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مقدمة
فــي ديســمبر مــن العــام  ،2016أطلقــت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا مشــروع أرشــيف انتهــاكات
حقــوق اإلنســان (يشــار إليــه فــي مــا يلــي بـ«املشــروع») مــن أجــل بنــاء أرشــيف رقمــي (يشــار إليــه فــي مــا يلــي
ص باألدلــة املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ليبيــا .ومتثّــل الهــدف مــن األرشــيف فــي
بـ«األرشــيف») خــا ّ
ت تتزاحــم فيــه القــوى السياســية
حمايــة الوثائــق واألدلــة اخلاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ليبيــا .ففــي وقـ ٍ
واجملموعــات املسـلّحة علــى بســط ســيطرتها علــى البــاد ،يــزداد اخلطــر اجلـ ّدي بــأن تتعــرّض األدلــة علــى انتهــاكات
حقــوق اإلنســان للفقــدان ،أو الســرقة ،أو التلــف .يســعى األرشــيف للتخفيــف مــن هــذا اخلطــر عبــر حفــظ نســخة
رقميــة إضافيــة عــن هــذه املعلومــات فــي حــال فقــدت الوثيقــة األصليــة .يو ّفــر األرشــيف منصـ ًة مركزيـ ًة يتسـنّى
مــن خاللهــا للمنظمــات تبــادل املعلومــات بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،عم ـا ً علــى إنشــاء أرشــيف وطنــي
النتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن أجــل دعــم عمليــات العدالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا.
يتألّــف تقريــر الرصــد (يشــار إليــه بـ«التقريــر») مــن أربعــة أقســام ،يشــرح القســم األول كيــف عملــت محامــون
مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا علــى إطــاق املشــروع ،وإنشــاء شــبكة مــن املنظمــات الليبيــة العاملــة علــى رصــد
ويفصــل القســم الثانــي الطريقــة التــي اتبعتهــا محامــون مــن أجــل العدالــة
انتهــاكات حقــوق اإلنســان وتوثيقهــا.
ّ
فــي ليبيــا إلنشــاء البنيــة األساســية لألرشــيف .أمــا القســم الثالــث فيقـ ّدم حملـ ًة عامـ ًة وحتليـا ً للوثائق واملســتندات
فــي األرشــيف ،مح ـ ّددا ً عنــد اإلمــكان األمنــاط التــي ميكــن مالحظتهــا النتهــاكات حقــوق اإلنســان .وختام ـاً ،يــدرج
التقريــر فــي القســم الرابــع منــه اخلطــوات التــي ســتتخذها محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا وشــبكة شــراع
مــن أجــل تطويــر املشــروع علــى مــر ّ العــام .2018
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إنشاء شبكة شراع – شبكة الرصد واألرشفة من أجل العدالة
عملــت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا علــى إنشــاء األرشــيف بالتعــاون مــع مجموعــ ٍة صغيــر ٍة مــن
املنظمــات غيــر احلكوميــة الليبيــة ،وعملــت املنظمــات مع ـا ً علــى تأســيس «شــبكة الرصــد واألرشــفة مــن أجــل
العدالــة» (والتــي أصبحــت تعــرف بـ«شــراع») 1.وكانــت مشــاركة هــذه املنظمــات قــد بــدأت فــي العــام  2016حــن
اســتهلّت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا املشــروع بورشــة عمــل .وبعــد مقابلــة مــا يزيــد عــن  25شــخصاً،
كلّ منهــم ميثّــل منظمـ ًة ليبيـ ًة مختلفـةً ،مت ّ اختيــار  15مشــاركا ً لكــي يلتحقــوا بورشــة العمــل .وقــد وقــع االختيــار
عليهــم بنــا ًء علــى انخراطهــم فــي العمــل علــى توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،ونوعيــة توثيقهــم ورغبتهــم في
أن يلتزمــوا فــي هــذا اجملــال علــى املــدى الطويــل.
وكانــت ورشــة العمــل مبثابــة منتــدى ً أتــاح حملامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا واملنظمــات اخملتــارة
صياغــة رؤيــة مشــتركة ،ووضــع خطــة عمــل لألرشــيف .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مثّلــت ورشــة العمــل فرصــ ًة
لتدريــب املشــاركني فــي مجــال العدالــة االنتقاليــة ،واألرشــفة ،والتوثيــق لضمــان اتســاق األرشــيف مــع
املعاييــر الدوليــة .تولّــى التدريــب كلّ مــن محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا ،واملؤسســة السويســرية
للســام باإلضافــة إلــى مســاهمة مــن جلنــة العدالــة واملســاءلة الدوليــة .وشــملت ورشــة العمــل تدريبــا ً
التقصــي
حــول املعاييــر والبروتوكــوالت الدوليــة للتوثيــق ،مبــا فــي ذلــك بروتوكــول اســطنبول (دليــل
ّ
 1شبكة الرصد واألرشفة من أجل العدالة (شراع).
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والتوثيــق الفعالــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة)
لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ،فضال ً عن تعريف باألمن الرقمي واملادي.

2

ومــن بــن املنظمــات األربعــة عشــر املمثلــة فــي ورشــة العمــل ،أبــدت خمــس منظمــات التزامـا ً مســتمرا ً باملشــروع،
وق ّدمــت الدعــم والتنســيق إلــى محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا أثنــاء العمــل علــى إنشــاء األرشــيف.
وأسســت هــذه املنظمــات اخلمــس مــع محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا شــبكة شــراع.
ّ
وعمــدت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا ،منــذ انعقــاد ورشــة العمــل ،إلــى م ـ ّد منظمــات شــراع بالدعــم
كتيبـا ً تدريبيا ً
التقنــي والتدريــب علــى اســتخدام األرشــيف وســاعدتها فــي حتميــل الوثائــق واملســتندات .كمــا أعـ ّدت ّ
ومقطــع فيديــو تعليمــي الســتخدامهما كدليــل ميكــن العــودة إليــه عنــد املســاهمة باملعلومــات إلــى األرشــيف.
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إنشاء األرشيف
فــي أعقــاب ورشــة العمــل فــي ديســمبر  ،2016أجــرت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا تقييم ـا ً للوســائل
التكنولوجيــة املتوافــرة واملفتوحــة املصــدر لتحديــد أدائهــا الوظيفــي وانتقــاء البرنامــج األكثــر قــدرةً علــى تلبيــة
احتياجــات األرشــيف .وقــد أجــري التقييــم انطالقــا ً مــن معاييــر عــدة منهــا األمــن ،وقابليــة القيــاس ،وســهولة
وأهمهــا العربيــة .واختــارت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا
االســتخدام ،والتكلفــة واللغــات املتوافــرة،
ّ
اســتخدام برنامجــن منفصلــن لألرشــيف .يتيــح البرنامــج األول ملنظمــات شــراع تبــادل الوثائــق وحتميلهــا بأمــان؛
فــي حــن يســتخدم البرنامــج الثانــي لتقــدمي التحليــات ،بحيــث تســتطيع محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا
حتديــد األمنــاط أو األشــكال التــي تتخذهــا االنتهــاكات اخملتلفــة حلقــوق اإلنســان.
يتميــز بهــا األرشــيف أنّــه يتيــح تصديــر املعلومــات مــن البرنامــج بصيغــة مقــروءة.
ومــن العناصــر األساســية التــي
ّ
يتضمنهــا األرشــيف فــي حــال ســحب الدعــم اخلــاص
وهــو مــا مــن شــأنه أن يضمــن حمايــة املعلومــات التــي
ّ
بالبرمجيــات أو املشــروع ،وهــو أمــر مســتبعد حدوثــه.

 2بروتوكول اسطنبول« ،دليل التقصي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة»،
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ( ،)2004متوافر عبر الرابط.http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf :
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حتليل البيانات
حملة عامة
تغطــي مجموع ـ ًة واســع ًة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وقعــت فــي الفتــرة مــا بــن
تلقــى األرشــيف  97وثيقــة ّ
الثــورة فــي فبرايــر  2011إلــى أكتوبــر .2017

احملددة من خمتلف أنحاء ليبيا
أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان
ّ
احلق في احلياة

احلق في احلرية من العمل القسري

التجمع
احلق في حرية
ّ

احلق في الصحة البدنية والعقلية

التعسفي
احلق في احلرية من االعتقال أو االحتجاز
ّ

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

احلق في احلرية من التعذيب

احلق في احلرية من اجلوع

احلق في حرية التعبير

احلق في التعليم

احلق في الغذاء الكافي

احلق في احلرية من االستعباد

احلق في اخلدمات الطبية املالئمة

احلق في حرية تكوين اجلمعيات

احلق في السكن املالئم

احلق في حرية الفكر والضمير والدين

احلق في املعلومات

احلق في احلصول على املساعدة القانونية

حق الصحة للطفل

غيرها

حقوق املرأة
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أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان يف غرب ليبيا

أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان يف شرق ليبيا

04

تقرير الرصد

| 2017

تغطــي االنتهــاكات املوثقــة فــي األرشــيف احلقــوق املدنيــة والسياســية؛ احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية؛
حقــوق الطفــل؛ حقــوق املــرأة وحقــوق احملتجزيــن .وتتضمــن نســبة تفــوق الثلــث مــن احلــاالت ( 39%منهــا) أدلــة علــى
وقــوع أكثــر مــن انتهــاك واحــد حلقــوق اإلنســان.
يتضمنها األرشيف فتشمل انتهاكات احلقوق التالية:
أما أكبر نسبة من انتهاكات حقوق اإلنسان التي
ّ
احلق في احلياة ()28%التجمع ()16%
احلق في حريةّ
احلــق فــي احلريــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة()10%
التعسفي ()10%
احلق في احلرية من االعتقال أو االحتجازّ
-احلق في حرية التعبير ()7%

انتهاكات حقوق اإلنسان
ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ
ﹼ

ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
ﹼ

ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ

ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ
ﺍﳊﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳌﻼﺋﻢ
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يدرج اجلدول أدناه حمل ًة عام ًة شامل ًة أكثر خملتلف أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان وعددها.
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باإلضافــة إلــى تدويــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،حـ ّددت محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا كلمــات أساســية مت ّ
تداولهــا فــي وصــف القضايــا التــي جــرى توثيقهــا فــي األرشــيف .وق ّدمــت هــذه الكلمــات نظــرةً إلــى صلــب ســياق
القضايــا ،مــن دون الكشــف عــن الوقائــع الفرديــة ،وســاعدت فــي حتديــد املواضيــع األكثــر انتشــاراً .وشــملت الكلمات
والعبــارات األكثــر شــيوعا ً «احلقــوق املدنيــة والسياســية»« ،العنــف»« ،املــوت»« ،القــوات املسـلّحة» ،و»االحتجاجــات»،
مبينــة فــي الرســم البيانــي أدنــاه.
كمــا هــي ّ
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األنواع احملددة من االنتهاكات
التجمع
احلق في احلياة واحلق في حرية
ّ
يتضمنهــا األرشــيف ذات صلــة بالتظاهــرات واالحتجاجــات .وقــد
ميكــن اعتبــار نســبة الثلــث مــن القضايــا التــي
ّ
ـدن أساســية مــن ليبيــا
وقعــت األكثريــة الســاحقة مــن القضايــا املوثقــة يــوم  17فبرايــر  2011ومــا يقاربــه ،فــي مـ ٍ
احملتجــن وقــوات القذافــي .ومــن بــن  33قضيــة
تفصــل الصدامــات بــن
ّ
منهــا البيضــاء ،وشــحات ،واألبــرق ،وهــي ّ
تتع ّلــق باالحتجاجــات 17 ،منهــا تتحــدث أيض ـا ً عــن املــوت ،مــا يعنــي أ ّن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي كانــت
التجمــع اللذيــن ميثــان علــى التوالــي
منتشــرةً فــي هــذه القضايــا شــملت احلــق فــي احليــاة ،واحلــق فــي حريــة
ّ
نســبتي  28%و 16%مــن بــن كافــة االنتهــاكات املوثقــة فــي األرشــيف .تنتهــك األعمــال املوثقــة فــي األرشــيف
احلــق فــي احليــاة املكــرّس مبوجــب املــادة  4مــن القانــون رقــم  20لســنة  1991بشــأن تعزيــز احلريــة ،واملــادة  6مــن
التجمــع فمنصــوص عليــه فــي املــادة 21
العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية .أمــا احلــق فــي حريــة
ّ
مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،وفــي مــا يتعلــق باالحتجاجــات التــي وقعــت مــا بعــد 3
أغســطس  ،2011تطبــق املــادة  14مــن اإلعــان الدســتوري الليبــي أيض ـاً.
حرية التعبير
متت ـ ّد انتهــاكات حريــة التعبيــر علــى طــول الفتــرة مــن أغســطس  2012وحتــى أغســطس  ،2017وتعــادل نســبة
 7%مــن القضايــا املوثقــة فــي األرشــيف .ومــن بــن األشــخاص الذيــن انتهــك حقهــم فــي حريــة التعبيــر ك ّتــاب،
وصحفيــون ،ومذيعــون ،وناشــطون .وقــد وث ّقــت بعــض الوثائــق اعتــداء علــى امللكيــة ،ال ســيما محطــات التلفزيــون،
التعســفي واالختطــاف والقتــل .جديــر بالذكــر أ ّن هــذه األفعــال تخالــف املــادة
فيمــا تناولــت قضايــا أخــرى االحتجــاز
ّ
 14مــن اإلعــان الدســتوي ،واملــادة  19مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،كمــا تنتهــك أيضـا ً
احلــق فــي احليــاة والســامة الشــخصية واحلريــة مــن االعتقــال التعســفي.
حقوق املهاجرين
ّ
يتعلّــق عــدد ملحــوظ مــن القضايــا التــي مت حتميلهــا إلــى األرشــيف مبعاملــة املهاجريــن فــي مراكــز االحتجــاز،
وتتوســع هــذه احلــاالت فــي املعاملــة املروّعــة التــي يتلقاهــا املهاجــرون واحملتجــزون .فقــد أشــير فــي  80%مــن احلــاالت
ّ
املوثقــة املتعلّقــة مبراكــز االحتجــاز إلــى ظــروف املعيشــة واإلقامــة غيــر املالئمــة ،فض ـا ً عــن الغــذاء غيــر الكافــي.
ـكل خــاص عــدم قــدرة األمهــات اللواتــي أجنــن حديثـا ً مــن احلصــول علــى احلليــب ألطفالهـ ّن
ومــن املثيــر للقلــق بشـ ٍ
علــى الرغــم مــن الطلبــات املتكــررة مــن احملتجزيــن ومــن الناشــطني فــي مجــال حقــوق اإلنســان العاملــن علــى
توثيــق هــذه القضايــا .وبذلــك ،يخالــف املســؤولون عــن مراكــز احتجــاز املهاجريــن املــادة  11مــن العهــد الدولــي
كاف يو ّفــر مــا
ـص علــى احلــق فــي مســتوى معيشــي ٍ
اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي تنـ ّ
ـص القانــون رقــم  5لســنة 2005
يفــي بحاجــة احملتجزيــن مــن الغــذاء ،والكســاء ،واملــأوى .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينـ ّ
بشــأن مؤسســات اإلصــاح والتأهيــل علــى املعاييــر املالئمــة لظــروف املعيشــة فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز،
وتتنــاول املادتــان  21و 26حتديــدا ً احلــق فــي الغــذاء ،وتلــزم املــادة  26املؤسســات مبعاملــة احلوامــل واملرضعــات وفــق
ـص الفصــل الســابع علــى مســتوى
املعاملــة التــي يقرّرهــا الطبيــب اخملتــص مبــا فــي ذلــك مــن حيــث الغــذاء .وينـ ّ
يتــم
الرعايــة الطبيــة املطلــوب فــي هــذه املؤسســات مبــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الطبيــب املقيــم ،وهــو مــا ال
ّ
االلتــزام بــه فــي مراكــز االحتجــاز.
التعسفي والتعذيب أثناء االحتجاز
االعتقال
ّ
يتضمنهــا األرشــيف انتهــاكات للحــق فــي احلريــة مــن االعتقــال أو االحتجــاز
توثّــق نســبة  10%مــن القضايــا التــي
ّ
التعســفي .فــي أكثريــة احلــاالت ،مت ّ اعتقــال األفــراد عنــد احلواجــز علــى أســاس لــون البشــرة أو اللكنــة ،وليــس علــى
أســاس أي مذكــرة توقيــف عالقــة أو حتقيــق جــارٍ .ولــم يعلــم األفــراد بدواعــي احتجازهــم فــي مــا يشـكّل مخالفـ ًة
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للمادتــن  30مــن قانــون االجــراءات اجلنائيــة واملــادة  14مــن القانــون رقــم  20لســنة  1991واملــادة  9مــن العهــد الدولــي
اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية .ومبوجــب هــذه األحــكام ،ال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا ً مــن دون
ـم توقيفــه بــأي تهــم تو ّجــه إليــه .وتتنــاول
أمــر مــن الســلطة اخملتصــة قانونـاً ،كمــا يجــب إبــاغ الشــخص الــذي يتـ ّ
القضايــا التــي مت ّ توثيقهــا أيضـا ً املعاملــة الســيئة للمحتجزيــن والتــي ترقــى فــي بعــض احلــاالت إلــى حـ ّد التعذيــب.
وهــو مــا يخالــف املــادة  17مــن القانــون رقــم  20لســنة  1991التــي حتظــر التعذيــب ،أو املعاملــة القاســية ،أو املهينــة،
أو املاســة بالكرامــة اإلنســانية ،واملــادة  2مــن القانــون رقــم  10لســنة  2013التــي جتــرّم تعذيــب األشــخاص املعتقلــن.
كمــا تخالــف املــادة  7مــن العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية.
حماية األطفال
يتضمنهــا األرشــيف انتهــاكات حلقــوق الطفــل ،مبــا فــي ذلــك احلــق فــي
يوث ّــق عــدد محــدود مــن احلــاالت التــي
ّ
احلريــة مــن املعاملــة الســيئة ،وهــو مــا حصــل فــي أكثريــة القضايــا التــي تشــمل مراكــز االحتجــاز فــي مخالفــة
للمــادة  19مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل .وفيمــا علــى الدولــة الليبيــة أن تكفــل حمايــة الطفولــة ،مبوجــب املــادة 5
مــن اإلعــان الدســتوري ،تتوســع إحــدى القضايــا املوثقــة فــي األرشــيف فــي عــدم متتــع القاصريــن غيــر املصحوبــن
ـم بوجــود
باحلمايــة ،مبــا يخالــف املــادة  22مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،حيــث لــم يكــن مركــز االحتجــاز علــى علـ ٍ
قاصــر غيــر مصحــوب.
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اخلطوات املقبلة
انطالقـا ً مــن جنــاح املرحلــة األولــى للمشــروع ،وعمـا ً علــى توســيع نطــاق فهــم العامــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان
فــي ليبيــا ،ســوف تســعى محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا وشــبكة شــراع إلجنــاز اخلطــوات التاليــة ،فــي
املرحلــة املقبلــة مــن املشــروع:
زيادة متثيل املنظمات غير احلكومية الليبية العاملة في اجلنوب.
ـم مــن شــبكة شــراع ،علــى التواصــل مــع املنظمــات غيــر
ســتعمل محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا ،بدعـ ٍ
احلكوميــة ،واحملامــن ،والناشــطني العاملــن علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســات وتوثيقهــا فــي املنطقــة اجلنوبيــة .مبــا
أ ّن عــدد االنتهــاكات املوث ّقــة فــي األرشــيف مــن اجلنــوب محــدود ،ســتتواصل محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا
التوصــل لفهــم أفضــل ألوضــاع حقــوق اإلنســان
وشــبكة شــراع مــع املنظمــات العاملــة فــي اجملــال ،مــن أجــل
ّ
وضمــان توثيــق االنتهــاكات ومتثيلهــا فــي األرشــيف.
يتم حتميلها إلى األرشيف.
زيادة
ّ
التنوع املواضيعي لقضايا حقوق اإلنسان التي ّ
ســتعمل محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا وشــبكة شــراع علــى تشــجيع املنظمــات العاملــة علــى القضايــا
املوثقــة بنســبة قليلــة فــي األرشــيف علــى االنضمــام إلــى شــبكة شــراع .وتســعى محامــون مــن أجــل العدالــة
فــي ليبيــا إلقامــة الشــراكات ،علــى وجــه اخلصــوص ،مــع املنظمــات العاملــة علــى حقــوق املــرأة ،وحقــوق األشــخاص
املشــرّدين داخليـاً ،وحقــوق األقليــات.
تشجيع املنظمات الدولية على تقدمي التعاون والتنسيق في إطار املشروع.
ســتعمل محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا علــى توطيــد عالقاتهــا باملنظمــات الدوليــة التــي وث ّقــت انتهــاكات
حقــوق اإلنســان فــي ليبيــا بهــدف إدراج معلومــات هامــة فــي األرشــيف ،إلتاحتهــا ألصحــاب الشــأن املعنيــن علــى
املســتوى احمل ّلــي بالعدالــة االنتقاليــة فــي ليبيــا.
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