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تحدیث حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي أثناء أحداث 
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 مقدمة .1
 

وتأتي في  ،في لیبیاوالقانون اإلنساني لمخاوف المتعلقة بحقوق اإلنسان احول هذه اإلحاطة تحدیثًا تعد 
لتقریر الذي نشرته بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا بالتعاون مع مفوضیة األمم المتحدة لحقوق أعقاب ا
سلط الضوء على المخاوف الناشئة عن أعمال العنف التي والذي  2014 سبتمبر/أیلول 4 في اإلنسان

. 2014منتصف أیار/مایو إلى نهایة آب/أغسطس  ذاندلعت بین الجماعات المسلحة خالل الفترة الممتدة من
وما انفكت لیبیا تواجه . 2014ویغطي هذا التحدیث الفترة الممتدة حتى منتصف كانون األول/دیسمبر 

القانون الدولي التي ترتكب ضد  والتجاوزاتنتهاكات االو ال تزال البالد،  عبروأعمال عنف مسلحة صراعات 
جماعي وأزمات  ونزوح سقوط مئات القتلىمستمرة مما تسبب في اإلنساني لحقوق اإلنسان والقانون  الدولي 

 إنسانیة في عدة مناطق.
 

طلق عملیة فجر أَ سلحة في مصراته، والذي في نهایة آب/أغسطس تمكن التحالف الذي تقوده الجماعات الم
لیبیا في الشهر السابق، من السیطرة على طرابلس وطرد الجماعات المسلحة المتصلة بالزنتان من المطار 
ومناطق أخرى في العاصمة. بعد ذلك وّسع تحالف فجر لیبیا نطاق عملیاته لتمتد إلى منطقة ورشفانة غرب 

انتهت معظم ة المزید من الجماعات المسلحة من الزاویة ومدن أخرى. و طرابلس في اتجاه الزنتان بمشارك
 نهایة أیلول/سبتمبر.أعمال القتال في ورشفانة بحلول 

 
تشرین األول/أكتوبر اندلع قتال عنیف في جبل نفوسة جنوب غرب ورشفانة عندما قامت الجماعات  11وفي 

المسلحة المنتمیة للزنتان بقصف ومحاصرة بلدتْي ككلة والقلعة. ووردت تقاریر عن تمكن مقاتلي الزنتان من 
طائرة تابعة لسالح الجو المرتبط شنت  في نفس الفترةو السیطرة على ككلة في أواخر تشرین الثاني/نوفمبر. 

 باللواء خلیفة حفتر غارات على مطار معیتیقة في طرابلس ومناطق أخرى غرب البالد.
ومجلس شورى ثوار بنغازي،  ،التي تشن عملیة الكرامة ،وفي بنغازي، استمر القتال بین قوات اللواء حفتر

1 



. أخرى درع لیبیا وجماعات مسلحةمن وهو تحالف لجماعات مسلحة من ضمنها أنصار الشریعة ووحدات 
تشرین  15وتمكنت قوات الكرامة من فك حصار مطار بنینة في عملیة كبرى تم اإلعالن عنها في 

 كما وردت تقاریر عن تمكن هذه القوات من السیطرة على عدة أحیاء في بنغازي كانت ،األول/أكتوبر
قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في السابق. واستمرت المعارك الضاریة بحلول منتصف  خاضعة الحتالل

 حیث شملت قیام قوات الكرامة بشن عملیات بریة وغارات جویة. 2014كانون األول/دیسمبر 
 

وشهد جنوب لیبیا أحداث عنف كذلك، خاصة في بدایة تشرین األول/أكتوبر عندما اندلع القتال في أوباري 
العام في البالد حیث وقعت  ياألمنالوضع بین جماعات مسلحة من الطوارق والتبو. كما تدهور ساس في األ

هجمات بسیارات مفخخة في البیضاء وطبرق، بما في ذلك انفجار سیارة مفخخة بالقرب من مكان تواجد وفد 
الثاني/نوفمبر، عالوة على  تشرین 9تابع لبعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا كان في زیارة إلى البیضاء في 

تشرین الثاني/نوفمبر. إضافة إلى ذلك قام رجال  12انفجار مزید من السیارات المفخخة في المدنیتین في 
الصوفیة، عالوة على  طرق مدرسة عثمان باشا، التي تستخدمها المسلحون بتخریب مساجد في طرابلس منها 

عدة  الهجوم ان، كما أفادت تقاریر عن محاولتهمر وشارع میز  فریةوشائب العین والمنارة والجع مساجد القرمانلي
 مرات على مسجد درغوث غیر أنه تم صدهم على أیدي رجال من المنطقة.

 

 والیة بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا .2
 

تم تجدید و ، 1بقرار من مجلس األمن 2011سبتمبر أیلول/في  تم إنشاء بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا
الذي أوكل إلى البعثة مهمة تقدیم و  2014مارس آذار/13في الصادر  2144بقرار مجلس األمن والیتها 

وحمایة حقوق اإلنسان  ورصدالمساعدة في عدد من المجاالت منها دعم الجهود اللیبیة "لتعزیز سیادة القانون 
من خالل تنفیذ و . 2الوطنیة" ملكیةالماشى مع مبادئ "بما یتوبما یتفق مع االلتزامات القانونیة الدولیة للیبیا"، 

لحقوق  مفوضیة األمم المتحدة أیضاً یمثل قسم حقوق اإلنسان في البعثة  ،اإلنسان بحقوق المتعلقةالوالیة 
 اإلنسان .

 
من خالل الفترة الممتدة  لبعثة في طرابلسقامت بها ا ویستند هذا التقریر إلى معلومات تم جمعها أثناء مهمة

 )2011( 2009 األمن مجلس قرار 1
 )2014( 2144 األمن مجلس قرار 2
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من عدة تم الحصول علیها إلى جانب معلومات  2014نوفمبر تشرین الثاني/ 2أكتوبر إلى تشرین األول/ 17
مثل المدافعین عن حقوق اإلنسان والعاملین في المجال الطبي والصحفیین وعائالت الضحایا.  اتصاالت 

حقوق اإلنسان   قسم وتمثل األرقام والبیانات األخرى التي یتضمنها هذا التقریر أفضل تقدیرات توصل إلیها 
في لیبیا ومصادر القطري لبعثة، وذلك باالستناد إلى معلومات تلقتها من أعضاء فریق األمم المتحدة با

المحلیة ولجان األزمة المحلیة  والتقت البعثة في طرابلس مع أعضاء في مجالس الشورى والمجالسأخرى. 
وغیرهم ممن تأثروا بالقتال. كما زارت داخلیًا إلى جانب عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني والنازحین 

البعثة عددًا من مراكز االحتجاز إال أنها لم تتمكن من زیارة مناطق خارج طرابلس بسبب األوضاع األمنیة 
الضحایا وتفاصیل أخرى قد بعض ذكر أسماء  ن التقریر عامتنع بیة. و وعدم وجود تصریح من السلطات اللی

 حفاظًا على سالمتهم وسالمة المقربین منهم. وذلك تؤدي إلى التعریف بهم
 

 التطورات الرئیسیة .3
 

i. طرابلس 
 

تواجد ال  انخفض كما  ،أغسطسآب/ القتال في أواخر شهرانتهاء في طرابلس منذ  اإلنسانيتحسن الوضع 
السكان بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا بأنهم شعروا بتحسن بعض جماعات المسلحة. وقد أخبر للالظاهر 

األمن في مناطق من طرابلس. غیر أنه تم استهداف نشطاء سیاسیین وحقوقیین وٕاعالمیین وغیرهم من 
من التقتهم ن مو على المدینة، ووصف الكثیر سیطرتها قوات فجر لیبیا  أن بسطتالشخصیات العامة منذ 

 . 3البعثة المناخ العام بالقمعي
 

منازلهم. وقد انتقل بعض أو إحراق نهب تم تهدیدهم أو تم كما تم اختطاف نشطاء وشخصیات عامة أخرى و 
وعلى سبیل المثال تلقى أحد المدافعین البارزین عن  دول أخرى.و المدافعین عن حقوق اإلنسان إلى تونس 

قضایا حقوق  مناصرةه بالتوقف عن عمله في مجال جماعات مسلحة تطالبحقوق اإلنسان رسالة نصیة من 
وٕاال سیتم اختطاف أبنائه وقتلهم. كما تم استهداف العدید من النشطاء الحقوقیین والسیاسیین في  اإلنسان

تهدیده عبر  فترة وجیزة منوسائل التواصل االجتماعي. وفي إحدى الحاالت تم اختطاف أحد النشطاء بعد 

تشرین  14" لیبیا في اإلنسان حقوق عن المدافعین طالت التي الهجمات یدین زید اإلنسان لحقوق السامي"المفوض  3
 .2014 أكتوبراألول/
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 موقع فیس بوك وال یزال مفقودًا حتى اآلن.
 

الفترة التي یشملها التقریر. حیث غادر صحفي في طرابلس البالد بعد  خاللن یاإلعالمیواستمر استهداف 
أربعة  لمدة تم اختطاف آخرفیما تلقیه تهدیدات بالقتل وتهدیدات لعائلته على وسائل التواصل االجتماعي. 

-تشرین األول/أكتوبر تم قتل الطیب عیسى مؤسس قناة تومسات  5وفي  سبتمبر.أیلول/أیام في شهر 
د جثته مثخنة الطوارق على الطریق بین أوباري وغات، حیث تم إضرام النیران بسیارته فیما تم إیجا

معتصم الورفلي في بنغازي عندما قام مسلحون بإطالق النار علیه  اإلذاعيأیام تم قتل  بالرصاص. وبعد عدة
معاذ الثلیب الصحفي في قناة العاصمة تعرض أكتوبر تشرین األول/ 10وفي  ومغادرة المكان بواسطة سیارة.

وتم اختطافه مرة ثانیة في  قبل أن یتم إطالق سراحه. لالختطاف حیث تم احتجازه لمدة یومْینفي طرابلس 
نوفمبر تم الحكم على تشرین الثاني/في و نوفمبر من مطار معیتیقه وتحریره بعد یومین. تشرین الثاني/أوائل 

مسؤولین قذف سنوات بعد إدانته بتهمة  5عمارة الخطابي رئیس تحریر صحیفة األمة غیابیًا بالسجن 
قاضیًا ووكیل  80ر من أكث ذاكرًا أسماءالقضاء في فساد وجود ادعى فیه  2012عمومیین لنشره مقاًال عام 

 نیابة.
 

وحقوق اإلنسان، وهو المؤسسة الوطنیة لحقوق اإلنسان في لیبیا، عن  عامةتوقف المجلس الوطني للحریات ال
أكتوبر تلقى أعضاء وموظفو المجلس مكالمات تهدید من أشخاص تشرین األول/العمل. وفي منتصف 

مرتبطة بمعسكر فجر لیبیا بزیارة مقر حین فیما یبدو من المسلیدعون صلتهم بفجر لیبیا. ثم قامت مجموعة 
المجلس مطالبة بتسلیم المفاتیح واألختام الرسمیة. ورفض موظفو المجلس هذا الطلب. وفي زیارة منفصلة، 
حاول رجال مسلحون استجواب بعض كبار موظفي المجلس الذین لم یكونوا موجودین في ذلك الوقت. وفي 

ن تهدیدات وغادر و بر تم إغالق مقر المجلس بالقوة. وتلقى األعضاء والموظفنوفمتشرین الثاني/أواخر 
أعضاء جدد  باقتراحالموظفین المرتبطین بفجر لیبیا قیام . ووردت تقاریر عن 4بعضهم البالد منذ ذلك الوقت

 للمجلس على المؤتمر الوطني العام.
 

اقتحام أرشیفات مؤسسات حكومیة رئیسیة في طرابلس في بقوات فجر لیبیا ◌ٍ  قیام كما تلقت البعثة تقاریر عن
العدل والدفاع  اتسبتمبر ونقل عدد كبیر من الملفات إلى مصراته. ویشمل ذلك أرشیفات وزار أیلول/شهر 

 نوفمبرتشرین الثاني/ 14 ومالیزیا لیبیا حول اإلنسان لحقوق السامیة المتحدة األمم لمفوضیةاإلحاطة الصحفیة  مذكرة 4
2014. 
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 العسكریة.  نیابةبما في ذلك ملفات التحقیقات الجنائیة المدنیة والملفات الخاصة بال –والداخلیة 
 

فجر لیبیا الجمهور من تنظیم أي مظاهرة ى لإ ةمنسوب اتبیان تنوفمبر، حذر تشرین الثاني/وفي شهر 
عندما  2013نوفمبر تشرین الثاني/ 15في طرابلس یوم التي وقعت بمناسبة مرور عام على أحداث غرغور 

 50اشتباكات خلفت  مما أدى إلى اندالعأطلقت جماعات مسلحة من مصراته الرصاص على المتظاهرین 
البعثة ولیست المظاهرات في ذكرى األحداث  بعضكان هناك  المطاف في نهایةو ات الجرحى. قتیًال ومئ

 .علم بأیة عرقلة تذكر لى ع
 

نوفمبر شنت إحدى الطائرات غارات على مطار معیتیقه في طرابلس مما أدى تشرین الثاني/ 25و 24وفي 
 سالحصقر الجروشي رئیس أركان  أعلنإلى إصابة سیدتین وٕالحاق أضرار بمباني في محیط المطار. وقد 

أن النیة كانت إحداث أضرار  مصرحاً الهجمات الجویة  ته عنمسؤولیعن باللواء حفتر  المرتبط اللیبي الجو
وأنه سیتم استخدام القوة الحاسمة في المستقبل  ،ب أسلحة إلى البالدلضئیلة كتحذیر لعدم استخدام المطار لج

 إذا استمر وصول األسلحة.
 

ii.  ورشفانة –ب لیبیا غر 
 

جنزور من الغرب والزاویة من الشرق وغریان  حدوهي ت ،زراعیةأراض معظمها  شاسعةورشفانة منطقة تعد 
تأوي العدید من مؤیدي القذافي إلى جانب مجرمین متورطین ها أن نظر إلى هذه المنطقة علىمن الجنوب. ویُ 

جماعات المسلحة المتمركزة في ورشفانة والمتحالفة الوقاتلت وسرقة سیارات وجرائم أخرى.  عملیات سطوفي 
 ضد قوات فجر لیبیا في طرابلس والزاویة. مع الزنتان

 
أكتوبر أطلقت قوات فجر لیبیا عملیة تشرین األول/ل ائأغسطس حتى أو آب/ خالل الفترة الممتدة من أواخرو 

 .ن بعملیات قصف عشوائيضد الجماعات المسلحة في ورشفانة. ووردت تقاریر عن ضلوع الجانبیْ  واسعة
المحلیة ال تفرق بشكل عام  هیئاتالمستشفیات اللیبیة أو ال حیث أنیصعب تحدید عدد الضحایا المدنیین و 

نسخًا تلقت دعم في لیبیا بعثة األمم المتحدة لل غیر أن .بین المقاتلین والمدنیین عند إصدار أعداد الضحایا
وفاة وفیات جراء القصف أو إطالق الرصاص، بما في ذلك وقوع من عشرات تقاریر الطب الشرعي حول 

 آخرین. 500شخص وٕاصابة  100مقتل حوالي تقدر البعثة و  .ن وطفل في الرابعة من عمرهسیدتیْ 
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عدد النازحین داخلیًا في أوائل كانون قدر یُ حیث  أزمة إنسانیةوقوع في فورًا وقد تسبب القتال في ورشفانة 
نقص حاد عانون من یوهم  ،شخص 120 000 بما ال یقل عنفي المنطقة الغربیة من البالد األول/دیسمبر 

في و  .سبتمبرأیلول/ 17في الغذاء واإلمدادات الطبیة. وأرسلت األمم المتحدة قافلة مساعدات إلى المنطقة في 
برنامج األغذیة العالمي ومفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین بالتحدید  قام سبتمبرأیلول/ 21

بإرسال المزید من المساعدات إلى النازحین حدیثًا. وقد لجأ الكثیر من النازحین إلى مدن مثل بني ولید 
 وغریان وترهونة والزنتان.

 
ممتلكات مدنیة إلحاق أضرار ببعثة تقاریر عن كما أدى القتال إلى تدمیر واسع النطاق للممتلكات. وتلقت ال
للقصف الظاهرة الطبیعة العشوائیة ما یبدو أنه مثل المدارس والمستشفیات والعیادات، مما یلقي الضوء على 

ووردت تقاریر عن قیام  ،مستشفى في الزهراءالتم إحراق  كما الصراع.  في ورشفانة والزاویة من جانب طرفيْ 
مقاتلي فجر لیبیا بنهب األدوات الطبیة أو تدمیرها. كما أفادت التقاریر باستخدام الجماعات المسلحة من 

 .هاالجانبین للمدارس كقواعد لشن هجمات
 

مئات المنازل والمزارع وغیرها من المؤسسات التجاریة التي وجود وقد أخبر النازحون من ورشفانة البعثة عن 
تم قصفها أو إحراقها أو نهبها أو تدمیرها بالجرافات. وقدم بعض األشخاص صورًا للدمار الذي طال منازلهم 

برًا عبر الحدود التونسیة  إلى طرابلسدخلت البعثة  أكتوبرتشرین األول/أو ممتلكاتهم. وفي منتصف 
. قد خمدت بعد المندلعة فیها انتكن جذوة النیر حیث لم  المایاهدت منازل ومحالت متضررة أو مدمرة في اشو 

السلطات في  أخبرتها أكتوبرتشرین األول/وعندما حاولت البعثة زیارة المنطقة في وقت الحق من شهر 
 محظورة على البعثةوأنها ال تزال طرابلس أنه تم إعالن ورشفانة منطقة عسكریة 

 
دیسمبر على زوارة، كانون األول/ 3و 2المرتبط باللواء حفتر بشن غارات جویة یومي  اللیبي سالح الجو وقام

عندما ضربت الغارات على ما یبدو وذلك  –عمال مهاجرین  5منهم  – أشخاص 8مما أدى إلى مقتل 
لمباني في الیوم األول ومنطقة المیناء في الیوم التالي. وتم شن غارات إضافیة على ا ئیةغذامواد المخزنًا لل

 ،وعلى بئر الغنم جنوب الزاویة، أو القریبة منه، حدودي بین لیبیا وتونس، المعبر الالموجودة في رأس جدیر
 قتلى وجرحى من المدنیین. خلفمما 
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iii.  جبل نفوسة –غرب لیبیا 

 
عندما قصفت الجماعات حیث بدأ أكتوبر تشرین األول/ 11في جبل نفوسة منذ مستمرًا القتال  ال یزال

لحة التابعة للزنتان ككلة والقلعة وحاصرتهما. وأفادت التقاریر باستخدام مقاتلي الزنتان وفجر لیبیا المس
نقص  حدثللمدارس كقواعد عسكریة. وقد ألحق القصف أضرارًا بعدد من المنازل والمدارس والمستشفیات. و 

لدائر المساعدات اإلنسانیة من كما منع القتال ا ،في الغذاء واإلمدادات الطبیة مما أسهم في وقوع وفیات
 الوصول إلى المنطقة.

 
 نزوحشخصًا وسقوط مئات من الجرحى و  170نوفمبر وردت تقاریر عن مقتل أكثر من تشرین الثاني/وبنهایة 

النساء  العائالت النازحة هي منأفراد  لعائلة فإن أغلبیةلأفراد  بمتوسط ستةعائلة، و  5 700أكثر من 
إلى مناطق مختلفة من لیبیا مثل المنتجعات والمباني غیر  عائلة 5 000نزحت حوالي  واألطفال. وقد

 لئكألو بالنسبة المكتملة والمدارس والحدائق. ویعد الوضع بالغ الصعوبة بالنسبة للعائالت النازحة خاصة 
 ال یوجد لهم أقارب أو دعم من المجتمع المضیف.الذین 

 
لمسؤولین في الزنتان وفجر لیبیا للحصول على موافقتهم لتسهیل اإلجالء وقد تدخلت البعثة لدى الحكومة وا

اآلمن للجرحى بعد ورود شكاوى من سكان ككلة تفید بمنعهم من نقل القتلى والجرحى إلى یفرن وغریان 
نوفمبر. تشرین الثاني/بسبب هجمات قوات الزنتان. وقد تم إجالء بعض الجرحى برًا من ككلة في منتصف 

 شكت السلطات المحلیة في الزنتان من منع مقاتلي فجر لیبیا نقل الجرحى برًا إلى تونس. كما
 

iv. بنغازي -لیبیا  شرق 
عملیة الكرامة بقیادة اللواء  حیث بدأتالقتال في بنغازي في منتصف تشرین األول/أكتوبر،  ت حدةتصاعد
بائتالف الجماعات المسلحة بقیادة مجلس هزیمة إیقاع العلى المدینة من خالل  ةسیطر الفرض بمحاولة حفتر 

 كالوقوع قصف عشوائي من بتقاریر تفید  شورى ثوار بنغازي. وقد تلقت بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا
سالح الجو المتحالف مع عملیة الكرامة. وتفید  التي قام بهان، فضًال عن الغارات الجویة العشوائیة الجانبیْ 

  أكتوبر/األول تشرینمن منتصف خالل الفترة الممتدة لقوا حتفهم  شخصاً  450من التقاریر بأن ما یقرب 
  كانون األول/دیسمبر. منتصف إلى
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ویواجه سكان بنغازي على نحو متزاید أوجه قصور خطیرة في مجال الرعایة الطبیة ونقص األدویة. كما 

  .في بنغازي األمر الذي یسبب مخاطر صحیة تعرقلت بشدة عملیات جمع القمامة
 
 18صاروخیة یوم قذیفة القتال مستشفى الهواري العام، الذي أصیب ب جراءالمباني التي تضررت  شملتو 

العقلیة القریب منه.  لألمراض تشرین األول/أكتوبر، وتم إخالؤه بشكل مؤقت، إلى جانب مستشفى الهواري
، أفادت التقاریر اختطاف أربعة أشخاص من الطاقم الطبي من المستشفى نوفمبروفي مطلع تشرین الثاني/

آخر بالرصاص. ونتیجة لذلك، توقف العدید من العاملین في  تم قتلالعام إال أنهم تمكنوا من الفرار، فیما 
في مرحلة من المجال الطبي عن العمل هناك. وتفید التقاریر أن أنصار الشریعة سیطروا على المرفق 

، ورد أن مسلحین اقتحموا مركز نوفمبر تشرین الثاني/ 20على سطح المبنى. وفي  ةووضعوا قناصاحل المر 
خریبه، باإلضافة إلى تهدید الموظفین. وفي تشرین قاموا بتو  –بالقرب من المستشفى العام -الهواري الطبي 

نفس حدث و إخالؤه،  للقصف عدة مرات وتم صابريال، تعرض مستشفى الجمهوریة في حي نوفمبر الثاني/
 7بسبب االشتباكات الحادة في المناطق المجاورة لها. وفي  وذلك أكتوبر وسط بنغازي 7مستشفى  في ءالشي

في إشعال  جماعة أنصار الشریعة قامت بههجوم صاروخي  أفادت تقاریر بتسببكانون األول/دیسمبر 
الدم في حي اللیثي بسبب القصف المكثف في  بنكي. وتم إغالق النیران في أحد أجنحة مركز بنغازي الطب

  .المنطقة ونقله إلى منطقة السلماني
 

أساس انتماءاتهم على بما في ذلك  واعتقلت قوات الكرامة عشرات الرجال في المناطق الخاضعة لسیطرتها
. ءالبیضا ، قرب مدینةهرنادقللتعذیب قبل نقلهم إلى سجن  تعرض بعضهمأن  زعمیُ ، و  السیاسیة أو جنسیاتهم

سجینًا من سجن  130تشرین األول/أكتوبر، ورد أن مجلس شورى ثوار بنغازي نقل ما یزید على  22وفي 
 وفقًا للشریعة. اتهممحاكمسوف تتم  العسكري إلى جهة مجهولة وأعلن أنه بوهدیمة

 
ددًا كبیرًا ت عمدًا عوقد تلقت البعثة أیضًا تقاریر تفید بأن عناصر مسلحة متحالفة مع عملیة الكرامة قد دمر 

، بما في ذلك من خالل استخدام الجرافات. خصومالمنازل والممتلكات األخرى التابعة لمن یعتقد أنهم  من 
وقد أثارت هذه األفعال . السلمانيمنزل بهذه الطریقة في حي  100ریر عن تدمیر ما یزید على اوأفادت التق

  .تقد أنهم من مؤیدي الكرامةعلى ما یبدو عملیات انتقامیة ضد منازل من یع
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األحمر اللیبي  هاللوتعاونت مع جمعیة ال مع كال الجانبین اتصاالت البعثةأجرت  نوفمبرفي تشرین الثاني/و 
جثث القتلى وتسهیل إزالة القمامة.  عادةهدنة إلجالء المدنیین واستمن أجل التوصل إلى للتوسط  في محاولة

من المفترض للهدنة أیضًا إتاحة الفرصة للمدنیین لالعتناء بالمصابین وتخزین المواد الغذائیة وغیرها  وكان
تشرین الثاني/نوفمبر، أسفرت المفاوضات عن انخفاض حدة االشتباكات  19ساسیة. وفي مدادات األمن اإل

  استمر القتال.ذا بعلى هدنة مستدامة و  الطرفْینلذلك الیوم، غیر أنه لم یتفق أي من 
  

أسرة نزحت من  15 000كانون األول/دیسمبر أفادت لجنة األزمة في بنغازي أن أكثر من  4 وبدءًا من 
-شخص  9 000، إال أن ما یزید على غلبیةاألالمجتمعات المضیفة قامت بإیواء المدینة. وفي حین أن 

المدارس والمباني غیر المكتملة والمرافق المفتوحة مثل مواقف  إلى قاموا باللجوء  –تاورغاء المعظمهم من 
 .السیارات

 
جماعات مسلحة من  يیدأعلى  2011تهجیرهم قسرًا في آب/أغسطس تم  أن تاورغاء منذالح و نز  وبدأ

ارتكبتها قوات موالیة  هحقوق اإلنسان في مصراتضد  إثر مزاعم بوقوع انتهاكات جسیمة، وجاء ذلك مصراتة
تشرین  17. وفي منذ ذلك الحین من العودة إلى دیارهم التاورغاء تاورغاء. ولم یتمكنال منللقذافي 

من  2 500ما أدى إلى إعادة نزوح ما یقرب من مجالء سكان مخیم قاریونس للنازحین، إتم  األول/أكتوبر
ماكن أخرى، بما في ذلك على طول الطریق المؤدي تاورغاء الذین بدأوا بالبحث عن مأوى مؤقت لهم في أال

تاورغاء إلى النزوح مرة الشخص من  5 600اضطر ما یزید على  وقد-نفسهاجدابیا أو في المدینة أإلى 
 .أخرى من خمسة مخیمات في بنغازي منذ منتصف تشرین األول/أكتوبر

 
للنازحین في بنغازي بسبب  یسالحلّ مخیم  عائلة 250وفي أواخر تشرین الثاني/نوفمبر، غادرت نحو 

وتعرضت هذه العائالت  أخرى بسبب الخوف من ترك المخیم عائلة 200ما یقرب من  بقيالقصف، فیما 
الهیئة اللیبیة لإلغاثة اإلنسانیة من  حاول كلفي الغذاء. وفي منتصف كانون األول/دیسمبر،  حاد نقصإلى 

 .المتبقیة لمغادرة المخیمتأمین ممر آمن للعائالت  ومجلس تاورغاء المحلي
 

v.  أوباري -جنوب لیبیا 
 
عنف أیضًا، ال سیما في أوائل تشرین األول/أكتوبر، عندما اندلع القتال في أوباري، أعمال شهد جنوب لیبیا و 
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وهي بلدة یسكنها الطوارق بصورة رئیسیة إضافة إلى األهالي والتبو. وقد اندلعت اشتباكات بین جماعات 
سیاق تسعى فیه الجماعات المسلحة في  ضمن وذلك ق والتبو بغیة السیطرة على المنطقةمسلحة من الطوار 

  .الزنتان ومصراتة على حد سواء إلى توسیع شبكات التحالفات المحلیة التابعة لها في الجنوب
 

أربع مدارس ومصارف ومباني حكومیة  ما ال یقل عن ونتیجة لذلك، أسفر القصف العشوائي عن تدمیر
 في ظروف غامضة شخصاً  140حوالي كما أفادت تقاریر عن مقتل رسمیة وعدد من المنازل الخاصة. 
 .لى مستشفى سبهاإوتم تسلیم جثثهم ، بینهم أربعة أوالد بحلول منتصف كانون األول/دیسمبر

 
، األمر الذي واألطباء المتخصصین في مستشفى سبهابعثة شكاوى حول استمرار النقص في األدویة الوتلقت 

وتدهورت األوضاع اإلنسانیة في أوباري جراء منع الجماعات المسلحة إمكانیة  قبل بدء القتال.كان قائمًا 
  وصول مواد اإلغاثة.

 
غات إلى  نزح ، الكثیر منهاعائلة 3 500مطلع كانون األول/دیسمبر حوالي مع  وبلغ عدد العائالت النازحة

نازحة معینة مثل الطوارق والتبو إلى سكان ومرزق وبراك الشاطئ وسبها. وقد تعرض رجال من فئات 
، ال سیما معادیةمسلحة على أساس االشتباه بارتباطهم بجماعات  جماعاتعلى أیدي االعتقال واالحتجاز 

 .في مناطق مثل سبها ومرزق وغات
 

vi. دامعملیات االحتجاز واالختطاف والتعذیب واإلع 
 

بینما ال یزال  ة بعضهممبادلتمت حیث  –مقاتلین من یشتبه في كونهم احتجاز مقاتلین أو  باإلضافة إلى 
ألسباب اختطاف العشرات من المدنیین بقیام جمیع األطراف بتقاریر تفید  بعثةال تلقت-االحتجازقید  آخرون

احتجازهم في كثیر من إذ یتم العائلیة أو الدینیة الفعلیة أو المشتبه بها، أو انتماءاتهم القبلیة تقتصر على 
أنه یتم في بعض  تفید التقاریركما األحیان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرین یحتجزهم الجانب اآلخر. 

 زالال یو اختطاف أشخاص على أساس أرقام هواتف أو معلومات أخرى موجودة في هواتفهم النقالة.  الحاالت
  في عداد المفقودین منذ ذلك الحین وقد یرقى اختطافهم إلى االختفاء القسري. بعض هؤالء األشخاص

 
في مراكز احتجاز مؤقتة، كما وكذلك شخاص في السجون الرسمیة األباحتجاز الجماعات المسلحة  قوموت
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 غیر رسمیة احتجازز ن في مراكو عتقد أنهم محتجز الذین یُ  ضمن. ومن 2011حدث أثناء الصراع في عام 
تم ن بنغازي، وقد ع العامعامًا، وهو عضو في المؤتمر الوطني  71بي، البالغ من العمر و سلیمان الز 

تموز/یولیو على ید إحدى المجموعات المسلحة في الزنتان، ویعتقد أنه محتجز  20في طرابلس في  هفااختط
  .في الزنتان

 
، من االعتقال التعسفي على في أفریقیا من جنوب الصحراء الكبرىكما یعاني المهاجرون، ال سیما القادمون 

ریتریًا منذ منتصف إمهاجرًا  17 أفادت تقاریر عن احتجازید مختلف الجماعات المسلحة. ففي بنغازي، 
بدنیة داخل وخارج  شغالأب القیامعلى تم إجبارهم  ، حیث ورد أنه21تشرین الثاني/نوفمبر في معسكر 

   قرب أحد الفنادق في بنغازي.ین إریتریًا آخر  15 ادت تقاریر عن احتجازأفالمخیم. كما 
 
ساءة معاملة إلتلقت البعثة مزاعم بالتعذیب وغیر ذلك من االنتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة و 

بسبب تصاعد التوترات السیاسیة واألعمال العدائیة لمزید من القلق أن هذا یعد مدعاة المحتجزین، غیر 
الجاریة. وقد وثقت البعثة حاالت فردیة من التعذیب نفذتها جماعات مسلحة من ورشفانة والزاویة (ال سیما في 

 .سجني الجزیرة والجنوبي) وفي طرابلس (ال سیما في مراكز االحتجاز في معیتیقة وأبو سلیم)
 

الجماعات المسلحة في  يیدأمن حاالت االختطاف التي تفید التقاریر تنفیذها على  اً كما وثقت البعثة عدد
 أن المعتقلین  أفادت المزاعمحفتر. وفي كل هذه الحاالت،  للواءورشفانة وقوات فجر لیبیا والمقاتلین التابعین 
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للروایات التي تلقتها  وما یلي سردنتیجة لذلك.  اا حتفهمیلق على األقل منهم قال إن اثنینتعرضوا للتعذیب، ویُ 
 :البعثة

 
عند نقطة تفتیش  ضابط شرطة من قریة الزاویة قامت مجموعة مسلحة بإیقافس، آب/أغسط 7في  •

 هدااقتیتم . وعندما عثروا على زیه في صندوق السیارة تعرض للضرب، و 27بالقرب من معسكر 
من مناطق مختلفة، بما آخرین مع محتجزین  هز ااحتجتم  كمعصوب العینین إلى إحدى المزارع. وهنا

لجمعة ومصراتة فضًال عن مصریین وسوریین وغیرهم من األجانب. وجرى فیها ترهونة وسوق ا
ثم قام خاطفوه بإطالق النار علیه في الذراع والساق وضربه حتى أثناء نقله  ،استجوابه لمدة ستة أیام

  .ج عنه في وقت الحقافر تم اإلالى مستشفى الزهراء حیث 
 
واقتیدا إلى مزرعة حیث  المایاإحدى نقاط التفتیش في  عندآب/أغسطس، تم اعتقال أب وابنه  8في  •

تعرضا للضرب المبرح. وفي إحدى المرات سكب الخاطفون البنزین علیهما وهددوهما بحرقهما أحیاء. 
من الزاویة. وبعد بضعة أیام، تمت  المعادیةنهما مقاتالن مع إحدى الجماعات أمهما اتها تمو 

في المستشفى في مدینة الزاویة  اً كل منهما وقت قضىوقد   مبادلتهما مع محتجزین من ورشفانة.
 .وتونس، وقدما شكوى جنائیة في الزاویة

 
تشرین األول/أكتوبر عشیة عید  3في الغرب، تم اعتقال شقیقین وصدیق لهما في ورشفانة یوم  •

بعدها إلى الزاویة حیث تعرضوا للضرب على أیدي حشد من الناس. ثم اقتیدوا  وتم نقلهماألضحى. 
تشرین  8أحد اإلخوة إلى مستشفى الزاویة في  تم إدخالإلى أحد السجون وتم تعذیبهم. وقد 

أن وفاته نجمت عن  الخاص به األول/أكتوبر حیث توفي بعد ستة أیام؛ ویذكر تقریر الطب الشرعي
  ./أكتوبرولتشرین األ 18التعذیب. وتم اإلفراج عن األخ الثاني یوم 

 
نقاط التفتیش بالقرب من إحدى عند  وابن عمهرجل  القبض على تم تشرین األول/أكتوبر،  10في  •

زعم أن یُ إلى الزاویة حیث تم احتجازهما في مبنى بالقرب من سجن جدایم. و  همانقلتم منطقة الحسن و 
ن، تم نقل كال الرجلین تعرضا لمختلف أشكال التعذیب مثل الضرب باألسالك الكهربائیة. وبعد یومیْ 

 .یوماً  20أیام واآلخر بعد  10سراح أحدهما بعد  وتم إطالقكال الرجلین إلى سجن الجنوبي. 
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ف رجل من الزاویة من عمله في طرابلس وتوفي خالل فترة ااختطتم تشرین الثاني/نوفمبر  27في  •
جثته إلى  نقلتم مجموعة مسلحة في غرب لیبیا مرتبطة بتحالف فجر لیبیا. و على ید احتجازه 

مستشفى أبو سلیم إذ أشار تقریر الطب الشرعي أنه تعرض للضرب في جمیع أنحاء جسده، مما 
 .أدى إلى نزیف حاد وتوفي نتیجة لذلك

 
على  –وتم تدمیر ممتلكات آخرین  –عائلة واحدة  إلى أشخاص ینتمونف ااختطتم وفي الشرق،  •

تم . و بنغازي ثوار شورى مجلسفي انتمائهم إلى  مقاتلین موالین لعملیة الكرامة بسبب االشتباه يیدأ
واحدة من منزلهم في أواخر شهر تشرین األول/أكتوبر  إلى عائلة أشخاص ینتمونف أربعة ااختط

إلى أحد مراكز االحتجاز. وتوفي أحدهم أثناء احتجازه في ظروف غامضة في أواخر  تم اقتیادهمو 
 .الثالثة الباقین في أوائل كانون األول/دیسمبرتشرین الثاني/نوفمبر، في حین تم اإلفراج عن 

 
 27یس للنازحین، غادرت القتال بالقرب من مخیم الحلّ  ومع اشتداد حدةكانون األول/دیسمبر،  1في  •

عند إیقافهم ب وقام مقاتلون تابعون لتحالف مجلس شورى ثوار بنغازيتاورغاء المخیم العائلة من 
شخصًا من  11أفادت التقاریر عن اختطاف تشرین الثاني/نوفمبر،  24في و إحدى نقاط التفتیش. 

آخرین بعد ثالثة أیام. وتم  13ف ااختط تم في مناصرتهم لعملیة الكرامة، كما شتباهلالتاورغاء ال
تشرین الثاني  24اإلفراج عن عشرة منهم في أوائل كانون األول/دیسمبر. وفي وقت سابق في 

عند نقطة  یس،مخیم الحلّ أیضًا من   ،رصانن عد بامس ن ناصرب اختطافه تم أن/نوفمبر، ورد 
ر علیه میتًا بعد ذلك بیومین في و عثأنه تم ال، و وارشةقتفتیش تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي في 

 .ببنغازي تیكامنطقة 
 

مشاكل في مراكز االحتجاز التي تخضع رسمیًا إلشراف وزارة العدل  وقوع أیضًا تقاریر عنالبعثة وتلقت 
في مصراتة، حیث یبدو أن الظروف قد  مؤسسة الجویة لإلصالح وٕاعادة التأهیلوالشرطة القضائیة، مثل 

. باإلضافة إلى ذلك، أفادت انتهاكات أخرىضمن مزاعم بتعرض السجناء للضرب  كما توجد ،تدهورت
عمال شغب على أ جراء اندالعالثة معتقلین وٕاصابة ثالثة آخرین في ظروف غامضة مصرع ثعن التقاریر 

آب/اغسطس. كما تلقت البعثة أیضًا مزاعم بالتعذیب  29العسكري في مصراتة في  السكتما یبدو في سجن 
ك تل البعثة في معیتیقة وأبو سلیم في طرابلس، وزارت حتجازوغیره من ضروب سوء المعاملة في مراكز اال

  .على انفرادالمرافق في تشرین األول/أكتوبر، غیر أنه لم یسمح لها بلقاء المعتقلین 
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 غیر أنه األطراف،جمیع  قامت بهابإجراءات موجزة  إعدامتنفیذ حاالت بعن ادعاءات  اإلفادة تكما تم

تداوله على بالفیدیو تم  مصور فیلموجود  یصعب التحقق من ذلك. ومما یبعث على االنزعاج بشكل خاص
ظهر شابًا یبدو أنه أحد مقاتلي عملیة الكرامة اسمه شبكة االنترنت ونشره منتصف تشرین الثاني/نوفمبر یُ 

قبل قطع رأسه. كما  أحمد مفتاح النزیهي من بنغازي یحذر فیه من مغبة القتال ضد جماعة أنصار الشریعة
 .مؤخراً ثالثة رجال في درنة لها بقطع رؤوس عن قیام أنصار الشریعة أو الجماعات الحلیفة  تفید تقاریر

  

 بموجب القانون الدولي االلتزامات .4
 
باألحكام ذات الصلة التي ینص علیها القانون الدولي لحقوق  ُملزمة األطراف المشاركة في القتال في لیبیاإن 

حظر الهجمات  احتراماإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. وعلى وجه الخصوص، یجب على جمیع األطراف 
وااللتزام باتخاذ التدابیر  المباشرة على المدنیین واألهداف المدنیة، فضًال عن حظر الهجمات العشوائیة

. كما یجب عدم مهاجمة المستشفیات والمدارس والمطارات والموانئ وجمیع االحترازیة عند شن الهجمات
  .المنشآت المدنیة األخرى غیر المستخدمة ألغراض عسكریة

 
باإلضافة إلى ذلك، تحظر عملیات االختطاف، واحتجاز الرهائن، وكذلك الحرمان التعسفي من الحریة، بما و 

في ذلك االحتجاز على أساس هویة الشخص الفردیة أو الجماعیة. ویجب معاملة جمیع المحتجزین، سواء 
للمصابین منهم على وجه  كما یجب تقدیم الرعایة ،كانوا من مقاتلي العدو أم المدنیین، معاملة إنسانیة

 .الخصوص، بغض النظر عن الطرف الذي ینتمون إلیه
 

القانون الدولي، فضًال عن القادة السیاسیین وقادة الجماعات  التي یعاقب علیهاویتحمل مرتكبو الجرائم 
ارتكاب  هذه الجرائم أو یخفقون في اتخاذ تدابیر معقولة وضروریة لمنعیصدرون أوامر بتنفیذ المسلحة الذین 

تقع یمكن أن هذه الجرائم أو المعاقبة علیها، المسؤولیة الجنائیة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. و 
التي تواصل التحقیق  العدید من االنتهاكات المبینة في هذا التقریر ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

 في الوضع في لیبیا.
 

، قرر مجلس األمن أن 2014آب /أغسطس  27في  هدااعتم تم الذي) 2014( 2174وبموجب القرار 
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حظر السفر وتجمید األصول، في جملة أمور، تنطبق على األفراد ب ذات األهداف المحددةالتدابیر الخاصة 
أو الكیانات التي تعمل على "التخطیط ألعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني 

 .ارتكابها في لیبیا" المعمول به، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان، أو توجیه تلك األعمال أوالدولي 
 

  التوصیات      .5
 

 مناشداتهاعلى  التأكید ومفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا تكرر
، یشمل الجمیعوقف جمیع األعمال العدائیة المسلحة واالنخراط في حوار سیاسي  لجمیع أطراف النزاع

 .والسعي لبناء دولة تقوم على الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان وسیادة القانون
 

ضد جسیمة ال والتجاوزات نتهاكاتاالاألطراف المسؤولة عن  جمیعمحاسبة وینبغي على السلطات اللیبیة 
 .انتماءاتها عن النظر بغض وفقًا للمعاییر الدولیة ،اإلنساني  لحقوق اإلنسان والقانون ا الدوليلقانون الدولي ا

وقت ممكن، وعلى وجه الخصوص استئناف بناء مؤسسات الدولة في أسرع على السلطات  وكذا ینبغي
 إنفاذ القانون ومنظومة العدالة بصفة عامة. مؤسسات

 
جمیع المقاتلین وقادتهم  ومفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في لیبیا كما تحث بعثة األمم المتحدة للدعم

 :على
 

الكف عن انتهاك القانون الدولي، وباألخص جمیع األفعال التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم  •
ضد اإلنسانیة، بما في ذلك الهجمات العشوائیة والهجمات على المرافق الطبیة وسیارات اإلسعاف 

من صنوف إساءة المعاملة وتدمیر  افاء القسري والقتل واحتجاز الرهائن والتعذیب وغیرهواالخت
 .الممتلكات

 
 وتجاوزات للقانون أنه لن یتم التسامح مع األفعال التي ترقى إلى انتهاكات التصریح عالنیةینبغي  •

الجماعات المسلحة إبعاد  جمیعیجب على كما  .اإلنسانيالدولي الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
 .یشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلیةأعضائها الذین 
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إلى النظام القضائي.  إنسانیة وٕاطالق سراحهم أو تسلیمهم معاملة عتقلینالماألشخاص معاملة  •
عن  إعطاء تفصیالتكما یجب على الجماعات المسلحة أیضًا واإلفراج فورًا عن جمیع الرهائن. 

فورًا  المحتجزینالذین یعتقد أنهم مفقودین. وینبغي إبالغ أسر المحتجزین لدیهم و  األشخاصمصیر 
  .ومكان وجودهم همعن مصیر 

 
  .إعادة الملفات التي تمت إزالتها من أرشیف مختلف الوزارات في طرابلس بالكامل ودون تأخیر •
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2014دیسمبر  26نسخة منقحة تتضمن التوضیح الصادر في  *
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