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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس ٢٠١٧
البندان  ٢و ١٠من جدول األعمال
التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
المساعدة التقنية وبناء القدرات

تقرير مفوض األمم المتحددة السدامي لحقدوق اإلنسدان عدن حالدة حقدوق
اإلنسددان ددي لي يدداف بمددا ددي ذلددم مددد عاليددة تدددابير المسدداعدة التقنيددة
وبناء القدرات التي انتفعت بها حكومة لي يا

موجز
أُعد هذاا القرريذرا ادرذدم عمذ ا برذرار لسذح ورذوإل اان ذان ر ذ ٢٧/3١ا بالقعذاون
مذذب بع ذذم األم ذ ادقدذذديف لسذذدع ه ليبيذذال وهذذو يإلذذا والذذم ورذذوإل اان ذذان ه ليبيذذاا و ذذد
الذذدع الذذاد ُذذدم ادؤس ذذاا السيبيذذم الرةي ذذيم فيمذذا يقعسذذن نيمايذذم ادذذدني ا وال ذذاا ال ذ
ينإل ذذل عسيا ذذا الوإي ذذزا و ام ذذم الع ذذدلا وس ذذيا يف الر ذذانونا والعدال ذذم ا نقرالي ذذمل وُ ق ذذق القرري ذذر
بقوصياا مجيب أطراف النزاعا واحلكومما واجملقمب الدويلا ولسح وروإل اان انل
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احملقوياا

2

الإل دم

أو ا -

مردمم لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللل
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ثاني ا -

ال ياإل لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللل

3

ثال ا -

محايم اددني لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللل
ألا  -اهلجماا العشواةيم وا نقااإاا األخرى لسرانون الدويل اان اين لللللللللللللللللللللللل
باء  -انقااإاا احلن ه احليايفا مبا ه ذلك الرقل غري ادشروع للللللللللللللللللللللللللللللللل

5
5
٧

رابع ا -

ال اا حمور الوإيز لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ألا  -الن اء لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
باء  -األط ال لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
جي  -ادااجرون لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ال  -ااع ميون والناشطون واددافعون عن وروإل اان ان للللللللللللللللللللللللللللللللللل

١٠
١٠
١١
١١
١3

خام ا -

امم العدل لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللل
ألا  -حملم عامم لللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
باء  -الدسقور لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
جي  -ا ت اإل ال ياسي السييب لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللل
ال  -ا وقجاز القع يا واحلرمان من احلريما والقعايل وغريه من ضروب سوء ادعامسم لللللللللل

١٤
١٤

١5
١5
١6

سا س ا -
سابعا -

العدالم ا نقراليم لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ا سقنقاجاا والقوصياا لللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللل

١9
٢١
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أولا -مقدمة
 -١ه  ٢٧آذار/مارس ٢٠١5ا اعقمد لسح وروإل اان ان راره 3٠/٢8ا الاد طسذل
في ذذىل م ذذو األم ذ ادقد ذذديف ال ذذامي حلر ذذوإل اان ذذان أن يوف ذذد بع ذذم لسقدري ذذن ه انقااإ ذذاا
وجتذذاوزاا الرذذانون الذذدويل حلرذذوإل اان ذذان ال ذ ارتكبذذا ه ليبيذذا منذذا بدايذذم عذذام ٢٠١٤ل و ذذد
صدر القررير اخلاص بالقدرين ه  ١5شباط/فرباير )A/HRC/31/47( ٢٠١6ل
 -٢واعقمذذد اجملسذذح بعذذد ذلذذك ذراره  ٢٧/3١الذذاد طسذذل فيذذىل اد ذذو ال ذذامي ترذذد
ترريذذر إقذذاجمل اجملسذذح يقنذذاول فيذذىلا ه مجسذذم أمذذورا مذذدى فعاليذذم تذذدابري اد ذذاعديف القرنيذذم وبنذذاء
الرذذدراا ال ذ انق ع ذذا ل ذذا وكوم ذذم ليبي ذذاا وتريذذي ال ذذدع القر ذذني أو اد ذذاعديف القرني ذذم ااض ذذافي
ال زم ذ لقن يذذا هذذاا الر ذرار والقوصذذياا ال ذوار يف ه ترريذذر اد وضذذيم ال ذذاميم حلرذذوإل اان ذذان عذذن
القدرين الاد أجرتىل اد وضيم بشأن ليبيا لدف معاجلم والم وروإل اان ان ه ليبيال
 -3و د أُعد هاا القررير بالقعاون مب بع م األمذ ادقدذديف لسذدع ه ليبيذال وتواصذل اد وضذيم
ذدير شذذعبم
ترذذد الذذدع لو يذذم البع ذذم ه لذذال ورذذوإل اان ذذانل وميّذذل اد ذذو س ال ذذامي ه ليبيذذا مذ ُ
وروإل اان ان والعدالم ا نقراليم وسيا يف الرانون القابعم لسبع مل 

ثاني ا -السياق
 -٤ه أعرذذاب القذذدهور ه احلالذذم األمنيذذم وال ياسذذيم عذذام ٢٠١٤ا ُو ذذب ا ت ذذاإل ال ياسذذي
السيذيب وأُنشذذجم لسذذح رةاسذذي برةاسذذم رةذيح الذذوزراء ال ذرا ه  ١٧إذذانون األول /ي ذذمرب ٢٠١5ل
ومبوجذذل ا ت ذذاإلا ُإسذذا اجملسذذح الرةاسذذي بقشذذكيل وكومذذم وفذذاإل وطذذنيا عس ذ أن مينداذذا ال رذذم
لسذذح الن ذواب ادنق ذذل عذذام ٢٠١٤ل وأيذذد لسذذح األمذذنا ه ذراره )٢٠١5(٢٢59ا ا ت ذذاإل
ووكومم الوفاإل الوطني باعقبارها احلكومم السيبيم ادعوف لا ولي اا و عذا و ذا مذا ذرى مذن
اتإلذذا ا رةيذذم مذذب ادؤس ذذاا ادوازيذذم خذذار نطذذاإل ا ت ذذاإلل وعارضذذا ا ت ذذاإل جاذذاا فاعسذذم
خمقس م ه ليبياا مبذا ه ذلذك مجاعذاا م ذسدم ويذما ووذ ايذم ٢٠١6ا مل يكذن لسذح النذواب
ذذد مذذنق ال رذذم حلكومذذم الوفذذاإل الذذوطني ال ذ ا وواذذا اجملسذذح الرةاسذذيل وه آذار/مذذارس ٢٠١6ا
وفو ا ه ظل اسقمرار ال راغ القشريعيا اد ؤولياا الوزاريذم
انقرل اجملسح الرةاسي طرابسحا َّ
وكومم تإلريا أعمال برةاسم رةيح الوزراء ال را ل بيد أن اجملسذح الرةاسذي ظذل عذاجزا عذن
ضبط اداام احلكوميم بالكامل ومل يقمكن من تن يا العديد من بنذو ا ت ذاإلا مبذا ه ذلذك البنذو
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
انقااإذذاا ورذذوإل اان ذذانل وتذذدهورا احلالذذم ا قإلذذا يم واخلذذدماا العامذذما ذ شذذاد البسذذد ه
الك ري من األويان انرطاعا ه القيار الكارباةي ونرإلا ه ال يولم النرديذما بينمذا تزايذدا اجلذراة
العا يم وأعمال العنا ال ياسيا عس ما يبدول
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 -5ووضذذعا اهلي ذذم القأسي ذذيم ادنق ب ذذم لإلذذياغم مشذذروع الدس ذذقور السم ذذاا األخ ذرييف عس ذ
مشذذروع الدسذذقور ه ني ذذان/أبريل ٢٠١6ل وأ ى اسذذقمرار اخلذ ف عسذ مذذا ذا إذذان عذذد إذذاف
مذذن أعءذذاء اهلي ذذم ذذد صذذوتوا لإلذذار اعقمذذا ادشذذروع عا ذذم القرذذدم حنذذو طروذذىل عس ذ اسذذق قاء
وطني ا رارهل
 -6وط ذوال عذذام ٢٠١6ا واصذذسا ذواا عمسيذذم الكرامذذم (ادؤل ذذم مذذن ذواا اجلذذي الذذوطني
السيذذيب ومجاعذذاا م ذذسدم أخذذرى بريذذا يف السذواء خسي ذذم و ذذو) قاهلذذا ضذذد ذواا لسذذح شذذورى ثذوار
بنغذ ذذازد واجلماعذ ذذاا ال ذ ذ بايعذ ذذا تنيذ ذذي الدولذ ذذم ااس ذ ذ ميم ه الع ذ ذراإل والشذ ذذام (تنيذ ذذي الدولذ ذذم
ااسذ ميم) ه بنغذذازدا مذذا سذذا م ذذاوم األراضذذي الذ ي ذذيطر عسياذذا لسذذح الشذورىل وطو ذذا
واا عمسيم الكرامم مدينم رنم أيءا وباتا تقدك بالدخول لياا واخلرو مناال
 -٧وه أيار/م ذذايو ٢٠١6ا ب ذذدأا الر ذواا ادوالي ذذم لسمجس ذذح الرةاس ذذي عمسي ذذاا ت ذذقادف
اجلماعذذاا ادواليذذم لقنيذذي الدولذذم ااس ذ ميم ه سذذراا بذذدع مذذن غذذاراا جويذذم ن ذذاها س ذ
ط ذريان الو يذذاا ادقدذذديف األمريكيذذمل ويرذذدر عذذد ادرذذاتس الذذاين قس ذوا مذذن ب ذ الر ذواا ادواليذذم
لسمجسح الرةاسي بأإ ر من  65٠مرات ؛ و يعذرف عذد ااصذاباا ه صذ وف تنيذي الدولذم
ااس ميمل ونيسول إانون األول /ي مربا سيطرا الرواا ادواليم عس سرال
 -8وه أيسول/سبقمربا اسقو اجلي الوطني السييب عس اهلذ ل الن طذي شذر ي البسذدا مبذا ه
ذلك رأس نوف وال دريف وزويقينما وهي منطرذم إانذا ت ذيطر عسياذا اجلماعذم اد ذسدم اد ذمايف
وذذرس ادنشذذلا الن طيذذمل إمذذا عذذززا ذواا اجلذذي الذذوطني السيذذيب وجو هذذا جنذذوجمل البسذذدل وأثذذارا
هذذاه القطذذوراا خمذذاوف مذذن اوقمذذال انذذد ع نذزاع بذ اجلماعذذاا اد ذذسدم ادواليذذم لسذواء و ذذو ه
الشرإل واجلماعاا اد سدم ادإلراتيم ه الغرب ال تدع اجملسح الرةاسيل
 -9وه منقإل ذذا تشذ ذرين األول/أإق ذذوبرا س ذذيطرا ذوكوم ذذم اانر ذذاذ ال ذذوطنيذا الذ ذ إان ذذا
ت ذيطر عسذ طذرابسح بذذل خذذول اجملسذذح الرةاسذذي ه آذار/مذذارسا بذذدع مذذن مجاعذذاا م ذذسدما
عس ذ لمذذب فنذذدإل ريك ذذوس وطذذر ا ذواا اجملسذذح األعس ذ لسدولذذما وهذذو هي ذذم اسقشذذاريم نذذا
ا ت اإل ال ياسي عس تشكيسااا من مررهال
 -١٠و تزال م اا اجلماعاا اد سدم تعمذل ه مجيذب أحنذاء ليبيذاا والعديذد مناذا تابعذم اةيذا
لذذوزاراا الذذدفاع والداخسيذذم والعذذدلل وتقسر ذ رواتبا ذا مذذن أم ذوال الدولذذم ادرإزيذذما لكناذذا ءذذب
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
الرانون من اجلماعاا اد سدما ني ل نا ا ت اإل ال ياسي السييبا و جراءاا ت ريق هذاه
اجلماعاا ونزع س واا و لاال
 -١١وتواصذذل اد وضذذيم ال ذذاميم حلرذذوإل اان ذذانا مذذن خذ ل شذذعبم ورذذوإل اان ذذان والعدالذذم
ا نقراليم وسيا يف الرانون القابعم لبع م األم ادقدديف لسدع ه ليبيذاا رصذد والذم ورذوإل اان ذان
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ه ليبيذذا وترذذد ترذذارير بشذذأ ال وترذذي البع م/اد وضذذيم و ذوارا منقيم ذ ا مذذب ال ذذسطاا واجلماعذذاا
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
جوا من الوهيل واخلوفا ومينب احملاورينا مبن فيا اد ؤولون وناشطو اجملقمب اددين والءذداياا
من تبا ل ادعسوماا والعمل عس م اةل وروإل اان انل وعدم وجو نيراء وكذومي رةيذ ا
مبا ه ذلك عدم وجو وزير عدلا ي ر مزيدا من الريو عس القعاونل
 -١٢وليبيذذا ولذذم طذذرف ه  ١١معاهذذديف أساسذذيم مذذن معاهذذداا ورذذوإل اان ذذانا مبذذا فياذذا
العاذذد الذذدويل اخلذذاص بذذاحلروإل اددنيذذم وال ياسذذيم وبروتوإولذذىل ا خقيذذارد األول؛ والعاذذد الذذدويل
اخلاص باحلروإل ا قإلا يم وا جقماعيم وال رافيم؛ وات ا يم مناهءذم القعذايل وغذريه مذن ضذروب
ادعامسم أو العروبم الراسيم أو ال ن انيم أو اداينم؛ وا ت ا يم الدوليم لسرءاء عس مجيب أشكال
القمييذز العنإلذذرد؛ وات ا يذذم الرءذذاء عسذ مجيذذب أشذكال القمييذذز ضذذد ادذرأيف وبروتوإوهلذذا ا خقيذذارد؛
وا ت ا يذذم الدوليذذم حلمايذذم ورذذوإل مجيذذب العمذذال اداذذاجرين وأفذرا أسذذره ؛ وات ا يذذم ورذذوإل الط ذذل
وبروتوإو هتا ا خقياريمل وهي طرف أيءا ه ادي اإل األفريري حلروإل اان ان والشعوب؛
 -١3وليبيا مسزمم باووام ومحايم وتعزيز و عمال وروإل اان ان جلميب األشذ اص ادوجذو ين
ه أراضذذياا واخلاض ذذع لو يقا ذذاا ون متيي ذذزل ويش ذذمل ذل ذذك ا لق ذزام بك ال ذذم ا نقإل ذذاف ال ذذورد
والكذذاه وال عذذال لصشذ 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
 -١٤وينطبذذن الرذذانون الذذدويل اان ذذاين أيء ذ ا عس ذ الن ذزاع اد ذذسق غذذري الذذدويل الذذاد ي ذزال
م قمرا ه ليبيال وليبيا طرف ه ات ا ياا جنيا األربب لعام  ١9٤9وه الربوتوإول ااضذافي
األول وال ذذاينل وتق ذ ادذذا يف  3ادشذذوإم يذذف ات ا يذذاا جنيذذا والربوتوإذذول ااضذذاه ال ذذاين بأةيذذم
خاصم أل ا تنطبن عس النزاعاا اد سدم غري الدوليم وتذنا عسذ أشذكال احلمايذم ادطبرذم عسذ
اددني وغريه من األش اص الاين يشارإون مشارإم مباشريف ه األعمال احلربيما فء ا عن
ادعايري ال اريم لسرانون الدويل اان اين العرهل

ثالثا -حماية المدنيين
ألف -الهجمات العشوائية والنتهاكات األخر للقانون الدولي اإلنساني
 -١5مبوجذل الرذانون الذدويل اان ذاينا يقمقذب ادذدنيون واألعيذان اددنيذم باحلمايذم مذن القعذذر
ألد هجذذومل وأط ذراف الن ذزاع مسزمذذون بعذذدم اسذذقاداف ادوا ذذب غذذري الع ذذكريمل وُ يذذر اهلجمذذاا
ادباش ذريف عس ذ اد ذذدني واهلجم ذذاا العش ذواةيم الذ ذ متي ذذز ب ذ اد ذذدني وادر ذذاتس ل وُ ي ذذر أيءذ ذ ا
اهلجمذذاا ال ذ يُقو ذذب أن تسدذذن خ ذذاةر عرضذذيم ه أروا ادذذدني و صذذاباا ب ذ ادذذدني وتءذذر
باألعيذذان اددنيذذم عسذ حنذذو م ذذرط مرارنذذم بذذاديزيف الع ذذكريم ادسموسذذم وادباشذريف ادقو عذذمل واهلجمذذاا
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م ذذقوى ج ذراة وذذرب ميكذذن حماإم ذذم مرتكبياذذا أمذذام احملكم ذذم
ال ذ ذذرإل تسذذك ادع ذذايري تر ذ
اجلناةي ذذم الدولي ذذما الذ ذ ت ذذدخل ض ذذمن اخقإلاص ذذاا اجل ذ ذراة ادرتكب ذذم ه ليبي ذذا من ذذا ع ذذام ٢٠١١ل
ومبوجذذل ا ت ذذاإل ال ياسذذي السيذذيبا تسقذذزم مجيذذب ال إلذذاةل اد ذذسدم با مق ذذال لسقش ذريعاا السيبيذذم
والرانون الدويل اان اين والرانون الدويل حلروإل اان انل
 -١6وه ال ذذياإل احل ذذايل ه ليبي ذذاا غالب ذا م ذذا يك ذذون م ذذن الإل ذذعل دي ذذد م ذذا ذا إ ذذان هج ذذوم
مذذا عش ذواةي ا و ديذذد الطذذرف اد ذذؤول عنذذىلل بيذذد أن ادعسومذذاا ادقاوذذم تشذذري وجذذو ذذط مذذن
اهلجماا تُ ق دم فياا أسسدم غري يرم ه مناطن سذكنيم مكقيذم بال ذكانا وهذي عوامذل ذد
تإللا لقمعما م قوى اهلجماا العشواةيمل فاألسسدم غري الد يرم أو ال توك آثذارا واسذعم
النطاإل د تكون غري م ةمم داامجم أهداف ع كريم ترب ه مناطن مكقيم بال كانل واأللغام
واألف اخ ادق جريف وادق جراا من خمس اا احلرب هي أيء ا ذاا طبيعم عشواةيمل
 -١٧وه عام ٢٠١6ا إانا اهلجماا ال تن ذا ه منذاطن آهسذم بال ذكان بواسذطم أسذسدم
غري يرم تزال تق بل خب اةر ه ص وف اددني ه مجيب أحناء ليبياا مبا ه ذلك ه بنغازد
و رن ذ ذ ذذم وس ذ ذ ذذرا وس ذ ذ ذذوإنم وط ذ ذ ذرابسحل وه ال ذ ذ ذويف م ذ ذ ذذن  ١إ ذ ذ ذذانون ال اين/ين ذ ذ ذذاير  3١تش ذ ذ ذرين
األول/أإق ذذوبرا وثر ذذا البع م/اد وض ذذيم  ٤98ض ذذديم ه ص ذ ذ وف اد ذذدني ا بي ذذنا  ٢١٢ق ذذي ا
و ٢86جر ال وإان من ب الرقس  ١٢١رج ا و 3١امرأيف و ٤3ط اا فيما جر  ١5١رج ا
و ٢8ام ذرأيف و 5١ط ذ اا ضذذافم  ٧3ضذذديم مل يعذذرف جن ذذا و/أو سذذنا ل وسذذرط أغسذذل
وسذجل أإذرب عذد مذن ادذدني الرقسذ ه
الرقس ه غاراا جويم ووا ا طذ إل نذار و إلذال ُ
بنغازدل
 -١8ومشسا احلوا ث ادوثرم هجماا عس األط ال ه مناطن ترفيايما وعس خميماا تؤود
مشذ ذ ذذر ين اخسي ذ ذ ذاا وعس ذ ذ ذ حمقج ذ ذ ذ م ذ ذ ذذاد ل وه  ١5وزيران/يونيذ ذ ذذىلا شذ ذ ذذن اجلذ ذ ذذي الذ ذ ذذوطني
السييب/الرذواا اجلويذذم السيبيذذم غذذاريف جويذذم عسذ مسعذذل لصط ذذال ه رنذذما مذذا أ ى صذذابم ث ثذذم
أط الل وه  ٢٠أيسول/سبقمربا شنا طاةراا لاولم اهلويم غاريف جويذم عسذ وديرذم ماةيذم ذرب
سوإنم ه اجل ريفا ما أ ى مرقذل سذا ن ذاء وط ذل و صذابم ث ثذم أشذ اص آخذرينل وه ١٤
تشرين األول/أإقوبرا إلذ ا ذواا لسذح شذورى ثذوار بنغذازد مسعبذا ه وذي بنينذاا مذا أ ى
صابم مخ م فقيانل وه  9إانون ال اين/ينايرا إل ا مجاعاا لاولم اهلويم خمي ال ذ الذاد
يذذؤود مشذذر ين اخسي ذ ا مذذن تاورغذذاءا فرقسذذا ام ذرأت ورج ذ اا وأصذذابا نانيذذم أش ذ اص آخ ذرينا
بينا ط لل وه  ١6تشذرين األول/أإقذوبرا أ ى إلذا اسذقادف اد ذي ن ذىل مرقذل امذرأيف
و صابم ث ث ن اء وث ثم أط الل وه  6أيار/مايوا تعرضذا ميذاهريف سذسميم ه سذاوم الكذي
ه بنغازد لسرإلاا ما أ ى مرقل أربعم رجذال وامذرأت وط ذل وشذ ا آخذر لاذول اهلويذما
و جذذر مذذا يرذذل عذذن  3٢ش إل ذ ا آخذذرل وجذذاء هذذاا اهلجذذوم عرذذل وذذا ث ذذاثس و عذذا
عام ٢٠١5ا تعر خ هلما مقياهرون سسميون لسرإلذاا مذا أسذ ر عذن مرقذل  ١٢مذدني ا عسذ
األ لا بينا ث ثم أط الل
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 -١9وهومجا أيء ا أعيان مدنيما بيناذا عسذ وجذىل اخلإلذوص م قشذ ياال وه ال ذويف مذن ١
إذذانون ال اين/ين ذذاير  ٢8تش ذرين األول/أإق ذذوبرا وثَّرذذا البع م/اد وض ذذيم سذذبب هجم ذذاا عس ذ
مرافذن طبيذذما مبذا ه ذلذذك إلذا م قشذ ه رنذم ه شذذباط/فرباير قذل فيذذىل ش إلذان؛ و إلذذا
ادرإ ذذز الط ذذيب ه بنغ ذذازد ه أيار/م ذذايو ووزيران/يوني ذذىل؛ وهج ذذوم ب ذذياريف م ذذم عسذ ذ م قشذ ذ
وجذذر  ١3آخ ذرين بيذذنا
اجل ذ ء ه بنغذذازد ه  ٢٤وزيران/يونيذذىلا ويذذث ُقذذل مخ ذذم أش ذ اص ُ
وسجسا هجماا أخرى عس م قش ياا ه الزاويم وسباال
ط نل ُ

 -٢٠ومنذذا انذذد ع الإل ذراع ب ذ اجلماعذذم اد ذذسدم اد ذذمايف س ذرايا الذذدفاع ه بنغذذازد و ذواا
عمسي ذذم الكرام ذذم ه وزيران/يوني ذذىل ٢٠١6ا اإقُش ذذا ع ذذد م ذذن ادر ذذابر اجلماعي ذذم ه أج ذذدابيال وه
متوز/يوليذذىلا اإقُشذ ا  ١٧ج ذذم ه وذذي العجسذذي ايذذا؛ واإقُشذ ا مرذربيف مجاعيذذم لذذا  ٢9ج ذذم ه
منطرم ادررون؛ وأفا ا ترارير بالع ور عس عشر ج ث ه منطرم الكراسمل
 -٢١ومذذا زال ادذذدنيون حماصذرين ه وذذي ن ذذو يف ه بنغذذازد ويقعرضذذون لسرإلذذا ويعذذانون مذذن
نرذ ذذا الغذ ذذااء وادذ ذذاء والرعايذ ذذم الطبيذ ذذمل ووثرذ ذذا البع م/اد وضذ ذذيم مرقذ ذذل  3٢مذ ذذدني ا ه ن ذ ذذو يف ه
آب/أغ ذذطح وتش ذرين األول/أإق ذذوبر ه غ ذذاراا جوي ذذمل وم ذذن بذ ذ احملاص ذرين عم ذذال ما ذذاجرون
وسجناء سابرون من سجن بوهدميم الع كرد ه بنغازدا و عذوا ه أيذدد مرذاتسي لسذح شذورى
ث ذ ذوار بنغذ ذذازد ه عذ ذذام ٢٠١٤ا ضذ ذذافم أش ذ ذ اص آخ ذ ذرين ذُإذ ذذر أن ذ ذواا لسذ ذذح الشذ ذذورى
اخقط قا ه و ا سابنل وعس الرغ من جاو الوساطم ال عمقاا البع ما مل يقوصل لسذح
الشذذورى واجلذذي الذذوطني السيذذيب نيسذذول ايذذم تش ذرين األول/أإقذذوبر ات ذذاإل بشذذأن سذذبل ج ذ ء
اددني ل

باء -انتهاكات الحق ي الحياةف بما ي ذلم القتل غير المشروع
 -٢٢يذذر الرذذانون الذذدويل حلرذذوإل اان ذذان احلرمذذان القع ذ ي مذذن احليذذايف ويرءذذي بذذأن مذذي
الدولم احلن ه احليايف()١ل فالدولم م ؤولم عذن ا نقااإذاا الذ ترتكباذا اجلاذاا ال اعسذم مذن غذري
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
الريذذا د()٢ل ومبوجذذل الرذذانون الذذدويل اان ذذاينا ُ يذذر قذذل ادذذدني وأد أش ذ اص يء ذطسعون
بذدور نشذط ه األعمذال الرقاليذذمل و يذر قذل أفذرا الرذواا اد ذسدم الذاين ي ذسمون أن ذذا ا أو
العاجزين عن الرقال (م ل األسرى أو ادراتس اجلرو الاين باتوا غري ا رين عس الرقال)()3ل
__________

()١
()٢
()3
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انيرا عس سبيل اد الا العاد الدويل اخلاص باحلروإل اددنيم وال ياسيما ادا يف )١(6ل
انيذذر ادبذذدأ  ٢مذذن ادبذذا ل ادقعسرذذم بذذادنب والقرإلذذي ال عذذال لعمسيذذاا ااعذذدام خذذار نطذذاإل الرذذانون وااعذذدام
القع ي وااعدام بإجراءاا موجزيفل
انير ادا يف ادشوإم  3من ات ا ياا جنيا وادا يف ()٢(٤أ) من بروتوإوهلا ااضاه ال اينل
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 -٢3وخسإل ذذا البع م/اد وض ذذيم أن اجلماع ذذاا اد ذذسدما مب ذذا ه ذل ذذك بعذ ذ اجلماع ذذاا
القابعذذم ةي ذا دؤس ذذاا الدولذذما م ذذؤولم عذذن قذذل مذذدني وحمقج ذزين ه انقاذذاك لسدذذن ه احليذذايف
وألوكام الرانون الدويل اان اينل
 -٢٤وه عذذام ٢٠١6ا تسرذذا البع م/اد وضذذيم ترذذارير عذذن عمسيذذاا قذذل غذذري مشذذروعم ن ذذاهتا
مجاعذذاا م ذذسدم مذذن مجيذذب األطذرافل وه  9وزيران/يونيذذىلا ُع ذذر ه أمذذاإن خمقس ذذم مذذن طذرابسح
عس ج ث  ١٢رج ا إانوا عس صسم بنيام الرااه ال ابن وهي مإلذابم بطسرذاا ناريذمل وإانذا
مجيب هاه اجل ث الذ  ١٢ج ث سجناء إان مكقل الناةل العام د أمذر لقذوه بذاافرا عذنا مذن
سذذجن الروميذذي ه طذرابسحل وت ذذيطر عسذ سذذجن الروميذذي مجاعذذم م ذذسدم مذذل اسذ لذواء الروميذذي
وهي تابعم ةيذا لسشذرطم الرءذاةيمل و تذزال اليذروف احمليطذم بعمسيذاا الرقذل هذاه غذري واضذدما
مبا ه ذلك ما ذا إان ال جناء ذد أفذر عذنا بذل ذقسا ل وذإذر مكقذل الناةذل العذام أنذىل فذقق
رير اا لكنىل مل يعسن النقاةج ال توصل لياا بعدل
 -٢5وه  ٢١متوز/يوليذىلا ُع ذر عسذ  ١٤ج ذم ه مكذل لسن ايذاا ه وذي السي ذي ه بنغذذازدا
وه  ٢9تشذرين األول/أإقذذوبرا ُع ذذر عسذ  ١٠ج ذذث ه مكذذل آخذذر لسن ايذذاا ه وذذي الشذذيبنمل
وت ذذيطر عس ذ احلي ذ مجاعذذاا مواليذذم لر ذواا عمسيذذم الكرامذذمل وتشذذري القرذذارير أن اجل ذذث ال ذ
ع ذذر عسياذذا إانذذا ألش ذ اص مكبسذذي األيذذدد و مذذل آثذذار تعذذايل وطسرذذاا ناريذذما سذذيما ه
الذرأسل ويبذذدو أن مجاعذذاا م ذذسدم لاولذذم اهلويذذما ت ذرتبط عس ذ مذذا يبذذدو بر ذواا عمسيذذم الكرامذذما
إانا اخقط ذا مذا يرذل عذن مخ ذم مذن هذؤ ء الءذدايال وذُإذر أن مكقذل وزاريف الداخسيذم ه
بنغذذازد فذذقق رير ذا ه عمسيذذاا الرقذذل ال ذ نُ ذذاا ه متوز/يوليذذىلا لكنذذىل مل ينشذذر أيذذم نقذذاةج هلذذاا
القدرينل
 -٢6و ذذد تسرذذا البع م/اد وضذذيم معسومذذاا بشذذأن عمسيذذاا اخقطذذاف و قذذل لبذذالغ وأط ذذال
عس يذد مجاعذاا م ذسدم أو عإلذاباا لذرم عذا ي ل فعسذ سذبيل اد ذالا ُع ذر ه غذرب ليبيذاا
ه  ٢٤شذذباط/فربايرا عس ذ ج ذذم صذذيب عمذذره  ١١عام ذ ا م ذل آثذذار تعذذايل ووذذول ر بقذذىل سذذسك
معذذدين ه منطرذذم صذذيا ه طذرابسحل وإذذان خذذاط وه ذذد أم ذذكوا بذذىل بذذل ذلذذك ب ذ  68يومذ ا بينمذذا
إان ه طريرىل اددرسم وطسبوا فديم من أسرتىلل وذُإر أن واا األمن ادرإزيم/مجاعم أبو سسي
ه طذرابسح اخقط ذذا أوذذد الشذذبانل و ذذد ُع ذذر عس ذ ج قذذىل ه الشذذارع ه  ١6متوز/يوليذذىلا وعسياذذا
آثار ضرب مرب وإدماال وه  ٤تشرين ال اين/نوفمربا ع ر عس ج م ط سم ه الرابعم من العمر
ه وي ادعموريف ه ورش انمل وإانا مجاعم م سدم د اخقط ا الط سذم بذل ذلذك ب ذ  ١5يومذ ال
و د ُع ر عس ج قاا ه مزرعم ماجوريف وعسياا آثار جرو ه الرأس والر بذما عرذل سذا أسذرهتا
عن فب فديمل
 -٢٧وه شذذرإل ليبيذذاا اخقط ذذا لموعذذاا م ذذسدم مقدال ذذم مذذب ذواا عمسيذذم الكرامذذم رجذ ا
م ذذن منزل ذذىل ه بنغ ذذازد ه  6ني ذذان/أبريلل و ذذد ُع ذذر عسذ ذ ج ق ذذىل ه  ٢6أيار/م ذذايو وه ذذي م ذذل
ع ماا تعايلا بيناذا إ ذر ه اليذدا و صذاباا بطسرذاا ناريذمل وه والذم اثسذما اوقُجذز رجذل
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ه شذذباط/فرباير  ٢٠١6وأو ع دذذديف شذذارين ه مرإذذز اوقجذذاز تذذديره مجاعذذم م ذذسدم مقدال ذذم مذذب
ذواا عمسيذذم الكرامذذم ه تذذوإريفل وأطسذذن س ذراوىلا لكنذذىل اخقطذذا ه و ذذا وذذن مذذن الشذذارع ه
أجدابيا ه  ٢9ني ان/أبريلل و د ُع ر عس ج قىل ه  3٠ني ان/أبريل وهي مل آثار تعذايلا
بيناا وروإل بال جاةرا و صاباا بطسراا ناريمل
 -٢8وبقاريخ  ٢5متوز/يوليىلا اخقطا م سدون لاولذون مذوظ ا اثنذ مذن مكقذل ال ذجل
اددين ه مرزإلا جنوب ليبيال وه  ٢٧متوز/يوليىلا ُع ر عس ج قياما ه أود شوارع سباال

 -٢9وأُبسغ أيءا عن ودوث اغقيا ال ف ي  ١٠أيار/مذايوا قذل م ذسدون لاولذون ناشذطا
ع مي ا ه سباا بإط إل النار عسيذىل مذن اخذل سذياريف عذابريفل وه  ١6آذار/مذارسا اغقيذل مذدافب
عن وروإل اان ان ه هجوم ب ياريف م م وسط مدينم رنمل
 -3٠ووثرا البع م/اد وضيم أيء ا عمسيذاا عذدام ل ذجناءل ف ذي إذانون ال اين/ينذايرا أفذا ا
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
سسذرتىل بذذل ذلذذك ب ثذذم أشذذارا وعسرذذا ج ذذده عسذ
أيءذا شذذرطيا ه إذذانون ال اين/ينذذايرا إانذذا أ س
عمذذو دذذديف  ٧٢سذذاعم ه هذراويفل وأعذذدما أيءذ ا مخ ذذم سذذجناء ذإذذور ه سذذرا ه آذار/مذذارسا
وث ثم رض ه متوز/يوليىل إانوا د دموا الرعايم الطبيم ألفرا اجلي الوطني السييبل
 -3١وه  ٢٠آذار/م ذذارسا ن ذذا لس ذذح ش ذذورى اجملاه ذذدين ه رن ذذم عمسي ذذاا ع ذذدام ل ماني ذذم
أشذ ذ اص ا عذ ذ أ ذ ذ أعء ذذاء ه تني ذذي الدول ذذم ااسذ ذ ميمل واخقط ذذا مجاع ذذاا م ذذسدم م ذذن
ورشذ ذ ذ انم س ذ ذذقم رج ذ ذذال م أع ذ ذذدمقا ه آذار/م ذ ذذارسل وه وزيران/يوني ذ ذذىلا أف ذ ذذا ا القر ذ ذذارير ب ذ ذذأن
مجاعذذم ذذواا األمذذن ادرإذذزد أعذذدما عس ذ ادذذص رجس ذ اهتمقامذذا بارتكذذاب ج ذراة مل ذذد ها ه
إلر بن غشريل
 -3٢وتسرذذا البع م/اد وضذذيم معسومذذاا ت يذذد بذذأن ذواا البنيذذان ادرصذذوص أعذذدماا ه أواةذذل
وزيران/يوني ذذىلا رجذ ذ ا اش ذذقباا ه انقماة ذذىل تني ذذي الدول ذذم ااسذ ذ ميم ه س ذذراا بُعي ذذد ت ذذسي
ن ىلل وه  ٢١أيسول/سبقمربا تنا سا وساةل القواصل ا جقماعي ت جي ا فيديو تب ا عسذ
ما يبدوا سوء معامسم واا البنيان ادرصوص لرجل اهتمقىل با نقماء تنيي الدولم ااسذ ميمل
وتسا ذلك مزاع بأنىل أُعدم بعد ذلكل
 -33ولطادذذا عمذذا البع م/اد وضذذيم الءذذدايا وأسذذره ا فرذذدما هل ذ ادشذذوريف وتذذدخسا مذذن
أجسا ذ لذذدى اد ذذؤول احلكذذومي واجلماعذذاا اد ذذسدم عس ذ مجيذذب اد ذذقوياا عذذن طريذذن عرذذد
ا جقماعاا و رسال الرساةل و صدار البياناا العاممل و د أصذدرا البع ذم ترريذرا شذاري ا منقيمذ ا
اجملقمذذب ادذذدين ه العمذذل عسذ
عذذن اخل ذذاةر ه صذ وف ادذذدني ه ليبيذذال إمذذا ذذدما الذذدع
وذذا ا تذذأم احلمايذذما مذذن خ ذ ل القعذذاون ادباشذذر وبنذذاء الرذذدرااا وأجذذرا جس ذذاا واطذذم
منقيمم مب اجملقمب الدويلل و عما أيءا جاو الوساطم احملسيم مب إل من اجلي الذوطني السيذيب
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ولسح شورى ثوار بنغذازد لسقوصذل
وادراتس اجلرو من ن و يف ه بنغازدل

و ذا اطذ إل النذار وا ت ذاإل عسذ جذ ء مجيذب ادذدني

 -3٤و ي ذذل البع م/اد وض ذذيم و ذذا ا فر ي ذذم م ذ ذرييف لسرس ذذن ادنيم ذذاا ذاا الإل ذذسما وي م ذذا
أمكذن ذلذكل وتقسرذ بانقيذام طسبذاا لقذوفري الرعايذم الطبيذم لسمذدني ضذدايا اهلجمذاا العشذواةيم
وضذذدايا انقااإذذاا وجتذذاوزاا ورذذوإل اان ذذانا وتبدذذث عذذن ب ذرامج مي ذذوريف تذذوفر الذذدع ال ذ زم
وتقماش مب طبيعقىل وم قواهل

رابع ا -الفئات محور التركيز
ألف -النساء
 -35صذذد ا ليبيذذا عس ذ ات ا يذذم الرءذذاء عس ذ مجيذذب أشذذكال القمييذذز ضذذد اد ذرأيف وغريهذذا مذذن
الإلذكوك الدوليذم الذ يذر القمييذز عسذ أسذاس اجلذنحا ومذب ذلذك يذزال القمييذز الكبذري الذاد
تقع ذذر ل ذذىل ادذ ذرأيف ه الر ذذانون وادمارس ذذم ي ذذؤثر ت ذذأثريا بالغذ ذا عسذ ذ ورو ا ذذال وه أعر ذذاب و ذذا ا
الق ويا وا عقداء عامي  ٢٠١٤و٢٠١5ا اضطرا عديف ناشطاا مغذا ريف البسذد أو جتنذل
ل ذا األنيذار لذذيانل وه عذام ٢٠١6ا ظسذا البع م/اد وضذذيم تقسرذ ترذارير مذذن ناشذطاا تسرذ
هتديداا ه ادن ل وه  ٢5أيسول/سبقمربا اخقط ا مجاعذم م ذسدم تنشذط ه منطرذم ال رنذا ا
ه ط ذرابسحا مذذدونا وعابقذذىلا مقامذذم يذذاه بأنذذىل ذلي ذربايلذ ويذذدع ه إقاباتذذىل عس ذ شذذبكم اانونذذا
وروإل ادرأيفل و يعرف أ اربُىل اآلن مكان وجو هل
 -36وتقعذذر الن ذذاء احملقجذزاا والن ذذاء ادا ذاجراا بشذذكل خذذاص ل عقذذداء اجلن ذذي وغذذريه
مذذن أشذذكال العنذذال وعذذا يف مذذا ذذرس الن ذذاء احملقج ذزاا ه مراإذذز اوقجذذاز تذذديرها اجلماعذذاا
اد ذذسدم ه مجي ذذب أحن ذذاء البس ذذد رج ذذال ل ذذديا مكاني ذذم الوص ذذول زنزان ذذاهتن ون عواة ذذنل ووفر ذ ا
دعسومذاا موثو ذم تسرقاذا البع م/اد وضذذيما تقعذر الن ذاء اداذاجراا الذ ت قذزن ليبيذا باسذذق دام
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 بعيذدا عذن زنزانذاهتن ادشذوإم
وتعرضن ل غقإلاب ادريف تسو ادريف لعديف أيامل
وذسسماذ ن اء مااجراا حمقجزاا لدى مجاعاا بايعا تنيي الدولم ااس ميم
-3٧
ُ
أف ذرا م ذذن ادر ذذاتس ذذاموا باغقإل ذذالن اد ذريف تس ذذو اد ذريفل وإ ذذن يُء ذربن ويُري ذذدن ذا و ذذاولن ادراوم ذذمل
وتعرضا الن اء السوات واولن اهلرب أيءذا لسءذرب ووذرمن مذن الغذااء و/أو ادذاء دذديف تإلذل
يوم ل
 -38وتواج ذذىل اد ذ ذرأيف السيبي ذذم القميي ذذز ه م ذذاةل م ذذن بي ذذل تريي ذذد س ذ ذ رهاا ذ متن ذذب اجلماع ذذاا
اد سدم ه بع ادناطن س رها من ون وصذي ذإذرا و ذن هلذا نرذل جن ذيقاا أط اهلذا أو
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زوجاذذال ومارسذذا منيمذذاا اجملقمذذب ادذذدين ضذذغوط ا إذذي يقنذذاول مشذذروع الدسذذقور هذذاه اد ذذاةلل
وه  8أيسول/سبقمربا أنشأ اجملسح الرةاسي ووديف ع ومتك ادرأيفا عم ا با ت اإل ال ياسيل

باء -األطفال
 -39صد ا ليبيا عس ات ا يم وروإل الط ل والربوتوإول ا خقياري ادسدر لذال وترءذي
ا ت ا يذذم بذذأن تذذوفر الذذدول احلمايذذم والرعايذذم لصط ذذال ادقذذأثرين بالنزاعذذاا اد ذذسدمل وعس ذ الندذذو
ادب ذ ه ال ذذرع ال الذذث أع ذ ها ُقذذل أط ذذال خ ذ ل أعمذذال قاليذذم اسذذق دما فياذذا أسذذسدم ثريسذذم
اخذذل منذذاطن سذذكنيما وه وذذا ا تبذذا ل طذ إل النذذارا وب ذذبل مق جذراا مذذن خمس ذذاا احلذذرب
وألغامل
 -٤٠وظسذا البع م/اد وضذيم تقسرذ ترذارير عذن اخقطذاف أط ذال عذام ٢٠١6ل و يذزال أربعذم
أط ذذال مذذن أس ذريف الشرشذذاردا اخقُط ذوا ه  ٢إذذانون األول /ي ذذمرب  ٢٠١5عس ذ يذذد ماذذامج
لاول ه صرمانا ه عذدا اد رذو ينل وتعذر أط ذال آخذرون لس طذا والرقذل إمذا يقبذ مذن
ال رع ال الث أع هل
 -٤١و ذد أ ى العنذذا اد ذذقمر تذذدمري ادذذدارس و ريباذذاا وتشذريد الق ميذذاا و نرذذا ه
الكق ذذل اددرس ذذيمل وتر ذذول وزاريف القعس ذذي ن  558مدرس ذذم م ذذن أص ذذل  ٤ ٢٠٠مدرس ذذم ه ليبي ذذا
تعملا ما يءر نيوايل  ٢٧9 ٠٠٠ط ل ه سن الدراسمل
 -٤٢وتذذأثرا أيء ذ ا صذذدم الط ذذلا ألن الإل ذراع يذذؤ د ا يذذار اخلذذدماا الطبيذذمل ف ذذي 5
أيار/مذذايوا أفذذا ا األنبذذاء بذذأن  ١٢رضذذيعا مذذاتوا ب ذذبل عذذدوى بكقرييذذم إذذان ميكذذن اتراسهذذا ه
ووذذديف العنايذذم ادرإذزيف 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

جيم -المهاجرون

()٤

 -٤3ليبيذذا طذذرف ه ا ت ا يذذم الدوليذذم حلمايذذم ورذذوإل مجيذذب العمذذال اداذذاجرين وأف ذرا أسذذره
وات ا يم منيمم الووديف األفريريم ال ك ادياهر اخلاصم مبشذك ا ال ج ذ ه أفريريذاا لكذن
تش ذريعاهتا و ارس ذذاهتا تقماش ذ م ذذب ادع ذذايري الدولي ذذم واا سيمي ذذم اخلاص ذذم بادا ذذاجرينا مب ذذن ف ذذيا
ال ج ون ومسقم و السجذوءل وجتذرم ليبيذا اهلجذريف غذري النياميذم ولذيح لذدياا نيذام لسبذا ه طسبذاا
السجوءل
__________

()٤
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 -٤٤ووج ذ ذذدا البع م/اد وض ذ ذذيم أن ادا ذ ذذاجرين ه ليبي ذ ذذا يواجا ذ ذذون طاة ذ ذذم م ذ ذذن ا نقااإ ذ ذذاا
والقجذذاوزااا ه أمذذاإن ا وقجذذاز وخارجاذذا()5ل ومذذن ب ذ اجلنذذايف م ذذؤولون ه الدولذذم ومجاعذذاا
م سدم وأفرا ل ومل تقمكن الدولم من ضمان محايم فعالم لسمااجرين ه ليبيال
 -٤5واداذذاجرون ه ليبيذذا معرضذذون د ذذاطر شذذديديفا فا ذ يواجاذذون ا وقجذذاز القع ذ ي ه
ظروف غري ن انيم؛ والقعايلا مبا ه ذلك العنا اجلن ي؛ وا خقطاف طسبا لس ديم؛ وا بقزاز؛
والعمذذل الر ذذرد؛ والرقذذلل واحملقجذذزون ه مراإذذز ا وقجذذاز الرةيذذم ال ذ يذذديرها جاذذاز مكافدذذم
اهلجذريف غذري الشذذرعيم القذابب لذوزاريف الداخسيذذم هذ حمقجذزون تع ذ اا مذن ون أد جذراءاا ءذذاةيما
ومبا يقناىف مب أوكام الرانون السييب وادعايري الدوليم حلروإل اان انل و قجز اجلماعاا اد ذسدم
واداربذذون وادقجذذرون أش اصذا آخذرين ه أمذذاإن اوقجذذاز غذذري رةيذذمل ويعذذاين رعايذذا بسذذدان أفريريذذا
جنوب الإلدراء الكربى من سوء ادعامسم بشكل خاص نقيجم لسقمييز العنإلردل إمذا أن الن ذاء
ادااجراا معرضاا بوجىل خاص خلطر ا غقإلاب وغريه من أشكال العنا اجلن يل
 -٤6و د وثرا البع م/اد وضيم اليروف ال ن انيم ال اةديف ه مراإز ا وقجاز الذ يذديرها
جااز مكافدم اهلجريف غري الشرعيمل وغالبذ ا مذا يذو ع احملقجذزون ه خمذازن ت ذو ها ظذروف صذديم
مزريذذما و يقذذا هل ذ سذذوى ويذذز ضذذين ل سذذقسراءا و إلذذسون عس ذ ذذدر حمذذدو ج ذدا مذذن
الءوء والقاويم و يوفر هل سوى عد سيل لسغايم من مرافذن ا غق ذالل وتسرذا البع م/اد وضذيم
القبذذول والقغذذوط
ترذذارير عذذن و ذراس مينعذذون اداذذاجرين مذذن اسذذق دام اد ذراوي ا مذذا يءذذطره
اخذذل اد ذذقو عاا ادكقيذذم ال ذ قجذذزون فياذذال وه بع ذ ادراإذذزا يعذذاين اداذذاجرون مذذن سذذوء
تغايم وا ا ذ إلسون ه ادقوسط عس مذا يرذارب ثسذث احلذد األ مذن ال ذعراا احلراريذم الذ
قاجاذذا الش ذ ا البذذالغ إذذل يذذوما مذذا يذذؤ د وذذا ا وفذذايف أو ي ذذاه ه وذذدوثاال وتسرذذا
السجن ذذم أيءذ ذ ا تر ذذارير عدي ذذديف ومقطابر ذذم ع ذذن و ذذا ا تع ذذايلا مب ذذا ه ذل ذذك الء ذذربا والعن ذذا
اجلن يا والعمل الر رد لسمدقجزينل
وج ذذر
 -٤٧وه  ١ني ذذان/أبريلا ُق ذذل أربع ذذم ادا ذذاجرين ه مرف ذذن اوقج ذذاز النإل ذذر ه الزاوي ذذم ُ
وذوايل  ٢٠آخذرين عرذل مذذا يبذذدو أنذىل حماولذذم فذرارل وأُصذيل أوذذد احلذراس ذرو ل و الذذا منيمذذم
أطبذذاء ب ذ وذذدو ن رجذذا ا م ذذسد لاذذويل اهلويذذم هذذامجوا ه  ١٧آب/أغ ذذطح س ذ ينقاا ال ذ
تنرذذا اداذذاجرين ه اديذذاه الدوليذذما وأطسر ذوا النذذار عس ذ سذذطق يذذا يف ال ذ ينم وصذذعدوا عس ذ مقناذذال
وأ ر ورس ال واول السييب بأنىل تعر لس ينما لكنىل ا ع أن أفرا ه أطسروا النار ه اهلواءا نافي ا
أن يكون ذوا ذذد صذذعدوا عس ذ مقناذذال وه  ٢١تش ذرين األول/أإقذذوبرا هذذاج رجذذل إذذان عس ذ م ذ
زورإل سذريب ُإقذذل عسيذذىل ذوذذرس ال ذواول السيذذيبذ زور ذا مطاطي ذا مذذل عس ذ مقنذذىل  ١5٠ماذذاجراا
عس بعد  ١٤مي ا نيريا من ال اولا ما أ ىا ني ل القراريرا انر بىل وسروط من فيىل مذن
__________

()5
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ول ذ ذذر ون م ذ ذذن ن ذ ذذانيقا ‘ ترري ذ ذذر و ذ ذذول انقااإ ذ ذذاا ور ذ ذذوإل اان ذ ذذان ض ذ ذذد ادا ذ ذذاجرين ه ليبي ذ ذذاذا  ١3إ ذ ذذانون
األول /ي مرب ٢٠١6ل
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ادااجرين ه البدرل وبعد اهلجوما متكنا منيمم غري وكوميما هذي منيمذم ذسذي ووتذ ذا مذن
نرذذاذ  ١٢٠ش إل ذا وانقشذذال أربذذب ج ذذثل إمذذا اعقذذرب  ٢6ش إل ذا آخ ذرين ه عذذدا األم ذواال
وت يذذد القرذذارير بذذأن الر ذواا البدريذذم السيبيذذم ه ط ذرابسح ن ذذا و ذذوع اهلجذذوما لكناذذا أ ذذرا بأ ذذا
القرا ب ينم دنيمم ذسي ووت ذ ه اليوم ن ىلا زاعمم أ ا إانا ه ادياه السيبيمل

دال -اإلعالميون والناشطون والمدا عون عن حقوق اإلنسان
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
واجلماعذذاا اد ذذسدم هذذي اجلاذذم الرةي ذذيم ال ذ ترتكذذل هذذاه ا نقااإذذاال ومل تذذقمكن الدولذذم مذذن
توفري احلمايم ال عالم هل ل
 -٤9ومذذا زال ااع ميذذون والناشذذطون وادذذدافعون عذذن ورذذوإل اان ذذان م ذذقادف جملذذاهرهت
بالذذدفاع ع ذذن ء ذذايا ور ذذوإل اان ذذان أو انقر ذذا ه لسجماع ذذاا اد ذذسدمل وه  ٢8آذار/م ذذارسا
اعقرس ذذا لموع ذذاا م ذذسدم موالي ذذم لر ذواا عمسي ذذم الكرام ذذم م ذذدون ا اثن ذ واوقجزهتم ذذا ه مرف ذذن
ووذذرم ادذذدونان مذذن ا تإلذذال مبدذذام ومذذن الزيذذاراا األسذريمل وأُفذذر
غرينذذا ا ل وقجذذاز ه بنغذذازدل ُ
عناما بعد أربعم أشارل وه  3٠آذار/مارسا اعقُرل مدون صد ي عسذ يذد لموعذاا م ذسدم
ه طذرابسح واسذذقُجوب عمذذا نشذذره مذذن مذوا عسذ وسذذاةل القواصذذل ا جقمذذاعيل و ذذال نذذىل تعذذر
أثناء اوقجازه لسءرب بعإلا وأُفسا عسيىل إسلل وأطسن سراوىل ه  3ني ان/أبريلل 
 -5٠وه  3ني ان/أبريلا هامجا مجاعاا م سدم مؤيديف حلكومم الوفاإل الذوطني باألسذسدم
ال ريسذذم مب ذ نذذايف النبذذأ القس زيونيذذم ه ط ذرابسحا ادواليذذم لسم ذؤمتر الذذوطني العذذاما ه حماولذذم واضذذدم
لو ذذا ب ا ذذال و ذذد أص ذذيل ادب ذ بأض ذرار بالغ ذذمل وبع ذذد ذل ذذكا خس ذذا لموع ذذاا م ذذسدم ادب ذ
ويا ادوظ ل
وعمدا
 -5١إمذذا يقعذذر الإلذذد يون وااع ميذذون الذذاين يعمسذذون ه منذذاطن النذزاع لس طذذرل ف ذذي ٢
متوز/يوليذذىل و ٢تشذرين األول/أإقذذوبر عس ذ الق ذوايلا قذذل ناصذذم بذذايعوا تنيذذي الدولذذم ااس ذ ميم ه
سذذراا عبذذد الرذذا ر ف ذذوكا وهذذو صذذد ي ليذذيبا وجذذريوين أورليمذذانحا وهذذو صذذد ي هولنذذددل
وه  ٢3وزيران/يوني ذذىلا ق ذذل ن ذذاص ه و ذذي الروارش ذذم ه بنغ ذذازدا ي ذذزع أن ذذىل م ذذن اد ذوال جملس ذذح
شورى ثوار بنغازدا صد يا ليبيا يُدع خالد الشويرف الزنقاينل
 -5٢إمذذا يواجذذىل ادذذدافعون عذذن ورذذوإل اان ذذان اخلطذذر ه عمسا ذ ل ف ذذي  ١6آذار/مذذارسا
اغقيذذل عبذذد الباسذذط بذذو ذهذذل ه هجذذوم ب ذذياريف م ذذم وسذذط مدينذذم رنذذمل وإذذان بذذو هذذل ذذد
افب ل نواا عديديف عن سيا يف الرانون ووروإل اان ان ه ليبيال وتسر العديذد مذن القاديذداا
بالرقل ب بل عمسىل وجنا من حماول اغقيال عامي  ٢٠١3و٢٠١٤ل
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 -53وبينمذذا تُسذذزم ادذذا يف  )6(٢6مذذن ا ت ذذاإل ال ياسذذي السيذذيب األطذراف بذذدع اجملسذذح الذذوطني
لسدريذاا اددنيذم وورذذوإل اان ذانا وهذو ادؤس ذذم الوطنيذم حلرذذوإل اان ذانا مذن أجذذل متكينذىل مذذن
الريذذام مباامذذىل عسذ أإمذذل وجذذىلا مل يباشذذر اجملسذذح عمسذذىل فعسيذا بعذذدل وه عذذامي  ٢٠١٤و٢٠١5
تعذذر موظ ذذو هذذاا اجملسذذح وأعءذذاء هي قذذىل اا اريذذم لسقاديذذد وأجذذربوا عس ذ غ ذ إل مكذذاتبا ه
طذرابسحل وفذذر بعءذذا مذذن البسذذدل وانرءذذا و يذذم اجملسذذح ه أواخذذر عذذام  ٢٠١٤ومل ذذد ها لذذىل
لسح النوابا و بما يرقءي الرانونل وعينا اهلي م القشريعيم ال ابرما أد ادؤمتر الوطني العاما
مؤس م موازيم ه آذار/مارس ٢٠١5ل
الدعم
 -5٤تعمذذل البع م/اد وضذذيم عس ذ ع ذ الءذذدايا عذذن طريذذن الق ذذدخل ادباشذذر لذذدى احلكوم ذذم
وغريهذذا مذذن الني ذراء بشذذأن احلذذا ا ال ر يذذم واد ذذاةل اد ذرييف لسرسذذنا وترذذدم واطذذاا منقيمذذم
اجملقمب الدويل ه هاا الشأنل وتروم أيء ا بقدسيل السواةق الإلا ريف عذن جلنذم اجملقمذب ادذدينا وهذي
ال ذذسطم الذ ذ تش ذذرف عسذ ذ عم ذذل ادنيم ذذاا غ ذذري احلكومي ذذم الدولي ذذما و ذذيط اد ذذؤول السيبيذ ذ
واجملقمب الدويل عسم ا بشأن عدم امق ال السواةق لسمعايري الدوليم حلروإل اان انل
 -55وأصدرا البع م/اد وضيم بانقيام بيانذاا عامذم عذن ال ذاا موضذب الوإيذزا مبذا ه ذلذك
ع ذذن اغقي ذذال عب ذذد الباس ذذط ب ذذو ذه ذذل ه آذار/م ذذارس؛ ومرق ذذل أربع ذذم ما ذذاجرين ه مرف ذذن النإل ذذر
ل وقج ذ ذذاز ه ني ذ ذذان/أبريل؛ و ي ذ ذذام اجملس ذ ذذح الرةاس ذ ذذي بإنش ذ ذذاء وو ذ ذذديف ل ذ ذذدع ومتكذ ذ ذ ادذ ذ ذرأيف ه
أيسول/سذبقمربل وه اليذذوم العذادي حلريذذم الإلذدافما أصذذدرا البع ذذم شذريط فيذذديو وبيانذا تعذذرب فيامذذا
عن ع الإلد ي ه ليبيال ونيما أو عما وسراا عمل ل اةديف اجملقمب اددينا با شذواك
مب معاد الراهريف لدراساا وروإل اان انا ومؤس م هذاينري بذولا ومنيمذاا تون ذيم وليبيذما
وشرإاء من األم ادقدديفل و عما أيء ا وسرم عمل ل اةديف جااز مكافدم اهلجريف غري الشذرعيم
وول ادعايري الدوليم ادقعسرم باهلجريف والسجوءل
 -56ولووظ أن ااع مي والناشط واددافع عن وروإل اان ان ي قررون عذا يف الذدع
األساسذذي ال ذ زم حلمذذايقا ا مبذذا ه ذلذذك الذذدع ادذذايل لصش ذ اص ادعرض ذ لس طذذر لقمكيذذنا مذذن
مغذذا ريف ليبيذذا والبرذذاء خارجاذذا و ذ ضذذمان اليذذروف اآلمنذذم لعذذو هت ل إمذذا ييذذل اسذذقمرار بنذذاء
دراا اددافع عن وروإل اان انا سيما الن اء منا ا من ا وقياجاا اهلاممل

خامس ا -إقامة العدل
ألف -لمحة عامة
 -5٧يسذذزم الر ذذانون الذذدويل حلر ذذوإل اان ذذان ال ذذدول بذذأن تك ذذل ألد ش ذ ا تُنقا ذذك ورو ذذىل
مكانيم الوصول سبيل انقإلاف مقا وفورد وفعالل وعا يف ما يقدرن ذلك من خذ ل طذار
انوين م ة ونيام ءاةي فعالل و قا ااطار الرذانوين الرذاة ه ليبيذا مراجعذم دواءمقذىل مذب
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ادعايري الدوليم حلروإل اان انل ومب ذلكا ميكن بال جاذو جذا يف ه لذال صذ الرذوان
ه الي ذذروف احلالي ذذم غ ذذري اد ذذقرريفل فاجلا ذذاز الرء ذذاةي يقع ذذر عق ذذداءاا م ذذقمريف تعي ذذن عمس ذذىل
بشذذديفل و ذذد وثرذذا البع م/اد وضذذيم  3٧والذذم اعقذذداء عسذ ءذذايف ومذذدع عذذام ا ه ال ذويف مذذن
وزيران/يونيذ ذذىل  ٢٠١٢متوز/يوليذ ذذىل ٢٠١6ل وتذ ذذؤثر الءذ ذذغوط ال ياسذ ذذيم عس ذ ذ الإلذ ذذعيد احملسذ ذذي
واا سيمي أيء ا عس ويا ال سطم الرءاةيمل
 -58و ذذد أ ى عج ذذز الني ذذام الرءذذاةي ع ذذن العم ذذل ب عالي ذذم انقشذذار ظ ذذاهريف ااف ذ ا م ذذن
العرذاب عسذ نطذاإل واسذبا سذيما فيمذذا يقعسذن با نقااإذاا الذ ترتكباذا اجلماعذاا اد ذذسدمل
وعس ذ الذذرغ مذذن ا نقااإذذاا اليوميذذما لي ذذا البع م/اد وضذذيم عس ذ عس ذ بذذأد م ورذذم ءذذاةيم
ألعءذذاء اجلماعذذاا اد ذذسدم أو م ذذؤويل الدولذذم عذذن اجل ذراة ادقإلذذسم با نقااإذذاا ادرتكبذذم منذذا
ع ذذام ٢٠١١ل أم ذذا األم ذذر اا ذذاجمل فيقم ذذل ه بر ذذاء هي ذذاا رةي ذذيم م ذذل احملكم ذذم العسي ذذاا ولس ذذح
الرء ذذاء األعس ذ ذ ا ومكق ذذل الناة ذذل الع ذذاما والش ذذرطم الرء ذذاةيم ( اريف ال ذذجون) موو ذذديفا رغ ذ ذ
ا نر ام ال ياسي وت قا مؤس اا الدولمل


الدستور
باء -
 -59اجقمع ذ ذ ذذا اهلي ذ ذ ذذم القأسي ذ ذ ذذيم ادنق ب ذ ذ ذذم لإل ذ ذ ذذياغم مش ذ ذ ذذروع الدس ذ ذ ذذقور ه آذار/م ذ ذ ذذارس
وني ذذان/أبريل لوض ذذب الإل ذذيغم النااةي ذذم دش ذذروع الدس ذذقورل وه  ٢3آذار/م ذذارسا إق ذذل اد ذذو
ال امي أعءاء اهلي م حل ا عس تعزيذز أوكذام ورذوإل اان ذان ه ادشذروعا مبذا يقماشذ مذب
ادعذذايري الدوليذذمل وشذذد عسذ احلاجذذم ويذذر القمييذذزا مبذذا ه ذلذذك القمييذذز ضذذد ادذرأيف؛ وضذذمان
محايذذم ال ج ذ مذذن ااعذذا يف الر ذريم؛ و را شذذاراا ويذذر القعذذايل؛ وضذذماناا احملاإمذذم
العا لم؛ و لغاء عروبم ااعدام أو ترييد تطبيراا؛ وضماناا وريم الدين وادعقرذد والذرأد والقعبذريل
ورغ أن مشروع الدسقور الاد ُوضذب ه ني ذان/أبريل يقوافذن متامذ ا مذب ادعذايري الدوليذم حلرذوإل
اان ذذانا فإنذذىل ينطذذود عسذ بعذ القد ذذيناا ه لذذا ا القمييذذز ضذذد ادذرأيفا وويذذر القعذذايلا
ووريم تكوين اجلمعيااا والرءاء عس العبو يم وا سو اإل وا جتار بالبشرل
 -6٠ويعيذذن اسذذقمرار اخل ذ ف عمذذا ذا إذذان عذذد إذذاف مذذن أعءذذاء اهلي ذذم ذذد صذذوتوا لإلذذار
اعقم ذذا ادش ذذروع اخلطذ ذواا القالي ذذم متاي ذذدا ا ذ ذراره ه اس ذذق قاء وط ذذنيل وتواص ذذل البع ذذم اتإل ذذا هتا
باألش اص الاين يراطعون اجلمعيم لقي ري القوصل ات اإل عس مشروع الدسقورل

جيم -التفاق السياسي اللي ي
 -6١مل رز تردم ياإر ه تن يا األوكام اخلاصم بإ امم العدل وسيا يف الرانون مذن ا ت ذاإل
ال ياسي السييبل ومن شأن تن يا هذاه األوكذام أن يبذد العديذد مذن الشذواغل ادقعسرذم بذااف ا
مذ ذذن العرذ ذذاب وا نقااإذ ذذاا ال ذ ذ ترتكباذ ذذا اجلماعذ ذذاا اد ذ ذذسدمل ويرءذ ذذي ا ت ذ ذذاإل بذ ذذأن تطسذ ذذن
ال ذذسطاا
اجلماع ذذاا اد ذذسدم سذ ذرا األشذ ذ اص احملقجذ ذزين ون س ذذند ذذانوين أو ت ذذسما
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الرءذذاةيم؛ وأن ترذذدم ال ذذسطاا الرءذذاةيم هذذؤ ء األشذ اص الرءذذاء أو تطسذذن سذراوا ؛ وأن
توفر ال سطاا الرءاةيم اد قإلم احلمايم ال عالم هل ل وينا ا ت ذاإل أيءذا عسذ مذنق ال ذسطاا
الرء ذذاةيم صذ ذ ويم وإلذ ذريم ه ا وق ذذان ب ذذاحملقجزين وال ذذجناء وعسذ ذ وإل ذذر س ذذسطم القو ي ذذا
وا وقجاز لي اا ن اذ الرانون()6ل وما زال يقع عس اجملسح الرةاسي أن ذرز ترذدما ه تن يذا
هذذاه األوكذذامل وه م ذذألم ذاا صذذسما أصذذدر اجملسذذح الرةاسذذيا ه  9أيار/مذذايوا ذرارا بقشذذكيل
وذذرس رةاسذذي مذذن ذواا اجلذذي والشذذرطم يقذذو تذذأم س ذ مم أعءذذاء اجملسذذح الرةاسذذي ووراس ذم
ادرافن العاممل وع َّ اةدا لسدرس الرةاسي ه آب/أغ طحل

دال -الحتجدداا التعسددفيف والحرمددان مددن الحريددةف والتع د ير وغيددر مددن ضددرو سددوء
المعاملة
 -6٢ي ذذر الر ذذانون ال ذذدويل حلر ذذوإل اان ذذان ا عقر ذذال أو ا وقج ذذاز القع ذ ذ ي ()٧ل ويُعق ذذرب
ا وقجاز تع ي ا ذا إان منافي ا ألوكام الرانون الوطنيا أو إذان غذري مناسذل أو غذري عذا ل أو
غذري معرذذول أو غذذري ضذذرورد ه ظذذل اليذذروف ال ذذاةديف()8ل ولسشذ ا احملقجذذز طاة ذذم مذذن احلرذذوإل
ادقعسرذذم بذذااجراءاا الرانونيذذم الواجبذذما مبذذا ه ذلذذك احلذذن ه اد ذذول أمذذام سذذسطم ءذذاةيم وه أن
ذذاإ خ ذ ل ماسذذم معرولذذم أو أن ي ذذر عنذذىل()9ل وه ني ذذان/أبريلا اعقمذذد ال ريذذن العامذذل ادعذذني
با وقجذذاز القع ذ ي القذذابب لصمذ ادقدذذديف رأي ذ ا خسذذا ه أوذذدةا أن ام ذرأيف تبسذذغ اخلام ذذم
وال ذذق وابنا ذذا اوقجذ ذزا تع ذ ذ ا د ذذديف س ذذنم ترريبذ ذاا وخس ذذا ه ثانيام ذذا أن  ١٢م ذذؤو ا م ذذن
اد ؤول ال ابر ه عاد الرااه اوقُجزوا تع ا ل واا تزيذد عذن أربذب سذنواا()١٠ل ويقءذمن

__________

( )6انير ادا يف  )٢(٢6و( )3و()٤ا وادا يف ٤٤ل
( )٧انيذذر العاذذد الذذدويل اخلذذاص بذذاحلروإل اددنيذذم وال ياسذذيما ادذذا يف )١(9ا والسجنذذم ادعنيذذم نيرذذوإل اان ذذانا القعسيذذن
العذذام ر ذ  )٢٠١٤(35بشذذأن وذذن ال ذذر ه احلريذذم وىف األمذذان عسذ ش إلذذىلل انيذذر أيءذا الءذذماناا ااجراةيذذم
لصشذ اص احملقجذزين مبوجذل لموعذم ادبذا ل ادقعسرذم نيمايذم مجيذب األشذ اص الذاين يقعرضذون ألد شذكل مذن
أشكال ا وقجاز أو ال جنا ال اعقمدهتا اجلمعيم العامم ه رارها ١٧3/٤3ل
( )8تذذر اليذذروف الذ يعقذذرب فياذذا ال ريذذن العامذذل ادعذذني با وقجذذاز القع ذ ي القذذابب لصمذ ادقدذذديف احلرمذذان مذذن احلريذذم
تع ذ يا ه ص ذذدي م الو ذذاةب ر ذ ذ ٢6ا الب ذذاب رابعذ ذا-ب ذذاءل وأوض ذذدا السجن ذذم ادعني ذذم نير ذذوإل اان ذذان أن معذ ذ
مإلذذطسق ذتع ذ يذ ذذل أن ي ذذر ذت ذذريا واسذذع ا ليشذذمل عناصذذر عذدم اد ءمذذم واليسذ وعذذدم مكانيذذم القنبذذؤذ
ه الب غ ر ١998/3٠5ا هوغو فذان أل ذن ضذد هولنذداا اآلراء الذ اعقمذدهتا السجنذم ادعنيذم نيرذوإل اان ذان
ه  ٢3متوز/يوليىل ١99٠ا ال رريف 8-5ل
( )9اني ذذر العا ذذد ال ذذدويل اخل ذذاص ب ذذاحلروإل اددني ذذم وال ياس ذذيما اد ذذا يف )3(9ل وت ذذوجز اد ذذا يف  9ااجذ ذراءاا الرانوني ذذم
الواجبم األخرى ذاا الإلسم بالقو يا وا وقجازل
( )١٠ال رين العامل ادعني با وقجاز القع يا الرأيان ر  ٢٠١6/3ور ٢٠١6/٤ل
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الرذذانون ال ذذدويل حلرذذوإل اان ذذان ويذذرا مطسر ذ ا لسقعذذايل وغ ذذريه مذذن ض ذذروب ادعامسذذم أو العروب ذذم
الراسيم أو ال ن انيم أو اداينم(.)١١
 -63وخسإل ذذا البع م/اد وض ذذيم انقش ذذار ا وقج ذذاز القع ذ يا وس ذذسل احلري ذذما والقع ذذايل
وغذذريه مذذن ضذذروب ادعامسذذم ال ذذي م عس ذ نطذذاإل واسذذب ه ليبيذذا()١٢ل ومذذن ب ذ الءذذدايا ماذذاجرون
وأش ذ اص يُ ذذقادفون ب ذذبل هذذويقا أو رأيا ذ ل وغالبيذذم اجلنذذايف مذذن أف ذرا اجلماعذذاا اد ذذسدما
الاين يقإلرف بعءا حل اب الدولما ومن موظ ي الدولمل
 -6٤و د ت ا ما مشذكسم اافذ ا مذن العرذاب ب ذبل اسذق دام اجلماعذاا اد ذسدم أل اء
ما ذذام اد ذذوظ احلك ذذومي ادكس ذ ذ بإن ذذاذ الر ذذانونل ومن ذذا ع ذذام ٢٠١٢ا أُ ل ذذا اجلماع ذذاا
اد ذذسدم اةيذذا ه خمقسذذا هياإذذل الدولذذما مبذذا ه ذلذذك وزاراا الذذدفاع والداخسيذذم والعذذدلا لكناذذا
ظس ذذاا ه ادمارس ذذم العمسي ذذما ذذافظ عسذ ذ هياإ ذذل الري ذذا يف وادرا ب ذذم اخلاص ذذم ل ذذال ومبوج ذذل ه ذذاا
الوتيلا تواصل الدولم فب رواتل هاه اجلماعذاا الذ تواصذل ا ضذط ع مباذام ن ذاذ الرذانونا
إذذالقو يا و اريف مراإذذز ا وقج ذذازا ه ظذذل انع ذذدام أو ضذذعا ااش ذراف أو الر اب ذذم مذذن جان ذذل
احلكوممل
 -65وي ذ ذواو عذ ذذد احملقج ذ ذزين وال ذ ذذجناء ه سذ ذذجون وزاريف العذ ذذدل ب ذ ذ  6 ٠٠٠و8 ٠٠٠
ش ذ ا()١3ل وأإ ذذر م ذذن  9٠ه اداة ذذم م ذذنا مو ع ذذون ه مراف ذذن ا وقج ذذاز ال ذذابن لسمداإم ذذم
ويث يربعون منا سنوااا ه إ ري من األويانا ون أد أمل ه اخلءذوع حملاإمذمل ومذن بيذنا
أش ذ ذ اص حمقجذ ذذزون ألسذ ذذباب ذاا صذ ذذسم بذ ذذالنزاعا وإ ذ ذذري مذ ذذنا حمقجذ ذذزون منذ ذذا عذ ذذام ٢٠١١ل
و يُع ذ ذذرف ع ذ ذذد احملقجذ ذ ذزين ه مراإ ذ ذذز ا وقج ذ ذذاز الذ ذ ذ ت ذ ذذديرها وزاريف ال ذ ذذدفاع أو وزاريف الداخسي ذ ذذم
أو اجلماعاا اد سدمل
 -66وتقسر البع م/اد وضيم بانقيام معسوماا عن وا ا ا وقجاز القع ي وسذسل احلريذم
ه ليبيذذال وتواصذذل اجلماعذذاا اد ذذسدم اوقجذذاز األف ذرا ا وذلذذك ه أويذذان إ ذرييف ب ذذبل آراةا ذ
ال ياس ذذيم أو انقم ذذاءاهت الربسي ذذم أو غ ذذري الربسي ذذما أو قج ذذزه بك ذذل ب ذذاطم دب ذذا لقا مبدقج ذزين
آخ ذرينل وإ ذذريا مذذا قجذذز األش ذ اص مذذن ون أيذذم ج ذراءاا ءذذاةيما وه بع ذ األويذذان رغ ذ
صدور أوامر عن مكقل الناةل العام بإط إل سراوا ل وإ ريا ما يقعر احملقجذزون لسقعذايل أو
غريه من ضروب سوء ادعامسم وأويان ا يُكرهون عس اا ء باعوافاال وه بع األويانا تُبث
__________

( )١١انيذذر ات ا يذذم مناهءذذم القعذذايل وغذذريه مذذن ضذذروب ادعامسذذم أو العروبذذم الراسذذيم أو ال ن ذذانيم أو اداينذذما والعاذذد
الدويل اخلاص باحلروإل اددنيم وال ياسيما ادا يف ٧ل
( )١٢ه هاا القرريرا يُرإلد مبإلطسق ذاوقجازذ سسل احلريم سواء أإذان ذلذك عسذ يذد مذوظ ي الدولذم أم اجلماعذاا
اد سدما ألن اجلماعاا اد سدم ما زالا ت يطر عس العديد من ادرافنا وألن العديد من اجلماعاا اد ذسدم
صار بعد عام  ٢٠١١تابع ا اةي ا لوزاراا وكوميمل
(ُ )١3ذذدما هذذاه ادعسومذذاا البع ذذم خ ذ ل اجقمذذاع م ذذب م ذذؤول مذذن وزاريف الع ذذدل ُعرذذد ه  ١6تش ذرين ال ذذاين/
نوفمرب ٢٠١6ل
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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
ُ بح احملقجزون تع ا ل نواال
 -6٧وني ذذرا لسش ذ ذواغل ادقعسر ذذم ب ذ ذ مم احملقجذ ذزين وذويا ذ ذ ا ت ذذقطيب البع م/اد وض ذذيما ه
الك ري من األويانا نشر ادعسومذاا ادقعسرذم باحلذا ا الذ توثراذال وه عذام ٢٠١6ا مذا بروذا
البع م/اد وضذذيم تقسر ذ معسومذذاا مرسرذذم ت يذذد باسذذق دام أ ذذاط ووشذذيم مذذن القعذذايل وغذذريه مذذن
ضذروب ادعامسذذم ال ذذي م وال ن ذذانيم ه عذد مذذن مرافذذن ال ذذجونا بيناذا سذذجنا غرينذذا ا والكوي يذذم
ه بنغذذازد؛ وسذذجنا اجلويذذم وطمينذذم ه مإل ذراتم؛ وسذذجون أبذذو سذذسي ا وفرسذذان جنذذزورا واهلءذذبما
ومعيقيرذذما ومرافذذن ا وقجذذاز وال ذذجون القابعذذم لسم ذذابراا الع ذذكريم ه طذرابسحل وه ال ذويف مذذن
أيار/مذذايو متوز/يوليذذىل ٢٠١6ا وثَّرذذا البع م/اد وضذذيم سذذا وذذا ا وفذذايف نقيجذذم لسقعذذايل أو
سوء ادعامسم ه مراإز ا وقجاز ه طرابسح ومإلراتمل وتسرا أيءذ ا ترذارير ت يذد بذأن م ذؤو ا ه
سذذجن اهلءذذبم مذذا زال يعمذذل ه ال ذذجنا رغ ذ ظاذذوره ه ش ذريط فيذذديو وهذذو يش ذارك ه تعذذايل
ال عدد الرااها أود أبناء معمر الرااهل
 -68وزارا البع م/اد وضذ ذ ذ ذذيم مرإذ ذ ذ ذذزد معيقيرذ ذ ذ ذذم وسذ ذ ذ ذذباا ل وقجذ ذ ذ ذذاز ه أيار/مذ ذ ذ ذذايو ومتذ ذ ذ ذذوز/
يوليىل  ٢٠١6و ويا اليروف الراسيم ال اةديف فيامال وتدير مرإز معيقيرم مجاعم م سدم هذي
ذ ذويف ال ذذرع اخلاص ذذمل و ذذال س ذذون ع ذذن ه ذذاه اجلماع ذذم ن ادرإ ذذز يءذ ذ وذ ذوايل  ١ ٧٠٠شذ ذ ا
بيذذنا  9١ش إل ذ ا فرذذط صذذدرا نيرا ذ أوكذذامل ويء ذ احملقجذذزون  ٢٠٠ام ذرأيف و ١٢٠ط ذ ال
وأو ع احملقجزون ه أماإن شديديف ا إقيان ت قرر القاويذم والءذوءل ويرذوم نيراسذم الن ذاء ه
ال ذذجن وذراس ذإذذورل وأُوذذرز ترذذدم ط يذذا بشذذأن ات ذذاإل يقذذيق لسنيابذذم العامذذم فدذذا احلذذا ا ه
سجن معيقيرم لقدديد مدى مشروعيم اوقجازه وتردميا لسمداإمم أو ط إل سراوا ل
 -69ويذ ذواو ع ذذد ادا ذذاجرين احملقجذ ذزين تع ذ ذ ا ه مراإ ذذز اوقج ذذاز ي ذذديرها جا ذذاز مكافد ذذم
اهلج ذريف غذذري الشذذرعيم مذذا ب ذ  ٤ ٠٠٠و ٧ ٠٠٠ماذذاجرل وتق ذذاوا األر ذذام و يوجذذد أد نيذذام
مراإ ذذز ا وقج ذذاز واخلذذارج منا ذذال وُ ء ذذر اجلماع ذذاا
لق ذذجيل ورإ ذذم ادا ذذاجرين الذذداخس
اد ذسدما واألفذرا ا و ذواا األمذذن اداذذاجرين مراإذز ا وقجذذاز مذذن ون أيذم جذراءاا انونيذذمل
و توجذذد أد آلي ذذم لسمراجع ذذم الرء ذذاةيم أو أد آلي ذذم ر ابيذذم أخ ذذرىل وت ذذقطيب خمقس ذذا اجلماع ذذاا
اد سدم الوصول مراإز اوقجاز ادااجرين ما اوءار مااجرين لياا أو ألخاه مناال
 -٧٠ويقبذ مذذن هذذاا القرريذذر أن اليذذروف ال ذذاةديف ه مراإذذز اوقجذذاز اداذذاجرين غذذري ن ذذانيمل
ويو ع ادااجرون أيء ا بإلوريف غري انونيم ه مراإز اوقجاز غري نياميم تذديرها مجاعذاا م ذسدم
وه مذذا ي ذذم بذ ذ ذمنذذازل ا تإلذذالذ ال ذ تذذديرها مجاعذذاا م ذذسدم وماربذذون ومقجذذرونل وُ ذذق ظ
بادااجرين ه منازل ا تإلال ل واا إلرييفا بل نرسا عرب طرإل القاريل وا جتارل
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الدعم
 -٧١دما البع م/اد وضيم ادشوريف القرنيم ه أواةل عذام  ٢٠١6اهلي ذم القأسي ذيم دشذروع
صياغم الدسقورا مبا ه ذلك خ ل وسرم عمل ُعردا ه ُعمان واسقمرا ث ثم أسابيبل

 -٧٢و دما البع م/اد وضيم الدع أيء ا وسراا عمل تناولا ال سطم الرءاةيما و اريف
ال جونا واآللياا الدوليم حلروإل اان انا ل اةديف م ؤول ليبي ونيذراء آخذرينا بالقعذاون مذب
جلنذذم احلرذذو ي الدوليذذما ومعاذذد الو يذذاا ادقدذذديف لس ذ ما ومنيمذذم حمذذامون مذذن أجذذل العدالذذم ه
ليبيال وه ال ويف ب أيار/مايو وتشرين ال اين/نوفمربا اما البع م/اد وضيم أيءا ب ذ  ١١زيذاريف
أماإن ا وقجاز ه طرابسح ومإلراتم وسباال و ذدما ادشذوريف الشذرطم الرءذاةيم واجلماعذاا
اد ذذسدم ه ط ذرابسح بشذذأن عمسيذذم نرذذل احملقج ذزين مذذن أمذذاإن ا وقجذذاز غذذري الرةيذذم أمذذاإن
اوقجاز رةيم لدى الشرطم الرءاةيم و اجملسح الرةاسيا بشأن جراءاا ال رز ادناسبم انشذاء
احلرس الرةاسيل وعمسا أيءذا عسذ تن يذا سياسذم األمذ ادقدذديف لبذال العنايذم الواجبذم ه مراعذايف
وروإل اان ان فيما يقعسن بقرد األم ادقدديف الدع لرواا األمن غري القابعم هلال
 -٧3و عا البع م/اد وضيم اجملسح الرةاسي تعيي جام اتإلذال تعذ برءذايا العدالذما ه
ظذل عذدم وجذو وزيذر عذدلل وتن يذا أوكذام العدالذم وسذيا يف الرذانون مذن ا ت ذاإل ال ياسذي السيذيب
والق ريق و عا يف اا ما ل و بد من بال مزيد
مامم أيء اا مبا ه ذلك من خ ل نزع ال
من اجلاو بشأن ني ال رز وا نءباط فيما يقعسن برواا األمن ادنشأيف ودي ال وينبغذي أن تن ذا
األم ادقدديف ه ليبيا تن ياا إام ا سياسم األم ادقدذديف ه لذال بذال العنايذم الواجبذم ه مراعذايف
ورذذوإل اان ذذانا مبذذا ه ذلذذك تذذدابري الق يذذا اد ةمذذمل وسذذيقع عسذ اجملقمذذب الذذدويل أيء ذ ا أن
ي رز اد ق يدين من برامج اد اعديف القرنيم وبناء الردراال

سادسا -العدالة النتقالية
 -٧٤عسذ الذرغ مذن أوكذام ادذا يف  )5(٢6مذذن ا ت ذاإل ال ياسذي السيذيبا الذ تسذزم األطذراف
بقن يذذا ذذانون العدالذذم ا نقراليذذم ر ذ  ٢9ل ذذنم ٢٠١3ا مل يقدرذذن سذذوى ترذذدم حمذذدو ل ومل تُنشذذأ
ذح ارهتذال ومل يُنشذأ صذندوإل
جلنم ترإلي احلراةن وادإلاحلم ال نذا عسياذا الرذانون ومل يُعذ َّ لس ُ
تع ذذوي الء ذذداياا ال ذذاد ي ذذنا عسي ذذىل الر ذذانون أيءذ ذ ال ومل ين َّ ذذا احلكذ ذ ال ذذاد يرء ذذي مبداإم ذذم
األشذ ذ اص ال ذذاين م ذذا زالذ ذوا حمقجذ ذزين عسذ ذ خس ي ذذم النذ ذزاع ال ذذاد نش ذذل ع ذذام  ٢٠١١أو طذ ذ إل
سراوا ل
 -٧5وتنيذ ذذر اة ذ ذريف الذ ذذنر ه احملكمذ ذذم العسيذ ذذا ه الرءذ ذذيم ر ذ ذ ٢٠١٢/63٠ا ال ذ ذ يواجذ ذذىل
فياذذا  3٧رج ذ ا مذذن اد ذوال لنيذذام الرذذااه هتم ذا تقعسذذن برمذذب ذثذذوريف  ١٧فربايذذرذل وإانذذا حمكمذذم
جنايذ ذذاا ط ذ ذرابسح ذ ذذد أ انذ ذذاا ه  ٢8متوز/يوليذ ذذىل ٢٠١5ا ت ذ ذذعم مقام ذ ذ ووكمذ ذذا عسذ ذذيا
بااعدام رمي ا بالرصاصا من بينا ابن معمر الرااها سيا ااس م الرااه؛ ورةيح اد ذابراا
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ال ابن عبد اهلل ال نوسي؛ ورةيح الوزراء ال ابن البغدا د احملمو دل وصدرا أوكام بال ذجن
ني ذذن مقامذ ذ آخ ذذرينا بينم ذذا بذُ ذذرل أربع ذذم وأُوي ذذل شذ ذ ا واو ذذد مؤس ذذم لسط ذذل الن ذذيل
و ينا الرانون عس ماسم حمد يف تُإلدر خ هلا اةريف النر رارهال

 -٧6و د م سا احملاإمذم أبذرز جاذد بالذىل الرءذاء السيذيب حملاسذبم م ذؤويل النيذام ال ذابن عسذ
جذراةما ا مبذذا ه ذلذذك ا نقااإذذاا اجل ذذيمم حلرذذوإل اان ذذانا لكناذذا ت ذذري ش ذواغل خط ذرييف فيمذذا
يقعسن نين ال ر ه ب غىل سريع ا وبالق إليل بالقا ادوجام ليىل؛ وورذىل ه حماإمذم عسنيذم؛ وورذىل
ه أن مي سىل ٍ
حمام؛ وورىل ه الو ا الكاه والق اي ا الكافيم اعدا فاعىل؛ وورذىل ه اسذقدعاء
الشاو واسقجوال ؛ وورىل ه أن اإ وءوريا؛ وورىل ه عدم إراهىل عس ا عواف بالانل
أو عسذ جتذذر الذذااال وتعمذذل البع م/اد وضذذيم مذذب مكقذذل الناةذذل العذذام مذذن أجذذل ديذذد مذذا يسذذزم
الروان وادمارساال
اص
 -٧٧وأوذ ذذال لسذ ذذح األمذ ذذنا ه ذ ذراره )٢٠١١(١9٧٠ا احلالذ ذذم ه ليبيذ ذذا منذ ذذا  ١5شذ ذذباط/
فرباير ٢٠١١ا ادذدعي العذام لسمدكمذم اجلناةيذم الدوليذمل ويعطذي ذلذك احملكمذم و يذم ءذاةيم
عس ذ اجل ذراة ادرتكبذذم ه ليبيذذا منذذا عذذام )١٤(٢٠١١ل وه تش ذرين ال ذذاين/نوفمرب ٢٠١6ا ذذدما
اددعيذذم العامذذم واطذذم لسذذح األمذذن و عذذا ليبيذذا الوفذذاء بالقزاماذذا بق ذذسي سذذيا ااس ذ م
الرذااه احملكمذم()١5ل وأشذارا أن مكقباذا يقذابب عذذن إ ذل ءذيم عبذد اهلل ال نوسذي وأ ذذا
تعقذذزم جعذذل احلالذذم ه ليبيذذا ضذذمن أولوياهتذذا ه عذذام ٢٠١٧ا معربذذم عذذن األمذذل ه تن يذذا مذذاإراا
تو يا جديديفل
 -٧8وه  3١آب/أغ ذ ذذطح ٢٠١6ا و ذ ذذب س ذ ذذو مإل ذ ذراتم وتاورغ ذ ذذاء ات ا ذ ذ ا ذ ذذد برن ذ ذذامج
تعويءاا لءداي ا نزاع عام  ٢٠١١وعو يف ووايل  ٤٠ ٠٠٠مشر مذن سذكان تاورغذاءل ويذنا
ا ت ذذاإل عس ذ أنذذىل يذذدخل ويذذز الن ذذاذ عنذذدما ترذذره احلكومذذم واجملسذذح البسذذدد ه إذذل مذذن مإل ذراتم
وتاورغاءل وعمل موظ و البع م/اد وضيم عن إ ذل مذب اجلذانب خذ ل عمسيذم وسذاطم امذا ١8
شذذارال و عذذا تن يذذا ا ت ذذاإل مبذذا يق ذذن متام ذ ا مذذب الرذذانون الذذدويل حلرذذوإل اان ذذانا وخباصذذم
ضذذمان الوفذذاء بذذاحلن ه العذذو يف واحلذذن ه القعذذوي ه الو ذذا ن ذذىل بذذدل أن يكذذون إذذل منامذذا
مشروطا باآلخرل
الدعم
 -٧9واص ذذسا البع م/اد وض ذذيم احلذ ذوار م ذذب مكق ذذل الناة ذذل الع ذذام وغ ذذريه م ذذن اد ذذؤول و ذذول
اد ذذاةل ادقعسرذذم باحملاإمذذم العا لذذما و صذ الرذذانون اجلنذذاةيا والقعذذايل وسذذوء ادعامسذذمل و عذذا
__________

( )١٤اني ذ ذذر القرري ذ ذذر القاس ذ ذذب لسمدعي ذ ذذم العام ذ ذذم لسمدكم ذ ذذم اجلناةي ذ ذذم الدولي ذ ذذم ادر ذ ذذدم
اجملسح )٢٠١١(١9٧٠ا ادؤرخ  ١٢أيار/مايو ٢٠١5ل
( )١5انيذذر القرريذذر ال ذذاين عشذذر لسمدعيذذم العامذذم لسمدكمذذم لسذذح األمذذن عم ذ ا بذذالررار  )٢٠١١(١9٧٠ادذذؤرخ 9
تشرين ال اين/نوفمرب ٢٠١6ل
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اجملقمذذب الذذدويل تذذوفري مذوار ضذذافيم لس ذذما دكقذذل اددعيذذم العامذذم لسمدكمذذم اجلناةيذذم الدوليذذم
بقمديد ريراتىل ه اجلراة ال ُزع ارتكالا بعد عام ٢٠١١ل و عا أيءا احلكومم وغريها من
اجلااا النيرييف ذاا الإلسم ت سي سيا ااس م الرااه احملكمم تن ياا لطسل احملكممل
 -8٠وط ذوال عذذام ٢٠١6ا واص ذذسا البع م/اد وضذذيم ع ذ جلن ذذم و ذوار مإل ذراتم/تاورغاءا ال ذ
اجقمع ذذا س ذذبب مذ ذراا ه ال ذ ذويف بذ ذ آذار/م ذذارس وآب/أغ ذذطح ه ت ذذونحا ه تن ي ذذا خريط ذذم
الطرين ادق ن عسياذا ه  ١8إذانون األول /ي ذمرب ٢٠١5ا مذن أجذل القوصذل ا ت ذاإل الذاد
ُو ذذب ه  3١آب/أغ ذذطح بشذذأن القعذذوي والعذذو يفل و ذذدما الذذدع أيء ذ ا اجقمذذاع خ ذرباء
بش ذذأن ادإل ذذاحلم ُعر ذذد ه ال ذويف م ذذن  3١آب/أغ ذذطح  ٢أيسول/س ذذبقمربا وتء ذ َّذمن منا ش ذذم
بشأن العدالم ا نقراليم ه ليبيال

سابعا -الستنتاجات والتوصيات
 -8١تتسددق نتددائا ت د ا التقريددر م د تلددم الم د كورة ددي التقددارير السددابقة ال ددادرة عددن
المفوض السامي بشأن لي ياف بما ي ذلم التقرير المتعلق بالتحقيق ال ي أجرته المفوضدية
السامية لحقوق اإلنسان بشدأن لي يدا وال دادر دي شد ااي راير )A/HRC/31/47( 2016ل
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
تسددليا الءددوء علددى التوصدديات التددي تعت ددر األكثددر إلحاح د اف بمددا ددي ذلددم تلددم المتعلقددة
بالمساعدة اإلضا ية الالامةف لءمان تحقيق تقدم ي حماية حقوق اإلنسان ي لي يا.
 -8٢وت ين نتائا ت ا التقريدر أن الجماعدات المسدلحةف وبعءدها يت درم باسدم الدولدةف
تتحمددل المسددةولية األساسددية عددن النتهاكددات والتجدداواات الجسدديمة لحقددوق اإلنسددان ددي
لي يددا .وتددي تعيددق عاليددة ت د ا الدددعم وتعرقددل تنفي د اإلصددالحات الالامددة لءددمان المتثددال
لمعددايير حقددوق اإلنسددان وإعددادة إرسدداء سدديادة القددانون .ول د لمف مددن األتميددة بمكددان أن
تمءددي الحكومددة صددو إنشدداء جدديو وشددرطة وقددوات أمددن أخددر تتسددم بددالحترام وأن
تء د ضددمن أولوياتهددا ب دراما نددزع السددالا والتس دري وإعددادة اإلدمددا وأن تنف د أحكددام
العدالددة وسدديادة القددانون الددواردة ددي التفدداق السياسددي اللي دديف بس د ل منهددا الح ددول علددى
مساعدة محددة الهدم ي المجالت الم ينة أدنا .
 -83ويء ددطل مجل ددس حق ددوق اإلنس ددان أيءد دا ب دددور ت ددام ددي تكمل ددة وتعزي ددز الجه ددود
الم ولة من أجل ضمان المساءلة ي لي يا.
 -8٤وإدراكا للحاجة الملحة إلى وض حد لنتهاكات وتجاواات حقدوق اإلنسدان التدي
تُرتكر دي لي يدا علدى نطداق واسد ف يناشدد المفدوض السدامي جميد أطدرام الندزاع التوقدف
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عن القتال ورا ودعم إنشاء حكومة و اق وطنيف ق د السير نحو دولة قائمة على احترام
حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
 -85وبناء على ذلمف يوصي المفوض السامي جمي أطرام النزاع بما يلي:
الكف ورا عن جمي انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقدانون
(أ)
اإلنسدداني الدددولي وانتهاكددات حقددوق اإلنسددانف بمددا ددي ذلددم النتهاكددات التددي تعددد ج درائم
بموجر القانون الدولي
(ب) إعد ددالن عد دددم التسد ددام م د د ت د د األعمد ددال وعد ددزل األش د د ا
بارتكابهم إياتا من ال دمة الفعلية ريثما ينتهي التحقيق.

المشد ددت ه

 -86ويوصي المفوض السامي بأن تقوم حكومة لي يا بما يلي:
الت دي العاجل لنتشار الجماعات المسلحةف بسد ل منهدا ندزع سدالحها
(أ)
وتسريحها وإعادة إدماجهاف وبناء قوات األمن الوطني تحت قيادة ومراق ة الدولة
(ب) وض د برندداما تدددقيق شددامل يمتثددل لمعددايير أصددول المحاكمددة ق ددد عددزل
األ دراد ومند تددو يفهم ددي قددوات األمددن الحكوميددة ممددن ُوجددددت بشددأنهم أسد ا معقولددة
تدددعو إلددى العتقدداد بددأنهم تورطددوا ددي خددرق القددانون الدددولي لحقددوق اإلنسددان أو القددانون
اإلنساني الدوليف أو ارتك وا انتهاكات لحقوق اإلنسان 
( ) معالجددة حالددة المحتج دزين األجانددر واللي يددين علددى السددواءف بس د ل منهددا
ضددمان سدديطرة الدولددة علددى جمي د مرا ددق الحتجددااف وإج دراء ح د لم تلددف الحددالت
لت اذ قرار باإل را عن المحتجزين أو توجيه تهم لهم ومحاكمتهم محاكمةا تكفدل جميد
الءمانات اإلجرائيةف و ق ا للقانون اللي ي والمعايير الدولية
( ) ض ددمان الح ددول عل ددى المش ددورة القانوني ددة وض ددمان تمك ددين المحتجد دزين
وأسرتم من الوصول إلى المحاكم للتمدا المراجعدة القانونيدة .وين غدي السدماا لمنامدات
الرصد بالوصول إلى جمي أماكن الحتجاا بشكل منتام وبال عوائق ودون سابق إن ار 

(هذ) ضمان المعاملة الالئقدة للرعايدا األجاندر والمدواطنين اللي يدين المحتجدزين
أو الد د ين ُس ددل وا حد دريتهمف بسد د ل منه ددا القء دداء عل ددى التعد د ير وغي ددر م ددن ض ددرو س ددوء
المعاملددةف بمددا ددي ذلددم العنددف الجنسددي .ويجددر ضددمان ح ددولهم علددى العددال الط ددي
والغ اء الكا ي والماء
(و) الت دي العاجل لحالة المهاجرين لتمكين جمي األش ا ف بغض النار
عن وضعهمف من التمت بحقوق اإلنسان ال اصة بهدمف بسد ل منهدا ندزع صدفة التجدريم عدن
الهج ددرة غي ددر الناامي ددة واعتم دداد إجد دراء ع ددال لل ددت ددي وضد د الالجئ ددين وتنفيد د ب دددائل
لالحتجاا
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(ز)

ضمان حماية القءاء واستقالله

( ) إتاحددة التعدداون والدددعم الكدداملين للمحكمددة الجنائيددة الدوليددة مددن خددالل
مساعدتها يما تجريه من تحقيقات والمتثال ألحكامها  
(ط)
أتالي تاورغاء
(د)

تيسير العودة الطوعية واآلمندة والكريمدة للمشدردين داخليد اف بمدا دي ذلدم
تعيين جهة تنسيق بشأن مسائل العدالة.

 -8٧ويوصي المفوض السامي المجتم الدولي بما يلي:
تزويدد مكتدر المدعيدة العامدة للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة بدالموارد الالامدة
(أ)
للقيد ددامف و ق د دا للقد ددانون الد دددوليف بد ددالتحقيق د ددي الج د درائم التد ددي ادعد ددي ارتكابهد ددا د ددي لي يد ددا
من  2011ومقاضاة مرتك يها
(ب) إعطدداء األولويددة لدددعم تسدري أ دراد الجماعددات المسددلحة ونددزع سددالحهم
وإعادة إدماجهمف بحيث تجري و ق ا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

( ) تط يددق إطددار مددن العنايددة الواج ددة علددى ال دراما التددي تدددعم قددوات األمددن
وتط يق إجراءات را صارمة على متلقي المساعدة التقنية
( ) ضد ددمان الحمايد ددة والمسد دداعدة العمليد ددة للمد دددا عين عد ددن حقد ددوق اإلنسد ددان
اللي يدين (بسد ل منهدا تسددهيل تأشدديرات الطدوارا والمددأو المةقددت والنقدل عنددد القتءدداء)ف
والنار ي إنشاء صندوق لدعم المدا عين عن حقوق اإلنسان المعرضين لل طر
اإلنسان

(هذ)

النار ي وض برناما للدعم الط ي لءحايا تجاواات وانتهاكدات حقدوق

(و) ضمان احترام م دأ عدم اإلعدادة القسدريةف وتقدديم الحمايدةف و قد ا للقدانون
الدوليف لمن لديهم خوم م رر من التعرض لالضطهاد
(ا) التأكد من أن أي تعاون م حكومة لي ياف بما ي ذلم التعاون ي مجدال
الهجرةف متوا ق م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
 -88ويوصدي المفدوض السدامي مجلدس حقدوق اإلنسددان بدأن ي قدي قيدد نادر التقددم ددي
تط يق المساءلة و ي حالة حقوق اإلنسان ي لي يا.
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