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 بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا

نساننإللحقوقق  اا  ةاالساميی  ااألمم  االمتحدةةيیة  مفوض  

 



  أأثناء  االعنف  االمستمر  في  ليیبيیا  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالقانونن  ااإلنساني  نظرةة  عامة  على  اانتهھاكاتت  االقانونن  االدوولي
  2014سبتمبر    4

  
  مقدمة: .1
  

يیلقي  هھھھذ  االتقريیر  االذيي  أأعدتهھ  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  بالتعاوونن  مع  مفّوضيیة  ااألمم  االمتحدةة  االساميیة  لحقوقق  ااإلنسانن  
مايیو  نتصف  منتيیجة  للعنف  االداائر  بيین  االجماعاتت  االمسلحة  في  ليیبيیا  منذ  االضوء  على  االمخاووفف  االمتعلقة  بحقوقق  ااإلنسانن  

  ووقعت    .حتى  نهھايیة  أأغسطس  2014 االمديینتانن  االرئيیسيیتانن  ططراابلس  ووبنغاززيي  بشكل  خاصص  في  شركك  االصرااعاتت  ووقد
  على  االمدنيیيین  وواالبنيیة  االتحتيیة  للبالدد.يیة  االمسلحة  ووكانن  لذلك  آآثارر  بالغة  االدااخل

  
مديینة  من  االجماعاتت  االمسلحة    أأططلق  تحالف  منعندما    يیوليیو  13أأسابيیع  متتاليیة  من  االعنف  منذ    6  ططراابلس  شهھدتتفقد  

  عمليیة  االفجر""  ٬،وواالجماعاتت  االمسلحة  في  ططراابلس  ووكذلك  من  مدنن  أأخرىى  منهھا  االزااوويیة  ووغريیانن  بصفة  أأساسيیة  مصرااتهھ
     االتابعتيین    كتائبضد   ااساسي  االقعقاعع  وواالصوااعق   بشكل   ووللزنتانن   مع   ووررشفاناالمتحالفتيین   من  منطقة غربب    ةمقاتليین

  .كبيیرةة  أأخرىى  من  ططراابلس  وولكنهھ  أأثر  على  مساحاتت  حولل  مطارر  ططراابلس  االدووليووااشتد  االقتالل  بصفة  خاصة    .ططراابلس
االجماعاتت  االمسلحة  االتابعة  من  فجر  على  االمطارر  وومناططق  أأخرىى  من  ططراابلس  االمقاتلو  عمليیة    ااستولىأأغسطس٬،    24ووفي  

  ووال  يیزاالل  االقتالل  مستمراا ً في  منطقة  ووررشفانة.  .االمديینةللزنتانن  االتي  اانسحبت  من  
  

لس  شوررىى  مج  ضد  ٬،"عمليیة  االكراامة"٬،  حفتر  حملة  مسلحةووفي  بنغاززيي  في  منتصف  شهھر  مايیو  أأعلن  االلوااء  االمتقاعد  خليیفة  
  ووهھھھو  تحالف  يیضمثواارر  بنغاززيي ،٬       من  االجماعاتت  االمسلحة.ووجماعة  أأنصارر  االشريیعة   ووغيیرهھھھا وومنذ    ووحدااتت  ددررعع  ليیبيیا

ما  في  بنن  االقتالل  ال  ززاالل  مستمرااً  ٬،  بالرغم  من  اامجلس  شوررىى  ثواارر  بنغاززيييیبدوو  أأنن  بنغاززيي  تحت  سيیطرةة  منتصف  يیوليیو  
  من  مطارر  بنيینا.  ذذلك  بالقربب

  
ووفي  ططراابلس  كانن  هھھھناكك  اانقطاعع    ووقد  أأددتت  االمصاددماتت  في  االمديینتيین  إإلى  تدهھھھورر  ااألووضاعع  ااإلنسانيیة  ووحقوقق  ااإلنسانن.

ساعة  في  كل  مرةة  إإضافة  إإلى  االنقص  في  االميیاهه  وواالديیزلل  ووغازز  االطهھي  ووغيیرهھھھا  من  االضروورريیاتت    18لما  يیقارربب  للكهھرباء  
رفيیة  ووال  تزاالل  االخدماتت  االمص  االوقودد  بدررجة  كبيیرةة  على  توفيیر  االعديید  من  االخدماتت.صعوبة  توززيیع    تتكما  أأثر  مثل  االحليیب.

ووتم  تشكيیل  لجنة  أأززمة  تابعة  لمكتب  ررئيیس  االوززررااء  لمعالجة  االوضع  ااإلنساني٬،  االجراائم  االتقليیديیة.  محدووددةة  ووااررتفعت  معدالتت  
مجتمع  جالس  االمحليیة  أأوو  بمباددررةة  من  االفي  مناططق  أأخرىى  تابعة  للمنتيیجة  للشقاقق  االسيیاسي  تم  تشكيیل  كيیاناتت  موااززيیة  وولكن  
  االمدني.

  
  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  ووتحديیاتت  االمرااقبةوواليیة   .2
  

  13في    2144ووتم  تجديید  وواليیتهھا  مؤخراا ً بقراارر    2011بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  في  سبتمبر    1أأسس  مجلس  ااألمن
"  فقد  عهھد  مجلس  ااألمن  إإلى  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  مقاليید  ااألموررسيیطرةة  االوططنيیة  على  "ووفقا ً لمباددئئ  اال  .2014ماررسس  
انن  في  "تعزيیز  سيیاددةة  االقانونن  ووررصد  حقوقق  ااإلنسبتقديیم  االمساعدةة  في  عددد  من  االمجاالتت  منهھا  ددعم  االجهھودد  االليیبيیة    في  ليیبيیا

     بليیبيیاووحمايیتهھا   االمنوططة   االدووليیة   لاللتزااماتت  االقانونيیة   2"ووفقاً .     للواليیة االمتعلقة  بحقوقق  ااإلنسانن  فإنن  قسم  حقوقق  ووتنفيیذااً
  ااإلنسانن  في  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  يیمثل  أأيیضا ً االمفوضيیة  االساميیة  لحقوقق  ااإلنسانن.

  
فقد  ااستمرتت    ذذلكووعلى  االرغم  من    يیوليیو.  14وو  13وونتيیجة  للقتالل  في  ططراابلس٬،  فقد  أأجلت  لبعثة  موظظفيیهھا  االدووليیيین  يیومي  

نن  ووقد  حصلت  االبعثة  على  معلوماتت  من  االمداافعيین  االليیبيیيین  عن  حقوقق  ااإلنسا  للوضع  في  ليیبيیا.  االبعثة  في  االمرااقبة  االفعالة
ووااإلعالميیيین  ووعددد  من  االقضاةة  ووأأعضاء  االشرططة  االقضائيیة  وواالصحفيیيین  ووعائالتت  االضحايیا  ووغيیرهھھھم  بغرضض  إإعداادد  هھھھذاا  

وواا  ليیبيیا  إإال  أأنن  االكثيیر  منهھم  قد  غاددرر  هھا.ووقد  تم  تحليیل  كافة  االمصاددرر  وواالمعلوماتت  االتي  قدمتهھا  للتحقق  من  مصدااقيیت  االتقريیر.
ووقد  أأووجد  ااالستقطابب  االسيیاسي  االمتزاايید  مناخا ً   أأوو  يیصعب  االوصولل  إإليیهھم  أأوو  يیشعروونن  بالخوفف  من  ااإلفصاحح  عما  يیعرفونهھ.

تطافف  ووااالخبعض  ااالنتهھاكاتت  ووااإلساءااتت  االتي  تحدثث٬،  خاصة  ااالحتجازز  من  االخوفف  يیتردددد  فيیهھ  ااألشخاصص  في  االتحدثث  عن  
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عدمم  إإددررااجج  كافة  ااالددعاءااتت  االموثوقة  فقد  قرررتت  االبعثة  لذلك  وو  خوفاً  من  اانتقامم  االعديید  من  االجماعاتت  االمسلحة.وواالتعذيیب  
  االتي  تم  تلقيیهھا  في  االتقريیر  من  أأجل  حمايیة  االمصدرر  أأوو  االضحايیا  ووعائالتهھم.

  
  وولكنهھ  يیووهھھھذاا  االتقريیر  ليیس  معلوماتت  حولل  ااألحدااثث  ااألخيیرةة  في  ططراابلس  ووبنغاززيي.    ووال  تزاالل  االبعثة  تتلقى سعى  شامالً

ف  خاللل  االقتالل  ااألخيیر  من  منتص  إللقاء  االضوء  على  بعض  ااالنتهھاكاتت  ووااإلساءااتت  االرئيیسيیة  االتي  علمت  االبعثة  بحدووثهھا
ووفي  أأغلب  االحاالتت  تم    مصاددرر  عامة  أأوو  سريیة.٬،  ووتقديیم  أأمثلة  توضيیحيیة  مستمدةة  من  2014مايیو  حتى  نهھايیة  أأغسطس  

ووستوااصل  بعثة  ااالمم  االمتحدةة  للدعم  وومفوضيیة  ااالمم    االتي  قد  تحددد  هھھھويیتهھم.  االتفاصيیل  حذفف  أأسماء  االضحايیا  ووغيیرهھھھا  من
  االمتحدةة  االساميیة  لحقوقق  ااالنسانن  توثيیق  ووضع  حقوقق  ااالنسانن  ووااالبالغغ  عنهھا.

  
  االنتائج  االرئيیسيیة

  
  االقصف  االعشواائي  وواالهھجماتت  على  ااألهھھھداافف  االمدنيیة  .أأ
  

  بالسكانن  منهھا     في  االمناططق  االمأهھھھولة   أأسلحة  متعدددةة لجأتت  كافة  ااألططراافف  في  كل  من  ططراابلس  ووبنغاززيي  إإلى  ااستخداامم
  وو   االصغيیرةة   للطائرااتت  وواالدباباتت  وواالغاررااتت  االجويیة  (ررااجع  ااألسلحة   االمضاددةة   وومداافع  االهھاوونن  ووااألسلحة صواارريیخ  غراادد

ماتت  االجويیة  االتي  قامت  بهھا  "عمليیة  االكراامة"  على  ووتكرررتت  االهھج  للحصولل  على  توصيیف  لألسلحة  االمستخدمة).  1ملحق  
  بنغاززيي     في   بالسكانن   االمأهھھھولة   االمناططق   مايیومنذ   2014  شهھر   في  ططراابلس  ٬،   كانت  هھھھناكك  ططلعتانن  جويیتانن ضد  بيینما

  .لعمليیة  االفجراالجماعاتت  االمسلحة  االتابعة  
  

وواالعديید  من  ااألسلحة  االمستخدمة  ال  إإنن  االقتالل  بيین  االجماعاتت  االمسلحة  يیجريي  على  مدىى  قريیب  وومتوسط  ووغالباً  عن  بعد.  
االصيیانة  وولديیهھا  أأنظمة  تصويیب  معيیبة  أأوو  غيیر  ددقيیقة  ووذذخيیرةة  غيیر  صالحة.  وومقاررنة    قليیلةيیمكن  ااالعتمادد  عليیهھا  ألنهھا  قديیمة  وو

  ووال  تعمل  بأنظمة  ااالنضباطط  وواالقيیاددةة     قليیالً   تلقت  تدرريیباً   قد   فإنن  االجماعاتت  االمسلحة  في  ليیبيیا   االعادديیة٬، بالقوااتت  االمسلحة
االسيیطرةة  االمناسبة.  ووغالبا ً ما  يیتجاهھھھل  االمقاتلونن  االتأثيیر  االوااقع  على  االمدنيیيین  ووعلى  أأنفسهھم  أأحيیانا ً نتيیجة  ألعمالهھم.  إإضافة  وو

ستثناءااتت٬،  لم  يیتم  منح  االمدنيیيین  االفرصة  لإلجالء  قبل  بدء  االقتالل  ووقد  ووقع  قتالل  عنيیف  في  مناززلهھم  ااالإإلى  ذذلك  ووفي  ووجودد  
  عواامل  فهھناكك  ااحتمالل  بأنن  معظم  االهھجماتت  االتي  تمت  على  ططراابلس  ووبنغاززيي  عشواائيیة.وومالجئهھم  ووحولهھا.  وونتيیجة  لهھذهه  اال

  
أأجزااء  أأخرىى  من  االمديینة  منهھا  مناططق  وولكنهھ  سرعانن  ما  ااجتاحح  ووفي  ططراابلس  كانن  االقتالل  في  االبداايیة  أأكثر  شدةة  حولل  االمطارر٬،  

يیوليیو٬،  نظمت  ااألسر    17ووفي    مكتظة  بالسكانن  مثل  جنزوورر  ووحي  ااألندلس  وواالسرااجج  وواالسوااني  ووقرقاررشش  ووغوطط  االشعالل.
االتي  تقطن  في  منطقة  قصر  بن  غشيیر  االقريیبة  من  االمطارر  وواالتي  تأثرتت  بشكل  كبيیر  بالقصف٬،  مظاهھھھرةة  لالعترااضض  على  

  االعديید  الحقا ً إإلى  أأجزااء  أأخرىى  من  ططراابلس  ووإإلى  أأماكن  أأخرىى.  ووقد  فر ّ   االقتالل.
  

أأهھھھداافف  مدنيیة  أأخرىى  منهھا  االمستشفيیاتت  وواالمباني    ووقد  تسبب  االقتالل  من  أأجل  االسيیطرةة  على  االمطارر  في  أأضراارر  جسيیمة  في
خزيین  كبيیرةة  لت  ديید  من  االطائرااتت  االمدنيیة  ووااشتعالل  منشآتتكما  أأددىى  إإلى  تخريیب  أأوو  تدميیر  االع  االسكنيیة  وواالمناززلل  وواالمحالل.

  .االرئيیسي  27جسر    تت  االبنيیة  االتحتيیة  مثلكما  تضررر  االوقودد  في  ططريیق  االمطارر  ووااستمر  هھھھذاا  االحريیق  أليیامم.
  

     االتقريیر  تلقت  االبعثةووخاللل  االفترةة   في  ذذلك  االنساء  بفي  ططراابلس    بوقوعع  إإصاباتت  بيین  االمدنيیيینتقارريیر    االتي  يیغطيیهھا ما
ووفي  منطقة  غوطط  االشعالل  في  منتصف  أأغسطس  ووررددتت  تقارريیر  عن  مقتل  سيیدةة  في  منتصف    .االموااططنيین  ااألجانبووااألططفالل  وو

تم  إإددخالل  االعديید  من  االمدنيیيین  إإلى  مستشفى  ةة٬،  ووفي  ذذااتت  االفتر  عندما  ضربت  قذيیفة  منزلهھما.عاما ً   25ووشابب  عمرهه  االعمر  
ضربب  صاررووخخ  غراادد    عندما  أأعواامم  9كما  قتلت  ططفلة  عمرهھھھا    ططفليین.وو  سيیدةة  شاررعع  االزااوويیة  في  ططراابلس  بما  في  ذذلك

  250ررجال ً ووسيیدةة  ووااحدةة  ووإإصابة    34ووقد  ووررددتت  تقارريیر  من  مستشفى  االزااوويیة  ااألكادديیمي  بمقتل    في  حي  االسوااني.منزلهھا  
أأغسطس  تلقى  مركز  ططراابلس  االطبي    24ووبحلولل    أأغسطس.  21إإلى    8في  االفترةة  ما  بيین  نتيیجة  للعنف  االداائر  منهھم  ططفالنن  

أأططفالل  على  ااألقل.  وومن  االموااططنيین  ااألجانب  ووررددتت  تقارريیر  عن  مقتل  عددد  من    9سيیدةة  وو  40منهھا  حواالي    جثة  100حواالي  
ااأللغامم  ااألررضيیة  االمستخدمة  في    ووتشكلميیة.  يیوليیو  في  حي  االكريی  28أأشخاصص  في    8االسودداانيیيین  في  حوااددثث  منفصلة  منهھم  
  خطراا ً كبيیراا ً على  االمدنيیيین  خاصة  ااألططفالل.  منطقة  االمطارر  وواالذخائر  غيیر  االمنفجرةة
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عض  مناططق  كما  تعرضت  ب  ووفي  بنغاززيي  تعرضت  عدةة  مناططق  سكنيیة  للقصف  االمنتظم  أأثناء  االفترةة  االتي  يیغطيیهھا  االتقريیر.
مدنيیا ً على  ااألقل  نتيیجة  للقصف    37  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  تقارريیر  بمقتلووقد  تلقت  بعثة    االمديینة  إإلى  هھھھجماتت  جويیة.

ووقد  تأثرتت  أأحيیاء  االبوعطني    أأططفالل.  6نساء  وو  5منهھم    من  منتصف  مايیو  إإلى  منتصف  أأغسطسأأوو  تباددلل  إإططالقق  االنارر  
  االمناططق  إإلى  وو  ووسيیديي  فرجج  وواالقوااررشة  ووبنيینة  بشكل  خاصص  من  االقتالل  ااألخيیر.   سكانن  هھھھذهه ث  حيی  سط  بنغاززييووقد  لجأ

  ووقد  لجأتت  عدةة  عائالتت  إإلى  االمدااررسس.  ااستضافتهھم  عائالتت  أأخرىى  أأوو  تركواا  االمديینة.
  

ووررددتت  تقارريیر  عن  ااررتكابب  هھھھجماتت  اانتقاميیة  تتضمن    أأغسطس  24فجر  اانتصاررهھھھا  في  ططراابلس  في  االووبعد  أأنن  أأعلنت  عمليیة  
ررااء  بالحكومة  ووشمل  ذذلك  منزلل  ررئيیس  االوززتدميیر  وونهھب  عددد  كبيیر  من  االممتلكاتت  االسكنيیة  ألشخاصص  مرتبطيین  بالزنتانن  أأوو  

  عبد  هللا  االثني.
  
  االضحايیاأأعداادد    .بب
  

شخصاً  في  االمديینة    214مشيیرةة  إإلى  مقتل    يیوليیو  30يیومم  أأعلنت  ووززااررةة  االصحة  ااألعداادد  االرسميیة  للضحايیا  في  ططراابلس  
يیل  حولل  تتضمن  تفاصوولم  يیتم  تصنيیف  ااإلحصاءااتت  حسب  االنوعع  أأوو  االعمر  وولم    آآخريین  نتيیجة  للقتالل  ااألخيیر.  981ووإإصابة  

غطيیة  وولذلك  ال  تتوفر  أأعداادد  ررسميیة  لتفي  ططراابلس  وولم  يیتم  نشر  أأيي  أأعداادد  إإضافيیة  منذ  ذذلك  االوقت    سبب  االوفاةة  أأوو  ااإلصابة.
  االقتالل  االعنيیف  ااألخيیر  في  شهھر  أأغسطس.   تقارريیر  بأنن  االمقاتليین  قد  ضغطواا  على  مسؤوولي    فترةة   تلقت  االبعثة  أأيیضاً كما

في  وو  أأيیة  منظمة  ليیبيیة  أأخرىى  لديیهھا  عددد  إإجمالي  بالضحايیا.تعلم  االبعثة  أأنن  ووال    لمعلوماتت.االوززااررةة  إليیقافف  ااإلفصاحح  عن  اا
  شخص  في  بنغاززيي  في  االقتالل  ااألخيیر.  70أأغسطس  أأفاددتت  تقارريیر  ووززااررةة  االصحة  بمقتل    28
  

وولي  ووززااررةة  مسؤإإضافة  إإلى  ذذلك٬،  يینبغي  مالحظة  أأنن  .  ووهھھھي  ااكثر  بكثيیر  من  ااالررقامم  االمعلنةووتعتقد  االبعثة  أأنن  أأعداادد  االضحايیا  
االصحة  االليیبيیيین  ال  يیفرقونن  بيین  االمقاتليین  وواالمدنيیيین  عند  إإصداارر  أأعداادد  االضحايیا٬،  مما  يیصعب  تتبع  أأعداادد  االمدنيیيین  االذيین  

ووقد  تفاقم  االتحديي  ألنن  أأفراادد  االجماعاتت  االمسلحة  ال  يیرتدوونن  عاددةة  ززيیا ً موحداا ً مميیزاا ً ووال  يیحملونن  شعاررااتت    قتلواا  في  االصرااعع.
  مميیزةة.

  
  رعايیة  االصحيیةاالحصولل  على  اال  .جج
  

  مرضى.وواال  وواالعامليین  في  مجالل  االرعايیة  االصحيیة  وواالجرحىاالطبيیة  االمنشآتت  على    يیمنع  االقانونن  ااإلنساني  االدوولي  االهھجومم
ووقد  ااضطر  مستشفى  االعافيیة  االقريیب  من  مطارر  ططراابلس  لإلغالقق    .االمستشفيیاتت  في  ططراابلس  ووبنغاززيي  إإال  أأنهھ  تم  قصف

     قذاائف.  17في   لعدةة   تعرضهھ   بعد     يیوليیو   كما   في   بقذاائف   االطبي   ططراابلس   مركز ووااضطرتت    أأغسطس.  13أأصيیب
االمستشفيیاتت  في  منطقة  االهھواارريي  بطراابلس  بما  في  ذذلك  مستشفى  ااألمرااضض  االنفسيیة  إإلى  تعليیق  عمليیاتهھا  لفترةة  من  االوقت  

  ووفي  بنغاززيي  قامت  جماعة  أأنصارر  االشريیعة  باحتاللل  مستشفى  االجالء  لعدةة  أأسابيیع.  نتيیجة  للقصف  االمستمر  للمنطقة.
  

  .رفي  معالجة  ضحايیا  االقصف  وواالقتالل  يیفوقق  ططاقتهھا  بكثيیاالمستشفيیاتت  االتي  ال  تزاالل  تعمل  في  ططراابلس  ووبنغاززيي  اانن  قدررةة  
إنن  فإإضافة  إإلى  ذذلك٬،    وولم  يیتمكن  االعديید  من  االموظظفيین  االطبيیيین  االمحليیيین  من  االذهھھھابب  إإلى  أأعمالهھم  نتيیجة  النعداامم  ااألمن.

من  إإجمالي  االموظظفيین    %80  لوززااررةة  االصحةن  من  ليیبيیا٬،  ووهھھھم  يیشكلونن  ووفقا ً ررحيیل  أأعداادد  كبيیرةة  من  االموظظفيین  االطبيیيین  االدووليیيی
  االطبيیيین٬،  قد  أأعاقق  أأعمالل  االمستشفيیاتت  بصوررةة  أأكبر.

  
أأبلغ  االعاملونن  في  االمستشفيیاتت  في  ططراابلس  وواالزااوويیة  عن  نقص  في  ااإلمدااددااتت  االطبيیة  وواالتي  ال  يیمكن  االحصولل  عليیهھا  من  

  بالقربب  من  ططريی   ووفي  منشآتت  االتخزيین  االوااقع  بعضهھا   أأوو  تم  تدميیرهھھھا.   باإلمكانن  االوصولل  إإليیهھا   يیعد   16ق  االمطارر  وولم
  االساميیة االهھيیئة  االطبيیة  االدووليیة  وومنظمة  لشؤوونن  االالجئيین  من  خاللل  شركائهھا٬،    أأغسطس  أأررسلت  مفوضيیة  ااألمم  االمتحدةة

  شاحنتيین  محملتيین  باإلمدااددااتت  إإلى  االزااوويیة.  ٬،ططاهھھھر  االزااوويي
  
  وواالتعذيیب  ااالعتقالل  ووااالختطافف  .دد
  

     تقارريیر  بأنن  االجماعاتت  االمسلحة   في  ليیبيیا   للدعم   االمتحدةة   ااألمم   ااحتجزتت    االمتوررططة  في  االقتاللتلقت  بعثة أأوو  قاتليین  مقد
  في  أأكتوبر    ااختطفت  مدنيیيین.   االساميیة  لحقوقق  ااإلنسانن  قد  نشراا   االمتحدةة وومن  االجديیر  بالذكر  أأنن  االبعثة  وومفوضيیة  ااألمم
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  مشتركاً    2013   يیبيین    3تقريیرااً   ووووفيیاتت  االمحتجزيین  من  قبل  االتعذيیب  ووااسع   االمعاملة   من  صورر  إإساءةة ااالنتشارر  ووغيیرهه
  في  االسيیاقق  االحالي.ووتبديي  االبعثة  قلقهھا  حيیالل  تضاعف  هھھھذهه  ااالنتهھاكاتت    االجماعاتت  االمسلحة  في  ليیبيیا.

  
في    يیيینلمدناا  ووإإضافة  إإلى  ااحتجازز  االمقاتليین  أأوو  من  يیشتبهھ  في  أأنهھم  مقاتلونن  فقد  تلقت  االبعثة  تقارريیر  أأووليیة  باختطافف  عشرااتت

  ٬،االحقيیقيیة  أأوو  االمزعومة  ٬،أأوو  االعائليیةبسبب  هھھھويیتهھم  االقبليیة  أأوو  االديینيیة  فقط    خاللل  االفترةة  االتي  يیغطيیهھا  االتقريیرووبنغاززيي  ططراابلس  
ووقد  تصل  حاالتت  ااالختطافف  هھھھذهه  إإلى  مستوىى  ااالختفاء  االقسريي  إإذذاا  لم  تعترفف    ووال  يیزاالونن  مفقودديین  منذ  ووقت  ااختطافهھم.

    أأططراافف  االنزااعع  بأماكن  ووجوددهھھھم.
  
  االطرفيین  بعمليیاتت  ااعتقالل  ووااختطافف  وو   ووررددتت  تقارريیر  بقيیامم   في  ططراابلس٬،   االقتالل  االستة   أأسابيیع   عأأثناء لى  أأساسس  أأحيیاناً

تفتيیش  في    فجراالووقد  ااستمر  مقاتلو  عمليیة    معلوماتت  عثر  عليیهھا  على  االهھوااتف  االنقالة  للضحايیا  أأوو  بسبب  أأسماء  عائالتهھم.
  وو   تفاصيیل  عن  عددد  ووهھھھويیة  ووااألماكن  االتي  يیحتمل  أأنن  ووااختطافف  ااألشخاصص  بعد  ااستيیالئهھم  على  ططراابلس. تتلقى  االبعثة

ووستقومم  االبعثة  باثاررةة  هھھھذهه  االقضايیا  مع  االمجموعاتت  االمسلحة  ذذااتت  االصلة٬،  كما  ترحب  االبعثة  اايیضا ً   .يیتوااجد  فيیهھا  االمحتجزوونن
  بمزيید  من  االمعلوماتت  من  االجهھاتت  االمهھتمة.  

  
ااختطافهھ    تم  عاررضض  توااجد  االجماعاتت  االمسلحة  في  ططراابلس  سيیاسيتم  إإبالغغ  االبعثة  بهھم  مدوونن  ووناشط  وومن  االضحايیا  االذيین  

تم  ااختطافف  إإمامم  صوفي  معرووفف  بانتقاددهه  إلحدىى  االتحالفاتت    أأغسطس  6ووفي    .يیوليیو  19بعد  خرووجهھ  من  االمسجد  في  
شخص  من  ناززحي  االتاووررغاء  في    30كما  تم  ااختطافف    أأغسطس  تم  ااختطافف  عضو  في  لجنة  ااألززمة.  8ووفي    االمسلحة

ووهھھھناكك    أأشخاصص  منهھم.  8ووقد  ووررددتت  تقارريیر  عن  ااإلفرااجج  عن    –معظمهھا  في  ططراابلس  أأثناء  االقتالل  ااألخيیر    حوااددثث  منفصلة
  للتعذيیب     حدثث  مع  مزااعم  بتعرضض  بعض  االضحايیا   في  منطقة  أأبو  صوررةةأأشقاء  تم  ااختطافهھم  من  نقطة  تفتيیش    4كما

  رااجج  عنهھم.قبل  ااإلف  ووضربهھم  باستخداامم  خرااططيیم  االميیاهه  وواالعصي  االخشبيیة  وواالقضبانن  االمعدنيیة
  

تلقت  االبعثة  معلوماتت  تفيید  بأنهھ  بعد  منتصف  مايیو  ااحتجزتت  عمليیة  االكراامة  عشرااتت  االرجالل  في  االمناططق    شرقق  ليیبيیاووفي  
أأوو  االديینيیة  أأوو  جنسيیاتهھم  إإضافة  إإلى  مقاتليین  من  مجلس  شوررىى  ثواارر  االسيیاسيیة  على  أأساسس  اانتماءااتهھم  االتي  تسيیطر  عليیهھا  

  بنغاززيي   مرااكز  .   ووأأعقابب  االبناددقق  في  عدةة ووهھھھناكك  ااددعاءااتت  بتعرضض  بعض  االمحتجزيین  للضربب  بالعصي  وواالخرااططيیم
عاما ً قد  توفى  في    17ووقد  ووررددتت  تقارريیر  للبعثة  بأنن  أأحد  االمحتجزيین  عمرهه  ااحتجازز  منهھا  االمرجج  وواالبيیارر  وواالرجمة  وواالتكرةة.  

ووقد  ااحتجزتت  عمليیة  .  شبابب  آآخريین  في  نهھايیة  مايیو  3مع  االحجز  بعد  تعذيیبهھ  في  مركز  ااحتجازز  في  بنغاززيي.  ووقد  تم  ااحتجاززهه  
  سجيین  من  االقتالل  ااألخيیر.  80االكراامة  االعديیديین  في  سجن  قرناددةة  شرقق  بنغاززيي  وواالذيي  ووررددتت  تقارريیر  بأنهھ  يیحتويي  حاليیا ً على  

  
  االقتل  غيیر  االمشرووعع  .هه
  

  ااغتيیاالتت  ووعمليیاتت  قتل  غيیر   االتقريیر  عن   االتي  يیغطيیهھا   االفترةة   أأثناء   مستمرةة   ااإلبالغغ  بصوررةة نغاززيي  مشرووعع  في  ب  تم
منذ  وو  يیونيیو  قتلت  االناشطة  االباررززةة  في  مجالل  حقوقق  ااإلنسانن  سلوىى  بوقعقيیص  في  منزلهھا  ببنغاززيي.  25ففي    ووططراابلس.

يیوليیو  تمت  مهھاجمة  االعضوةة  االسابقة  في  االمؤتمر  االوططني  االعامم  عن  ددررنة    17ووفي    مقتلهھا  فرتت  عدةة  ناشطاتت  خاررجج  االبالدد.
قامت  جماعة  ٬،  ووووفقاً  لوززااررةة  االخاررجيیة  االفلبيینيیة٬،  يیوليیو  21ووفي    فريیحة  االبركاوويي  ووقتلهھا  في  مديینتهھا  من  قبل  مجهھوليین.

قق  االرصاصص  على  ررئيیس  أأغسطس  تم  إإططال  13ووفي    مسلحة  في  بنغاززيي  بقطع  ررأأسس  عامل  بناء  فلبيیني  ألنهھ  غيیر  مسلم.
  محمد  االسويیسي  ووقتلهھ  في  ططراابلس  من  قبل  مجهھوليین.شرططة  ططراابلس  االعقيید  

  
مجلس  ااإلعداامم  بإجرااءااتت  موجزةة  في  ددررنة  من  قبل  جماعة  علنيیة  تصل  إإلى  حد  ووقد  ووررددتت  تقارريیر  عن  حاالتت  إإعداامم  

ووقد  وورردد  أأنهھ    تقريیباً.  أأغسطس  19يیوليیو  ووموااططن  مصريي  في    24.  ووشمل  ذذلك  إإعداامم  ررجليین  في  شوررىى  شبابب  ااإلسالمم
لهھ    ااإلسالمم  مجلس  شوررىى  شباببرقة  أأثناء  ااستجواابب  "االلجنة  االشرعيیة  لتسويیة  االمناززعاتت"  وواالتي  تتبع  بالقتل  وواالسااعترفف  
  إإططالقق  االنارر  عليیهھ  في  ملعب  كرةة  االقدمم.قتلهھ  عن  ططريیق  حيیث  تم  

    

                                                        
  .www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/TortureDeathsDetentionLibya.pdfمتوفر  على  3 
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  وواالالجئيین  ووططالبي  االلجوء  ووضع  االناززحيین  وواالمهھاجريین  .وو
 

ليیبي  على  ااألقل  أأصبحواا  ناززحيین  بسبب  االقتالل  ااألخيیر    100,000بحسب  تقديیرااتت  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  فإنن  
.  ووأأفاددتت  االتقارريیر  بأنن  االتاووررغاء  ذذلك  االعديید  من  االعمالل  االمهھاجريینآآخريین٬،  بمن  في    150,000نحو  االبلد  بيینما  غاددرر  

ططريیق  االمطارر  عند  بدء  االقتالل  في  ططراابلس  بسبب  االقصف  وواالخوفف    االناززحيین  تركواا  االمخيیماتت  في  االفالحح  ووبالقربب  من
٬،  تمت  ااإلغاررةة  على  مخيیم  االفالحح  في  االمنطقة  االوااقعة  تحت  فجراالمن  ااالختطافف.  ووعقب  ااالنتصارر  االذيي  حققتهھ  عمليیة  

آآخريین  منهھم  ططفل  عمرهه    3ووقد  ووررددتت  تقارريیر  عن  مقتل  شخص  ووااحد  ووإإصابة  .  أأغسطس  30فجر  يیومم  االسيیطرةة  عمليیة  
تركك  االتاووررغاء  االمخيیم  في  ااألكادديیميیة    كما  ررجالل  لعدةة  ساعاتت  ووضربهھم  قبل  ااإلفرااجج  عنهھم.  5.  كما  تم  ااختطافف  اماً  ع  15

االبحريیة  بجنزوورر  خوفاً  من  االمزيید  من  عمليیاتت  ااالختطافف٬،  وواانتقلواا  إإلى  عددد  من  االموااقع  بما  في  ذذلك  بني  ووليید  ووترهھھھونة  
 إإلى  االغربب.  إإلى  االشرقق  من  ططراابلس٬،  وواالزااوويیة  ووصرمانن  وواالعجيیالتت  

  
أأسرةة)  في    800ناززحح  (  4,800ووووفقا  للمفوضيیة  االساميیة  لشؤوونن  االالجئيین٬،  فقد  أأبلغ  مجلس  بنغاززيي  االمحلي  بأنن  هھھھناكك  
  بنغاززيي٬،  بما  في  ذذلك  االرعايیا  ااألجانب.  ووووجد  االكثيیر  من  االناززحيین  االمأووىى  في  االمدااررسس.

  
طرددةة  لعبورر  االحدوودد  بيین  ليیبيیا  ووتونس  من  خاللل  منذ  بدء  أأعمالل  االعنف  ااألخيیرةة٬،  تدفق  االليیبيیونن  وواالمهھاجروونن  بصوررةة  موو

  4000يیوليیو)  ززاادد  عددد  االمهھاجريین  من    28نقطتي  االعبورر  االبريیتيین  االرئيیسيیتيین  في  ررأأسس  ااجديیر  ووددهھھھيیبة.  وومنذ  عيید  االفطر  (
  في  االيیومم  االوااحد  على  مدىى  عدةة  أأيیامم.  16,000شخص  إإلى  حواالي  

  
جئيین  ووططالبي  االلجوء  االموجودديین  في  ططراابلس  ووليیست  لديیهھم  ووقد  أأعربت  االمفوضيیة  عن  قلقهھا  إإززااء  ووضع  االمهھاجريین  وواالال

االوسائل  االالززمة  لمغاددررةة  االمناططق  االمتأثرةة  بالقتالل.  وولطالما  كانن  االمهھاجروونن  ضعفاء  في  ليیبيیا٬،  وولكن  ااززددااددوواا  ضعفا  ال  
ورر  على  االمهھاجريین  االذيین  يیسعونن  إإلى  عب  بشكل  متقطع  قيیوددااً    كما  فرضت  بعض  االدوولل  االمجاووررةةسيیما  في  االسيیاقق  االحالي.  

حيیث  ططلبت  منهھم  على  سبيیل  االمثالل  حجوززااتت  على  شركاتت  االطيیراانن  لرحالتت    –دد  خاللل  االفترةة  االمشمولة  بالتقريیر  االحدوو
من  االمهھاجريین  ووططالبي    400ووفي  ززيیاررةة  إإلى  ززووااررةة  في  منتصف  أأغسطس٬،  قابل  موظظفو  االبعثة  أأكثر  من    لموااصلة  سفرهھھھم.

يیوما.  ووقد  أأجرتت  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  مقابالتت  مع    17يین  كانواا  يینتظروونن  لعبورر  االحدوودد  إإلى  تونس  منذ  االلجوء  االسيیاسي  االذ
عددد  من  االمهھاجريین  االذيین  ذذكروواا  أأنهھم  سعواا  للهھربب  من  االقصف  في  حي  االكريیميیة.  ووأأفاددوواا  بأنهھم  كانواا  يیعيیشونن  بدوونن  مأووىى  

  وجودد  تهھديیدااتت  من  حرسس  االحدوودد  االليیبيیة.مالئم٬،  وومراافق  صحيیة  مناسبة٬،  ووغذااء  كافي  أأوو  أأمن٬،  كما  أأفاددوواا  ب
  

وويیعتقد  أأنن  االمهھاجريین  في  مناططق  أأخرىى  من  االبالدد  يیوااجهھونن  صعوباتت  مماثلة٬،  ال  سيیما  االمحتجزيین.  وويیعد  ااحتجازز  االالجئيین  
وواالمهھاجريین  ووططالبي  االلجوء  في  ليیبيیا٬،  بدال ً من  أأنن  يیكونن  ااالستثناء٬،  كما  هھھھو  مطلوبب  بموجب  االقانونن  االدوولي٬،  ووااسع  االنطاقق  

ستمر  لفترااتت  ططويیلة.  كما  أأنن  ظظرووفف  ااحتجازز  االمهھاجريین  في  ليیبيیا  كانت  بائسة  قبل  االقتالل  االداائر  حاليیا٬،  ووقد  تفاقمت  وويی
  نتيیجة  للقتالل٬،  ووما  يیتعلق  بذلك  من  ندررةة  في  االغذااء  وواالدووااء  وواالمواادد  ااألساسيیة  ااألخرىى.  

  
أأفاددوواا٬،  نقل  آآخروونن  االمهھاجريین  إإلى  كما    االسلع  ااألساسيیةبيینما  أأططلقت  بعض  مرااكز  ااالحتجازز  االمهھاجريین٬،  بسبب  نقص  

مناططق  مختلفة.  ووفي  خضم  االعنف  وواالقتالل  االحالي٬،  أأصبح  االمهھاجروونن  أأكثر  عرضهھ  لالستغاللل.  ووتضافف  هھھھذهه  االعواامل  إإلى  
سورريیيین    ننأفهھناكك  تقارريیر  تفيید  بللمفوضيیة٬،    محاووالتت  عبورر  االبحر  من  ليیبيیا  نحو  إإيیطاليیا  وواالمخاططر  االمرتبطة  بذلك.  ووووفقاً  

  .ي  ررحلة  ااكثر  ططوال ً ووخطوررةة٬،  ووهھھھأأيیضااوولواا  االعبورر  من  بنغاززيي  ح  ووفلسطيینيیيین
  

شخص  لقواا  حتفهھم  ووهھھھم  يیحاوولونن  عبورر  االبحر  ااألبيیض  االمتوسط  بنهھايیة  أأغسطس  على    2000ووأأفاددتت  االمفوضيیة  أأنن  نحو  
  1600ي  االحو  وومن  هھھھذاا  االعددد  لقياالرغم  من  االجهھودد  االتي  تبذلهھا  االقوااتت  االبحريیة  ااإليیطاليیة٬،  ووخفر  االسوااحل  االليیبيیة  ووغيیرهھھھا.  

  أأووررووبا.  إإلىووتعد  ليیبيیا  نقطة  ااالنطالقق  االرئيیسيیة  للمهھاجريین  االذيین  يیحاوولونن  االوصولل  شخص  مصرعهھم  منذ  شهھر  يیونيیو.  
ووصلواا  إإلى    شخص  تقريیباً    109000من  نحو    ٬98000،  تعتقد  االمفوضيیة  أأنن  حواالي  2014أأغسطس    29من  ااعتبارراا  وو

٬،  بمن  فيیهھم  االعديید  من  ااألططفالل٬،  قبالة  ساحل  االخمس.  مهھاجرااً    128  في  أأووااخر  يیوليیو٬،  غرققوو.  غاددرروواا  من  ليیبيیا  إإيیطاليیا  قد
مهھاجراا  غرقواا  في  ثالثة  حوااددثث  منفصلة  خاللل  أأسبوعع  ووااحد٬،    300أأغسطس٬،  ذذكرتت  االمفوضيیة  أأنن  أأكثر  من    26ووفي  

  بما  في  ذذلك  قبالة  ساحل  ططراابلس.
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  ااالعتدااءااتت  على  االعامليین  في  ووسائل  ااإلعالمم  .زز
  

دةة  االقلق  ال  سيیما  أأنن  االمضايیقاتت  .  وويیساوورر  بعثة  ااألمم  االمتح2014امم  ميیيین  باططراادد  في  عتزاايیدتت  ااالعتدااءااتت  على  ااإلعال
  االمفرووضة  على  االحركة٬،     في  ذذلك  االقيیودد   بما ووااالعتدااءااتت  على  االصحفيیيین  من  قبل  جميیع  أأططراافف  االصرااعع  مستمرةة٬،

  مصاددررةة  االمعدااتت٬،  ووعمليیاتت  ااالختطافف  ووااالغتيیاالتت.  
  

أأغسطس    1هھا  ضد  ااإلعالميیيین  ااختطافف  مرااسل  وومصورر  من  تلفزيیونن  االعاصمة  في  ووتشمل  حاالتت  ااالعتدااءااتت  االمبلغ  عن
أأغسطس؛    2لعدةة  أأيیامم  بعد  تغطيیة  مظاهھھھرةة  في  ططراابلس؛  مقدمم  برنامج  تلفزيیوني  تعرضض  إلططالقق  نارر  في  أأبو  سليیم  في  

حح  مجلس  أأغسطس  في  ططريیق  عوددتهھم  من  جلسة  اافتتا  9خمسة  موظظفيین  من  محطة  تلفزيیونن  برقة  في  إإجداابيیا  ااختطفواا  في  
  17لس  بيین  عند  نقطة  تفتيیش  في  ططراابقناةة  ليیبيیا  االدووليیة  االنواابب  في  ططبرقق؛  ووااختطافف  ااثنيین  من  االصحفيیيین  االعامليین  في  

  أأغسطس.  18وو
 

ووقد  علقت  ووسائل  ااإلعالمم  بصوررةة  متزاايیدةة  في  االصرااعع٬،  حيیث  ددعمت  بعض  االمحطاتت  علنا  أأحد  ااألططراافف٬،  أأوو  تعرضت  
  خصومهھا.  في  ططراابلس٬،  أأووقفت  االحكومة  فييیضيیة  من  ووجهھة  نظر  تعتبر  تحر  ووموااددددعايیاتت  للضغط  للقيیامم  بذلك٬،  ووبثت  

أأغسطس  بث  قنوااتت  تلفزيیونن  االوططنيیة  وواالرسميیة  االمملوكتيین  للدوولة٬،  مشيیرةة  إإلى  ااستيیالء  أأحد  االفصائل  االمشارركة  في    20
فجر  االمليیة  أأغسطس٬،  أأفاددتت  تقارريیر  باقتحامم  أأعضاء  ع  25وو  24االصرااعع  على  هھھھذهه  االمحطاتت٬،  ووبثهھا  براامج  منحاززةة.  في  
 ليیبيیا  محطتي  تلفزيیونن  االعاصمة  وواالدووليیة  في  ططراابلس.  

 
  ةلااإإقامة  االعد  .حح
 

توقف  االعمل  بالمحاكم  في  ططراابلس  فعليیا  خاللل  االفترةة  االمشمولة  بالتقريیر٬،  على  االرغم  من  أأنن  االنيیابة  االعامة  ووااصلت  عملهھا  
قت  االمحاكم  في  أأغسطس.  ووقد  علّ    20إإلى  حد  ما.  ووقصفت  مكاتب  االمدعي  االعامم  وواالمحاكم  في  ووسط  ططراابلس  بقذاائف  في  

ووقد  ااعلنت  ٬،  مع  قيیامم  بعض  االقضاةة  بمهھامهھم  في  االبلدااتت  االمجاووررةة.  2014منذ  ماررسس  ااعمالهھا  ددررنة  ووبنغاززيي  ووسرتت  
هھيیئاتت  في  االعاصمة  ططراابلس  هھھھي  خاررجج  سيیطرتهھا  بما  االااغسطس  اانن  ااغلب  االوززااررااتت  وواالمؤسساتت  وو  31االحكومة  في  يیومم  

  في  ذذلك  ووززااررةة  االعدلل.  
  

  االسابق  في  من  كبارر  موظظفي  االن  37ن  االمقررر  ااستئنافف  محاكمة  ووكانن  م أأغسطس  (االقضيیة  ررقم    18ططراابلس  في  ظامم
  دااررإإصأأكتوبر.  ووال  يیزاالل  سيیف  ااإلسالمم  االقذاافي  معتقال  في  االزنتانن٬،  على  االرغم  من    12)  وولكن  أأررجئت  إإلى  630/2012

أأنهھ  يینبغي  تسليیمهھ  إإلى  الهھھھايي  2014مايیو    21االمحكمة  االجنائيیة  االدووليیة  حكما  نهھائيیا  في  
4

.  ووال  يیزاالل  ثمانيیة  متهھميین  آآخريین  
  .مصرااتهھووهھھھم  جزء  من  االمحاكمة٬،  محتجزيین  في  

  
دمم  عكما  أأثر  االصرااعع  على  االوضع  في  االسجونن.  ووأأبلغ  متحدثث  باسم  االشرططة  االقضائيیة  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  

نزالء  االسجونن  في  ططراابلس  ووبنغاززيي  لجلساتت  ااالستماعع.  ووتقدرر  نسبة  حضورر  ضباطط  االشرططة  االقضائيیة  لعملهھم    إإحضارر
أأثناء  االقتالل٬،  إإال  أأنن  االسجونن  حافظت  على  أأمنهھا  ااألساسي.  وومع  ذذلك٬،  تأثرتت  االسجونن  باختاللل  في  توززيیع    %50بحواالي  

  أأددىى  إإلى  نقص  في  ااإلمدااددااتت  االطبيیة     ففي  أأوواائل  أأغسطس٬،  أأصابب  االسلع  وواالخدماتت  مما   االغذاائيیة. ووندررةة  بعض  االمواادد
  في  منطقة  االجبص  بطراابلس٬،  ووتم  إإجالء  االنزالء  إإلى  سجن  آآخر.  ااالحتجاززصاررووخخ  مركز  

    

                                                        
الممؤرخ في  OA4 01/11-11/-01الممححكممة الججننائئييییة الدولييییة :الدعوى الممرفوعة ضضد سسييییف اإلسسالم القذافي٬، رقم قببوللببششأن  القراراننظر  4

 ٬cpi.int/iccdocs/doc/doc1779877.pdf-http://www.icc، ممتتاح في 2014مماييییو  21
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  ااإلططارر  االقانوني .3
  

االقتالل  في  ليیبيیا  غيیر  ددوولي  في  االطابع  وواالصفة٬،  ووجميیع  ااألططراافف  ملزمة  بأحكامم  االقانونن  ااإلنساني  االدوولي  وواالقانونن  االجنائي  
  االقانونن  االدوولي  لحقوقق  ااإلنسانن  ذذااتت  االصلة.وو
  

االتأكيید  على  االدعوةة  إلنهھاء  االقتالل    يیعيید)  2014(  2174تبنى  مجلس  ااألمن  باإلجماعع  االقراارر  ٬،  2014أأغسطس    27ووفي  
.  وويیدعو  إإلى  محاسبة  االمسؤووليیننيیة  ووااالنخرااطط  في  حواارر  سيیاسي  وويیديین  ااستخداامم  االعنف  ضد  االمدنيیيین  وواالمؤسساتت  االمد

أأوو    االذيین  "يیخططوننعلى  ااألفراادد  أأوو  االكيیاناتت  تداابيیر  حظر  االسفر  ووتجميید  ااألصولل  كما  قررر  مجلس  ااألمن  كذلك  تطبيیق  
  تشكل  اانتهھاكاً  للقانونن  االدوولي   لحقوقق  ااإلنسانن  أأوو  االقانونن  ااإلنساني  االدوولي  أأوو  ااألعمالل  االتي  يیوجهھونن  أأوو  يیرتكبونن  أأفعاالً

  تشكل  اانتهھاكاتت  لحقوقق  ااإلنسانن  في  ليیبيیا."
  
  اااللتزااماتت  بموجب  االقانونن  االدوولي  لحقوقق  ااإلنسانن  .أأ
  

ليیبيیا  ددوولة  ططرفف  في  االمعاهھھھدااتت  االرئيیسيیة  لحقوقق  ااإلنسانن٬،  وواالتي  تظل  نافذةة  في  أأووقاتت  االنزااعاتت٬،  بما  في  ذذلك  االعهھد  االدوولي  
ااالجتماعيیة  وواالخاصص  للحقوقق  االسيیاسيیة  وواالمدنيیة  وواالبرووتوكولل  ااالختيیارريي  االتابع  لهھا  وواالعهھد  االدوولي  للحقوقق  ااالقتصادديیة  

وواالثقافيیة؛  ااتفاقيیة  االقضاء  على  جميیع  أأشكالل  االتميیيیز  ضد  االمرأأةة؛  ااتفاقيیة  مناهھھھضة  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  ضرووبب  االمعاملة  
االالإإنسانيیة  أأوو  االمهھيینة  أأوو  االعقابب؛  ااتفاقيیة  حقوقق  االطفل؛  ووااالتفاقيیة  االدووليیة  لحمايیة  حقوقق  جميیع  االعمالل  االمهھاجريین  ووأأفراادد  

  ططرفف     أأنن  ليیبيیا   كما   ووقد  صاددقت  على  االبرووتوكولل  االمنشئ  أأسرهھھھم. في  االميیثاقق  ااألفريیقي  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب٬،
  للمحكمة  ااألفريیقيیة  لحقوقق  ااإلنسانن  وواالشعوبب.

  
  اااللتزااماتت  بموجب  االقانونن  ااإلنساني  االدوولي  .بب
  

  ووأأيیضا  على  االبرووتوكولل  ااإلضافي  االثاني  1949أأغسطس    12إإنن  ليیبيیا  ططرفف  في  ااتفاقيیاتت  جنيیف  ااألرربع  االمؤررخة  في  
٬،  وواالمتعلقة  بحمايیة  االضحايیا  في  االنزااعاتت  االمسلحة  غيیر  االدووليیة  االموقعة  1949أأغسطس    12التفاقيیاتت  جنيیف  االمؤررخة  في  

 ٬،  وواالتي  تحظر  االهھجماتت  ضد  االمدنيیيین  ووااألشيیاء  االتي  ال  غنى  عنهھا  لحيیاةة  االسكانن  االمدنيیيین.1977يیونيیو    8في  
  

عاملة  ااألشخاصص  االذيین  ال  يیشارركونن  بدوورر  نشط  في  ااألعمالل  االمشتركة  بيین  ااتفاقيیاتت  جنيیف  ااألرربع  م  3ووتتطلب  االماددةة  
االعداائيیة  معاملة  إإنسانيیة٬،  وويیحظر  في  أأيي  ووقت  ووفي  أأيي  مكانن  االعنف  على  االحيیاةة  وواالسالمة  االبدنيیة٬،  ووبخاصة  االقتل  بجميیع  

  ٬،  وواالتشويیهھ٬،  وواالمعاملة  االقاسيیة  وواالتعذيیب؛  ووأأخذ  االرهھھھائن؛  ووااالعتدااء  على  االكراامة  االشخصيیة.أأنوااعهھ
  

  لمباددئئ  االتفرقة  ووإإحدىى   االمباددئئ  ااألساسيیة  للقانونن  االدوولي  ااإلنساني  أأنن  على  جميیع  أأططراافف  االنزااعع  كفالة  ااالحتراامم  االتامم
وواالتناسب٬،  ووأأخذ  ااالحتيیاططاتت  خاللل  ااالعتدااءااتت.  ووفي  هھھھذاا  االصددد٬،  على  جميیع  ااألططراافف  في  جميیع  ااألووقاتت  االتفرقة  بيین  

لهھجماتت  إإال  ضد  االمقاتليین  ووااألهھھھداافف  االعسكريیة٬،  ووعلى  ااألططراافف  االمقاتليین  وواالمدنيیيین.  ووبناء  على  ذذلك٬،  ال  يیجوزز  توجيیهھ  اا
  في     االمدنيیيین  غيیر  االمشارركيین  مباشرةة   وويیحظر  توجيیهھ  هھھھجماتت  ضد   االوسائل  غيیر  االقابلة  للتوجيیهھ  االمحددد. عدمم  ااستخداامم

ى  االمقاتليین  لااألعمالل  االعداائيیة٬،  ووكذلك  االهھجماتت  االعشواائيیة  ووغيیر  االمتناسبة٬،  إإضافة  إإلى  االعقابب  االجماعي  للسكانن.  يیتوجب  ع
أأنفسهھم  عن  االمدنيیيین  ووتجنب  تحديید  موااقع  ااألهھھھداافف  االعسكريیة  ددااخل  أأوو  بالقربب  من  االمناططق    تميیيیزإإلى  أأقصى  حد  ممكن٬،  

االمأهھھھولة  بالسكانن.  ووعلى  أأططراافف  االنزااعع  ضمانن  ااتخاذذ  جميیع  ااالحتيیاططاتت  االالززمة  لحمايیة  االمدنيیيین  ووغيیرهھھھم  من  ااألشخاصص  
  أأيیض   يیحظر   ذذلك٬،   على   ووعالووةة   وواالجرحى  االمحميیيین.   االطبي   االحقل   في   وواالعامليین   االطبيیة٬،   االمنشآتت   االهھجماتت  ضد ا

ااالمتثالل  لهھذهه  االقوااعد  من  ططرفف  ووااحد  ال  يیتوقف    إإننوواالمرضى.  يینبغي  جمع  االجرحى  وواالمرضى  ووررعايیتهھم  ددوونن  تميیيیز.  
  على  اامتثالل  ااألططراافف  ااألخرىى.
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  اااللتزااماتت  بموجب  االقانونن  االجنائي  االدوولي  .جج
  

عقب  إإحالة  االوضع  في  ليیبيیا٬،  إإلى  االمدعي    2011فبراايیر    15لقضائيیة  للمحكمة  االجنائيیة  االدووليیة  منذ  تقع  ليیبيیا  تحت  االواليیة  اا
.  وواالمحكمة  لهھا  وواليیة  على  ططائفة  ووااسعة  2011فبراايیر    21االصاددرر  في    1970االعامم  للمحكمة  بموجب  قراارر  مجلس  ااألمن  

  ٬،  حسب  االتعريیف  االواارردد  في  نظامم  ررووما  ااألساسي.من  االجراائم٬،  بما  في  ذذلك  جراائم  االحربب  وواالجراائم  االمرتكبة  ضد  ااإلنسانيیة
  

  مثل     ااألهھھھداافف  االمدنيیة   أأوو   االمدنيیيین   لالعتدااءااتت  على   بالنسبة   االحالل   هھھھو   كما   حربب٬،   جراائم   االهھجماتت  االعشواائيیة تشكل
ما  لم  تستخدمم  مثل  هھھھذهه  االمنشآتت  االمدنيیة  ألغرااضض  عسكريیة٬،  ووفي  هھھھذهه  االحالة٬،  على  أأوولئك  االذيین  يیستهھدفونن    –االمطاررااتت  

  ووتنطبق  ااعتباررااتت  مماثلة  على  االضرباتت  االجويیة  ووأأيي  مثل  هھھھذ   االمدنيیيین.   لحمايیة   ااالحتيیاططاتت  االالززمة   االمراافق  ااتخاذذ هه
ووسائل  أأخرىى  للقتالل.  كما  يیشكل  االتدميیر  االوااسع  االنطاقق  للممتلكاتت٬،  االذيي  ال  تبرررهه  االضرووررةة  االعسكريیة٬،  وواالمنفذ  بصوررةة  

  ملة  االالإإنسانيیة  جراائم  حربب.غيیر  مشرووعة  وومتعمدةة٬،  وواالقتل  االعمد٬،  وواالتعذيیب  أأوو  االمعا
  

يیمكن  تحميیل  االقيیاددااتت  االسيیاسيیة  أأوو  االعسكريیة  االمسؤووليیة  االجنائيیة  ليیس  فقط  في  حالة  ااصداارر  ااألوواامر  باررتكابب  االجراائم٬،  بل  
  أأيیضا  إإذذاا  كانت  قاددررةة  على  ووقفهھا  وولم  تفعل.

 
  وواالتييیة  االعامة  للمحكمة  االجنائيیة  االدووليیة٬،  يیوليیو  للمدع  25ووتؤيید  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  تماما  االبيیانن  االصاددرر  في  

محكمة  ااختصاصص  اال  تدخل  ضمنيیرتكبونن  االجراائم  مالحقة  ااؤؤلئك  االلذيین  ااألططراافف  بأنهھا  "لن  تتردددد  في  االتحقيیق  ووذذّكرتت  
  بغض  االنظر  عن  ووضعهھم  االرسمي  أأوو  اانتمائهھم".  ٬،في  ليیبيیا

  
  اااللتزااماتت  بموجب  ااإلططارر  االقانوني  االوططني  .دد
 

)؛  ااألفعالل  االتي  تعرضض  االسالمة  198االليیبي  أأحكاما  تجرمم  االتدميیر  االمتعمد  لممتلكاتت  االدوولة  (االماددةة    يیتضمن  قانونن  االعقوباتت
)؛  301)؛  االقطع  االمتعمد  للخدماتت  االعامة  ووإإمدااددااتت  االكهھرباء  (االماددةة  296االعامة  للخطر  من  خاللل  االقتل  االعشواائي  (االماددةة  

متفجرااتت  لخلق  حالة  من  االخوفف  االعامم  بيین  االسكانن  االمدنيیيین  )؛  ااستخداامم  اال323أأعمالل  االنهھب  ووتدميیر  االممتلكاتت  (االماددةة  
  ).446)؛  وواالسرقة  (االماددةة  325(االماددةة  

  
ووفيیما  يیتعلق  باالددعاءااتت  االتي  ووررددتت  بشأنن  االتعذيیب  ووغيیرهه  من  صنوفف  االمعاملة  االسيیئة  خاللل  االفترةة  االمشمولة  بالتقريیر٬،  

لقسريي  وواالتميیيیز  ذذوو  صلة  مباشرةة.  ووقد  ااعتمد  االمؤتمر  وواالذيي  يیجرمم  االتعذيیب  ووااالختفاء  اا  2013لعامم    10فإنن  االقانونن  ررقم  
ووحددد  أأنن  االتعذيیب٬،  ووحاالتت  ااالختفاء  االقسريي  وواالتميیيیز  هھھھي  جراائم  ووبهھذاا  تظل    2013أأبريیل    14االوططني  االعامم  االقانونن  في  

  معاقب  عليیهھا  على  هھھھذاا  االنحو.
  

طس٬،  بأنهھ  سيیتم  االتحقيیق  في  االجراائم  أأغس  17ووررحبت  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  بتصريیح  االنائب  االعامم٬،  بتارريیخ  
  ووحث ّ    االقتالل٬،   ااررتكبت  خاللل   في  ططراابلس    االتي   متحيیزةة   ووغيیر   وومستقلة   ووشاملة٬،   تحقيیقاتت  فورريیة   إإجرااء   على مكتبهھ

  ووبنغاززيي.
  
  توصيیاتت .4
  

لل  جميیع  أأططراافف  االنزااعع  ووقف  جميیع  ااألعماوواالمفوضيیة  االساميیة  لحقوقق  ااإلنسانن  ناشدتت  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  
االعداائيیة  االمسلحة  ووااالنخرااطط  في  حواارر  سيیاسي  شامل  لبناء  ددوولة  تقومم  على  ااحتراامم  حقوقق  ااإلنسانن  وواالديیمقرااططيیة  ووسيیاددةة  

  االقانونن.  
  

    



9 
 

مع    ضعفا  االمجتااكثر  فئاتت  على  نطاقق  ووااسع٬،  بما  في  ذذلك  نسانيیة  في  حالل  ااستمراارر  االوضع  االرااهھھھن٬،  ستستمر  االمعاناةة  ااالوو
ووااألططفالل.  ووفي  ظظل  االقتالل  االذيي  ما  ززاالل  جارريیا  في  ليیبيیا٬،  توصي  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  مثل  االمرضى  وواالناززحيین  وواالمسنيین  

  للدعم  في  ليیبيیا  وواالمفوضيیة  االساميیة  لحقوقق  ااإلنسانن  بالتالي:
 
   وواالتناسب     لمباددئئ  االتفرقة   ااالمتثالل   االجماعاتت  االمسلحة   على  جميیع   أأوولويیة.   االمدنيیيین   تكونن  حمايیة   أأنن يینبغي

 هھھھذاا  ذذوو  أأهھھھميیة  خاصة  في  االمناططق  االمكتظة  بالسكانن.ووااالحتيیاططاتت  أأثناء  االهھجومم.  وو
   يینبغي  أأنن  تمتنع  جميیع  االجماعاتت  االمسلحة  عن  اانتهھاكاتت  حقوقق  ااإلنسانن  االدووليیة  وواالقانونن  ااإلنساني٬،  ال  سيیما

٬،  ااالختطاففووجميیع  ااألفعالل  االتي  قد  ترقى  لجراائم  االحربب٬،  بما  في  ذذلك  االقصف  االعشواائي  ووحاالتت  ااالختفاء  االقسريي  وواالقتل  
 يیب  ووغيیرهھھھا  من  ضرووبب  سوء  االمعاملة  ووتدميیر  االممتلكاتت.وواالتعذ

   خاللل  االقتالل  االحالي  أأوو  تسليیمهھم  إإلى  نظامم    االمحتجزيینعن  جميیع    ااإلفرااججيینبغي  على  جميیع  االجماعاتت  االمسلحة
  وواالذيین  هھھھم  في  عداادد     يینبغي  على  االمجموعاتت  االمسلحة  ااإلعالمم  بمصيیر  ااألشخاصص  االموجودديین  تحت  سيیطرتهھا االعداالة.

 االمفقودديین.
 .يینبغي  أأنن  تمتنع  جميیع  االجماعاتت  االمسلحة  عن  االقيیامم  بأعمالل  اانتقاميیة  وواالعقابب  االجماعي  
   يینبغي  على  جميیع  االجماعاتت  االمسلحة  فصل  أأعضائهھا  االمشتبهھ  في  ااررتكابهھم  اانتهھاكاتت  من  االخدمة  االفعليیة  ووتسليیمهھم

  إإلى  االعداالة.
   ة  نتهھاكاتت  االجسيیمة  لحقوقق  ااإلنسانن  االدووليیعن  ااال  كافة  ااألططراافف  االمسؤوولةعلى  االسلطاتت  االليیبيیة٬،  محاسبة  ووتقديیم

  في  ذذلك     بما   وويینبغي  ووضع  تداابيیر  شاملة٬،   للمعايیيیر  االدووليیة  بصرفف  االنظر  عن  اانتمائهھم. وواالقانونن  ااإلنساني  ووذذلك  ووفقا
  االمالحقاتت  االقضائيیة  ووتداابيیر  االعداالة  ااالنتقاليیة  لدعم  مثل  هھھھذهه  االجهھودد.

   لل  االمحكمة  االجنائيیة  االدووليیة  بالمساعدةة  في  تحقيیقاتهھا  ووااالمتثايینبغي  أأنن  تتعاوونن  االسلطاتت  االليیبيیة  بشكل  كامل  مع
 ألحكامهھا.

   االقوااتت  االمسلحة     ووبخاصة يینبغي  أأنن  تستأنف  االسلطاتت  االليیبيیة  في  أأسرعع  ووقت  ممكن  بناء  مؤسساتت  االدوولة٬،
  ووووكاالتت  إإنفاذذ  االقانونن  وواالنظامم  االقضائي  عموما.
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 ستخدمة  في  ليیبيیااالخطر  االذيي  يیتهھددد  االمدنيیيین  من  ااألسلحة  االم -1االمرفق  
  

  ااألسلحة  وواالذخائر  االليیبيیة
 

ملم    7.62تشتمل  ااألسلحة  االتي  يیجريي  ااستخداامهھا  حاليیا  في  ليیبيیا  على  مجموعة  من  ااألسلحة  تترااووحح  بيین  ااألسلحة  االخفيیفة    
م  يیتم  لووااألسلحة  ذذااتت  االعيیارر  االكبيیر  مثل  االصواارريیخ  وواالمدفعيیة.  ووقد  بدىى  ووااضحا  لبعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم  في  ليیبيیا  أأنهھ  

  صيیانة  سوىى  االقليیل  من  االسالحح  كما  لم  يیتم  توفيیر  االتدرريیب  االمالئم  للألفراادد  في  ااستعمالهھا.
  

يیتم  ااستعمالل  ااالسلحة  بوااسطة  االتسديید  االمباشر  مع  ضبط  االمدىى  بوسطة  مرااقبةااثر  االطلقاتت  على  االهھدفف.  في  كثيیر  من  
يیرةة  من  االقذاائف  ددوونن  اانن  تنفجر  وويیضافف  االحاالتت  ال  يیتم  صلي  االصماماتت  بشكل  صحيیح  مما  يیسفر  عن  سقوطط  أأعداادد  كب

  ذذلك  إإلى  االمخاططر  االتي  يیتعرضض  لهھا  االسكانن  االمدنيیونن.
  

  ااألسلحة  االخفيیفة  وواالذخيیرةة
 

في  االصرااعع  بشكل  عامم٬،  فإنن  اامكانيیة  ااصابة  االهھدفف  ضئيیلة  ااستنادد  االى  تجربة  بعثة  ااألمم  االمتحدةة  للدعم    في  ليیبيیا.  وومع  
تم  ااططالقهھا  وومدىى  ااألسلحة  وواالذخائر٬،  فإنن  خطر  إإصابة  االمدنيیيین  بنيیراانن  عشواائيیة    ااالخذ  باالعتبارر  عددد  االقذاائف  االفعليیة  االتي

  مرتفع  جدااً.
  

٬،  مثل  االسالحح  االمضادد  للطائرااتت  االمحمولل  على  "آآليیاتت"  (شاحناتت  االبيیك  14.5على  سبيیل  االمثالل٬،  االرشاشش  االثقيیل  عيیارر  
  2.5ططلقة  في  االدقيیقة  االوااحدةة٬،  حتى  مدىى    2,000آآبب)  ووهھھھو  شائع  ااالستعمالل  بيین  االتشكيیالتت  االمسلحة٬،  وونمط  االرمايیة  هھھھو  

كم  فيیحالة  االرمي    2.5كيیلومتر.  ووهھھھذاا  يیعني  أأنن  في  كل  جولة  يیخطئ  فيیهھا  االهھدفف  االمقصودد  هھھھناكك  منطقة  خطر  نطاقهھا  حواالي  
  كم.  6ططلقة  في  االدقيیقة  االوااحدةة٬،  في  مدىى    600ملم    12.7ددررجة.  بيینما  يیطلق  االرشاشش  عيیارر    45بزااوويیة  

  
  االصواارريیخ  غيیر  االموجهھة

 
هھھھو  االخيیارر  االمفضل  للعمل  ضمن  االمسافة  االقصيیرةة.  وويیعد  نظامم  أأسلحة  فعالل  للغايیة  وومخصص    7إإنن  سالحح  آآرر  بي  جي  

متر.  وومن  االمتوقع    900متر  وولديیهھ  آآليیة  تدميیر  ذذااتي  تعمل  في  مدىى    500لتعطيیل  االمركباتت  االمدررعة٬،  وويیعمل  في  نطاقق  
متر٬،  مما  يیعني  أأنن  حواالي  االنصف  ال    300لى  مدىى  من  ااالصابة  ع  %50أأنن  يیحقق  االجنودد  االمدرربيین  تدرريیبا  جيیداا  نسبة  

يیصيیبونن  االهھدفف  االمقصودد.  وولذلك  فإنن  إإططالقق  هھھھذهه  ااألسلحة  في  االمناططق  ااالهھھھلة  بالسكانن  يیمثل  خطراا  كبيیراا  وويیلحق  ااألذذىى  
  بالمدنيیيین.

  
  صواارريیخ  غراادد

 
لدقة  في  االحاالتت  االتي  تستدعي  اانبوبيیة  االتقليیديیة  ووال  يیمكن  ااستخداامهھ  في  أليیعد  نظامم  صواارريیخ  غراادد  أأقل  ددقة  من  االمدفعيیة  اا

االرمايیة.  وويیهھدفف  االنظامم  إإلى  ووقوعع  عددد  كبيیر  من  االقذاائف  على  منطقة  ووااسعة  إلضعافف  تجمعاتت  االقوااتت  وواالعرباتت  االمدررعة.  
  20كم  وويیمكن  أأنن  تحتويي  على  ررأأسس  حربي  يیزنن  حواالي    45كم  إإلى    20وويیبلغ  مدىى  هھھھذهه  االصواارريیخ٬،  حسب  نوعهھا٬،  من  

غاما  مضاددةة  لألفراادد  أأوو  االدباباتت  (في  ليیبيیا٬،  في  معظم  االحاالتت  ال  تحمل  هھھھذهه  االذخائر  عالماتت  كجم  أأوو  ذذخائر  عنقودديیة  ااوو  أأل
  مما  يیسفر  عن  ااستعمالل  ذذخائر  عنقودديیة  عن  غيیر  قصد).

  
إإنن  نظامم  صاررووخخ  غراادد  هھھھو  سالحح  يیستخدمم  لضربب  ااالهھھھداافف  ذذااتت  االمساحة  االوااسعة  وومن  االصعب  للغايیة  ااستهھداافف  ااألهھھھداافف  

  غراا   نظم   ووتفتقر   االمستوىى  االنقطيیة.   في  ظظرووفف  ددوونن   تخزيین  صواارريیخ  غراادد   تم   ووقد   إإلى  االصيیانة.   عموما   في  ليیبيیا دد
االمطلوبب٬،  ووقد  تعرضت  لتغيیرااتت  قصوىى  في  ددررجاتت  االحرااررةة  مما  يیؤثر  على  ددقة  ووكفاءةة  االنظامم.  ووهھھھذاا  يیؤدديي  إإلى  نسبة  

  فشل  ااعلى  من  االمعتادد  ووعدمم  االدقة  في  ااصابة  االهھدفف  وواالتالي  ززيیاددةة  في  ااألضراارر  االجانبيیة.
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  أأررضض  -جو  29صاررووخخ  كي  ااتش  
 

صاررووخخ  يیتم  توجيیهھهھ  من  االجو  باستخداامم  االتلفزيیونن  للوصولل  إإلى  االهھدفف  االمقصودد.  وويیستعمل  في    29إإنن  صاررووخخ  كي  ااتش  
أأررضض  وويیصل  مدااهه  ما    -جو–هھھھو  صاررووخخ    29ليیبيیا  كصاررووخخ  ااررضض  ااررضض  بطريیقة  االتسديید  االمباشر.  ووصاررووخخ  كي  ااتش  

كجم٬،  وواالذيي  يیمكن  أأنن  يیسبب  ضررراا  كبيیراا  في  االمناططق    320ربي  كبيیر  يیزنن  كم.  وويیحمل  االصاررووخخ  ررأأسس  ح  30  –  10بيین  
  االمكتظة  بالسكانن.

  
معد  بصوررةة  ررئيیسيیة  لالستعمالل  ضد  االهھيیاكل  ااألساسيیة  مثل  االمباني  االصناعيیة  وواالمستوددعاتت    29إإنن  صاررووخخ  كي  أأتش  

  لمن  يیستخدمونهھ  وواالمدنيیيین.  وواالجسورر.  ووهھھھو  ليیس  سالحا  نارريیا  مباشراا  ووططريیقة  ااستعمالهھ  في  ليیبيیا  أأمر  خطيیر  للغايیة
  

  مداافع  االهھاوونن
 

ااستخدمت  االشكيیالتت  االمسلحة  في  ليیبيیا  اانوااعع  مختلفة  من  مداافع  االهھاوونن  من  مختلف  االعيیاررااتت  االتي  تطلق  قذاائف  متفجرةة  
ملم  وويیبلغ  مدااهھھھا    50/60بوااسطة  االرمايیة  غيیر  االمباشرةة  نحو  االهھدفف.  ووتترااووحح  مداافع  االهھاوونن  في  االعيیارر  من  االخفيیف  عيیارر  

كيیلومترااتت.  وويیمكن  نقل  مداافع  االهھاوونن  بسهھولة  أأكبر    5ملم  وويیتجاووزز  مدااهھھھا  مسافة    120وو    81/82متر  إإلى    3,500حتى  
  من  االمدفعيیة  االتقليیديیة  كما  يیمكن  نقلهھا  ددوونن  ااستخداامم  االمركباتت.

  
  لع   االهھاوونن  ووكانن  هھھھذاا   كانت  من  ذذخيیرةة ن  ددد  ماالنسبة  ااألكبر  من  االذخائر  االتي  لم  تعمل  خاللل  االصرااعع  ااألخيیر  في  ليیبيیا

ااألسبابب.  أأووال٬ً،  االفشل  في  ضبط  االصماماتت  بشكل  صحيیح؛  ووثانيیا  عدمم  إإززاالة  خابورر  ااألمانن؛  ووثالثا٬ً،  عدمم  فهھم  أأنوااعع  ذذخيیرةة  
  االهھاوونن  (على  سبيیل  االمثالل  االمضيیئة٬،  وواالدخانيیة  وواالشديیدةة  ااالنفجارر).

  
ررصد  االهھدفف  وو  حالة  االحشوةة    إإنن  إإططالقق  قذاائف  االهھاوونن  مهھمة  سهھلة  نسبيیا  وولكن  ااصابة  االهھدفف  صعب  للغايیة٬،  وويیعتمد  على

االداافعة.  ووتتاثر  االحشوةة  االداافعة  بشدةة  بظرووفف  االتخزيین  االتي  تسفر  عن  فشل  االحشوةة  ووتعريیض  االمدنيیيین  للخطر٬،  ال  سيیما  
  عندما  تستعمل  قذاائف  االهھاوونن  في  االمناططق  ااالهھھھلة  بالسكانن

    
  ذذخائر  االطيیراانن

  
هھھھلة  بالسكانن  محفوفف  بالمخاططر  ال  سيیما  تجاهه  االمدنيیيین.  عاددةة  ما  آلطلق  من  االجو  في  االمناططق  ااتإإنن  ااستخداامم  االذخائر  االتي  

هھھھذهه  االذخائر  من  ططائرااتت  من  قبل  أأفراادد  مدرربيین  تدرريیبا  جيیداا٬،  باستخداامم  أأحدثث  معدااتت  االتصويیب٬،  وومع  ذذلك  يیمكن    ترمى
  االضررر  في  ليیبيیا  بسبب  ااستخداام   جانبيیة  كبيیرةة.  وويیزدداادد  خطر  هھھھذاا   من  جانب  أأفراادد  غيیر  مدرربيین٬،  أأنن  تسبب  أأضراارراا هھا

  باستخداامم  معدااتت  إإططالقق  نارر  معدلة  وومعدااتت  تصويیب  غيیر  مضبوططة  مع  ذذخائر  لم  يیتم  حفظهھا  بشكل  صحيیح.
  

***  


