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ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﻤﺌﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ  7ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮز  ،2012ﻓﻲ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ،اﻟﻘﺴﻂ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع .و أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم و اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف
ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻌﻠﻮ اﻟﺠﺒﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺂﻣﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ آﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻮا إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع
ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ  2011ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻈﻠﻢ و ﻫﺒّﻮا ﻓﻲ وﺟﻪ أﻗﺪار ﻗﺎﺳﻴﺔ و وأﺳﻘﻄﻮا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ

فما انفكت امليليشيات تترصف وكأنها فوق
القانون ،وما من أحد يحاسبها .وال يزال آالف
األشخاص رهن االعتقال دونما تهمة أو محاكمة-
وقد مىض عىل بعضهم أكثر من سنة .وال تزال
امليليشيات تختطف األفراد وتحتجزهم يف أماكن
اعتقال غري رسمية .بينما يتفىش التعذيب وغريه
من صنوف سوء املعاملة؛ وفارق عرشات
األشخاص الحياة نتيجة التعذيب .وما برحت
املؤسسات العامة ،ومن بينها املؤسسة القضائية،
ضعيفة وتفتقر لثقة الناس ،بعد استخدامها
طويالً كأدوات للقمع يف عهد القذايف.
زد عىل ذلك ،فقد رشد آالف األشخاص من ديارهم
وما زالوا مشتتني يف شتى أنحاء البالد ،بما يف ذلك
يف مخيمات للنازحني تفتقر إىل املوارد والخدمات.
وهم ممنوعون من العودة إىل ديارهم وإعادة بناء
حياتهم عىل يد ميليشيات تسعى إىل االنتقام .وفقد
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ك ّلفت االنتفاضة الليبية ،وما تالها من نزاع مسلح،
العديد من األرواح ،وتسببتا بمعاناة هائلة لألهايل،
فأضافت الكثري من اآلالم إىل ما كابده الشعب
الليبي من قمع وانتهاكات طيلة  42سنة ،تحت
حكم العقيد القذايف .بيد أنه ،وبعد مرور ما يقرب
من العام عىل سقوط طرابلس ،عندما أصبح معظم
البالد تحت سيطرة القوات املوالية للمجلس
الوطني االنتقايل ،ما برحت اإلصالحات يف مضمار
حقوق اإلنسان ،التي تمس إليها الحاجة ،تراوح يف
مكانها.

العديد من هؤالء ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
أما امليليشيات ،التي رفضت إلقاء سالحها
واالنضمام إىل الجيش الوطني والرشطة الوطنية،
فكثريا ً ما تشتبك فيما بينها مستخدمة أسلحة من
قبيل املدافع الرشاشة ومدافع الهاون يف املناطق
السكنية -وبما يؤدي إىل إصابات بني األهايل وإىل
أرضار واسعة النطاق يف املمتلكات .وما برح
النظام القضائي مشلوال ً وغري قادر عىل تحقيق
العدالة واإلنصاف لضحايا انتهاكات حقوق
اإلنسان الكثر -سواء تلك التي ارتكبها حكم القذايف
وقواته املسلحة ،أو خصومه .وال تزال التعهدات
باحرتام حقوق اإلنسان مجرد وعود فارغة.
إن أمام املؤتمر الوطني العام فرصة ثمينة لكرس
الحلقة املفرغة النتهاكات حقوق اإلنسان واإلفالت
من العقاب ،التي وسمت أربعة عقود من االنتهاك
املنهجي لحقوق اإلنسان ،وإفالت مؤيدي الحكم
وقوات األمن من العقاب ،وقمع أي شكل من
أشكال الرأي اآلخر .صحيح أن املهمة التي
يواجهها املؤتمر الوطني العام هائلة .فعىل
السلطات الليبية ضمان اإلمساك بزمام امليليشيات
املسلحة والسيطرة عليها ،وإرساء حكم القانون يف
ليبيا .بيد أن منظمة العفو الدولية ،ولهذا الغرض،
تطرح عىل أعضاء املؤتمر الوطني العام 10
خطوات للنظر فيها باعتبارها خطوات رضورية
ينبغي تبنيها لتبيان التزامه الحقيقي بالكفاح من
أجل ضمان حقوق اإلنسان للجميع.
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ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
يتعني إقرار عملية لتجريد امليليشيات املسلحة من أسلحتها ،وترسيح أفرادها ،وإعادة إدماجهم ،وإىل تنفيذ هذه العملية دون إبطاء .كما يتعني أن يتضمن هذا آلية
مستقلة للتدقيق والغربلة للحيلولة دون إدماج أعضاء يف امليليشيات -أو أفراد آخرين -ممن يشتبه عىل نحو معقول بأنهم قد تورطوا يف انتهاكات خطرية لحقوق
اإلنسان ،يف الجيش أو الرشطة أو قوات األمن ،إىل حني التحقيق معهم واالنتهاء من مقاضاتهم.

 .2وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻘﺒﺾ واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﻴﻦ
يتعني عدم السماح للميليشيات املسلحة بالقبض عىل األشخاص واعتقالهم واستجوابهم .فال يجوز أن يقبض عىل أحد إال وفق اإلجراءات القانونية ،وعىل األسس
التي يحددها القانون .كما يتعني منح املعتقلني الفرصة لالتصال بعائالتهم ومحامييهم ،ولتلقي املساعدة الطبية التي يحتاجون إليها.
ويف هذا الصدد ،ينبغي مواءمة الترشيع الليبي مع القانون واملعايري الدوليني .ودونما تأخري إضايف ،يتعني نقل جميع املعتقلني إىل مراكز احتجاز تخضع إلرشاف
النيابة العامة ووزارة العدل ،وإقرار أحكام تكفل الرقابة املستقلة عليها.

 .3ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ
يتعني عدم التساهل مع التعذيب تحت أي ظرف من الظروف .كما يتعني التحقيق يف جميع التقارير املتعلقة بالتعذيب أو بغريه من صنوف سوء املعاملة ،ويجب
أن يواجه الجناة العدالة .ويتوجب إعالن جميع أماكن االحتجاز عىل املأل وإخضاعها لزيارات تفتيش منتظمة من جانب هيئات مستقلة ال يعلن عنها مسبقا ً.
ويتعني إبعاد جميع من يشتبه عىل نحو معقول بأنهم يمارسون التعذيب ،أو ينتهكون حقوق املعتقلني ،من مناصبهم ،وذلك إىل حني إجراء تحقيق يف هذه
الشبهات ومقاضاة املشتبه بهم .ويتعني مواءمة القوانني الليبية مع األحكام ذات الصلة بهذا األمر يف القانون الدويل.
إن "االعرتافات" التي تنتزع تحت التعذيب واإلكراه ال يجوز أن تستخدم أبدا ً كدليل يف أية إجراءات قانونية .ويتعني إلغاء املادة  2من القانون  38لسنة ،2012
التي تعطي ثقالً قانونيا ً ملا تجريه امليليشيات املسلحة وهيئات أخرى من تحقيقات.

 .4إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺿﻤﺎن إﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻟﺔ
ضمان استقاللية السلطة القضائية والنص عىل األمن الوظيفي للقضاة يف القانون ،مع توفري الحماية ضد التدخل السيايس .ويجب أن يكون األشخاص املعينون
متسمني بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة واملؤهالت املناسبة.
إنشاء عملية نزيهة وشفافة لفرز أعضاء السلطة القضائية بغرض استبعاد القضاة املتورطني يف عمليات االعتقال التعسفي ،واملحاكمات الجائرة ،وغريها من
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
يجب منح أي شخص ،متهم بارتكاب جرم ،محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومحايدة منشأها القانون .ويتعني إما اإلفراج فورا ً عن آالف املعتقلني دون تهمة
أو محاكمة ،أو توجيه تهم جنائية معرتف بها إليهم ومنحهم محاكمات عادلة .ويتعني أن يم ﱠكن هؤالء من االتصال الفعال باملحامني.

 .5إﺻﻼح أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
يتعني أن تغدو سياسات جميع األجهزة األمنية وهيئات إنفاذ القانون ،وإجراءاتها وممارساتها ،عىل اتساق مع القانون واملعايري الدوليني ،بما يف ذلك مدونة األمم
املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني .ويتعني اعتماد معايري صارمة واضحة الرشوط لتجنيد منتسبي األجهزة األمنية وتدريبهم .كما يتوجب
إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالحق يف تقيص التقارير املتعلقة بانتهاكاتها.
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 .6وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب
يتعني تعديل القانون  38لسنة  2012إللغاء الحصانة التامة املمنوحة ألعضاء امليليشيات املسلحة املسؤولني عن انتهاكات لحقوق اإلنسان .وإقرار الحقيقة بشأن
جميع االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان ،وجرائم الحرب التي ارتكبت منذ  ،1969وخالل الرصاع املسلح ،بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت عىل أيدي
الحكومة السابقة أو من قبل معارضيها .وينبغي لهذه التحقيقات أن تجرى من قبل هيئة لديها السلطة للحصول عىل كافة املعلومات الرضورية للتحقيق ،وأن
يكون تحت ترصفها جميع املوارد املالية والتقنية الالزمة من أجل إجراء تحقيق فعال ،بما يف ذلك سلطة جلب املتورطني والشهود لإلدالء بشهاداتهم ،واملطالبة
بتقديم األدلة.
ويتعني مقاضاة الجناة املشتبه بهم -حيثما توافرت أدلة مقبولة كافية لذلك -كما ينبغي أن يتلقى الضحايا وعائالتهم جرب الرضر املناسب ،وبما يف ذلك التعويض
وليس التعويض املايل فحسب.

 .7ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ينبغي إلغاء جميع األحكام القانونية املج ﱢرمة لألنشطة التي ترقى إىل مرتبة املمارسة السلمية لحرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها ،بما يف
ذلك مواد قانون العقوبات املتعلقة بالجرائم "ضد الدولة" )املواد  178و 195و 206و 207و ،208عىل سبيل املثال(.
كما ينبغي إنفاذ تدبري لحماية الصحفيني والناشطني وسواهم ممن يدلون بآرائهم بشأن االنتهاكات الجارية التي ترتكبها امليليشيات املسلحة.

 .8ﺿﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﺠَّ ﺮة إﻟﻰ دﻳﺎرﻫﺎ
يتعني اتخاذ إجراءات فورية لضمان السماح لجميع من هجﱢ روا قرسا ً من ديارهم ،بمن فيهم التاورغاء واملشاشية ،بالعودة إىل ديارهم؛ وكفالة سالمتهم؛ وتلقيهم
الجرب واإلنصاف ،بما يف ذلك تعويضهم وتقديم املساعدة لهم كي يعيدوا بناء منازلهم وسبل عيشهم.
كما يتعني تقديم أولئك الذين أجربوهم قرسا ً عىل مغادرة منازلهم ،ومن قاموا بأعمال ثأرية وبهجمات انتقامية ضدهم ،إىل ساحة العدالة.

 .9ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة و وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ
ينبغي إعادة النظر يف جميع القوانني واملمارسات التي تمﱢ يز ضد املرأة بسبب الجنسانية ،ومواءمتها مع القانون واملعايري الدوليني.
كما ينبغي تعديل الترشيعات القائمة عىل التمييز ،فيما يتعلق بالزواج والطالق واملرياث .وينبغي اتخاذ التدابري املناسبة لزيادة تمثيل املرأة يف الحياة العامة للبالد،
وال سيما يف املناصب التنفيذية ويف الفروع الترشيعية للحكم مستقبالً .ويتعني مواءمة أية أحكام قانونية وممارسات تميﱢز ضد األفراد عىل أية أسس أوردها
القانون الدويل ،مع أحكام القانون واملعايري الدوليني أو إلغاؤها.

 .10ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
يتعني اتخاذ خطوات ملكافحة العنرصية والتمييز ضد األفراد من ذوي البرشة السوداء ،سواء أكانوا ليبيني أم أجانب .وينبغي وضع اسرتاتيجية لالحتفاء بالتنوع
العرقي املوجود يف ليبيا وباإلسهام اإليجابي للمهاجرين ،بمن فيهم أولئك القادمون من الدول األفريقية جنوب الصحراء ،وتطبيق هذه االسرتاتيجية.
كما ينبغي احرتام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع األقليات يف ليبيا ،بمن فيهم األمازيغ.
كما يجب ضمان حق كل فرد يف التماس ملجأ والتمتع به خالصا ً من االضطهاد.

رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ MDE 19/017/2012 :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل 2012
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 10ﺧﻄﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
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إﻋﻼن )ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺘﻮ( ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ

أعىل الصفحة ،إىل اليمني:
معتقل سابق يري منظمة العفو الدولية الندوب التي
خلفها تعرضه للرضب ،ليبيا ،مايو/أيار  .2012حيث
أفرج عنه دون تهمة عقب ثالثة أيام يف حجز امليليشيات
املسلحة

أعىل الصفحة ،إىل اليسار:
أحد املنكوبني يري منظمة العفو الدولية بيته املحرتق يف
النارصية ،بليبيا ،مايو/أيار  .2012ونجم الدمار عن
اعتداء قامت به امليليشيات املسلحة يف مارس/آذار
.2012
أسفل الصفحة :مركز اعتقال يديره األمن العسكري
الوطني يف مرصاتة حيث قامت منظمة العفو بإجراء
مقابلة مع ضحايا التعذيب.

رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ:
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ  3ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ وﻣﺆازر ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150ﺑﻠﺪا ً
وإﻗﻠﻴﻤﺎ ً ،ﻳﻨﺎﺿﻠﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺗﺘﻤﺜﻞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ
اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﺗﻀﻄﻠﻊ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﺪﻋﻮي واﻟﺘﻌﺒﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺒﺮﻋﺎت اﻷﺻﺪﻗﺎء.
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