــى كافــة اآلثــار 

المترتبــة علــى ذلــك.

ج - اآلليات اإلدارّية
تتمثــل اإلجــراءات اإلداريــة أساســًا فــي خلــق مؤسســات  التعويــض و جبــر الضــرر وذلــك مــن خــال جملــة 

مــن المؤسســات أهمهــا:
لجنة تقدير التعويضات 	 

المادة 24 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
لجنة تقدير التعويضات

يحــدد التعويــض بقــرار مــن لجنــة بعينهــا مجلــس إدارة الهيئــة برئاســة قــاض تقــوم بتقديــر التعويــض 
مكونــه مــن خمســة أعضــاء علــى أن يتــم اعتمــاد القــرار مــن الهيئــة.
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 صندوق الّتعويضات 	 
المادة 25 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية

صندوق التعويضات
ينشــأ بقــرار مــن المؤتمــر الوطنــي العــام صنــدوق يســمى )صنــدوق تعويــض الضحايــا( تكــون لــه 
الشــخصية القانونيــة والذمــة الماليــة المســتقلة يتولــى دفــع التعويضــات المســتحقة بموجــب هــذا القانون 

بعــد انتهــاء هيئــة تقصــي الحقائــق مــن أعمالهــا.
ويحــدد فــي قــرار االنشــاء مــوارد الصنــدوق وكيفيــة تمويلــه ويصــدر بتنظيــم الصنــدوق الئحــة مــن 
مجلــس الــوزراء علــى أن تتضمــن قواعــد تقديــر التعويــض وطــرق دفعــه ومواعيــده وكيفيتــه واألشــخاص 

المســتفيدين منــه ويحــل الصنــدوق محــل صاحــب الحــق فــي مطالبــة الملــزم بالتعويــض.
واســتثناء مــن الميعــاد المنصــوص عليــه فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة يجــوز أن يبــدأ الصنــدوق 
فــي صــرف تعويضــات مســتعجلة للحــاالت التــي تققــر هيئــة تقصــي الحقائــق اســتعجالها، وتنظيــم 

الالئحــة ضوابــط االســتعمال.

هيئة لرّد المظالم العقارّية	 
المادة 28 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية

هيئة رد المظالم العقارية
تنشأ هيئة مستقلة لرد المظالم العقارية بناء على قانون يصدر بالخصوص.
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التمرين الخامس :

خصائص التعويض و جبر الضرر و رد اإلعتبار

يهــدف هــذا التمريــن إلــى : التمكــن مــن التعــرف علــى أنــواع التعويضــات و جبــر األضــرار و رد اإلعتبــار 
و مختلــف اآلليــات التــي تمكــن مــن تحقيــق هــذه األهــداف. التعــرف علــى بعــض  التجــارب المقارنــة فــي 
مجــاالت التعويــض و رد اإلعتبــار. مقارنــة الواقــع القانونــي و المؤسســي الليبــي فيمــا يتعلــق بهــذه  المســألة 
مــع التجــارب المقارنــة و تحديــد نقــاط القــوة و نقــاط الضعــف . و للقيــام بهــذا التمريــن  ســواء فــي إطــار 
جلســة نقــاش عــام أو فــي إطــار ورشــة ضيقــة أو مجموعــة عمــل  و فــي كل الحــاالت يتوجــب التركيــز 

علــى المســائل التاليــة : 
1. مفهــوم الضحايــا الذيــن ســينتفعون بالتعويــض وجبــر الضــرر و رد االعتبــار : عائــات الشــهداء ، 

الجرحــى و عائاتهــم ... 
2.األطراف المسئولة عن التعويض و جبر الضرر و رد االعتبار 

3. مدى توفر برنامج شامل للتعويض و جبر الضرر و رد االعتبار
4. المكونات الواجب توفرها في البرنامج الشامل للتعويض :  

 - شمولية البرنامج ألنواع الضحايا و أنواع التعويضات و آليات جبر الضرر و رد اإلعتبار ،-
 - األخــذ بعيــن اإلعتبــار لخصوصيــة النســاء و األطفــال و األقليــات و الفئــات الهشــة عنــد إعــداد برامــج  

التعويــض و تقديرهــا . 
 - تقدير التعويضات و تحديدها و احتسابها على أسس المساواة و اإلنصاف .
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العنصر الرابع: 
إصالح المؤسسات وضمانات عدم العود

عــادة الهيكلــة بحيــث  يمثــل اإلصــاح، بمــا هــو إخضــاع مؤسســات الّدولــة إلــى المحاســبة واإلصــاح واإ
تحتــرم حقــوق اإلنســان وتحافــظ علــى ســيادة القانــون، عنصــرا جوهريــّا فــي مســار العدالــة االنتقاليــة. وبقــدر 
مــا يبــدو عنصــرا منطقّيــا وآليــا يعّبــر عــن رغبــة فــي القطــع مــع الماضــي، بقــدر مــا يتطلــب وضــع إســتراتيجية 
واضحــة ومتينــة تقــوم أساســا علــى التنســيق بيــن إصــاح المنظومــة التشــريعّية )1( وأالصــاح المؤسســي 

)2( ووضــع ضمانــات لعــدم العــود )3(.

1 - اإلصالحات التشريعّية
يتجّســد التوّجــه نحــو إصــاح التشــريعات فــي التجربــة اليبّيــة مــن خــال إلغــاء بعــض النصــوص )أ( 

إلــى جانــب إصــدار نصــوص جديــدة )ج(. صــاح نصــوص أخــرى )ب(  واإ

أ - النصوص الملغاة
لعــّل أّول نــّص تعــّرض إلــى مســألة اإللغــاء يتمثّــل فــي اإلعــان الّدســتوري الــذي ألغــى »الوثائــق والقوانيــن 

ذات الّطبيعــة الدســتورّية المعمــول بهــا قبــل هــذا اإلعــان«.
المادة 34 من اإلعالن الدستوري

ُتلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّسُتورية المعمول بها قبل العمل بهذا اإلعالن.

هــذا الّتوجــه تدعــم مــع القانــون عــدد 29 لســنة 2013 الــذي اعتبــر »التشــريعات التــي أصدرهــا النظــام 
الســابق تعبيــرا عــن رغباتــه ودون أســاس شــرعي أو دســتوري مــن التشــريعات الظالمــة وتعتبــر الغيــة وغيــر 

دســتورية منــذ صياغتهــا«.
المادة 6 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية

بطالن التشريعات الظالمة وعدم مشروعيتها.
بعــد ظلمــا وعدوانــا تعطيــل الحيــاة الدســتورية فــي ليبيــا، وتعــد التشــريعات التــي أصدرتهــا النظام الســابق 
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تعبيــرا عــن رغباتــه ودون أســاس شــرعي أو دســتوري مــن التشــريعات الظالمــة وتعتبــر الغيــة وغيــر 
دســتورية منــذ صياغتهــا، وال يصــح التــذرع بهــا فــي مواجهــات الحقــوق الثابتــة ويجــب معالجــة آثارهــا 

الســلبية علــى الفــرد والمجتمــع.

هــذا اإللغــاء يدفعنــا إلــى التســاؤل حــول مصيــر األحــكام الدســتورّية المتعّلقــة بالحقــوق والحريــات فــي الفتــرة 
الفاصلــة بيــن اإللغــاء وبيــن إصــدار نــّص دســتوري جديــد.

هــذا األمــر وقــع تداركــه فــي نفــس نــّص اإلعــان الدســتوري مــن خــال تخصيــص البــاب الثانــي للحقــوق 
والحريــات العاّمــة، لكــّن التســاؤل رغــم ذلــك يبقــى مطروحــا فــي ظــّل عــدم وضــوح القيمــة التشــريعّية والقانونّية 

لهــذا اإلعــان الدســتوري الســيما وأنــه تــم إصــداره مــن طــرف مجلــس انتقالــي مؤقــت.
فــي التجربــة التونســّية وقــع تــدارك هــذا األمــر مــن طــرف القاضــي اإلداري الــذي اعتبــر فــي أحــد قراراتــه 
أن »دســتور 1 جــوان 1959 ... يبقــى نافــذا فــي أحكامــه الضامنــة للحقــوق والحريــات األساســّية لكونهــا 

غيــر قابلــة لإللغــاء بطبيعتهــا«.
الحكم أالستئنافي أالستعجالي الصادر عن محكمة االستئناف بتونس في 5 فيفري 2013

  »دســتور 1 جــوان 1959  يبقــى نافــذًا فــي أحكامــه الضامنــة للحقــوق والحريــات األساســية لكونهــا 
غيــر قابلــة لإللغــاء بطبيعتهــا«.

شمل اإللغاء أيضا القانون المتعّلق بتجريم الحزبية باعتبار تعارضه مع أهداف الثورة،
المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن تجريم الحزبية

يلغى القانون رقم 71 لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.

 من الماحظ أّن اإللغاء شمل كذلك نّصا وقع إصداره بعد الّثورة وهو النّص المتعّلق بتمجيد الّطاغية.
هذا اإللغاء تّم بعد تعّرض هذا القانون للّنقد واإلقرار بعدم دستورّيته، إلى جانب سلسلة من االحتجاجات 
التــي قــام بهــا المجتمــع المدنــي ضــّد هــذا القانــون الــذي يقــّر بتســليط عقوبــة الّســجن المؤّبــد لــكّل مــن قــام 

ذاعــة األخبــار الّزائفــة واإلشــاعات التــي تلحــق أضــرارا بالبــاد. بتمجيــد الّطاغيــة واإ
تجــدر اإلشــارة إلــى أّن نفــس االحتجاجــات شــملت كذلــك القانــون رقــم 13 لســنة 2013 المتعّلــق بالعــزل 
الّسياســي واإلداري الــذي اعتبــره الكثيــر قانونــا جائــرا إلقصــاء عديــد األشــخاص مــن الذيــن كانــوا مواليــن 

للّنظــام الّســابق.
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ب - الّنصوص المعّدلة
تعّلق الّتعديل بجملة من الّتشريعات أهّمها:

قانون العقوبات واإلجراءات العسكرّية الذي تعّلق الّتعديل الخاّص به بجملة من الّنقاط وهي:	 
تحديــد األشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم هــذا القانــون وهــم العســكريون النظاميــون و األســرى - 

النظامييــن. العســكريين 
تحديــد اختصــاص كّل مــن المحاكــم العســكرّية فــي الفصــل فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي - 

قانــون العقوبــات العســكرّية المســاهمين مــع مدنــي.
القانون المتعّلق بنظام القضاء حيث تعّلقت الّتعديات بعّدة جوانب من بينهما:	 
توضيح معاني بعض المصطلحات ذات الّصلة بالقضاء.- 

ــل القانــون رقــم  6 لســنة 2006  بشــأن نظــام  المــادة 1 مــن القانــون رقــم 4  لســنة 2011 بتعدي
القضــاء
تعريفات

يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذا القانــون المعانــي المقابلــة لهــا مــا لــم تــدل 
القرينــة علــى غيــر ذلــك: 

1- المجلس: المجلس األعلى للقضاء.
2- رئيس المجلس: رئيس المجلس األعلى للقضاء.

3- الهيئــة القضائيــة: إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة – المحاكــم - النيابــة العامــة-  إدارة 
القضايــا – إدارة القانــون – إدارة المحامــاة الشــعبية.

4- رئيــس الهيئــة القضائيــة: النائــب العــام – رؤســاء إدارات الهيئــات القضائيــة – رؤســاء المحاكــم 
– المحامــون العامــون – رؤســاء النيابــات.

5- كل إشارة إلى عبارة أمين العدل الواردة بالقانون المشار إليه تعتبر إشارة إلى وزير العدل.

تحديــد هيــكل متخّصــص بشــؤون القضــاء وتحديــد اختصاصاتــه الــذي وقــع تعديلــه بعــد ذلــك فــي - 
.2013
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القانون رقم 4  لسنة 2011 بتعديل القانون رقم  6 لسنة 2006  بشأن نظام القضاء
المادة )3(

يقــوم علــى شــؤون القضــاء مجلــس أعلــى يســمى »المجلــس األعلــى للقضــاء » يتولــى االختصاصــات 
المقــررة للمجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون نظــام القضــاء المشــار إليــه 

وفــي أى قانــون آخــر ويشــكل علــى النحــو األتــي:
1. رئيس المحكمة العليا رئيسًا
2. النائب العام نائبًا للرئيس.

3. رؤساء محاكم االستئناف أعضاء.
المادة )6(

يختــص المجلــس دون غيــره بالفصــل فــي الطلبــات التــي يقدمهــا أعضــاء الهيئــات القضائيــة المتعلقــة 
بالمســائل اآلتيــة:

1- إلغــاء القــرارات اإلداريــة النهائيــة المتعلقــة بــأى شــأن مــن الشــؤون الوظيفيــة ألعضــاء الهيئــات 
القضائيــة فيمــا يدخــل أصــاًل فــي اختصــاص القضــاء اإلداري وبطلبــات التعويــض المترتبــة عليهــا.

2- المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــآت المســتحقة ألعضــاء الهيئــات القضائيــة أو 
لورثتهــم.

وتكون قرارات المجلس في هذه الشؤون  نهائية.

المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء
يستبدل النص االتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه:

» يقــوم علــى شــؤون الهيئــات القضائيــة مجلــس أعلــى يســمى المجلــس األعلــى للقضــاء يتولــى 
االختصاصــات المقــررة للمجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون نظــام 

القضــاء و فــي أي قانــون أخــر.

 أحكام متعّلقة باألحكام التّأديبّية.- 
القانون رقم 4  لسنة 2011 بتعديل القانون رقم  6 لسنة 2006  بشأن نظام القضاء

المادة )92(



دليل العدالة االنتقالية في ليبيا

78

يحضــر الشــخص المحــال إلــى المحاكمــة التأديبيــة بنفســه أمــام المجلــس ولــه أن يقــدم دفاعــه كتابــة 
أو شــفاهة وأن ينيــب فــي الدفــاع عنــه أحــد أعضــاء الهيئــات القضائيــة أو أحــد المحاميــن المقبوليــن 

أمــام محاكــم االســتئناف.
وللمجلــس دائمــًا الحــق فــي طلــب حضــور الشــخص المحــال إلــى المحاكمــة التأديبيــة شــخصيًا فــإذا لــم 

يحضــر أو لــم ينــب عنــه أحــدًا جــاز الحكــم فــي غيبتــه بعــد التحقــق مــن صحــة إعالنــه.
المادة )93(

تنظــر الدعــوى التأديبيــة ويحكــم فيهــا فــي جلســات ســرية ويجــب أن يكــون الحكــم فــي الدعــوى التأديبيــة 
مشــتماًل علــى األســباب التــي ُبنــي عليهــا وأن تتلــى أســبابه عنــد النطــق بــه ويكــون الحكــم  نهائيــًا.

ج - الّنصوص الجديدة
عرفت الفترة االنتقالية صدور جملة من الّنصوص الجديدة لعّل من أبرزها نصوص تتعّلق ب:

تنظيم الحياة السياسّية وحقوق اإلنسان ونذكر في هذا اإلطار:	 
الــذي أصدرهــا المجلــس الوطنــي االنتقالــي  -  الــواردة عليــه :  الّدســتوري والتعديــات  اإلعــان 

والســلطات المتعاقبــة ليكــون أساســا للحكــم فــي المرحلــة االنتقاليــة »حتّــى يتــّم الّتصديــق علــى 
الّدســتور الّدائــم فــي اســتفتاء شــعبي عــام«.

هــذا النــّص يمكــن اعتبــاره الّدســتور الّصغيــر علــى معنــى القانــون الّدســتوري االنتقالــي كأداة لفهــم ورصــد 
الّتحــّول مــن نظــام قانــون آلخــر.

و قد عرفت الّتجربة الّتونســّية نفس الّتوّجه من خال المرســوم عدد 171 لســنة 2011 المتعّلق بالتّنظيم 
المؤّقت للّســلط العمومّية.

ــق بتنظيــم حــّق الّتظاهــر الّســلمي حيــث تــّم التّأكيــد علــى -  القانــون رقــم 65 لســنة 2012 المتعّل
هــذا الحــق كحــق مــن حقــوق اإلنســان األساســّية.

 -
المادة 2 من القانون رقم  65 لسنة 2012  لتنظيم حق التظاهر السلمي

يهدف القانون إلى:
أ - تنظيــم حــق التظاهــر الســلمي للمواطنيــن بوصفــه حقــا مــن حقــوق االنســان األساســية التــي كفلهــا 

اإلعــالن الدســتوري والمواثيــق والعهــود الدوليــة.
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وهــو تكريــس هــام لحــق مــن الحقــوق المكفولــة قانونّيــا ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو علــى المســتوى 
الّدولــي.

كمــا تــّم تحديــد اإلطــار الّتنظيمــي للمظاهــرة وتحديــد تركيبتهــا والّشــروط الواجــب احترامهــا مــن قبــل الّلجنــة 
المنّظمــة للمظاهــرة الــى جانــب العقوبــات المقــّررة فــي عــدم احتــرام هــذه اإلجــراءات.

القانــون المتعّلــق بتجريــم الّتعذيــب واالختفــاء القســري  والّتمييــز ومــن أهــم مــا جــاء فــي هــذا القانــون إقــرار 
تجريــم الّتعذيــب ولمــن أمــر بــه عكــس النــص الســابق الــذي يعاقــب الفاعــل االصلــي فقــط ، كمــا عاقــب 
مــن ســكت عــن التعذيــب رغــم قدرتــه علــى إيقافــه تعــد نقلــة كبيــرة فــي التشــريع المحلــي وهــي محاولــة جيــدة 

لتوفيــر كافــة الضمانــات لعــدم أالفــات مــن العقــاب
كمــا جــرم االختفــاء  القســري والتمييــز إلــى جانــب تعريــف االختفــاء القســري وتحديــد العقوبــات - 

المترّتبــة عــن ذلــك.
 -

القانون رقم 10 لسنة 2013 في شأن تجريم التعذيب واإلخفاء القسري والتمييز 
المادة )1(

اإلخفاء القسري
1. يعاقــب بالســجن كل مــن خطــف إنســانًا أو حجــزه أو حبســه أو حرمــه علــى أي وجــه مــن حريتــه 

الشــخصية بالقــوة أو بالتهديــد أو بالخــداع.
المادة )2(

التعذيب
ــاة  ــره بإلحــاق معان ــام بنفســه أو أمــر غي يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات كل مــن ق
بدنيــة أو عقليــة بشــخص معتقــل تحــت ســيطرته إلجبــاره علــى االعتــراف بمــا ارتكبــه أو بمــا لــم يرتكبــه 

أو بســبب التمييــز أيــا كان نوعــه أو بســبب االنتقــام أيــًا  كان الدافــع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

2 - إالصالح المؤسسي
اإلصــاح المؤسســي يتجلــى علــى مســتوى إصاحــات عامــة تلمــس الجانــب اإلداري والمالــي فــي مختلــف 

مؤسســات الّدولــة ) أ ( إلــى جانــب إصاحــات تتعلّــق بمؤسســات معينــة )ب( . 
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أ - اإلصالحات العاّمة 
تتّجســد اإلصاحــات المؤسســية بصفــة عاّمــة مــن خــال اإلقــرار بمبــدأ اإلصــاح السياســي واإلداري  ومــن 

خــال وضــع جملــة مــن اإلجــراءات لتفعيــل هــذا المبــدأ.
 اإلقرار بمبدأ اإلصاح المؤسسي : يظهر هذا اإلقرار من خال 	 
اعتبار إصاح المؤّسسات جزءا من مفهوم العدالة االنتقالية في ليبيا.- 

المادة 1 من القانون رقم )29( لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يقصــد بالعدالــة االنتقاليــة فــي مقــام تطبيــق أحــكام هــذا القانــون معالجــة مــا تعــرض لــه الليبيــون خــالل 
النظــام الســابق مــن انتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقوقهــم وحرياتهــم األساســية مــن قبــل األجهــزة 
داريــة، وذلــك مــن أجــل إظهــار  التابعــة للدولــة، عــن طريــق إجــراءات تشــريعية قضائيــة واجتماعيــة واإ
صــالح المؤسســات وحفــظ الذاكــرة الوطنيــة وجبــر الضــرر والتعويــض عــن  الحقيقــة ومحاســبة الجنــاة واإ

األخطــاء التــي تكــون الدولــة مســؤولة بالتعويــض عنهــا.

اعتبار إصاح مؤسسات الّدولة من أهداف قانون العدالة االنتقالية .- 

المادة 4 من القانون رقم )29( لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
-11إصالح مؤسسات الدولة.

إصــدار المؤتمــر الوطنــي العــاّم لقــرار فــي 2012 بشــأن إقــرار مبــدأ اإلصــاح المؤسســاتي - 
والعــزل السياســي واإلداري حيــث يقــر مــن حيــث المبــدأ لضــرورة هــذا اإلصــاح.

المــادة 1 مــن القــرار رقــم )17( لســنة 2012 بشــأن إقــرار مبــدأ اإلصــالح المؤسســي والعــزل السياســي 
واإلداري 

يقــر المؤتمــر الوطنــي العــام مــن حيــث المبــدأ بضــرورة إصــالح مؤسســات الدولــة الليبيــة المســؤولة 
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مســؤولية مباشــرة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وكذلــك المســؤولين مســؤولية مباشــرة عــن إفســاد 
الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واإلداريــة فــي ليبيــا منــذ تاريــخ 1969/09/01م. وحتــى 
ــق عزلهــم وعــدم تمكينهــم مــن مباشــرة  ــر    2011 عــن طري ــر فــي 30 أكتوب ــخ إعــالن التحري تاري
الحقــوق السياســية أو تقلــد الوظائــف الســيادية فــي الدولــة وفقــا لضوابــط قانونيــة واجبــة وطبقــا لمبــدأ 

عــدم التمييــز.

إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد التــي مــن أهدافهــا الكشــف عــن مواطــن الفســاد بمــا فــي ذلــك الفســاد - 
المالــي واإلداري .

المادة 1 من القانون رقم )11( لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القانــون هيئــة عامــة تســمى “الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد” تكــون لهــا 

الشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة تتبــع الســلطة التشــريعية.

ب - اإلصالحات القطاعية 
تتعلــق اإلصاحــات القطاعيــة أساســا  بالتمثيليــات الشــعبية إلــى جانــب المؤسســة األمنيــة والمؤسســة 

. اإلعاميــة  والمؤسســة  القضائيــة  والمؤسســة  العســكرية 
اللجان والمؤتمرات الشعبية	 

تــم إلغــاء مؤسســات المؤتمــرات الشــعبية ومؤتمــر الشــعب العــاّم واللجنــة الشــعبية العاّمــة أو اللجــان المعنيــة 
وتعويضهــا بالمجلــس الوطنــي االنتقالــي أو المؤتمــر الوطنــي العــام أو المكتــب التنفيــذي أو أعضــاء المكتــب 

التنفيــذي أو الحكومــة أو أعضــاء الحكومــة .

المادة 35 من اإلعالن الدستوري
يســتمر العمــل بجميــع األحــكام الُمقــررة فــي التَّشــريعات القائمــة، فيمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا 
اإلعــالن إلــى أن يصــدر مــا ُيعدلهــا أو ُيلغيهــا. وكل إشــارة فــي هــذه التشــريعات إلــى مــا ُســمِّي بـــ 
)المؤتمــرات الشــعبية( أو )مؤتمــر الشــعب العــام( تعتبــر إشــارة إلــى المجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت 
أو المؤتمــر الوطنــي العــام، وكل إشــارة إلــى مــا ُســمِّي بـــ )اللجنــة الشــعبية العامــة( أو )اللجــان الشــعبية( 
تعتبــر إشــارة إلــى المكتــب التنفيــذي أو أعضــاء المكتــب التنفيــذي أو الحكومــة أو أعضــاء الحكومــة 
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كل فــي حــدود اختصاصــه، وكل إشــارة إلــى )الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية االشــتراكية العظمــى( 
تعتبــر إشــارة إلــى )ليبيــا(.

المؤسسة األمنية 	 
تتجســد جهــود إصــاح المؤسســة األمنيــة مــن خــال إعــادة هيكلــة وزارة الداخليــة وتنظيــم مهامهــا باعتبارهــا 

وزارة ســيادية تلعــب دورا أساســيا فــي تركيــز األمــن وحمايــة المواطنيــن .
بالرجــوع إلــى القــرار رقــم 145 المتعلّــق باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي واختصاصــات تعلقــت بجملــة مــن 

النقــاط: 
هيكلة الوزارة حيث أصبحت مكونة من 21 إدارة  و5 مكاتب .- 

المــادة 6 مــن القــرار رقــم )145( لســنة 2012 بشــان اعتمــاد اختصاصــات وزارة الداخليــة وتنظيــم 
هيكلهــا االداري

يتكون التنظيم اإلداري لوزارة الداخلية من التقسيمات التنظيمية التالية:
1 - اإلدارة العامة لعمليات الشرطة.

2 - اإلدارة العامة ألمن المنافذ.
3 - اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

4 - اإلدارة العامة ألمن السواحل.
5 - اإلدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

6 - اإلدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية االجتماعية.
7 - اإلدارة العامة ألمن المعلومات.
8 - اإلدارة العامة للدفاع المدني.

9 - اإلدارة العامة لطيران الشرطة.
10 - اإلدارة العامة للتدريب.

11 - اإلدارة العامة لحماية األهداف الحيوية.
12 - اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
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13 - إدارة شؤون المرور والتراخيص.
14 - إدارة شؤون اإلمداد.

15 - إدارة الشؤون الفنية واالتصاالت.
16 - إدارة البحث الجنائي.
17 - إدارة التخطيط األمني.

18 - إدارة الشؤون القانونية.

19 - إدارة العالقات والتعاون.
20 - إدارة الشؤون اإلدارية.
21 - إدارة الشؤون المالية.

22 - مكتب الوزير.

23 - مكتب الوكيل.
24 - مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

25 - مكتب المناوبة والتنسيق.

كمــا ناحــظ أّنــه تــم أخــذ مبــدأ الامركزيــة بعيــن االعتبــار فــي تنظيــم الــوزارة حيــث تــم التنصيــص علــى أن 
يكــون للــوزارة مديــر لألمــن الوطنــي بالمناطــق إلــى جانــب وجــود وكيــل أو أكثــر يمارســون المهــاّم المقــرّرة 
لــوكاء الــوزارات المقــّررة ويعملــون تحــت إشــراف الوزيــر، كمــا تتبــع الــوزارة جملــة مــن الجهــات ذات األهليــة 

القانونيــة والذمــة الماليــة المســتقلة .

القرار رقم )145( لسنة 2012 بشان اعتماد اختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم هيكلها اإلداري
المادة )3(

يكــون لــوزارة الداخليــة مديريــات لألمــن الوطنــي بالمناطــق تتولــى ممارســة االختصاصــات المقــررة 
بالتشــريعات النافــذة ويتــم إنشــاؤها وتنظيمهــا وتحديــد مقارهــا ونطــاق عملهــا بقــرارات تصــدر عــن وزيــر 

الداخليــة.
المادة )4(

يكــون للــوزارة وكيــل أو أكثــر يمارســون المهــام المقــررة لــوكالء الــوزارات المقــررة بموجــب التشــريعات 
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النافــذة ويعملــون تحــت إشــراف الوزيــر، وفــي حالــة تعــدد الــوكالء تســند لهــم االختصاصــات المقــررة 
لــوكالء الــوزارات بموجــب التشــريعات النافــذة ويجــوز للوزيــر توزيــع المهــام واالختصاصــات بينهــم أو 

تكليفهــم بتأديــة مهامهــم فــي حــدود إداريــة معينــة بمراعــاة التنســيق بينهــم. 
المادة )5(

يتبع وزارة الداخلية الجهات المبينة فيما بعد ذات األهلية القانونية والذمة المالية المستقلة وهي:
1 - مصلحة األحوال المدنية.

2 - مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب.
3 - الشركة العامة للخدمات والسلع األمنية.

كما تتبع وزارة الداخلية المكونات اإلدارية التالية:
1 - اتحاد الشرطة الرياضي.

2 - صندوق الرعاية االجتماعية.

مهــاّم الــوزارة حيــث تــم تحديــد 23 مهمــة لهــا إلــى جانــب »االختصاصــات المقــّررة بالتشــريعات - 
النافــذة«.

المــادة 2 مــن القــرار رقــم )145( لســنة 2012 بشــان اعتمــاد اختصاصــات وزارة الداخليــة وتنظيــم 
هيكلهــا اإلداري

تتولــى وزارة الداخليــة تنفيــذ التشــريعات والقوانيــن واللوائــح والقــرارات ومــا يلــزم مــن التدابيــر واإلجــراءات 
التــي تكفــل أمــن البــالد وحمايــة األرواح واألعــراض والممتلــكات وتنفيــذ السياســات والخطــط والبرامــج 

الالزمــة لتنفيــذ التشــريعات فــي مجــال األمــن والشــرطة، ولهــا علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
1 - متابعة تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالوزارة والعمل على رفع مستوى األداء األمني.

2 - المشاركة في وضع التقديرات المالية الالزمة إلعداد مشروعات الميزانية الخاصة بالوزارة.
3 - المحافظة على األمن باتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة التي تضمن تحقيق ذلك.

4 - إعداد الدراسات والبحوث الخاصة باألمن ووضع الخطط الالزمة التي تضمن تحقيق ذلك.
5 - اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالصرف من ميزانية الوزارة وفق التشريعات النافذة.

6 - التعاقد على تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة وفقًا للضوابط المحددة بالتشريعات النافذة.
7 - إعــداد الخطــط والبرامــج الالزمــة لمنــع الجرائــم وضبطهــا والمحافظــة علــى األرواح واألعــراض 
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واألمــوال.
8 - القيــام بشــؤون األحــوال الشــخصية وحمايــة وتأميــن الســياح والمرافــق الســياحية واألثريــة وحراســة 

المرافــق والمنشــآت واألهــداف الحيويــة وفقــًا للتشــريعات النافذة.
عــداد وتأهيــل وتدريــب منتســبي  عــداد الكــوادر الفنيــة المؤهلــة للعمــل بالشــرطة واإ 9 - قبــول وتدريــب واإ

األمــن العــام.
التحــري وجمــع االســتدالالت والخبــرة وتحقيــق الشــخصية ومعاينــة أماكــن  القيــام بأعمــال   - 10
ــار ماديــة. الحــوادث الجنائيــة باســتخدام الوســائل العلميــة الفنيــة فــي رفــع وتحريــز مــا يوجــد مــن آث
11 - وضــع خطــط ومشــروعات الدفــاع المدنــي ومتابعــة تنفيذهــا ومكافحــة الحرائــق ومواجهــة حــاالت 
الكــوارث العامــة والطبيعيــة وتدريــب مختلــف األفــراد علــى أعمــال الدفــاع المدنــي وتكويــن فــرق مراقبــي 

الغــارات الجويــة والحرائــق.
زالة القنابل وتجميعها ونقلها وتفجيرها. 12 - القيام بأعمال مسح حقول األلغام وكشف واإ

13 - القيام بأعمال اإلنقاذ البري والبحري.
14 - القيــام بأعمــال شــؤون المــرور علــى الطــرق العامــة وطيــران الشــرطة، والدوريــات الراكبــة 
دارة غــرف  والراجلــة علــى الطــرق المعبــدة والصحراويــة وتأميــن االتصــاالت الســلكية والالســلكية واإ

العمليــات.
15 - نشــر الوعــي األمنــي بيــن المواطنيــن لمواجهــة الحرائــق والكــوارث العامــة والطبيعيــة ومكافحــة 

صــدار المطبوعــات المختلفــة المختصــة. الجريمــة والوقايــة منهــا مــن خــالل اإلعــالم األمنــي واإ
16 - القيــام بشــؤون الجــوازات والجنســية والبطاقــات الشــخصية وشــؤون األحــوال المدنيــة وأعمــال 

إقامــة األجانــب والهجــرة وضبــط حركــة الدخــول والخــروج مــن خــالل المنافــذ المقــررة لذلــك.
17 - القيام بأعمال العالقات العامة والتعاون الدولي في مجال عمل الوزارة.

18 - القيام بشؤون الشرطة العربية والدولية.
19 - اإلشراف على الجهات التابعة للوزارة.

20 - اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتكليف مسؤولي الجهات التابعة للوزارة وفقًا للتشريعات النافذة.
21 - إصــدار قــرارات التعييــن والترقيــة والنقــل والنــدب واإلعــارة والشــؤون الوظيفيــة وفقــًا لميزانيــة 

الــوزارة والتشــريعات النافــذة.
22 - إعداد الحساب الختامي للوزارة.

ــوزارة مــع الجهــات  ــة برفــع كفايــة ومســتوى أداء الموظفيــن بال 23 - اقتــراح البرامــج والخطــط الكفيل
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ذات العالقــة.
24 - ممارسة االختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.

المؤسسة العسكرّية	 
يبــدو أن هــذه المؤسســة ، التــي كانــت تلعــب دورا كبيــرا فــي تركيــز حكــم الّنظــام الســابق فــي ليبيــا، لــم يقــم 
التوجــه نحــو إصــاح حقيقــي أو جــذري لهــا بقــدر مــا هــي إجــراءات عرضيــة ذات طابــع ارتجالــي تهــدف 

أساســا إلــى إقحــام الثــوار فــي المؤسســة العســكرية بــدون أليــة محــددة أو أســتراتيجية واضحــة  مــن ذلــك:
إنشاء قوة مسلحة تتّبع رئاسة األركان العاّمة للجيش الليبي تتكون من ثّوار ثورة 17 فبراير .- 

ــي المؤقــت رقــم ) 47 ( لســنة 2012 بإنشــاء  المــادة 1 مــن قــرار رئيــس المجلــس الوطنــي اإلنتقال
قــوة عســكرية

تُنشــأ وفقــًا ألحــكام هــذا القــرار قــوة مســلحة احتياطيــة مؤقتــة تحــت اســم قــوة درع ليبيــا تتبــع رئاســة 
األركان العامــة للجيــش الليبــي تتكــون مــن الثــوار الذيــن ســاهموا فــي ثــورة 17 فبرايــر واحتيــاط الجيــش 

الليبــي مــن الثــوار.

تعديــل قانــون العقوبــات واإلجــراءات العســكّرية بحيــث أصبحــت تســري كذلــك علــى األســري - 
العســكريين النظامّييــن الذيــن هــم أساســا تحــت يــد الثــوار.

- إصدار قرار لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني المتعّلق بإدماج الثوار والتشكيات في المؤسسات - 
العســكرّية واألمنّيــة وتحديــد تبعيــة غرفــة عمليــات ثــوار ليبيــا وكافــة التشــكيات الشــرعّية لرئاســة 

األركان العامــة للجيــش الليبــي وخضوعهــا لكافــة النظــم والتشــريعات النافــذة.
 	

المادة 2 من القرار رقم 87 لســنة 2013  بشــأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم 27 و 53 لســنة 2013 
و نقــل تبعيــة غرفــة عمليــات ثــوار ليبيــا لرئاســة األركان العامــة للجيــش الليبي

تكــون تبعيــة غرفــة عمليــات ثــوار ليبيــا وكافــة التشــكيالت العســكرية لرئاســة األركان العامــة للجيــش 
الليبــي وتخضــع لكافــة النظــم والتشــريعات النافــذة ووفقــا لقــراري المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم )27( و 

)53( لســنة 2013.
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المؤّسسة القضائّية	 
خافــا للّتجربــة الّتونســية اّلتــي اختــارت فــي إصــاح المنظومــة القضائّيــة منهــج إصــاح يســتوعب فــي 
ذات الوقــت الجانــب الّتطبيقــي والجانــب النّصــي، تــّم الّتوّجــه فــي الّتجربــة الّليبّيــة نحــو إصــاح الّنصــوص 
المنّظمــة للقطــاع وبالّتحديــد القانــون رقــم 6 لســنة 2006 شــأن نظــام القضــاء ومــن أهــّم هــذه الّتعديــات:

 تحديــد الهيــكل المتخّصــص بشــؤون القضــاء وهــو المجلــس األعلــى للقضــاء مــع ابعــاد وزيــر - 
العــدل مــن رئاســة المجلــس وهــي نقلــة نوعيــة نحــو اســتقال القضــاء .

ــل القانــون رقــم  6 لســنة 2006  بشــأن نظــام  المــادة 3 مــن القانــون رقــم 4  لســنة 2011 بتعدي
القضــاء

يقــوم علــى شــؤون القضــاء مجلــس أعلــى يســمى »المجلــس األعلــى للقضــاء » يتولــى االختصاصــات 
المقــررة للمجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون نظــام القضــاء المشــار إليــه 

وفــي أى قانــون آخــر ويشــكل علــى النحــو األتــي:
1.  رئيس المحكمة العليا رئيسًا
2.  النائب العام نائبًا للرئيس.

3.  رؤساء محاكم االستئناف أعضاء.
المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء

يستبدل النص األتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه:
» يقــوم علــى شــؤون الهيئــات القضائيــة مجلــس أعلــى يســمى المجلــس األعلــى للقضــاء يتولــى 
االختصاصــات المقــررة للمجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون نظــام 
القضــاء و فــي أي قانــون أخــر. تحديــد تركيبــة هــذا الهيــكل اّلتــي كانــت فــي البدايــة متكّونــة مــن رئيــس 

ــم االســتئناف كأعضــاء. ــا الّرئيــس ورؤســاء محاك ــاّم نائب ــب الع ــا رئيســا والّنائ المحكمــة العلي

كمــا تــّم الّتنصيــص علــى آليــات اختبــار الّرئيــس أو أعضــاء المجلــس وعلــى شــروطه، والــذي أقــر - 
مبــدأ االنتخــاب ألول مــرة فــي التشــريع الليبــي  إلــى جانــب قواعــد   تســيير المجلــس والّتنظيــم 

المالــي لــه. 

المادة 1 من القانون رقم )14( لسنة 2013 م بشأن تعديل بعض احكام قانون نظام القضاء
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 يقــوم علــى شــؤون الهيئــات القضائيــة مجلــس أعلــى يســمى المجلــس األعلــى للقضــاء يتولــى 
االختصاصــات المقــررة للمجلــس األعلــى للهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون نظــام 

القضــاء و فــي أي قانــون أخــر، ويشــكل علــى النحــو التالــي:
1 - مستشــار مــن المحكمــة العليــا تنتخبــه الجمعيــة العموميــة للمحكمــة العليــا عــن طريــق االقتــراع 

الســري.
2 - رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

3 - مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية لها باالقتراع السري
4 - النائب العام.

دارة القانــون، ال تقــل درجتــه عــن  5 - عضــو عــن كل مــن إدارة القضايــا و إدارة المحامــاة الشــعبية واإ
الدرجــة المعدلــة لدرجــة مستشــار بمحكمــة االســتئناف ينتخبــه مــن هــم فــي درجتــه مــن أعضــاء اإلدارة 

باالقتــراع الســري.
ويشترط في من يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:

أ - أال يكــون قــد عمــل أمينــا لمؤتمــر شــعبي أو عضــوا فــي أمانتــه او عضــوا فــي لجنــة شــعبية علــى 
أختــالف مســتوياتها .

ب - أال يكــون قــد عمــل عضــوا فــي المحكمــة أو النيابــة المختصــة فــي الدعــاوى الناشــئة عــن ثــورة 
17 فبرايــر، أو فــي محكمــة أو نيابــة أمــن الدولــة، أو فــي محكمــة أو نيابــة التخصصيــة التــي أحيلــت 
إليهــا الدعــاوى بنــاء علــى تقديــر النائــب العــام، أو محكمــة الشــعب، أو مكتــب اإلدعــاء الشــعبي، أو 
المحكمــة الثوريــة الدائمــة، أو نيابــة أمــن الثــورة، أو رئيســا الحــدى لجــان التطهيــر، أو متعاونــا مــع 

إحــدى الجهــات األمنيــة فــي النظــام الســابق.
ت - أال يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.

ث - أال يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط.
فيمــا عــدا عضويــة رئيــس إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة والنائــب العــام يكــون شــغل منصــب 

رئيــس وأعضــاء المجلــس لمــدة ثــالث ســنوات علــى ســبيل التفــرغ.
ويضــع المجلــس بقــرار منــه آليــة الترشــيح والتحقــق مــن توافــر الشــروط فــي المرشــحين لعضويــة 
ــار خــالل شــهر مــن  ــة االختي ــار ويشــرف عليهــا، ويجــب أن تجــري عملي جــراءات االختي ــس، واإ المجل
تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون، وتنتهــي واليــة المجلــس القائــم عنــد صــدور هــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ 

إعــالن النتائــج.
ويختــار المجلــس مــن بيــن أعضائــه رئيســا ونائبــا للرئيــس عــن طريــق االقتــراع الســري، وتنتهــي 
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العضويــة فــي المجلــس بالوفــاة أو االســتقالة أو العجــز عــن أداء مهــام العضويــة، أو بفقــد أحــد شــروط 
العضويــة، أو االخــالل بواجباتــه الوظيفية،وفــي الحالتيــن االخيرتيــن يجــب أن يصــدر بانتهــاء العضويــة 
قــرار مــن المجلــس بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، وفــي حــال انهــاء أو انتهــاء العضويــة يجــري أختيــار البــدل 

وفقــا لألحــكام الســابقة حتــى نهايــة مــدة العضــو المنتهيــة عضويتــه.
وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثالث أشهر.

ويحــل محــل رئيــس المجلــس عنــد غيابــه أو قيــام مانــع بــه او خلــو منصبــه نائبــه، فأقــدم مستشــاري 
محاكــم االســتئناف.

ــة، ويكــون لرئيــس  ــة العامــة للدول ــة مســتقلة مــن الميزاني ــه ميزاني ولتســيير أعمــال المجلــس تكــون ل
ــة.                             المجلــس اختصاصــات رئيــس المصلحــة فيمــا يخــص الصــرف مــن هــذه الميزاني

تــّم الّتنصيــص فــي القانــون المتعلّــق بالعــزل الّسياســي واإلداري علــى تطبيــق معاييــر تولّــي - 
المناصــب العاّمــة فــي الفتــرة بيــن 1 ســبتمبر 1969 و17 فيفــري 2011 علــى أعضــاء الهيئــات 

القضائّيــة وهــو مــا يمكــن اعتبــاره نوعــا مــن الّتطهيــر للقطــاع.
المادة 16 من القانون رقم )13( لسنة 2013 في شأن العزل السياسي واإلداري

اســتثناءًا مــن أحــكام المــادة الحاديــة عشــر مــن هــذا القانــون يتولــى المجلــس األعلــى للقضــاء تطبيــق 
المعاييــر الــواردة بالمــادة األولــى علــى أعضــاء الهيئــات القضائيــة.

المؤّسسة اإلعامّية	 
يتمثّــل اإلصــاح المتعلّــق بالقطــاع اإلعامــي فــي إنشــاء مجلــس أعلــى لإلعــام يتولّــى اإلشــراف علــى 

اإلصــاح الّليبــي بصفــة عاّمــة. 
المادة 1 من القرار رقم 58 لسنة 2012  بشأن المجلس األعلى لإلعالم

يتولــى المجلــس األعلــى لإلعــالم اإلشــراف علــى اإلعــالم الليبــي بصفــة عامــة إلــى حيــن اســتالم 
المؤتمــر الوطنــي العــام مهامــه.

ــة يتــّم  ــه عــادة فــي المراحــل االنتقالّي لكــن يبقــى الّتســاؤل مطروحــا بشــأن أهــداف هــذا الخيــار ال ســّيما وأّن
لغــاء المؤّسســات اّلتــي تقّيــد حّريــة وحيــاد المؤّسســات  اإلعامّيــة وتؤثّــر  الّتوّجــه نحــو تحريــر اإلعــام واإ

ن كان القــرار لــم ينفــذ فعليــا . علــى توّجهاتهــا واإ
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3 - ضمانات عدم العود
إلــى جانــب اإلصاحــات الّتشــريعّية والمؤّسســاتّية، التــي تعــّد فــي ذاتهــا مــن ضمانــات عــدم العــود، نجــد 

كذلــك ضمانــات إجرائّيــة )أ( وضمانــات مؤّسســاتّية )ب(.

أ - ضمانات إجرائّية
لغــاء قانــون تجريــم الحزبّيــة  وقــرار  تتمثّــل هــذه الّضمانــات أساســا فــي إجــراءات العــزل الّسياســي واإلداري  واإ
تنفيــذ قــراري المؤتمــر المتعّلقيــن بنقــل تبعّيــة غرفــة عملّيــات ثــّوار ليبيــا لرئاســة األركان العاّمــة للجيــش 

الّليبــي .
إجراءات العزل الّسياسي واإلداري	 

اعتبــر الكثيــر العــزل الّسياســي واإلداري مطلبــا شــعبّيا للوفــاء بدمــاء الّشــهداء وهــو يمثّــل ضمانــة لعــدم عــودة 
الّنظــام الّســابق للتغــول مــن خــال تحديــد 32 وظيفــة قيادّيــة يطالهــا العــزل ضمــن الفقــرة بيــن 1 ســبتمبر 
1969 و17 فبرايــر 2011 م وبالمقابــل اعتبــر الكثيــر ان القانــون أســرف فــي تحديــد المعاييــر التــي كان 

بعضهــا مرنــا وغامضــا وطالبــوا بــأن يكــون العــزل للســلوك وليــس للوظيفــة .
المادة 1 من القانون رقم )13( لسنة 2013م في شأن العزل السياسي واإلداري.

ــط والشــروط الواجــب  ــون الضواب ــام تطبيــق هــذا القان ــي المناصــب العامــة فــي مق ــر تول يقصــد بمعايي
ــف العامــة المشــمولة ــد المناصــب والوظائ ــي تقل توافرهــا والتزامهــا ف

بأحكامــه مــن تاريــخ 1/ســبتمبر/1969م وحتــى تاريــخ إعــالن تحريــر البــالد فــي 23/ أكتوبــر/2011م 
وتشــمل الفئــات اآلتية:

الفئــة األولــى/ كل مــن تولــى خــالل الفتــرة مــن تاريــخ 1/ســبتمبر/1969م وحتــى تاريــخ إعــالن تحريــر 
البــالد فــي 23/أكتوبــر/2011م أيــًا مــن الوظائــف أو المهــام اآلتيــة:

عضويــة مــا كان يســمى بمجلــس قيــادة الثــورة فــي انقــالب ســبتمبر ســنة 1969م أو عضويــة . 1
مــا كان يســمى بتنظيــم الضبــاط الوحدوييــن األحــرار أو عضويــة مــا كان يســمى برابطــة رفــاق القائــد.

منسقي القيادات الشعبية االجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى الدولة.. 2
ــه . 3 ــه أو مــن كان عضــوًا فــي أمانت ــن المســاعد ل ــام أو األمي ــن مؤتمــر الشــعب الع وظيفــة أمي

ــة أو الشــعبية. ــن مؤتمــر البلدي ــة أمي ــى وظيف العامــة، أو تول
رؤســاء وأمنــاء األجهــزة أو الهيئــات أو المؤسســات أو المصالــح أو المجالــس التابعــة لمجلــس . 4

ــة الشــعبية العامــة أو مؤتمــر الشــعب  ــا كان يســمى باللجن ــورة أو م ــادة الث ــس قي ــوزراء أو مجل ال
العــام.
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كل مــن تولــى منصــب رئيــس الــوزراء أو أميــن اللجنــة الشــعبية العامــة او أمينــًا مســاعدًا لــه . 5
أو وزيــرًا أو أمينــًا للجنــة الشــعبية العامــة للقطاعــات النوعيــة أو أمينــًا مســاعدًا لهــا أو كاتبــًا عامــًا 

باللجنــة الشــعبية العامــة أو اللجــان الشــعبية العامــة النوعيــة
أو كان أمينــًا للجنــة الشــعبية البلديــة أو الشــعبية أو أمينــا إلحــدى اللجــان الشــعبية للقطاعــات . 6

بالشعبية.
كل مــن عمــل ســفيرًا أو أمينــًا لمكتــب شــعبي أو مندوبــا دائمــًا لليبيــا لــدى إحــدى الهيئــات أو . 7

المنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة بكافــة اختصاصاتهــا أو قائمــًا أصيــاًل باألعمــال أو قنصــاًل عامــًا.
كل مــن شــغل وظيفــة عميــدًا للجامعــة أو أمينــًا للجنــة الشــعبية للجامعــة أو وكيــاًل لعميــد . 8

الجامعــة أو أمينــًا مســاعدًا أو كاتبــًا عامــًا للجامعــة.
كل مــن تولــى وظيفــة رئيــس جهــاز األمــن الداخلــي أو األمــن الخارجــي أو االســتخبارات . 9

العســكرية أو الكتائــب األمنيــة أو كان مديــرًا إلحــدى اإلدارات بهــا أو رئيســًا إلحــدى المربعــات األمنيــة 
أو رئيســًا إلحــدى المكاتــب السياســية باألجهــزة األمنيــة أو العســكرية.

رؤساء االتحادات الطالبية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت االتحاد العام للطلبة الليبيين. 10
ــة بأســرة معمــر القذافــي أو كان شــريكًا . 11 ــًا بالمؤسســات ذات الصل ــًا قيادي كل مــن تولــى منصب

فــي أيــة أعمــال تجاريــة معهــم.
كل مــن كان عضــوًا أو موظفــًا بمكتــب االتصــال باللجــان الثوريــة أو منســقًا ألي مــن المثابــات . 12

الثوريــة أو عضــوًا بفريــق العمــل الثــوري أو القوافــل الثوريــة أو المحاكــم أو النيابــات االســتثنائية أو 
عضــوًا فيمــا مــا كان يســمى بالراهبــات الثوريــات وكذلــك رؤســاء وأعضــاء الحــرس الثــوري ورؤســاء 
واعضــاء لجــان التطهيــر وقيــادات الحــرس الشــعبي فــي اإلدارات العليــا والفــروع وكل مــن شــارك فــي 

إدارة الملتقيــات الثوريــة.
كل مــن شــغل وظيفــة مديــر عــام أو مديــر أو باحــث فــي أي  مــن مراكــز مــا كان يســمى بأبحــاث . 13

ودراســات الكتــاب األخضــر ومحاضــري المــدرج األخضــر أو كان قياديــًا فــي إحــدى المؤسســات 
اإلعالميــة.

كل مــن تــرأس ركنــًا مــن أركان القــوات المســلحة الليبيــة أو كان آمــرًا لمنظقــة دفاعيــة أو رئيســًا . 14
أو آمــرًا لهيئــة أو مؤسســة أو جهــاز عســكري.

كل مــن ينتمــي إلــى تنظيمــات خارجيــة تهــدد اســتقرار وأمــن البــالد ووحــدة التــراب الليبــي وتتخــذ . 15
العنــف منهجــًا لهــا.

الفئــة الثانيــة/ ويتعلــق العــزل السياســي واإلداري لهــذه الفئــة بالســلوك المــؤدي الــى إفســاد الحيــاة 
السياســية واإلقتصاديــة فــي البــالد خــالل الفتــرة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة كمــا هــو وارد فــي 
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أنمــاط الســلوك اآلتيــة:
المدنيــون المتعاونــون مــع األجهــزة األمنيــة لنظــام معمــر القذافــي وترتــب عــن تعاونهــم إنتهــاك . 16

حــق مــن حقــوق اإلنســان.
كل مــن تكــرر منــه تمجيــده القذافــي أو نظامــه أو دعوتــه للكتــاب األخضــر ســواء كان ذلــك فــي . 17

وســائل اإلعــالم المختلفــة أو بالحديــث المباشــر للجمهــور.
كل من اتخذ موقفًا معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو االتفاق أو المساعدة.. 18
كل مــن اقتــرف أو ســاهم بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي قتــل أو ســجن أو تعذيــب المواطنيــن . 19

الليبييــن فــي الداخــل أو الخــارج لصالــح النظــام الســابق.
كل مــن قــام بعمــل مــن أعمــال اإلســتيالء أو اإلضــرار بالممتلــكات العامــة أو الخاصــة خــالل . 20

فتــرة الحكــم الســابق ألســباب سياســية.
كل مــن تــورط فــي نهــب أمــوال الشــعب الليبــي أو أثــرى علــى حســابه أو تحصــل علــى ثــروات . 21

أو منافــع أو أرصــدة فــي الداخــل أو الخــارج دون وجــه حــق.
ــي أو ثقافــي أو اجتماعــي . 22 ــري أو دين ــي أو فك ــاج علمــي أو فن ــه نشــاط أو إنت كل مــن كان ل

بهــدف تمجيــد معمــر القذافــي أو نظامــه أو الترويــج لمــا كان يســمى بالمشــروع اإلصالحــي )ليبيــا 
الغــد(.

كل مــن اســتعمل الخطــاب الدينــي فــي دعــم أو إضفــاء الشــرعية علــى حكــم القذافــي أو تصرفاتــه . 23
او اعتبــر ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر خروجــًا عــن طاعــة ولــي األمــر وجاهــر بذلــك.

بالّرجوع إلى القانون المنّظم للعزل الّسياسي واإلداري، تتمّثل أبرز هذه اإلجراءات في:
حرمان القيادات المذكورة من تقّلد المناصب الّسيادّية والمؤّثرة في الباد.- 

المادة 2 من القانون رقم )13( لسنة 2013م في شأن العزل السياسي واإلداري.
ال يحــق لألشــخاص المشــمولين بأحــكام المــادة األولــى مــن هــذا القانــون تولــي المناصــب والوظائــف 

اآلتيــة:
أو  الدولــي  المســتوى  التأسيســية علــى  أو  الرقابيــة  أو  التشــريعية  الهيئــات  رئاســة وعضويــة   .1

المحلــي. المســتوى 
2. الوظائف السيادية في الدولة.

3. الوظائــف التنفيذيــة إبتــداًءا مــن وظيفــة رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة وحتــى وظيفــة مديــر إدارة 
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علــى المســتوى الدولــي أو المحلــي.
4. رئاســة وعضويــة مجالــس اإلدارة والوظائــف اإلداريــة أو التنفيذيــة أو الرقابيــة مــن وظيفــة مديــر 
إدارة فمــا فــوق فــي الهيئــات أو المؤسســات أو األجهــزة أو المصــارف أو الشــركات العامــة واالســتثمارية 
المملوكــة كليــا أو جزئيــا للدولــة الليبيــة أو إحــدى مؤسســاتها ســواء كانــت تمــارس نشــاطها داخــل أو 

خــارج البــالد.
5. عضوية إحدى الهيئات القضائية.

6. الوظائف القيادية في المؤسسات األمنية والعسكرية.
7. مناصــب الســفراء والقناصــل والمندوبيــن لــدى المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوظائــف الدبلوماســية 

األخــرى وكذلــك الملحقيــن الفنييــن.
8. رئاســة وعضويــة الهيئــات القياديــة فــي األحــزاب أو الكيانــات أو المؤسســات أو الهيئــات ذات 

الطابــع السياســي.
9. رئاسة الجامعات واألكاديميات والكليات والمعاهد العليا.

المراقبون الماليون.
الوظائف القيادية في مختلف وسائل اإلعالم والنشر.

إحــداث هيئــة تطبيــق معاييــر توّلــي المناصــب العاّمــة لتطبيــق هــذا القانــون وتحديــد شــروط - 
وصاحياتهــا. وعملهــا  وتركيبتهــا  عضوّيتهــا 

 القانون رقم )13( لسنة 2013م في شأن العزل السياسي واإلداري.
مادة )4(

رئيــس وأعضــاء )هيئــة تطبيــق معاييــر تولــي المناصــب العامــة( هــم مــن وردوا فــي قــرار المجلــس 
الوطنــي االنتقالــي المؤقــت رقــم )16( لســنة 2012م فــي شــأن تســمية رئيــس وأعضــاء هيئــة ويختــص 
المجلــس األعلــى للقضــاء بتطبيــق المعاييــر والشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة األولــى والخامســة 
مــن هــذا القانــون علــى أعضــاء الهيئــة كمــا يقــوم المجلــس بترشــيح البديــل عــن مــن ســقطت عضويتــه 

فــي هــذه الهيئــة ويعتمــد هــذا الترشــيح بقــرار مــن المؤتمــر الوطنــي العــام.
مادة )5(

يشترط في من يسمى لعضوية الهيئة الشروط اآلتية:
أن يكون ليبي الجنسية.
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أن يكون مشهودًا له بالنزاهة.
أال يقل عمره عن خمسة وثالثين سنة ميالدية.

أال يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
أال يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك ألسباب سياسية.

عدم االنتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي.
أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي في القانون أو الشريعة.

مادة )6(
يحلــف رئيــس وأعضــاء الهيئــة قبــل مباشــرة أعمالهــم اليميــن القانونيــة أمــام المؤتمــر الوطنــي العــام 

بالصيغــة التــي يحددهــا المؤتمــر.
مادة )7(

يختــار أعضــاء الهيئــة فــي اول اجتمــاع يعقدونــه رئيســًا ونائبــًا لرئيــس الهيئــة مــن بينهــم، كمــا تصــدر 
الهيئــة القــرارات واللوائــح المتعلقــة بالتنظيــم اإلداري والمالــي وتعــد الهيئــة ميزانيــة خاصــة لهــا يعتمدهــا 

المؤتمــر الوطنــي العــام بنــاء علــى عــرض مــن رئيــس الهيئــة. 
مادة )8(

فــي حالــة خلــو منصــب رئيــس الهيئــة يحــل نائبــه محلــه ويباشــر جميــع االختصاصــات التــي يخولهــا 
القانــون لرئيــس الهيئــة لحيــن تعييــن رئيــس جديــد.

مادة )9(
يخضــع رئيــس وأعضــاء الهيئــة لمــا يخضــع لــه أعضــاء الهيئــات القضائيــة وفــق أحــكام القانــون رقــم 6 
لســنة 2006م بشــأن نظــام القضــاء وتعديالتــه مــن حيــث التأديــب والتحقيــق ورفــع الدعــوى الجنائيــة، 
ويتمتعــون بالحصانــة القضائيــة الممنوحــة لرجــال القضــاء بحيــث ال يجــوز رفــع الدعــوى الجنائيــة 
ضدهــم أو التحقيــق معهــم إال بموجــب قــرار مــن المؤتمــر الوطنــي العــام يمنــح اإلذن بذلــك، وفــي حالــة 
ــو منصبــه ألي ســبب آخــر يقــوم المجلــس األعلــى  إدانــة عضــو الهيئــة بحكــم أو قــرار نهائــي أو خل

للقضــاء بترشــيح بديــل عنــه يعتمــده المؤتمــر الوطنــي العــام بقــرار يصــدر عنــه فــي هــذا الشــأن.
مادة )10(

للهيئــة حــق التحــري عــن متقلــد المنصــب أو الوظيفــة أو المرشــح لهــا وطلــب كافــة المعلومــات 
أوالبيانــات التــي تراهــا ضروريــة كمــا عليهــا أن تســتدعي صاحــب الشــأن لســماع أقوالــه وتحقيــق 
دفاعــه الــذي يقدمــه كتابــة أو شــفاهة ولهــا أن تســتعين بكافــة الوســائل الضروريــة للتحقــق مــن صحــة 
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المعلومــات والبيانــات المشــار إليهــا فــي المــادة األولــى وكذلــك لهــا حــق االســتعانة بمــن تــراه مناســبًا 
ــي أداء مهامهــا. ف

مادة )11(
تتولــى الهيئــة المشــار إليهــا فــي المــادة الثالثــة تطبيــق المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة األولــى 
علــى شــاغلي الوظائــف والمناصــب وكذلــك المرشــحين لهــا طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون وعلــى الهيئــة 
أن تصــدر قــرارًا مســببًا وتتخــذ قــرارات الهيئــة بنصــف عــدد أعضائهــا زائــد واحــد بانطبــاق هــذه المعاييــر 
مــن عدمهــا خــالل فتــرة أقصاهــا إحــدى وعشــرون يومــًا مــن تاريــخ اســتالم الهيئــة لنمــوذج إقــرار الذمــة 

الماليــة والســيرة الذاتيــة مســتوفيين البيانــات والمســتندات المنصــوص عليهــا بهمــا.

تولّــي المجلــس األعلــى للقضــاء تطبيــق المعاييــر والّشــروط المنصــوص عليهــا علــى أعضــاء - 
الهيئــة وترشــيح بديــل عــن مــن ســقطت عضوّيتــه.

المادة 4 من  القانون رقم )13( لسنة 2013م في شأن العزل السياسي واإلداري.
رئيــس وأعضــاء )هيئــة تطبيــق معاييــر تولــي المناصــب العامــة( هــم مــن وردوا فــي قــرار المجلــس 
الوطنــي االنتقالــي المؤقــت رقــم )16( لســنة 2012م فــي شــأن تســمية رئيــس وأعضــاء هيئــة ويختــص 
المجلــس األعلــى للقضــاء بتطبيــق المعاييــر والشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة األولــى والخامســة 
مــن هــذا القانــون علــى أعضــاء الهيئــة كمــا يقــوم المجلــس بترشــيح البديــل عــن مــن ســقطت عضويتــه 

فــي هــذه الهيئــة ويعتمــد هــذا الترشــيح بقــرار مــن المؤتمــر الوطنــي العــام.

إقرار إمكانّية الّطعن في قرارات الهيئة أمام القضاء اإلداري.- 
المادة 12 من  القانون رقم )13( لسنة 2013م في شأن العزل السياسي واإلداري.

يجــوز لــذوي الشــأن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة أمــام دائــرة القضــاء اإلداري بمحكمــة االســتئناف التــي 
يقــع فــي دائرتهــا المنصــب أو الوظيفــة موضــوع القــرار خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعالنهــا لهــم مــن 
الجهــة التابعيــن لهــا وتفصــل دائــرة القضــاء اإلداري فــي الطعــن خــالل إحــدى وعشــرين يومــًا مــن تاريــخ 
الطعــن دون المــرور بإجــراءات التحضيــر ويتعيــن ضــم مفــردات القــرار واألســانيد التــي بنــي عليهــا قبــل 
ــرة القضــاء اإلداري أمــام  ــم الصــادر عــن دائ ــى الحك ــي الطعــن ويجــوز للخصــوم الطعــن عل الفصــل ف
المحكمــة العليــا خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعالنــه لهــم ويتعيــن علــى المحكمــة العليــا الفصــل فــي 
الطعــن خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمــه وعلــى الخصــوم إيــداع مذكراتهــم خــالل الميعــاد المبيــن أعــاله.
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 تجريم االمتناع عن مساعدة الهيئة.- 
المادة 17 من  القانون رقم )13( لسنة 2013م في شأن العزل السياسي واإلداري.

مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا القانــون يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة كل 
مــن امتنــع أو قصــر أو اهمــل أو أعطــى معلومــات غيــر صحيحــة ضمــن االســتبيان المعــد مــن الهيئــة 
ممــن تشــملهم أحــكام هــذا القانــون كمــا يعاقــب بنفــس العقوبــة كل موظــف أو شــخص امتنــع عــن تزويــد 
الهيئــة أو تمكينهــا مــن االطــالع علــى ايــة أدلــة أو وثائــق أو مســتندات فــي حوزتــه أو تحــت تصرفــه 
أو رفــض المســاعدة فــي ذلــك أو قــام بإتالفهــا أو حجبهــا ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن اســتمر فــي 

عملــه أو منصبــه رغــم انطبــاق المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون عليــه.

إلغاء تجريم الحزبّية	 
يعتبــر إلغــاء تجريــم الحزبّيــة بمقتضــى القانــون رقــم 2 لســنة 2012 خطــوة هاّمــة نحــو وضــع منــاخ مائــم 
للتعّددّيــة الحزبّيــة الــذي يمثــل فــي نفــس الوقــت دعامــة للديمقراطّيــة واالنتقــال الّديمقراطــي وكذلــك ضمانــة 

لعــدم عــودة التغــول السياســي لحــزب واحــد ونظــام واحــد.
 إجراءات أمنية 	 

تتمثل هذه اإلجراءات في 
اإلقــرار بضــرورة اإلســراع بتنفيــذ القــرار المتعّلــق بإخــاء مدينــة طرابلــس مــن المظاهــرات غيــر - 

الشــرعية .
اإلقــرار بضــرورة إدمــاج القــرار التشــكيات فــي المؤسســات العســكرّية واألمنيــة فــي أجــل ال - 

.2013 ديســمبر  يتجــاوز31 
هــذه اإلجــراءات تمثــل فــي نفــس الوقــت ضمانــة لعــدم الســقوط فــي العدالــة االنتقاليــة مــن طــرف الثــوار الذيــن 
يحملــون الســاح وضمانــة لعــدم الســقوط فــي انتهــاكات جديــدة لحقــوق اإلنســان والختــراق المنظومــة األمنيــة 

والعســكرّية مــن أطــراف خارجــة عنهــا .   

ب - ضمانات مؤسسية
 تتمثل هذه الضمانات أساسا في خلق جملة من المؤسسات تضمن عدم العودة للممارسات واالنتهاكات 

السابقة، ومن هذه المؤسسات هيئة مكافحة الفساد والمفوضية الوطنية العليا لانتخابات.
 هيئة مكافحة الفساد 	 

يمثــل إنشــاء هيئــة لمكافحــة الفســاد اختيــارا تــم تبّنيــه فــي عــدة تجــارب انتقاليــة. فــي المســار الليبــي ، تلعــب 
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هــذه اللجنــة دورا هاّمــا فــي مكافحــة الفســاد وضمــان عــدم العــودة لممارســات الفســاد المالــي واإلداري وذلــك 
مــن خــال 
التنصيص على استقاليتها المالية- 

المادة 1 من القانون رقم )11( لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القانــون هيئــة عامــة تســمى »الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد« تكــون لهــا 

الشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة تتبــع الســلطة التشــريعية.

تحديــد اختصاصاتهــا التــي مــن بينهــا إعــداد وتنفيــذ السياســات العاّمــة الهادفــة لمكافحــة الفســاد - 
والّتنســيق مــع أجهــزة الّدولــة فــي تطويــر التدابيــر الازمــة للوقايــة مــن الفســاد واتخــاذ اإلجــراءات 

والتدابيــر الازمــة الســترداد األمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد
المادة 3 من القانون رقم )11( لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا لما يلي:- 
1 - إعــداد المقترحــات المتعلقــة بتعديــل التشــريعات ذات العالقــة بمكافحــة الفســاد التــي تــرى الهيئــة 

حالتهــا لمجلــس هيئــة مكافحــة الفســاد لدراســتها.  الحاجــة إلــى تعديلهــا واإ
2 - مراجعــة وتقييــم التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة المتعلقــة بمكافحــة 

الفســاد واإلطــالع علــى وضــع الحكومــة الليبيــة فيهــا, واقتــراح اإلجــراءات المناســبة حيالهــا. 
3 - تلقــي إقــرارات الذمــة الماليــة وفحصهــا وحفظهــا وطلــب أي بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا مــن 

ذوي الشــأن أو الجهــات المختصــة. 
رقــم  القانــون  وفقــا ألحــكام  الحراســة  قوائــم  إلــى  المضافــة  األســماء  فــي وضــع  المســاهمة   - 4
36/2012م, المعــدل بالقانــون رقــم 47/2012م بشــأن إدارة أمــوال وممتلــكات بعــض األشــخاص. 
5 - التنســيق مــع مصــرف ليبيــا المركــزي والجهــات ذات العالقــة للعمــل علــى اســترداد األمــوال الناتجــة 

عــن الفســاد فــي الداخــل والخــارج. 
6 - تمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية واإلقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد. 

7 - القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد



دليل العدالة االنتقالية في ليبيا

98

 المفوضية الوطنية العليا لانتخابات 	 
يمثــل إنشــاء المفوضيــة العليــا لانتخابــات خطــوة هامــة نحــو ضمــان عــدم عــودة التغــّول وهيمنــة الحــزب 
الواحــد باعتبــار وجــود هيــكل يســهر علــى انتخــاب ممثلــي الشــعب بطريقــة ديمقراطّيــة تضمــن تســاوي 
الحظــوظ أمــام المرشــحين وذلــك مــن خــال جملــة مــن الضمانــات لحســن ســير هــذه الهيئــة ومــن بيــن هــذه 

الضمانــات:    
التنصيص على استقالية الهيئة المالية واإلدارية.- 

المادة 2 من القانون رقم ) 3( لسنة 2012  بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
تنشــأ هيئــة مســتقلة تســمى المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة 
ــالد. ــة طرابلــس ولهــا إنشــاء فــروع فــي أنحــاء الب ــة المســتقلة ويكــون مقرهــا فــي مدين والذمــة المالي

التأكيد على أن المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بالسهر على تنظيم االنتخابات.- 
المادة 3 من القانون رقم ) 3( لسنة 2012  بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون تعــد المفوضيــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي تتولــى اإلعــداد والتنفيــذ النتخابــات 
ــًا لألســس والقواعــد  ــام واإلشــراف عليهــا ومراقبتهــا واإلعــالن عــن نتائجهــا وفق ــي الع المؤتمــر الوطن

المعتمــدة للعمليــة االنتخابيــة فــي قانــون االنتخابــات

التأكيد على شرط الّتفّرع والحياد لعضوية الهيئة  - 
المادة 12 من القانون رقم ) 3( لسنة 2012  بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

 يمنع الجمع بين عمل المفوضية واآلتي:
1- مزاولة أى عمل آخر.

2- الترشح النتخابات المؤتمر الوطني العام.
3- االنتماء إلى الكيانات السياسية.

4- االشتراك في دعم أى من الحمالت االنتخابية للمرشحين.
لكــن يجــوز تنســيب الحديــث عــن اســتقالية هــذه الهيئــة بالنظــر إلــى أن أعضــاء الهيئــة يقــع تعيينهــم بقــرار 
مــن المجلــس الوطنــي خافــا للهيئــة العليــا المســتقلة لانتخابــات فــي التجربــة التونســّية التــي وقــع اختيــار 

أعضــاء مــن خــال تصويــت المجلــس الوطنــي التأسيســي.
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التمرين السادس :

 اإلصالح المؤسسي و ضمان عدم التكرار

يهدف التمرين إلى التمكن ن العناصر التالية : 
 التعــرف علــى مختلــف آليــات اإلصــاح المؤسســي ضمانــات عــدم العــود : اآلليــات القانونيــة- 

) اإلصاحات التشريعية ( اآلليات المؤسساتية :
األحداث الجديدة للهياكل و الهيئات .

 آليات القطع مع منظومات اإلستبداد :
 آليــات إصــاح قطاعــات األمــن و الجيــش و القضــاء و اإلعــام و مكافحــة الفســاد و الرشــوة ، التعــرف 
علــى التجــارب المقارنــة فــي هــذا المجــال و تحديــد إيجابياتهــا و نقــاط ضعفهــا مقارنــة بواقــع الحــال القانونــي 

و المؤسســي فــي ليبيــا  . و للقيــام بهــذا التمريــن يمكــن القيــام ب : 
 تمريــن عــام فــي إطــار جلســة عامــة يتــم فيــه عــرض مقتضــب لهــذه المســائل لمــدة ال تتجــاوز 30 دقيقــة 

ثــم نقــاش عــام لمــدة ال تتجــاوز 60 دقيقــة و تنتهــي بإعــداد تقريــر،
 تمرين في شكل مجموعات عمل تخصص كل واحدة منها لمسألة من مسائل اإلصاح المؤسسي : 

مجموعة عمل تعتني بإصاح المنظومة األمنية ،- 
مجموعة عمل تدرس إصاح المنظومة القضائية،- 
مجموعة عمل تخصص لمسألة إصاح قطاع اإلعام ،- 
مجموعة عمل تدرس آليات إصاح الجهاز العسكري،- 
مجموعة عمل تدرس آليات مكافحة الرشوة والفساد،- 
مجموعــة عمــل حــول أهــم اإلصاحــات التشــريعية، تنتهــي مجموعــات العمــل مــن تقاريرهــا - 

لتعرضهــا و تناقشــها مــع الجلســة العامــة. 
و يصاغ منها التقرير الختامي.- 
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العنصر الخامس: 
المصالحة

تنبنــي المصالحــة »علــى كّل مقاومــات العدالــة االنتقاليــة مــن تتّبــع للجنــاة والكشــف عــن الحقائــق التّاريخّيــة 
فــي  والّشــروع  وطنّيــة  لذاكــرة  وتأســيس  الّســابق  الّنظــام  لحــق ضحايــا  الــذي  الّضــرر  عــن  والّتعويــض 
اإلصاحــات الّسياســّية والقانونّيــة والمؤّسســاتّية التــي مــن شــأنها أن تقــي المجتمــع مــن العــودة مــّرة أخــرى 

لحالــة االســتبداد والّظلــم وانتهــاك حقــوق اإلنســان«.
بالّرجــوع إلــى الّتجربــة الليبيــة ناحــظ أّن هــذه اآلليــة تتميــز بالتذبــذب ســواًء علــى المســتوى التشــريعي أو 

علــى المســتوى التطبيقــي.  

1 - التذبذب على المستوى التشريعي : 
 يظهــر التذبــذب علــى المســتوى التشــريعي مــن خــال عــدم وضــوح مفهــوم المصالحــة فــي النصــوص 

المتعلقــة بالعدالــة االنتقاليــة مــن جهــة و وجــود تشــريعات تتعــارض مــع هــذه اآلليــة مــن جهــة أخــرى.

أ - عدم وضوح مفهوم المصالحة في النصوص المتعلقة بالعدالة االنتقالية
عــدم وضــوح مفهــوم المصالحــة فــي النصــوص ذات العاقــة بالعدالــة االنتقاليــة مرتبــط بمســألتين علــى 

األقــل:
 مســألة أولــى :  تتمثــل فــي عــدم وجــود تعريــف واضــح للمفهــوم فــي هــذه النصــوص بإســتثناء - 

القانــون عــد 17 لســنة 2012 الــذي يتحــدث عــن »إصــاح ذات البيــن بالطــرق الوديــة بيــن 
بعــض فئــات المجتمــع« رغــم أن هــذا التعريــف يبقــى تعريفــًا إجتماعيــا أو سياســيا أكثــر منــه 

تعريفــًا قانونيــًا.
ــة  ــة والعدال ــم 17 لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطني المــادة 1 مــن القانــون رق

ــة االنتقالي
تعريفات

في هذا القانون تعني المصطلحات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها:
العدالــة االنتقاليــة: -مجموعــة مــن اإلجــراءات التشــريعية والقضائيــة واإلداريــة  واالجتماعيــة التــي 
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تعالــج مــا حــدث خــالل فتــرة النظــام الســابق فــي ليبيــا ومــا قامــت بــه الدولــة مــن انتهــاكات لحقــوق 
اإلنســان وحرياتــه األساســية والعمــل علــى إصــالح ذات البيــن بالطــرق الوديــة بيــن بعــض فئــات 

المجتمــع.

مســألة ثانيــة : تتمثــل فــي إســتعمال المصطلــح إلــى جانــب مصطلحــات أخــرى تزيــد مــن غموضــه - 
مثــل المصالحــات اإلجتماعيــة و المصالحــات المجتمعيــة و المصالحــة اإلنتقاليــة و المصالحــة 

اإلتفاقية.
ــة  ــة والعدال ــم 17 لســنة 2012 م بشــأن إرســاء قواعــد المصالحــة الوطني المــادة 3 مــن القانــون رق

ــة االنتقالي
يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 
7- تحقيق مصالحات اجتماعية.

المادة 4 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 
9- تحقيق مصالحات مجتمعية.

المادة 5 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
يقوم تحقيق العدالة االنتقالية في ليبيا على الجوانب التالية:

5 - المصالحة اإلنتقالية.

المادة 8 من القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة االنتقالية
تنشــئ الهيئــة  إدارت متخصصــة حســب مكونــات العدالــة االنتقاليــة المحــددة فــي هــذا القانــون وذلــك 

علــى النحــو التالــي:
6 - إدارة التحكيــم والمصالحــة وتقــوم علــى الدعــوى إلــى المصالحــة االنتقاليــى والدعــوة إلــى العفــو 
ــم مــع لجــان المصالحــة وحكمــاء المناطــق اللحمــة  التشــريعي والعفــو العــام، ويكــون لهــا اتصــال دائ

الوطنيــة وتحقيــق شــروط المصالحــة بيــن تلــك المناطــق.
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ب - وجود تشريعات تتعارض مع آلية المصالحة
تتمثل هذه التشريعات أساسًا في:

- قانــون القانــون رقــم 13 لســنة 2013 المتعلّــق بالعــزل الّسياســي واإلداري الــذي اعتبــره الكثيــر - 
قانونــا جائــرا إلقصــاء عديــد األشــخاص مــن الذيــن كانــوا مواليــن للّنظــام الّســابق و يفتــح البــاب 

أمــام عدالــة  إنتقاميــة.
-  النــّص المتعلّــق بتمجيــد الّطاغيــة و قــد تــم إلغــاء هــذا النــص هــذا اإللغــاء بعــد تعّرضــه  للّنقــد - 

وطعن فيه دســتوريا بموجب الطعن رقم 5  لســنة 59 قضائية  الصادر بتاريخ 2012.6.14  
والمتعلــق بعــدم دســتورية القانــون رقــم 37 لســنة 2012 م  والــذي أعتبرتــه المحكمــة يشــكل حجــرا 
لغــاء الحــق الــذي كفلــه االعــان الدســتوري للفــرد والجماعــة علــى ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر واإ

، إلــى جانــب سلســلة مــن االحتجاجــات التــي قامــت بهــا بعــض مكونــات  المجتمــع المدنــي ضــّد هــذا القانــون 
ذاعــة األخبــار الّزائفــة واإلشــاعات  الــذي يقــّر بتســليط عقوبــة الّســجن المؤّبــد لــكّل مــن قــام بتمجيــد الّطاغيــة واإ

التــي تلحــق أضــرارا بالباد.

2 - التذبذب على المستوى التطبيقي
على الصعيد التطبيقي يظهر تذبذب آلية المصالحة في وجود عدة عوائق أمام هذه المصالحة.

تتمثل هذه العوائق أساسا في :
ضعف اإلرادة السياسية وعدم حسم موقفها من المصالحة .	 
ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم فعاليتها في بعض االحيان .	 
تأخر محاسبة الضالعين في االنتهاكات فاالعتراف بالجرائم شرط أساسي للمصالحة	 
تعدد القنوات التي تتحرك في هذا الملف مما  يشتت جهود المصالحة واألفكار.	 
رواســب الماضــي المعطلــة لطاقــات الشــعب مثــل إهمــال دور المــرأة فــي بنــاء المجتمــع و إهمــال 	 

دورهــا السياســي و قــد كان للمــرأة مشــاركات فاعلــة فــي الجهــاد الليبــي ضــد االســتعمار و كان 
لهــا دور أكبــر فــي الثــورة.

حالة عدم االستقرار السياسي واالنفات االمني وتجد االشتباكات العسكرية	 
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التمرين السابع: 

المصالحة

يهدف هذا التمرين إلى تمكين المتدربين من : 
 مفهوم المصالحة و أهدافها ، -آليات المصالحة ,

التعــرف علــى بعــض التجــارب المقارنــة و محاولــة اســتخراج نقــاط قوتهــا و نقــاط ضعفهــا و مــدى اإلســتلهام 
منهــا فــي المســار الليبــي واالطــاع علــى تجــارب المصالحــة فــي ليبيــا خاصــة التــي أعقبــت فتــرة االســتعمار 

االيطالي))وثيقة الحرابي (( .
للقيام بهذا التمرين يمكن : 

إما اإلكتفاء بعرض عام من المدرب و نقاش عام .
أو تقسيم المتدربين على مجموعات ضيقة تركز كل منها على إحدى مكونات المصالحة :

المصالحــة الفرديــة : بيــن الضحايــا و المســؤولين عــن االنتهــاكات: شــروطها، توقيتهــا ، آثارهــا المصالحــة 
الجماعيــة : بيــن المواطنيــن و المؤسســات : اإلعتــذارات الرســمية ، اإلصاحــات واجبــة اإلتبــاع.

المصالحة و مبدأ عدم اإلفات من العقاب . 
هيئات المصالحة : تركيبها و دورها . 

المراة و دورها في المصالحة .
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ملحق: 
النصوص القانونية ذات العالقة بالعدالة االنتقالية 

في ليبيا

تنويه :
القوانيــن والقــرارات المرفقــة بالدليــل والمتعلقــة بمســار العدالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا هــي مــا تمكــن فريــق 

العمــل مــن تجميعــه .

1 - النصوص القانونية الليبية
 اإلعانات الدستورية والبيانات:	 
 بيان انتصار ثورة 17 فبراير 2011.- 
 اإلعان الدستوري 8 أوت 2011 الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي  لبيبا.- 
التعديــل الدســتوري رقــم 1 لســنة 2012م بشــأن تعديــل بعــض فقــرات المــادة 30 مــن االعــان - 

الدســتوري المؤقــت .
تعديل دستوري رقم 2 لسنة 2012 م الصادر في 2012.6.3 - 
 تعديل دستوري رقم 3 لسنة 2012م  والصادر بتاريخ 2012.7.5- 
 التعديــل الدســتوري رقــم )4( لســنة 2012 م فــي شــأن تعديــل التعديــل الدســتوري رقــم 1 لســنة - 

2012 م والصــادر بتاريــخ 1 ســبتمبر 2012 م
 تعديل دستوري رقم 5 لسنة 2013 م والصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 م- 
 تعديل دستوري رقم 6 لسنة 2014م الصادر بتاريخ 5 فبراير 2014 م - 
 تعديل دستوري رقم 8 لسنة 2014م الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2014 م- 
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 القوانين:	 
 قانون رقم 5 لسنة 2011 بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان.- 
 قانون 4 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.- 
 قانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن تجريم الحزبية.- 
 قانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات. - 
 قانون رقم 16 لســنة 2012 بإضافة بعض األحكام إلى القانون رقم 10 لســنة 2012 بشــأن - 

صــرف مبلــغ مالــي لألســر الليبيــة.
 قانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية.- 
قواعــد -  إرســاء  بشــأن   2012 17لســنة  رقــم  للقانــون  المنقــح   2012 لســنة   41 رقــم  قانــون   

ليبيــا. فــي  والعدالــة  المصالحــة 
 قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم.- 
 قانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية«تم إلغاءه«.- 
 قانون رقم 38 لسنة 2012 بشأن بعض اإلجراءات الخاصة بالمرحلة االنتقالية  .- 
 قانون رقم 50 لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين.- 
 قانــون رقــم 51 لســنة 2012 بتعديــل حكــم فــي القانــون 35 لســنة 2012 بشــأن العفــو عــن - 

بعــض الجرائــم.
 القانــون رقــم 52 لســنة 2012 م بشــأن وضــع ضوابــط تقلــد بعــض الوظائــف  ألغــي بطعــن - 

دســتوري رقــم 16 لســنة 59 قضائيــة . 
 قانــون رقــم 58 لســنة 2012 فــي شــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون 6 لســنة 2006 بشــأن - 

نظــام القضــاء.
 قانون رقم 63 لسنة 2012 بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.- 
 قانون رقم 65 لسنة 2012 في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي.- 
 قانون رقم 10 لسنة 2013 في شأن تجريم التعذيب واإلخفاء القسري والتمييز.- 
 قانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات واإلجراءات العسكرية.- 
 قانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن العزل السياسي واإلداري.- 
 قانون رقم 14 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.- 
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 قانون رقم 119 لسنة 2011 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.- 
 قانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون نظام القضاء.- 
قانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة.- 
 قانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية.- 
 قانون رقم 29 لسنة 2013 في شأن العدالة االنتقالية  .- 
 قانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.- 
 قانون رقم5 لسنة 2014 بشأن تعديل المادة195 من قانون العقوبات.- 
-القرارات:	 
قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 17 لســنة 2012 بشــأن إقــرار مبــدأ اإلصــاح المؤسســي - 

واإلداري. السياســي  والعــزل 
 قــرار المجلــس الوطنــي االنتقالــي  رقــم 18 لســنة 2012 بشــأن تســمية رئيــس وأعضــاء هيئــة - 

تقصــي الحقائــق والمصالحــة.
 قــرار الشــؤون القانونيــة رقــم2 لســنة 2011م بشــأن تشــكيل لجنــة التوثيــق والتحقيــق فــي جرائــم - 

النظــام التابعــة للمجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت والصــادر فــي مــارس 2011
 قــرار الشــؤون القانونيــة رقــم 3 لســنة 2011م بشــأن تشــكيل لجنــة توثيــق ومتابعــة شــؤون - 

المحتجزبــن والمرتزقــة والمفقوديــن التابعــة للمجلــس الوطنــي االنتقالــي المؤقــت والصــادر بتاريــخ 
1أبريــل 2011

 قرار المجلس الوطني االنتقالي  رقم 19 لسنة 2012 بشأن إنشاء لجنة أزمة.- 
 قرار المجلس الوطني االنتقالي  رقم 44 لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس األعلى لإلعام.- 
 قرار المجلس الوطني االنتقالي  رقم 58 لسنة 2012 بشأن المجلس األعلى لإلعام.- 
 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 28 لســنة 2012 بتنظيــم الــجھاز اإلداري لــوزارة رعايــة اســر الشــهداء - 

والمفقودين.
 قــرار المجلــس الوطنــي االنتقالــي  المؤقــت رقــم 53 لســنة 2012 بشــأن تشــكيل لجنــة التســليم - 

واالســتام.
 قرار رقم 85 لسنة 2012 بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين.- 
 قرار رئيس المجلس الوطني االنتقالي  المؤقت رقم 47 بإنشاء قوة عسكرية.- 
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الداخليــة-  اختصاصــات وزارة  التنظيمــي و  الهيــكل  باعتمــاد   2012 لســنة   145 رقــم  قــرار    
و تنظيم جهازها اإلداري. 

 قــرار رقــم 27 لســنة 2013 فــي شــأن إخــاء مدينــة طرابلــس مــن المظاهــر المســلحة غيــر - 
الشــرعية.

 قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم 30 لسنة 2012 بشأن اتخاذ إجراءات مستعجلة.- 
 قرار رقم 53 لسنة 2013 بشأن األحداث األليمة التي وقعت بمدينة بنغازي.- 
 قرار رقم 57 لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.- 
 قرار رقم 59 لسنة 2013 بشأن واقعة مذبحة سجن ابو سليم.- 
 قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 87 لســنة 2013 م بشــأن تنفيــذ قــراري المؤتمــر رقــم 27 و - 

53 لســنة 2013 نقــل تبعيــة غرفــة عمليــات ثــوار ليبيــا .
 قــرار المؤتمــر الوطنــي العــام رقــم 1 لســنة 2014م فــي شــأن تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق - 

وتحديــد مهامهــا.

-فقه القضاء:	 
 القــرار الصــادر مــن الدائــرة التمهيديــة الثانيــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 12 ســبتمبر - 

.2014
 حكم الدائرة المدنية الثالثة  في محكمة أستئاف بنغازي تحت رقم 785-2012 م- 
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الفهرس

6 تمهيد: مقّومات العدالة االنتقالية 
6    1 - مفهوم العدالة االنتقالية 
8    2 - عاقة العدالة االنتقالية بالعدالة العادية 

12 العنصر األّول: البحث عن الحقيقة 
13    1 - مفهوم البحث عن الحقيقة 
13     أ. من الّناحية الموضوعّية 
16     ب. من الناحية الزمنية 
20    2 - األطراف المتدخلة في البحث عن الحقيقة 
20     أ. األطراف الّتقليدّية المتدّخلة : لجنة تقصي الحقائق 
40     ب. األطراف غير التقليدية في البحث عن الحقيقة 

46 العنصر الثاني: المساءلة والمحاسبة 
48    1 - من سيقع تتبعه ومحاسبته 
48     أ. »الدولة أو إحدى مؤسساتها أو األفراد الذين يتصرفون باالستمداد منها.« 
48     ب. أي أطراف أخرى 
49    2 - من يقوم بالتتّبع 
49     أ. األطراف الداخلية 
49     التتّبع القضائي 
50     أطراف أخرى تتدخل في عملية التتبع 
51     ب. أطراف دولية 
51     قرارات مجلس األمن 
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54     مدي إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

58 العنصر الثالث: التعويض وجبر الضرر ورّد االعتبار 
59    1 - المنتفعون بالتعويض وجبر الضرر ورد االعتبار 
59     أ. االعتراف بالمتضررين 
60     ب. أصناف الضحايا 
63    2 - المتدخلون في عملية التعويض 
63     أ. وزارة رعاية أسر الشهداء 
66     ب. هيئة تقّصي الحقائق 
67      ج. الجهاز القضائي 
68     د. مجلس الوزراء 
68    3 - آليات التعويض وجبر الضرر ورد اإلعتبار 
68     أ. اآلليات المالية 
70     ب. اآلليات الرمزّية والمعنوّية 
71     ج. اآلليات اإلدارّية 

74 العنصر الرابع: إصاح المؤسسات وضمانات عدم العود 
74    1 - اإلصاحات التشريعّية 
74     أ. النصوص الملغاة 
76     ب. الّنصوص المعّدلة 
78      ج. الّنصوص الجديدة 
79    2 - اإلصاحات المؤسساتية 
80     أ. اإلصاحات العاّمة 
81     ب. اإلصاحات القطاعية 
90    3 - ضمانات عدم العود 
90     أ. ضمانات إجرائّية 
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96     ب. ضمانات مؤسساتّية 

100 العنصر الخامس: المصالحة 
100    1 - التذبذب على المستوى التشريعي 
100     أ. عدم وضوح مفهوم المصالحة في النصوص المتعلقة بالعدالة االنتقالية 
102     ب. وجود تشريعات تتعارض مع آلية المصالحة 
102    2 - التذبذب على المستوى التطبيقي 

104 ملحق النصوص القانونية ذات العاقة  بالعدالة االنتقالية في  ليبيا 
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