
 

 
 
 
 

 يصدر فورا
 

لمذبحة في ليبيايشرح بعمق ا تقرير طب شرعي جديد  
 توصيات تشتمل على خارطة طريق للتحقيق في مزاعم بشأن الجرائم المرتكبة و ضمان تحقيق العدالة

لشرعي جمع شھادات طبية و أخرى من الطب ا أجل حقوق اإلنسان اليوم تقريراً منظمة أطباء من أصدرت  —كامبريدج, ماستشوستش
 و شھود عيان لرسم صورة تفصيلية عن أوضاع الحياة والوفيات في مراكز اإلحتجاز في طرابلس. 

في ليبيا" , و ھو يعطي  القانونية : أدلة على حدوث جرائم حرب و الحاجة لتحقيق العدالة و المساءلة32التقرير" مذبحة الكتيبة رقم 
التي يقودھا خميس القذافي في الثالث و العشرين  32لمذبحة التي قامت بھا الكتيبة صورة تفصيلية و شاملة من منظور الطب الشرعي ل

ة الفرجان بطرابلس.لَ في خَ  2011من أغسطس عام   
 

 غيرأربع شھادات موثقة لثالثة من المحتجزين و أحد السجانين تروي قصة كاملة لثالثة أشھر من التعذيب و اإلحتجاز في ظروف 
, قامت أطباء من أجل حقوق  سبقتھا التي األحداث و 23الفرقة  لمجزرة في ھذه المذبحة. أثناء تحقيقات عميقةإنسانية بلغت ذروتھا 

لرجال من المحتجزين بدون محاكمات بمراكز اإلعتقال المؤقتة.اإلنسان بجمع أدلة على وجود تعذيب و اغتصاب و إعدام ل  
 

تسجيل الجرائم على أعلى معايير للطب بالقيام بعملية ضمان الحقوق و  ع ليبياتشدد أطباء من أجل حقوق اإلنسان على ضرورة أن تسر
عن أقاربھم و أحبائھم من خالل  عملية إنتقالية عادلة تشيع اإلرتياح يبن جميع الشرعي و اإلقرار بحق الضحايا في معرفة الحقائق 

 األطراف.
 

 
الليبية و المجتمع الدولي للقيام بالتحقيق في ھذه الجرائم المزعومة كخطوة التقرير أيضا يشتمل على التوصيات المقترحة على الحكومة 

أيضاً بداية بحث شامل و مكتمل األركان عن ما ينقص إلجراء مثل ھذه العملية. وأولى من أجل تحقيق العدالة و تحقيق سيادة القانون   
 

 هلتي تعرض لھا أثناء اإلحتجاز قبل ھروبه قبيل المذبحة , و قد أورد أنأحد الناجين يتحدث عن التعذيب و اإلنتھاكات الجنسية افي التقرير 
تعرض للضرب المتواصل و التعذيب المستمر من قبل الجنود لثالثة أيام , ويروي حادثة صادمة حيث بعد صب الماء على جسده قام جنود 

, و يضيف و مما ألحق الما فظيعا بكل أنحاء جسده مرتدين قفازات بطرحه أرضاً بينما قام أخرون بصعقه باستخدام صاعق كھربائي 
بنطاله و صعقه مراراُ و تكراًر في أعضائه التناسلية. لالدموع في عينيه أن أحد الجنود أدخل صاعق كھربائي بداخ  

 
ً  ائلتهت العقيد القذافي يعني أنه لم يتم أبداً مسمويقول ريتشارد سولوم نائب مدير أطباء من أجل حقوق اإلنسان " إن   على أعداد ال  قانونيا

تعد و ال تحصى من اإلنتھاكات الشنيعة  في خالل أربعة عقود من الحكم اإلستبدادي. لكن البد من محاكمات عادلة لمجرمي الحرب 
"   ادة القانونھؤالء األطراف ھو السبيل األكثر فعالية إلنھاء دائرة العنف و إعالء سي المزعومين الطلقاء من كال طرفي األزمة. مسائلة  

 
حملت أرقاماً متضاربة وتقييمات جزئية لألحداث. فريق أطباء من أجل حقوق اإلنسان من أطباء و  32التقارير األولية عن مجزرة الكتيبة 

أطباء أنه أصدر األوامر و من نفذ التعذيب و اإلغتصاب و اإلعدامات.  أطباء شرعيين سعى إلى اإللمام الكامل بما حدث و معرفة من يزعم
من أجل حقوق اإلنسان حاور شھود عيان ناجين من المذبحة و أحد المزعومين بتنفيذ الجرائم, و قام الفريق بتقييمات و تشخيصات طبية 

ل مسرح الجريمة  من أجل حفظ األدلة.للمحتجزين الناجين لتوثيق تقارير التعذيب , و قام األطباء الشرعيين بتسجي  
 

األدلة التي جمعھا أطباء من أجل حقوق اإلنسان من خالل المقابالت, األماكن, و مناقشة كبار قادة الجيش في مسرح الجريمة تؤكد نيتھم 
 القيام بالمذبحة  و تدمير و إخفاء أدلة الجرائم.

 



بأطباء من أجل حقوق اإلنسان " ھذا التقرير يبين التحديات التي تواجھا الحكومة يقول ستيفين شميت مدير برنامج الطب الشرعي الدولي 
الليبية بعيداً عن التحيز و تقوم بإرساء مبدأ ضمان  الليبية في تحقيق العدالة و سيادة القانون. و من من الضروري أن تتأسس الحكومة

جمع األدلة الجنائية و تسجيل األدلة. الشعب الليبي راح ضحية و ارتكب  ىو تسجيل  الجرائم من خالل التحقيقات التي تشتمل عل الحقوق 
فقط لتحقيق العدالة و إنما أيضا  تبحقه أبشع الجرائم. كثيرون مازالوا يبحثون عن أقربائھم و أحبائھم ويجدوھم جزء من عملية شاملة ليس

 لضمان أن تتم على أساس علمي سليم." 
 

ة:التقرير يشمل التوصيات اآلتي  
أطباء من أجل حقوق اإلنسان يناشد المجتمع الدولي بضرورة دعم جھود تقوية المؤسسات الليبية حتى تتمكن مؤسسات القضاء  •

 األمن من تحقيق العدالة و سيادة القانون.
 

لموت الجماعى تقدم تقييم إحتياجات يصدره خبراء على إطالع واسع  باأطباء من أجل حقوق اإلنسان تناشد السلطات الليبية بأن  •
تحديد الھوية الوطنية في إطار شامل سليم من منظور الطب  جھود لمساعدة ليبيا في وضع األساس و إقامة خطط متينة من أجل

الجثث البد  ملية إستخراجع وقت يتالئم مع المعايير الدولية.الشرعي و يالئم إحتياجات الليبيين من العدالة و الحقيقة و في ذات ال
راء متفقين تماماً مع أفضل الخبرات المتعارف عليھا.أن تتم بخب  

 
حقيقات و مالحقات قضائية في عمليات إنتھاكات واسعة التي أطباء من أجل حقوق اإلنسان تناشد السلطات الليبية بأن تجري ت •

 إرتكبتھا جميع األطراف خالل األزمة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليھا.
 

وق اإلنسان المجتمع الدولي و خصوصاً الدول المجاورة لليبيا بضمان التعاون الكامل مع محكمة جرائم تناشد أطباء من أجل حق •
 الحرب الدولية و أيضاً التحقيقات القضائية المحلية الليبية.

 
 نبذة عن أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 
إليقاف الفظائع و األعمال الوحشية الجماعية , لعلوم أطباء من أجل حقوق اإلنسان ھي منظمة مستقلة تستخدم التكامل بين الطب و ا

دعمنا في ھذ المضمار خبراء صحة متخصصون و متعاطفون  و أيضاً اد. يو أيضا اإلنتھاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان ضد األفر
 مواطنون مھتمون بالقضية.

عالم من بينھا أفغانستان و الكونغو و  رواندا, دولة حول ال 40, بدأت أطباء من أجل حقوق اإلنسان التحقيقات في 1986في عام 
 السودان و الواليات المتحدة و يوغوسالفيا السابقة و زيمبابوي
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