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 في دائرة الهجومن عن حقوق اإلنسان والمدافع
 

 5102آذار/مارس 
 
 
 مقدمة .0

وضاع حقوق في أ الحاد تدهورالفي ظل على المدافعين عن حقوق اإلنسان في ليبيا  وضعيصف هذا التقرير 
في شرق البالد  5102المسلحة في شهر أيار/مايو  النزاعات تصاعد وذلك منذ اإلنسان واألوضاع اإلنسانية

 في غربها.  5102وفي تموز/يوليو 
 
 ب المفوض السامي كتهذا التقرير كمتابعة للتقرير الذي نشرته بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وم إعدادتم و 
 التقرير األخير  قدم . ولقد 51021 كانون األول/ديسمبر 52في  بشكل مشترك ألمم المتحدة لحقوق اإلنسانل

ليبيا  وتجاوزات حقوق اإلنسان فياإلنساني الدولي  لمحة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
ن عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيون والصحفيون وغيرهم و المدافعالهجمات التي يتعرض لها بما في ذلك 

 السياسية أو القبلية وتعبيرهم عن الرأي. نتماءاتهم و ابسبب طبيعة العمل الذي يقومون به 
 

كما أنه يتوسع في شرحها وذلك بسبب دورهم  2ويركز هذا التقرير على أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان
لسامي امفوض الدعوة  يبني علىحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، كما أنه  على صعيدالذي ال يستغنى عنه 

عن حقوق الليبيين لضمان حماية المدافعين  5102تشرين األول/أكتوبر  02لحقوق اإلنسان في ألمم المتحدة ل
شهر آذار/مارس  منتصف إلى 5102أيار/مايو  منتصف شهر. ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين 3اإلنسان 

                                                           

لمحة عن انتهاكات القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وتجاوزات حقوق اإلنسان في ليبيا الرجاء االطالع على  للحصول على1 
 5102ر أيلول/سبتمب 2ألمم المتحدة لحقوق اإلنسان في لكتب المفوض السامي التقارير المشتركة الصادرة عن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا وم

وكالهما موجود على الرابطين التاليين:  5102كانون األول/ديسمبر  52و
pt04_en.pdfwww.ohchr.org/documents/countries/ly/overviewviolationslibya_unsmil_ohchr_se  و

www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_23.12.14.pdf 
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية  مجموعاتاإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والللحصول على المزيد من المعلومات الرجاء االطالع على 2 

 ( على الرابط التالي:A/RES/53/144حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا )
aspxwww.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.، بحالة المدافعين عن  المعني الخاص ومالحظات المقرر

 http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspxحقوق اإلنسان على "من هو المدافع" على الرابط التالي: 
 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15168الرجاء االطالع على  3 

http://www.ohchr.org/documents/countries/ly/overviewviolationslibya_unsmil_ohchr_sept04_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx
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 ذلك لبيان و  5102ولقد وقعت بعض الحوادث التي يتطرق إليها هذا التقرير قبل شهر أيار/مايو  .5102
 المدافعين خالل الفترة التي يغطيها التقرير. ، الهجمات الموجهة ضدتصاعد، وفي أغلب األحيان ستمراريةا

 
 المنهجية .5

بعثة ل التابع حقوق اإلنسان قسمبها  التي قام عمليات رصد أوضاع حقوق اإلنسان إلىهذا التقرير تستند نتائج 
ألمم المتحدة ل الساميكتب المفوض واتساقًا مع منهجية م 4وفقًا لوالية البعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

 تلقاهاتالمعلومات التي  ،والتحقق من ،حقوق اإلنسان. ويشمل ذلك جمعالتوثيق و  رصدلحقوق اإلنسان بشأن 
 ،أخرين من أعضاء المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق اإلنسان و  ،البعثة من مختلف المصادر

ن وأقارب الضحايا سابقيالحاليين و ال مسؤولينالسابقين و المعتقلين الصحفيين و الالطبي و عاملين في المجال الو 
ن تشرين مالممتدة لفترة خالل  ليبيا ل  زيارة ميدانية . وقد تم إجراء المقابالت أثناء عدليالقطاع ال موظفيو 

أو عن طريق  إما شخصياً  المتواصلة مقابالت لل باإلضافة ، 5102اني/نوفمبر ثاألول/ أكتوبر إلى تشرين ال
. ماكن أخرى أليبيا ومصر وتونس و  الموجودين في  عن حقوق اإلنسانالليبيين مدافعين المع االتصال الهاتفي 
ية السجالت الطب ضمنهامن بمراجعة معلومات توثيقية  ،حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسباً  ،كما قامت البعثة

 وصفحات وسائل التواصل االجتماعي. ويلخص والشكاوى القانونية والصور والرسائل المحفوظة على الهاتف
بالهجمات  املةشقائمة     تضمنيولذا فإنه ال  ،حاالت رمزيةمثلها الرئيسية التي ت بواعث القلقهذا التقرير 

 .حقوق االنسانضد المدافعين عن 
 

وقد تسببت أجواء الخوف السائدة في جعل بعض المحاورين يترددون في اإلفصاح عن المعلومات أو اإلبالغ 
طلب عدد من الذين تمت مقابلتهم لغرض إعداد هذا التقرير عدم إدراج أسمائهم  فيماخطيرة. ال نتهاكاتاالعن 
لومات معلا بنشر السماحمعلومات تعريفية أخرى خشية االنتقام منهم ومن أسرهم. وتردد آخرون في  ةأي أو

التطرق  في الخارج عدم الموجودينقضاياهم. كما فضل بعض الناشطين في مجال حقوق اإلنسان من ب المتعلقة
إليهم في التقرير مؤكدين على أهمية التركيز على معاناة أولئك المدافعين عن حقوق اإلنسان ممن ال يزالون 

محددة ستنيرة م  لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا على موافقة حقوق اإلنسان التابع قسم حصلفي ليبيا. وقد 
 حالةفي  أو زمالئهم  همربائأق أو في هذا التقريرحاالتهم  تفاصيل واألشخاص الواردة أسماؤهم  جميعمن 

                                                           

الذي يطلب من البعثة تقديم المساعدة في  5102آذار/مارس  2في  5512تم تجديد والية بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخرًا بموجب القرار  4 
هود الليبية الرامية الى "تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق اإلنسان، وفقًا اللتزامات ليبيا القانونية الدولية". عدد من المجاالت، بما في ذلك دعم الج

المتحدة مم ألالي كتب المفوض الساموتنفيذًا لواليتها في مجال حقوق اإلنسان، تمثل شعبة حقوق اإلنسان لدى بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضًا م
 لحقوق االنسان في ليبيا.
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 المتعلق باآلثار التي يمكن أن تمس سالمة المدافعين، وأجرت تقييمها الخاص  حريتهم من محرمينال األشخاص
الضرر" المعمول به في  شيًا مع مبدأ "عدم إلحاقابعد حذف بعض األسماء وتفاصيل أخرى تمالمدرجين. 

  .5مجال رصد حقوق اإلنسان
 

 معلومات أساسية .3
ن عن و لمدافعا تعرضحيث على عمل المجتمع المدني.  تأثيرًا شديداً في ليبيا  القانون والنظام نهياراولقد أثر 

 يقانونغير الالغتياالت والحرمان ل في جميع أرجاء البالد حقوق اإلنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني
عالوة على االعتداءات الجسدية واللفظية،  من ضروب سوء المعاملة امن الحرية واالختطاف والتعذيب وغيره

ي بعض فو  الهوية. يمجهول وجناةمسلحة  مجموعاتال على أيدي ترهيبأخرى من ال أشكالوالتهديد بالقتل و 
قامت مجموعات مسلحة وجناة مجهولو الهوية باحتجاز أقارب المدافعين عن حقوق اإلنسان أو الهجوم  الحاالت

ليبيا أو  الذين ال يزالون في المدافعين عن حقوق اإلنسان إسكاتعليهم أو تهديدهم بشكل غير قانوني بهدف 
  وا.هربأولئك الذي 

 
 ةوثائق ومعدات حساس تعرضت حيثمنظمات غير الحكومية عنوة عديد من المكاتب الواقتحام كما تم إغالق 

 عرضكما تحاالت، تم اقتحام ونهب منازل المدافعين عن حقوق اإلنسان. بعض الوفي  لإلتالف أو السرقة.
لهجمات  ياحقوق اإلنسان في ليبل يةالوطن مؤسسةال و يعتبرهو المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق اإلنسان 

 . المجلس في طرابلس تبتم غلق مك ماتكنتيجة لتلك الهجو مشابهة 
 

جتماعي اال هننوع بسببسرهن أو  المدافعات عن حقوق اإلنسان ترهيببتهديد و المسلحة  مجموعاتالوقامت 
 لمسلحة.ا مجموعاتالعن الدعوة إلى حقوق المرأة والمساواة وتسريح  نتوقفيمن الحياة العامة و  لكي ينسحبن

 
في بيئة يسودها اإلفالت من العقاب منذ  ترهيبعانى المدافعون عن حقوق اإلنسان من العنف وال وفي حين
القتال في  عندما اشتد 5102هذه الهجمات زادت بشكل ملحوظ في شرق البالد منذ أيار/مايو  فإن 5100

في الغرب عندما اندلعت االشتباكات المسلحة في طرابلس وامتدت  5102حولها، ومنذ تموز/يوليو ما بنغازي و 
  جبل نفوسة وأجزاء أخرى في غرب ليبيا.منطقة ورشفانة و إلى 

                                                           

وقع مأنظر المبادئ األساسية لرصد حقوق اإلنسان المعمول لها في مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان للحصول على مزيد من المعلومات على ال 5 
  MHRM.pdf-ttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02hاإللكتروني 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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 زمة السياسيةاألن عن حقوق اإلنسان في ليبيا على خلفية استمرار يالمدافع ضدهذه االنتهاكات  يتم ارتكابو 

صعيد النزاعات المسلحة وتدهور أوضاع حقوق اإلنسان توطأة المدنيون  تحمل. ولقد والنزعات المسلحةالعميقة 
المسلحة عبر االنقسامات السياسية والقبلية والجهوية  مجموعاتأظهرت ال واألوضاع اإلنسانية. ولقد

 اإلنسان حقوق الدولي لقانون المسؤولة عن انتهاكات تعد تامًا لألرواح المدنية و شبه واإليديولوجية تجاهاًل 
خارج إطار  عمليات االختطاف واإلعدام بما في ذلك ،تجاوزات حقوق اإلنسانو اإلنساني الدولي والقانون 

 والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولقد واجه المدافعون  ،القانون وغيرها من عمليات القتل غير القانونية
 أعمااًل انتقامية على أيديهذه االنتهاكات والتجاوزات  ادانةو عن حقوق اإلنسان الذين يسعون إلى توثيق 

 رعاه تالذين دعموا جهود الحوار السياسي الذي  أولئك المسلحة مجموعاتالمسلحة. كما استهدفت ال مجموعاتال
نهاءاألمم المتحدة، وأولئك الذين دعوا إلى احترام سيادة القانون و  شرطة  جهازو  األعمال القتالية وبناء جيش ا 

 .وطنيْين فّعالْين
 
بما فيهم المدافعون عن حقوق اإلنسان، من محدودية أو انعدام سبل الحماية أو ، في ليبيا يعاني المدنيون و 

القانون والنظام أدى إلى فشل منظومة العدالة  سيادة فتدهور إمكانية االنتصاف لمعالجة الضرر الذي لحق بهم.
 يرة فياضطرابات خط ، فيما تم اإلبالغ عنالجنائية في بعض أجزاء ليبيا، خاصة في درنة وبنغازي وسرت

 وكالءو ، خاصة القضاة  ليقطاع العدالكما قامت المجموعات المسلحة باستهداف مسؤولي  .مناطق أخرى 
ما يزيد على  وقوعتفيد ب معلومات البعثة وتلقتوالمحامون وكبار المحققين الجنائيين، استهدافًا عنيفًا.  نيابةال

. وشملت هذه الحوادث 5105حادثة عنف ضد مسؤولي العدالة ومبانيها في جميع أرجاء البالد منذ أواسط  21
اعتداءات وتهديدات بالقتل واختطافات وعمليات اغتيال، وخاصة في المنطقة الشرقية، على أيدي مجموعات 

ب مباني المحاكم ومكات اي تعرضت لهتال تدميرالحراق و اإلعمليات و  ، عالوة على الهجمات المسلحةمسلحة 
 .إنفاذ القانون ومراكز اإلصالح والسجون  موظفي ومكاتب وكالء النيابة

 
لم يتم إجراء تحقيق جدي في الحاالت النادرة التي سعى فيها المدافعون عن حقوق اإلنسان بحسب علم البعثة، و 

الناصر  عبدإلى تقديم شكاوى إلى الشرطة أو القضاء بخصوص الهجمات التي تعرضوا لها. ويعد اختطاف 
لجنائية ا منظومة العدالة فعضفي محكمة الجنوب في بنغازي من األمثلة الواضحة على نيابة وكيل  الجروشي

في ليبيا، حيث كان قد بدأ التحقيق في جريمة قتل المحامية والمدافعة عن حقوق اإلنسان في بنغازي سلوى 
 المسلحة ية شهداء الزاو  مجموعةص إال أنه انسحب من هذه القضية. وتلقت البعثة تقارير تفيد بأن قيبوقعي
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 يزال محرومًا من ال . و5102تشرين األول/أكتوبر  51بنغازي في  وسط شوارعاحدى في قامت باحتجازه 
 02في و . ()الجناح العسكري  قرنادةوتفيد تقارير أنه موجود في سجن  التقرير. وقت كتابة هذاحتى حريته 

بدهللا عرئيس الوزراء  ، وزير العدل في حكومة قريرةالمبروك د.أرسلت البعثة رسالة إلى  5102شباط/فبراير 
 حتى إجابة  ةفيها عن مكان تواجد السيد الجروشي ووضعه القانوني. ولم يتم الحصول على أي ستفسرت ،نىالث

 وقت كتابة التقرير. 
 

إلى  ،لمثل هذه األفعال عقابواإلفالت الكامل من الوأدى استمرار الهجمات على المدافعين عن حقوق اإلنسان 
وتعطل نمو  5100أمد استمتاع الليبيين بحرية التعبير والتجمع بعد سقوط النظام السابق في عام  تقصير

المخاطر المتزايدة وعمليات اغتيال المدافعين عن حقوق اإلنسان  وأدتالمجتمع المدني الناشئ في ليبيا. 
عن  تواريهمأو العديد من المدافعين عن حقوق اإلنسان من البالد،  هروبإلى البارزين وتكرر التهديدات 

الذين  ولئكأويواجه  نفسهم وأحباءهم للخطر.أعلى العمل سراً وتعريض ارهم جبإالصمت أو  امهمأو التز  األنظار
خارج البالد طيفًا من المشاكل المرتبطة بوضعية إقامتهم، وانتهاء صالحية جوازات سفرهم  هروبتمكنوا من ال

ما كدون إمكانية تجديدها في بعض القنصليات الليبية المحلية، وضياع الدخل وغيرها من الصعاب المالية. 
أقلم على أنظمة لق بالتصعابًا تتعفعلى سبيل المثال، واجه بعضهم  .ن عن حقوق اإلنسانيأطفال المدافع تأثر

التعليم المختلفة كما تلقت البعثة تقارير تفيد أن بعضهم يعاني من اضطرابات توتر الحقة للصدمة. وقال بعض 
وا أنهم ال يزالون يتلقون تهديدات بالقتل على هواتفهم النقالة وصفحات هربالذي  المدافعين عن حقوق اإلنسان

االجتماعي الخاصة بهم من جناة مجهولون. وتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان فيما ال  وسائل التواصل
يقل عن حالتين تم اإلبالغ عنهما للبعثة، بما فيها واحدة مذكورة في هذا التقرير، لالعتداء الجسدي في تونس 

 على أيدي أشخاص ليبيين على ما يبدو.
 
 النتائج  .4

 بنغازي وشرق ليبيا أواًل:
الحملة شن  مع 5102تزايدت االغتياالت ذات الدوافع السياسية بشكل ملحوظ منذ منتصف شهر أيار/مايو 

 ي ذلكبما ف المجموعات المسلحةالذي يضم عددًا من  ضد مجلس شورى ثوار بنغازي  لية الكرامةعم العسكرية
 ضحتأ. وفي حين أن جرائم قتل المسؤولين األمنيين والموظفين الحكوميين الحاليين والسابقين ةأنصار الشريع

 أصبح المدافعون عن حقوق اإلنسان، 5102، إال أنه ومنذ أيار/ مايو 5100أمرًا شائعًا في بنغازي منذ عام 
 .على نحو متزايد الهجمات المستهدفةضحايا ضمن  من ن و ن اآلخر و ن واإلعالميو والصحفي
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أيار/مايو واغتيال  52في  6أبو زيد مفتاحرئيس التحرير عند اغتيال المجتمع المدني بشكل خاص  ُصدموقد 

أيلول/سبتمبر  01. وفي 51027 حزيران/يونيو 52في  يصقيعقسلوى بو المدافعة عن حقوق اإلنسان والمحامية 
ن بارزيْ ْين ناشط شابْين اآلن في ليبيا بـ "الجمعة السوداء"، ُقتل عشرة أشخاص من بينهم ، فيما يعرف5102

 01، البالغ من العمر وسامي الكوافيعامًا،  02، البالغ من العمر توفيق بن سعودفي المجتمع المدني، وهما 
ضع األمني تعرقلت التحقيقات بسبب الو ولقد  .جريمتْي القتل هاتْينمسؤوليتها عن  مجموعةعامًا. ولم تعلن أية 

ؤولين أن المسإلى  من المصادر في بنغازي العديد  أشارتوعدم وجود نظام قضائي عامل في بنغازي. ومع ذلك، 
 .المسلحة التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي  مجموعاتعن هذه الجرائم هم من ال

 
ولم تتحسن أوضاع المدافعين عن حقوق اإلنسان عقب هجوم كبير شنته قوات تابعة لعملية الكرامة في منتصف 

ة بمواجه المدافعون عن حقوق اإلنسانواستمر الستعادة السيطرة على بنغازي.  5102تشرين األول/اكتوبر 
 جموعاتمتابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي و  مجموعاتفي انتمائهم إلى  مجهولين يشتبهجناة من  تهديدات

نتقاد، اأي  مع عدم تسامحهمأظهروا  حيثمسلحة أخرى، فضاًل عن مقاتلين مسلحين موالين لعملية الكرامة، 
 .المعارضمؤيدين للجانب  الذين يعتبرون استهدافهم للمدافعين كما أفادت تقارير ب

 
 الالتي عرفنو عن حقوق المرأة  اتمدافع 5102منذ أيار/مايو  ذين تم استهدافهماألشخاص ال ومن ضمن

 نتصوره حسبالتي  المسلحة مجموعاتوال ألحزاب السياسية ال نانتقادهو  نتهاكات حقوق اإلنسانال هناستنكار ب
قيام أولئك بيد تف ا. وقد تلقت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا تقارير خاصمتعارضة مع حقوق المرأة بشكل 
. المسلحة مجموعاتهذه المن المؤيدين ل يعتبرون  مدافعين عن حقوق اإلنسانالتابعين لعملية الكرامة بمهاجمة 

 .عن األنظار ، أو توارواالمدافعين عن حقوق اإلنسان من بنغازي وقد فر معظم 
 

                                                           

 أدانت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية القتل ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل. أنظر: 6 
unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3561&ctl=Details&mid=8549&ItemID=1825909&language=en-US 

 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية القتل ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل. أنظر: أدانت7 

unsmil.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=3543&mid=6187&ItemID=185014 

وى عن مقتل سلتم نقله ادعاء يتضمن ملخص جواب  هوو  الخاصة جراءاتاال اتصاالتمن تقرير , A/HRC/28/85, 13حة ظر أيضا الى صفأن و
 :على الجواب انظرلالطالع . 4132يوليو  31يوم   يقيصقعبو

spdb.ohchr.org/hrdb/28th/public_AL_Libya_10.07.14_(2.2014).pdf. 
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ي غالق مكتبها فإ  علىمسجلة لدى وزارة الثقافة، حقوقية منظمة  وهيحقوقيون بال قيود،  منظمة وُأجبرت
 التي عملت بسبب تدهور الوضع األمني. وقد تعرضت المجموعة 5102بنغازي في أوائل تشرين األول/أكتوبر 

عدد من قضايا حقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق المرأة واالحتجاز وضمانات حقوق اإلنسان في الدستور،  على
ن على األقل في شهري حزيران/يونيو تمت مداهمة مكتبها مرتيْ كما . 5102لعدة هجمات منذ أيار/مايو 

تي وتشير المعلومات ال. وقد تمت سرقة أجهزة حاسوب ووثائق. في وقت لم يوجد فيه أحد 5102وتموز/يوليو 
لم يتم التعرض ألي من المكاتب األخرى في المبنى. وفي نفس الوقت تقريبًا، تلقى أحد الموظفين تم جمعها أنه 

ة مرتبط "، وهو تالعب بالكلمات باللغة العربيبال حدود يا حقوقيين حدود هللا، اال""رسالة نصية تحذيرية نصها: 
باسم المنظمة. ويلمح التهديد إلى أن المنظمة غير الحكومية تنتهج سياسات أو أنشطة تعتبر مخالفة للشريعة 
)القانون اإلسالمي(. كما تلقى الموظفون، وال سيما النساء منهم، تهديدات سابقة تم نشرها على صفحات وسائل 

نحن لقول "با مباالنخراط في سلوك غير مقبول اجتماعيًا وتحذره بهم وتتهمهمالخاصة اعي التواصل االجتم
 تموز/يوليو في شهر". وروى الموظفون لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه حياتك نريد" و "نعرف أين أنت

سقطت خلف أحد المكاتب. ولم ، تم إطالق قذيفة على المكتب ، وقبل فترة وجيزة من شهر رمضان5102
اكات مسلحة لموظفين، لم تكن هناك اشتببحسب اتنفجر القذيفة غير أنها تسببت في إلحاق الضرر بالمكتب. و 

في المنطقة في ذلك الوقت، ولم تتأثر أية مكاتب أخرى في المبنى. وفي حادثة واحدة على األقل في تموز/يوليو 
 . ومع ذلك،ومواد أخرى  حاسوب ى الشرطة لإلبالغ عن سرقة أجهزة، حاول الموظفون تقديم شكوى إل5102

ونظرًا غ. رفض تقديم البال اتيهالفو أفادت التقارير أن مركز الشرطة الوحيد العامل في ذلك الوقت في منطقة 
التوقف عن العمل من المكتب. وال يزال  5102، قرر الموظفون في تشرين األول/اكتوبر للخطر على سالمتهم

 حتى اآلن.منذ ذلك الحين المكتب مغلقًا 
 

والهجوم منذ  بترهيوالللتهديدات  منال البوسيفيوقد تعرضت اإلعالمية والمدافعة عن حقوق المرأة في بنغازي 
 من تعرضها وأبنائهابسبب خوفها  5102. وقررت مغادرة بنغازي في آب/أغسطس 5102حزيران/يونيو 

بدأت في الكتابة لمجلة المرأة في كما  5112منال البوسيفي لصحيفة القورينا منذ عام السيدة للخطر. وتكتب 
 مسلحة فيعة و جممعضو مزعوم في وأبلغت أنها تعرضت ألول مرة للتهديد من خالل . 5105ليبيا منذ عام 

بعد نشر مقالة لها حول الطالق والنفقة وحضانة األطفال. وفي هذا  5102مكالمة تليفونية في حزيران/يونيو 
لمساواة وحماية حقوق المقال حثت عضوات المؤتمر الوطني العام على الدعوة إلصالحات قانونية تضمن ا

المرأة. كما أبلغت بعد ذلك عن تلقي عدد من الرسائل النصية التي تطالبها بالتوقف عن الكتابة حول قضايا 
، ارتطمت سيارة بها أثناء قيادتها في 5102المرأة لتقي ابنها من االختطاف ولتنقذ حياتها. وفي آب/أغسطس 
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خر بالتوقف عن الكتابة حول مشاكل المرأة مضيفًا ا السائق اآلبنغازي، ويبدو أن ذلك كان عن عمد حيث أمره
هذا الحادث وتلقت عالجًا في إحدى  خالل بكسر هايْ ذراع أحد. وقد أصيبت تستحق الكسر يدها اليمنى أن

المستشفيات في بنغازي. وقد أخبرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن أفراد شرطة المرور لم يتخذوا أي 
 – فيما تم إحراق المصدر الثاني لدخلها. منها إجراء ونصحوها بعدم إبالغ الشرطة بالحادث خوفًا من االنتقام

بعد تجاهلها تهديدات من رجال في المنطقة  5102في شباط/فبراير –قة الليثيوهو مصنع للدمى في منط
، قررت إخراج طفليها من المدرسة بسبب 5102إلغالق المصنع الذي ينتج "األصنام". وفي أيلول/سبتمبر 

ربت من هإلسكاتها أو معاقبتها. وقامت بعد ذلك بتحديد تحركاتها و  اانعدام األمن المتزايد وخوفًا من اختطافهم
 هديداتت وتلقت .. ومنذ انتقالها إلى الخارج، استمرت في نشاطها وتصريحاتها5102ليبيا في آب/أغسطس 

بينما كانت  5102تشرين األول/أكتوبر  01. وأخبرت البعثة أنه في فيسبوكعلى صفحتها على موقع  مستمرة
أوقفتها سيارة تحمل أرقامًا ليبية. وقام راكب السيارة بإلقاء كوب من القهوة عليها  قطارالتمشي في اتجاه محطة 

 بالغ امت بتقديم". وقنار ميةالصحفية... في المرة القادمة ستكون و محذرًا إياها بقوله: " أنت.... الناشطة 
 لشرطة.ل
 

ف تهديدات في بنغازي. فمنذ منتص لقتالمرأة التي تالمدافعة الوحيدة عن حقوق ولم تكن منال البوسيفي 
من بنغازي عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل عبر وسائل التواصل  عن حقوق اإلنسان أخرى مدافعة ، أبلغت 5102

تركز عملها على حقوق المرأة وتوثق االنتهاكات المرتكبة  5100االجتماعي. وكانت قد أسست منظمة في 
أنه في  أبلغتوقد وتوقفت المنظمة عن ممارسة مهامها. وتدعو للمساواة في الدستور. ضد النساء المحتجزات 

بفترة قصيرة، عثرت على ورقة على  5102قيص في حزيران/يونيو يأحد األيام بعد مقتل الناشطة سلوى بوقع
ول يسخر مكالمة تهديد من مجهتذكرت أنها تلقت بعد ذلك وبعد ذلك، اس". عليكي رالدو سيارتها تحمل تحذيرًا "

فيال وحارس وتمكنا من الوصول إليها. أما أنت وأطفالك األربعة  عندهاقيص( كان يمنها قائاًل: "سلوى )بوقع
خاص المكتب الويقال أن  .فتعيشون في مجرد شقة". وقد قامت منذ ذلك الوقت بنقل أسرتها خارج بنغازي 

 أثناء القتال. 5102آب/أغسطس بمنظمتها قد تعرض للقصف في 
 

. متكررةبعد تلقي تهديدات  5102وقد غادر مدافعون بارزون آخرون عن حقوق اإلنسان بنغازي قبل أيار/مايو 
ناشطًا على صعيد توثيق االنتهاكات واإلبالغ عنها وحشد الدعم وكان أحد هؤالء المدافعين عن حقوق اإلنسان 

وبعد . 5100وتقديم التحليل القانوني وتبادل المعلومات مع منظمات حقوق اإلنسان منذ النزاع المسلح في عام 
األفراد تضم أسماء  ، وجد اسمه مدرجًا على قائمة5102منذ عام  فيسبوكالعديد من التهديدات عبر تلقي 
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. 5102ناير في كانون الثاني/ي المسلحة في شرق ليبيا مجموعاتعلى أيدي ال تهدفين باالغتيال السياسيالمس
بما في ذلك مسؤولين في وزارة العدل، غادر بنغازي ولكنه استمر في  ،وبناء على نصيحة عدد من المسؤولين

حتى بعد  ،استمر في تلقي التهديداتو  .العام للنائب شكوى تلقي رسائل تهديد. وقد أبلغ عن هذا االعتداء في 
عبر صفحاته على وسائل التواصل االجتماعي وعبر الهاتف. فعلى سبيل المثال، في أوائل  – مغادرته البالد
ه تحذره من أن تحركاته وتحركات عائلت فيسبوكرسائل على صفحته على موقع  2، تلقى 5102شباط/فبراير 

بعد  وق اإلنسانالمدافع عن حقمراقبة وأن حياته ال تزال في خطر. وقد تم فتح تحقيق في الدولة التي يقيم فيها 
تقدمه بشكوى رسمية. كما ظهرت شخصية ليبية معروفة تقيم بالخارج على إحدى القنوات التليفزيونية المعروفة 

دعى ا ، حيثالمدافع عن حقوق اإلنسانعلى استخدام العنف ضد علنًا الصراع وحرض بدعمها ألحد أطراف 
تجاوزات و حول انتهاكات  ،بما في ذلك للمنظمات الدولية ،معلومات مضللة ينشر المدافع عن حقوق اإلنسانأن 

 ترتكب في ليبيا من أجل اإلضرار بسمعة البالد.التي  حقوق اإلنسان
 

وهي  ،أسماء الريشيوبقي ناشطون آخرون في بنغازي ولكنهم حددوا تحركاتهم خوفًا على سالمتهم. وكانت 
ا صوراً لمواقع العنف لقنوات إخبارية مختلفة ولصفحاتهعادة ما كانت تلتقط وا عالمية  مدافعة عن حقوق اإلنسان

الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي قد أبلغت عن تلقيها للعديد من التهديدات بالقتل منذ تموز/يوليو 
. وقد تضمنت الرسائل صورًا لجثث وتحذيرات بالتوقف عن إرسال مواد لوسائل إعالم مثل قناة الوطنية 5100

أثناء  5102 عام مدنية في بمالبس أبلغت عن اقتراب مجموعة من الرجال المسلحينو ووكالة أنباء التضامن. 
 . وقام الرجال بمصادرة الكاميراانفجارستخبارات، بعد وقوع لال جهازتصويرها لمركز األمن الوطني، وهو 

 ومتعلقات شخصية أخرى بما في ذلك بطاقة الهوية الخاصة بها. ومنذ تشرين األول/أكتوبر الخاصة بها
 سلسلة من التهديدات بالقتل. ، ظلت منعزلة في منزلها بعد تلقيها5102

 
تشرين  في على األرض في بنغازي  التي حققتها مكاسبالومنذ الهجوم الذي قامت به قوات عملية الكرامة و 

ي يزعم المتحالفة معها الت "الحارسة"المسلحة  مجموعات، تلقت البعثة تقارير بأن القوات وال5102األول/أكتوبر 
اطفون مع متعأو من يعتقد أنهم  متعاطفينهجمات انتقامية ضد شن أنها تشكلت لضمان األمن المحلي قامت ب

رطين في ذلك األفراد المتو  نتنحدر أصولهم من مصراته، بمالذين  السكان، خاصة مجلس شورى ثوار بنغازي 
التعبير عن الرأي، كما هو موضح في األمثلة المبينة أدناه. وقد حقهم السلمي في لممارسة  تمثلفي أنشطة 

المناخ  ،هم الذين ينتقدون طرفي الصراعضمن ومن ،في بنغازي  مدافعين عن حقوق اإلنسانوصف السكان وال
 أبسط االنتقادات أو التساؤالت حول عملية الكرامة. تجاهبأنه قمعي ومتعصب 
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الذين وردت تقارير عن استهدافهم في هجمات انتقامية قام بها مؤيدو عملية الكرامة  ضمن األشخاصومن 

قبل سقوط نظام  كانوا ناشطين، الذين 01128أقارب ضحايا عمليات القتل التي تمت في سجن أبو سليم عام 
تعاطفين مع رب مأن الجناة يعتبرون بعص األقا ومن المتصوربتحقيق العدالة والمساءلة.  حيث طالبواالقذافي 

الذين ليم ن أقارب ضحايا سجن أبو سو المستهدف ويشملمجلس شورى ثوار بنغازي، مما يفسر سبب استهدافهم. 
عملية ب استنكار االنتهاكات واالعتداءات التي ترتكبها القوات المرتبطة يعدون ببساطة ناشطون على صعيد

أنه بأخبر بعض سكان بنغازي وأقارب ضحايا سجن أبو سليم البعثة  فيمامن بنغازي.  العديد هربالكرامة. وقد 
ان مدافع عن حقوق اإلنسلممثلهم والتابع لماني الالس منزلتم اقتحام وتفتيش  5102في تشرين األول/أكتوبر 

 في 5100شباط/فبراير  02في  قوات األمن التابعة للقذافيعلى أيدي  هاعتقال ساهمالذي وهو  فتحي تربل
وتمت سرقة بعض المتعلقات الشخصية بما في ذلك السيارات. وأفادت التقارير بأن  ،إشعال شرارة الثورة الليبية

 جموعاتمتدهور الوضع في بنغازي وانتشار ال بسببالسيد تربل إلى  توجه اللومالجناة كانوا يرددون شعارات 
 المسلحة.

 
لجريمة العدالة فيما يخص هذه اتحقيق وهي ناشطة في المطالبة ب ،سجن أبو سليمإحدى ضحايا وقالت شقيقة 

شباط/فبراير  للبعثة أنها هربت من منزلها في ،واستنكار االعتداءات التي ترتكبها القوات المرتبطة بعملية الكرامة
 يتهديدات متكررة على صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعإرسال . وقد اتخذت هذا القرار بعد 5102

 في نفس الشهرقام بها مجهولون ومحاولة القتحام منزلها 
 

ثالثينات في بداية الوهو  ،أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي هربكما 
بعد أن سمع أن اسمه مدرج في قائمة المطلوبين  5102من بنغازي في تشرين األول/أكتوبر  ،من عمره

بب ذلك س يعتقد أنهو امة. و التي وضعتها مجموعات مسلحة ذات والء لعملية الكر  لتعاطفهم مع "اإلرهابيين"
لالنتهاكات واالعتداءات التي تقوم بها القوات االنتقادات التي وجهها عبر وسائل التواصل االجتماعي هو 

الخطف وتدمير الممتلكات المدنية والتعذيب في عمليات ما يزعم عن المنحازة لعملية الكرامة، بما في ذلك 
زي قام ه من بنغاهروبكذلك من االنتقام بسبب أصوله المنحدرة من مصراته. وقبل  خشيسجن قرنادة. كما 

                                                           

 0511عامًا، قامت قوات األمن التابعة للقذافي بإعدام ما يزيد عن  21أثناء حكم القذافي الذي استمر  أخطر انتهاك لحقوق اإلنسانفيما يعتقد أنه 8 
. وكان الكثير منهم من شرق ليبيا. وقد رفض نظام القذافي لسنوات االعتراف بجرائم القتل وفتح تحقيقات 0112سجين دون محاكمة في حزيران/يونيو 
من خالل تنظيم مظاهرات منتظمة  5101ت ضحايا سجن أبو سليم في بنغازي حاجز الخوف والصمت منذ عام وتعويض األقارب. وقد كسرت عائال

 للمطالبة بالحقيقة والعدالة.
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بتحديد تحركاته خارج منزله وتجنب نقاط التفتيش. وفي حالة مشابهة، تلقت البعثة تقارير موثوقة بأنه في شهر 
 قمرفإلى تم إحضار شاب في العشرينات من عمره تنحدر أصوله من مصراته  5102تشرين الثاني/نوفمبر 

وات الحراس بمساعدة "قن اتهمهس وكان مصابًا بكدمات في وجهه ونزيف من أنفه. و برس ت فياحتجاز مؤق
عملية الكرامة على صفحات  قد انتقداإلخوان المسلمين" ونشر "شائعات مغلوطة عن الجيش". وكان الشاب 

 التواصل االجتماعي الخاصة به.
 

ر المسلحة المتطرفة في ليبيا مثل أنصا مجموعاتالمدافعون عن حقوق اإلنسان في درنة، وهي معقل للويعمل 
 م استهدافوقد تالشريعة وشهداء أبو سليم وما يسمى بالدولة اإلسالمية، في بيئة بالغة الصعوبة والخطورة. 

المسلحة بصراحة ويدعون لتكوين جيش وطني قوي في  مجموعاتنشطاء المجتمع المدني الذين يعارضون ال
في درنة. وقد شهدت درنة، كما هو الحال في بنغازي، سلسلة من االغتياالت  من خالل هجماتوقت سابق 

ذات الدوافع السياسية لعدد من المسؤولين األمنيين السابقين والحاليين وموظفي الحكومة بما في ذلك القضاة 
حدى عضواتاإلنسان واإلعالميين والمدافعين عن حقوق   المؤتمر الوطني العام. وا 

 
مسلحة ال مجموعاتمعروفة بمعارضتها لهذه الوهي وقد تم إرغام إحدى المدافعات عن حقوق اإلنسان من درنة  

خوفًا  5102من المدينة في أيلول/سبتمبر  هروب، على الاالجتماعي والدعوة ضد التمييز على أساس النوع
تهدف إلى تسليط التي و  5102على حياتها وحياة أقربائها. وقد كانت جزءًا من حملة نور التي انطلقت عام 

الضوء على تأثير الوضع األمني على حقوق المرأة والعنف المستمر ضد النساء. وقد أبلغت عن محاولة لقتلها 
تهديدات متكررة على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بها واتهامها بأنها ها لتلقيو  5102في آذار/مارس 

تلقت  طويلبعد غياب  5102في تموز/يوليو أنه عند عودتها إلى المدينة  واستذكرت"عميلة للقوى الغربية". 
 ".  شرفتيرسالة نصية من رقم مجهول تقول: "أخيرًا 

 
 مجموعاتوهو معروف بمعارضته لل ،على فرجنة يدعى محام آخر ومدافع عن حقوق اإلنسان من در  وقام

تعرض المدافعين اآلخرين عن حقوق بعد  5102البعثة بأنه غادر المدينة في شباط/فبراير بإخبار  ،المسلحة
 هذا القرار بعد العثور على ورقة صغيرة داخل منزله تهدد بتفجير واستذكرمتكررة. وهجمات تهديدات اإلنسان ل

أبلغ عن تلقيه تهديدات في وقت سابق على صفحته على  كماالمنزل ألنه يخص مؤيدين لعملية الكرامة. 
المسلحة  عاتمجمو ن من اليتدعوه إلى إزالة صورته إلى جانب تحذيرات شفهية من أقارب وجيران مقرب فيسبوك



12 

 حقوق اإلنسان ومخاوف أخرى يواجهها سكان لمناقشة إذاعيصحه بإيقاف أنشطته مثل الظهور في برنامج تن
 درنة.

 
كما تم استهداف المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان في درنة. فقد أبلغ موظفو 

لقاء  5105تغيير أقفال المكتب في أحد األيام في أواخر عام  أنهم اكتشفواالمركز القانوني لحقوق اإلنسان  وا 
ة أواخر في وسط درنوردت تقارير عن تعرض مقر شبكة منظمات المجتمع المدني كما في الخارج. متعلقاتهم 

تدعو  5102في المدينة في أيلول/سبتمبر خرجت بعد مظاهرات  وجاء ذلك ألضرار جراء تفجير 5102عام 
 المسلحة. مجموعاتنسحاب الإلى ا

 

 طرابلس وغرب ليبياثانيًا: 
لى ع إلى سلسلة من الهجمات منذ سيطرة قوات فجر ليبيا  يتعرضون حقوق اإلنسان المدافعون عن  ما انفك

و  مسلحة من مصراتة وطرابلس والزاوية مجموعاتتضم  ، و هي قوات  5102طرابلس في آب/أغسطس 
 بعد ستة أسابيع من االقتتال، بسط مقاتلو فجر ليبيا سيطرتهم علىف.  على طرابلس يةالليب غيرها من المدن

عاصمة. من ال ى المطار الدولي ومناطق أخر منطقة المسلحة التابعة للزنتان من  مجموعاتطرابلس وقاموا بطرد ال
عض أو محطمة. وتم اختطاف الب بالقوة مكاتبهم إما مغلقة وجدواأنهم  اإلنسانحقوق ن عن يالمدافع وأبلغ بعض

مة قاربهم. كما تعرضت منازل البعض منهم إلى المداهموجهة لهم وألمنهم وتعذيبهم؛ فيما تلقى آخرون تهديدات 
قوق ح عنالمدافعين الكثير من  فإنبنغازي وأجزاء أخرى من شرق ليبيا،  ما حدث في والنهب. وعلى غرار

اإلنسان أو أولئك الذين يشتبه في معارضتهم للسلطات القائمة بحكم الواقع في طرابلس والزاوية ومصراتة وأماكن 
 .التواري عن األنظارإلى الفرار أو قد لجأوا أخرى في الغرب 

 
المؤسسة الوطنية ، وهو المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق اإلنسان و أعضاءي موظفقد تعرض 

، تلقى 5102. ففي منتصف تشرين األول/اكتوبر 9 للتهديدات والتخويف المعنية بحقوق اإلنسان في ليبيا،
إلى فجر ليبيا. ثم قامت مجموعة اءهم نتماأعضاء المجلس والموظفين مكالمات تهديد من أشخاص يدعون 

اتيح واألختام المف هافجر ليبيا بزيارة مقر المجلس وطلبت تسليم بمجموعةمن المسلحين مرتبطة على ما يبدو 

                                                           

الذي يتعرض له موظفو المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق اإلنسان في  الترهيبأعربت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان عن قلقها من  9 
أنظر  5102تشرين الثاني/نوفمبر  02رين األول/أكتوبر وتش 52

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15294&LangID=E  و
 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15205&  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15294&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15205&
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عض كبار ستجواب بالمسلحون  سعىرفض موظفو المجلس تلبية الطلب. وفي زيارة منفصلة، فيما  الرسمية
. لوقتذلك امدنية وحقوق اإلنسان الذين لم يكونوا موجودين في موظفي وأعضاء المجلس الوطني للحريات ال

 موظفيأعضاء و  ، تم إغالق مقر المجلس بالقوة. وتلقى عدد من5102وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 
 احتجزت، 5102في كانون الثاني/يناير و تهديدات بشكل منفرد، وغادر بعضهم البالد منذ ذلك الحين.  المجلس

ون عن طريق الخطأ بينما كانوا يبحثفيما يبدو شقيق أحد أعضاء المجلس مجموعة مسلحة تابعة لفجر ليبيا 
عن شقيقه. وفي تونس، أفاد أحد أعضاء المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق اإلنسان أنه قد تم اقتحام 

ق حقو  عنليبي آخر  مدافعإلى وسرقة بعض الملفات التي تعود  5102كانون األول/ديسمبر  20سيارته في 
 .اإلنسان. وقد تم إبالغ الشرطة التونسية بالقضية

 
ز/يوليو هجوم تمو  قبلخالل األشهر التي شهدت توترات  مدافعين آخرين عن حقوق اإلنسانمكاتب  إغالقتم و 

يرأس أيضًا المركز الوطني و  من مرزق وهو  ،جمعة كوسا. فقد قام الناشط في مجال حقوق األقليات 5102
جمع تي البصفته عضوًا فاعاًل ف اعتادللتنمية الديمقراطية، بمغادرة طرابلس بعد بدء عمليات فجر ليبيا. إذ 

نطقة في م التجمع اجتماعات منتظمة في مقرأن يحضر تخذ من طرابلس مقرًا له، يي ذ، الباوي لتاالوطني 
شباط/فبراير  01ي ليبيا كيف تعرض مع نائبه، عمر محمود، في قرجي. وروى لبعثة األمم المتحدة للدعم ف

ما سيارة أحده ،مركبتانحيث اعترضتهما . باوي لتاجمع الوطني تمسلحين أمام مقر ال ييدألهجوم على  5102
ة من المكتب في حوالي الساعة التاسع اخروجهم أخرى، فور حمل صغيرة )بيك اب( نوع تويوتا وسيارة عادية

بواسطة  ا، واالعتداء عليهماوخرج المسلحون من المركبتين وقاموا بمصادرة الوثائق التي كانت بحوزتهم .مساء
 اهمعن أنشطت نالناشطيْ كوسا. وأفيد أن المسلحين سألوا السيد أعقاب البنادق واالستيالء على سيارة 

يسية لصياغة أن الهيئة التأس معلناً ن . وقبل أيام قليلة من الحادث، ظهر كوسا على شاشات التلفزيو اواجتماعاتهم
م بالغًا إلى الشرطة في مركز شرطة غوط األقليات. وقدّ  مجموعات تقوم بتهميش الليبيمشروع الدستور 

ثرل، غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء. الشعاّ  وتوقف أنشطته  صبتقلي باوي لتاجمع الوطني تهذه الحادثة، قام ال وا 
كوسا أنه في مناسبة أخرى وقبل وقت قصير من بدء القتال  السيد . وذكرالتجمع في مقر عن االجتماع بانتظام

لمؤتمر تأييد االحاضرين  أن على وأكدوا ،التجمعبزيارة  مجموعة من الرجال ت، قام5102في تموز/يوليو 
صل، عمله بشكل تام بعد الحادث األخير. وعلى نحو منف التجمع التباوي كوسا، أوقف لسيد ل الوطني العام. ووفقاً 

نزل آخر قبل إلى م إثر ذلك انتقلو عنه.  اً بحثزاروا المنطقة مجهولين أن قام جيرانه في طرابلس بتحذيره من 
 مغادرة طرابلس.
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الليبي، حيث أنها المجتمع المدني عامًا،  22، البالغة من العمر ري ئانتصار الحصااغتيال الناشطة قد صدم و 
ها وجثة عمتها قد تم العثور على جثتفالمرة األولى التي يتم فيها اغتيال ناشطة معروفة بالرصاص في طرابلس. 

في منطقة مشروع  5102شباط/فبراير  52عامًا، في صندوق سيارتها في  22، البالغة من العمر أمل مزداوي 
ما الرأس. وأفادت التقارير أنه قد تم ترك ما كان بحوزتهالهضبة في طرابلس وقد أصيبت كلتاهما بطلقة في 

الشخصية في السيارة ما يشير إلى أن الحادث لم يكن بقصد السرقة.  المتعلقاتمن مال وهواتف وغير ذلك من 
 ة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أنثبع المدافعين عن حقوق االنسانزمالئها من و ري ئوأخبر أصدقاء الحصا

 المسلحة، مجموعاتلاجهارًا  تنتقد الناشطة كانتو شباط/فبراير.  55انقطع معها بعد ظهر يوم  قد االتصال
بهدف  5105في عام  "التنوير"ري مجموعة ئوحثت على إنشاء جيش وشرطة وطنية قوية. وقد أسست الحصا

 مجموعاتى تسريح ال، شاركت في اعتصام وسط طرابلس يدعو إل5100تعزيز األنشطة الثقافية. وفي عام 
من . ووفقًا لزمالئها 5102و 5105المسلحة كما شاركت أيضًا في مظاهرات أخرى في العاصمة بين عامي 

كانت تقود  وبينما على األقل وفي إحدى المرات فيسبوكالنشطاء، فقد تلقت تهديدات على صفحتها على ال
"، وأن الئمةمسيارتها قام مسلحون بإيقافها عند إحدى نقاط التفتيش محذرين إياها بأن عليها أن ترتدي مالبس "

 المحلي جنائيال البحثتغطي شعرها. وورد أن النيابة العامة قد فتحت تحقيقات في عملية القتل وتوجه قسم 
إلى إجراء تحقيق كامل وحيادي ومستقل في  ليبيااألمم المتحدة للدعم في  إلى مسرح الجريمة. ودعت بعثة

 نسانالمدافعون عن حقوق اإل. وأعرب 10بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالةري وعمتها ئجريمة قتل الحصا
شباط/فبراير حول  51، وال سيما عقب ظهور تقارير في فّعالعن مخاوفهم من عدم إجراء التحقيقات بشكل 

اء على سالمة أعضوثمة مخاوف أيضًا  المعني بالقضية. الجنائي لبحثااالختطاف المزعوم ألحد أفراد قسم 
 .غرب ليبيا مقرهم فيمجموعة "التنوير" الذين ال يزالون 

 
. مسلحة في طرابلس مجموعات ييدأعلى لعمليات اختطاف حقوق اإلنسان  المدافعين عنعدد من  عرضكما ت
 إحدىهي و ليبيا،  -تم اختطاف إثنين من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  شباط/فبراير، 02و 02 ففي

والدكتور  ة،دار اإلأحد أعضاء مجلس  ،ىسطاألالدكتور علي وهما  ،منظمات حقوق االنسان غير الحكومية
شباط/فبراير  02في  ا، مدير المنظمة، من الشارع وسط طرابلس. وقد اتصال بزمالء لهمطالبهادي بن 
كانا  ا. وتبين الحقًا أنهمقامت باحتجازهما مجموعة مسلحة مقرها في شارع المدار بطرابلسبإن لتبليغهم 

 ة الشهيد حمزةمن قبل مجموع امحتجزين في المقر السابق لجماعة السعداوي المسلحة. وقد تم احتجازهم
لة بجريمة ن ألمر ذي صالرجليْ  ه تم احتجازبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أنلأعضاؤها  زعمالمسلحة التي 

                                                           

  unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&ItemID=2004056&language=eأنظر  10 
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قوق ح عدد من المدافعين عنفي مجال حقوق االنسان. وقد فند  اعملهمبسبب تتعلق بالقانون العام، وليس 
نة الوطنية اللج والدكتور طالب بسبب قيام األسطى الدكتورأنه قد تم احتجاز  بالقولاإلنسان هذه االدعاءات 
قوق اإلنسان في ح المرتكبة ضدوالتجاوزات  نتهاكاتاال نشر بيانات صحفية تدينبلحقوق اإلنسان في ليبيا 

. حقوق اإلنسان وغيرهم في طرابلس وبنغازي  المدافعين عنسياق النزاع المسلح الجاري بما في ذلك اختطاف 
أنه ُطلب من بن طالب العودة إلى جماعة  وُيزعم. األسطى الدكتور شباط/فبراير، تم اإلفراج عن 52وفي 

الشهيد حمزة المسلحة مع جواز سفره الستكمال إجراءات اإلفراج. وعند تنفيذ ما ًطلب منه وفقُا للتعليمات، تم 
في اللجنة الوطنية لحقوق  وقد أفاد موظفون  مارس./آذار 02راحه الحقا يوم ستم اطالق  .11اعتقاله من جديد

مسلحة تابعة لفجر ليبيا قد قامت بمداهمة مكتب اللجنة في  مجموعاتن أفي وقت سابق ليبيا  –االنسان 
  .5102طرابلس في أيلول/سبتمبر 

 
 ييدأعلى  5102ناشط آخر يعمل في طرابلس في عداد المفقودين منذ اختطافه في أواخر تموز/يوليو  واليزال

لعام أن اختطافه يعود إلى تشكيكه في شرعية المؤتمر الوطني ا وُيعتقدفجر ليبيا.  تنتمي إلىمسلحة  مجموعات
دانته للهجمات على األضرحة الصوفية والمجاهرة بمعارضته والمشا  وعاتمجمركة في المظاهرات ضد الوا 

المسلحة. وقد قامت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا باستعراض عدد من التعليقات على الفيسبوك تم نشرها 
 مجموعاتالو  حزب تحالف القوى الوطنيةقبل اختطافه تتهمه بأنه من بقايا نظام القذافي وبأنه من مؤيدي 

د قه بيا أنبعثة األمم المتحدة للدعم في لي من النشطاء العاملين في طرابلس وأبلغ زميل لهالمسلحة في الزنتان. 
اختطافه في الليلة السابقة لالحتجاج على  5102ميدان الجزائر في تموز/يوليو  تم تنظيم مظاهرة صغيرة قرب

المتظاهرين محذرة إياهم من إعادة تنظيم  من بتاستمرار القتال. وزعم أن مجموعة من المسلحين اقتر  وعلى
أنه غادر طرابلس بعد حوالي شهرين خوفًا من االختطاف وال  وأوضحمثل هذه المظاهرات أو المشاركة فيها. 

 .سيما بعد تلقي عدد من التهديدات عبر الهاتف وتهديدات شخصية من قبل مسلحين في طرابلس
 
عتداءات جسدية ال، روسه يعل ورئيس جمعية الرحمة اءالتاورغمن  حقوق اإلنسان عن المدافعيتعرض و 

 قاط تفتيشعند ن علي الهروسمتكررة واعتقاالت قصيرة األمد وتهديدات. وعلى الرغم من قيام مسلحين بإيقاف 
 .السياقفي هذا  نيْ بارزتهناك حادثتين فإن ، 5102مرات عديدة منذ هجوم فجر ليبيا في تموز/يوليو  مؤقتة

، أوقف رجال مسلحون من الزاوية سيارته على الطريق إلى الجميل، حيث كان في 5102ففي آب/أغسطس 

                                                           

 إعادة شباط/فبراير تعلن فيه إطالق سراح الرجلين ويبدو أنه صدر قبل  02ية لحقوق اإلنسان بليبيا بتاريخ بيان صحفي صادر عن اللجنة الوطن 11 
 هادي بن طالب.اعتقال الدكتور 
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رفة المسلحين مع وبمجردطريقه للقاء عائالت من النازحين من أهالي تاورغاء الذين فروا من القتال في طرابلس. 
إهانته بدأ المسلحون ب، نها أحد معاقل أنصار القذافيالتي ُيزعم أ، بأنه من تاورغاء وأنه متوجه إلى الجميل

ح في لالمس النزاع أثناءواصفين إياه بـ"العبد"، ومدعين أن تاورغاء قد ارتكبت العديد من الجرائم ضد مصراتة 
. وقام عدد "ه"جرائم أخبروا السيارات المارة عن بينما. وقد أجبروه على الوقوف على الطريق السريع 510012
لسن وسمح ا في تدخل رجل كبير إلى أن المارة بإهانته والبصق عليه. واستمرت معاناته نحو ست ساعاتمن 

سراحه بعد ان قام بإبالغ شخص من ذوي النفوذ من الزاوية  وتم إطالقبإجراء مكالمة هاتفية. روس هللسيد 
مرة أخرى  روسهالسيد إيقاف قام مسلحون ب، 5102بمأزقه. وفي حادث آخر في أواخر شهر آب/أغسطس 

 اتخيممأحد إلى منزله في  متوجهاً حيث كان  –المرة قرب جنزور  هذه- المؤقتةفي إحدى نقاط التفتيش 
في نهاية األمر ، و تهتاورغاء للنازحين في األكاديمية البحرية في جنزور. وقام المسلحون باستجوابه حول أنشط

 .إجراء مكالمات هاتفية لالستفسار عن هويته بعد نحو ساعتين أفرجوا عنه بعدو 
 

، 5102 . ففي شباط/فبرايرحتى قبل بدء عملية فجر ليبيا عمال عنف وترهيبأل هروس السيد تعرضوقد 
ر، مستفسرين منه اخارج أحد المساجد على طريق المط تقدمت صوبه مجموعة من الرجال أفادت التقارير أن

وظفو لتقى به ماما إذا كان "علي التاورغي". وعندما أجاب باإليجاب، أمسكوه ووجهوا له لكمة في وجهه. وقد 
ي ه كدمات وتورم فهبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد وقت قصير من وقوع الحادث وكانت على وج

فصل من مصراتة بسبب لهجتهم. وفي حادث منهم عمال أن مرتكبي هذه األيشتبه العين. وقد أبلغ البعثة انه 
على إحدى قدميه على يد  وتم إسقاط جسم معدنيعيناه وتعرض للضرب  تم عصب، 5102في نيسان/أبريل 

 رجل آخر من تاورغاء قام بمرافقةالحادث عندما  هذا مسلحين ُزعم أنهم من جماعة السويحلي المسلحة. ووقع
تدخل  إثرراحه س إطالق تم ته الحكومية إلى الجماعة المسلحة استجابة لطلبها. وقدلتسليم سيار كان في طريقه 

السيارة. وقد قامت المجموعة باحتجاز الرجل  مالكلم يكن روس هالسيد أحد المسلحين، الذي أشار إلى أن 
  .اآلخر لعدة أيام

 
العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل التي تأمره بوقف أنشطته بما في  علي الهروس، تلقى 5102ومنذ عام 

بالغ المعلومات إلى المنظمات الدولية. وفي  ذلك البحث عن المعتقلين والذهاب الى المستشفيات والمشارح وا 
ن ليبيا م ، تم توجيه تهديدات ألول مرة إلى أسرته ما دفعه إلى مغادرة طرابلس. وقد فرّ 5102أيلول/سبتمبر 

                                                           

مسلحة من مصراتة اتهمت تاورغاء بارتكاب  مجموعاتعلى يد  5100قسرًا من مدينتهم في آب/أغسطس  النزوحأجبر جميع سكان تاورغاء على  12 
 انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في مصراتة على يد قوات موالية للقذافي من تاورغاء.
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خطف أوالده ألنه بباالتصال به بعد بضعة أيام وتهديده  من مصراتة عّرف عن نفسه فقط بأنهبعد أن قام رجل 
  لم يستمع إلى "النصيحة".

 
في كثير من األحيان على و ر معروف منشو في مدافعة عن حقوق اإلنسان صحفية و  تبتك، 5100ومنذ عام 

صفحتها على الفيسبوك حول قضايا ذات صلة بإنشاء شرطة وقوة عسكرية وطنية قوية وأدانت االنتهاكات التي 
، عندما أبلغت عن رفضها محاوالت تقرب غير مرغوب 5102المسلحة. وبعد شباط/فبراير  مجموعاتترتكبها ال

رها لفجر ليبيا، بدأت تتلقى تهديدات بالعنف الجنسي وغي ينالبارز  ينفيها ذات طبيعة جنسية من أحد المؤيد
مطار و فانة شسوف ننتهي من ور "من التهديدات على صفحتها على الفيسبوك، بما في ذلك عبارات من قبيل: 

أنها تلقت مكالمة هاتفية تنذرها  أفادت، 5102آب/أغسطس  وفي". هتك عرضكطرابلس ونأتي إلى منزلك ون
ت آب/أغسطس، قالت انها تلق ريد أن ترى الشمس" مرة أخرى. وفيعن انتقاد فجر ليبيا إذا "كانت تكف بال

ال سيتم قطع رأسها". وقد غادرت لتوقف عن الكتابة على صفحتها با" تأمرهامكالمة أخرى  على الفيسبوك وا 
يئة من أن هناك ثالث مركبات ملمحذرين إياهم الجيران بعائلتها  تصلإآب/أغسطس، . وفي عقب ذلك طرابلس

عد فترة ببالمسلحين دخلوا منزلهم المهجور في طرابلس وقاموا بنهب ممتلكاتهم الشخصية وتدمير األثاث. و 
ية ، واصلت تلقي تهديدات بالقتل عبر الفايبر والرسائل النصمن البالد هروبوبعد ال، فّرت من البالد. وجيزة 

  واصفة إياها بـ"الكافرة". -التي اطلعت عليها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا  -
 

 5102حقوق المرأة إلى مغادرة مصراتة في تشرين الثاني/نوفمبر  من المدافعات عنواضطرت صحفية أخرى 
بعد تلقيها تهديدات متكررة. وقد عاشت في المدينة طوال حياتها بما في ذلك أثناء تعرضها للحصار والقصف 

تحذيرات غير مباشرة يتم  واجهت صعوبات وتلقت 5102منذ على يد قوات القذافي. وأفادت بأنها  5100في 
ون د من خالل زمالء لها بعد قيامها بتغطية قصة حول محاولة اغتيال أحد المسؤولين في مصراتة تمريرها

الحصول أوالً على موافقة الحكومة المحلية والمسؤولين العسكريين. كما أبلغت عن تلقيها تحذير آخر بعد قيامها 
واصل، توهو برنامج ، ةالمحلي ةاإلذاعيبرامج في أحد البمناقشة قضية التحرش اللفظي ضد النساء واألطفال 

. وقد استمعت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى البرنامج الذي أكدت فيه على أنه 5102في تموز/يوليو 
ادعى  نمابيينبغي للمرأة أن تكون قادرة على الوصول إلى األماكن العامة دون أن تتعرض للتحرش اللفظي، 

. وقام لبيتافي  البقاء حبيسةحتى و  التحرشمن أجل تجنب الحتشام" في الملبس "ا المرأةعلى ضيف آخر أن 
بمهاجمة وجهة نظر الناشطة، ملقين اللوم بشأن التحرش على  ،بينهم نساء ،معظم المتصلين بالبرنامج اإلذاعي

البرنامج،  بث ة أنه بعد يومين منالنساء لعدم ارتدائهن مالبس "محتشمة" و"لسوء أخالقهن". وقد أخبرت البعث
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تعرض مجموعة من الرجال المحليين ألحد أقاربها الذكور وأخبروه ان الناشطة تقوم بإفساد أخالق النساء في 
عد ب بالكف عن مناقشة قضايا المرأة بعد اآلن. كما أخبرت البعثة أن أسرتها نصحتها إخبارهامصراتة وطلبوا 

 لهربالحفاظ على سمعتها وضمان سالمتها. وفي حادث منفصل دفع بها إلى بإيقاف أنشطتها من أجل ا ذلك
في ن أحد الحاضريبحسب وذلك أحد االجتماعات العامة في مصراتة،  أثناءبـ "الخائنة"  تم نعتها، خارج البالد

غادرت اجتماعًا كانت قد  5102لبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه في أيلول/سبتمبر ت ذلك االجتماع. ورو 
إلحدى منظمات المجتمع المدني في وقت مبكر، بعد شعورها بعدم االرتياح بسبب الهتافات المؤيدة للنزاع 

في وقت الحق بأن مجموعة من الرجال بدأوا بالصراخ بعد مغادرتها االجتماع صديق لها ها حذر المسلح. وقد 
حضرت االجتماع، موجهين اإلهانة لها ومدعين أنها "تكره مصراتة". قائلين: "من العار أن خائنة" مثلها قد 

وأوضحت أنها عند هذه المرحلة اضطرت إلى المغادرة بعد مناداتها علنًا بـ"الخائنة" حيث شعرت بالخطر في 
 .مجتمع صغير مثل مصراتة

 
 اإلطار القانوني .2

 القانون الدولي :أوالً 
 انيوالقانون اإلنس حقوق اإلنسانل الدولي قانون الجميع األطراف في ليبيا ملزمة باألحكام ذات الصلة في 

 . الدولي

ويحظر االختطاف وأخذ الرهائن، وكذلك حاالت الحرمان التعسفي من الحرية، بما في ذلك االعتقال على 
األشخاص المحرومين من حريتهم معاملة  . وينبغي أن يعامل جميعالجماعيةأساس هوية الفرد الشخصية أو 

 إنسانية.

الحق  انتهاك  ،13 المسلحة نزاعاتفي أوقات ال يستمر سريانهالذي و ، نحقوق اإلنساالدولي لقانون ال رظيحو 
ة التعبير الحق في حري كما يرسخواالحتجاز التعسفي؛  ،، والتعذيب، والتمييزهأمنحرية الفرد و في الحياة و 

ليبيا دولة طرف في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك العهد تعد وتكوين الجمعيات. و 
واتفاقية  افية،الثقاالجتماعية و االقتصادية و العهد الدولي للحقوق و  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية القضاء على  ضروب مناهضة التعذيب وغيره من
لحقوق اإلنسان  أيضا طرف في الميثاق األفريقيهي  عالوة على أن ليبياجميع أشكال التمييز ضد المرأة. 

 والشعوب.

                                                           
 فين النساالحقوق الحماية القانونية الدولية وان: "نعبة لحقوق االنسان لألمم المتحد الساميوض علومات أنظر لمنشور مكتب المفمن المللمزيد 13 

 www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf: اإلليكترونيعلى الموقع  سلح"النزاع الم
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املة على ضرورة معالمشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع، والتي ليبيا دولة طرف فيها،  2المادة  وتنص

سانية معاملة إن –يشمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وهذا  –في األعمال العدائية  غير المشتركيناألشخاص 
 .في أي وقت وفي أي مكانالحياة والفرد  ضدالعنف  كما تحظر استخدام

 
إعالن األمم المتحدة المتعلق بحق  0112واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر 

ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف 

.بها عالميا
14
، بما في ذلك الحق في حرية ويتضمن اإلعالن عددا من حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان 

التعبير، والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والحق في التماس المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان 
، اعتمدت الجمعية 5102وفي عام  حقوق اإلنسان.وتجاوزات ونقلها؛ والحق في إثارة القلق بشأن انتهاكات 

الذي دعا الدول  بشأن حماية النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان و 22/020متحدة القرار العامة لألمم ال
 خطوات اتخاذبما في ذلك  منح التأثير الكامل لإلعالن،جملة أمور، إلى تعزيز و ترجمة و األعضاء، في 

المدافعات عن حقوق اإلنسان. ءاية النسامناسبة و قوية و عملية لحم
15

 
 
 02نذ ب إحالة الوضع في ليبيا ماعقوذلك في أ لوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لليبيا  وتخضع 

شباط/فبراير  50بتاريخ  0111لمحكمة بموجب قرار مجلس األمن اعام  مدعي إلى 5100شباط/فبراير 
 مجموعاتقادة الو إضافة إلى القادة السياسيين  يرتكبون جرائم بموجب القانون الدولي، ويعد أولئك الذين .5100

المسلحة الذين يأمرون بارتكاب مثل هذه الجرائم أو يفشلون في اتخاذ التدابير الالزمة والمعقولة لمنع أو معاقبة 
عديد من اليحتمل أن تقع بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية. و  ةجنائي مسؤولية ارتكابها، مسؤولون 

 في هذا التقرير تحت الوالية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وفي سياق العنف االنتهاكات والتجاوزات المبينة
، أن مكتبها ال 5102المتصاعد في ليبيا، أشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في آب/أغسطس 

داخل األراضي  هاباارتكم تضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي  المرتكبة يزال يمارس الوالية القضائية على الجرائم
 الليبية.

 

                                                           
  14 وتم اعتماد هذا اإلعالن بموجب قرار الجمعية العامة رقم 53\144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998

 A/RES/68/181 15انظر الى الفقرة االفتتاحية 1 من تقرير  
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، قرر مجلس األمن أن تطبيق 5102آب/أغسطس  51في  الذي تم اعتماده(، 5102) 5012وبموجب القرار 
األفراد أو الكيانات التي "تخطط على ، في جملة أمور، األهداف المحددةتدابير تجميد األصول وحظر السفر 

حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي الواجب ل الدولي قانون للأو توجه أو ترتكب أفعاال تشكل انتهاكا 
 التطبيق، أو األفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان في ليبيا".

 
 ثانيا: القانون الوطني

بما في  ،يحتوي قانون اإلجراءات الجنائية في ليبيا على عدد من الضمانات ضد االعتقال التعسفي والتعذيب
وجود مذكرة من وضرورة (، 52ساعة )المادة  52ذلك اشتراط إحالة المشتبه فيهم إلى النيابة العامة خالل 

(، وااللتزام باحتجاز األشخاص المحرومين 21حاالت التلبس الواضحة )المادة باستثناء السلطات المختصة، 
 (.20)المادة " لذلك المخصصةمن حريتهم في "سجون 

 
التعذيب  على تجريم 5102لعام  01رقم  القانون ، حيث ينص التعذيب كما يجرم قانون العقوبات الليبي

بشكل ( 521و 522أحكام أخرى من قانون العقوبات الليبي )المادتين  واالختفاء القسري والتمييز. كما تجرم
طني حال المجلس الو  هووأعضاء الهيئات اإلدارية، كما  النيابةووكالء استخدام التهديد ضد القضاة  صريح

إتالف  على معاقبة 222ينص قانون العقوبات في المادة  للحريات المدنية وحقوق اإلنسان. عالوة على ذلك،
 رسمية.الوثائق ال
 

 211إلى  222بالمواد  ،القتل العمد، واالعتداء الجسدي، واالختطاف، بمن في ذلك األطفالكما تم تجريم 
م االغتصاب واالعتداء يجر كما تم تعلى التوالي.  212و 252والمادتين  221إلى  212والمواد  215و

 تنصاستخدام التهديد اللفظي، بينما  221من قانون العقوبات. وتجرم المادة  212و 211الجنسي بالمواد 
في تحقيق  الالزمتْين للشروعة العامة الوالية والمسؤولية النياب وتمتلكاالعتداء اللفظي.  ةعاقبعلى م 222المادة 

 جدي في الجرائم التي تصل إلى علمها عند انتهاك هذه القوانين.
 

 التوصيات .2
أطراف النزاع  جميع مناشدتهالحقوق اإلنسان  ومفوضية األمم المتحدةتكرر بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا و 

لة تقوم إلى بناء دو  والسعي، يشمل الجميع لوقف جميع األعمال العدائية المسلحة والمشاركة في حوار سياسي
 على الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.



21 

 
حقوق ي لالدولقانون للجميع األطراف المسؤولة عن االنتهاكات مع وينبغي على السلطات الليبية التحقيق 

ض النظر عن بغ وفقا للمعايير الدولية، ومساءلتهم جاوزات حقوق االنسانتو اإلنساني  الدوليوالقانون  اإلنسان
ينبغي أن تستأنف السلطات بناء مؤسسات الدولة في أقرب وقت ممكن عمليا، وال سيما وكاالت كما انتماءاتهم. 

إنفاذ مسؤولي ل  االجتماعنوع مفاهيم العموما. وينبغي أن يشمل هذا تدريبا يراعي دلي العإنفاذ القانون والنظام 
 الحماية. القانون، وغيرهم من مسؤولي

 
لسلطات امكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان و كما تحث بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 

 على األرض على: فعليةالليبية وجميع الذين لديهم سيطرة 
 

  على المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق  فوراً عن الهجوماالمتناع
 اموالقي ،لوقف هذه الهجمات واتخاذ إجراءات فورية، من نشطاء المجتمع المدني موغيره ،اإلنسان

 على جميع األطراف إدانة هذه الهجمات علنا.وينبغي تدابير عاجلة لحمايتهم. ب
 المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق اإلنسان لكي يكون بوسعمكينا ضمان وجود بيئة أكثر أمنا وت 

 ي مجال حقوق اإلنسان في البالد.والمدافعين عن حقوق اإلنسان العمل ف
  ن م خشيةبعملهن في المجال العام دون  ليقمناحترام حقوق النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان

 والعنف. ترهيبال
  ،اإلفراج عن جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان المحتجزين بسبب التعبير السلمي عن الرأي

، نهمولحين اإلفراج عواالنتماءات السياسية الحقيقية أو المتصورة، وعملهم في مجال حقوق اإلنسان. 
بالغ عائالتهم فور  ضروبينبغي ضمان حمايتهم من التعذيب أو غيره من  بمكان  االمعاملة السيئة، وا 

 وجودهم.
  ضمان أن تكون التحقيقات في عمليات االغتيال وغيره من أشكال العنف الموجهة ضد المدافعين عن

ه في وأال تتمكن األطراف المشتب ،اإلنسان كاملة ومحايدة ومستقلة يرئيس الوزراء عبدهللا الثنحقوق 
 الشهود. ترهيبتورطها في الجرائم من الوصول إلى األدلة أو 

  معالجة التحريض على التمييز، والعداء أو العنف الذي يستهدف المدافعين عن حقوق اإلنسان استنادًا
الحقيقية أو المتصورة، أيا كان الشكل الذي تظهر به  انتماءاتهم السياسية أصولهم، أو إلى آرائهم، أو
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يالبما في ذلك في وسائل اإلعالم العادية أو وسائل التواصل االجتماعي،  حق لل ء االحترام الالزموا 
 حرية التعبير.في 

  ى العدالة، حقوق اإلنسان إلوتجاوزات ضمان استقالل السلطة القضائية واألمن لتقديم مرتكبي انتهاكات
 بما يتوافق مع المعايير الدولية.

  توفير التعويض للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين عانوا من االنتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك
والضرر  لنهب،لمكاتب والمنازل التي تعرضت لعن االعالج الطبي وا عادة التأهيل والتعويض المالي 

 والتدمير.
  اتهاقرار واالمتثال ل قاتالمساعدة في التحقيمن خالل التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية. 

 
لقائمين على ا لحقوق اإلنسان المفوض السامي لألمم المتحدة  مكتبللدعم في ليبيا و  وتدعو بعثة األمم المتحدة

 صياغة الدستور والتشريعات الوطنية األخرى إلى:
 

  والتعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع حرية الرأي  حقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك إدراجضمان
نية ، في مشروع الدستور وسائر التشريعات الوط، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق اإلنسانالسلمي

لى عمل الدستور تكما يجب أن يشذات الصلة من أجل تسهيل عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان. 
 مايتها.ح تأمينصريحة ل مع إعطاء ضماناتها وتحديد صالحيات مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسانإنشاء 

 
ع لحقوق اإلنسان المجتم ألمم المتحدةلمكتب المفوض السامي و تدعو بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 

 اإلقليمي والدولي إلى:
 

 م المساعدة وتقدي لمدافعين عن حقوق اإلنسان الليبيين المقيمين في ليبيا وفي الخارجا حماية ضمان
، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير ملموسة مثل تسهيل إصدار تأشيرات العملية لهم بشكل عاجل

المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر؛ وتعزيز  نقل دعمطارئة وتوفير المأوى المؤقت؛ و 
 الذاتية للمدافعين عن حقوق اإلنسان. الحماية قدرات

  دعم المشاريع واألنشطة التي تهدف إلى بناء قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان الليبيين والمنظمات
 في ليبيا وفي الخارج. الليبية 

  ا.بيئة مواتية للقيام بعمل حقوق اإلنسان بحرية في ليبي إيجاد المشاريع واألنشطة التي تهدف إلىدعم 
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  مان أنالليبي، بما في ذلك ض قضائيالالنظام دعم المحكمة الجنائية الدولية في دورها الحيوي لتكملة 
ما يكفي من الموارد لمهمة التحقيق في الجرائم التي تقع تحت واليته  العام نائبالمكتب  يكون لدى

 القضائية في ليبيا.
 

 


