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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
 ٢٠١٥أيار/مايو  ١٥-4

 األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوانتجميع للمعلومات أعدته مفوضية   
 5/1)ب( مووور مرفووووق لوووورار مجلوووس حقوووووق اإلنسووووان 15وفقوووال للفقوووورة 

 16/21مر مرفق لرار المجلس  5والفقرة 

 ليبيا  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، مبا يف 
واردة من الدولة املعنية، ويف تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية ذلك املالحظات والتعليقات ال

حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة. والتقرير مقدم يف شكل 
موجز تقيدًا باحلد األقصى لعدد الكلمات. ولالطالع على النص الكامل، يُرجى العودة إىل الوثائق 

ال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من مفوضية األمم املتحدة السامية املرجعية. و 
وهو يتَّبع حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية. 

وقد ذُكرت  .١7/١١9هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره 
وروعيت يف إعداد التقرير بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير.

 دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة. 
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوالل  
 (١)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 (٢)ة لحقوق اإلنسانالمعاهدات الدولي  

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجررراءات املتةررذة بعررد 

 مل يُصدق عليها/مل تُقبل  االستعراض
التصديق أو 
االنضمام أو 

 اخلالفة 

يرررررع أشررررركا  االتفاقيرررررة الدوليرررررة للقضررررراء علرررررى م
 (١968التمييز العنصري )

العهررررررررد الرررررررردوق اخلررررررررا  برررررررراحلقوق االقتصررررررررادية 
 (١97٠جتماعية والققافية )واال

احلقوق املدنيررة والسياسررية العهررد الرردوق اخلررا  برر
(١97٠) 

اتفاقيررة القضرراء علرررى ميررع أشررركا  التمييررز ضرررد 
 (١989)   املرأة

 (١989)اتفاقية مناهضة التعذيب 
 (١993)اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكو  االختيراري التفاقيرة حقروق الطفرل ب ر ن 
 (٢٠٠4املنازعات املسلحة )فا  يف اشرتاك األط

الربوتوكرررررو  االختيررررراري التفاقيرررررة حقررررروق الطفرررررل 
ب راء ب  ن بيرع األطفرا  واسرت ال  األطفرا  يف ال

 (٢٠٠4ويف املواد اإلباحية )
  االتفاقيررررة الدوليررررة حلمايررررة حقرررروق ميررررع العمررررا

 (٢٠٠4املهاجرين وأفراد أسرهم )
اقررة )توقيررع، اتفاقيررة حقرروق األشررةا  ذوي اإلع

٢٠٠8) 

الربوتوكرررو  االختيررراري القرررا  امللحرررق  
بالعهررررررررد الرررررررردوق اخلررررررررا  برررررررراحلقوق 

 املدنية والسياسية
الربوتوكرررررررررررو  االختيرررررررررررراري التفاقيرررررررررررة 

 مناهضة التعذيب
شرررررررررةا  ذوي اتفاقيرررررررررة حقررررررررروق األ

 (٢٠٠8اإلعاقة )توقيع، 
االتفاقيررررررررررة الدوليررررررررررة حلمايررررررررررة ميررررررررررع 

 األشةا  من االختفاء القسري

 التحفظات و/أو
 اإلعالنات 

االتفاقيرررررة الدوليرررررة للقضررررراء علرررررى ميرررررع أشررررركا  
التمييرررررز العنصرررررري )إعرررررالن عرررررام/  فررررر   املرررررادة 

١، ٢٢968) 
العهررررررررد الرررررررردوق اخلررررررررا  برررررررراحلقوق االقتصررررررررادية 

 (١97٠واالجتماعية والققافية )إعالن، 
املدنيررة والسياسررية العهررد الرردوق اخلررا  برراحلقوق 

 (١97٠)إعالن، 
ى ميررع أشررركا  التمييررز ضرررد اتفاقيررة القضرراء علررر

 (١99٥املرأة ) ف  عام، 
التفاقيرررررة حقررررروق الطفرررررل  االختيررررراري الربوتوكرررررو 

زعرررررات املسرررررلحة انب ررررر ن اشررررررتاك األطفرررررا  يف امل
، احلرررد األدس لسرررن ٢لفقررررة ، ا3املرررادة )إعرررالن، 
 (٢٠٠4عاماً،  ١8التجنيد 
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 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجررراءات املتةررذة بعررد 

 مل يُصدق عليها/مل تُقبل  االستعراض
إجرررررراءات 

ال ركراوى والتحقيق 
واإلجراءات 

 (3)العاجلة

الربوتوكررررررررو  االختيرررررررراري األو  امللحررررررررق بالعهررررررررد 
الرررررررردوق اخلررررررررا  برررررررراحلقوق املدنيررررررررة والسياسررررررررية 

(١989) 

الربوتوكو  االختياري التفاقية القضاء على ميرع 
 (٢٠٠4)8كا  التمييز ضد املرأة، املادة أش

 (١989)٢٠ناهضة التعذيب، املادة اتفاقية م

االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى ميررع  
  ١4كا  التمييز العنصري، املادة أش
الربوتوكو  االختياري امللحرق بالعهرد 

الررردوق اخلرررا  بررراحلقوق االقتصرررادية 
 واالجتماعية والققافية

العهد الدوق اخلا  باحلقوق املدنيرة 
  4١والسياسية، املادة 

اتفاقيررررة مناهضررررة التعررررذيب، املادترررران 
  ٢٢و ٢١
فاقيررة حقررروق الربوتوكررو  االختيرراري الت

 الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق ميرع 

العمررررررا  املهرررررراجرين وأفررررررراد أسرررررررهم، 
  77و 76املادتان 

 الربوتوكررو  االختيرراري التفاقيررة حقررروق
 األشةا  ذوي اإلعاقة

االتفاقيررررررررررة الدوليررررررررررة حلمايررررررررررة ميررررررررررع 
 األشةا  من االختفاء القسري

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
اإلجررررررراءات املتةررررررذة بعررررررد 

 مل يُصدق عليها االستعراض
التصديق أو 
االنضمام أو 

 اخلالفة

 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 (4)االتفاقيات املتعلِّقة باألشةا  عدميي اجلنسية

آب/ أغسررررررطس  ١٢اتفاقيررررررات جنيرررررر  امل رخررررررة 
 (٥)والربوتوكوالن اإلضافيان األو  والقا  ١949

 (6)بروتوكو  بالريمو
 (7)االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 تفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جما  التعليما

نظرررررام رومرررررا األساسررررري للمحكمرررررة  
 اجلنائية الدولية

 (8)اقيات املتعلقة بالالجئنياالتف
اتفاقيتررا منظمررة العمررل الدوليررة رقررم 

 (9)١89رقم و  ١69
الربوتوكررررررررررررررو  اإلضرررررررررررررررايف القالررررررررررررررر  

 (١٠)١949التفاقيات جني  لعام 

ب ن تتةذ ليبيرا  ،٢٠١٥يف عام  ،أوصى مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان -١
الختيررررراري التفاقيرررررة مناهضرررررة التعرررررذيب، ميرررررع اخلطررررروات الالزمرررررة للتصرررررديق علرررررى الربوتوكرررررو  ا

اخلاصررة  ١9٥١واالتفاقيررة الدوليررة حلمايررة ميررع األشررةا  مررن االختفرراء القسررري، واتفاقيررة عررام 
، والربوتوكررو  االختيرراري امللحررق بالعهررد الرردوق اخلررا  ١967بوضررع الالجئررني وبروتوكوعررا لعررام 

 فظاهتررا علررى اتفاقيررة القضرراء علررى برراحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والققافيررة، وبرر ن تسررحب 
 .(١١)ميع أشكا  التمييز ضد املرأة
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 ١9٥١ وأوصررت مفوضررية األمررم املتحرردة ل رر ون الالجئررني برر ن تنضررم ليبيررا إىل اتفاقيررة عررام -٢
 .(١٢)١967اخلاصة بوضع الالجئني وإىل بروتوكوعا لعام 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 تقردمي الردعم الكامرل إىل هيئرةليبيرا  تكفرلقروق اإلنسران بر ن فوض السرامي حلاملأوصى  -3

إىل صرياغة دسرتور ميتقرل اامراً  ير ديصياغة الدستور وتضمن عملية صياغة شاملة وت اورية، مما 
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ويصون كرامة اجلميع ويضمن عم عردم التمييرز واملسراواة والتمترع 

 .(١3)قوق اإلنسانحب
، قررا  األمررني العررام إنرر  ال يررزا  هنرراك الكقررري ممررا يتعررني فعلرر  ٢٠١4أيلو /سرربتمرب  ويف -4

األمرررازيت وت كيرررد اسرررتقاللية العمليرررة ماعرررة فيمرررا مرررص م ررراركة  غرررري امسرررومةملعاجلرررة املسرررائل 
 .(١4)ايتها من اخاطر الرتهيب والعن الدستورية ومح

 اليبررينرة التحقيرق( بكفالرة تضرمني دسرتور )جلوأوصت جلنة التحقيق الدولية املعنية بليبيرا  -٥
د يف معاهرردات حقرروق اإلنسرران الرريت صرردقت عليهررا املقبررل القررانون الرردوق حلقرروق اإلنسرران امرردَّ 

أحكررام ، وإل رراء سررريان أي نررائياجلقررانون ال ررريعات إلدراا اجلرررائم الدوليررة يف تالإصررال  و ليبيررا، 
 .(١٥)بالتقادم تلك اجلرائمتقضي بسقوط 

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
اجمللرس الروطل للحريرات يقضري بإن راء  ٢٠١١يف كانون األو /ديسرمرب مد مرسوم اعتُ  -6

املفرروض  والحرر  .(١7)٢٠١3ة يف عررام صررورة فعالررالررذي برردأ عملرر  ب (١6)العامررة وحقرروق اإلنسرران
 .(١8)تطوراً إجيابياً  ميقلاجمللس هذا ء السامي حلقوق اإلنسان أن إن ا

مفوضررية /بعقررة األمرم املتحردة للرردعم يف ليبيرا أناملفروض السررامي حلقروق اإلنسران  وذكرر -7
هتديرررد  أعمرررا تلقرررت تقرررارير عرررن  )املفوضرررية السرررامية( األمرررم املتحررردة السرررامية حلقررروق اإلنسررران

. ويف ت ررررين حقررروق اإلنسرررانللحريرررات العامرررة و  وترهيرررب اسرررتهدفت مررروسفني يف اجمللرررس الررروطل
تفيرد التقرارير ، غادر أحد املوسفني طررابلس بعردما تلقرى مكاملرة هتديديرة. و ٢٠١4األو /أكتوبر 

إىل املقرررر  ٢٠١4بررر ن رجرررااًل مسرررلحني يرتررردون الرررزي العسررركري جررراموا يف ت ررررين القرررا /نوفمرب 
 تفعلررجررر ليبيررا هرري مررن قرروات فاملررأ أن  علررىأبوابرر  وأعلنرروا  وأقفلررواالرئيسرري للمجلررس الرروطل 

 .(١9)ذلك
 (٢٠)مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

 (٢١)احلالة يف أثناء اجلولة احلالية احلالة يف أثناء اجلولة السابقة امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 (٢٠١4باء ) - اجمللس الوطل للحريات العامة وحقوق اإلنسان
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 آليات حقوق اإلنسان التعاون مع -ثانيال  
 ،٢٠١١شرباط/فرباير  ٢٥يف  املعقودة يف دورت  االستقنائية ،اعتمد جملس حقوق اإلنسان -8

للتحقيرق  بصرورة عاجلرةالذي يقضي بإيفاد جلنة  قيرق دوليرة مسرتقلة إىل ليبيرا  ١٥/١-إدالقرار 
 جلنررة التحقيررق إىل جملررس . وقرردمت(٢٢)يف ميررع االنتهاكررات املزعومررة للقررانون الرردوق حلقرروق اإلنسرران

 .(٢3)٢٠١٢وتقريرهررا النهررائي يف آذار/مررار   ٢٠١١حقرروق اإلنسرران تقريرهررا األو  يف حزيران/يونيرر  
تنفيرذاً ليبيا على تنفيذ توصيات جلنة التحقيرق  ،٢٢/١9يف قراره  ،وشجع جملس حقوق اإلنسان

 نفيررذ التوصرريات الررواردة يف تقريررر. وشررجعتها املفوضررة السررامية حلقرروق اإلنسرران أيضرراً علررى ت(٢4)كررامالً 
 .(٢٥)جلنة التحقيق

 (٢6)التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 حالة اإلبالغ -1 

 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة 

 يف االستعراض السابق 
آخر تقرير قُدم منذ 
 االستعراض السابق

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ ختامية

جلنررررررررررررة القضرررررررررررراء علررررررررررررى 
 يز العنصريالتمي

ترر خر تقرردمي التقريررر اجلررامع للتقريرررين  - - ٢٠٠4آذار/مار  
القررررررامن ع ررررررر والتاسررررررع ع ررررررر منررررررذ 

 ٢٠٠6 عام
اللجنررررة املعنيررررة برررراحلقوق 
االقتصررادية واالجتماعيررة 

 والققافية

ترر خر تقرردمي التقريررر القالرر  منررذ عررام  - - ٢٠٠٥القا /نوفمرب  ت رين
٢٠٠7  

اللجنرررررررة املعنيرررررررة حبقررررررروق 
 ناإلنسا

ت خر تقدمي التقرير اخلامس منرذ عرام  - - ٢٠٠7األو /أكتوبر  ت رين
٢٠١٠  

اللجنررررة املعنيررررة بالقضرررراء 
   على التمييز ضد املرأة

ترر خر تقرردمي التقريررر اجلررامع للتقريرررين  - - ٢٠٠9القا /يناير  كانون
  ٢٠١4الساد  والسابع منذ عام 

تقررردمي التقريرررر الرابرررع منرررذ عرررام تررر خر  - - ١999أيار/مايو  جلنة مناهضة التعذيب
)كرران ينب رري تقدميرر  أواًل يف  ٢٠١4

 ( ٢٠٠٢عام 
ترر خر تقرردمي التقريررر اجلررامع للتقريرررين  - - ٢٠٠3حزيران/يوني   جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠8القال  والرابع منذ عام 
تقرررررررردمي  ٢٠٠6وترررررررر خر منررررررررذ عررررررررام 

التقريرررررررين األوليررررررني عررررررن الربوتوكررررررو  
وق الطفرررررل االختيرررراري التفاقيررررة حقرررر

ب ررررررررر ن بيرررررررررع األطفرررررررررا  واسرررررررررت ال  
األطفا  يف الب اء ويف املواد اإلباحية 
 والربوتوكو  االختيراري التفاقيرة حقروق
الطفرررررل ب ررررر ن اشررررررتاك األطفرررررا  يف 

 املنازعات املسلحة
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 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة 

 يف االستعراض السابق 
آخر تقرير قُدم منذ 
 االستعراض السابق

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ ختامية

اللجنرررررررة املعنيرررررررة حبمايرررررررة 
حقررررررروق ميرررررررع العمرررررررا  
 املهاجرين وأفراد أسرهم

ام تررر خر تقررردمي التقريرررر األوق منرررذ عررر - - -
٢٠٠٥  

 الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مر هيئات المعاهدات -2 

 املالحظات اخلتامية 
 تاريخ التقدمي املوضوع موعد التقدمي هيئة املعاهدة

؛ اعتمرررراد قررررانون العقوبررررات العنرررر  ضررررد املرررررأة ٢٠٠8 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
رأي والتعبرررري؛ اجلديرررد؛ تقييرررد احلرررق يف حريرررة الررر

 (٢7)١97٢مراجعة قانون الن ر لعام 

 (٢9)٢٠١٠و (٢8)٢٠٠9

اللجنررررررة املعنيررررررة بالقضرررررراء علررررررى 
   التمييز ضد املرأة

التررردابري اخلاصرررة امل قتررررة لتحقيرررق املسررراواة بررررني  ٢٠١١
 (3٠)اجلنسني؛ والية الذكور على اإلناث

يف عررامي   ُوّجهررترسررائل تررذكري 
 (3١)٢٠١3و ٢٠١٢

 اآلراء  
 احلالة عدد اآلراء ة املعاهدةهيئ

 (33)طلب مزيد من املعلومات (3٢)١٠ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 (34)التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 
 احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 

 نعم ال دعوة دائمة
 التعسفياالحتجاز  الزيارات املوافق عليها من حي  املبدأ

 حرية التعبري
 التعذيب

 حاالت االختفاء
 االحتجاز التعسفي
 املرتزقة

 املهاجرون - الزيارات اليت طُلب إجرامها
 العن  ضد املرأة

 اإلعدام بإجراءات موجزة
 . ورّدت احلكومة على ثالثة منها.بالغاً  ١6أُرسل أثناء الفرتة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيم 
بقيررادة  ٢٠١١األمررم املتحرردة للرردعم يف ليبيررا يف أيلو /سرربتمرب أن رر  جملررس األمررن بعقررة  -9

  ذلررك، وكلفهررا بواليرة تقرردمي املسراعدة يف عرردد مرن اجملرراالت، مبرا يف(3٥)ا  لأمررني العرامممقرل خر
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. وواصرلت (36)"تعزيز سيادة القانون ورصرد حقروق اإلنسران ومحايتهرا"دعم اجلهود الليبية الرامية إىل 
املفوضرية السرامية تقرردمي الردعم إىل واليرة البعقررة. ومقّرل املفوضررة  السرامية يف ليبيرا مررديُر شرعبة حقرروق 

 .(37)املتحدة للدعم يف ليبيالبعقة األمم التابعة اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون 
بعقرة جهرود ليبيرا الراميرة إىل بنراء قردرات امل سسرات املعنيرة الودعمت املفوضية السرامية و  -١٠

حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسريادة القرانون، وقردمتا توصريات إىل ليبيرا ب ر ن إن راء إطرار 
ضررررمان إقامررررة العررررد  بصررررورة فعالررررة؛ قررررانو  متررررني؛ وتعزيررررز اعيئررررات الوطنيررررة حلقرررروق اإلنسرررران؛ و 

 .(38)بية احتياجات الفئات االجتماعيةوتصميم عمليات عدالة انتقالية شاملة؛ وتل

تنفيووا االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون  -ثالثال  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 وعدم التمييز المساواة -ألف 
يف ، إىل أن امكمرررة العليرررا أل رررت )الفريرررق القطرررري( ألمرررم املتحررردة القطرررريأشرررار فريرررق ا -١١

ومرا يرتترب ب  ن قواعد الرزواا والطرالق  ١٠/١984مادة من القانون رقم  ٢٠١3شباط/فرباير 
الرجررا  علررى موافقررة مررن امكمررة إذا أرادوا الررزواا مررن ثانيررة. ويف حصررو  كانررت تقتضرري   عنهمررا

دون مرافقررة أحررد أوليرراء مررن يت ليبيررا فترروى انررع املرررأة مررن السررفر ، أصرردر مفرر٢٠١3نيسرران/أبريل 
 .(39)من الذكور أمرها
قواعرررد اجلنسرررية الليبيرررة ميرررن   ررر ن ب ٢4/٢٠١٠فريرررق القطرررري أن القرررانون رقرررم ال وأفررراد -١٢

م ليبيرررة وأب مرررن جنسرررية غرررري معروفرررة، ومرررع ذلرررك ألاجلنسرررية الليبيرررة ألي شرررةص ُولرررد يف ليبيرررا 
عات تكفل حق املرأة الليبية املتزوجة مرن رجرل لمرل جنسرية أجنبيرة معروفرة يف توجد أي ت ري ال
 .(4٠)ل جنسيتها إىل زوجها أو أطفاعانق

ل ررر ون الالجئرررني بررر ن تكفرررل ليبيرررا لرررأم إمكانيرررة نقرررل األمرررم املتحررردة  يةمفوضررر توأوصررر -١3
لكامررررل والفعررررا  تضررررمن التنفيررررذ اأن جنسرررريتها إىل أطفاعررررا، أيّرررراً كرررران وضررررع األب أو جنسرررريت ، و 

لاللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجرب االتفراقيتني املتعلقترني بانعردام اجلنسرية ومبوجرب صركوك حقروق 
 .(4١)اإلنسان عامةً 

الالجئرني وملتمسري    قرد ثبرت أنل  ون الالجئني إىل أنراألمم املتحدة  يةمفوض توأشار  -١4
هررم و  .(4٢)سررتمراملتمييررز لعرضررة لر هررم أكقرراللجرروء القررادمني مررن أفريقيررا جنرروب الصررحراء الكررربى 

 ديات كبرية يف احلصو  على خدمات التسرجيل املرد  ألطفراعم املولرودين حرديقاً. وقرد يواجهون 
ي تب   ديداً يف النساء القادمرات مرن أفريقيرا جنروب الصرحراء الكرربى غرري املصرحوبات برجرا  يف 

 يةاملفوضررت ملست ررفيات احلكوميررة. وأوصررفيتعرضررن لالحتجرراز عنررد والدة أطفرراعن يف اب ايررا أهنررن 
 .(43)ميع األطفا  املولودين فيهاتسجيل ب ن تضمن ليبيا إمكانية 
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 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 
أوصرررت املفوضرررة السرررامية حلقررروق اإلنسررران بررر ن تطبرررق ليبيرررا وقفررراً اختياريررراً للعمرررل بعقوبرررة  -١٥

ذلك ب ن تضمن ليبيا، ريقما تل ي عقوبة اإلعدام، االمتقرا  الترام اإلعدام هبدف إل ائها. وأوصت ك
 .(44)لسياسيةمن العهد الدوق اخلا  باحلقوق املدنية وا 6يف املادة ، وخباصة للقيود املنصو  عليها

، أعرررب األمررني العررام عررن بررالت قلقرر  إزاء تصرراعد ٢٠١4ت رررين القررا /نوفمرب  ٢٥ويف  -١6
ل نفوسررة يف ال رررب، وكررذلك يف بن ررازي بات اجلويررة يف طرررابلس وجبررلررك الضررر العنرر ، مبررا يف ذ

   فوضرية السرامية بر ن القترا  الردائر منرذ أيرار/امل/البعقرةوأفرادت  .(4٥)واملناطق اميطة هبرا يف ال ررق
مئرات املردنيني، وت ررد مصرع بني اجلماعات املسلحة يف ميع أحناء البلد أدى إىل  ٢٠١4مايو 

 .(46)يةماعي وأزمة إنسان
يف  ٢٠١4فريررق القطررري أن ميرع أطررراف النررزاع اسرتةدمت منررذ منتصرر  عررام الوذكرر  -١7

وصرررواريخ غرررراد ومررردافع اعررراون  الصررر ريةاملنررراطق امل هولرررة بالسررركان أسرررلحة مرررن قبيرررل األسرررلحة 
واملرردافع املضرررادة للطرررائرات. وتررروحي طبيعرررة األسررلحة املسرررتةدمة وطررررق اسرررتةدامها وآثارهرررا يف 

 .(47)العديد من اعجمات كان ع وائياً ب ن املدنيني 
وحرررر  املمقررررل اخلررررا  لأمررررني العررررام يف ليبيررررا ميررررع أطررررراف النررررزاع علررررى الوقرررر  الفرررروري  -١8

وأوصرت املفوضرة السرامية حلقروق اإلنسران بر ن اتقرل كرل اجلماعرات  .(48)املسلحة القتاليةلأعما  
بررادئ التمييرررز والتناسررب والتحررروط يف ملالتحديررد املسررلحة امتقرراالً تامررراً للقررانون الرردوق اإلنسرررا ، وب

علررررى تلررررك اجلماعررررات بصررررفة خاصررررة أن تكرررر  فرررروراً عررررن ميررررع اعجمررررات الرررريت  وجيررررباعجرررروم. 
تسرررتهدف املررردنيني وأن تتةرررذ اخلطررروات الالزمرررة حلمايرررة املررردنيني واملقررراتلني العررراجزين عرررن القترررا . 

ات القرانون الردوق حلقروق اإلنسران عرن انتهاكرتكر  أيضاً على كل اجلماعات املسرلحة أن ب وجي
وقررررر  عررررن امل ررررراركة يف عملياهترررررا حقررررروق اإلنسرررران، وأن تانتهاكرررررات والقررررانون الررررردوق اإلنسررررا  و 

وباإلضررافة إىل ذلررك، أوصررت املفوضررة السررامية  .(49)امل ررتب  يف ارتكرراهبم هررذه األعمررا األشررةا  
كات القانون الدوق حلقروق اإلنسران ب ن تُرةضع السلطات الليبية ميع األطراف املس ولة عن انتها 

 .(٥٠)حقوق اإلنسان للمساءلة وفقاً للمعايري الدوليةانتهاكات والقانون الدوق اإلنسا  و 
وق اإلنسررران قلرررق برررالت إزاء اعجمرررات الررريت رررررحلق ميةالسرررا وسررراور األمرررني العرررام واملفوضرررة -١9

اإلنسرررران والعرررراملني يف وسررررائ  العرررراملني يف اجملررررا  اإلنسررررا  واملرررردافعني عرررن حقرررروق  تسرررتهدفا
حالررة  ٢٠١4لفريررق القطررري، ت ررمل أبرررز احلرراالت املسررجلة منررذ أيار/مررايو ل . ووفقرراً (٥١)اإلعررالم

حماميررة وناشررطة وهرري  ، وسررلوى برروقعيقيص،إحرردى الصررح رئرريس  ريررر وهررو مفتررا  أبررو زيررد، 
امرررراً، وسررررامي ع ١8توفيررررق بررررن سررررعود،  مهرررا  مررررن الناشررررطني يف اجملتمررررع املررررد حقوقيرررة، وشررررابني

 .(٥٢)عاماً  ١7الكوايف، 
، أعررررب املكلفرررون بواليرررات يف إطرررار اإلجرررراءات اخلاصرررة عرررن قلقهرررم ٢٠١3ويف عرررام  -٢٠
يتعلرق بادعراء قترل ناشر  سياسري برارز رميراً بالرصرا  خرارا مسرجد أبرو غولرة يف بن رازي.  فيما
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يررد بالقتررل ألسررباب هتدو  ترهيرربوتفيررد املعلومررات برر ن الضررحية قررد تعرررض يف السررابق إىل أعمررا  
 .(٥3)بدوره كناش  سياسي تتعلق
عرررن اختطررراف ميرررع أطرررراف النرررزاع ع ررررات تقرررارير وأشرررارت البعقة/املفوضرررية السرررامية إىل  -٢١

املدنيني، ال لسبب سوى انتمائهم الفعلي أو امل ب  في  إىل قبليرة أو أسررة أو ديانرة معينرة، وأخرذهم 
. وأفرادت البعقة/املفوضررية اخلصررمبرهرائن آخرررين لردى  مبررادلتهميف أغلرب األحيرران رهرائن مررن أجرل 

 .(٥4)السامية ب ن اختطاف املدنيني قد يكون مبقابة اختفاء قسري
الررذي نررزاع المفقررودين يف أعقرراب يزالررون  الفريررق القطررري أن آالف األشررةا  الوذكررر  -٢٢

 .(٥٥)م القررذايف، باإلضررافة إىل األشررةا  الررذين اختفرروا قسررراً يف فرررتة نظررا٢٠١١ عررامانرردلع يف 
 الك ررر  عرررنوأوصرررت جلنرررة التحقيرررق بررر ن ت رررجع ليبيرررا ميرررع األطرررراف املتورطرررة يف النرررزاع علرررى 

مصررررري ميررررع ملعرفررررة معلومررررات لررررديها عررررن أشررررةا  مفقررررودين، وأن جتررررري  قيقرررراً مسررررتقاًل  أي
 .(٥6)األشةا  املفقودين

اسرتمرار التعرذيب، وحراالت زا  األمرني العرام ي رعر برالقلق إزاء التقرارير الريت تفيرد ب وما -٢3
الوفرراة أثنرراء االحتجرراز، واالختطرراف واالحتجرراز السررري مررن جانررب كتائررب تابعررة باالسررم لرروزارة 

ةدم علرررى نطررراق واسرررع يف  فريرررق القطرررري أن التعرررذيب اسرررتُ الوذكرررر  .(٥7)العرررد  أو وزارة الررردفاع
الداخليررة يف منتصرر  مررن مراكررز االحتجرراز منررذ قيررام القررورة، واسررتمر منررذ انرردالع النزاعررات  كقرري
بالتعررررذيب وغررررريه مررررن أشرررركا  تتعلررررق ادعرررراءات األمررررم املتحرررردة وتلقررررت بعقررررة  .(٥8)٢٠١4 عررررام

، أفررادت ٢٠١3ويف عررام  .(٥9)سررابقة مررن املعاملررة السرريئة للمحتجررزينامنرراط اإلسرراءة املطابقررة أل
أيررررام   البعررررد االعتقررررا  مباشرررررًة وخررررميررررار  /املفوضررررية السررررامية برررر ن التعررررذيب غالبرررراً مررررا البعقة

وقرد لقري حمتجرزون حرتفهم يف سرروف تروحي  .(6٠)كوسيلة النترزاع االعرتافراتاالستجواب األوىل  
 .(6١)ب دة ب ن التعذيب كان السبب يف وفاهتم

ب ررر ن جترررمي التعرررذيب واالختفررراء  ١٠/٢٠١3فريرررق القطررري أن القرررانون رقررم الوالحرر   -٢4
جرررررائم  ت رررركل اء القسررررري والتمييررررزالقسررررري والتمييررررز يررررنص علررررى أن أفعررررا  التعررررذيب واالختفرررر

عفرو املعتمرد القررار  ي مل أالّ . وكان اعدف من القانون ضمان عليها على هذا األسا  ويُعاقب
ب رررر ن اإلجررررراءات املتعلقررررة باملرحلررررة االنتقاليررررة هررررذه االنتهاكررررات  38/٢٠١٢ يف القررررانون رقررررم

 .(6٢)اجلسيمة حلقوق اإلنسان
ا  املعرررل بالتعرررذيب وغرررريه مرررن ضرررروب املعاملرررة أو ، بعررر  املقررررر اخلررر٢٠١4ويف عرررام  -٢٥

أثناء وإساءة معاملة مزعومة ب  ن حاالت تعذيب بالغاً املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
االسرررتجواب يف م سسرررة "اعضررربة" لأصرررال  والت هيرررل يف طررررابلس. ووفقررراً للمعلومرررات الرررواردة 

اللجرروء فسررّلم  هررذا فيرر  بلررد جمرراور كرران قررد الررتمس ب رر ن إحرردى احلرراالت، اعتقررل الضررحية يف 
 .(63)حي  ُعّذب أثناء االستجوابآنفاً البلد إىل ليبيا لينتهي ب  املطاف يف امل سسة املذكورة 
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برر ن تتوقرر  ليبيررا عررن ميررع أشرركا  التعررذيب أو املعاملررة السرريئة وأوصررت جلنررة التحقيررق  -٢6
. وأوصرررى املفررروض السرررامي (64)ة السرررتجواهبمللمحتجرررزين، وعرررن اسرررتةدام أسررراليب غرررري قانونيررر

التحقيرررق يف ميرررع ادعررراءات التعرررذيب وغرررريه مرررن ضرررروب السرررلطات بررر ن علرررى حلقررروق اإلنسررران 
اخلدمرررة الفعليرررة تلرررك األفعرررا  عرررن مرررن تقبرررت مسررر وليتهم عرررن توقيررر  املعاملرررة السررريئة، وبضررررورة 

 .(6٥)وتقدميهم إىل العدالة
لسلطة أن ُُتضع  ٢٠١٢منذ عام حاولت أن احلكومة وذكرت البعقة/املفوضية السامية  -٢7

والرريت تسرريطر علرررى معظررم مرافرررق  ٢٠١١الدولررة الكتائررب املسرررلحة الرريت سهرررت أثنررراء نررزاع عرررام 
أحلقررت احلكومررة الكتائررب برروزارات حمررددة، ومررع ذلررك قررد االحتجرراز حيرر  ميررار  التعررذيب. و 

 . (66)ية على مراكز االحتجازاحتفظت هذه الكتائب يف الكقري من احلاالت بالسيطرة الفعل
وأشار الفريق القطري إىل أن مراكرز االحتجراز اخلاضرعة لسريطرة الدولرة واجهرت صرعوبة  -٢8

فررتات االحتجراز طرو  كبرية يف ضمان إمدادات كافية من األغذية واألدوية. ومرا زالرت م ركلة 
م ررررركلة  تعامرررررل مرررررع امتجرررررزينواالسرررررتجواب علرررررى يرررررد ماعرررررات مسرررررلحة غرررررري مدربرررررة علرررررى ال

 .(67)خطرية
وأوصرررى املفرررروض السرررامي حلقرررروق اإلنسررران برررر ن تعررراا ليبيررررا علرررى وجرررر  السررررعة حالررررة  -٢9

بررررالنزاع األخررررري وكررررذلك ألسررررباب تتعلررررق األشررررةا  مسررررلو  احلريررررة؛ ويتعررررني تسررررليم امتجررررزين 
مرن إىل نظام العدالة، كما يتعني اسرتجاع ميع مرافرق االحتجراز  ٢٠١١امتجزين منذ نزاع عام 

أيضراً بر ن املفروض السرامي . وأوصرى (68)اجلماعات املسلحة ووضعها  ت سيطرة الدولرة الفعليرة
مبا تضمن ليبيا تزويد موسفي السجون مبا يكفي من املوارد والتدريب على إدارة مرافقهم بفعالية، 

 .(69)مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسانيتوافق 
ليبيرررا امتقرررا  سرررروف االحتجررراز ألحكرررام القرررانون وأوصرررت جلنرررة التحقيرررق بررر ن تضرررمن  -3٠

، مبا يف ذلك كفالرة املعاملرة الالئقرة للمحتجرزين، واكيرنهم مرن االتصرا  بامرامني املنطبقةالدوق 
 . (7٠)ومن تقدمي شكاوى ب  ن تعرضهم للتعذيب واملعاملة السيئةأسرهم وأفراد 

عملرررت ب ررركل وثيرررق مرررع ال ررررطة ة قرررد األمرررم املتحررردوأشرررار األمرررني العرررام إىل أن بعقرررة  -3١
تعداد لنرزالء السرجون وتيسرري عمليرة الفررز مرن جانرب املردعني العرامني. إجراء على  (7١)القضائية

أطفررا . ووفقرراً  ١٠سررجني مررن بيررنهم  6 ٢٠٠ونتيجررة لررذلك، ُوضررعت قائمررة ب مسرراء أكقررر مررن 
 .(7٢)السجناءه الء يف املائة من  ١٠عذه القائمة، مل لاكم سوى 

ب رررر ن العدالررررة االنتقاليررررة لررررّدد  ٢9/٢٠١3والحرررر  الفريررررق القطررررري أن القررررانون رقررررم  -3٢
 3٠يومرراً لأمررر بتوجيرر  االهتررام إىل امتجررزين أو إطررالق سررراحهم، باإلضررافة إىل مهلررة  9٠ مهلررة

القضرائي مرن اجلهراز لقرانون. ومرع ذلرك، مل يرتمكن ذا ايوماً املنصو  عليهرا يف تعرديل الحرق عر
 .  (73)لك املهلاحرتام ت
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وأوصت جلنة التحقيق ب ن توج  ليبيا االهتام إىل امتجرزين علرى خلفيرة النرزاع لضرلوعهم  -33
  .(74)يف أعما  إجرامية معينة، وتفرا عن أولئك الذين ال توجد ضدهم أي أدلة

تقررارير عررن  اتلقتررالسررامية والحرر  املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران أن البعقة/املفوضررية  -34
فررا  قُتلرروا أو ُشرروهوا نتيجررة تعرضررهم للعنرر ، وأطفررا  سررقطوا ضررحايا هجمررات علررى املرردار  أط

 . (7٥)منع وصو  املساعدة اإلنسانيةمن جراء واملست فيات، وأطفا  ت ثروا 
وقالت جلنة التحقيق إن العن  اجلنسري كران لر  دور كبرري يف إثرارة اخلروف يف جمتمعرات  -3٥

 .(76)نسي كوسيلة النتزاع املعلومات من امتجزين وإذالعمواسُتةدم التعذيب اجل شّّت.
مرسرروماً ملعاجلررة  ٢٠١4والحرر  األمررني العررام أن جملررس الرروزراء أصرردر يف شررباط/فرباير  -36

حالررررة ضرررررحايا العنرررر  اجلنسررررري، ال سررررريما النسرررراء ولكرررررن دون اسرررررتقناء الرجررررا ، وإن ررررراء جلنرررررة 
. والحر  الفريرق القطرري عردم وجرود (77)ُسُبل اجلرربديد أيضاً  تتوىل متةصصة لتقصي احلقائق 

آلية مالئمة لل كاوى وحمدودية فر  الوصو  إىل خدمات الرعايرة الصرحية والردعم رغرم إن راء 
اللجنة املتةصصة املذكورة. ويف بعض حاالت االغتصاب، اهُتمت النساء بالزس أو ُشجعن على 

 .(78)ل رفهنصوناً الزواا من امل تِصب 
وأشررار الفريررق القطررري إىل أن ليبيررا مل تعتمررد أّي قررانون ب رر ن مكافحررة االجتررار بالب ررر.  -37

ومررررن الضررررروري أن يكررررون اإلطررررار القررررانو ، وخاصررررة قررررانون العقوبررررات، متوافقرررراً مررررع بروتوكررررو  
 . (79)بالريمو

 إلامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت مر العقاب، وسيادة القانون  -جيم 
شرباط/فرباير  ١7 ن اجمللرس األعلرى للقضراء أل رى يف أعقراب ثرورة برالفريق القطري أفاد  -38

حمراكم أمررن الدولررة الرريت كانررت العنصررر األساسرري يف نظررام قضررائي مررواز ُاسررتةدم ألغررراض القمررع 
أدخلرررت إصرررالحات علرررى اجمللرررس  ،السياسررري يف فررررتة نظرررام القرررذايف. ولررردعم اسرررتقاللية القضررراء

وزيررر العررد  ي رر ل منصررب رئرريس اجمللررس، وأصررب  اجلهرراز القضررائي  األعلررى للقضرراء. فلررم يعررد
. وأشرررار الفريرررق القطرررري أيضررراً إىل أن املررر ار الررروطل العرررام عررردَّ  (8٠)يتكرررون حصررررياً مرررن القضررراة

يف اجمللرررس األعلررررى  ١3عضررررواً مرررن أصررررل  ١١القرررانون املتعلرررق بنظررررام القضررراء إلتاحررررة انتةررراب 
 .(8١)للقضاء من جانب نظرائهم

قانونراً يل ري  ٢٠١3أفاد الفريق القطري ب ن امل ار الوطل العام اعتمد يف نيسان/أبريل و  -39
لقرررررانون  ُشررررررع يف عمليرررررة إصرررررال قرررررد الواليرررررة القضرررررائية للمحررررراكم العسررررركرية علرررررى املررررردنيني. و 

 . (8٢)ق ّ تُنجز اإلجراءات اجلنائية، ولكنها مل 
العن  ضررد القضرراة واملرردعني العررامني وذكررر األمررني العررام أن االعتررداءات والتهديرردات برر -4٠

للفريرق القطرري، بردأ عمرل امراكم يتوفرق حبلرو  أواخرر  ووفقراً  .(83)ما زالت تعيرق العمرل القضرائي
أدان جملررس قررد . و (84)يف ال رررق، مبررا يف ذلررك يف مواقررع مقررل درنررة وبن ررازي وسرررت ٢٠١3عررام 



A/HRC/WG.6/22/LBY/2 

GE.15-03730 12 

يف اجلهرراز القضررائي يف درنررة ، اغتيررا  قضرراة وأعضرراء آخرررين ٢٥/37 هحقرروق اإلنسرران، يف قرررار 
 .(8٥)وبن ازي

وأوصرى املفرروض السرامي حلقرروق اإلنسران برر ن تسررت ن  ليبيرا يف أقرررب وقرت ممكررن بنرراء  -4١
م سسات الدولة، وال سيما القوات املسلحة وهيئات إنفاذ القانون واجلهاز القضائي؛ وتعزز أمن 

ترسي عملية فرز أن عزيز سيادة القانون؛ و املدعني العامني والقضاة واماكم على سبيل األولوية لت
 . (86)وتعيني تتسم بالنزاهة وال فافية فيما مص ال رطة القضائية

وأشررررار الفريررررق القطررررري إىل أن جملررررس األمررررن أحررررا  احلالررررة يف ليبيررررا إىل املرررردعي العررررام  -4٢
مكمررة . وبعررد مرررور أربعررة أشررهر، أصرردرت ا٢٠١١للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف شررباط/فرباير 

أوامررر بإلقرراء القرربض علررى معمررر القررذايف وسرري  اإلسررالم القررذايف وعبررد ا  السنوسرري، وطلبررت 
توكيررل نقلهررم إىل الهرراي. ومل يررتمكن سرري  اإلسررالم القررذايف وعبررد ا  السنوسرري حررّت اآلن مررن 

ائيرة الدوليرة أيدت دائرة االستئناف يف امكمة اجلنقد حمام ميقلهما أمام امكمة اجلنائية الدولية. و 
، م كردًة أن ليبيرا ملزمرة سرالم القرذايفمقبولية القضية املرفوعة ضرد سري  اإل ٢٠١4يف أيار/مايو 

 .  (87)بتسليم  إىل امكمة
 ورحررب األمررني العررام بإعررادة ت كيررد املدعيررة العامررة للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف ارروز/ -43

مرررررة مرتكبيهرررررا يف إطرررررار الواليرررررة القضرررررائية اسرررررتعدادها للتحقيرررررق يف اجلررررررائم وحماك ٢٠١4 يوليررررر 
وشرردد األمررني العررام علررى ضرررورة  .(88)للمحكمررة، بصرررف النظررر عررن مركررزهم الرمسرري أو انتمررائهم

 .(89)التمقيل القانو  املناسب جلميع املدعى عليهمتوافر 
وأوصررى املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران برر ن تكفررل ليبيررا تقرردمي ميررع املسرر ولني عررن  -44
ميرررع ضرررمانات اماكمرررة العادلرررة تررروفري كرررات حقررروق اإلنسررران وجتاوزاهترررا إىل العدالرررة، مرررع انتها 

تتةررذ ميررع الترردابري الالزمررة لضررمان هتيئررة بيئررة آمنررة خاليررة مررن أن ومراعرراة األصررو  القانونيررة؛ و 
يف  تتعراون تعاونراً كراماًل مرع امكمرة اجلنائيرة الدوليرة بتقردمي املسرراعدةأن الرتهيرب ألي حماكمرة؛ و 

 . (9٠)التحقيقات اليت جتريها واالمتقا  ألحكامها
ب ررر ن  ١/٢٠١4والحررر  الفريرررق القطرررري أن املررر ار الررروطل العرررام أصررردر القرررانون رقرررم  -4٥

الضررر الرذي حلرق القرانون علرى جررب هرذا شرباط/فرباير. ويرنص  ١7رعاية شهداء ومفقودي ثورة 
ال ميرررررن  أي اسرررررتحقاقات  ديرررررداً ألسرررررر  ُ سرررررر القتلرررررى أو املفقرررررودين يف سرررررياق القرررررورة، ولكنررررر ب

. وأوصررى املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران مبراجعررة (9١)األشررةا  الررذين كررانوا يعارضررون القررورة
قانون املفقودين لضمان أن يستفيد من االستحقاقات ميع الضحايا، أيّاً كان انتمامهم، وإن اء 

 .(9٢)جلنة مستقلة ونزيهة معنية باألشةا  املفقودين
ب ر ن  ٢9/٢٠١3وأشار الفريق القطري إىل أن امل ار الوطل العام أصردر القرانون رقرم  -46

العدالررررة االنتقاليررررة، الررررذي أن ررررع مبوجبرررر  صررررندوق لتعررررويض الضررررحايا والررررذي يررررنص علررررى جرررررب 
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دعررت األمررم املتحرردة ليبيررا إىل اسرتةدام ذلررك القررانون يف اعتمرراد هنرر  شررامل جلرررب قررد األضررار. و 
 . (93)لتمييز بني اختل  فئات الضحايااألضرار وجتنب ا

 ٢٠١3وذكررر الفريررق القطرررري أن املرر ار الررروطل العررام اعتمرررد يف كررانون األو /ديسرررمرب  -47
قانونررراً جديرررداً أن رررئت مبوجبررر  جلنرررة لتقصررري احلقرررائق مرررن أجرررل التحقيرررق يف عمليرررات القترررل الررريت 

ألضررررار الالحقررررة وتقررردمي توصررريات ب رررر ن جررررب ا ١996حررردثت يف سرررجن أبرررو سررررليم يف عرررام 
 . (94)مل يُعّينوا ق  بالضحايا، ولكن أعضاء هذه اللجنة

وأدان املفروض السررامي حلقرروق اإلنسرران اعجمررات الرريت اسررتهدفت مرردافعني عررن حقرروق  -48
اإلنسان وناشطني سياسيني وإعالميني، واليت أفلت مرتكبوها من العقراب، وأصرب  أفرراد ال ررطة 

اجلماعررات املسررلحة. وحرر  السررلطات قبررل سررهم مسررتهدفني مررن واملرردعون العررامون والقضرراة أنف
على اُتاذ ميع التدابري املمكنرة إلجرراء  قيقرات سرريعة وشراملة ونزيهرة، وحماسربة املسر ولني عرن 

انتصرراف فعررا  للضررحايا. وأضرراف أن علررى السررلطات أن ترروفري سرربل تلررك اعجمررات، وضررمان 
ايا وال هود واملوسفني الذين يسراعدون يف إقامرة تبذ  كل ما يف وسعها لتوفري محاية كافية للضح

 .(9٥)العد 
ب ر ن العدالرة االنتقاليرة يرنص علرى  ٢9/٢٠١3والح  الفريق القطري أن القانون رقرم  -49

لنظررر يف انتهاكرررات حقرروق اإلنسررران الررريت تتررروىل اإن رراء جلنرررة جديرردة لتقصررري احلقررائق واملصررراحلة 
وأوصرى املفروض السرامي حلقروق اإلنسران برر ن  .(96)ط ارُتكبرت يف فررتة النظرام السرابق وبعرد سررقو 

تعيد ليبيا عملية العدالة االنتقالية إىل املسار الصحي ، مع إعطاء األولوية لتعيني أعضراء مر هلني 
 .(97)ومستقلني جمللس جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، ومراعاة التمقيل اجلنسا  العاد 

لتعبيوور وتكوووير الجمعيووات والتجمووع السوولمي، حريووة الوودير أو المعتقوود، وحريووة ا -دال 
 والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية 

 ٢٠قطرررع رمو  إن ، ٢٠١٥املفررروض السرررامي حلقررروق اإلنسررران، يف شرررباط/فرباير قرررا   -٥٠
األقبرراط ومسررريحي آخرررر علررى مرررا يبررردو يف ليبيررا جرميرررة  شرررنيعة  اسرررتهدفت املسررريحيني مرررن مصرررياً 

ديرررنهم، ومل تكرررن تلرررك هررري املررررة األوىل الررريت يسرررتهدف فيهرررا املسررريحيون  أشةاصررراً علرررى أسرررا 
األقبراط يف ليبيررا. وأشررار إىل أن قتررل األسرررى أو الرهررائن حمظررور مبوجررب القررانون الرردوق وال ررريعة 

 . (98)اإلسالمية
شرنت ماعرات طائفيرة فقرد مواقع دينية تعرضرت أيضراً للهجروم؛ ب ن الفريق القطري وأفاد  -٥١

 .(99)٢٠١١ مررن اعجمررات املتعمرردة الرريت اسررتهدفت أضرررحة املرررابطني الصرروفيني منررذ عررام العديررد
 .(١٠٠)وأعربت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والققافة )اليونسكو( عن شواغل مماثلة

ن اإلعالميرررررني يتعرضرررررون ب ررررركل متزايرررررد بررررر املفررررروض السرررررامي حلقررررروق اإلنسررررران وأفررررراد  -٥٢
 .(١٠١)إىل تقييرد حريرة التعبرري والررأي ون رر املعلومراتما يفضي اف، وعمليات اختطالعتداءات 
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وأعربررت اليونسرركو عررن شررواغل مماثلررة وأشررارت إىل أن قطرراع اإلعررالم يعررا  مررن اسررتمرار النررزاع 
 .(١٠٢)وعدم االستقرار املقرتن باعتماد قوانني قمعية

 37/٢٠١٢القرررانون رقرررم  ليونسررركو، اعتمرررد اجمللرررس الررروطل االنتقررراقملرررا ذكرتررر  ا ووفقررراً  -٥3
ت ييرررد الرررذي جيررررم الت رررهري بالدولرررة وم سسررراهتا، مبرررا يف ذلرررك الررردين اإلسرررالمي، فضررراًل عرررن أي 

 . (١٠3)، قضت امكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون٢٠١٢للنظام السابق. ويف حزيران/يوني  
يت أُدخلررت علررى التعررديالت الررإىل املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران واليونسرركو وأشررار  -٥4

 ١7بقرررورة الت رررهري ، الرررذي يرررنص علرررى أن ٥/٢٠١4قرررانون العقوبرررات مرررن خرررال  القرررانون رقرررم 
 . (١٠4)عاماً  ١٥يعاقب علي  بالسجن ملدة تصل إىل فعل قد شباط/فرباير 

، ليبيررا علررى اُترراذ مزيررد مررن اخلطرروات ٢٥/37 هوحرر  جملررس حقرروق اإلنسرران، يف قرررار  -٥٥
مررواد قررانون مراجعررة تكرروين اجلمعيررات وحريررة التجمررع، بوسررائل منهررا  حلمايررة حريررة التعبررري وحريررة

 .  (١٠٥)العقوبات اليت تقوض هذه احلريات
ب رر ن العررز  السياسرري  ١3/٢٠١3وأعرررب الفريررق القطررري عررن قلقرر  إزاء القررانون رقررم  -٥6

ذا القانون اعُتمد  رت هتديرد اجلماعرات والح  املمقل اخلا  لأمني العام أن ه .(١٠6)واإلداري
ووفقرررراً للفريررررق القطررررري، يسررررتفيض هررررذا القررررانون يف  ديررررد األسررررس الرررريت ينب رررري  .(١٠7)املسررررلحة

االسررتناد إليهررا السررتبعاد األشررةا  ذوي الصررلة بنظررام القررذايف مررن الوسررائ  العامررة ملرردة ع ررر 
بة. وُقدمت إىل امكمة العليا سنوات. ولكن هذه األسس غري واضحة وبعيدة املدى وغري متناس

سرررتة طعرررون يف دسرررتورية هرررذا القرررانون، مبرررا يف ذلرررك الطعرررن املقررردم مرررن اجمللرررس الررروطل للحريرررات 
العامرررة وحقرررروق اإلنسرررران. وكرررران مرررن املقرررررر أن تصرررردر امكمررررة حكمررراً ب رررر ن هررررذه املسرررر لة يف 

القرانون لضرمان أن وأوصى املفروض السرامي حلقروق اإلنسران مبراجعرة  .(١٠8)٢٠١٥شباط/فرباير 
 .(١٠9)تكون معايري الفرز دقيقة ومتناسبة وعادلة

الفريرق القطرري أن م رروع القرانون األصرلي املتعلرق بررهيئة صرياغة الدسرتور املكونرة وأفاد  -٥7
مارسرت املنظمرات قرد ملررأة. و مب راركة اعضواً ال يتضمن أحكامراً ب ر ن التردابري اخلاصرة  6٠من 

، ولكرن القرانون ُعرّد  يف للنسراء مقعداً اخصصراً  3٠لى جمموعة من النسائية الض   للحصو  ع
املفررروض السرررامي حلقررروق وأشرررار  .(١١٠)هنايرررة املطررراف ليرررنص علرررى ُتصررريص سرررتة مقاعرررد للنسررراء

املتزايررردة ضرررد النسررراء الناشرررطات، األمرررر واالعترررداءات التهديررردات إىل اإلنسررران والفريرررق القطرررري 
 .(١١١)تةاباتالذي ساهم يف ترددهن يف الرتش  لالن

  الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق -هاء 
 ر ون الالجئرني إىل أن األمرم املتحردة ل، أشرارت مفوضرية ٢٠١4يف ت رين القا /نوفمرب  -٥8

االحتياجات اإلنسانية لأشةا  امل رردين داخليراً واجملتمعرات املتضرررة تزايد جتدد القتا  أدى إىل 
وقرود مقرل يف أسرعار األغذيرة واملرواد األساسرية حبردوث ارتفراع حراد القترا . وتفيرد التقرارير  جراءمن 
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مررن املررواد ذلررك  أيضرراً بررنقص املرراء والررديز  وغرراز الطهرري وغررريالتقررارير الطهرري ودقيررق القمرر . وتفيررد 
 .(١١٢)ع وائيةبصورة األساسية مقل احلليب، فضالً عن انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة و 

 الحق في الصحة -واو 
تفيرد منظمررة الصررحة العامليررة برر ن احلصررو  علرى اخلرردمات الصررحية أضررحى مصرردر قلررق  -٥9

أدى القترا  املسرتمر إىل تقييرد حركرة النرا  والعراملني قرد يف ليبيرا، وال سريما يف بن رازي. و  اً رئيسي
كررررم اعائررررل مررررن التعامررررل مررررع اليف يف جمررررا  الصررررحة. وتعررررا  مست ررررفيات بن ررررازي مررررن صررررعوبة 

نقص يف الطاقم الطيب بسبب م ادرة األجانب العاملني يف اجملا  الطيب. ومثة يف سل اإلصابات، 
 .  (١١3)نقص على نطاق واسع يف األدوية واإلمدادات الطبية

وأشررار املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران إىل أن مست ررفى اعررواري العررام يف بن ررازي علّررق  -6٠
احتلررروا بصرررفة م قترررة مست رررفى اجلرررالء وُزعرررم أهنرررم  "أنصرررار ال رررريعة"وأن عملياتررر  بسررربب القترررا ، 

تلقرى املفروض السرامي أيضراً تقرارير عرن اعررتاض إجرالء قرد قصفوا جناحاً يف مركز بن رازي الطريب. و 
 .  (١١4)اجلرحى وعرقلة املساعدة اإلنسانية، فضالً عن استةدام املركبات الطبية لأغراض العسكرية

  التعليمالحق في  -زاي 
املفررروض السرررامي حلقررروق اإلنسررران أن املررردار  تعرضرررت ألضررررار جسررريمة مرررن جرررراء أفررراد  -6١

أُغلقرررت مررردار  يف بن رررازي فقرررد القصررر ، ممرررا أدى إىل احلرررد مرررن إمكانيرررة احلصرررو  علرررى التعلررريم. 
 وطرابلس وأماكن أخرى وُحولت إىل مالجع م قتة للم ردين داخلياً. وتفيرد تقرارير بر ن اجلماعرات

 .  (١١٥)املسلحة استةدمت مدار  يف مناطق ورشفانة وجبل نفوسة كقواعد ل ن اعجمات

  األلليات والشعوب األصلية -حاء 
ب ر ن  ١8/٢٠١3أشار الفريرق القطرري إىل أن املر ار الروطل العرام اعتمرد القرانون رقرم  -6٢

اعررررات األمررررازيت والتبررررو حقرررروق املكونررررات الققافيررررة والل ويررررة، اسررررتجابًة لل ررررواغل الرررريت أثارهتررررا م
"املكونرررات الل ويرررة مرررن اجلماعرررات الرررقالث باعتبارهرررا هرررذه والطررروارق. ويعررررتف القرررانون بل رررات 

 .  (١١6)لزم الدولة حبماية الرتاث الققايف والل وي عذه اجلماعاتوالققافية للمجتمع اللييب"، ويُ 
ي مقاعرد لأقليررات مل ُتصرص أ ٢٠١٢وذكرر الفريرق القطرري أن انتةابررات اوز/يولير   -63

يف معظمهررررم مررررن هررررم يف املرررر ار الرررروطل العررررام رغررررم أن سرررركان العديررررد مررررن الرررردوائر االنتةابيررررة 
ماعرررات األمرررازيت والتبرررو والطررروارق. وطُرحرررت أيضررراً بعرررض امل ررراكل االنتةابيرررة بسررربب مسرررائل 

كونرة متعلقة جبنسية األقليات يف اجلنوب. وقد خصص قانون انتةابرات هيئرة صرياغة الدسرتور امل
مقعدي ن لكل من ماعات األمازيت والتبرو والطروارق. غرري أن ماعرة  ٢٠١3عضواً لعام  6٠من 

، مطالبررًة بضررمان حقوقهررا الل ويررة. واعتمرردت ٢٠١4األمررازيت قاطعررت انتةابررات شررباط/فرباير 
نفرررررس الرررررنه  الرررررذي اعتمدتررررر   ٢٠١4انتةابرررررات جملرررررس النرررررواب الررررريت جررررررت يف حزيران/يونيررررر  
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. وسلرررت عررردة مقاعرررد يف منطقرررة الكفررررة شررراغرة ٢٠١٢ار الررروطل العرررام يف عرررام انتةابرررات املررر  
 . (١١7)عقب التوترات اليت ن بت بني ماعة التبو وجرياهنا العرب يف تلك املنطقة

  المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -طاء 
ني واملهرراجرين األمررني العررام علمرراً األعررداد املتزايرردة مررن ملتمسرري اللجرروء والالجئررالحرر   -64

علررى اجلهررود األمررني العررام أوروبررا مررن ليبيررا عررن طريررق البحررر. وأثرر  الوصررو  إىل الررذين لرراولون 
حررر  السررواحل الليبيررة وقرروات البحريررة لبلررد جمرراور يف إنقرراذ أروا  األشرررةا  قبررل املبذولررة مررن 

جتنبرراً لوقرروع املكررروبني يف عرررض البحررر. ومررع ذلررك، أشررار إىل احلاجررة إىل بررذ  مزيررد مررن اجلهررود 
 . (١١8)خسائر ال داعي عا يف األروا  يف عرض البحر

 رر ون الالجئررني برر ن حجررم اعجرررة مررن ليبيررا عررن طريررق األمررم املتحرردة لوتفيررد مفوضررية  -6٥
علرى إال تركز  سرتاتيجية ليبيا إلدارة احلدود الوذكرت أن ا .(١١9)٢٠١4البحر بلت ذروت  يف عام 

اجملموعررات املةتلطررة مررن مرراد هنرر  أعررل يعرررتف مبةتلرر  احتياجررات مراقبررة احلرردود بررداًل مررن اعت
 .(١٢٠)املهاجرين إىل احلماية وحقهم فيها

ووجرر  أربعررة مكلفررني بواليررات يف إطررار اإلجررراءات اخلاصررة رسررالة ب رر ن ادعرراء إسرراءة  -66
ة، معاملة رعايا أجانب، معظمهم مرن أفريقيرا جنروب الصرحراء الكرربى. ووفقراً للمعلومرات الروارد

احتجررز مسرر ولون حكوميررون وميلي رريات، ويف بعررض احلرراالت، مواطنررون عرراديون  ررركهم كراهيررة 
األجانب واملةاوف اخلاطئة من األمراض، رعايا أجانب ب كل يومي تقريباً، يف مراكز احتجاز. 
وكانت الظروف السائدة يف معظم مراكز االحتجاز ال ترقى إىل املعايري الدولية، وكانت يف بعض 

حيررران مبقابرررة معاملرررة قاسرررية والإنسرررانية ومهينرررة. وتفيرررد املعلومرررات أيضررراً بررر ن املهررراجرين كرررانوا األ
 . (١٢١)مضعون قسراً الختبارات ك   األمراض مث يرحَّلون

وأعررررب األمرررني العرررام أيضررراً عرررن برررالت قلقررر  إزاء احتجررراز ملتمسررري اللجررروء والالجئررررني  -67
االحتجرراز التعسررفي لأشررةا  غررري املررواطنني مررا زا   واملهراجرين، مبررن فرريهم األطفررا . وذكررر أن

وعررادًة مررا ال تترا  للمحتجررزين سرربل الطعررن  .(١٢٢)منت رراً علررى نطرراق واسرع وممتررداً لفرررتات طويلرة
 .(١٢3)يف احتجازهم. وأعرب املفوض السامي حلقوق اإلنسان والفريق القطري عرن شرواغل مماثلرة

ئرررني بررر ن تضرررمن ليبيرررا عررردم اللجررروء إىل احتجررراز  ررر ون الالجاألمرررم املتحررردة لوأوصرررت مفوضرررية 
 .(١٢4)األشةا  امتاجني إىل احلماية الدولية إال كمالذ أخري، وأن تطبق بدائل لالحتجاز

تف ررري و األمرررني العرررام أن االفتقرررار إىل نظرررام جلررروء مالئرررم وإطرررار محايرررة مناسرررب، وأفررراد  -68
حركات اعجرة املةتلطة اليت تدفع مل عوامها عامالن من ال، مزريةاستةدام االحتجاز يف سروف 

إىل التوجرر  حنررو أوروبررا. وهنرراك حاجررة ملحررة العتمرراد عمليررة لتسررجيل الالجئررني و ديررد وضررعهم 
 رر ون الالجئررني وإلضررفاء الطررابع الرمسرري علررى دور األمررم املتحرردة لبالتعرراون الوثيررق مررع مفوضررية 

 .(١٢6)يق القطري عن شواغل مماثلةوأعرب املفوض السامي حلقوق اإلنسان والفر  .(١٢٥)املفوضية
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من اإلعالن الدستوري تنص على احلق يف اللجروء،  ١٠ويفيد الفريق القطري ب ن املادة  -69
األمرم وأوصرت مفوضرية  .(١٢7)ومع ذلك مل توضرع أي لروائ  أو تردابري لضرمان إعمرا  هرذا احلرق

ترنظم اللجروء وفقراً للمعرايري   ن تعتمد ليبيا ت ريعات وإجرراءات وطنيرةب  ون الالجئني املتحدة ل
 .(١٢8)الدولية ذات الصلة واملبادئ التوجيهية للمفوضية

  المشّردون داخليال  -ياء 
ليرريب سلرروا م ررردين داخليرراً  6٠ ٠٠٠ ن قرابررة برراملفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران أفرراد  -7٠

الرررذي  النرررزاعهرررو يف ذلرررك الرئيسررري ، وكررران السررربب ٢٠١4أعمرررا  العنررر  يف عرررام انررردالع قبرررل 
. وكررران مرررن برررني املتضرررررين أشرررةا  مرررن ماعرررات امل اشرررية والقررروالي  ٢٠١١ن رررب يف عرررام 

واجلراملة والصيعان فضاًل عن ماعيت التبو والطوارق. وشركل سركان بلردة تاورغراء أكررب جمموعرة 
شرةص. فقررد أرغمررتهم اجلماعررات املسررلحة  3٠ ٠٠٠مرن امل ررردين داخليرراً، إذ نرراهز جممرروعهم 

بارتكرررراب تتعلررررق بسرررربب ادعرررراءات  ٢٠١١ى م ررررادرة بلرررردهتم يف آب/أغسررررطس يف مصررررراتة علرررر
 .(١٢9)انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف مصراتة على أيدي قوات م يدة للقذايف من تاورغراء

وأشار الفريق القطري إىل أن سكان تاورغاء مل يتمكنوا منذ ذلك الوقرت مرن العرودة إىل بلردهتم، 
شرررن أفرررراد اجلماعرررات املسرررلحة غرررارات علرررى اخيمرررات قرررد مرة. و وأهنرررم يتعرضرررون ملضرررايقة مسرررت

 .(١3٠)امل ردين داخلياً من سكان تاورغاء
 ٢٠١4وأشار الفريق القطري إىل أن حالة الت رد الداخلي زادت تدهوراً منذ اوز/يولي   -7١

حررردة األمرررم املتويف منتصررر  ت ررررين القرررا /نوفمرب، قررردرت مفوضرررية  .(١3١)نتيجرررًة للنرررزاع املسرررتمر
 .(١3٢)شةص قد ُشردوا داخلياً من جراء القتا  4٠٠ ٠٠٠  ون الالجئني أن حواق ل

وأوصى املفوض السامي حلقوق اإلنسان ب ن تضع ليبيا اسرتاتيجية شاملة ملعاجلة مس لة  -7٢
، بررررالعودة إىل ٢٠١١امل رررردين. وينب رررري أن ُيسررررم  للم ررررردين، مبررررن فررريهم امل ررررردون منررررذ عررررام 

وكرامرة. ويف غضرون ذلرك، ينب ري أن تروفَّر عرم احلمايرة واملسراعدة اإلنسرانية وفقراً ديارهم بسالمة 
وحررررررر  جملرررررررس حقررررررروق اإلنسررررررران، يف  .(١33)للمبرررررررادئ التوجيهيرررررررة املتعلقرررررررة بالت ررررررررد الرررررررداخلي

، ليبيررررا علررررى تعزيررررز اجلهررررود الراميررررة إىل وضررررع حررررد ملمارسررررة االحتجرررراز التعسررررفي 37/٢٥ هقرررررار 
. وأوصررت جلنررة التحقيررق برر ن تتةررذ ليبيررا ترردابري لوقرر  (١34) ررردينوالتعررذيب واملضررايقة ضررد امل

 .(١3٥)ومنع شن هجمات أخرى على سكان تاورغاء وغريهم من اجلماعات املستهدفة

 بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرها -كاف 
قرررررررانون  ن البرراملفرروض السررامي حلقررررررررررررروق اإلنسرران وفريررررررررق األمررم املتحرردة القطرررررررري أفرراد  -73
ب  ن مكافحة اإلرهاب اعتمد تعريفاً واسرعاً لأرهراب. وأعررب املفروض السرامي  3/٢٠١4 رقم

عن قلق  ألن هذا التعري  الفضفاض ي كل، على ما يبدو، انتهاكاً ملبدأ ال رعية وينطوي على 
 . (١36)إمكانية ممارسة التعس  والتمييز يف إنفاذه
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