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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الحادية الدورة

 من جدول األعمال 10و 2البندان 
 اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم لمفوض السنوي التقرير

 وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
 القدرات وبناء التقنية المساعدة

 ليبيا بشأن تحقيق أجرته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  
 *اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  

 موجز  
َّ عاددأ أسددا  28/30أُعددد اددلا الر، ادد َّ اع،دددبق عمددلس ح،دد اإل سادد   ،ددو  ا   ددان  

واصدددن ا راا ددداة واسددد ت  حت،يدددج أج مدددي ماومددديت األمدددا اعرحلددددا ال ددداميت  ،دددو  ا   دددان 
النطا  لا،ا ون الدويل  ،و  ا   ان وال،ا ون ا   اين الدويلَّ وا راا اة  ،و  ا   انَّ 

   واصدددن الر، اددد  أا ددداس 2015و 2014اإلمكبرادددا  يدددف ألددد ايف الندددزاا   ليبيدددا لدددوال عدددام  
اددالَّ وامامددت  الددت اعددداع   عددن  ،ددو  ا   ددانَّ والصددحلاي َّ واعادداج ان والردداوإل ي  واألل

ل،طدداا ال دالددتَّ واصددن اعبددااإلاة ال اميددت  م،ييمدداس أا دداس ،دددق واال دددل   ليبيددا   اددلا ال دديا   
 اىل حت،يج اع اءلت 

م دددرتداة اع ددداعدا الر،نيدددت وحنددداء ال،ددددإلاة مدددن اس و  الر، اددد َّ م،ددددق اعاومددديت أا ددد 
اعاومديت الر، اد  حروادياة اىل أجل اعا اعؤس اة ال ئي يت ومنظماة اجملرمف اعددين  وتدرا 

  يف األل ايف   النزااَّ وا كومتَّ واجملرمف الدويلَّ وسا   ،و  ا   ان وسا  األمن 
 

__________ 

انبغ  مد اءا اع اومداة الدواإلاا   ادلا الر، اد  حدامم ان مدف وإلمدت   عدت امجرماعداة الدت مر دمن النردائ  اعاصدات  *
  (A/HRC/31/CRP.3لرحل،يج ماوميت األما اعرحلدا ال اميت  ،و  ا   ان حشأن ليبيا )
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 احملروااة
 الصاحلت 

 3                                                                                        م،دمت - أومس  
 3                                                                                الومات - ألن   
 3                                                                              اعناتيت - حاء   

 4                                                                          ا لاإل ال،ا وين الدويل - ثا ياس  
 4                                                                                       ال يا  - ثالثاس  
 5                                                                        اجلااة اع احلت   ليبيا - إلاح اس  
 6                                                                  وامعرداءاة أمناط ام راا اة - خام اس  

 6                                                   عماياة ال،رل وا عداق  ري اعش وع  - ألن   
اهلتمدداة عاددأ اعددد ي  واعمراكدداة اعد يددت و ددري صلددمل مددن األملددواني واعمراكدداة اعشددمول   - حداء   

 7                                                                              حا ماات
 8                                 ال،  ي وامخرااء امخرطايف و امة الر  ا  م رتازا - جيا   
 9                                                 الر لاب و ريه من م وب اساءا اع امات - اال   
 10                                                       اع أا مد والرمييز اجلن اين ال نن - ااء   
 11                                                 والث،اعيت وامجرماعيت اممرصااات ا ،و  - واو   
 12                                                                           ال دل امامت - زاي   
 13                                                والصحلايون ا   ان  ،و  عن اعداع ون -  اء   
 14                                                                            اعااج ون - لاء   
 15                                                                            الراوإل يون - ااء   
 15                                                                              األلاال -  ايف   

 16                                                                              اسرنراجاة عامت - سااساس  
 17                                                          م،ييا مطاا ال دالتَّ وال ري حنو اع اءلت - ساح اس  
 20                                                                     الر،نيت اع اعدا م رتداة - ثامناس  
 20                                                                                     الرواياة - ماس اس  
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 مقدمة -أولا  
 الولية -ألف 

َّ اللي لادب 28/30سا   ،و  ا   ان م اإله  َّ اعرمد2015آصاإل/ماإل   27   -1
عيي اىل ماوض األما اعرحلدا ال ام   ،دو  ا   دان أن اوعدد عادأ وجدي ال د عت ح ثدت لارحل،يدج 

 ،دددددو  ا   دددددان الدددددت اإلمكبددددد    ليبيدددددا مندددددل حداادددددت   ا راا ددددداة وتددددداوزاة ال،دددددا ون الددددددويل 
َّ وم،ص   ،ائج وملح اة ادله الرتداوزاة وام راا داةَّ احرغداء مادااي ا عدلة 2014 عاق

من ال ،اب وممان اع اءلت الكاماتَّ وأن ا،دق اىل اجملا  م، ا اس  راحياس عن  رائ  الب ثتَّ وانبغد  
دا الر،نيدت وحنداء ال،ددإلاة والر داون مدف  كومدت ليبيداَّ أن ار من أا اس آخ  اع اوماة عن اع اع

مددددف م،ددددد  مواددددياة حشددددأن ا رياجدددداة حندددداء ال،دددددإلاة   اع ددددر،بل الددددت مشددددمل  ظدددداق ال، دددداء 
 واع اءلت عاأ سبيل اعثال م ا ص  

هلله الوماتَّ إل دزة الب ثدت   حت،ي،ادا عادأ ام راا داة والرتداوزاة الدت اإلمكبد  اس ووع، -2
ا كوميددت َّ ومناولدد  ا جدد اءاة الددت اتددلاا  ددل مددن اجلادداة 2014 ون الثاين/اندداا   ددا  1 منددل
  وأثناء الرحل،يجَّ ما،  اعاومديت ال داميت م اومداة حشدأن أعد اا مُدزعا م دؤوليراا ا كوميت ري و 

 عن ام راا اة والرتاوزاة  ومد ا ُراظ حرامل اع اوماة عاأ أسا  ال  ات الرامت 

 المنهجية -باء 
عدددددن اعمادددددا لارحل،يدددددج وع مددددد  م ددددداعد ا اصا أوعدددددد ع ادددددج  (1)أع حددددد   كومدددددت ليبيدددددا -3

الرددداحف لاماومددديت ح ثددداة اىل لددد   والبي ددداءَّ واعادددوض ال دددام   ددد  لر،دددد  ادددلا  (2)الرحل،يدددج
ال  ض  و ظد اس لاحلالدت األمنيدت ال دائداَّ س ار دن ال،يداق سدوة حزاداإلا مدن ادوق وا دد اىل لد احا َّ 

اددأ اعطدداإل  وأإلسددا  مائمددت مددن األسددةات اىل ا كومددتَّ حيددد أن أي جددواب س ادد ا  دد   امرصدد ة ع
  2016 ا ون الثاين/اناا  

وا ددددد ب اعادددددوض ال دددددام  عدددددن م،ددددددا ه  كومدددددت مدددددو   مسر ددددداعت الا ادددددج   مدددددو    -4
 سرم اإل ا وحت البيةت األمنيت   ليبيا  وجد ة   الغالدب أ شدطتم  ظ اس ال اامتَّ  يث لزق صلمل 

عددن ح دد  ومداق الا ادج حزادداإلاة    األع اا   ليبيداحدم،صد  ا ،دائج مدن خدلل الب ثدداة واممصدال 
مو   وأوعد ح ثاة اىل ليبيا ومص  وم  يا واألإلان وااطالياَّ وا ب  سا  ح د  ال دحلااا والشداوا 

مدددحليت  200مدددن احملددداوإلانَّ مدددناا أ ثددد  مدددن  250اىل مدددو    واجرمدددف الا ادددج مدددف أ ثددد  مدددن 
__________ 

سدداطران مناصدداران     ليبيدداَّ  ا دد  2015أثندداء الرحل،يددجَّ   الادد ا مددن هوز/اوليددي اىل  ددا ون األول/اا ددم   (1)
ا   صلدمل الومد  و دان م، اددا   و  ادلا الر، اد َّ مشدري عبداإلا وا كومدت الايبيدتو اىل ال داطاة اع د يف  دا اوليد

  البي اءل  /
مدددو ا  لشدددؤون  ،دددو  ا   دددان )من دددج وثلثدددت إل،،ددد    ملدددؤون  ،دددو  ا   دددانَّ  سدددرتمدددألن الا ادددج مدددن  (2)

 وم رشاإل ما وين وم رشاإل لاشؤون اجلن ا يت( ومن مو ا  لا  ت واألمن وا ااإلا 
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ادددددإل  ددددداء عدددداق لر،ددددد  البيا دددداة وُعمددددا النددددداء عاددددأ الدددددول  2015  و  هوز/اوليددددي وملددددااد
حيا داس  66  وما،د  اعاومديت 2015األع اء   األما اعرحلدا   آب/أ  ط  وأااول/سدبرم  

ملكوة ع اات  و  ج الا اج عن  ثب مف ح ثت األما اعرحلدا لادعا  900حتروي عاأ أ ث  من 
اق اعؤس ت الولنيت  ،و  ا   ان   ليبياَّ اجملا  الولين لاحل اداة اعد يدت   ليبيا والرم  اسا

ج(  وسد أ واعكاا  حومااة   الاإل ا جد اءاة اااادت )وإلا مدناا إلا من بد َّو ،و  ا   ان
اىل ا صددول عاددأ م اومدداة مددن  يا دداة أخدد ة لومددا اعرحلدددا  ووإلاة م دداعدا اس الا اددج أا دد
األمدا اعرحلدددا لام داواا حدد  اجلن د  وهكدد  اعد أاَّ وح  ددام  األمدا اعرحلدددا  مدن ايةددتاس مّيمدت أا دد

 ا منائ  وال  ام  الرشغيا  لارطبي،اة ال امايت 
آخد  هثدل   اس الوادول اىل ليبيداَّ واجدي ع ادج الرحل،يدج حتدداسبل وحا ماعت اىل إلدواات  -5

حا دددل ام ، ددداماة اس الرحل،ي،ددداة أا ددد البيةدددت اع ااادددت عدددن اثدددري م دددااا  ،دددو  ا   دددان  ومدددأث ة
ال ياسيت   ليبيا وعمل م ظا اعنظماة الدوليت عن ح د  ومدف صلدملَّ هكند  اعاومديت ال داميت 
 ،دددو  ا   دددان مدددن  دددف سموعدددت  بدددريا مدددن اع اومددداة الدددت أاة اىل اسدددرنرا  وجدددوا أسدددباب 

 ،ددو  ا   ددانَّ وا راا دداة م ،ولددت مدددعو اىل امعر،دداا حددأن ا راا دداة ادداإلخت لا،ددا ون الدددويل 
،دو  ا   دان مدد اإلمكبد    ليبيدا  واشددا  خطدريا  وتاوزاةج يمت لا،ا ون ا   اين الدويل 

اعاوض ال ام  عاأ م وإلا اسدرم اإل امارمداق الددويلَّ لكاالدت اجد اء حت،يدج ع اد  وعدوإلي ملدامل 
   اله ام راا اة وامعرداءاةَّ وإلاسبت اع ؤول  عناا  

 اإلطار القانوني الدولي -ثانياا  
 كدلَّ مدف م اعداا  د    28/30اىل م اإل سا   ،و  ا   دان اس أج ي الرحل،يج اسرناا -6

ح ثداة الر،صد  ال داح،ت الدت اددإل  دا مكايدن مدن ساد   ،دو  ا   دان  وأجد ي الرحل،يدج   
الدداإل  يددف ال،واعددد ال،ا و يددت الدوليددت صاة الصدداتَّ اددا   صلددمل ال،ددا ون الدددويل  ،ددو  ا   ددان 

 وال،ا ون ا   اين الدويل وال،ا ون اجلنائ  الدويل  

 السياق -ثالثاا  
حينمدددا  ا ددد  ليبيدددا ميدددد الر دددا  مدددن عددد ا  كدددا ال،دددلا  والصددد اا اع دددا  الدددلي ا ددددلف  -7

َّ   2015و 2014   الراددا ال ياسديت واألمنيددت عددام   مددلالس اس َّ ملددادة م اج د2011 عداق
خ دددا ايةردددد  مشدددد ا ير  مرناع ددددر َّ ومؤس دددداة أمنيدددت ومددددواة من، ددددمتَّ و اعدددداة م دددداحلت 

 م ا عاأ ال كان  آثاإل مد لللملكا   عمر دااَّ 
َّ  ددديف ال، دداء عاددأ عمايددت الك امددتعادد  الشدد  َّ ألاددج الاددواء خاياددت  ادد  اعر،اعددد  -8

اعرط عددتو   ملدد   ليبيدداَّ   ددب مددا وإلا  وا  ددا حتددالن مددن اجلماعدداةَّ  تا إلااحيددواجلماعدداة 
 منادددا أ صددداإل الشددد ا تَّ اىل ساددد  ملدددوإلة ثدددواإل حنغدددازي مدددن أجدددل مردددال ال،دددواة اعنرشددد ا   الددداإل
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  و  الغددد بَّ ا ددددلف 2015زال ال،ردددال جاإلاددداس  ددد   دددا ون األول/اا دددم  مدددا عمايدددت الك امدددت  و 
عاددأ م امبددت    وح دددما  ا دد  ال مايدداة م  ددز أاددلس 2014مرددال عنيددن   لدد احا    هوز/اوليددي 

مطدداإل لدد احا  الدددويلَّ الا،دد  اجلماعدداة اع دداحلت اعرم  ددزا   مصدد امت اىل جا ددب اجلماعدداة 
مددد اجلماعدداة  عتدد  ليبيدداال،اامددت مددن لدد احا َّ والزاواددتَّ والددزواإلا واعدددن األخدد ة  اددت اع دداحلت 
از ردان  وح دد صلدملَّ سديط ة  اعداة عتد  ليبيدا عادأ لد احا  ح دد ا  دحلاب اعنر بت لاع احلت 

 اعدددداة الز رددددان اع دددداحلت مناددددا  وا رشدددد ة و ددددداة عتدددد  ليبيددددا اىل منط،ددددت وإلملدددداا تَّ وملددددن  
اماامدداة ومددن الددل  الندداإل اع مددت  خاادد ت جبددل  اوسددت  ومنلئددلَّ اتمدداة م ددااا   منط،دد

 من  دا امملربا اة   الغ ب  2015عاق   
َّ ملاإل    اعاة م احلت مبايت   ال،رال   منالج إلايدت 2015و 2014عام  و   -9

اىل  حاجلنوبَّ م سيما   سبااَّ وأوحاإلي والكا ا  وامردة النزاعاة اع احلت الدائ ا   الشمال
 َّ  يث حتالن ح   اجلماعاة مف عمايت الك امت أو مف عت  ليبيا  اجلنوب أا اس 

لرنظيا الدولدت ا سدلميت مواليت  و  الوم   ا يَّ  ا ة  للمل موا هثا     اعاة -10
  ال دد ا  والشدداقَّ م سدديما   اإل ددت وسدد ة وحنغددازي  وحا مدداعت اىل اثدداإلا اجلددي  الددولين الايدد  

عمايددت الك امددت وعدددا مددن اجلماعدداة اع دداحلتَّ ملدداإل   مصدد  والومادداة اعرحلدددا اعصددطن مددف 
  (3)م حاة جوات اسرادع  اله اجلماعاةاألم اكيت   

َّ  دددا أسدددا  عدددن 2015و 2014عدددام  واملدددردة ام ، ددداماة ال ياسددديت   ليبيدددا    -11
 رواحددداة َّ أج اددد  ا2014 يمشدددكيل  كدددومر     دددل مدددن الشددد   والغددد ب  و   زا ان/او يددد

  شدداء سادد  مشدد ا   جدادددَّ سادد  النددوابَّ ا رواحدداة أمدد ة ا كومددت ال،ائمددت  و ظدد اس ل دددق 
اسدددر، اإل ا الدددت األمنيدددت   لددد احا َّ ا ر،اددد  ا كومدددتَّ ح،يدددااا إلئدددي  الدددوزإلاء عبدددد ا  الثدددينَّ اىل 

  وحدددددأ سادددد  النددددواب جا ددددامي   لدددد      اجرم دددد  مددددن 2014البي دددداء   آب/أ  ددددط  
ال ددداطت الرشددد ا يت اعنشدددأا   ال ددداحجَّ اعدددؤه  الدددولين ال ددداقَّ وأ ددددث  وزاإلاة موازادددت   جدادددد 

لدد احا   وأاددد سادد  النددواب عمايددت الك امددتَّ حينمدددا اعددا اعددؤه  الددولين ال دداق  اددت عتدد  ليبيدددا  
وع،ددب  ددواإل سياسدد  ااق عامدداسَّ ُومددف امماددا  ال ياسدد  الايدد  عاددأ ا شدداء  كومددت وعددا  ولددين 

  2015 ا ون األول/اا م   17  

 الجهات المسلحة في ليبيا  -رابعاا  
انبغدد  النظدد    ا الددت ال اانددت عاددأ خاايددت  اددوإل  اعدداة م دداحلت وثوإلاددتو أثندداء النددزاا  -12

ادله اجلماعداة وااماجادا   مدواة األمدن الرددميج حشدأن ر،ددق   الَّ وعدق 2011اع ا  ل اق 

__________ 

Egypt’sMilitary“ا ظد  اع،دال  (3) Strikes ISIS in Libya” مومدف َّEgyptian Streets  عدن مومدف أادواة   ،دلس
وَّ وزاإلا الددعاا حالوماداة اعرحلددا U.S. Airstrike Targets Senior ISIL Leader in Libyaَّ واع،دال ومصد ات

  2015مش ان الثاين/ وعم   14األم اكيتَّ 
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ال دداطت اممسيددت لددوزاإلاة الدددعاا أو الداخايددت أو ال دددلَّ ال مسيددت  وومدد    اعدداة عدادددا حتدد  
وما،  إلوامدب مدن الدولدتَّ وأسدندة الياداَّ   ح د  ا دامةَّ ماداق ا اداص ال،دا ون وام رتداز  
حيد أن اجلماعاة اع احلت  ا  م مل عاأ ما ابدو حاسر،لليت  برياَّ اا   صلدمل ا اداع عادأ 

  وعددززة إلماحراددا تمددن  يددث ال دددا وال  ددوا جددداس  اددله اجلماعدداة  دد ة  ومددد  اددا ال،يدداايايكا
الا ايت عاأ م ا اة  بريا من األإلام  وعاأ اعنشآة امس اميتيت ومؤس اة الدولت  وعادأ 

اجلماعدداة اع دداحلت عاددأ ال داددد مددن م اعددج ام رتدداز  وازااا اجلددي   م دديط وجددي ااصددونيَّ 
 َّ  يث اع ع  ال اطاة اعرنازعت ح،ااا خمراا   واو اجملزأ أالس اس الولين الاي  ا ، ام

ومدددن اجلاددداة اع ددداحلت ال ئي ددديت النشدددطت   ليبيدددا عمايدددُت الك امدددت )اعكو دددت مدددن اجلدددي   -13
أ صدداإل  ومنادداالددولين الايدد  واجلماعدداة اع دداحلت اعرحلالاددت مددف الاددواء  ادد (  وسددال  الشددوإلةَّ 

يددا )الددت م ددا مددواة اإلا ليبيددا و اعدداة م دداحلت ن ل مايددت الك امددت  وعتدد  ليبو الشدد ا ت اعناا دد
سديما  أخ ة(  وائدرليف مدن  اعداة م داحلت م اإلمدت لاتد  ليبيدا  و اعداة م داحلت مبايدت )م

 لرنظيا الدولت ا سلميت   مواليت  اجلنوب(  و اعاة 

   والعتداءات أنماط النتهاكات -خامساا  
 عمليات القتل واإلعدام غير المشروعين -ألف 

مدددن عمايددداة ال،ردددل  دددري اعشددد واَّ م سددديما اعدددداق أعددد اا ُأسددد وا  وث،ددد  اعاومددديت عددددااس  -14
ث،د  م،داإلا  عدن أعمدال مردل  دري مشد وا   ا رتزوا أو اخرطادواَّ وا ريدامة عدن خدالاوا  ووُ  أو

  يف منالج النزااَّ وحا ل م ظا اجلماعاة ال ئي يت من اجلااة اع احلت  
  ماوميت  ،و  ا   ان س   امة ألع اا ادزعا أ دا أع داء عا  مل   ليبياَّ وث، -15

 مايددددت  اياددددت ل  أ صدددداإل الشدددد ا ت أو مؤادددددون هلددددا أعدددددموا ح دددددما اعر،اددددراا أو أسدددد  ا مددددواة 
الك امدددت  و  حددد   دددامة جددد ة الرحل،يدددج عياددداَّ س مأخدددل األسددد  عامددداس حوعددداا أمددداإل ا ام مدددن 

عد اا اجلدي  الدولين الايد  ما،يدي أيدت  وأ دد أ دد خلل اوإل  ش ة   وسائط ا عدلق امجرماع
ح دد  اع،دداما  اس أوامدد  إلددداا مددن إلئددي  لددي ح،رددل األسدد ة مددن أعدد اا أ صدداإل الشدد ا ت  ومُرددل أا دد

الددلان اسر دداموا  وما،دد  ماومدديت  ،ددو  ا   ددان م اومدداة عددن عمايددت اعددداق  دداثار  مامدد  
 الرحل،ج مناما  ما  اعاة منر بت لات  ليبياَّ وان س ار ن 

و ،،ددد  ماومددديت  ،دددو  ا   دددان   سدددبف  دددامة ا ريدددال عدددن مبددد  أ دددا م اإلمدددون  -16
لاددلان راإلسددون ال دداطتَّ اإلُمكبدد  سدد  مناددا   حنغددازي  و  م ظددا ا ددامة عددزة األملددواني 
اللان ج ة م،داحاراا اع دؤوليتع عدن ام ريدال أل صداإل الشد ا ت  ومدن الدلان اسدُرادعواَّ أإلح دت مدن 

 اع   عن  ،و  ا   انَّ وعامل   جااز ال، اء واثنان ُزعا أ ما من مؤادي ال،لا  اعد
 وال،اعدددانامددد ي  عاددين ل لرنظدديا الدولددت ا سدلميت   اعددداق مواليددتواخن لد   اعدداة  -17

  ومن األمثات عاأ صلمل مطدف إلوو  عن ال،رالَّ   س ة واإل ت أساساسَّ و  منالج أخ ة أا اس 
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َّ ومردل م،داما  أسد ة   2015َّ   أوائدل مصد ااس اس مبطيداس م ديحلي 20ل جالَّ مدناا  اعت من ا
 ُا    جثثاا وع م  عاأ اعو عيما ح د   2015آب/أ  ط  

وحداإلي   اجلندوبَّ ادا   صلدمل أحوموا عماياة مردل  دري مشد وا   سدباا و اس وأعيد أا  -18
اادداإلاا لصددد  دداإلاة أو عمايدداة سددطو الددل  الندداإل عاددأ عدددا مددن األعدد اا  ددا وا اددداع ون عددن 

   م اإلمتاا  اعاة م احلت مبايت رملن

 األشــــ ا  مــــن ذلــــ  وغيــــر المدنيــــة والممتلكــــات المــــدنيين علــــ  الهجمــــات -بـاء 
 بالحماية المشمولين والممتلكات

ادددددنا ال،دددددا ون ا   ددددداين الددددددويل عادددددأ أم  ددددداجا األلددددد ايف ام األاددددددايف ال  دددددك ات  -19
اعشدد وعتَّ مددف ا دد اق مبددااز الرمييددز والرناسددب وا يطددت  حيددد أن اهلتمدداة ال دادددا الددت ملددن  

 ا دد  عشددوائيت حطبي رادداَّ و ددان أث اددا ع اددداس   اعنددالج   2015و 2014خددلل النددزاا   عددام  
ا   صلددددمل حنغددددازيَّ ولدددد احا َّ ووإلملدددداا تَّ ومنددددالج جبددددل  اوسدددددتَّ و  َّ اددددنال ددددكااعكرظددددت ح

اجلنددددوب  وس مكددددن الرددددداحري اعروددددلا  مااددددت اعددددد ي   اعيددددت  واسددددُرودم  أسدددداحلت ث،ياددددتَّ مثددددل 
أل دا لي د  امي،دت ادا اكاد   اعكرظتناسبت للسروداق   اعنالج ال كنيت اع  رياواإلاخ   ااَّ 

ماوميت  ،دو  ا   دان مدن حتدادد األلد ايف اع دؤولت عدن ال دادد    اااحت اهلديف  وس مرمكن
الواددول اىل اعكددان وا صددول عاددأ اع اومدداة ولرشدداحي  سددبلمددن اهلتمدداة اع ينددت  ظدد اس حملدوااددت 

األسدداحلت الددت م ددرودماا ألددد ايف النددزاا   ليبيددا  حيددد أن اعاومددديت ال دداميت ما،دد  م،دداإلا  مايدددد 
 منالج النزاا  حوموا اتماة عشوائيت    يف

ردددددل لادددددلن عنددددددما أاددددديب و   الدددددت  ،،ددددد  حشدددددأ ا ماومددددديت  ،دددددو  ا   دددددانَّ مُ  -20
   و  أاددداإل/2015 ي دددان/أح ال  26سدددكين حصددداإلو     ددد  ا ددددائج   حنغدددازي حرددداإلاخ  مبدددى
  أإلض حا ونَّ  رل ثلثت ألاال وأايب اثنان جب وح عندما أااح  ملاات منزمس َّ مُ 2015مااو 

ومدددد  ومددددوا  مددددن اعنط،ردددد  س مكددددن مشدددداد مرددددامس اس اواادددداة   حنغددددازي  وصُ دددد  أن أاددددانط،ددددت ال
 اهلتماةَّ وم  ا   اناك أي منالج ع ك ات م  وعت م رادعت  

  لدددد احا  ومنددددالج أخدددد ةَّ مثددددل وإلملدددداا ت وجبددددل اس ووم دددد  اتمدددداة عشددددوائيت أا دددد -21
ليبيا   ا شانَّ أ د أ ياء   اوستَّ اا   صلمل  كات  و   الت وا داَّ ميل ان  اعاة عت 

أااب سياإلا م،ل عائات عاإلا من ال،صنَّ ع،رل ثلثت من أع اا  جنوب وإلملاا ت ألا،  ااإلوخاس 
حت ااز ردان م درودق أسداحلت  دري امي،دت   ااداعنر دبت لأن اجلماعاة اع احلت اس األس ا  ووإلا أا 

األسدداحلت اع ددااا لاطددائ اة اهلدديف   منددالج سددكنيت مكرظدتَّ مثددل اددواإلاخ  دد ااَّ والددحاحاةَّ و 
 وملائن اهلاون 

و الة اجلماعاة اعواليدت لرنظديا الدولدت ا سدلميت ماتدرياة ا رحلاإلادتَّ  ا د  عشدوائيت  -22
َّ اسددرودم  سددياإلا 2015األثدد   عادد  ا دددة ا ددامةَّ الددت وم دد    ال،بددت   ملددباط/ع اا  
اتدددداإلان اىل م،رددددل ال داددددد مددددن إلماددددت حدددداعرات اة مسددددرادايف مدا اددددت لومددددن الددددولين  وأاة ا 

 اعد ي    اعنالج اجملاوإلا  
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وس ا دداا اجلنددوب  عاددد  ا دددة ا دددامة الددت  ،،ددد  عياددا اعاومددديت ال دداميت  ،دددو   -23
عندددما  2014جبدد وح خطددريا    ددا ون األول/اا ددم   ا   ددانَّ أادديب لاددلن مددن مبياددت الربددو

سددد،ط  ملاادددت عادددأ منزهلمدددا    ددد  الدا دددت ملددد م  أوحددداإلي  و مدددا    دددامة  اثادددت أخددد ةَّ 
اباغ عن أي مرال   ا   آ لاكَّ وم  ا   اعاوميت ال اميت  ،و  ا   ان عاأ عاا حدأي  س

 أادايف ع ك ات منشواا   صلمل اعومف  
النزاا وموا اتماة أو الر بب   آثاإل اسدرادع  أملوااداس و راكداة آخد ان  وملاد -24

مشددددمول  حا مااددددت اوجددددب ال،ددددا ون ا   دددداين الدددددويلَّ اددددا   صلددددمل م اعددددج اددددحليت وسددددياإلاة 
اس ايفَّ وعاماون   اجملال  الط  وا   داين  وعادأ سدبيل اعثدال َّ ُوث،د  اتمداة عادأ م  دز 

وعادأ م رشداأ  َّلطداج َّ واد   اعدت م داحلت منر دبت لاتد  ليبيدال احا  الط  ملنراا  ريبدت ا
اع احلت  وأااب ال،صن م اعج أخ ةَّ منادا م رشداأ مداندت  وإلملاا ت الزاوات من مبل  اعاة
عاددأ سددياإلاة اسدد ايف  448م،دداإلا  مايددد حومددوا اتمدداة ملددنراا الكريبددت اس الزادد اء  ووإلاة أا دد

ط،ت احمليطت حالكا ا  ووث،  ماوميت  ،دو  ا   دان حتمل إلمز اهللل األ   حشكل  يز   اعن
 دددامة أمددددم  عيادددا  اعدددت اع،اإل دددت اع ددداحلت   اجلندددوب عادددأ اخرطدددايف وأخدددل إلادددائن مدددن 

 ال اما    اجملال ا   اين  
وم  مدد  اعاكيددت ااااددت   منددالج النددزاا لل ددرلل والناددب والردددمري اعر مددد  وأجدد ة  -25

اىل   د حي ،ي،اس   أإلحف  امة   حنغازي م  م  عيادا  راكداة أعد اا ماوميت  ،و  ا   ان حت
 مايددت الك امددتَّ مناددا  اعددت أوليدداء الدددق منر ددبت لامسددريلء أو الردددمري عاددأ اددد  اعدداة م دداحلت 

اع احلت  ووإلاة م،اإلا   اثات حشأن  اعاة منر بت لاتد  ليبيدا   منط،دت وإلملداا ت  ووإلاة أا داس 
 مداق  اعاة مواليت لرنظيا الدولت ا سلميت عاأ ا رلل  راكاة ومدمرياا  يد حإام،اإلا  م

 الحتجاز التعسفي وحالت الختطاف والختفاء القسري -جيم 
  م اعددددج مدددددا اا وزاإلا ال دددددل اس ملددددوا إلرتددددزون  اليدددد 9 000ا،دددددإل أن أ ثدددد  مددددن  -26

وم اشدمل ادلا الد ما ال ددا الكبدري   (4)داخايدتالش عيت الراحف لوزاإلا ال وجااز مكاعحلت اهلت ا  ري
من األملواني احملرتدزان   أمدا ن أخد ةَّ مدن مبيدل اع اعدج األخد ة الدت مددا اا وزاإلا الداخايدتَّ 

  (5)امل الت مدا اا اجلماعاة اع احلتووزاإلا الدعاا و/أو م

__________ 

 10امدد أا و 90اىل  80ملددوا )مددناا  6 200َّ  ددان  ددوايل 2014َّ   آصاإل/مدداإل  ال، ددائيتلاشدد لت  وع،دداس  (4)
ألاال( إلرتدزان   م اعدج مددا اا وزاإلا ال ددلَّ حينمدا مددإلة ماومديت األمدا اعرحلددا ال داميت لشدؤون اللجةد َّ 

مدددن األلادددال(  34مدددن الن ددداء و 329ملوصددداس ) 3 245 َّ أن2015تددد اَّ   أااإل/مدددااو واعنظمددت الدوليدددت لاا
 عحلت اهلت ا  ري الش عيت إلرتزون   م اعج ادا اا جااز مكا

َّ اُ،صد اصطا  وام رتازو ساب ا  ات سواء أ ان صلمل حا ل الدولدت أق اجلماعداة اع داحلتَّ الر، ا   الا  (5)
ألن اجلماعدداة اع دداحلت مددا زالدد  م دديط  عاددأ ال داددد مددن اع اعددجَّ وأن ال داددد مددن اجلماعدداة اع دداحلت ادداإل 

  2011عاق ل عماياة ا اما  الت  الة ح د  ظ ااس حت  امل ايف الوزاإلاة ا كوميت خل
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ا رتدددزوا وأجددد ة ماومددديت  ،دددو  ا   دددان م،ددداحلة مدددف م ر،اددد  سددداح،   دددا وا مدددد  -27
ت مدددن الدددلان أل،ددد  ال،دددب  عادددياا  مدددت اإلمكددداب ج ردددت جنائيدددت  وس اكدددن اّدددم  دددااس  ووجاددد  ل،  

امكا يددت الواددول اس الددب   عاددأ عاددا حأسددباب اعر،دداهلا أو ا رتددازاا  وس مكددن ألي مددناا م، ابدد
اىل ا جدد اءاة ال،ا و يدددت الواجبدددتَّ و ددد ق م ظمادددا  ،ومدداس أخددد ةَّ مثدددل اممصدددال حأسددد اا  ومدددن 

اجلدددي  الدددولين الايددد  اعدددوايل ل مايدددت ي سدددنت اعر،اددد 54مثادددت عادددأ صلدددمل إلجدددل ابادددغ مدددن ال مددد  األ
  حنغدددازي واعندددالج اجملددداوإلا هلددداَّ أل دددي  دددان مدددن اإل دددت  مدددا ميدددلَّ  2014الك امدددت   أااإل/مدددااو 
 رنظيا الدولت ا سلميت  منر ب لوحالرايل اعُ ض أ ي 

مددا اُاتددأ اىل اع اج ددت ال، ددائيت عشدد وعيت ام رتدداز   حملدوااددت أااء احملددا اَّ مادديلس اس و ظدد   -28
و   عندما مراح امكا يدت الاتدوء اىل احملكمدتَّ س مكدن أوامد  ا عد ا  الصدااإلا عدن احملدا ا اائمداس 

َّ أمدد  2014ع الددت  عادد  ا دددة ا ددامة الددت  ،،دد  حشددأ ا اعاومدديتَّ    ددا ون الثاين/اندداا  
ال،دب  عادأ ال جدل  أل،د  لد احا   لكدن  ريبدت ثدواإل لد احا  أ د ال، اا حا ع ا  عدن إلجدل  

   ل ا،ي اىل اعنزل وأعيد اىل م عج ام رتاز  واو  من جداد
أسدد ة  وإلوة إلجددل راا حأو مبدداالراا عدددا لم دداس  و  ح دد  ا ددامةَّ اخُرطددن أعدد اا  -29

مددي اىل منشددأا   وامراا 2014مددن وإلملدداا ت أن  اعددت م دداحلت اخرطارددي   مشدد ان الثدداين/ وعم  
سدديدي حددلل  واع دد  أسدد مي مباغدداس مرا،دداس عايددي لحعدد ا  عنددي  و   ددامة أخدد ةَّ ا رتددز أ ددا  

    ج ة مباالراا حأع اا إلرتزان لدة  اعت م اإلمت  
وم يط  اجلماعاة اع احلت خصيصاس أا اس عاأ م اعج ا رتاز س ات أو  دري م د يف  دا   -30

  عدا مدن  دامة امخراداء الدت   دب  اىل ال،دواة ا كوميدت و ،،  ماوميت  ،و  ا   ان 
مشاد  ا دامة اخراداء  ائدب عداق و   (6)الل  عمايدت الك امدت وعتد  ليبيدا واجلماعاة اع احلت ح د

  2014مشدددد ان األول/أ رددددوح   20   اجل وملدددد  عبددددد الناادددد ادددددعأ    إلكمددددت جنددددوب حنغددددازي
ت م امبددت م دديط  عاياددا  ريبددت الصدداع،ت الراح ددت لاتددي  واُ ر،ددد أن  اعددت م دداحلت اخرطارددي عنددد  ،طدد

َّ أحاغددد  وزاإلا 2015ُا دددمف عنددي ملدد ء  و   ي ددان/أح ال عدداق  وسالددولين الايدد َّ ومنلئددلَّ س اُدد  
ال دددل ح ثددت األمددا اعرحلدددا لادددعا   ليبيددا أ ددي م ر،ددل   م عددج ا رتدداز  ددري إلمسدد    منط،ددت اعدد  َّ 

  اق أحاغ اعاوميت أ ي  ري مااإل عاأ مأ يد مكان وجواه  عاأ ال  ا من أن مكرب النائب ال

 التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة  -دال 
وث،  ماوميت  ،و  ا   ان ال داد من  امة الر لاب و دريه مدن مد وب اع امادت  -31

رتدددداز  أو ال ،وحددددت ال،اسدددديت أو اللا  ددددا يت أو اعاينددددتَّ م سدددديما ألعدددد اا موجددددواان   م اعددددج ام 
__________ 

عددن    اددلا الر، ادد َّ اشددري مصددطا  واخرادداءو اىل  ددامة امخرادداء ال، دد ي الددت مكددون حا ددل الدولددتَّ ع ددلس  (6)
مدن الدنظا ال،ا و يدت  الت مكون وإلاءاا اجلماعاة اع احلت  واع،صدوا أن ا كد  اعصدطا   دلس  امخرااء امة 

عاددأ  ددامة امخرادداء ال، دد ي وم ،يددد الومددائف   ليبيددا تدداه  الددت اجلماعدداة اع دداحلتَّ الددت  اعورااددت اعنطب،ددت
 أخ ف ال داد مناا  ظ ااس ل اطت وزاإلاة الدولت 
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وا دداين األعدد اا مددن مدد  ا حأ احيددب حلسددريكيت أو أسددلك  ا حائيددتَّ وم اددي،اا لادد اة لوااددت   
ومدددد ياة ساددددداَّ و ب دددداا ا ا ااادددداسَّ و ب دددداا اون اممصددددال حددددلوااا وإلدددداميااَّ وادددد ،اا 

الغدددلاء أو اعددداءَّ وم  مدددوا لرادادددداة صاة لددداحف جن ددد َّ اس حالكا حددداء  وُ ددد ق الكثدددري مدددناا أا ددد
حرزاز حالدعف م،احل ا  ات  و ثرياس ما ص   احملرتدزون أن الر دلاب  دان ومد  ال،دب  عاديااَّ لل أو

أو أثنددداء اعر،ددداهلا أو اسدددرتوا اَّ أو أثنددداء ا رتدددازاا   م اعدددج مددددا اا الدولدددت و/أو اجلماعددداة 
 اع احلت و للمل   م اعج مؤمرت  

خمرااتَّ مناا م ر،ل ح س َّ وم ر،ل الشد لت  م اعجوأاة الر لاب اىل وعاا إلرتزان    -32
ال  ددك ات   األحيدداإلَّ وم  ددك   ريبددت امسددروباإلاة ال  ددك ات   ال  ددتَّ وم  ددك  الصدداع،ت   

 ثواإل ل احا  مدا ه    ريبتحوعطينَّ و  م ر،ل ا،ال ان  
وم ظدد  اعاومدديت عدددق الر ددوا  عددن ا ددامة اعزعومددت لار ددلاب و ددريه مددن مدد وب  -33
اددددت ال دددديةت  و ددددا اومدددد  صلددددمل  الددددت إلجددددل اعر،اددددي جادددداز اعبا ددددث اجلنائيددددت   اعددددد     اع ام

  وح ددد اددوق مددن ال،دداء ال،ددب  عايدديَّ  ُ،ادد  اىل م رشدداأ األحيدداإل جثرددي الددت 2014 ي زا ان/او يدد
ااخايداس  داااس  دان اس وإلا أن علماة م لاب حدة عاياا  وخاا م، اد  مشد ا  اجلثدت اىل أن  زااد

وسدد أ النائددب ال دداق   اعدد   اىل اسرا دداإل م ددؤول عددن ا دداا   وم ر،ددد ماومدديت سددبب وعامددي  
  ،و  ا   ان أن وزاإلا الداخايت إلع   الطاب اع،دقَّ وأُ ا،  ال، يت 

 العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة -هاء 
  دداء ااعيداة لام دداواا  عادأوم د  سا ددات مدن اهلتمدداة الدت ملددنراا  اعداة م دداحلت  -34
 دالددددت امجرماعيددددت واع دددداءلت   ليبيددددا  وابدددددو أن ال،صددددد مددددن ا ريددددال الناملددددطاةَّ مثددددل سدددداوة وال

حدددوم ي،ياَّ وع ادددت ال  ددداوي وا رصددداإل ا صدددائ يَّ ومدددن أعمدددال الرادادددد واع ددداا،ت وامعردددداء الدددت 
 مااااا أ ي م انبغ  أن اكون لام أا اوة   اجملال ال اق   إلسالت أعاّ   ،  حآخ ان موجييُ 

وحتد  مو او ماوميت  ،و  ا   ان مف عدا من الن داء الدلذ ص د ن أ دن م  مدن  -35
أو عد ض مصصداا عادأ اعدو خماعدتع ام ر،داقَّ  الرااايل تلا نن اجلن   لكنان م ا  نب   إلواا

مددا ا  ددن حددي مددن عدداإلَّ أو ال ددغوط األسدد ات أو الصدددمت  ووث،دد  ماومدديت  ،ددو  ح ددبب أو 
اس ومكد اإل اس خرطاراا  اعت م احلت منر بت لاتد  ليبيدا ُخددإلة وا ُرصدب  مد اإل ا   ان  الت ام أا ا

م اومدداة مايددد حددأن عريدداة اددباغن مددن اس عاددأ مدددة سددرت أملددا    لدد احا   ومدددم  اعدد أا أا دد
 عاماس م  من ل نن جن   من أع اا اجلماعت صا ا   11ال م  
األساسديتَّ مثدل   ادت ا   دت  نوأحاغ    اء  ثرياة عن مواجات حتددااة أ د   ،دوما -36

  واسددد عأ ح  دددان ام ربددداه اىل عرددداوة 2011عددداق وا دددج   ال مدددلَّ ع،دددب الندددزاا اع دددا    
عاددأ م سدديخ عكدد    ددا ادددلاددااإلا عددن ماددت ليبيددا اشددكمل عياددا   اع دداواا حدد  ال جددل واعدد أاَّ 

ي اد وحاة    اإلسدت مرشدا ُا   حب،و  اع أا عند منايله  وواجا  الن اء   ل احا  وحنغاز 
اله ا ،و   حل ات الرن،ل  ظ اس ممل اط إلع،ت اعدعحل ق  وص  ة سد    داء اد وحاة   ا صدول 
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وجوا ميوا حتد م أا ا 12 وص  ةعاأ اادماة اعد يت األساسيت   ل احا َّ مثل وثائج اهلواتَّ 
 مدإل ن عاأ ال مل  من 
عايادددا اجلماعدداة اعواليدددت لرنظدديا الدولدددت وأعددااة ح دد  الن ددداء   اعنددالج الدددت م دديط   -37

مددن الر دد ض لام دداا،ت وامخرطددايف وامسددر باا  وم ا ددم  اس ا سددلميتَّ أ ددن لددزمن حيددو ن خوعدد
لاكبرياة من الارياة والن اء اغدااإلا مندازهلن اون  تداب  امدلَّ ادا   صلدمل مغطيدت وجدواان 

اس ال مدل أو الظادوإل حددون إلد ق خوعد   وأعااة ح   الن اء أ ن س ا ددن مدااإلاة عادأ)الن،اب(
 من ا ر،اق اجلماعاة اعواليت لرنظيا الدولت ا سلميت أو أ صاإل الش ا ت  

امكا يدددت   ،صددد م،ددداحلة مدددف سددد    دددوا اس وأجددد ة ماومددديت  ،دددو  ا   دددان أا ددد -38
اة جلدددوئان اىل ال دالدددت خوعددداس مدددن ا ر،ددداق اجلماعددداة اع ددداحلت اع ددديط ا عادددأ اع اعدددج واألمددداليا ص

 الصاتَّ وم سيما عند ا حلغ عن اجل ائا الت م مكباا اله اجلماعاة  

 الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية -واو 
 2014عدددددام  مدددددداوإل الرمردددددف حدددددا ،و  اممرصدددددااات وامجرماعيدددددت والث،اعيدددددت   ليبيدددددا    -39
الومددددف مددددد مادددداما ح ددددبب ا الددددت   وع ظددددا األسددددباب اددددات حددددالنزااَّ وان  ددددان ابدددددو أن 2015و

اممرصددااات ومدد اإلاة إلددداا اتددل ا ا كومددت عيمددا وددا اعيزا يددت والروطدديط  ومددأث  حشددكل خدداني 
َّ واأللاال واعااج ون  وأاة ال،رال   اعنالج ا  د ات و وهلدا اىل مددمري الن اء واعش اون ااخاياس 

ت ملددؤون اللجةدد َّ اإلماددف عدددا األملددواني اعنددازل وم ددبب   مشدد اد واسددف النطددا   ووع،دداس عاومددي
   435 000اىل  2014ملدددوا   أااإل/مدددااو  80 000اعشددد اان ااخايددداس اإلمااعددداس  ددداااس مدددن 

   2015أااإل/مااو 
مايدددون  1.9َّ  دددان 2015عكردددب من ددديج الشدددؤون ا   دددا يتَّ   أااول/سدددبرم  اس ووع،ددد -40

لرابيدت ا رياجدا ا مدن ال عاادت الصدحليت ملوا   ليبيا    اجت اىل م اعداة ا  ا يت أساسيت 
األساسدديت  ومددن أ اددب األسددباب اع طاددت لا عااددت الصددحليت الومددف األمددينَّ اددا   صلددمل اهلتمدداة 
الدددت م دددراديف أو هددد  اع اعدددج الصدددحليتَّ وال ددداما    سدددال ال عاادددت الصدددحليت واجملدددال ا   ددداينَّ 

أن امكا يدت الوادول اىل ال عاادت اس أا دومغااإلا اعدو ا  الطبيد  األجا دب ح دبب ال ندن  وابددو 
الصحليت م د إلة احلدواادت اسدرثماإل ا كومدت   البنيدت الرحلريدت وحالرواي داة الدت أج اد  عادأ 

وا ااإلي عيمددددا ار اددددج حالرأاددددب  ددددامة  ميزا يددددت منايددددل الدددد ام   و ددددان ألوجددددي ال،صددددوإل اهليكادددد 
 عاأ ا يد الرصدي لاطواإلز  اس الطواإلز ومن ي،اا أث  أا 

َّ م سدديما   الشدد    ع اددأ سددبيل اعثددالَّ وم،اصدد  امكا يددت الواددول اىل الر ادديا  ثددرياس  -41
  اعائددددت مددددن  يددددف  73أن  2015مدددددإل مكرددددب من دددديج الشددددؤون ا   ددددا يت   أااول/سددددبرم  

اعدددداإل    حنغدددازي م م مدددل  صلدددمل أن اعدددداإل  امدددا م ددد إلةَّ أو امددد ةَّ أو ا راادددا أملدددواني 
ول  اىل م  دك اة أو م در،لةَّ أو أمدحلأ مدن ااطدوإلا الوادول اليادا  أو  ُ اس مش اون ااخاي

و ،،ددد  ماومددديت  ،دددو  ا   دددان    الدددت مدإلسدددت احردائيدددت   مداندددت حنغدددازي اتدددل ا  اعدددت 
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واأللادال اس م احلت ماعداس وم ر،لس  واواجي األلاال الدلان ا،يمدون   خميمداة لامشد اان ااخايد
 الواول اىل الر ايا   سالاع ومون حتدااة خاات   

مدددن مايدددون ملددوا   ليبيددا  1.2عكرددب من دديج الشدددؤون ا   ددا يتَّ ا دداين حنددو اس ووع،دد -42
ق األمن الغلائ   وحا ماعت اىل آثاإل النزااَّ  ان ل، اإل ا كومدت ا دد مدن ا عا داة الغلائيدت ا دا 
ا صددول عاددأ الغددلاء  وعددلوا أثدد  سددا    امكا يددت  2015الغاءاددا   مشدد ان الثدداين/ وعم   أو

عاأ صلملَّ م طا  ملبكاة اعيداه ال ئي ديتَّ  دا أمد  حإمكا يدت الوادول اىل ميداه الشد ب اعأمو دت 
والصددد يف الصددددحل  والنظاعددددت الصدددحليت  و ،،دددد  ماومدددديت  ،دددو  ا   ددددان    الددددت وا دددددا   

   الناا ات  يث ابدو أن  اعت م احلت مط   امداااة اعياه عمداس 

 امة العدلإق -زاي 
 ان ال، اا والنواب ال امون ع مت اطد  ال،ردل وماتدري   2015و 2014لوال عام   -43

احملدددا ا وامعردددداء وامخرطدددايف  و  ح ددد  األ يدددانَّ اإلمبطددد  اهلتمددداة اطالدددب إلددددااَّ مثدددل 
 ب  أع اا أو ا ع ا  عنااَّ أو ا ياولت اون اعر،ال أعد اا  اعداة م داحلت وإلدا مراا  عكدان 

َّ أعيدد 2015عداق   و  2014عداق موما  احملا ا عن ال مدل   اإل دت وسد ة وحنغدازي   أن 
عدددر  ح ددد  احملدددا ا   أجدددزاء مدددن حنغدددازيَّ وان  دددان صلدددمل حشدددكل إلددددوا  وعا،ددد  احملدددا ا   

   2014عاق خلل ال،رال اللي ا دلف   منرصن اس ل احا  عمااا مؤمر
مدديت  ،ددو  ا   ددان أن  ظدداق مددمان األمددن وعاددأ أسددا  اع اومدداة الددواإلااَّ مدد ة ماو  -44

لا دداما    سددال ال، دداء مددن خددلل الشدد لت ال، ددائيت  ظدداق  دداما وم يددب  صلددمل أن الشدد لت 
ال، دددائيت م دددا   اددداوعاا ارميف مدددن أعددد اا  اعددداة م ددداحلت أاسدددوا اون أي ح  دددام  مددددميج 

ب ثت األمدا اعرحلددا لاددعا   ملامل  ووع،اس لام اوماة الت ما،راا مل بت  ،و  ا   ان الراح ت ل
ليبياَّ الت مدعماا اعاوميتَّ س اارحلج حال مل سوة  صن أعد اا الشد لت ال، دائيت م، ابداس خدلل 

  و د  لدو  ا د  مدوا الشد لت حكامدل مواماداَّ عإ دا مار،د  اىل 2014ال،رال اللي ا دلف   عاق 
و   ثددددددري مددددددن اع اعددددددجَّ   ال،دددددددإلا واع ددددددداة اللزمددددددت لصددددددد اتمدددددداة م دددددداحلت م ددددددايحلاس جيددددددداس 

اجلماعدددداة اع دددداحلت ال ماحددددت الا ايددددت  و ظدددد اس لغيدددداب ا مااددددت اعناسددددبتَّ م ركددددن لا دددداطت  هدددداإل 
ال، ائيت حت،يج ال دالت  و ما مال وزا  عددل سداحج عاومديت  ،دو  ا   دانَّ وال،امد  اادائن 

 م اكاو 
اس األملدواني إلرتدزان  عوع،د َّ م ادزال آميف2011عداق ومنل ا دما النزاا اع دا     -45

   10ملدوا إلرتدز سدوة  6 200َّ س اكن مدن أادل 2014لوزاإلا ال دلَّ   آصاإل/ماإل  
ال تن ح د احملا مت  وم مزال الغالبيت ال ظمأ حترتدز مدن اون النظد  حاعائت ع،ط ا، ون ع،وحت 

أو الدل   احشكل احلي  لرحلدادد مدا اصا  ا د  انداك أالدت  اعيدت لروجيدي الدراا الياد ا   ام 
   2015و 2014لص اا مد اإلماف خلل عام    وا ر،د أن عدا احملرتزان اع مبط  حااس ا ا
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  لددة ال دحلااا امكا يدت و ظ اس م ياإل  ظاق ال دالت اجلنائيت   أحناء  ثريا من ليبياَّ ماّد -46
ادددت أو ام رصدددايف الا دددال مدددن ام راا ددداة والرتددداوزاة  وسدددبج لب ثدددت األمدددا اعرحلددددا لاددب ا ما

لادددددعا   ليبيددددا وماومدددديت  ،ددددو  ا   ددددان أن أملدددداإلما اىل ماددددت ا جدددد اءاة الددددت اتددددلة لاددددر  
عحلد  ارنَّ انداك   (7)ر،اتَّ وم،د  اجلناا اىل ال دالدتحت،ي،اة عوإلات وامي،ت وع التَّ وإلاادا وم 

اس مددن الرحل،ي،دداة وم موجددد أي مل ،ددت ل،ددااا أو أعدد اا  اعدداة م دداحلت مرصددات عدددا مايددل جددد
اجلاداة  مُلدبات خ دواماج مدن اس   واناك أا 2015و 2014عام  حاأل دا  الت وم     

 دي  حأ ددا  مثدل م يد  ال، داا مدن مبدل ال، ائيت ل غوط اجلماعداة اع داحلتَّ وأن النظداق مُ 
  ساطري اعؤه  الولين ال اق اعط ون  

 والصحفيون اإلنسان حقوق عن المدافعون -ءحا 
م ددد ض اعدددداع ون عدددن  ،دددو  ا   دددان م راا ددداة وتددداوزاة ع ادددداَّ منادددا ام ريدددالَّ  -47

عاأ اعندازل واعكامدب  و  الغالدب  لغاإلاةوالش وا   ال،رلَّ وامخرطايفَّ والرادادَّ واع امبت وا
ملوادة  امة مدن ادلا الندوا   حنغدازي ولد احا   وعدزة األملدواني الدلان جد ة م،داحاراا 
م ظاع ا امة الت وث،راا ماوميت  ،و  ا   ان اىل  اعداة م داحلت ماح دت أل صداإل الشد ا ت 

اب اىل  دل ال دادد عادأ أو عت  ليبيا  وأاة ااويف من ادله األع دالَّ واعدلة اجلنداا مدن ال ،د
 امخرباء أو الا اإلَّ وأمحلأ صلمل اادا حإسكاة األاواة اع ر،ات  

اتمددداة عداددددا  شدددطاء مشددداوإلانَّ عكدددان هلدددا ومدددف الصددداع،ت عادددأ عمدددل واسددرادع   -48
ارخ ان من اعداع   عن  ،و  ا   ان  اص ا ريا  احملاميت والناملطت   سال  ،و  ا   ان 

)ادددوقع ا رواحددداة ساددد  الندددواب(َّ  2014 ي زا ان/او يددد 25حنغدددازي ادددوق سددداوة حدددوم ي،يا   
واخرادددأ زوجادددا  و دددل اجلنددداا سادددول   ومدددو  الشدددااد ال ئي ددد  أثنددداء ا رتدددازه لددددة الشددد لت  
واخُرطن النائب ال اق الدلي  دان ا،دج   ال، ديت أول األمد  ومدا زال ما،دوااس  ووث،د  ماومديت 

ا ريددال اعدددداع ع  عددن  ،ددو  ا   دددان موعيددج حددن سددد وا   ،ددو  ا   ددان  ددامة أخددد ةَّ مناددا
  وما،دد  ماومديت  ،ددو  2014أااول/سدبرم   19حال ادداني    وسدام  الكدوا َّ الاددلان مدرل

مثا يت م،اإلا  من مداع   عن  ،و  ا   ان ما،وا مكاعاة اامايت وإلسدائل  صديت اس ا   ان أا 
 ر  ا  أو إلاولت ام ريال  داداتَّ وم  موا   عدا  امة للعر،ال ال

وم  مددد  اعؤس دددت الولنيدددت  ،دددو  ا   دددان   ليبيددداَّ واددد  اجملاددد  الدددولين لاحل اددداة  -49
و داددداة عو ايدديَّ  اجملادد  اعد يددت و ،ددو  ا   ددانَّ هلتمدداة   ملددكل  دداإلاة عاددأ مكرددب

 عوا  م روة عماي اىل ا د األاىن  
حال،ردددل  وم ددد ض الدددب   لل رتددداز وواجدددي الصدددحلايون م ددداا،اة خطدددريا و دادددداة  -50

  نالر  ددا  وامخرطددايف وإلاولددت ام ريددال   مددا اسددُرادع  الصددحلاياة عاددأ أسددا  جن ددا يرا
__________ 

ونوَّ  (7)  25ا ظ  ح ثت األما اعرحلدا لادعا   ليبيا وماوميت  ،دو  ا   دانَّ واعدداع ون عدن  ،دو  ا   دان اُادا ع
  2015 آصاإل/ماإل 
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ومرطاددب وعدداا عدددا اددحلاي  أُحاغدد  ماومدديت  ،ددو  ا   ددان  ددا مزاددداس مددن الرحل،يددج  وجدد ة 
ائيدددت حرامدددت اعل ،دددت اجلناس مدامهدددت وماا دددت مكامدددب وسدددائط ا عدددلق  واواجدددي الصدددحلايون أا ددد

 ال،ليف والرشاري عند الكراحت عن اع ائل ال ياسيت  

 (8)المهاجرون -طاء 
اع امادت مدن مبدل  اسداءاومف اعااج ان خطري لاغاات   ليبياَّ اص ار  مدون للسدرغلل و  -51

ال اطاة واجلماعاة اع داحلت واعاد ح   ومثدت  دامة ا رتداز م  دا  عددا لواادتَّ و دري صلدمل 
حل اددتَّ وم ددلاب واسدداءا م اماددتَّ وسددو اَّ و اإلسدداة اسددرغلليت   ال مددلَّ واحرددزاز لامددن سدداب 

واتاإل حالبش َّ وعنن جن  َّ و ااا  امة أُحاغ عناا   اع،احلة الت أج  ا ماوميت  ،و  
ا   ان  واواجي أعاإلمت جنوب الصحل اء ملدا خطد  الر د ض  سداءا اع امادت والرمييدز ال نصد ي  

 ااج اة عيواجان ال نن اجلن   وامسرغلل سواء ااخل اع ر،لة أق خاإلجاا  أما الن اء اع
و ان لايبيا منل ع ا لواات عدا  بري من ال مال اعااج ان   ما أ ا حاد عبوإل ا،ف عاأ  -52

عدد ا  140 000لدد   اهلتدد ا مددن ملدد   أع ا،يددا و   ددا اىل أوإلوحددا  وم،دددإل اعاومدديت أن أ ثدد  مددن 
َّ اىل ااطاليدددا عدددن ل ادددج 2015ن الثاين/انددداا  ومنرصدددن مشددد ان األول/أ ردددوح  واددداوا حددد   دددا و 

 البحل َّ م ظماا ا طاج من ليبيا  
اول  عبدوإل البحلد  إلد 2015عداق ع ااس    3 770لامنظمت الدوليت لاات اَّ مو  اس ووع، -53

 إلاوعددتصلددمل أن ال داددد مددن الدد  لة تدد ي   مددواإلب مكرظددت  ددري ساددزا   (9)األحددي  اعروسددط
حااط َّ عي ا  صلمل عن وموا الكثري من ال،راأ   أ اب األ يان  وحا ماعت اىل اعدوة   مداسَّ 
وإلاة أ بددداء مايدددد حومدددوا اخرندددا  ح دددبب الظددد ويف ال دددائدا عادددأ مددد  ال،دددواإلب  وأحاغددد  امددد أا 

 اس ملوصد 35اعاومديتع أن  2015من الزواإلا اىل ااطاليا   آب/أ  ط   اس سواا يت اسر،ا  ماإلح
 ل،وا  رااا ح دما أج وا عاأ اجلاو    ماعت حالطاحج ال اا  حدون  وات  

وُارعتز  ثري مدن اعاداج ان  اليداس   ليبيدا اون أن مكدون هلدا امكا يدت م اج دت األ كداق  -54
َّ  2015أااإل/مدددااو  4عاومددديت  ،دددو  ا   دددان واعنظمدددت الدوليدددت لااتددد اَّ   اس ال، دددائيت  ووع،ددد

امدد أا  329و دددااَّ مددناا  ماداج اس إلرتددزاس   م اعددج  دد ب ليبيدا 3 245ألمددل اندداك عاددأ ا  دان
__________ 

مُ ددددد يف ماومددددديت  ،دددددو  ا   دددددان واعاددددداج  الددددددويلو حأ دددددي وأي ملدددددوا خددددداإل  اولدددددت ا دددددد مدددددن موالنيادددددا أو  (8)
 اولدددددددت م دددددددد م ددددددد،ط إلأسدددددددي أو امامردددددددي امعريااادددددددت اصا  دددددددان الشدددددددوا عدددددددد  اجلن ددددددديتو  ا ظددددددد  أو إلعااااددددددداَّ

OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders, 

2014, p 4  َّاعبااز والروجيااة اعواأ  ا عيما ار ادج حب،دو  )ماوميت األما اعرحلدا ال اميت  ،و  ا   ان
 ( ا   ان عاأ ا دوا الدوليت

Missingاعنظمدت الدوليدت لااتد اَّ  (9) Migrants Project, “Mediterranean Sea: Data of Missing Migrants,

Deaths in the Mediterranean by month, 2014 and )مشد وا اعاداج ان اعا،دواانَّ والبحلد  األحدي   ”2015
 2014عدددام  األحدددي  اعروسدددط ملدددا ااسَّ اعروسدددطي حيا ددداة اعاددداج ان اعا،دددواانَّ  دددامة الوعددداا   منط،دددت البحلددد  

 و( 2015و
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و ددد ويف ام رتددداز  دددري ملئمدددتَّ  ثدددرياس مدددا اطب ادددا ام رظددداع اعدددزمنَّ وسدددوء   (10)لادددلس  34و
الص يف الصحل  وال عاات الصحليتَّ وعدق  ااات الغلاء  أمدا ال ندن عمردولن  إلوة إلجدل  يتدريي 

وأإلااه اس ع،دالي وسدكب إلجدل   داءه  عدأخ   أ دد ا د ا  م دسدا رتز   م  ز ادانت   ادان 
و  وما،دددد  اعاومدددديت م اومدددداة موثومددددت حشددددأن ومددددوا عنددددن جن دددد  وجن دددداين اسددددراديف مردددديلس 

ماددداج ان   م ا دددز ام رتددداز وخاإلجاددداَّ وزادددااا   عددددا ا  دددا  مدددحلااا امتددداإل حاألملدددواني 
 اللان اصاون اىل أوإلوحا عن ل اج ليبيا  

 التاورغيون -ياء 
عاددأ م ددروة الرمرددف حب،ددومااَّ اس عددلوا عاددأ الصدد وحاة الددت اواجااددا اعشدد اون ااخايدد -55

وا  ع متس حشكل خداني م راا داة  2011اناك  اعاة ُعدة مؤاداس لنظاق ال،لا  خلل 
حام راا ددددداة اعر ا،دددددت وتددددداوزاة  ،دددددو  ا   دددددان  ما،ددددد  اعاومددددديت أ ددددد  عددددددا مدددددن الر،ددددداإلا  

وزاة مددن الردداوإل ي َّ الددلان ملدد اوا منددل اتددوق اجلماعدداة اع دداحلت الراح ددت عصدد امت عاددأ والرتددا
   2011ماوإل اء   آب/أ  ط  

  ا ددواإل حدد  اعصدد امي  والردداوإل ي  مددن أجددل  2015وإل ددا الر،دددق الددلي لددو ظ عدداق  -56
األول/اا م (َّ ال ماح حال واا ارمنت وج  ال  إل )اا   صلمل اعرماا خاإللت ل اج    ا ون 

ما،  ماوميت  ،و  ا   ان م،اإلا  حشأن ا وحاة م مبطت حاسرم اإل مشد اد الرداوإل ي َّ ادا   
صلمل ا وحاة مرمثادت   مادت اع داا َّ والرمييدز ال  مد َّ والوادول احملددوا اىل الر اديا وااددماة 

اع امادتَّ م سديما الصحليت  وص   الراوإل يون أ ا أ ث  ع مت اطد  ام رتداز الر  دا  واسداءا 
 من لدن  اعاة مص امت اع احلت  

  األطفال -كاف 
اىل جا ب الر  ض لرادادداة الندزاا اع دا َّ اواجدي األلادال   ليبيدا حتددااة  بدريا    -57

 الرمرف حب،وماا  
ع،ددد أمددحل  امكا يددت ا صددول عاددأ الر ادديا إلدددوااس مددن ماددتا   عدددا اعددداإل  اعرا ددت   -58

اعت اىل صلملَّ   ال داد من اعنالج الت ما زالد  عيادا اعدداإل  مارو دتَّ ررندف ارحداء عدن وحا م
اإلسال ألااهلا اىل اعداإل  خوعاس من اااحراا   أثناء اهلتماة  و  اعنالج الت ا يط  عاياا 
أ صدداإل الشدد ا تَّ ص دد  ح دد  ارحدداء خشدديراا اإلسددال حنددا ا اىل اعدإلسددت خوعدداس مددن امخرطددايف  

اعنالج الت م يط  عاياا اجلماعاة اعواليت لرنظيا الدولت ا سلميتَّ ما،  ماومديت  ،دو    و 
ا   ددان م،دداإلا  مايددد حددأن الاريدداة م ُا ددم  هلددن حاملرحلددا  حاعدإلسددت أو م ُا ددم  هلددن حددللمل 

__________ 

حري اُاتدأ اليديَّ وألمصد  عدد ا اوجدب ال،دا ون الددويل  ،دو  ا   دانَّ انبغد  أن اكدون ا رتداز األلادال آخد  مدد (10)
 زمنيت مناسبت 
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م،دداإلا  عددن امددداق  اعدداة م دداحلت اس اصا  ددنب ُمن،بدداة  وما،دد  ماومدديت  ،ددو  ا   ددان أا دد ام
 عاأ ماا ت وم اا،ت الارياة   ل ا،ان اىل اعدإلست   ل احا   

وما،دد  اعاومدديت م اومدداة عددن الرتنيددد ال، دد ي لولاددال واسددروداماا   ال،رددال    -59
ااويف  اعاة مواليت لرنظيا الدوليت ا سلميت  وأج ة ماوميت  ،و  ا   ان م،داحار  مدف 

سنتَّ ُأخلا من أس مياما م د اس  وُأجد ا عادأ الرددإلاب  14سنواة و 10ي َّ اباغان من ال م  عر
الداين وال  ك يَّ ومشاادا أمل لت عيداو ل،طف الد وو   واعرددي عايامدا جن دياس أا داس  وإلوة 
ع  ماحاري اعاوميتَّ  ان و  خدمتو م،امل أجن  وم ؤومس عن منظين اعلح  وم،دد  الط داقَّ 

مدددا عادددّ  ال،يددداق حددديَّ عادددّ  خادددف ثيدددا    ا احددداإل  ع،دددالي وم  م ظدددا األم دددياةف  نددد  أعددد يف
وامحنندددداء مُبالددددت ا ددددائطو  وجدددداء   م، ادددد  اددددحلا َّ أن والدولددددت ا سددددلميتو   سدددد ة إل بدددد  

َّ وااددددداتس اادددددااا وحأملدددددبال سدددددنت مدددددن ال مددددد  16مدددددن الاريدددددان الدددددلان ادددددا اون  85وحروددددد  و 
 الددت اسددُرودق عياددا لاددل لراتددري منباددت   اس ووث،دد  ماومدديت  ،ددو  ا   ددان أا دد  (11)االعددتو

   2015سياإلا وم راا  اعت مواليت لرنظيا الدولت ا سلميت   اإل تَّ    زا ان/او يي 

 استنتاجات عامة -سادساا  
اسدددرناااس اىل اع اومددداة الدددت ل   ادددا وحتايااددداَّ انددداك أسدددباب م ،ولدددت مددددعو مسدددرنرا   -60

،ددددا ون الدددددويل  ،ددددو  ا   ددددان وال،ددددا ون ا   دددداين الدددددويل ومددددوا ا راا دددداة واسدددد ت النطددددا  لا
  ومدددن ادددله األع دددال الدددت 2015و 2014  دددان   ليبيدددا لدددوال عدددام  وا راا ددداة  ،دددو  ا 

اإلمكبراا  يف أل ايف النزاا   ليبياَّ أعمدال مردل واعدداق  دري مشد وع   واتمداة عشدوائيت أثد ة 
آثددداإل اسدددرادع  أملوااددداس و راكددداة مشدددمول   عادددأ اعدددد ي  واعمراكددداة اعد يدددت  واتمددداة أو

حا ماات اوجب ال،ا ون ا   اين الدويل  ومدمري واسريلء و دب لاممراكداة اااادت حددون مد إل  
و امة ا رتاز م  ا  واخرطايف واخرااءَّ اا   صلمل  دامة اخراداء م د ي  وم دلاب و دريه 

يت أو اعاينت  وعنن جن   وجن داينَّ وأملدكال من م وب اع امات أو ال ،وحت ال،اسيت أو اللا  ا 
   أخ ة من الرمييز اجلن اين  وا راا اة لاحل،و  اممرصااات وامجرماعيت والث،اعيت

وم  مد  اجلاداة ال، ددائيت وم اعدج احملدا ا اىل اهلتددوق  وم د ض الصدحلايون واعددداع ون  -61
 أا مدداحري مم يدت امداعيت لاحلدد عن  ،و  ا   ان لا ايب واهلتدوقَّ حدل لل ريدال  وواجاد  اعد

ا  دا يتَّ وم  مدوا  من   اا ا  وا ُرتز مااج ون أو سابوا   اراا م  دااسَّ و البداس    د ويف م
للسددرغلل اعدددايل وال مددل ال، ددد ي  وم دد ض الرددداوإل يون لارمييددزَّ وصُ ددد  أ ددا م  مدددوا لل رتددداز 

ا حب،دددومااَّ ادددا   صلدددمل الر اددديا  الر  دددا  واسددداءا اع امادددت  وواجدددي األلادددال حتددددااة   هدددر ا
وأمددددم   اعددداة مواليدددت لرنظددديا الدولدددت ا سدددلميت عادددأ تنيدددد األلادددال م ددد اس واسدددروداماا   

 ال،رالَّ و  ح   ا امة م  ض اؤمء معرداء جن   
__________ 

 SaberIStograduate85suicideCaliphateinSirte,Libya Herald,”tomorrow’Cubs‘“,Ayyubا ظد   (11)

3 December 2015  
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وس م،رصدد  ام راا دداة والرتدداوزاة عاددأ منط،ددت وا دددا مددن ليبيددا أو عاددأ جاددت عاعاددت  -62
حا دددل جاددداة اس ماومددديت  ،دددو  ا   دددان ادددله األع دددال وأ دددا  ا ددد  أا ددد وا ددددا  ع،دددط وث،ددد 

 كوميددت و اعددداة م ددداحلتَّ انر ددب ح  ددداا اىل عتددد  ليبيدددا أو عمايددت الك امدددت  ومدددد اكدددون أن 
 اعدداة أخدد ة م مددل حشددكل م ددر،ل  ووإلاة أمسدداء ح دد  اجلادداة حدد اا م دد  أثندداء الرحل،يددج 

ا مدواة عمايدت الك امدت و اعا دا اع داحلتَّ مثددل  عادأ أ دا م دؤولت عدن ا راا داة وتداوزاةَّ مناد
 رائددب الصدداع،ت الراح ددت لاتددي  الددولين الايدد  وأوليدداء الدددق  واجلماعدداة اع دداحلت الراح ددت لاتدد  
ليبيددا  وأ صدداإل الشدد ا ت  و اعدداة مواليددت لرنظدديا الدولددت ا سددلميت  و اعدداة م دداحلت مبايددت   

له اجلماعاة خاات  عاناك جااة  دري  كوميدت اجلنوب  حيد أن اماعاءاة س م،رص  عاأ ا
 ا راا اة  ،و  ا   ان اس أخ ةَّ مثل اعا ح َّ اإلمكب  أا 

وابددددو أن م وجدددوا ل ماحدددت أو م ددداءلت ع ايدددت   ليبيدددا عيمدددا ار ادددج حاإلمكددداب ا راا ددداة  -63
ة وتدداوزاة  والظددداا  أن لددي  انددداك لدد يف   الندددزاا مدداإل  م دددؤوليامي   الرصدددي لل راا دددا

الرتاوزاةَّ وم ماإلس  ساطاة الدولت م دؤوليا ا   اما دت سدبل ا رصدايف ع الدت لا دحلاااَّ  أو
  ديف منف الرتاوزاة أو ام راا اة   اع ر،بل وممان عدق الرك اإل  

ومد اكون ال داد من ام راا اة والرتاوزاة اعوث،ت اثاحت جد ائا  د ب وجد ائا أخد ة  -64
ايما ار اج جب ائا ا  بَّ مشمل م  ا  األملواني اللان م اشاإل ون ا،ر أ ال،ا ون الدويل  ع

  ال،رال ع اياس لا نن اللي ا راديف  يا ا وملوصاا )اا   صلمل ال،رل والرشوايَّ واع امات 
ال،اسدديت والر ددلاب(  وأخددل ال اددائن  وا عددداق اون أن اصدددإل مبددل صلددمل أي  كددا عددن إلكمددت 

ة عادددأ ال دددكان اعدددد ي   وملدددن اهلتمددداة عادددأ اعبددداين مشدددكات حصدددات ما و يدددت  وملدددن اهلتمدددا
والو داة الطبيدت وعادأ وسدائل الن،دل واألعد اا ا داما  حشدكل وامد  لشد اإلاة امااميدت جنيدن  
وم مد اهلتوق عاأ ال اما    اجملال ا   اين  والناب  وام رصداب و دريه مدن أملدكال ال ندن 

أو اسددددروداماا اس أو لوعيدددداس ن ال مدددد  الزاميدددداجلن دددد   وتنيددددد األلاددددال اون ااام ددددت عشدددد ا مدددد
 لامشاإل ت   ال،رال ع اياس  ومدمري  راكاة ااصا أو مصااإل ا  

انبغددد  الرحل،يدددج عدددوإلاس و ايددداس   األع دددال اعدددل وإلا أعدددله   الددداإل حت،يدددج جندددائ  ملددداملَّ  -65
 وانبغ  م،د  اع ؤول  عن صلمل اىل ال دالت 

 والسير نحو المساءلة  تقييم قطاع العدالة، -سابعاا  
م  ض  ظاق ال دالت مخ ا   بري حا ل ا الت األمنيت ومدوالن ال د ن اهليكاد   وارطادب   -66

 دددل اجلددددا ب  اارمامدددداس ل ددددمان الواددددول اىل ال دالددددت وموليددددد اعددددائا سدددديااا ال،ددددا ون  وحندددداء عاددددأ 
 ىل م زاز  ظاق ال دالت  تداد اجلاوا ال اميت اَّ من اعاا 2011عاق ة الت حدأة ح د ا ال ا

ان ال دددا اهلائددل مددن اماعدداءاة اعر ا،ددت حام راا دداة الصدداإلخت لا،ددا ون الدددويل  ،ددو   -67
ا   ددانَّ وام راا دداة اجل دديمت لا،ددا ون ا   دداين الدددويل والرتدداوزاة ااطددريا  ،ددو  ا   ددانَّ 
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دا حا دل ال داددد ال دادد مدن األلدد ايف اعوراادت   منددالج جغ اعيد ت مربااندتَّ أمدد  رثدل حتدددااة و و ع
 اائاتَّ م سيما عيما وا الرغاب عاأ منا  ا واه اعلة من ال ،ابَّ وم زاز اع اءلت  

اع اءلت اجلنائيدت   ليبيدا عدن ل ادج  دل مدن احملكمدت اجلنائيدت الدوليدت و ظداق اس وت ي  الي -68
 ال دالت الايبيت 

( ا الدددت   ليبيدددا اىل اعدعيدددت ال امدددت 2011)1970ومدددد أ دددال ساددد  األمدددن   مددد اإله  -69
وأ ددددة اعدعيدددت ال امدددت لامحلكمدددت اعر،ااادددا أن اجلددد ائا اعنصدددوني  لامحلكمدددت اجلنائيدددت الدوليدددت 

م،ف ممن اخرصاني ا  الدت  حيدد  2015و 2014عام  عاياا   ال،ا ون الدويل واع مكبت   
واؤاد   (12)دإلا عاأ مراح ت اله ا امةل ال،أن مات اعواإلا م  ماس أن اعدعيت ال امت م ظ  أا 

اعاوض ال ام  موااات امداا احملكمت حاعواإلا لرمكيناا من موسيف  طا  حت،ي،ا دا   األ ددا  
حوان صلمل أم اس  يوااس لك    ا،ت ا علة من ال ،اب   ليبيا   ري  2014الت وم   منل 

ر ا،ددت جبدد ائا أ دي مددن الوامدد   ددللمل أن احملكمدت س مُنشددأ عراح ددت اددلا ال دددا الكبدري مددن ال، ددااا اع
 اإلُمكب    ليبيا وانا عاياا ال،ا ون الدويلَّ ولن م رطيف صلمل أحداس  

وحينمددددددا م ددددددد ا كومددددددت م ددددددؤولت   اع،دددددداق األول عددددددن الرحل،يددددددج حشددددددأن ام راا ددددددداة  -70
الوسددائل اس وامعرددداءاة ااطددريا وم،امدداا اع ددؤول  عنادداَّ ابدددو أن  ظدداق ال دالددت م رراددمل  اليدد

هّكندددي مدددن اجددد اء حت،ي،ددداة سددد ا ت وم دددر،ات وصاة مصدددداميت   اماعددداءاة أو  ال،ددددإلا الدددت أو
م،امدداا اع ددؤول  اددا اراددج مددف مبددااز  ،ددو  ا   ددان  ومرمثددل الرحلدددااة   ا  ددداق ا مااددت 
لا اما    سال ال، اء وال دحلااا والشداوا  وأوجدي مصدوإل   ا لداإل ال،دا وينَّ ومددإلاة النظداق 

ألوسدداطَّ ا  ددداق الث،ددت   مدددإلا النظدداق ال، ددائ  عاددأ امامددت ال دددل حنزااددتَّ ال، ددائ   و  ح دد  ا
 سيما   وال، ااا ال ياسيتو اعر ا،ت حالنزاا   م
ومن ا ج اءاة صاة األولوات اللزمت الرصدي لاراداداة األمنيدت اعددحلدمت حإمامدت ال ددلَّ  -71

 دائيت )ادا   صلدمل الرددميج الشدامل م سيما من جا دب اجلماعداة اع داحلتَّ واادلح الشد لت ال،
ى لاشد لت  دروع،اس ع ااري أاول احملا مت ال االتَّ وممان ما اناسدب مدن مددإلاب وم دداة(  د  ا

مددمان ا مااددت الا الددت والنزااددت لاتادداة ال، ددائيت وم اعددج احملددا ا  ومددمان  ااددت مواددت لا ددحلااا 
 ماة واعشاإل ت   ا ج اءاة  والشاوا أم  مطاوب    ار ى لوع اا الر،دق حاع او 

ومن اعاا امسرم اإل   االح ما ون ال ،وحاة وما ون ا ج اءاة اجلنائيدت  د  مكدون  -72
اجلد ائا اعنصددوني عاياددا   ال،ددا ون الدددويل جدد ائاع اوجددب ال،ددا ون الددداخا َّ وار ددى الرمييددز حدد  

ا   صلدددمل م دددؤوليت ال،يدددااا وم دددؤوليت منددداص  اع دددؤوليت اجلنائيدددت اع رمددددا   ال،دددا ون الددددويل )اددد
الددد ئي (  وركدددن  دددللمل مددددإلاب اعدددو ا    سدددال الرحل،يدددج حشدددأن اجلددد ائا اعنصدددوني عايادددا   

 لكثددد ا ال، دددااا الدددت  شدددأة  اس ال،دددا ون الددددويل ومل ،دددت م مكبيادددا وا كدددا عادددياا عيادددا  و ظددد  
 اااإل ا َّ انبغ  ا شاء  ظا ع الت مخرياإل ال، ااا و 2015و 2014 عام 

__________ 

اجملاددددد  اددددد  األمدددددن اوجدددددب مددددد اإل الر، اددددد  ال املددددد  لامدعيدددددت ال امدددددت لامحلكمدددددت اجلنائيدددددت الدوليدددددت اع،ددددددق اىل س (12)
  43َّ الا، ا 2015مش ان األول/أ روح   26(َّ 2011)1970
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جيددب اعددااا الث،ددت   مدددإلا النظدداق ال، ددائ  عاددأ امامددت ال دددل  وانبغدد  أن و ددف أعدد اا  -73
ع ددااري اس ال، دداء و ددرياا مددن اجلادداة الااعاددت ال، ددائيت ل مايددت أخدد ة مددن عمايدداة الردددميج وع،دد

أاددول احملا مددتَّ مددف ال  يددز عاددأ عددزل األملددواني اع ددؤول  عددن الا ددااَّ أو الرحليددزَّ أو عدددق 
الكادداءا أو اإلمكدداب ا راا دداة أو تدداوزاة  ،ددو  ا   ددان  وحصددوإلا أعدداَّ انبغدد  اتدداص مددداحري 
أخدد ة ل ددمان اسددر،لل ال، دداء والرحل،ي،دداة  وحندداء مدددإلا اجلادداة الااعاددت   منظومددت ال دالددت 

  صلمل وزاإلا ال دل(  وم زاز م،دد  ااددماة ال،ا و يدت  وزادااا امكا يدت وادول اجلمادوإل اىل  )اا
 لللمل اس ال،وا    وإلاد األااء  وانبغ  ومف خطت عمل مرناول مطاا ال دالت ومنايلاا وع،

وحغيت حت،يج أمصأ مدإل مدن اجلدواا والكاداءا   ا جد اءاة وحد ام  اع داعدا الر،نيدت    -74
اددلا اجملددالَّ إلاددا عاددأ ا كومددت أن منظدد    ا شدداء حنيددت م ددائيت مروصصددت ااخددل احملددا ا الايبيددت 

 يددز عاددأ اجلدد ائا اعنصددوني عاياددا   ال،ددا ون الدددويل  وسددرحلرا  اددله البنيددت اىل اعماددا مددن لا  
هلددددلا الغدددد ض  وار دددد  أن ا اعدددد  اس م دددداا ومدددددع  عددددام َّ وإل،،دددد  وإلددددام  م يندددد  خصيصدددد

النظد    امد  اس مصدميماا الشدوا ل األمنيدتَّ ومدن صلدمل مدا ار ادج حالبد    موم ادا  وركدن أا د
 اع ؤول  الايبي  جا ب لا مل   البداات اىل جا ب  اء أم رشاإلان أو خ

وسدديازق اجدد اء منامشددت اامددت عوااددات اددله اجلاددوا  ولددللمل اؤاددد اعاددوض ال ددام  ع،ددد  -75
اجرماا إلعيف اع روة جلمدف اجلاداة الايبيدت والشد  اء الددولي  عنامشدت اعبدااإلاة ال اميدت اىل م زادز 

إلخت لا،دا ون الددويل  ،دو  ا   دان وام راا داة ااطدريا لا،دا ون اع اءلت عن ام راا اة الصا
ا   اين الدويل والرتاوزاة ااطدريا  ،دو  ا   دان الدت اإلمكبد    ليبيداَّ ادا   صلدمل الدت مدد 

 م د اثاحت ج ائا اوجب ال،ا ون الدويل  
تداص خطددواة  عددااا وحا مداعت اىل الرحل،ي،دداة اجلنائيدت واعل ،دداة ال، دائيتَّ انبغدد  ا -76

منشدددديط آليدددداة ال دالددددت ام ر،اليددددت األخدددد ةَّ اددددا   صلددددمل البحلددددث عددددن ا ،ي،ددددت وجدددد  األمدددد اإل 
)ادددا   صلدددمل ال،دددا ون  2011عددداق وا ادددلح اعؤس ددد   وانبغددد  م اج دددت الردددداحري اعرودددلا مندددل 

 ال ادددددددو( اعر ادددددددج حال دالدددددددت ام ر،اليدددددددتَّ وال،دددددددا ون اعر ادددددددج حدددددددال زل ال ياسددددددد  وا ااإلي ومدددددددوا  
اممرثدددال لام دددااري الدوليدددت  ،دددو  ا   دددان والرغطيدددت اعناسدددبت لو ددددا  الدددت وم ددد     ل دددمان
   2015و 2014عام  
ألع ال منرامل ا اع ؤول  عن الروطيط ومف مائمت حاألع ااس واؤاد اعاوض ال ام  أا  -77

ول  مددداَّ أو ألع دددال مشدددكل ال،دددا ون الددددويل  ،دددو  ا   دددان أو ال،دددا ون ا   ددداين الددددويل اع مددد
ل  عددن األمدد   ددا أو و ا راا دداة  ،ددو  ا   ددان   الدداإل  ظدداق اجلددزاءاة جملادد  األمددن أو اع ددؤ 

 اإلمكا داَّ مدف ا دث عادأ أن مكدون اجلدزاءاة اعا ومدت م،  دت ح دما اة اج ائيدت اداإلمت ل دمان
  (13)اع ااري الد يا ألاول احملا مت

__________ 

  11(َّ الا، ا 2015)2213ا ظ  م اإل سا  األمن  (13)
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 التقنية المساعدة مستجدات -ثامناا  
َّ وااددا  ملدد بت  ،ددو  ا   ددان   الب ثددتَّ مدعومددتس مددن اعاومدديتَّ اسدددداء 2015   -78

اعشددوإلا لنظريا ددا الايبيددت حشددأن اع ددااري الدوليددت  ،ددو  ا   ددان وسدديااا ال،ددا ون  عدددعم  الب ثددت 
  األ كدداق اعر ا،ددت واعاومدديت عمايددت ا ددواإل ال ياسدد  الايدد َّ ومدددمرا اع دداعدا الر،نيددت حشددأن ااإلا 

حب،و  ا   ان  وُمدم  اع اعدا الر،نيت اعروااات اىل جلنت مش  ت ح  ماوإل اء ومص امت ع اجلدت 
 م ااا مشمل عواا الراوإل ي  اىل اااإلااَّ وج  األم اإلَّ وإلاسبت اجلناا واعااا حناء ماوإل اء  

سدددروإل حشدددأن األ كددداق اعر ا،دددت وأسددددة الب ثدددت واعاومددديت اعشدددوإلا اىل   يدددت اددديا ت الد -79
حب،ددو  ا   ددانَّ اددا   صلددمل   أثندداء  ا،ددت عمددل  ُظمدد  مددف ح دد  أع دداء اجلم يددت جبنيددن   

َّ  ُظددا اجرمدداا عدددا ي مؤس دداة اعددااا 2015  و  مشدد ان الثدداين/ وعم  2015ملددباط/ع اا  
مواعددددد ال دددداوك الرأايددددل وا اددددلح الايبيددددتَّ  ددددا أاة اىل اعرمدددداا مدو ددددت جدادددددا لوخلميدددداة و 

لا اما    اله اعؤس اة  وسامه  الب ثت واعاومديت   اوإلاة حشدأن م دااري ال ادد وا حدلغ 
  سال  ،و  ا   ان أثناء  ا،اة عمل  ظمراا   مو   منظماة مل اكتَّ لاائدا أع اا من 

  و  عددددن منظمدددداة اجملرمددددف اعدددددين اجملادددد  الددددولين لاحل ادددداة اعد يددددت و ،ددددو  ا   ددددانَّ ع ددددلس 
عنظمداة اجملرمددف اعدددين الايبيددت  ددديف اس َّ ع،دددة الب ثددت واعاومدديت اجرماعدد2015آب/أ  دط  

 الر اا من تاإلب م،اإل ت   سال حناء ال لق 
و اعددا مُنشدددأ  كومدددت الوعدددا  الدددولينَّ مدددن اعرومدددف أن مدددرمكن األمدددا اعرحلددددا مدددن زادددااا  -80

 أ شطراا   سال حناء ال،دإلاة 

 صياتالتو  -تاسعاا  
إدراكاا للحاجة الملحة إلـ  وضـح حـد لنتهاكـات وتجـاوزات حقـوق اإلنسـان التـي  -81

ُترتكـــب فـــي ليبيـــا علـــ  نطـــاق واســـح، وبُويـــة تحقيـــق العدالـــة والمســـاءلة، يناشـــد المفـــوض 
الســامي جميــح أطــراف النــزاع التوقــف عــن القتــال فــوراا ودعــم إنشــاء حكومــة وفــاق وطنــي، 

 عل  أساس احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.قصد السير نحو دولة قائمة 
وبنــاء علــ  ذلــ ، يوصــي المفــوض الســامي بــأن يقــوم جميــح األطــراف فــي النــزاع  -82
 يلي: بما

الكف فوراا عن جميح انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقـانون  )أ( 
بمثابـة جـرائم بموجـب اإلنساني الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذل  التـي تعـد 

 القانون الدولي؛
إعــــالن عــــدم التســــامم مــــح هــــذه األعمــــال وعــــزل األشــــ ا  المشــــتبه  )ب( 

 بارتكابهم لها من ال دمة الفعلية ريثما ينتهي التحقيق.
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 ويوصي المفوض السامي بأن تقوم حكومة ليبيا بما يلي: -83
ــا  ضــمان ســبيل انتصــاف فعــال لجميــح األشــ ا  الموجــودين داخــل )أ(  ليبي

 الذين انتهكت حقوقهم؛
ضـــمان تحقيقـــات ســـريعة ودقيقـــة وفعالـــة تجريهـــا هي ـــات مســـتقلة ونزيهـــة  )ب( 

 بشأن ادعاءات النتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها؛ 
التصدي العاجل لنتشـار الجماعـات المسـلحة، بمـا فـي ذلـ  عـن طريـق  )ج( 

 اإلدماج؛  وضح برنامج لنزع السالح والتسريم وإعادة
اســت ناف أنشــطة بنــاء الدولــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، مــح التركيــز بشــكل  )د( 

خـا  علـ  بنـاء المؤسسـات الشـاملة، ووكــالت إنفـاذ القـانون الفعالـة، وعلـ  قطـاع عدالــة 
 مستقلة ونزيهة وقوة مسلحة موحدة تعمل تحت سيطرة مدنية؛

اكمـــة قصـــد عـــزل وضــح برنـــامج تـــدقيق شـــامل يمتثـــل معــايير أصـــول المح )ه( 
بمـا فـي ذلـ  القـوات المسـلحة وأجهـزة  -األفراد ومـنعهم مـن التوفيـف فـي دوائـر الدولـة 

ممــن ُوجـــددت بشــأنهم أســباب معقولــة تــدعو إلـــ   -إنفــاذ القــانون وال ــدمات الق ــائية 
العتقاد بأنهم تورطـوا فـي انتهاكـات القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان أو القـانون اإلنسـاني 

 و انتهاكات لحقوق اإلنسان؛الدولي، أ
معالجة حالة المحتجزين عل  خلفية النـزاع، بمـا فـي ذلـ  ضـمان سـيطرة  )و( 

الدولة عل  جميح مرافق الحتجاز، والتدقيق كما ينبوي في حالت المحتجزين بوية توجيه 
 التهمة إليهم أو اإلفراج عنهم وفقاا للمعايير الدولية؛

ميـح األفـراد المحتجـزين أو المسـلوبة حـريتهم، ضمان المعاملة الالئقة لج )ز( 
بما في ذل  عن طريق الق اء علـ  التعـذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة السـي ة، بمـا فـي 
ذلــ  العنــف الجنســي؛ ويجــب كفالــة الوصــول إلــ  العــالج الطبــي، والحصــول علــ  الوــذاء 

محــــامين والمــــاء بالقــــدر الكــــافي. وينبوــــي أن يكــــون للمحتجــــزين ســــبيل للوصــــول إلــــ  ال
والمحاكم قصد التماس المراجعة القانونية، ف الا عـن التصـال بـأفراد أسـرهم وغيـرهم مـن 
األفـراد المعنيــين. وينبوـي الســماح لمنلمـات الرصــد الوطنيـة والدوليــة بالوصـول إلــ  جميــح 

 أماكن الحتجاز بشكل منتلم، وبال عوائق ودون سابق إنذار؛ 
حريـــات المدنيـــة وحقـــوق اإلنســـان، دعـــم اســـتقالل المجلـــس الـــوطني لل )ح( 

 وضمان قدرته عل  العمل بأمان، ووفقاا للمعايير الدولية؛ 
احتـــرام وتعزيـــز دور المجتمـــح المـــدني، بمـــا فـــي ذلـــ  عـــن طريـــق ضـــمان  )ط( 

 حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين؛
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ر التصدي العاجل لحالة المهاجرين حت  يكون جميح األفراد، بوض النلـ )ي( 
عن وضـعهم، قـادرين علـ  التمتـح بحقـوق اإلنسـان ال اصـة بهـم، بمـا فـي ذلـ  عـن طريـق 
اعتمـــاد وتنفيـــذ إجـــراء فعـــال للبـــت فـــي مركـــز الالج ـــين وتنفيـــذ بـــدائل لالحتجـــاز المـــرتب  

 بالهجرة، وات اذ إجراءات فعالة لمكافحة التجار بالبشر؛
، بمــن فـــيهم حاليــاا  تيســير العــودة الطوعيــة لاشــ ا  المشـــردين داخليــاا  )ك( 

 التاورغيون، بطريقة آمنة وكريمة؛
ضــمان احتــرام حقــوق األطفــال، بمــا فــي ذلــ  مكافحــة تجنيــد األطفــال  )ل( 

واســـت دامهم مـــن قبـــل الجماعـــات المواليـــة لتنلـــيم الدولـــة اإلســـالمية، ومعالجـــة الثوـــرات 
  الموجودة في مجال تمتح األطفال بالحقوق، بما في ذل  الحق في التعليم؛

ات اذ إجراءات فعلية للق ـاء علـ  العنـف الجنسـي والجنسـاني، بمـا فـي  )م( 
ذلــ  عــن طريــق تطبيــق حمايــة مراعيــة لالعتبــارات الجنســانية ووضــح آليــة ل بــال  وتقــديم 

 خدمات في مجال إعادة التأهيل وتمكين ال حايا من الوصول إل  العدالة؛
ــــة التــــي تحــــد مــــن ت )ن(  ــــل البــــرامج المتصــــلة اســــتعراض ترتيبــــات الميزاني موي

بالحقوق القتصادية والجتماعية )مثل الوذاء والتعليم والرعاية الصحية(، وات اذ خطوات 
فورية إلصالح األضرار بالمرافق وتعزيز نلم التصدي لحالت الطوارئ، بما فـي ذلـ  عـن 

 طريق تنسيق المساعدة الدولية؛
 الجنائية القيام بما يلي:فيما يتعلق بمواصلة تدابير المساءلة  )س( 

التعــــاون الكامــــل مــــح المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ودعمهــــا عــــن طريــــق  ‘1‘
 المساعدة في تحقيقاتها والمتثال لقراراتها؛

النلــر فــي إنشــاء بنيــة ق ــائية مت صصــة داخــل المحــاكم الليبيــة للتركيــز  ‘2‘
ا عل  تحديداا عل  الجرائم المنصو  عليها في القانون الدولي، ويدعمه

وجــه التحديــد ق ــاة ومــدعون عــامون، ومحققــون ومحــامون، مــح إمكانيــة 
دمـــج مستشـــارين أو خبـــراء أجانـــب للعمـــل فـــي البدايـــة علـــ  األقـــل إلـــ  

 جانب المسؤولين الليبيين؛
 فيما ي ص قطاع العدالة: (ع) 

التعجيــل ب ــمان الحمايــة للق ــاة والمــدعين العــامين وســائر مــوففي نلــام  ‘1‘
 حاكم؛العدالة والم

 تنفيذ برنامج فعال لحماية الشهود؛ ‘2‘
ـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة  ‘3‘ ـــائي وق ـــة إلصـــالح القـــانون الجن إعطـــاء األولوي

لشـــمل انتهاكـــات القـــانون الـــدولي لحقـــوق اإلنســـان والقـــانون اإلنســـاني 
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الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــ  الجـــرائم المنصـــو  عليهـــا فـــي القـــانون الـــدولي، 
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛ وضمان اتساق اإلجراءات مح

وضح برنامج تدقيق للشرطة الق ائية والق اء والجهـات الفاعلـة األخـر   ‘4‘
في مجال نلام العدالة وفقاا لمعايير أصول المحاكمة وعزل ومنـح توفيـف 
األفـــراد الـــذين توجـــد بشـــأنهم أســـباب معقولـــة تـــدعو إلـــ  العتقـــاد بـــأنهم 

ات لحقوق اإلنسان، أو أنهم مسؤولون عن تورطوا في انتهاكات أو تجاوز 
 الفساد أو التحيز أو عدم الكفاءة؛

 العدالة؛ قطاع لتعزيز عمل خطة وتنفيذ وضح ‘5‘
بويـة  2011عـام استعراض تدابير العدالة النتقاليـة التـي اسـتحدثت بعـد  (ف) 

ــــــال للمعــــــايير الدوليــــــة لحقــــــوق اإلنســــــان،  والتوطيــــــة المناســــــبة ألحــــــدا  ضــــــمان المتث
ــــ  2015و 2014 اميعــــ ــــة أن تســــتند إل ــــة المقبل ــــة النتقالي ــــادرات العدال ــــي لمب . وينبو

 مشاورات وطنية حقيقية وشاملة، مح التركيز بوجه خا  عل  المجتمعات ال حية.
 ويوصي المفوض السامي بأن يقوم المجتمح الدولي بما يلي:  -84

دعــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ل ســيما بتزويــد مكتــب المدعيــة العامــة  )أ( 
بالموارد الالزمة للتحقيق والمالحقة بموجب القانون الدولي فيما ي ـص الجـرائم المزعومـة 

 ؛2014عام التي ارتكبت في ليبيا منذ 
ــة والقطاعــات ذات الصــلة، وتقــديم  )ب(  ــز قــدرة العدال تقــديم المســاعدة لتعزي
 آلليات العدالة النتقالية الممتثلة للمعايير الدولية؛الدعم 
دعــم عقــد اجتمــاع رفيــح المســتو  بالتشــاور مــح الســلطات الليبيــة لجمــح  )ج( 

 الجهات الليبية والشركاء الدوليين لمناقشة المبادرات الرامية إل  زيادة المساءلة في ليبيا؛
ح وإعـــادة اإلدمـــاج إعطـــاء األولويـــة لـــدعم برنـــامج للتســـريم ونـــزع الســـال )د( 

 بحيث يجري وفقاا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛لفائدة أفراد الجماعات المسلحة، 
ـــة أو  )ه(  تطبيـــق إجـــراءات الفـــرز الصـــارمة للمســـتفيدين مـــن المســـاعدة التقني

غيــرهم مــن األشــ ا  المشــاركين فــي حفــل الســالم أو التبــادلت العســكرية أو البــرامج 
 التدريبية؛ 
ــــة للمــــدافعين عــــن حقــــوق اإلنســــان ضــــ )و(  ــــة والمســــاعدة العملي مان الحماي

الليبيين )بما في ذل  تسهيل تأشيرات الطوارئ والمأو  المؤقـت والنقـل عنـد القت ـاء(، 
 والنلر في إنشاء صندوق لدعم المدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين لل طر؛ 

الحمايـة، وفقـاا للقـانون ضمان احترام مبدأ عدم اإلعـادة القسـرية، وتقـديم  )ز( 
 الدولي، لمن لديهم خوف مبرر من التعرض لالضطهاد. 
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 ويوصي المفوض السامي بأن يقوم مجلس حقوق اإلنسان بما يلي: -85
مواصلة رصد التطورات فـي ليبيـا، وتحقيقـاا لهـذه الوايـة، النلـر فـي إنشـاء  )أ( 

جلـس تقـارير عـن التقـدم المحـرز ولية لل بير المستقل المعنـي بليبيـا، الـذي يقـدم إلـ  الم
 نحو المساءلة وعن حالة حقوق اإلنسان؛ 

تشــجيح المعنيــين مــن المكلفــين بوليــات فــي إطــار اإلجــراءات ال اصــة  )ب( 
 عل  القيام بزيارات إل  ليبيا عندما يكون ذل  ممكناا؛

اقتســام نســ ة مــن هــذا التقريــر مــح الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن قصــد  )ج( 
 بشأنه.التداول 

 ويوصي المفوض السامي بأن يقوم مجلس األمن بما يلي: -86
ات ــــاذ إجــــراءات فيمــــا يتعلــــق بوضــــح قائمــــة بــــاألفراد المســــؤولين عـــــن  )أ( 

النتهاكات أو التجاوزات في إطـار النلـام الحـالي للجـزاءات الـذي وضـعه مجلـس األمـن، 
رائيـة صـارمة ل ـمان مـح الحـر  علـ  أن تكـون الجـزاءات المفروضـة مقترنـة ب ـمانات إج

 ؛المعايير الدنيا ألصول المحاكمة
زيادة قدرة شـعبة حقـوق اإلنسـان التابعـة لبعثـة األمـم المتحـدة للـدعم فـي  )ب( 

ليبيــا قصــد الضــطالع بأنشــطة الرصــد وبنــاء القــدرات، وتكليــف البعثــة بالمتابعــة المناســبة 
 للنتائج والتوصيات الواردة في هذا التقرير.
    


