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ّ
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يونيو 2016
مقدمة

في شهر أبريل من سنة  ،2015أع ّدت منظمة «محامون من أجل
العدالة في ليبيا» باالشتراك مع منظمة «ريدرس» تعليقا ً قانونيا ً
مفصال ً للمقترحات الدستورية الصادرة عن الهيئة التأسيسية
ّ
لصياغة مشروع الدستور في ديسمبر من العام ( 2014سيشار
إليها هنا باملقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  )2014من حيث
فعاليتها في تكريس احلظر املطلق للتعذيب وغيره من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (التعذيب
1
واملعاملة السيئة).
أدرج التعليق التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق اإلنسان من
أجل ضمان احلظر املطلق للتعذيب؛ وقد ّم حتليال ً مقارنا ً ألشكال
حماية مناهضة التعذيب في الدساتير من حول العالم؛ وبحث في
تضمن
تاريخ ليبيا الدستوري في ما يتعلق بحظر التعذيب؛ كما
ّ
ت محددة وتوصيات للصياغة من أجل ضمان تكريس احلق
تعليقا ٍ
املطلق في احلرية من التعذيب والضمانات ذات الصلة في الوثيقة
الدستورية املستقبلية لليبيا.
ومذ نشر التعليق ،والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
تعمل على توحيد توصياتها الدستورية في وثيق ٍة واحدة نهائية
تتوافق بشأنها .وقبل فترة وجيزة ،بتاريخ  19أبريل  ،2016نشرت
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودةً ثاني ًة
صوت
(سيشار إليها هنا مبسودة الدستور لشهر أبريل ّ ،)2016
لصاحلها  34عضوا ً من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور ومتّت إحالتها إلى مجلس النواب .وخالل هذه العملية ،مت ّ
تعديل عدد من املواد ذات الصلة مبناهضة التعذيب ضمن املقترحات
الدستورية لشهر ديسمبر  .2014إال ّ أ ّن العملية توقفت وأثيرت
الشكوك حول صالحية مسودة الدستور لشهر أبريل  2016على
اعتبار أ ّن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لم تلتزم
يتعي مبوجبه
بالشرط املنصوص عليه في اإلعالن الدستوري والذي
ّ
يصوت
أو
تقدمي مسودة تلقى موافقة أكثرية الثلثني زائد واحد
ّ
لصاحلها  41عضواً ،إمنا عمدت الهيئة إلى تعديل نصابها وقواعد
التصويت من أجل تقدمي املسودة .قامت كلّ من منظمة محامون
من أجل العدالة في ليبيا ومنظمة ريدرس بتحليل مسودة الدستور
لشهر أبريل  2016وهما تق ّدمان في التقرير أدناه توصيات إضافية
على النص اجلديد .تق ّدم هذه التوصيات إلى الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور لضمان اتساق الدستور املستقبلي لليبيا،
وبخاصة املواد املتعلقة بحظر التعذيب واملعاملة السيئة ،مع
املتعمق للمقترحات الدستورية لشهر
 1ميكن االطالع على التحليل السابق
ّ
ديسمبر  2014عبر الرابط التاليhttp://www.libyanjustice.org/downloads/ :
Publications/anti-torture-commentary---arabic---final---pdf.pdf

املعايير القانونية الدولية .ميكن االطالع على تعديالت الصياغة
املقترحة لكل توصية في امللحق.
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تضمني حظر التعذيب يف مادة منفصلة

لم تتضمن املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014مادةً
السيئة؛ وقد
منفصلة تتناول احلظر املطلق للتعذيب واملعاملة
ّ
اعتمدت مسودة الدستور لشهر أبريل  2016املقاربة نفسها.
كجزء من املادة العامة حول «حرمة اجلسد وسالمته البدنية
والعقلية» ،تلزم املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014الدولة
بـ»اتخاذ التدابير الالزمة لـ...حظر التعذيب والعقوبات القاسية
والالإنسانية واملهينة».
في مسودة الدستور لشهر أبريل  ،2016ميكن االطالع على عناصر
تنص املادة 38
من احلق في احلرية من التعذيب في املادتني  38و.40
ّ
واملتعلقة بـ «احلق في السالمة» على ما يلي« :لكل إنسان احلق
في سالمته اجلسدية والبدنية والعقلية ».وتنص املادة  40حول
«الكرامة اإلنسانية» على ما يلي« :تلتزم الدولة بحماية الكرامة
اإلنسانية والوقاية من صور العنف ومناهضة التعذيب وضروب
املعاملة القاسية واملهينة والالإنسانية واإلخفاء القسري» كما
حتظر االجتار بالبشر والعبودية والسخرة.
تعتبر اللغة املستخدمة في املادة  40مبهم ًة مبا أنها تتطرّق إلى
ب واح ٍد من التزام الدولة ،وهو االلتزام بـ»مناهضة» التعذيب
جان ٍ
وال تشير إلى اجلوانب األخرى من هذا االلتزام أال وهي حظر أفعال
التعذيب ،واملعاقبة عليها واحلماية منها .باإلضافة إلى ذلك ،لم
التزام
ينص على
يق ّدم النص حظرا ً مطلقا ً جلرمية التعذيب ولم
ٍ
ّ
واضح اإلنفاذ من جانب الدولة في اتخاذ التدابير اإليجابية للقضاء
تنص املادة  72املع ّدلة أ ّن
على أفعال التعذيب .إضاف ًة إلى ذلك،
ّ
املاسة باحلقوق واحلريات».
أوامرها
«على السلطات اخملتصة تسبيب
ّ
ينص على حظر التعذيب في
في ظلّ غياب بند ال يجوز تقييده
ّ
تلمح إلى أن ّه
أنها
على
املادة
هذه
كافة الظروف ،ميكن إساءة فهم
ّ
ميكن تبرير التعذيب في بعض الظروف ،خالفا ً اللتزامات ليبيا مبوجب
2
القانون الدولي.
يتضمن حظرا ً صريحا ً
ويع ّد افتقار املسودة إلى حكم منفصل
ّ
ت تتضمن فيه املادتان  38و 40من
للتعذيب أمرا ً مثيرا ً للجدل .في وق ٍ
نصها« :ال يجوز التذرع
 2املادة  )2( 2من اتفاقية مناهضة التعذيب واضحة في ّ
بأية ظروف استثنائية أيا ً كانت ،سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا
باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حاالت الطوارئ العامة
االخرى كمبرر للتعذيب».

1

وموسعة جلذب االنتباه الالزم ألهمية حظر
تدعو احلاجة إذًا إىل مادة منفصلة
ّ
التعذيب ،وهي ثغرة هامة نظرًا إىل انتشار التعذيب واملعاملة السيئة يف ليبيا ،واآلثار
ري من الليبيني.
التي ال ميكن حموها التي ترتكها هذه اجلرمية على عددٍ كب ٍ
يوضح أ ّن التعذيب يشمل األلم أو
مناهضة التعذيب ،وأن ّ
املعاناة اجلسدية أو العقلية ،وميكن أن ميارس لغايات عدة
(بغية انتزاع معلومات أو اعتراف ،أو كعقوبة ،أو تخويف أو
إكراه أو أي سبب آخر يقوم على التمييز).

مسودة الدستور لشهر أبريل  2016إشارةً عام ًة إلى حظر التعذيب
تنصان على االلتزامات احملددة املطلوبة
واملعاملة السيئة ،إال ّ أن ّهما ال ّ
لتوفير احلماية املالئمة لهذا احلق املطلق .تدعو احلاجة إذا ً إلى مادة
وموسعة جلذب االنتباه الالزم ألهمية حظر التعذيب،
منفصلة
ّ
وهي ثغرة هامة نظرا ً إلى انتشار التعذيب واملعاملة السيئة في
ليبيا ،واآلثار التي ال ميكن محوها التي تتركها هذه اجلرمية على عددٍ
كبي ٍر من الليبيني.

تفرض احلالة االستثنائية وغير املستقرّة التي تعيشها ليبيا
حاليا ً إدراج التعريف بالتعذيب على أساس الفعل املرتكب
وليس هوية الضحية ،وال ميكن حصر اجلناة باملسؤولني
الرسميني فقط .يقر ّ التعريف بالتعذيب على هذا الشكل
بواقع أ ّن التعذيب فعل ميكن ألي فردٍ أن يرتكبه مبا في ذلك
اجلهات الفاعلة غير املنتمية للدولة .وبتقدمي تعريف ال
معينة يكون من املمكن
ت أو
يقتصر على مجموعا ٍ
ٍ
ظروف ّ
معاجلة مشكلة رئيسية طرحها قانون جترمي التعذيب
واإلخفاء القسري والتمييز الصادر سنة  ،2013والذي حصر
التعذيب باألفعال املرتكبة بحق املعتقلني.

وكما سبق وأشرنا في تعليقنا السابق على املقترحات الدستورية
نحث الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
لشهر ديسمبر ،2014
ّ
على حظر جميع أفعال التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا يتوافق مع اللغة
املستخدمة في اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
(اتفاقية مناهضة التعذيب) وجذب االنتباه الالزم إلى هذا احلظر
في ماد ٍة قائمة بذاتها .فمن شأن هذه اخلطوة أن تفسح اجملال لشرح
االلتزامات والضمانات ذات الصلة والتي تع ّد ضروري ًة لتوفير إطار
عمل شامل ألشكال احلماية من التعذيب واملعاملة السيئة .كما
يساعد ذلك أيضا ً في إزالة الغموض وتوضيح االلتباسات الواردة في
النص احلالي ،ويضمن أن تكون مؤسسات الدولة ،التي تسند إليها
مهمة تنفيذ املواد الدستورية ،كالهيئتني القضائية والتشريعية،
كونت فهما ً واضحا ً للطبيعة املطلقة للحظر وأهميته.
قد ّ
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بنا ًء عليه ،نقترح التعريف بالتعذيب باعتباره أي عمل
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا ً كان أم عقلياً ،يلحق
عمدا ً بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو من
شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته
على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص
ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه ،هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم
على التمييز أيا ً كان نوعه.

التعريف بالتعذيب

ال تتضمن مسودة الدستور لشهر أبريل  2016تعريفا ً بالتعذيب
السيئة .في التعليق السابق الذي قمنا فيه بدراسة
أو املعاملة
ّ
املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  ،2014كنا قد أوصينا
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ،أن يدرجوا في الدستور
السيئة ،وتعريفا ً
مادة منفصلة تتضمن حظر التعذيب واملعاملة
ّ
بالتعذيب يتوافق مع املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
مفصل
التعذيب .وبالتالي ،ال يزال اقتراحنا األولي بإدراج تعريف
ّ
للتعذيب قابال ً للتطبيق بالقدر نفسه على مسودة الدستور لشهر
أبريل :2016
نقترح أن يعرّف بالتعذيب في مادة منفصلة بهدف توفير
أساس قانوني شامل ملبدأ حظر التعذيب .ويجب أن يتوافق
ٍ
هذا التعريف مع اللغة الواردة في املادة  1من اتفاقية

وإ ّن ترسيخ هذا التعريف املقترح للتعذيب يتيح لليبيا
االلتزام باملعايير احملددة في اتفاقية مناهضة التعذيب التي
التقيد بها باعتبارها دولة طرفا ً فيها.
عليها
ّ
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التجارب الطبية

حظرت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر « 2014التجارب
العلمية والطبية على اإلنسان لغير مصلحته العالجية» ،كجزء
من املادة املتعلقة بـ»حرمة اجلسد وسالمته البدنية والعقلية».
في حتليلنا ،أوصينا مبراجعة هذه املادة بحيث تتوافق مع املادة  7من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة  1966والتي
متنع التجارب الطبية والعلمية دون الرضا احلر للفرد ،حتى وإن كانت
ملصلحته العالجية.

املستقرة التي تعيشها ليبيا حاليًا إدراج التعريف
تفرض احلالة االستثنائية وغري
ّ
بالتعذيب على أساس الفعل املرتكب وليس هوية الضحية ،وال ميكن حصر اجلناة
باملسؤولني الرسميني فقط.
2

أن االحتجاز التعسفي مسموح به طاملا
قد يتمثل تأثري املادة  73يف التلميح إىل ّ
يحق للفرد باحلصول على تعويض.
حذفت مسودة الدستور لشهر أبريل  2016اإلشارة إلى التجارب
العلمية والطبية؛ إذ تنص املادة  38فقط على أنه «ال يجوز الكسب
املادي من الكائن البشري وأعضائه» .نحث الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور على إدراج ضمانة تفرض عدم إجراء التجارب
العلمية أو العالج الطبي إال بالرضا احلر للشخص اخلاضع للعالج أو
اإلجراء .وكما أوصينا في التعليق السابق ،نقترح تضمني هذا احلكم
كجزء من املادة التي متت مراجعتها بشأن احلظر املطلق للتعذيب
واملعاملة السيئة.
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الكرامة األصيلة واحلق يف احلرية واألمان

السيئة إنكار كرامة اإلنسان األصيلة.
يشمل التعذيب واملعاملة
ّ
لذلك ،فإ ّن إدراج مادة تتعلق بحق كل فرد في احترام كرامته
تتضمن مسودة الدستور
اإلنسانية ميثّل ضمان ًة هام ًة ضد التعذيب.
ّ
لشهر أبريل  2016عددا ً من اإلشارات إلى احلق في الكرامة ،ال سيما
اإلشارة إلى أ ّن «لكل فرد احلق في احترام كرامته اإلنسانية في كافة
اإلجراءات اجلنائية» ،كجز ٍء من املادة  72حول الضمانات اإلجرائية.
وتع ّد هذه اخلطوة إيجابي ًة ومرحبا ً بها .غير أ ّن ما اقترحناه في ما
يتعلق بهذه النقطة ال يزال ينطبق اليوم بالقدر نفسه:
 ...نقترح أن ترد الضمانات باحترام الكرامة واملعاملة
اإلنسانية في مادة منفصلة تتناول احلق في احلرية .إذ يجب
تنص بصراحة على حماية الكرامة واحلق في املعاملة
أن
ّ
اإلنسانية للمحتجزين ،مبا يتماشى مع املادة  10من العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،3نظرا ً إلى انتشار
السيئة بحق احملتجزين
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة
ّ
في ليبيا.
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انتهاكات أخرى تسهم يف التعذيب واملعاملة
السيئة

التعسفي
أوالً .حظر االحتجاز
ّ

يؤدي االحتجاز التعسفي إلى نشوء مخاطر التعذيب وإساءة
املعاملة ،وقد أدرجت عدة ضمانات إجرائية لتساعد على تقليل
احتمالية حدوث تلك اخملاطر 4.ويوفِّر احلق في األمن الشخصي
احلماية ملصالح تتعلق بالسالمة البدنية والعقلية ،وهي مصالح
يحميها احلظر املطلق للتعذيب 5.إ ّن حفظ احلق في عدم اخلضوع
التعسفي أمر ضروري ملعاجلة األعداد املرتفعة من
لالحتجاز
ّ
احملتجزين بانتظار احملاكمة ،ومن بينهم كثيرون لم يخضعوا ألي
مراجعة قضائية 6.وفقا ً ملا تشير إليه التقديرات ،يقبع اآلالف من
سجون
األفراد احملتجزين على يد أطراف النزاع احلالي في ليبيا في
ٍ
تنص على ما
 3املادة  10من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ّ
يلي« :يعامل جميع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،حتترم الكرامة األصيلة
في الشخص اإلنساني».
 4اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،35الوثيقة رقم CCPR/C/
 GC/35، 16ديسمبر  ،2014الفقرة .56
 5املرجع نفسه.
 6هيومن رايتس ووتش« ،انتظار أبدي :االحتجاز التعسفي طويل األجل والتعذيب
في غرب ليبيا »،ديسمبر .2015

تقع رسميا ً حتت إشراف الدولة ،وفي مراكز أخرى تخضع لإلدارة
املباشرة للجماعات املسلّحة 7.وتفيد األخبار املستقاة من املصدر
والتقارير حملامني وناشطني أ ّن احملتجزين يخضعون للتعذيب واملعاملة
8
والتخوف.
بشكل متكرّر ممّا يدعو للقلق
السيئة
ّ
ٍ
ت ض ّد االحتجاز
تق ّدم املادة  72حول «الضمانات اإلجرائية» ضمانا ٍ
التعسفي مبا في ذلك« :على السلطات اخملتصة تسبيب أوامرها
ّ
املاسة باحلقوق واحلريات» ،و»ال إيقاف إال في األماكن اخملصصة لذلك،
وملدة محددة قانونا ً تناسب التهمة ،مع إعالنه للجهة القضائية
اخملتصة ولعائلة املوقوف أو الشخص الذي يختاره ،وحتديد مكانه».
ولكن ،مت ّ حذف عددٍ من الضمانات اإلضافية التي كانت مدرج ًة في
املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014في حني أضعف من
شأن ضمانات أخرى في مسودة الدستور لشهر أبريل  .2016فعلى
تتضمن
سبيل املثال ،لم تعد مسودة الدستور لشهر أبريل 2016
ّ
إشارةً صريح ًة إلى حظر االحتجاز التعسفي 9،وحق كل شخص
في معرفة شخصية املسؤول عن القبض عليه والشخص الذي
يحقق معه 10،ولم تعد تنص على حق املوقوف بإعالمه «بحقوقه
عند اعتقاله» .11كما كانت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر
نصت أيضا ً على أ ّن «احلبس االحتياطي إجراء استثنائي
 2014قد ّ
ت بدت فيه مسودة
للمحافظة على الدليل أو األمن العام» 12،في وق ٍ
الدستور لشهر أبريل  2016وكأنها تتيح هذا اإلجراء بدون أي قيود.
تنص املادة  72حاليا ً على إعالم املوقوف «بحقه في أال يجبر على
ّ
تقدمي دليل ض ّد نفسه ،ومسؤوليته عما يدلي به ،واالستعانة
مبترجم ،وفي اختيار محام ،واالتصال به ».نقترح نقل هذه األحكام
إلى املادة التي تضمن احلق في محاكمة عادلة .ومع ذلك ،يفتقر نص
املادة  72إلى عدد من الضمانات األخرى ض ّد االحتجاز التعسفي
املعترف بها مبوجب القانون الدولي ،كحق املوقوف في إعالمه
بأسباب اعتقاله ،وبالتهم املسندة إليه ،وباحلق في احلصول على
محام 13،وهي كلها يجب أن تكون محددةً بوضوح ومدرجة في
ٍ
الدستور لضمان احلماية من االعتقال واالحتجاز التعسفيني.
تتضمن املادة  73من مسودة الدستور لشهر
باإلضافة إلى ذلك،
ّ
أبريل  2016إجراء مثيرا ً للجدل هو التالي« :ملن سلبت حريته
 7بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا واملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق
اإلنسان« ،تقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان في ليبيا» ،نوفمبر  ،2015الصفحتان
 1و.31
املنظم
 8املعهد الدامناركي ملناهضة التعذيب «ديجنتي» ،آثار التعذيب والعنف
ّ
– مسح تقييم احتياجات ليبيا ،أكتوبر  ،2014الصفحة .19
 9اللجنة النوعية السادسة لباب احلقوق واحلريات ،املادة حول «حرمة اجلسد
وسالمته البدنية والعقلية».
 10اللجنة النوعية السادسة لباب احلقوق واحلريات ،املادة حول «احلق في
محاكمة عادلة».
 11املرجع نفسه.
 12املرجع نفسه.
محام عن احلق في «اختيار محام واالتصال به»
 13يختلف احلق في احلصول على
ٍ
محام
محام يضمن الوصول الدائم إليه وفي تأمني
مبا أ ّن احلق في احلصول على
ٍ
ٍ
في حال لم يختر احملتجز محاميا ً بنفسه .التعليق العام رقم  35حول املادة  9من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (حق الفرد في احلرية واألمان على
شخصه) ،أكّدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان على أ ّن احلصول على مشورة
قانونية مستقلة ضمانة ضرورية لتهيئة ظروف املادة .9
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ّ
نحث الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على مراجعة املادة  42لضمان تطبيق
مفصل ،على كافة املواطنني األجانب وليس
مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،كما هو
ّ
فقط من ميلك إقامة قانونية.
احتياطيا ً أو تنفيذا ً حلكم احلق في تعويض مناسب عند األمر بأال
وجه إقامة الدعوى أو احلكم بالبراءة لعدم قيام اجلرمية أو عدم وجود
دليل وفق ما ينظمه القانون».
قد يتمثل تأثير املادة  73في التلميح إلى أ ّن االحتجاز التعسفي
مسموح به طاملا يحق للفرد باحلصول على تعويض .باإلضافة إلى
تلمح املادة إلى أ ّن مشروعية احتجاز احملتجز رهنٌ ببراءته ،في
ذلكّ ،
تعسفيا ً عندما ال يتم االلتزام بضمانات
االحتجاز
فيه
يكون
ت
وق ٍ
ّ
مراعاة األصول القانونية .فباإلضافة إلى التعويض عن حاالت االحتجاز
التعسفي ،يجب أن يوفّر الدستور املستقبلي الضمانات ض ّد االحتجاز
التعسفي من خالل حظر االحتجاز التعسفي حظرا ً صريحاً ،وضمان
ّ
احلق في املثول سريعا ً أمام قاض في الدعاوى القضائية  ،واحلق في
التق ّدم بطلب إلى هيئة قضائية مختصة ومستقلة للنظر في
14
شرعية حبسه ضمن مهلة  24ساعة على االحتجاز.
نوصي بحذف احلكم اخلاص بسلب احلرية احتياطا ً الوارد في املادة .73
وفي حال أبقي عليه ،يجب إخضاع احلبس «االحتياطي» لضمانات
تعسفي ،ومبني على أسس
أكثر صرامةً .ينبغي أن يكون غير ّ
ينص عليها القانون ،مع إعطاء املعلومات واألسباب وأن
وإجراءات
ّ
يتم االحتجاز حتت إشراف احملكمة ،ويحق للموقوف احلصول على
تعويض في حال حدوث انتهاك.
ت تعتبر فيه أحكام املادتني  72و 73مهم ًة ملنع االحتجاز
في وق ٍ
التعسفي ،إال أ ّن اعتماد مادة منفصلة حول احلق في احلرية واألمان
ّ
مبا يتوافق مع املادة  9من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية يوفّر ضمان ًة إضافي ًة للكرامة واملعاملة اإلنسانية ،ال
سيما للمحتجزين .وبالتالي نستمر ّ في تقدمي التوصية نفسها ملا
سبق واقترحناه في ما يتعلق باملقترحات الدستورية لشهر ديسمبر
 ،2014وبخاصة:
االعتراف الصريح لكل فرد باحلق في احلرية وفي األمان على
شخصه إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا ً لإلجراء
املقرّر فيه؛
إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى
سريعا ،وبلغة يفهمها بأية تهمة
وقوعه كما يتوجب إبالغه
ً
توجه إليه؛
االعتراف بحق املوقوف أو احملتجز بتهمة جزائية بالتقدم
سريعا إلى أحد القضاة ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل
ً
مهلة معقولة؛ واإلجراءات التي تضمن حق كل شخص حرم
من حريته بالتوقيف أو االحتجاز حق الرجوع إلى محكمة
لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج
عنه إذا كان االحتجاز غير قانوني.
 14هو حق املوقوف في الرجوع إلى احملكمة لتفصل في قانونية اعتقاله وتأمر
باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.
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ثانياً .حظر اإلخفاء القسري
حظرت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014االختفاء
القسري ،واالحتجاز السري كجزء من احلق في احملاكمة العادلة .وقد
كنّا أوصينا بالتوضيح التالي من أجل تقدمي حماية أكبر ض ّد تلك
املمارسات:
صحيح أ ّن ليبيا ليست دول ًة طرفا ً في االتفاقية الدولية
حلماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري لسنة
 ،2006إال ّ أننا نقترح اعتماد اللغة املستعملة في التعريف
باالختفاء القسري املشمولة في املادة  ،2والتي متثّل أفضل
املمارسات بشأن هذه القضية .وينبغي بالتالي التعريف
بفعل االختفاء القسري على أنه االعتقال أو االحتجاز أو
االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية يتم
على أيدي أ ّي طرف ،ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص
من حريته أو إخفاء مصير الشخص اخملتفي أو مكان وجوده،
مما يحرمه من حماية القانون.
لم تعتمد هذه التوصية في مسودة الدستور لشهر أبريل  .2016إذ
تنص املادة املع ّدلة رقم  40املتعلّقة بـ»الكرامة اإلنسانية» على ما
ّ
يلي« :تلتزم الدولة بـ...الوقاية من صور العنف ومناهضة التعذيب
وضروب املعاملة القاسية واملهينة والالإنسانية واالخفاء القسري».
ميكن االطالع على عناصر حظر االختفاء القسري في املادتني 72
تنص املادة  72على ما يلي« :ال إيقاف إال في األماكن اخملصصة
و.73
ّ
ً
لذلك ،وملدة محددة قانونا تناسب التهمة» مع إعالنه للجهة
القضائية اخملتصة ولعائلة املوقوف أو الشخص الذي يختاره وحتديد
فتنص على ما يلي« :لكل إنسان احلق في
مكانه .أما املادة 73
ّ
احلرية الشخصية ،وال يلجأ لسلب احلرية إال في حالة عدم كفاية
ت قد توفر فيه
التدابير أو اإلجراءات أو العقوبات البديلة ».في وق ٍ
هذه اإلجراءات نوعا ً من احلماية ،تبقى التوصية التي قدمناها بأن
يتضمن الدستور املستقبلي تعريفا ً مفصال ً لالختفاء القسري قابل ًة
ّ
للتطبيق .فاالختفاء القسري يترك الفرد عرض ًة للتعذيب؛ ويع ّد
ضمان حظر االختفاء القسري وفقا ً للتعريف الوارد في االتفاقية
الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء القسري مبثابة ضمانة
أساسية ض ّد التعذيب.
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املنع

أوالً .عدم اإلعادة القسرية

جاء في املادة  42حول «حقوق خاصة باألجانب» ما يلي« :لألجانب
املقيمني قانونا ً حق التنقل ومتلك سكن لإلقامة .ويحظر إبعادهم
جماعيا ً أو تعسفياً .كما يحظر تسليمهم في حالة توقع تعرضهم
للتعذيب ،مع إخضاع ذلك للضمان القضائي».

ت يعتبر من الضروري فيه إدراج مبدأ عدم اإلعادة القسرية ألي
في وق ٍ
شخص أيا ً كانت جنسيته ،ضمن اإلقليم اخلاضع الختصاص الدولة
الليبية ،وإذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون
في خطر التعرض للتعذيب أو املعاملة السيئة 15،ضمن مادة
منفصلة تشمل احلظر املطلق للتعذيب واملعاملة السيئة ،يجب
تضمني هذا املبدأ أيضا ً في املادة  .42في ما يتعلق بفئة األجانب
نحث الهيئة التأسيسية لصياغة
املشار إليها في هذا احلكم،
ّ
الدستور على مراجعة املادة  42لضمان تطبيق مبدأ عدم اإلعادة
مفصل ،على كافة املواطنني األجانب وليس
القسرية ،كما هو
ّ
فقط من ميلك إقامة قانونية .والسبب في ذلك أن احلظر الشامل
للتعذيب ينطبق على اجلميع ضمن اإلقليم اخلاضع لالختصاص
القضائي ال املقيمني فحسب 16.باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن ينطبق
مبدأ عدم اإلعادة القسرية ال على املتهمني أو احملكوم عليهم
فحسب بل أي شخص تكون حياته أو حريته مهددتني بسبب عرقه
أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب
آرائه السياسية ،17أو إذا توافرت أسباب تدعو لالعتقاد بأنه سيكون
عرض ًة خلطر التعذيب 18.في النهاية ،وفي ما يتعلق باخملاطر التي
يواجهها عند العودة ،لم يجر تعديل هذه املادة منذ املقترحات
الدستورية لشهر ديسمبر  2014وال تزال مخاوفنا وتوصياتنا
السابقة في ما يتعلق باللغة املستخدمة فيها قابل ًة للتطبيق
اليوم ،وال سيما منها ما يلي:
ت ير ّحب فيه باالعتراف مببدأ عدم اإلعادة القسرية،
في وق ٍ
ينبغي تعديل املادة لتوضيح حظر إعادة أو نقل أو تسليم أي
شخص لدولة أخرى في جميع احلاالت التي تدعو لالعتقاد
أ ّن ثمة تهديد فيها على حياته أو حريته وليس فقط في
احلاالت التي يكون فيها معرضا ً للتعذيب .يجب أن تلزم
السلطات اخملتصة عند اتخاذ القرار بحالة معينة باألخذ
بكافة االعتبارات لضمان ذلك ،مبا فيها االنتهاكات املستمرة
اجلسيمة والفاضحة أو االنتهاكات الشاملة حلقوق اإلنسان
في الدولة املتقدمة بالطلب.
فهذه اإلضافات من شأنها أن تضمن احترام املادة  3من
اتفاقية مناهضة التعذيب مبا يتوافق مع التعليق العام رقم
يبي أ ّن حظر
 2الصادر عن جلنة مناهضة التعذيب والذي ّ
السيئة وليس
اإلعادة القسرية ينطبق أيضا ً على املعاملة
ّ
على التعذيب فحسب.
ثانياً .استبعاد الشهادات التي يتم اإلدالء بها نتيجة التعذيب
تضمنت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014إجرا ًء خاصا ً
ّ
للحماية من استخدام األدلة التي يتم اإلدالء بها نتيجة التعذيب
في التوصية املقدمة للسلطة القضائية« :ال تعت ّد احملاكم بأي
 15راجع اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .)1( 3في هذا السياق ،راجع اقتراحاتنا
السيئة.
لنص املادة التي تتضمن حظر التعذيب واملعاملة
ّ
 16راجع اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  )1( 2بالتزامن مع املادة .)1( 3
 17راجع املادة  )1( 33من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني.
 18راجع اتفاقية مناهضة التعذيب  ،املادة .)1( 3

دليل منتزع بإكراه أو عن طريق إجراءات مخالفة للقانون»ّ .19مت حذف
هذا احلظر الصريح الستخدام األدلة املنتزعة عن طريق التعذيب
في مسودة الدستور لشهر أبريل  2016مبا يتعارض مع التزام ليبيا
20
مبوجب املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب.
باإلضافة إلى ذلك ،تع ّد املادة  72املتعلقة بالضمانات اإلجرائية والتي
تنص على أنه «على السلطات اخملتصة تسبيب أوامرها املاسة باحلقوق
ّ
واحلريات» غير مألوفة ومثيرة للجدل إلى ح ّد بعيد ،مبا أنها تبدو وكأن ّها
تسمح للسلطات «اخملتصة» باالنتقاص من حماية حقوق اإلنسان.
هذا وتعتبر قاعدة االستبعاد ،كما هو منصوص عليها في املادة
 15من اتفاقية مناهضة التعذيب ،ومن دون أن تفسح أي مجال
للتقييد ،مبثابة ضمانة هامة جدا ً ضد التعذيب .ومن املعلوم
أ ّن التعذيب غالبا ً ما يحدث عند االعتقال أو في األيام األولى
ت أو معلومات 21.نحث
لالستجواب بغرض احلصول على اعترافا ٍ
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على إعادة املادة املتعلقة
باالستبعاد ،ونوصي بتعديل املسودة لتحديد بوضوح أ ّن أي تصريح،
أو اعتراف أو شهادة يتم احلصول عليها من متهم أو أي فرد آخر
عن طريق التعذيب يكون غير مشروع .ونطالب الهيئة التأسيسية
لصياغة الدستور بحذف احلكم التالي من املادة « :72وعلى
السلطات اخملتصة تسبيب أوامرها املاسة باحلقوق واحلريات».
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املساءلة اجلنائية

أوالً .جترمي التعذيب

تضمنت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014بعض املواد
احملدودة في ما يتعلق بتجرمي انتهاكات حقوق اإلنسان 22.أما مسودة
فتنص على أ ّن الدولة «تلتزم بحماية
الدستور لشهر أبريل 2016
ّ
الكرامة اإلنسانية ،والوقاية من صور العنف ومناهضة التعذيب
وضروب املعاملة القاسية واملهينة والالإنسانية واإلخفاء القسري.
23
يلمح إلى أ ّن التعذيب جرمية.
وال تسقط جرائمها بالتقادم» مبا ّ
تنص مسودة الدستور لشهر أبريل  2016أيضا ً على املالحقة
كما
ّ
اجلنائية لكافة املساهمني في انتهاكات حقوق اإلنسان في ما
يتعلق بالعدالة االنتقالية« :تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اآلتية...
املالحقة اجلنائية لكافة املساهمني في انتهاكات حقوق اإلنسان
24
وجرائم الفساد [».]...
 19تطلبت املادة املتعلقة باحلق في احملاكمة العادلة «مشروعية دليل اإلدانة»،
والتي اعتبرت غامض ًة وأضعفت الضمانة الصريحة ضد استخدام األدلة التي
يتم التوصل إليها عن طريق التعذيب.
تنص املادة  15من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي« :تضمن كل دولة
20
ّ
طرف عدم اإلستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل
في أية إجراءات ،إال اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على
اإلدالء بهذه االقوال».
 21بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا ،التعذيب واملوت رهن االحتجاز في ليبيا،
أكتوبر .2013
 22راجع مقترحات اللجنة النوعية السادسة لباب احلقوق واحلريات ،الفصل
الثامن« ،القواعد العامة» ومقترحات اللجنة النوعية السادسة ،التدابير
االنتقالية« ،احملاكمات اجلنائية».
 23مسودة الدستور لشهر أبريل  ،2016املادة .40
 24مسودة الدستور لشهر أبريل  ،2016املادة .)5( 197

نطالب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بحذف احلكم التايل من املادة :72
“وعلى السلطات اخملتصة تسبيب أوامرها املاسة باحلقوق واحلريات”.
5

يجب عدم إخضاع التعذيب واملعاملة السيئة ألي عفو ،أو حصانة أو سقوط بالتقادم
ويجب أن ينطبق ذلك سواء خالل الفرتة االنتقالية ويف ما عداها.
ولاللتزام باملادة  4من اتفاقية مناهضة التعذيب ،نوصي بإدراج حكم
ينص صراح ًة على جترمي أفعال التعذيب ،عند ارتكابه،
في الدستور
ّ
وعند محاولة القيام به أو املساعدة على ارتكابه أو التشجيع أو
التحريض عليه من قبل أي كان ،سواء كان مسؤوال ً عموميا ً أو أي
شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو خاصة ،وتضمينه في املادة
املنفصلة واملعاد النظر فيها حول حظر التعذيب .تع ّد هذه املقاربة
ضروري ًة لإلقرار بأ ّن التعذيب ال يرتكب على يد مجموعات معينة
أو في ظروف معينة فقط .كما نوصي بإشارة صريحة إلى التزام
الدولة بالتحقيق في أعمال التعذيب واملعاملة السيئة ،ومالحقتها
ومعاقبتها في جميع احلاالت ،مبا يتماشى مع املادتني  12و 13من
اتفاقية مناهضة التعذيب.
يعتبر التجرمي الصريح للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة أساسيا ً ملعاجلة احلصانة املستمرة التي ترافق
25
هذه األعمال في ليبيا.
ثانياً .ال عفو ،ال سماح ،ال حصانة ،وال تقادم
توضح التزامات ليبيا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
ّ
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
أنه ال يجوز فرض أي تقييد للمساءلة اجلنائية للمتهمني بارتكاب
نصت املقترحات
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئةّ 26.
الدستورية لشهر ديسمبر  2014صراح ًة على «حظر العفو عن
اجلرائم ض ّد اإلنسانية وجرائم اإلبادة وجرائم احلرب وجرائم التعذيب
وعدم سقوطها بالتقادم» 27.في مسودة الدستور لشهر أبريل ،2016
نصت املادة  40بشأن «الكرامة اإلنسانية» على أنه «ال تسقط
ّ
جرائمها (التعذيب واإلخفاء القسري) بالتقادم» .ولكـن ،ال تدرج املادة
 44املتعلقة باجلرائم ضد اإلنسانية التعذيب ضمن قائمة اجلرائم
28
التي ال تخضع للتقادم أو العفو.
تنص املادة  117من مسودة الدستور لشهر أبريل
عالوةً على ذلك،
ّ
 2016حول «العفو اخلاص» على ما يلي« :يكون العفو اخلاص بقرار
من رئيس اجلمهورية ...مبا ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور ».وال
يتضح ما اجلرائم التي يشملها هذا العفو ،ولكن ميكن أن ينطبق
على جرائم التعذيب ضمن هذه اإلجراءات مبا أنه ما من حظر صريح
تنص على ما يلي:
لتضمينها .باإلضافة إلى ذلك ،فإ ّن املادة 44
ّ
 25ألمثلة مقارنة من الدساتير عن هذه األحكام ،راجع القسم ( 2ب) ً
أوال،
الصفحة  7من تعليقات منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا وريدرس
على حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة في
املقترحات الدستورية ،املالحظة  1أعاله.
 26راجع جلنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  :3تنفيذ الدول األطراف
للمادة  ،14وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)UN Doc. CAT/C/GC/3 (2012الفقرات 40-
 .42ارتأت جلنة مناهضة التعذيب أ ّن العفو غير متوافق مع املادة  2من اتفاقية
مناهضة التعذيب في دعوى كيبا أورا غوريدي ضد إسبانيا ،البالغ رقم ،212/2002
وثيقة األمم املتحدة رقم .)U.N.Doc.CAT/C/34/D/212/2002 (2005
 27اللجنة النوعية السادسة لباب احلقوق واحلريات ،الفصل الثامن« ،القواعد
العامة» ،النقطة .10
 28املادة « :44حتظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية
وجرائم احلرب واإلبادة اجلماعية ،وال تسقط بالتقادم وال يجوز العفو عنها ،مبا ال
يتعارض مع أحكام الدستور .ويسري بشأنها االختصاص الدولي للقضاء الليبي».
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«حتظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم
احلرب واإلبادة اجلماعية ،وال تسقط بالتقادم وال يجوز العفو عنها،
مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور « ما ميكن تفسيره بأ ّن اجلرائم
املنصوص عليها في املادة  44يجوز أن تخضع ألي عفو صادر مبوجب
هذا الدستور .نتيج ًة لذلك ،من شأن نطاق أي عفو مستقبلي أن
يشمل انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها التعذيب وغيره من ضروب
املعاملة السيئة مبا ينتهك التزامات ليبيا الدولية 29.وعليه ،يجب
تعديل مسودة الدستور لشهر أبريل  2016من أجل توضيح أن ّه ما
من جرمية مصنّفة ضمن اختصاص القانون الدولي كجرمية التعذيب
يجوز أن تخضع للعفو أو للسقوط بالتقادم.
كذلك األمر ،فقد أضعفت اللغة املستخدمة في التدابير االنتقالية،
نصت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014على
بعد أن ّ
«إقرار مبدأ عدم اإلفالت من املالحقة اجلنائية لكافة املساهمني في
االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان» وأعلنت أنه ما من حصانة أو
عفو عن هذه اجلرائم 30.أضعفت هذه األحكام في مسودة الدستور
لشهر أبريل  :2016فاملادة  )5( 197تلزم الدولة باملالحقة اجلنائية
لكافة املساهمني في انتهاكات حقوق اإلنسان ولكنها ال تنص على
تطبيق احلصانة ،أو العفو أو السقوط بالتقادم في ما يتعلق بهذه
االنتهاكات.
يجب عدم إخضاع التعذيب واملعاملة السيئة ألي عفو ،أو
حصانة أو سقوط بالتقادم ويجب أن ينطبق ذلك سواء خالل
الفترة االنتقالية وفي ما عداها .واملادة  4من اتفاقية مناهضة
التعذيب واضحة في أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم مبوجب
قانون ليبيا اجلنائي ،وكذلك ،تتوسع مبادئ روبن آيلند التوجيهية،
وهي من املعايير التي يتوقع من ليبيا االلتزام بها 31في هذا االلتزام،
ومبوجبها ينبغي أن تكفل الدول عدم تطبيق احلصانة من احملاكمة
للمواطنني املشتبه في ارتكابهم التعذيب 32.باإلضافة إلى ذلك،
أشارت اللجنة األفريقية بوضوح إلى أ ّن على الدول أن حتجم عن
33
نحث
اعتماد قوانني العفو ملرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان.
ّ
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على إعادة حظر العفو
 29راجع  26أعاله.
 30اللجنة النوعية السادسة لباب احلقوق واحلريات ،التدابير االنتقالية،
«احملاكمات اجلنائية».
 31اعتمد القرار بشأن املبادئ التوجيهية والتدابير الرامية إلى حظر ومنع
التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة في أفريقيا
(مبادئ روبن آيلند التوجيهية) من قبل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
في جلستها العادية الثانية والثالثني سنة  2002وصادقت عليها جمعية
رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي ،وليبيا من بني الدول األعضاء فيها .هي
مبثابة وثيقة غير ملزمة تقدم التوجيهات للدول في تفسير االلتزامات املتعلقة
بالتعذيب والناشئة عن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981؛
وبالتالي ،يتوقع من الدول احترام مبادئ روبن آيلند التوجيهية ،ومت تشكيل جلنة
ملراقبة التزام الدول.
 32املبادئ التوجيهية والتدابير الرامية إلى حظر ومنع التعذيب واملعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة في أفريقيا (مبادئ روبن آيلند
التوجيهية) كما اعتمدتها اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب سنة
.2002
 33اللجنة األفريقية ،دعوى املنظمة السودانية حلقوق اإلنسان ومركز حقوق
اإلسكان وحاالت اإلخالء ضد السودان  ،279/03-296/05اللجنة األفريقية حلقوق
اإلنسان والشعوب ،مايو .2009

والسقوط بالتقادم في ما يتعلق بجرائم التعذيب إلى املادة  ،44من
أجل تقييد العفو السائد حاليا ً كما هو منصوص عليه في القانون
رقم  30لسنة  ،2012وجتنبا ً لتطبيق العفو مستقبال ً على جرمية
التعذيب.
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اجلرب

أوالً .احلق في الوصول الفعال إلى العدالة

أشارت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014إلى أ ّن «حق
التقاضي والدفاع يضمنهما الدستور ».وكنا قد أوصينا بأن حت ّدد
املادة أ ّن احلق في الوصول إلى العدالة يجب أن يكون فعاال ً ليشكّل
أساس الوفاء بالتزام ليبيا في توفير تعويض فعال مبوجب اتفاقية
مناهضة التعذيب 34.تق ّدم املادة  70من مسودة الدستور لشهر
أبريل  2016ضمان ًة عام ًة مشابه ًة للحق في الوصول إلى العدالة،
فقد جاء فيها« :احلق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع» .وعليه،
ال تزال التوصية التي أدرجناها أوال ً بأ ّن على املادة أن حتدد أيضا ً أ ّن حق
التقاضي يجب أن يكون نافذا ً قابل ًة للتطبيق اليوم.
ثانياً .احلق في اجلبر الشامل
تنص «القواعد العامة» في باب احلقوق واحلريات من املقترحات
ّ
الدستورية لشهر ديسمبر  2014على حق التعويض عن انتهاكات
«احلقوق واحلريات وعن األخطاء القضائية» ،35وعلى التعويض
لضحايا االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان أو التي وقعت في
العمليات احلربية والنزاعات املسلّحة 36.وكنا قد ر ّحبنا بهذه املواد
باعتبارها خطوةً إيجابي ًة إلى األمام في ضمان التعويض لضحايا
التعذيب ولكننا اقترحنا إضافة تدابير محددة جلبر االنتهاكات حلظر
37
التعذيب كجزء من املادة املعدلة حول حظر التعذيب.
في مسودة الدستور لشهر أبريل  ،2016مت حذف املادة املتعلقة
بالتعويض في حاالت انتهاكات احلقوق واحلريات واألخطاء القضائية.
ومعنى ذلك أنه ما من حق عام بالتعويض عن انتهاكات حقوق
اإلنسان مبا في ذلك التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية في الدستور املستقبلي في حال مت اعتماد النسخة
 34القسم  ،)1( 8ص 19 .من تعليقات منظمة محامون من أجل العدالة في
ليبيا وريدرس حول حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية
واملهينة في مقترحات مسودة الدستور الليبي ،املالحظة  1أعاله (مع إضافة
التشديد) .راجع في هذا السياق جلنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم :3
تنفيذ الدول األطراف للمادة  ،14وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc. CAT/C/GC/3
 35اللجنة النوعية السادسة لباب احلقوق واحلريات« ،القواعد العامة».12 ،
 36اللجنة النوعية السادسة لباب التدابير االنتقالية« ،احلق في التعويض».
 37راجع القسم  ،)2( 8ص 19 .من تعليقات منظمة محامون من أجل العدالة
في ليبيا وريدرس حول حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية
واملهينة في مقترحات مسودة الدستور الليبي ،املالحظة  1أعاله ،حيث أوردنا:
«نقترح إدراج مادة منفصلة تضمن اجلبر املالئم والفعال والسريع الذي يشمل
التعويض وغيره من أشكال اجلبر لضحايا التعذيب أو املعاملة الالإنسانية ضمن
املادة املتعلقة بحظر التعذيب .الرجاء العودة إلى امللحق القتراحات الصياغة
كجزء من املادة املعدلة حول حظر التعذيب».

احلالية منه .وتبقى التزامات ليبيا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب
واضح ًة في ما يتعلق باحلق الشامل باجلبر واالنتصاف ،مبا في ذلك
رد احلقوق ،والتعويض ،وإعادة التأهيل ،والترضية ،والضمانات بعدم
38
التكرار.
إال ّ أ ّن مسودة الدستور لشهر أبريل  2016تتضمن مع ذلك ،حكما ً
خاصا ً بالتعويض في ما يتعلق بالعدالة االنتقالية .تلزم املادة 197
( )2الدولة باتخاذ التدابير اآللية إلى «تعويض الضحايا واملضرورين
من االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية تعويضا ً
تتضمن املادة  )2( 197أيضا ً بندا ً يضمن
مناسبا ً للضرر» .كما
ّ
«معاجلة اآلثار النفسية واالجتماعية وإعادة تأهيل الضحايا».
وتع ّد هذه التدابير إيجابي ًة ومرحبا ً بها ،مبا أنها توفر احلماية للحق
في اجلبر عن انتهاكات حقوق اإلنسان مبا في ذلك التعذيب وغيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة السيئة .ولكن ،مبا أ ّن هذه التدابير
تشكّل جزءا ً من التدابير االنتقالية في الدستور املستقبلي ،نوصي
تنص على اجلبر والتعويض لضحايا انتهاكات
بإدراج مادة منفصلة
ّ
حقوق اإلنسان مبا في ذلك التعذيب أو املعاملة السيئة التي تنطبق
بوضوح على هذه االنتهاكات ،وليس فقط االنتهاكات خالل الفترة
االنتقالية أو نتيجة العمليات العسكرية والنزاعات املسلحة.
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احلقوق  /األحكام التكميلية

أوالً .احلقوق األساسية – احملاكمة العادلة

مت ّ التطرّق إلى احلق في احملاكمة العادلة في املقترحات الدستورية
لشهر ديسمبر  2014التي اقترحتها اللجنة النوعية السادسة
لباب احلقوق واحلريات .حذفت هذه املادة اآلن من مسودة الدستور
لشهر أبريل  .2016وعوضا ً عنها ،تبدو املادة  70وكأنها تضمن احلق
فتنص على ما يلي« :لكل شخص احلق في
في احملاكمة العادلة،
ّ
محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل معقول يؤمن له
تتضمن املادة  72بشأن الضمانات
فيها الضمانات كافة ».كما
ّ
اإلجرائية بعض أشكال احلماية للحق في احملاكمة العادلة ،ومنها
على سبيل املثال« :لكل فرد احلق في احترام كرامته اإلنسانية [ ]...في
كافة اإلجراءات اجلنائية»؛ «وعلى السلطات اخملتصة تسبيب أوامرها
املاسة باحلقوق واحلريات»؛ و»إعطاء املعني الوقت الكافي والتسهيالت
الالزمة إلعداد دفاعه ،وإعالمه بحقه في أال يجبر على تقدمي دليل ضد
نفسه ،ومسؤوليته عما يدلي به ،واالستعانة مبترجم ،وفي اختيار
محام ،واالتصال به .وتكفل الدولة املساعدة القضائية».
ٍ
تع ّد هذه اإلجراءات مبثابة تدابير مهمة ،إال ّ أ ّن عددا ً من الضمانات
املدرجة في مادة منفصلة حول احلق في احملاكمة العادلة في
املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014قد حذفت أو أضعفت
في مسودة الدستور لشهر أبريل  .2016على سبيل املثال ،حذف
 38راجع جلنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  :3تنفيذ الدول األطراف
للمادة  ،14وثيقة األمم املتحدة رقم  ،)UN Doc. CAT/C/GC/3 (2012الفقرات 40-
.42

حذف احلق يف علنية احملاكمة ،واحلق يف الطعن أمام حمكمة أعلى ،وحجية األمر
املقضي به (تضمن عدم إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة على جرم سبق
برئ منه) أو مل تعد هذه احلقوق تلقى احلماية الالزمة.
أن أدين به أو ّ
7

احلق في علنية احملاكمة 39،واحلق في الطعن أمام محكمة أعلى،
وحجية األمر املقضي به (تضمن عدم إخضاع أي شخص
للمحاكمة أو العقوبة على جرم سبق أن أدين به أو برّئ منه) أو
لم تعد هذه احلقوق تلقى احلماية الالزمة.
40

أما اإلجراءات املقترحة للحق في احملاكمة العادلة والتي ميكن
االطالع عليها في املادة  72حول «الضمانات اإلجرائية» فتجمع حاليا ً
بني عناصر احلق في احملاكمة العادلة واحلق في احلرية .نقترح الفصل
بني هذين احلقني .في احلق املنفصل في احملاكمة العادلة ،نقترح إدراج
األحكام التالية:
تنص املادة في بدايتها على احلق العام في محاكمة
O Oأن
ّ
عادلة ،مبا في ذلك احلق في املثول أمام محكمة مختصة
«منشأة بنا ًء على قانون وفيها كافة الضمانات» .يجب أن
تش ّدد املقدمة أيضا ً على احلق في محاكمة عامة ضمن
مهلة معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة أو محكمة
41
منشأة مبوجب قانون.
وبشكل منتظم
O Oاحلق في العرض على طبيب بأسرع ما ميكن
ٍ
في ما بعد .فهذا األمر ضروري حلماية احلق في التمتع بأكبر
قدر ممكن من الصحة اجلسدية والعقلية ،واحلق في الكرامة.
ينبغي أن يساعد احلق في العرض على طبيب بتحديد أي آثار
للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة؛ ولتحقيق ذلك،
يجب أن يكون الطبيب الذي يعرض عليه مستقال ً عن مرفق
االحتجاز وال ينبغي أن يجري الفحص الطبي في حضور
42
القيمني على االحتجاز.
ّ
O Oحجية األمر املقضي به (تضمن عدم إخضاع أي شخص
للمحاكمة أو العقوبة على جرم سبق أن أدين به أو برّئ
تنص بالتفصيل على أن ّه ال يجوز محاكمة شخص أو
منه)
ّ
43
معاقبته على جرمية سبق أن أدين بها أو برئ منها.
يتضمن أيضا ً وجوب
O Oاحلق في احملاكمة العادلة يجب أن
ّ
تقدمي احملاكم لألسباب وراء أحكامها .فوفقا ً ملبدأ الشفافية
تعسفية.
والعدالة املفتوحة ،ال يجوز إصدار أحكام أو عقوبات ّ
O Oيجب أن يشمل احلق في احملاكمة العادلة املساواة بني
الفريقني؛ أن يعطى املتهم من الوقت ومن التسهيالت ما
يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه؛ 44وأن
يتمتع محامي الدفاع باحلق نفسه في استجواب الشهود
45
كمحامي االدعاء ويحق للفريقني باحلق في التمثيل القانوني.
O Oاحلق في أن يتم إعالمه سريعا ً وبالتفصيل ،وفى لغة
يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها ،46واحلق
في االستعانة مبترجم يجب أن يكون مجانيا ً ومضمونا ً
تنص املادة  133على أن تكون جلسات احملاكم علنية إال إذا «...قرّرت احملكمة
39
ّ
سريتها مراعاةً للنظام العام واآلداب».
تنص املادة  70على أنه «ال يجوز حتصني أي تشريع من الطعن .وال يجوز أن
40
ّ
يستبعد من الوالية القضائية أي سلوك ضار باحلقوق واحلريات أو مهدد لها».
 41العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة .)1( 14
 42جلنة مناهضة التعذيب ،املالحظات اخلتامية :أوكرانيا ،وثيقة األمم املتحدة رقم
 UN Doc. CAT/C/UKR/CO/5 (3أغسطس  ،)2007الفقرة .9
 43العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )3( 14ه).
 44العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )3( 14ب).
 45العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )3( 14و).
 46العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )3( 14أ).
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طيلة عملية احملاكمة 47ويجب أن يضمن حصول املتهم على
املعلومات في لغة يفهمها في جميع األوقات مبا في ذلك
طبيعة وسبب التهم املوجهة ضده.
O Oحق املتهم في أن يكون حاضرا ً في احملاكمة في املادة
الفرعية مبا في ذلك احلق في املشاركة الفعالة؛ لكل متهم
بتهمة جزائية احلق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو
بواسطة محام من اختياره ،وأن يخطر بحقه في وجود من
يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده احملكمة
حكما ،كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ،مبحام
يدافع عنه ،دون حتميله أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك
48
الوسائل الكافية لدفع هذا األجر.
تنص املادة
O Oاحلق في علنية احملاكمة يجب أن يكون مضموناً.
ّ
 133حاليا ً على علنية اجللسات إال إذا «...قررت احملكمة
سريتها مراعاةً للنظام العام واآلداب ».ويجب حتسني هذا
تعسفي .يجب
نحو ّ
احلكم لضمان عدم تقييد هذا احلق على ٍ
أن تعلن املادة أ ّن احملاكم لديها ســلطة استبعاد كل اجلمهور
ـكل متناسب ألسباب تتعلق
أو جزء منه للضرورة وبشـ ٍ
بــاآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع
دميقراطــي ،أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف
الدعــوى ،أو في أدنى احلدود التي تراها احملكمة ضرورية حني
يكون من شــأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن
49
تخل مبصلحة العدالة.
تنص املادة  73على احلق في التعويض ملن ســلبت حريته
ّ O O
ً
«تنفيــذا حلكم عند األمر بأال وجه إلقامة الدعوى أو
احلكــم بالبراءة لعدم قيام اجلرمية أو عدم وجود دليل وفق
ما ينظمه القانون» .يســير هذا احلكم باجتاه ضمان ما
ـص عليه املادة  )6( 14من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
تنـ ّ
املدنية والسياســية من احلق في التعويض ،ولكن يقتضي
مراجعتــه لتحديد أن التعويض مطلوب في حال وقوع خطأ
قضائــي أو إبطال احلكم أو إصدار العفو.
O Oفي حالة األحداث ،يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم
50
ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
ثانياً .الشفافية واملساءلة
تتضمن املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014أ ّي تدابير حول
لم
ّ
الشفافية واملساءلة لألجهزة األمنية أو هيئات إنفاذ القوانني؛ إال أ ّن
مسودة الدستور لشهر أبريل  2016تتضمن حاليا ً بعض األحكام في
51
الفصل  ،10املواد  .192-196يتبع هذا الفصل بعض توصياتنا السابقة.
 47العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )3( 14و).
 48العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( )3( 14د).
 49اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32وثيقة األمم املتحدة
رقم UN Doc CCPR/C/GC/32 23أغسطس ( ،)2007الفقرة .29
 50العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة .)4( 14
 51تنص املادة  192على احتكار الدولة للقوات املسلحة؛ ال يجوز مبوجب املادة
 193التمييز بني الراغبني في االنضمام إلى قوات اجليش والشرطة؛ توضح املادة
 194أ ّن اجليش ملزم باحلياد التام «ويخضع للسلطة املدنية»؛ حت ّدد املادة  195أ ّن
اجليش يضطلع بواجب «الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه» «ويحظر عليه
املساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق
وحريات املواطنني»؛ تنص املادة  196على أن «يتلقى أفراد الشرطة تدريبا ً على
احترام حقوق اإلنسان ووسائل الوقاية من اجلرمية والكشف عنها».

ينبغي مراجعة املادة  131لضمان إجراء التعيينات القضائية يف عمليات شفافة
من غري أي تدخّ ل سياسي.
من املهم أن يتم اإلشراف على هيئات إنفاذ القوانني واألجهزة
األمنية مبا يتوافق مع مبادئ الشفافية واملساءلة للحماية ض ّد
انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا في ذلك انتهاكات احلق في احملاكمة
تتضمن
ننوه بأ ّن املسودة اجلديدة
العادلة وحظر التعذيب ،وفيما ّ
ّ
أحكاما ً تسهم في حتقيق ذلك ،إال ّ أ ّن بعض التوصيات التي قدمناها
في ما يتعلق باملقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014لم
تطبق ،مع أنها تع ّد ضرورية للمساعدة في احملافظة على متتع القوى
نحو يسهم في ضمان
األمنية الوطنية بالشفافية واملساءلة على ٍ
احلقوق األساسية:
O Oيجب تعزيز األمن القومي وضمانه مبا يتوافق مع املبادئ
التالية:
O Oيتحقق األمن القومي مبا يتماشى مع القانون ومع
االحترام املطلق حلكم القانون والدميقراطية وحقوق
اإلنسان واحلريات األساسية؛
O Oعند أداء أجهزة األمن القومي لوظائفها وممارساتها
لصالحياتها ،يفترض بها احترام األقليات في ليبيا؛
تنوع
O Oيجب أن يعكس القبول في أجهزة األمن القومي ّ
الليبيني بنسب متعادلة ومتساوية؛
O Oيفترض باألعضاء اجلدد املنضوين في أجهزة األمن
القومي التمتع بسجلّ نظيف في ما يتعلق بارتكاب
انتهاكات حقوق اإلنسان.
O Oيجب إدراج مادة خاصة بإخضاع القوات املسلحة للمساءلة
وضمان شفافيتها.
O Oيجب أن تتبع أجهزة الشرطة الوطنية بنية تتيح لها
العمل على كافة مستويات احلكم ،على املستوى القومي
بحيث تخضع لسيطرة الهيئة التنفيذية وتعمل على
إنفاذ القانون داخل البالد ،وعلى املستويني اإلقليمي واحمللي
لالستجابة للقضايا احمللية بفعالية أكبر.
O Oإنشاء جهاز أمن فعال لضمان متتع املواطنني بحياة حرة من
التهديدات بالعنف .ولكن ،يجب أن يتحقق األمن القومي مبا
يتماشى مع القانون ،مبا في ذلك القانون الدولي.
O Oيجب إنشاء هيئة خاصة لتنظيم سلوك اجليش ،وهيئة
خاصة أخرى لتنظيم سلوك الشرطة بهدف ضمان
احترامهما للقوانني وعدم تعرّض األفراد النتهاكات حقوق
اإلنسان .وميكن أن تشمل هذه الهيئة مفوضية للشرطة
الوطنية ومجلس دفاع ،مع منظومة خاصة للشكاوى.

ثالثاً .السلطة القضائية
نصت
أهملت مسودة الدستور لشهر أبريل  2016قسما ً كبيرا ً مما ّ
عليه مقترحات اللجنة النوعية الثالثة لباب السلطة القضائية
وباب احملكمة الدستورية كما وردت في املقترحات الدستورية لشهر
ديسمبر  ،2014ويبدو الفصل املع ّدل محدود النطاق ،ويفتقر إلى
إدراج ضمانات هامة وبنية واضحة للنظام القضائي.
تنص املادتان  130و 132من مسودة الدستور لشهر أبريل  2016على
ّ
أ ّن «القضاة مستقلون في أداء وظائفهم ،ال يخضعون لغير القانون،
ويلتزمون مببادئ النزاهة واحلياد» .ولكن ،تنص املادة  131على أن
«يح ّدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم ».وبالتالي ،فنحن نحث
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على احلرص على إدراج مادة
في الدستور تضمن عدم تسييس القضاء :نينبغي مراجعة املادة
 131لضمان إجراء التعيينات القضائية في عمليات شفافة من غير
52
أي تد ّخل سياسي.
تنص املادة  132بشأن «ضمانات أعضاء السلطة
باإلضافة إلى ذلك،
ّ
القضائية» على أ ّن عضو السلطة القضائية «ال يعزل وال يعفى وال
ينقل من عمله وال يعاقب تأديبيا ً إال مبوجب قرار مسبب من اجمللس
األعلى للقضاء طبقا ً للضمانات واحلاالت التي يحددها القانون» وفي
غير حالة التلبس «ال يجوز اتخاذ إجراءات ماسة باحلقوق واحلريات
في مواجهته إال بإذن من اجمللس األعلى للقضاء» .تع ّد هذه املادة
غير واضحة ،وال حت ّدد ما هي األعمال التي تستحق معاقبة عضو
السلطة القضائية تأديبيا ً أو عزله ،كما ال حت ّدد اآللية التي يتم على
أساسها التعامل مع القضاة ،وتضع هذه القرارات برسم أعضاء
آخرين من السلطة القضائية عوضا ً عن تعيني هيئة مستقلة تتخذ
القرارات بهذا الشأن .وبالتالي ،ال تزال تعليقاتنا السابقة في ما
يتعلق باملقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014قابل ًة للتطبيق:
من املهم ضمان إمكانية عزل أعضاء السلطة القضائية
ألسباب مشروعة ،ولكن يجب أن تقتصر هذه األسباب
نحو صارم .باإلضافة إلى ذلك ،ال
على حاالت محددة على ٍ
ميكن عزل أعضاء السلطة القضائية أو تأديبهم قضائيا ً
إال من خالل هيئة مستقلة بهدف تقليص احتمال التدخل
اخلارجي ،وباألخص السياسي .نقترح مراجعة هذه املواد
لضمان توازن أدق بني االستقاللية القضائية والشفافية،
التي لطاملا شكّلت عائقا ً بوجه حتقيق اجلبر.
أشارت املقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  2014إلى أن ّه «يجوز
لكل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أن يطعن أمام احملكمة
للمطالبة بإصدار تشريع حلماية حقوقه االساسية الواردة في
الدستور 53».في مسودة الدستور لشهر أبريل ّ ،2016مت تعديل هذا
 52على سبيل املثال ،ينص دستور اجلمهورية الدومينيكية لعام  2010على
عملية تعيني عامة (املادة ))1( 150؛ وتنص املادة  104من الدستور اإليطالي على أ ّن
السلطة القضائية مؤسسة مستقلة عن سائر السلطات األخرى ،وتنص املادة
 106على تعيني القضاة من خالل مسابقات تنافسية.
 53اللجنة النوعية الثالثة لباب السلطة القضائية ولباب احملكمة الدستورية،
الفصل .25
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ينص على
اإلجراء إلزالة اإلشارة إلى حماية احلقوق األساسية وبات
ّ
حق أكثر عموما ً في الطعن بدستورية القانون 54.كما تنص املادة 70
أيضا ً على ما يلي ...« :ال يجوز أن يستبعد من الوالية القضائية أي
سلوك ضار باحلقوق واحلريات أو مهدد لها ».نوصي بأن يوفر الدستور
احلماية لصالحية السلطة القضائية في تلقي دعاوى احلقوق
األساسية لضمان قدرة احملاكم على التدخل لتوفير االنتصاف أو
55
منع انتهاكات حظر التعذيب أو املعاملة السيئة.
تنص املادة  133على علنية احملاكم إال إذا قررت احملكمة سريتها
«مراعاةً للنظام العام واآلداب» .ومن املعروف أ ّن للجلسات السرية
خطر يهدد التعامل مع جرائم التعذيب واجلرائم ذات الصلة
بفعالية ،ويكون لها عموما ً تأثير على مساءلة القضاة ،فهي متنع
أصحاب الشأن املعنيني من متابعة اإلجراءات أو فهم ما يجري فيها.
56
يجب إخضاع «اجللسات السرية» إذا ً إلجراءات تنظيم صارمة.
ومن اجلدير باملالحظة هنا أ ّن املادة  135تشير فقط إلى حظر إنشاء
احملاكم االستثنائية ،وقد يقصد منها حظر احملاكم السرية .يجب
تعديل هذه املادة والتوسع فيها لتحديد مفهوم احملاكم االستثنائية
لضمان احلظر.
تنص مسودة الدستور لشهر أبريل  2016أيضا ً على نظام قضاء
عسكري في املادة  145وتنص على أنه مختص بالنظر في اجلرائم
العسكرية التي يرتكبها عسكريون .وكانت املقترحات الدستورية
 54تنص املادة  152على ما يلي« :يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة
الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر أو بالدفع اجلدي بعدم
الدستورية في دعوى منظورة أمام احملاكم وفق ما ينظمه القانون».
 55على سبيل املثال ،تنص املادة  )1( 32من دستور الهند على ما يلي « :تكفل
الدولة حق اتخاذ اإلجراءات القانونية الصحيحة لدى احملكمة العليا من أجل
إنفاذ احلقوق املمنوحة مبوجب هذا الباب ».تنص املادة  )1( 37من دستور غامبيا
على ما يلي« :يجوز ألي شخص يزعم أ ّن أيا ً من أحكام األقسام  18إلى [ 33احلقوق
واحلريات] أو القسم  )5( 36من هذا الفصل قد انتهكت ،أو تنتهك أو من املرجح أن
تنتهك في ما يتعلق به من قبل أي كان ،يكون بإمكان هذا الشخص اللجوء إلى
احملكمة العليا لالنتصاف».
 56تهدد «اجللسات السرية» الشفافية واملساءلة .في التعليق العام رقم
( 32وثيقة األمم املتحدة رقم  ))UN Doc. CCPR/C/GC/32 (2007أشارت اللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان إلى أ ّن الهيئات القضائية اخلاصة التي تتألف من قضاة
«ال يكشف عن هويتهم» تؤدي إلى انتهاكات للمعايير األساسية للمحاكمة
العادلة ،ال سيما االستقاللية واحلياد من قبيل القيود على احلق في استجواب
الشهود ،واستبعاد اجلمهور .ال ميكن تقييد احلق في علنية احملاكم املنصوص
عليه في املادة  14من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إال في
ظروف محدودة للغاية ومذكورة في املادة  :)1( 14لدواعي اآلداب العامة أو النظام
العام أو األمن القومي في مجتمع دميقراطي ،أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة
ألطراف الدعوى ،أو في أدنى احلدود التي تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن
العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل مبصلحة العدالة .عند حتديد
سرية احملاكمة ،على القاضي أن يضمن أن تكون االستثناءات في أضيق احلدود
التي تفرضها مقتضيات الوضع الفعلي .وال يجوز على اإلطالق أن تخضع ضمانات
احملاكمة العادلة لتدابير التقييد التي قد تؤدي إلى التحايل على حماية احلقوق
غير القابلة لالنتقاص .كما تشير اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان في التعليق
العام رقم  32أيضا ً إلى أ ّن أحكام املادة  14تنطبق على جميع احملاكم والهيئات
القضائية؛ وإن شرط اختصاص الهيئة القضائية واستقاللها وحيادها حق
مطلق .أما القيود على املادة  14ألسباب األمن القومي فتخضع للمبادئ العامة
املنصوص عليها في الفقرة  6من التعليق العام رقم  31للجنة املعنية بحقوق
اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة رقم UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13

لشهر ديسمبر  2014أكثر وضوحا ً في توفير حماية حق املدنيني
ض ّد احملاكمة أمام القضاء العسكري ،إذ لم يكن من اجلائز محاكمة
املدنيني أمام القضاء العسكري «إال في اجلرائم التي متثل اعتدا ًء
مباشرا ً على املنشآت العسكرية أو ما في حكمها» 57.يجب تعديل
الدستور بحيث ال يجوز محاكمة املدنيني في احملاكم العسكرية
أو االستثنائية أو متى بلغت اجلرمية املرتكبة حد انتهاك حقوق
58
اإلنـسان أو متى تعلقت املسألة بشخص مدني.
رابعاً .املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
ترعى املادة  170من مسودة الدستور لشهر أبريل  2016اجمللس
الوطني حلقوق اإلنسان .ويتولى اجمللس «ترسيخ قيم حقوق اإلنسان
واحلريات العامة في الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية وتعزيزها
ونشر ثقافتها».
كما يختص اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان باآلتي:
«1.مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان ورصد االنتهاكات بشأنها
وتبليغ اجلهات الوطنية اخملتصة بها ومتابعة ذلك».
«2.دعم املواطنني في احلصول على حقوقهم املقررة دستوريا ً
وقانونياً».
«3.التوصية بالتصديق أو االنضمام للعهود الدولية اخلاصة
بحقوق اإلنسان مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور».
«4.تعزيز التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان الوطنية
والدولية».
تبقى مسودة الدستور لشهر أبريل  2016في أحكامها مشابه ًة
جدا ً للمقترحات الدستورية لشهر ديسمبر  ،2014ويع ّد إدراج
االلتزام بالعمل مع منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية
ومراعاة متثيل «املرأة والشباب» و»املكونات الثقافية واللغوية» مبثابة
تخوفنا من قرار حذف حق مفوض
خطوة إيجابية .ولكن ،نعرب عن ّ
اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان املنتخب من الهيئة التشريعية في
الطعن في دستورية التشريعات املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة،
أو الطعن في النظم الداخلية للمؤسسات العامة واخلاصة وكذلك
القرارات الصادرة منها عندما تكون مخالفة لألحكام الدستورية
59
املستقبلية أو األحكام اخلاصة بحقوق اإلنسان.

 57كانت مدرجة سابقا ً في املادة  18من مقترحات اللجنة النوعية الثالثة.
 58تقرير املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني ،غابرييال كنول ،وثيقة
األمم املتحدة رقم  A/HRC/20/19، 7يونيو  ،2012الفقرة .56
 59وردت في السابق في أعمال اللجنة النوعية الثامنة بشأن املؤسسات
املستقلة ،املادة .16

تخوفنا من قرار حذف حق مفوض اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان
نعرب عن ّ
املنتخب من الهيئة التشريعية يف الطعن يف دستورية التشريعات املتعلقة
باحلقوق واحلريات العامة.
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لكي تفي ليبيا بالتزاماتها مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
ال يجوز أن تق ّيد من حظر التعذيب أيًا كانت الظروف وإن يف حالة الطوارئ.

نحث الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور على إعادة إدراج
وعليه،
ّ
هذه األحكام ،ونبقى على توصيتنا السابقة والتي تقضي مبا يلي:
من املهم توضيح قدرة اجمللس الوطني على مراجعة أي
حالة معينة من اختياره ،فيجذب انتباه الدولة إليها ويقترح
املبادرات لوضع ح ّد لها .يجب تضمني املواد املقترحة أحكاما ً
تتيح للمجلس الوطني التعبير عن رأيه في ما يتعلق
مبواقف احلكومة وردود فعلها حيال انتهاكات حقوق اإلنسان.
تشير مبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية لتعزيز
وحماية حقوق اإلنسان إلى أهمية ضمان الشفافية في
انتخاب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،مثل اجمللس
الوطني ،لكفالة التمثيل التعددي للقوى املعنية بتعزيز
وحماية حقوق اإلنسان.
كما نقترح أيضا ً توضيح احلكم بحيث يح ّدد أ ّن بإمكان أي
فرد أن يتقدم بشكواه حول انتهاكات حقوقه الشخصية
لدى اجمللس الوطني فيحيل اجمللس انتهاكات حقوق اإلنسان
اخلاصة باألفراد إلى السلطات القانونية ويساعدهم من أجل
تطبيق حقوقهم .فإ ّن إدراج تدبير من هذا النوع من شأنه أن
يسهم في زيادة إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة في
حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان.
خامساً .عدم التقييد في حاالت الطوارئ
ال تزال مسودة الدستور لشهر أبريل  2016تفتقر إلى احلظر الواضح
للتعذيب في حالة الطوارئ .حتدد املادة  210القيود في حالة
الطوارئ ،وحتدد في البند ( )2منها أن ّه «مع مراعاة املواد  37-38-40ال
يجوز لرئيس اجلمهورية أثناء حالة الطوارئ أو األحكام العرفية فرض
قيود على احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الضروري للمحافظة
على األمن العام والسالمة العامة للبالد ».وتكون مسودة الدستور
املوحدة قد حذفت اإلشارة السابقة إلى «أن يكون ذلك منسجما ً مع
التزامات الدولة بالقانون الدولي».

نحو خاص ،فلكي تفي ليبيا
ويع ّد هذا األمر مثيرا ً للجدل على ٍ
بالتزاماتها مبوجب العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
تقيد من حظر التعذيب أيا ً كانت الظروف وإن في حالة
ال يجوز أن ّ
الطوارئ .وبالتالي ،ال تزال توصياتنا السابقة في ما يتعلق بتقييد
احلقوق واحلريات في حالة الطوارئ قابل ًة للتطبيق:
نقترح إدراج حكم منفصل وأكثر تفصيال ً يح ّدد احلقوق
التي ال يجوز االنتقاص منها أيا ً كانت الظروف بحيث يحترم
معايير املادة  4من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية
مبينة في التعليق العام رقم 29
والسياسية كما هي ّ
للجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
ويجب أن تشمل هذه احلقوق احلق في عدم احلرمان
التعسفي من احلياة ،وحظر العبودية ،وحظر التعذيب وغيره
ّ
من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وحظر اإلجراءات اجلزائية ذات األثر الرجعي ،وحرية التنقل،
واحلق في االعتراف أمام القانون واحلق في حرية الفكر
والوجدان والدين .باإلضافة إلى ذلك ال يجوز االنتقاص من
أي حق آخر ،مبا في ذلك احلق في احملاكمة العادلة مبا يتجاوز
ما تطلبه حالة الطوارئ حصراً ،وعلى أال يتنافى ذلك مع
التزامات ليبيا األخرى مبوجب القانون الدولي ،وال يدخل فيها
أي متييز وال تؤدي إلى التحايل على حماية احلقوق غير القابلة
60
للتقييد.
كما نوصي مبراجعة املادة  74حول «ضوابط القيد على ممارسة
احلقوق واحلريات» لتعكس القانون الدولي ،وتوفير قائمة باحلقوق غير
القابلة للتقييد ،مبا في ذلك حظر التعذيب واملعاملة السيئة التي
ال ميكن االنتقاص منها أيا ً كانت الظروف .كما يجب تعديل احلكم
الوارد في املادة « 74يحظر الرجوع على الضمانات املقررة قانوناً»
إلزالة اجلزء «وذلك كله مبا ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور».

 60اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،32املالحظة  52أعاله،
الفقرة .6
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امللحق

النص األصلي للتوصيات مكتوب باللون األسود.
التعديالت املقترحة مدرجة باللون األحمر.
املواد التي تب ّدل موقعها في النص مكتوبة باللون األزرق.
املادة ()38
احلق في السالمة
لكل إنسان احلق في احلرية الشخصية وسالمته اجلسدية والبدنية
والعقلية ،وال يجوز الكسب املادي من الكائن البشري وأعضائه.
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لتعويض ضحايا النوازل من املواطنني
واملقيمني إقامة شرعية.
املادة ()40
الكرامة اإلنسانية
تلتزم تضمن الدولة احلق في بحماية الكرامة اإلنسانية ،والوقاية
من صور العنف ومناهضة التعذيب وضروب املعاملة القاسية
واملهينة والالإنسانية واإلخفاء القسري .وال تسقط جرائمهما
انتهاكات هذه احلقوق بالتقادم .وحتظر كل صور العبودية والرق
والسخرة واإلجتار بالبشر ،وكذلك العمل القسري إال لضرورة أو
تنفيذا ً لعقوبة مبوجب حكم قضائي.
املادة ( )
حظر التعذيب
يحظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة في كافة الظروف.
1.1يعرّف «التعذيب» على أن ّه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب
شديد ،جسديا ً كان أم عقلياً ،يلحق عمدا ً
بشخص ما
ٍ
بقصد احلصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على
عمل ارتكبه أو
معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على ٍ
يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو
إرغامه هو أو أي شخص ثالث  -أو عندما يلحق مثل هذا
األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيًا
كان نوعه.
2.2ال يجوز إخضاع أحد للتجارب العلمية والطبية إال مبوافقته
احلرة واملستنيرة .ال يجوز الكسب املادي من الكائن البشري
وأعضائه.
3.3ممارسة التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة جرمية يعاقب عليها القانون .وينطبق
األمر نفسه على أي محاولة الرتكاب التعذيب واملعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وأي عمل
12

يرتبكه أي شخص ويع ّد مبثابة مشاركة في التعذيب .ال
يجوز إخضاع جرمية التعذيب ألي عفو أو حصانة وال يجوز
سقوطها بالتقادم.
4.4ال ميكن ألي ظروف استثنائية أيا ً كانت ،سواء حالة حرب أو
تهديد باحلرب ،أو انعدام االستقرار السياسي على املستوى
الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أن تبرّر ارتكاب التعذيب.
5.5على الدولة التزام بالتحقيق في جميع حاالت التعذيب
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ومالحقتها ومعاقبتها.
6.6لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة احلق في االنتصاف مبا في
ذلك احلصول على التعويض عن األضرار املادية واملعنوية
وإعادة التأهيل.
7.7كما يحظر تسليم ،ترحيل أو طرد أي شخص في حاالت
اخلوف املبرر من أن يؤدي ذلك إلى تعرّضه املتهمني واحملكوم
عليهم منهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب أو غيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة.
املادة ()42
حقوق األجانب
لألجانب املقيمني قانونا ً حق التنقل ومتلّك سكن لإلقامة .ويحظر
يحظر تسلميهم في حالة توقع
إبعادهم جماعيا ً أو تعسفياً .كما
ّ
تعرضهم للتعذيب ،مع إخضاع ذلك للضمان القضائي.
وتلتزم الدولة مبراعاة مصلحة الزوج والزوجة واألوالد الليبيني في
أحكام اإلبعاد والتسليم ومنح التأشيرات واإلقامة.
املادة ()44
اجلرائم املنصوص عليها في القانون الدولي ض ّد اإلنسانية
حتظر كافة صور السلوك التي تشكل اجلرائم املنصوص عليها في
القانون الدولي ،مبا في ذلك اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،
والتعذيب واملعاملة السيئة ،واإلبادة اجلماعية ،وال تسقط بالتقادم
وال يجوز العفو عنها ،مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور .ويسري
بشأنها االختصاص الدولي للقضاء الليبي.
املادة ()70
حق التقاضي
احلق في اللجوء للقضاء الوصول الفعال إلى العدالة مكفول
للجميع ،ولكل شخص احلق في محاكمة عادلة أمام قاضيه

الطبيعي وفي أجل معقول يؤمن له فيها الضمانات كافة .وال
يجوز حتصني أي تشريع من الطعن .وال يجوز أن يستبعد من الوالية
القضائية أي سلوك ضار باحلقوق واحلريات أو مهدد لها.
املادة ()72
ضمانات إجرائية
لكل فرد احلق في احترام كرامته اإلنسانية في كافة اإلجراءات
اجلنائية .وعلى السلطات اخملتصة تسبيب أوامرها املاسة باحلقوق
اخملصصة لذلك ،وملدة محددة
واحلريات .وال إيقاف إال في األماكن ّ
قانونا ً تناسب التهمة ،مع إعالنه للجهة القضائية اخملتصة ولعائلة
املوقوف أو الشخص الذي يختاره ،وحتديد مكانه ،وإعطاء املعني
الوقت الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه ،وإعالمه بحقه
في أال يجبر على تقدمي دليل ضد نفسه ،ومسؤوليته عما يدلي به،
واالستعانة مبترجم ،وفي اختيار محام ،واالتصال به .وتكفل الدولة
املساعدة القضائية.
املادة ( )
احلق في محاكمة عادلة
ولكل شخص احلق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة،
مستقلة ومحايدة منشأة بنا ًء على قانون في جلسة استماع
علنية قاضيه الطبيعي وفي أجل معقول وله فيها كافة الضمانات،
ومنها على وجه اخلصوص:
1.1لكل فرد احلق في احترام كرامته اإلنسانية في كافة
اإلجراءات اجلنائية.
2.2لكل فرد احلق في أن يدافع عنه محام من اختياره املوقوف.
وتكفل الدولة محاميا ً ملن ال ميلك الوسائل الكافية مبا
يتوافق مع املساعدة القضائية .لكل متهم بتهمة جزائية
احلق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام
من اختياره ،وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم
يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده احملكمة حكما ،كلما كانت
مصلحة العدالة تقتضي ذلك ،مبحام يدافع عنه ،دون حتميله
أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا
األجر.
3.3لكل شخص احلق في أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل،
وفى لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها
وإعطاؤه الوقت الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه،
مبحام من اختياره وإعالمه بحقه في أال يجبر على
واالتصال
ٍ
تقدمي دليل ضد يدين نفسه ومسؤوليته عما يدلي به.
4.4احلق في احلصول على املعلومات في لغة يفهمها املوقوف
طيلة فترة احملاكمة ،مبا في ذلك احلق في الوصول مجانا ً إلى
واالستعانة مبترجم.
5.5عدم صالحية أي تصريح ،أو اعتراف أو شهادة يدلي بها
متهم أو أي فرد آخر عن طريق التعذيب أو املعاملة السيئة،
مبا في ذلك التهديد أو اإلكراه ،في ما خال ضد شخص متهم
بالتعذيب كدليل على وقوع التعذيب فعلياً.
6.6احلق في علنية احملاكمة .يجوز أن تعقد احملاكمة بسرية
ـكل متناسب وألسباب تتعلق باآلداب العامة
للضرورة وبشـ ٍ
أو النظــام العام أو األمن القومي في مجتمع دميقراطي،
أو ملقتضيــات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى ،أو في
أدنى احلدود التي تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شــأن
العلنية في بعض الظروف االســتثنائية أن تخل مبصلحة
العدالة واإلنصاف.
7.7احلق في املساواة بني األطراف في ما يتعلق بالوصول إلى
استجواب الشهود واحلق في التمثيل القانوني.

8.8احلق في املشاركة الفعالة ،مبا فيها أن يكون حاضرا ً
للمحاكمة.
9.9احلق في عرضه على طبيب بأسرع ما ميكن بعد التوقيف
وبشكل منتظم في ما بعد .يجب أن يكون الطبيب الذي
ٍ
يعرض عليه مستقال ً عن مرفق االحتجاز وال ينبغي أن يجري
الفحص الطبي في حضور القيمني على االحتجاز أو غيرهم
من املسؤولني.
1010احلق في الطعن أمام محكمة أعلى.
1111املتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
1212قوة األمر املقضي تضمن عدم إخضاع أي شخص
للمحاكمة أو العقوبة على جرم سبق أن أدين به أو برّئ منه.
1313ال يجوز حتصني أي قرار إداري من رقابة القضاء ،وال يجوز
أن يستبعد من الوالية القضائية أي سلوك ضار باحلقوق
واحلريات أو مهدد لها .وعلى السلطات اخملتصة احملاكم تقدمي
تعسفية،
األسباب وراء أحكامها التي ال يجوز أن تكون ّ
تسبيب وأوامرها املاسة باحلقوق واحلريات.
1414في حالة األحداث ،يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم
ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
1515لكل شخص تعرض إلساءة تطبيق العدالة ،أو انعكاس
حكم اإلدانة أو العفو احلق في التعويض.
املادة ()73
سلب احلرية احلق في احلرية واألمان
لكل شخص احلق في احترام كرامته اإلنسانية في كافة اإلجراءات
اجلنائية.
لكل إنسان احلق في احلرية الشخصية احلرية واألمان على شخصه.
وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون
وطبقا ً لإلجراء املقرر فيه .يشمل احلق في احلرية واألمان ما يلي:
التعسفي؛
1.1احلق في عدم اخلضوع لالعتقال أو االحتجاز
ّ
2.2احلق املطلق في عدم اخلضوع لالختفاء القسري واحلبس
السري.
أ)«االختفاء القسري» هو التوقيف أو االعتقال أو
االختطاف أو أي حرمان من احلرية أيا ً كان نوعه
يرتكبه أي طرف كان ويتبعه رفض االعتراف باحلرمان
من احلرية أو إخفاء مصير الشخص اخملتفي أو مكان
تواجده ،مما يجعله خارج حماية القانون.
3.3حق املعتقلني جميعا ً مبعاملة إنسانية واحترام الكرامة.
4.4إعالنه اإليقاف للجهة القضائية اخملتصة ولعائلة املوقوف أو
الشخص الذي يختاره ،وحتديد مكانه.
5.5حق كل شخص في معرفة شخصية املسؤول عن القبض
عليه والشخص الذي يحقق معه.
6.6حق كل موقوف بالرجوع سريعا ً إلى أحد القضاة ليفصل
في قانونية اعتقاله؛
7.7حق كل شخص موقوف أو معتقل بتهمة جزائية في أن
يقدم سريعاً ،إلى أحد القضاة أو أحد املوظفني اخملولني قانونا ً
مباشرة وظائف قضائية ،ويكون من حقه أن يحاكم خالل
مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن يكون احتجاز
األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة،
ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة
حضورهم احملاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات
القضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء.
8.8ال يلجأ لسلب احلرية إال في حالة عدم كفاية التدابير أو
اإلجراءات أو العقوبات البديلة.
نحو غير قانوني احتياطيا ً أو تنفيذا ً
9.9وملن سلبت حريته على ٍ
حلكم احلق الواجب النفاذ في تعويض مناسب يشمل إعادة
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التأهيل .عند األمر بأال وجه أو احلكم بالبراءة لعدم قيام
ينظمه القانون.
اجلرمية أو عدم وجود دليل وفق ما ّ
املادة ()74
ضوابط القيد على ممارسة احلقوق واحلريات
أي قيد على ممارسة احلقوق واحلريات يجب أن يكون منصوصا ً عليه
في القانون ،وساعيا ً لتحقيق هدف مشروع ،وضروريا ً وواضحا ً
ومحددا ً ومتناسبا ً مع املصلحة محل احلماية ومع خصائص اجملتمع
الدميقراطي .ويحظر الرجوع على الضمانات املقررة قانوناً .وذلك كله
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور .ال يجوز االنتقاص من احلقوق
غير القابلة للتقييد أيا ً كانت الظروف .وهذه احلقوق غير القابلة
للتقييد هي التالية :احلق في احلياة ،وحظر التعذيب واملعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ التجارب الطبية أو
العلمية من دون رضا حر؛ وحظر االستعباد والرق والعبودية؛ وحظر
السجن لعدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي؛ ومبدأ الشرعية
في مجال القانون اجلنائي؛ واحلق في حرية الفكر والوجدان والدين.
املادة ()117
العفو اخلاص
يكون العفو اخلاص بقرار من رئيس اجلمهورية بعد أخذ رأي رئيس
احلكومة ورئيس اجمللس األعلى للقضاء مبا ال يتعارض مع أحكام هذا
الدستور.
املادة ()131
أعضاء السلطة القضائية
أعضاء السلطة القضائية هم :القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويتم تعيينهم وتنظيم شؤونهم وفقا ً ملبادئ االستقاللية
والشفافية ويح ّدد القانون شروط تعيينهم وترقيتهم مبا يضمن
اختيار وترقية األصلح واألقدر ،وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر
شؤونهم الوظيفية.
املادة ()133
والية احملاكم
تتمتع احملاكم بصالحية االستماع إلى ومعاجلة الشكاوى املقدمة
من أي شخص طبيعي يزعم أ ّن حقوقه وحرياته األساسية كما
هي منصوص عليها في هذا الدستور قد انتهكت ،أو تنتهك أو من
املرجح أن تنتهك في ما يتعلق من قبل أي شخص أو هيئة .تتولّى
احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها الفصل في املنازعات واجلرائم
التخصص القضائي مبا يستجيب ملتطلبات العدالة،
وفق نظام
ّ
وتكون جلساتها علنية إال في محاكم األحداث .أو إذا قرّرت احملكمة
سريتها مراعاةً للنظام العام واآلداب .يجوز أن تعقد احملاكمة بسرية
ـكل متناسب وألسباب تتعلق باآلداب العامة أو
للضرورة وبشـ ٍ
النظــام العام أو األمن القومي في مجتمع دميقراطي ،أو ملقتضيات
حرمــة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى ،أو في أدنى احلدود التي تراها
احملكمة ضرورية حني يكون من شــأن العلنية في بعض الظروف
االســتثنائية أن تخل مبصلحة العدالة واإلنصاف .وفي جميع األحوال
يكون النطق باألحكام علنيا ً ووفق القانون.
املادة ()135
حظر احملاكم االستثنائية السرية
يحظر إنشاء احملاكم االستثنائية السرية.
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املادة ()145
القضاء العسكري
القضاء العسكري قضاء مختص بنظر اجلرائم العسكرية التي
يرتكبها عسكريون ،وفق اإلجراءات التي يحددها القانون ومبا يكفل
ضمان احملاكمة العادلة .مبا في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما
يحدده القانون .يحظر محاكمة املدنيني ،والدعاوى التي يشارك فيها
مدنيون ،والدعاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان في احملاكم
العسكرية.
املادة ()170
اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان
يتولى اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان ترسيخ قيم حقوق اإلنسان
واحلريات العامة الواردة في الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية،
وتعزيزها ونشر ثقافتها ،كما يختص باآلتي:
1.1مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان ورصد االنتهاكات بشأنها،
والتعبير عن آرائه حيال أي انتهاكات حلقوق اإلنسان يختارها
مبلء إرادته ،مبا في ذلك في احلاالت التي تتعلق بالدولة،
باإلضافة إلى وتبليغ اجلهات الوطنية اخملتصة بها ومتابعة
ذلك مبا فيه عن طريق نشر التقارير وإصدار التوصيات.
2.2دعم املواطنني في احلصول على حقوقهم املقررة دستوريا ً
وقانونياً.
3.3التوصية بالتصديق أو االنضمام للعهود الدولية اخلاصة
بحقوق اإلنسان مبا ال يتعارض مع أحكام الدستور.
4.4تعزيز التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية.
5.5الطعن في دستورية التشريعات املتعلقة باحلقوق واحلريات
العامة.
6.6الطعن أمام القضاء في النظم الداخلية للمؤسسات
العامة واخلاصة وكذلك القرارات الصادرة منها باخملالفة
لألحكام الدستورية والقانونية بشأن حقوق اإلنسان بنا ًء
على طلب املعنيني بها.
ويشكل اجمللس من تسعة أعضاء ،يراعى فيه متثيل املكونات
الثقافية واللغوية واملرأة والشباب ،يباشرون مهامهم لفترة
واحدة مدتها ست سنوات .،وتنتخب السلطة التشريعية
من بينهم رئيسا ً بصفة مفوض ونائبا ً له.
املادة ()174
هيئات أخرى
تنظم بقانون هيئة للرقابة اإلدارية ،وهيئة للشفافية ومكافحة
الفساد ،وهيئة لإلحصاء ،و االإشراف على جهازي اجليش والشرطة،
ومجلس أعلى لإلعالم والصحافة ،ومجلس للعلوم والتقنية
واالبتكار .ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها
وضمانات استقاللها وحياد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في
هذا الباب.
املادة ()192
احتكار الدولة للقوات املسلحة
حتتكر الدولة القوات املسلحة وقوات األمن ،التي تخضع إلشراف
دميقراطي ومدني .ويكون ذلك مبقتضى حكم القانون ،والدميقراطية،
وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،والدستور ،ومبادئ القانون
الدولي الذي ينظم استخدام القوة وخلدمة الصالح العام .كما
تضمن الشفافية واملساءلة .ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة
تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.

املادة ()193
القبول في اجليش والشرطة
ال يجوز التمييز بني الراغبني في االنضمام إلى اجليش والشرطة.
ويجب أن يعكس التجنيد تنوع الشعب الليبي بنسب عادلة
ومتساوية ويضمن الفرص املتكافئة .ويجب أن تتوافر لدى اجملنّدين
سجل براءة في ما يتعلق بارتكاب االنتهاكات السابقة حلقوق
اإلنسان .وينص القانون على الشروط احملددة للحاالت التي تتطلب
مؤهالت أو مهارات أو معارف أو قدرات خاصة .وال يجوز للمنتمني إلى
اجليش والشرطة االنضمام إلى األحزاب السياسية.
املادة ()194
اجليش
اجليش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على االنضباط
والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكليا ً وفق القانون .وهو ملزم باحلياد
التام .ويخضع للسلطة الدميقراطية واملدنية وال يتدخل في التداول
السلمي على السلطة وال في احلياة السياسية .ويضع القانون
التدابير الالزمة لذلك .وتنظم شروط وأوضاع اخلدمة الوطنية
بقانون.
املادة ()195
مهام اجليش
يضطلع اجليش بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه
وسالمة أراضيه ويدعم األجهزة األمنية وفق الدستور ومبادئ
القانون الدولي التي ترعى استعمال القوة .ويحظر عليه املساس
بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد
حقوق وحريات املواطنني.
املادة ()196
الشرطة
الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية
ومتخصصة .تقوم بنيتها بحيث تؤدي وظائفها على املستوى
القومي واإلقليمي واحمللي ،وتتمثل مهمتها في محاربة اجلرمية
وتوفير السالمة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون
وحماية حقوق األشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم .ويتلقى
أفراد الشرطة تدريبا ً على احترام حقوق اإلنسان ووسائل الوقاية من
اجلرمية والكشف عنها.
املادة ()197
تدابير العدالة االنتقالية
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اآلتية:
1.1حفظ الذاكرة الوطنية من خالل كشف حقيقة انتهاكات
حقوق اإلنسان ،مبا فيها انتهاكات احلقوق الثقافية واللغوية،
وجرائم الفساد وتوثيقها ،والكشف عن مصير املفقودين
والضحايا واملضرورين من االنتهاكات والعمليات احلربية
والنزاعات املسلحة على مستوى األفراد واملناطق.
2.2تلتزم الدولة بتعويض الضحايا واملضرورين من االنتهاكات
املمنهجة حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية تعويضا ً
مناسبا ً للضرر ،وتتنوع التعويضات إلى تعويضات مادية
ورمزية وتعويضات فردية وجماعية ،ومعاجلة لآلثار النفسية
واالجتماعية وإعادة تأهيل الضحايا ورد االعتبار لهم ،مع
مراعاة ما مت من إجراءات إدارية وقضائية سابقة ،ودون اإلخالل
بحق الدولة في الرجوع على مرتكبي االنتهاكات.
3.3ضمان حقوق من اغتصبت أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية

واملنقولة ،على أن يراعى في ذلك ضمان الدولة حلقوق املالك
األصلي بالرد أو التعويض ،والقدرة املالية لشاغل العقار
واإلنشاءات املضافة إليه ،واإلجراءات اإلدارية والقضائية
السابقة وفق ما ينظمه القانون.
4.4إعادة رفاة ضحايا احلروب من اخلارج.
5.5املالحقة اجلنائية لكافة املساهمني في انتهاكات حقوق
اإلنسان وجرائم الفساد ،على أن يكون كل ذلك وفق املعايير
الدولية ومتطلبات املصاحلة الوطنية في إطار الشريعة
اإلسالمية .وال يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع آليات
العدالة االنتقالية.
6.6تنشأ هيئة للعدالة االنتقالية واملصاحلة لتنفيذ برامج
العدالة االنتقالية .يحدد القانون هيكليتها ومدة عملها.
كما تصمم البرامج املتعلقة باحلقيقة والعدالة واملصاحلة
وفق قواعد الفاعلية والشمولية ومتثيل مكونات الشعب
الليبي ومبا يضمن احلياد واالستقالل والكفاءة.
املادة ()210
القيود في حالة الطوارئ واألحكام العرفية
1.1يحدد القانون أسباب إعالن حالة الطوارئ أو األحكام
العرفية ونطاق كل منهما واملدة واحلقوق التي ميكن تقييدها
واإلجراءات والتدابير اجلائز اتخاذها.
2.2مع مراعاة املواد ( ،)37-38-40ال يجوز لرئيس اجلمهورية
أثناء حالة الطوارئ أو األحكام العرفية فرض قيود على
احلقوق واحلريات األساسية إال بالقدر الضروري للمحافظة
على األمن العام والسالمة العامة للبالد.الذي تطلبه حالة
الطوارئ حصراً ،وعلى أال تتنافى هذه اإلجراءات مع التزامات
ليبيا األخرى مبوجب القانون الدولي ،وال يدخل فيها أي
متييز وال تؤدي إلى التحايل على حماية احلقوق غير القابلة
للتقييد .أما القيود غير القابلة للتقييد فهي:
) أاحلق في احلياة؛
) بحظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة؛
) جالتجارب الطبية أو العلمية من دون موافقة؛
) دحظر العبودية ،والرق واإلجتار بالرقيق؛
) هحظر السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام
تعاقدي؛
) ومبدأ الشرعية في مجال القانون اجلنائي؛
) زحق كل فرد باالعتراف به كشخص أمام القانون؛
) حاحلق في حرية الفكر والوجدان والدين.
3.3تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ
واألحكام العرفية لرقابة القضاء.
4.4ال يجوز في حالة الطوارئ أو األحكام العرفية نظر الدعاوى
املدنية أمام القضاء العسكري.
5.5ال يجوز أثناء حالة الطوارئ أو األحكام العرفية حل اجملالس
املنتخبة.
6.6عند إعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية في نهاية مدة
أي مجلس منتخب متتد مدته إلى انتهائها.
7.7تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو األحكام العرفية باحترام
مبدأ املشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
8.8ال يجوز أثناء حالة الطوارئ أو األحكام العرفية تعديل
الدستور أو تعطيل أحكامه .كما ال يجوز إجراء انتخابات
أو تعديل قانونها ،أو املساس بالضمانات املقررة ألعضاء
مجلس الشورى.
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