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 مقدمة -أّو�

 لو�يةا -ألف

 فيه من ، الذي طلب28/30 رقم قرارال، اعتمد مجلس حقوق ا�نسان 2015عام  آذار/مارس 27م يو. 1
للتحقيق في انتھاكات  ليبيا إلىبعثة  على وجه السرعةأن يوفد مفوض ا#مم المتحدة السامي لحقوق ا�نسان 

 حقائق وم0بساتوتقصي ، 2014لقانون الدولي لحقوق ا�نسان التي ارتكبت في ليبيا منذ عام اوتجاوزات 
م تقريرا قدّ يب ا�ف0ت من العقاب وضمان المساءلة الكاملة، وأن تجنّ  بھدفا4نتھاكات التجاوزات وھذه 
عن المساعدة التقنية،  محّينةتضمن أيضا معلومات يينبغي أن  ذي، والالمجلس إلىالبعثة  عن نتائج كتابيا

بناء القدرات في من أجل 4حتياجات ا بشأنتوصيات تقديم بناء القدرات والتعاون مع حكومة ليبيا، مع و
 تقرير محّينتقديم  تمّ . ، على سبيل المثال وليس الحصرتشمل نظام العدالة والمساءلةوالتي يجب أن المستقبل 

 .حوار حول أوضاع حقوق ا�نسان في ليبياتبعه  2015 أيلول/سبتمبر 29المجلس في  إلى اشفوي

 كانون الثاني/يناير 1 ذا4نتھاكات والتجاوزات المرتكبة منعملھا على زت بعثة التحقيق وفقا للو4ية، ركّ . 2
. أثناء التحقيق، ةالدولالخارجة عن سلطة من الدولة والجھات الفاعلة  فات كلّ تصرّ قامت بتحليل ، و2014

عن  نمسؤوليعم أنھم كانوا حول أفراد زُ ى مكتب المفوض السامي (مفوضية حقوق ا�نسان) معلومات تلقّ 
لت يتھا، و4 سيما في ضمان المساءلة، سجّ لو4ا4نتھاكات والتجاوزات. ونظرا #ھمية ھذه المعلومات 

في ھذا أفراد ماء المحاكمة العادلة، لم تدرج أسوة الشھود، مايح من أجلوالمفوضية ھذه المعلومات. 
 .ية تامة من قبل المفوضيةسرّ احتفظ بھذه القائمة بوالتقرير، 

إي0ء  التحقيق فيھا. وقد تمّ  المزعومة ليتمّ والتجاوزات با4نتھاكات  ا#ولويات الخاصةالمفوضية ضبطت . 3

من  انمطحوادث ال ل ھذهتمثّ مدى  ا4نتھاكات المزعومة، وإلى أيّ التجاوزات واھتمام خاص لخطورة 
  حدة للدعم في ليبيابعثة ا#مم المتّ لمراقبة التي اضطلعت بھا باا4نتھاكات والتجاوزات. وإدراكا منھا 

2015و  2014ومفوضية حقوق ا�نسان والمنظمات ا#خرى خ0ل عامي 
 إلى، يسعى ھذا التقرير 1

 إلىصول فريق التحقيق والتي حالت دون والعراقيل نظرا للقيود و .استكمال ھذه التقييمات والتوصيات
  .مزيد من التحقيق إلىتحتاج التي تجاوزات النتھاكات أو ا4تحديد بعض  ، تمّ ا#شخاص وا#ماكن

  

                                                           

 لحقوق انتھاكات عن عامة لمحةعن   بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبياو المفوضية عن الصادرة المشتركة التقارير تحتوي -1
 ا9نسان حقوق انتھاكات تحيين يخص ،2014 أيلول/سبتمبر 4 ،ليبيا في الجارية العنف أعمال خ;ل الدولي ا9نساني والقانون ا9نسان
 حقوق أوضاع عن تقريرو ،2014 كانون اIول/ديسمبر 23 ،)منقح( ليبيا في الجارية العنف أعمال خ;ل الدولي ا9نساني والقانون
 .2015 تشرين الثاني/نوفمبر 16 ،ليبيا في ا9نسان

  



  المنھجية -باء
مفوضية حقوق لاستضافة فريق التحقيق ى لعالسائد في ليبيا، وافقت حكومة تونس نتيجة للوضع ا#مني  - 4 

2015 كانون ا#ول/ديسمبرالعمل منذ فريق  ارساءا�نسان في تونس. تم 
2

. 

حقوق ا�نسان في ليبيا، بما في وضع بالمتعلقة بدأت المفوضية عملھا من خ0ل مراجعة الوثائق المتاحة  -5

، والتقارير الدولية والليبيةغير الحكومية ات منظمالتقارير وذلك التقارير الحكومية، وتقارير ا#مم المتحدة 
ا�جراءات الخاصة والھيئات المنشأة بموجب أصحاب و4يات والمواد السمعية والبصرية، وتقارير الصحفية 

طبيعة ا4نتھاكات المزعومة وفي تطوير خارطة لمعاھدات. وقد استخدمت ھذه المواد للمساعدة في رسم 
 .اتالمزيد من التحقيق

البلدان أعضاء ا#مم المتحدة والمجموعات وا#فراد  إلى 2014 تموز/يولية 29يوم دعوة عامة  تصدر -6

. وقد تم او4يتھبصلة المتّ ومفوضية حقوق ا�نسان  إلى مبحوزتھ معلوماتأي لتقديم ا#مر  ھمالذين يھمّ 
وفي  2015،3 آب/أغسطس 31لدول ا#عضاء في ا#مم المتحدة في على ادعوة ھذه التوزيع نسخة من 

حقوق لالليبية وطنية اللجنة ال إلىدعوات محددة كما تم توجيه . 2015 أيلول/سبتمبرفي ثانية  مناسبة

ا�جراءات  إطارفين بو4يات في و المكلّ  4،ي للحريات المدنية وحقوق ا�نسان، المجلس الوطنا4نسان
فين بمھام المكلّ مع على نطاق واسع التواصل  كما تمّ . 5الخاصة لتبادل خبراتھم مع مفوضية حقوق ا�نسان

المستشار الخاص المعني بمنع ا�بادة الجماعية، والمستشار ن بينھم م ،ذات الصلة في ا#مم المتحدةأخرى 
الممثل الخاص لOمين العام المعني بالعنف الجنسي في حا4ت النزاع، وة، مايالخاص المعني بمسؤولية الح

حة. وعقدت اجتماعات منتظمة مع بعثة المسلّ والممثل الخاص لOمين العام المعني با#طفال والصراعات 
 .لتنسيق ا#نشطة  (UNSMIL)  ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا

التابع التحقيق في حال قيام فريق دعمھا للتحقيق، وعرضت المساعدة  عن 6ةليبيالحكومة ال عبرت -7

ولكن نظرا . المساعدةعن امتنانه لھذه المفوض السامي  ر، وعبّ لبيضاءاطبرق و بمھمات فيلمفوضية ل
إرسال قائمة من  طرابلس. تمّ  إلىيوما واحدا واحدة استغرقت زيارة ب �ّ إالقيام  يتسنّ ا#مني، لم للوضع 
فو المفوضية . عقد موظّ أي ردّ المفوضية  لم تتلقّ  2016 كانون الثاني/ينايرحتى ولكن الحكومة،  إلىا#سئلة 

الحكومة،  ن عنولفي ذلك ھيئات ا#مم المتحدة، وممثّ  لقاءات مع مجموعة من أصحاب المصلحة (بما
ن عن حقوق ا�نسان ) لشرح و4ية التحقيق ومدافعمن بينھم  مات غير الحكومية، المنظّ  ن عنولوممثّ 

 .تقديم المعلومات إلى ودعوتھم

                                                           
 قانوني، مستشار ا9نسان، في حقوق محققين ث�ثة منسق،(ا&نسان  في مجال حقوق كوادر 6 من الفريق تكون  2

  .ا9داريين والموظفين واIمن، والترجمة، ،)في النوع ا&جتماعي ومستشار
  .بشأن المسألة معلومات لديھا ليس أنه و&حظت الطلبات لتقديم الدعوة لھذه فقط واحدة دولة استجابت   3

 عام في ا&نتقالي الوطني المجلس قبل من المعين ا9نسان وحقوق المدنية للحريات الوطني بالمجلس المفوضية اتصلت  4
2011.  

 الخاصة ا9جراءات إطار في بو&يات المكلفين نبي قةمنسّ  رسالة وردت 5
 في منفصلتان سلطتان ھناك تكان ،2015 عام كانون اIول/ديسمبر إلى تموز/يوليه من جريأُ  الذي التحقيق خ�ل  6

ھا كان مقرّ  والتي الوقت، ذلك في دوليا بھا المعترف السلطة إلى" ليبيا حكومة" تشير التقرير، ھذا في. ليبيا
  البيضاء./طبرق



صال عن بعد ي الحقائق من خ0ل ا4تّ تنفيذ معظم أنشطة تقصّ  ا#مني الصعب في ليبيا، تمّ للوضع نظرا  -8
بعثات في بالمفوضية كما قامت تونس،  إلىمع ا#شخاص في ليبيا، وتسھيل سفر بعض الضحايا والشھود 

تونس (تونس وجربة وصفاقس وسوسة والمھدية)، وإلى ليبيا (طرابلس)، مصر (القاھرة وا�سكندرية)، 
صور كما قام الفريق بتحليل . تركيا (اسطنبول)، وا#ردن (عمان)، وإيطاليا (روما وكاتانيا ومينيو) و

 UNITAR Operational Satellite البرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية لOمم المتحدة
Applications Programme (UNOSAT).. 

ولكن الضحايا والشھود. من فرد  200أكثر من من بينھم محاور،  250التقى فريق التحقيق مع أكثر من  -9

بشأن س0متھم و/أو س0مة ھم عن قلقأعرب الكثير  إذ ،وجود الكثير من العوائق، مع السياق غير م0ئم بقي
عدم إدراج أسماء بلقرار وشمل ذلك االشھود.  حمايةمسألة  إلىأولوية خاصة اعطاء  تمّ عائ0تھم في ليبيا. 

المستوى وحا4ت  يرفيعأشخاص اغتيا4ت  تخصّ دة محدّ  تفي حا� الضحايا والشھود في ھذا التقرير، إ4ّ 
التحقق من عدم وجود وتقييم ال وبعد ،على نطاق واسع ھاا�ب0غ عن تفاصيل ا4ختفاء القسري، حيث تمّ 

  . حمايةيشأن المشاكل 

 7.وى فرديةاشكملف  900حتوي على أكثر من ي يداعاإ 66ت المفوضية ، تلقّ يداعونتيجة لعمليات ا� -10
الوقت المتاح. ومع ذلك، فقد  صفة فردية خ0لد من ھذه الحا4ت بسوى عدد محدومتابعة  ولكن لم يتسنّ 

ويعكس . جمعھا وايات ا#خرى التي تمّ الرّ و/أو لتأكيد  التوّجھاتاستخدمت ھذه الحا4ت للمساعدة في تحديد 
 تي ترتكب في ليبيا، والحاجة لمزيدالّ  والخروقاتة حجم ا4نتھاكات المستمرّ حجم الشكاوى ونطاقھا الواسع 

 .من التحقيقات والمتابعة

بشكل زت ركّ مجموعة من المعلومات، أخذ بعين ا4عتبار ت نفس الوقت الذي كانت المفوضية في  -11

"أسباب معقولة ل0عتقاد" بأن وتم وضع ا4ستنتاجات بناء على وجود مباشرة.  الرواياتخاص على 
مجموعة من المعلومات يمكن ى علالمفوضية حصلت قد وقعت، أي في كل مرة  انتھاكات وتجاوزات

أن عاقل وحكيم  شخصي والتي باعتمادھا يمكن #ا#خرى،  المعلوماتمع وكانت متوافقة ، ا4عتماد عليھا
 .نمط من السلوكالمثل ھذا الحادث أو حصول  يستنتج

 والعوائقالتحديات  -يمج

 صعوبة من أھم ھذه التحديات نجدكبيرة في تنفيذ تحقيقاتھا. التحديات المن  اتواجه المفوضية عدد -12
، النافذة في مثل ھذه الحا4ت معايير ا#منية لOمم المتحدةباعتماد الليبيا بسبب القتال الدائر.  إلى الدخول

يبيا لبقي الوضع في ). معيتيقة (مطار طرابلس إلىاقتصر الفريق على زيارة وحيدة استغرقت يوما واحدا 
على  مبدئيا لضحايا والشھود ، وافق بعض االحا4تمين بمعلومات، وفي بعض غير م0ئم لمساعدة المتقدّ 

ا#مم المتحدة دور في  الثقة أو الشكّ  تذّرع بعضھم بانعدام إذرت محاورتھم تعذّ المفوضية ولكن  إلىث التحدّ 
ة في ليبيا ا4نقسامات السياسي لتمثّ كما في ليبيا.  سابقةتزامات اللوا4المجتمع الدولي بناء على موقف 

                                                           
 من انتھاك أكثر على تحتوي ما غالبا الفردية العلم أن الشكاوى مع( الشكاوى وعدد في ما يلي تفاصيل الموضوعات  7

 ؛)108( تعذيب ؛)109( احتجاز/ اعتقال ؛)99( خطف ؛)527( مسلّح ھجوم ؛)78( قتل): واحد مزعوم
  ).222( أنواع أخرى ؛)576( سرقة/نھب ؛)347( المنازل في النار إضرام ؛)270( الممتلكات على استي;ء/مصادرة



سات، بما فيھا المجلس الوطني بعض المؤسّ ا#نشطة المحدودة ل) وسلطتين نافذتين وجود المتمثلة في(
 .أخرى للحريات المدنية وحقوق ا�نسان، تحديات

. وعلى الرغم من وجود أمام التحقيقيا من نوع خاص بعض المجا4ت المواضيعية أيضا تحدّ  لتكما مثّ  -13

ا�ب0غ عن العنف الجنسي (بما في ذلك وصمة المتعلقة بالحواجز جعلت ، الشأنص في ھذا مستشار متخصّ 
التحقيق المباشر في ھذه ، والضغوط ا#سرية، والصدمات النفسية) المرتبطة بھذه ا4نتھاكات عارال

حتجاز حاليا، ا#شخاص قيد ا4 إلىالتحدث دخول القطر الليبي، لم يكن ممكنا دون  إذ. ا4نتھاكات أمرا صعبا
تقوم بعملھا المنظمات الدولية أغلب  بما أنّ زيارات ميدانية لمواقع الھجمات. بلقيام، على سبيل المثال، ا أو

على ا�حالة فقد قّيد ذلك أيضا  امكانية دة، قيود أمنية محدّ تحت يين ، أو من خ0ل شركاء محلّ من خارج ليبيا
، بما في ذلك البيانات أيضا نادرة زالت المعلومات ا�حصائية حول الوضع في ليبيا الضحايا والشھود. ما

مات العاملة في جنوب ليبيا أو في غياب العديد من المنظّ  بكما تسبّ لة حسب النوع ا4جتماعي. المفصّ 
لومات الثانوية المعشّح  فيداعش) (لدولة ا�س0مية اتنظيم  تي بايعتالمناطق التي تسيطر عليھا الجماعات ال

 .قة بتلك المناطقالمتعلّ 

 ھا أّن نمستنتج ويُ جمع مجموعة كبيرة من المعلومات، من  المفوضية تمّكنت على الرغم من ھذه القيود،  -14
انتھاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق ا�نسان  أنّ بعتقاد ا4 إلىما يدعو معقولة لا سبابمن ا#ھناك 

د المفوض السامي . ويؤكّ قد ارتكبت في ليبيالحقوق ا�نسان و ا�نساني الدولي وانتھاكات خطيرة للقانون
ھذه ا4نتھاكات في ال وسريع، وشامل على ضرورة ا4ھتمام الدولي المتواصل لضمان تحقيق فعّ 

 .والتجاوزات، وتقديم المسؤولين عنھا للمساءلة

 شكر وتقدير -دال

المفوضة  تودّ التحقيقات.  إطارفي  ونمھا كثيراعدات التي قدّ لعرفان لجميع المسر على شكرنا وانعبّ  -15

العميق للضحايا والشھود والمدافعين عن حقوق ا�نسان،  التعبير عن تقديرھاالسامية أو4 وقبل كل شيء 
ض السامي عن تقديره لحكومة تونس لمفوّ كما يعرب امع فريق التحقيق.  آراءھموالمحاورين الذين تبادلوا 

لبعثات الميدانية للمفوضية، وخاصة ة والعون لساعدقّدموا الم، وإلى كل الذين العمل فريق�ستضافة 
برنامج ا#مم  المقيمون،ا#مم المتحدة  وقحكومات الدول المعنية: ليبيا ومصر وتركيا وا#ردن وإيطاليا؛ منسّ 

بعثة  إلىا نقّدم شكرا خاصا كم0مة وا#من. ؛ وإدارة ا#مم المتحدة لشؤون السّ (UNDP) المتحدة ا�نمائي
ي قدم لذوا التابع لھا، العدالة ا4نتقالية، وسيادة القانونوحقوق ا�نسان، قسم و ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا

ا#مم المتحدة ا#خرى (بما في ذلك صندوق كما ساھمت الكثير من ھيئات مساعدات واسعة النطاق للفريق. 
، ((UNHCR) لشؤون ال0جئين ة لOمم المتحدةالسامي يةمفوضوالا#مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 

 والمنظمات الحكومية الدولية (بما في ذلك المنظمة الدولية للھجرة، والعديد من المنظمات غير الحكومية
ق بالوضع المعلومات ا#ساسية المشتركة فيما يتعلّ توفير وبأفكارھا  د4ءا� خ0ل منبسخاء الدولية المحلية و
ا#مم المتحدة برنامج ھيئة ا#مم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (كّل من مت قدّ كما في ليبيا. 
   .دفي ھذا الصد قيمةات (يونوسات) مساعد البرنامج التشغيلي للتطبيقات الساتليةللمرأة)، و

  



 الدولي القانوني ا�طار -ثانيا

 اقتراب ا4عتبار بعين مع ا#خذ  برّمته، 28/30 ا�نسان حقوق مجلس التحقيقات حسب قرار جرت -16
 المعايير كلّ  باحترام التحقيق جريوأُ . ا�نسان حقوق مجلس قبل من فةالمكلّ  السابقة التحقيق بعثات موعد

 والقانون الدولي ا�نساني والقانون ا�نسان لحقوق الدولي القانون ذلك في بما الصلة، ذات الدولية القانونية
 التفاصيل من مزيد مع المفوضية، قبل من المعتمد العام القانوني ا�طارتحّدد الفقرات التالية . الدولي الجنائي

 وتجاوزات انتھاكاتب يھتمّ  الذي الخامس الفصلمن أقسام  قسم كلّ في  الصلة ذات القانونية القواعدالخاصة ب
8.دةمحدّ 

 

  ا�نسان لحقوق الدولي القانون -أليف

على ترابھا  الموجودين ا#شخاص لجميع ا�نسان حقوق وإنفاذ وتعزيز حمايةو احترامبملتزمة  ليبيا -17

 الذين #ولئك الوالفعّ  والمناسب، السريع الحلّ  ضمان ا4لتزام ھذا ويشمل. تمييز أي دون ،وتحت سلطتھا
 مرتكبي وتقديمفيھا  والتحقيق ا4نتھاكات تكرار عدم وضمانجبر الضرر  ذلك فيا بم ،حقوقھم انتھكت

 .العدالة إلى ا�نسان لحقوق الجسيمة ا4نتھاكات

 الدولي العھد: ا�نسان لحقوق أساسية ةمعاھد عشر ثمانية بين من عشر أحد في طرف دولة ليبيا  -18
 الخاص الدولي العھد ؛)ICCPR-OP1( ا#ول ا4ختياري البروتوكول و والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص
 ال0إنسانيةالمعاملة  ضروب من وغيره التعذيب مناھضة اتفاقية ،والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية بالحقوق

 القضاء اتفاقية ،العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية ا4تفاقية ؛)CAT( العقوبة أو المھينة أو
 جميع حقوق حمايةل الدولية ا4تفاقية ا4ختياري؛ وبروتوكولھا) سيداو( المرأة ضد التمييز أشكال جميع على

 ا4ختياريين والبروتوكولين) CRC( الطفل حقوق واتفاقية ؛)ICRMW( أسرھم وأفراد المھاجرين العمال
 والمواد ا#طفال وبغاء ا#طفال بيع وبشأن ،)OP-CRC-AC( المسلحة النزاعات في ا#طفال اشتراك بشأن

 حقوق اتفاقية على دقاتص لم ولكن ليبيا، وقعت ذلك، إلى وبا�ضافة).  OP-CRC-SC( ا#طفال عن ا�باحية
 تشكل والتيذات الصلة  ا�نسان لحقوق الدولي القانون قواعد أيضا ليبياكما تحكم . ا�عاقة ذوي ا#شخاص

 .العرفي الدولي القانون من جزءا

 في بما ا�نسان، حقوق مجال في لتزاماتا4 وتنفيذ فھم على تساعد التي ا#دوات من مجموعة ھناك -19
 المبادئو 10،الداخلي النزوح بشأن التوجيھية المبادئو 9،القسري ا4ختفاء من ا#شخاص حماية إع0ن ذلك

 محدثة مجموعة 11،القانون بإنفاذ المكلفين الموظفين قبل من النارية وا#سلحة القوة استخدام بشأن ا#ساسية
 والمبادئ 12،العقاب من ا�ف0ت لمكافحة العمل خ0ل من ا�نسان حقوق وتعزيز حمايةب المتعلقة المبادئ من

                                                           
 الخوض في العديد من المجا&ت القانونية المتداخلة دون  الصلة ذات الدولية القانونية القواعد تم اعطاء ملخص لجوھر 8

  تفاصيلھا في
كانون  18 ،47/133 العامة الجمعية قرار بموجب اعتمد. القسري ا&ختفاء من اIشخاص ةمايح بشأن إع;ن   9

  1992 اIول/ديسمبر
  .E / CN.4 / 1998/53 / Add.2 ا9نسان، حقوق لجنة إلى قّدم الذي الداخلي، النزوح بشأن التوجيھية المبادئ  10
 مؤتمر اعتمدھا التي. القانون بإنفاذ المكلفين الموظفين قبل من النارية واIسلحة القوة استخدام بشأن اIساسية المبادئ 11

  1990 أيلول/سبتمبر 7 - آب/أغسطس 27 ھافانا، في الذي انعقد المجرمين ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة اIمم
 العقاب من ا9ف;ت على مكافحة العمل خ;ل من ا9نسان حقوق وتعزيز ةمايبح المتعلّقة المبادئ محينة من مجموعة 12

 / E / CN.4 / 2005/102 ،2005 عام في ا9نسان لحقوق المتحدة اIمم توافقي للجنة قرار في به ا&عتراف تم الذي
ADD.1. أورينتليخر، ديان العقاب، من ا9ف;ت لمكافحة المبادئ مجموعة يينلتح المستقل الخبير تقرير أيضا انظر 



 الدولي للقانون الجسيمة ا4نتھاكات لضحايا والجبر ا4نتصاف في الحق بشأن التوجيھية والمبادئ ا#ساسية
13.الدولي ا�نساني للقانون الخطيرة وا4نتھاكات ا�نسان لحقوق

 

الدولي للحقوق المدنية  العھد من 4 المادة بموجب الطوارئ حالةعن  إع0ن أي ليبيا تصدر لم -20

 أو صراحة اإمّ  ھي التي الحقوق من واسعة مجموعة ھناكبذلك،  الليبية السلطاتوإن قامت  حتى. والسياسية
 لحقوق الدولي القانون ويبقى 14.بموجب العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ل0نتقاص قابلة غير ضمنا

 لحقوق الدولي والقانون الدولي ا�نساني للقانون المتزامن تطبيقيعني الو 15.ا#وقات جميع في نافذا ا�نسان
 .ا�مكان قدر يتينالقانون الھيئتين أحكام والتوفيق بين تفسيره يجب أن  حالمسلّ  الصراع حا4ت في ا�نسان

 ا%نساني الدولي القانون -باء

 القانون أيضا ضيةالمفوّ  أخذت ،دولي غير الو4ية فترة خ0ل ليبيا في حمسلّ ال نزاعنظرا إلى أن ال  -21
 .بعين ا4عتبار وليالدّ  ا�نساني

 في طرف دولة ليبيا. حمسلّ  نزاع أي في المشاركة ا#طراف سلوك ا�نساني الدولي القانون ينظم -22
 ا#ول ا�ضافي البروتوكول في طرف ھاأنّ  كما. 1949 آب/أغسطس 12 في المؤرخة ا#ربع جنيف اتفاقيات
 بروتوكول ذلك في بما صةالمتخصّ  ا4تفاقيات من مجموعة في طرف ليبيا أن كما. جنيف 4تفاقيات والثاني
 ا#سلحة حظر اتفاقية ؛1925 عامل البكتريولوجية والوسائل السامة أو الخانقة الخاص بالغازات جنيف

 عامل الثقافية الممتلكات حمايةل 4ھاي واتفاقية ،1993 لعام الكيماوية ا#سلحة حظر اتفاقيةو ،البيولوجية
 الصلة ذات العرفي الدولي القانون تنطبق أحكام ذلك، إلى با"ضافة .بھا الملحقين والبروتوكولين ،1954
 .على كل ا#طراف الدولية غير المسلحة النزاعات في ةالمطبق

 على) دولي طابع لھا ليس التي النزاعات على طبقنتالتي ( جنيف 4تفاقيات المشتركة 3 المادةتنطبق  -23
 قةالمتعلّ  جنيف باتفاقيات الملحق الثاني ا�ضافي البروتوكول ، ينطبقذلك إلى وبا�ضافة. ليبيا في الوضع

 المستوى مع المسلحة والجماعات الحكومية القوات على الدولية غير المسلحة النزاعات ضحايا حمايةب
 الثاني ا�ضافي والبروتوكول جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 المادة تحتوي. 16والرقابة التنظيم من المطلوب

                                                                                                                                                                                            
E / CN.4 / 2005/102، 8  2005  فبراير )Report of the independent expert to update the Set of 

Principles to combat impunity, Diane Orentlicher (  
 الدولي للقانون الجسيمة ا&نتھاكات لضحايا والجبر ا&نتصاف في الحق بشأن التوجيھية والمبادئ اIساسية المبادئ  13

 60/147 العامة الجمعية قرار بموجب الدولي، التي تم اعتمادھا ا9نساني للقانون الخطيرة وا&نتھاكات ا9نسان لحقوق
  2005 عام اIول /كانونكانون اIول/ديسمبر 16في  المؤرخ

 حا&ت ،29 رقم العام التعليق ا9نسان، بحقوق المعنية ، اللجنة4العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة   14
  .CCPR / C / 21 / REV.1 / Add.11 ،(4 المادة( الطوارئ

 في إطار العھد ةمايالح أنّ  على  Nuclear Weapons Advisory Opinion في  الدولية العدل محكمة أّكدت  15
 ھذا &حق وقت في المحكمة أّكدت. المسلح النزاع حا&ت في تتوقّف � والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي

 حقوق ا&نسان مشيرا وقوانين ا9نساني الدولي القانون بين بالع�قة يتعلّق فيما ممكنة حا&ت ث;ث وحّددت الموقف،
فيما تكون حقوق أخرى خاصة  ا9نسان؛ لحقوق الدولي ا9نساني خاصة بالقانون تكون قد الحقوق بعض" أن إلى

 عن الناشئة القانونية اXثار".  توجد أخرى خاصة بھذين الفرعين للقوانين الدولية قد ذلك ومع. ا9نسان حقوق بقانون
 ل الدولية العدل محكمة ،2004 تموز /تموز/يوليه 9 رأي استشاري، المحتلة، الفلسطينية اIرض في جدار تشييد

 بالنسبة للدول العام القانوني ا&لتزام طبيعة ،31 رقم العام التعليق ا9نسان، حقوق لجنة. 106. الفقرة ،2004 تقارير
  11. الفقرة ؛CCPR / C / 21 / REV.1 / Add.13 (2004) العھد، ھذا في اIطراف

 ا9ضافي البروتوكول( " 1949 آب/أغسطس 12بتاريخ  جنيف باتفاقيات الملحق الثاني ا9ضافي البروتوكول   16
  .1-المادة الثاني)



. العدائية ا#عمال في مباشرة يشاركون � الذين ا#شخاص من وغيرھم المدنيين على المطبقة حمايةال على
 في مباشرة يشتركون � الذين ا#شخاص احترامب النزاع أطراف جميع المشتركة 3 المادة أدنى، تلزم كحدّ 

 17.ضار تمييز أي دون إنسانية، معاملة يعاملوا أن ويجب القتال، عن ونجزاعال فيھم بمن العدائية، ا#عمال
 في وا4حتياطات والتناسب التمييز بمبادئ ا4لتزام ا#وقات، جميع في الصراعات، أطراف على يجب

 العسكرية وا#ھداف جھة من والمنشآت المدنيين بينالتمييز  الطرفينه يجب على أن يعني وھذا 18.الھجوم
 19.للھجمات مشروعةال ھدافة ھي ا#العسكريالجنود وا#ھداف  أندراك إو أخرى، جھة من المشروعة

 المدنيين صفوف في وإصابات ا#رواح في خسائرفي  بسبّ تت أن عالمتوقّ  من التي الھجمات حظر كلّ تُ 
الحقيقية  عسكريةبالمقارنة مع المزايا ال مفرطة تكون أن شأنھا من التيوالمدنية أو ا4ثنين معا،  والمنشآت

، وفي كل بلتجنّ  الممكنة ا4حتياطية التدابير كل خذتتّ  أن ا#طراف على ويجب 20.عةوالمتوقّ  مباشرةالو
21.المدنية بالمنشآت أضرارلحاق وا المدنيين، وإصابة المدنيين، أرواح في الخسائر منحّد لل ا#حوال

 

 الدولي والقانون الدولي ا�نساني القانون في الصلة ذات لقواعدتطبيقا كام0 ا أن تطّبق الدولعلى  يجب -24
 على القائم العنف من والفتيات النساء حمايةل ةخاصّ  تدابير خذتّ أن تو والفتيات، لنساءعلى ا ا�نسان لحقوق

22.المسلحة النزاعات أثناء ا4جتماعي نوعال
 

  الدولي الجنائي القانون -جيم

 عن الجنائية المسؤولية يتحّمل ا#فراد أنخ0لھا  يمكن التي الحا4تعلى  الدولي الجنائي القانون ينطبق -25
 ترقى التيو الدولي ا�نساني للقانون الخطيرة وا4نتھاكات ا�نسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة ا4نتھاكات

من أجل . الجرائم ھذه عن المساءلة ضمانب اأساس ملزمة والدول. الدولي القانون بموجب جرائم مستوى إلى
 المحاكم لتمكين ال0زم القانوني ا#ساسللدول  الداخلية تشريعاتال تتضّمن أن يجب ،احترام ھذه ا4لتزامات

 العرفي القانون في بھا المعمول للمبادئ وفقا الجرائم، ھذه في مثل القضائية الو4ية ةمارسممن  يةالمحلّ 
23.والمعاھدات

 

 15 منذ ا#من مجلس أحال الدولية، الجنائية للمحكمة ا#ساسي روما نظام في طرفا ليبيا تصبح لم بينما  -26
 عيالمدّ  دأكّ  وقد. للمحكمة العام عيالمدّ  إلى ليبيا في الوضع )2011( 1970 قراره في 2011 شباط/فبراير

 ودعت 24،حديثةال جرائمال ذلك في بما ،ليبياق بفي ما يتعلّ  لمحكمةا اختصاصالدولية  الجنائية للمحكمة العام
25.المحكمة مع التعاون مواصلة إلىمتتالية  قرارات في ا#من مجلس

 

                                                           
القتل بجميع أشكاله، والتشويه، من اتفاقيات جنيف ا&عتداء على الحياة والس;مة البدنية، وخاّصة  3تحظر المادة   17

والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرھائن، وا&عتداء على الكرامة الشخصية، فض; عن إصدار اIحكام وتنفيذ 
إعدامات دون حكم سابق صادر عن محكمة نظامية، واحترام المبادئ المعترف بھا عموما للمحاكمة العادلة 

  .وا9جراءات القانونية الواجبة
  .24-1دراسة اللجنة الدولية للصليب اIحمر حول القانون ا9نساني الدولي العرفي، القواعد    18
  .7المرجع نفسه، القاعدة   19
  .14المرجع نفسه، القاعدة   20
  .24-15المرجع نفسه، القواعد   21
 ).2008( 1820). قرار مجلس اIمن 2000( 1325قرار مجلس اIمن   22
ة وتعزيز حقوق ا9نسان من خ;ل العمل على مكافحة ا9ف;ت من العقاب مايمن المبادئ المتعلّقة بح مجموعة محينة   23

  .21و  20 أينوالمبد
يشمل " 1970انظر على سبيل المثال، التأكيد على أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس اIمن   24

التي ارتكبت على أراضي ليبيا": تقرير المدعي العام التاسع للمحكمة الجنائية الدولية إلى   الحديثة جرائممبدئيا ال



 الةفعّ  انتصاف سبل وتوفير القضائية، والم(حقة التحقيقفي  الدولة اجبو -دال

 ا�نسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة ا4نتھاكاتفي  لتحقيقبا الدول تلتزم التقرير، ھذا في ورد كما  -27
 مستوى إلى ترقى التي تلك سيما و4 ،مرتكبيھا ومقاضاة الدولي ا�نساني للقانون الخطيرة وا4نتھاكات

 مستقلة ھيئات قبل من ا4دعاءات ھذه مثل فيالدولة  تحقيقات تتمّ  أن يجب 26.الدولي القانون بموجب جرائم
 الحا4ت محاكمة من نھايمكّ  ضعلكي تكون الدولة في مو 27.ةالوفعّ  ةوشامل ةسريع كون، ويجب أن تونزيھة

ة ما ال0زم ةالقانوني ا#سسا من لديھ الداخلية تشريعاتھا أن تضمن أنّ  يجب كافية، ةدلّ ا# فيھا كونت التي
 للمبادئ وفقا ،على أحسن وجه الجرائم ھذه مثل في القضائيةتھا و4ي ةمارسممن  المحلية المحاكم نيمكّ 

 جرائم عن المسؤولين مقاضاة أيضا الدول على ويجب 28.والمعاھدات العرفي القانون في بھا المعمول
29.حسب القانون المدانينومعاقبة  الدولي القانون بموجب

 

التي  صاباتا� عن جبر الضرر تكفل أن الدول على نيتعيّ  فعالة، انتصاف سبل توفير واجب إطارفي  -28

 معرفة في ،فللتصرّ  ةقابل غيروھي حقوق  وق،حقال تكفل أن الدول على يجبكما  30.الضحاياب لحقت
يجب وضع اجراءات العدالة  31.ھاتكرار لمنع ال0زمة ا#خرى الخطوات واتخاذ ا4نتھاكات حول الحقيقة

                                                                                                                                                                                            
. أكد ذلك التقرير 19الفقرة.  2015أيار/مايو  12)، 2011( 1970مجلس اIمن الدولي عم; بقرار مجلس اIمن 

 26)، 2011( 1970مجلس اIمن رقم  العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس اIمن وفقا لقرار
   .22، الفقرة. 2015تشرين اIول/أكتوبر 

  )2015( 2238) وقرار مجلس اIمن 2015( 2213انظر على سبيل المثال، قرار مجلس اIمن   25
ة فّعالة مايواجب التحقيق في انتھاكات حقوق ا9نسان ھو نتيجة لواجب الدول في توفير سبل انتصاف وتوفير ح  26
 12المادة  قوق ا9نسان، كما تعرضت العديد من معاھدات حقوق ا9نسان الى ذلك بصريح العبارة: على سبيل المثاللح

واجب م;حقة المتھمين بانتھاكات حقوق ا9نسان من المعاھدة ضد التعذيب. كما تعرضت مجموعة من المعاھدات الى 
من ا&تفاقية  1طني أو الدولي،: على سبيل المثال  المادة التي ترقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الجنائي الو

كما تمت ا9شارة إلى ذلك على نطاق أوسع من قبل من المعاھدة ضد التعذيب،  7و4المادتان حول ا9بادة الجماعية، 
ا العھد، ، طبيعة ا&لتزام القانوني العام على الدول اIطراف في ھذ31لجنة حقوق ا9نسان، في تعليقھا العام رقم 

CCPR / C / 21 / REV.1 / Add.13 (2004). واجب التحقيق في . كما يعترف القانون الدولي العرفي ب
من القانون الدولي ا&نساني  158ا&نتھاكات الخطيرة: انظر دراسة اللجنة الدولية للصليب اIحمر حول القاعدة 

ائم بموجب القانون الدولي "& يجب أن تمر دون عقاب "، العرفي. وتشير ديباجة نظام روما اIساسي بالتأكد أن الجر
وأن " يتم ضمان محاكمة فّعالة". انظر أيضا: مبادئ اIمم المتحدة اIساسية والمبادئ التوجيھية بشأن الحق في 
ن ا&نتصاف وجبر الضرر لضحايا ا&نتھاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق ا9نسان وا&نتھاكات الخطيرة للقانو

وتعزيز حقوق ا9نسان من خ;ل إجراءات لمكافحة ا9ف;ت من  ةايما9نساني الدولي، و مجموعة المبادئ المتعلقة بح
  .العقاب في نسختھا المحينة

&حظت لجنة حقوق ا9نسان الفشل في التحقيق  . وقد15، الفقرة 31اللجنة المعنية بحقوق ا9نسان، التعليق العام رقم   27
  .في مزاعم يمكن أن يشّكل في حد ذاته خرقا مستق; للعھد الدولي

ة وتعزيز حقوق ا9نسان من خ;ل العمل على مكافحة ا9ف;ت من العقاب، مايمجموعة المبادئ المحينة المتعلّقة بح  28
  .21و  20المبدآن 

. المبادئ اIساسية والمبادئ التوجيھية 19- 15، الفقرات. 931نسان، التعليق العام رقم انظر اللجنة المعنية بحقوق ا  29
بشأن الحق في ا&نتصاف والجبر لضحايا ا&نتھاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق ا9نسان وا&نتھاكات الخطيرة 

ة وتعزيز حقوق ا9نسان من خ;ل مايعلّقة بح؛ والمجموعة المستوفاة من المبادئ المت4للقانون ا9نساني الدولي، المبدأ 
. &حظ أيضا أن قوانين التقادم & تنطبق على ا&نتھاكات الجسيمة 19العمل على مكافحة ا9ف;ت من العقاب، المبدأ 

للقانون الدولي لحقوق ا9نسان وا&نتھاكات الخطيرة للقانون ا9نساني الدولي، والتي تشّكل الجرائم المنصوص عليھا 
. المبادئ 1968في القانون الدولي. اتفاقية اIمم المتحدة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ا9نسانية

  .6اIساسية والمبادئ التوجيھية بشأن الحق في ا&نتصاف والجبر، الفقرة. 
دراسة  ، 15الفقرة ، 31التعليق العام رقم )، العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لجنة حقوق ا9نسان، 3( 2المادة   30

؛ المبادئ اIساسية والمبادئ التوجيھية 150اللجنة الدولية للصليب اIحمر للقانون ا9نساني الدولي العرفي، قاعدة 
بشأن الحق في ا&نتصاف والجبر لضحايا ا&نتھاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق ا9نسان وا&نتھاكات الخطيرة 

ة وتعزيز حقوق ا9نسان من خ;ل ماي. تحيين مجموعة المبادئ المتعلّقة بح23- 15نون ا9نساني الدولي، والمبادئ للقا
  .34- 31العمل على مكافحة ا9ف;ت من العقاب والمبادئ 

;ت من ة وتعزيز حقوق ا9نسان من خ;ل العمل على مكافحة ا9فمايانظر المجموعة المحينة من المبادئ المتعلّقة بح  31
  .38- 35العقاب والمبادئ 



أن تأخذ بعين ا4عتبار النوع  يجب. كما الضحايا مع مشاوراتال ھھا توجّ  ةشامل أسس علىا4نتقالية 
32.ا#طفال ومصالح آراءا4جتماعي و

 

 الدولة غير من الفاعلة الجھات -ھاء

تشبه  فالتي تمارس وظائة الدول غير من الفاعلة الجھاتأّن  يعتبر الذيعلى المنھج  التقرير ھذا يعتمد -29

في  اسلوكھنشاطھا/ يؤثر عندما ا�نسان حقوق معايير باحترام ملزمةسلطة ترابية وتتمتع بوظائف الدولة 
 ھي التيحكومية وال غير المسلحة لجماعاتتبقى ا  33طتھا.لس تحتالذين ھم  لOفرادبالنسبة  ا�نسان حقوق
 ذات القواعد تطبيق سيتمّ  ذلك، على وع0وة. الدولي ا�نساني القانونتحت طائلة  حمسلّ  نزاع أي في طرف

 أي في طرف ھي التيحكومية وال غير حةالمسلّ  الجماعات على العرفي الدولي ا�نساني القانون من لةالصّ 
 .ا#فراد جميع الدولي الجنائي القانون نطاقيشمل . حمسلّ  نزاع

على أنھا حكومية أو غير حكومية أمر صعب  الفاعلة لجھاتا تحديدفإن  الحالي، الليبي سياقال إطار في -30

ق ، وھو ما سيتطرّ حةالمسلّ  والجماعات نةمعيّ  سلطات بين المشتركة والروابط4نقسام مؤسسات الدولة نظرا 
وصف  إلىھذا التقرير، بناء على المعلومات المتاحة،  قتطرّ . التقرير ھذا من والرابع الثالث نالفص0اليه 

حول  إضافية اتتحقيقفإن  ذلك، ومع). أفعال تأييد أو مث$ المالية الروابط( الع0قات بين الفاعلين والدولة
 ا4نتھاكات عن مسؤوليةلتحديد ال ا#ھمية بالغ أمر الخصوص، وجه على حة،المسلّ  الجماعاتأنشطة 

  .والتجاوزات

 السياق -ثالثا

 في القتال اند4ع مع ليبيا، في وا#مني السياسي ينالوضع في كبيرا ادھورت 2015و 2014شھدت سنتا  -31
الدولة ا4س0مية في تنظيم برزت مجموعات بايعت  ذلك، إلى وبا�ضافة. الب0د وجنوب وغرب شرق

 دةالمحدّ  الديناميات بعض ھناك تكان بينما. وبنغازي سرت، درنة،خاصة في  كقوة، العراق والشام (داعش)
 .ة المدىطويل خلفية علىبا4عتماد  ليبيا في ا#حداث اعتبار أيضاجب و ،2015 وعام 2014 عام في

 2011 عام في حالمسلّ  والصراع القذافي فترة إرث  -1

 معارضة، #ي متواصل وقمع فساد من القذافي فترةبه  زتتميّ  ما ليبيا في الدولية التحقيق لجنة توصف -32
في الواقع  ھيالتي ، ذاتھا الدولة أجھزة قبل من ا#حيان من كثير في ا�نسان، لحقوق خطيرة انتھاكاتو

 القذافي نظام استخدم أن بعد حمسلّ  صراع اندلع ،2011 عام في 34.حقوقال تلك حمايةو دعمولة عن ؤالمس
 تطّور. الديمقراطية الحريات ةمارسم الليبيين المواطنين محاو4ت على فعل ردّ  في المتظاھرين ضد ةالقوّ 

 شمال حلف منظمة لتتدخّ . القذافي ونظام المعارضة حةالمسلّ  الجماعات بين احمسلّ  اصراعوأصبح  الوضع

                                                           
انظر على سبيل المثال مذكرة توجيھية من اIمين العام، التعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع   32
)، ودراسة تحليلية بناء على العنف القائم على النوع ا&جتماعي والجنس في ع;قة بالعدالة 2014 حريزان/يونيه(

  .2014 حريزان/يونيه A / HRC / 27/21 ،30ا&نتقالية، 
 6و  7/1انظر، على سبيل المثال، تقرير المفوضة السامية لحقوق ا9نسان بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق ا9نسان    33

، A / HRC / 17/45 ؛7، الفقرة. A / HRC / 12/37 ؛9، الفقرة. A / HRC / 8/17، 2008 حريزان/يونيه
  .11الفقرة. ، A / HRC / 25/21؛ و62الفقرة. 

، 2012 آذار/مارس A / HRC / 19/68 ،8لمزيد من المعلومات انظر تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن ليبيا،   34
  .، المقدمةA / HRC / 17/44. و13-10الملخص والفقرات. 



 حمايةل ال0زمة التدابير جميع اتخاذ من أجل) 2011( 1973 ا#من مجلس قرار إطار في) الناتو( ا#طلسي
 الوطني المجلس أعلن ،2011 تشرين ا#ول/أكتوبر في. المدنيين بالسكان المأھولة والمناطق المدنيين
 كبيرة حدياتت ھناك بقيت القذافي، بنظام ا�طاحةبعد  .حةالمسلّ  المعارضة لجماعاتا انتصار ا4نتقالي
 و4 سياسية، أحزاب و4 ة،مستقلّ  مؤسساتو4 توجد فيه  ،بثقة ضعيفة الدولة مؤسساتع فيه تتمتّ  لبلد بالنسبة
 .وا�نصاف العدالة توفير على قادرة قضائية سلطة

 يحرز لم. مستقرّ  غير مني&ا وضعأصبح الو سياسية باتتقلّ  ليبيا شھدت ،2013-2011 الفترة خ0ل -33
 في 35.الةفعّ  وطنية شرطة أو جيش ةقوّ  "نشاء" الثورية" حةالمسلّ  الجماعات بدمج قيتعلّ  فيما يذكر متقدّ 

 في. القانون إنفاذ مھام ذتونفّ  ا4حتجاز مرافق على سيطرةم حةالمسلّ  الجماعات بقيت المجا4ت، من العديد
 وزارة سلطة تحت نظريا حةالمسلّ  الجماعات بعضوضع  مع الدولة، سلطات موافقةتّم ذلك ب الحا4ت، بعض
 36.ا#دنى هحدّ في  الواقع في الدولة سيطرة مستوىوإن كان  حتى الداخلية، وزارة أو الدفاع وزارة العدل،

 والمحلي الوطني المستويين على والنفوذ السياسية السلطة على والتنافس ةالمستمرّ  راتالتوتّ  وأصبحت
اختطف  الوضع، استقرار عدم على وكمثال. حةالمسلّ  الجماعات مختلف بين الدوري القتال في اواضح
2013.37 عام تشرين ا#ول/أكتوبر في طرابلس في ساعات ةلعدّ  زيدان علي الوزراء رئيس

 

 2015 و 2014 -2

في ھذا التقرير  المجال سعيتّ �  وبينما 2011.38 عام منذ العدائية ا#عمال أخطر 2014 شھدت سنة -34

 :العدائية #عمالھذه ال رئيسيةال معالمما يلي ال م فيلسرد العدد الكبير من الھجومات، نقدّ 

 شرقال) أ(

 الجماعات على للقضاء ،"الكرامة عملية" حفتر خليفةالمتقاعد  اللواء أطلق ،2014 أيار/مايوفي  -35
 أنصار ذلك في بما الجماعات، من تحالف انضمّ . أعلن عنهحسب ما  ليبيا شرق في" ةرھابيا�...  المتطرفة"

 وأثيرت. الكرامة عملية إطار في المنتشرة القوات لمحاربة بنغازيالثوري في  الشورى مجلس إلى الشريعة،
 ھجوما الكرامة عملية تشنّ . العشوائي القصفبسبب  و المبنية المناطقعلى  الجوية الضربات بشأن مخاوف

 ا4عتماد تزايد مع ھوادة، ب$ القتال واستمرّ  2014.39 تشرين ا#ول/أكتوبر منتصف في بنغازي في جديدا
 لالممثّ  وصف ،2015 عام آب/أغسطس في 40.الكمائن ونصب مناوشاتوال الھاون، وقذائف اصةالقنّ  على

                                                           
  S / 2014/131 ،26انظر على سبيل المثال، تقرير اIمين العام عن بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبيا،   35

  2، الفقرة. 2014 شباط/فبراير
، ص. 2013 تشرين اIول/أكتوبرمفوضية حقوق ا9نسان، التعذيب والوفيات في الحجز في ليبيا،  /بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبيا 36

5.  
37  S / 2014/131  .4، الفقرة.  

  .2، الفقرة. 2014 أيلول/سبتمبر  S / 2014/653  ،5تقرير اIمين العام عن بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبيا،   38
المفوضية السامية لحقوق ا&نسان، لمحة عامة عن انتھاكات لحقوق ا9نسان بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا   مكتب    39

  .4-3، ص. 2014 أيلول/سبتمبر 4والقانون ا9نساني الدولي خ;ل أعمال العنف الجارية في ليبيا، 
  .14، الفقرة. 2015 شباط/فبراير  S / 2015/144 ،26اIمين العام عن بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقرير    40



 41".متوقعة وشيكة نھاية وجود غياب مع خنادق حرب"أنه ب الشرق في الوضع ليبيا في العام لOمين الخاص
 .المستمرة العدائية ا#عمال تزال � ،2015 عام كانون ا#ول/ديسمبر في

 غربال) ب(

 ردّ وأشعلت فتيلته  ،دام ستة أسابيع 2014 تموز/يوليهشھر  منتصف في طرابلس فياندلع قتال عنيف  -36
 مع الدولي، طرابلس مطار في مبدئيا القتالدار أغلب . جنزور منطقة في تفتيش نقطة عند حادث على فعل

ي كان في أيدي ذال المطار على السيطرة انتزاع لمصراتة التابعة حةالمسلّ  الجماعات قبل من محاولة
بدءا  حة،المسلّ  الجماعاتقبل  من "فجر ليبيا" تحالفتم انشاء  42.للزنتان التابعة لمسلحةا جماعاتال
 طرابلس في حةالمسلّ  الجماعات مع جنب إلى جنبا وغريان، الزاوية مثل أخرى مدنانضمام ثم  مصراتة،ب

 انبالسكّ  المأھولة المناطق وقصف جوية غارات الحملة وشملت. للزنتان التابعة حةالمسلّ  الجماعاتلمواجھة 
 .ا#شخاص من كبيرة أعداد وتشريد كبيرة، خسائر إلى ىأدّ  مما طرابلس، في

 من أخرى ومناطق المطار على السيطرة من ليبيا و فجرمقاتل تمّكن ،2014 آب/أغسطس 24 بحلول -37
شمل يل ليبيا تحالف فجر عتوسّ  ثم 43.للزنتان التابعة حةالمسلّ  الجماعات انسحاب إلى ىأدّ  مما طرابلس،
 على مدى أسابيع والسواني العزيزيةة منطقاستھدف  الذي العنيف القصفتسبب . ورشفانة منطقةسيطرته 

من   أكثر تشريد  إلىأدت  حادة إنسانية أزمةفي  تشرين ا#ول/أكتوبر أوائلحتى  آب/أغسطس أواخر منذ 
 ككلة مدينتي على امضادّ  ھجوما لزنتانل تابعة جماعات تشنّ  نفوسة، جبال في 44.شخص 120.000

 رأس الحدودية والمنطقة ومصراتة، طرابلس في معيتيقة مطار على اضأي جوية غارات نفذتكما . والقلعة
 وشملت ،2015 في ا4شتباكات تواصلت 45.المتحالف مع قوات خليفة حفتر الجو س0ح قبل من جدير

المنطقة  ذلك في بما القبلي، الحزام في مناطق 4ستعادةعلى ورشفانة   القوات تهشنّ  الذي العسكري الھجوم
 إط0ق وقف اتفاقات من مجموعة ولكن الحين، ذلك منذ عةمتقطّ  ا4شتباكات واستمرت 46.عزيزيةالمتاخمة لل

47.ليبيا غرب في ا4شتباكات كثافة ض فييخفساعدت على الت 2015ل اليھا في تم التوصّ  النار
 

 الجنوب) ج(

ا الوضع، ھذ في. ا#منية التحتية البنية أو الالفعّ  الحكم إلى يفتقر ليبيا وجنوب 2014 عام بدايةمنذ  -38

وأخذ شكل  والموارد وا#من، السياسية، لطةالسّ  على التنافسا، واحتّد سيطرتھ القبلية الجماعات زتعزّ 
                                                           

 26إلى مجلس اIمن، بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  إحاطة من الممثل الخاص ل]مين العام في ليبيا ورئيس  41
  .3، الفقرة. 2015/أغسطس آب/أغسطس

  .المجموعات المسلحة المتمركزة في مصراتة والزنتان كانت تحت سيطرة وزارة الدفاع  42
في وقت سابق في ورشفانة  تلقت المفوضية العليا لحقوق ا&نسان أيضا تقارير عن بعض الھجمات على المنطقة  43

بعثة ا4مم  تقرير  . انظر أيضا2014/ أغسطس آب/أغسطس، رغم  أن الھجوم الرئيسي يعود الى أواخر شھر 2014
المفوضية، " تقرير حول انتھاكات حقوق ا9نسان الدولية والقانون ا9نساني خ;ل أعمال  /المتحدة للدعم في ليبيا 

  .1، ص. 2014 كانون اIول/ديسمبر 23العنف الجارية في ليبيا (المنقح )، 
44  S / 2015/144 .8، الفقرة.  

حقوق ا9نسان عن حالة حقوق ا9نسان في ليبيا وعلى احتياجات الدعم التقني تقرير مفوض اIمم المتحدة السامي ل  45
  .4، الفقرة. 2015يناير  A / HRC / 28/51 ،12وبناء القدرات ذات الصلة، 

، 2015أغسطس /آب/أغسطس  S / 2015/624 ،13تقرير اIمين العام عن بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبيا،   46
  .25الفقرة. 
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جماعات و لتبوالتابعة ل حةالمسلّ  الجماعات بين القتال اندلع ،2014 كانون الثاني/يناير في. محلية صراعات

 جيشال ذونفّ  الطوارئ حالة ،العام الوطني المؤتمرآنذاك يسّمى وكان  البرلمان، أعلن. سبھا في سليمان أو4د
 القتال استمرّ . تبتمنھن الجوية لقواتا قاعدة على يطرةالسّ  استعادة أجل من جوية غارات الليبي الوطني
توجد فيھا مجموعات مختلطة من  التي ،أوباريو الكفرة سبھا، نمد حول سيما و4 الجنوب، في عالمتقطّ 

 في 48.ليبيافجر  أو الكرامة عملية مع متحالفين منھم كثيرالذين كان الو العرب،و والطوارق التبو
49.العدائية ا#عمال تراجع في ساھم مما سبھا،في   مصراتة من إضافية قوات تم نشر ،2014 أيلول/سبتمبر

 

 جنوب إلى امتدّ  الكرامة وعملية ليبيا فجر بين حالمسلّ  الصراع أن 2015 أوائل في تقارير وأشارت -39
القوة الثالثة في مصراطة  لواء بين الشاطئ باراك في القتال اندلع ،2015 آذار/مارس شھر أوائل في. ليبيا

 مصراتة شيوخ بين المفاوضات أسفرت 50.ةذاذفالقمتكونة من القبائل المحلية المغاربة و حةمسلّ  جماعاتو
تواصل . الليبي الوطني لجيشل المحلية السيطرة تحت  الشطي باراك في عسكرية قاعدةوضع ال إلى والزنتان

 على السيطرة على خاص بشكل زركّ و ،أوباري في لطوارقل حةالمسلّ  والجماعات التبو قبيلة بين القتال
 ليبيامن التحالفين العسكريين فجر  فيما واصل كلّ  الحكومية، والمباني والطرق لنفطل الرئيسية المرافق
 إط0ق وقفالمختلفة ل فاقاتتّ ا4 من غمالرّ  وعلى 51.القبائل زعماء على للتأثير سعيھما  الكرامة وعملية
 .ا4شتباكات تتراجع لم النار،

 لدولة ا'س%مية في العراق والشامتنظيم االتي بايعت  الجماعات ظھور) د(

ات بايعت ما يعرف مجموعظھور  مع دينامية جديدة على الساحة الليبية ، برزت2014 عام أواخر في -40

. الوحشية ا#عمال في وا4نخراط ا#راضي على للسيطرة تسعى ةالدولة ا4س0مية في العراق والشام تنظيم ب
 ا#من مجلس قرار من 13 بالفقرة عم$ هميقدتّم ت الذي الجزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق تقرير يشير 
 البتار كتائبالذين قاموا بتأسيس  سوريا من العائدين يبيينمن اللّ  اأساس تتكّون مجموعة إلي) 2015( 2214

ء أعضا من الكثير عاد ،2014 عام في 52.شاموالالعراق  في الدولة ا4س0ميةتنظيم  لدعم 2012 عام في
الدولة ا4س0مية في  تنظيم ذي بايعال درنة في ا�س0مي لشبابا شورى مجلس والوشكّ  ليبيا إلىھذه الكتائب 

 محافظة( برقة و4ية ليبيا شرق الجماعات، وأعلنت ھذه 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في 53والشامالعراق 
 . والشامولة ا4س0مية في العراق لدّ لتابعة و4ية ) Cyrenaica Province برقة

 كاتالتحرّ  من مزيد مع الجماعات، لھذه العسكرية لعملياتا لخاص ھدفا وسرت وبنغازي درنة مثلت -41
داعش قمعا  تنظيم  تي بايعتال لمجموعاتا مقاومةال واجھت وقد. ليبيا وجنوب صبراتة أجدابيا، في اأخير

 بما ،2015 آذار/مارسفي  سرتمدينة  حول مصراتة وقوات الجماعات ھذه بين القتالاحتّد . وحشيا وعنيفا

                                                           
48   A / HRC / 28/51 .5، الفقرة  
49  S / 2014/653 .31، الفقرة.  
50  S / 2015/624 .35، الفقرة.  
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) 2015( 2214من قرار مجلس اIمن  13تقرير فريق الرصد والدعم التحليلي والعقوبات الذي قّدم عم; بالفقرة   52

بشأن تھديد ا9رھاب في ليبيا من قبل الدولة ا9س;مية في العراق والشام، وأنصار الشريعة وجميع المنتسبين لتنظيم 
  .22، الفقرة. 2015 تشرين الثاني/نوفمبر  S / 2015/891 ،19القاعدة، 

  .المرجع نفسه  53



 من مصراتة قوات انسحبت عندما. المجموعات استھدفت ھذه التي الجوية الضربات من سلسلة ذلك في
 اتمجموعال بسطت ،)ليبيافجر  داخل أخرى عناصرو طرابلس سلطات من دعمة غياب البتعلّ ( سرت

على درنة  رةمتكرّ  جوية غارات 2015 حريزان/يونيهشھد شھر  54.المدينة على تھاسيطرداعش ل يعةابمال

 درنة مجاھدي شورى مجلس بينفي درنة  عنيفة مواجھاتحدثت   ،ھروفي نفس الشّ . مصراتة اتقوّ ذتھا نفّ 
 المحيطة المناطق في موجودة زالت ما ولكنطردھم من المدينة،  التي بايعت داعش الذين تمّ  والجماعات

 ا#مريكية المتحدة والو4يات مصر قامت. درنةب المحيطة المنطقة في عملياتالكرامة  عملية تأجر وقد. بھا
55."ش"داعاستھدفت المجموعات التي بايعت  جوية ضربات بتنفيذ أيضا

 

 السياسية التطورات) ه(

 .متنافسة سياسية ھياكلبرزت  ليبيا، في لقتالمع احتداد ا. 42

ء انتھا تاريخ حول جدل وبعد. 2012 في ليبيافي  برلمانال بمثابةالعام ليصبح  الوطني المؤتمر انتخب -43
 حريزان/يونيه في وطنية انتخابات �جراء وذلك الدستوري ا�ع0ن لتعديل اتفاق إلى لالتوصّ  تمّ ته، مدّ 

 الجديد، البرلمان 4نتخاب2014 حريزان/يونيه 25 يومجرت ا4نتخابات . جديد برلمان 4نتخاب 2014
 .عنفأحداث و المقاطعات بعض وسط النواب، مجلس

 ' عبد الوزراء رئيسبقيادة ( حكومةال غادرت طرابلس، في وا#مني السياسي الوضع لتدھور نظرا -44
جلسة له  لأوّ  النواب مجلس وعقد. 2014 آب/أغسطس شھر في البيضاءمدينة  إلى وانتقلت طرابلس) ثانيال

2014 آب/أغسطس في طبرق في
 أقرّ و. الوزراء لمجلس رئيسا ثانيال ' عبدلالثقة منح ت على وصوّ  ،56

انعقاد  إلى ودعا النواب، مجلس شرعية في طعن ليبيا فجر ائت0فلكن  57.الكرامة عملية النواب مجلس
التي  )حاسيال عمربقيادة ( منافسة حكومة نوعيّ انعقد المؤتمر  إذوھو ما حدث  58،من جديد الوطني مؤتمرال

 .موازية وزاراتخلق  إلى أدى اممّ  طرابلس، فيسات الدولة ا#خرى ومؤسّ  الوزارات علىبسطت سيطرتھا 

 الذي الدستوري ا�ع0ن تعديل دستورية عدم العليا المحكمة أعلنت ،2014 تشرين الثاني/نوفمبر في -45
ة ان وخاصّ  الحكم، ھذاا4ع0ن عن  م0بساتكانت . النواب مجلس "نشاء انتخابات �جراء الطريق دمھّ 

 .نقاش عوموض ،أمنية أو سياسية لضغوطنتيجة كان 

تشرين  5يوم  قرارا النواب مجلس واعتمد. 2015 تشرين ا#ول/أكتوبر في النواب مجلس ةمدّ  انتھت -46

 .و4يته فترةيسمح بتمديد  2015 ا#ول/أكتوبر

                                                           
54   S / 2015/62430 ، الفقرة.  
، الشوارع 2015 شباط/فبراير 16في ليبيا"، تضرب داعش  القوات العسكرية المصرية"، مصرية  انظر أصوات  55

 تشرين 14في ليبيا "، وزارة الدفاع اIمريكية،  المصرية، و"ضربات جوية أمريكية تستھدف كبير قادة داعش 
  2015 الثاني/نوفمبر

56   S / 2014/653 8، الفقرة  
، أصدر مجلس النواب بيانا يعلن أن "عملية الكرامة (وقادتھا)، 2014/ تشرين الثاني عام تشرين الثاني/نوفمبرفي    57

ھي عملية عسكرية مشروعة تحت قيادة ھيئة اIركان العامة والحكومة الليبية المؤقتة وتستمد شرعيتھا من الشعب 
  ."... الليبي

58   S / 2014/653.4 ، الفقرة.  



 في النواب مجلس ھاأقرّ  التي الحكومة بين استمّر ا4نقسام السياسي في ليبيا ،عمله التحقيق فريقمنذ بدأ  -47
 لمؤتمرھا االتي أقرّ  لحكومةا و ،)طبرق في النواب مجلسبقي  حين في البيضاء مدينة في ھامقرّ و( الشرق
 الوزارات الموازية الھياكلوشملت . الحكومة إدارة انقسام إلىى مما أدّ  ،)طرابلس ھامقرّ و( العام الوطني

 .العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وزارة مثل

 ا4تفاق على التوقيع تم ،حدة للدعم في ليبيابعثة ا#مم المتّ  تحت اشراف عام لمدة سياسي حوار بعد -48
وينص ا4تفاق على  ،السياسي للمأزق حدّ  وضع بھدف 2015 كانون ا#ول/ديسمبر 17 في الليبي السياسي

 جھودال تكثفت ،  كمادموحّ  إداري ھيكل إلى ل0نتقال طريق رطةاخضع وو وطني، وفاق حكومة تشكيل
 با"ضافة. والطوارق التبو وقبائل ،اءتاورغو مصراتةمجموعات  بين المثال، سبيل على صالحة،ملل يةحلّ الم
 انتشار بمعالجة قيتعلّ  ما في به ا4ضط0ع ينبغي يربك عمل ھناك يزال � السياسي، ا4نقسام معالجة إلى

 .ليبيا في حاليا تعمل التي حةالمسلّ  الجماعات

  ا3نسانيعلى الوضع  ا-ثر) و(

. ارمدمّ  2015 و 2014 عام في ليبيا في الداخلي ا4ستقرار وعدم حةالمسلّ  الصراعات تأثيركان  قدل -49
 من الفترة خ0ل عنيفة وفاة حالة 1539حوالي  إلى الدولية الجنائية للمحكمة العام عيالمدّ  أشار وقد

 عن تأسفر منفصلة حوادث 634بين  منحادث  426 إلىبا"ضافة  ،2015 آب/أغسطس إلى نيسان/أبريل
 في شھريا مدنية وفاة حالة 60 عن يقلّ  � ماتم تسجيل  هأن أيضا العام المدعي ريقدّ  59.مدنيين قتلى سقوط

 61.داخليا شّردوا قدشخصا تقريبا  435.000أن  يعتقد ،2015 عام أيار/مايو من واعتبارا 2015.60 عام
ذين نزحوا من ورشفانة فقط كما يقّدر عدد الّ  62،المدينة واغادر قد بنغازي انسكّ  نصف من أكثر أن رويقدّ 
 12.000ب 2015 تموز/يوليهر عدد الذين نزحوا من الجنوب منذ شخصا، بينما يقدّ  120.000ب 

 بعض تزال �و. وتركيا ومصر تونسمن بينھا  المجاورة ولالدّ  إلى كبيرة أعداد تفرّ  وقد. 63شخصا
 غير اء،وارغاأفراد قبائل ت سيما و4 ،2011 عام في المسلح النزاع خ0ل داخليات نزحتي ال عاتوالمجم

ارتفعت نسبة و الطبية، الرعاية مثل خدمات على الحصول انخفضكما . ديارھم إلى العودة على قادرين

                                                           
)، الفقرة. 2011( 1970للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس اIمن عم; بقرار المجلس  التقرير العاشر   59

في المائة من ھذه الوفيات المدنية ل;عتداءات الجوية التي قام بھا الجيش الوطني  34. تقرير المدعي العام وعزا 25
في المائة لتصل إلى ا9عدام أو  29من جميع الجھات. الليبي، ليبيا الفجر والقوات اIجنبية واIرض ا&عتداءات 

في المائة للعنف غير منسوبة أو  25في المائة إلى ا&نتحار أو سيارة مفخخة الھجمات. و  12ا&غتيا&ت المحددة. 
  .ا9جرام

  .26المرجع نفسه، الفقرة.   60
. وذكرت 6، ص2015 أيلول/سبتمبرلمحة عامة، ليبيا ا&حتياجات ا9نسانية:  2015مكتب تنسيق الشؤون ا9نسانية،   61

إلى  2014 أيلول/سبتمبرفي غضون أقل من عام من  450.000المفوضية أن عدد المشردين بلغ ما يقرب من 
"، أيلول/سبتمبر: المفوضية العليا لحقوق ا&نسان، "تضاعف عدد المشردين داخليا في ليبيا منذ 2015 حريزان/يونيه

. وكان ھذا النزوح أيضا موضوع نقاش في التقرير العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية 2015 حريزان/يونيه 30
  .39)، الفقرة. 2011( - 1970الدولية إلى مجلس اIمن عم; بقرار مجلس اIمن 

مع  ، وصفت بنغازي من قبل المفوضية باعتبارھا المنطقة اIكثر تضررا في ليبيا،2015 حريزان/يونيهاعتبارا من    62
نازح: المفوضية العليا لحقوق ا&نسان، عرض محين ل]نشطة الميدانية للمفوضية العليا لحقوق  100.000أكثر من 
. وقد نوقش ھذا النزوح أيضا في التقرير العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 2015 حريزان/يونيها&نسان 

  .41)، الفقرة. 2011( - 1970إلى مجلس اIمن عم; بقرار مجلس اIمن 
) الفقرة. 2011( 1970التقرير العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس اIمن عم; بقرار مجلس   63

 25؛ المفوضية العليا لحقوق ا&نسان تقدم المساعدات إلى اX&ف في جنوب ليبيا حيث يحتدم الصراع، 33
  .2015 آب/أغسطس



 أضرار جانب إلى والكھرباء والمياه الوقود في قصما تزايد النّ ك. الغذائي ا#من انعدامدين بان المھدّ السكّ 
  64.ا�جرامي النشاط، تضاف اليھا تزايد الضرورية العامة التحتية لبنيةت اخصّ  النطاق واسعة

 ليبيا في المسلحة الجھات -رابعا

نجد  ذلك، نعوضا ع. المعارضة وقوات منالدولة لحفظ ا# قواتق بين خط واضح يفرّ  وجدي �. 50

ات النظامية القوّ ب ا4رتباط في مستويات ةمتفاوت درجات مع الفاعلة،المسلّحة  ا#طراف من دةمعقّ  مجموعة
 .البعض بعضھاأو مع 

 السنوات تي وجدت في ليبيا خ0لالّ  ا#منية ا#جھزة أساس علىا#منية الحالية  الترتيبات فھم يجب -51
 القوات نجد أنّ  إذ ،"متبلور غير" النظام ا#مني على أنه ليبيا بشأن الدولية التحقيق لجنة وصفت.  السابقة

 65".مختلفة أماكن وفي مختلفة أوقات في مختلفة قدرات على أساس تعمل مختلفة ھياكل" كتشرّ  الحكومية
 القوات مثل( ھياكلال من عةمتنوّ  مجموعة إلى وزمرته القذافي لتوجيھات وفقا والقيادة العملية السلطة تغيرت
 فضفاض ائت0ف انتفض ،2011 عام خ0ل). الثوري والحرس الثورية جاناللّ  كتائب/  والكتائب حةالمسلّ 

 قوات عن ينالمنشقّ  قبل من كبير بشكل ئت0فز ا4فيما تعزّ  القذافي، قوات ضدّ مختلفة  ألوية منيتكّون 
 عدد كان المعارضة، قوى جانب من ، أيواحد جانب من فوزال إع0ن مع ،2011 عام نھاية في. القذافي

 أسس علىنت والتي تكوّ ) القذافي ضد قاتلت التي المسلحة الجماعات" (الثورية" حةالمسلّ  الجماعات من كبير
 لھياكلابذلك عت صدّ تو ،الليبية ا#راضي من كبيرة أجزاء علىتھا فعليا سيطرقد بسطت  وقبلية، جغرافية
 .والشرطة الليبي للجيش الرسمية

 تحت مركزي أمن جھاز في حةالمسلّ  الجماعات دمجل 2014-2011 الفترة خ0ل محاو4ت ھناك كانت -52
 تحت وضعتو ا4نتقالية، ا#من قوات في حةالمسلّ  الجماعاتادماج  تمّ . ناجحة تكن لمھا ولكنّ  مدنية سلطة
 أعضاء تم ادماج وقد). العليا ا#منية اللجنة( الداخلية وزارة أو) ليبيا درع قوة( الدفاع وزارة سلطة

فت لّ كُ  التقرير، ھذا ي0حظ كما). العدل وزارة سلطة تحت( القضائية الشرطة في ا#خرى حةالمسلّ  الجماعات
 حةالمسلّ  الجماعات تتلقّ  66.ا4عتقال أو ا#منية المھام تنفيذب رسمياا4نتماء  ھذا خ0ل من حةالمسلّ  لجماعاتا

، لم تحتفظ  في يبدو ما على ،الدولة ولكنّ  المركزي، البنكصرف الجرايات من قبل  ، ويتمّ الدولة من رواتب
 درجة وجود مع العمل واصلت حةالمسلّ  الجماعات من العديد أنّ  يبدوو ،أو سيطرة صورية رقابةا4 ب الواقع
أي  يف الثورية حةالمسلّ  الجماعاتبقيت ثقة . ابھ ةخاصّ قيادة  ھيكل على والحفاظ اتي،الذّ  الحكم من عالية
 من ذلك في بما ،الفعل في ردّ  سريعة وكانت منعدمة القذافي، نظام في شاركوا الذين ا#فراد أو أمني جھاز
 .سخطكانت موضوع  أو القرار صنع عملية من استبعادھاب شعرتما كلّ  القوة، استخدام خ0ل

" الثوار" عدد روقدّ . كبير بشكلكما تزايد عدد المنتمين اليھا  ،حةالمسلّ  الجماعات عددتزايد وبذلك،  -53
 عام حلولمع  67.افرد 30.000و 25.000ما بين  ) 2011في  القذافي نظام ضد قاتلوا الذين ا#شخاص(
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م كلھو ليسوا بالضرورة  68.اركثوّ شخص  168.000  نحو ةيالحكوم ينالمحارب شؤون لجنة سجلت ،2013

 110.000 دمج إلى تسعى أنھا ةيحكوماحدى اللجان ال وذكرت. حةالمسلّ  الجماعات في حاليا ناشطون
 حةالمسلّ  الجماعات أعضاءاھا تي يتلقّ ال نسبيا ةمرتفعال اتبورمثلت ال 2015.69أيار/مايو من اعتبارا شخص

 التشكي0ت إلى لعودةعلى ا مجموعات أيضا ا#مني الوضع تدھور ساعد حين في ،حافزا على ا4نضمام اليھا
 زالي � طرابلس في المركزي البنك أن المفوضيةعلمت  القتال، اند4ع من الرغم وعلى. يةا#منية المحلّ 

تشرين  في 70.حزبية غير بطريقة) المعارضة حةالمسلّ  الجماعات حتى( حةالمسلّ  الجماعاتجرايات  تدفع
 الجماعات أن ا�نسان حقوق مفوضيةو/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرت ،2015 الثاني/نوفمبر

 ا4ستراتيجية والمنشآت ا#راضي من واسعة مساحات على الةالفعّ  الرقابة" زتوعزّ  انتشرت، قد حةالمسلّ 
 .71"الدولة ساتومؤسّ 

 ،73ا4يديولوجية أو ،72القبلية ا#سس مثل مختلفة، أسس على تنقسم حةالمسلّ  الجماعات أن الواضح من -54
 على ا[خر البعضيعمل و معينة، سياسية أجندات حةالمسلّ  الجماعات بعض تحّرك. 74الجغرافي ا4نتماء أو

لقد انقسمت  75.ا�جراميالعمل  إلىتسعى مجموعات أخرى  حين في المحلي، ا#منالمحافظة على 
تنشط . 2015و 2014 سنتي خ0ل الجماعات بين والتحالفات الو4ءات بدورھا وتغيرت المسلحة الجماعات

 مصطلح التقرير ھذاعمل يست. ليبيافجر  أو الكرامة عملية على دعم أو جزءك المسلحة الجماعاتالعديد من 
 مسائل ذلك في بما للع0قة، الدقيقة المعايير كانت لو حتى الدعم، ع$قة إلى ل^شارة عام بمعنى" تابعة"

 .الدراسة من مزيد إلى وتحتاج معروفة غير والسيطرة، القيادة

 تعليماتالو التعيينات من ضحيتّ  كما ،2015 و 2014 أحداثبسبب  الليبي الوطني الجيشك زاد تفكّ  -55
 عبد اللواء المؤتمر نعيّ  ،2014 عام في. العام الوطني والمؤتمر النواب مجلس عن صادرةالمتضاربة ال

 قوات جميع يأمر بيانا العبيدي اللواء أصدر. الليبي الوطني للجيش العامة ا#ركان لھيئة قائدا العبيدي، الس0م
) الكرامةعملية  قوات إلى اشارة في( بنغازي نحو كتتحرّ  عسكرية قوة أي مكافحةب الليبي الوطني الجيش

 ا#ركان لھيئة قائدا النادوري الرازق عبد اللواء النواب مجلس نعيّ  ،2014 آب/أغسطس في 76.ھاإط0ق بعد
 الشريعة وأنصارليبيا  جرف قوات أنّ  ا#ّول في بيانه النادوري اللواء أعلن. الليبي الوطني للجيش العامة

77.الكرامةعملية  دعمي الليبي الوطني الجيش وأن إرھابيون،
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ت وتمّ  عاما قائدا حفتر خليفة نوعيّ  الجيش في جديدة وظيفة النواب مجلس أنشأ ،2015 آذار/مارس في -56

 التعيين ھذا إما شرعية في تكشكّ  العام، الوطني والمؤتمر طرابلس في السلطات ولكنّ  .لواء رتبة إلىترقيته 
 الليبي الوطني الجيش كثيرة من ألوية تزال وما. العبيدي اللواء دعم في تواستمرّ  ،النادوري اللواء تعيين أو
 بدأت 2014في أواخر و العبيدي، اللواء سيطرة تحت ليبيا من والجنوبية والوسطى الغربية المناطق في

 ھذه في. سيطرته تحتلجعلھا  ليبيا، درع قوات ذلك في بما الثورية، حةالمسلّ  المجموعات كافة لدمج  عملية
 قيادة تحت تعملفي ھذه الجھة  الموجودة الليبي الوطني الجيش تشكي0ت معظمكانت  الشرق، في ا#ثناء
 .حفتر خليفة اللواء

 بقيتو. والذخيرة ا#سلحة انتشار ھوف العدائية ا#عمال تأجيجالثاني الذي ساعد على  عاملأما ال -57
. 2011 عام في حالمسلّ  النزاع بعد خارج السيطرة القذافي فترة من والذخيرة ا#سلحة من كبيرة مخزونات

 إضافية أسلحة جلب تمّ  وقد ،المسلحة الجماعاتفي أيدي  الحين ذلك منذ المخزونات ھذه من وقع عدد كبير
واضحا  المسلحة الجماعات أيدي فيوعتاد مختلفة  أسلحة وجودأن أصبح  النتيجةكانت و. ليبيا خارج من

 .للطائرات المضادة المدفعية وحتى يدوية، قنابل وقاذفات ورشاشات وبنادق، ساتمسدّ  من ،وجليا

 محاولة 2يقّدم المرفق رقم . صعبا أمرا شامل مسح وضع ليبيا في ا#منية لجھاتالكبير ل عددلقد جعل ال -58
 المعلومات أساس على 2014 عام في ليبيا فجرو الكرامة عملية في المشاركة الكبرى عاتالتجمّ  لتصوير

 لفھم المجال ھذا في الضروري العمل من المزيد إلىولكن ھناك حاجة  78.المفوضية قبل من جمعھا تمّ  التي
 المجموعات بعض فإنّ  ذلك، ومع. المشتركة والروابط والتحالفات الفاعلة، الجھات من كاملة مجموعة
 :ھي الو4ية فترة خ0ل ليبيا فيالتي كانت موجودة  حةالمسلّ  الجھات من الرئيسية

 حفتر خليفة اللواء مع المتحالفة القوات: الكرامةعملية 

 ضد الكرامة عملية2014 أيار/مايوفي ) ا آنذاكمتقاعد الذي كان( حفتر خليفة أطلق الشرق، في أما -59
، رغم أنھم لم العمليةمن  ا#ولى المرحلة خ0لالكتائب عدد من  قادة اليه انضمو. بنغازي في" رھابيينا4"

) الخاصة قواتال( الصاعقة ةبيكتتتم تسميتھم بصفة رسمية في الجيش الليبي. ونذكر من بين ھذه الكتائب، 
تشرين  في أطلقت التي الحملة، من الثانية المرحلة خ0لو. الجو س0ح وكتيبة ،نيطبوع في ھاومقرّ 

 ،حفتر قوات إلى شرقال في الليبي الوطني الجيش من المتبقية الكتائب انظمت معظم ،2014 ا#ول/أكتوبر
. لرحبةا في رھاومقّ  204 دباباتال وكتيبة الزاوية المتمركزة في قاريونس، شھداء  21 كتيبة ال فيھا بما

 المعلوماتبناء على . الحملة في أيضا حةالمسلّ  الجماعات من عةمتنوّ  مجموعة تشارك ذلك، إلى وبا�ضافة
منطق لا وشباب " دمال أولياء" المثال، سبيل على ،ذلك ملش ا�نسان، حقوق مفوضيةتلقتھا  التي

 .صحوات"ل"ا

                                                           
نية والقوات المسلحة التابعة لعملية الكرامة وفجر انظر أيضا المرفق الثاني لخارطة إرشادية تخص المجموعات اIم  78

استنادا إلى المعلومات التي تلقتھا المفوضية خ;ل تحقيقاتھا. & تشمل الخارطة كل المجموعات. بد&  2014ليبيا في 
عليھا خ;ل من ذلك، تھدف الخارطة الى تغطية المجموعات الرئيسية التابعة لعملية الكرامة وفجر ليبيا التي تم التأكيد 

التحقيق. كما تجدر ا9شارة إلى أن ا&نقسامات & تزال تحدث داخل التجمعات (على سبيل المثال داخل مجموعات فجر 
من الممكن أن تكون بعض التحالفات/الو&ءات قد  إذ، 2014ليبيا)، بحيث يعطي الملحق فقط صورة واسعة للوضع في 

  .تغيرت منذ ذلك الوقت



  

 الكرامة عملية ضدّ  الشورى ومجالس 79الشريعة أنصار

ات في مواجھة القو ھي أھم درنةمجاھدي  شورى مجلسو بنغازيثوار  شورى كانت قوات مجلس -60

 ذلك في بما حةالمسلّ  الجماعات من اعددبنغازي ثوار . ضم  مجلس شورى ليبيا شرق في الكرامة عملية
 وشھداء ،_ السحاتي فاة ربيكت فبراير، 17 شھداءكتيبة  الشرق،في  ليبيا ودرع الشريعة، أنصار جماعة
 مجلس إنشاء تمّ  درنة، في. الكرامة عمليةتحديدا كرّد على  2014 حريزان/يونيه بداية في لتتشكّ . الزنتان
 ةبيوكت في درنة الشريعة أنصار القائمة وتشمل. 2014 عام كانون ا#ول/ديسمبر في درنة مجاھدي شورى
 .يبيافي فجر ل العناصر بعض مع نامتحالف الشورى يمجلس أن ويعتقد. سليم أبو شھداء

  ليبيا فجر

 من عةمتنوّ  مجموعة تضمّ  التي ليبيا درع قوات نجد ليبيافجر  إلىالتي انضمت  الجماعات بين من -61
 ث$ثة إلى ليبيا درع قوات وتنقسم". الثورة اسحرّ " أنفسھمتي يعتبر أعضاءھا ال الثورية حةالمسلّ  الجماعات

 ليبيا درع قوات وظلت. ليبيا وغرب ووسط شرق دروع  :الجغرافي حسب انتمائھا سميت رئيسيةكتائب 
 سبيل على ،ھاونجد في صفّ . 2014 في ليبيافجر  ائت0فعلى  لمھيمنةاقوات درع وسط ليبيا و الغربية
) ونالوت جادو ، ككلة غريان،( نفوسة وجبال جادو، ترھونة، ،مس$تة الخمس، ،زليطن من قوات المثال،

 المساعدة،و الردعوقوات  طرابلس،كتيبة ثوار  ليبيالفجر  التابعة حةالمسلّ  المجموعات تشمل. والزاوية
 .جنزورفرسان  وكتيبة ،)سليم أبو فرع( العليا ا#منية واللجنة

 )ليبياالمعادية لفجر ( غربفي ال حةمسلّ ال جماعاتال

 وكتائبنجد "الصواعق" المتمركزة في الزنتان  ليبياالمعادية لفجر  حةالمسلّ  الجماعاتأھم  بين من -62 
 تيالّ  ،ورشفانة مقرھا حةمسلّ  مجموعةوھي " القبائل جيش" أيضا ا4ئت0ف ويضمّ . قعقاع" و"المداني"آل"

 واللواء الكرامة عمليةأساسا  التحالف ھذايتبع . السابق القذافي نظام من الجيش أفراد بعض تضم أنھا يزعم
 .حفتر

 ليبيا جنوب في القبلية المجموعات

 بو والقذاذفةالتمجموعات مسلحة من قبائل  بين القبلية  حةالمسلّ  الصراعاتدارت أھم  سبھا، في -63
 -عرب بين ا#ول المقام في راعالصّ  كان الكفرة، مدينة في. المسلّحة سليمان أو4د جماعةضّد والمغاربة 

 سبيل على ،ا#مر قيتعلّ  عندما قبيلتھم بمحاباةالزوايا  التبواتھمت قبائل  إذ ، المسلحة التبو جماعاتالزوايا و
 مواقعال على للسيطرة محاو4ت في حةمسلّ  اشتباكات عدة وجرت. الحكومية الخدمات توفيرب المثال،

 الجماعات بين القائمة التحالفات من معين مستوىيوجد . التھريب طرق أو النفط حقول مثل ستراتيجية،ا4

                                                           
والقاعدة ، فرض داعش   أنصار الشريعة (درنة) وأنصار الشريعة (بنغازي) في قائمة العقوبات علىجماعة  توجد  79

  ).2015(- 2253) والقرارات ال;حقة، بما في ذلك القرار 1999( 1267مجلس اIمن ھذه القرارات بموجب القرار 



 عملية عموما رتخيّ  التبو أن لوحظ فقد المثال، سبيل على ، ليبيافجر  أو الكرامة وعملية القبلية المسلحة
 .ليبيافجر دعم  إلى الطوارق يميل ما في. الكرامة

 الدولة ا�س1مية في وليبياالمجموعات التي بايعت 

تابعة للدولة ا4س0مية ) برقة محافظة( برقة و4ية  ليبيا شرقالمجموعات التي بايعت داعش  أعلنت  -64

 أن إلى التقديرات وتشير. ا�س0مية للشريعة دمتشدّ  تفسير إلىأين سيكون الحكم بالرجوع  ،ليبيافي 
 عملياتھا ذروة في 80.ليبيا في مقاتل 3000 إلى 2000 عنعدد أفرادھا  يزيدالتي بايعت داعش 4  الجماعات

 الحين ذلك منذ منھموغادر الكثير  81،المدينة في مقاتل 1100كان تحت قيادتھا ما يقارب  أنھا قيل درنة، في
82.الجماعات مقاتلي من 1500 نحوم في كانت تتحكّ  حيث سرت، إلى مدينةال

 

وتجاوزات  ا�نسان حقوق انتھاكات في أع0ه المذكورةحة الھامة المجموعات المسلّ  جميع طتتورّ  -65

  .التقرير ھذا من الخامس الفصلسيتعّرض لھا 

    

                                                           
) 2015( 2214من قرار مجلس اIمن  13انظر تقرير فريق رصد الدعم التحليلي والعقوبات المقدم عم; بالفقرة   80

وسائر المجموعات الشريعة  بشأن تھديد ا9رھاب في ليبيا من قبل تنظيمات الدولة ا9س;مية في العراق والشام، أنصار
، معلومات منقولة عن الدول 26، الفقرة. 2015 تشرين الثاني/نوفمبر  S / 2015/891  ،19التابعة لتنظيم القاعدة، 

  .اIمم المتحدة اIعضاء في
  .المرجع نفسه   81
  .المرجع نفسه   82



 والتجاوزات ا�نتھاكات من أنماط -خامسا

 المشروعين غير وا%عدام القتل -لفأ

 مقدمة. 1

 لOفراد القانوني غير القتلب قيتعلّ  فيما كبيرال هقلق عن28/30 قراره في ا�نسان حقوق مجلس أعرب -66
 سيما و4 القانونية، غير القتل عمليات من عددا ا�نسان حقوق مفوضيةثقت و التحقيق، خ0ل من 83.ليبيا في

 ا4حتجاز، أو 4عتقالرھن ا #شخاص القضاء نطاق خارج ا�عدام أشكال من شكل فيالمتمثلة 
 ا[خرين وثني إسكات أجل من البشرية بالحياةتام  استخفافذت في نفّ قد  عالفا# ھذه أن ويبدو. وا4غتيا4ت

 كوسيلة استخدامھا تمّ  كما. السياسية أو العسكرية السيطرة ونمارسيتھم لمن كانوا معارض عن التعبير نع
 جميع في قانونية غير قتل حا4تعن  ا�ب0غ تمّ . المحتجزين أو المعتقلين مع للتعاملالھمجية  وسائلال من

 اعتبار  يجب  ولكن ،خرىا# مناطقمقارنة بال أكبرعدد ھذه الحا4ت في شرق ليبيا كان  ، لكنّ النزاع مناطق
ات مجموعونشاط ال بالتقرير، المشمولة الفترةفي أغلب  شرقال فيت العنيفة التي استمرّ  العدائية العمليات

 إلىالمفوضية عراقيل أمام وصول ال ،أيضا وربما والوسطى، الشرقية المناطق في التي بايعت داعش
 .المناطق وجمع البيانات

 القانوني ا3طار. 2

يستعمل فاعل له ع0قة  عندما 84.الحياة من فيالتعسّ  الحرمان ا�نسان لحقوق الدولي القانون يحظر -67

يجب أن و ،)مث$ حياةلل مباشرا على تھديد أن يكون ردّ ( اضروريذلك  يكون أن يجب المميتة، القوةبالدولة 
 أن يجب. 85أو الحاق عجز ما ،وا4يقاف التحذير، مثل متاحة أخرى وسيلة أي مع متناسبة4 تكون القوة 

 ظروف في إ4 المميتة القوة، و4 تستخدم ظروفعلى الضرورة القصوى التي تمليھا ال قوةاستعمال ال قتصري
 بإنفاذ فينالمكلّ  الموظفينقبل  من النارية وا#سلحة القوة استخدام بشأن ا#ساسية المبادئتعطي . استثنائية
. المميتة القوة ماستخدبا القانون إنفاذيسمح فيھا للمسؤولين على  التي دةالمحدّ  الظروف بالتفصيل القانون
الدولة  سلطات دعمعلى  تعمل التية والدول غير من فاعلة جھات ترتكبھا التي ا4نتھاكات عن مسؤولة الدولة

 أن وللدّ على ا ينبغي ا#من، لضمان عسكرية شبه جماعات أو ميليشيات ماستخدا اذا تمّ . يلة لھاكعم أو
 الحقّ  احترام مثل ا�نسان، حقوق التزامات مع توافقھا من دالتأكّ  ويجب لسلطة،ل تدرجھا في التسلسل القيادي

 الجھات قبل من( لھا انتھاك أي ومنع الحياة في الحق حمايةب إيجابيا لتزمأن ت أيضا ولالدّ  وعلى. 86الحياة في
87.الةالفعّ  الجنائية العدالة نظم وضع خ0ل من ذلك في بما ،)ةالدول غير من الفاعلة

 

 أيضا بالرجوع الحياة من التعسفي الحرمان حظريجب ا#خذ بعين ا4عتبار  الدائر، القتال حا4ت في -68
 احترام المسلح النزاع أطرافعلى  الدولي ا�نساني القانون يفرض. الدولي ا�نساني القانون قواعد إلى

                                                           
  .1، الفقرة. 28/30مجلس حقوق ا9نسان   83
  ).1( 6العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة    84
 Aانظر تقرير المقرر الخاص المعني بحا&ت ا9عدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فيليب الستون،   85

/ HRC / 14/24 / Add.6 .32، و الفقرة.  
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات ا�عدام خارج نطاق القانون وا�عدام التعسفي وا�عدام دون انظر   86

  .2، المبدأ محاكمة
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 يشاركون � أشخاص وأي المدنيين يمنع قتل لذلك، فقاوو. الھجوم في وا4حتياطات والتناسب التمييز مبدأي
 من ھم  أو أنفسھم، سلموا الذين المسلحة القوات أفراد قتل يحظركما . الحربية العمليات في فعلية مشاركة

 يشترك � شخص أي قتلويعتبر . 88)المثال سبيل يھم علىعل ضوقبمال نوالمقاتل( القتاللى ع نوعاجز
في ھذه  قتلاعتبار ال يمكنكما . 89جريمة حرب دولي غير حمسلّ  نزاع خ0ل العدائية، ا#عمال في مباشرة

 من مجموعة أية ضد هموجّ  ممنھج أو النطاق واسع ھجوم إطار في ارتكب إذا ا�نسانية ضد جريمةالحا4ت 
90.بالھجوم لممع الع المدنيين السكان

 

كما  ،ه الفعلفي يحدث الذي الدقيق السياق على ليبيا في لوضععلى ا المختلفة القواعد ھذه تطبيق يعتمد -69
 .الجارية الفعلية العدائية ا#عمال سياق في حدثيأخذ بعين ا4عتبار ان كان الفعل قد 

 النتائج. 3

  الكرامةعملية  مع المتحالفة القوات اعتقلتھم الذين ا�شخاص إعدام عمليات) أ(

أو من  إلىمن المنتمين  أنھم يزعم أشخاصاعدام  حا4ت من العديد ا�نسان حقوق مفوضية وثقت -70

 مع المتحالفة اتالقوّ من قبل  عليھم القبض تم أن بعد بنغازي ثوار شورى مجلس أو الشريعة أنصار ديمؤيّ 
 .ا4حتجاز من السابقة الفترة خ0ل أيضا تعذيبأفعال  ارتكاب عن ا4ب0غ تمّ  كما .الكرامة عملية

 بينما واعتقل سنة، 31 العمر من يبلغ رجل على القبض تمّ  ،2014 تشرين ا#ول/أكتوبر منتصف في -71
 هأن الشھود من عددبھا  لىأد معلوماتتفيد . البيضاء مدينة في الفجر ص0ةمسجد ليؤدي  إلى طريقه في كان

 منشأة في 4حق وقت في عدمأ خ0ل ايقافه ثمّ  للتعذيب ضتعرّ  نهوقيل أ. مختلفة مواقع أربعة في احتجز
 نحوعلى بعد  خليفة سيدي مقبرة في جثته على العثور تم، و91الرجمة منطقة في العسكرية الشرطة تديرھا

 علىجثث أخرى  أربعة جانب إلى لجثته صورة تنشر تم ،المرج مستشفى إلى جثتهنقل  تمّ . كيلومترا 40
قد تم اعدامھم،  الخمسة جالالرّ  أن الصورة وتشير. ھويتهعلى تحديد  للمساعدة ا4جتماعية ات ا4تصالصفح

 وجود الرجل ھذا جثة عاين الذي الطبيبوأكد . ا#عين معصوبي وكانوا ظھورھم وراء أيديھم ربط مت إذ
 .تعذيب اثار

البيضاء  مدينة في في متجره 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في رجل على القبض ألقي أخرى، حالة وفي  -72

 جماعة إلى ا4نتماء بتھمة عليه قبضه قيل أنّ و .العسكرية الشرطة إلى ينتمون حينمسلّ  رجال ةعدّ  قبل من
 معتقل إلى نقله قبل ساعة، 24 حوالي احتجز حيثة طغرنافي  ا4عتقال مركز إلى واقتيد. الشريعة أنصار

 هومصيراعتقاله  مكان بقيو. العسكرية الشرطة ةسيطره كان تحت نّ أقيل  البيضاء، محافظة في يسرّ 
ات التواصل ا4جتماعي صفح على تعزية أصدقائه أحدقبل أن ينشر  أسابيعة لمدّ  عائلتهن من قبل مجھو4
 .والصدر الرأس في ناري بطلق أصيب أنه الشرعي الطب تقرير وكشف. جثته العثور على إلى مشيرا

                                                           
  .&تفاقيات جنيف 3المشتركة  والمادة) (أ) 2(4البروتوكول ا9ضافي الثاني، المادة   88
  ).) (ج) (ط2( 8نظام روما اIساسي، المادة   89
  ) (أ).1( 7نظام روما اIساسي، المادة   90
  .الشرطة العسكرية ھي جزء من الجيش الوطني الليبي  91



الحدائق  حي من في ا#ربعين من عمره رجل على القبض ألقي ،2014 كانون ا#ول/ديسمبر أوائل في -73

 بصورة أسلحة حيازة بتھمة الليبي الوطني للجيش اعقة التابعةالصّ  سرايا من 36 الكتيبة قبل من بنغازي في
ويظھر . نيطبوع حي في الصاعقة كتائب موقع إلى واقتيد. الشريعة آل أنصار إلى وا4نتماء ،مشروعة غير
 بعضوا أنھم تلقّ  رغمزيارته بته عائللم يسمح #فراد و. أيام ةلعدّ  الخارجي العالم عن بمعزل احتجزأنه 

عثرت  أسبوعين، حوالي وبعد. له جديدة م0بس إحضارم منھ وطلب ،خة بالدماءملطّ التي كانت  0بسهم
 هأنّ  الشرعي بالطّ  تقرير وكشف. تعذيب آثار جثته على وبدت. الطبي بنغازي مركز في تهجثّ  العائلة على

 ا�نسان، حقوق مفوضية فيھا قتحقّ  أخرى حالة وفي. والصدر الرأس في بالرصاص إصابته نتيجة يتوفّ 
كانون  منتصف حتى عائلتهدى ل معروفة غير 36 الكتيبة قبل من اعتقل رجل وجود أماكن تظلّ 

 ا4لكترونية  صحيفةات الصفح على لجثته ةبتداول صور عائلتهاع0م  حيث تمّ  ،2014  ا#ول/ديسمبر
 بنغازي لمركز الرسمية الصفحة على 4حق وقت في نفسھا الصورة نشر تمّ كما ". عاجلة خبارأ أبيار،"

 .أسرّ الو وجهال على مستوى شديدة إصابات وجود لوحظ المستشفى، من جثمانه العائلة تتلقّ  عندما. الطبي

 من أفرادشخصين تجمعھما قرابة عائلية من قبل  على  القبض تم، 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في -74
علمھما ي تصا�ا اتلق أن بعد العائلة، منزل إلى اطريقھم في اوكان ،تفتيش نقطة في الليبي الوطني الجيش

 ھماماعدھما قبل ابيعذھما وتاعتقال تم عليھم، القبض إلقاء بعد. صاروخية بقذيفة ھجوم إلىالمنزل  تعرضب
 /تشرين ا#ول/أكتوبر 16 في ھديمة أبو في الصناعية المنطقة في جثتيھما على وعثر. 4حق وقت في

تمت معاينة وتأكيد وجود عدة  إذ بالرصاص، رميا قت$ اأنھم شھادتا الوفاة  وتفيد. 2014 ا#ول تشرين

 .أجسادھم من أجزاء عدة فيبأعيرة نارية  تاصابا

 ا#شخاص لقتل أعطيت محددة أوامر أن الليبي الوطني الجيش من عضو إفادة أدلى بھا المفوضيةت تلق -75
 #فراد أفعا4 توليس سياسة وجود إلى تشير قد ھذه ا�عدام عمليات أن إلى يشير مما عليھم، المقبوض

 في بنغازي في صبري حي في اعليھم القبض بعد ايمنيو امصري قتلت وحدته أن الجندي ھذا وأكد. ينمارق
 بعد أنه الجندي وأوضح. الحوت سوق في البحرية القاعدة إلى أحضرا وقد. 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر

 .قائدھم #وامر وفقا بالرصاص رميا الشريعة، أنصار جماعة إلىرجلين بانتمائھما لا فااعتر

 القتال في شاركوا إخوة أربعة ، سلمواحدة حالة في. مصيروعرف عدد من الذين سلموا أنفسھم نفس ال -76
عم زو . بنغازي غرب ،تايلينو منطقة في" 21 معسكرال" إلىأنفسھم وتم اقتيادھم  الكرامة عملية قوات ضد

حيث قتل أحد ا4خوة ا#ربعة فيما أصيب  ،المعسكر إلىأنه تم اط0ق النار عليھم جميعا عند وصولھم 
لقوة  عسكرية كقاعدة تستخدم كانت مدرسة مبنى إلى آخرينوين أخ نقل تمكما . الث0ثة ا[خرون بجروح

 ضتعرّ أحد ا#خوين قد  أنّ  وذكر يوما، 18 لمدةالبرسس حيث بقيا  معتقل إلىذلك، نق0  بعد الصحوات.
 نع العائلة علمت عنه، ا�فراج من يومين بعد. الكھربائية والكاب0ت الب0ستيك خراطيمباستعمال  للتعذيب

 من كيلومترا 70-60حوالي  المرج، منطقة في جثته على العثور تم. ا4نترنتات صفح خ0ل من شقيقه وفاة
 .ا4عتقال مركز

 )الشريعة أنصار وخاصة( بنغازي ثوار شورى مجلسل التابعة الجماعات قبل من ا�غتيال عمليات) ب(



 لمجلس التابعة الجماعاتقامت بھا  قتلعمليات  نع التقارير من العديد ا�نسان حقوق مفوضية تتلقّ  -77
. بصفة خاصة بنغازي في الشريعة أنصار جماعة إلىن تمت محاورتھم م نسبھا ،ثوار بنغازي شورى

قائمة  المفوضية تلقت. ا�نسان حقوق عن مدافعونبينھم  من معارضين،ب غتيالحا4ت ا4 معظمقت تعلّ و
كانون  15 بين ما الفترةشورى ثوار بنغازي خ0ل  اسما قيل أنھم قتلوا من قبل مجلس 229تحمل 

 نيونون وأمعسكريأغلب ا#سماء في القائمة ھم .2014 تشرين الثاني/نوفمبر 30 و 2013 ا#ول/ديسمبر
 ا�نسان، حقوق عن مدافعين خمسة القائمة تضمّ  كما. )وفاةال ظروف عن التفاصيل من مزيدمع غياب (

 قبيلة، شيخو ،ن يعم0ن في ا4دارات العموميةيموظفقاضيين اثنين وو ا�ع0م، مجال في املينمن الع خمسة
 في المفوضية تكن لم. المدنيين من 27 و ،)الشيوخ( الدينيين الدعاةمن  12و ،نين اثنيوفنان ،اطبيبو ،اطالبو

 معلوماتدھا تؤكّ  القائمة في الواردة ا#سماء بعض أنّ ھا 4حظت أنّ  رغم القائمة، من قالتحقّ  من نھايمكّ  وضع
 .المفوضيةتلقتھا  أخرى

  قتل سنة 61 العمر من يبلغ رجل نجد حالة ا�نسان، حقوق مفوضية فيھا حققت التي الحا4ت بين من -78
عندما كان على مسافة . 2014 آذار/مارسفي  بنغازي في عمله إلى سيارته يقود كان بينما بالرصاصرميا 

وقام مسلحان بإط0ق  ملثمين مسلحين ث$ثةمنھا  قفزو سيارة، اعترضت طريقه منزله من متر 100 نحو

ما يفيد أن قتله كان بسبب  المفوضيةتلقت  ولكن ،هاستھدافا[ن  سبب  إلىالنار عليه وقتله، و4 يعرف 
كان  وبالتالي، القذافي، نظام في المسؤولين كبار مع قوية ع0قات لديه تكان إذ السابقة، التجارية نشاطاته

 .القذافي يمناصر يعتبر من

 الدائري الطريق" يسمى ما على سيارته يقود معروفة مدرسة ناظر كان ،2014 نيسان/أبريل في -79
عندما أطلق عليه مسلحون  ،بنغازي وسط مدينة من بالقرب الطبية العربية الجامعة من مقربة على ،"الثالث

 وفاته عن وأعلن والبطن، الصدر في رصاصالب أصيب أنه الطبي التقرير ويشير. وقتلوهالنار من سيارتھم 
المحافظة  إلى والحاجة التعليم، تسييس دمبدفاعه عن ع عرفقد  الضحية كان. المستشفى إلى وصوله عند

  .الظروف جميع في المدارسعلى أنشطة 

 الغرب) ج(

ھو الشأن  كما ليبيا غرب في ا#شخاص من المباشرة الروايات من العديد تتلق لم المفوضية أن رغم. 80

 إعدام سيما و4 ھناك، مماثلة وتجاوزات انتھاكات ارتكاب إلى تشير معلومات تلقت انھاا4  لشرق،بالنسبة ل
من قبل  ا�عدام عمليات من حا4ت عدة عنتلقت المفوضية ب0غات . عليھم القبض أو اعتقالھم بعد أشخاص

كانت قدرة المفوضية . 2014 أيلول/سبتمبر إلى آب/أغسطس نورشفانة  خ0ل الفترة م منطقة فيليبيا  فجر

في  الشھود دتردّ  وكذلك ،ورشفانة إلىعدم امكانية الوصول  إلىفي التثبت من ھذه الحا4ت محدودة نظرا 
 النمط ھذا أن المفوضية تظ�ح ذلك، ومع).  أسرھموخوفا على  منيةا# مخاوفنظرا لل( تفاصيل تقديم



مات الرصد والمتابعة ا#خرى حول منظّ  وتقارير ليبيا، في يتناسق مع ما يحدث في أماكن أخرى المزعوم
 .92في ورشفانة المسلحة الجماعاتو ليبياالفورية للمقاتلين الذين تم أسرھم من قبل فجر  ات عداما�

 ليبياتي بايعت الدولة ا�س1مية في ال مجموعاتال) د(

 التي بايعت داعش،  جماعاتال بھا تقوم التي القتل عمليات من العديد وصلت العديد من الروايات حول -81
الوضع ھناك  أصبح . الترھيب إلى ھدفت التي العلنية ا�عدام عملياتب الخصوص وجه على ھذه وتتعلق

 التي الجماعات منأفرادا  ظھري 2015 شباط/فبراير في نشر فيديو شريط خ0ل من دولي اھتمامموضوع 
 نيسان/أبريل في. سرت مدينة في ينالمصري ا#قباط المسيحيين من مجموعة سؤور قطعداعش ت بايعت
 28 نحوعلى  النار وإط0قيظھر جماعة تقوم بذبح  ا4جتماعية ا4ع0م وسائل على آخر فيديو ظھر ،2015
 في تدنيسالو ا�عدام عملياتل استعما4 واسع النطاق  المفوضية تحقيقات وأكدت 93.وإريتريا إثيوبيا مواطنا

 بما العدائية ا#عمال في مباشرة يشتركون � الذين ا#شخاص ضد الجماعات ھذه عليھا تسيطر التي المناطق
 .القتال عن العاجزون ا#شخاص ذلك في

ورجل  المصريين ا#قباط المسيحيين التي تخص  أع0ه المذكورة القضيةبالتحقيق في  المفوضيةقامت  -82

 مااختطف . 2015 عام أوائل فيداعش ل يعةابمال الجماعات قبل من رأسه وقطعتم اختطافه  التشادمن 
 ظھر بعد ھم من سبعة اختطاف تم. منفصلين حادثين في المصريين المسيحيين ا#قباطفردا من  20 عن يقرب

في  كانوا. سرت مدينة شرق كيلومترا 40 يوجد على نحو موقع من 2014 كانون ا#ول/ديسمبر 28 يوم

. الجديد العام عطلة لقضاء مصر جنوب في منياء مدينة في ،عورالأھلھم في قرية  إلىطريق العودة 
المتكونة  الثانية المجموعةتم اختطاف و. مجھولة جھة إلىوتم تحويل وجھتھم  ناسيارتطريقھم  اعترضت

قيل و. 2015 عام كانون الثاني/ينايرشھر  مطلع في سرت عيادات في حي في منازلھم من شخصا 13من 

في  ھناك، يعيشون أقباط مسيحيينفي أسماء  قائمةقد جلبت معھا  منازلھمة التي داھمت حالمسلّ أن المجموعة 
الذين قطعت  ضحاياال بين من. سالمينالذين كانوا يعيشون معھم في نفس المنازل  نوالمسلم تركحين 

 .معروفة بقيت غير اختطافه ظروفرغم أن  ،تشادمن ال رجلرؤوسھم نجد 

 فونيعرّ  الفيديو في القتلة وكان. يظھر عملية قطع الرؤوس فيديو شريط ، نشر2015 فبراير شباط/ في -83
 ا[ونة فيلقد رأيتمونا  الناس، أيھا: "قولي دالج0ّ وكان  ،"ا�س0مية للدولة طرابلس و4ية" من بأنھم أنفسھم

 أرض على روما، جنوب في اليوم ونحن...  طويلةنقطع الرؤوس التي حملت الصليب لفترة ... ا#خيرة
 على ،DABIQتحت عنوان "دابق"التي تنشر على ا4نترنت  "شداع" ةمجلّ وتحتوي . 94..".ليبيا ا�س0م،

                                                           
 :: وضع حقوق ا9نسان في العالم، قسم ليبيا، رقم الوثيقة2014/15ة العفو الدولية منظمة العفو الدولية، تقرير منظم  92

POL 10/0001/2015 ،25  2015 شباط/فبراير.  
مفوضية حقوق ا9نسان، تقرير عن  /بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  لمزيد من الحا&ت المشابھة المبلغ عنھا، انظر   93

  .15، ص. 2015 تشرين الثاني/نوفمبر 16حالة حقوق ا9نسان في ليبيا، 
-www.nytimes.com/2015/02/16/world/middleeast/islamic-state-video-beheadings-of انظر  94

21-egyptian-christians.html؟_r=0. 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/video-shows-purported-beheading-of-

egyptian-christians-in-libya/2015/02/15/b8d0f092-b548-11e4-bc30-
a4e75503948a_story.html  



 95طرابلس و4ية في الخ0فة جنود الشھر، ھذا"ھكذا  يبدأ مقال ذلك في بما القتل، إلى ا�شارات من العديد
 استھداف"تعطي تبريرا وراء و القتل عملياتب وتعترف 96."ا#قباط الصليبيينمن  21يقبضون على 

 والقتل للتعذيب نتعرض اللواتي Oخواتل" انتقامعلى أنه  الرؤوس قطع تبرير تمّ  وقد". ا#قباط الصليبيين
 :قولي ومضى. سنوات خمسمنذ " مصر من القبطية الكنيسة يد على

 لتعليم وذلك بغداد في يينالكاثوليك المسيحيين استھداف ا�س0مية الدولة قيادة قررت لذلك"
ة في كنيست الاضطھد إذا لذلك،و غالي المسلمين دماء ثمن أن - شنودة - ا#قباط طاغوت
، العالم في مكان أيّ  فييقتل  مسيحي كلّ  عن مباشرة مسؤو4 سيكونف ،مسلمة أيمصر 

 .97... " نتقاما4 مجردل ا�س0مية الدولة سعت فيما

 : التالي إلى المقال ويخلص -84

 العظيم الثواب في شك يوجد � أنه يدركوا أن مكان كلّ  في للمسلمين بالنسبة المھم من"... 
98...". واوجد أينما ا#قباط الصليبيين ھؤ4ء دماء سفك من لّ ك القيامة يوم سيفوز به التي

 

 بن خالد الشيخ سرت، في البارزين السلفيين القادة أحد، حالة المفوضية إليھاالتي أشارت  الحا4ت من. 85
 التي حةالمسلّ  الجماعة فراد منأ قبل من عليه النار اط0ق تم إذ ،2015 آب/أغسطس في. الفرجاني رجب
 في بجروح منه بالقرب واقفا كان آخر ، فيما أصيب سلفيالمدينة في مسجدا يغادر كان بينما داعش بايعت

حوالي أسبوع قبل منذ  داعشب دندّ أن الشيخ الفرجاني كان قد  مفتوحة مصادر وأشارت. نفسه الحادث
 ينتمون معظمھم( المدينة في ث$ثة رقم حيال سكان حا بين الشيخ الفرجاني صراعا مسلّ  قتل وأثار. الحادث

. أخرى جھة من داعشتي بايعت ال والجماعاتمن جھة  السلفية لجماعاتفي تحالف مع ا) افرجاني قبيلة إلى
 4القتلى كان ما بين  عددأن  المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا ھاتتلقّ  مؤكدة غير تقديرات تشير

في ا#ماكن  أعمدةقد علقت على  أشخاص أربعة جثث أن أيضا تقاريركما وردت  99.شخصا 38و

100.العمومية
 

 ثوار" ب يسمى ما إلى ينتمي رجل على قبض ا�نسان، حقوق مفوضية فيھا حققت أخرى حالة وفي. 86
قد  الرجل أن عيان شھود وأفاد. ھراوة في تفتيش نقطة عند داعشتي بايعت ال مجموعةال قبل من" ھراوة
 نقطة في قتل اخر رجلجثمان  مع جنب إلى جنبا( جثمانه أخذ ذلك وبعد. رأسه وقطع 4حق وقت في أعدم

 مقطوعة جثث على نظرة إلقاءللوقوف و الناس من كثير واضطر. المدينة أنحاء جميعا في ملعرضھ) تفتيش
 ات التي بلغت علممارسمن الم عرضھا في ا#ماكن العموميةو القتل عدامين بالجثالتنكيل ب كان. الرأس

 ث0ثة، رقم حيال في وقعت اشتباكات بعد السلفيين المقاتلين من اثنين إعدام تم واحدة، حالة في. للمفوضية
                                                           

  .أعلنت المجموعات التي بايعت داعش غرب ليبيا 'و&ية طرابلس'  95
والتي  ت المسلحة التي أعلنت عن و&ئھا لداعش& تزال الع;قة الدقيقة بين المشرفين على إصدار المجلة والجماعا  96

  .تنشط في ليبيا غير معروفة
- 30، ص 2015، 7، العدد  DABIQ"الثأر للمسلمات المضطھدات من قبل الصليبيين اIقباط في مصر": مجلة   97

32.  
  .المرجع نفسه  98
 انظر   99

www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=16329&LangID=E.  
  .المرجع نفسه  100



 Oظھر حتى ھناك تركوا وقد. سرت في الزعفران لشركة الرئيسية الساحة فيوتم عرض جثمانھم أمام الم 
 وسائل في ا�ب0غ تم وقد. داعشل المبايعة جماعاتالتابعين لل مسلحينعدد من ال وصاية تحت التالي اليوم

 .درنة في حدثت مماثلة حا4ت عن ا�ع0م

 الجنوب)ه(

عندما  سبھا في القتل عمليات من العديدحدثت . ليبيا جنوب في أيضا مشروعة غير قتلحدثت حا4ت  -87

 أو4د من رجلذكر . أو التخريب أو ا4فتكاك ،ضد المداھمات منازلھم عن الدفاع ا#فراد حاول بعض
 داخل كان. 2014 شباط/فبراير في التبومجموعة مسلحة من  قبل من لمداھمةأن منزله قد تعّرض  سليمان
 وإت0ف تدميروا بوبدأ المنزل، التبو قبيلة من مسلحين رجال عدة دخل عندما عائلته، مع الغداء تناولمنزلة ي
 أخيه ابن قتلكما . ا#سرةأفراد  أمام بالرصاص رميا قت$ ل،لتدخّ ا الراشدان ابناه حاول وعندما. ممتلكاته

 التبو من حينمسلّ صّد  رجل حاول أخرى، حالة وفي. منزله التبومن  حونمسلّ  داھمت عندما بالرصاص
 جثة على وعثر. سليمان أو4د جماعات على ھجمات لشنّ  كموقع ستخدامه� منزله اتخاذالقذاذفة حاولوا و
 .الفوضى من حالة فيترك و همنزل رتضرّ وقد جرح بالرصاص فيما  منزله في 4حق وقت في رجلال

 في سبھا غرب جنوب سيارتھم قتلوا في رجال ث$ثةمعلومات عن  المفوضيةتلقت  أخرى حالة وفي. 88
 12 نحو ظھر ، ميكانيكية مشاكل منة للتثبت سيارال مننزل ث0ثتھم  عندما. 2014 عام كانون الثاني/يناير

 فتح سليمان، أو4د إلى القبليئھم انتمادوا من تأكّ  أن بعد. ھويتھم عنألوھم سالذين  التبو قبيلةمن  امسلح
 حي إلى الث0ثة الرجال نقل تمّ . الث0ثة الرجال من اثنين اصابة إلى ادى اممّ  عليھم النار التبو حونمسلّ ال

من  لشيخ وسمح. معليھ أخرى مرة النار أطلقواالذين  التبومن  بمسلحين محاطا كان حيث) التيوري( القاھرة
، ولم قت$قد  خرينا[ ثنينا4 بأن أبلغوه الطريق وفي الع0ج، يلتلقّ  المستشفى إلىھم أحدبنقل  التبو قبيلة

 المفوضيةاطلعت . القمامة لجمع صةمخصّ  منطقة في�حقا  اعليھم عثر حتى ،ھماجثتيوجود  مكانيعرف 
 اليمنى، ويده رقبته على حروق ع0مات وجود مع ،صور للرجلين المقتولين ويبدو أن أحدھما قد ذبح على

 .يده على حروق ع0مات وجود مع أيضا طعناتة الرجل الثاني تحمل آثار فيما كانت جثّ 

قد  سنة 53يبلغ من العمر  سليمان أو4د من رج0قيل أن  ،2014 تموز/يوليه 1 في آخر حادث وفي. 89

 عندما الحادث ووقع. القذاذفةو التبو تيقبيل إلىالمنتمين  المسلحين من عدد قبل من بالرصاصقتل رميا 
 عائلتهالمسلحون أفراد  أمر. سبھاب زراعيال مشروعال في سيارتهأوقف مسلحون الرجل الذي كان يقود 

 سمعواعندما كانوا في طريقھم ل0حتماء بالمنزل، . المجاورة المنازل أحد في وا4حتماء السيارة مغادرةب
 جروحان التبين صورتين المفوضية تلقت، وورقبته رأسه في أصيبقد  الرجل كان، ونارية طلقات خمس
 .بھا أصيبالتي 

 أيدي علىد طلق ناري متعمّ  إلىضوا الذين تعرّ  التبو قبيلة من أفراد نع معلومات أيضا المفوضيةتلقت  -90
 على النار إط0ق تمّ  إذ ،2014 كانون الثاني/يناير في وقعت حادثة في. سليمان أو4دمن  حةمسلّ  مجموعة

. سليمان أو4د إلى ينتمون حينمسلّ  قبل من برصاصتينحيث قتلت بعد اصابتھا  سنة 10 العمر من تبلغ فتاة
 ساحةب سيارةمرور ال بعدلحظات  النار اط0قحدث و سيارة،على متن  ة رفقة عائلتھامسافر الضحيةكانت 



استھدفت  الطلقات أن قيل ولكن ،المكان في يدور قتال ھناك يكن لم. حامسلّ  30 من أكثر تمركز حيث سيف

 .مباشرة لسيارةا

 أنھم قيل الذين الطوارقمن  رج0 20 من قائمة المفوضية تتلقّ  ،أوباري في القتالب قيتعلّ  أما في ما. 91
 أيلول/سبتمبر 22 بين ما الفترة خ0ل القبلية الھوية أساس على التبو قبيلة من مسلحين أيدي على قتلوا

 فيديو شريط المفوضية إلى ا�نسان حقوق عن ينالمدافعم ناشط من قدّ . 2015 تموز/يوليه 14 و 2014
حين جلين لم يكونا مسلّ شارع البريد، وقيل أن الرّ عليھما في  النار إط0ق بعد الطوارقمن  رجلينيظھر قتل 

 المفوضية قدرة عدمحالت . أمامھم التبومن  قناصانذار بوجود  االوراء بعد أن وصلھم إلى عائدينوكانا 
  الحا4ت ھذه من قالتحقّ  دون الشھود من العديدا4تصال بو ليبيا جنوب إلى الوصول على

 

 التركيز مجموعات

 العامة النيابة وأعضاء والقضاة نيوالصحفي ا�نسان حقوق عن نيالمدافعاستھدفت عمليات ا4غتيال  لقد -92
وخاصة القسم (ه) الخاص  إضافية،عطاء تفاصيل إھذه الحا4ت مع ب التقرير ھذامن  أجزاء واھتمت. أيضا

في  المبينة الحا4ت فيمرعب  تشابه ھناك بالمدافعين عن حقوق ا4نسان والقسم (ج) الخاص بإدارة القضاء.
  .زم0ئھم أنشطة كبيرة بصورةقّيد ذلك  أن النتيجة كانت ،أفراد وفاة مأساة إلى با"ضافة. ھذه ا#جزاء

 

 المحمية والمنشآت المحميين ا@شخاص من وغيرھم المدنية، وا@ھداف المدنيين على الھجمات -باء

 مقدمة. 1

 في ترتكب التي الدولي ا�نساني والقانون ا�نسان لحقوق المحتملة ا4نتھاكاتب عديدة تقارير اھتّمت -93
 أو المحميين ا#شخاص من اوغيرھم المدنية وا#ھداف المدنيين على محظورة ھجمات شكل في ليبيا

 للقانون انتھاك في عمدال القتل عمليات من عدد ھناك كان ،(أ) القسمذلك  حوضّ ي كما. 101المحمية المنشآت
 من العديدوقوع  المفوضية تحقيقات دتأكّ  وقد. والمدنيين سرىا# المقاتلين ضد ذلك في بما الدولي،

 ليست أسلحة استخدامت بتمّ  ما وغالبا العالية، السكانية الكثافة ذات السكنية المناطق في العشوائية الھجمات
 حمايةل كافية وقائية تدابير اتخاذ يتمّ  لم. المناطق ھذه في ةالضروريأھداف محددة وبالدقة  4ستھداف مةمصمّ 

 على تي كان لھا تأثيرالّ  أو ،ضدّ  الھجمات من عددا ا�نسان حقوق مفوضية وثقت وقد. المدنيين السكان
 المجال في والعاملين الطبية، المنشآت وا�طار الطبي  مثل ا#ھداف المحمية أو المحميين ا#شخاص
 الدولي، ا�نساني والقانون ا�نسان لحقوق ا#ساسية للمبادئ رالمتكرّ  تجاھلاليؤّكد ا ذا مھو. ا�نساني

 ولكن ليبيا، في واحدة جغرافية منطقة علىھذا  يقتصر �و. رةالمتضرّ  المجتمعات على وخيمةال عواقبوال
 .النزاع من رةالمتضرّ  المناطق أغلب في لوحظ ذلك ما

                                                           
مفوضية حقوق ا9نسان، تقرير حالة حقوق ا9نسان في  /بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا انظر على سبيل المثال،   101
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 القانوني ا3طار. 2

 جوز4 ي إذات، الھجوم من المدنية وا#ھداف المدنيين حماية الدولي ا�نساني القانون مبادئمن . 94
 التمييز مبادئ احترام تبين والتي المشروعة، العسكرية ا#ھداف ضدّ  إ4 ھجماتھا توجيهالمتنازعة  لOطراف
 :ا[تي ا�نساني الدولي القانون يحظر وبالتالي. الھجوم في وا4حتياطات والتناسب،

 ا#شخاص من مغيرھ أو المدنية، ا#ھداف أو المدنيين ضد الھجمات) عمدا المستھدفة( •
102.عسكرية أھداف4 يسمح ا4 باستھداف . المنشآت المحمية/المحميين

 

 العسكرية وا#ھداف المدنيةھداف ا# أو المدنيين بين زتميّ التي 4  العشوائية الھجمات •
103.المشروعة

 

 في وإصابات ا#رواح في جانبية خسائرفي  بسبّ تت أن عوقّ التي يت المتناسبة غير الھجمات •
 فيه مبالغا يكون أن شأنه من الذي المدنية،ھداف با& ا�ضرار أو/و المدنيين، صفوف
104.عمتوقّ الو مباشرالو ملموسال المحقق عسكريال بالھدفمقارنة 

 

 وا#ھداف جھة، من المدنية وا#ھداف المدنيين بين النزاع أطراف زأن يميّ  التمييز مبدأ بيتطلّ . 95
 نوالمدنيشارك  إذا 106.عسكرية أھداف ضد الھجمات4 يسمح ا4 ب 105.أخرى جھة من المشروعة العسكرية

 ا#عمال في مباشرةخ0ل مّدة المشاركة ال فقط حمايةال يخسرونفھم  العدائية، ا#عمال في مباشر بشكل
 مدينة في واقعة و، أومختلفةومتفرقة  منفصلة عسكرية أھداف إلى  الھجمات توّجه أن يجب�  107.العدائية

 108.ھا ھدف عسكري واحدأخرى على أنّ  مدنية ا أو أھدافامدنيتجّمعا   تضم أخرى منطقة أو قرية أو بلدة أو
 .عشوائية تعتبر إذمحظورة  الھجماتمثل ھذه 

 في الخسائر من بالحدّ ، وفي كل ا#حوال، بلتجنّ  الممكنة التدابير جميع اتخاذب القتال في طرافتلتزم ا# -96
 التدابير ھذه خاذباتّ  ا#طراف تلتزم 109.المدنيةھداف با& أضراراحاق و ،تھموإصاب المدنيين، أرواح

 في الھجمات آثار من المدنيين حمايةب قيتعلّ  فيما وكذلك تطلقھا، التيالھجمات  بكل قيتعلّ  فيما ا4حترازية
 المناطق من بالقرب أو داخل عسكرية أھداف إقامة بتجنّ  واجبذلك  يشملو. لسيطرتھا الخاضعة المناطق

                                                           
. 10-1). دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني الدولي العرفي، القواعد 2( 13ا9ضافي الثاني، المادة.  البروتوكول  102

&حظ أن القسم الخاص بعمليات القتل غير القانوني وخاصة القتل المتعّمد ل]شخاص الذين & يشتركون مباشرة في 
  .لاIعمال العدائية بما في ذلك اIشخاص العاجزون عن القتا

  .12و  11دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني الدولي العرفي، القواعد   103
  .14المرجع نفسه، بالمادة   104
)، وتعرف بأنھا جزء من القانون الدولي 2( 13مبدأ التمييز الضمني في البروتوكول ا9ضافي الثاني، المادة.   105

  .1ن ا9نساني الدولي العرفي، القاعدة ا9نساني العرفي: انظر دراسة اللجنة الدولية للقانو
) " أن تكون طبيعة أو موقع أو الغرض 1لكي يتم اعتبار شيء أو مبنى ھدفا عسكريا، يجب تلبية شرطين معا ھما: (  106

) "أن يمثل التدمير الكلي أو الجزئي أو ا&ستي;ء على الھدف 2أو ا&ستخدام  مساھمة فعالة في العمل العسكري" و، (
ما عسكريا أكيدا". انظر دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني أو تحييده في الظروف السائدة في ذلك الوقت، تقدّ 

  .8الدولي العرفي، القاعدة 
)؛ دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني الدولي العرفي، القاعدة 3( 13انظر البروتوكول ا9ضافي الثاني، المادة.   107
6.  
  .13، المادة دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني الدولي العرفي  108
وتشمل ا&حتياطات في الھجوم التحقق من أن الھدف ھو ھدف عسكري وأن الھجوم يحترم شرط التناسب؛ اختيار   109

اIسلحة وتوقيت الھجوم بھدف تجّنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. إصدار تحذيرات مسبقة عندما يكون ذلك 
مبدأ التناسب. انظر دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني الدولي العرفي، ممكنا. ووقف الھجوم إذا اتضح أنه & يحترم 

  .21- 15القواعد 



 والمنشآت المدنيينبعاد " عمليا الممكنة التدابير جميع اتخاذ وكذلك ممكن، حد أقصى إلى بالسكان المكتظة
110.العسكرية عن ا4ستھداف المجاورة المناطق من النزاع أطراف طرف من سيطرة تحت

 

. وظائفھم #ھمية إدراكا الموظفين، من نةمعيّ  لفئات صريحة حماية الدولي ا�نساني القانون ريوفّ  -97
 ھؤ4ء حمايةو احترام ويجب. ا�نسانيو الطبين في المجال يالعاملو الدين، رجال ھذه الفئات شملوت

 #سبابما عدى  ،ة عملھمرقلع يجب� و ،اتللھجوم ھدفا وايكون أن يمكن � أنهذلك   يعنيو 111.فينالموظّ 
على  حمايةو4 ترفع ال. الھجوم في وا4حتياطات والتناسب، التمييز مبدأي مراعاةمع  ،العسكرية الضرورة

عتبر استھداف ي 112.بالعدو تضرّ  أعمال ارتكاب في ا�نسانية ممھمتھ نطاق خارجھذه الفئات ا4 اذا شاركوا 
ل يشكّ  كما. 113حرب جريمةعمدا  العدائية ا#عمال في مباشرة يشاركون � مدنيين أفراد أو المدنيين لسكانا

 المجال في العاملين مثل( جنيف 4تفاقيات المميزة الشارة يستخدمون الذين المحميين ا#شخاصاستھداف 
 المتحدة ا#مم لميثاق وفقا ا�نسانية لمساعدةات ابعث في العاملين ا#شخاص ضدّ  أو 114)الديني أو الطبي

115جريمة حرب.
 

 والمنازل السكنية والمناطق المدن مثل(للمنشآت المدنية  حمايةال ا�نساني الدولي القانون يوفر -98
 ووسائل الطبية الوحدات ذلك في بما ،المحمية المنشآت لبعض ھناك اشارة محددة). المدني والنقل والمدارس

 117ا�نسانية؛ ا�غاثة عمليات في المستخدمة المنشآت 116؛)مدنية أو عسكرية كانت سواء( الطبي النقل
 مثل( المدنيين السكان لبقاءيمكن ا4ستغناء عنھا  وكّل ما 4 118،العبادة أماكن ذلك في بما الثقافية، المنشآت

 قبل. حمايةالعالية من  مستوياتة بخاصّ  الطبية الوحداتع تتمتّ  119).المائية والمنشآت والمحاصيل الغذاء
 ذلك كان كلما تحذير،يجب اصدار  العدو،ضد  ضارة أعمال 4رتكاب استخدامھايتم  طبية وحدة ضد ھجومال

120.للتحذيرا4متثال  تمّ ي، و4 يمكن القيام بھجوم ا4 اذا لم ل0متثال معقولة مھلةاعطاء  مع مناسبا،
 

الذين المدنيين  إلى المحايدةالعاجلة و ا�نسانية ا�غاثة لوتسھّ  تسمح أنالمتنازعة  ا#طراف على يجب -99

 بحرمانھموذلك  الحرب أساليب من كأسلوبعمدا  المدنيين تجويعيعتبر  121.مثل ھذه ا4عانات إلىيحتاجون 

                                                           
  .24-22المرجع نفسه، القواعد    110
في المجال  )؛ والعاملين1( 9بالنسبة للعاملين في المجال الطبي والديني: انظر البروتوكول ا9ضافي الثاني المادة.   111

  .31ا9نساني، انظر دراسة اللجنة الدولية للقانون ا9نساني الدولي العرفي، القاعدة 
  ).2( 11. المادة الثاني، ا9ضافي والبروتوكول الطبي، المجال في العاملين يتعلق فيما المثال، سبيل على ا&ط;ع   112
  ط).) (ه) (2( 8. المادة اIساسي، روما نظام  113
 ب).) () (ه2( 8المادة   اIساسي، روما نظام  114
 ج).) (ه) (2( 8المادة  اIساسي، روما نظام  115
 ).1( 11. المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  116
 .32 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للصليب اIحمر حول القانون الدولية اللجنة دراسة  117
 .مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات ةمايلح &ھاي اتفاقية. 40-38نفسه، القواعد  المرجع  118
 العرفي، الدولي ا9نساني للقانون الدولية للصليب اIحمر اللجنة دراسة ؛14 المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  119

 .54 القاعدة
 الدولي ا9نساني للقانونللصليب اIحمر  الدولية اللجنة دراسة ؛)2( 11. المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  120

 .28 المادة العرفي،
  .55 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للقانون الدولية للصليب اIحمر اللجنة دراسة   121



 إطار في حرب ريمةج الغوثية، ا�مدادات عرقلة دتعمّ  ذلك في بما لبقائھم، عنھا غنى � التي ا#شياء من
122.الدولية غير حةالمسلّ  النزاعات في المطبق العرفي ا�نساني الدولي القانون

 

 ليشكّ  وبالتالي،. عليھا وا4ستي0ء الممتلكات تدمير لىع قيودا أيضا الدولي ا�نساني القانون يفرض -100
 مهتحتّ �  ماكل ( الدولي ا�نساني للقانون انتھاكا المعادي الطرف ممتلكات على ا4ستي0ء أو تدمير

مثل ھذا  ليشكّ  124).الخاص ل0ستخدام الممتلكات مصادرة( النھب في ا4نخراط أو 123،)الحرب ضرورات
125.حرب جريمةالسلوك 

 

 النتائج. 3

 العشوائية الھجمات) أ(

 كان لھا أثر التي العشوائية الھجمات نوغير متضاربة ع موثوقة تقاريروحققت في  المفوضيةتلقت . 101
ھاما  الھجمات ھذه من عدد وكان. 2015 و 2014 عامي في القتال أثناء المدنية والمناطق المدنيين على

 ذلك، ومع. ھناك الطويل المدى على العدائية ا#عمال بسبب وذلك بنغازي، في وتحديدا الشرق، فيخاصة 
 الحا4ت، بعض في. الصراع شھدت التي المدن أنحاء جميع في واضح ھو الھجمات لھذه العام التوجه فإن

 يبدو أخرى، أحيان وفي 126.والمدنية العسكرية ا#ھداف بين تمييز دون بأكملھا، أحياءيظھر أنه تم استھداف 
 الھجمات أسبابمن أھم  كانت الدقيق للتوجيه مناسبة غير أسلحة استخدام في اصابة الھدف أو خفاقأن ا4

 مناسبة ليست وھي صاروخية،ال قذائفالو غراد صواريخ مثل الثقيلة ا#سلحة لقد استخدمت .العشوائية
 كافية، بدقةضرب ا#ھداف تساعد على  � #نھا العالية السكانية الكثافة ذات السكنية المناطق في ل0ستخدام

ة وإصاب وقتل المدنية المبانيب جسيمة أضرار إلحاق إلى أدى مما المبنية، السكنية المناطق في استخدمت وقد
 على قادرة المفوضية تكن لم لة،مفصّ  تحقيقات وإجراء ميدانية زيارات إجراء على القدرة دون 127.مدنيين
 باستثناء ،المذكورة أع0ه ا#سلحة عانوبما أن أ( دةمحدّ ال الھجمات من العديد عن المسؤولة ا#طراف تحديد

المفوضية تقارير حول  تتلقّ  قدل). ھي المستعملة أساسا من قبل كل ا#طراف المتنازعة الجوية، الضربات
 .الصراع مناطق كلّ  في عشوائية ھجماتحدوث 

 الشرق

                                                           
 اIخرى المتطلّبات استيفاء ا9نسانية، ضد جريمة أيضا تشّكل قد المجاعة). ط) (ج) (2( 8 اIساسي، روما نظام  122

  .الصلة ذات
  .50 المادة العرفي، الدولي ا9نساني للصليب اIحمر للقانون الدولية اللجنة دراسة  123
 ذلك في بما( المشردين ممتلكات احترام عدم& يسمح أيضا ب). ز) (2( 4 المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  124

 استغ;ل ممتلكات أو ا&حت;لأو  القانوني، وغير التعسفي ا&ستي;ء ا&ت;ف أو ممتلكاتھم ضد ةمايح التقاعس في
 المبادئ. 133 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للقانون الدولية للصليب اIحمر اللجنة دراسة انظر): وراءھم تركوھا

  ).3( 21 المبدأ الداخلي، النزوح بشأن التوجيھية
  ).7) (ه) (2( 8 و) 12) (ه) (2( 8 الفنون اIساسي، روما نظام   125
 حي السكنية، المباني تدمير من عالية مستويات تظھر معينة أحياء تخص الصناعية ل]قمار صور المفوضية تلقت  126

  .المثال، سبيل الليثي على
 اIسلحة عن معلومات سابقا العليا لحقوق ا&نسان قد قدمت المفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا أن &حظ  127

 المفوضية العليا لحقوق ا&نسان، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا مرفق انظر. ليبيا في الدائر الصراع في المستخدمة
 4 ليبيا، في الجارية العنف أعمال خ;ل الدولي ا9نساني والقانون ا9نسان حقوق انتھاكات عن عامة لمحة

  .2014 أيلول/سبتمبر



 مبكر وقت في صاروخقصف بل بنغازي في الحدائق حي في سكني مبنى ، تعرضواحد حادث وفي. 102
 للتقارير ووفقا. العلوي الطابق في شقة في نيطفل، تسبب في قتل 2015 عام نيسان/أبريل 26 يوم مساء من

 ھناك ان من غمالرّ  وعلى. وا#طراف والبطن والصدرعلى مستوى الرأس  بشظايا الطف0ن أصيب الطبية،
 الليثي حي في بنغازي ثوار شورى لمجلس التابعة والجماعات كرامة عملية قوات بين ا4شتباكات بعض

 و4 ،حي الحدائق في اليوم ذلك في حةمسلّ  اشتباكاتلم تكن ھناك  أنه أفيد ،)ا#متار من مئات عدةعلى بعد (
مثل  وتكررت. الھجوم عن نيالمسؤول ولم يتم تحديد. تلك المنطقة في عسكرية أھدافبوجود  مفوضيةلل علم

نشر تحذيرات وتقديم النصائح عبر  إلىمما أدى  واسع نطاق على ونالمدني لھا ضيتعرّ  التي المخاطرھذه 
والليثي، تنصح السكان با4بتعاد  ھديمة أبو وأحياء الزاوية،الحدائق و سكان إلى ا4جتماعية ا4ع0م وسائل

 طائشةال رصاصاتال من نفسھم& حماية الليثي لحي المتاخمة المناطق في شققھمازلھم ومن نوافذ عن
128.عشوائيةال قذائفالو

 

 في منزل على قذيفة سقطت عندما بجروح آخران اثنان وأصيب أطفال ث$ثة قتل آخر، حادث وفي. 103
 حديقة في ذيفةكما سقطت ق. 2015 أيار/مايوفي  بنغازي من) الغربية المنطقة( الفويحات حيفي  ،البلعون

علمت  ،أيضا المثال ھذاما يخص في أخرى مرة. يلعبونأطفال  انكحيث المساء  من مبكر وقت في منزل
 اليوم، ذلك في حيفي ذلك ال ةالعسكري ةنشطا# من آخر نوع أي أو قتال أنه لم يكن ھناك أي أن لمفوضيةا

 حي في الجاري القتال من الرغم على الموقع، في معروفة عسكرية أھداف بأيأيضا  لمفوضيةعلم ل و4
 .اشرق كيلومترين حوالي يقعالذي  الھواري

 الحالة، ھذه في. المفوضية قبل من موثقة أخرىحالة  خ0ل من العشوائية الھجمات مدى ويتضح -104
تسببت . الحبل على الغسيلمنزلھا تنشر  سطح فوق كانت عندما ا#يسر فخذھا في برصاصة امرأة أصيبت

 السلماني حي في الحادث وقع. 4حق وقت في ساقھا وبترت ا#يسر، فخذھا شريان تمزقالرصاصة في 
يكن ھناك قتال  لموئا داھكان  حيفي ذلك الوقت أن ال أفيدو الوقت، ذلك في. 2015 أيار/مايوفي  الشرقي

 .دائر في المنطقة

 الغرب

 أثناء المدنية وا#ھداف المدنيين على تؤثر التي العشوائية ا4عتداءات بشأن التقارير من عدد نشر تم -105
 ليبيا لفجر ابعةأخرى ت مسلحة جماعاتو مصراتة بين 2014 آب/أغسطس إلى تموز/يوليه من القتال

 في صدر المفوضيةو  ليبيابعثة ا#مم المتحدة للدعم في ل مشترك تقرير في. طرابلس في والزنتان
 العمر منتصف في امرأة مقتل المذكورة الفردية الحا4ت شملت المثال، سبيل على ،2014 أيلول/سبتمبر

 صاروخأن أصاب  بعد سنوات تسع العمر من تبلغ ت فتاةقتلكما  ،غوط الشعال منطقة في) عاما 25( ورجل
 مبنىعلى سبيل المثال، تعرض . مماثلة حا4ت المفوضية تحقيقات وأكدت 129.السواني حي في منزلھا غراد
عشوائي ورمي  قصف بسبب #ضرار الدولي طرابلس مطار شمال واحد كيلومتر بعد على قعي شركة
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دون وصول الدائر  العنيف القتال، فيما حال المبنىعند مدخل  طائشة برصاصة موظف قتل. بالرصاص
ا4 يومين بعد الحادثة، وتؤكد  خاصةولم تتمكن الشركة من نقل الجثة بسيارة  ن،امكال إلى إسعاف سيارة
 .المبنى ھذاالذي لحق ب الضرر UNOSAT الصناعية ا#قمار صور

 ا�صابات من كبير عدد عن أسفر مما السكنية، المناطق في ھجمات نفذت ،ورشفانة في القتال أثناء. 106
 12 أن الدولية العفو منظمة وذكرت 130.المفوضية إلى مةالمقدّ  التقديرات اختلفت وقد. المدنيين صفوف في

 في تونس في المھدية مدينةب الرحمة مستشفى فيورشفانة قد تلقوا اسعافات  من ا#قل على مدنيا
خ0ل  طائشة رصاصات أو السكنية، المناطق قصف نتيجة شظاياب إصاباتبسبب  ،2014 أيلول/سبتمبر

 المفوضية تحقيقات وأكدت 131.ليبيافجر  قبل من 2014 أيلول/سبتمبر و آب/أغسطس شھريالفترة ما بين 
 صاروخ أصاب المثال، سبيل على واحدة، حالة في. ليبيا فجر قوات نفذتھا العشوائية الھجمات بعض أن

 أفرادھا جميعورشفانة، وقتل  جنوب حشان حي في القصف من لھروبكانت تحاول ا أسرةتقّل  سيارة
 يجري عسكري نشاط ھناك يكن لم أنه عيان شھود وأشار. المدنيين أيضا المارة من ث$ثة، كما قتل ا4ربعة

 .مقاتلون من المعارضة المجاورة المنطقةولم يكن في  الوقت، ذلك في المنطقة في

 في للزنتان التابعة حةالمسلّ  الجماعات ھاتشنّ  التي الھجماتب قةالمتعلّ  التقارير من عددا المفوضية تلقت -107
 في نيفشخصا خ0ل القتال الع 217قتل حوالي  واحد، لمحاور وفقا. بھا المحيطةنفوسة  جبال ومنطقة ككلة

 مباشرة منھمفردا  79 ه قد تم استھدافوقيل أن( 2014 تشرين الثاني/نوفمبرو تشرين ا#ول/أكتوبر شھري
ولم  ، ليبيا زيارةمن  التحقيق فريقلم يتمكن . جريحا 1040 ىعدد الجرح بلغ، فيما )أصلھم أساس على

 استخ0ص على ةقادرأن المفوضية لم تكن  يعنيا ، ممّ الھجمات لھذه الدقيقة الظروف عن معلوماتر تتوفّ 
 غير أسلحة ستخدمكانت ت لزنتانل التابعة حةالمسلّ  الجماعاتأفيد أن  كما. الھجمات بھذه قيتعلّ  فيما النتائج
 غراد صواريخاستعملت  إذ، العالية السكانية الكثافة ذات السكنية المناطق في دقيقال ستھداف$ل مناسبة

 .الھاون وقذائف للطائرات، المضادة وا#سلحة والدبابات

 المبايعة لداعش الجماعات أعضاء قبل من ا�نتحارية الھجمات

 ضد التي بايعت داعش الجماعات أعضاء قبل من ا4نتحارية الھجمات بشأن معلومات المفوضية تلقت. 108
 سبيل على ،2015 عام أيار/مايو 22 يوم. العشوائية الھجمات لتشكّ  أن طبيعتھا من والتي أمنية، أھداف
 من قصيرة مسافة بعد على أبريل، من السابع مدرسة من قريب مكانعلى  مفخخة بسيارة ھجوم وقع المثال،
 مكان ملغومة بسيارة آخر ھجوم ووقع. المدنيين من اثنين الھجوم في أصيب. حوارة لثوارتابعة  أمنية منشأة

 عن ا#ول ا4نفجارأسفر . الوطني ا#من مديرية خارج ،2015 عام اير/فبرشباط 20 في القبة، منطقة في
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 وقت في. حدث ما لمعرفة المديرية نحومجاورة ال ا#حياء من الناس ھرع132. ا#من أفراد من ستة مقتل
 ا4نفجارمكان  اتجاه فيمندفعون  الناس كان بينما ،من وقت ا4نفجار ا#ول دقيقتين منوفي أقل  4حق

عن  "داعش" بايعت حةمسلّ  مجموعة أعلنت وقد). معروف غير الدقيق السبب( آخر انفجار وقع ا#ول،
 42 ان سابق وقت في المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرت 133.مسؤوليتھا عن ا4نفجارين

طفل فيما  قتل إذطف0ن،  المدنيين الضحايا بين ومن 134.بسبب ا4نفجارين مصرعھم لقوا ا4قل على شخصا
 .المستشفيات في واص0تم ع$جا بتطلّ  خطيرةأصيب الثاني بإصابات 

 يوم. أخرى أماكن في ةانتحاري اتتفجيرل في تتمثّ  مماثلة ھجمات ةمفتوح درامصمن  تقارير تصف -109
 أعضاء أحد قبل من درنة شرق خارج انتحاري ھجوم تنفيذ ، تمورد ما وحسب ،2015 آب/أغسطس 9
ن لم تتمكّ و 135.آخرين 21 وإصابة ص،اشخأ 10 مقتل عن أسفر مما ،التي بايعت داعش مجموعةال

 .التقرير ھذا لتأكيد درنة من عيان شھود مع اتصا4ت اجراء من المفوضية

 الجنوب

 في تجدّ  المفوضية قبل من فيھا التحقيقتم   واحدة حالة في. العشوائية الھجمات من الجنوب ينج لم. 110
 شرق ،الدائسة حي في ،امنزلھم ساحة في انيلعبكانا  التبومن  طف0ن قتل ،2014 كانون ا#ول/ديسمبر

اصابة الطفلين  إلىذلك ى أدّ و ،الفناء في حريق في اند4ع تسببمما . امنزلھم قذيفة ضربت عندما ،أوباري
 أھدافبوجود  لمفوضيةل و4 علم الوقت، ذلك في الحي في قتال يدور عن تقارير ترد ولم. بليغة بحروق

 .عشوائي ھجوم ضحية كانت العائلة ھذه أنّ  ويبدو. نطقةالم لكت فيمستھدفة  عسكرية

 حمايةبال ةالمشمول /ا�شياءوالمنشآت ا�شخاص على التعدي) ب(

 حمايةالتي تحظى ب /ا#شياءتأثيرا عليھم وعلى المنشآت أو ا#شخاص ضد ھجمات أيضا الصراع شھد. 111
 فيھا، والعاملين الصحية والمرافق ا�سعاف، سياراتخاصة و الدولي، ا�نساني القانون بموجب خاصة

 .ا�نساني المجال في والعاملين

 النقل ووسائل الطبية الوحدات

. ا#حمر الھ0ل رمز تحمل كانت التي ا�سعاف سيارات على ھجمات عدة عن تقارير المفوضية تلقت. 112
 أن قيلو الكفرة، مشارف على وقعت الطوارئ إدارة تديرھا إسعاف سيارات الھجمات ھذه استھدفت وقد
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  .قبل أعوان اIمن من النار ط;قإ قد انفجرت نتيجة كانت إذا ما أو لھا، مخّطط ھو
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 وأشارت ،2015 تموز/يوليه فيوقع الھجوم ا#ول . 448الكتيبة تعرف ب حةمسلّ  مجموعة الھجوم قامت به
ا وا4عتداء على ومضايقة ا�طار محتوياتھ نھبتم و سعاف،ا� سيارةاستھدف  ھجومأن ال إلى التقارير
كان . 2015 آب/أغسطس في الثاني الھجوم ووقع. ا�سعاف سيارة الذين كانوا على متن ضيمرتوالالطبي 

قارعة  على زوجھاوتركت المريضة مع . الطبيوالطاقم  سائقال اختطافتم  ولكنھجوم مماث0 لOول ال
تشرين  نھاية في الطبي والطاقم السائق سراح اط0ق تم. حرجة صحية حالة فيوكانت  الطريق

 بسبب الھجوم ھذا تفاصيلمن  ا�سعاف ميمقدّ  مع التحققمن  المفوضية كنتمت لم. 2015 الثاني/نوفمبر
 .المصادر إلى ولعدم قدرة الوص

 تابعة حةمسلّ  مجموعة قبلھجوم من  إلى الطبي طرابلس مركزض تعرّ  ،2014 تموز/يوليه 25 في. 113
أفراد  لع0ج ا#قل على واحد طبيب، وتم اختطاف ")كتيبة الطاجين"على أنھا  شاھدعّرفھا ال( ليبيا لفجر

 ،2014 أيلول/سبتمبر 14 في الطبي، المجال في العاملين من الواردة للمعلومات ووفقا. الكتيبة المصابين
 المدنيين، من عدد إصابة إلى أدى مما طرابلس غرب الزاوية مستشفى حةمسلّ ورشفانة ال جماعات ھاجمت

استعمال صاروخ خ0ل  أنه تمّ  وقيل ،الخامسة ظھرا الساعة حوالي الھجوم ووقع. ضةوممرّ  زائرمن بينھم 
أخرى  أضرار مع الحاق أضرار خاصة بقسم الخدمات ا4ستعجالية وبھو ا4ستقبال، إلىى الھجوم مما أدّ 

 حوالي المستشفى مشرحة ثاني صاروخأصاب . الثاني الطابق في المركزة العناية وحدةب لحقتطفيفة 
 12 نحو  ع0جأن قام ب بعد المستشفى من انتقاما كان الھجوم أن التقارير وتفيد الخامسة والنصف ظھرا

 .اليومذلك  فيجريحا  عسكريا

أفيد أن قصفا استھدف مستشفى المدينة في الزھراء، وتبرز صور  2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في. 114

UNOSAT ولكن المعلومات التي تلقتھا المفوضية لم تكن كافية لتحديد مستشفىلللحق بمنشأة تابعة  اتدمير إلى ،
 .عمدا استھدفان كان المستشفى قد 

 ووفقا. النزاع أطراف قبل من المستشفيات في كل مرة حمايةيتم احترام  لم ،أيضا الشرق فيو. 115
 قتل بنغازي،من  الواردة ا�نسان حقوق مفوضية/بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبياتلقتھا  التي للمعلومات

 المسلحة ل0شتباكات نتيجة 2015 أيار/مايو 6 يوم اسعاف سيارة وسائق الطبي المجال في العاملينمن  ث$ثة
 بين مناسبات عدة في الطبي بنغازي مركز قصفكما . ثوار بنغازي شورى مجلسو الكرامة عملية بين

 في، وممتلكاتھم ودمرت القصف،ابان  خطيرة بجروح فموظّ أصيب . 2015 تموز/يوليهو نيسان/أبريل
 الطبي، بنغازي مركز الكرامة لعملية موالون مسلحون رجال ھاجم ،2015 تموز/يوليه 5 فيأخرى  مناسبة

 ا#رضي الطابق دّمر ،2015 تموز/يوليه 8 يوم 136.ا#ثاثتدمير  إلىأّدى و المستشفى في العاملين دھدّ  مما
137.آخرين ث$ثة وإصابة واحد مدني مقتل إلى أدى مما ،للقصف نتيجة بنغازي في الج0ء مستشفىل

 

 ا&نساني المجال في العاملون
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 - الشيخفي منظمة  نسانيالمجال ا�في  عاملينأفراد من ال ث$ثة طفتخا ،2015 حريزان/يونيه 5 في. 116
أوقف . الشوارف منطقة في ،المغاربة قبيلة من حينمسلّ  قبل من ائنكرھ واواحتجزالخيرية  الزاويالطاھر 

ا#وباري، ثم قاموا  إلى غذائية غير موادكانت تحمل  شاحنات سبع من تتألف قافلةجماعة مسلحون 
 تبادلمساومة  كان بغية الث0ثةاختطاف الرجال  ان يبدوو. زم0ئھمفيما أفرج عن بقية  العمّ ث$ثة باختطاف 

 مع مفاوضات بعد الث0ثة العمال سراح اط0ق تم. الزاوية مدينة في ىا#ول الكتيبة قبل من اعتقل رجل مع
 .عملية التبادل إطارا#ولى في  الكتيبة قبل من اعتقل الذي الرجل سراح وأطلق ،القبائل زعماء

 مندوبمن بينھم  ھجوم، إلىوا تعرضالذين  ا�نساني المجال في العاملين تخصّ  أخرى حا4ت وھناك. 117
 مسلحين قبل من 2014 حريزان/يونيه 4 يوم سرت في قتل الذي ا#حمر للصليب الدولية اللجنة من

138.مجھولين
 

 ك بھا أو نھبھا، أو التملّ الخاصة الممتلكات تدمير) ج(

 المنازل حرق سيما و4 الخاصة، الممتلكات على ھجمات عن تقاريرال من عددا المفوضية تلقت. 118
 معينين أشخاص ضد موجھة أنھا على الھجمات إلى ينظر كان ،الحا4ت من كثير في. ھاونھب والممتلكات

 تشرين ا#ول/أكتوبر في ،واحدة حالة في. المحتمل السياسيئھم انتما أو/ و ا#صلي موطنھم أساس على
 قبل منعلى ملكھا  سيارات وخمس شاحنات سبعه تمت مصادرة أن بنغازي في تعيش عائلة ذكرت ،2014

 ،نفسھا العائلةتمت مداھمة منزل  التالي، اليوم في. الكرامة لعملية ةالتابعالدم المسلحة  ولياءأ مجموعة
 كلم غرب 17(حوالي  قنفودة في ومنزل أرض لقطعة ملكيتھم تتثب التي الوثائق واستولى المھاجمون على

جانب  إلى الھجمات، ھذهأن  العائلة وتعتقد. الحرق طريق عن المنزل من الثاني الطابق تدمير قبل ،)بنغازي
 .مصراتة إلىكانت بسبب انتمائھم  ،ةسرا# أفرادالھجمات ا#خرى التي استھدفت 

 منا ليبيي غرب ليأص العائ0تالدم على أنھا قائمة على طرد  أولياء ياسةالضحايا س وصف وقد. 119
لمجلس  إما وتابعة السياسي، س0موداعمة ل^ ليبيالفجر  مواليةعلى أنھا  ا#سر ھذه إلىينظر  إذ بنغازي،

ي صوت تسجيلعلى  المفوضية وتمت إحالة. الشريعة أو داعش أنصار ذلك في ماشورى ثوار بنغازي، ب
حرق ممتلكات  على الشبابالدم يحرض فيه  أولياءقادة  كبار#حد  ا4جتماعية ا4ع0م وسائل علىنشر 
 :وتم تعريفھم على أنھم ،ةالغربي اليبي ةليأص ا#سر

 الذين ھم انھم. ليبيا تدميرفي  الرئيسي السبب ھم. ليبيال و�ء لديھم ليس الذين الليبيين، غير"
 ليبيا في يعيشون كانوا الذين نمصرات إلى انظروا. ليبيا إلى وا.تراك نيالقطري جلبوا

139 ".... ھناك للك6ب ل5تراك، مصراتة، إلى يزال � ھمءو� ولكن لسنوات،
 

                                                           
مقطع من  ،"موظف مقتل بعد للصليب اIحمر تعلق نشاطھا الدولية اللجنة: ليبيا" اIحمر، للصليب الھيئة الدولية  138

  .2014 حريزان/يونيه 6 حوار،
139 https://www.youtube.com/watch ؟v=hojdpC7pQH4.  



وقيل  ا4جتماعية ا4ع0م وسائل على أيضا متاح فيديو مقطع لىع المفوضيةأحيلت  نفسه، السياق وفي. 120

 العقابية، ا�جراءات مع) والقطريين ا#تراك إلى ريويش( مصراتةفيه  ديھدّ  م،الد أولياءمن  لقائد تسجيلأنه 
140... ". موحرقھ البحر رميھم في"  ذلك في بما

 

 مخازن عدةتّم عمدا تدمير   هبأن بنغازي فيا 4 تقيم ولكنھ ،مصراتة أصيلة أخرى عائلة كما أفادت. 121
 من الممتلكات تدمير أن العائلة وتعتقد. 2015 عام أوائل في الدم أولياء قبل من على ملكھا سكنية ومباني

 أقارب من ثنين� ا4نتقامالدم في  أولياء رغبة وكذلك الغربي، الليبيأصلھم  أساس على كانالدم  أولياء قبل
 8 يوم مظاھرة خ0ل ليبيا لدرع عم$ء بصفتھم المتظاھرين مھاجمة في شاركوا أنھم يزعم الذين العائلة

141.جدوى دون لكنات والھجوم لوقفالتدخل  الكرامة عملية قواتمن  ا#سرةطلبت . 2013 حريزان/يونيه
 

 استھدفت جوية غارة الكرامةالتابعة لقوات عملية  الجوية القوات نفذت ،2014 حريزان/يونيه 5 في. 122
 تدمير تم. بنغازي غرب جنوب الھواري منطقة في ،السيدة عائشة مسجد من بالقرب تقع مخازن تسعة

العملية  ربرّ  قد الجو س0ح أن المفوضيةعلمت و. نوخرآ ث$ثةأصيب و واحد مدني قتلو المستودعات،
ولكن المشرفين على المستودعات . ا#سلحة لتخزين الشريعة أنصار قبل من المستودعاتبدعوى استعمال 

 أجھزة ذلك في بما تجارية، ومنتجات سلع على تحتوي المستودعات أن إلى واأشار كما ا4دعاء، ھذانفوا 
 من مصراتةأصيلي  ا#عمال رجال كلطرد  الكرامة عملية رغبةنتيجة  كان الھجوم أنا زعموو. ومحركات

 من التحقق من يمكنھا وضع في تكن لم المفوضية أن رغم. الشريعة أنصار محاربة ذريعة تحت بنغازي،
ستوى ا4حتياطات م حول جدية تساؤ4ت يثير الھجومبھا  ذنفّ  التي لطريقةا4 أن ا ،اعسكري ھدفال شرعية
على  تّما قد ا4ولين الھجومين ان المدنية، علما والمنشآت المدنيين حمايةل الجوية القواتالتي أخذتھا  الممكنة
 كثير ذھب 4حق، وقت وفي. الجوية الضربات لھذه نتيجة إصابات أية لتسجّ  لم. 16:45و 03:45 الساعة 

قيل  آخر، ھجوم تنفيذ تم ،20:30 الساعة حوالي في. المتبقية البضاعة �نقاذ اتمستودعال إلى المدنيين من

ع0جھما  بتطلّ  ناآخر ناشخص وجرح واحد مدني قتل ،ذلكل ونتيجة. صواريخ ستةأنه تم باستعمال نحو 
 .أشھر عدة

 أصل أساس على خاصة ممتلكاتت استھدفكما وصلت معلومات أخرى حول ھجومات مماثلة  .123
 شھود وأفاد. ورشفانة في القتال خ0ل ت ھذه الھجومات المزعومة، وجدّ  السياسية ھمانتماءات أو أصحابھا

، فيما تضررت اموحدھ امايو الصيادحيي  في كبير بشكل رتتضرّ  منز4 80 إلى 70 حوالي أن عيان

 ذلك في بما(المياه  آبارتدمير  إلى الشھود أحد أشاركما . المواشيسرقت و تنھب أو زئياج أخرى منازل
 أواخر في اماي مدينة في منزله إلى عاد أن بعد آخر شاھد وأفاد). ا[بار في وا#نابيب المضخاترمي 

، حرقت رتدمّ كما . همجوھرات وسرقت سياراتهودّمرت  احترق،أنه وجد أّن منزله قد  ،2014 أيلول/سبتمبر

 أن ثالث شاھد وذكر. حينفس ال في والشركات المزارع من والعديد ا#خرى المنازل عشراتأو نھبت 
 لفجر التابعة حةالمسلّ  الجماعات قبل من النارفيه  أضرمت الحشان قد منطقة في طابقين من نالمكوّ  منزله
 وأفاد. الزراعية المواد بعض تحرقكما أ جرار،و مزرعته، مع ،2014 آب/أغسطس شھر أواخر في ليبيا

                                                           
140

   https://www.youtube.com/watch؟v=01p5IBizB70.  
وسام،  قبائل من أفراد ذلك في بما ليبيا، من غرب أشخاص ممتلكات على الى اعتداءات آخرون شھود وأشار  141

  .للقذافي معادية أنھا واIسر القبائل ھذه إلى وينظر الغربي، اIصل إلى ب;عم با9ضافة بوعازة،



 منضت للحرق أيضا قد تعرّ  الزھراء حي في وأسرھم #بنائه تعود منازل وأربعة منزله أن الرابع الشاھد
 تشرين ا#ول/أكتوبر منتصف وفي. 2014 آب/أغسطس شھر أواخر في ليبيا لفجر تابعة مجموعة قبل

 حقوق مفوضيةو/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبياالتابعين ل ا�نسان حقوق المشرفون على 4حظ ،2014
 مشتعلة النيران و4زالت دمرت، أو تضررتقد  امايال حي في التجارية توالمح0 المنازلأن  ا�نسان

4حظت   ذلك، ومع. ر دخول ورشفانةبسبب تعذّ  ا4دعاءات ھذهالمفوضية من التحقيق في  لم تتمّكن  142.فيھا
 منا4فادات والتحقق  بين اقوي اتشابھا�نسان أن ھناك  حقوق مفوضية و/ بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا

 .المناطق بعض في ا#قل على ،الدمار مدى

 شات المبايعة لداعمجموعال

 علىا�نسان أيضا معلومات حول استي0ء المجموعات التي بايعت داعش  حقوق مفوضية إلىوصلت . 124
 في الموجود( منزله استولت الجماعة على كيف المثال، سبيل على الضحايا، أحد وصف. خاصة ممتلكات

". 656" حي في والدته وشقة المدينة، في"  ث$ثة رقمالحي  " في أخيه ومنزل ،)سرت في الجايزة حي
 ھمأن ويبدو. قد سرقت أيضا عمه ابنعلى ملك  نيوسيارت جمال عشرةو الماشية،من  250 نحو أن وأضاف

  .الجماعات ضد اشتباكات في المزعومة مشاركتھم بسبب استھدفوا قد

    

                                                           
 والقانون ا9نسان لحقوق الدولي القانون تقرير محين حول انتھاكات المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  142

  .4. ص ،2014 كانون اIول/ديسمبر 23 ،)المنقحة( ليبيا في الجارية العنف أعمال خ;ل ا9نساني



 وا�ختفاء وا�ختطاف التعسفي ا�عتقال -جيم

 التعسفي ا�عتقال. 1

 مقدمة) أ(

 في ع$قة المعتقلين عدد ارتفاع إزاء البالغ قلقه عن28/30 قراره في ا�نسان حقوق مجلس أعرب. 125
 علىوبسرعة  والفعالة الكاملةتھا سيطربسط  إلى الحكومة المجلس ودعا. ا#طفال ذلك في بما 143بالنزاع،

 ضمانات ذلك في بما الدولية، 4لتزاماتھا وفقا المعتقلين معاملة ضمان يمكن بحيث ا4حتجاز، مراكز جميع
 ذلك، ومع. معروف غير ا4عتقال في الصحيح لOشخاص العددبقي  144.ا�نسانية والمعاملة العادلة المحاكمة

 العدل وزارة تديرھا التي المرافق في حاليا ھم محتجزون شخص 9000 من أكثر أن إلى التقديرات تشير
 من كبيرال عددال الرقم ھذا يشمل و4 145.وحدھا الداخلية وزارة من القانونية غير الھجرة مكافحة وإدارة

 تخضع التي تلكأو  الداخلية، وزارة تديرھا التي المرافق مثل ىخرفي أماكن أ المحتجزين ا#شخاص
. نوالمھرب ذلك في بما الخاصة والجھات حة،المسلّ  الجماعات تديرھا التي تلك أو/ و الدفاع، وزارة لسيطرة
 من كل في ليبيا في احتجازھم تمّ  الذين ا#شخاص من مجموعةمقاب0ت مع  ا�نسان حقوق مفوضيةأجرت 
 واسع نطاق على فيتعسّ  اعتقال ھناك أن استنتاج إلى تحقيقاتال أدت وقد. الرسمية وغير الرسمية المراكز

�  المحتجزين ا#شخاص العلم أن مع ،المسلحة الجماعات وأعضاء الدولة موظفي من كلّ  قبل من لOشخاص
في  حقوقال من غيرھا أو قضائية راجعةم إلى اللجوءفي ) وجدت إن( ،فرصة محدودة جدايتمتعون ا4 ب

 .ا4نتصاف سبل روفّ التي ت السليمة التقاضي إجراءات

 القانوني ا3طار) ب(

 وا4حتجاز ل0عتقال ضالتعرّ  عدم في الحقب إنسان يتمتع كلّ  ا�نسان، لحقوق الدولي القانون بموجب. 126
 أسس على يقوم � المثال، سبيل على( الوطني للقانون وفقا يكن لم إذا افيتعسّ  ا4حتجازيعتبر  146.فيالتعسّ 

وإن تمت  حتى). ا#ساسية ا�جرائية القواعديتم احترام  � حيث أوسابق الوجود،  قانونبحكم  أنشئت
 أو معقول، غير ،غير عادل ناسب،تم غير كان إذا تعسفياذلك  يعتبر سوف ي،محلّ  قانون بموجبالمعاقبة 

                                                           
  .9. الفقرة ،28/30 ا9نسان حقوق مجلس قرار  143
  .المحتجزين معاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب بقضية يھتم القسم (د)  144
 والتقديرات حول عدد 2014 آذار/مارس في العدل وزارة مرافق في المحتجزين اIشخاص تقديرات على بناء  145

 الشرطة به قامت لتعداد ووفقا. 2015 في الشرعية غير الھجرة مكافحة وزارة مرافق في اIشخاص المحتجزين
العدل  ا&حتجاز التابعة لوزارة مرافق بلغ عدد المعتقلين في ،2014 آذار/مارسو شباط/فبراير شھري بين القضائية

 للدعم المتحدة اIمم بعثة حول العام اIمين تقرير انظر). أطفال 10 و امرأة 90 و 80من بينھم بين ( شخص 6200
بعثة  مع مناقشات خ;ل إضافية من تفاصيل ووردت. 51الفقرة  ،2014 أيلول/سبتمبر  S / 2014/653، 5 ليبيا، في

 أيار/مايو وحتى. 2015 و 2014 في العنف Iعمال نتيجة ارتفع قد الرقم ھذا أن ويعتقد .ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا
يوجدون ) طف; 34 و امرأة 329 ذلك في بما( شخص 3245 أن للھجرة الدولية والمنظمة المفوضية قدرت ،2015

 في العبور في المھاجرين وضع انظر. ليبيا غرب في الشرعية غير الھجرة مكافحة وزارة تديرھا التي في المرافق
  .2015 أيار/مايو ،بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا ا9ع;مية، المذكرة أوروبا مرورا بليبيا، طريقھم إلى

 العام التعليق ا9نسان، بحقوق المعنية اللجنة انظر). 1( 9 المادة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  146
 ا9جرائية الضمانات أيضا انظر.   .CCPR / C / GC / 35ل]شخاص)  واIمان الحرية( 9 المادة ،35 رقم

 من شكل Iي يتعرضون الذين اIشخاص جميع ةمايبح المتعلقة المبادئ مجموعة بموجب ا&عتقال رھن ل]شخاص
  .1988 كانون اIول/ديسمبر 9 بتاريخ 47/173 قرارھا في العامة الجمعية كما اعتمدتھا السجن أو ا&حتجاز أشكال



 القبض أسباب معرفة في الحقعند اعتقالھم ب نوالمعتقل ا#شخاصيتمتع  147.الظروفغير ضروري حسب 
و4 يجب أن يكون ا4حتفاظ بمن ينتظر المحاكمة  148.م فوريا بالتھمة الموجھة اليھمإب0غھ بويتوجّ  عليھم، 

سلطة  إلىفمن الواجب احالتھم  جنائية، بتھمة احتجازھم أو أشخاص على القبض تمعندما ي 149.ةعامّ  قاعدة
 رفع في الحقب ا#شخاص جميعع يتمتّ  150.عنه يفرج أن أو معقولة مھلة خ0ل يحاكم أن هحقّ من  إذ ،قضائية
 غير ا4حتجازاذا كان  ،عنھم وا�فراج اعتقالھم مشروعية في النظر إعادة لطلب المحكمة أمام دعوى
151.قانوني

 

 ثالثة أطراف قبل ھا منمن الحرمان ضد الحرية في الحق حمايةل المناسبة التدابير اتخاذب الدول . تلتزم127
 نظامية غير مجموعات أو أفرادفي شكل  مجرمين قبل من ا4عتقال أو ا4ختطاف ضد حمايةال ذلك في بما
 ةمارسمب الدولة قبل منلھا  أذني أو الكيانات أو ا#فراد تمكين يتمّ  حيث 152).المسلحة الجماعات مثل(

 ذات ا�نسان حقوق معايير بجميع ا4لتزام ضمان عن مسؤولة الدولة تظلّ  ا4حتجاز، أو ا4عتقال ص0حيات
 الةفعّ الو ارمةصّ ال قابةرّ ال روتوفّ  الممنوحة الص0حيات صارم بشكل تقّيد أن ولةالدّ  على يجب لذا. لةالصّ 

 غير أو فيتعسّ  احتجاز أو اعتقال إلىھذه الص0حيات  تؤدي �أن و ،الص0حيات استخدام إساءة عدم لضمان
153.قانوني

 

 يتعامل � الدولي غير حالمسلّ  النزاع على نطبقي الذي للمعاھدات الدولي القانون أنّ  من الرغم على. 128
على  المحميين ا#شخاص من وغيرھم لمدنيينا�نسانية ل معاملةالا4لتزام ب يفھم الموضوع، ھذا مع بوضوح

يجب أن  العرفي، الدولي القانون وبموجب 154.الحرية من فيالتعسّ  الحرمانضّد  حمايةتوفير ضمانات ال أنه
 باتلمتطلّ  ويخضع المعني، الشخص قبل مند متأكّ و مباشرفوري و تھديد وجودي بأمن اعتقال أير يبرّ 

4 يمكن أن و ا4حتجاز، قانونية على الفعّ  بشكل ا4عتراضعلى  الشخصقدرة  ھابين من، صارمة إجرائية
 من ودورية أوليةمراجعة  ھناك كونت أنيجب و ا�ط0ق، على ضروري ھو اممّ  أطول فترة ا4عتقاليدوم 

155.القضاء ع بھاالتي يتمتّ  زالتحيّ  وعدم ا4ستق0ل صفات نفس تمتلك ةمستقلّ  ھيئة قبل
 

                                                           
 أن يجب" ولكن ،"للقانون مخالف" & يقتصرعلى" التعسفي" مصطلح معنى أن ا9نسان حقوق لجنة أوضحت وقد  147

 ھوغو ،305/1998 رقم الب;غ": التنبؤ على القدرة وعدم والظلم الم;ءمة عدم عناصر ليشمل أوسع نطاق على يفّسر
 في ا9نسان حقوق التي اعتمدتھا لجنة اXراء )، Hugo van Alphen v The Netherlandsھولندا ( ضد الفن فان
 فريق استنتاج . 12الفقرة  ،35 رقم العام التعليق ا9نسان، حقوق لجنة أيضا انظر .8.5الفقرة  ،1990 تموز/يوليه 23

 العمل فريق". المتعلقة با&عتقال الظروف جميع ضوء على التعسف تقييم يجب"  أنه التعسفي با&حتجاز المعني العمل
  ب).( 54 الفقرة ،7 رقم المداولة التعسفي، با&حتجاز المعني

 جميع ةمايبح المتعلقة المبادئ مجموعة أيضا انظر). 2( 9. المادة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  148
  .10 المبدأ السجن، أو ا&حتجاز أشكال من شكل Iي يتعرضون الذين اIشخاص

  ). 3( 9. المادة والسياسية،العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    149
  ). 3( 9. المادة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،   150
 عن التعويض في القانوني الحق أيضا &حظ). 4( 9 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  151

  ).5( 9. المادة في وا&حتجاز القانوني غير ا&عتقال
  .7. الفقرة ،35 رقم العام التعليق ا9نسان، بحقوق المعنية اللجنة  152
  .8. الفقرة نفسه المرجع  153
 الى وجوب )1( 4والمادة  الثاني، ا9ضافي والبروتوكول جنيف اتفاقيات المشتركة بين 3المادة رقم  تتعّرض  154

: العرفي بھا كقاعدة الدولي ا9نساني القانونكما يعترف  بإنسانية، القتال عن العاجزين واIشخاص المدنيين مع التعامل
 حظر 9دراج بالنسبة أما. 87 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للصليب اIحمر للقانون الدولية اللجنة دراسة انظر

 العرفي، ا9نساني الدولي حول القانون الدولية للصليب اIحمر اللجنة دراسة: انظر الحرية، من التعّسفي الحرمان
  .99 لمادةا

 الضمانات بشأن الخبراء اجتماع: "أيضا انظر. 15. الفقرة ،35 رقم العام التعليق ا9نسان، بحقوق المعنية اللجنة  155
 انظر. 859 اIحمر للصليب الدولية المجلة 91) 2009" ( الدولية المسلّحة غير خ;ل النزاعات ل;حتجاز ا9جرائية



 الدولي للقانون ا#ساسية للقواعد انتھاك في الحرية من الشديد الحرمان أو السجن يمكن أن يمّثل .129
 السكان من مجموعة أية ضد ممنھج أو النطاق واسع ھجوم إطار في ارتكب إذا ا�نسانية ضد جريمة

156.بالھجوم علم وعن المدنيين،
 

 من الحرمان") ا4حتجاز مرافق" ،"المعتقل( " ومشتقاته" اعتقال" مصطلحيعني  التقرير ھذا في. 130
 ليبيا، في دالمعقّ الواقع الحالي  ضوء في حةالمسلّ  والجماعات الدولة من كلّ  أيدي على يتمّ الذي  الحرية

قدتّم  حةالمسلّ  الجماعات من العديد وأن المرافق، من العديد على4 تزال تسيطر  حةمسلّ  جماعاتخاصة أن 
 عام بعد ذتنفّ  التي دماجا� عمليات خ0ل العدل أو الدفاع وأ الداخلية تاوزار إشراف تحت نظريا ھاجادما

 نتيجة المحتجزين ا#شخاص إلى كإشارة" بالصراع صلةمرفق ا4حتجاز في " مصطلح ويستخدم. 2011
 .2015 و 2014 أو 2011 في ليبيا في للصراعات

 ا�حتجاز مرافق) ج(

 ا#ولى الث0ث الفئاتتشرف على . ليبيا في الموجودة ا4حتجاز مرافق من عامة فئات أربع ھناك. 131
 من الرغم على الداخلية، ووزارة الدفاع وزارةو العدل، وزارة وھي منفصلة، الدولة وزارات ظاھريا
غير  مرافق من الرابعة الفئة فوتتألّ . المرافق من العديدا4شراف على  في المسلحة الجماعات مشاركة
ات مختلفة، بما في ذلك مجموع لسيطرة تخضع مرافق ھيو حريتھم، من ا#شخاص فيھا يحرم التي رسمية

157.نوومھرب ن،وومجرم القبلية، المجالس أو ةالمحلي اتعووالمجم المسلحة الجماعات
 

 المسلحة المجموعات من العديد وضع من خ0لھا تم التي الطريقة إلى سابق وقت فيال ھذا التقرير أح. 132
بعثة ا#مم المتحدة  توأشار ،2013 عام في. الداخلية وزارة أو الدفاع، وزارةو العدل، وزارة إشراف تحت

 أنھا على تصنيفھا تم المسلحة الجماعات عليھا تسيطر التي الرسمية المرافق أن المفوضية/  للدعم في ليبيا
احتفظت  إذ ،شكليا" ا#حيان من كثير في الدولة سيطرة مستوى كان حين في الدولة، سلطة تحتة ورسمي

 إدارةأن  لوحظ المثال، سبيل على الحا4ت، بعض في 158."ا4نتماء اليھا وقيادتھا ھياكلكتائب عديدة ب
 الجماعاتسيطرة  بقيت أخرى، حا4ت في. المسلحة والجماعات القضائية الشرطة بين" مشتركة" المرافق

ة الخاصّ  ترتيباتال في غييرالتّ  بعض أيضا المفوضية 4حظت وقد 159.سيطرة تامة على ھذه المرافق حةالمسلّ 
وقت ما قبل أن تصبح  في وزارة سيطرة تحتكانت بعضھا  إذ، دةمحدّ ال ا4حتجاز مرافقبإدارة البعض من 

 .بالعكس العكس أو حة،مسلّ  مجموعة لرقابةخاضعة 

من بين مراكز  جيدا، وھي المعروفة العدل وزارة �شراف الخاضعة المنشآت من ا#ولى الفئة تضمّ . 133

 العدالة جھاز من جزء ھم الذين القضائية الشرطةسلطة  إلىلخضوعھا  جزئيا ذلك ويرجع ،ا4عتقال

                                                                                                                                                                                            
 ع;قة بالنزاع في حريتھم من المحرومين ل]شخاص القانونية ةمايالح تعزيز"  اIحمر، الدولية للصليب اللجنة أيضا

 باIمن المتعلّقة للقواعد بالنسبة أما. 14- 13 ص ،" خلفية ورقة: 13-2012 ا9قليمية المشاورات: الدولي غير المسلح
  .78 و 43 و 42 والمواد الرابعة، جنيف اتفاقية انظر دولي، مسلح نزاع ا&حتجاز خ;ل تحكم والتي

  ).ه) (1( 7. المادة اIساسي، روما نظام  156
  المھربون يديرھا التي الخامس بالمرافق الفصل من اIول يھتم القسم  157
تشرين  ليبيا، في الحجز أثناء والوفيات التعذيب ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  158

  .5. ص ،2013 اIول/أكتوبر
  .6 و 2 ص. نفسه المرجع  159



 ا�ص0حية، ساتوالمؤسّ  الرسمية السجون الفئة ھذه وتشمل. المحاكم مبانيفي  ا#من توفير عنون ومسؤول
 .النساء مثل السجناء، منفئات معينة  تستقبل إذدة ھا المحدّ و4ياتلھا  منھا والبعض

 العسكرية، الشرطةوھي عموما تحت سلطة  ،الدفاع وزارة تديرھا التي مرافقال الثانية الفئة وتضم. 134
فيھا اعتقال مدنيين في  تم حا4ت ا�نسان حقوق مفوضيةيين، ولكن وثقت وا#من العسكريينبدعوى اعتقال 

 ).تحت ا4عتقال وفاة حا4ت ذلك في بما( ھذه المراكز

 التي المرافق الفئة ھذه ضمننجد . الداخلية وزارة تديرھا التي تلك المرافق من الثالثة الفئة تشمل. 135
 صةمخصّ ا كلھ مرفقا، 19 من يقرب ما ھناك أن ويعتقد. الشرعيين غير المھاجرين مكافحة إدارة تديرھا

من ھذا التقرير أكثر تفاصيل حول ھذه  الخاص بالمھاجرين ا#ول القسمويعطي . المھاجرين 4حتجاز
 التحقيق إداراتفي ع$قة ب( الداخلية وزارة تحت سلطة أخرى مرافق الفئة ھذه ضمنرافق. كما نجد الم

 ).على سبيل المثال الشرطةومراكز  مديريات الجنائي،

نعطي على سبيل المثال بعض المرافق  المسلحة الجماعاتتحت سيطرة  تزال � التي المرافقبين  من. 136

ومراكز ا4عتقال في  طرابلس، في سليم أبووھي مراكز  الدولة،تحت سلطة  مرافق ھاظاھرالتي ھي في 
 منطقة في ا4حتجاز مرافق من وغيرھا 160،ومركز البرسس طرابلس، فيتيقة يالعسكرية في مع قاعدةال

 .Tokraو ،ھديمة وتقرى أبو الرجمة،

حريتھم وھي ليست  من ا#شخاص فيھا يحرم ا#خرى التي المرافق من العديد الرابعة الفئة تضم. 137

 وتديرھا ،تم وضعھا بطريقة ارتجالية مرافقھي و. الب0د أنحاء جميع في منتشرةو تةمؤقّ معروفة جيدا، 
 نووالمجرم نوبوالمھرّ  القبلية والمجالس يالمحلّ  والمجتمع حةالمسلّ  الجماعات مثلات مختلفة مجموع
 بين المفوضيةلت عليه العدد الذي تحصّ  يتراوحو ،معروف غير المرافق لھذه دالمحدّ  العددبقي . نووالمعتد

مراكز ايقاف بطريقة عشوائية،  إلىأماكن تم تحويلھا  ذلك في بما رسمي،غير احتجاز  مرفق 100و 17

 العدل وزير نائب عن ونقل. المرافق ھذه بوجودلطات ت السّ اعترف وقد. ومزارع مدنية ومباني ومدارس
 على حتى ،"قانونية غير مرافق"توجد  هنّ أ قوله 2015 حريزان/يونيه في ا�نسان حقوق عن المسؤول
 العامة النيابة رئيس إلى أحيلت قد المسألة ھذه أنّ  إلى مشيرا الحكومة، لسيطرة الخاضعة ا#راضي

161.للتحقيق
 

 النتائج) د(

 قبل من فيتعسّ  بشكلوا اعتقل الذين السابقين المعتقلين من العديد مع مقاب0ت المفوضية وموظفأجرى . 138
 تم أو كثيرال واعتقل. ا#ساسية القانونية حقوقھم من اوحرمو ،حةالمسلّ  الجماعات أعضاء أو الدولة موظفي

 من كثير في. النزاعفي  أطراف قبل من جماعي بشكل حريتھم من حرموا أو قانونية، سلطة دون اختطافھم
ھم اتھم بعض. السلطات قبل من ةاوتمتف رقابة مستويات مع المختلفة المرافق بين ا#شخاص نقل يتمّ  ا#حيان،

                                                           
 في منصب في عّين قد المرفق على المسيطرة المسلّحة الجماعة رئيس يظھر أن االبرسس، ما يتعلق بمعتقل في   160

  .الداخلية وزارة
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق حالة عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  161

  .16. ص ،2015 الثاني/نوفمبر



 قضى. اعتقالھم بأسباب علم علىيكونوا  لم مأنھ العديد وأفاد. عدائية أعمال في تورطال مثل جرائم، رتكاببا
 لم ،عمليا. جريمةفي ارتكاب  ةرسمي ةتھمه له أن توجّ  دون جنالسّ  في الزمن من طويلة فترةعدد كبير منھم 

 قانونيةال مراجعةال ذلك في بما سليمة، تقاضي إجراءاتفي التمتع ب حقال على الحصول يكونوا قادرين على
 في. بأسرھم ا4تصال حقّ  مثل ا#خرى، الحقوق من وحرموا احتجازھم، في الطعن على القدرة أو عتقالھم�

 تبادل طلبامكانية  أو محتملة فديةھو البحث عن  ا#شخاص حتجازكان الدافع المنطقي 4 الحا4ت، بعض
 أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب أصبح ،Dيشرح ذلك القسم  كما. Oسرىل

وجود احتمال ولو ضعيف  دون ا4حتجاز، مرافق من كثير فيالواقع المعيش  المھينة أو بالكرامة ةالحاطّ 
 .ا#مور �ص0ح

 اعتقل الذي درنة، من سنة 54يبلغ من العمر  رجل ، حالةالمفوضية قبل من الموثقة الحا4ت بين ومن. 139
 حةمسلّ  قواتاعتقلته . المرج لمدينة الجنوبي المدخل عند تقع عسكرية تفتيش نقطة عند 2014 أيار/مايو في
 :لوقيأنھم من درنة، ثبت حالما  هل صديق مع الكرامة عمليةابعة لت

 من أننا لمجرد داعش في أعضاءنا أنب اتھمونا ثم المرج، في عسكرية قاعدة إلى أخذونا"
 عسكرية سيارة صندوق في ووضعونانا وعصبوا أعيننا دياأيوا كبل ،الصباح في. درنة

 داخلساحة الثكنة وتركونا تحت الشمس  في السيارةأوقفوا . السجناء لنقل مخصصة
 معدنيال صندوقة الحر داخل الدنحترق من ش كنا. ساعات ست لمدة السيارةصندوق 

 وننا ويھينوننا باستمرارشتمي الجنود وكان. ا�حتراق بحرارة الشمس إلى، ونتعرض ختنقنو
 فترة في. ھناك الھ6ك إلىفي طريقنا  أننا، شاعرين السيارة داخلنبكي ونصرخ  كنا بينما

 ،اواحد ايوم يناقضّ  حيث أبيار مدينة في العسكرية الشرطة سجن إلى نقلونا الظھر، بعد ما
 للتعذيب ضتعرّ  الذي آخر معتقل مع وضعونا. غرناطة سجن إلى أخرى ةمرّ  نقلن أن قبل

 10 بعد. عام يعمدّ  أو قاض أمام نمثل أن دون يوما 17 لمدة ا�حتجاز رھنبقينا . بوحشية
، ثم حدة علىكّل منا  نامع والتحقيقا أعيننا ثم قاموا باستنطاقنا بوعصّ  ا�حتجاز، من يوما

بأيام، أذن لنا  ذلك بعد. ونحن معصوبي العينين ا�ستجواب محضر على التوقيعأمرنا ب
 ". ديارنا إلىبالعودة 

 عاوضا#، وھو مثال عن المفوضيةالتقت به  الذي بنغازي من سنة 45 العمر من يبلغ رجل حالة. 140
 :ليبيا في المحتجزين ا#شخاص الكثير من اي يعيشھتال المزرية

 الزي يرتدون ملثمين مسلحين أربعة اقتحم ،2014 تشرين الثاني/نوفمبر شھر من ليلة في"
أن و بأنفسھم فوايعرّ  أن منھم طلبت. أرافقھم أن مني طلبوا، وبنغازي في بيتي العسكري

التابعة  ا�ستجواب حدةو" إلىفأعلموني أنھم ينتمون . اعتقاليسبب  أعرف أنب لي سمحواي
 إذا سألتھم. اعتقالي سببب �حق وقت  في ي يتم اع6م وسوف ،"للصاعقة (جيش الصاعقة)

 بواوعصّ  يدي بتقييد قاموا. معھم الذھاب على أجبروني لكنھم اعتقال، رةمذكّ  لديھم كان
 إلىت ضتعرّ  ،ما إن غادرت السيارة. مجھول مكان إلىاقتيادي في سيارة  تمّ  ثم عينيّ 

 اعتقالي سبب نع أحديعلمني  لم. تانمعصوبوعيناي  الحراس قبل من وإھانة شديد تعذيب



 أكثر مع زنزانة فيبعد ذلك زّج بي  ثم. ذلك الضرب المبرح كل يضربونني كانوا ماذالو
ولكن � أحد كان يعرف، وفي اليوم الموالي, لم عن مكاننا  سألتھم. محتجزا 40 من

 15 معالزنزانة  إلى] مسلحةال جماعةال قائد[ دخل علينا ،منا، ولكن بعد يومين يستجوب أيّ 
 غادروا ثم، ساعة نصف لمدةذلك  واستمرّ . عشوائي بشكلانھالوا علينا ضربا و آخر حارسا
 أي تلقي دون ا.رض علىدما  زفننبونا بذلك الشكل وتركونا عذّ  لماذا نعرف لم. المكان

 ". ةطبي مساعدة

الصاعقة، ثم مّر  كتائب قبل من 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في بنغازي من آخر على شخص بضقً . 141

 من أكثر أمضى. الشريعة أنصار مع بالتورط ھمواتّ . وحولھا بنغازي في عسكري تحقيق وحدات ةعدّ  أمام
 المحكمة إلى حضري لم انه وقال. محام إلى الوصول أو إجرائية حقوق أي منوحرم  ا4عتقال، في شھرين

 .اعتقاله قانونية في لطعنا فرصةب ولم يتمّتع

 شرعيةفي  الفصل ةإمكانيبقيت  عمل،ال عن فتتوقّ  قد ليبيا من كثيرة أنحاء في المحاكم أنبما . 142
 المراجعة من نمعيّ  مستوىب المعتقلونع فيھا تمتّ  التي الحا4ت في ىحتّ . محدودة كمامحال قبل من ا4حتجاز
 المثال، سبيل على واحدة، حالة في بالضرورة.فّعالة  المحاكم عن ادرةالصّ  ا�فراج أوامر تكن لم القضائية،

 لمراجعةل جراءاتا� ايداع طلب حسب تمّ  أن بعد ،ليبيا غرب في اعتقل رجلب المفوضية ووظفالتقى م
ا4فراج عنة ولكن  وفع0 تمّ . 2014 كانون الثاني/يناير في عنه با�فراج قاض أمر محاميه،قام بھا  القضائية

 نفس إلى به واعادو ،ليبيا لفجرة التابع طرابلس،ار كتيبة ثوّ  قبل من عليه القبض أعيد منزله، إلى طريقه في
 .ا4حتجاز مرفق

 4ختطاف ،إجرامية عصابات ذلك في بما ،مختلفة مسلحة لجماعات فرصة العام القانون غياب مثل. 143
. منافسة جماعات4ستعمالھم لتبادل المحتجزين منھم لدى  أو فدية، على الحصول أجل من مدنيين،واحتجاز 

162.ا#غراض لھذه المستوى يرفيع المدنيين أو ا#جانب لعمالا المسلحة الجماعات من العديد تاستھدف
 

تشرين  في اختطف أنهالمثال،  سبيل على ،ا�نسان حقوق مفوضيةورشفانة ل من رجلأفاد . 144

 :المفوضية وأبلغ. ب0ل سيدي في مركز إلى واقتيد مسلحة مجموعة قبل من 2014 الثاني/نوفمبر

 ما، مرحلة في. القانونية المساعدة على الحصول أو تنا،عائ�ب ا�تصالنا بل يسمح لم" 
مقابل ا�فراج عني اذا كنت  ليبي دينار 200000 أدفع أن مني واوطلب ،معي تفاوضوا

 حتى المفاوضات واستمرت. المبلغ وفير ذلكت أستطيع �ذلك, أعلمتھم أنني  في رغبأ
 إط6ق مقابل )ليبي دينار( 70.000 دفع على وافقت عندما ،2014 كانون ا.ول/ديسمبر

 إلى المبلغ إحضار منھم طلبأ يكل بأھلي أتصل أن لي سمحوا اليوم، ذلك في. سراحي

                                                           
 ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا المثال، سبيل على انظر  162
 على انتقاما اIجانب بعض على القبض تم كيف يصف الذي ،25-24. ص ،2015 تشرين الثاني/نوفمبر 16 ليبيا، في
 ما على انتقاما صبراتة مواطنا تونسيا اعتقلوا في 60 من أكثر حالة وتذكر و اIصلية، بلدانھم حكومات من يبدو ما

  .التونسية السلطات قبل من لصبراتة البلدي المجلس من أعضاء &عتقال يبدو



. المبلغ دفعتم  حيث السجن إلى عائلتي من أفراد جاء...  التالي اليومفي . ب6ل سيدي سجن
 ". سراحي أطلق وجيزة فترة بعدو

 مسلحة مجموعة قبل من 2015 نيسان/أبريل في ورشفانة من رجل باختطاف قتتعلّ  أخرى حالة ھناك. 145
من  قائد عن ا4فراج مقابل 4حق وقت في عنه أفرج، ثم أخرى جماعة إلى بعد ذلك موسلّ  ليبيا، لفجر تابعة

 .ورشفانة مجموعة قبلمن  امحتجزكان  ليبيا قادة فجر

. طرابلس في 2014 أيلول/سبتمبر في اختطفأنه  المفوضية موظفي في لقاء مع أخرى ضحية أشار. 146
 :وأفاد. الزنتان إلىانتمائه  بسبب اختطافه تم انه وأوضح

 عن ا&فراج ينبغي أنه غھمبلّ وأ بأھلي صلأتّ  أن أجبروني ي،فاطتخا من قصير وقت بعد"
 غريان في الرابعة القوة كتيبة قاعدة في احتجزوني. سراحي مقابل ليبيا، غرفة ثوار قائد

 دون مختلفة مناسبات في شديد لتعذيب تضتعرّ . المبادلة انتظار في شھرين من .كثر
مما  الحائط،على  رأسي اسحرّ ال ضربوحدث مّرة أن . ما جريمةب مياتھا أو ياستجواب

 2015 كانون الثاني/يناير 24 في سراحي أطلق المطاف، نھاية في. أنفي كسرتسبب في 
ن فيھم بم غريان من شخصا 46مقابل  مبادلة صفقة في الزنتان من ينآخر لمعتق 10 مع

 ] ".القائد[

  الجنوب، في المسلحة ا4شتباكات خ0لالمدنيين قد اختطفوا  عددا من أن المفوضية تقارير وأشارت. 147
مما  معروف، غيراعتقالھم  ان، بقي مكالحا4ت بعض في. القبلي أصلھم أساس على ھماستھداف تم أن بعد

  .قسري اختفاء قضيةيجعل من ذلك 

 القسري ا�ختفاء حا�ت. 2

 مقدمة) أ(

 حماية خارج رينالمتضرّ  ا#شخاص ضعيو ا�نسان، لكرامة إھانةعلى أنه  القسري ا4ختفاءيعّرف . 148
 امستمرّ  انتھاكا القسري ا4ختفاء ويعتبر 163.وأسرھم المختفين Oشخاصل شديدة معاناةب في ، ويتسبّ القانون

 ا4ختفاء حا4ت من العديد ا�نسان حقوق مفوضية قتوثّ . 4 ينتھي قبل عداد ا#شخاص ضمن الموجودين
 نھاية في أفرج الحا4ت، بعض في. ليبيا في حةالمسلّ  الجماعات إلى وكذلك الدولة إلى تعزى التي القسري
في البحث  حّتى سنوات أو اأشھر أو اامأيّ  ا#سر قضت بعض أخرى، حا4ت وفي ،ا#شخاصعن  المطاف

 الرسمية وغير الرسمية ا4حتجاز ومرافق والمشارح المستشفيات ذلك في بما مختلفة مواقع في أقاربھم عن
 .جدوى دون ولكن

 القانوني ا3طار) ب(

                                                           
 ،47/133 قرارھا في العامة الجمعية اعتمدته الذي القسري، ا&ختفاء من اIشخاص جميع ةمايالخاص بح ا9ع;ن  163

 .1. المادة ،1992 كانون اIول/ديسمبر 18



 المسؤولون رفضو الحرية من حرم أو شخص أي اعتقال تمّ اذا  القسرييمكن الحديث عن ا4ختفاء . 149
الشخص المعتقل  ووضع وجوده، مكان أو همصير على مواتكت أو حريته من شخص بحرمان ا4عتراف

 التي القسري ا4ختفاء حا4ت تحدث ا�نسان، لحقوق الدولي القانون بموجب 164.القانون حماية نطاق خارج
 أو دعم أو بإذن فونيتصرّ  مجموعة أو شخص أو دولة وكيل قبل منته حري منشخص  حرمان فيھا يتم

 أي به قومي أن ويمكن القسري ا4ختفاء يحظر الدولي، ا�نساني القانون وبموجب 165.الدولة من موافقة
 ا4ختفاء ةيمسؤولل ا#فراد يتحمّ  أن يمكن الدولي، الجنائي القانون وبموجب 166.النزاع أطراف من طرف

في  الھيئات، ھذه من موافقة أو من دعمب يعملون أشخاص أو سياسية منظمة أو الدولة به تقوم يلذا القسري
167.ا�نسانية ضد جريمة إطار

 

رغم . الدولي ا�نساني والقانون ا�نسان لحقوق الدولي للقانون خطيرا انتھاكا القسري ا4ختفاء يمّثل. 150

 العھد في طرففھي  القسري، ا4ختفاء من ا#شخاص جميع حمايةل الدولية ا4تفاقية في طرفا ليست ليبيا أن
 أمام كشخص به ا4عتراف في الحق ذلك في بما ،انتھاكا #غلب أحكامه القسري ا4ختفاءيعتبر و الدولي،
 المرتبطة ا�جرائية والحقوق( فيالتعسّ  ل0عتقال ضالتعرّ  وعدم شخصه، على ا#مان والحق في القانون،

 لحظريمكن أن يكون انتھاكا ل ،ذلك من وأكثر والمراس0ت، والبيت والعائلة الخصوصية واحترام ،)بھا
 168.الحياة في الحق و المھينة، أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب على المفروض

 المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب حظر انتھاكاتمن  أيضا القسري ا4ختفاء يااضح تعائ$ تعاني قد
  169.الضحية وجود ومكان مصير بشأن اليقين وعدم ختفاءا4 الذي يلحق بھم بسبب وا�جھاد ا#لمبحكم 

 ذلك في بما الدولي ا�نساني القانون أحكام من عدد كبانتھاد يھدّ  أو القسري ا4ختفاء ينتھك كما. 151
 من التعسفي الحرمان وحظر 170العدائية، ا#عمال في يشاركون � الذين ا#شخاص لجميع ا�نسانية المعاملة
كما يتعارض  172.قتلال و ال0إنسانية، المعاملة أو القاسية والمعاملة التعذيب إلى ييؤدّ ويمكن أن  171الحرية،

 جميع اتخاذو 173ا#سرة، حياة واحترام الحرية، منالمحرومين  ا#شخاص تسجيلب ا#طراف التزام مع أيضا
 أيب ا#سرة أفراد ومدّ  ح،المسلّ  النزاع نتيجة المفقودين عداد في أشخاص سابتح� عمليا الممكنة التدابير

 ،ا�نسانية ضد جريمة ليشكّ  قد القسري ا4ختفاءومن المتعارف أن  174.مصيرھمحول  لديھمر تتوفّ  معلومات

                                                           
 .2. المادة القسري، ا&ختفاء من اIشخاص جميع ةمايلح الدولية ا&تفاقية  164
 .نفسه المرجع  165
 .98 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للصليب اIحمر للقانون الدولية اللجنة دراسة  166
 ).ط) (1( 7. المادة اIساسي، روما نظام  167
 .17 و ،16 ،9 ،7 ،6 الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المواد  العھد يحميھا الحقوق ھذه  168
 Quinteros v Uruguay( CCPR / C / 19 / D)، (1983( أوروغواي ضد كوينتيروس ا9نسان، حقوق لجنة  169

 .14. الفقرة ،107/1981 /
 ا9نساني بالقانون يتعلق فيما). 1( 4. المادة الثاني، ا9ضافي والبروتوكول جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 المادة   170

 .87 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للقانون الدولية اللجنة دراسة انظر العرفي، الدولي
 .التعسفي ا&حتجاز في إطار موضوع المناقشة انظر: ا9نسانية المعاملة بشرط عم� ھذا ويعتبر  171
 ).أ) (2( 4. المادة الثاني، ا9ضافي والبروتوكول جنيف، بين اتفاقيات المشتركة 3 المادة  172
 قواعد يشمل فإنه الشرط، ھذا إلى بصراحة الدولي غير المسلح الصراع تحكم التي المعاھدات & يشير قانون بينما  173

).  أ) (2( 5 و) ب) (3( 4 الفنون الثاني، ا9ضافي البروتوكول: العائلية الحياة احترام تفترض التي اIسرة وحدة بشأن
 .105 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني القانون حول دراسة الدولية اللجنة أيضا انظر

 .117 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للصليب اIحمر للقانون الدولية اللجنة دراسة  174



 علم وعن المدنيين السكان من مجموعة أية ضد هموجّ  ممنھج أو النطاق واسع ھجوم إطار في ارتكب إذا
175.بالھجوم

 

 وكيلعندما يكون الفاعل  القسري ا4ختفاء حا4ت تحدث ا�نسان، لحقوق الدولي القانون وبموجب. 152
قد يرتكب  176.تھاموافق أو ھادعم أو الدولة من بتفويض تعملمن ا#شخاص  مجموعة أو شخص أو ،دولة
 وبموجب 177،القسري ا4ختفاءتتمثل في  الدولي ا�نساني لقانونل انتھاكاتالنزاع  أطراف من طرف أي

 منظمة أو الدولة بھا تقوم التي القسري ا4ختفاءيتحّمل ا#فراد مسؤولية  أن يمكن الدولي، الجنائي القانون
  .ا�نسانية ضد جريمة من كجزء وذلك تھا،موافقب منھا أو دعمب يعملون أشخاص أو سياسية

   النتائج) ج(

 والجماعات الحكومية القوات إلى تعزى التي القسري ا4ختفاء حا4ت في تحقيقات المفوضيةأجرت . 153
 السياسيئھم انتمامن أجل  الشوارع في مدنيينتم اعتقال . ليبياوفجر  الكرامة عملية إط0ق بعد 178المسلحة

 اضوتعرّ ، كما رديئة جدا ظروف في وعادة ،يةروا في أماكن سواحتجز حريتھم منا وحرم ثم القبلي أو
 .المھينة أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من غيره أو للتعذيب

 المسلحة الجماعات قبل من الغرب فيقسري  اختفاءحدثت حا4ت  أدناه، المبينة الحا4ت جانب إلى. 154
 مالد أولياءقبل  من الشرق وفي ، ليبيافجر  إلىالتابعة  طرابلس ثوار وكتائب والمساعدة الردع قوة مثل

 مراكز على لسيطرةا المسلحة الجماعات واصلت. الكرامة عمليةالصحوات التابعة ل المسلحة والجماعات
 قبل من اعتقلوا لذينغالبا ما بقي ا. قضائية سلطة أي نطاق خارج بھا معترف غير أو سرية اعتقال

 مع التواصل من وانيتمكّ  أن دون( الخارجي العالم عن معزلفي  الب0د أنحاء جميع في المسلحة الجماعات
 .طويلة لفترات) المعتقلينأو  الخاطفينغير  آخر شخص أي

 طويلة لفترات حاولوا ھمأن ا�نسان حقوق لمفوضية ممن احتجز أفراد لھم سربعض ا# ذكرت .155
 2015 شباط/فبراير في رجل اعتقلمن ذلك، . موجودھ مكان أو أقاربھم مصير عن معلومات على لحصولا

 :ا�نسان حقوق مفوضيةوأفاد المعتقل  ،ليبيالفجر  التابعة طرابلس، في حمزة الشھيدكتيبة  قبل من

 أكن لمو الخارجي العالم عن بمعزل تماما كنت اعتقالي، من ا.ولى ا.ربعة ا.يام خ6ل"
ت كن...  يمكان معرفة ا.قل على أو عائلتي أخبر أو أن شخص، أي مع التواصل على قادرا

كما لم . يومين لمدة طعام دونبقيت  ات،المرّ  إحدى في ولكن اليوم، في واحدة وجبة ىتلقّ أ
 Pخر وقت من أسمع. الطلق الھواء في وقتاء بعض الضق أو الحمام استخداملي ب يسمح

                                                           
 نظام في عليه المنصوص القسري ا&ختفاء تعريف إطار في أنه &حظ). ط) (1( 7. المادة اIساسي، روما نظام  175

 .الزمن من طويلة ن شخص لفترة القانون ةمايرفع ح نية تكون أن يجب اIساسي، روما
 .نفسه المرجع  176
 .98 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للقانون الدولية للصليب اIحمر اللجنة دراسة  177
 ا&ختفاء حا&ت وكذلك الدولة ارتكبتھا التي القسري ا&ختفاء حا&ت إلى" ا&ختفاء" مصطلح يشير التقرير، ھذا في  178

 حا&ت على تنطبق التي المختلفة القانونية اIنظمة تعكس أن من ذلك ھو الغرض. المسلحة الجماعات ارتكبتھا التي
 وزارات إشراف نظريا تحت منھا تم وضع الكثير إذ ليبيا، المسلحة في والواقع المعقد للمجموعات القسري ا&ختفاء

 جيم. يصف ذلك القسم كما الدولة



 في فقط...  عليھمكان يمارس ي  لذا القاسي التعذيب بسبب ويصرخون يبكون الناس بعض
 ". رسمية غيرمكاني بطريقة  معرفةمن  عائلتي تمكنت السابع، اليوم

 محكمة في العام المدعي الجاروشي  الناصر عبداختطف  ،2014 عام تشرين ا#ول/أكتوبر 20 في. 156
 حي في للطب العربية لجامعةعلى مستوى نقطة تفتيش قرب ا مسلحة مجموعة قبل من بنغازي جنوب
 في. الليبي الوطني شالصاعقة التابعة للجي كتائب سيطرة تحت الحاجز ھذا كان. بنغازي في بالعون

 في ،المرج في محتجزا كان أنه بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا العدل وزارة أبلغت ،2015 نيسان/أبريل
 أنه إلى أشير العام، المدعي مكتبالمسألة على  المفوضية عرضت عندما 179.ةرسمي غير احتجاز منشأة
 .، لم ترد أي معلومات حول مكان احتجازهالكرامة عملية من مسؤولينمع  ا4ستفسارات من الرغم على

ت كان بين من من السابقة، السنوات خ0ل أشخاص ختفاءا بحا4ت أخرى تخصّ  المفوضيةاع0م  تم. 157

 بالتقرير المشمولة الفترة خ0لبالنسبة لمن وردت معلومات حول مكان وجودھم  أو ،أسرھم تبحث عنھم
 إلى ھناك ومن سليم، أبو سجن إلى واقتيد ،2012 في رجل على القبض ألقي الحا4ت، إحدى في. التحقيقو

 عندما. ليبيا لفجر التابعة حةالمسلّ  الجماعات سيطرة تحت مرافقال كلّ  وكانت. مصراتة في الساكت سجن
 تلقى حتى معلوماتأي  ترد لمو. تم انكار معرفة الرجل انكارا تاما الساكت، سجن من استفساراتطلبت 
 ا4نفرادي الحبس فيوكان  ،شديدال تعذيبلل ضتعرّ قد  وأنه الرجل، لااعتقأفادت عن مكان  ھاتفية مكالمة

 ذلك بعد ا4عتقال في وتوفي. 2015 عام في عائلته من فقط واحدة زيارة يبتلقّ  له وسمح. مناسبات عدة في
 .قصير بوقت

 لم ولكن سرت، في التي بايعت داعش الجماعات قبل من اتاختطاف عن تقارير أيضا لمفوضيةت اتلق. 158
 ا#شخاصب منتوفر سبل ا4تصال ا[ عدم بسبب القضايا ھذه في التحقيق مواصلة من نھايمكّ  وضع في تكن

  .سرت في المعنيين

    

                                                           
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  179

  .21. ص ،2015 الثاني/نوفمبر



 المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب -دال

 مقدمة. 1

 حول مزاعم ذلك في بما ليبيا، في المحتجزين ا#شخاص بمعاملة يتعلق فيما ةجمّ  مخاوف أثيرت. 159
 مجلس وأعرب. المھينة أو بالكرامة الحاطة أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب
 على القائم والعنف الجنسي والعنف التعذيب" حول تقارير إزاء قلقه عن 28/30 قراره في ا�نسان حقوق

 جميع على الةوالفعّ  الكاملة سيطرتھا فرض إلى الحكومة داعيا ،"ا4عتقال مراكز في ا4جتماعي نوعال
 الدولية، 4لتزاماتھا وفقا ا#جانب، المعتقلينن فيھم بم المحتجزين، معاملة ضمان من أجل ا4حتجاز مراكز

 ا�نسان حقوق مفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا تأصدر كما 180.ا�نسانية المعاملة ذلك في بما
 فترة بدء قبيل ليبيا في الحجز أثناء والوفيات التعذيب حول 2013 تشرين ا#ول/أكتوبر في مشتركا تقريرا
 للتعذيب مزعومة حا4ت من العديد ا�نسان حقوق مفوضية قتوثّ  تحقيقاتھا، سياق في 181.التحقيق و4ية

. ا4حتجاز مرافق في ا#فرادقبل  من ةوخاصّ  المھينة، أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره
 من مزعومة حا4ت عن تكشف ذلك من بد4 ولكن واحد، لممثّ  أو واحد، مرفق على التقارير تقتصر �

 إلى التعذيب ىأدّ  الحا4ت، بعض في. ا4حتجاز أماكن معظم في المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب
 العدالة إطار في ا#شخاصقبل  من التعذيبب ا#ول المقام في القسم ھذا يھتم. الحجز في أشخاص وفاة

 علىة قائمأخرى مزعومة  عنفبحا4ت  (ھاء) القسمكما يھتم . القائم الصراع إطارفي  وا4حتجاز الجنائية
 .المھاجرينب ا#ولفيما يھتم القسم  المرأة، ضد والتمييز ا4جتماعي نوعال

 القانوني ا3طار. 2

 ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره للتعذيب المطلق الحظر على الدولي القانون . ينصّ 160
 من وغيره التعذيب مناھضة اتفاقية في، من بين نصوص أخرى، المبين النحو على العقاب، أو المھينة أو

للحقوق المدنية  الدولي والعھد ،)CAT( العقوبة أو المھينة أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب

 أو محدودة تكون أن يمكن و4 الدولي، القانون قواعد من آمرة قاعدة التعذيب حظر يعتبر 182.والسياسية
183.الظروف من ظرف يانتقاص في أموضوع 

 

 جسديا( شديدة معاناة أو شديد ألم إلحاق دتعمّ  بأنه التعذيب فيعرّ  التعذيب، مناھضة اتفاقية وبموجب. 161
 كنوع اعتراف، على أو معلومات على الحصول ، من أجلالمثال سبيل على( معين لغرض ،)عقليا أم كان
 من ،)كان نوع أيّ  من التمييز على يقوم ا#سباب من سبب #ي أو كراه،ا� أو لتخويفمن أجل ا العقاب، من

 يسكت أو عليه يوافق أو( الرسمية بصفته فيتصرّ  آخر شخص أي أو ،رسمي فموظّ  من بتحريض أو قبل،
 � الذين ا#شخاص معاملة القاسية والمعاملة التعذيب صراحة الدولي ا�نساني القانون ويحظر 184).عنه
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   A / HRC / RES / 28/30، 9. الفقرة.  

تشرين  ليبيا، في الحجز أثناء والوفيات التعذيب ا9نسان، حقوق مفوضية / المتحدة للدعم في ليبيا بعثة ا4مم  181
  .2013 اIول/أكتوبر

  .7 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  182
  ).2( 2. المادة ،المناھضة ضد التعذيب ؛)2( 4 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  183
  ).1( 1. المادة ،المناھضة ضد التعذيب  184



 السلوك ھذا مثلل ويمثّ  185.العدائية ا#عمال في المشاركة عن توقفوا الذين ا#شخاص أو مباشرة يشتركون
 إطار في ارتكب إذا ا�نسانية ضد جريمة منفصل بشكلكما يمكن أن يمثل مثل ھذا الفعل  186،حرب جريمة
187.المدنيين ضد ممنھج أو النطاق واسع ھجوم

 

 النتائج. 3

 أوضربا مبرحا على أجسادھم  المعتقلينضرب  ذلك في بما للتعذيب مزعومة حا4ت المفوضية وثقت. 162
 مؤلمة، أوضاع في طويلة لفترات والتعليق كھربائية، كاب0ت أو ب0ستيكية أنابيب باستعمال أقدامھم أخمص
 عدم من أيضا المعتقلون عانى. بالكھرباء والصعق الخارجي، العالم عن بمعزل والحجز ا4نفرادي، والحبس

 مقابل وا4بتزاز جنسي طابع ذات لتھديدات ضواتعرّ كما  للشرب، الصالح الماء أو الغذاء من يكفي ما وجود
 .الحرية

 عمليات خ0ل ايقافھم، أو أو عليھم القبض خ0ل التعذيب إلىضھم تعرّ  المعتقلون ذكر ما كثيرا. 163
وتشمل . حةالمسلّ  الجماعات وأ الدولة تديرھا التي المرافق من عدد في احتجازھم أثناء أو ا4ستجواب،

 :كشف عنھا ا#شخاص التي أجريت معھم مقاب0ت التيالغرب  المرافق والمراكز في

 مصراتة،في  الساكت سجن •

 )مصراتة ،للقوات الجوية ا4حتجاز مركز( التأھيل وإعادة^ص0ح ل الجوية مؤسسة •

 ، طرابلس في سالم أبو ا4حتجاز مرفق •

 ، طرابلس في الھضبة سجن •

 صبراتة في ا4حتجاز مرفق •

 الذي تديره كتيبة) الداخلية وزارة( الجريمة مكافحة دائرةالتابع ل تاجوراءا4حتجاز ب مرفق •
 طرابلس ثوار

 تاجوراء في جمعةال سوق في تاجوراءباب  كتيبةالتابعة ل عسكريةال قاعدةال •

 غريان في جندوبة سجن •

 غريان في الرابعة القوة كتيبة مرفق •

 المسلحة الجماعات تديرھامعيتيقة التي  مطار في ا4حتجاز مرافق •

 الليبي الوطني للجيش الصاعقة التابعة كتائب يرهتد يذال الزاوية مدينة في ا4حتجاز مرفق •

  يبيافجر لل التابعة طرابلس ثواركتيبة  ديرھات مؤقتة منشأة-ضوال منصور مزرعة •

  

 :، نجد من بين ھذه المرافقالشرق في

 المرج في قرنادة سجن •

                                                           
  ).أ) (2( 4. المادة الثاني، ا9ضافي جنيف والبروتوكول بين اتفاقيات المشتركة 3 المادة  185
  ).ط) (ج) (2( 8. المادة اIساسي، روما نظام  186
  ).و) (1( 7. المادة اIساسي، روما نظام  187



 المرج في الداخلية لوزارة التابعة الجنائية التحقيقات إدارة •

 الرجمة معسكر •

 )الليبي الوطني للجيشالصاعقة التابعة  كتائب عليه تسيطر يذال(الفويحات  مرفق •

 )ا�رھاب مكافحةادارة  سيطرة تحت صوريا(البرسس  مرفق •

 الكويفية سجن •

 أبيار مدينة في العسكرية الشرطة مرفق •

 بواتني في الليبي الوطني لجيشالصاعقة التابعة ل كتائب عليھا تسيطر التي العسكرية قاعدةال •

الصاعقة التابعة  كتائب عليه تسيطر مؤقت مرفق وھو بنغازي، في ھيثمبن ال حسن مدرسة •
 الليبي. الوطني لجيشل

  بودزيرة مرفق •

 أو المھينة أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب المعني الخاص المقرر أرسل. 164
 التعذيب تخصّ  مزاعم بشأن 2014 أيلول/سبتمبرو آذار/مارس في ليبيا حكومة إلى ينعاجل نداءين العقاب
188.يتعلقان بحالتين ليبيا في المھينة أو ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره

 

 تموز/يوليه في اعتقاله عن المفوضية وفموظّ  التقى بھم الذين من بين السابقين المعتقلين أحد ثتحدّ . 165
 ، وھي مرفقا#ولىالسرية  في واحتجز. ليبيالفجر  تابعة حةمسلّ  جماعة وھي الزاوية، كتيبة قبل من 2013
 حقوق لمفوضية وأفاد. 2014 آذار/مارسفي  سراحه إط0ق حتىحيث بقي  الزاوية مدينة في احتجاز
 :ا�نسان

 الب6ستيك خراطيم استخدموا. يومي شبه بشكل اعتقالي أثناء شديد تعذيب إلىت ضتعرّ  لقد"
 في احتجزت. Pخر وقت منيركلونني ويصفعونني  اسالحرّ  كان. لضربي والھراوات

 ". السيئة المعاملة نفسمن  يعانون ھمجميعين، كانوا آخر معتق� 12 مع غرفة

التابعة  21كتيبة الصاعقة  قبل من 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في اعتقل أنه المفوضية آخر رجل أبلغ. 166

 قاعدة إلى تحويلھا تمّ  التي المدرسة إلى واقتيد الشريعة أنصار مع طبالتورّ  ھمواتّ . الليبي الوطني لجيشل
 :يلي ما المفوضية وأبلغ. عسكرية

. اسالحرّ  قبل من المبرح لضربا إلىت ضوتعرّ  المدرسة، إلى وصلت وجيزة فترة بعد"
 حادة آ�محافيا، مما تسبب لي في  الزجاجوأن أمشي على  حذائي أنزع أن مني طلبواو

 في بما جسدي على البنادق أعقابو خرطومباستعمال  ضربي استمرّ  كما. قدمي في ونزيف
في  واواستمرّ أحد باستجوابي  ملم يق. تبع ذلك نزيف حادو أنفي واركسّ  تم. وجھي ذلك

 ثم. الساعة السابعة بعد الظھر إلىالعاشرة صباحا  ةإھانتي وتعذيبي يوميا من الساع
 ". أخرى اتمرعدة  لتعذيبا ي، أين مورس علاليدين لمكبّ  قذر مرحاض في وضعوني
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 المناسبة الوقائية تم وضع التدابير.23. ص ،2014 آب/أغسطس  A / HRC / 27/72،  20 الخاصة ، ل`جراءات
 .المشتكين بھوية يتعلق فيما



طرابلس  شرق كيلومترا 20 بعد على تاجوراء في منزله من اختطف رجلب قتتعلّ  أخرى حالة وھناك. 167

 :قال. 2015 نيسان/أبريل في طرابلس ثواركتيبة  قبل من

، وقام بعض المبرح للضرب ضتتعرّ ، أين ضو منصور مزرعة يسمى مكان إلى أخذوني"
 كانوا ا.ثناء ھذه في بشدة، نزفت حتى الخرسانة جدران ضدّ  بقوة رأسيبرطم  حينالمسلّ 

 ةمرّ  ربللضّ  تضوتعرّ  ،تھديدي متّ . أذني بجانب الخرساني الجدار على النار يطلقون
 الجريمة مكافحة قسم ىيسمّ  ثان موقع إلى التالي اليوم في نقلي تمّ . علي أغمي حتى أخرى

 ا�نفرادي الحبس فيبقيت  ، أينالمطار من مقربة على قعيتاجوراء، في] الداخلية وزارة[
عديدة  مناسبات في لضربا إلىخ6لھا  ضتتعرّ  ،أيام 4-3 لمدة جدا مظلمة زنزانة في

 عائلتي وضع عن أيضا استجوابي تمّ ثم . أخي مكان وجود على إط6عھمي رفضبسبب 
 والتفاوض قبيلتي من شيوخ لتدخّ  بعد سراحي أطلق أسابيع، ث�ثة بعد. ناممتلكات المالي

 ".معھم من أجل اخ6ء سبيلي

، أين ظھر وھو الھضبة سجن فيالقذافي  الساعدي 4ستجواب فيديوتم نشر شريط  التحقيق، خ0ل. 168

 إجراء العام المدعي بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا توحث. معاملة يمكن اعتبارھا تعذيبا إلىيتعّرض 
 في لسجناءبا ا4تصال من الفيديو شريط فيالذين يظھرون  ا#فراد منع إلى تودع ال،وفعّ  سريع تحقيق
بعثة ا#مم  رسالة على ردّ كما أعلمت في  تحقيق،القيام ب العامة النيابة أعلنت. الجنائية التحقيقات نتائج انتظار

189.التفاصيل من مزيد تقديم دون نفذت قد اعتقا4ت أن المتحدة للدعم في ليبيا
 

قبل  من ةوخاصّ  ،أمام العموم" اعترافات" على تنطوي التي الحا4ت من العديد علىتم تسليط الضوء . 169

وجود شبھة  إلىھا ومضمون ا4عترافاتب المحيطة الظروفتشير . البرسس سجن في محتجزين أشخاص
 ا#من ضباط من 90 نحو بقتل واتھم مواقع، ةعدّ  فيشخص احتجز  ،تالحا4 ھذه حالة من في. تعذيب

 إلىانتمائھم  أساس على ھمضدّ  التھديدات بسبب الفرار إلى أقاربهالذي اضطّر ( الرجل ھذاظھر . والشرطة
 ا#من رجال من عدد قتل في طهبتورّ  عترفا ،الليبية ا#ولى القناةبث على في  ،4حق وقت في ا)ليبي غرب 

 ولكن سرت، مدينة من أصلھا عائلة من مراھق" اعتراف" على الفيديو شريط نفس نوتضمّ . والشرطة
 ا#ول/ديسمبركانون  أواخر في ا�رھاب مكافحة فرقة قبل من اعليھم القبض تمّ  قد وكان. بنغازي في يعيش

يظھر المراھق في نفس شريط الفيديو  الفيديو، شريط في. مختلفة احتجاز مرافق إلىأيضا  نقله وتم ،2014

من أضرمت مجموعة  الفيديو، بثتّم فيه  الذي اليوم نفس في. والشرطة ا#من ضباط من 17ويعترف بقتل 

 .ا4حتجاز قيدوبقيا  اتھاماتلھما أي  هوجّ لم تو. العائلة منزلفي  النار مالد أولياء إلىالمنتمين 

بت في أثناء ا4حتجاز تسبّ  معاملة سوء أو تعذيب حا4تب قتتعلّ  بھا موثوق معلومات المفوضية تلقت. 170

 ومرفق ، مرفق البرسس ذلك في بما ا4حتجاز، مرافق في وفاةت حا� 10 عن ا�ب0غ تم. معتقلينوفاة 
 عسكريةال قاعدةوال الرجمة، منطقة في العسكرية ا4ستخبارات وكتيبة  أبيار، مدينة في العسكرية الشرطة

 .التابعة للصاعقة في بواتني وفي مرفق يقال أنه تحت ادارة كتيبة ثوار طرابلس

                                                           
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  189

 .17. ص ،2015 الثاني/نوفمبر



. المزعومة المعاملة سوء ضروب من وغيره لتعذيبا حا4تأنه لم يتم التعامل مع  المفوضية4حظت . 171
 من 2014 حريزان/يونيه في اعتقل سنة 38 العمر من يبلغ رجل حالة المفوضية وثقت المثال، سبيل على
 اعتقاله، بعد الموالي اليوم في. الداخلية وزارة من جزء ھو الذي ،المرج في الجنائي البحث إدارة ضباط قبل
 أن الجثة تشريح تقرير وخلص. تعذيب ع0مات كانت تحمل أنھا ، ووردأبيار مستشفى إلى جثته نقل تم

 مسؤول 4ستجواب الحصول على إذن إلى المرجفي  العام المدعيسعى . وفاته سبب كان احاد اداخلي نزيف
 إلى بنغازي في ا4ستئناف لمحكمة العام المدعي من طلبتمت إحالة  الصدد، ھذا في. بالحادث قيتعلّ  فيما

  .القضية وأغلقت الطلب، ترفض الداخلية وزارة أن المفوضيةوعلمت .، طبرق العدل في وزارة

 

 النوع ا�جتماعي أساس على المرأة ضد والتمييز العنف -ھاء

 مقدمة. 1

 والفتيات النساء تواجه. الب0د في النساء ضد والتمييز العنفمن مستوى  ليبيا في المسلح النزاع زاد. 172
يواجھھا باقي  التي تلك إلى با"ضافة وتجاوزات انتھاكاتزلن يعانين من  و4 التمييز من دةمتعدّ  أنواعا
 الجماعات بھا تقوم التي المرأة ضد والتھديدات والمضايقات وا4عتداءات ا4غتيا4تويظھر أن . السكان

 �. العام المجال فيه 4 يجب أن يكون للمرأة صوت يسمع أن ،نطاقا أوسع رسالة إرسال إلى تھدف المسلحة
 قبل من سيما � ،ا4جتماعي نوعال على والقائم الجنسي العنف لخطر يتعّرضن والفتيات النساء زال

 ھا وحرياتھاحقوق ةمارسم على المرأة قدرةضربت قيود على  ليبيا، من مناطق عدة في. المسلحة الجماعات
 لشرط أن تكون مرافقة نتيجة ولكن للصراع، نتيجة فقط ليس العمل، في والحق التنقل حرية مثل ا#ساسية

 .العدالة مرفق إلى الوصولب قيتعلّ  فيما محددة صعوبات باستمرار النساء تواجه كما". أمر ولي" قبل من

 إلى القسم ھذا يسعى المرأة، ضد ذتنفّ  واعتداءات انتھاكات إلىرغم أن كامل الفصل الحالي يشير . 173
 .على أساس النوع ا4جتماعي والتجاوزات ا4نتھاكات على الضوء تسليط

 القانوني ا3طار. 2

 ھناك. التمييز وعدم المساواة مبادئ من اأساسي مبدأ ستكرّ  التي الصكوك من عدد في طرف ليبيا. 174
190الدولي للحقوق المدنية والسياسية العھد من كلّ  في واضحة أحكام

ا4قتصادية  بالحقوق الخاص الدولي والعھد  
 تمييز ودون المساواة قدم على الحقوق بجميع التمتعحق  والنساء الرجالتعطي  191وا4جتماعية والثقافية

 تخصّ  صيلاتف كثرالخاصة بالقضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة أ تفاقيةا4 تعطي. الجنس أساس على
 ا#ھميةا#خرى تؤكد على  ا�نسان حقوق كما نجد أن صكوك. المرأة ضد التمييز عدمن ع بةالمترتّ  الحقوق

 التقرير ھذا يستخدم الجنس، أساس على التمييز إلىالدولية  الصكوك تشير حين في. التمييز لعدم ا#ساسية
 ا#دوارتقسيم  وراء ا4جتماعي البناء ا4عتبار بعين أخذلكي ن" ا4جتماعي نوعال على القائم التمييز" مصطلح

 .ليبيا في المرأة ضد انتھاكاتمن التقارير الخاصة ب كثيرال في واضح وھذا ،والمرأة الرجل بين

                                                           
  .26 و 3 و) 1( 2. المادتان  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  190
  .3 و 2) 2. (لمادةاGقتصادية واGجتماعية والثقافية. ا العھد الدولي الخاص بالحقوق  191



 الدولتلتزم  192.المحظورة التمييز أشكال من شكل ھو النوع ا4جتماعي أساس على القائم العنف. 175
 لمنع الواجبة العناية بذل على والعمل ا4جتماعي نوعال على القائم العنف على للقضاء المناسبة التدابير باتخاذ

 النوع على القائم العنف ذلك في بماته، ومعالج عليه والمعاقبة والتوسط فيه والتحقيقھذا النوع من العنف 
 وخاصة ،ا4جتماعي نوعال على القائم العنف يشكل 193.للدولة تابعة غير جھات همارست الذي ا4جتماعي

 حقوقكما يعتبر مّسا من  المھينة، أو ال0إنسانية أو القاسية والمعاملة التعذيب لحظر انتھاكا الجنسي، العنف
   .والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى بأعلى عالتمتّ  في الحق ذلك في بما ا#خرى ا�نسان

 على وا�كراه ا4غتصاب" الثاني ا�ضافي البروتوكول في ،صراحة ا�نساني الدولي القانونيحظر . 176
 والس0مة الحياة على ا4عتداء" جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 المادة تحظر 194".للحرمة ھتك وأي البغاء

 الخصوص، وجه وعلى الشخصية، الكرامة على ا4عتداء" و" والتعذيب القاسية المعاملة...  وخاصة البدنية،
 والتعقيم القسري الحمل أو البغاء، على ا�كراه أو الجنسي ا4ستعبادو ا4غتصاب،يعترف ب". والمھينة ةالمذلّ 

 روما نظام بموجب حرب جرائممستوى  إلىعلى أنھا جرائم ترقى  الجنسي العنف أشكال من وغيره القسري
 على ممنھج أو النطاق واسع ھجوم من اجزء كان إذا ا�نسانية ضد جريمة لشكّ ت أن ويمكن 195،ا#ساسي
و . الجنسي العنف من وا#طفال النساء حمايةعلى  حالمسلّ  النزاع أطراف ا#من مجلس حث وقد 196.المدنيين

 والفتيات النساء حمايةل خاصة تدابير اتخاذ إلى النزاع أطراف جميع) 2000( 1325 ا#من مجلس قرار دعا
 العنف" أن) 2008( 1820 ا#من مجلس قرار يؤكد. الجنسي ا4عتداء أشكال من وغيرھا ا4غتصاب من

 عمدا المدنيين استھداف أجل من الحرب أساليب من كأسلوبالتكليف باستخدامه  أو استخدامه عند الجنسي،
 الوضع خ0ل تفاقم إلى ؤديي أن يمكن المدنيين، السكان ضد ممنھج أو النطاق واسع ھجوم من كجزء أو

197". ملحوظ بشكل المسلح النزاع
 

 النتائج. 3

 الناشطات واستھداف اغتيال) أ(

 المساواة إلىيدعين  ال0تي النساء ضد المسلحة الجماعات شنتھا التي الھجمات من سلسلة ھناك كانت. 177
وات عضال0تي كن  النساء لھجماتا أھداف تضمنت وقد. ليبيا في والمساءلة ا4جتماعية، والعدالة

                                                           
 في المرأة بشأن) 2013( 30 ورقم المرأة ضد العنف بشأن للجنة السيداو)1992( 19 العامة رقم التوصية انظر   192
 النساء ضد العنف أن إلى التي تشير ،CEDAW / C / GC / 30 النزاع، بعد وما النزاع وحا&ت الصراعات منع

 ا&قتصادية بالحقوق المعنية اللجنة أيضا انظر. ا&تفاقية بموجب محظور التمييز أشكال من شكل ھو والفتيات،
 ا&قتصادية الحقوق بجميع التمّتع في والمرأة الرجل بين والمساواة ،16 رقم التعليق العام التعليق والثقافية، وا&جتماعية
 ا&جتماعي النوع على القائم العنف التي تعترف أن 27. الفقرة ،E / C.12 / 2005/4 (2005) والثقافية، وا&جتماعية

 ا&قتصادية الحقوق فيھا بما والحريات، بالحقوق التمتع على القدرة دون يحول الذي التمييز أشكال من شكل ھو
  .المساواة مبدأ أساس على والثقافية، وا&جتماعية

  .نفسه المرجع  193
  ).ه) (2( 4. المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  194
  ).السادس) (ه) (2( 8. المادة اIساسي، روما نظام  195
  ).ز) (1( 7. المادة اIساسي، روما نظام   196
 انظر. النزاعات في الجنسي والعنف واIمن، والس;م بالمرأة يتعلق فيما القرارات من العديد اIمن مجلس اعتمد  197
 و) 2013( 2106 ،)2010( 1960 ،)2009( 1888 ،)2008( 1820 اIمن مجلس قرارات المثال سبيل على

2122 )2013.(  



ن وغيرھ البرلمان، فياللواتي كن عضوات أو عضوات سابقات  والنساء ،حكومية غير لمنظماتات ومؤسس
 .ا�ع0م وسائل في صراحةمن بممن تكلّ و المدني المجتمع فيوات عض كنّ  نممّ 

 في حريزان/يونيه 25 في 198بوقعيقيص سلوى ناشطةة والالمحامي اغتيلت الحا4ت، ھذه إحدى في. 178
قات لعّدة ط إلىضت تعرّ  أنھا الجثة تشريح كشف). النواب مجلس انتخابات يوم( 2014 بنغازي في منزلھا

 فينالمكلّ من  خمسة قبل من مشتركة سالةر إرسال تم. بعد ذلك زوجھا اختفى ثم ،والصدر الرأس فينارية 
. زوجھا واختفاء بوقعيقيص سلوى مقتل بشأن ةليبيال لحكومةا إلى الخاصة ا�جراءات إطار في بو4يات

199.ترّذ على الرسالة لم الحكومة فإن التقرير، ھذا كتابة وقت وحتى
 

اغتيلت  كانت. الفسادعرفت بحملتھا ضّد  العام، الوطني المؤتمر في سابق عضو ،البركاوي فريحة. 179

من  وااقترب حينمسلّ  أن عيان شھود وأفاد. 2014 تموز/يوليه 17 في درنة في سيارتھا في بالرصاصرميا 

ا مما أّدى صدرھ في رصاصات ث0ث وا عليھايطلق أن قبل" ؟البركاوي فريحة أنت ھل" وسألوھا سيارتھا
 .الفورقتلھا على  إلى

 وكانت. حةالمسلّ  الجماعات ضد احتجاجات موانظّ  مّمن معروفة ىخرأ ناشطة ،الحصايري انتصار. 180
 طرابلس مطارعلى  ھجماتال ضدّ  ا4حتجاجات من العديد دتقاو ،العلمانية والحكومة للديمقراطية ةمؤيد

 واحد يومباختفائھا قبل ذلك  بعد بالرصاصمقتولة رميا  عليھا عثر وقد. رابلسط علىفجر ليبيا  واستي0ء
 .طرابلس مشارف على سيارة في خالتھاجانب جثة  إلىوجدت جثتھا  جسدھا،. 2015 شباط/فبراير 24 في

 الناشطات ضدّ  أخرى ھجماتوالخاص بالمدافعين عن حقوق ا&نسان والصحفيين   رھذا التقري من  Hيصف القسم . 181
 أوسع رسالة إرسال إلى تھدف المستخدمة، ا#ساليب حشيةوو الھجمات، ھذه مثلأّن  ويبدو. والصحفيات

  .العام المجال في لھا صوت يكون أن ينبغي � المرأة أن نطاقا

 

 النوع ا�جتماعي على والقائم الجنسي العنف) ب(

 ضد ا4جتماعي نوعال على قائم وعنف ةجنسي عنفأعمال  عن بھا موثوق تقارير المفوضية تلقت. 182
من  (كاف) القسمتطّرق  وقد. العقاب من تامّ  إف0ت مع ،قامت بھا جماعات مسلحة والفتيان والفتيات النساء

 .بعض ھذه التقارير إلى المھاجرينالخاص ب ا#ول والقسم ا#طفال،الخاص ب ھذا التقرير

 النفسية، والصدمات ا#سرية، والضغوط الجنسي، 4عتداءالتي تبقى مرتبطة با العار لوصمة نظرا. 183
. ا4نتقام من مخاوف عن بعضھم أعربكما . علنا الموضوع ھذا الحديث عن الصعب من يزال � فإنه

                                                           
 في الضحية اسم عن ا9فصاح يتم التقييم، إجراء على نطاق واسع وتم الضحية ھوية تم فيھا نشر التي الحا&ت في  198

  .التقرير ھذا
 2/2014 رقم القضية ،2015 شباط/فبراير  A / HRC / 28/85، 19 الخاصة، ا&تصال ل`جراءات تقرير  199

LBY. حقوق عن بالمدافعين المعني الخاص المقرر الجمعيات، وتكوين السلمي التجمع بحرية المعني الخاص المقرر 
 وأسبابه المرأة ضد بالعنف المعني الخاص المقرر موجزة، بإجراءات ا9عدام المعني الخاص المقرر ا9نسان،
 عن صادر صحفي بيان في أيضا بوقعيقيص سلوى حالة ذكرت. المرأة ضد بالتمييز المعني العامل الفريق وعواقبه،
  .2014 تشرين اIول/أكتوبر 14 في المفوضية



دون الرغبة  ولكن ،الجنسي للعنف ھنتعرضعن  أبلغن ال0تي النساء من عدد مع المفوضية موظفو ثوتحدّ 
من قبل  التحقيقات من مزيد اجراء نإ. حدث لھن للعموم الحديث عّما أو/ و لةمفصّ  معلومات تقديم في

 الذي ا4جتماعي نوعال على القائم والعنف الجنسي العنف مدى عن للكشف مختصين سيكون ضروريا
 العنفالتقارير أدلى بھا ضحايا  من قلي0 عددا المفوضية قتوثّ  القيود، ھذه من الرغم وعلى 200.حدث

  .ا4حتجاز أو ا4عتقال سياق في ةوخاصّ  ،مباشرة الجنسي

ھا اختطف عندما العمل إلى طريقھا في كانت. طرابلس في تاختطف امرأة حالة المفوضية وثقت. 184

حيث تم  طرابلس مشارف على سكنية منطقة في مكان إلى تواقتيد ملون، زجاج ذات سيارة في نوحمسلّ 
 ل0غتصاب ضتتعرّ  أنھا وذكرت. تخديرھا بعد آخر موقع إلى تم نقلھا ذلك وبعد أيام، لبضعة ھازااحتج
 الغرفة أنّ  دائماد كان القائد يتأكّ . أشھر ةستّ  من أكثر لمدة حةالمسلّ  المجموعة قائد قبل من وتكرارا مرارا
 أفراد أحد بمساعدة الھربنت من وتمكّ . ھويته عنيأتي اليھا لكي 4 يكشف  عندما تماما مظلمة كانت

 ،11 أعمارھن تتجاوز � فتيات ستّ  رأت أنھا المرأة وذكرت. حيھاان من سكّ   كان الذي حةالمسلّ  المجموعة
 خوفاو حام0، كانت أنھا أدركت ھروبھا، بعد. حةالمسلّ  المجموعة أعضاء قبل من الجنسي للعنف نضتعرّ 
 الناتجة عن دمةالصّ  إلى با"ضافة. الحمل إنھاء أجل من آخر بلد إلى سافرت ،أن يعرف الناس ذلك من

 قادرة تكون لن ھاأنّ  من خوفال عليھا، من ذلك ةا4جتماعيتجربتھا  أثر تخشىكانت  انھا قالت ا4غتصاب،
 عن تنتقل التي ا#مراض إلى ضالتعرّ  منكما عبرت عن خوفھا الكبير . ھاانكشف أمر إذا الزواج على

 فيروس اختبار انتظرت" ،حاد عصبي انھيارت على شفى كان أنھا إلى ةمشير الجنسي، ا4تصال طريق
لم أكن  ننيولم أكن قادرة حتى على الفرحة عندما أعلمني الطبيب أ أشھر، ستة لمدة البشرية المناعة نقص

 ". ا&يدزحاملة لفيروز 

 اللواتي للنساء طبيةھم قاموا بعمليات اجھاض أن المفوضية وموظف التقى بھم الذين ا#طباء وأكد. 185
 عن الكشف وعدم يةالسرّ  احترام مع ليبيا، في حةالمسلّ  الجماعات أفراد قبل من ل0غتصاب تعرضن
 في بما ،النساء ضد المرتكب الجنسي والعنف التعذيب أشكال منا#طباء أيضا ما سمعوه  روىو. ھويتھن

 .ھنّ اغتصابة ثم وربطھن في ا#سرّ  ساعات، ةلعدّ  تعاريا والوقوف نّ م0بسھ خلع على نّ إجبارھ ذلك

فو المفوضية من صدمات موظّ  ن التقى بھنّ ممّ  الجنسي لعنفا إلىضن اللواتي تعرّ  النساءتعاني أغلب . 186

على مّمن التقينا بھّن من وبدت  المجموعة، ھذه بين جدا شائعة ا4نتحار محاو4توكانت . نفسية حادة
 .الشديد وا4كتئاب الصدمة [ثار واضحة ع0ماتات الناجي

 التمييز وعدم المساواة) ج(

. ليبيافي  الثورة بعد ما بيئة في ا#ساسية نلحقوقھ أكبر تحدياتعن  ليبيا في النساء من العديد ثتحدّ . 187
 فرضيو المساواة ضيقوّ  اممّ  ليبيا، مفتي عن الصادرةالدينية  والبيانات القرارات بعض إلى ا4نتباه لفتتم و

] التمييز ضد المرأةا4تفاقية الخاصة بالقضاء على كل أنواع "[ بأن علناالمفتي  حصرّ  وقد. النساء على اقيود
 بين لخ0ف البداية نقطة ھي ھذه. محظور الجنس أساس على تقييد أو تمييز أو تفرقة أي أن على تنصّ 
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  .202. الفقرة ،A / HRC / 17/44 الليبية، العربية الجماھيرية في ا9نسان لحقوق الدولي للقانون المزعومة



 والنساء الرجالأن  يقولون ولكن كا#نثى، ليس الذكر أن تعالى ' يقول إذ سيداو، واتفاقية القرآن
 تنفيذھا، عندأنه  ذلك ، جامدة عقيدة ترسيخ على دليلعلى أنھا  التصريحات ھذه فھمت وقد 201".متساوون

 .المرأة بحقوق تضرّ س

 التفتيش نقاط وعند المطارات في ىحتّ  أنه النساء أفادت المثال، سبيل على ل،التنقّ  بحرية قيتعلّ  وفيما. 188
أ4 يسافرن دون  ھنّ  من البعض رحذّ كما . الذكور من نّ أمورھ أولياء عن نسؤالھ تمّ ي ليبيا، في الحدودية

 قبل كان الرفض من وأحيانا سفر،ھن بالبعضلم يسمح ا#من ل 202.للعقاب عرضةسيكّن  وإ4 ن، أمرھ ولي
قدتعرضت  كانت التي النساء إحدى وأبلغت. ن كن يتنقلن دون أولياء أمرھنّ #نھ المسلحة المجموعة أعضاء

 تواضطرّ  سيارتھا،عندما كانت تقود  درنة ضواحي في حةالمسلّ  الشريعة أنصار جماعات قبل ل^يقاف من 
منزلھا وھي تقود  إلىالمنزل بعد أن رفضوا السماح لھا بالعودة  إلىويقودھا  ليأتي شقيقھاب ا4تصال إلى

ذلك أو وجدت في الشوارع  إلىھا ستكون عرضة للعقاب جلدا اذا عادت بأنّ  دوھا كما ھدّ . سيارتھا بنفسھا
 طرابلس في ىخرأ ةصحفي إيقاف تم". ممتلكاتهل"توبيخ بسبب اھماله لل شقيقھاكما تعّرض . العامة بمفردھا

في طريقھما  ت مع زميل لھا على متن سيارته كان بينما ليبياة لفجر التابعمن قوات الردع  حينمسلّ  قبل من
 منطقة فييقع  منزلفي  ھم،مقرّ  إلىاقتيادھما بالقوة  تمّ  ثم ،زاوية عند التوقف على امرھاجبا تمّ . اجتماع إلى

 حتى اعنھ يفرج لم ،"خصال غير واضحة ذات امرأة" كانت بأنھا واتھامات لمطوّ  استجواب بعد. سكنية
 ةمراقب دون الشوارع تجوب" تركھا مغبة من وهروحذّ  ،للشتمھناك  والدھا وتعّرض. ھممقرّ  إلى والدھا جاء
 ".أخرى مرة

قت ووثّ . الحكومة من ا#ساسية الخدمات على الحصول في صعوباتعن ال أيضا مرأةا ثتكما تحدّ . 189

 على الحصول فيض لھا النساء التي تتعرّ  الصعوباتبخصوص  طرابلس في الحا4ت من العديدالمفوضية 
 خدمةبا�دارات العمومية لل صل بعضھنّ اتّ  إذا أخرى، ھوية وثائق أو سفر جواز إصدار مثل رسمية، وثائق

 .أمرھا وليّ أن تكون مرفوقة ب دون المدنية

النساء  عدد من وجد ،ورد ما وحسب ،التي بايعت داعش الجماعات عليھا تسيطر التي المناطق في. 190

 قبل من وا4ستعباد وا4ختطاف شلتحرّ ا إلى ضالتعرّ  من اخوفأنفسھن مرغمات على البقاء في ديارھن 
ة أجسادھّن تغطي دون نّ منازلھمغادرة  والنساء للفتيات يسمح � للتقارير، ووفقا. الجماعات تلك أعضاء

 العمل على اتقادرأصبحن غير  أنھنّ عدد منھّن  وأفاد). النقابوضع ( نّ وجوھھ تغطية ذلك في بما بالكامل،
 جماعاتال قبل من ا4نتقام من خوفا -  أمر ولي دون ةوخاصّ  -  العامة الشوارع فيعلى الخروج  ىحتّ  أو

 .الشريعة أنصار أو داعشالتي بايعت 

 العدالة إلى الوصول) د(

                                                           

 
  http://tanasuh.com/online/leadingarticle.php?id=5279 ليبيا، مفتي من بيان راجع 201
�" ليبيا مفتي أعلن ،)2013 كانون اIول/ديسمبر 27(الليبي ا9فتاء مركزالصادر عن   1587المرسوم رقم  في  202 

 :ما وجدت في غياب محرم أين رجل عليھا أي و& يدخل محرم، مع إ& المرأة تسافر �. وحدھا للمرأة بالسفر يسمح
http://ifta.ly/web/indes.php/2012-09-04-09-55-16/9- uncategoriesed / 1792-2013-12-03-09-

57-28.  



 أو شكاوى لتقديم وسيلة أيلم يكن لديھّن  اللواتي أفدن أنهّ  النساء من عددب المفوضية وموظفالتقى . 191
خطر كبير  ھناكوحسب تقديرھّن، . نضدھ ترتكبا تجاوزات أو انتھاكاتمن أجل  ل0نتصافطريقة 

4 يتصلن  بأنھنّ  النساء من عدد وقال. تجاوزاتال أو نتھاكاتمن ا4اشتكين في حالة  0نتقامللتعّرض ل
 مسؤولونالمشرفون عليھا  كان إذان غير متأكدات #نھ القانون إنفاذ مرافق من غيرھا أو الشرطةبمراكز 

 قبل من ھنّ اغتصاب أو قتلھنّ  إلىقد يؤدي في حّد ذاته دخول ھذه المرافق  وأنّ  حة،مسلّ  جماعات رسميون أو
 فيموظّ أثناء المقاب0ت مع  النساء عنھا رعبّ من بين المخاوف الكبرى التي  203. حةالمسلّ  الجماعات أعضاء

 .والتجاوزات ا�نسان حقوق انتھاكات لمرتكبي العقاب من ا�ف0ت استمرارنجد الخوف من  المفوضية

 والثقافية وا�جتماعية ا�قتصادية الحقوق-واو

 مقدمة. 1

 ذلك في بما والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية الحقوقع بالتمتّ  على سلبا 2014 منذ تدّ حالم القتال أّثر. 192
 ،بتوخرّ  المتحاربة، الجماعات نھبت وقد. الغذائية الموادر توفّ و الصحية، والرعاية والتعليم، السكن،

 با#من قةالمتعلّ  والتھديدات الطرقعلى  حواجزال وأعاقت .الحيوية التحتية البنى من وغيرھا المنازل رتودمّ 
 توفير على أيضاذلك  رأثّ كما . ا�نسانية والمساعدة والدواء، الغذاء مثل ا#ساسية لعالسّ  حركة كبير بشكل

 الطوارئ بإدارة قيتعلّ  فيما راخيالتّ  أو الحكومية وا�جراءات لين،المؤھّ  الموظفين نقص بسبب الخدمات
. المدنية الخدمة فيموظّ  أجور لدفع لا#وّ  المقام في المتاح التمويل تّم استعمال وقد. العامة موالا# واستخدام

 قرار بسبب الوضع تفاقم وقد 204.محدودة سةالمؤسّ  وتعزيز الخدمات تقديمة بالخاصّ  4عتماداتولكن كانت ا
 ظلّ  في ا4حتياطيات على للحفاظ الحكومية والبرامج الجھات من العديد إلى الدفوعات وقف المركزي البنك

 إلى ا#فراد وصول على سلبي تأثير العوامل ھذه لكلّ  كان وقد 205.ليبيا في القومي خلالدّ  في التراجع
 .بحقوقھم علتمتّ وا الضرورية الخدمات

 بالحقوق عالتمتّ  في ةخاصّ  صعوبات نووالمھاجر وا#طفال، داخليا، نودوالمشرّ  النساء تواجه. 193
 الموارد ذلك في بما( رعةالسّ  وجه علىالموارد  تسخير من بدّ  �و. والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية

 بالحقوق عالتمتّ  تعزيزمن أجل  ال0زمة النظم بناء �عادة المناسبة الظروف لتھيئة )الدولية والمساعدات
  .والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية

                                                           
 ،CEDAW / C / GC / 33 العدالة، إلى المرأة حول وصول 33 رقمالعامة للسيداو  CEDAW التوصية انظر  203

(2015.(  
1- 204

تشرين  ،الرئيسية والتحديات ا&قتصادية التوقعات: انتقالية بمرحلة تمرّ  التي العربية البلدان الدولي، النقد صندوق  

 تم حين في الميزانية، من المائة في 57 الرواتب مثلت ،2015 عام في المركزي، للبنك ووفقا. 14. ص ،2014 اIول/أكتوبر
. العامة الصحية والمرافق الصحي، والصرف والمياه والكھرباء الطبية للمستلزمات النفقات مجموع من المائة في 7 من أقل تخصيص

 30/9/215 حتى المتخذة والتدابير الميزانية 2015 عام في البيان انظر

http://cbl.gov.ly/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=177  

  2015 كانون اIول/ديسمبر 17 زيارة الموقع
 تشرين اIول/أكتوبر الوسطى، وآسيا اIوسط الشرق منطقة في ا9قليمي ا&قتصاد آفاق الدولي، النقد صندوق  205

 تدابير اعتماد أن إلى قد خلصت والثقافية وا&جتماعية ا&قتصادية بالحقوق المعنية اللجنة أن &حظ. 70. ص ،2015
تراجع  عن الديمقراطية الكونغو جمھورية لسلطات قلقھا عن وأعربت صارخا للعھد، انتھاكا يشكل عمدا تراجعية
: للدفاع اIموال جمع حين يتم في ا&جتماعية، ةمايوالح الصحة ذلك في بما للقطاعات ا&جتماعية، المخصصة الموارد

  .16. الفقرة E / C.12 / COD / CO / 4 انظر



 القانوني ا3طار. 2

 من مجموعة على يحتوي الذي ا4قتصادية  بالحقوق الخاص الدولي العھد في طرف دولة ليبيا. 194
 الضمانو 4ئق معيشة ومستوى والعقلية، البدنية والصحة والتعليم، العمل في الحق ذلك في بما الضمانات،
 المتاحة مواردھا به تسمح ما بأقصى خطوات اتخاذب الدول تلتزم 206.الثقافيةو ا#سرية والحياة ا4جتماعي

 ا4متناعذلك  يشملو. الحقوق ھذه وإنفاذ حمايةو باحترام الدول تلتزم 207.تدريجيا الحقوق ھذه تحقيق بھدف
والتي  ثالثة أطرافالتي تقوم بھا  الفعا# ومعالجة بالحقوق، عالتمتّ  مع يتعارض أن شأنه من عمل أي عن

 التدابير جميع واتخاذ ،)المسلحة الجماعات ا#فعال التي تقوم بھا ذلك في بما( حقوقال على تعديا شكلت
 بشكل ضقوّ ي قد المسلح الصراع أن حين في. تمييزال عدم أساس على الحقوق بھذه عالتمتّ  لضمان ال0زمة

 أولوياتملتزمة ب الدول ، تبقى)التحتية البنى تدمير خ0ل من ذلك في بما( الحقوق ھذهب ا#فراد عتمتّ  كبير
 الحقوق، من" ا#ساسي ا#دنى الحد" عن يقلّ  � ما لتحقيق ممكن جھد كلّ  وبذل الحقوق ھذه على الحصول

208.ا�نسانية المساعدات على الحصول تسھيل خ0ل من ذلك في بما
 

 الحقوق من بجوان تتناول التي القواعد من مجموعةعلى  أيضا الدولي ا�نساني القانون يحتوي. 195
 وسائل من كوسيلة التجويع استخدام على الحظر ھذه القواعد نجد بين ومن. والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية

 المدنيين انالسكّ  لبقاءيمكن ا4ستغناء عنھا  � التي المنشآت تعطيل أو تدمير أو مھاجمة وحظر 209الحرب،
 لوتسھّ  تسمح أن حةالمسلّ  الصراعات أطراف على يجب 210).والمياه والمحاصيل، الغذائية المنشآت مثل(

211.المحتاجين المدنيين إلى عوائق ودون بسرعة ا�نسانية ا�غاثة وصول 
 

 النتائج. 3

  الصحة في الحق) أ(

 كبيرة تحسينات إلى تأدّ  يالصحّ  القطاع في كبيرة استثماراتب الليبية السلطات قامت ،2011 عام قبل. 196
 النظام على رتأثّ  2011 في حالمسلّ  النزاعأّثر  212.للسكان العامة ةوالصحّ  الصحية، الرعاية تقديم في

 القطاعوزاد ضعف . 2014 عام في القتال أعمال اندلعت عندما صحيح بشكل يتعاف لم الذي الصحي،
والحاق  الصحية، عايةالرّ  مرافق استھداف تمّ  وقد. أسباب ةلعدّ  بالتقرير المشمولة الفترة خ0ل الصحي

                                                           
 ا&قتصادية بالحقوق المعنية اللجنة( الصحة في الحق خاص بشكل القطاع ھذا في الواردة الحقوقتشمل ا  206

 والثقافية ، وا&جتماعية ا&قتصادية بالحقوق المعنية اللجنة( التعليم في والحق ،)12 المادة والثقافية ، وا&جتماعية
 بالحقوق المعنية اللجنة( &ئق معيشي مستوى في الحق من كجزء والمياه الغذاء في والحق ،)14 و 13 المادتان

   ).11 المادة ،والثقافية  وا&جتماعية ا&قتصادية
  .2. المادة الثقافية، والثقافية وا&جتماعية ا&قتصادية بالحقوق المعنية اللجنة  207
 ا&قتصادية بالحقوق يتعلق فيما المسلحة النزاعات أثناء الدول حول التزامات جيدة لمحةمن أجل الحصول على   208

قامت . 2015 أيار/مايو  E / 2015/59، 19 ا9نسان، لحقوق السامي المفوض تقرير انظر والثقافية، وا&جتماعية
للحقوق  الدولي للعھد امتثالھا حول الدول من باستجواب عدد والثقافية وا&جتماعية ا&قتصادية بالحقوق المعنية اللجنة

 الكونغو وجمھورية أفغانستان، مثل المسلح النزاع حا&ت عن النظر ا&قتصادية وا&جتماعية والثقافية بغض
  .14. الفقرة ،E / 2015/59 انظر. الديمقراطية

  .14. المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  209
 العرفي، الدولي ا9نساني للقانون الدولية للصليب اIحمر اللجنة دراسة ؛14. المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  210

  .54 القاعدة
  .55 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني للقانونللصليب اIحمر  الدولية اللجنة دراسة انظر   211
  .10. ص ،2015 ،والتدخل العامة مخاطر الصحة وتقييم ليبيا، في ا9نسانية اIزمة العالمية، الصحة منظمة  212



 مسلحةال جماعاتال قبل من واختطافھم الصحية عايةالرّ  في العاملين مضايقة تتمّ و. ھانھب أو/و الضرر بھا
 ا#شخاص من وغيرھم المدنية، ھدافوا# المدنيين على الھجماتالخاص ب B القسم انظر( مختلفةال

 أعمال بسببولم يعودوا  ليبيافي في المجال الطبي  العاملين ا#جانب من العديدغادر ). ةالمحميوالمنشآت 
 الوصول يمكن � المستشفيات من المائة في 60 من أكثر أن ا�نسانية الشؤون تنسيق مكتب ذكر. العنف

 الشرقية المناطق في ةوخاصّ  ،2015 أيلول/سبتمبرو آذار/مارس بين النزاع مناطق في أغلقت تماما أو إليھا
 إلىوصل عدد الليبيين الذين ھم في حاجة  ،2015 أيلول/سبتمبر من اعتبارا أنه ھي والنتيجة 213.والجنوبية

214.شخص مليون 1.9 إلى ا#ساسية الصحية الرعاية احتياجات تلبية أجل من ضرورية إنسانية مساعدة
 

 في. الطبية والمستلزمات ا#دوية في النقص بسببمازالت تشتغل  التي الصحية الرعاية مرافق تأّثرت. 197
 على أّثر مما الطبية، المستلزمات مستودع تدمير تمّ  أن بعد 2014 تموز/يوليه في الوضع تفاقم بنغازي،

 مستشفى في مستودع تدمير إلى أيضا القتال ىأدّ  الشرق، في. بأكملھا الشرقية لمنطقةا إلى مداداتا�
215.الھواري

 

وراء  الرئيسي السبب كانت ا#مني الوضعب المرتبطة والصعوبات الھجمات ھذه أننجد  حين في. 198

. تي فشلت في اقرارھاالّ  أو /و الحكومة تھاالتي أقرّ  القراراتالوضع أيضا ب رأثّ ت ،في المستلزمات لنقصا
 الھجمات، ھذه مثل تكرار عدم وضمان ومنع، لمعالجة، خطوات الحكومة خذتتّ  لم الواردة، للمعلومات ووفقا

 في التخفيضاتكما أّثرت . ليبيا في الصحي للقطاع حتيةالتّ  البنية في المحدود ا4ستثمارذلك  إلىونضيف 
 كما. منھارا ظامالنّ  اعتبر لذلك 216.ليبيا في الصحية الخدمات ريتوف في الحكومية ا�دارات جميعات ميزاني

الذين  الليبيين المواطنين لبعض الصحية عايةالرّ  نفقات دفعت الحكومة تزال � القذافي، عھد في الحال ھو
 .واضحة غير تزال � الحا4ت اختيار معايير أنّ  رغم ،الضروري الع0ج يتلقّ الخارج من أجل  إلىسافروا 

 وقد. المناسب الوقت في وا�دارية الھيكلية القصور أوجه السلطات تعالج لم ذلك، إلى با"ضافة. 199
 مبادئ وأ ،يقع اعتمادھا �حالة الحا4ت واضحة آلياتغياب  إلى )WHO( العالمية الصحة منظمة أشارت

كما وصلت  217.فعاّلة ةتھا بصفوإداركافية للتنسيق بين لجان ا#زمة  مھارات وجود وعدم توجيھية،
 نظام وجود عدم إلى جزئيا ذلك ويعزى المعدية، ا#مراض انتقال خطرحول  2015 أيار/مايومعلومات في 

 بصفة منتظمة ا#مراض لمكافحة الوطني المركز إب0غ وعدم ر،مبكّ  وقت في وا4ستجابة والتنبيه ^نذارل
218.السابقة ا#شھر خ0ل

 

 التعليم في الحق) ب(

                                                           
. ص ،2015 أيلول/سبتمبر ، 2015عامة  لمحة في ليبيا: ا9نسانية ا&حتياجات ا9نسانية، الشؤون تنسيق مكتب  213 

 في الصحية المرافق من المائة في 70 أن ليبيا في العام ل]مين الخاص الممثل أفاد ،2015 آب/أغسطس في. 10
 ليبيا في العام ل]مين الخاص الممثل من تقرير ملخص: & تشتغل غير أو إليھا الوصول يمكن � إما كانت بنغازي
  .3. الفقرة ،2015 أغسطس 26 اIمن، مجلس إلى بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيس

  .5. ص ،2015 أيلول/سبتمبر ،2015عامة  لمحة في ليبيا: ا9نسانية ا&حتياجات ا9نسانية، الشؤون تنسيق مكتب 214 
  .13. ص ،2015 ، والتدخل العامة مخاطر الصحة وتقييم ليبيا، في ا9نسانية اIزمة العالمية، الصحة منظمة  215
  .19-18. ص ،2015 تشرين الثاني/نوفمبر ا9نسانية، ا&ستجابة خطة ا9نسانية، الشؤون تنسيق مكتب  216
  .14. ص ،2015 ، والتدخل العامة مخاطر الصحة وتقييم ليبيا، في ا9نسانية اIزمة العالمية، الصحة منظمة  217
  .14- 13. ص نفسه، المرجع  218



 شمال في التمدرس ا#على ومعد4تالطين يجيدون القراءة والكتابة  نسبة  اعتبرت ،2005 عام في. 200
 إلى يذھبون � ليبيا في ا#طفال نصففإن  ،2015 عام يونيو شھر في نشرت دراسةولكن حسب  219.أفريقيا

220.المدرسة
 

 عام في المسلح النزاع اند4ع منذ للتدمير ليبيا في المدارس من المائة في 40 نحوضت تعرّ . 201
 التقارير تشير بنغازي، في. 2015و 2014 في القتالبعد المتضررة وارتفع عدد ھذه المدارس  2011.221

احت0لھا  أو تمّ  ،تدميرللأو  ،ضرار& إماالمدارس ضت عرّ ت  إذ  222،مغلقة المدارس من المائة في 73 أن إلى

أصبح الوصول اليھا  أو اعتقال،مرافق  أو عسكرية منشآت إلى تحويلھاتّم  وأ 223داخليا، النازحين قبل من
 أن مجموعة مسلحة تستخدم المثال سبيل على نجد المفوضية فيھا قتحقّ  التي الحا4ت بين من 224.غير آمن

يونوسات  الصناعية ا#قمار صور وأظھرت. احتجاز عسكرية ومرفق قاعدةك بنغازي في ابتدائية مدرسة
أيضا  تستخدم ماربّ في مدرسة  احناتالشّ  من العديد وجود 2015 آب/أغسطس في عليھا الحصول تم التي

 الوصول وھم محرومون من داخليا، المشردين ماتمخيّ  في ا#طفال منكبير  عدديقيم . عسكرية #غراض
 إلى الوصول في صعوبات يواجھون ا�عاقة ذوي ا#طفال أن إلى حديثة دراسة وأشارت. التعليم مرافق إلى
 المفوضية تتلقّ   225 .سميالرّ  التعليم نظام من تماما ونمستبعد غالباھم و التعليم، أشكال من شكل أي

. التعليم إلى ا#طفال وصول في الفجوات لمعالجة الحكومة خذتھااتّ  التي الخطوات عن اجدّ  محدودة معلومات
 .ھذه المسألة ا#طفالالخاص ب (كاف) القسم تناولي

 والماء الغذاء في الحق) ج(

 شخص، مليون 1.28 إلىلعدد كبير من السكان يصل عددھم  الغذائي ا#من في حالمسلّ  النزاعأّثر . 202
 طرق نقطاعيعزى ذلك أساسا 4و. والجنوب بنغازي في، وبصفة خاصة وأشد داخليا دونالمشرّ  فيھم بمن

 وسائل فقدان وزيادة ا#سعار، وارتفاع الغذائية المواد فرتوّ  انخفاض وبالتالي القتال، بسبب التجارية ا�مداد
 الغذائية المواد أسعار وارتفعت 226.احتياجاتھم تلبية على قدرتھا أضعفت التي والعائ0ت لOفراد العيش

 .حاد بشكل كروالسّ  والدقيق ا#رز مثل ا#ساسية

 مباشرة مرتبطةھي  الغذائية المواد في نقص إلى أدت التي ا#سباب من العديد أننجد  حين في. 203
في  ا، سبباتخاذ اجراءات، أي في الحكومة عمل يعتبر  المباشرة، الحكومة سيطرة خارجوتبقى  راعلصّ با
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 .11. ص ،2015 أيلول/سبتمبر ،2015عامة  لمحة في ليبيا: ا9نسانية ا&حتياجات ا9نسانية، الشؤون تنسيق مكتب  226 



 ألغت أو تضخفّ  الحكومة أن 2015 تشرين الثاني/نوفمبر في العالمي الغذاء برنامج أعلن. ذلك أيضا
التقليص  إلىالعائ0ت اضطّرت  الغذائية، المواد أسعار رتفاعحسب ما ورد، ونظرا 4و 227،الغذائية ا�عانات

 .الموقف لمواجھة كاملة تفي كمية الوجبات أو الغاء واجبا

 على الحصول فرص على رثّ أ مما 228الرئيسية، المياه شبكات تعطيل إلى المسلح الصراع ىأدّ  وقد. 204
 كان قد ا4ضطراب ھذا أنّ  يبدو الحا4ت بعض في. والصحة لنظافةل كافيةال مياهالو للشرب، الصالحة المياه

 رتدمّ  قد ھناك المسلحة الجماعات أن ورد الناصرية، في المفوضية قبل من فيھا التحقيق تمّ  حالة في ،مفتع$
الشأن بالنسبة  ھو كماو. ل0ستعمال صالحة غير جعلھا مما البئر،الماء وردم  اتمضخّ  بتحطيمقاموا  إذ ،بئرا

 .السرعة وجه على معالجتھال إجراءات من بد � ب،الحر للحقوق ا4قتصادية وا4جتماعية التي أثرت فيھا

 شةوالمھمّ  للخطر ضةالمعرّ  اتئالف) د(

 بحقوقھم عالتمتّ ب قيتعلّ  فيما ةخاصّ  صعوبات اجتماعية فئاتتواجه   ا#منية، التھديدات إلى با"ضافة. 205
 تواجھھا التي التحدياتب تحديدا القسم ھذا من )كاف( و (ھاء) يھتم الجزآن. والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية

 ونزوح المنازل، دميرب في تتسبّ قد  الحضرية المناطق وحول داخلالدائر  لقتالا بما أنّ . وا#طفال النساء
 435.000 إلى 2014 أيار/مايو في 80.000 منارتفاعا كبيرا  داخليا دينالمشرّ  عدد ارتفع النطاق، واسع
 بما في ذلك المدارس و ظرفية،مساكن  في أو قاربا# معيعيش الكثير منھم  2015.229 أيار/مايوفي 

 الحصول في أكبرات صعوب وواجھوا رزقھم، مصادر دونالمشرّ  فقد ،ا#حيان من كثير في. والمستودعات
 إلىيفتقرون  ديارھم إلى العودة في الراغبينو داخلياكما نجد أن النازحين . الصحية والرعاية عليمالتّ  على

 التمييز المھاجرون يواجه 230.التعويض أو منازلھم، بناء وإعادة ،ھمممتلكاتتساعدھم على استرجاع  آليات
 الصحية والرعاية والسكن العمل على صولتساعدھم على الح أن يمكن التي الخدمات على الحصول في

 .ال0جئين وضع تفاقم في حمايةوال التشريعي ا�طار غياب ، كما يزيدوالتعليم

 ا3نسانية المساعدة تقديم) ه(

 الوضعتفاقم  بسبب إليھا الحاجة تشتدّ  التي ا�نسانية المساعدات إيصالا�غاثة وتعطلت عمليات . 206
 المجال في العاملين ضدّ  ھةالموجّ و حةالمسلّ  الجماعات قبل منالعديدة  جماتالھ من ضحيتّ  ما وھو ا#مني،

 لمساعداتل الدولي المجتمع ماتمنظّ في ائر الدّ  راعالصّ  كما أرغم). B القسم ذلك حوضّ ي كما( ا�نساني
الطاھر الزاوي  الشيخمة وحسب منظّ . بعد عن عملياتھا وإدارة المجاورة الدول إلى ا4نتقال على ا�نسانية

 ،)الغذائية وغير الغذائية المواد توزيعالخاصة ب الدولية ماتالمنظّ  من العديدعمل  تنفيذ ة فيشريكمة منظّ (
 الوطنية ماتالمنظّ  معظمكما بقيت  231.ا�ط0ق على إليھا الوصول يمكن � التي المناطق من العديدھناك 

                                                           

 
 .2- 1. ص الثاني، نوفنبر/تشرين 10 ،4. رقم ليبيا حول الوضع في التقرير العالمي، اIغذية برنامج 227

http://documents.wfp.org/stellent/groups/Public/documents/ep/WFP279311.pdf.  
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  .6. ص نفسه، المرجع  229
  .25. ص نفسه، المرجع  230
  الزاوي، الطاھر الشيخ منظمة تقديم  231



 شھدت. ت داعشيعابتي ال الجماعات عليھا تسيطر التي المناطق إلىغير قادرة على الوصول  والدولية
  .ة بالنظافةالخاصّ و ة،يالصحالمواد و الغذائية، والمواد ا#ساسية السلع في احادّ  انخفاضا المناطق من العديد

 

 العدل إقامة -زاي

 مقدمة. 1

 مثل الفاعلة الجھات ضدّ  عنيفة ھجماتوتعطيل عمله من خ0ل  الليبي، القضائي النظاماستھداف  تمّ . 207
 بتتسبّ  وقد. وتھديدات واختطاف واعتداءات قتلعمليات  إلىضوا الذين تعرّ  ةالعامّ  النيابة وأعضاء القضاة

 الشرقية المناطق ةوخاصّ  ليبيا، مناطق من العديد فيالقضائي  النظامعمل  تعطيلفي  الھجمات ھذه
 القضائية للجھات ا#من توفير نظامبقي . الخطر إلى مفتوحة تزال � التي المحاكم تضوتعرّ  والوسطى،

تحت سلطة  رسميا ھي التي المرافق من العديد على حةالمسلّ  الجماعاتتواصل سيطرة  مع كافي، غير
 2011 فيالذي وقع  حالمسلّ  النزاعفي ع$قة ب  المعتقلينمن  4فا[ حد ا[ن إلىع ولم يتمتّ  ،العدل وزارة

 التعييناتكما أصبحت . 2015 و 2014 فيكما ھو الشأن بالنسبة لمن اعتقلوا  قضائية،ال مراجعةبفرص ال
 ا بالنسبة أمّ . ليبيا ع فيمرتھنة بسبب النزاع السياسي الموسّ  قضائيينال مسؤولينالو لقضاةة باالخاصّ  ا#ساسية

 قدف ،)السابق القذافي نظام مسؤولي كبارل المستوى رفيعةات محاكمال مثل( تنفيذھا يجري للمحاكمات التي 
 وصولتعّذر ال ھي النھائية والنتيجة ،العادلة المحاكمة ضماناتب قيتعلّ  فيما كبيرة مخاوف أن ھناك  لوحظ

 .للعدالة حقيقيال

 القانوني ا3طار. 2

، كما القضائية والھيئات المحاكم أمام يمثل شخص #ي ضمانات ا�نسان لحقوق الدولي القانون ريوفّ . 208

 وسريعة متاحة انتصاف وسيلة إلى الوصول حق حرياته أو حقوقه انتھكت شخصأن تضمن لكّل  ولالدّ يلزم 
 الحقّ ب ا#شخاصع يتمتّ  والمدنية، الجنائية القضايا كل في. للعدالة الةفعّ  إدارة، وھو ما يتطلّب أساسا الةوفعّ 
 في لوحظ كما 232.القانون بحكم منشأةو ،ومحايدة ةومستقلّ  ةمختصّ  محكمة أمام وعلنية عادلة محاكمة في

 بجملة من احتجازھم يتمّ  الذين ا#شخاصيتمّتع  وا4ختفاء، وا4ختطاف فيالتعسّ  با4حتجازالخاص  C القسم
 في الحقب جنائية جريمة بارتكاب نوھمالمتّ ع كما يتمتّ  اعتقالھم، قانونية في طعنبال قيتعلّ  فيما الحقوق
 غير اعتقال أو ايقاف حالة في تعويض على والحصول ،ا4فراج عنھم أو ،معقولة ةمدّ  في ظرف محاكمة

التفاصيل حول الحق في  كلّ  ا�نساني والقانونمن القانون الدولي لحقوق ا4نسان  يعطي كلّ  233.ينقانوني
ن ا#فراد يمكّ  الفعّ  قضائي نظام وجود ا�نسان حقوق حمايةب تتطلّ  أوسع، نطاق وعلى 234.محاكمة عادلة

أّن  وضمان ،ضوا لھاالتي تعرّ  ا4نتھاكات عن تعويضات على للحصول والمحاكم المحامين إلى الوصولمن 

                                                           
  ).1( 14 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  232
  .9 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  233
 محاكمة في الحقوق قائمة على للحصول 15 و 14 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان انظر  234

 انظر الدولي، ا9نساني القانون بموجب المطبقة العادلة المحاكمة حقوق. ا9نسان لحقوق الدولي للقانون وفقا عادلة
للصليب  الدولية اللجنة دراسة ؛)2( 6. المادة الثاني، ا9ضافي والبروتوكول جنيف، &تفاقيات المشتركة 3 المادة

  .100 القاعدة العرفي، الدولي ا9نساني اIحمرللقانون



 أجل من مطلوب ھو ما لتوضيح إضافية معايير وضعت وقد. ا#شخاص حقوق4 ينتھك  ذاته حدّ  في النظام
 ا4ھتمام ھذا ويشمل 235 .القضاء استق0ل ذلك في بما القضائي، النظام في الفاعلة الجھات دور احترام

 المصالح تضارب من تھم مايوحلھم  ا#منتوفير و خدمتھم وشروط و4يتھم، ةومدّ  236القضاة تعيين إجراءات
  237.والتخويف

 والمحاكم القضاء. 3

 السلطة كانتقد و. القانون وسيادة العدل إقامة على مباشر بشكل القضاء تستھدف التي الھجمات تؤثر. 209
 نوعوالمدّ  القضاة ضوتعرّ  المحاكم مباني قصفت وقد. قتلالو تخويفھدفھا ال لھجمات ھدفا القضائية

 بنغازي محكمة في قنبلة انفجار الھجمات ھذه وتشمل. وا4ختطاف وا4عتداءات ا4غتيا4ت إلى 238نوالعامّ 
 ،2014 شباط/فبراير في درنة فيسابقا  عام عيمدّ و قاض واغتيال ،2014 كانون الثاني/يناير في الجنوبية

، 2014 آب/أغسطس وفي. 2014 نيسان/أبريل في للقضاء العالي للمعھد العام المدير نائب واختطاف

 لھجماتكانت ا ا#حيان، بعض في. القصف إلى طرابلس وسط في والمحاكم العام عيالمدّ  مكاتب ضترّ تع
 محاكمة وأ اعتقال إحباطبھدف  أو ا#فراد، بعض عن ا�فراج أو ا4عتقال مثل دة،محدّ  مطالبمرتبطة ب

 .المسلحة الجماعاتمن  أعضاء

 فتتوقّ  ليبيا، من أجزاء بعض في. بالغ أثر العامة النيابة وأعضاء القضاة واختطاف 4غتيالوكان . 210
 شھري خ0لالجاري  القتال بسبب أنشطتھا تعليق إلى المحاكم تاضطرّ  طرابلس، في. العمل عن المحاكم

 2014.239 في وبنغازي، سرتو درنة، في المحاكم عن العمل وتوقفت. 2014 آب/أغسطسو تموز/يوليه
 حريزان/يونيه في معملھ استئناف وارقرّ في جنوب بنغازي  العامة النيابة وأعضاء القضاة أنّ  قاريرالتّ  وتفيد

 ومحكمة بنغازي شمالفي  محكمة، في حين بقيت ملحوظ بشكلالعمل بدا منخفضا  يرس أنّ  رغم ،2015
بعثة ا#مم المتحدة للدعم في  للمفوضية، بالنسبة عبالصّ  من كان لقد 240.نفسھا مغلقتان المدينة في أخرى

 سير ومحينة حول  شاملة معلومات على لحصولا المتحدة ا#مم في الفاعلة الجھات من غيرھا أو ،ليبيا

                                                           
 والمبادئ ؛)1985( 40/32 العامة الجمعية قرار بموجب أقرت القضائية، السلطة استق;ل بشأن اIساسية المبادئ  235

 اIمم مؤتمر قبل المعتمدة من المحامين، دور بشأن اIساسية والمبادئ العامة النيابة أعضاء دور بشأن التوجيھية
  .1990 المجرمين، ومعاملة الجريمة لمنع الثامن المتحدة

 المبدأ القضائية، السلطة استق;ل بشأن اIساسية المبادئ": �ئقة غير دوافع" على أساس القضاة تعيين يتم � أن يجب  236
 مستقلة ھيئة قبل من أنه يفضل أن يتن تعيين القضاة والمحامين القضاة باستق;ل المعني الخاص أوصى المقرر. 10

من  أغلبية مع المعنية، اIطراف من وغيرھم واIكاديميين والمحامين المشرعين من متوازنة، بطريقة تتكون،
 / A / HRC والمحامين، القضاة باستق;ل المعني الخاص المقرر تقرير: ين لمھامھممارسضاة الماIعضاء يمثلون الق

  .28.  الفقرة ،2009 آذار/مارس 24 ،11/41
 القضائية والھيئات المحاكم أمام المساواة في الحق: 14 المادة ،32 رقم العام التعليق ا9نسان، بحقوق المعنية اللجنة   237

 السلطة استق;ل بشأن اIساسية المبادئ. 19. الفقرة ،CCPR / C / GC / 32 (2007) عادلة، محاكمة في والحق
  .11 المبدأ القضائية،

  .الدولي ا9نساني القانون بموجب ة كمدنيينمايبالح العامون والمدعون القضاة يتمتع  238
 الوزارات معظم على السيطرة قد فقدت أنھا 2014 آب/أغسطس في قد أعلنت في ه أن الحكومة أيضا &حظ   239

 عامة لمحة المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا :العدل وزارة ذلك في بما طرابلس، في الحكومية والمرافق
 ،2014 أيلول/سبتمبر 4 ، ليبيا في الجارية العنف أعمال خ;ل الدولي ا9نساني والقانون ا9نسان حقوق انتھاكات عن
  .9. ص

تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة  240
  .29. ص ،2015 الثاني/نوفمبر



 رغم ،كانت مفتوحة الغرب في المحاكم بعض أنّ  المعلوم ومن. ليبيا أنحاء جميع في المحاكم في العمل
 .الجنائية العدالة مسائل من حساسية أقلّ  تعتبر تيالّ  المدنية القضاياا4ھتمام ب على أكثر تركيزھا

 وإصدار التحقيقات إجراء في مستمرّ  المكتب أن لمفوضيةا العام ائبالنّ  مكتب في مسؤول أبلغ. 211
 أعضاء ضدّ  صدرت ا4عتقال راتمذكّ  من العديد أنّ  مسؤول أفاد ،جانب ذلك إلى. توقيف راتمذكّ 

 اعتقالب قيتعلّ  فيما ا�جراءات من المزيد وضع تمّ  وقد. التنفيذ حيز تدخل لمھا ولكنّ  حة،المسلّ  الجماعات
 ،المحاكم عمل على احاليالقيود المضروبة  على وكمثال. ا#مني الوضع نتحسّ  انتظار في ا#شخاص ھامواتّ 
 أي تلقّ ي لم لكنهو ،الجاروشي الناصر عبد العام ائبالنّ  اختفاءن ع الب0د شرق في لطاتالسّ  العام النائب أبلغ

 .وجوده مكان أو مصيره بشأن معلومات

 القضائية للجھات ا#من توفير نظام أن المفوضية ترى ومراجعتھا، الواردة المعلومات أساس وعلى. 212
 القضائية الشرطة تتحّمل. كاف غير) المرافق من وغيرھا كماالمح يحضرون الذين #ولئك وبالنسبة(

 أعضاءمن  10.000قرابة  صفوفھم تشمل ذلك، ومع المحاكم، أمن على الحفاظ في الرئيسية المسؤولية
علمت  وقد 241.شامل تدقيق دون 2011 بعد التسريح جھود خ0ل دماجھما تمّ  الذين حةالمسلّ  الجماعات

 وھذا. حةالمسلّ  الجماعات لھذهئھم و4حافظوا على  القضائية الشرطة أفراد بعض أن ا�نسان حقوق ضيةمفوّ 
 الجماعات لهتشكّ  الذي التھديد ضدّ  الةفعّ  حماية توفيرفي  القضائية الشرطة مؤّسسة قدرة يضعف ا#مر
 .حةالمسلّ 

 نصف حوالي أنّ  سابق وقت في ا�نسان حقوق مفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرت. 213
 ةقوّ أخذنا بعين ا4عتبار  إذا وحتى 2014.242 في القتال أثناءكانوا يقومون بواجبھم  القضائية الشرطة ضباط

من قبل أطراف مسلّحة  حةمسلّ ال ھجماتال لصدّ  اتوالمعدّ  القدرات إلى تفتقر ھافإنّ  ،برّمتھا الشرطة القضائية
 يةمحلّ  حةمسلّ  جماعاتأن المراقبة تقوم بھا  ظھري العدل، لوزارة تابعةال مرافقلا من كثير في. داجيّ تسليحا 

 .القضائية الشرطة من بد4

 التھديدات تقييمھناك حاجة ل أنّ  الليبية لطاتالسّ  المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا نصحت. 214
 في 243.على ا#قلّ  والدفاع الداخليةي وزارت من بدعم والقضاء، المحاكم حمايةل المناسبة ا#منية والخطط

 العدل وزير قال كمايجب عليه تأمينھا، و تيال العدالة قيحقّ  � النظام فإنّ  مناسبة، حماية وجود عدم حالة
 ".يحكم أن يمكن �الخائف  القاضي" ، ا�نسان حقوق لمفوضية السابق

 بالنزاع في ع�قة نوالمعتقل. 4

 رھن بقوا منھم العظمى الغالبية أن إ4 ،ا#فراد من ا[4ف اعتقال تم، 2011ح في المسلّ النزاع  منذ. 215
 مرافق فيرھن ا4عتقال  شخص 6200بقي حوالي  ،2014 آذار/مارس منذ. عادلة محاكمة بدون ا4حتجاز

                                                           
 مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا :الجنائية السج;ت مراجعة على مقتصرا كان الفحص أن المعلوم من  241

  .6. ص ،2013 تشرين اIول/أكتوبر ليبيا، في الحجز أثناء والوفيات التعذيب ا9نسان، حقوق
 الدولي ا9نساني والقانون ا9نسان لحقوق انتھاكات عن عامة لمحة المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  242

  .9. ص ،2014 أيلول/سبتمبر 4 ليبيا، في الجارية العنف أعمال خ;ل
 / A / HRC ا9نسان، لحقوق السامي المتحدة اIمم مفوض تقرير: ا9نسان حقوق مجال في لليبيا التقنية المساعدة  243

  .10. ص ،2014 كانون الثاني/يناير  13 ،25/42



 ويقضونجملة المحتجزين  من المائة في 10 وحوكم من بينھم عدد 4 يفوق ،العدل وزارة سيطرةتحت 
وبالتالي اما توجيه تھم  العامة، النيابةعلى  المعتقلين حا4تمن المفروض عرض  وكان 244.بالسجن عقوبات

محدودا  مالتقدّ  كان ،2014 في القضائية الخدمات انھيار قبل حتى. سراحھم إط0ق أولھم وتقديمھم للمحاكمة 

 قد الوضع أن يعتقد � 245.متتالية مناسبات في الوطني التشريع في دةالمحدّ  لمواعيداحترام ا يتمّ  لمجّدا، و
يھتم . زاعبالنّ  في ع$قة المعتقلين عدد ازداد ،2015 و 2014 في الصراعات وخ0ل. 2015 خ0ل نتحسّ 

  .قضائية مراجعة على الحصول وعدم فيالتعسّ  ا4حتجاز مستوىمن ھذا التقرير ب Cالقسم 

 والتجاوزات ا3نسان حقوق انتھاكات في والمحاكمات التحقيقات. 5

 العدالة نظام 4نھيار نتيجة أنه سابق وقت في المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا . ذكرت216
 فعالة بصفة  نتصافا4 أو ،حمايةال لطلب ضحاياالبقيت السبل أمام  ليبيا، من كثيرة أجزاء في الجنائية

 فتحل قليلة تم اتخاذھا إجراءات أن إلى وخلصت 246.التي تعّرضوا اليھا محدودة جدا والتجاوزات ل0نتھاكات
 4 يتعارض مع  التقييم ھذا 247.العدالة إلى الجناة وتقديم ةومستقلّ  ومحايدة الةوفعّ  وشاملة سريعة تحقيقات

 .التقرير ھذا نتائج

. تم تنفيذھا التي الجنائية العدالة إجراءاتب قيتعلّ  فيما خطيرة نقائصوجود  لوحظ لقد ذلك، على ع0وة. 217
 37 محاكمة في حكمھا طرابلسفي  الجنايات محكمة أصدرت ،2015 تموز/يوليه 28 في الصدد، ھذا في
. 2011 في حالمسلّ  النزاع خ0ل ارتكبت التي الجرائمع0قتھم ب بتھمة القذافي نظام مسؤولي كبار من

 248السنوسي  ' عبد السابق المخابرات رئيسو القذافي، ا�س0م سيفأصدرت المحكمة حكمھا بإعدام 
كما . بالرصاص رميا آخرين متھمين وستة القذافي نظام في وزراء رئيس آخر ،المحمودي البغداديو

 لفترات بالسجن المتھمين من ىتبقّ  ما على وحكم. الحياة مدى بالسجن آخرين ثمانية علىأصدرت حكما 
 مخاوفعن  المفوضيةو/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا توأعرب. سنة 12 وسنوات  خمسة بين تتراوح

 م0ئم، دفاعع بالتمتّ  في الحقلم يحترم  إذ، العادلة للمحاكمة الدولية المعاييرلم تحترم  جراءاتا� أن من جدية

                                                           
 تعدادھو مستخرج من  الرقم ھذا ،بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا ذكرت كما. السابق العدل وزير مع مقابلة  244

 عن معلومات تضمنت والتي ،2014 آذار/مارسو شباط/فبراير خ;ل شھري القضائية الشرطة به قامت الذي السجناء
 S / 2014/653، 5 ليبيا، في الدعم بعثة عن المتحدة اIمم العام اIمين تقرير: ا&عتقال وفترة التحقيقات، وحالة التھم،

  .51. الفقرة ،2014 أيلول/سبتمبر 
تشرين  ليبيا، في الحجز أثناء والوفيات التعذيب ا9نسان، حقوق مفوضية / في ليبيابعثة ا4مم المتحدة للدعم  انظر  245

 أيار/مايو المعتمد في" ا&نتقالية بالفترة الخاصة ا9جراءات" بشأن 38 القانون بموجب. 5. ص ،2013 اIول/أكتوبر
. المسلحة الجماعات لدى المحتجزين جميع فحص حا&ت لضمان شھرين والدفاع الداخلية وزارتي منح تم ،2012

 ابتداء من تاريخ صدوره، يوما 90 لمدة نھائيا موعدا 2013 أيلول/سبتمبر المعتمد في ا&نتقالية العدالة وضع قانون
  .العامة النيابة إلى إحالتھم أو السابق النظام ظل في بالجرائم يتعلق فيما المتھمين ل`فراج عن المعتقلين

 16 ليبيا، في ا9نسان حقوق حالة عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / المتحدة للدعم في ليبيابعثة ا4مم  تقرير  246
  .30. ص ،2015 تشرين الثاني/نوفمبر

  .نفسه المرجع  247
 القذافي ا9س;م وسيف السنوسي # عبد نقل وطلب اعتقال مذكرات الدولية الجنائية المحكمة أصدرت ،2011 في  248

 أن ا&ستئناف دائرة أكدت ،2014 أيار/مايو 21 يوم. با&عتراض على الحا&ت الليبية السلطاتقامت . &ھاي إلى
 أن 2014 تموز/يوليه في ا&ستئناف دائرة قررت المقابل، في. المحكمة أمام مقبولة كانت القذافي ا9س;م سيف قضية
 قبل ما دائرة أكدت ،2014 عام اIول/ديسمبركانون  10 يوم. المحكمة أمام مقبولة غير السنوسي # عبد قضية

  .اIمن مجلس إلى اIمر وأحالت المحكمة، إلى القذافي ا9س;م سيف تسليم في فشلت قد ليبيا أن المحاكمة



 القضية ملف علىواعتمدت النيابة  ،التعذيب إلىوا تعّرضالذين ھمين بعض المتّ  شكاوىلم يتم التحقيق في و
249.علنية جلسة في الوثائق تقديم أو الشھود سماع دون فقط كدليل

 

  التسييس. 6

. القضائي النظام على تأثير أيضا العام الوطني والمؤتمر النواب مجلس بين السياسية 0نقساماتكان ل. 218
 نيعيت تمّ  كما 250.ا#على القضاء مجلس تشكيل بشأن قوانين الكونغرس أصدر ،غياب اتفاق حوله رغمو

 في قاضيا 36 وتم تعيين ،على التقاعد و4يته المنتھية الرئيسبعد احالة  251العليا، للمحكمة جديد رئيس
 في عام نائبعن تسمية  يعلن لم السياسية، ا4نقسامات إلى ونظرا 2015.252 تشرين ا#ول/أكتوبر

 المدعيأكبر النواب العامين سنا دور  مارس، يذلك من بد4. بالوظيفةبعد تقاعد القائم  2014 حريزان/يونيه
 الفصل في ذلك ورد كما ،التي كانت قد أھملت أو عليھا المتنازع التعيينات إلى با"ضافة. العام بصفة مؤقتة

 تأصبح قد القضائية الجھات أنّ  من ھمقلق عن المحاورين بعض أعرب العدالة، قطاعالخاص ب ابعالسّ 
   .الخصوص وجه على حةالمسلّ  الجماعات من اتلضغوط الخضوع بسبب للخطرة ضمعرّ 

  

 .نووالصحفي ا%نسان حقوق عن نوالمدافع -حاء

 مقدمة. 1

 حقوقعن  ومدافع محامي شاعر، وھو ،المسماري الس0م عبد كتبھا قصيدة يھ" الخوف مدن. "219
المسماري دفع  الس0م عبد لكنو ،القصيدة في بنغازي مدينته يصف كان إذا المعروف غير ومن. ا�نسان

ھم فااستھدتم  الذين ا�نسان حقوق عن المدافعين بين من ھو. 2013 منتصف في اغتيل إذ باھظا، نشاطه ثمن

 عن المدافعين حمايةل 2014 تشرين ا#ول/أكتوبر خاصة فيدعوة  اميالسّ  ضالمفوّ  أطلق. نشاطھم نتيجة

                                                           
249

متاح على  ،تموز/يوليه 28 ،القذافي عھد في المسؤولين محاكمة في الحكم بشأن المخاوف ،بعثة اIمم المتحدة للدعم في ليبيا انظر   

الموقع التالي : 
https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=3543&mid=6187&ItemID=2099165. 

  يا لحقوق ا&نسان:أنظر أيضا اع;م صحفي للمفوضية العل
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16271&LangID=E  

  
  ).العام الوطني المؤتمر( القضائية السلطة وضع بشأن 6 رقم للقانون المعدل 2015 لسنة 6 رقم القانون  250
القمودي  محمد القاضي يقضي بتعيين 2015-50 رقم القرار العام الوطني المؤتمر أصدر ،2015 أيار/مايو 20 يوم  251

  كمال ديحان القاضي ، الحالي المتقاعد الرئيس محلّ  ليحلّ  العليا، للمحكمة رئيسا الحافي
  .2015 لسنة 58 رقم القرار العام الوطني المؤتمر  252



 تقريربرفع  ا�نسان حقوق مفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا وقامت 253ليبيا، في ا�نسان حقوق
2015.254 آذار/مارسفي  وضعھم عن لمفصّ 

 

 التي وا4عتداءات ا4نتھاكات من كبيرا عددا قتوثّ  إذ ،السابقة التقارير مع التحقيق ھذا نتائجتتفق . 220
 ا4غتيا4ت الحا4ت ھذه وشملت. 2015 و 2014 في ليبيا في ا�نسان حقوق عن المدافعين ضد ذتنفّ 

 إلىوأّدت ھذه التھديدات  المكاتب، على القانونية غير والھجمات والتھديدات الخطفو القتل، ومحاو4ت
 المدافعين من العديد اضطرّ وھو ما  الجناة، به عيتمتّ  الذي العقاب من ا�ف0ت إلىانتشار الخوف، با�ضافة 

 .الب0د داخل المستقلة ا#صواتإخماد  إلىأّدى و ليبيا، من الفرار أو ا4ختباء إلى ا�نسان حقوق عن

 القانوني ا3طار. 2

في  أو فرديا ينشطون الذين ا#شخاص لوصف يستخدم مصطلح ھو 'ا�نسان حقوق عن نوالمدافع'. 221

 ا�نسان حقوق عن المدافعتعريف  يقتصر � 255.ا�نسان حقوق حماية أو تعزيز على مجموعة إطار
 من يعملون الذين ا#شخاص من مجموعة أو شخص أي يكون قد ولكن ،محّددة واحدة مھنة إلىبانتمائه(ھا) 

 حقوقات منظم أو ا�نسان، لحقوق الوطنيةات مؤسسال موظفو المثال سبيل على: ا�نسان حقوق تعزيز أجل
 حقوق قضايا عن ا�ب0غالذين يقومون ب نووالصحفي ا�نسان حقوق ون المدافعون عنمحامال ا�نسان،
 عيتمتّ  التي الحقوق بنفس ا�نسان حقوق عن المدافعون ويتمتع. الضحايا يعالجونالذي  طباءا# أو ا�نسان،

 .ا#شخاص من غيرھم بھا

 النتائج. 3

 ا3نسان حقوق عن المدافعون) أ(

 في بما ا�نسان، حقوق عن نوالمدافع يواجھھاا#وضاع التي  حول التقارير من عددا المفوضيةتلقت . 222
 13 قتل ،2014 عام بداية منذ أنه الواردة التقارير أفادت. نشطاءوال نووالمدون نووالصحفي نوالمحام ذلك
ة مضايقال إلى الكثيركما تعّرض  ،آخرون 36 اختطف، فيما اعتقل أو ا�نسان حقوق عن المدافعين من

زالوا � ا�نسان حقوق عن نيالمدافع أن الواضح من الواردة، لمعلوماتا علىبناء . جسديا ا�ھانةوالتھديد و
 .م#نشطتھ نتيجة حياتھم على خطيرة تھديدات، ويواجھون ليبيا فيمستھدفين 

 المدافعين من عدد اغتيال تم القانونية، غير وا�عدامات القتل حول )ألفالقسم ( في حموضّ  ھو كما. 223
 الناشطين فااستھد في الحا4ت ھذهتمثلت أغلب . بالتقرير المشمولة الفترة خ0ل ا�نسان حقوق عن

                                                           
 ،"ليبيا في ا9نسان حقوق عن المدافعين على ا&عتداءات يدين زيد المتحدة ا&نسان لدى اIمم  حقوق مفوض" انظر  253

على الرابط التالي:  متاحة وھي
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15168  

 آذار/مارس 25 لھجمات"، يتعرضون ا9نسان حقوق عن المدافعون المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  254
 حقوق نشطاء على الھجمات حول عن القلق 1 في الفقرة ،28/30 ا9نسان حقوق مجلس كما عّبر قرار. 2015

  المدني المجتمع منظمات وأعضاء والصحفيين، ا9نسان
 ا9نسان حقوق ةمايوح تعزيز في المجتمع وھيئات والجماعات اIفراد ومسؤولية بحق المتعلّق ا9ع;ن انظر  255

كانون   10المؤرخ في  53/144 العامة الجمعية قرار أقّرهالذي  عالميا، بھا اIساسية المعترف والحريات
  ا9نسان حقوق عن الخاص بالمدافعين ا9ع;ن باسم والمعروف ،1998 اIول /كانوناIول/ديسمبر



 ھذا في الحا4ت أبرز من واحدة عرض تمّ  وقد. أقرانھم عمل على سلبي تأثير إلىأّدى  مما البارزين،
 25 في بوقعيقيص سلوى ا�نسان حقوق مجال في ةوالناشط ةالمحامي اغتيال، وھي قضية التقرير

اط0ق  إلىضت تعرّ  أنھا الجثة تشريح كشف). النواب مجلس انتخابات يوم نفس في( 2014 حريزان/يونيه

 على الرئيسي اھدالشّ وقيل أن  ،والصدر الرأسالنار عليھا حيث أصابتھا عّدة رصاصات  على مستور 
لم يتم ا�ذن بالقيام بأي  لمفوضية،وحسب ما ورد على ا. الشرطة لدى احتجازه أثناءقد قتل  قتلال أحداث
 إلى بوقعيقيص سلوىبملف  البداية يكلّف ف الذي العام المدعي ، كما تعّرضالشاھد وفاة في تحقيق

يصف . حتى ا[ن الھجوم ذيمنفّ لم يتم التعّرف على . مفقودا زالو4 بنغازي في تفتيش نقطة عندا4ختطاف 
 ناغتيالھ تماللواتي  اتالبارز الناشطاتالتي تخّص  خرىا# الحا4تعددا من  من ھذا التقرير  (ھاء)القسم 
 .العنف على أساس النوع ا4جتماعي علىأو  المرأة ضد التمييزبسبب 

من  رمتأخّ  وقت في الكوافي وسامي سعود بن توفيق :ا�نسان حقوق عن المدافعين من نااثن اغتيل. 224

. بنغازي وسط جنوب ،الكيش حي في سيارته يقودبن سعود  كان عندما .2014 أيلول/سبتمبر 19 يوم ةليل
ينسب بعض . عليھما النار السيارات ھذه يستقلون ا#شخاص من عدد وفتح تجاھھم، سيارات ث0ث تسارعت

 ثتحدّ  قد كان سعود بن توفيق أن إلىين مشير الشريعة، أنصار إلى المسؤوليةمن أجريت معھم مقاب0ت 
 #ي بالنسبة: "التالي النحو على التي يقومون بھا قتلأعمال ال ربرّ وكّل من  الكتائب ضدّ  على الفيسبوك سابقا

 ھو الشارع غضب بأنّ  علما أحيطكم أن أودّ  الشريعة، أنصارخاصة و الكتائب، دعمي زال �] ...[ شخص
 أي فإن نظري، وجھة من. يرحم � التاريخ. المضاد الجانبمع  وليس الشارع،لذا كونوا مع  جارف، بركان

 .256" مھل شريك ھو القتلة اتمارسم ريبرّ []  شخص

ق وتتعلّ . ا�نسان حقوق عن المدافعين على أخرى اغتيال محاو4ت عدة عن تقارير المفوضية تلقت. 225

واتھم . بنغازي في سيارتهفي  ناسفة عبوة قام قاتلوه بوضع ا�نسان حقوق عن مدافعحدى ھذه الحا4ت بإ
 محاولة من نجا هأن ا�نسان حقوق عن ينالمدافعأفاد أحد  أخرى، قضية وفي. الشريعة أنصارالضحية 

ذلك  بعد أسابيع بضعة اختطاف محاولة من نجا ابنه أن ورد كما. 2014 تموز/يوليه في بنغازي في اغتيال

 .ذلك على إثر ليبياغادر  وقد ،الشريعة أنصار قبل من

ھم أحد أفاد إذ، واضح ا�نسان حقوق عن خرينا[ مدافعينال على ا4غتيا4ت لھذه سلبيال تأثيرال إن. 226

 اطلعت. ا4جتماعية ا�ع0م وسائل أو نصية ورسائل ھاتفية مكالمات طريقعن  بالقتل، تھديداتى تلقّ  أنه 
 عن المدافع واصل التھديدات، ھذه ورغم. ا4جتماعية ا4ع0م وسائل علىمجھولة  رسائلعلى  المفوضية

 أمن ساتمؤسّ  وتمكين المشروعة، غير المسلحة الجماعات تفكيك إلى الدعوة في نشاطه ا�نسان حقوق
 2014 أيلول/سبتمبر في سعود بن توفيق ا�نسان حقوق عن المدافع زميله اغتيال كان ذلك، ومع. الدولة

  .آمنبحثا عن مكان في وقت 4حق  ليبيامن  ثمأّو4  رأسه مسقطمن  الھروبالسبب في اتخاذ القرار ب

                                                           
256

   https://www.facebook.com/#!/tawfik.bensaud/posts/10202049884921267؟fref=nf 

  



ناشط في حقوق ا4نسان  وأفاد. ا4نتھاكات إلى أيضا ا�نسان حقوق عن المدافعين تعرضت عائ0ت. 227

تشرين  في ريدمالتو نھبال إلىقد تعّرض  الليثي حي في عائلته منزل أنّ  عاما 24يبلغ من العمر  بنغازي من

 وقال. المشروعة غير حةالمسلّ  الجماعات وتفكيك القانون سيادة إلى دعوته على اردّ  2014 الثاني/نوفمبر
 عن ا�نسان حقوقمن مكان اقامته، كما عبر ھذا الناشط في  ل0نتقال هاضطرّ  مما بالقتل، تھديدات ىتلقّ  هانّ 

 .المسؤولة ھي الشريعة أنصار بأن اعتقاده

 أحد وكان. ا�نسان حقوق عن المدافعين ضد التھديداتفي  المفوضية حققت الحا4ت، من عدد وفي. 228
 حول الوعي مستوى رفع إلى تھدف جديدة جمعيةقد قام بتأسيس  طرابلس من ا�نسان حقوق عن المدافعين

 رسائل ىتلقّ  هنّ أ قال ا#ول، نشاطھممن  وجيزة فترة بعدو ،المجتمع في ا�نسان وحقوق الديمقراطية مبادئ
 :قائ$ وأفاد. القتل أو لخطفاسيكون مصيره مع التھديد أن  ،مھمواصلة نشاط من مھرتحذّ  نصية

أعبر فيھا عن رفضي  الفيسبوك صفحتي الخاصة على على تصريحات نشرتبعد أن "
 طرابلس، مطار على للسيطرةالتي قامت بھا فجر ليبيا  العملية خ6ل المدنية ا.حياء قصفل
بعد ذلك تم و. التابعة لحفتر الكرامةتتھمني بالتعاون مع عملية  رسالة 20 من أكثرصلتني و

 رتقرّ  لذلك".  رأسك القادم" تقول السيارة على رسالة تركتتخريب سيارتي الخاصة و
 ". فورا الب6د من الفرار

 ومقرھا ا4نسان حقوق منظمة رئيس اختطاف تخص المفوضية قبل من موثقة أخرى حالة ھناك. 229
 رفع لىاو الغرياني الصادق ليبيا، في العام المفتي "قالة البرلمان يدعو بيانا أصدر أنه وذكر. طرابلس
 :ما تعرض اليه قائ0 اصفاتحدث وو طرابلس، في الشارع من اختطافه تم وجيزة، فترة بعد. عنه الحصانة

، الشارع في أسير كنت عندما نيووھاجم مدنيتين سيارتين من مسلحين رجال أربعة نزل"
 يريدون أنھم اعتقدت عب.بالرّ  شعرت لذلك مني، واقتربي ان قبلوأطلقوا النار في الھواء 

 في نيوضعوو الب6ستيك من بكيس رأسيوا وغط يدي قيدواھم ، لكنّ العامة ا.ماكن في قتلي
ھمونني انوا يشتمونني ويتّ كالضرب ولكنھم  إلىض أتعرّ  لم. سياراتھم &حدى الخلفي المقعد

 ّ  لم. عسكرية قاعدة إلى وصلنا ،على متن السيارة ساعة نصف حوالي بعد. متعاونني نبأ
نزعوا  ، ثمّ صغيرة زنزانةقاموا بسجني في . مكانال تحديد أو الناس رؤية على قادرا أكن

 اعتقالي، من ا.ولى ا.ربعة ا.يام خ6ل. قبل أن يغادروا المكان كيسال وازالي وأالقيود عنّ 
أو أن  شخص، أي مع التواصل على قادرا أكن لم إذ الخارجي العالم عنتام  معزلفي  كنت

 ". أي شخص أعرفه ا.قل على أو بأھلي صلأتّ 

  

 :طرابلس من ا�نسان حقوق عن معروف مدافعكما أفاد . 230

 التھديدات من العديد تلقيت ، ليبيافجر  ضد وموقفي ا&نسان حقوق مجال في لنشاطي نظرا"
انت الورقة تحمل ك، المنزلباب  أمام ورقة زوجتي وجدت ومؤخرا النقال ھاتفي على

تين تعدني كلم إلى با!ضافة والعلماني، متعاونوال ،مرتدّ ني بالتصف كلمات ث6ثصورة لي و



. التھديد يةجدّ  ، كما وضعت رصاصة حقيقية مع الرسالة تأكيدا علىقريب وقت فيبالقتل 
 ".ممكن وقت أقرب في المحافظة من الفرار رتقرّ  لكلذ

أن  إلىمع ا4شارة  ، مماثلة تھديداتأنھن تلقين  ا�نسان حقوق عن المدافعاتعدد من  توأفاد. 231

ھن عن وصدّ  أخريات نساء ردعأيضا  ولكن ،ھن فحسبنشاط ردع إلى انيھدف�  والمضايقة التخويف
المرأة  ضدّ  العنفا4ھتمام ب إطاربھذه المسألة في (ھاء)  القسمويھتم . العام المجال فيصوتھّن ا�جھار ب

 .النوع ا4جتماعي أساس على والتمييز

 ا3نسان وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس) ب(

 المدنية للحريات الوطني المجلسوتعّرض أيضا  ،الليبية لحقوق ا4نسان الوطنية المؤسسة ضتتعرّ  .232
 رتذكّ  كما. أدنى مستوى إلىالمنظمتين  تراجع نشاط إلىى مما أدّ  ةمستمرّ  ھجمات إلى  ا�نسان وحقوق

 المجلس وموظفي أعضاء أن ،2014 تشرين ا#ول/أكتوبر في المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا
فجر  إلىا4نتماء  عونيدّ  أشخاص قبل من تھديد مكالماتقد تلقوا ا�نسان  وحقوق المدنية للحريات الوطني

 المجلس مكتب إلى وا في وقت 4حقذھب، قد يبدو ما لىفجر ليبيا، ع إلىويظھر أن مسلحين تابعين . ليبيا
قدم  ،ثانية زيارة فيو .الموظفين رفضوا الطلب ، ولكنّ سميةالرّ  وا#ختام مفاتيحال تسليموا من الموظفين طلبو

 المدنية للحريات الوطني المجلس وأعضاء الموظفين كبار بعض استجوابالمكتب بدعوة  إلىمسلحون 
 مما والموظفين، فرادضد ا# أخرى تھديدات وردت وقد. الوقت ذلك في كانوا غائبين الذينا�نسان  وحقوق

في ا�نسان  وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس بمكت مداھمةتمت  257.ليبيا مغادرة إلىدفع بعضھم 
 كانون الثاني/يناير في اغتيال محاولة من نجا هأنّ  فيھاموظّ  أحد أفادكما  ،2015 آذار/مارس 16 يوم بنغازي
 للحريات الوطني المجلس واجھهيالذي  وضعالمفوضية سابقا عن بالغ قلقھا عن ال قد وأعربتو 2015.258
259.ا�نسان وحقوق المدنية

 

 مكتبھا إغ0ق معالعامة ا�نسان  وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلستوقفت الكثير من أنشطة  . 233
تشرين  في العمليات بعد بنغازي مكتبوتعليق نشاط  ،2014 تشرين الثاني/نوفمبر في طرابلس في

 بعضقوم با�نسان ي وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس  4زال ذلك، ومع 2014.260 ا#ول/أكتوبر
 في. ليبيافي  الشامل الدوري با4ستعراض قيتعلّ  ما في تقرير تقديمتّم  ،2015 أيار/مايو في. ا#نشطة

 ا�نسان حقوقحول  تقريرين ا�نسان وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس قدم ،2015 آب/أغسطس
 ضوء في أنه الواضح، منذلك،  مع. وترھونة سرت في الوضع انتقريرال تناول. النواب مجلس إلى

                                                           
 ا9نساني والقانون الدولية ا9نسان حقوق بشأن انتھاكات تقرير محين المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  257

  .P.3 ،2014 كانون اIول/ديسمبر 23 ،)معّدل( ليبيا في الجارية العنف أعمال خ;ل
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان وضع حقوق عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  258

  .27. ص ،2015 الثاني/نوفمبر
، تم التعبير عن 2014 تشرين اIول/أكتوبر 24 المفوضية في / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيافي بيان صحفي ل  259

 مجلس إلى بشأن ليبيا السامي المفوض تقرير كما تم التعبير عن ذلك في. NCCLHRالقلق ازاء ما يتعرض اليه 
بشأن  المفوضيةو  بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيال مشترك تقرير وفي ،2015 ار/مارسآذفي  ا9نسان حقوق

  .2015 آذار/مارس ا9نسان في حقوق عن المدافعين
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  260

  p.27 ،2015 الثاني/نوفمبر



القيام  على حاليا قادر غير ا�نسان وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس أصبح والترھيب الھجمات
 .املةوش ةالفعّ  بدوره بطريقة

انتھت مّدة . العام الوطني والمؤتمر النواب مجلس بين السياسي راعالصّ  بسبب تعقيدا الوضعزاد . 234

. 2014 عام نھاية مع رسمياا�نسان  وحقوق المدنية للحّريات الوطني لمجلسل الحالي المفوضو4ية 
. 2011 لسنة 5 رقم القانونللتمديد في الو4ية الحالية حسب  أو جديدة لتعيينات رةالمتكرّ وتوالت الدعوات 

 لمفوضينالسماح ل إلىا يدعو بيان النواب مجلسأصدرت لجنة حقوق ا4نسان في  ،2015 أيلول/سبتمبر وفي
 ،2015 آذار/مارس في. ال0زمة لتعيين و4ية جديدة كاملة جراءاتالقيام با� حتىين بمواصلة عملھم الحالي
 للحريات الوطني في المجلس المفوضين من جديدة مجموعة بتعيين قرارا العام الوطني المؤتمر اعتمد

 لدى الدائمة البعثة خ0ل من( الحكومة طلبت). جديدة منفصلة ھيئة إنشاءيعني  وھذا( ا�نسان وحقوق المدنية
 أصدرت. العام الوطني المؤتمر قرار ا�نسان حقوق مجلس يتجاھل أن) ليبيا إلى  جنيف في المتحدة ا#مم
 وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس اسمب البيانات من عددا العام الوطني المؤتمر قبل من المعينة الھيئة

 .ا�نسان

  نوالصحفي) ج(

 في رئيسيا دورا ،أيضا ا�نسان حقوق عن المدافعين منا يكونو يمكن أن الذين ن،والصحفييلعب . 235
التي و العامة المصلحة ذات القضايا من وغيرھا المدنية للحرياتاس وكحرّ  المساءلة تعزيز في المجتمع

 في بما عملھم، في نولصحفيما يحتاج اليه ا أھمالتعبير من  وتعتبر حرية. اھتماميمكن أن تكون موضوع 
ع بعدد من أنواع من حقھم التمتّ  وبالمثل،. نقلھاو وا#فكار المعلوماتجميع أنواع  إلى الوصول حرية ذلك

 ذلك، على وع0وة. العمل في والحق التنقل، وحرية وا#من، لحرية،با المثال، سبيل على قة،المتعلّ  حمايةال
 الصحفيين ثني إلى تھدف أخرى أعمالمن  حمايةعوا أيضا بالأن يتمتّ  ا�نسان لحقوق الدولي القانون بيتطلّ 

 والتدابير القسري، وا4ختفاء فيالتعسّ  وا4عتقال عذيبالتّ  مثل بھم، الخاصة المھنية الواجباتعن القيام ب
 مناسبة عقوبة4 يعتبر الحكم بالسجن  ا�نسان، لحقوق الدولي القانون حسب. المفرطة التأديبية والعقوبات

يجب و المدنيين انالسكّ  من اجزء ن،وصحفييعتبر ال الدولي، ا�نساني القانون وبموجب 261.التشھير تھمةل
 .اتالھجوم من تھممايح

  في دولة 180 بين من 154 المرتبةت ليبيا احتلّ  .للصحفييناة معادكثر ا# الدول بين  من ليبيا مازالت. 236
 الصحفيون ناضل ،2014 في الوضع تدھور مع 262.المجال ھذا في 2015 عامحدود ل ب$ ترتيب مراسلون

. خطرا على حياتھمع0م ا�و ةموضوعية ايصال ا#خبار بطريقة مھمّ ما انفّك يتأّزم مما جعل  مناخ في
من  منطقة أي في لطةلسّ ون امارسمنتقدين لمن يمن الاعتبروا  إذا خاص بشكل للخطر نوالصحفييتعّرض 

 وردت تقارير على تعتمداو ،في ھذا الشأن فادات مباشرةإ المفوضية وثقت التحقيق، خ0ل. ليبيا مناطق
 المتاحة، المعلومات أساس على. مما جرى لھ أنفسھمب الصحفيونوثق من خ0لھا  التي فتوحةم درامص عن

                                                           
 / CCPR / C / GC والتعبير، الرأي حرية: 19 المادة بشأن 34 رقم العام التعليق ا9نسان، بحقوق المعنية اللجنة   261

  .47. الفقرة ،(2011) ،34
 على الموقع التالي متاح ،2015 عام الصحافة حرية مؤشر حدود، ب� مراسلون 262

2015,47573.html-02-12-2015-index-freedom-press-http://en.rsf.org/world  



 في ضواتعرّ ، كما الموتب والتھديد والتخويف للمضايقة ضواتعرّ قد  الصحفيين أن إلى المفوضية خلصت
ض فيھا تعرّ  التي الحا4ت من العديد أيضا ھناك. ا4غتيال ومحاو4ت فيالتعسّ  ل0حتجاز ا#حيان بعض

 .التحقيق من مزيدا بتتطلّ  ظروف في تلصحفيون للق

 العماري، سيريننجد ما أفادت به  ،ةمفتوح درامصلت عليھا المفوضية من التي تحصّ  المواد بين ومن. 237
 عام الثاني/نوفمبرتشرين  في ليبياسيرين  غادرت. طرابلس في 24 فرنسا لقناة ةمراسل عملت التي كانت 

ت تلقّ ، كما لھا تقارير حول" ا�س0مية الجماعات" قبل من ھاباواستجو مراراءھا استدعا أن تمّ  بعد 2014

 آب/أغسطس 27 في ا�نسان، حقوق مفوضيةأن  إلى يشار ،أخرى قضية وفي 263.تھديداتالعديد من ال
حول لقاء حضره  هبااستجوتم و طرابلس في حةمسلّ  مجموعة قبل من ساعات ةلعدّ  صحفي احتجز ،2015

 .بالقتل دوھدّ  المتحدة، ا#مم في تونس من تنظيم

من ھذه  حالة في. اغتيال محاو4تحّتى و والتھديد الترھيب إلىانھم تعّرضوا  الصحفيين من عدد . أفاد238

 الكرامة، لعملية دةمؤيّ تعتبر  تلفزيونية قناةكان يعمل مراس0 ل عاما 28أفاد صحفي يبلغ من العمر  ،الحا4ت
 جرةا# سيارة من بالقرب مظلمة نوافذ ذات سيارة توقفت. 2014 نيسان/أبريل في اغتيال محاولة من نجا هنّ أ

 لسيارة ا#مامي الزجاجأصابت  رصاصات ث0ث راكبوھا عليه وأطلق ،التي كان على وشك امتطائھا
 بأنھا وصفھاالتي  الشريعة أنصار جماعة إلىا نسبقاتلين  ھجومينبعد تغطيته ل فقط اامأيّ ذلك  حدثو. جرةا#

 .ا4جتماعية ا4ع0م وسائل على أو ھاتفهعلى  بالقتل تھديدات ةعدّ  ىتلقّ  قد كان ذلك، وقبل. ارھابية جماعة

 حقوق مفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا العدل وزير أعلم  نائب ،2015 نيسان/أبريل في. 239
 ناصحفي بينھممن  منفصلين، حادثين في صحفيين سبعة بقتل اعترفواقد  اعتقلوا أشخاص خمسة أنّ  ا�نسان

 أيلول/سبتمبر في المفقودين عداد فياعتبرا  قد اكانذان اللّ  ،القطاري ونذير الشورابي سفيان ن،اتونسي
 سيطرة تحت تقع منطقة فيقد تّم دفنھا  الجثث أن زعم كما ،القتل عمليات على ةأدلّ  متقدّ  ولم. 2014

قد أجروا  كانوا التونسيين الصحفيين زم0ء أن المفوضية وعلمت 264.درنة من فةالمتطرّ  حةالمسلّ  الجماعات
 في. تعّرضھما ل0ختطاف ا�ع0ن عن بعد أيام أربعة ،2014 عام أيلول/سبتمبر 8 يومآخر اتصال معھما 

 حقول حراسة عن مسؤولة حةمسلّ  مجموعة قبل من جدابياأ فيالتاريخ، أفاد الصحفيان أنھما محتجزان  ذلك
 .النفط

 مكتبه في بالرصاص رميا قتل في التلفزة كان قد صحفي اغتيال ا�نسان عن حقوق تّم اع0م مفوضية .240
 أن إلى تشير تقارير المفوضية/  ليبيابعثة ا#مم المتحدة للدعم في ت تلقّ . 2015 نيسان/أبريل في بنغازي في
 القنوات من العديدكانت قد استخدمتھا  بنغازي، في اشتباكات عن هل تقاريرله ع0قة ب ا4غتيال ھذا
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 الرابط التالي: :متاح على الفيديو، بوست واشنطن صحيفة في العماري سيرين مع مقابلة     

-has-that-country-any-in-safely-live-to-leab-not-im-https://www.washingtonpost.com/video/national/now
1ea23f6e02f3_video.html-9f54-11e5-57f2-tunisia/2015/09/10/7894ab02-form-amari-sirine-islamists  

  مراسلون ب� حدود "الصحفيون يغادرون ليبيا بسبب العنف وعدو قدرتھم على العمل"
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا   264

  .p.28 ،2015 الثاني/نوفمبر



 محمد مدونين، ث$ثةعلى جثث  2014 تشرين الثاني/نوفمبر فيعثر   أنه أيضا تقارير ووردت 265.الفضائية
 عديدة تقارير المفوضية تلقتكما  266.بعد تعرضھم للذبح درنة في غطاس وسراج ،المسماري محمد ،البتو
 بعض في غامضة، ظروف في قتلوا الذين ا�ع0م وسائل العاملين في مختلف من وغيرھم صحفيين عن

 تكون � قد #سباب أخرى وأحيانا ا4جتماعية، ا4ع0م وسائل على أومباشرة  تھديداتوا تلقّ أن  بعد ا#حيان
 .مھنتھمب صلة لھا

 المثال، سبيل على تقارير، المفوضية تتلقّ . وا4قتحام جوملھل ا4ع0م وسائل اتمحطّ  مبانيضت تعرّ . 241
 أشخاص قبل من 2014 تشرين الثاني/نوفمبر في بنغازي في عين راديو شبكةعن اقتحام لمبنى شركة 

 الجنائية التحقيقات إدارة قبل من هاحتجازتم و ل0ستجوابعلى ا#قل  واحد فموظّ ت دعوة وتمّ . مجھولين
 في قناةالمقّر  وأفيد أيضا أنّ . منذ ذلك التاريخ ليبيا من الموظفين ، في حين فّر أغلبالداخلية لوزارة التابعة

 حةمسلّ  مجموعة قبل من 2014 آب/أغسطس 24 و 23 يومي ،ھجومين إلىالعاصمة طرابلس قد تعّرض 
 .الكرامة عملية إلىھموا القناة با4نحياز ليبيا، الذين اتّ  لفجر تابعة

التي  بنغازيفي  تلفزيونية قناةفي  برامج ممقدّ  يعمل كان هنّ أ المفوضية بنغازي من صحفيأبلغ . 242

 مغادرة رقرّ  نهأ وقال. ،حسب قوله 2014 تموز/يوليه 9 يوم الشريعة أنصارمن قبل  للقصفضت تعرّ 
قبل أن يتّم  للنھب منزله، وقد تعّرض ا4جتماعي التواصل وسائل على بالقتل تھديدات ىيتلقّ  بدأ عندما المدينة
 .4حق وقت فيحرقه 

 التي سائلالرّ ب قيتعلّ  فيما فقط وليس -  والتھديدات الشديد الترھيبات بصفة خاصة الصحفي واجھت. 243
 وموظف التقى بھنّ اللواتي  الصحفيات تأعرب. صوت في المجال العام وة لھنّ نسّن كونھل ولكن ،تبثّ 

ف عليھن التعرّ  بلتجنّ  مستعارة أسماءتستعمل أغلبھّن . العامة ا#ماكن في الظھور من نّ خوفھعن  المفوضية
ة ا4ع0مية التي يقمن المادّ  محتوى م تكن موّجھة ضدّ ل قاسية، علنية انتقادات ينتلقّ  وقد. وا4نتقام منھن

 غير مظھرب" أو، حجاب دونضت بعضھن للتھديد بسبب ظھورھن تعرّ  وقد. ن كنسوةضدھ ولكن ،بإنتاجھا
. وخيمة عواقبوإ4 سيواجھن  ا�ع0م وسائل في العمل عن فلتوقّ ھت تحذيرات لعدد آخر باما وجّ في ،"4ئق

 في امرأة 21 ل صور نشر تمّ  أنه سابق وقت في المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا وذكرت
 صفحاتنشر ھذه الصور على  . تمّ سياسية وشخصيات تشطااونصحفيات  أغلبھنّ  ،2015 شباط/فبراير

 الكرامة مليةعل نّ دعمھھن بتھمة ات دعوات نارية ضدّ تعليقال نتوتضمّ ، ا4جتماعية ا4ع0م وسائل
267.ةمستمرّ بطريقة  تھديداتين تلقّ  أنھنّ  أفاد العديد من بينھنّ ". إس0مية غير" م0بس نوارتدائھ

 

 التشھير بتھمة الجنائية المحاكمة ذلك في بما القانونية، ا�جراءات خطريواجھون  نوالصحفيمازال . 244
 عمارةحكم على  ،2014 آب/أغسطس 17 يوم في. السياسية المسائل حول كتاباتھم بسبب والقذف،

 مھنة مزاولة منه نعمع م غرامة، ودفع اسجن سنوات خمسب غيابيا ا#مة، صحيفة تحرير رئيس الخطابي،

                                                           
  .نفسه المرجع  265
 نيسان/أبريل 7 صحفي، بيان ،مراسلون ب� حدود "الصحفيون يغادرون ليبيا بسبب العنف وعدو قدرتھم على العمل"  266

2015.  
تشرين  16 ليبيا، في ا9نسان حقوق وضع عن تقرير ا9نسان، حقوق مفوضية / عثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  267

  .29. ص ،2015 الثاني/نوفمبر



 تشرين الثاني/نوفمبر 17 في اع0مه بھذا الحكم ، تمّ ورد ما وحسب. التشھير بتھمةته إدان بسبب الصحافة
 السلطاتھت له تھمة التشھير بوجّ و ،2012 كانون ا#ول/ديسمبر 19 في اعتقل قدالخطابي  وكان. 2014

 النيابة وأعضاء القضاة قائمة الصحيفة نشرت أن بعد  ،2013 كانون الثاني/يناير فيوكان ذلك  268،تھاإھانو
 المذكورين في القائمة بالكسب ا#شخاصالمقال المنشور قد وجه اتھامات ضد  وكان. بالفساد المتھمين العامة
  .للقذافي والو4ء الرشاوى، وقبول مشروع،ال غير

 التي الخطوات أيضا المفوضية 4حظت الصراع، بسبب لصحفيينا ضدّ  التھديدات تزايد إلى با"ضافة. 245
 العام الوطني المؤتمر وافق ،2014 كانون الثاني/يناير 22 في. الصحافة حرية تقييد لزيادة السلطات اتخذتھا
سنة  وانتفاضة الحكومة تنتقد التي الفضائية التلفزيون اتمحطّ  منع الذي 2014 لسنة 5 رقم المرسومعلى 

 يعاقب هأنّ  على نصّ ت إذ، العقوبات قانون من 195 المادة 2014 لسنة 5 رقمالقانون  عّدل 2011.269
 291 و 290المادتان  تنصّ  270."فبراير 17 ثورةمن  يمسّ  أن"من شأنه   عم$ يرتكب شخص أي" بالسجن

 ويمكن. الدينلما يعتبر ازدراء أو تھجما على  السجن، ذلك في بما عقوبات، على العقوبات قانون من
 مع يتعارض ما وھو والرأي، التعبير حريةمن  فيتعسّ  بشكل للحدّ  والغامضة الفضفاضة اللغة ھذه استخدام
  .ا�نسان لحقوق الدولي القانون

 

271المھاجرون -طاء
 

 مقدمة. 1

 بعد ثالث بلد في اللجوء طلب( ليبيا عبر العبور بحثا عن أو مھاجرين الكعمّ  ليبيا في وجدوا سواء. 246
 خاص بشكل ليبيا في نوالمھاجر، يواجه )المثال سبيل علىا#صلية  دولھم في ا4ضطھاد من فرارھم

 والجھات حة،المسلّ  والجماعات لطاتالسّ  قبل من المعاملة وسوء ل0ستغ0ل عرضةھم وأخطارا كثيرة 
أنواع  أو لمّدة طويلة فيالتعسّ  ل0عتقال اضوتعرّ  مھاجرين من تقارير المفوضية تتلقّ . بينالمھرّ  مثل ةالخاصّ 
 في ا4ستغ0ل أو القسري والعمل المعاملة إساءة أشكال من وغيره والتعذيب الحرية، من الحرمان من أخرى
 خاص بوجه الكبرى الصحراء جنوبالقادمون من  ا#فارقةيبقى . الجنسي وا4عتداء وا4تجار، العمل،
 لعنفا خاص بشكلو أيضا المھاجرات، وتواجه النساء العنصري لتمييزا نتيجة المعاملة لسوء عرضة
 .الجنسي

                                                           
 مراسلون. 2015 شباط/فبراير 9 ليبيا، في الھجوم تحت والصحفيون ا9ع;م على الحرب ووتش، رايتس ھيومن  268
تشرين  28 صحفي، بيان ،"سجن سنوات تصدر حكما غيابيا ضج رشيس تحرير بخمس محكمة" حدود، ب�

  .2014 الثاني/نوفمبر
  .للدولة الجديد المؤقت الرئيس انتخاب بشأن 2014 لسنة) 5( رقم قرار  269
  .العقوبات قانون من 195 المعدل للمادة 2014 لسنة) 5( رقم القانون  270
 التي الدولة خارج شخص أي" بأنه" الدولي المھاجر" عرفت المفوضية عالمي، قانوني تعريف وجود عدم حالة ي  271

لھا، يكزن المرجع  أو له جنسية � شخص وجود حالة وفي أو يحمل جنسيتھا، مواطنة فيھا، أو مواطن ھي أو ھو كان
 على ا9نسان حقوق والتوجيھيات التي يوصى بھا بشأن المبادئ" المفوضية،  انظر".  المعتاد ةا9قام أو بلد الو&دة

  .4. ص ،2014 "،الدولية الحدود



 ضواتعرّ  الذين المھاجرين من 20 نحو مقاب0ت مع المفوضيةأجرى مفوضو  التحقيق، خ0ل. 247
تلقتھا المفوضية  معلومات ا#ولية ا4فادات ھذه إلىوأضيفت  ليبيا، في تجاوزات أو ا�نسان حقوق 4نتھاكات

 .المجال ھذا في مباشرة تعمل التي المنظمات من مجموعة من

 القانوني ا3طار. 2

 ليبيا أن كما. أسرھم وأفراد المھاجرين العمال جميع حقوق حمايةل الدولية ا4تفاقية في طرف دولة ليبيا.248
للحقوق  الدولي العھدو العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مثل ا�نسان لحقوق الرئيسية المعاھدات في طرف

 سلطة تحت ا�قليم داخل ا#شخاص جميع على عام بشكل تنطبق التي ا4قتصادية وا4جتماعية والثقافية
 على و4 ال0جئين، بوضع قةالمتعلّ  1951 عام اتفاقية على ليبياع لم توقّ . الجنسية عن النظر بغضّ  الدولة،

حا4ت خاصة  تحكم التي ا#فريقية الوحدة منظمة اتفاقية في طرف دولة ليبيا. 1967لسنة  لعاما بروتوكولھا

 .أفريقيا في ال0جئين مشاكلب

 النتائج. 3

 السياق) أ(

بالنسبة  عبور بلد، وتعتبر ليبيا المھاجرين العمال منكبيرة ات مجموعوليبيا تستقبل  طويلة فترة منذ. 249

 أكثر ليبيا في المفوضية لتسجّ  ،2014 تموز/يوليهذ من. أوروبا إلى أفريقيا وغرب شرق من الھجرةلطرق 
 272.وإرتيريون نووعراقي نووفلسطيني نوسوريمن بينھم  و4جئين، لجوءبين مطالب حالة  36.000 من

 روتقدّ . ا#خيرة السنوات في بنسبة كبيرة ليبيامرورا ب أوروبا إلى يصلون الذين المھاجرين عدد ازداد
 كانون الثاني/يناير بين ليبيا منانط0قا  إيطاليا إلى وصلوا شخص 130.000 من يقرب ما أنّ  المفوضية

تشرين  شھر منتصف إلى كانون الثاني/يناير من الفترة وخ0ل 2014.273 تشرين ا#ول/أكتوبرو

، أغلبھم انط0قا البحر طريق عن إيطاليا إلى مھاجر 140.000 من أكثر وصل ،2015 عام ا#ول/أكتوبر

274.ليبيامن 
 

 وإثيوبيا السودان منيمّر القادمون . ليبيا في مختلفة طرق لون بّرا عبرالذين يتنقّ  نوالمھاجر يمرّ . 250
، فيما يصل القادمون من الكفرة مدينةمرورا ب افريقيا، شرقفي  طريق الھجرة عبر والصومال، وإريتريا،

 عبر ا#حيان من كثير في والكاميرون السودان غرب منويمّر المھاجرون  النيجر، عبرغالبا  افريقيا غرب
 .ليبيا من الغربي الشمالي الساحل في اتجاه الجزائروغالبا ما يصل السوريون من  .سبھاب مروراثم  نجامينا،

 ميجرّ . وسياسي قانوني إطارغياب  ھو ليبيا في ل0جئين ةالمناسب �يجاد الحلول التحدياتمن بين . 251
 واضحة إجراءات توجد � ذلك، ومع. قانوني تصريح دون يوجد على التراب الليبي أجنبي أي الليبي القانون

 تھممايح ضمان أو ھوية وثائق على الحصولمثل  أوضاعھم، لتسوية شرعية غير بصورة ليبيا إلى للقادمين

                                                           
تفيد . 11. ص ،2015 تشرين اIول/أكتوبر ،1 تقرير محين – ليبيا إلى العودة من المفوضية موقف المفوضية،   272

  .والتحقق من ذلك ليبيا إلى المفوضية وصول عدم أنه & توجد أرقام حديثة بسبب الورقة ھذه
  .4. ص ،2014 تشرين الثاني/نوفمبر ليبيا، إلى العودة من المفوضية موقف المفوضية،   273
  .13. ص ،2015 تشرين اIول/أكتوبر ،1 تقرير محين – ليبيا إلى العودة من المفوضية موقف المفوضية،   274



 يوجد � اللجوء، لطالبيأما بالنسبة . الترحيل أو ل0عتقالمما يجعل العديد منھم عرضة  275مؤقتين، كمقيمين
 التشريعات في" اللجوء" إلى إشارة ھناك. ليبيا في حقوقھميضمن  أو اللجوء طلبات مع التعاملم ينظّ  قانون

ترجمتھا في  يتم لم ذلك، ومع 2011.276لسنة  ا4نتقالي الوطني للمجلس الدستوري ا�ع0ن في المحلية

277.التشريعات
 

 ا�حتجاز مرافق على فعالة رقابة وجود عدم) ب(

 للھجرة، الدولية والمنظمة للمفوضية ووفقا. ليبيا في حالياالمحتجزين  المھاجرين من كبير عدد ھناك. 252
 ليبيا غرب في مرافق فيرھن ا4حتجاز  مھاجر 3245 عن يقل � ما ھناك كان ،2015 أيار/مايو 4 منذ

278.طف0 34 و امرأة 329من بينھم  وحدھا،
 

 الداخلية، وزارةدارة إتحت  وكانت ،2011 في المسلح الصراع قبل المھاجرين احتجاز مراكزوجدت . 253
رغم  279.وزارةال داخل ةمستقلّ  كوحدة الشرعيين غير المھاجرين مكافحة إدارةتم انشاء  2012ولكن في 

تشرف  الشرعيين غير المھاجرين مكافحة إدارة بھا أن الموثوق المصادر من ديعدتفيد ال رسمي، تأكيد غياب
 الدولية ماتالمنظّ  واجھت وقد. الغرب في خاص تركيز مع الب0د، أنحاء جميع في مرفق 19 نحوعلى 

ر على تعذّ  إذ ا#مني، للوضع نتيجة مراكزھذه ال إلى الوصول في ومجموعات المتابعة صعوبات كبيرة
 غير المھاجرين مكافحة إدارةشراف إ تعّطل تأسيسھا، منذ. أغلقت التيالمفتوحة و مرافقال تأكيد  المفوضية
 أن الدولية العفو لمنظمة مسؤولون اعترف ،2012 في. آخر إلىمن حين  ا4حتجاز مرافق على الشرعيين

 مراكز على شرفھي التي ت الداخلية وزارة وأن المھاجرين واحتجاز اعتقال في مساھمة محدودة  لديھم"
 لمواصلة الموارد أو قدرةال إلىتفتقد  وزارةوال] 2011[الصراع   منذ انه كما أفادوا المھاجرين، احتجاز

280". بذلك القيام
 

 مرافق بعض على اھتسيطر الشرعيين غير المھاجرين مكافحة إدارةاستعادت  ،2013 عام في. 254
 ،2014 عام في ذلك، ومع 2011.281 عام في المسلحة الجماعات قبل من عليھا ا4ستي0ء تم التي ا4حتجاز

 تمويل وجود وعدم العنف أعمال 4ند4ع نظرا ليبيا، جنوب في سيما و4 المنشآت،ھذه  من عدد إغ0ق تم
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   MHub، اليوم ليبيا في وال;جئين اللجوء وطالبي الشباب المھاجرين مصير: الشباب المعتقلون" للھجرة، الدولية المنظمة،" 
 .41. ص ،2015 تموز/يوليه

  
  .45. ص نفسه، المرجع  276
  .11. ص ،2015 تشرين اIول/أكتوبر ،1 تقرير محين - ليبيا إلى العودة من المفوضية موقف المفوضية،   277
 مذكرة أوروبا، إلى طريقھم في ليبيا خ;ل من العبور في المھاجرين وضع" ،بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  278

 أخير كإجراء يكون فقط اIطفال احتجاز ا9نسان، لحقوق الدولي القانون وبموجب. 2015 أيار/مايو "،ل`ع;م
  ).ب( 37. المادة الطفل، حقوق اتفاقية: ممكنة زمنية فترة وIقصر

 أيضا، بالنسبة للشروط الخاصة بإدارة. 2015 شباط/فبراير ،ليبيا ملف ا&حتجاز في الدولي ل;حتجاز، المشروع  279
 المھاجرين مصير: الشبان المعتقلون للھجرة، الدولية المنظمة ،MHubالشرعيين، انظر  غير المھاجرين مكافحة
  .78. ص ،2015 تموز/يوليه ،اليوم ليبيا في وال;جئين اللجوء وطالبي الشباب

  .2015 ، ليبيا ملف ا&حتجاز في الدولي ل;حتجاز ، المشروع  280
281   MHub، ليبيا في وال;جئين اللجوء وطالبي الشباب المھاجرين مصير: المعتقلونالشبان  للھجرة، الدولية المنظمة 

  48. ص ،2015 تموز/يوليه ،اليوم



  حراسةھي تحت  ل^دارة التابعة ا4حتجاز مرافق من العديد أن المفوضيةوعلمت  282.المركزية الحكومة من
 .المسلحة الجماعات

 من عدد ھناك الشرعيين، غير المھاجرين مكافحة إدارةا4حتجاز التي تديرھا  رافقجانب م إلى. 255
 غمر. المختلفة حةالمسلّ  الجماعاتة سيطروھي تحت  0حتجازل صةمخصّ ة والمؤقتة رسميال غيرالمرافق 

 المضبوط لھذه المرافق  العدد فإنّ  ،ينإضافيين رسمي غيرالمھاجرين  احتجاز يمرفقبوجود  المفوضيةعلم 
 .ا4ع0ن عنھا #نه لم يتمّ  مؤكد غير

 المھاجرين احتجاز مرافق إلى الوصول على قادرة المفوضية تكن لم التحقيق، ھذاجراء إخ0ل فترة . 256
لذلك، تم . ، كما أنه لم يتم اعتبار امكانية لقاء المھاجرين الذين بقوا في ليبيا نظرا لھشاشة وضعھمليبيا داخل

لمفوضية عن ل ھؤ4ء وتحّدث. ليبيا خارج ا[ن يقيمون الذين ا#فراد من مباشرة بيانات جمعالتركيز على 
 في وسبھا الغرب، في طرابلس محيط فيضوا لھا التي تعرّ  والمعاملة احتجازھم عنة وخاصّ  تجاربھم
 ا4نتھاكات مع المفوضيةالتي وصلت اليھا  نتائجفق التتّ و. 2015 و 2014 عامي خ0ل الجنوب،

 ا�نسان حقوق مفوضيةو/  للدعم في ليبيابعثة ا#مم المتحدة ل سابقةدت عليھا تقارير والتجاوزات التي أكّ 
283.للھجرة الدولية مةالمنظّ  ذلك في بما أخرى ماتمنظّ  وتقارير

 

لم يكن ھؤ4ء قادرين  العربية، غةباللّ  ناطقين غير اأفرادخّصت  التي سيما � الحا4ت، من كثير في. 257

ا تحت رسميالمرفق مرفقا  كان إذا أو ،فبھا احتجازھم تمّ  التي للمنشأة المحّدد الموقععلى  فعرّ على الت
تعّرض  ھو شائعولكن يبدو أن ال .رسمي غير مرفقا أو الشرعيين غير المھاجرين مكافحة إدارةشراف إ

 المحاكمة وضمانات القانونية ا�جراءات إلى وصولع بالتمتّ ال دون في،تعسّ ال ا4يقاف إلى غالبا المھاجرين
 من الحرمان ةمدّ تبقى . جاوزاتوغيرھا من التّ  ا�نسان حقوق انتھاكات منعدد كبير  إلىضھم وتعرّ  العادلة،

 على الحصولمكانية إ أو ةمستقلّ  أخرى سلطة رقابة أو لقضائيةللرقابة ا تام غياب مع ،محّددة غير يةالحرّ 
 .قانونية مساعدة

 دفععلى  ھمرغامإ وأ ابتزازھمعن طريق  إماعن المحتجزين  ا�فراج يتم الحا4ت، من كثير في. 258
ن التقت بھم العديد ممّ  ذكر. المطلوب مبلغال ونبعد أن يدفع آخر مفراج عنھا� أو رشوة، أو ،"رسوم"

 تحويل منھم صال بأفراد عائ0تھم ليطلبوامنھم ا4تّ  لبه طأنّ  يتھمحرّ  منحرموا  أو اعتقلوان المفوضية ممّ 
. كانوا يزوروننا كل يوم" 284سبھا، في اعتقل رجلما جاء في أقوال  وحسب. عنھم ا�فراج مقابل أموال

عندما  عنه أفرج ،ا4عتقال في شھرا أمضى أن بعد".  المكالمة إجراء من يعترض علىكّل وكانوا يضربون 
 غيروھم  أشھر، تسعة إلى تصل ةلمدّ  ا4حتجاز رھن آخرون يزال � هنّ أ وقال. دفع المبلغ المطلوب مّ ت

                                                           
  .نفسه المرجع  282
 إلى الوصول على قادرة المفوضية / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا فرق كانت ،2014 عام من اIول النصف في  283

 الخمس، الحمرا، ،الطويشة آل الزاوية، بوسليم، سجن في ذلك في بما ليبيا، في المھاجرين احتجاز مراكز مختلف
 لحقوق السامي المتحدة اIمم مفوض تقرير انظر .وزليطن الحيوان حديقة مركز صرمان، ،قطرون ،بورشادة القاوية،
 / A القدرات، من أجل بناء التقني المتعلق بذلك وا&حتياجات الدعم وعلى ليبيا في ا9نسان وضع حقوق عن ا9نسان

HRC / 28 / 51،12 أيضا انظر. 8. ص ،2015 يناير/كانون الثاني/يناير: MHub، الشبان  للھجرة، الدولية المنظمة
  .2015 تموز/يوليه ،اليوم ليبيا في وال;جئين اللجوء وطالبي الشباب المھاجرين مصير: المعتقلون

 ما أو الشرعيين، غير المھاجرين مكافحة 9دارة الرسمي المرفقموجودة في  المعنية المنشأة كانت إن اG يعرف م  284
  .سبھا في آخر مكان في يقع رسميا مرفقا ھو كان إذا



 عملال على أجبروا آخرين سابقين معتقلين إلى المفوضية فوموظّ  ثوتحدّ . المطلوب المبلغ دفع على ينقادر
 .سراحھم إط0ق مقابلدون أجر 

 الحصول على ضمانات أو القضاء إلى وصولبأي امكانية فعلية لل نوالمحتجز نوالمھاجر4 يتمتع . 259
 حول انضباط رقابة ھناك ليس اليوبالتّ ان وجدت،  كافية غيرمتابعة أو ھي  نظمليست ھناك . ضمانات
 .وتجاوزات انتھاكات ارتكاب أو الحراس،

 ا�حتجاز ظروف) ج(

 الحصول فرصأما  الصحي، الصرف وسوء المزمن، ا4كتظاظوتتميز ب ،�ئقة غير ا4حتجاز ظروف. 260
 ةلمدّ  احتجز صومالي رجل وقال 285.وطعام غير كافي كّما وكيفا ،فھي محدودة جدا الصحية الرعاية على

 كنا ننام و جدا، قذرة حتجازا4 غرفة كانت: "2015 عام أوائل في طرابلس قرب احتجاز مركز في شھرين
 إريتري، رجلووصف ".  ةجلديال ضامرا#و ةالحكّ  يعانون من الجميع كان. غطاء أي دون ا#رض على
 الجو كان: "ھناك الظروفنفس  ،2015 أيار/مايوفي  286ا#حد سوقفي  حتجازا4 مرفق في محتجزا كان
 رعاية ھناك يكن لم ولكن بالمرض، يصابون الناس وكان. جدا من ا#كل القليل علىنحصل  وكنا جدا، احارّ 
 2015 عام منتصففي  وليد بني في رسمي غير احتجاز مكان في احتجز الذي إريتري رجل وقال". طبية

 المطاف نھاية في حراس، ثم قام الالتھوية وغياب ا4كتظاظ نتيجة خانقةفي وضعية  كانواالمحتجزين  أن
 .الھواء بعض لتوفير السقف فيبفتح ثقب 

 حدّ  إلى أحيانا تصلالتي ( ا4حتجاز اسحرّ  أيدي على المعاملة سوء أن إلى المفوضية تقارير تشير. 261
كانوا : "ا4عتقال خ0ل الضرب إلىأنھا تعّرضه  صومالية امرأة وروت. واسع نطاق علىموجودة ) التعذيب

ا#يسر وجرح  ذراعي أصيب. كافية بسرعة الوقوف أستطع لم إذا وكانوا يضربونني  .يوم كل ناعدّ يقومون ب
قد  كان اسابق معتقلتحّدث . البالغين عن بالضرورةدون فصلھم  ا#طفال يحتجزكما ".  الضرببسبب 
 :قائ$ له ضتعرّ  الذي الجسدي ا4عتداءعن  2014 عام في سبھا في مرفق في عمره من 17 سنّ  فياحتجز 

كانوا . ثم ضربنا م6بسنا، نا على نزععضوأرغموا ب غرفنا، منواقتادونا  كاكي زي في رجالأقبل "
 ". ا�غماء إلىيسكبون الماء علينا كلما تعّرضنا 

 سوء من رةيخط اأنواع 2014 أوائل في غريان في احتجاز مركز في احتجز نيجيري رجل وصف. 262
 :المركز ھذا في المشروع غير والقتل لمحتجزينل معاملةال

تعّرضوا للجلد  بسرعة، نوالمعتقلولم يتحّرك  الباب اسالحرّ  فتح إذا. الضرب من الكثير ھناك كان"
 أحد أخذ، فحساءهسكب  – ا على ما أعتقدثيوبيأ كان - رج6 أتذّكر مّرة أن. باستعمال الّس6سل

 ". الفرارأن ألوذ ب رتقرّ  الحادثة، ھذه بعد. أمامي وقتله عليه النار وأطلق هسمسدّ  اسالحرّ 

                                                           
العھد   انظر المتأّصلة، الكرامة تحترم إنسانية، معاملة حريتھم من المحرومين اIشخاص معاملة بشروط يتعلق فيما  285

 أو ال;إنسانية أو القاسية المعاملة أو التعذيب حظر يكّمل الذي ،10 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة
  .د القسم في نوقشت التي المھينة

 غير المھاجرين مكافحة وزارة سيطرة تحت المرفق ھذا كان إذا ما بشأن متضاربة تقارير المفوضية تلقت  286
  .الشرعيين



 بينالمھرّ  أيدي على ا�نتھاكات) د(

 مطريقھ في الصحراء م يعبرون #نھ خاص بشكلللخطر  ضونمعرّ  الجنوب من نوالقادم نوالمھاجر. 263
 مقابل وا4بتزاز المعاملة لسوءيتعّرض المھاجرون  ما غالباتھم، رحل من المرحلة ھذه خ0ل. ليبيا شمال إلى

 المفوضية تتلقّ . التفتيش نقاط عند حةالمسلّ  والجماعات والمجرمين بينالمھرّ  قبل من تھميحرّ  على الحصول
 وحرمانھم ا#فراد، 4حتجاز بينالمھرّ  قبل من) المخازن مثل( أخرى أماكن أو منازل استخدام عن تقارير

 .حريتھم من

 الكبرى الصحراء جنوبمن  ا#فارقة أن أفيد ما كثيرا. ينوالدّ  لعرقحسب ا المھاجرين التعامل مع يتمّ . 264
 بعض وقال. دينھم أساس على المعاملة سوء يواجھون المسيحيين وأن ليبيا، في العنصرية من يعانون

 لضمان المسيحية معتقداتھم عن الكشف عدموھم بنصحليھم مشغّ  أنّ  خ0ل حوارات أجريت معھم المھاجرين
 والجماعات المجرمين وكذلك( بينالمھرّ ھم كانوا يتعّرضون للمضايقة من قبل أنّ  آخرون وقال. س0متھم

 .مسيحيين عرفوا أنھم ما كلّ ) حةالمسلّ 

 قريبة منازل في المھاجرين نوبالمھرّ ، يحتجز أوروبافي اتجاه  البحر عبرليبيا  مغادرتھمفي انتظار . 265
 ملھ يسمح و4 أسابيع، ةلعدّ  المواقع ھذه في مبھ ا4حتفاظ يتمّ  ما وعادة. احليةالسّ  ا4نط0ق نقطة من

خ0ل  الغذاء ونقص والضرب، المعاملة سوءھم تعّرضوا لأنّ  مقابلتھم تتمّ  نمّ م العديد وذكر. تھابمغادر
 .المنازل ھذه فياحتجازھم 

 العمال تخصّ  التي ا�نتھاكات) ه(

 من أقلّ  أجرا عادة يتقاضون إذ ،غل غير الرسميسوق الشّ  في الشرعيين غير المھاجرينيتم استيعاب . 266
  عدم العمل أرباببعض  رقرّ ي قد ،ا4تفاق على ا#جر عند حتى القانونية، حمايةال غياب في طالمتوسّ ا#جر 

 غير وضعھم أساس على ا4حتجاز مرافق إلى تسليمھمو تھم،مھمّ  من ا4نتھاء بعد المھاجرينأجر ھؤ4ء  دفع
 . عليه فقالمتّ  ا#جر دفع بلتجنّ  قانوني،ال

 وأ ،نھمع المحتجزين عن ا�فراجوعود ب مقابل شاع تشغيل المھاجرين دون أجر ذلك، على ع0وة. 267
 2014 عام منتصف في أسيرا كان نيجيري رجلوروى . العمل ابربأ قبل من حمايةال أو ،ھمسفر تيسير

بعد أن ينتھي من مھّمة  عنه با�فراج وعد قائدال ان طرابلس مطار من بالقرب حةمسلّ  جماعة قائد قبل من
 .بوالھرعلى  هءزم0 هساعد ،ليهإالتي أوكلت  ةمھمّ ما أدرك حجم العند. بناء في حضيرة

 الجنسي العنف) و(

 ا4غتصاب، ذلك في بما جنسي، عنفأعمال  ارتكابب قيتعلّ  فيما بھا موثوق تقارير المفوضية تلقّت. 268
 مثل ةولالدّ  غير من الفاعلة الجھاتو اس،الحرّ  قبل من المھاجرين احتجاز مرافق نسوة داخل في حقّ 

 داخل تحدث تيالّ  الجنسي العنففإن أعمال  الواردة، للتقارير وفقا. أوسع نطاق على والمتاجرين بينالمھرّ 



المتعلّقة  التقاريرب نةبيّ  على التحقيق. والفتيات النساء كلّ  على مارست تكان ا4عتقال،مراكز  خارج أو
287.على سبيل المثال سليم وأبو زارة عين سبھا، في مراكز في النساء اغتصاب مزاعمب

 

 ليبيا مغادرة في صعوبات) ز(

التي  المجاورة، الدول إلى الحدود عبور طريق عن ،العنف من الفرار إلى المھاجرين من كثيرسعى ال. 269

 النساءھم في نبم ن،وآخرأراضيھا، فيما سعى  دخولل صارمة قيودا آخر إلىمن وقت  منھا البعضفرض 
 والخمس ،وقاربلي  صبراتة،و ومصراتة، زوارة مدنتعتبر . مغادرة ليبيا بحرا إلى السن، وكبار وا#طفال

 .البحر طريق عن أوروباقاصدين ال لمھاجرينا انط0ق طانق

متن  على الرح0ت من العديديتم تنظيم . البحر طريق عن أوروبا إلى المھاجرين سفر بونالمھرّ  ينظم. 270

المھاجرين  بعض رفضي القوارب، ھذه بعد ا4ط0ع على حالة. رخطي بشكل مكتظةمجھزة و غير قوارب
 هھذ علىمن المسافرين  الشھود أحد وأفاد. المھربين قبل من العنف إلىالذھاب على متنھا مما يعرضھم 

في  الصعود رفضوا عندماالمھربين  أيدي على ركاب خمسةشھد قتل  أنه ،2014 تموز/يوليه في الطرق

 .القارب

شخصا  3770 أن للھجرة الدولية المنظمة وذكرت. البحر فيمن المھاجرين حتفھم  ا[4فكما لقي . 271

 ا4ختناقنجد   الوفاة أسباب بين من 288.المتوسط ا#بيض البحر لعبور محاولة في 2015 عام في لقوا حتفھم
 زوارة منعبرت  سودانية امرأةحسب مفوضية حقوق ا4نسان، أفادت  .قواربال متن على الظروف بسبب

 السفلي الطابقأجبروا على البقاء في  شخصا 35 أنعلى متن قارب  2015 آب/أغسطس في إيطاليا إلى
 .ا4ختناق وغياب التھويةبسبب  أين ماتوا جميعھمللقارب 

 اءورغاقبائل الت  -ياء

 مقدمة. 1

 الجماعاتتواجه  بحقوقھم، عالتمتّ  في عموما داخليا دينالمشرّ  تواجه التي الصعوبات إلى با"ضافة. 272
 دة تخصّ محدّ  شكاوى المفوضية تتلقّ . خطرا دائما 2011 عام خ0ل القذافي نظام دعمكانت ت أنھا يعتقد التي

الذين واجھوا التشريد الجماعي (النزوح الجماعي) منذ  تاورغاءقبائل  أفرادض لھا تعرّ  وتجاوزات انتھاكات
 كبيرا تقّدما وتاورغاء مصراتة بين الحوارفي الوقت الذي شھد فيه ، 2015 في عام. 2011 آب/أغسطس

حول  تقارير المفوضية تتلقّ  ،بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبياتحت اشراف بشأن تأمين عودة المشردين 
 ھذه بين ومن. 2015 و 2014أي  بالتقرير المشمولة الفترة خ0ل الفئة ھذه ھاتواجھ التي الكبيرة التحديات
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  MHub، تموز/يوليه ،اليوم ليبيا في وال;جئين اللجوء وطالبي الشباب المھاجرين مصير: الشباب المعتقلون للھجرة، الدولية المنظمة 
 .63. ص ،2015

  
متاح على الرابط التالي:  المھاجرين المفقودين؛ بشأن بيانات - المتوسط اIبيض البحر للھجرة، الدولية المنظمة  288

http://missingmigrants.iom.int/mediterranean  
 يحاولون الذين المھاجرين الھالكين من في عدد الزيادة إلى ا&نتباه جلب 28/30 ا9نسان حقوق مجلس قرار أن &حظ

  .الديباجة ،28/30 ا9نسان حقوق مجلس قرار: المتوسط اIبيض البحر عبور



تعّرضھم  خطر وتزايد ھويتھم، أساس على التمييز واستمرار العيش، سبل على لبيالسّ  ا#ثر نجد ،ياتالتحدّ 
 .مصراتةفي  المتمركزة حةالمسلّ  الجماعات قبل من ةوخاصّ  المعاملة، وسوء 0حتجازل

 القانوني ا3طار. 2

 بموجب وبالمثل،. الدولي القانون بموجب المحمية ا�نسان حقوق بجميع داخليا نوالمشردع يتمتّ . 273
 � الذين ا#شخاص من غيرھم بھا عيتمتّ  التي الحقوق بنفس ون أيضاعتمتّ ي الدولي، ا�نساني القانون

 توضيحات روتوفّ  الداخلي النزوح بشأن التوجيھية المبادئ تجمع. العدائية ا#عمال في مباشرة يشتركون
التي يتمتع  والسياسية والمدنية والثقافية وا4جتماعية ا4قتصادية الحقوق بين ومن. الصلة ذات المعايير حول
 الحياة في والحق ،)والمأوى والدواء الغذاء مثل( ا#ساسية ا�نسانية المساعدة في الحقنجد  نودالمشرّ بھا 

 ،ةقاما� محلّ  واختيار التنقل وحرية 4ئق، معيشي مستوى في والحق التعليم، في والحق وا#من، والحرية
 289.ا4قتصادية ا#نشطة في المشاركة في والحق العامة الشؤون في المشاركة حق مثل السياسية والحقوق
 ا4ستي0ءأخرى مثل  فيةتعسّ  عمالي أأ أو والتدمير النھب ضدّ  المثال، سبيل على ،ةمحمي المشردين ممتلكات

 مةاكربوا طوع السبل التي تسمح لOشخاص بالعودة ا[منةو شروطال وضعب السلطات وتلتزم. المشروع غير
 الممتلكات استعادةمن أجل  المساعدة تقديم ذلك في بما ي،المحلّ  جادمنا4 أو التوطين وإعادةأوطانھم  إلى

جبر الضرر بطريقة  أو عويضتّ ال إلى التوجيھية لمبادئتدعو ا التعويض،في حالة استحالة . المفقودة
290.ةعادل

 

 النتائج. 3

 أغسطس في تاورغاء مدينة على مصراتةفي  المتمركزة حةالمسلّ  الجماعات قبل من ھجوم أعقاب في. 274
 ، واضطرّ ليبيا في مختلفة أخرى مواقع إلى) 42600 بنحو عددھم رقدّ ي( البلدة انسكّ  تھجير تم ،2011

ي تال القاسية والمعاملة والتعذيب، القتل أعمال ليبيا في التحقيق لجنة قتوثّ . الخارج إلىالفرار  إلىبعضھم 
 كبير جزء في ذلك اعتبرو. مصراتةفي  المتمركزة المسلحة الجماعات قبل من تاورغاء تعّرض لھا سّكان

 من المرتكبة ا�نسان لحقوق الجسيمة وا4نتھاكات افي،القذّ  لنظام المجموعة دعمبسبب  اانتقامي إجراء منه،
الذي يتعّرض  النطاق واسع مييزتّ ال إلىيمكن أن يعود ذلك  كما. حالمسلّ  زاعالنّ  أثناء تاورغاءأفراد  بعض قبل
 منذ يھالإ العودةانھا يستطع سكّ  ولم 4حق، وقت في تاورغاء بلدة تدمير تمّ  291.الداكنة البشرة ذوي نوالليبيله 

 بنحو عددھم ريقدّ و الب0د، أنحاء جميع في ونمنتشر يينتاورغال من ا[4ف نأ ويقال 292.الحين ذلك
كما . والجنوبية الغربية المناطق في نازحينمن ال آخرين آ4فبضعة و الشرقية، المنطقة في 15.000

 على. الب0د أنحاء جميع في المستمرّ  حالمسلّ  القتال بسببمرارا  النزوح �عادة نوالنازح يونتاورغض التعرّ 
المقيمين في  يينمن التاورغ 2500نحو  اج0ء تمّ  ،2014 عام تشرين ا#ول/أكتوبر 17 في المثال، سبيل
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  .30-28 المبادئ نفسه، المرجع  290
 ،)2012 آذار/مارس A / HRC / 19/68 (2 محررة، غير نسخة أولية ،ليبيا بشأن الدولية التحقيق لجنة تقرير   291

  .488-485 ،391 ،335 ،480. الفقرات ،)الكامل التقرير( 1 الملحق
 ا9نساني والقانون الدولية ا9نسان حقوق انتھاكات بشأن تقرير محين المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  292

  .6. ص ،)المعدل( ليبيا في المستمرة العنف أعمال خ;ل



 من أكثركما نزح . أخرى أماكن في مؤقت مأوىللحصول على  سعوا الذينو للنازحين قاريونس مخيم
293.تشرين ا#ول/أكتوبر منتصف منذ بنغازي في مخيمات خمسة منمرة أخرى  يينتاورغمن ال 5600

 

لجأ  بنغازي، في. النازحين من العديد واجهي يذال المتردي ا�نساني الوضع عن المفوضية وموظفعلم . 275

 وخدمات الماء على صولحوال صة،اخحياة الفي غياب سبل احترام ال المدارس، إلى يينتاورغال من مئاتال
منھم من  بعضال فرّ  وقد. ليبيا جنوب إلىوا نزح يينتاورغ عن مماثلة تقارير ووردت. الصحي الصرف

 .مستمرة مالية ضائقةوأفيد أنھم يواجھون  الب0د

 حةالمسلّ  الجماعات عم أنّ زُ  إذ يواجھونھا، التي الصعوبات تفاقم إلىأّدت  قد دةمحدّ  إجراءاتيقال أّن . 276
 تحاقل�مما جعل ا ،يينالتاورغ للط0ب ا#كاديمية الوثائققد قامت باحتجاز  مصراتةفي  المتمركزة

 يينالتاورغ الط0ب بأن تفيد تقارير وردت كما. أمرا صعبا بالنسبة لھم أخرى أماكن فيبالجامعات 
 الدعم يتلقّ  عدم عن فض$ الخارج، في للدراسة التعليمية المنح من حرمانھم في شكل للتمييز ضونيتعرّ 

 الليبية الجماعات فرادمعمول به بالنسبة # ھو ما أساس على الخارج في الطبية الرعاية على للحصول المالي
 .ا#خرى

. بضفة خاصة الكافية الصحية الرعاية على الحصولقلقھم الشديد يشأن  يينعدد من التاورغ أثار. 277
 خارج الصحية المرافق إلى الوصولبقي  داخليا، المشردين ماتمخيّ  فيالموجودين  يينللتاورغ بالنسبة

. الذي سيتم مناقشته 4حقا فيالتعسّ  ا4عتقال إمكانية ذلك في بما ا#منية، المخاطر بسبب امحدود المخيمات
 بعض في العاملين والممرضين ا#طباء قبل من التمييزية اتمارسالم من الخوف عن ر بعضھم أيضاكما عبّ 

 وأفاد ،4نتقاما إلى يينفي التعامل مع التاورغ المخاوفر عن ھذه من عبّ  وقد تعّرض ،والمستشفيات العيادات
 صراتةات أھل ممارسمع0قة بنقده ل في حكومية وزارة في عملهتسريحه من  تمّ  أنه ؤ4ءھ من بين رجل
 .مصراتة من كانفي العمل  رئيسه أن إلى وأشار. يينتاورغال ضد

 أساس على واحتجازھم عليھم القبض أو ل0عتقال ضالتعرّ  خطر تزايد يينتاورغال من العديد ذكر. 278
 حتى ، مسلحةمصراتة ال جماعات قبل من ا4حتجاز مرافق فيمحتجزون  يينتاورغال من العديد. ھويتھم

ة ومعروفة لدى العموم ولكن رسمي المرافق ھذه بعض 294،الدولة سيطرة تحت اسميا المرافق ت ھذهكان وان
أن حوالي  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا مصراتة/  تاورغاء المشتركة اللجنة أبلغت. يسرّ البعض ا[خر 

 تلقت 295.مصراتةفي  المسلحة الجماعات تديرھا التي ا4حتجاز مرافق فيمحتجزون  تاورغاءمن ال 1000
 المعاملة، سوء ضروب من وغيره تعذيبمن  نوالمعتقل يونغتاورحول ما تعّرض اليه ال تقارير المفوضية

 من التاورغاء من رجل المفوضية قبل من قةالموثّ  الحا4ت بين ومن. الوفاة إلىت في بعض الحا4ت التي أدّ 
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 وزارة سيطرة تحت اسميا( في تامينا ا&حتجاز مركز إلى إشارات وردت الرسمية، ا&حتجاز بمرافق يتعلّق فيما  294

 ؛)العسكرية الشرطة سيطرة حتالسكت (ت سجن العسكرية، ا&ستخبارات سيطرة تحت الداخلي، اIمن سجن ؛)العدل
 التابعة العليا اIمنية اللجنة سيطرة تحت( ا&حتجاز الوحدة ومرفق ؛)العدل وزارة سيطرة تحت( الجوية الكلية سجن
 الداخلي وسجون اIمن الوحدة أن معلومات أيضا المفوضية وتلقّت. مصراتة في كلّھا تقع ورد، ما وحسب). ليبيا لفجر

واحد تحت  احتجاز؛ مرافق ث�ثة إلى إشارات وردت السرية، ا&عتقال أما في ما يتعلق بمراكز. قد توقفت عن العمل
الى  ثالث سكني كما تحويل مبنى. سري معتقل ويله إلىوالثاني ھو مصنع عجين تم تح عيسى، سيطرة ألوية أو&د

  .في مصراتة المتمركزة المسلحة الجماعات عليھا وتسيطر مصراتة، في كلّھا تقع ورد ما وبحسب. احتجاز مركز
  .2015 كانون اIول/ديسمبر 1 من ا&تصا&ت ،بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  295



 سجن إلى واقتيد ،مصراتة مدخل عند اقيمت تفتيش نقطة عند اعتقلكان قد  سنة من العمر 34بنغازي يبلغ 
 أسرته تم اب0غ ،2014 عام أوائل في. ھناك أشھر ث$ثة لمدة الخارجي العالم عن بمعزل واحتجز. الساكت

رميا  قتل قد جلالرّ  أن) السجن في العاملين أحد من ھاتفيا اتصا4 ىتلقّ  قد كان الذي( وسيط طريق عن
 إلى نقل قد كان جلالرّ  أن �حقا التحقيقات وأشارت. اليوم ذلك من الباكر الصباح في السجن في بالرصاص

تم اط0ق النار عليه  نفسه، عن لدفاعا ضحيةحاول الما عندو، ربللضّ  ضتعرّ  وصوله، وبعد آخر، سجن
  .التشاجر0ل خ وقتل

   



 ا@طفال -افك

 مقدمة. 1

 في ھمحقّ  ذلك في بما: ليبيا في بحقوقھم ا#طفال عتمتّ  على كبير تأثير الدائر حالمسلّ  راعلصّ كان ل. 279
. ا#سرة حمايةو والتعليم ةالصحّ  من بلوغه يمكن مستوى بأعلى عالتمتّ  في 4ئق، معيشي مستوى فيو الحياة،

 بالھجمات قيتعلّ  فيما المثال، سبيل على الفصل، ھذا من السابقة ا#قسام فيالتأثيرات  بعض إلىتم التعّرض 
 مرافق من الحدّ  و المنازل، وقصف ا4ختطاف، ومحاولة ا#طفال، إصابة أو وفاة في بتتسبّ  التي العشوائية

ة تخّص والثاني التعليم،ب ا#طفالع تمتّ  ى تخصّ ا#ول: تينحالة دراسل نتائج القسم ھذا يصف. الصحية الرعاية
 يزال � ح،المسلّ  الصراع لھايشكّ  التي للتھديدات ضھمتعرّ جانب  إلى، العدائية ا#عمال في ا#طفال استخدام
 الحا4ت بعض وفي ا#ساسية، بحقوقھم ھمعتمتّ تحول دون  كبيرة ياتتحدّ  يواجھون ليبيا في ا#طفال

 من قبل  القسري والتجنيد الجنسي العنف ذلك في بما المعاملة، وسوء المدقع ل0ستغ0ل ضونيتعرّ 
 .التي بايعت داعش الجماعات

 القانوني ا3طار. 2

حقھم  ذلك في بما #طفال،ا حقوق من مجموعة دحدّ ت يتال الطفل، حقوق اتفاقية في طرف دولة ليبيا. 280

 على الدول مجبرة ، فإنّ الطفل حقوق اتفاقية بموجبو ح،مسلّ  نزاع سياق في. والتنمية والصحة، التعليمفي 
 انضمت 296.حمسلّ  بنزاع رينالمتأثّ  ا#طفال ورعاية حماية تضمن لكي عمليا الممكنة التدابير جميع اتخاذ
 المسلحة، النزاعات في ا#طفال اشتراك بشأن الطفل حقوق 4تفاقية ا4ختياري البروتوكول إلى أيضا ليبيا

 الحربية ا#عمال في استخدامھم أو ،العمر من سنة 18 تحت ا#طفال تجنيد حظر قبول وافقت على وبالتالي
 ستخداما4 أو التجنيد ھذا لمنع ةممكنالتدابير ال كل باتخاذ وا4لتزامغير الرسمية  حةالمسلّ  الجماعاتقبل  من
 قواتھا أفراد اشتراك عدم لضمان اعمليّ  الممكنة التدابير جميع خاذاتّ ب الدول وتلتزم 297.العدائية ا#عمال في

عدم  ضمان ا#طراف الدولكما يجب على  298.ةمباشرسنة في ا4قتتال  18 عن أعمارھم تقلّ  الذين حةالمسلّ 

 المودع الملزم ا�ع0ن وبحكم المسلحة، قواتھا في اإجباريسنة  18 عن أعمارھم تقلّ  الذين ا#شخاص تجنيد 
. حةالمسلّ  القوات في الطوعي لتجنيدل أدنى كحدّ  سنة 18بسن  ليبيا ترفتع ،ل0تفاقية انضمامھا وقت

 الرعاية بتوفير ملزمة الدولي غير حالمسلّ  النزاع أطراف جميعفإّن  الدولي، ا�نساني القانون وبموجب
 أو ا�لزامي التجنيد جريمة حرب الدولي الجنائي القانون ويعتبر 299.ا#طفال إليھا يحتاج التي والمساعدة

 استخدامھم أو الجماعات أو المسلحة القوات في العمر من سنة 15 عن أعمارھم تقل الذين لOطفال الطوعي
300.الحربية ا#عمال في فعليا للمشاركة

 

 النتائج. 3

                                                           
  )4( 38. المادة الطفل، حقوق اتفاقية  296
297   OP-CRC-AC 2( -) 1( 4. المادة.(  

298   OP-CRC-AC  1المادة.  
  ).3( 4. المادة الثاني، ا9ضافي البروتوكول  299
  ).7( ) (ه)2( 8اIساسي، المادة  روما نظام  300



 التعليم على الحصول) أ(

لقد تعّرضت . 2015و 2014 فيتأثيرا شديدا  التعليم في ا#طفالليبيا في حق  المسلّح في أّثر النزاع. 281

 التيناطق الم من العديد في أّما .الجوية والغارات القصف نتيجة رتتضرّ  أوالتدير  إلى المدارس من العديد
 منعليھم  خوفاالمدارس  إلى4 يرسلون أطفالھم  أنھمأفاد ا#ولياء  301،فيھا مفتوحة  مدارسال زالت ما

 .الھجمات خ0ل اتا�صاب

تحّدث  ،)المثال سبيل علىدرنة  ضواحي في( الشريعة أنصار عليھا يسيطر التي المناطق بعض في. 282

 مدينة من الواردة التقارير تشير ،. الخطف من خوفا المدرسة إلى بناتھم إرسالھم من خوفا#ولياء عن 
 إلى لذھاببا لفتياته 4 يسمح لأن التي بايعت داعش الجماعات عليھا تسيطر التي المناطق من وغيرھا سرت

ن ضتعرّ  ال0تي الفتيات تقارير حول أيضا المفوضية تلقت. النقاباذا ارتدين  إ4 لھم بذلك يسمح أو ،المدارس
 .طرابلس في المدرسة إلى نطريقھ في المسلحة الجماعات قبل من ومضايقات ھجمات إلى

 الحربية ا�عمال في واستخدامھم ا�طفال تجنيد) ب(

 الحربية ا#عمال في ھمواستخدام ا#طفال تجنيد حول المعلومات جمع في صعوبات المفوضية واجھت. 283
 أخرى منظمات وذكرت 302.ليبيا في حاليا الجاري محدودال رصدالو المعلومات إلى وصولسبب صعوبة الب

 بطريقة عليھا الحصول تمّ  التي المعلومات حيث منأّما  303.المسلحة الجماعات في ا#طفال تجنيد تمّ  أنه
 قبل من واستخدامھم لOطفال القسري التجنيد عن دةومحد معلوماتسوى  لمفوضيةا تلقّ لم ت مباشرة،

 من سنة 14 و 10 في الصبية من اثنين مع مقاب0تالتي بايعت داعش. أجرى موظفو المفوضية  الجماعات
 تدريب تلقيى لع الطف0ن  أجبر. المجموعات ھذه مواقع إلى واونقل أسرھم من عنوة أخذوا قد كانوا العمر،

 أربعة إلى على فترات كانت تدوم من أسبوعين تاستمرّ  عسكرية لتدريبات خضعوا ، ثموعسكري ديني
 اھداف على النار واط0ق التصويب وكيفية المختلفة، وا#سلحة البنادق استخدام كيفية وشملت ،أسابيع

ى لع أيضا كما أجبرا. بكفاءة بذلك القيام على قادرين أصبحا حتى تاستمرّ  التي الحية الذخيرة باستخدام
على تعليمھم  المخيم داخل" مدرسةال" في كبير إمامأشرف . الرؤوس قطعد تجسّ  فيديو أشرطة مشاھدة
 ".الجنة إلى المدخل[]  ھو ارالكفّ  قتل" أن لھمفّسر و القرآن،

 في ربط"كان قد  امھأحد وورد أن. الجنسي ل0عتداء ا#طفال ھؤ4ء ضتعرّ  الواردة،حسب الروايات . 284
في أغلب " ،الطفل نفسه وأفاد. له ءالغذا وايصال هم$بس تنظيف عن مسؤو4 وكان ،أجنبي مقاتل" خدمة
 الطفل وروى". الحائط وأنحني إلى ستديرأو م$بسيكنت أنزع  به، القيام عليّ  كان ما أعرف كنت الليالي

                                                           
&حتواء  لتحويلھا الى مراكز المثال، سبيل على أخرى، Iغراض المدارس اتخاذ تم 'واو'، القسم في مبين ھو كما  301

  .النزاع أطراف قبل من ھي محتلّة الحا&ت بعض في أو داخليا، المشردين
 ،2015 تموز/يوليه  A / 69/926 - S / 2015/409، 20 العام اIمين تقرير: المسلحة والصراعات اIطفال  302

عدم  إلى أشار حين في المسلحة، الميليشيات في اIطفال في ما يتعلق بتشريك  قائمة تزال � المخاوف أن ي;حظ
بعثة ا4مم المتحدة للدعم في و اليونيسيف نقل وتم). 20. ص( اIطفال واستخدام حول تجنيد متاحة معلومات أي وجود

  .ليبيا في المسلح النزاع لتصاعد نظرا اIخرى المتحدة اIمم وكا&ت مع ليبيا خارج ليبيا
303

  SCELTA، 35- 33 ،7. ص ،2015 حريزان/يونيه 18 التقييم، تقرير ،تقييم وتونس: وليبيا مصر الطفولة في إنقاذ. 

  



4 يقدر على الرفض  يكو جبره" أجل من المقاتلين من العديد قبل من ل0غتصاب ضتعرّ  كيف ا[خر
 .باستعمال وسائل مختلفة وتكرارا مرارا ل0غتصاب ضتعرّ  إذ ،"�حقا

تي ال الجماعات قبل منمفخخة  سيارة لتفجير ا#طفال استخدام فيھا تم حالةقت المفوضية في كما حقّ . 285

 .2015 حريزان/يونيه في درنة مجاھدي شورى مجلس مع اشتباكات خ0لبايعت داعش 

. ةمارسالم بھذهات التي بايعت داعش تحتفل مجموعأن ال ظھري ا#طفال، تجنيد عوضا عن مناھضة. 286
" سرت...  في...  ا�س0مية الدولة احتفلت" ،2015 ا#ول/ديسمبركانون  4 يومنشر  صحفي لتقرير وفقا

 على بواتدرّ لقد  304.ھم "بأشبال الخ0فة"صفو  وتمّ  عاما، 16 عن أعمارھم تقلّ ھم جميع صبيا 85" جتخرّ ب"
 وكانوااء عسكرية زيأ يرتدون كانوا الحدث، ھذا خ0ل. والتفخيخ ا#سلحة، واستخدام انتحارية، ھجمات تنفيذ
 أن ويبدو. للحضور سرت سكان عيودُ  ية،المحلّ  ا�ذاعة ةمحطّ  خ0ل من الحدث عن ا�ع0ن تم. موكب في
 تعزيز إلىتدعو  داعشل منشورات في ضحيتّ  كما ،كان ينسج على منوال داعش في أماكن أخرى الحدث ھذا

نشرت المجموعة تقريرا  المثال، سبيل على ،2015 آذار/مارس' ق'داب مجلة في. ھاصفوف في ا#طفال تجنيد

305".الخ0فة أشبال"، وتحّدث التقرير عنھم على أنھم وسوريا العراق فيالجنود  ا#طفالا حول خاصّ 
 

 العامة النتائج. السادس

 ھناك بأن 4ستنتاج معقولةال سبابمن ا# ھناك وتحليلھا، جمعھا تمّ  التي المعلومات أساسعلى . 287
 حقوقل وانتھاكات الدولي، ا�نساني والقانون ا�نسان لحقوق الدولي للقانونواسع  نطاقعلى  انتھاكات
 في النزاع أطراف جميع ھاترتكبقد ا كانت التي ا#فعال، وتشمل. 2015 و 2014 خ0ل ليبيا في ا�نسان

 .أدناهما ھو مبين  ليبيا

 ينالمشروع غير وا3عدام القتل. 1

تّم الذين  ا#فراد إعدامبة بصفة خاصّ و قانونية، غير قتل عملياتب حةأغلب المجموعات المسلّ  قامت. 288

 .تھممعارض عنا روبّ من ع غتيلكما ا ،ھملااعتق أوأسرھم 

 نصارون #ؤيدمُ  أوينتمون  أنھم عمزُ  فرادعددا من ا# الكرامة عملية مع المتحالفة القوات أعدمت. 289
. مصيرنفس ال أنفسھمموا سلّ  الذين المقاتلينكما لقي بعض . احتجازھم أو عليھم القبض إلقاء بعد الشريعة

 يمكن � ولكن ، ليبيا لفجر تابعة حةمسلّ  جماعاتقامت بھا  مماثلة إعدام عمليات عن تقارير المفوضية تتلقّ و
 .معلوماتصعوبة الحصول على ال بسبب منھا قالتحقّ 

                                                           
 كانون اIول/ديسمبر 3 ھيرالد، ليبيا" غدا سرت انتحاري من "أشبال الخ;فة" في 85 تخرج"  أيوب، صابر أنظر  304

2015. 
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نسب  ،الحا4ت أغلب فيو. بنغازي في ماسيّ  � لطة،السّ من عارضوا الذين كانوا في  اغتيالكما شاع . 290

 سياسية شخصياتغالبا  مھ نوالمستھدفو ،الشريعة #نصار ا4غتيا4ت من التقى بھم موظفو المفوضية ھذه
 ن علىيمحسوبمن الوأ ن،وديني وزعماءء القضا وعاملون في نووصحفي ا�نسان حقوق عن نودافعومُ 

 القذافي أنصار

ن لم يشاركوا ممّ  وغيرھم لمدنيينعلى ا العلني ا�عدام ذفيبتنالتي بايعت داعش  المجموعات قامت. 291

 ودرنة سرتفي وحدث ذلك خاصة  القتال، عن العاجزون ا#شخاص سيما و4 العدائية، ا#عمال في مباشرة
 .أيضا أخرى مناطقوفي 

كانوا يدافعون  أفراد على النار إط0ق ذلك في بما الجنوب، في مشروع غير قتلكما حدثت عمليات . 292

 .المتنافسة القبلية حةالمسلّ  الجماعات قبل من ا4ستي0ء أو الغارات ضدّ  على منازلھم

  ةالمحميمنشآت وال ا�شخاص من وغيرھم المدنية، والمنشآت المدنيين على الھجمات. 2

 كانت 2015 و 2014 في ليبيا في حالمسلّ  النزاع خ0لالتي وقعت  الھجمات منيظھر أن العديد . 293
 طرابلس، بنغازي، ذلك في بما ان،بالسكّ  ةمكتظّ ال مناطقفي ال خاصوھو ما كان له أثر  ، عشوائية
 استخدمت وقد. المدنيين حمايةل الكافية ا4حتياطات تؤخذ لم. ليبيا جنوب وفي نفوسة، جبال ومنطقة ،ورشفانة
 العالية السكانية الكثافة ذات المناطق في ل0ستخدام مناسبة ليست ھيو غراد، صواريخ مثل الثقيلة ا#سلحة

 من العديد عن المسؤولة ا#طراف تحديد من المفوضيةن لم تتمكّ . كافيةال دقةالبتكون  أن يمكن � #نھا
 قبل من استخدامھا يتمّ  التي ا#سلحة وتشابه المعلومات،على  صولحال صعوبة بسبب المحّددة الھجمات

 .الصراع مناطق كلّ  في عشوائية ھجمات عن تقارير تتلقّ  المفوضية لكنّ . ليبيا في المتنازعة طرافا#

وا#ھداف التي تحظى  ا#شخاصمباشرة  حةالمسلّ  الجماعات ھاتشنّ  التي الھجمات استھدفت وقد. 294

 ذلك في بما ،، وفي أحيان أخرى كان لھذه الھجمات تأثير عليھماالدولي ا�نساني القانون بموجب حمايةالب
 تمّ كما . ا�نساني المجال في والعاملين الطبي، المجال في والعاملين ا�سعاف وسيارات الصحية المرافق
  .المسلحة الجماعات قبل من ارتھانھم أو ا�نساني المجال في العاملين اختطاف

كما قامت . ةالخاصّ  الممتلكات ونھب ريدمت ليبيا فجرو الكرامة عمليةل تابعة حةمسلّ  اتمجموعدت تعمّ . 295

 .الخصوماستھداف  عندأو تدميرھا   ةخاصّ  ممتلكاتب ات بايعت داعش بافتكاك والتحّوز مجموع

 وا�ختفاء وا�ختطاف التعسفي ا�عتقال. 3

تشرف  مرافق فيوتم احتجازھم  ،2015 و 2014 في ليبيا في تعسفا ا#فراد من العديد اعتقال تم. 296

 بعضو. تھمة دون ا#شخاص على القبض يتمّ  ا#حيان، من كثير في. حةالمسلّ  الجماعات أو/و الدولةعليھا 
 إجراءات غالبا من  نوالمعتقل، كما يحرم احتجازھم أو عليھم القبض سببب علم على يكونوا لم اعتقلوا الذين

 .محاميب أو بأسرھم ا4تصال مثل أخرى، وحقوق السليمة التقاضي



. ا4حتجاز شرعية في للطعن قضائية مراجعة إلى اللجوءنادرا ما يتم  ،المحدود المحاكم لعمل ونظرا. 297
 .ليست نافذة دائما با�فراج المحاكم أوامرفإّن  ،امتاح اللجوءيكون ھدا  عندما حتىو

 والجماعات الحكومية القوات وكانت. Oسرىل تبادل أو فدية على لحصولبغية ا أفراداختطف . 298
 إط0ق أعقاب في القسري، ا4ختفاء حا4ت ذلك في بما ا4ختفاء، حا4ت من عدد عن أيضا مسؤولة حةالمسلّ 
 .ليبياوفجر  الكرامة عملية

 المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب. 4

 ال0إنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره لتعذيبمن عمليات ا مزعومة عديدة حا4تھناك . 299
 أو/و الدولة عليھا تسيطر التي ا4حتجاز مرافق فيمن المعتقلين  أفراد خاصةكان ضحاياھا  المھينة، أو

 الكاب0ت أو ب0ستيكية أنابيب باستعمال المبرح الضربمن  نوالمعتقل عانى لقد. حةالمسلّ  الجماعات
 عن بمعزل محتجزينكانوا  إذ ا4نفرادي، والحبس مؤلمة، أوضاع في طويلة لفترات والتعليق الكھربائية،

 الخاص بالتعذيب D هقسمفي  تعّرض الفصل الخامس. بالكھرباء عقصّ ضوا للكما تعرّ  الخارجي، العالم
حا4ت  ذلك في بما التعذيب فيھا، عن ا�ب0غ تمّ  التي المرافق بعض إلىالمعاملة  سوء ضروب من وغيره

 ضواوتعرّ  ماء،ال أو طعامال ا يكفي منممّ  أيضا المعتقلين من العديد رمحكما . اء التعذيبالوفاة من جرّ 
في  التعويضغياب سبل  المفوضية 4حظتكما . الحرية مقابلا#موال  دفعو وا4بتزاز ،ةجنسي لتھديدات

 .المعاملة سوء ضروب من وغيره للتعذيب المزعومة الحا4ت من لعديدا

 الجنس أساس على المرأة ضد والتمييز العنف. 5

رفيعات  الناشطاتعدد من  اغتيل وقد. المرأة ضد الھجمات من سلسلة المسلحة الجماعاتشنت . 300

 ا4غتيا4ت، ھذهأن  يبدو. ليبيا في والمساءلة ا4جتماعية، والعدالة المساواة المستوى من العام0ت على دعم
على نطاق واسع، أ4 وھي  رسالة إرسال إلىا#خرى، تھدف  والتھديدات والمضايقات ا4عتداءاتجانب  إلى

 وعنف جنسي عنفجرائم  حةالمسلّ  الجماعات أعضاء ارتكب وقد. العام المجال في لمرأةطمس أي صوت ل
 والفتيات النساء ضدمن ھذا العنف  حا4ت توثيقب المفوضيةحيث قامت  ،ا4جتماعي نوعال على قائم

 .المعلومات جمع صعوبة ضوء في الموضوع ھذا حول التحقيق مواصلة ريبرّ  ما يوجدو. والفتيان

 ا#ساسية والحريات الحقوق ةمارسم على المرأة قدرةضربت قيود على    ليبيا، من مناطق عدة في. 301
 التي المناطق في، خاصة "أمرھا ولي" ا4 رفقة التنقل ھا فرض علي إذ، العمل في والحق التنقل حرية مثل

ضھن لمثل بعض النساء عن تعرّ  تثالتي بايعت داعش، كما تحدّ  والجماعات الشريعة أنصار عليھا يسيطر
 وثائق استخراج مثل المدنية الخدمات على صولحال إلىات في طرابلس أيضا ممن سعين مارسھذه الم
 إلىض التعرّ  من نّ خوفھنتيجة  العدالة إلى الوصولالبحث عن  فيعراقيل  النساء واجھت وقد. الھوية

 عن ا�ب0غ عندخاصة و لة،الصّ  ذات والمناطق المرافق على سيطرةمال حةالمسلّ  الجماعاتمن قبل  نتقاما4
 .المجموعات ھذه ترتكبھا التي الجرائم

 والثقافية وا�جتماعية ا�قتصادية الحقوق. 6



 والتعليم والغذاء الصحية الرعاية ذلك في بما والثقافية، وا4جتماعية ا4قتصادية بالحقوق عالتمتّ تراجع . 302
. والمھاجرين وا#طفال، داخليا، دينوالمشرّ  ة النساء، ومّس ذلك خاصّ 2015 و 2014خ0ل سنتي  ليبيا في
في مجال  والعاملين الصحية المرافق على الھجمات ذلك في بما، الصحية الرعاية علىر النزاع القائم أثّ 

في  العاملين ا#جانب من العديد رحيل إلىت أعمال العنف كما أدّ  ،أو ما سببته ھذه الھجمات من أثار الصحة
 وقد. ات الخدماتيزانيم خفضتانو التحتية، البنية في لحكومةا اتاستثماراجعت تر، والمجال الصحي

 المدارس من العديدضت تعرّ  إذالب0د،  شرق في ةوخاصّ  كبير، بشكل التعليم على الحصول فرص صتقلّ ت
 أو اعتقال،مرافق  أو عسكرية مرافق إلى تحويلھا تمّ  وأ داخليا، النازحين قبل مناحت0لھا  التدمير أو تمّ 

 وكذلك داخليا، دينالمشرّ  ماتمخيّ  في نوالمقيم ا#طفالواجه . على الحياة خطرا كلليھا يشإالوصول  أصبح
 لعطّ بسبب ت الغذائية المواد أسعارارتفعت و. التعليممتابعة   في صعوباتبشكل خاص  ا�عاقة ذوي ا#طفال

تشرين  في الغذائية المواد عمفي د ضيخفالت أو من لحدّ ا الحكومة وبقرار ،من ناحية ا�مداد طرق
 الصحي، رفالصّ ع بمتّ تالو للشرب الحةالصّ  المياه على الحصولكما تراجع . 2015 عام الثاني/نوفمبر

 .عمدا في بعض ا#حيان حةالمسلّ  الجماعاتما تقوم به  ذلك في بما ،القائم راعللصّ  نتيجة والنظافة

 العدل إقامة. 7

، كما لقتلا إلى ،ةبصفة خاصّ  ينعامّ  عينومدّ  قضاةمن  القضائي،تعّرض الفاعلون في المجال . 303

 أو اعتقالب الھجمات بعض ربط تمّ  وقد. وا4ختطاف وا4عتداءات بالقنابل ھجماتال إلىتعّرضت المحاكم 
 الھجمات، لھذه ونتيجة. المسلحة الجماعات أعضاء ومحاكمة اعتقال حباطإ أو نين،معيّ  أفراد سراح إط0ق

أصبحت  ليبيا، من كثيرة أجزاء في الجنائية العدالة نظام 4نھيار ونظرا. عن العمل المحاكم من العديد فتتوقّ 
 �. محدودة جدا نتھاكاتا4و ا�نسان حقوق انتھاكات ضحاياوا4نتصاف الفعلي بالنسبة ل حمايةسبل طلب ال

 ما لتحديد صحيح بشكل قضاياھم درس يتمّ  أن دون ا4عتقال رھن" بالنزاع في ع$قة المعتقلين" آ4ف يزال
 .عنھم ا4فراج اولھم  ھاما4تّ  لتوجيه ةدلّ ما يكفي من ا# كان إذا

 نووالصحفي ا3نسان حقوق عن نوالمدافع. 8

 ا4غتيا4ت، ذلك في بما وا4عتداءات، رھيبللتّ  نووالصحفي ا�نسان حقوق عن نوالمدافع ضتعرّ . 304
 وقد. ليبيالفجر  التابعة حةالمسلّ  والجماعات الشريعة أنصار قبل من ةوخاصّ  وطرابلس، بنغازي في وخاصة
 من العديد واستھدفت. ةالمستقلّ  ا#صواتد بطمس وتھدّ  الھرب، أو ا4ختباء إلى العديد الھجمات ھذه أجبرت

. ا�نسان حقوق عن المدافعين عمل من حدّ  سلبي تأثير إلىأّدى  اممّ  المستوى، رفيعي نشطاء الھجماتھذه 
 إلى ا�نسان وحقوق المدنية ياتللحرّ  الوطني المجلسو يبيا،حقوق ا4نسان في لل الوطنية سةالمؤسّ ضت تعرّ 

 أيضا الصحفيون واجه. أدنى حد إلى المؤّسساتذه ھ تراجع نشاط إلىمّما أّدى  رھيب،والتّ  ھجماتال
 الصحفيون واجهكما . ا4غتيال ومحاو4ت فيالتعسّ  ا4عتقال إلىبعضھم  ضتعرّ و ھديدات،والتّ  المضايقات

 .السياسية المسائل حول تقاريرھم بسبب والقذف التشھير بتھمة الجنائيةات المحاكم أيضا

 نوالمھاجر. 9



 مكافحة إدارة تديرھا التي المرافق في ليبيا في حاليارھن ا4حتجاز  المھاجرين من كبير عدد ھناك. 305
 مراجعة عوا بحقّ أن يتمتّ  دون حة،المسلّ  الجماعات أو الداخلية، وزارةالتابعة ل الشرعيين غير المھاجرين

والحرمان من ا4حتجاز  ظروفا أمّ . بينالمھرّ  قبل من حريتھم من نوآخر حرمكما . لقضاياھم قضائية
 والرعاية يالصحّ  رفالصّ  وسوء المزمن، ا4كتظاظتعاني ھذه المرافق من  إذ كافية، ليست ية فھيالحرّ 

 المھاجرات تضتعرّ  وقد. المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب إلىوالتعّرض  الطعام،ة وقلّ  الصحية،
 المھاجرونكما بقي . ا4حتجاز مرافق وخارج داخل ا4جتماعي نوعال على القائم والعنف الجنسي العنف إلى

. يةالحرّ  على الحصول مقابل ل0بتزاز يةالحرّ  من المحرومين خضاعإ وتمّ . العملفي  ل0ستغ0ل عرضة
 ىأدّ  اممّ  ،ةزجھّ غير مو خطير بشكل ةمكتظّ  قواربعلى  طالمتوسّ  ا#بيض البحر عبر الرح0ت تتمّ  ما غالبا
 متن على للظروف نتيجة أيضا اختناقا المھاجرينھلك عدد من  الغرق، إلى با"ضافة. الوفيات من العديد إلى

 .القوارب

 . مجموعات التاورغاء10

 والتمييز العيش سبلب قيتعلّ  فيما ةخاصّ  صعوبات 2011دوا داخليا منذ الذين تشرّ  يونالتاورغ واجه. 306
ضھم وا تعرّ ذكركما . والصحة التعليم خدمات على لحصولالمحدودة ل فرصوال العرق،ضّدھم على أساس 

 حوارھناك  .مصراتةفي  المتمركزة حةالمسلّ  الجماعات قبل من ةوخاصّ  المعاملة، وسوء فيالتعسّ  0عتقالل
 .التعويضاتبشأن تأمين عودتھم و مصراتةموعات التاورغاء ومج بين

 ا�طفال. 11

ھذه  وتخصّ . عليمالتّ الحق في  ذلك في بما بحقوقھم، عالتمتّ  في كبيرة ياتتحدّ  ليبيا في ا#طفال واجه. 307

 الشريعة أنصار عليھا يسيطر التي المناطق في اوخصوص - الفتياتالتحديات بصفة خاصة  تعليم 
 ات التي بايعت داعش بتجنيد  ا#طفالمجموعقامت ال. وفي طرابلس أيضاالتي بايعت داعش،  والجماعات

 .اجنسيتم استغ0لھم  الحا4ت، بعض وفي العدائية، ا#عمال فيوا ستخدماو قسرا

 الختامية الم&حظات -سادسا

 وثقت. واحد ولم تصدر عن فاعل ليبيا من واحدة منطقة على والتجاوزات المخالفات تقتصر لم. 308
 أو ليبيا فجر إلى نتميحة التي تالمسلّ  والجماعات الدولة أعوانالتي قام بارتكابھا  ا#عمال ھذه المفوضية

من أجل  التحقيق أثناء ةنمعيّ ذكر أسماء  دتردّ و ،مستقل بشكلتنشط  مجموعاتھناك . الكرامة عملية
 كتائب مثل حة،المسلّ  والجماعات الكرامةعملية  اتقوّ  ذلك في بما والتجاوزات، ا4نتھاكات عن يتھامسؤول

 أنصار جماعةليبيا، و لفجر التابعة حةالمسلّ  الجماعاتو م؛الد وأولياء الليبي، الوطني للجيش الصاعقة التابعة
 مع ذلك، لم تقتصر  .الجنوب في القبلية حةالمسلّ  والجماعاتات التي بايعت داعش مجموع، والالشريعة

 المھربين، مثل ،ةالدولجھات  غير منأخرى  فاعلة جھاتارتكبت  إذ ؛بعينھا الجماعات ھذه على ا4دعاءات
 .ا�نسان لحقوق انتھاكات



، ليبيا فيوالتجاوزات المرتكبة  نتھاكاتبا� قيتعلّ  فيما مساءلة أو الةفعّ  رقابة يه 4 وجود #أن يبدو.309

 لم  تجاوزات،ال أو نتھاكات$ل يلتصدّ ة ايمسؤول النزاع أطراف من طرف أي مارسومن الظاھر أنه لم ي
 في أو تجاوزات انتھاكات وقوع لمنع للضحايا، الةفعّ  انتصاف سبل توفيرفي  مسؤولياتھا الدولة مارست

 ھا.تكرار عدممنع و المستقبل

  الجرائم من غيرھا وأ الحرب جرائم مستوى إلى الموثقة والتجاوزات ا4نتھاكات من العديد ترقى قد. 310
 � الذين ا#شخاصا4عتداء على : يلي ما شملفھي ت الحرب، بجرائم قيتعلّ  فيماا أمّ . الدولي القانون بموجب

 القاسية، والمعاملة والتشويه، القتل ذلك في بما( وعلى س0متھم البدنية العدائية ا#عمال في مباشرة يشتركون
 ھجمات توجيه رسمية منشأة بقانون، محكمةقبل  من مسبق قرار دون ا�عدام، وھائناحتجاز ر ؛)والتعذيب

بموجب  المميزة شعاراتللحاملين ال وا#فراد النقل ووسائل الطبية والوحدات المبانيو المدنيين؛ السكان ضدّ 
 من وغيره ا4غتصاب، والنھبو ،ا�نساني المجال في العاملين ضدّ  ھجمات توجيه دتعمّ ، وجنيف اتفاقيات
 لمشاركةفي ا استخدامھم أو عاما 15 عن أعمارھم تقلّ  الذين ا#طفال تجنيد أو التجنيد ،الجنسي العنف أشكال

 .المعادي الطرف ممتلكات على ا4ستي0ء او وتدمير ،الحربية ا#عمال في ةفعليال

مع تقديم  شامل، جنائي تحقيق من كجزء وبالكامل فورا أع0ه المذكورة ا#فعالفي  التحقيق وينبغي. 311

  .العدالة إلىالجناة 

  

 المساءلة نحو والتقدم العدالة، قطاع تقييم -سابعا

 العدالة قطاع تقييم. 1

 G القسم تعّرض. الھيكلية الضعف ونقاط ا#مني الوضع بسبب كبير بشكل العدالة نظام اختراق تم. 312
 في القضائية الجھات تواجه التي دةالمحدّ  التھديدات إلى التقرير ھذا من الخامس الفصل في العدل إقامة حول

 من العديد في المحاكمغلق  في تسببت التي والتھديدات والتفجيرات ا4غتيا4ت ذلك في بما الحاضر، الوقت
كما . قصوى أھميةذو  اأمر حماية نظام وضمان التھديدات ھذهويعتبر وضع حّد ل .عملھا وقفو ،المناطق
 السياسية ا�رادة إلى، ويحتاج ذلك العدالة نظام وتعزيز إص0ح عملية مواصلة إلى�حة  حاجةھناك  نجد أنّ 
 .العمل ھذا دعممن أجل  ةھامّ  ودولية وطنية وموارد

 نظامضعاف الإو تسييسأن نأخذ بعين ا4عتبار  الضروري من العدالة، قطاع في القائمة التحديات لفھم. 313
 ةخاصّ  محاكموتعويضھا ب العادية المحاكم تجاوز تمّ  ما كثيرا ھذه المرحلة،  خ0ل. القذافيخ0ل فترة حكم 

 التي الشعب محكمة ةخاصّ ال محاكمال وتشمل. السياسية للجرائم بالنسبة سيما و4 عسكرية، محاكم وأنظمة
ت في احترام فشل ھاأنّ  على قينالمعلّ  من والعديد المتحدة ا#مم معاھدات بموجب المنشأة الھيئات ھاتوصف

 307.اقمعيا جھازا حق� الدولة أمن محكمة اعتبرتكما  306.العادلة المحاكمة معايير من ا#دنى الحدوتوفير 
                                                           

تشرين  15 و CCPR / C / LBY / CO / 4 الليبية، العربية الجماھيرية: الختامية ا9نسان حقوق لجنة م;حظات  306
  .22. الفقرة ،2007 الثاني/نوفمبر
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، العادية المحاكم نظامعيين من كانوا يشرفون على عمل ھذه المحكمة في ت أعيد الشعب، محكمة إلغاء بعد
 تعيين تم قد أنه وقيل 308".التعسفية ا�جرائية اتمارسالميتمثل في  إرث افظوا علىھم "قد حھو ما يعني أنّ و

 الدولة، قبل من نونالمعيّ  نووالمحام نوالعامّ  نوعوالمدّ  القضاة واعتبر 309.دون تدريب مسبق آخرين قضاة
 وظائف،ھذه ال لوا بينيتنقّ  أن يمكن وھكذا واحد، ھيكل من اجزءيون الحكوم نومحامالو نوالعام نوالمحامو
 .القضاء استق0ل أمام ةخاصّ  تحدياتب في ائفھم ويتسبّ وظشكا4 في ترسيم القضاة في إل يمثّ ھو ما و

 الذي لقضاء،ا#على ل مجلسال خ0ل من القضائية لسلطةعلى ا التنفيذيةالسلطة  سيطرةتواصلت . 314
في  ھامة قضيةو4زال يعتبر  امستشري الفساد كان). الحالي العدل وزارة يعادل ما أي( العدل أمانة ترأسه

 لعام الدولية الشفافية مةلمنظّ  الفساد مدركات رمؤشّ  فيدولة  175 أصل من 166التي نجدھا في المرتبة  ليبيا
وھم " (الشعب محامي" بعبارةتعويضھا و ةخاصّ ال المحاماة مھنة إلغاء تم القذافي، عھد خ0ل 2014.310

وفي  اص،والخين المحامنشاط  واصلت ذلك، ومع 311).القانونية المساعدة لتوفير حكومةفھم التوظّ محامون 
 .صلب المجموعات فاعلة قوة المحامين، أصبحت نقابة النظام منا#خيرة  سنواتال

 الليبية السلطات فصلت. رث"ا اھذ لمعالجةعديدة  خطوات اتخذت ،2014 عامحتى  2012 عاممنذ . 315
 إلغاء تمّ . القضائية والسلطة التنفيذية السلطة بين لفصلا إلىسعيا  ا#على القضاء مجلسو العدل وزارةبين 

 قانون رسميا العليا المحكمة في الدستورية الدائرة تليأ، ولمدنيينل بالنسبة العسكرية المحاكم اختصاص
 حدّ  لوضع امھمّ  المحكمة حكم كان ،2005 عام في ألغيت قد المحكمة أنّ  رغم. الشعب محكمة تنظيم

 فيما بدأت قد )vetting( تدقيق ةعمليّ يظھر أن و 312.العامة النيابة قبل من الشعبية المحكمة إجراءات 4ستخدام
ما  حدّ  إلى تجاوزھاقد  التدقيقويظھر أن عملية  313.العملية تصير ببطء على ما يبدو أنّ  رغم القضاة،ب قيتعلّ 

 ،)2014 حريزان/يونيه في التنفيذ حيز دخل الذيو( 2013 عامالذي اعتمد  وا�داري السياسي العزل قانون
 10 ةلمدّ  من الحياة العامة 2011 ثورة عارضمن وأ القذافي نظاممن له ع0قة ب كلّ  استبعاد على نصّ ي و

314.سنوات
 

 تسخير بھدف قينمنسّ  برمجةط والدوليين بوضع مخطّ  الشركاء مع قامت السلطات الليبية بالتعاون. 316
بعثة ا#مم المتحدة للدعم في  المشاركة الدولية الفاعلة الجھاتوشملت . والخبرات ا�ضافية التقنية المساعدة

شراكات . ا�نمائي المتحدة ا#مم برنامج ،مكتب ا#مم المتحدة المعني بالمخدرات ،السامية المفوضية/  ليبيا
 المساعدة تنسيقب بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا فيكلتم تو. حكومية غير دولية ومنظمات ةثنائيدولية 
 مراجعة ،الدستور صياغة بعملية قيتعلّ  ما في ةخاصّ  مساعدة ميقدتم تو. الليبية والمؤسسات للسلطات الدولية

                                                           
 شمال تقرير ليبيا، القذافي بعد ما مرحلة في العدالة: خطأ على أساس محاكمة اIزمات، لمعالجة الدولية المجموعة  308

  .15. ص ،2013 نيسان/أبريل 17 ،140 رقم اIوسط، الشرق/أفريقيا
  .11. ص نفسه، المرجع  309
 :على الرابط التالي متاح مدخل حول ليبيا، الفساد، الدولية الشفافية مدركات مؤشر  310

www.transparency.org/country/#LBY.  
311  ILAC، 23. ص ،2013 ليبيا: القانون تقييم سيادة تقرير حول  
 شمال تقرير ليبيا، القذافي بعد ما مرحلة في العدالة: خطأ على أساس محاكمة اIزمات، لمعالجة الدولية المجموعة   312

  .2. ص ،2013 نيسان/أبريل 17 ،140 رقم اIوسط، الشرق/أفريقيا
تقييم  تقرير حول ،ILAC انظر ،2011 نجاعة الفحص بعد بشأن ا&خت;ف حول عنھا أعرب التي بالنسبة لaراء  313

  .37- 36 ص ،2013 ليبيا،: القانون سيادة
 ،2015 شباط/فبراير في 2013 لعام وا9داري السياسي العزل النواب قد أقّر بإبطال قانون أن مجلس المفھوم من  314

  .العام الوطني المؤتمر قبل ساري المفعول من  اعتباره &زال رغم



 وأعضاء القضاة تدريبو التشريعي ا�ص0حو ا4نتقالية؛ العدالة تدابير ،بالنزاعفي ع$قة  المعتقلينقضايا 
 دعم، والقضائية الشرطة قدرات بناء، والعامة لنيابةاستغ0ل خدمات ا ،القضائي ا�ص0ح، والعامة النيابة
 نطاق على العدالة إلى الوصول وتحسين، العدل لوزارة ياتالمؤسس عمالدّ  توفيرو ،ةالخاصّ  المحاماة مھنة
315.أوسع

 

ت المسألة وكان. كثيرة عقباتكانت ھناك  الصراع، اند4ع قبل مالتقدّ  بعض إحراز من الرغم على. 317

. ا#داء وتقييم الحالية العمليات لقياس موثوقة بياناتھو غياب  التقييمات من العديدجراء إعند  ةرمتكرّ ال
 وأثيرت 316.المعنية الجھات من يكفي ماتشريك  في صعوبات البرامج بعض واجھت ذلك، إلى وبا�ضافة

تحت  التدريبمن برامج  ببرنامج يتعلق فيما أّما .4 يساعد على العمل عاملك العملية بالس$مة قتتعلّ  مخاوف
 ا[ثارمخاوف من  عن الليبية الجھات تأعرب المثال، سبيل على ،بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبياشراف إ
 عددالحكم ببراءة  أنبعضھم  اعتبر إذ الكاملة، العادلة المحاكمة إجراءات نفيذعن ت بترتّ تي يمكن أن تال

317.المعنية حةالمسلّ  الجماعات قبل من انتقامعمليات  إلىي ؤدّ سيكبير 
 

 النظم مستويات أعلى من دعم إلىھذا ا�ص0ح  يحتاج ليبيا، في العدالة قطاع إص0حنجح لكي ي. 318
جديدة  فرصةتكون ھناك  أن عالمتوقّ  من الوطني، الوفاق حكومة إنشاء مع. ليبيا في والقضائية السياسية

يعطي ھذا التقرير . العدالة قطاع في القدرات وبناء قةمنسّ  تقنية مساعدة لتقديم خططلمراجعة واعادة ادراج 
 الثالث، المرفق ذلك في بما التقنية المساعدة ھذهفيھا التركيز على  يمكن التيتفاصيل اضافية حول المجا4ت 

 ا4نتھاكات عن لمسؤولينبالنسبة ل الجنائية العدالةفي مجال  المساءلةتقّدم في بال قيتعلّ  فيما وتحديدا
 .2015 و 2014 في ارتكبت التي والتجاوزات

 المساءلة نحو التقّدم. 2

 الخطيرة وا4نتھاكات ا�نسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة ا4نتھاكات مزاعم من الكبير العدديمّثل . 319
 ا#طراف من الكثير قبل من ارتكبتالتي  ا�نسان لحقوق جسيمةال نتھاكاتا4و الدولي، ا�نساني للقانون

 في السائد العقاب من ا�ف0ت على بالتغلّ  في سيما و4 ھائلة، تحديات متباينة جغرافية مناطق في المختلفة
 قضائيةال م0حقاتمع غياب تام لل التحقيقات من جدا قليل عدد ھناك كان ،اليوم حتى. المساءلة وتأمين ليبيا

 .2015 و 2014 بأحداثفي ما يتعلق  حةالمسلّ  القوات أو حةالمسلّ  الجماعات أفراد أو قادةل

مجا�  العدالةستكون و. للصراع حدّ  ووضع الوطني الوفاق حكومة إنشاء حول وليةالدّ  الجھود تترّكز. 320

. العقاب من ا�ف0ت �نھاء داتتعھّ على  الليبي السياسي ا4تفاق احتوى. ليبيا في دائم س0م لتحقيق احيويّ 
 ا4لتزام، ھذا من المنتظر أن يواجھھا مثل التي ةالھامّ  المقاومةجابھة لم قوية لقيادة حاجة ھناك تكون سوف

 .والتجاوزات ا4نتھاكات في طينالمتورّ  ا#فراد أو النفوذ ذات الجماعات من سيما و4

                                                           
 المساعدة تقديم في المفوضية، توجد / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبياقبل  من التقنية المساعدة بشأن تقارير محينة   315

 ،A / HRC / 25/42 ،ا9نسان لحقوق السامي المتحدة اIمم مفوض تقرير: ا9نسان حقوق مجال في ليبيا إلى التقنية
 في ا9نسان حول وضع حقوق ا9نسان لحقوق السامي المتحدة اIمم مفوض وتقرير. 2014 كانون الثاني/يناير  13
  .2015 كانون الثاني/يناير  A / HRC / 28/51، 12 القدرات، وبناء الصلة، ذات الفني الدعم واحتياجات ليبيا

  .بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا موظف مع فق مقابلةو  316
  .نفسه المرجع   317



 القضائي والنظام الدولية الجنائية المحكمة من كلّ  خ0ل من ليبيا في المساءلة متابعة حاليا تجري. 321
318.الليبي

 

 الدولية الجنائية المحكمة) أ(

 الجنائية للمحكمة العام عيالمدّ  إلى ليبيا في الوضع )2011( 1970 قراره في ا#من مجلس أحال. 322
 ا تؤكد فيهبيان العام عيالمدّ  أصدر ليبيا،ونظرا لتدھور ا#وضاع في  ،2014 تموز/يوليه 25 في. الدولية

 في عليھا المنصوص الجرائمليبيا  في ارتكبوا الذين أولئك ومحاكمة في التحقيق في دتتردّ  لن" انھا
في  العام المدعي دأكّ  ،2015 في 319". اتھمانتماء أو الرسمي وضعھم عن النظر بغضّ  ، المحكمة اختصاص

 التي الجرائم ذلك في بما ا�حالة، نطاق في دخلت 2015و 2014 في ارتكبتالتي  جرائمال بأن مناسبتين
 المدعي أعلن كما 320".ھاليتمث أو التي أعلنت عن انشائھا أنھا تابعة لداعش زعمالتي ت" المجموعات ارتكبتھا

 فكرة السامي ضالمفوّ ويدعم  321.المحدودة قد أعاقت القدرة على متابعة ھذه الحا4ت الموارد أن العام،
ويعتبر ذلك أمرا أساسيا  2014 عام منذ ا#حداث في تحقيقاتھا توسيع من لتمكينھا لمحكمةل الموارد توفير

 لمعالجةؤھلة بحكم ھيكلھا م ليست المحكمة أن الواضح من هأنّ  غير. ليبيا في العقاب من ا�ف0ت حلقة لكسر
 القانون في عليھا المنصوص الجرائمب قةالمتعلّ التي حصلت في ليبيا و القضايا من الكبير العدد ھذا مثل

 .، ولن تكون قادرة على متابعتھاالدولي

 الليبي العدالة نظام) ب(

 ا4نتھاكات عن المسؤولين ومحاكمة التحقيق عن الرئيسية المسؤولية الليبية الحكومة لتتحمّ  بينما. 323
 إجراء على القدرة أو الوسائلع في الوقت الحاضر بيتمتّ  � الليبي العدالة نظام أن يبدوتجاوزات، وال الخطيرة
 .ا�نسان حقوقتحترم  مسؤولة مقاضاةالقيام ب أو مصداقية وذات ةومستقلّ  فورية تحقيقات

تقليص نشاطه  إلى العدالة نظام على الھجماتأّدت  التقرير، ھذا 4حظ كما ا،جدّ  العملي المستوى على. 324

عن  تماما المحاكم فتتوقّ  والوسطى، الشرقية المناطق في ةوخاصّ  المناطق، بعض في 322.بطريقة كبيرة
 .ا4نتقاميةلھجمات اكانت عرضة لھذه  إذ خاص بشكل الجنائية العدالة إجراءات رتتأثّ العمل، و

 نوالعام نووالمدع القضاة ذلك في بما ،القضائية الجھات $مة4 يمكن ضمان س الحاضر، الوقت في. 325
 والقضاة ةالعامّ  النيابة أعضاء واجه ،2014 في القتال اند4ع قبل وحتى. والشھود والضحايا الدفاع وومحام

. حةالمسلّ  الجماعات من أفراد اعتقال أو السابق النظام أعضاء عن با�فراج أمروا عندما سيما � الھجمات،
                                                           

 من العالمية القضائية الو&ية ةمارسم خ;ل من أي: الدولية أو الليبية اXليات خارج للمساءلة إضافية خيارات وجد  318
 ھذه لمثل للسماح ال;زمة القانونية اIطر ووجود اIخرى الدول على تعتمد العملية ھذه ولكن. اIخرى الدول قبل

  .المتھمين استقبال على الدول وشرط حصول ھذه المحاكمات،
 25 ،القتال على وقف يحث الدولية الجنائية المحكمة مدعي ليبيا، في العنف تصاعد بسبب المتحدة، اIمم أنباء مركز  319

  http://www.refworld.org/docid/53d640d44.html :على الرابط التالي:  متاح ،2014 تموز/يوليه
 ،)2011( 1970 مجلس اIمن بقرار عم� اIمن مجلس إلى الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي التاسع تقريرال  320

 اIمن مجلس إلى الدولية الجنائية للمحكمة العام للمّدعي العاشر التقرير في مؤكد. 19. الفقرة ،2015 أيار/مايو 12
  .22. الفقرة ،2015 تشرين اIول/أكتوبر 26 ،)2011( 1970اIمن  مجلس بقرار عم�

 ،)2011( 1970 مجلس اIمن بقرار عم� اIمن مجلس إلى الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي العاشر التقرير    321
  .43. الفقرة ،2015 تشرين اIول/أكتوبر 16

  .العدل إقامة بشأن ج القسم الخامس، الفصل انظر  322



 تنطوي أن عتوقّ يُ . وا4ختفاءات وا4غتيا4ت التفجيراتبما في ذلك  القضائية، الجھات على الھجمات تكثفت
 .ل0نتقام عرضة والشھود الضحايا يبقى. كبيرة أمنية مخاطر على 2015 و 2014 أحداثب قةالمتعلّ  القضايا

 للقانون الخطيرة وا4نتھاكات ا�نسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة ا4نتھاكات منن العديد إ. 326
 بتتث إذا أفعال ھي التقرير ھذا في تحديدھا تم التي ا�نسان لحقوق الخطيرة وا4نتھاكات الدولي، ا�نساني

 القانون بموجب الجرائم ھذه مثل محاكمة يجب. الدولي القانون بموجب جرائم إلى ترقى قد المحكمة، في
 لحق الذي الضررب وا4عتراف المناسبة، ا#حكام وإصدار المحاكمات ضمانو ،�ثبات جسامتھا الدولي

 بموجب جرائمال مع عاملللتّ  كافي غير ليبيا في اخليالدّ  القانوني ا�طارفي الوقت الحالي، يبقى . الضحايا
 323القسري، وا4ختفاء عذيبالتّ  تجريم طريق عن القانون،المحاو4ت لتطوير  من غمالرّ  على. الدولي القانون

 مثل جرائميشمل القانون الليبي حاليا ال � ،المثال  سبيل على ا4نتھاكاتقة بالمتعلّ  يةالمحلّ  الجنائية والجرائم
 .ا�نسانية ضد والجرائم الحرب جرائم

 سيما و4 ،والنزاھة العدالة تحقيق على القضائي النظام قدرة في الثقة انعدام ھناك الدوائر، بعض في. 327
القيام بمھامھم بشجاعة،  العدالة نظامفي  المسؤولين من عدديواصل . بالنزاع قةالمتعلّ " السياسية القضايا" في

 وقد 324.حةالمسلّ  الجماعات ضغط إلى الخضوعخ0ل  منية القضاء استق0ل على تخلّى ھمبعضفيما يعتبر أن 
 العام الوطني المؤتمر قبل من القضاة تعيين مثل ا#خيرة، ا#حداثفي أعقاب  تسييسبال ا[خر البعض اتھم
وعي  ھناك سياسية،ية وأمنمصالح  إلى المسؤولين انحيازفي غياب  حتى. بقيت سلطته موضوع نزاع الذي

 نظام قدرةب قيتعلّ  فيماجانب ذلك، عّبر بعضھم عن مخاوف جّدية  إلى .تحيزداخل بعض ا#وساط بوجود 
325.ا�نسان حقوق معايير تحترملكبار مسؤولي نظام القدافي  عادلة محاكمات توفيرعلى  العدالة

 

، وھي المستھدفة الدولية المساعدة جانب إلى الليبية السلطات قبل من دةمحدّ  جراءاتھناك حاجة �. 328

 ا#منية للتھديدات تصديال ا#ولوية ذات ا�جراءات وتشمل. آنفا المذكورة القضايا على بللتغلّ  ةحيويأمور 
 المسلحة الجماعات لهتشكّ  الذي التھديدب قيتعلّ  فيما الةفعّ  إجراءات اتخاذمن الھام جدا . العدل "قامة الحالية

اتخاذ و دةالمحدّ  المخاطر تقييمو ،ةعامبصفة  العدائية لOعمال حدّ  وضع، يضاف اليھا الخصوص وجه على
 ودون أمان فيا مھامھ ةمارسمقادرة على  القضائية الجھات أنّ  من للتأكد وتنفيذھا المناسبة ا#منية التدابير

 على قدرتھا لضمان القضائية للشرطة جوھري إص0حھو  مطلوب ما ھو .كراها� أو للتھديدض خطر التعرّ 
لكامل  شام$ تدقيقا ا�ص0حات ھذه وتشمل. المحكمة ومرافق القضائية للجھات ومحايدة الةفعّ  حماية توفير
 لمعايير وفقا) حةالمسلّ  جماعاتلك من الدماجھم في ھذا السّ إن تّم ممّ  ةوخاصّ ( القضائية الشرطة أفراد

ھذه الحاجيات كما تشمل . ال0زم #فراد الشرطة العدلية والتدريب اتالمعدّ  توفير وضمان العادلة، المحاكمة
 معلوماتصال وا4فادة بما لديھم من ع ا#فراد على ا4تّ يشجّ  والشھود الضحايا حمايةل قوي نظام وضع

 .ا�جراءات في والمشاركة

                                                           
 الدولي ا9نساني والقانون ا9نسان حقوق انتھاكات عن عامة لمحة المفوضية، / بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا  323

  .11. ص ،2014 أيلول/سبتمبر 4 ليبيا، في الجارية العنف أعمال خ;ل
  .السابق العدل وزير مقابلة   324
325

 متاح على الرابط التالي  

https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=3543&mid=6187&ItemID=2099165.  
 :التالي العنوان على مباشرة المفوضية عن درانظر الملخص الصحفي الصا

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=16271&LangID=E  



 القانون أن من للتأكد ةخاصّ  أھمية الجنائية ا�جراءات وقانون العقوبات قانونص0ح إمواصلة  تكتسي. 329
 الجنائية المسؤولية د أنواعناك أحكام تحدّ ھ وأنّ  الدولي، القانون في عليھا المنصوص الجرائمالمحلي يجّرم 

ضروري بالنسبة  ص0حا�). العالية والمسؤولية القيادة ذلك في بما( الدولي القانون في بھا المعترف
 المعنيين الموظفين تدريبكما يجب تحسين . ا�نسان لحقوق الدولية المعايير حسب المحاكمة �جراءات

 من الكبير للعدد نظرا. الدولي القانون في عليھا المنصوص الجرائم في والفصل القضائية والم0حقة التحقيقب
 .فعالةقضايا بطريقة لا إدارةلتكييف و أنظمة إنشاء ينبغي ،2015 و 2014 فيطرأت  التي الحا4ت

 السلطة أن يخضع أعضاء وينبغي. العدل "قامة الليبي القضائي النظام قدرة في الثقة إعادة يجب. 330
�زالة  العادلة، المحاكمة لمعايير وفقاوتثبيت أخرى  فحص لعملية ا#خرى القضائية والجھات القضائية

 ا�نسان لحقوقجاوزات و تآ انتھاكات في تورطوا بأنھم ل0عتقاد معقولة أسباب رتتوفّ  مّمن واجتناب انتداب 
 من مزيد خاذاتّ  ينبغي ،وبصفة عامة. الكفاءة توفر عدمل أو والتحيز، الفساد، عن مسؤولينممن كانوا  أو ،

 ذلك في بما( العدالة نظامفي  الفاعلة الجھات قدرات بناءو والتحقيقات؛ القضاء استق0ل لضمان التدابير
 ورصد. القوانين إلى المواطنين وصولو تحسين سبل  القانونية؛ الخدمات تقديم لتعزيز ؛)العدل وزارة
 منسق تصميم وتنفيذ مخطط عمل يجب. الممكنة التدابيرالتفاصيل و من مزيدال الثالث المرفق يعطي. ا#داء

 .العدالة قطاع معالجةعلى  للعمل وشامل

قد تأخذ  المجال، ھذا في التقنية المساعدة برامجوتنفيذ  والكفاءة الجودة من قدر أقصى تحقيق أجل من. 331

 المنصوص الجرائم للبت في الليبية المحاكم داخل متخصص قضائي ھيكل إنشاءبعين ا4عتبار  الحكومة
 ومحامين ومحققين عامين دعينمو قضاةوذلك بتعيين  دعم إلىھذا الھيكل  تاجيح. الدولي القانون في عليھا

 بما المحاكمات،ب للمعنيين ا#منية الشواغلذا الھيكل بعين ا4عتبار ھ تصميميجب أن يأخذ . الھيكل صلب ھذا
 المسؤولين مع جنب إلى جنبا للعمل أجانب خبراء أو مستشارينتشريك  في النظر مكنكما ي. موقعه ذلك في

 .الليبيين

 المستوى رفيع اجتماع عقد السامية المفوضة تؤيد ولذلك،. حوار ھام إلى الجھود ھذه مواصلةتحتاج . 332
 عن المساءلة تعزيز إلى الرامية المبادرات لمناقشة والخبراء الدوليين والشركاء الليبية الجھات جمعي

 الدولي، ا�نساني للقانون الخطيرة وا4نتھاكات ا�نسان لحقوق الدولي للقانون الجسيمة ا4نتھاكات
 بموجب جرائم إلى ترقى قد التي تلك ذلك في بما ،ليبيا في ارتكبت التي ا�نسان لحقوق خطيرةال نتھاكاتا4و

 .الدولي القانون

 العدالة آليات تنشيط �عادة خطوات اتخاذ ينبغي والمحاكمات، الجنائية التحقيقات إلى با"ضافة. 333
 مراجعة ينبغي. اتالمؤسس وإص0ح والتعويضات، الحقيقة، عن البحث ذلك في بما ا#خرى، ا4نتقالية
 وا�داري السياسي العزل وقانون ا4نتقالية، العدالة قانون ذلك في بما( 2011 عام منذ المتخذة التدابير
 و 2014 #حداث المناسبة والتغطية ا�نسان لحقوق الدولية للمعايير ا4متثال لضمان) ا#خيرة العفو وقوانين
2015.  

 العقوبات) ج(



 ارتكاب أو ،والتوجيه التخطيط عن المسؤولين ا#فراد وضع قائمات في السامي ضالمفوّ  يدعم كما. 334
 لتشكّ  التي ا#فعال أو الدولي، ا�نساني القانون أو ا�نسان لحقوق الدولي القانون تنتھك التي ا#فعال

تصاحب  أن علىد في نفس الوقت ويؤكّ  326ا#من، مجلس عقوبات نظام ظلّ  في ا�نسان، لحقوق انتھاكات
 .العادلة المحاكمة معايير من ا#دنى الحدّ  لتوفير صارمة إجرائية ضماناتالعقوبات المفروضة 

 التقنية المساعدة بشأن معلومات محينة -ثامنا

والحاجيات الخاصة  ا�نسان حقوق وضع عن ا�نسان حقوق مجلس إلى السامي المفوض تقرير صدر. 335

 لمحة التقرير موقدّ  2015.327 الثاني كانون /كانون الثاني/يناير في التقنية القدرات وبناء التقنية المساعدةب
 المجتمع في الفاعلة والجھات المؤسسات أھم لدعم مةالمقدّ  التقنية والمساعدة ا�نسان حقوقوضع  عن ةعامّ 

 ةينالمح المعلومات من المزيد على قريرالتّ ھذا  منالحالي  الفصليحتوي . 2014 عام خ0ل ليبيا في المدني
في  عمالدّ  تقديم المفوضية واصلت الفترة ھذه وخ0ل ،تاريخال ذلك منذ ذتفّ نُ  التي الرئيسية ا#نشطةالمتعلقة ب

 حقوق قسم بمساعدة يينالتح ھذا إعداد تمّ  وقد. بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيال ا�نسان حقوق و4ية إطار
328.حدة للدعم في ليبيابعثة ا#مم المتّ ل التابعة القانون وسيادة ا4نتقالية والعدالة ا�نسان

 

 ا4نقساماتتأثير و تونس، إلى ليبيا من انتقالھاقد تقلص بحكم  أنشطتھا نطاق أن من الرغم وعلى. 336
بعثة ا#مم المتحدة للدعم في  من بقيت كلّ  الشريكة، ساتالمؤسّ  علىالتي ترّسخت مع مرور الزمن  السياسية

في  الدوليةحول المعايير  لھم المشورةمان يقدّ  ،ينالوطني ءنظرابال وثيق اتصال علىالسامية  المفوضية/  ليبيا
 .القانون وسيادة ا�نسان حقوق

ادراج العديد من  تمّ  لذلك، ونتيجة. الليبي السياسي فاقا4تّ  مفاوضات خ0ل الفنية المساعدة تقديم تمّ . 337

 نھاء إو العقاب؛ من ^ف0تدات بوضع حّد لالتعھّ  ذلك في بما ا4تفاق، في ا�نسان بحقوق قةالمتعلّ  ا#حكام
 الطوعية العودة تسھيلو ؛ة لحا4تھم لقضائيالمراجعة ا ضمانقوفين ووعلى الم حةالمسلّ  الجماعات سيطرة

 .ا4نتقالية العدالة عملية واستئناف المفقودين قضية معالجة، ووأمان بكرامة ديارھم إلى للنازحين

 الخبراءمن خ0ل  الدستور صياغة جمعية دعم المفوضية/  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا ت. واصل338
 القانونب الدستور مشروع لتزاما من مزيدل امانض مكتوبة م0حظات إعطاء إلى با"ضافة. المشورةتقديم و

 خ0ل المشورة المفوضية/  حدة للدعم في ليبيابعثة ا#مم المتّ  متقدّ  ا�نسان، لحقوق الدولية والمعاييرالدولي 
 المستقلة، السلطات والحريات، الحقوق لجان رؤساء ذلك في بما الجمعية، في الرئيسيين ا#عضاء مع لقاءات

 شباط/فبراير 25 إلى 23 من جنيف في عمل ورشة ذلك في بما العمل، ورش لتسھّ  وقد. القضائية والسلطة
ا#مم المتحدة بعثة مت نظّ . الليبي الدستور في ا�نسان حقوق مبادئ إدراج لمناقشة البرلمان &عضاء 2015

 الفصل لمشروع ةلمفصّ  مراجعة وشملت سويسرا حكومة من بدعمھذه الورشة  المفوضية/للدعم في ليبيا

                                                           
  .11. الفقرة ،)2015( 2213 اIمن مجلس قرار انظر   326
 الفني الدعم احتياجات وعلى ليبيا في ا9نسان حقوق وضع عن ا9نسان لحقوق السامي المتحدة اIمم مفوض تقرير   327

  .2015 كانون الثاني/يناير  A / HRC / 28/51، 12 القدرات، وبناء الصلة، ذات
 تقديم المفوضية وتواصل. الدولية بالمساعدة يتعلق فيما تنسيقي دورعلى  بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيا أبقت  328

 ا9نسان حقوق مدير مكتب ويمّثل ،بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبيال ا9نسان الخاصة بحقوق الو&ية إلى الدعم
  .ھناك السامي المفوض بعثة ا4مم المتحدة للدعم في ليبياالتابع ل القانون وسيادة ا&نتقالية والعدالة



 ا#صليين، انوالسكّ  ياتا#قلّ  حقوق مثل الصلة ذات المواضيع حول ومناقشات والحريات، الحقوقالخاص ب
 .الحياة في والحقّ  المھاجرين، وحقوق المرأة، وحقوق والرأي، التعبير وحرية

 الحالية ا4حتياجات تقييم أجل من السجون، وقطاع القضائية لطةالسّ  عن لينممثّ  مع صالتّ تواصل ا4. 339
بعثة ا#مم المتحدة للدعم في  متنظّ  ،2015 تشرين الثاني/نوفمبر في. القدرات بناء دعمالتخطيط لو

 شارك. )السجون مديري(ا4ص0ح في ليبيا و التأھيل ساتمؤسّ  لمديري تونس في اجتماعا المفوضية/ليبيا
 خ0ل المشاركون واعتمد. النساء سجن مدير ھمفين بم ليبيا، أنحاء مختلف من جونلسّ ا لمدير 14في اللقاء 

 .وسلوك أخ0قياتا4جتماع مدونة 

بعثة  واصلت ،المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق ا�نسان مكاتب بعض إغ0ق من الرغم على. 340
 حقوق رصدب قيتعلّ  فيما قدرتھا تعزيز على لعملا ا�نسان حقوق مفوضية/  ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا

 المفوضية/  حدة للدعم في ليبيابعثة ا#مم المتّ  لتسھّ  ،2015 شباط/فبراير في. والتقرير حولھا ا�نسان
 يومينعلى مدى  عمل ورشة ، وكان ذلك خ0لا�نسان حقوق مجال في والتوثيق الرصد حول جلسات

 بينھم من مشاركا 15حضرھا وبسيادة القانون ين. اھتمت الورشة ا#مريكي المحامين نقابةوتنظيم مبادرة ب
 من والعديد ، ينالليبي المدافعينشبكة  ،المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق ا�نسان من أعضاء

 ورشة في أيضا المفوضية/  ا#مم المتحدة للدعم في ليبيابعثة  ساھمت ،2015 أيار/مايو في. ا#كاديميين
 المجتمع منظمات استھدف ا�نسان، حقوق لدراسات القاھرة مركز تنظيم من أيام ث$ثة لمدة تدريبية عمل

 لين عنممثّ  مع اليبيفي  ا�نسان حقوق عن المدافعينمن  20 نحوفي ھذا اللقاء  شارك. الليبية المدني
المجلس الوطني و وصحفيين، داخليا النازحين عاتومجمو المجتمعية، ماتوالمنظّ  الحكومية غير ماتالمنظّ 

 المجتمع ماتمنظّ  وتدريب التحقيق و4يةب تعريفال إلى الورشة وھدفت. للحريات المدنية وحقوق ا�نسان
بعثة  ساھمت ،2015 تموز/يوليه في. والتقرير قيوثتوال ا�نسان حقوق رصد في الةفعّ  أدوات على المدني

 ا#مم برنامجتنظيم  من أيام ث$ثة لمدة تدريبية عمل ورشة في المفوضية/  ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا
 وحقوق التنمية، مجا4ت فيين العامل المدني المجتمع نشطاءمن  20 حضرھا ليبيا في ا�نمائي المتحدة
 .ا�عاقة ذوي ا#شخاص وحقوق الطفل، حمايةو ا�نسانية، والمساعدات المرأة،

 19يومي  بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت الس0م، بناء في المدني المجتمع دور دعم أجل ومن. 341
ف على للتعرّ  ونشطاء الليبية المدني المجتمع منظماتحضره ممثلون عن  ااجتماع2015 آب/أغسطس 20 و

 ا4جتماع واعتمد. واليمن وتونس الشمالية إيرلندا تجارب تخصّ  مدخ0تتقديم  وتمّ  المقارنة، اتمارسالم
 مراقبةبال قةالمتعلّ  وا[ليات السياسي فاقا4تّ  لتفعيل الزمنية الجداول وضعمنھا  التوصيات من مجموعة

 المدني المجتمع تمكين على أيضا التوصيات زتوركّ . المدني المجتمع من الةفعّ  بمشاركة لتنفيذھا ةمستقلّ ال
 .الس0م بناءمسار  في فاعل دور لعب من

 العودة تسھيل إلى تھدف وتاورغاء مصراتةجمعت بلديتي  مشتركة لجنة إلى التقنية المساعدةتم تقديم . 342
 بناء وإعادة الجناة، ومساءلة التعويضات قضايا على التقنية المساعدة زتوركّ . ديارھم إلى للتاورغاء ا[منة

 المشتركة جنةاللّ  جتماعاتا من عددالمفوضية بتسھيل /  المتحدة للدعم في ليبيابعثة ا#مم امت وق. تاورغاء
 في حالمسلّ  النزاع موروثات منمعّقد  بإرث المبادرة ھذهوتھتم . سويسرا وحكومة ألمانيا حكومة من بدعم



العودة ستنظم  التي 2015 كانون ا#ول/ديسمبرفي  طريق خارطة عتمادا إلىالمسار  ىوأدّ . 2011 عام

 .مستقب$

  .بعد ارساء حكومة الوفاق الوطني القدرات بناء أنشطة زيادةالمّتحدة من  ا#مم من المنتظر أن تتمّكن. 343

 توصيات -  تاسعا

 ليبيا، في ترتكب التيوالتجاوزات  ا�نسان حقوق 4نتھاكات حدّ  وضع إلى ةالماسّ  لحاجةل إدراكا. 344
 ودعمفورا  العدائية ا#عمال وقف إلى النزاع أطراف جميع السامي المفوض يدعو والمساءلة، العدالة وتوفير
 وسيادة ا�نسان حقوق احترام على تقوم دولةرساء إم في من أجل التقدّ  الوطني، الوفاق حكومة إنشاء

 .القانون

 :النزاع أطراف جميع السامية المفوضة توصي لذلك، ووفقا. 345

 وانتھاكاتا4نساني الدولي  والقانون ا�نسان لحقوق الدولي القانون انتھاكات جميع عن فورا الكفّ ب) أ(
 الدولي؛ ا�نساني الدولي القانون بموجب جرائم مستوى إلى ترقى التي تلك ذلك في بما ا�نسان، حقوق

في انتظار  عن العمل القبيل ھذا من بأفعال المتھمين إيقافمع  ا#عمال ھذه ه 4 تسامح معأنّ  علنت أن) ب(
 .التحقيق

 :ةليبيال حكومةال السامية ةيالمفوض توصي. 346

 الة؛فعّ  انتصاف وسيلةب ةليبيال راضيا# داخل حقوقھم من انتھكت جميعمّتع ضمان ت) أ(

 ا4نتھاكات مزاعم في ومحايدة ةمستقلّ  ھيئات قبل من الةوفعّ  وشاملة سريعة تحقيقات إجراء ضمان) ب(
 .للمساءلة عنھا المسؤولين وتقديم والتجاوزات،

 0حالسّ  نزع برنامج وضع خ0ل من ذلك في بما حة،المسلّ  الجماعات نتشار� عاجل بشكل يالتصدّ ) ج(
 ا�دماج؛ وإعادة والتسريح

 شاملة، ساتمؤسّ  بناء على خاص بشكل ركيزالتّ  مع ممكن، وقت أقرب في الدولة بناء أنشطة استئناف) د(
 السلطة تحت تعمل دةموحّ  حةمسلّ  اتوقوّ  ونزيه مستقلّ  قضائي وقطاع القانون، �نفاذ الةفعّ  وكا4تو

 ،المدنية

 دوائر في تجنيد ومنعتسريح لمحاكمة العادلة ال إجراءات معايير مع توافقي شامل تدقيق برنامج وضع) ه(
 رتتوفّ  الذين ا#فراد -  القضائية وا#جھزة القانون إنفاذ وأجھزة حةالمسلّ  القواتفي  ذلك في بما - الدولة
 ا�نساني القانون أو ا�نسان لحقوق الدولي القانون انتھاكات في طواتورّ  بأنھم ل0عتقاد معقولة أسباب

 ا�نسان؛ حقوق انتھاكاتفي  أو الدولي،



 جميع على الدولة سيطرة ضمان طريق عن ذلك في بما بالنزاع، في ع$قة المعتقلين أوضاع معالجة) و(
 وفقا سراحھم إط0ق أولھم  تھمتوجيه  إما بھدف مناسب بشكل المعتقلين قضايامراجعة و ا4حتجاز، مرافق

 الدولية؛ للمعايير

 التعذيب على القضاء ذلك في بما ،ةحريال من ينمحرومال أوالمعتقلين  لجميع المناسب الع0ج ضمان) ز(
 ماو الطبي، الع0ج على الحصول ضمان يجبكما  الجنسي؛ العنفو المعاملة، سوء ضروب من وغيره
 المحاكم إلىالوصول و قانوني بمستشار ا4تصال حقّ ب نولمعتقلا عيتمتّ  أن يجب. والماء الغذاء من يكفي

 ينبغي. لةالصّ  ذوي ا#فراد من وغيرھم أسرھمالبقاء على اتصال ب وكذلك قانونية،ات مراجع على للحصول
 ودون عوائق دون منتظم بشكلا4حتجاز  أماكن بزيارة جميع والوطنية الدولية المراقبة ماتمنظّ ل السماح

 مسبق؛ ع0مإ

 وفقا بأمان العمل على قدرته وضمان ا�نسان، وحقوق المدنية للحريات الوطني المجلس استق0ل دعم) ح(
 الدولية؛ للمعايير

 ا�نسان حقوق عن المدافعين حماية ضمان ذلك في بما المدني، المجتمع دور وتعزيز احترام) ط(
 .والصحفيين

 عالتمتّ  على تھم،قدرمن والتأكد  ،المھاجرين جميع عتمتّ  ضمانو المھاجرينمع  عاجل بشكل التعامل) ي(
 اللجوء�سناد  الةفعّ  إجراءات وتنفيذ يتبنّ  خ0ل من ذلك في بما وضعھم، عن النظر بغضّ  ا�نسان بحقوق
 .بالبشر جارا4تّ  لمكافحة الةفعّ  إجراءات وأخذ بالھجرة، قالمتعلّ  ل0حتجاز بدائل وتنفيذ

 بطريقة ،مجموعات التاورغاء ذلك في بما ،حاليا داخليا دينالمشرّ  لOشخاص الطوعية العودة تسھيل) ك(
 .وكريمة آمنة

التي بايعت  الجماعات قبل من ا#طفال واستخدام تجنيد مكافحةمن ذلك  الطفل، حقوق احترام ضمان) ل(
 التعليم؛ في الحق ذلك في بما ،ھمحقوقب ا#طفال عتمتّ  في الثغرات ومعالجة ،داعش

آلية  تنفيذ ذلك في بما ،ا4جتماعي وعنّ ال على والقائم الجنسي العنف على للقضاء الةفعّ  إجراءات اتخاذ) م(
 العدالة إلى والوصول التأھيل خدمات وتقديموع ا4جتماعي، تأخذ بعين ا4عتبار النّ  التقارير ورفع حمايةلل

 للضحايا؛بالنسبة 

 مثل( وا4جتماعية ا4قتصادية بالحقوق قةالمتعلّ  لبرامجا تمويل من تحدّ  التي الميزانية ترتيبات مراجعة) ن(
 نظم وتعزيز المرافق لحقت التي ا#ضرار لمعالجة فورية خطوات واتخاذ ،)الصحية والرعاية والتعليم الغذاء

 . قةالمنسّ  الدولية المساعدة خ0ل من ذلك في بما الطوارئ، لحا4ت ا4ستجابة

 :الجنائية العدالةفي مجال  المساءلةا3ضافية الخاصة ب تدابيربال قيتعلّ  فيما) س(

 تحقيقاتھا في مساعدةتوفير ال خ0ل منودعمھا  الدولية الجنائية لمحكمةا مع الكامل التعاون توسيع) 1(
 .حكامھا& وا4متثال



 الجرائم على خاصّ  بشكل للتركيز الليبية المحاكم داخل صمتخصّ  قضائي ھيكل إنشاء في النظر) 2(
يتم تعيينھم بصفة  ومحامين قينومحقّ  عامين عينومدّ  قضاة من بدعم الدولي، القانون في عليھا المنصوص

 مع جنب إلى جنبا للعملأجنبيين في البداية على ا#قل  خبراء أو مستشارين تشريك  إمكانية مع ،خاصة
 .الليبيين المسؤولين

 :العدالة بقطاع يتعلق وفيما) ع(

 .والمحاكم القضائي النظام وموظفي العامين والمدعين للقضاة حمايةال ضمان ،عاج$) 1(

 .الشھود حمايةل الفعّ  برنامج تنفيذ) 2(

 ا�نسان حقوق انتھاكات ليشمل الجنائية ا�جراءات وقانون العقوبات قانون �ص0ح ا#ولوية إعطاء) 3(
 جراءاتا� احترام وضمان الدولي، القانونعليھا  التي ينصّ  جرائمال ذلك في بما الدولي، ا�نساني والقانون

 ا�نسان؛ لحقوق الدولية لمعاييرالمعمول بھا حسب ا

 لمعايير وفقا العدالة ونظام القضاءا#خرى في  الفاعلة والجھات القضائية، للشرطة تدقيق برنامج وضع) د(
 أو انتھاكات في طواتورّ  ھمبأنّ  ل0عتقاد معقولة أسباب رتتوفّ  الذين ا#فراد تجنيد ومنع �زالة العادلة المحاكمة
 .تھمكفاء عدمل أو زوالتحيّ  الفساد، عنين مسؤولكانوا  أو ،ا�نسان حقوق في مجال تجاوزات

 دھاالتي يحدّ  ا#ولوية ذات للمناطق بالنسبة ذلك في بما العدالة، قطاع لتعزيز عمل ةخطّ  وتنفيذ وضع) ت(
 التقرير؛ ھذا من الثالث الملحق

 للمعايير ا4متثال ضمان بھدف وذلك 2011 بعد اعتمادھا التي تمّ  ةا4نتقالي جراءات العدالةإمراجعة ) ف(
 ا4نتقالية العدالة بادراتأن تستند م يجب. 2015و 2014 #حداث المناسبة تغطيةالو ا�نسان، لحقوق الدولية
 .الضحية عاتوالمجم على خاص بشكل ركيزالتّ  مع وشاملة، حقيقية وطنية مشاورات إلى المقبلة

 :با.تي الدولي المجتمع السامي المفوض يوصي. 347

في  للتحقيق العام عيالمدّ  مكتبل ال0زمة الموارد توفير خ0ل من سيما � الدولية، الجنائية المحكمة دعم) أ(
 ؛ومقاضاة  مرتكبيھا 2014 منذ ليبيا في ارتكبت التي الدولي القانون بموجب المزعومة الجرائم

 ا4نتقالية العدالة آليات إلى الدعم وتقديم الصلة، ذات والقطاعات العدالة قدرة لتعزيز المساعدة تقديم) ب(
 الدولية؛ المعايير مع تتوافق التي

 الدوليين والشركاء الليبية الجھات لجمع الليبية السلطات مع بالتشاور المستوى رفيع اجتماع عقد دعم) ج(
 .ليبيا في المساءلة تعزيز إلى الرامية المبادرات لمناقشة

 فقاو المسلحة، الجماعات أعضاء دمج وإعادة الس0ح ونزع التسريح برنامج لدعم ا#ولوية إعطاء) د(
 ا�نسان؛ لحقوق الدولية للمعايير



 حفظ في المشاركين ا#شخاص من مغيرھ أو التقنية المساعدةللمنتفعين ب صارمة تدقيق إجراءات تطبيق) ه(
 التدريب؛ برامج أو عسكريبرامج التبادل ال أو الس0م

 التأشيرات تسھيل ذلك في بما( في ليبيا ا�نسان حقوق عن للمدافعين الفعليتين مساعدةالو حمايةال ضمان) و(
 عن المدافعين لدعم صندوق إنشاء في والنظر ،)ا#مر لزم إذا التوطين وإعادة المؤقت والمأوى الطارئة
 .للخطر ضينالمعرّ  ا�نسان حقوق

 خوف لديھم الذين #ولئك الدولي، للقانون وفقا ،حمايةال وتوفير القسرية، ا�عادة عدم مبدأ احترام ضمان) ز(
 .ل0ضطھاد ضالتعرّ  من مبّرر

 :ا�نسان حقوق مجلس السامية ةيالمفوض توصي. 348

 ميقدّ  ليبيا،ب معني مستقلّ  خبير و4ية إنشاء في لنظرفعي0 لذلك، اوت ليبيا، في التطورات رصد مواصلةب) أ(
 ا�نسان؛ وحقوق المساءلة في مجالي المحرز مالتقدّ  عن المجلس إلى تقريرا

 عندما ليبيا إلى بزيارات القيام على الصلة ذات الخاصة ا�جراءات إطار في بو4يات فينالمكلّ  تشجيع) ب(
 .ممكنا ذلك يكون

 .لمناقشتهبنسخة من ھذا التقرير  ا#من ومجلس العامة الجمعية مدّ ) ج(

 :ا#من مجلس السامية المفوضة توصي. 349

 العقوبات نظامحسب  تجاوزاتال أو نتھاكاتا4 عن المسؤولين ا#فراد قائمةب قيتعلّ  فيما إجراءات اتخاذب) أ(
 الحد تضمن صارمة إجرائية ضمانات ةضوفرالم عقوباتترافق ال أي أن ضمان مع ا#من، لمجلس الحالي
 .العادلة المحاكمة معايير من ا#دنى

 وبناء الرصد أنشطة تنفيذى لع بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا في ا�نسان حقوق قسم قدرة تطوير) ب(
 في الواردة والتوصيات للنتائج المناسبة المتابعة إجراءب بعثة ا#مم المتحدة للدعم في ليبيا وتكليف القدرات،

  .التقرير ھذا
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 2014 في ليبيافجر و الكرامةالتابعة لعملية  مسلحةا@من والمجموعات ال مجموعات على تدل خرائط  -2

 الجھات من كبير عدد وھناك. حقيقالتّ  خ0ل وردت التي المعلومات أساس علىھذه الخرائط  إعداد تم
. عاتالتجمّ  جميع التعيين ھذا يشمل و4 ليبيا، في تعمل التي حة،المسلّ  الجماعات سيما � حة،المسلّ  الفاعلة

التي  ليبيا وفجر الكرامة عمليةالتي لھا ع0قة ب الرئيسية عاتالتجمّ  بعض تغطية إلى سعىت، ذلك عوضا عن
 ھذا ويقتصر. $وصفا مفصّ  التقرير ھذا من الرابع الفصل يعطي. التحقيق خ0ل عليھا الضوءتم تسليط 

منذ  رتتغيّ قد  الو4ءاتو/  حالفاتالتّ  بعضيمكن أن تكون  إذ ،2014 في الوضع صفوعلى  أيضا التعيين

 .ةنيّ محو دقيقةلة ومفصّ  خرائط ورسم �عداد التحقيقات من مزيد إجراء إلى حاجة ھناك ستكون. ذلك التاريخ

 

، عين مجلس النواب خليفة حفتر قائدا 2015القوات التي توجد تحت قيادة الجنرال حفتر. في  -*

 عاما للجيش الوطني الليبي

 



 

  

 

  تم ادماج ھذه القوات تحت قيادة عبدالس0م العبيدي رئيس ا#ركان، باعتراف من المؤتمر الوطني العام. -*



  باعتراف من المؤتمر الوطني العام تم ادماج ھذه القوات في وزارة الداخلية -**

  

 

 

 

 

 

 



 العدالة قطاع لتعزيز ا@ولوية ذات المجا�ت -3

 :بالمسائل التالية خاص اھتمامي0ء إ المستحسن من العدالة، قطاع عمل تعزيز أجل من

 القضائية الفاعلة الجھات لجميع آمنة بيئة ضمان) أ(

 والموظفين العامين والمدعين للقضاة حمايةال احتياجات لمواجھة ا#منية ا�جراءات ذتنفّ  أن ينبغي •
ط حسب نتائج ووضع مخطّ  للمخاطر شامل تقييم إجراء يجب بذلك، القيام أجل من. كماالمح في والحاضرين

 من ذلك اعتماد القضائية، الشرطة في القصور أوجه معالجةمن ا#مور الھامة في ھذا المجال . التقييم
 .أدناه ةحموضّ ال القدرات وبناء التدقيق عملياتمسارات 

 والشھود الضحايا حماية ضمان) ب(

مون ي يواجھھا من يقدّ تال التھديدات منذي من شأنه الحّد ال والشھود الضحايا حماية برنامج ذنفّ ي أن ينبغي •
ما بطريقة تجعله مصمّ  لبرنامجا كوني أن يجب. والتجاوزات ا�نسان حقوق بانتھاكات قةالمتعلّ المعلومات 

 .ا4جتماعي نوعال على القائم والعنف الجنسي العنف ضحايا فيھم بمن والشھود، الضحايا جميعيناسب 

 العدالة منظومة الفاعلة في للجھات الفعال التدقيق برنامج تنفيذ) ج(

وا#طراف الفاعلة ا#خرى في ھذا  العدالة نظامإرساء  يجب القضائية، لشرطةلتدقيق  برنامجيجب ارساء  •
 مجال في طواتورّ  ھمبأنّ  ل0عتقاد معقولة أسباب رتتوفّ من  ومنع لفرز العادلة المحاكمة لمعايير وفقاالمجال 

رغم . الكفاءة عدم أو ز،والتحيّ  الفساد، عنين مسؤولكانوا  أو تجاوزات، أو انتھاكاتوارتكبوا  ا�نسان حقوق
ي تال عملية التدقيق أنّ  المثال، سبيل على ضية،المفوّ  تحظ� ابقة،السّ  نواتالسّ خ0ل للموظفين تدقيق  إجراء
 فيه بما شام$م يكن ل) الذين تّم ادماجھم حةالمسلّ  الجماعات أعضاء ذلك في بما( القضائية لشرطةا تخصّ 

 .الكفاية

 المعتقلين أوضاع معالجة) د(

. الدولة عھدة إلى حاليا حةالمسلّ  الجماعاتمن  بالنزاعفي ع$قة  المعتقلين لطة علىنقل السّ  يجب •
 قبل من ةفرديبصفة  المعتقلين قضايا، كما يجب مراجعة رسميةال غير حتجازا4 أماكن إغ0ق يجب
كما يجب . عنھم ا�فراج أوة بناء على ما يكفي من ا#دلّ لھم توجيه تھم مما يسمح ب العامة، النيابة

 .ا4عتراض على اعتقالھم وتأكيد شرعية ا4حتجاز حقّ عطاء المعتقلين إ

 وينبغي. ا4حتجاز أماكن جميع في المحتجزين ا#شخاصة بالخاصّ  البيانات إدارة نظام إنشاء ينبغي •
 ذمن حول احتجازھم تفاصيلن ھذه المعلومات يجب أن تتضمّ و ،مستقلّ  بشكل المعلومات من التحقق
 مكان عن معلوماتأن تكون ال وينبغي. ا4قتضاء حسب المحاكمةحتى السجن بعد  عتقالا4 تاريخ
 .ا4حتجاز #ماكن الكاملة القائمةھم، كما يجب توفير أسر #فراد متاحة المعتقلين وجود

 القانونية وا3ص1ح بالمراجعة دتعھّ ال) ه( 



 الدولية للمعايير 0متثالا لضمانوإص0حھما  حسب الحاجة  والدستور الوطنية التشريعات  مراجعةيجب 
 وغيرھا العام العفو وقانون الجنائية ا�جراءات وقانون العقوبات لقانون ا#ولوية إعطاء مع ا�نسان، لحقوق

اعتبار  ينبغي ،ددالصّ  ھذا فيو. وا�داري السياسي العزل قانون مثل ا4نتقالية بالعدالة صلةالمتّ  القوانين من
 للقانون وفقا خطورة الجرائم أشدّ  ھذه العقوبة لمعاقبة على ا4قتصار أو ا�عدام، عقوبة ستخداموقف ا
 .المطاف نھاية في إلغائھا بھدف الدولي،

 وضمان الدولي القانون في عليھا المنصوص الجرائم تجريم لضمان الوطنية التشريعات اعتماد ينبغي •
 ذلك في بما( الدولي القانون في بھا المعترفالمختلفة  الجنائيةات المسؤوليوجود ا#حكام ال0زمة لتكييف 

 ا4نتھاكات أو ا�نسان لحقوق الجسيمة ا4نتھاكاتع من اقترف يتمتّ  أن ينبغي� و). العليا والمسؤولية القيادة
 تيالّ  تلك ذلك في بما ،ى مثل ھذه الجرائمعلالتقادم بالعفو أو أن ينطبق  الدولي ا�نساني للقانون الخطيرة

أن يمّس من حق الضحايا في  عفوقرار  #يّ 4 يمكن و. الدولي القانون بموجب جرائم مستوى إلى ترقى
 .لحقيقةفي معرفة ا المجتمعات و الضحايا حق أو التعويض، ذلك في بما ،"ا4نتصاف"

 التضارب على للقضاء الضرورة عند وإص0حه العسكري القضاء نظام في النظر إعادة ينبغي •
 القضاء لنظام المدنييناخضاع  عدم وضمان المدني، القضائي النظام مع ا4ختصاص في والتداخل
 .العسكري

 القضائية لطةالسّ  استق1ل ضمان) و(

 ھذا وفي. ةمارسالم فيمحترما و القانون، فيمنصوصا عليه  القضاء استق0ل مبدأ يجب أن يكون •
 عمل وشروط ،والعزل عيينالتّ  مثل لمسائل مناسبة نظم لضمان مراجعة إجراء ينبغي الصدد،
 .القضاة

 التحقيقات استق1لية ضمان) ز(

 بجميع القيامع بسلطة أن يتمتّ  وينبغي ة،مستقلّ  ميزانية خ0ل من العام النائب مكتب عملي أن يجب •
 .ا#خرى السلطات من #ذونات الحاجة دون ال0زمة ياتالتحرّ 

المتعلّقة  الشكاوى يلتلقّ  العام النائب أمام مباشرة مسؤولة ةمستقلّ  رقابية ھيئة في النظر وينبغي •
 .السجون وموظفي الشرطة جانب من مزعومة بانتھاكات

 العدالة منظومة داخل الفاعلة الجھات قدرة تعزيز) ح(

 في بما للقضاء، العالي المعھد خ0ل من العامة، النيابة وأعضاء للقضاة تدريبية برامج تعزيز ينبغي •
 المبادرات من مزيد خاذاتّ  وينبغي. العامة النيابة وأعضاءالجالسين  لقضاةل المستمرّ التدريب  ذلك
 ا�نساني والقانون ا�نسان لحقوق الدولي لقانونا ة في تطبيقالعملي معرفةال بتحسين قيتعلّ  فيما

 التحقيق موضوع في صالمتخصّ  التدريب توفير أيضا وينبغي. الدولي الجنائي والقانون الدولي
 .الجنسي العنف جرائم ومقاضاة وم0حقة

 .المعدات توفير عن فض$ صة،مخصّ  تدريبية برامج خ0ل من القضائية الشرطة قدرات تعزيز ينبغي •



 المعلومات، وتحليل معفي ج ،) والمكاتب التابعة له العام النائب مكتب( العامة النيابة قدرة تعزيز ينبغي •
 .الشھود حماية آليات وإدماج القضايا، وإدارة

 مراجعةو ا�نسان وحقوق السياسة نميةالتّ  مجا4ت في سيما و4 العدل، وزارة قدرات تعزيز ينبغي •
 المساعدة تنسيق على الوزارة قدرة تعزيز أيضا وينبغي. الصلة ذات البشرية والموارد وا�دارة التشريعات

 .العدالة قطاع في الدولية

 الحمض اتاختبار ذلك في بما ،الموارد من يكفي ما لضمان الشرعي الطبقطاع  قدرة تطوير ينبغي •
 .العمل التقني للشرطة إطاروالھندسة المعمارية في  اا#نثروبولوجيو النووي،

 .العدالة قطاع داخل المستويات جميع على النساء عدد زيادة إلى الرامية الجھود تكثيف ينبغي •

 القانونية الخدمات إسداء تعزيز) ط(

 .العامين المحامين خ0ل من القانونية الخدمات أو/و المساعدات توفير وموارد آلياتتطوير  •

 .الليبية المحامين نقابة تعزيز مبادرات خ0ل من ذلك في بما ليبيا، في خاصةال المحاماة مھنة دعم •

 القوانين على الحصول فرص تطوير) ي(

تقوم  أن يمكن. عليھا صولحال إمكانية تحسين أجل من رقميةفي نسختھا ال الليبية واللوائح القوانينجمع  •
 .بھا وا4حتفاظ جمعوزارة العدل بعملية ال

 الحالي Lداءبالنسبة ل ا�دلة قاعدة تعزيز) ك(

 تقييم عمليات لتحسين العدالة قطاع في الرئيسية ا#داء مؤشراتالخاصة ب البيانات رصدو جمعتحسين  •
 .التقييمو والرصد، التنمية، سياسات

 


