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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ - شباط/فرباير ٢٧
 من جدول األعمال ١٠و ٢البندان 

 التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
 واألمين العام وتقارير المفوضية السامية

 المساعدة التقنية وبناء القدرات

تقرير مفوض األمم المتحددة السدامي لحقدوق اإلنسدان عدن حالدة حقدوق   
التقنيددة  تدددابير المسدداعدة  عاليددةذلددم مددد  اإلنسددان  ددي لي يدداف بمددا  ددي 

 وبناء القدرات التي انتفعت بها حكومة لي يا

 موجز  
ا بالقعذاون 3١/٢٧برذرار لسذح ورذوإل اان ذان ر ذ   أُعد هذاا القرريذرا ادرذدم عمذ ا  

مذذب بع ذذم األمذذ  ادقدذذديف لسذذدع  ه ليبيذذال وهذذو يإلذذا والذذم ورذذوإل اان ذذان ه ليبيذذاا و ذذد  
ادؤس ذذاا السيبيذذم الرةي ذذذيم فيمذذا يقعسذذن نيمايذذذم ادذذدني ا وال  ذذاا الذذذ  الذذدع  الذذاد  ُذذذدم    

ينإلذذذل عسياذذذا الوإيذذذزا و  امذذذم العذذذدلا وسذذذيا يف الرذذذانونا والعدالذذذم ا نقراليذذذمل وُ قذذذق  القرريذذذر 
 بقوصياا    مجيب أطراف النزاعا واحلكومما واجملقمب الدويلا ولسح وروإل اان انل
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 احملقوياا
 الإل دم 

 3  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مردمم - أو ا  
 3  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ال ياإل - ثانياا  
 5  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل محايم اددني  - ثال اا  

 5  لللللللللللللللللللللللل اهلجماا العشواةيم وا نقااإاا األخرى لسرانون الدويل اان اين - ألا   
 ٧  للللللللللللللللللللللللللللللللل انقااإاا احلن ه احليايفا مبا ه ذلك الرقل غري ادشروع - باء   

 ١٠  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ال  اا حمور الوإيز - رابعاا  
 ١٠  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الن اء - ألا   
 ١١  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل األط ال - باء   
 ١١  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ادااجرون - جي    
 ١3  للللللللللللللللللللللللللللللللللل ااع ميون والناشطون واددافعون عن وروإل اان ان -  ال   

 ١٤  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   امم العدل - خام اا  
 ١٤  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل حملم عامم - ألا   
 ١5  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الدسقور - باء   
 ١5  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا ت اإل ال ياسي السييب - جي    
 ١6  لللللللللل احلريما والقعايل وغريه من ضروب سوء ادعامسما وقجاز القع  يا واحلرمان من  -  ال   

 ١9  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل العدالم ا نقراليم - سا ساا  
 ٢١  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا سقنقاجاا والقوصياا - سابعاا  
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 مقدمة -أولا  
ا الاد طسذل ٢8/3٠ا اعقمد لسح وروإل اان ان  راره ٢٠١5آذار/مارس  ٢٧ه  -١

وفذذذد بع ذذذم لسقدريذذذن ه انقااإذذذاا فيذذذىل    م ذذذو  األمذذذ  ادقدذذذديف ال ذذذامي حلرذذذوإل اان ذذذان أن ي
ل و ذذذد ٢٠١٤وجتذذذاوزاا الرذذذانون الذذذدويل حلرذذذوإل اان ذذذان الذذذ  ارتكبذذذا ه ليبيذذذا منذذذا بدايذذذم عذذذام 

 (ل A/HRC/31/47) ٢٠١6شباط/فرباير  ١5صدر القررير اخلاص بالقدرين ه 
الذذاد طسذذل فيذذىل    اد ذذو  ال ذذامي ترذذد   3١/٢٧واعقمذذد اجملسذذح بعذذد ذلذذك  ذذراره  -٢

ترريذذذر إقذذذاجمل    اجملسذذذح يقنذذذاول فيذذذىلا ه مجسذذذم أمذذذورا مذذذدى فعاليذذذم تذذذدابري اد ذذذاعديف القرنيذذذم وبنذذذاء 
الرذذذدراا الذذذ  انق عذذذا لذذذا وكومذذذم ليبيذذذاا وتريذذذي  الذذذدع  القرذذذني أو اد ذذذاعديف القرنيذذذم ااضذذذافي  

لقن يذذا هذذاا الرذذرار والقوصذذياا الذذوار يف ه ترريذذر اد وضذذيم ال ذذاميم حلرذذوإل اان ذذان عذذن  ال زمذذ 
 القدرين الاد أجرتىل اد وضيم بشأن ليبيا لدف معاجلم والم وروإل اان ان ه ليبيال 

و د أُعد هاا القررير بالقعاون مب بع م األمذ  ادقدذديف لسذدع  ه ليبيذال وتواصذل اد وضذيم  -3
ومي ّذذل اد ذذو س ال ذذامي ه ليبيذذا مذذديُر شذذعبم ع  لو يذذم البع ذذم ه لذذال ورذذوإل اان ذذانل ترذذد  الذذد

  وروإل اان ان والعدالم ا نقراليم وسيا يف الرانون القابعم لسبع مل

 السياق -ثانياا  
ا ُو ذذب ا ت ذذاإل ال ياسذذذي ٢٠١٤ه أعرذذاب القذذدهور ه احلالذذذم األمنيذذم وال ياسذذيم عذذذام  -٤
ل ٢٠١5إذذانون األول/ ي ذذمرب   ١٧يب وأُنشذذجم لسذذح رةاسذذي برةاسذذم رةذيح الذذوزراء ال ذذرا  ه السيذ

ومبوجذذل ا ت ذذاإلا ُإسذذا اجملسذذح الرةاسذذي بقشذذكيل وكومذذم وفذذاإل وطذذنيا عسذذ  أن مينداذذا ال رذذم 
(ا ا ت ذذذاإل ٢٠١5)٢٢59ل وأيذذذد لسذذذح األمذذذنا ه  ذذذراره ٢٠١٤لسذذذح النذذذواب ادنق ذذذل عذذذام 

و عذا    و ذا مذا  ذرى مذن ااا باعقبارها احلكومم السيبيم ادعوف لا  وليووكومم الوفاإل الوطني 
اتإلذذا ا رةيذذم مذذب ادؤس ذذاا ادوازيذذم خذذار  نطذذاإل ا ت ذذاإلل وعارضذذا ا ت ذذاإل جاذذاا فاعسذذم 

ا مل يكذن لسذح النذواب ٢٠١6خمقس م ه ليبياا مبذا ه ذلذك مجاعذاا م ذسدم  ويذما ووذ   ايذم 
ا ٢٠١6فذذذاإل الذذوطني الذذذ  ا وواذذذا اجملسذذذح الرةاسذذذيل وه آذار/مذذذارس  ذذد مذذذنق ال رذذذم حلكومذذذم الو 

انقرل اجملسح الرةاسي    طرابسحا وفوَّ ا ه ظل اسقمرار ال راغ القشريعيا اد ؤولياا الوزاريذم 
   وكومم تإلريا أعمال برةاسم رةيح الوزراء ال را ل بيد أن اجملسذح الرةاسذي ظذل عذاجزاا عذن 

بالكامل ومل يقمكن من تن يا العديد من بنذو  ا ت ذاإلا مبذا ه ذلذك البنذو   ضبط اداام احلكوميم
ادقعسرذم بذاألمن وورذوإل اان ذذان والعدالذم ا نقراليذم وسذيا يف الرذذانونل وظسذا اجلماعذاا اد ذذسدم 
ه مجيب أحنذاء البسذد أإ ذر اجلاذاا ال اعسذم  ذويف عسذ  أر  الوا ذبا وسذاةا ه زعزعذم األمذن وه 

إل اان ذذذانل وتذذذدهورا احلالذذذم ا  قإلذذذا يم واخلذذذدماا العامذذذما  ذ شذذذاد البسذذذد ه انقااإذذذاا ورذذذو 
ه ال يولم النرديذما بينمذا تزايذدا اجلذراة  اا ه القيار الكارباةي ونرإلاا الك ري من األويان انرطاع

 العا يم وأعمال العنا ال ياسيا عس  ما يبدول 
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الدسذذذقور السم ذذذاا األخذذذرييف عسذذذ   ووضذذذعا اهلي ذذذم القأسي ذذذيم ادنق بذذذم لإلذذذياغم مشذذذروع -5
ل وأ ى اسذذقمرار اخلذذ ف عسذذ  مذذا  ذا إذذان عذذد  إذذاف ٢٠١6مشذذروع الدسذذقور ه ني ذذان/أبريل 

مذذن أعءذذاء اهلي ذذم  ذذد صذذوتوا لإلذذار اعقمذذا  ادشذذروع     عا ذذم القرذذدم حنذذو طروذذىل عسذذ  اسذذق قاء 
 وطني ا رارهل 

 ذذم مذذن  ذذواا اجلذذي  الذذوطني ا واصذذسا  ذذواا عمسيذذم الكرامذذم )ادؤل٢٠١6وطذذوال عذذام  -6
السيذذيب ومجاعذذاا م ذذسدم أخذذرى بريذذا يف السذذواء خسي ذذم و ذذو(  قاهلذذا ضذذد  ذذواا لسذذح شذذورى ثذذوار 
بنغذذذذازد واجلماعذذذذاا الذذذذ  بايعذذذذا تنيذذذذي  الدولذذذذم ااسذذذذ ميم ه العذذذذراإل والشذذذذام )تنيذذذذي  الدولذذذذم 

ورىل وطو ذذا ااسذذ ميم( ه بنغذذازدا مذذا  سذذا م ذذاوم األراضذذي الذذ  ي ذذيطر عسياذذا لسذذح الشذذ
 وباتا تقدك  بالدخول  لياا واخلرو  مناال اا  واا عمسيم الكرامم مدينم  رنم أيء

ا بذذذدأا الرذذذواا ادواليذذذم لسمجسذذذح الرةاسذذذي عمسيذذذاا ت ذذذقادف ٢٠١6وه أيار/مذذذايو  -٧
اجلماعذذذاا ادواليذذذم لقنيذذذي  الدولذذذم ااسذذذ ميم ه سذذذراا بذذذدع  مذذذن غذذذاراا جويذذذم ن ذذذاها سذذذ   

ادقدذذذديف األمريكيذذذمل ويرذذذدر عذذذد  ادرذذذاتس  الذذذاين  قسذذذوا مذذذن بذذذ  الرذذذواا ادواليذذذم طذذذريان الو يذذذاا 
مرات ؛ و  يعذرف عذد  ااصذاباا ه صذ وف تنيذي  الدولذم  65٠لسمجسح الرةاسي بأإ ر من 

 ااس ميمل ونيسول إانون األول/ ي مربا سيطرا الرواا ادواليم عس  سرال
الوطني السييب عس  اهلذ ل الن طذي شذر ي البسذدا مبذا ه وه أيسول/سبقمربا اسقو  اجلي   -8

ذلك رأس  نوف وال دريف وزويقينما وهي منطرذم إانذا ت ذيطر عسياذا اجلماعذم اد ذسدم اد ذمايف 
وذذرس ادنشذذلا الن طيذذمل إمذذا عذذززا  ذذواا اجلذذي  الذذوطني السيذذيب وجو هذذا جنذذوجمل البسذذدل وأثذذارا 

بذذ  اجلماعذذاا اد ذذسدم ادواليذذم لسذذواء و ذذو ه  هذذاه القطذذوراا خمذذاوف مذذن اوقمذذال انذذد ع نذذزاع
 الشرإل واجلماعاا اد سدم ادإلراتيم ه الغرب ال  تدع  اجملسح الرةاسيل 

وه منقإلذذذا تشذذذرين األول/أإقذذذوبرا سذذذيطرا ذوكومذذذم اانرذذذاذ الذذذوطنيذا الذذذ  إانذذذا  -9
ا م ذذسدما ت ذيطر عسذذ  طذذرابسح  بذذل  خذذول اجملسذذح الرةاسذذي ه آذار/مذذارسا بذذدع  مذذن مجاعذذا

عسذذ  لمذذذب فنذذدإل ريك ذذذوس وطذذر ا  ذذذواا اجملسذذح األعسذذذ  لسدولذذما وهذذذو هي ذذم اسقشذذذاريم نذذذا 
 ا ت اإل ال ياسي عس  تشكيسااا من مررهال

اا و  تزال م اا اجلماعاا اد سدم تعمذل ه مجيذب أحنذاء ليبيذاا والعديذد مناذا تابعذم اةيذ -١٠
ا مذذذن أمذذذوال الدولذذذم ادرإزيذذذما لكناذذذا    ءذذذب لذذذوزاراا الذذذدفاع والداخسيذذذم والعذذذدلل وتقسرذذذ  رواتباذذذ

ل سطم الدولم وسيطرهتال ومتذارس تسذك اجلماعذاا سذيطريف فعسيذم عسذ  منذاطن حمذد يفا مبذا ه ذلذك 
مراإز اوقجاز ويث   يزال  قجز آ ف األش اصل ومل تبدأ بعد  جراءاا نزع سسطاا  ن اذ 

اسي السييبا و   جراءاا ت ريق هذاه الرانون من اجلماعاا اد سدما ني ل نا ا ت اإل ال ي
 اجلماعاا ونزع س واا و لاال 

وتواصذذل اد وضذذيم ال ذذاميم حلرذذوإل اان ذذانا مذذن خذذ ل شذذعبم ورذذوإل اان ذذان والعدالذذم  -١١
ا نقراليم وسيا يف الرانون القابعم لبع م األم  ادقدديف لسدع  ه ليبيذاا رصذد والذم ورذوإل اان ذان 
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بشذذأ ال وترذذي  البع م/اد وضذذيم وذذواراا منقيمذذاا مذذب ال ذذسطاا واجلماعذذذاا  ه ليبيذذا وترذذد  ترذذارير
اد سدم واجملقمب اددين واجلااا ال اعسم ادعنيذم األخذرى ه ليبيذال وأثذر اد ذاعديف القرنيذم وفعاليقاذا 
حمدو ان ب بل صعوباا الوصول    ليبيا وما ي و ها مذن والذم  فذ ا مذن العرذابا مذا  سذن 

هيل واخلوفا ومينب احملاورينا مبن فيا  اد ؤولون وناشطو اجملقمب اددين والءذداياا جوا من الو 
من تبا ل ادعسوماا والعمل عس  م اةل وروإل اان انل وعدم وجو  نيراء وكذومي  رةيذ ا 

 من الريو  عس  القعاونلاا مبا ه ذلك عدم وجو  وزير عدلا ي ر  مزيد
هذذذديف أساسذذذيم مذذذن معاهذذذداا ورذذذوإل اان ذذذانا مبذذذا فياذذذا معا ١١وليبيذذذا  ولذذذم طذذذرف ه  -١٢

العاذذذد الذذذدويل العاذذذد الذذذدويل اخلذذذاص بذذذاحلروإل اددنيذذذم وال ياسذذذيم وبروتوإولذذذىل ا خقيذذذارد األول؛ و
ات ا يم مناهءذم القعذايل وغذريه مذن ضذروب و ؛اخلاص باحلروإل ا  قإلا يم وا جقماعيم وال رافيم

ا ت ا يم الدوليم لسرءاء عس  مجيب أشكال و ال  ن انيم أو اداينم؛ادعامسم أو العروبم الراسيم أو 
 ات ا يذذم الرءذذاء عسذذ  مجيذذب أشذكال القمييذذز ضذذد ادذذرأيف وبروتوإوهلذذا ا خقيذذارد؛و ؛القمييذز العنإلذذرد

ات ا يذذم ورذذوإل الط ذذل و أسذذره ؛ وأفذذرا  اداذذاجرين العمذذال مجيذذب ورذذوإل حلمايذذم الدوليذذم وا ت ا يذذم
 والشعوب؛ اان ان حلروإل األفريري ادي اإل هاا أيء طرف وهيل هتا ا خقياريموبروتوإو 

وليبيا مسزمم باووام ومحايم وتعزيز و عمال وروإل اان ان جلميب األشذ اص ادوجذو ين  -١3
ا لقذذذزام بك الذذذم ا نقإلذذذاف ال ذذذورد ه أراضذذذياا واخلاضذذذع  لو يقاذذذاا  ون متييذذذزل ويشذذذمل ذلذذذك 

والكذذاه وال عذذال لصشذذ اص الذذاين انقاكذذا ورذذو ا ا مبذذا ه ذلذذك تذذوفري اجلذذرب وضذذماناا عذذدم 
 القكرارا والقدرين ه ا نقااإاا وترد  مرتكيب ا نقااإاا اجل يمم    العدالمل

ويل الذذذاد   يذذذزال عسذذذ  النذذذزاع اد ذذذسق غذذذري الذذذداا وينطبذذذن الرذذذانون الذذذدويل اان ذذذاين أيءذذذ -١٤
وه الربوتوإول  ااضذافي   ١9٤9ه ليبيال وليبيا طرف ه ات ا ياا جنيا األربب لعام اا م قمر 

ادشذذوإم يذذف ات ا يذذاا جنيذذا والربوتوإذذول ااضذذاه ال ذذاين بأةيذذم  3األول وال ذذاينل وتق ذذ  ادذذا يف 
الدوليم وتذنا عسذ  أشذكال احلمايذم ادطبرذم عسذ   اد سدم غريخاصم أل ا تنطبن عس  النزاعاا 

عن  اددني  وغريه  من األش اص الاين   يشارإون مشارإم مباشريف ه األعمال احلربيما فء ا 
 ادعايري ال اريم لسرانون الدويل اان اين العرهل

 حماية المدنيين  -ثالثاا  
 الدولي اإلنسانيالهجمات العشوائية والنتهاكات األخر  للقانون  -ألف 

مبوجذل الرذانون الذدويل اان ذاينا يقمقذب ادذدنيون واألعيذان اددنيذم باحلمايذم مذن القعذذر   -١5
اسذذذقاداف ادوا ذذذب غذذذري الع ذذذكريمل وُ يذذذر اهلجمذذذاا بعذذذدم ألد هجذذذومل وأطذذذراف النذذذزاع مسزمذذذون 

اا تس ل وُ يذذذر أيءذذذادباشذذذريف عسذذذ  ادذذذدني  واهلجمذذذاا العشذذذواةيم الذذذ    متيذذذز بذذذ  ادذذذدني  وادرذذذا
اهلجمذذاا الذذ  يُقو ذذب أن تسدذذن خ ذذاةر عرضذذيم ه أروا  ادذذدني  و صذذاباا بذذ  ادذذدني  وتءذذر 
باألعيذذان اددنيذذم عسذذ  حنذذو م ذذرط مرارنذذم بذذاديزيف الع ذذكريم ادسموسذذم وادباشذذريف ادقو عذذمل واهلجمذذاا 
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رتكبياذذذا أمذذذام احملكمذذذم الذذذ   ذذذرإل تسذذذك ادعذذذايري تر ذذذ     م ذذذقوى جذذذراة  وذذذرب ميكذذذن حماإمذذذم م
ل ٢٠١١اجلناةيذذذذم الدوليذذذذما الذذذذ  تذذذذدخل ضذذذذمن اخقإلاصذذذذاا اجلذذذذراة  ادرتكبذذذذم ه ليبيذذذذا منذذذذا عذذذذام 

ومبوجذذذل ا ت ذذذاإل ال ياسذذذي السيذذذيبا تسقذذذزم مجيذذذب ال إلذذذاةل اد ذذذسدم با مق ذذذال لسقشذذذريعاا السيبيذذذم 
 والرانون الدويل اان اين والرانون الدويل حلروإل اان انل

مذذذا يكذذذون مذذذن الإلذذذعل  ديذذذد مذذذا  ذا إذذذان هجذذذوم اا اإل احلذذذايل ه ليبيذذذاا غالبذذذوه ال ذذذي -١6
و ديذذذد الطذذرف اد ذذذؤول عنذذذىلل بيذذد أن ادعسومذذذاا ادقاوذذذم تشذذري    وجذذذو   ذذذط مذذذن اا عشذذذواةي مذذا

اهلجماا ُت ق دم فياا أسسدم غري   يرم ه مناطن سذكنيم مكقيذم بال ذكانا وهذي عوامذل  ذد 
واسذعم اا جماا العشواةيمل فاألسسدم غري الد يرم أو ال  توك آثذار تإللا لقمعما    م قوى اهل

النطاإل  د تكون غري م ةمم داامجم أهداف ع كريم ترب ه مناطن مكقيم بال كانل واأللغام 
 ذاا طبيعم عشواةيملاا واألف اخ ادق جريف وادق جراا من خمس اا احلرب هي أيء

تن ذا ه منذاطن آهسذم بال ذكان بواسذطم أسذسدم ا إانا اهلجماا ال  ٢٠١6وه عام  -١٧
غري   يرم   تزال تق بل خب اةر ه ص وف اددني  ه مجيب أحناء ليبياا مبا ه ذلك ه بنغازد 

تشذذذذذذذرين  3١إذذذذذذذانون ال اين/ينذذذذذذذاير      ١و رنذذذذذذذم وسذذذذذذذرا وسذذذذذذذوإنم وطذذذذذذذرابسحل وه ال ذذذذذذذويف مذذذذذذذن 
  قذذذذي ا  ٢١٢ادذذذذدني ا بيذذذذنا   ضذذذذديم ه صذذذذ وف ٤98األول/أإقذذذذوبرا وثرذذذذا البع م/اد وضذذذذيم 

 رج ا  ١5١فيما جر  ا ط  ا  ٤3امرأيف و 3١و رج ا  ١٢١وإان من ب  الرقس  اال جر  ٢86و
ضذذديم مل يعذذرف جن ذذا  و/أو سذذنا ل وسذذرط أغسذذل  ٧3 ضذذافم    ا ط ذذ ا  5١امذذرأيف و ٢8و

لرقسذ  ه الرقس  ه غاراا جويم ووا ا  طذ إل نذار و إلذال وُسذجل أإذرب عذد  مذن ادذدني  ا
 بنغازدل 

ومشسا احلوا ث ادوثرم هجماا عس  األط ال ه مناطن ترفيايما وعس  خميماا تؤود  -١8
وزيران/يونيذذذذذذذىلا شذذذذذذذن اجلذذذذذذذي  الذذذذذذذوطني  ١5وعسذذذذذذذ  حمقجذذذذذذذ  م ذذذذذذذاد ل وه ااا مشذذذذذذذر ين  اخسيذذذذذذذ

ثذذم السييب/الرذذواا اجلويذذم السيبيذذم غذذاريف جويذذم عسذذ  مسعذذل لصط ذذال ه  رنذذما مذذا أ ى     صذذابم ث 
أيسول/سبقمربا شنا طاةراا لاولم اهلويم غاريف جويذم عسذ  وديرذم ماةيذم  ذرب  ٢٠أط الل وه 

 ١٤سوإنم ه اجل ريفا ما أ ى    مرقذل سذا ن ذاء وط ذل و صذابم ث ثذم أشذ اص آخذرينل وه 
ه وذي بنينذاا مذا أ ى    اا تشرين األول/أإقوبرا  إلذ ا  ذواا لسذح شذورى ثذوار بنغذازد مسعبذ

إانون ال اين/ينايرا  إل ا مجاعاا لاولم اهلويم خمي  ال ذ   الذاد   9 م فقيانل وه  صابم مخ
وأصذذابا نانيذذم أشذذ اص آخذذذرينا ا مذذن تاورغذذاءا فرقسذذذا امذذرأت  ورجذذ ا اا يذذؤود مشذذر ين  اخسيذذ

تشذرين األول/أإقذوبرا أ ى  إلذا اسذقادف اد ذي  ن  ذىل    مرقذل امذرأيف  ١6بينا  ط لل وه 
أيار/مايوا تعرضذا ميذاهريف سذسميم ه سذاوم الكذي   6وث ثم أط الل وه  و صابم ث ث ن اء

ه بنغازد لسرإلاا ما أ ى    مرقل أربعم رجذال وامذرأت  وط ذل وشذ ا آخذر لاذول اهلويذما 
آخذذذرل وجذذذاء هذذذاا اهلجذذذوم عرذذذل وذذذا ث   ذذذاثس  و عذذذا اا ش إلذذذ 3٢و   جذذذر  مذذذا   يرذذذل عذذذن 

عسذ  اا مذدني ١٢ميون لسرإلذاا مذا أسذ ر عذن مرقذل ا تعر  خ هلما مقياهرون سس٢٠١5 عام
 األ لا بينا  ث ثم أط الل
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  ١أعيان مدنيما بيناذا عسذ  وجذىل اخلإلذوص م قشذ ياال وه ال ذويف مذن اا وهومجا أيء -١9
تشذذذرين األول/أإقذذذوبرا وثَّرذذذا البع م/اد وضذذذيم سذذذبب هجمذذذاا عسذذذ   ٢8إذذذانون ال اين/ينذذذاير    

مرافذن طبيذذما مبذا ه ذلذذك  إلذا م قشذذ   ه  رنذم ه شذذباط/فرباير  قذل فيذذىل ش إلذان؛ و إلذذا 
ووزيران/يونيذذذىل؛ وهجذذذوم ب ذذذياريف م   ذذذم عسذذذ  م قشذذذ   ادرإذذذز الطذذذيب ه بنغذذذازد ه أيار/مذذذايو 

آخذذذرين بيذذذنا   ١3وزيران/يونيذذذىلا ويذذذث  ُقذذذل مخ ذذذم أشذذذ اص وُجذذذر   ٢٤اجلذذذ ء ه بنغذذذازد ه 
 ط  نل وُسجسا هجماا أخرى عس  م قش ياا ه الزاويم وسباال 

واا ومنذذذا انذذذد ع الإلذذذراع بذذذ  اجلماعذذذم اد ذذذسدم اد ذذذمايف سذذذرايا الذذذدفاع ه بنغذذذازد و ذذذ -٢٠
ا اإُقشذذذا عذذذد  مذذذن ادرذذذابر اجلماعيذذذم ه أجذذذدابيال وه ٢٠١6عمسيذذذم الكرامذذذم ه وزيران/يونيذذذىل 

ج ذذم ه  ٢9ج ذذم ه وذذي العجسذذي  ايذذا؛ واإُقشذذ ا مرذذربيف مجاعيذذم لذذا  ١٧متوز/يوليذذىلا اإُقشذذ ا 
 منطرم ادررون؛ وأفا ا ترارير بالع ور عس  عشر ج ث ه منطرم الكراسمل

حماصذذرين ه وذذي  ن ذذو يف ه بنغذذازد ويقعرضذذون لسرإلذذا ويعذذانون مذذن  ومذذا زال ادذذدنيون -٢١
ه  ن ذذذذو يف ه اا مذذذذدني 3٢نرذذذذا الغذذذذااء وادذذذذاء والرعايذذذذم الطبيذذذذمل ووثرذذذذا البع م/اد وضذذذذيم مرقذذذذل 

آب/أغ ذذذطح وتشذذذرين األول/أإقذذذوبر ه غذذذاراا جويذذذمل ومذذذن بذذذ  احملاصذذذرين عمذذذال ماذذذاجرون 
 بنغازدا و عذوا ه أيذدد مرذاتسي لسذح شذورى من سجن بوهدميم الع كرد ه سابرون وسجناء

ا  ضذذذذذافم    أشذذذذذ اص آخذذذذذرين ذُإذذذذذر أن  ذذذذذواا لسذذذذذح الشذذذذذورى ٢٠١٤ثذذذذذوار بنغذذذذذازد ه عذذذذذام 
اخقط قا  ه و ا سابنل وعس  الرغ  من جاو  الوساطم ال   عمقاا البع ما مل يقوصل لسذح 

  ات ذذاإل بشذذأن سذذبل  جذذ ء الشذذورى واجلذذي  الذذوطني السيذذيب نيسذذول  ايذذم تشذذرين األول/أإقذذوبر  
 اددني ل 

 انتهاكات الحق  ي الحياةف بما  ي ذلم القتل غير المشروع -باء 
  يذذر الرذذانون الذذدويل حلرذذوإل اان ذذان احلرمذذان القع ذذ ي مذذن احليذذايف ويرءذذي بذذأن  مذذي -٢٢

مذن غذري  فالدولم م ؤولم عذن ا نقااإذاا الذ  ترتكباذا اجلاذاا ال اعسذم ل(١)الدولم احلن ه احليايف
الدول الذ  يعمذل أفرا هذا حل ذاب ال ذسطاا احلكوميذم أو وإذ ء هلذال وتءذمن احلكومذاا ادرا بذم 
الإلارمم جلميذب ادذوظ   اد ذؤول  عذن ا عقرذال وا وقجذازا مبذا ه ذلذك الوضذو  ه الق س ذل 

طسعون ومبوجذذل الرذذانون الذذدويل اان ذذاينا ُ يذذر  قذذل ادذذدني  وأد أشذذ اص   يءذذ ل(٢)الريذذا د
بذدور نشذط ه األعمذال الرقاليذذمل و يذر  قذل أفذرا  الرذذواا اد ذسدم الذاين ي ذسمون أن  ذذا ا أو 

 ل(3)العاجزين عن الرقال )م ل األسرى أو ادراتس  اجلرو  الاين باتوا غري  ا رين عس  الرقال(

__________ 

 (ل١)6انيرا عس  سبيل اد الا العاد الدويل اخلاص باحلروإل اددنيم وال ياسيما ادا يف  (١)
مذذذن ادبذذذا ل ادقعسرذذذم بذذذادنب والقرإلذذذي ال عذذذال  لعمسيذذذاا ااعذذذدام خذذذار  نطذذذاإل الرذذذانون وااعذذذدام  ٢انيذذذر ادبذذذدأ  (٢)

 القع  ي وااعدام بإجراءاا موجزيفل
 ()أ( من بروتوإوهلا ااضاه ال اينل٢)٤من ات ا ياا جنيا وادا يف  3ادا يف ادشوإم  انير (3)
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وخسإلذذذا البع م/اد وضذذذيم    أن اجلماعذذذاا اد ذذذسدما مبذذذا ه ذلذذذك بعذذذ  اجلماعذذذاا  -٢3
دؤس ذذاا الدولذذما م ذذؤولم عذذن  قذذل مذذدني  وحمقجذذزين ه انقاذذاك لسدذذن ه احليذذايف اا القابعذذم  ةيذذ

 وألوكام الرانون الدويل اان اينل 
ا تسرذذا البع م/اد وضذذيم ترذذارير عذذن عمسيذذاا  قذذل غذذري مشذذروعم ن ذذاهتا ٢٠١6وه عذذام  -٢٤

أمذذاإن خمقس ذذم مذذن طذذرابسح وزيران/يونيذذىلا ُع ذذر ه  9مجاعذذاا م ذذسدم مذذن مجيذذب األطذذرافل وه 
إانوا عس  صسم بنيام الرااه ال ابن وهي مإلذابم بطسرذاا ناريذمل وإانذا   رج ا  ١٢عس  ج ث 

ج ث سجناء إان مكقل الناةل العام  د أمذر لقذوه بذاافرا  عذنا  مذن  ١٢مجيب هاه اجل ث الذ 
واء الروميذذي سذذجن الروميذذي ه طذذرابسحل وت ذذيطر عسذذ  سذذجن الروميذذي مجاعذذم م ذذسدم  مذذل اسذذ  لذذ

لسشذرطم الرءذاةيمل و  تذزال اليذروف احمليطذم بعمسيذاا الرقذل هذاه غذري واضذدما اا وهي تابعم  ةيذ
مبا ه ذلك ما  ذا إان ال جناء  ذد أفذر  عذنا   بذل  ذقسا ل وذإذر مكقذل الناةذل العذام أنذىل فذقق 

 لكنىل مل يعسن النقاةج ال  توصل  لياا بعدل ااا  رير
ج ذم ه مكذل لسن ايذاا ه وذي السي ذي ه بنغذذازدا  ١٤ىلا ُع ذر عسذ  متوز/يوليذ ٢١وه  -٢5
ج ذذث ه مكذذل آخذذر لسن ايذذاا ه وذذي الشذذيبنمل  ١٠تشذذرين األول/أإقذذوبرا ُع ذذر عسذذ   ٢9وه 

وت ذذيطر عسذذ  احليذذ  مجاعذذاا مواليذذم لرذذواا عمسيذذم الكرامذذمل وتشذذري القرذذارير    أن اجل ذذث الذذ  
د و مذذل آثذذار تعذذايل وطسرذذاا ناريذذما   سذذيما ه ع ذذر عسياذذا إانذذا ألشذذ اص مكبسذذي األيذذد

الذذرأسل ويبذذدو أن مجاعذذاا م ذذسدم لاولذذم اهلويذذما تذذرتبط عسذذ  مذذا يبذذدو برذذواا عمسيذذم الكرامذذما  
إانا اخقط ذا مذا   يرذل عذن مخ ذم مذن هذؤ ء الءذدايال وذُإذر أن مكقذل وزاريف الداخسيذم ه 

متوز/يوليذذىلا لكنذذىل مل ينشذذر أيذذم نقذذاةج هلذذاا ه عمسيذذاا الرقذذل الذذ  نُ ذذاا ه اا بنغذذازد فذذقق  ريرذذ
 القدرينل 

و ذذد تسرذذا البع م/اد وضذذيم معسومذذاا بشذذأن عمسيذذاا اخقطذذاف و قذذل لبذذالغ  وأط ذذال  -٢6
عس  يذد مجاعذاا م ذسدم أو عإلذاباا لذرم  عذا ي ل فعسذ  سذبيل اد ذالا ُع ذر ه غذرب ليبيذاا 

ل آثذذذار تعذذذايل ووذذذول ر بقذذذىل سذذذسك  مذذذاا عامذذذ ١١شذذذباط/فربايرا عسذذذ  ج ذذذم صذذذيب عمذذذره  ٢٤ه 
بينمذذا  اا يومذذ 68معذذدين ه منطرذذم صذذيا  ه طذذرابسحل وإذذان خذذاط وه  ذذد أم ذذكوا بذذىل  بذذل ذلذذك بذذذ 

إان ه طريرىل    اددرسم وطسبوا فديم من أسرتىلل وذُإر أن  واا األمن ادرإزيم/مجاعم أبو سسي  
متوز/يوليذذىلا وعسياذذا  ١6ع ه ه طذذرابسح اخقط ذذا أوذذد الشذذبانل و ذذد ُع ذذر عسذذ  ج قذذىل ه الشذذار 

تشرين ال اين/نوفمربا ع ر عس  ج م ط سم ه الرابعم من العمر  ٤آثار ضرب مرب  وإدماال وه 
اال يومذ ١5ه وي ادعموريف ه ورش انمل وإانا مجاعم م سدم  د اخقط ا الط سذم  بذل ذلذك بذذ 

والر بذما عرذل  سذا أسذرهتا  و د ُع ر عس  ج قاا ه مزرعم ماجوريف وعسياا آثار جرو  ه الرأس
 عن  فب فديمل 

 وه شذذرإل ليبيذذاا اخقط ذذا لموعذذاا م ذذسدم مقدال ذذم مذذب  ذذواا عمسيذذم الكرامذذم رجذذ ا  -٢٧
أيار/مذذذايو وهذذذي  مذذذل  ٢6ني ذذذان/أبريلل و ذذذد ُع ذذذر عسذذذ  ج قذذذىل ه  6مذذذن منزلذذذىل ه بنغذذذازد ه 

الذم  اثسذما اوُقجذز رجذل ع ماا تعايلا بيناذا إ ذر ه اليذدا و صذاباا بطسرذاا ناريذمل وه و
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وأو ع دذذديف شذذارين ه مرإذذز اوقجذذاز تذذديره مجاعذذم م ذذسدم مقدال ذذم مذذب  ٢٠١6ه شذذباط/فرباير 
 ذذواا عمسيذذذم الكرامذذم ه تذذذوإريفل وأطسذذن سذذذراوىلا لكنذذذىل اخقطذذا ه و ذذذا  وذذن مذذذن الشذذذارع ه 

ار تعذايلا ني ان/أبريل وهي  مل آث 3٠ني ان/أبريلل و د ُع ر عس  ج قىل ه  ٢9أجدابيا ه 
 بيناا وروإل بال جاةرا و صاباا بطسراا ناريمل 

يوليىلا اخقطا م سدون لاولذون مذوظ  ا اثنذ  مذن مكقذل ال ذجل /متوز ٢5وبقاريخ  -٢8
 متوز/يوليىلا ُع ر عس  ج قياما ه أود شوارع سباال  ٢٧اددين ه مرزإلا جنوب ليبيال وه 

أيار/مذايوا  قذل م ذسدون لاولذون ناشذطاا  ١٠عن ودوث اغقيا ال ف ي اا وأُبسغ أيء -٢9
آذار/مذارسا اغقيذل مذدافب  ١6 ع مياا ه سباا بإط إل النار عسيذىل مذن  اخذل سذياريف عذابريفل وه 
 عن وروإل اان ان ه هجوم ب ياريف م   م وسط مدينم  رنمل

 ا عمسيذاا  عذدام ل ذجناءل ف ذي إذانون ال اين/ينذايرا أفذااا ووثرا البع م/اد وضيم أيء -3٠
القرذارير بذأن لموعذاا بايعذا تنيذي  الدولذم ااسذ ميم  طعذا رسوس سذقم سذجناء؛ بيذنا  ث ثذذم 
من مجاعذم وذرس ادنشذلا الن طيذم وث ثذم م ذؤول  حمسيذ  ه سذرال وأعذدما هذاه اجملموعذاا 

ذذرتىل  بذذل ذلذذك ب  ثذذم أشذذارا وعسرذذا ج ذذده عسذذ  اا شذذرطياا أيءذذ ه إذذانون ال اين/ينذذايرا إانذذا أسسس
مخ ذذم سذذجناء ذإذذور ه سذذرا ه آذار/مذذارسا اا سذذاعم ه هذذراويفل وأعذذدما أيءذذ ٧٢دذذديف عمذذو  

 وث ثم  رض  ه متوز/يوليىل إانوا  د  دموا الرعايم الطبيم ألفرا  اجلي  الوطني السييبل 
آذار/مذذذذارسا ن ذذذذا لسذذذذح شذذذذورى اجملاهذذذذدين ه  رنذذذذم عمسيذذذذاا  عذذذذدام ل مانيذذذذم  ٢٠وه  -3١

أشذذذ اص ا عذذذ  أ ذذذذ  أعءذذذاء ه تنيذذذذي  الدولذذذم ااسذذذذ ميمل واخقط ذذذا مجاعذذذذاا م ذذذسدم مذذذذن 
ورشذذذذذ انم سذذذذذذقم رجذذذذذذال م أعذذذذذدمقا  ه آذار/مذذذذذذارسل وه وزيران/يونيذذذذذذىلا أفذذذذذا ا القرذذذذذذارير بذذذذذذأن 

رجسذذ  اهتمقامذذا بارتكذذاب جذذراة  مل  ذذد ها ه    ادذذصاا األمذذن ادرإذذزد أعذذدما عسذذ ذذو  مجاعذذم
  إلر بن غشريل 

وتسرذذا البع م/اد وضذذيم معسومذذاا ت يذذد بذذأن  ذذواا البنيذذان ادرصذذوص أعذذدماا ه أواةذذل  -3٢
اشذذذقباا ه انقماةذذذىل    تنيذذذي  الدولذذذم ااسذذذ ميم ه سذذذراا بُعيذذذد ت ذذذسي   وزيران/يونيذذذىلا رجذذذ ا 

تنا سا وساةل القواصل ا جقماعي ت جي ا فيديو تب ا عسذ  أيسول/سبقمربا  ٢١ن  ىلل وه 
ما يبدوا سوء معامسم  واا البنيان ادرصوص لرجل اهتمقىل با نقماء    تنيي  الدولم ااسذ ميمل 

 وتسا ذلك مزاع  بأنىل أُعدم بعد ذلكل 
مذذن ولطادذذا  عمذذا البع م/اد وضذذيم الءذذدايا وأسذذره ا فرذذدما هلذذ  ادشذذوريف وتذذدخسا  -33

أجساذذ  لذذدى اد ذذؤول  احلكذذومي  واجلماعذذاا اد ذذسدم عسذذ  مجيذذب اد ذذقوياا عذذن طريذذن عرذذد 
ا جقماعاا و رسال الرساةل و صدار البياناا العاممل و د أصذدرا البع ذم ترريذراا شذارياا منقيمذاا 
 عذذن اخل ذذاةر ه صذذ وف ادذذدني  ه ليبيذذال إمذذا  ذذدما الذذدع     اجملقمذذب ادذذدين ه العمذذل عسذذ 
وذذذا ا تذذذأم  احلمايذذذما مذذذن خذذذ ل القعذذذاون ادباشذذذر وبنذذذاء الرذذذدرااا وأجذذذرا جس ذذذاا  واطذذذم 
منقيمم مب اجملقمب الدويلل و عما أيءاا جاو  الوساطم احملسيم مب إل من اجلي  الذوطني السيذيب 
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ولسح شورى ثوار بنغذازد لسقوصذل    و ذا اطذ إل النذار وا ت ذاإل عسذ   جذ ء مجيذب ادذدني  
 اتس  اجلرو  من  ن و يف ه بنغازدل وادر
و يذذذل البع م/اد وضذذذيم وذذذا ا فر يذذذم م ذذذرييف لسرسذذذن    ادنيمذذذاا ذاا الإلذذذسما وي مذذذا  -3٤

أمكذن ذلذكل وتقسرذ  بانقيذام طسبذاا لقذوفري الرعايذم الطبيذم لسمذدني  ضذدايا اهلجمذاا العشذواةيم 
ي ذذوريف تذذوفر الذذدع  الذذ زم وضذذدايا انقااإذذاا وجتذذاوزاا ورذذوإل اان ذذانا وتبدذذث عذذن بذذرامج م

 وتقماش  مب طبيعقىل وم قواهل

 الفئات محور التركيز -رابعاا  
 النساء -ألف 

صذذذد ا ليبيذذذا عسذذذ  ات ا يذذذم الرءذذذاء عسذذذ  مجيذذذب أشذذذكال القمييذذذز ضذذذد ادذذذرأيف وغريهذذذا مذذذن  -35
الكبذري الذاد الإلذكوك الدوليذم الذ   يذر القمييذز عسذ  أسذاس اجلذنحا ومذب ذلذك   يذزال القمييذز 

عسذذذذ  ورو اذذذذال وه أعرذذذذاب وذذذذا ا اا بالغذذذذاا تقعذذذذر  لذذذذىل ادذذذذرأيف ه الرذذذذانون وادمارسذذذذم يذذذذؤثر تذذذذأثري 
ا اضطرا عديف ناشطاا    مغذا ريف البسذد أو جتنذل ٢٠١5و ٢٠١٤الق ويا وا عقداء عامي 

ا ظسذا البع م/اد وضذذيم تقسرذ  ترذارير مذذن ناشذطاا تسرذذ  ٢٠١6ل ذا األنيذار  لذذيانل وه عذام 
أيسول/سبقمربا اخقط ا مجاعذم م ذسدم تنشذط ه منطرذم ال رنذا ا  ٢5هتديداا ه ادن  ل وه 

وعابقذذىلا مقامذذم  يذذاه بأنذذىل ذليذذربايلذ ويذذدع  ه إقاباتذذىل عسذذ  شذذبكم اانونذذا اا ه طذذرابسحا مذذدون
 وروإل ادرأيفل و  يعرف أ اربىل اآلن مكان وجو هل

اجراا بشذذكل خذذاص ل عقذذداء اجلن ذذي وغذذريه وتقعذذر  الن ذذاء احملقجذذزاا والن ذذاء اداذذ -36
مذذذن أشذذذكال العنذذذال وعذذذا يف مذذذا  ذذذرس الن ذذذاء احملقجذذذزاا ه مراإذذذز اوقجذذذاز تذذذديرها اجلماعذذذاا 
اا اد ذذذسدم ه مجيذذذب أحنذذذاء البسذذذد رجذذذال  لذذذديا   مكانيذذذم الوصذذذول    زنزانذذذاهتن  ون عواةذذذنل ووفرذذذ

اداذاجراا الذذ ت  قذزن ليبيذا باسذذق دام دعسومذاا موثو ذم تسرقاذا البع م/اد وضذذيما تقعذر  الن ذاء 
طرإل القاريلا والن اء ادوجو اا ه مراإز اوقجاز اداذاجرين الرةيذم وغذري الرةيذم ل غقإلذابل 
وروا ن اء مااجراا إن حمقجزاا إيا ا قا هن رجال م ذسدون بعيذداا عذن زنزانذاهتن ادشذوإم 

 وتعرضن ل غقإلاب ادريف تسو ادريف لعديف أيامل 
وذُسسماذ ن اء مااجراا حمقجزاا لدى مجاعاا بايعا تنيي  الدولم ااس ميم     -3٧

أفذذذرا  مذذذن ادرذذذاتس   ذذذاموا باغقإلذذذالن ادذذذريف تسذذذو ادذذذريفل وإذذذن ُيءذذذربن ويُريذذذدن  ذا وذذذاولن ادراومذذذمل 
لسءذرب ووذرمن مذن الغذااء و/أو ادذاء دذديف تإلذل    اا وتعرضا الن اء السوات واولن اهلرب أيءذ

 ليوم 
وتواجذذذذىل ادذذذذرأيف السيبيذذذذم القمييذذذذز ه م ذذذذاةل مذذذذن  بيذذذذل ترييذذذذد سذذذذ رهاا  ذ متنذذذذب اجلماعذذذذاا  -38

اد سدم ه بع  ادناطن س رها من  ون وصذي ذإذرا و   ذن هلذا نرذل جن ذيقاا    أط اهلذا أو 
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إذذي يقنذذاول مشذذروع الدسذذقور هذذاه اد ذذاةلل اا  زوجاذذال ومارسذذا منيمذذاا اجملقمذذب ادذذدين ضذذغوط
 با ت اإل ال ياسيل ول/سبقمربا أنشأ اجملسح الرةاسي ووديف  ع  ومتك  ادرأيفا عم ا أيس 8 وه

 األطفال -باء 
 وترءذي صد ا ليبيا عس  ات ا يم وروإل الط ل والربوتوإول  ا خقياري  ادسدر  لذال -39

 الندذذو وعسذذ ل اد ذذسدم بالنزاعذذاا ادقذذأثرين لصط ذذال والرعايذذم احلمايذذم الذذدول تذذوفر بذذأن ا ت ا يذذم
قذذل أط ذذال خذذ ل أعمذذال  قاليذذم اسذذق دما فياذذا أسذذسدم ثريسذذم  ُ  أعذذ ها ال الذذث ال ذذرع ه ادبذذ 

 اخذذل منذذاطن سذذكنيما وه وذذا ا تبذذا ل  طذذ إل النذذارا وب ذذبل مق جذذراا مذذن خمس ذذاا احلذذرب 
 وألغامل 
أربعذم ل و  يذزال ٢٠١6وظسذا البع م/اد وضذيم تقسرذ  ترذارير عذن اخقطذاف أط ذال عذام  -٤٠

عسذذذ  يذذذد ماذذذامج   ٢٠١5إذذذانون األول/ ي ذذذمرب   ٢الشرشذذذاردا اخُقط ذذذوا ه  أط ذذذال مذذذن أسذذذريف
لاول  ه صرمانا ه عذدا  اد رذو ينل وتعذر  أط ذال آخذرون لس طذا والرقذل إمذا يقبذ  مذن 

 ال رع ال الث أع هل 
و   نرذذا ه و ذد أ ى العنذذا اد ذذقمر    تذذدمري ادذذدارس و ريباذذاا وتشذذريد الق ميذذاا  -٤١

مدرسذذذذم ه ليبيذذذذا  ٤ ٢٠٠مدرسذذذذم مذذذذن أصذذذذل  558الكقذذذذل اددرسذذذذيمل وترذذذذول وزاريف القعسذذذذي   ن 
 ط ل ه سن الدراسمل  ٢٧9 ٠٠٠تعملا ما يءر نيوايل   
 5صذذذدم الط ذذذلا ألن الإلذذذراع يذذذؤ د    ا يذذذار اخلذذذدماا الطبيذذذمل ف ذذذي اا وتذذذأثرا أيءذذذ -٤٢

مذذذاتوا ب ذذذبل عذذذدوى بكقرييذذذم إذذذان ميكذذذن اتراسهذذذا ه اا رضذذذيع ١٢أيار/مذذذايوا أفذذذا ا األنبذذذاء بذذذأن 
ووذذديف العنايذذم ادرإذذزيف حلذذدي ي الذذو  يف ه مرإذذز سذذباا الطذذيبا وتذذوه ط ذذل وأ خذذل ث ثذذم آخذذرون    

 ووديف العنايم ادرإزيف ه مرإز طرابسح الطيب بعد تسريا  أ ويم منقايم الإل ويمل 

 (٤)المهاجرون -جيم 
لدوليذذذم حلمايذذذم ورذذذوإل مجيذذذب العمذذذال اداذذذاجرين وأفذذذرا  أسذذذره  ليبيذذذا طذذذرف ه ا ت ا يذذذم ا -٤3

وات ا يم منيمم الووديف األفريريم ال   ك  ادياهر اخلاصم مبشذك ا ال ج ذ  ه أفريريذاا لكذن 
تشذذذريعاهتا و ارسذذذاهتا   تقماشذذذ  مذذذب ادعذذذايري الدوليذذذم واا سيميذذذم اخلاصذذذم باداذذذاجرينا مبذذذن فذذذيا  

ءل وجتذرم ليبيذا اهلجذريف غذري النياميذم ولذيح لذدياا نيذام لسبذا ه طسبذاا ال ج ون ومسقم و السجذو 
 السجوءل

__________ 

ذاداذذاجر الذذدويلذا ني ذذل تعريذذا اد وضذذيما هذذو ذأد شذذ ا موجذذو  خذذار  الدولذذم الذذ  هذذو مذذن مواطنياذذا أو  (٤)
رط رأسذىل أو رعاياهاا أو هوا ه والذم الشذ ا عذد  اجلن ذيما أد شذ ا موجذو  خذار  الدولذم الذ  هذي م ذ

انير اد وضيما ادبذا ل وادبذا ل القوجيايذم ادوصذ  لذا فيمذا يقعسذن نيرذوإل اان ذان عسذ   حمل   امقىل ا عقيا يمذل
 ل ٤ا الإل دم ٢٠١٤احلدو  الدوليما 
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ووجذذذذذذدا البع م/اد وضذذذذذذيم أن اداذذذذذذاجرين ه ليبيذذذذذذا يواجاذذذذذذون طاة ذذذذذذم مذذذذذذن ا نقااإذذذذذذاا  -٤٤
ومذذن بذذ  اجلنذذايف م ذذؤولون ه الدولذذم ومجاعذذاا  ل(5)والقجذذاوزااا ه أمذذاإن ا وقجذذاز وخارجاذذا

 م سدم وأفرا ل ومل تقمكن الدولم من ضمان محايم فعالم لسمااجرين ه ليبيال
واداذذذاجرون ه ليبيذذذا معرضذذذون د ذذذاطر شذذذديديفا فاذذذ  يواجاذذذون ا وقجذذذاز القع ذذذ ي ه  -٤5

لس ديم؛ وا بقزاز؛ اا ظروف غري  ن انيم؛ والقعايلا مبا ه ذلك العنا اجلن ي؛ وا خقطاف طسب
والعمذذذل الر ذذذرد؛ والرقذذذلل واحملقجذذذزون ه مراإذذذز ا وقجذذذاز الرةيذذذم الذذذ  يذذذديرها جاذذذاز مكافدذذذم 

مذن  ون أد  جذراءاا  ءذذاةيما ااا اهلجذريف غذري الشذذرعيم القذابب لذوزاريف الداخسيذذم هذ  حمقجذزون تع ذذ 
ن انل و قجز اجلماعاا اد ذسدم ومبا يقناىف مب أوكام الرانون السييب وادعايري الدوليم حلروإل اا

آخذذرين ه أمذذاإن اوقجذذاز غذذري رةيذذمل ويعذذاين رعايذذا بسذذدان أفريريذذا اا واداربذذون وادقجذذرون أش اصذذ
جنوب الإلدراء الكربى من سوء ادعامسم بشكل خاص نقيجم لسقمييز العنإلردل إمذا أن الن ذاء 

 لعنا اجلن يلادااجراا معرضاا بوجىل خاص خلطر ا غقإلاب وغريه من أشكال ا
و د وثرا البع م/اد وضيم اليروف ال  ن انيم ال اةديف ه مراإز ا وقجاز الذ  يذديرها  -٤6

ظذروف صذديم  مذا يذو ع احملقجذزون ه خمذازن ت ذو هااا جااز مكافدم اهلجريف غري الشرعيمل وغالبذ
داا مذذذن مزريذذما و  يقذذذا  هلذذذ  سذذذوى ويذذذز ضذذذين ل سذذقسراءا و   إلذذذسون    عسذذذ   ذذذدر حمذذذدو  جذذذ

الءوء والقاويم و  يوفر هل  سوى عد   سيل لسغايم من مرافذن ا غق ذالل وتسرذا البع م/اد وضذيم 
ترذذارير عذذن وذذراس مينعذذون اداذذاجرين مذذن اسذذق دام ادذذراوي ا مذذا يءذذطره     القبذذول والقغذذوط 

سذذوء   اخذذل اد ذذقو عاا ادكقيذذم الذذ   قجذذزون فياذذال وه بعذذ  ادراإذذزا يعذذاين اداذذاجرون مذذن
تغايم وا ا  ذ  إلسون ه ادقوسط عس  مذا يرذارب ثسذث احلذد األ   مذن ال ذعراا احلراريذم الذ  
 قاجاذذا الشذذ ا البذذالغ إذذل يذذوما مذذا يذذؤ د    وذذا ا وفذذايف أو ي ذذاه  ه وذذدوثاال وتسرذذا 

ترذذذذارير عديذذذذديف ومقطابرذذذذم عذذذذن وذذذذا ا تعذذذذايلا مبذذذذا ه ذلذذذذك الءذذذذربا والعنذذذذا اا السجنذذذذم أيءذذذذ
 عمل الر رد لسمدقجزينل اجلن يا وال

ني ذذذان/أبريلا  ُقذذذل أربعذذذم اداذذذاجرين ه مرفذذذن اوقجذذذاز النإلذذذر ه الزاويذذذم وُجذذذر   ١وه  -٤٧
آخذذرين عرذل مذذا يبذذدو أنذىل حماولذذم فذذرارل وُأصذيل أوذذد احلذذراس  ذرو ل و الذذا منيمذذم  ٢٠وذوايل 

ينقاا الذذ  آب/أغ ذذطح سذذ  ١٧م ذذسد  لاذذويل اهلويذذم هذذامجوا ه  أطبذذاء بذذ  وذذدو   ن رجذذا ا 
تنرذذا اداذذاجرين ه اديذذاه الدوليذذما وأطسرذذوا النذذار عسذذ  سذذطق  يذذا يف ال ذذ ينم وصذذعدوا عسذذ  مقناذذال 
اا وأ ر ورس ال واول السييب بأنىل تعر  لس  ينما لكنىل ا ع  أن أفرا ه أطسروا النار ه اهلواءا نافي

جذذل إذذان عسذذ  مذذ  تشذذرين األول/أإقذذوبرا هذذاج  ر  ٢١أن يكونذذوا  ذذد صذذعدوا عسذذ  مقناذذال وه 
ااا ماذذاجر  ١5٠ مذذل عسذذ  مقنذذىل اا مطاطيذذاا زورإل سذذريب ُإقذذل عسيذذىل ذوذذرس ال ذذواول السيذذيبذ زور ذذ

من ال اولا ما أ ىا ني ل القراريرا    انر بىل وسروط من فيىل مذن اا نيري مي ا  ١٤عس  بعد 
__________ 

حمقجذذذذذزون ‘انيذذذذذر بع ذذذذذم األمذذذذذ  ادقدذذذذذديف لسذذذذذدع  ه ليبيا/م وضذذذذذيم األمذذذذذ  ادقدذذذذذديف ال ذذذذذاميم حلرذذذذذوإل اان ذذذذذانا ذ (5)
إذذذذذانون   ١3ترريذذذذذر وذذذذذول انقااإذذذذذاا ورذذذذذوإل اان ذذذذذان ضذذذذذد اداذذذذذاجرين ه ليبيذذذذذاذا  ‘مذذذذذن  ن ذذذذذانيقا  ولذذذذذر ون

 ل٢٠١6األول/ ي مرب 
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تذ ذا مذن ادااجرين ه البدرل وبعد اهلجوما متكنا منيمم غري وكوميما هذي منيمذم ذسذي وو 
آخذذرين ه عذذذدا  األمذذذواال اا ش إلذذذ ٢6وانقشذذال أربذذذب ج ذذثل إمذذذا اعقذذرب اا ش إلذذذ ١٢٠ نرذذاذ 

وت يذذذد القرذذذارير بذذذأن الرذذذواا البدريذذذم السيبيذذذم ه طذذذرابسح ن ذذذا و ذذذوع اهلجذذذوما لكناذذذا أ ذذذرا بأ ذذذا 
 القرا ب  ينم دنيمم ذسي ووت ذ ه اليوم ن  ىلا زاعمم أ ا إانا ه ادياه السيبيمل

 اإلعالميون والناشطون والمدا عون عن حقوق اإلنسان -دال 
  يقمقذذب ااع ميذذون والناشذذطون وادذذدافعون عذذن ورذذوإل اان ذذان نيريذذم القعبذذري ه ليبيذذال  -٤8

فاذ  يواجاذذون طاة ذم مذذن ا نقااإذذاا تشذمل ا خقطذذاف والرقذذلا أو ااعذدام بذذإجراءاا مذذوجزيفل 
ترتكذذل هذذاه ا نقااإذذاال ومل تذذقمكن الدولذذم مذذن واجلماعذذاا اد ذذسدم هذذي اجلاذذم الرةي ذذيم الذذ  

 توفري احلمايم ال عالم هل ل
ومذذذا زال ااع ميذذذون والناشذذذطون وادذذذدافعون عذذذن ورذذذوإل اان ذذذان م ذذذقادف  جملذذذاهرهت   -٤9

آذار/مذذذارسا  ٢8لسجماعذذذاا اد ذذذسدمل وه  بالذذذدفاع عذذذن  ءذذذايا ورذذذوإل اان ذذذان أو انقرذذذا ه 
واا عمسيذذذم الكرامذذذم مذذذدون ا اثنذذذ  واوقجزهتمذذذا ه مرفذذذن اعقرسذذذا لموعذذذاا م ذذذسدم مواليذذذم لرذذذ

غرينذذا ا ل وقجذذاز ه بنغذذازدل وُوذذرم ادذذدونان مذذن ا تإلذذال مبدذذام ومذذن الزيذذاراا األسذذريمل وأُفذذر  
آذار/مارسا اعُقرل مدون  صد ي عسذ  يذد لموعذاا م ذسدم  3٠عناما بعد أربعم أشارل وه 

سذذ  وسذذاةل القواصذذل ا جقمذذاعيل و ذذال  نذذىل تعذذر  ه طذذرابسح واسذذُقجوب عمذذا نشذذره مذذن مذذوا  ع
 ني ان/أبريلل  3وأطسن سراوىل ه أثناء اوقجازه لسءرب بعإلا وأُفسا عسيىل إسلل 

ني ان/أبريلا هامجا مجاعاا م سدم مؤيديف حلكومم الوفاإل الذوطني باألسذسدم  3وه  -5٠
ال ريسذذذم مبذذذ   نذذذايف النبذذذأ القس زيونيذذذم ه طذذذرابسحا ادواليذذذم لسمذذذؤمتر الذذذوطني العذذذاما ه حماولذذذم واضذذذدم 
لو ذذذا ب اذذذال و ذذذد أصذذذيل ادبذذذ  بأضذذذرار بالغذذذمل وبعذذذد ذلذذذكا  خسذذذا لموعذذذاا م ذذذسدم ادبذذذ  

 ويا ادوظ  ل وعمدا     
 ٢إمذذا يقعذذر  الإلذذد يون وااع ميذذون الذذاين يعمسذذون ه منذذاطن النذذزاع لس طذذرل ف ذذي  -5١

تشذذرين األول/أإقذذوبر عسذذ  القذذوايلا  قذذل  ناصذذم بذذايعوا تنيذذي  الدولذذم ااسذذ ميم ه  ٢متوز/يوليذذىل و
سذذراا عبذذد الرذذا ر ف ذذوكا وهذذو صذذد ي ليذذيبا وجذذريوين أورليمذذانحا وهذذو صذذد ي هولنذذددل 

وزيران/يونيذذذىلا  قذذذل  نذذذاص ه وذذذي الروارشذذذم ه بنغذذذازدا يذذذزع  أنذذذىل مذذذن ادذذذوال  جملسذذذح  ٢3 هو 
 ليبيا يُدع  خالد الشويرف الزنقاينل اا شورى ثوار بنغازدا صد ي

آذار/مذذارسا  ١6إمذذا يواجذذىل ادذذدافعون عذذن ورذذوإل اان ذذان اخلطذذر ه عمساذذ ل ف ذذي  -5٢
م   ذذم وسذذط مدينذذم  رنذذمل وإذذان بذذو  هذذل  ذذد اغقيذذل عبذذد الباسذذط بذذو ذهذذل ه هجذذوم ب ذذياريف 

 افب ل نواا عديديف عن سيا يف الرانون ووروإل اان ان ه ليبيال وتسر  العديذد مذن القاديذداا 
 ل٢٠١٤و ٢٠١3بالرقل ب بل عمسىل وجنا من حماول  اغقيال عامي 
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لذذوطني ( مذذن ا ت ذذاإل ال ياسذذي السيذذيب األطذذراف بذذدع  اجملسذذح ا6)٢6وبينمذذا تُسذذزم ادذذا يف  -53
لسدريذاا اددنيذم وورذذوإل اان ذانا وهذو ادؤس ذذم الوطنيذم حلرذذوإل اان ذانا مذن أجذذل متكينذىل مذذن 

 ٢٠١5و ٢٠١٤بعذذدل وه عذذامي اا الريذذام مباامذذىل عسذذ  أإمذذل وجذذىلا مل يباشذذر اجملسذذح عمسذذىل فعسيذذ
تعذذذر  موظ ذذذو هذذذاا اجملسذذذح وأعءذذذاء هي قذذذىل اا اريذذذم لسقاديذذذد وأجذذذربوا عسذذذ   غذذذ إل مكذذذاتبا  ه 

ومل  ذذد ها لذذىل  ٢٠١٤حل وفذذر بعءذذا  مذذن البسذذدل وانرءذذا و يذذم اجملسذذح ه أواخذذر عذذام طذذرابس
لسح النوابا و بما يرقءي الرانونل وعينا اهلي م القشريعيم ال ابرما أد ادؤمتر الوطني العاما 

 ل ٢٠١5مؤس م موازيم ه آذار/مارس 

 الدعم  
القذذذدخل ادباشذذذر لذذذدى احلكومذذذم تعمذذذل البع م/اد وضذذذيم عسذذذ   عذذذ  الءذذذدايا عذذذن طريذذذن  -5٤

وغريهذذا مذذن النيذذراء بشذذأن احلذذا ا ال ر يذذم واد ذذاةل اد ذذرييف لسرسذذنا وترذذدم  واطذذاا منقيمذذم    
بقدسيل السواةق الإلا ريف عذن جلنذم اجملقمذب ادذدينا وهذي اا اجملقمب الدويل ه هاا الشأنل وتروم أيء

وليذذذما و ذذذذيط اد ذذذؤول  السيبيذذذذ  الد ال ذذذسطم الذذذذ  تشذذذرف عسذذذذ  عمذذذل ادنيمذذذذاا غذذذري احلكوميذذذذم
 بشأن عدم امق ال السواةق لسمعايري الدوليم حلروإل اان انل اا واجملقمب الدويل عسم

وأصدرا البع م/اد وضيم بانقيام بيانذاا عامذم عذن ال  ذاا موضذب الوإيذزا مبذا ه ذلذك  -55
مرفذذذذن النإلذذذذر  عذذذذن اغقيذذذذال عبذذذذد الباسذذذذط بذذذذو ذهذذذذل ه آذار/مذذذذارس؛ ومرقذذذذل أربعذذذذم ماذذذذاجرين ه

ل وقجذذذذذاز ه ني ذذذذذان/أبريل؛ و يذذذذذام اجملسذذذذذح الرةاسذذذذذي بإنشذذذذذاء ووذذذذذديف لذذذذذدع  ومتكذذذذذ  ادذذذذذرأيف ه 
تعذذرب فيامذذا اا أيسول/سذبقمربل وه اليذذوم العذادي حلريذذم الإلذدافما أصذذدرا البع ذذم شذريط فيذذديو وبيانذ

ا شذواك عن  ع  الإلد ي  ه ليبيال ونيما أو  عما وسراا عمل ل اةديف اجملقمب اددينا ب
مب معاد الراهريف لدراساا وروإل اان انا ومؤس م هذاينري  بذولا ومنيمذاا تون ذيم وليبيذما 

وسرم عمل ل اةديف جااز مكافدم اهلجريف غري الشذرعيم اا وشرإاء من األم  ادقدديفل و عما أيء
 وول ادعايري الدوليم ادقعسرم باهلجريف والسجوءل 

واددافع  عن وروإل اان ان ي قررون عذا يف    الذدع  ولووظ أن ااع مي  والناشط   -56
األساسذذي الذذ زم حلمذذايقا ا مبذذا ه ذلذذك الذذدع  ادذذايل لصشذذ اص ادعرضذذ  لس طذذر لقمكيذذنا  مذذن 
مغذذذا ريف ليبيذذذا والبرذذذاء خارجاذذذا    وذذذ  ضذذذمان اليذذذروف اآلمنذذذم لعذذذو هت ل إمذذذا ييذذذل اسذذذقمرار بنذذذاء 

 يما الن اء منا ا من ا وقياجاا اهلاممل دراا اددافع  عن وروإل اان انا   س

 إقامة العدل -خامساا  
 لمحة عامة -ألف 

يسذذذزم الرذذذانون الذذذدويل حلرذذذوإل اان ذذذان الذذذدول بذذذأن تك ذذذل ألد شذذذ ا تُنقاذذذك ورو ذذذىل  -5٧
 مكانيم الوصول    سبيل انقإلاف مقا  وفورد وفعالل وعا يف ما يقدرن ذلك من خذ ل  طذار 

فعالل و قا  ااطار الرذانوين الرذاة  ه ليبيذا    مراجعذم دواءمقذىل مذب  انوين م ة  ونيام  ءاةي 
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ادعايري الدوليم حلروإل اان انل ومب ذلكا   ميكن بال جاذو  جذا يف ه لذال  صذ   الرذوان  
ه اليذذذروف احلاليذذذم غذذذري اد ذذذقرريفل فاجلاذذذاز الرءذذذاةي يقعذذذر   عقذذذداءاا م ذذذقمريف تعيذذذن عمسذذذىل 

والذذم اعقذذداء عسذذ   ءذذايف ومذذدع  عذذام ا ه ال ذذويف مذذن  3٧/اد وضذذيم بشذذديفل و ذذد وثرذذا البع م
ل وتذذذذؤثر الءذذذذغوط ال ياسذذذذيم عسذذذذ  الإلذذذذعيد احملسذذذذي ٢٠١6   متوز/يوليذذذذىل  ٢٠١٢وزيران/يونيذذذذىل 
 عس  ويا  ال سطم الرءاةيمل اا واا سيمي أيء

مذذذن و ذذذد أ ى عجذذذز النيذذذام الرءذذذاةي عذذذن العمذذذل ب عاليذذذم    انقشذذذار ظذذذاهريف اافذذذ ا  -58
العرذاب عسذ  نطذاإل واسذبا   سذيما فيمذذا يقعسذن با نقااإذاا الذ  ترتكباذا اجلماعذاا اد ذذسدمل 
وعسذذذ  الذذذرغ  مذذذن ا نقااإذذذاا اليوميذذذما لي ذذذا البع م/اد وضذذذيم عسذذذ  عسذذذ  بذذذأد م ورذذذم  ءذذذاةيم 
ألعءذذاء اجلماعذذاا اد ذذذسدم أو م ذذؤويل الدولذذم عذذذن اجلذذراة  ادقإلذذسم با نقااإذذذاا ادرتكبذذم منذذذا 

ل أمذذذا األمذذذر اا ذذذاجمل فيقم ذذذل ه برذذذاء هي ذذذاا رةي ذذذيم م ذذذل احملكمذذذم العسيذذذاا ولسذذذح ٢٠١١ عذذذام
الرءذذذذاء األعسذذذذ ا ومكقذذذذل الناةذذذذل العذذذذاما والشذذذذرطم الرءذذذذاةيم )  اريف ال ذذذذجون( مووذذذذديفا رغذذذذ  

 ا نر ام ال ياسي وت قا مؤس اا الدولمل 

 الدستور -باء 
بذذذذذذذذم لإلذذذذذذذذياغم مشذذذذذذذذروع الدسذذذذذذذذقور ه آذار/مذذذذذذذذارس اجقمعذذذذذذذذا اهلي ذذذذذذذذم القأسي ذذذذذذذذيم ادنق  -59

آذار/مذذذذارسا إقذذذذل اد ذذذذو   ٢3وني ذذذذان/أبريل لوضذذذذب الإلذذذذيغم النااةيذذذذم دشذذذذروع الدسذذذذقورل وه 
ال امي    أعءاء اهلي م حل ا  عس  تعزيذز أوكذام ورذوإل اان ذان ه ادشذروعا مبذا يقماشذ  مذب 

ه ذلذذك القمييذذز ضذذد ادذذرأيف؛ وضذذمان ادعذذايري الدوليذذمل وشذذد  عسذذ  احلاجذذم    ويذذر القمييذذزا مبذذا 
محايذذم ال ج ذذ  مذذن ااعذذا يف الر ذذريم؛ و  را   شذذاراا    ويذذر القعذذايل؛ وضذذماناا احملاإمذذم 

و لغاء عروبم ااعدام أو ترييد تطبيراا؛ وضماناا وريم الدين وادعقرذد والذرأد والقعبذريل  العا لم؛
مذب ادعذايري الدوليذم حلرذوإل اا   يقوافذن متامذورغ  أن مشروع الدسقور الاد ُوضذب ه ني ذان/أبريل 

اان ذذانا فإنذذىل ينطذذود عسذذ  بعذذ  القد ذذيناا ه لذذا ا القمييذذز ضذذد ادذذرأيفا وويذذر القعذذايلا 
 ووريم تكوين اجلمعيااا والرءاء عس  العبو يم وا سو اإل وا جتار بالبشرل 

 ذذد صذذوتوا لإلذذار  ويعيذذن اسذذقمرار اخلذذ ف عمذذا  ذا إذذان عذذد  إذذاف مذذن أعءذذاء اهلي ذذم -6٠
اعقمذذذذا  ادشذذذذروع اخلطذذذذواا القاليذذذذم متايذذذذداا ا ذذذذراره ه اسذذذذق قاء وطذذذذنيل وتواصذذذذل البع ذذذذم اتإلذذذذا هتا 

 باألش اص الاين يراطعون اجلمعيم لقي ري القوصل    ات اإل عس  مشروع الدسقورل

 التفاق السياسي اللي ي -جيم 
امم العدل وسيا يف الرانون مذن ا ت ذاإل مل  رز تردم ياإر ه تن يا األوكام اخلاصم بإ  -6١

ال ياسي السييبل ومن شأن تن يا هذاه األوكذام أن يبذد  العديذد مذن الشذواغل ادقعسرذم بذااف ا 
مذذذذذن العرذذذذذاب وا نقااإذذذذذاا الذذذذذ  ترتكباذذذذذا اجلماعذذذذذاا اد ذذذذذسدمل ويرءذذذذذي ا ت ذذذذذاإل بذذذذذأن تطسذذذذذن 

ت ذذذسما     ال ذذذذسطاا اجلماعذذذاا اد ذذذسدم سذذذرا  األشذذذ اص احملقجذذذزين  ون سذذذند  ذذذانوين أو 
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الرءذذاةيم؛ وأن ترذذدم ال ذذسطاا الرءذذاةيم هذذؤ ء األشذذ اص    الرءذذاء أو تطسذذن سذذراوا ؛ وأن 
عسذ  مذنق ال ذسطاا اا توفر ال سطاا الرءاةيم اد قإلم احلمايم ال عالم هل ل وينا ا ت ذاإل أيءذ

 قو يذذذذاالرءذذذذاةيم صذذذذ ويم وإلذذذذريم ه ا وق ذذذذان بذذذذاحملقجزين وال ذذذذجناء وعسذذذذ  وإلذذذذر سذذذذسطم ال
وما زال يقع  عس  اجملسح الرةاسي أن  ذرز ترذدما ه تن يذا  ل(6)وا وقجاز لي اا  ن اذ الرانون

بقشذذكيل اا أيار/مذذايوا  ذذرار  9هذذاه األوكذذامل وه م ذذألم ذاا صذذسما أصذذدر اجملسذذح الرةاسذذيا ه 
م وذذرس رةاسذذي مذذن  ذذواا اجلذذي  والشذذرطم يقذذو  تذذأم  سذذ مم أعءذذاء اجملسذذح الرةاسذذي ووراسذذ

 لسدرس الرةاسي ه آب/أغ طحل اا ادرافن العاممل وع َّ  اةد

الحتجدداا التعسددفيف والحرمددان مددن الحريددةف والتعدد ير وغيددر  مددن ضددرو  سددوء  -دال 
 المعاملة

ويُعقذذذذرب  ل(٧)ا عقرذذذذال أو ا وقجذذذذاز القع ذذذذ ي   يذذذذر الرذذذذانون الذذذذدويل حلرذذذذوإل اان ذذذذان -6٢
ألوكام الرانون الوطنيا أو إذان غذري مناسذل أو غذري عذا ل أو اا  ذا إان منافياا ا وقجاز تع  ي

ولسشذذ ا احملقجذذز طاة ذذم مذذن احلرذذوإل  ل(8)غذري معرذذول أو غذذري ضذذرورد ه ظذذل اليذذروف ال ذذاةديف
ادقعسرذذذم بذذذااجراءاا الرانونيذذذم الواجبذذذما مبذذذا ه ذلذذذك احلذذذن ه اد ذذذول أمذذذام سذذذسطم  ءذذذاةيم وه أن 

وه ني ذذان/أبريلا اعقمذذد ال ريذذن العامذذل ادعذذذني  ل(9)عنذذىل خذذ ل ماسذذم معرولذذم أو أن ي ذذر  ذذاإ  
با وقجذذاز القع ذذ ي القذذابب لصمذذ  ادقدذذديف رأيذذ ا خسذذا ه أوذذدةا    أن امذذرأيف تبسذذغ اخلام ذذم 

م ذذذؤو ا مذذذن  ١٢وخسذذذا ه ثانيامذذذا    أن ااا دذذذديف سذذذنم ترريبذذذاا وال ذذذق  وابناذذذا اوقجذذذزا تع ذذذ 
 ويقءذمن ل(١٠)ل واا تزيذد عذن أربذب سذنواااا اوُقجزوا تع   اد ؤول  ال ابر  ه عاد الرااه

__________ 

 ل٤٤(ا وادا يف ٤( و)3( و)٢)٢6انير ادا يف  (6)
(ا والسجنذذم ادعنيذذم نيرذذوإل اان ذذانا القعسيذذن ١)9انيذذر العاذذد الذذدويل اخلذذاص بذذاحلروإل اددنيذذم وال ياسذذيما ادذذا يف  (٧)

الءذذماناا ااجراةيذذم اا ( بشذذأن وذذن ال ذذر  ه احلريذذم وىف األمذذان عسذذ  ش إلذذىلل انيذذر أيءذذ٢٠١٤)35ر ذذ  العذذام 
لصشذ اص احملقجذزين مبوجذل لموعذم ادبذا ل ادقعسرذم نيمايذم مجيذب األشذ اص الذاين يقعرضذون ألد شذكل مذن 

 ل٤3/١٧3أشكال ا وقجاز أو ال جنا ال  اعقمدهتا اجلمعيم العامم ه  رارها 
تذذر  اليذذروف الذذ  يعقذذرب فياذذا ال ريذذن العامذذل ادعذذني با وقجذذاز القع ذذ ي القذذابب لصمذذ  ادقدذذديف احلرمذذان مذذن احلريذذم  (8)

بذذذاءل وأوضذذذدا السجنذذذم ادعنيذذذم نيرذذذوإل اان ذذذان أن معذذذ  -ا البذذذاب رابعذذذاا ٢6ه صذذذدي م الو ذذذاةب ر ذذذ  اا تع ذذذ ي
دم اد ءمذذم واليسذذ  وعذذدم  مكانيذذم القنبذذؤذ ليشذذمل عناصذذر عذذاا واسذذعاا مإلذذطسق ذتع ذذ يذ  ذذل أن ي  ذذر ذت  ذذري 

اآلراء الذ  اعقمذدهتا السجنذم ادعنيذم نيرذوإل اان ذان  هوغو فذان أل ذن ضذد هولنذدااا 3٠5/١998الب غ ر    ه
 ل8-5ا ال رريف ١99٠متوز/يوليىل  ٢3ه 

ااجذذذذراءاا الرانونيذذذذم  9(ل وتذذذذوجز ادذذذذا يف 3)9انيذذذذر العاذذذذد الذذذذدويل اخلذذذذاص بذذذذاحلروإل اددنيذذذذم وال ياسذذذذيما ادذذذذا يف  (9)
 الواجبم األخرى ذاا الإلسم بالقو يا وا وقجازل

 ل٤/٢٠١6ور    3/٢٠١6ال رين العامل ادعني با وقجاز القع  يا الرأيان ر    (١٠)
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لسقعذذذايل وغذذذريه مذذذن ضذذذروب ادعامسذذذم أو العروبذذذم اا مطسرذذذاا الرذذذانون الذذذدويل حلرذذذوإل اان ذذذان ويذذذر 
الراسيم أو ال  ن انيم أو اداينم
(١١)

. 
وخسإلذذذا البع م/اد وضذذذيم    انقشذذذار ا وقجذذذاز القع ذذذ يا وسذذذسل احلريذذذما والقعذذذايل  -63

ومذذن بذذ  الءذذدايا ماذذاجرون  ل(١٢)وغذذريه مذذن ضذذروب ادعامسذذم ال ذذي م عسذذ  نطذذاإل واسذذب ه ليبيذذا
وأشذذ اص ُي ذذقادفون ب ذذبل هذذويقا  أو رأياذذ ل وغالبيذذم اجلنذذايف مذذن أفذذرا  اجلماعذذاا اد ذذسدما 

 الاين يقإلرف بعءا  حل اب الدولما ومن موظ ي الدولمل
اسذق دام اجلماعذاا اد ذسدم أل اء و د ت ا ما مشذكسم اافذ ا مذن العرذاب ب ذبل  -6٤

ا أُ لذذذذا اجلماعذذذذاا ٢٠١٢ماذذذذام ادذذذذوظ   احلكذذذذومي  ادكس ذذذذ  بإن ذذذذاذ الرذذذذانونل ومنذذذذا عذذذذام 
اد ذذسدم اةيذذا ه خمقسذذا هياإذذل الدولذذما مبذذا ه ذلذذك وزاراا الذذدفاع والداخسيذذم والعذذدلا لكناذذا 

اخلاصذذذم لذذذال ومبوجذذذل هذذذاا  ظسذذذاا ه ادمارسذذذم العمسيذذذما  ذذذافظ عسذذذ  هياإذذذل الريذذذا يف وادرا بذذذم
الوتيلا تواصل الدولم  فب رواتل هاه اجلماعذاا الذ  تواصذل ا ضذط ع مباذام  ن ذاذ الرذانونا  
إذذذالقو يا و  اريف مراإذذذز ا وقجذذذازا ه ظذذذل انعذذذدام أو ضذذذعا ااشذذذراف أو الر ابذذذم مذذذن جانذذذل 

 احلكوممل 
 8 ٠٠٠و 6 ٠٠٠ ويذذذذذواو  عذذذذذد  احملقجذذذذذزين وال ذذذذذجناء ه سذذذذذجون وزاريف العذذذذذدل بذذذذذ  -65

ه اداةذذذم مذذذنا  مو عذذذون ه مرافذذذن ا وقجذذذاز ال ذذذابن لسمداإمذذذم  9٠وأإ ذذذر مذذذن  ل(١3)شذذذ ا
ويث يربعون منا سنوااا ه إ ري من األويانا  ون أد أمل ه اخلءذوع حملاإمذمل ومذن بيذنا  

ل ٢٠١١أشذذذذذ اص حمقجذذذذذزون ألسذذذذذباب ذاا صذذذذذسم بذذذذذالنزاعا وإ ذذذذذري مذذذذذنا  حمقجذذذذذزون منذذذذذا عذذذذذام 
عذذذذذد  احملقجذذذذذزين ه مراإذذذذذز ا وقجذذذذذاز الذذذذذ  تذذذذذديرها وزاريف الذذذذذدفاع أو وزاريف الداخسيذذذذذم يُعذذذذذرف  و 
 اجلماعاا اد سدمل  أو
وتقسر  البع م/اد وضيم بانقيام معسوماا عن وا ا ا وقجاز القع  ي وسذسل احلريذم  -66

ةاذذذ  ه ليبيذذذال وتواصذذذل اجلماعذذذاا اد ذذذسدم اوقجذذذاز األفذذذرا ا وذلذذذك ه أويذذذان إ ذذذرييف ب ذذذبل آرا
ال ياسذذذيم أو انقمذذذاءاهت  الربسيذذذم أو غذذذري الربسيذذذما أو  قجذذذزه  بكذذذل ب ذذذاطم دبذذذا لقا  مبدقجذذذزين 

مذذذا  قجذذذز األشذذذ اص مذذذن  ون أيذذذم  جذذذراءاا  ءذذذاةيما وه بعذذذ  األويذذذان رغذذذ  اا آخذذرينل وإ ذذذري 
ما يقعر  احملقجذزون لسقعذايل أو اا صدور أوامر عن مكقل الناةل العام بإط إل سراوا ل وإ ري 

ُيكرهون عس  اا  ء باعوافاال وه بع  األويانا تُبث اا ريه من ضروب سوء ادعامسم وأويانغ

__________ 

انيذذر ات ا يذذم مناهءذذم القعذذايل وغذذريه مذذن ضذذروب ادعامسذذم أو العروبذذم الراسذذيم أو ال  ن ذذانيم أو اداينذذما والعاذذد  (١١)
 ل٧اخلاص باحلروإل اددنيم وال ياسيما ادا يف  الدويل

ه هاا القرريرا يُرإلد مبإلطسق ذاوقجازذ سسل احلريم سواء أإذان ذلذك عسذ  يذد مذوظ ي الدولذم أم اجلماعذاا  (١٢)
اد سدما ألن اجلماعاا اد سدم ما زالا ت يطر عس  العديد من ادرافنا وألن العديد من اجلماعاا اد ذسدم 

 لوزاراا وكوميملاا اةياا تابع ٢٠١١صار بعد عام 
  تشذذذرين ال ذذذاين/ ١6 ُذذذدما هذذذاه ادعسومذذذاا    البع ذذذم خذذذ ل اجقمذذذاع مذذذب م ذذذؤول  مذذذن وزاريف العذذذدل ُعرذذذد ه  (١3)

 ل٢٠١6نوفمرب 
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اعوافاهت  عس  حمطذاا القس زيذونل ويشذمل القعذايل الءذربا و طذ إل النذارا واحلذرإل بال ذجاةرا 
والإلدماا الكارباةيما وتعسين األش اص من أرجسا ا ووب ا  ه أمذاإن ضذيرم وخانرذمل و ذد 

 ل نواالاا احملقجزون تع   ُ بح
لسشذذذذواغل ادقعسرذذذذم ب ذذذذ مم احملقجذذذذزين وذوياذذذذ ا   ت ذذذذقطيب البع م/اد وضذذذذيما ه اا ونيذذذذر  -6٧

ا مذا بروذا ٢٠١6الك ري من األويانا نشر ادعسومذاا ادقعسرذم باحلذا ا الذ  توثراذال وه عذام 
مذذن القعذذايل وغذذريه مذذذن  البع م/اد وضذذيم تقسرذذ  معسومذذاا مرسرذذم ت يذذد باسذذق دام أ ذذاط ووشذذيم

غرينذذا ا والكوي يذذم  اضذروب ادعامسذذم ال ذذي م وال  ن ذذانيم ه عذد  مذذن مرافذذن ال ذذجونا بيناذا سذذجن
اجلويذذم وطمينذذم ه مإلذذراتم؛ وسذذجون أبذذو سذذسي ا وفرسذذان جنذذزورا واهلءذذبما  اه بنغذذازد؛ وسذذجن

بسحل وه ال ذذويف مذذن ومعيقيرذذما ومرافذذن ا وقجذذاز وال ذذجون القابعذذم لسم ذذابراا الع ذذكريم ه طذذرا
ا وثَّرذذا البع م/اد وضذذيم سذذا وذذا ا وفذذايف نقيجذذم لسقعذذايل أو ٢٠١6أيار/مذذايو    متوز/يوليذذىل 

ه  ترذارير ت يذد بذأن م ذؤو ا اا سوء ادعامسم ه مراإز ا وقجاز ه طرابسح ومإلراتمل وتسرا أيءذ
ارك ه تعذذايل سذذجن اهلءذذبم مذذا زال يعمذذل ه ال ذذجنا رغذذ  ظاذذوره ه شذذريط فيذذديو وهذذو يشذذ

 ال عدد الرااها أود أبناء معمر الرااهل 
         وزارا البع م/اد وضذذذذذذذذيم مرإذذذذذذذذزد معيقيرذذذذذذذذم وسذذذذذذذذباا ل وقجذذذذذذذذاز ه أيار/مذذذذذذذذايو ومتذذذذذذذذوز/ -68
و ويا اليروف الراسيم ال اةديف فيامال وتدير مرإز معيقيرم مجاعم م سدم هذي  ٢٠١6يوليىل 

شذذذذ ا  ١ ٧٠٠اجلماعذذذذم  ن ادرإذذذذز يءذذذذ  وذذذذوايل  ذذذذويف الذذذذر ع اخلاصذذذذمل و ذذذذال   سذذذذون عذذذذن هذذذذاه 
ل ط ذذ ا  ١٢٠امذذرأيف و ٢٠٠فرذذط صذذدرا نيراذذ  أوكذذامل ويءذذ  احملقجذذزون اا ش إلذذ 9١ بيذذنا 

وأو ع احملقجزون ه أماإن شديديف ا إقيان ت قرر    القاويذم والءذوءل ويرذوم نيراسذم الن ذاء ه 
بذذم العامذذم فدذذا احلذذا ا ه وذذراس ذإذذورل وُأوذذرز ترذذدم ط يذذا بشذذأن ات ذذاإل يقذذيق لسنيا ال ذذجن

 سجن معيقيرم لقدديد مدى مشروعيم اوقجازه  وتردميا  لسمداإمم أو  ط إل سراوا ل 
ه مراإذذذز اوقجذذذاز يذذذديرها جاذذذاز مكافدذذذم اا ويذذذواو  عذذذد  اداذذذاجرين احملقجذذذزين تع ذذذ  -69

م ماذذاجرل وتق ذذاوا األر ذذام و  يوجذذد أد نيذذا ٧ ٠٠٠و ٤ ٠٠٠اهلجذذريف غذذري الشذذرعيم مذذا بذذ  
لق ذذذجيل ورإذذذم اداذذذاجرين الذذذداخس     مراإذذذز ا وقجذذذاز واخلذذذارج  مناذذذال وُ ءذذذر اجلماعذذذاا 
اد ذسدما واألفذذرا ا و ذواا األمذذن اداذذاجرين    مراإذز ا وقجذذاز مذذن  ون أيذم  جذذراءاا  انونيذذمل 
و  توجذذذد أد آليذذذم لسمراجعذذذم الرءذذذاةيم أو أد آليذذذم ر ابيذذذم أخذذذرىل وت ذذذقطيب خمقسذذذا اجلماعذذذاا 

  سدم الوصول    مراإز اوقجاز ادااجرين  ما اوءار مااجرين  لياا أو ألخاه  مناال اد
ويقبذ  مذذن هذذاا القرريذذر أن اليذذروف ال ذذاةديف ه مراإذذز اوقجذذاز اداذذاجرين غذذري  ن ذذانيمل  -٧٠

بإلوريف غري  انونيم ه مراإز اوقجاز غري نياميم تذديرها مجاعذاا م ذسدم اا ويو ع ادااجرون أيء
مذذا ي ذذم  بذذذ ذمنذذازل ا تإلذذالذ الذذ  تذذديرها مجاعذذاا م ذذسدم وماربذذون ومقجذذرونل وُ ذذق ظ وه 

 بادااجرين ه منازل ا تإلال ل واا  إلرييفا  بل نرسا  عرب طرإل القاريل وا جتارل 
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 الدعم  
   اهلي ذم القأسي ذيم دشذروع  ٢٠١6 دما البع م/اد وضيم ادشوريف القرنيم ه أواةل عذام  -٧١

 الدسقورا مبا ه ذلك خ ل وسرم عمل ُعردا ه ُعمان واسقمرا ث ثم أسابيبل صياغم
   وسراا عمل تناولا ال سطم الرءاةيما و  اريف اا و دما البع م/اد وضيم الدع  أيء -٧٢

ال جونا واآللياا الدوليم حلروإل اان انا ل اةديف م ؤول  ليبي  ونيذراء آخذرينا بالقعذاون مذب 
 الدوليذذما ومعاذذد الو يذذاا ادقدذذديف لس ذذ ما ومنيمذذم حمذذامون مذذن أجذذل العدالذذم ه جلنذذم احلرذذو ي 

زيذاريف     ١١بذذ اا ليبيال وه ال ويف ب  أيار/مايو وتشرين ال اين/نوفمربا  اما البع م/اد وضيم أيء
أماإن ا وقجاز ه طرابسح ومإلراتم وسباال و ذدما ادشذوريف    الشذرطم الرءذاةيم واجلماعذاا 

د ذذسدم ه طذذرابسح بشذذأن عمسيذذم نرذذل احملقجذذزين مذذن أمذذاإن ا وقجذذاز غذذري الرةيذذم    أمذذاإن ا
اوقجاز رةيم لدى الشرطم الرءاةيم و   اجملسح الرةاسيا بشأن  جراءاا ال رز ادناسبم انشذاء 

ايف عسذ  تن يذا سياسذم األمذ  ادقدذديف لبذال العنايذم الواجبذم ه مراعذاا احلرس الرةاسيل وعمسا أيءذ
 وروإل اان ان فيما يقعسن بقرد  األم  ادقدديف الدع  لرواا األمن غري القابعم هلال

و عا البع م/اد وضيم اجملسح الرةاسي    تعيي  جام اتإلذال تعذ  برءذايا العدالذما ه  -٧3
ظذل عذدم وجذو  وزيذر عذدلل وتن يذا أوكذام العدالذم وسذيا يف الرذانون مذن ا ت ذاإل ال ياسذي السيذيب 

مبا ه ذلك من خ ل نزع ال    والق ريق و عا يف اا ما ل و  بد من بال مزيد ااا أيء مامم
وينبغذي أن تن ذا اال من اجلاو  بشأن ني  ال رز وا نءباط فيما يقعسن برواا األمن ادنشأيف ودي 

ه مراعذايف  األم  ادقدديف ه ليبيا تن يااا إام ا سياسم األم  ادقدذديف ه لذال بذال العنايذم الواجبذم
أن اا ورذذوإل اان ذذانا مبذذا ه ذلذذك تذذدابري الق  يذذا اد ةمذذمل وسذذيقع  عسذذ  اجملقمذذب الذذدويل أيءذذ

 ي رز اد ق يدين من برامج اد اعديف القرنيم وبناء الردراال 

 العدالة النتقالية -سادساا  
األطذذراف ( مذذن ا ت ذاإل ال ياسذي السيذيبا الذ  تسذزم 5)٢6عسذ  الذرغ  مذن أوكذام ادذا يف  -٧٤

ا مل يقدرذذن سذذوى ترذذدم حمذذدو ل ومل تُنشذذأ ٢٠١3ل ذذنم  ٢9بقن يذذا  ذذانون العدالذذم ا نقراليذذم ر ذذ  
جلنم ترإلي احلراةن وادإلاحلم ال  نذا عسياذا الرذانون ومل يُعذ َّ لسذُح   ارهتذال ومل يُنشذأ صذندوإل 

مبداإمذذذم  ومل ين َّذذذا احلكذذذ  الذذذاد يرءذذذياال تعذذذوي  الءذذذداياا الذذذاد يذذذنا عسيذذذىل الرذذذانون أيءذذذ
أو  طذذذ إل  ٢٠١١األشذذذ اص الذذذاين مذذذا زالذذذوا حمقجذذذزين عسذذذ  خس يذذذم النذذذزاع الذذذاد نشذذذل عذذذام 

 سراوا ل 
ا الذذذذذ  يواجذذذذذىل 63٠/٢٠١٢وتنيذذذذذر  اةذذذذذريف الذذذذذنر  ه احملكمذذذذذم العسيذذذذذا ه الرءذذذذذيم ر ذذذذذ   -٧5
فربايذذرذل وإانذذا حمكمذذم  ١٧مذذن ادذذوال  لنيذذام الرذذااه هتمذذاا تقعسذذن برمذذب ذثذذوريف  رجذذ ا  3٧ فياذذا
 ا ت ذذذذذعم مقامذذذذذ  ووكمذذذذذا عسذذذذذيا ٢٠١5متوز/يوليذذذذذىل  ٢8نايذذذذذاا طذذذذذرابسح  ذذذذذد أ انذذذذذاا ه ج

بااعدام رمياا بالرصاصا من بينا  ابن معمر الرااها سيا ااس م الرااه؛ ورةيح اد ذابراا 
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اهلل ال نوسي؛ ورةيح الوزراء ال ابن البغدا د احملمو دل وصدرا أوكام بال ذجن ال ابن عبد 
ينا بينمذذذذا بُذذذذذر ل أربعذذذذم وُأويذذذذل شذذذذ ا واوذذذذد    مؤس ذذذذم لسطذذذذل الن  ذذذذيل نيذذذذن مقامذذذذ  آخذذذذر 

 ينا الرانون عس  ماسم حمد يف ُتإلدر خ هلا  اةريف النر   رارهال  و 
و د م سا احملاإمذم أبذرز جاذد بالذىل الرءذاء السيذيب حملاسذبم م ذؤويل النيذام ال ذابن عسذ   -٧6

ان ذذانا لكناذذا ت ذذري شذذواغل خطذذرييف فيمذذا جذذراةما ا مبذذا ه ذلذذك ا نقااإذذاا اجل ذذيمم حلرذذوإل ا
ورذىل ه حماإمذم عسنيذم؛ وورذىل وبالق إليل بالقا  ادوجام  ليىل؛ واا يقعسن نين ال ر  ه  ب غىل سريع

 اسذقدعاء ه وورذىل ه أن مي سىل حماٍم؛ وورىل ه الو ا الكاه والق اي ا الكافيم اعدا   فاعىل؛
وءوريا؛ وورىل ه عدم  إراهىل عس  ا عواف بالانل   اإ  أن ه وورىل واسقجوال ؛ الشاو 

أو عسذذ  جتذذر  الذذااال وتعمذذل البع م/اد وضذذيم مذذب مكقذذل الناةذذل العذذام مذذن أجذذل  ديذذد مذذا يسذذزم 
 اص   الروان  وادمارساال

     شذذذذذباط/ ١5(ا احلالذذذذذم ه ليبيذذذذذا منذذذذذا ٢٠١١)١9٧٠وأوذذذذذال لسذذذذذح األمذذذذذنا ه  ذذذذذراره  -٧٧
ا    ادذدعي العذام لسمدكمذم اجلناةيذم الدوليذمل ويعطذي ذلذك احملكمذم و يذم  ءذاةيم ٢٠١١فرباير 

ا  ذذذدما ٢٠١6وه تشذذذرين ال ذذذاين/نوفمرب  ل(١٤)٢٠١١ادرتكبذذذم ه ليبيذذذا منذذذا عذذذام  عسذذذ  اجلذذذراة 
اددعيذذم العامذذم  واطذذم    لسذذح األمذذن و عذذا ليبيذذا    الوفذذاء بالقزاماذذا بق ذذسي  سذذيا ااسذذ م 

وأشذارا    أن مكقباذا يقذابب عذذن إ ذل  ءذيم عبذد اهلل ال نوسذي وأ ذذا  ل(١5)احملكمذم الرذااه   
ا معربذذم عذذن األمذذل ه تن يذذا مذذاإراا ٢٠١٧تعقذذزم جعذذل احلالذذم ه ليبيذذا ضذذمن أولوياهتذذا ه عذذام 

 تو يا جديديفل 
 ذذذذذد  برنذذذذذامج اا ا و ذذذذذب   سذذذذذو مإلذذذذذراتم وتاورغذذذذذاء ات ا ذذذذذ٢٠١6آب/أغ ذذذذذطح  3١وه  -٧8

مشر  مذن سذكان تاورغذاءل ويذنا  ٤٠ ٠٠٠وعو يف ووايل  ٢٠١١نزاع عام اا لءدايتعويءاا 
ا ت ذذاإل عسذذ  أنذذىل يذذدخل ويذذز الن ذذاذ عنذذدما ترذذره احلكومذذم واجملسذذح البسذذدد ه إذذل مذذن مإلذذراتم 

 ١8وتاورغاءل وعمل موظ و البع م/اد وضيم عن إ ذل مذب اجلذانب  خذ ل عمسيذم وسذاطم  امذا 
مذذذب الرذذذانون الذذذدويل حلرذذذوإل اان ذذذانا وخباصذذذم اا ت ذذذاإل مبذذذا يق ذذذن متامذذذو عذذذا    تن يذذذا ا اال شذذذار 

ضذذمان الوفذذذاء بذذذاحلن ه العذذذو يف واحلذذذن ه القعذذذوي  ه الو ذذذا ن  ذذذىل بذذذدل أن يكذذذون إذذذل منامذذذا 
 مشروطاا باآلخرل

 الدعم  
واصذذذسا البع م/اد وضذذذيم احلذذذوار مذذذب مكقذذذل الناةذذذل العذذذام وغذذذريه مذذذن اد ذذذؤول  وذذذول  -٧9

 رذذم باحملاإمذذم العا لذذما و صذذ   الرذذانون اجلنذذاةيا والقعذذايل وسذذوء ادعامسذذمل و عذذااد ذذاةل ادقعس
__________ 

انيذذذذذر القرريذذذذذذر القاسذذذذذب لسمدعيذذذذذذم العامذذذذذذم لسمدكمذذذذذم اجلناةيذذذذذذم الدوليذذذذذم ادرذذذذذذدم    لسذذذذذذح األمذذذذذن مبوجذذذذذذل  ذذذذذذرار  (١٤)
 ل٢٠١5أيار/مايو  ١٢(ا ادؤرخ ٢٠١١)١9٧٠ اجملسح

 9( ادذذؤرخ ٢٠١١)١9٧٠بذذالررار  انيذذر القرريذذر ال ذذاين عشذذر لسمدعيذذم العامذذم لسمدكمذذم    لسذذح األمذذن عمذذ ا  (١5)
 ل٢٠١6تشرين ال اين/نوفمرب 
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اجملقمذذب الذذدويل    تذذوفري مذذوار   ضذذافيم لس ذذما  دكقذذل اددعيذذم العامذذم لسمدكمذذم اجلناةيذذم الدوليذذم 
احلكومم وغريها من اا ل و عا أيء٢٠١١بقمديد  ريراتىل ه اجلراة  ال  ُزع  ارتكالا بعد عام 

 لطسل احملكممل اا جلااا النيرييف ذاا الإلسم    ت سي  سيا ااس م الرااه    احملكمم تن ياا
ا واصذذذسا البع م/اد وضذذذيم  عذذذ  جلنذذذم وذذذوار مإلذذذراتم/تاورغاءا الذذذ  ٢٠١6وطذذذوال عذذذام  -8٠

اجقمعذذذذا سذذذذبب مذذذذراا ه ال ذذذذويف بذذذذ  آذار/مذذذذارس وآب/أغ ذذذذطح ه تذذذذونحا ه تن يذذذذا خريطذذذذم 
ا مذن أجذل القوصذل    ا ت ذاإل الذاد ٢٠١5إذانون األول/ ي ذمرب   ١8ياذا ه الطرين ادق ن عس

   اجقمذذذاع خذذذرباء اا آب/أغ ذذذطح بشذذذأن القعذذذوي  والعذذذو يفل و ذذذدما الذذذدع  أيءذذذ 3١ُو ذذذب ه 
أيسول/سذذذبقمربا وتءذذذمَّن منا شذذذم  ٢آب/أغ ذذذطح     3١بشذذذأن ادإلذذذاحلم ُعرذذذد ه ال ذذذويف مذذذن 

 بشأن العدالم ا نقراليم ه ليبيال

 الستنتاجات والتوصيات -سابعاا  
 دددي التقدددارير السدددابقة ال دددادرة عدددن المددد كورة تتسدددق نتدددائا تددد ا التقريدددر مددد  تلدددم  -8١

المفوض السامي بشأن لي ياف بما  ي ذلم التقرير المتعلق بالتحقيق ال ي أجرته المفوضدية 
 (لA/HRC/31/47) 2016السامية لحقوق اإلنسان بشدأن لي يدا وال دادر  دي شد ااي  راير 

ول تزال التوصيات الواردة  دي ذلدم التقريدر وجيهدةف بمدا  دي ذلدم التوصديات التدي تتنداول 
المساعدة اإلضا ية الالامة لمعالجة حالة حقوق اإلنسان  ي لي يا. ويسعى ت ا التقرير إلى 

بمددا  ددي ذلددم تلددم المتعلقددة ااف تسددليا الءددوء علددى التوصدديات التددي تعت ددر األكثددر إلحاحدد
 لمساعدة اإلضا ية الالامةف لءمان تحقيق تقدم  ي حماية حقوق اإلنسان  ي لي يا. با

وت ين نتائا ت ا التقريدر أن الجماعدات المسدلحةف وبعءدها يت درم باسدم الدولدةف  -8٢
حقددوق اإلنسددان  ددي لالجسدديمة  والتجدداوااتتتحمددل المسددةولية األساسددية عددن النتهاكددات 

عم وتعرقددل تنفيدد  اإلصددالحات الالامددة لءددمان المتثددال لي يددا. وتددي تعيددق  عاليددة تدد ا الددد
لمعدددايير حقدددوق اإلنسدددان وإعدددادة إرسددداء سددديادة القدددانون. ولددد لمف مدددن األتميدددة بمكدددان أن 
تمءددي الحكومددة صددو  إنشدداء جدديو وشددرطة وقددوات أمددن أخددر  تتسددم بددالحترام  وأن 

تنفددد  أحكدددام  تءددد  ضدددمن أولوياتهدددا بدددراما ندددزع السدددالا والتسدددري  وإعدددادة اإلدمدددا   وأن
العدالددة وسدديادة القددانون الددواردة  ددي التفدداق السياسددي اللي دديف بسدد ل منهددا الح ددول علددى 

 مساعدة محددة الهدم  ي المجالت الم ينة أدنا . 
بددددور تدددام  دددي تكملدددة وتعزيدددز الجهدددود اا ويءدددطل  مجلدددس حقدددوق اإلنسدددان أيءددد -83

 الم  ولة من أجل ضمان المساءلة  ي لي يا. 
اا للحاجة الملحة إلى وض  حد لنتهاكات وتجاواات حقدوق اإلنسدان التدي وإدراك -8٤

ُترتكر  دي لي يدا علدى نطداق واسد ف يناشدد المفدوض السدامي جميد  أطدرام الندزاع التوقدف 
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عن القتال  وراا ودعم إنشاء حكومة و اق وطنيف ق د السير نحو دولة قائمة على احترام 
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون.

 بناء على ذلمف يوصي المفوض السامي جمي  أطرام النزاع بما يلي:و  -85
الكف  وراا عن جمي  انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقدانون  )أ( 

تعددد جددرائم التددي اإلنسدداني الدددولي وانتهاكددات حقددوق اإلنسددانف بمددا  ددي ذلددم النتهاكددات 
 بموجر القانون الدولي 

تدددد   األعمددددال وعددددزل األشدددد ا  المشددددت ه  مدددد التسددددام  إعددددالن عدددددم  )ب( 
 من ال دمة الفعلية ريثما ينتهي التحقيق. إياتابارتكابهم 

 ويوصي المفوض السامي بأن تقوم حكومة لي يا بما يلي: -86
ندزع سدالحها  بسد ل منهداالت دي العاجل لنتشار الجماعات المسلحةف  )أ( 

 لوطني تحت قيادة ومراق ة الدولة وتسريحها وإعادة إدماجهاف وبناء قوات األمن ا
وضدد  برندداما تدددقيق شددامل يمتثددل لمعددايير أصددول المحاكمددة ق ددد عددزل  )ب( 

 ددي قددوات األمددن الحكوميددة ممددن ُوجددددت بشددأنهم أسدد ا  معقولددة  هماأل ددراد ومندد  تددو يف
تدددعو إلددى العتقدداد بددأنهم تورطددوا  ددي خددرق القددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان أو القددانون 

 الدوليف أو ارتك وا انتهاكات لحقوق اإلنسان   اإلنساني
معالجددة حالددة المحتجددزين األجانددر واللي يددين علددى السددواءف بسدد ل منهددا  ) ( 

ضددمان سددديطرة الدولدددة علدددى جميددد  مرا دددق الحتجدددااف وإجدددراء  حددد  لم تلدددف الحدددالت 
جميد  تكفدل  ومحاكمتهم محاكمةا لت اذ قرار باإل را  عن المحتجزين أو توجيه تهم لهم 

 للقانون اللي ي والمعايير الدولية  اا الءمانات اإلجرائيةف و ق
ضدددمان الح دددول علدددى المشدددورة القانونيدددة وضدددمان تمكدددين المحتجدددزين  ) ( 

وين غدي السدماا لمنامدات وأسرتم من الوصول إلى المحاكم للتمدا  المراجعدة القانونيدة. 
 وبال عوائق ودون سابق إن ار الرصد بالوصول إلى جمي  أماكن الحتجاا بشكل منتام 

المحتجدزين ألجاندر والمدواطنين اللي يدين لرعايدا اضمان المعاملة الالئقدة ل )هذ( 
ف بسددد ل منهدددا القءددداء علدددى التعددد ير وغيدددر  مدددن ضدددرو  سدددوء أو الددد ين ُسدددل وا حدددريتهم

المعاملددةف بمدددا  دددي ذلدددم العنددف الجنسدددي. ويجدددر ضدددمان ح ددولهم علدددى العدددال  الط دددي 
 والغ اء الكا ي والماء  

الت دي العاجل لحالة المهاجرين لتمكين جمي  األش ا ف بغض النار  )و( 
 ل منهدا ندزع صدفة التجدريم عدن بسدعن وضعهمف من التمت  بحقوق اإلنسان ال اصة بهدمف 

اعتمدددداد إجددددراء  عددددال لل ددددت  ددددي وضدددد  الالجئددددين وتنفيدددد  بدددددائل و  الهجددددرة غيددددر النااميددددة
 لالحتجاا 
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 ضمان حماية القءاء واستقالله  )ز( 
التعددداون والددددعم الكددداملين للمحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة مدددن خدددالل إتاحدددة  ) ( 

  حكامها مساعدتها  يما تجريه من تحقيقات والمتثال أل
بمدا  دي ذلدم ااف تيسير العودة الطوعية واآلمندة والكريمدة للمشدردين داخليد )ط( 

   أتالي تاورغاء
 تعيين جهة تنسيق بشأن مسائل العدالة. )د( 

 ويوصي المفوض السامي المجتم  الدولي بما يلي:  -8٧
تزويدد مكتدر المدعيدة العامدة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة بدالموارد الالامدة  )أ( 

ارتكابهددددا  ددددي لي يددددا  ادعددددي ددددي الجددددرائم التددددي بددددالتحقيق للقددددانون الدددددوليف اا ف و قددددللقيددددام
  ومقاضاة مرتك يها 2011 من 

 همإعطدداء األولويددة لدددعم تسددري  أ ددراد الجماعددات المسددلحة ونددزع سددالح )ب( 
 حيث تجري و قاا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ف بهموإعادة إدماج

العنايدددة الواج دددة علدددى ال دددراما التدددي تددددعم قدددوات األمدددن مدددن تط يدددق إطدددار  ) ( 
 متلقي المساعدة التقنية على إجراءات  را صارمة  تط يقو 

ضددددمان الحمايددددة والمسدددداعدة العمليددددة للمدددددا عين عددددن حقددددوق اإلنسددددان  ) ( 
تأشدديرات الطدوارا والمددأو  المةقددت والنقدل عنددد القتءدداء(ف  تسددهيل بسدد ل منهدااللي يدين )

  والنار  ي إنشاء صندوق لدعم المدا عين عن حقوق اإلنسان المعرضين لل طر 
النار  ي وض  برناما للدعم الط ي لءحايا تجاواات وانتهاكدات حقدوق  )هذ( 

 اإلنسان  
مايدةف و قداا للقدانون ضمان احترام م دأ عدم اإلعدادة القسدريةف وتقدديم الح )و( 

   يهم خوم م رر من التعرض لالضطهادالدوليف لمن لد
التأكد من أن أي تعاون م  حكومة لي ياف بما  ي ذلم التعاون  ي مجدال  )ا( 

 الهجرةف متوا ق م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
ويوصدي المفدوض السدامي مجلدس حقدوق اإلنسددان بدأن ي قدي قيدد نادر  التقددم  ددي  -88

 تط يق المساءلة و ي حالة حقوق اإلنسان  ي لي يا. 

    


