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 جملس حقوق اإلنسان
 األربعون و  الثالثة الدورة

 2020آذار/مارس  20 -شباط/فرباير  24
 من جدول األعمال 10و 2ان البند

حلقوق اإلنسان األمم املتحدة السامية التقرير السنوي ملفوضة 
 املفوضية السامية واألمني العاموتقارير 

 املساعدة التقنية وبناء القدرات

املساعدة التقنيةة وبنةاء تدابري حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا ومدى فعالية   
  القدرات اليت تلقتها حكومة ليبيا

 سان تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن  

 موجز  
، تقدم مفوضة 40/27املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار اجمللس لتقرير، يف هذا ا 

األمم  املتدممدل السمماموة اقمموق اإلنسمان وةممفاً االممة حقمموق اإلنسمان يف لوبومما يف الفمم ل مممن  ممانون 
اللمذين ، وتعطي حملة عامة عمن العممو واملسماعدل التقنومة 2019الثاين/يناير إىل  انون األول/ديسمرب 

شعبة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالوة وسوادل القانون يف بعثة األم  املتددل للدع  يف  امت هبماق
 لوبوا ابلتعاون مع املفوضوة الساموة. 

وتسمل  املفوضممة السمماموة اللمموض علمس قلممان قساسمموة مممن قلمان حقمموق اإلنسممان تتعلمم   
علس النساض واألطفال؛ وحالة املهاجرين النزاع  أبثر ذلكحبماية املدنوني يف النزاع املسلح، وال سوما 

والالجئممني؛ واامم  يف حريممة الممرق  واامم  يف حريممة التعبممل؛ وإقامممة العممدل؛ والممدع  املقممدم للممدان 
 انتها ات حقوق اإلنسان.

وتصف املفوضة الساموة قيلاً قنشطة بناض القدرات اليت قجنزهتا بعثمة المدع  يف لوبوما وتنفومذ  
لواجبة يف مراعال حقوق اإلنسان فوما يتعل  بدع  األم  املتددل لقوات األممن لعناية اسة بذل اسوا

 غل التابعة هلا. 
وختتمت  املفوضمة السماموة تقريرهما بتوةمموات إىل حلوممة التوافم  الموط، يف لوبوما، وإىل  وممع  

 قطراف النزاع وإىل اجملتمع الدويل.
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 مقدمة  -أولا  
، الذ  طلم  فوما اجمللمس إىل 40/27لس حقوق اإلنسان عمالً بقراره إىل جم هذا التقريرم د  ق   -1

 يتناولمفوضة األم  املتددل الساموة اقوق اإلنسان قن تقدم تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف لوبوا، 
نتها ممات تنفومذ املسمماعدل التقنومة وبنمماض القممدرات دعمماً ةهممود حلوممة الوفمماق المموط، يف سمبوو منممع ا

 املساضلة علوها. ق اإلنسان و حقو 
 ،2019ديسمرب الذ  يتناول الف ل من  انون الثاين/يناير إىل  انون األول/ ،هذا التقرير توقد قعد -2
ير ممز علمس سممتة جممماالت ذات هممو ة السمماموة ابلتعماون مممع بعثممة األمم  املتدممدل للممدع  يف لوبوما و وملفوضما

قثر ذلك النزاع علس النسماض واألطفمال؛ وحالمة  لح، وال سوماالنزاع املس محاية املدنوني يف :قولوية، وهي
ضدان انتها مات حقموق  مساندلاملهاجرين والالجئني؛ واا  يف حرية الرق  واا  يف حرية التعبل؛ و 

بدع  حقوق اإلنسان فوما يتعل  يف مراعال الواجبة  بذل العنايةاإلنسان؛ وإقامة العدل؛ وتنفوذ سواسة 
دافعة امة عن قعمال الرةد والتوثو  واملع. ويقدم التقرير قيلاً حملة ا التابعة هللقوات األمن غلاألم  املتددل 

 مفوضوة حقوق اإلنسان يف معاةة تلك املسائو. و  لوبوا يف دع الوبناض القدرات اليت قجنزهتا  و من بعثة 
قممدا الممدع  لواليممة وضمموة حقمموق اإلنسممان تواةمملت مف ،وقثنمماض الفمم ل املشمممولة ابالسممتعرا  -3
 لوبوا.  يف دع لقوق اإلنسان املسندل إىل بعثة األم  املتددل لح

 السياق -اثنياا  
ودخلت  .هبجوم قوات اةوش الوط، اللويب بقوادل العقود خلوفة حف قامت  ،العام يف مطلع -4

 اوش وفروعمةما حنمو ممر ق حوما واجماقموات اةموش الموط، إىل ةمبدة يف  مانون الثاين/ينماير، متجهمة 
، قفمادت تقممارير شمباط/فرباير 22ت يف وقعمتبمو احمللومة. وقثنماض املصمادمات الميت الممن جمموعمات  مقاوممةً 

 اةنوبوة.  ل يف املنطقةنز  مبتلرر مائيتو  سقتل (1)شخصاً  50حنو سقوط ب
سموطرتا علممس اةمزض املتبقممي مممن قممد قحلمم  اةموش المموط، اللوميب ،  ممان شمباط/فرباير 12ويف  -5
قمموات محايمممة درنممة يف شممرق لوبومما. وقفممادت تقمممارير  فلممولمممع  تمممال ضممار  ملدينممة القد ممة يف درنممة، بعممد قا

 تنفومذ ابرتلاب انتها ات خطلل للقمانون اإلنسماين المدويل وزماو ات اقموق اإلنسمان، اشمتملت علمس
عممة عممن فر متيقممال إ ما ل يف حمم  مقماتلني وزتجممزين مممدنوني، علمس يممد قموات اإلعمدام ججممراضات مموجز 
وقطفال جثة من املدينة القد ة  ان من بونها جثا نساض  100د ق ثر من وعاةوش الوط، اللويب. واست  

(S/2019/682وعالول علس ذلك، قفادت تقارير أبن فروع اةوش الوط، اللويب 25 ، الفقرل .) شنت قد
 فمرادتصمور ق م  علمس ةملة أبسعة النطاق داخمو املدينمة لتخويمف قهلهما مسمتهدفة األسمر وممن ي  محلة وا

 ر  للمدنوني.س(. وتواةلت عملوات االعتقال التعسفي والتشريد الق46قوات محاية درنة )املرجع نفسا، الفقرل 
نعماً بمذلك شن اةوش الوط، اللويب هجومماً علمس طمرابلس العاةممة، ما، نوسان/قبريو 4ويف  -6

 16إىل  14تدممدل والمممذ   ممان مقمممرراً عقممده ممممن انعقمماد املممالر الممموط، الممذ   انمممت ستوسممره األمممم  امل
نزاع. وقجرب اهلجوم حلومة الوفاق الوط، علس حشد قواهتا زدد النوسان/قبريو، معوداً بذلك البلد إىل 

ات اةموش الموط، اللوميب وحلوممة نوسان/قبريو، تواةو القتال بني قمو  4املسلدة لدرض االعتداض. ومنذ 
ات خطملل اقمموق زماو  حوهلمما، ممع مما ةماح  ذلمك مممن انتها مات و  الوفماق الموط، يف طمرابلس ومما

__________ 

األمما ن وإىل تشمريد السملان احمللومني، يمن فموه   ماطبون نظرًا لبعض القومود الميت لمول دون الوةمول إىل بعمض  (1)
  تتملن بعثة الدع  يف لوبوا من التدق  من وضع اللدان إن  انوا مدنوني قم ال.زلوون، مل
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لقانون اإلنسماين المدويل ارتلبهما  ومع األطمراف يف المو إفمالت لم ممن العقماب. لاإلنسان وانتها ات 
جويمة  ت وجفرا للمرابتل وس ةضت مصراتويف لو /يولوا، انتشر القتال إىل خارج العاةمة حوا تعر 

ل  وضرابت . ومنذ قنر/مايو، شهد النزاع يف جنوب طرابلس تصعوداً حوا اشتدت عن بعدير بات مسلر
ار بال جوية مسلدة ومر بات اةناحني خدمت فوها قجهزل طائرل اثبتةاللرابت اةوية اليت است     ما،  طو

، الودوية الصواريخ والقنابواملدفعوة ومدافع اهلاون فجرل ومن  لتها ارتفاع وتلل استخدام األسلدة املتشهد 
  اللدان املدنوني ويف  ندل األضرار اليت اقت اهلوا و األساسوة املدنوة.عدد وهو ما تسب  يف  ندل 

. ويف (2)هممايل يف مممر قاألو  التبممو ومنمذ آذار/مممارس،  ادت حممدل العنممف والقتممال بممني طممائفيت -7
نسمماض يف تلمممك  قربممعنه  مممن بومم شخصمماً  17رجممالً وجممر   16قوائممو حزيران/يونومما، قفممادت تقممارير بقتممو 

اللرابت اةوية  فإنت ابدئ ذ  بدض بطابع طائفي، قد انطبعاملصادمات. ومع قن هذه املصادمات 
تمال بممني فتومو الققمد قشمعلت اةموش الموط، اللوميب  ممن قببموآب/قغسمطس  4الميت اسمتهدفت ممر ق يف 

ل اخلاةمة ومما جنم  عمن ذلمك هايل، مما قدى إىل حوادث قتو واختطاف وحمرق للمنما  األتبو و الطائفيت 
قسرل من مر ق وممن املنماط  ااوطمة هبما حنمو  5 293 انت قد تشردت من تشريد. ويف آب/قغسطس،  

 . (3)هايلاأله  من طائفة فرداً(، قغلب   26 465)
غمما   تفجممل جهمما  متفجممر مرزممو زمممول علممس ممم  عربممة، آب/قغسممطس،  ر يف بن 10ويف  -8

 10 املتدمدل للمدع  يف لوبومما، فقتمو ثالثمًة ممن ممموالفي األمم  املتدمدل وجممر اسمتهدف قافلمة بعثمة األممم  
ممدنوني، ممن بومنه  طفممو يبلمل ممن العممر قربممع سمنوات واثنمني ممن ممموالفي األمم  املتدمدل. ومل يعلبممن ق  

 .طرف مساولوتا عن ذلك التفجل
ةماحبة املصملدة يف و ث فت بعثة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوما التفاعمو ممع اةهمات الدولومة  -9

قمدمها املمثمو اخلممام لاممني العمام يف لوبومما إىل لوبوما هبمدف تنفومذ املبممادرل ذات اخلطموات المثالث المميت 
طاً يف التدللات لعقد 29جملس األمن يف  ا  لو /يولوا. وقدت قملانوا دوراً نشب مالر قمة دويل بشأن لوبو

قف اجملتمع الدويل املنقسمة حالواً ألجو إنشاض بوئمة يف برلني. و ان الغر  من تلك العملوة توحود موا
حوار بني األطمراف اللوبومة بغومة إ ماض العنمف وإعمادل إطمالق عملومة سواسموة مما.  مالئمة وممل بنة إلجراض

ممم  املتدممدل للممدع  يف لوبومما اسممة اجتماعممات ر وممة رفوعممة ويف همذا السممواق، ترقسممت قملانومما وبعثممة األ
إىل ة برلني مع اجملتمع الدويل لغر  إعداد طرائ  وقف األعمال العدائوة والعودل املستوى يف إطار عملو

العملوممة السواسممموة، وةمممون حقممموق اإلنسمممان املنصمموم علوهممما يف الصممملوو الدولومممة والقمممانون المممدويل 
تنفومممذ ااظمممر علمممس األسمملدة وإةمممال  قطممماع األممممن، وإجمممراض اإلةمممالحات اإلنسمماين ةمممواً فعممماالً، و 

لطرائمم  وقمد بمذلت بعثممة األمم  املتدمدل للممدع  يف لوبوما جهموداً  بملل ألجممو تفصموو تلمك ااالقتصمادية. 
 وجعلها قابلة للتنفوذ عملواً. 

وة وسوادل وواةلت مفوضوة حقوق اإلنسان، عن طري  شعبة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقال -10
ورفمع تقمارير بشمأ ا، بوسمائو منهما  القانون يف بعثة الدع  يف لوبوا، رةمد حالمة حقموق اإلنسمان يف لوبوما

عثات من حني آلخر إىل قجزاض قخرى من البلد. واخنرطت اإلبقاض علس حلور ققو يف طرابلس وإجراض ب
منتظب  مع السملطات واةماعمات  بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا ومفوضوة حقوق اإلنسان يف حوار

من اةهات ةماحبة املصملدة يف لوبوما. ورغم  التدمدنت املسلدة والفاعلني من اجملتمع املدين وغله  
__________ 

قثنماض هجموم اةموش الموط، اللوميب  2019 نشأ حقد طائفة التبو احمللوني زاه طائفمة األهمايل يف  مانون الثاين/ينماير (2)
نلممني إىل اةمموش المموط، سمموطرتا علمس مممر نق وعنممدما هجم  علممس التبممو احمللومني بعممض األهممايل امل ألجمو بسمم 

 .2011اللويب، الذ  يسوطر علس املدينة منذ عام 

 RA_Final.pdf?2019_August_https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_انظر هذا المراب :  (3)

file=1&type=node&id=6973.  

https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ET_August_2019_RA_Final.pdf?file=1&type=node&id=6973
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، ورغمم  تقووممد الوةممول إىل بعمممض األجممزاض مممن لوبومما واالسمممتقطاب املتقلبممةنومممة المميت تنشممأ عممن البوئممة األم
وبومما بممذل اةهممود ألجمو تمموفل الممدع  التقمم، وبنمماض السواسمي، واةمملت بعثممة األممم  املتدمدل للممدع  يف ل

 ة اللوبوة الرئوسوة ومنظمات اجملتمع املدين يف طرابلس و ذلك يف تونس. قدرات قه  املاسسات االومو
تشممرين األول/ق تممموبر، انت خبممت لوبوممما علمممواً يف جملممس حقممموق اإلنسممان ملمممدل ثمممالث  17ويف  -11

2020ر  ممانون الثاين/ينممماي  1سممنوات، تبمممدق يف 
. وتعهممدت لوبوممما أبمممور ممممن  لتهمما دعممم  بممرام  األمممم  (4)

ض ممع  ومع منظممات   دوراً هاماً يف محاية حقوق اإلنسان، وإنشاض قنوات ااوار البن ااملتددل اليت تاد
اجملتمع املدين واملنظمات غل االوموة الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان، وابلتعاون مع مفوضوة حقوق 

 (.A/74/107لس حقوق اإلنسان )انظر الوثوقة اإلنسان وجم

 د العاجزين عن القتالمحاية املدنيني واألفرا -اثلثاا  
 اهلجمات العشوائية وغريها من انتهاكات القانون الدويل اإلنساين -ألف 

ا.  -12 قفادت تقارير بنشوب عدد من النزاعات املسلدة اليت تدخ لت فوها قطراف متعددل يف لوبو
، اللوميب واندلعت آخر جولة من األعمال العدائوة اليت ما تزال رحاها تدور عقب  دخول اةوش الوط
ابعة هلا إىل طرابلس يف سواق نزاع مسلح غل دويل بني حلومة الوفاق الوط، واةماعات املسلدة ال ت

ودول اثلثة تدعمها يف مواجهة اةوش الوط، اللويب. وابإلضافة إىل ذلك، يبمدو قن طمائرات عسملرية 
ة حلوممة الوفماق الموط، قجنبوة قد نفذت عدل ضمرابت جويمة دعمماً للجموش الموط، اللوميب يف مواجهم
موا يممة ممن النمزاع املسمملح  واةماعمات املسملدة التابعمة هلمما. ويثمل همذا األممر مسممألةن مما إذا  انمت حالمة

الدويل قائمة قيلاً بني دولة اثلثة، قو ق ثر من دولة اثلثة، تدع  اةوش الوط، اللويب ولوبوا، إىل جان  
 النزاع املسلح غل الدويل. 

تشممرين الثماين/نوفمرب، وث قمت بعثمة األمم  املتدممدل  30 مانون الثاين/ينماير و  1 ل مما بمنيويف الفم   -13
 430ممن اةرحمس(، ممن بومنه   346ممن القتلمس و 236ممن اللمدان املمدنوني ) 582بوما وقموع للمدع  يف لو

عثة األم  امرقل وسبع بنات. غل قن قدرل ب 23رجالً آخر مل يتسنر لديد سنه ، و 58ةبواً و 54رجاًل و
م األمممن ها ممات املمدعال والتدقم  منهمما  انمت تقو بمدها إ راهممات تتعلم  ابنعمدااملتدمدل علمس رةمد االنت

وإملانومة الوةممول إىل املنماط  واملاسسممات المميت تفومد تقممارير قن انتها ممات وزماو ات اقمموق اإلنسممان 
وثقممة يف هممذا التقريممر قمممد وانتها ممات للقممانون الممدويل اإلنسمماين قممد ارت لبممت. وهلممذا فممإن اامموادث امل

الدويل اإلنسماين الميت  تشل و سوى جزض من انتها ات وزاو ات حقوق اإلنسان وانتها ات القانون ال
 ارت لبت ابلفعو.

و انمت اللمرابت اةويممة السمب  الممرئوس وراض وقموع ضمدان مممن املمدنوني قثنمماض الفم ل موضمموع  -14
رجمو  302ممن اةرحمس(، ممن بومنه   212قتلس وال من 182من اللدان ) 394االستعرا ، حوا وقع 
سنه ، قعقبها قتال بر  است خدمت فوا قجهمزل  ذ راً تعذرر لديد 53ةبواً و 24ورجالن وسبعة نساض و

متفجمرل يدويمة الصمنع ون فمذت خاللما عملومات اختطماف وقتمو. ووثقمت بعثمة األمم  املتدمدل للممدع  يف 
 171األ رب من اللدان املدنوني يف اةزض الغريب من البلد ) لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان سقوط العدد

من اةرحس( واملناط  الشرقوة  96من القتلس و 97نطقة اةنوبوة )من اةرحس(، تلوا امل 182من القتلس و
 من اةرحس(. وق حني ابلالئمة يف سقوط معظ  اللدان علس اةوش الوط، اللويب.  85من القتلس و 16)

__________ 

(4) .doc.htm12204ga/2019www.un.org/press/en/. 

http://www.un.org/press/en/2019/ga12204.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2019/ga12204.doc.htm
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اليت  العام،وخالل  -15 اشتد القتال ألجو إعادل بس  السوطرل علس بعض املناط  قو رد اهلجمات 
النزاع يف مناط  آهلة ابلسلان املدنوني وحوهلا. واق نت اللرابت اةوية ابستخدام شنتها قطراف يف 

والقنابو الودوية، قسلدة ارية غل مباشرل قثناض القتال الرب ، ومن بونها املدفعوة ومدافع اهلاون والصواريخ 
ىل اسمتدالة قومادل وتسببت يف معظ  حاالت سقوط اللدان املدنوني يف املنماط  اآلهلمة هبم . ونظمراً إ

األسلدة غل املباشرل للي تلرب هدفاً بعونا وللي تلون هلا منطقة قثر واسعة، فإن احتمال سقوط 
وسجلت بعثة األم  املتددل للمدع  يف اللدان املدنوني يرتفع جداً عندما ت ستخدم يف تلك املناط . 

ممن اةرحممس(، مممن  69القتلممس و ممن 29إةممابة يف ةمفوف املممدنوني ) 98 لوبوا/مفوضموة حقمموق اإلنسمان
ةبواً وستة بنات وذ ر تعذ ر لديد سنا، قثناض القتال الرب  الناشئ عمن  14امرقل و 13رجالً و 64 بونه 

 استخدام األسلدة غل املباشرل.
ث اليت وث قتها بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسمان األحدا واشتملت -16

دنوني، يمن فموه  قشمخام مشمردون داخلوماً ومهماجرون والجئمون وعماملون يف علس هجمات علمس املم
قطماع الرعايمة الصمدوة وقمادل جمتمعومون ودينومون وةمدفوون وممدافعون عمن حقموق اإلنسمان وموالفممون 

ت علمس قعومان مدنومة ممن قبومو مرا مز احتجما  وممدارس وبنمانت سملنوة ومعامممو حلومومون، وهجمما
 اف  لإلمداد ابملاض واللهرابض ومطارات.ومراف  للرعاية الصدوة ومر 

لو /يولوما، قلقمت طمائرل مقاتلمة قنبلتمني علمس مر  م  دممام يف زافظمة لجمورل. وضمربت  2ويف  -17
فقاً للصوانة. وبعد عشر دقائ ، ضربت القنبلة الثانوة جزضاً من القنبلة األوىل ورشة إلةال  املر بات ومر 

رجممالً  47مهماجراً والجئماً ممن بومنه   53والجئماً. وقتلمت اللمربة  مهماجراً  616مرفم  احتجما   مان يماو  
آخمرين،  موعه  رجمال. و ومع ممن قفمادت التقمارير يقمتله  مواطنمون  87وستة ةبوان، وقةابت جبرو  

ديش وتشممماد واملغممممرب والنوجممممر وتمممونس. وقدانممممت بعثممممة األمممم  املتدممممدل للممممدع  يف ممممن اةزائممممر وبممممنغال
نوسان/قبريو،  23. ويف (5)ان ذلك ااادث وقعربت عن ةدمتها جراض وقوعاوضوة حقوق اإلنسلوبوا/مف

املهاجرون  ها ت  اعة مسلدة مر ز قصر بن غشل الحتجا  الالجئني ابألسلدة النارية الصغلل بونما  ان
 سنة. 27و 15األعواد املسودوة فأةابوا جبرو  رجلني وستة فتوان ت او  قعماره  ما بني  تفلون أبحدحي
وقثناض الف ل املشمولة ابالستعرا ، وث قت منظمة الصدة العاملوة وقوع هجمات متعلقة ابلنزاع  -18

يف املائة مقارنة بنفس  69هجمة علس مراف  للرعاية الصدوة وعلس موالفوها، ق  بزندل نسبتها  61عددها 
2018الف ل من عام 

ارل إسعاف  20اية الصدوة، ومرفقاً من مراف  الرع 18. وضربت هذه اهلجمات (6) سو
تشرين األول/ق توبر، اختطفت  اعة مسلدة  11 ت من العاملني يف جمال الرعاية الصدوة. ويفةاابإ 40و

 تشرين األول/ق توبر. 23مرق . وق طل  سراحه  يف  مل تعررف ستة قطباض من مدينة الزنتان، يف منطقة
جويممة معممالً لصمناعة البسملويت يف حممي واد  تشمرين الثماين/نوفمرب، ضمربت ضمربة  18ويف  -19

آخرين،  مان العديمد ممنه  ممن  35الربوع يف طرابلس، فقتلت علس األقو سبعة رجال مدنوني وجرحت 
مممدنواً  13 األرانم  ذت يف قمت اللممرابت اةويمة الميت ن فمتشمرين الثماين/نوفمرب، قتلم 28املهماجرين. ويف 

 جبرو  خطلل تسعة آخرين )ستة قطفال وثالث نساض(. قطفال وثالث نساض( وجرحت قو وقةابت 10)
وق مممدت بعثممممة األمممم  املتدممممدل للمممدع  يف لوبوا/مفوضمممموة حقممموق اإلنسممممان قن  قتمممون قشممممخام  -20
املش  ة بني اتفاقوات جنوف ومن  3ةراحة يوج  املادل  يشار ون يف األعمال القتالوة قمر زظور ال

__________ 

tajoura-attack-terms-ststronge-condemns-https://unsmil.unmissions.org/unsmil-انظر هذ  الرابطني:  (5)

causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls وwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E. 

 هجوماً استهدفوا مراف  الرعاية الصدوة والعاملني فوها.  36، وثقت منظمة الصدة العاملوة شن 2018يف عام  (6)

https://unsmil.unmissions.org/unsmil-condemns-strongest-terms-attack-tajoura-causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-condemns-strongest-terms-attack-tajoura-causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-condemns-strongest-terms-attack-tajoura-causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-condemns-strongest-terms-attack-tajoura-causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-condemns-strongest-terms-attack-tajoura-causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-condemns-strongest-terms-attack-tajoura-causing-dozens-civilian-fatalities-and-calls
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24784&LangID=E
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األم  املتددل للدع  يف لوبوما مفوضموة حقموق اإلنسمان أبنما  شأنا قن يعادل جر ة حرب. وذ  رت بعثة
يقمع علممس عمات  الممدول التممزامق ابلتدقوم  يف اسممتخدام القمول القاتلممة يف سممواق عملومات إنفمماذ القممانون، 

. ويف (7)ا ممات اامم  يف ااوممال المميت ت رتلمم  قثنمماض انممدالع النزاعممات املسمملدةو ممذلك التدقومم  يف انته
املتعلقة ابلنزاعات املسلدة غل الدولوة، يناشد جملس األمن واةمعوة العامة  ومع العديد من القرارات 

 األطراف قن ل م القانون الدويل اقوق اإلنسان.

 ليات القتل غري املشروعةانتهاكات احلق يف احلياة، مبا فيها عم -ابء 
وق اإلنسمممان تقمممارير ، تلقمممت بعثممة األمممم  املتدمممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضممموة حقمم2019يف عممام  -21

متعددل ي درعس فوها قن  اعات مسلدة مساولة عن حاالت إعدام ججراضات موجزل وعمن غلهما ممن 
 ممانون   1. ويف الفمم ل مما بمني عملومات القتمو غمل املشممروعة را  ضمدوتها قسمرى مممن املمدنوني واملقماتلني

دل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان تشرين الثاين/نوفمرب، وث قت بعثة األم  املتد 30الثاين/يناير و
رجالً وثالث نساض وسمتة  56من اةرحس(، من بونه   17من القتلس و 48ضدوة من املدنوني ) 65وقوع 
 فتوان.

، ها مت اةماعمة املسملدة اللانومات، يف ترهونمة، سمبتمرب/قيلول 15فعلمس سمبوو املثمال، يف  -22
فرداً من قسرل  16 يب، منزل قحد املدنوني وقطلقت النار فأردتوهي  اعة متفرعة عن اةوش الوط، اللو

عشر رجالً وامرقلن وثالثة قطفال(. وتشل التقارير إىل قن اهلجمة  انت رداً علس مراسو   11واحدل قتلس )
اات املسلدة. ويف الف ل ما بني نوسان/قبريو ول زسن اللاين، وهو قحد  بار قادل  اعة اللتتعل  بوفا

ب/قغسطس، وث قت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا إعدام سبعة عشر شخصاً علس األقو من املقاتلني وآ
 د اةماعات املسلدة.السابقني ججراضات موجزل يف ترهونة،  انوا ينتمون إىل  اعات مسلدة شىت علس ي

ومن بني حاالت قخرى، وث قمت بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسمان  -23
لو /يولوما،   العثمور يف حمي اهلموار  يف بنغما    17حادثة انطوت علس اختطاف مدنوني وقتله . ويف 

ه . رب املرب  الاهرل علس الهور علس جثا اسة مدنوني، و انت قنديه  ملب لة حببو و انت آاثر الل
و انوا قد اخت طفوا من املدينة  و علس حدل قبمو يمومني ممن ذلمك علمس يمد  اعمة مسملدة غمل معروفمة 

  من حي اللوثي يف بنغا  .
للممدع  يف لوبوا/مفوضموة حقمموق اإلنسمان  ممذلك عملومات إعممدام  ووث قمت بعثمة األممم  املتدمدل -24

تعمررف سممودًل  فمت  اعمة مسملدة ملتشمرين األول/ق تموبر، اختط 3ججمراضات مموجزل يف بنغما  . ففمي 
ر  ث سودانوة من منطقة السوق. وع ثر علس جثتها يف حي اهلوار  بعد مرور ثالثة قنم علس اختطافها. وع 
السوق  علس جثة امرقل سودانوة قخرى يف منطقة جولواا من املدينة،  انت قد اخت طفت قيلاً من منطقة 

يل، و انمت هبما إةماابت بطلم  ار . وقشمارت التقممارير إىل قن يف الوموم املمواول/ق تموبر تشمرين األ 7يف 
 اللدوتني قد ق تلتا بناضً علس اد عاضات ق ن  ارسن السدر. 

 دعم الضحااي  
واةلت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان دعوهتا إىل احملاسمبة علمس  -25

قمموق اإلنسممان المميت ترتلبهما األطممراف يف النممزاع، وذلممك و ات اخلطمملل واملنهجومة ااالنتها مات والتجمما
هبمدف محايممة اللممدان و فالممة مقاضممال اةنممال. ودعمممت بعثممة األممم  املتدممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضمموة 

__________ 

ة ابملنمع والتقصمي الفعمالني لعملومات اإلعمدام خمارج نطماق القممانون املبمادئ املتعلقمممن  17و 10و 9انظمر الفقمرات  (7)
 .واإلعدام التعسفي واإلعدام ججراضات موجزل
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االنتصاف  حقوق اإلنسان قيلاً اللدان وقسره ، فأسدت املشورل ودافعت عن االستفادل من سبو 
هوئات من اجملتمع املدين تعمو علس محاية اللدان عن طري  ني حلوموني. ودعمت قيلاً لدى مساول

 التعاون وبناض القدرات املباشرين. 
وتلقت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان ابنتظام طلبمات للدصمول  -26

حقمموق ضممدان انتها ممات وزمماو ات علمس الرعايممة الطبوممة واملسمماعدل يف جمممال الصممدة العقلوممة لفائممدل 
اإلنسان وانتها ات القانون الدويل اإلنساين، وقحالت حاالت فردية مثلل للقل  إىل اهلوئات املالئممة،  
 لما قملنها ذلك. ومن آذار/مارس إىل تشرين الثاين/نوفمرب، دعممت بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف 

نظممة دولوممة غمل حلومومة، ق ممدم لمماد األورويب وقدارتما ملوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسممان مشمروعاً مو لما اال
لوبواً جنوا من التعمذي  وغمله ممن قشملال  18 بواسطتا الدع  النفسي االجتماعي واملساعدل املباشرل ل

 العنف. 

 حقوق املرأة -رابعاا  
ا يزيمد ممن تتلرر النساض ق ثر من الرجال ابآلاثر األوسع نطاقماً الميت فلفهما النظمام املسملح ممم -27

ر  للفقر والتمووز والعنف. ففقدان قفراد األسرل الذ ور، علس سبوو املثال، ياد   إىل أت م قابلوتهن للتع
الوضمع االجتمماعي واالقتصماد  للنسماض وقسمرهن. وفلمالً عمن ذلمك، يعماق حصموهلن علمس اخلممدمات 

من  اخلدمات يلونون قد فر وا الصدوة بشدل يف املناط  اليت تنش  فوها األعمال القتالوة، ألن مقدمي
مناط  النزاع قو ال  لنه  تقدا اخلدمات بسب  استمرار انعدام األمن. والحظت بعثة األم  املتددل 
للمدع  يف لوبوا/مفوضمموة حقمموق اإلنسمان قن حمموادث اهلجمممات املسملدة والقتممال األرضممي واللممرابت 

هلمذا، لومو البدنوة وسالمة قسرهن. و  اةوية قد سامهت يف اشتداد شعورهن ابخلوف علس سالمتهن
ربن علس الفرار مع قسرهن.   النساض إىل البقاض حبوسات بووهتن وق راهن مع قسنرهن، قو ُي 

ومن بني حاالت قخرى، وث قمت بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسمان   -28
ا  التعسمفي ر  والعنمف اةنسمي واالحتجم وف قن النساض يتعرضن لاعمال االنتقاموة واالختفماض القسم

 املطول وللتعذي  وسوض املعاملة والتخويف. 
فعلس سبوو املثال، استمر و رود تعبلات عن القل  بشأن زاوالت إسلات النساض واستثنائهن  -29

اخت طفمت سممهام سملجووا، وهمي علممو يف  يولوما/لو  17واسمتبعادهن ممن املاسسمات السواسمموة. ففمي 
لمس يمد  اعمة مسملدة. و انمت قبمو سماعات قلولمة ممن ذلمك قمد من بوتهما يف بنغما   عجملس النواب، 

"إ اض سفك الدماض". وانتقدت العقومد حفم  بسمب  هجومما علمس  ادت، يف مقابلة مع قنال اادث ب
الذين  طرابلس ودعت إىل تشلوو حلومة وحدل  ث و فوها  وع األطراف، ومن بونه  اإلخوان املسلمون،

ات اليت تدافع عن طرابلس. وحىت وقت لرير هذا التقرير،  ان مصل السودل إلوه  بعض من اةماع ينتمي
سلجووا وملان وجودها جمهولني. وقدانت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان عملوة 

 . (8)ان وجودهااالختطاف واالختفاض ودعوتا السلطات املختصة إىل إجراض لقو  واللشف عن مل
حس  املعلومات الواردل، ال تزال النساض والفتوات املهاجرات يتعرضن ق ثر من غل الرجال و  -30

والفتومممان لالغتصممماب وغمممله ممممن قشممملال العنمممف اةنسمممي. وواةممملت بعثمممة األمممم  املتدمممدل للمممدع  يف 
رات لمدثن فوهما لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان زموع شهادات علس قحداث روهتا نساض وفتومات مهماج

__________ 

(8) -house-disappearance-enforced-continued-statement-l.unmissions.org/unsmilhttps://unsmi

representative-member-siham-sergawa. 

https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-continued-enforced-disappearance-house-representative-member-siham-sergawa
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-continued-enforced-disappearance-house-representative-member-siham-sergawa
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-continued-enforced-disappearance-house-representative-member-siham-sergawa
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-continued-enforced-disappearance-house-representative-member-siham-sergawa
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-continued-enforced-disappearance-house-representative-member-siham-sergawa
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-statement-continued-enforced-disappearance-house-representative-member-siham-sergawa
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عتدت  عن قن زل قد عذبتهن وا املهربني واملتجرين ابلبشر وقعلاض اةماعات املسلدة والسلطات احملتجب
تجزن تعسفاً دون مراعال األةول  علوهن جنسواً قثناض عبورهن يف لوبوا ويف مرا ز احتجا  املهاجرين حوا حي 

  تقتلوا املعايل الدولوة الدنوا.الروف قدىن بلثل مما القانونوة وال االستفادل من اللماات اإلجرائوة ويف 
وواةو حراس السجون ومرا ز االحتجما  االعتمداض جنسمواً علمس نمزيالت السمجون اللوبومات  -31

واألجنبومات. وتعمرب بعثمة األمم  املتدممدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسممان عمن قلقهما ممن عممدم 
النسائي جا  يف  وع وجود حارسات يف السجون ومرا ز االحت قحناض البلد. فباستثناض سجن اةدنْيدل 

يفماق  همذا الوضمع إملانوممة   يف طمرابلس، ال توجمد ق  مرافم  احتجما  قخمرى تسمتخدم حارسمات. وممما
دخول حراس السجن الذ ور دون عائ  إىل  ا ين السجونات، األممر المذ  يزيمد ممن خطمر تعرضمهن 

ألمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسمان واةملت بعثمة الالعتداض واالستغالل اةنسموني. و 
تلق بمي تقمارير مثملل للجمزع عمن العنمف اةنسممي المذ   مارنس علمس النسماض والرجمال والفتومان يف سممجون 
ومرا ز االحتجا ، يا يف ذلك ادعاضات العنف اةنسي واالغتصاب يف سجن معوتوقة علس يد قوات 

 ع ا واً لت سلطة ومساولوة و ير الداخلوة(. اعة مسلدة تقالردع اخلاةة )وهي  
وتا مد بعثممة األمم  املتدممدل للمدع  يف لوبوا/مفوضمموة حقموق اإلنسممان قنما يتدممت  علمس حلومممة  -32

( 2000)1325 الوفاق الوط، قن لو ل وتنفذ بشلو  امو خطة العمو الوطنوة بشأن قرار جملمس األممن
 العنف يف القانون والسواسات واملمارسة.  من وحبماية النساض والفتوات مناملتعل  ابلنساض والسل  واأل

 اجلماعات حمل الرتكيز -خامساا  
 األطفال -ألف 

تشمممرين الثممماين/نوفمرب،  ممان النظمممام املسممملح قمممد  30 ممانون الثاين/ينممماير و  1يف الفمم ل مممما بمممني  -33
سلدة اليت لمدث ب  استخدام األمن اةرحس( بس 42من القتلس و 35ألطفال )ضدوة من ا 77 قوقع

والقنابممو الودويممة واملتفجممرات مممن  لفممات ااممرب وقممذائف اهلمماون آاثراً عشموائوة ومممن  لتهمما املدفعوممة 
 وتنفوذ ضرابت جوية يف مناط  آهلة ابلسلان املدنوني. 

بنغممما  ، قةمممو  جبمممرو  ثالثمممة فتومممان تمممم او  شمممباط/فرباير، يف منطقمممة اللويفومممة قمممرب  4ويف  -34
ممرت فمموه  ذخمملل مل تنفجممر بونممما  ممانوا  قعمماره  ممما بممني تسممع سممنوات واممس عشممرل سممنة عنممدما تفج 

شمباط/فرباير، يف ممر ق قتلمت ضمرابتق جويمة مل ي عمرف مصممدرها،  17ُيمعمون بقمان معدنومة. وقثنماض لولمة 
ت  اعمة آذار/ممارس، قطلقم 5ابت طفلمني جبمرو . ويف واستهدفت مر     اوية  اال، رجالً مدنواً وقةم

ت عمر ف، يف ممر ق قيلماً، قذيفمة هماون علممس  اعمة ممن املمدنوني  مانوا يتفرجمون علمس إحممدى  مسملدة مل
نوسان/قبريو، يف قصر بن غشل،  8مبارنت  رل القدم، فقتلت ثالثة فتوان وجرحت قربعة آخرين. ويف 

ن صمبت يف عمزاض طلقة هاون سقطت ابلقرب ممن خوممة  انمت قمد ج ر  اسة قطفال نتوجة إةابته  ب
تشرين الثاين/نوفمرب، قتلت ضرابت جوية نفرذها اةوش الوط، اللوميب يف قم األرانم   28قحده . ويف 

 عشرل قطفال وقةابت ستة قطفال آخرين جبرا  خطلل. 
تقممارير تفوممد ابحتجممما   وتلقممت بعثممة األممم  املتدممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضمموة حقمموق اإلنسممان -35

ا  ويف السجون، دون توجوا هتم  إلموه  ن حريته  تعسفاً، حىت يف عدل مرا ز احتجقطفال وحبرما   م
ودون زمما مته ، بنممماض علمممس روابممم  ممممدعال زممممع بمممني قسمممره  والدولمممة اإلسمممالموة يف العمممراق والشمممام 

طفمممالً  62 حقممموق اإلنسممان حممماالتومقاتلوهمما. ولبعمممت بعثممة األمممم  املتدمممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضممموة 
من ابالنتماض إىل الدولة اإلسالموة يف العراق والشام. سجن اةاوية، يقا زتجزين يف ل إن قمهاهت  قد اهته
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وتعرب بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان عن قلقها من تقارير تفود أبن هاالض 
و النظافمة والغممذاض   التعسممفي النعمدام الرعايممة الطبومة ووسممائاألطفمال قمد يتعرضممون وهم  رهممن االحتجما

 ايممة تشمرين األول/ق تموبر،  ممان أانومة قطفممال غمل مصمدوبني مممن مصمر وتممونس  املالئم  واللمايف. ويف
 2016يقوممون يف مممأوى لبممع للهممالل األمحممر اللومميب يف مصمراتة عقمم  نقلهمم  إىل سمملت يف  ايممة عممام 

 لة اإلسالموة يف العراق والشام. رية ش ن ت علس  اعات قعلنت والضها للدو وذلك يف سواق عملوات عسل

 املهاجرون والالجئون -ابء 
العنف  -36 تواةو تعره  املهاجرين والالجئني يف لوبوا روتونواً لالحتجا  التعسفي والتعذي  يا فوا 

العدد  اةنسي واالختطاف مقابو فدية واالبتزا  مقابو املال والسخرل وعملوات القتو غل املشروع. ويف 
ا ات والتجاو ات علس قفعاهل ، ومن بونه  مساولون ن اااالت، مل حياسن  مرتلبو هذه االنتهاأل رب م

 حلوموون وقعلاض يف  اعات مسلدة ومهر ببون ومترجرون ابلبشر وقعلاض يف عصاابت إجراموة. 
طفال، هاجرين والالجئني، من بونه  مئات من األمن امل 4 500تشرين الثاين/نوفمرب،  ان  29ويف  -37

ا ز احتجا  ر وة تديرها االومة ويف مرا ز احتجا  غل ر وة تسوطر زتجزين دون ق  إجراض قلائي يف مر 
منه  لعواق  القتال يف طرابلس وحوهلا قو يوجدون علس مقربة  2 790علوها  اعات مسلدة. ويتعر  حنو 

خام زتجزون يف مراف  احتجا  قخرى غل ير أبن عدداً إضافواً غل معروف من األششديدل منها. وتفود تقار 
  وة يف الروف ينعدم فوها األمن يف مناط  شىت من البلد. ر 

والحظت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان قنما، بسمب  ال اجمع يف  -38
سم  البدمر "عملومة ةموفوا" ممن مرا بهما البدريمة يف و  قنشطة البدا واإلنقاذ اإلنسانوة نتوجمة سمد 

وبسب  متابعمة اإلجمراضات اةنائومة واإلداريمة يف حم  املنظممات  2019األبوض املتوس  يف آذار/مارس 
غمل االوموممة قو يف حم   ومماات خاةممة قخمرى تنشممر مرا م  إنقمماذ،   إغممالق الطمرق البدريممة قمممام 

بدممر ترتفممع. وعلممس لوبوما وممما انفلممت نسممبة حماالت املمموت يف الاملهماجرين والالجئممني الممذين يغممادرون 
، 2019حالة وفال معروفة علس األقو يف وس  البدر األبوض املتوسم  يف عمام  743اإل ال، س جلت 

حوا ارتفعت نسبة حاالت الوفال ابطراد يف  و سنة من السنوات الثالث األخلل. فعلس سبوو املثال، 
فرداً قد ماتوا يف البدر  150  عن تقارير أبن مهاجرين والجئني ال يقو عددهلو /يولوا، قفادت  25يف 

للوبوون  ا  137وه  علس م  مر به  الذ  غرق علس ساحو اخل مس يف غرب لوبوا. وقعاد خفر السواحو 
 إىل لوبوا حوا بقي مصله  جمهوالً حىت وقت لرير هذا التقرير.  اجواً 
دمممممدل للمممممدع  يف ويف الفممممم ل مممممما بمممممني حزيران/يونوممممما وآب/قغسمممممطس،  ارت بعثمممممة األمممممم  املت -39

املهاجرين يف الزاويمة والزنتمان وغمرنن ولجموراض. لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان قربعًة من مرا ز احتجا  
ممزل واةملت احتجمما  املهمماجرين والالجئمني تعسممفاً يف الممروف ال إنسممانوة  فوجمدت قن السمملطات احملتجب

واملماض والرعايمة الصمدوة ابإلضمافة ومهونة تتس  ابال تظاظ الشديد، مع عدم توفل ما يلفي من الغمذاض 
املتددل  3ةدا . فعلس سبوو املثال، يف إىل الرداضل الشديدل لوسائو اإل حزيران/يونوا،  ارت بعثة األم  

تجز مهاجرون والجئون يف للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان مر ز االحتجا  يف الزنتان، حوا  حي 
 صاحل للشرب وإىل الرعاية الصدوة ووسائو اإلةدا  والغذاض اللايف.  ا ن ملتظة جداً وتفتقر إىل املاض ال

وحسم  املعلوممات المميت حصملت علوهما بعثممة األمم  املتدمدل للممدع  يف لوبوا/مفوضموة حقمموق  -40
خدام للقول املموتة يف ح  املهاجرين والالجئني اإلنسان، سجلت حوادث ال تزال مستمرل من العنف واالست

العوش حتجا  من قبو السلطات احملتجزل، حىت بعدما احت  احملتجزون علس الر املوجودين رهن اال وف 
الالإنسانوة اليت ه  زتجزون فوها. و عت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان تقارير 
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زاوية مرا ز احتجا  ر وة خاةة ابملهاجرين يف طري  السلة وقصر بنغشل  عن حوادث مموتة وقعت يف وال
حزيران/يونوا، ق تلت امرقل سودانوة واحدل علس األقو، ويف مر ز االحتجا  "النصر" الواقع يف  6وةبدة. ويف 

 26الزاويممة، إىل جانمم  ثالثمممة مهمماجرين آخممرين قةممموبوا بطلقممات اريممة بعمممد تلممك االحتجاجمممات. ويف 
وع مرا ز احتجا  املهاجرين يف البلد، مر  زاً حزيران/يونوا، ادى املمثو اخلام لامن العام يف لوبوا جغالق  

 .(9)ال هوادل والظروف الالإنسانوة والطبوعة التعسفوة الحتجا  املهاجرين والالجئنيعلس تواة و العنف ب
 1لافدمممة اهلجمممرل غمممل القانونوممممة، يف ورغممم  قن و ارل الداخلومممة قمممد قةمممدرت قممممراً إىل إدارل م -41

جممورل واخل ممس، فممإن مر ممز  الحتجمما  املهماجرين يف مصممراتة ولآب/قغسمطس، جغممالق ثالثمة مرا ممز 
 انون األول/ديسممرب، واسمتمر خفمر السمواحو   6االحتجا  يف لجورل واخل مس قد بقوا مفتوحني حىت 
الف ل اللوبوني يف تسلو  املهاجرين والالجئني الذين ق بض عل وه  يف عر  البدر إىل هذين املر زين. ويف 

 8 600وو ق ثمر ممن ثاين/يناير وتشرين الثاين/نوفمرب، اع   خفر السواحو اللوبوني سببني  انون ال ما
اً  مهاجر يف عر  البدر وقعادوا العديد منه  إىل مرا ز احتجا  ر وة وغل ر وة حوا يتعرضون روتونو

 لل اقمموق اإلنسممان، ومممن  لتهمما االحتجمما  التعسممفي واملطممول يف الممروفالنتها ممات وزمماو ات خطمم
نسمي وسموض املعاملمة. ويف الفم ل إنسانوة وحاالت االختفاض القسر  واالزمار ابألشمخام والعنمف اة ال
قنر/مايو، قفادت التقارير أبن مئات من املهاجرين الذين جرى إنقاذه  قد  23نوسان/قبريو و 30بني  ما

ضه  الحقاً يف قوائ  املفقودين إىل مر ز احتجا  اخل مس، وللن خفر السواحو اللوبوني قدرجوا ق ا قرسلوا
حزيران/يونوا، دعمت مفوضموة حقموق اإلنسمان حلوممة الوفماق  7 من قبو حراس السواحو اللوبوة. ويف

. وحىت هذا (10)نالوط، إىل الشروع فوراً يف إجراض لقو  مستقو ألجو لديد قما ن األشخام املفقودي
مثلل للقل  الشديد ألن املهاجرين والالجئني ال يزالون التاريخ، مل ي شرع يف ق  لقو  مستقو. وهذه حالة 

 ني بشدل لالزار قو ألن يباعوا إىل املهربني ألغرا  من بونها االستغالل اةنسي. معر ض
ي تقارير عن اارمان وواةلت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق ا -42 لق  إلنسان ت

فر اللذين يتعر  هلما املهاجرون والالجئون قثناض اع اضه  من قبو خ التعسفي من اارية وسوض املعاملة
ملهاجرين  19السواحو اللوبوني قثناض العملوات اليت ن فذت يف عر  البدر. ويف  قيلول/سبتمرب، ق رد ن قحد ا

 سواحو الرةام يف عر  البدر إذ قاوم إعادتا إىل مر ز االحتجا  عندقتوالً بعد قن قطل  علوا خفر ال
  انون األول/ديسمرب، يد عس قن قفراداً من خفر السواحو اللوبوني قد هددوا  26إنزالا من قارب اإلنقاذ. ويف 

ا هلواض مر باً للبدا واإلغاثة اإلنسانوني تديره إحدى املنظمات غل االوموة، وقطلقوا عوارات ارية يف 
فات ابلعديد لوبوا. وقد قدت هذه التصر  مهاجراً غل بعود عن ساحو 90عندما  ان املر   حياول إنقاذ 

 من املهاجرين إىل القفز يف البدر قبو قن يتملن املر   من إنقاذه  يف  اية املطاف. 

 مهنيو وسائط التواصل الجتماعي، والناشطون واملدافعون عن حقوق اإلنسان -جيم 
جممع السمل  ختلمع للتقوومد. مل تزل ااقوق يف حرية التعبل وحرية تلوين اةمعوات وحريمة الت -43

تشرين الثاين/نوفمرب، وث قت وحدل األم  املتددل للدع  يف  30 انون الثاين/يناير و  1ففي الف ل ما بني 
عبمل. واشمتملت حرية الت لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان تسعة حوادث انطوت علس انتها ات للد  يف

ني آخرين؛ ووقف ثالثة آخرين واحتجا ه  هذه ااوادث علس قتو ةدفي واحد علس األقو وجر  اثن
تشمممرين  9ةممدفواً علممس األقممو. فعلممس سممبوو املثممال، يف  12يقة يف حمم  تعسممفاً؛ وقفعممال ختويممف وملمما

قحمدمها ممن  -رابلس من الصدفوني املصمورين يف  نقمة العزيمزل يف طم 2ق توبر، قطل  النار علس األول/
__________ 

(9) 1043381/07/2019https://news.un.org/en/story/. 

(10) &LangID=E24681www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=. 

https://news.un.org/en/story/2019/07/1043381
https://news.un.org/en/story/2019/07/1043381
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24681&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24681&LangID=E
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وقةو ، ويقال إن ذلك قد   علس يد  اعات مسلدة  -قنال اةزيرل واآلخر من و الة فرنسا لانباض 
آب/قغسطس، قلقي القبض علس قحمد املصمورين العماملني يف قنمال  27لبعة الومة الوفاق الوط، يف 

لوبوا األحرار التلفزية علس يد  اعة مسلدة لبعة للدلومة وق خذ إىل سجن معوتوقة يف طرابلس حوا 
 سبتمرب.قيلول/ 9 بقي زتجزاً إىل غاية

آذار/مارس، قةدر اجمللس الرائسي لوائح تشلوو ةنة اجملتمع املدين، تفمر  شمروطاً  7ويف  -44
مرهقة للتسجوو واإلشعار خاةة ينظمات اجملتمع املدين،  ما تفر  تدقو  واستعرا   وع الواثئم  

اجملتمممع املممدين ممن قببممو اللجنمة وتسمممح للجنممة جلغماض التسممجوو ورخصممة العممو المميت ت صممدر ملنظممات 
األجنبوة بناًض علس سبعة قسباب فلفاضة. وتتلمن تلك اللوائح قيلاً وسائو ضب  ةارمة فوما يتعل  
ابلممتمويو األجنيب. وال تتماشس هذه األحلام مع التزامات الدولة يف مودان حقوق اإلنسان فوما يتعل  

 حبرية تلوين اةمعوات.
قبريو، ال يمزال الصمدفوون والعماملون يف وسمائ  اإلعمالم يف نوسمان/ 4ومنذ اندالع النمزاع يف  -45

طرابلس يتلقون هتديدات بشأن عمله  الذ  ي نظر إلوا ابعتباره احنوا اً إىل قحد طريف النمزاع. فهمددت 
، فإما قن يستقولوا 218TV اعات مسلدة لبعة الومة الوفاق الوط، أانوة مراسلني يعملون لدى قنال 

 همًة إنه  بدع  اةوش الوط، اللويب. وقد استقال اثنان من قولئك الصدفوني نتوجة لذلك. قو يقتلوا، مت  
مممو اسمممتخدام لغمممة ملتهبمممة والتدمممريض علمممس العنمممف  -46 وطولمممة املمممدل موضممموع االسمممتعرا ، تواةن

وخطماب اللراهوممة، ابالتصمال علممس اإلن نمت ودونمما، مسمتهدفني األفممراد واجملتمعمات احمللوممة بنماض علممس 
له  العرقمي قو عقائمده  املتصمورل قو آرائهم  السواسموة. واسمتمر همذا يف تغذيمة منماا ممن عمدم الثقمة قةم

واخلوف والعنف بني اةماعات املختلفة. وقحالت بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق 
ريض اإلنسان إىل شر ات وسائ  التواةمو االجتمماعي عشمر حماالت علمس األقمو ممن ادعماضات التدم

 علس العنف واللراهوة ن شرت علس الفوسبوو والتوي . 

 دعم الضحااي وبناء القدرات املرتبطة بذلك -دال 
واةلت بعثة األم  املتددل لدع  لوبوا تقدا الدع  لللدان وققارهب  عن طري  دعول االومة  -47

لوات حقوق اإلنسان يف األم  وغلها من النظراض، ال سوما عن طري  اإلحاطة والتفاعو املنتظمني مع آ
املتددل، يا فوها الفري  العامو املع، ابالحتجا  التعسفي والفري  العامو املع، حباالت االختفاض القسر  

 قو غل الطوعي واملقرر اخلام ملع، حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ضوة حقوق اإلنسان يف طرابلس ويف نوسان/قبريو، نظ مت بعثة األم  املتددل لدع  لوبوا/مفو  -48

ملدين  30اجتماعاً تشاورنً مع  ا من النشطاض يف مودان حقوق اإلنسان وجهات فاعلة قخرى من اجملتمع 
ألجو مناقشة سبو معاةة قه  شواغو ااماية اليت لسه  )ومن  لتها اق احات إعادل النظر يف اإلطار 

 وبلورل اس اتوجوة للدماية.القانوين املنظ ب  ملنظمات اجملتمع املدين( 
وواةملت بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوما بمذل اةهمود ألجمو تموفل املسماعدل التقنومة وبنماض  -49

القدرات أله  املاسسات االوموة ومنظمات اجملتمع املدين. ويف تشرين األول/ق توبر، نظمت حلقيت 
ئمدل مموالفني حلموموني ممن و ارات العمدل عمو منفصلتني عن عملوة االستعرا  المدور  الشمامو لفا

 والداخلوة واخلارجوة، ولفائدل ممثلني عن اجملتمع املدين.
وقثناض الزنرل اليت قجراها املقرر اخلام املع، ابملدافعني عن حقوق اإلنسان يف تونس يف الف ل  -50

وا/مفوضوة حقوق اإلنسمان تشرين الثاين/نوفمرب، قدمت لا بعثة األم  املتددل لدع  لوب 17و 15ما بني 
إحاطة عن الوضع ااايل للمدافعني يف لوبوا وعن التددنت والتهديدات اليت تع   منظمات اجملتمع 
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املمدين يمما فوهما عممدم تموفل اامايممة القانونومة واالنتقممال القابمو للممدوام والتمدريبات املهنوممة وبمرام  إدممماج 
لجوض العمو. واقشت بعثة األم  املتددل للدع  يف  ال لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان قيلاً دع  طلبات 

اليت يقدمها مدافعون عن حقوق اإلنسان، وال سوما قولئك المذين يعوشمون يف المروف هشمة ويف حالمة 
 ضعوفة يف البلدان اليت ينتقلون للعوش فوها. 

للراهوممة، وفومما يتعلم  ابام  يف حريمة التعبمل وااللتممزام ينمع التدمريض علمس العنمف وخطماب ا -51
يس مرت بعثمة األممم  املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضمموة حقموق اإلنسمان تنظممو  حلقميت عممو منفصمملتني يف 

قيلول/سبتمرب، خاةتني ابملهنوني يف وسائ   9تشرين الثاين/نوفمرب، ويف تونس يوم  4و 3القاهرل يومي 
 التواةو االجتماعي.

 إقامة العدل -سادساا  
 حملة عامة -ألف 

ال النزاع املسلح املتواةو يعو  سل النظام القلائي، حوا حد من قدرتا علس النظر يف ال يز  -52
قلان انتها ات حقموق اإلنسمان قو علمس تقمدا املسماولني عمن تلمك االنتها مات إىل العدالمة. وواةمو 

  مرتلبو انتها ات وزاو ات خطلل اقوق اإلنسان العمو دون خوف من احملاسبة علس جرائمه .
والو قغل  احملا   املدنوة والعسملرية يف الشمرق واةنموب مقفمالً، بونمما اسمتمرت احملما   يف  -53

جهات قخرى من البلد يف العمو بقدرل متدنوة. ورغم  تزايمد طلبمات عاممة النماس واجملتممع املمدين علمس 
التجماو ات  ات و مالحقة مرتليب انتها ات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ومرتليب االنتها 

اةسومة اقوق اإلنسان، فإن بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان مل تعل  يالحقة 
قعلاض يف  اعات مسلدة لبعة إما الومة الوفاق الوط، قو للجوش الوط، اللويب قلائواً علس جرائ  

، قلغمت زلممة عسملرية يف 2019 ينماير اين/ن الثم. ويف  مانو 2011 مرتبطمة بتجماو اهت  املرتلنبمة منمذ عمام
بنغا   مذ رل اعتقال علس زمود الورفايل الذ  تفود تقارير قيلاً قنا حصو علس ترقوة، رغ  قن احمللمة 

. بونما بقي (11)اةنائوة الدولوة قد قةدرت مذ رتني قخريني ابعتقالا حملا متا علس ارتلاب جرائ  حرب
لمد التهمامي والسمود الورفمايل طلقماض، و موعه  ممتره  ممن قببمو احمللممة ممد خاسموف اإلسمالم القمذايف وز

 .(12)اةنائوة الدولوة
ون ظمت انتخاابت ألجمو المدورل الثالثمة ممن دورات اجمللمس األعلمس للقلماض يف لو /يولوما يف  -54

ئ  بني شرق القا طرابلس ويف سبعة من املناط  القلائوة األخرى يف شىت قحناض البلد، وذلك رغ  التوتر
 6لوبوا وغرهبا. وع قد قول اجتماع ر ي للمجلس األعلس للقلاض املنتخ  حديثاً يف طمرابلس يف يموم 

تشمرين األول/ق تموبر. ويتمألف اجمللمس األعلمس للقلماض اةديمد ممن ممثلمني عمن  مو ممن املنطقمة الشممرقوة 
 زج هب  يف املسائو السواسوة.اً الواملنطقة الغربوة من البلد. ورفض قعلاض اجمللس املنتخبون حديث

تشمرين  24وتواةلت اهلجمات علس قعلاض اجمللس األعلس للقلاض وتواةو هتديده . ففي  -55
األول/ق توبر، دامهت  اعة مسلدة مل تعررف منزل قحمد القلمال يف بنغما   مطالببمة جطمالق شمخ  

__________ 

(11) libya-UNSC-otp-icc-stat-191106cpi.int/Pages/item.aspx?name=-www.icc.  

  املرجع نفسا. (12)

file:///C:/Users/Veronique.Lanz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OHUDL263/www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx%3fname=191106-stat-icc-otp-UNSC-libya
file:///C:/Users/Veronique.Lanz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OHUDL263/www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx%3fname=191106-stat-icc-otp-UNSC-libya
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ض سملك القلماض اللوبومة بومااً قعلما تشمرين األول/ق تموبر، قةمدرت رابطمة 28ممته  ممن االحتجما . ويف 
 .(13)قدانت فوا ااادثة وطالبت يالحقة الفاعلني قلائواً 

 الحتجاز التعسفي واحلرمان من احلرية والتعذيب وسوء املعاملة -ابء 
سممجناً ر وماً خاضممعاً  28قثنماض الفم ل املشمممولة ابالسمتعرا ،  مان عممدد األفمراد احملتجمزين يف  -56

رهممن االحتجمما  السممماب   يف املائممة مممن بوممنه  60حنممو يوجممد فممرداً،  8 813قممدر بممم لسمملطة و ارل العممدل ي
 109 لوبومة، وامرقل غمل 184 امرقل، من بونه  278للمدا مة. ويف اجملموع، بلل عدد النساض احملتجزات 

تقع لت حراسة الشرطة القلائوة. و ان آخرون زتجزين  من األطفال  انوا رهن االحتجا  يف سجون  
 اعات مسلدة.  ديرها مباشرلً تالدفاع قو يف مراف   الداخلوة قو يتمراف  تقع إ واً لت سوطرل و ار  يف

عوة احتجا ه  قو اللتماس اةرب من ومل تلن لدى قولئك احملتجزين سوى فرةة ضئولة للطعن يف مشرو 
 االنتها ات اليت عانوا منها.

تواةنمو ورود تقمارير ذات سموطرل و ارل الداخلومة، الواقعمة لمت فومما يتعلم  يرافم  االحتجما  و  -57
التعسمفي حقموق اإلنسمان يمارسمة االحتجما  مفوضموة مصداقوة إىل بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا/

واالفتقمممار إىل وسممممائو زا ين ا تظممماظ الممماالختفمممماض القسمممر ، و حممماالت ، والتعمممذي ، و غمممل القمممانوين قو
األسمرية ومممن  نرات زنرات المواارمممان ممن شمرب واإلمهمال الطميب اإلةمدا  واملماض املمأمون الصمماحل لل

 غلها من قما ن اارمان من اارية.بلسجون و املللفني اببو احملامني من قب 
نطاق وبرام  األم  املتددل اإلمنائي للدع  يف لوبوا ت بعثة األم  املتددل ع، وس  2019يف عام و  -58

و ارل العمدل والشمرطة تقوم هبا إةال  السجون اليت الراموة إىل جهود اً للالثالثي مع لوبوا دعمالتعاون 
بقصمممد خفمممض  ا ق*يف قغسمممطس/آب، قعمممادت و ارل العمممدل فمممتح سمممج، درنمممة وعمممني  ار و القلمممائوة. 
دل يْ سجن اةدن قيلاً مصدة يف قنشأت الو ارل و طرابلس.  ة يفوتوقنشأت سجناً جديداً يف مل   اال تظاظ،

 .2019 اية عام يلن قد بدق العمو يف مل ذلك املرف  للسجناض، رغ  قن املتوفرل لصدوة لسني الرعاية اجو أل
واةمملت بعثممة األممم  املتدممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضمموة حقمموق اإلنسممان تسمملو  اللمموض علممس و  -59

قن تلممون  وممع  فالمة قمهوممة  علمس مدا مممة و السمماب  للاملطمول و اااجمة إىل إ مماض االحتجما  التعسممفي 
القلائواخلالصة ألفراد مهنوني ومدرربني من اليت تديرها و ارل العدل لت السوطرل  السجون  ،ةالشرطة 

متابعممة جممو المو ارل ألمممن  اجتماعمات مممع مسماولنيابنتظممام العممدل. وعقمدت يعملمون لممت إممرل و ارل 
 .ةألجو تشديد مراقبة الو ارل للسجون الر وعملوة الفر  ونقو السجناض إىل سجون ر وة، و 

عملومممة الفممممر  قيلممماً حقممموق اإلنسمممان مفوضممموة للمممدع  يف لوبوا/لبعمممت بعثمممة األمممم  املتدمممدل و  -60
. 2018 سبتمرب /، يف قيلول1304و 1301لمرسومني إةدار اجمللس الرائسي لالقلائي للمدتجزين بعد 

را  بعض وشروط إطالق سمعوتوقة يف سجن املوجودين احملتجزين لفر   ةنةق يوج  املرسومني ت ئوقنش
ول علمس ذلممك، المذين قملمموا يف السمجن ق ثمر مممن املمدل احملمددل قممانواً، علمس التموايل. وعممال احملتجمزين

االحتجما  السمتعرا  حماالت ةنمة األعلس للقلماض لس اجملالصادر عن  129ق نشئت يوج  املرسوم 
  ي عتقد قنا أيو  وشرعت اللجنتان يف استعرا  احملتجزين يف السجن الذ. معوتوقةالتعسفي يف سجن 

__________ 

(13) 84%9%D7%A8/%D-NGO--Organization-Governmental-egory/Nonwww.facebook.com/pages/cat 

%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8% 
A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7% 

D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8% 

B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/.  

http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
http://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-247246312319968/
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ي قدرر عدد احملتجزين زتجز. وحس  ملت  التدقوقات التابع مللت  املدعي العام،  3 600ق ثر من 
زتجمز، ق طلم   1 200 ب 2019الذين جرى فر ه  يف الف ل ما بني قيلول/سبتمرب و انون األول/ديسممرب 

ل الفم ل نفسمها. وواةملت بعثمة األمم  ممنه  بونمما ن قمو آخمرون إىل سمجن اةدينمْدل خمال 500 سرا  حنو
تم  النائم  العمام علمس إةمدار لممديثات املتدمدل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسمان تشممجوع مل

مممرن  مممن تقممدم يف عملومممة الفممر . ويف  ، قفممماد 2019 مممانون األول/ديسمممرب   11علنوممة ابنتظممام بشمممأن ممما حي 
ا سممت قدم تقريمممراً  ائوممماً إىل اللجنممة حبلمممول  ايمممة امللتمم  قن اللجنمممة قممد فرغمممت تقريبممماً مممن عملهممما وق ممم

 مل يلن التقرير النهائي قد ق دم بعد.. وحىت وقت لرير هذا التقرير، 2019 عام
وواةملت بعثممة األمم  املتدممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضموة حقمموق اإلنسمان توثومم  روانت مممدنوني  -61

يف سممج، قممرادل واللويفومة، الممواقعني لسممت تعرضموا لالحتجمما  التعسممفي وغمل القممانوين ملممدل مطولمة 
 سمموطرل اةمموش المموط، اللومميب يف شممرق لوبومما، حومما ر فممض القوممام بممزنرات ق سممرية. واخلاضممعون لممذلك

 االحتجا  ه  من العاملني يف جمال التطبو  ون شطاض اجملتمع املدين ومن القادل الدينوني.
لسلطات يف اامد بشمدل ممن وةمول بعثمة األمم  واستمرت العقبات البلوقراطوة وعدم تعاون ا -62

رل املتددل للدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإلنسمان ودخوهلما إىل مرافم  االحتجما ؛ فلم  تمتملن ممن  ن
السجون الواقعة لت سوطرل و ارل العدل والشرطة القلمائوة يف الشمرق. ورغم  قن رئموس قر مان اةموش 

الر وة الوط، اللويب قد قةدر تعلومات للنائ  ا لعسلر  يف بنغا   بتوسل الزنرات وفقاً لإلجراضات 
لو /يولوا، فإن هذه األخلل استجابةً ملا دعت إلوا بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا يف مستهو شهر 

ال تزال تصطدم بعراقوو حالت دون دخوهلا إىل السجون. ويف غرب لوبوا، مل تتملن بعثة األم  املتددل 
 لوبوا سوى من  نرل سجون جديدل واةاوية وعني  ارا ق.للدع  يف 

 الدعم التقين  
نسمان إسمداض املشمورل واملدافنعمة واةلت بعثة األم  املتددل للمدع  يف لوبوا/مفوضموة حقموق اإل -63

لدى حلومة الوفاق الوط، والشرطة القلائوة واةماعات املسلدة بشأن س بو معاةة املسائو املتعلقة 
ضات القلائوة ومن  لتها إ اض االحتجا  التعسفي ونقمو احملتجمزين ممن قمما ن االحتجما  غمل ابإلجرا

ا ممة وفم  األةمول وإلحمة المدخول إىل قمما ن االحتجما  القانونوة إىل السجون الر ومة، واام  يف احمل
 دون عراقوو للجهات اليت ترةد حالة حقوق اإلنسان.

يف لوبوا/مفوضوة حقوق اإلنسان  واات قخرى لبعة لام   ودعت بعثة األم  املتددل للدع  -64
ناض القدرات اليت ت نظر  املتددل ومنظمات دولوة إىل فر  األشخام املتلقني للمساعدل التقنوة وبرام  ب

انتها ات  لفائدل سلطات الدولة حرةاً منها علس استبعاد املساولني عن انتها ات حقوق اإلنسان قو 
 اإلنساين وقانون الالجئني من ااصول علس ذلك الدع .القانون الدويل 

املتددل اإلمنائي ويف تشرين األول/ق توبر، نظ مت بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا وبرام   -65 األم  
حلقة عمو يف تونس الستعرا  نظام القلاض اةنائي يف لوبوا ولتقدا توةوات ألجو سد ب ما يشوبا من ثغرات. 

 ممثالً من و اريت العدل والداخلوة ومن ملت  النائ  العام. 15قة العمو و عت حل

 العدالة النتقالية -جيم 
ر  سوى قلوو من التقدم يف -66  تنفومذ قحلمام االتفماق السواسمي اللوميب المذ  ي لمزم األطمراف مل حي 

 .2013بشأن العدالة االنتقالوة الصادر يف عام  29بتنفوذ القانون رق  
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 مانون األول/ديسمممرب، حلممت زلمممة االسمتئناف يف طممرابلس بمرباضل  ممع املممدعس   15ويف  -67
 مان ممن   1996 شمخ  يف عمام 1 200ها علوه  يف قلوة زا مة قبو سلو  املتعلقمة يذحبمة را  ضمدوت
. واسة من املدعس علوه  الذين ح ل  (14)بونه  عبد هللا السنوسي، وهو قحد موالفي املخابرات سابقاً 

  ماتوا وه  قود احملا مة بونما   النط  برباضل املمدعس علموه  اآلخمرين اسمتناداً إىل قمانون التقمادم برباضهت
وتالحم  بعثمة األمم  املتدمدل للمدع  يف لوبوما قن القلموة همي موضموع وف  ما جاض يف قانون العقوابت. 

ة درجةً من التشديد علس استئناف آخر تقدمت با الدولة، سولون خطول هامة يف للني قعلس زا   الدول
 عدم جوا  تطبو  قانون التقادم يوج  القانون الدويل فوما يتعل  ابالنتها ات اةسومة اقوق اإلنسان. 

الدولوة جلسة  12و 11ويف  -68 اةنائوة  تشرين الثاين/نوفمرب، عقدت غرفة االستئناف يف احمللمة 
وة قلوتا قمام احمللمة. ومثنو و ير العدل قمام احمللمة متلفزل يف قلوة طعن سوف اإلسالم القذايف يف مقبول

2015-6نوابةً عن حلومة الوفاق الوط، وقدىل بتصريح بشأن قانون العفو 
قال فوا إن القلوة مقبولة  ،(15)

ابلفعو قمام احمللمة. وبعد ردود فعو واسعة النطاق داخو نظام العدالة وبعد انتقاد مثولا قمام احمللمة، 
 ر بوااً مسهباً يبني  فوا موقفا. و رر مدعي احمللمة طلبا قن تقوم لوبوا بنقو السود القذايف. نشر الو ي

ثو اخلمام لاممني العمام يف لوبوما وائبمة مفوضمة األمم  املتدمدل قيلول/سبتمرب، قدم املم 25ويف  -69
ا. وق د  الساموة اقوق اإلنسان إحاطة شفوية إىل جملس حقوق اإلنسان قثناض جلسة التداور بشأن لوبو

انتها ات  االثنان قن إنشاض اجمللس آلوة لقو  سولون األساس األبس  واألقوى لتشجوع احملاسبة علس 
 اقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف لوبوا.  القانون الدويل

م  األمممم  املتدممممدل وواةممملت بعثمممة األممممم  املتدمممدل للمممدع  يف لوبومممما عملهممما يف إطمممار املشممممروع املشممم و ممممع بممممرا -70
اإلمنمممائي دعمممماً للعدالممممة االنتقالومممة واملصممممااة علمممس الصممممعودين احمللمممي والمممموط،. والغمممر  مممممن املشمممروع هممممو دعممم  اللجنممممة 

ملشممممم  ة بممممممني مصمممممراتة ولورغمممممماض يف تنفوممممممذ خارطمممممة طريمممممم  تشمممممممو دعممممم  عملوممممممات العدالممممممة االنتقالومممممة وتوسممممممل عممممممودل ا
امممممة؛ والنظمممممر يف ادعمممماضات انتها ممممات ماضممممموة اقمممموق اإلنسممممان؛ ومعاةمممممة األشممممخام املشممممردين داخلوممممماً يف قمممممان وبلر 

ممممن قسممرل  100هممما. وقمممد عمماد إىل املدينممة حنمممو بعممض مممن األسمممباب األساسمموة للنممزاع بمممني اةممماعتني؛ وتشمممجوع اامموار بون
 . 2011م شخ  مشرد منذ اندالع النزاع املسلح يف عا 43 000األشخام املشردين داخلواً، من بني عدد يقدر بم 

 الدعم التقين  
بعثممة األممم  املتدممدل للممدع  يف لوبوا/مفوضممموة حقمموق اإلنسممان التعمماطي مممع ملتممم  واةمملت  -71

النائ  العام ومع مساولني آخرين بشأن قلان تتعل  يعايل احملا مة العادلة وإةال  القانون اةنائي 
 من التجاو ات.  واملساضلة وقاثرت عدل حاالت فردية تبعا علس القل  وقمناطاً 

وبرام  األم  املتددل اإلمنائي ، تشارو بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا 2019 ويف لو /يولوا -72
يف تنظو  حلقة عمو تشاورية يف تونس بشأن عمودل املهجمرين داخلوماً ممن لورغماض. و مع همذا اامدث 

 ة موحردل لعودهت . ممثلني عن طرابلس وبنغا   ومناط  قخرى، ألجو الدفاع عن رؤي
وبمرام  األمم  املتدمدل بعثة األم  املتدمدل للمدع  يف لوبوما  تشاروحزيران/يونوا،  28و 27ويف  -74

اإلمنائي يف تنظو  حلقة عمو تشاورية يف تونس لفائدل شباب من مصراتة ولورغاض بغوة تعزيمز التعمايش 
 الشباب. وإنشاض قرضوة مش  ة للمصااة والتماسك االجتماعي بني 

__________ 

(14) /2647057822194273www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/. 
فمممو جممرائ ن اإلرهممماب واالغتصمماب والتعممذي  والفسممماد والقتممو العممممد بسممب  العمممرق يسممتث، قممانون العفمممو مممن الع (15)

اإلثنوة وللنا ال  نع العفو عن انتها ات قخرى خطملل اقموق اإلنسمان ممن قبومو التشمريد القسمر  واالختفماض  قو
 القسر  والقتو غل املشروع.

file:///C:/Users/Veronique.Lanz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OHUDL263/www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/2647057822194273/
file:///C:/Users/Veronique.Lanz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OHUDL263/www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/2647057822194273/
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 حقوق اإلنسانيف مراعاة الواجبة  لبذل العنايةحدة سياسة األمم املت -سابعاا  
لعنايةسواسة واةلت منظومة األم  املتددل يف لوبوا بذل اةهود ألجو تنفوذ  -75 ا يف الواجبة  بذل 

-A/67/775تددل )فوما يتعل  بدع  األم  املتددل لقوات األمن غل التابعة لام  املحقوق اإلنسان مراعال 

S/2013/110 القطر  إسداض بعثة األم  املتددل للدع  يف لوبوا ، املرف (. وواةلت املتددل  وفري  األم  
انتها ات  اشئة عن  املشورل وتقدا الدع  لقوات األمن اللوبوة بغوة ختفوف املخاطر اليت جرى لديدها الن

نسان قو قانون الالجئني من قبو قوات قمن غل وق اإلجسومة للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اق
 لبعة لام  املتددل  انت تتلقس الدع  من األم  املتددل. 

بعثمة األممم  املتدمدل للممدع  يف لوبومما/برام  ويف آذار/ممارس، ويف إطممار املشمروع املشمم و بممني  -76
ملساعدل ألم  ااألم  املتددل اإلمنائي املتعل  حبف  النظام واألمن، قدمت بعثة ا ملتددل للدع  يف لوبوا ا

مدرابً للشرطة بشأن املنهاج اةديد الذ  وضعا قحد  14التقنوة للشرطة القلائوة يف تنظو  تدري  لفائدل 
 اخلرباض والذ  يرمي إىل التزويد يواد تدريبوة عصرية وعملوة للموالفني اةدد ابالستناد إىل املعايل الدولوة. 

ألم  املتددل خلفر السواحو اللوبوني وجها  ملافدة اهلجرل غل الشرعوة، بدع  اوفوما يتعل   -77
تشممرين الثممماين/نوفمرب اسممتعرا  تقوومممات املخممماطر ذات الصمملة وتمممدابل  13قممررت الفرقممة القطريمممة يف 

التخفومف املتعلقممة بممذلك اسممتجابًة لتقممارير ال تفتممأ تتدممدث عممن انتها ممات وزمماو ات جسممومة اقمموق 
 جئني اإلنسانوة. ن والالاملهاجري

ويف تشرين الثاين/نوفمرب، شرع ملتم  األمم  املتدمدل مللافدمة املخمدرات واةر مة يف إجمراض  -78
بشأن مشروع   ط  حقوق اإلنسان يف مراعال الواجبة  بذل العنايةسواسة تقوو  للمخاطر يا يتف  مع 

ري  املهاجرين واالزار ابألشخام وإىل يف هت لا يرمي إىل تفلوك الشبلات اإلجراموة يف لوبوا املتورطة
 بناض قدرات قوات األمن غل التابعة لام  املتددل لقوقاً هلذا الغر . 

 استنتاجات -اثمناا  
، خلّةف الناةام املسةةلا اجلةاري وتةدهور الوضةيف األمةةين يف ليبيةا عمومةاا أ ةةراا 2019يف عةام  -79

 والغموض على الصعيدين السياسي والقتصادي. لريبة ضاراا حبالة حقوق اإلنسان وزاد يف تفاقم ا
تةزال  مؤسسةات ببعةة للدولةة، لفاجلماعات املسلحة، مبا فيها تلك املنضوية حتت لةواء  -80

املسؤولة يف املقام األول عن انتهاكاٍت وجتاوزات طالت حقوق اإلنسان وعةن انتهاكةات للقةانون 
وضةةيف حةةد ل فةةالت مةةن  كفالةةة املسةةاءلة أوعةةن   الةةدويل اإلنسةةاين. فاملؤسسةةات الوطنيةةة عجةةزت

 العقاب بل إهنا يف بعض األحيان مل تكن ترغب يف ذلك. 
ول يةةةةزال املهةةةةاجرون والالجئةةةةون يف ليبيةةةةا يتعرضةةةةةون روتينيةةةةاا  موعةةةةة مةةةةن التجةةةةةاوزات  -81

والنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، من مجلتها الحتجاز التعسةفي والتعةذيب والعنةف اجلنسةي 
ختطاف لطلب الفدية والبتزاز للحصول على املال والسخرة وعمليات القتل غري املشروعة. وال

 ول يزال اجلناة ينّفذون جرائمهم دون أي عقاب.
وظل احليز املدين خيضيف لقيود شديدة. فاجلهات الفاعلة من ا تميف املدين، مبا فيها املدافعون  -82

تزال تتلقى التهديدات  حقوق اإلنسان والصحفيات، ل ت عنعن حقوق اإلنسان ول سيما املدافعا
 وتتعرض للتخويف واملضايقات، بل إن بعضها وقيف ضحية هجمات قاتلة. 
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، ُأتيحت  لس حقوق اإلنسان 2019وعقب النقاش التفاعلي بشأن ليبيا الذي ُعقد يف  -83
العقةاب وتشةجييف مةن  لكي يتخذ خطةوات حقيقيةة ملكافحةة اإلفةالت 2020فرصة فريدة يف عام 

املساءلة يف ليبيا عرب إنشاء هيئة دولية للتحقيق يف انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات 
 القانون الدويل اإلنساين اليت ارُتكبت يف البلد.

 توصيات -بسعاا  
توصي مفوضة األمم املتحدة السةامية حلقةوق اإلنسةان تن تقةوم حكومةة الوفةاق الةوطين  -84
 يلي:  مبا

معاجلةة وضةيف احملتجةزين ومجيةيف احملةرومني مةةن حةريتهم عةن طريةق كفالةة أن يكةةون  )ق( 
للدولة وحدها السيطرة على مجييف مرافق الحتجاز وأن يتم النار يف مجييف القضااي دون أتخري من 

امقبل هيئا ت  ت قضائية مستقلة، وكذلك عن طريق كفالة إطالق سراح احملتجزين تعسفاا واللتزام ال
مبراعةةاة األصةةول القانونيةةة ومعةةايري احملاكمةةة العادلةةة، وفقةةةاا ملةةا يةةنيب عليةةن القةةانون الليةة  والقةةةانون 

 الدويل حلقوق اإلنسان؛
اد اجلماعةةةات إنشةةاء عمليةةةة لنةةةزو السةةالح وتسةةةريا اجلنةةةود وإعةةادة إدمةةةا  أفةةةر  )ب( 

إىل اجلةيش تتثةل املسلحة يف اجليش، إىل جانب اسةتحدا  بةرجمال لختبةار املرشةحني لالنضةمام 
ملعةايري األصةةول الواجبةةة، بغةرض إقصةةاء ومنةةيف إدمةا  أفةةراد يف قةةوات األمةن التابعةةة للدولةةة توجةةد 

ين أو انتهاكةةات أسةباب معقولةة لالعتقةةاد أهنةم كةةانوا متةورطني يف انتهاكةةات للقةانون الةةدويل اإلنسةا
 جتاوزات حلقوق اإلنسان؛ أو

ومستفيضة وشفافة يف النتهاكات اخلطرية  إجراء حتقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة )ج( 
للقانون الدويل اإلنساين ويف جتاوزات حقوق اإلنسان، على حنو يضمن إعمال احلق يف العدالة واحلقيقة 

ضحااي، ومساءلة املسؤولني عن تلك النتهاكات، مبا يتفق واجلرب ويضمن الرعاية واحلماية املناسبتني لل
 ايري األصول الواجبة واحملاكمة العادلة؛ميف القانون ويف تقيد بم مبع

كفالةة نقةةل احملتجةةزات فةوراا إىل مرافةةق يوجةةد فيهةةا العةدد الكةةايف مةةن احلارسةةات  )د( 
هةةا تكةةون مالئمةةة لنةةوو وغةةريهن مةةن املوظفةةات املةةدرابت؛ وتةةوفري خةةدمات للرعايةةة الصةةحية وغري 
ايةة احملتجةزات مةن التعةذيب اجلنس لفائدة النسةاء واألطفةال الةذين يصةاحبوهن يف الحتجةاز؛ ومح

 ومن العتداء أو الستغالل اجلنسي؛
التصةةدي عةةاجالا حلالةةة حقةةوق املهةةاجرين والالجئةةني بغيةةة كفالةةة محايةةة واحةةةرتام  )ه( 

من حيث اهلجرة، بوسائل منها نزو صفة اجلرم عن حقوق اإلنسان جلمييف األفراد أايا كان وضعهم 
عةال لتحديةد مركةز اللجةوء يُنهةي علةى الفةور مجيةيف حةالت اهلجةرة غةري النااميةة، واعتمةاد إجةراء ف

الحتجاز غري القانوين والتعسفي عن طريق تنفيذ بدائل لالحتجاز متتثل حلقوق اإلنسةان، وتقةد  
حةةق املهةةاجرين والالجئةةني إىل العدالةةة، سةةواء أكةةةانوا املسةةؤولني عةةن النتهاكةةات والتجةةاوزات يف 

 ت غري الدولة؛يعملون حلساب الدولة أو حلساب جها
تيسري العودة الطوعية واآلمنة والكرتة لألشخاص املشةردين داخليةاا، ومحةايتهم  )و( 

 من اهلجمات النتقامية وغريها من أشكال العنف؛
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نائيةة الدوليةة بوسةائل منهةا إزالةة مجيةيف العوائةق إبداء التعاون التام ميف احملكمة اجل ) ( 
ت الصةةةلة يف ليبيةةا والتصةةةال ابلشةةهود واحلصةةةول علةةةى الةةيت حتةةةول دون الةةدخول إىل األمةةةاكن ذا

 املعلومات، والتقيد بقرارات احملكمة الدولية وأوامرها.
 وتوصي املفوضة السامية مجييف األطراف يف النزاو مبا يلي: -85

التفاق على وقف إلطالق النار والرتاجيف فوراا عن مجييف األفعةال الةيت تشةكل  )ق( 
اإلنساين وانتهاكات أو جتاوزات حلقوق اإلنسةان، مبةا فيهةا األفعةال الةيت انتهاكات للقانون الدويل 

تُعتةةرب جةةرائم مبوجةةب القةةانون الةةدويل؛ وعلةةى اخلصةةةوص، التوقةةف فةةوراا عةةن مجيةةيف اهلجمةةات الةةةيت 
ني واألعيان املدنية، والتقيد التام جبمييف املبادئ الواجبة التطبيق يف القانون الدويل تستهدف املدني
خصوصةاا مبةةادئ التمييةز والتناسةةب واحليطةة؛ وااةةاذ خطةوات لوقةةف تنفيةذ عمليةةات اإلنسةاين، و 

اإلعةدام ججةراءات مةوجزة وغريهةا مةن أشةكال القتةل غةري املشةروو؛ ووضةيف هنايةة للنهةب والتةدمري 
 ء على املمتلكات؛ ومساءلة املسؤولني عن ذلك؛والستيال
ما مطلقةاا وإبعةاد كةلن مةن اإلعالن عن أن مجيةيف تلةك األفعةال لةن يلقةى أي تسةا )ب( 

يُتهم ابرتكاب مثل تلك األفعال من أي منصب، يف انتاار التحقيق واملالحقة من ِقبل السلطات 
 القضائية مبا يتفق ميف القانون؛

ت األمم املتحدة ومنامات أخرى تقةدم املسةاعدة واحلمايةة تيسري دخول كياج )ج( 
ناو عن أي اإلنسانيتني إىل أماكن الحتجاز واتصاهلا جب مييف احملتجزين دون عوائق أو شروط، والمت

 ردود انتقامية يف حق احملتجزين الذين يتكلمون ميف األمم املتحدة ووفود أخرى؛
ا تميف املدين، مبا فيها الصحفيون واملدافعون ضمان محاية اجلهات الفاعلة من  (د) 

اإلنساين، واحرتام حقوقهم يف رصد عن حقوق اإلنسان، ابعتبارهم مدنيني مبوجب القانون الدويل 
 انتقام بسبب عملهم؛ النزاو املسلا وتقد  تقارير عنن حبرية، دون خوف من التعرض هلجوم أو

اإلفرا  فوراا عن مجييف احملتجزين تعسفاا بصورة غري قانونية، ونقل مجييف األشخاص  )ه( 
ية  اآلخرين احملرومني من حريتهم إىل سجون رمسية تقيف حتت السيطرة الفعلية واحلصرية للشرطة القضائ

خفواالتابعة لوزارة العدل؛ وإجراء حتقيقات مستفيضة وفعلية وفعالة ألجل الكشف عن مصري من   ُأ
قسراا وعن مكان وجودهم؛ وحتديد مكان رفاهتم عندما ُيستنتال أن األشخاص املعنيني مل يعودوا أحياء، 

 أو أسرهم؛/وتسليم رفاهتم إىل ذويهم؛ وتعويض الضحااي و
اااذ خطوات ملموسة إلهناء التعذيب وسوء املعاملة مبا فين الغتصاب ومجييف  )و( 

فعةال الةيت يرتكبهةا أفةراد يقومةون تدوار تةدعم الدولةة أشةكال العنةف اجلنسةي، ومةن مجلةة ذلةك األ
 أشخاص يعملون حلساهبا. أو
 وتوصي املفوضة السامية تن يقوم ا تميف الدويل مبا يلي: -86

تشجييف ليبيا على الوفاء بتعهداهتا والتزاماهتا ابعتبارها عضواا يف جملةس حقةوق  )ق( 
تؤدي دوراا هاماا يف محاية حقوق اإلنسان، والبدء يف اإلنسان ألجل دعم برامال األمم املتحدة اليت 

 حةوار بنّةاء مةيف مجيةيف منامةات ا تمةيف املةدين واملنامةات غةري احلكوميةة الناشةطة يف جمةال حقةةوق
اإلنسةان علةى الصةةعيدين الةوطين واإلقليمةةي، والتعةاون مةيف مفوضةةية حقةوق اإلنسةةان ومةيف جملةةس 

 حقوق اإلنسان؛
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الدوليةةةة ابملةةوارد وتةةةوفري احلمايةةة الالزمةةةة هلةةا لكةةةي تقةةةوم  تزويةةد احملكمةةةة اجلنائيةةة )ب( 
تكون  يت رمّباابلتحقيق واملالحقة واحملاكمة فيما يتعلق ابجلرائم املدعاة الواقعة ضمن اختصاصها ال

 ؛2011قد ارُتكبت يف ليبيا منذ عام 
وانتهاكةات إنشاء هيئة دولية للتحقيق يف انتهاكات وجتاوزات حقةوق اإلنسةان  )ج( 

 القانون الدويل اإلنساين اليت ارُتكبت يف البلد؛
دعةةةةوة األطةةةةةراف يف النةةةةةزاو إىل متكةةةةةني النسةةةةاء مةةةةةن املشةةةةةاركة الفعالةةةةةة وا ديةةةةةة  )د( 

سالم الرمسيةة وغةري الرمسيةة ومحايةة حقةوقهن بواسةطة اتفاقةات السةالم الةيت سةُتعقد مفاوضات ال يف
 مستقبالا؛
يف السةالم أو يف إطةار والشةهود ق الضةحااي وأسةرهم كفالةة احةرتام ومحايةة حقةو  )ه( 

 عمليات السالم واملصاحلة والتسوايت؛
إصةالح ناةام تقد  املساعدة التقنية للحكومةة وغريهةا مةن أشةكال الةدعم بغيةة  )و( 

 العدالة اجلنائية، ومن ضمنن ناام السجون، مبا يتفق ميف املعايري والقواعد الدولية؛
اإلفرا  عن مجييف احملتجزين تعسفاا وعن مجييف احملرومني من  مساعدة احلكومة يف ) ( 

ت حريتهم بصورة غري قانونية، ونقل مجييف احملرومني من حريتهم بصورة غري قانونية إىل سجون تقيف حت
 السيطرة الفعلية واحلصرية للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل؛

 وغريهم منة القانونية لفائدة احملتجزين مبن فيهم املهاجرون ساعددعم برامال امل ) ( 
  بوجن خاص خلطر النتهاكات والتجاوزات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛نياملعرض

فيذ الربامال الةيت سةتدعم قةوات األمةن تطبيق إطار يراعي األصول الواجبة يف تن )ط( 
ة التقنية وغريها وذلك هبدف استبعاد مجييف الليبية واتّباو إجراءات فرز صارمة ملن حيصل على املساعد

من ُيشتبن يف أهنم مسؤولون عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أو عن انتهاكات أو جتاوزات حلقوق 
 طائلة القانون الدويل؛ اإلنسان أو عن ارتكاب جرائم تقيف حتت

قوق اإلنسان جتاوزات حو توفري احلماية واملساعدة الفعالتني لضحااي انتهاكات  ) ( 
عةن طريةق كفالةة حصةوهلم علةى الةدعم املةايل الكةايف وغةريل مةن أشةكال الةدعم وتقةد  الةدعم املةةايل 

هيةةةةل النفسةةةةي ة القانونيةةةةة وخةةةدمات املشةةةةورة وإعةةةادة التأسةةةاعدلمنامةةةةات الةةةيت تقةةةةدم امللوغةةةريل 
 والجتماعي والبدين؛

إدارة اهلجةرة الثنائيةة  م يف إطةار اتفاقةاتكفالةة اتسةاق أي تعةاون و/أو دعةم يقةدن  )و( 
أو اإلقليمية ميف املؤسسات الليبية ميف حقوق اإلنسان أو ميف اللتزامات الدوليةة يف جمةال حقةوق 

ن الةةدويل، وكفالةةة الرصةةد الفعةةال اإلنسةان أو الالجئةةني وغريهةةا مةةن اللتزامةةات الناشةةئة عةن القةةانو 
ل يساهم التعاون و/أو الدعم املقدم واملستقل حلقوق اإلنسان يف ليبيا توخياا ألهداف منها كفالة أ

 رها بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛يسِّ وأل يإىل ليبيا يف حدو  انتهاكات حلقوق اإلنسان 
والقةانون  اإلنسةاين لقانون الةدويلكفالة احرتام مبدأ عدم اإلعادة القسرية طبقاا ل )ل( 
نةةةوات اآلمنةةةة والنااميةةةة لفائةةةدة الق إنشةةةاء مزيةةد مةةةنحلقةةةوق اإلنسةةةان وقةةةانون الالجئةةةني، و  الةةدويل

 املهاجرين والالجئني. 
    


