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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والعشرون
 ١٥-4أيار/مايو ٢٠١٥

تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان
وفقو وال للفق وورة (15ب) م وور مرف ووق لو ورار مجل ووس حق وووق اإلنس ووان 1/5
والفقرة  5مر مرفق لرار المجلس 21/16
 
ليبيا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة ،مبا يف
ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ،ويف تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية
حلقوق اإلنسان ،ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة .والتقرير مقدم يف شكل
موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات .ولالطالع على النص الكامل ،يُرجى العودة إىل الوثائق
املرجعية .وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من مفوضية األمم املتحدة السامية
حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية.وهو يتَّبع
هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره .١١9/١7وقد ذُكرت
بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير.وروعيت يف إعداد التقرير
دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة.
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أوالل -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()١

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان
التصديق أو
االنضمام أو
اخلالفة

التحفظات و/أو
اإلعالنات

2

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

()٢

االتفاقير ررة الدولير ررة للقضر رراء علر ررى مير ررع أش ر رركا
التمييز العنصري ()١968
العه ر ر ررد ال ر ر رردوق اخل ر ر ررا ب ر ر رراحلقوق االقتص ر ر ررادية
واالجتماعية والققافية (١97٠)
العهررد الرردوق اخلررا براحلقوق املدنيررة والسياسررية
()١97٠
اتفاقيررة القضرراء علررى ميررع أشرركا التمييررز ضررد
املرأة ()١989
اتفاقية مناهضة التعذيب ()١989
اتفاقية حقوق الطفل ()١993
الربوتوكو االختيراري التفاقيرة حقروق الطفرل ب ر ن
اشرتاك األطفا يف املنازعات املسلحة ()٢٠٠4
الربوتوكر ررو االختير رراري التفاقير ررة حقر رروق الطف ر ررل
ب ن بيرع األطفرا واسرت ال األطفرا يف الب راء
ويف املواد اإلباحية ()٢٠٠4
االتفاقي ررة الدولير ررة حلماي ررة حقر رروق مي ررع العمر ررا
املهاجرين وأفراد أسرهم ()٢٠٠4
اتفاقيررة حقرروق األشررةا ذوي اإلعاقررة (توقيررع،
)٢٠٠8
االتفاقير ررة الدولير ررة للقضر رراء علر ررى مير ررع أش ر رركا
التميير ررز العنصر ررري (إعر ررالن عر ررام /ف ر ر املر ررادة
)١968 ،٢٢
العه ر ر ررد ال ر ر رردوق اخل ر ر ررا ب ر ر رراحلقوق االقتص ر ر ررادية
واالجتماعية والققافية (إعالن)١97٠ ،
العهررد الرردوق اخلررا برراحلقوق املدنيررة والسياسررية
(إعالن)١97٠ ،
اتفاقيررة القضرراء عل رى ميررع أشرركا التمييررز ضررد
املرأة ( ف عام)١99٥ ،
الربوتوكر ررو االختير رراري التفاقير ررة حقر رروق الطف ر ررل
ب ر ر ن اش ر ررتاك األطفر ررا يف املنازعر ررات املسر ررلحة
(إعررالن ،املررادة  ،3الفقرررة  ،٢احلررد األدس لسررن
التجنيد  ١8عاماً)٢٠٠4 ،

اإلجرراءات املتةررذة بعررد
مل يُصدق عليها/مل تُقبل
االستعراض


الربوتوكررو االختيرراري القررا امللحررق
بالعه ر ر ررد ال ر ر رردوق اخل ر ر ررا ب ر ر رراحلقوق
املدنية والسياسية

الربوتوك ر ر ر ر ررو االختير ر ر ر ر رراري التفاقي ر ر ر ر ررة
مناهضة التعذيب
اتفاقي ر ر ر ررة حق ر ر ر رروق األش ر ر ر ررةا ذوي
اإلعاقة (توقيع)٢٠٠8 ،
االتفاقي ر ر ر ررة الدولي ر ر ر ررة حلماي ر ر ر ررة مي ر ر ر ررع
األشةا من االختفاء القسري
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احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

الربوتوك ر ر ررو االختي ر ر رراري األو امللح ر ر ررق بالعه ر ر ررد
إج ر رراءات
ال ركراوى والتحقيق ال ر ر رردوق اخل ر ر ررا بر ر ر رراحلقوق املدني ر ر ررة والسياسر ر ر ررية
()١989
واإلجراءات
()3
العاجلة
الربوتوكو االختياري التفاقية القضاء على ميرع
أشكا التمييز ضد املرأة ،املادة )٢٠٠4(8
اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة )١989(٢٠

اإلجرراءات املتةررذة بعررد
مل يُصدق عليها/مل تُقبل
االستعراض


االتفاقيررة الدوليررة للقضرراء علررى ميررع
أشكا التمييز العنصري ،املادة١4
الربوتوكو االختياري امللحرق بالعهرد
الرردوق اخلررا برراحلقوق االقتصررادية
واالجتماعية والققافية
العهد الدوق اخلا باحلقوق املدنيرة
والسياسية ،املادة4١
اتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب ،املادت رران
٢٢
 ٢١و
الربوتوكررو االختيرراري التفاقيررة حقرروق
الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق ميرع
العم ر ررا امله ر رراجرين وأفر ر رراد أس ر رررهم،
77
املادتان  76و
الربوتوكررو االختيرراري التفاقيررة حقرروق
األشةا ذوي اإلعاقة
االتفاقي ر ر ر ررة الدولي ر ر ر ررة حلماي ر ر ر ررة مي ر ر ر ررع
األشةا من االختفاء القسري


صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
التصديق أو
االنضمام أو
اخلالفة

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
()4
االتفاقيات املتعلِّقة باألشةا عدميي اجلنسية
اتفاقي ر ررات جنير ر ر امل رخ ر ررة  ١٢آب /أغس ر ررطس
( )٥
 ١949والربوتوكوالن اإلضافيان األو والقا
( )6
بروتوكو بالريمو
( )7
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جما التعليم


اإلج ر رراءات املتة ر ررذة بعر ررد
االستعراض
مل يُصدق 
عليها

نظ ر ررام روم ر ررا األساس ر رري للمحكم ر ررة
اجلنائية الدولية
( )8
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني
اتفاقيتررا منظمررة العمررل الدوليررة رقررم
( )9
 ١69ورقم ١89
الربوتوكر ر ر ر ر ر ررو اإلضر ر ر ر ر ر ررايف القال ر ر ر ر ر ر ر
()١٠
التفاقيات جني لعام ١949

 -١أوصى مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ،يف عام  ،٢٠١٥ب ن تتةذ ليبيرا
مير ررع اخلط ر روات الالزمر ررة للتصر ررديق علر ررى الربوتوكر ررو االختير رراري التفاقير ررة مناهضر ررة التعر ررذيب،
واالتفاقيررة الدوليررة حلمايررة ميررع األشررةا مررن االختفرراء القسررري ،واتفاقيررة عررام  ١9٥١اخلاصررة
بوضررع الالجئررني وبروتوكوعررا لعررام  ،١967والربوتوكررو االختيرراري امللحررق بالعهررد الرردوق اخلررا
برراحلقوق االقتصررادية واالجتماعيررة والققافيررة ،وب ر ن تسررحب فظاهتررا علررى اتفاقيررة القضرراء علررى
ميع أشكا التمييز ضد املرأة(.)١١
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 -٢وأوصررت مفوضررية األمررم املتحرردة ل ر ون الالجئررني ب ر ن تنضررم ليبيررا إىل اتفاقيررة عررام ١9٥١
اخلاصة بوضع الالجئني وإىل بروتوكوعا لعام .)١٢(١967

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -3أوصى املفوض السرامي حلقروق اإلنسران بر ن تكفرل ليبيرا تقردمي الردعم الكامرل إىل هيئرة
صياغة الدستور وتضمن عملية صياغة شاملة وت اورية ،مما ير دي إىل صرياغة دسرتور ميتقرل اامراً
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ويصون كرامة اجلميع ويضمن عم عردم التمييرز واملسراواة والتمترع
حبقوق اإلنسان(.)١3
 -4ويف أيلو /سرربتمرب  ،٢٠١4قررا األمررني العررام إن ر ال ي رزا هنرراك الكقررري ممررا يتعررني فعل ر
ملعاجل ررة املس ررائل غ ررري امس ررومة فيم ررا م ررص م رراركة ماع ررة األم ررازيت وت كي ررد اس ررتقاللية العملي ررة
الدستورية ومحايتها من اخاطر الرتهيب والعن (.)١4
 -٥وأوصت جلنة التحقيق الدولية املعنية بليبيرا (جلنرة التحقيرق) بكفالرة تضرمني دسرتور ليبرريا
املقبررل القررانون الرردوق حلقرروق اإلنسرران امر َّردد يف معاهرردات حقرروق اإلنسرران الرريت صرردقت عليهررا
ليبيررا ،وإصررال الت رريعات إلدراا اجلررائم الدوليررة يف القررانون اجلنررائي ،وإل رراء سرريان أي أحكررام
تقضي بسقوط تلك اجلرائم بالتقادم(.)١٥

جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -6اعتُمد مرسوم يف كانون األو /ديسرمرب  ٢٠١١يقضري بإن راء اجمللرس الروطل للحريرات
العامررة وحقرروق اإلنسرران( )١6الررذي برردأ عملر بصررورة فعالرة يف عررام  .)١7(٢٠١3والحر املفرروض
السامي حلقوق اإلنسان أن إن اء هذا اجمللس ميقل تطوراً إجيابياً(.)١8
 -7وذكرر املفروض السررامي حلقروق اإلنسران أن بعقررة األمرم املتحردة للرردعم يف ليبيرا/مفوضررية
األم ررم املتح رردة الس ررامية حلق رروق اإلنس رران (املفوض ررية الس ررامية) تلق ررت تق ررارير ع ررن أعم ررا هتدي ررد
وترهيررب اسررتهدفت مرروسفني يف اجمللررس الرروطل للحريررات العامررة وحقرروق اإلنسرران .ويف ت ررين
األو /أكتوبر  ،٢٠١4غادر أحد املوسفني طررابلس بعردما تلقرى مكاملرة هتديديرة .وتفيرد التقرارير
ب ر ن رجرراالً مسررلحني يرت رردون الررزي العسرركري ج رراموا يف ت ررين القررا /نوفمرب  ٢٠١4إىل املق ررر
الرئيسرري للمجلررس الرروطل وأقفل روا أبواب ر وأعلن روا علررى املررأ أن ق روات فجررر ليبيررا هرري مررن فعل رت
ذلك(.)١9
مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

امل سسة الوطنية حلقوق اإلنسان

اجمللس الوطل للحريات العامة وحقوق اإلنسان

4

()٢٠

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة احلالة يف أثناء اجلولة احلالية
-

()٢١

باء ()٢٠١4
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ثانيال -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
 -8اعتمد جملس حقوق اإلنسان ،يف دورت االستقنائية املعقودة يف  ٢٥شرباط/فرباير ،٢٠١١
القرار دإ ١/١٥-الذي يقضي بإيفاد جلنة قيرق دوليرة مسرتقلة إىل ليبيرا بصرورة عاجلرة للتحقيرق
يف ميررع االنتهاكررات املزعومررة للقررانون الرردوق حلقرروق اإلنسرران( .)٢٢وقرردمت جلنررة التحقيررق إىل جملررس
حقرروق اإلنسرران تقريرهررا األو يف حزيران/يوني ر  ٢٠١١وتقريرهررا النهررائي يف آذار/مررار .)٢3(٢٠١٢
وشجع جملس حقوق اإلنسان ،يف قراره  ،١9/٢٢ليبيا على تنفيذ توصيات جلنة التحقيرق تنفيرذاً
كررامالً( .)٢4وشررجعتها املفوضررة السررامية حلقرروق اإلنسرران أيضراً علررى تنفيررذ التوصرريات الرواردة يف تقريررر
جلنة التحقيق(.)٢٥

ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات

()٢6

 -1حالة اإلبالغ
هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية املدرجة
يف االستعراض السابق

جلن ر ر ر ر ررة القض ر ر ر ر رراء عل ر ر ر ر ررى آذار/مار ٢٠٠4
التمييز العنصري

آخر تقرير قُدم منذ آخر مالحظات
حالة اإلبالغ
االستعراض السابق ختامية
-

-

-

-

تر خر تقرردمي التقريررر اجلررامع للتقريررين
الق ر ررامن ع ر ررر والتاس ر ررع ع ر ررر من ر ررذ
عام ٢٠٠6
تر خر تقرردمي التقريررر القالر منررذ عررام
٢٠٠7

-

ت خر تقدمي التقرير اخلامس منرذ عرام
٢٠١٠
تر خر تقرردمي التقريررر اجلررامع للتقريررين
الساد والسابع منذ عام ٢٠١4
ت ر خر تقرردمي التقريررر الرابررع منررذ عررام
( ٢٠١4كرران ينب رري تقدمي ر أوالً يف
عام )٢٠٠٢
تر خر تقرردمي التقريررر اجلررامع للتقريررين
القال والرابع منذ عام ٢٠٠8
وت ر ر ر ر خر من ر ر ررذ ع ر ر ررام  ٢٠٠6تق ر ر رردمي
التقرير ر ررين األولي ر ررني ع ر ررن الربوتوك ر ررو
االختير رراري التفاقير ررة حق ر روق الطفر ررل
ب ر ر ر ر ن بي ر ر ر ررع األطف ر ر ر ررا واس ر ر ر ررت ال
األطفا يف الب اء ويف املواد اإلباحية
والربوتوكو االختيراري التفاقيرة حقروق
الطف ر ررل ب ر ر ن اش ر ررتاك األطف ر ررا يف
املنازعات املسلحة

اللجن ررة املعني ررة ب رراحلقوق ت رين القا /نوفمرب ٢٠٠٥
االقتصررادية واالجتماعيررة
والققافية
اللجنر ر ررة املعنير ر ررة حبقر ر رروق ت رين األو /أكتوبر - ٢٠٠7
اإلنسان
اللجن ررة املعني ررة بالقضر رراء كانون القا /يناير ٢٠٠9
على التمييز ضد املرأة
جلنة مناهضة التعذيب أيار/مايو ١999

-

-

-

جلنة حقوق الطفل
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املالحظات اخلتامية املدرجة
يف االستعراض السابق

هيئة املعاهدة

آخر تقرير قُدم منذ آخر مالحظات
حالة اإلبالغ
االستعراض السابق ختامية
-

اللجن ر ر ررة املعني ر ر ررة حبماي ر ر ررة -
حق ر ر رروق مي ر ر ررع العم ر ر ررا
املهاجرين وأفراد أسرهم

-

ت ر خر تقرردمي التقريررر األوق منررذ ع رام
٢٠٠٥

 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة مر هيئات المعاهدات

املالحظات اخلتامية
موعد التقدمي

هيئة املعاهدة

٢٠٠8

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

اللجن ر ررة املعني ر ررة بالقض ر رراء عل ر ررى ٢٠١١
التمييز ضد املرأة

تاريخ التقدمي


املوضوع


()٢8

و٢٠١٠

()٢9

العنر ر ض ررد املر ررأة؛ اعتم رراد ق ررانون العقوب ررات ٢٠٠9
اجلديررد؛ تقييررد احلررق يف حريررة ال ررأي والتعبررري؛
()٢7
مراجعة قانون الن ر لعام ١97٢
الت رردابري اخلاص ررة امل قت ررة لتحقي ررق املس رراواة ب ررني رسررائل تررذكري ُو ّجهررت يف عررامي
()3١
()3٠
 ٢٠١٢و٢٠١3
اجلنسني؛ والية الذكور على اإلناث

اآلراء
عدد اآلراء

هيئة املعاهدة

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ١٠

()3٢

احلالة

طلب مزيد من املعلومات

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة
دعوة دائمة

املبدأ
الزيارات املوافق عليها من حي
الزيارات اليت طُلب إجرامها
الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

()33

()34

احلالة يف أثناء اجلولة السابقة

احلالة الراهنة

نعم
ال
حاالت االختفاء

التعسفي
االحتجاز
االحتجاز التعسفي
حرية التعبري
املرتزقة
التعذيب
املهاجرون
العن ضد املرأة
اإلعدام بإجراءات موجزة
وردت احلكومة على ثالثة منها.
أُرسل أثناء الفرتة قيد االستعراض  ١6بالغاًّ .

جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -9أن ر جملررس األمررن بعقررة األمررم املتحرردة للرردعم يف ليبيررا يف أيلو /سرربتمرب  ٢٠١١بقيررادة
ممقرل خرا لأمررني العرام( ،)3٥وكلفهررا بواليرة تقرردمي املسراعدة يف عرردد مرن اجملرراالت ،مبرا يف ذلررك
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دعم اجلهود الليبية الرامية إىل "تعزيز سيادة القانون ورصرد حقروق اإلنسران ومحايتهرا"( .)36وواصرلت
ردير شرعبة حقرروق
املفوضرية السرامية تقرردمي الردعم إىل واليرة البعقررة .ومقّرل املفوضررة السرامية يف ليبيرا مر ُ
()37
اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون التابعة لبعقة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا .
 -١٠ودعمت املفوضية السرامية والبعقرة جهرود ليبيرا الراميرة إىل بنراء قردرات امل سسرات املعنيرة
حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسريادة القرانون ،وقردمتا توصريات إىل ليبيرا ب ر ن إن راء إطرار
ق ررانو مت ررني؛ وتعزي ررز اعيئ ررات الوطني ررة حلق رروق اإلنس رران؛ وض ررمان إقام ررة الع ررد بص ررورة فعال ررة؛
وتصميم عمليات عدالة انتقالية شاملة؛ وتلبية احتياجات الفئات االجتماعية(.)38

ثالثال -تنفيووا االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -١١أشررار فريررق األمررم املتحرردة القطررري (الفريررق القطررري) ،إىل أن امكمررة العليررا أل ررت يف
شباط/فرباير  ٢٠١3مادة من القانون رقم  ١984/١٠ب ن قواعد الرزواا والطرالق ومرا يرتترب
عنهمررا كانررت تقتضرري حصررو الرجررا علررى موافقررة مررن امكمررة إذا أرادوا الررزواا مررن ثانيررة .ويف
نيسرران/أبريل  ،٢٠١3أصرردر مفريت ليبيررا فترروى انررع املررأة مررن السررفر مررن دون مرافقررة أحررد أوليرراء
أمرها من الذكور(.)39
 -١٢وأفرراد الفريررق القط ررري أن القررانون رق ررم  ٢٠١٠/٢4ب ر ن قواعررد اجلنس ررية الليبيررة مي ررن
اجلنسررية الليبي ررة ألي شررةص ُول ررد يف ليبيررا ألم ليبي ررة وأب م ررن جنسررية غ ررري معروفررة ،وم ررع ذل ررك
ال توجد أي ت ريعات تكفل حق املرأة الليبية املتزوجة مرن رجرل لمرل جنسرية أجنبيرة معروفرة يف
نقل جنسيتها إىل زوجها أو أطفاعا(.)4٠
 -١3وأوص رت مفوض رية األم ررم املتح رردة ل ر ون الالجئ ررني ب ر ن تكف ررل ليبي ررا ل ررأم إمكاني ررة نق ررل
جنسر رريتها إىل أطفاعر ررا ،أيّر راً كر رران وضر ررع األب أو جنسر رريت  ،وأن تضر ررمن التنفير ررذ الكامر ررل والفعر ررا
لاللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجرب االتفراقيتني املتعلقترني بانعردام اجلنسرية ومبوجرب صركوك حقروق
اإلنسان عامةً(.)4١
 -١4وأشارت مفوضية األمم املتحدة ل ون الالجئني إىل أنر قرد ثبرت أن الالجئرني وملتمسري
اللجرروء القررادمني مررن أفريقيررا جنرروب الصررحراء الكررربى هررم أكق رر عرضررة للتمييررز املسررتمر( .)4٢وهررم
يواجهون ديات كبرية يف احلصو على خدمات التسرجيل املرد ألطفراعم املولرودين حرديقاً .وقرد
ي تب ديداً يف النساء القادمرات مرن أفريقيرا جنروب الصرحراء الكرربى غرري املصرحوبات برجرا يف
أهنررن ب ايررا فيتعرضررن لالحتجرراز عنررد والدة أطفرراعن يف املست ررفيات احلكوميررة .وأوص رت املفوض رية
ب ن تضمن ليبيا إمكانية تسجيل ميع األطفا املولودين فيها(.)43
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باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
 -١٥أوصررت املفوض ررة السررامية حلق رروق اإلنسرران ب ر ن تطبررق ليبي ررا وقف راً اختياري راً للعمررل بعقوب ررة
اإلعدام هبدف إل ائها .وأوصت كذلك ب ن تضمن ليبيا ،ريقما تل ي عقوبة اإلعدام ،االمتقرا الترام
للقيود املنصو عليها ،وخباصة يف املادة  6من العهد الدوق اخلا باحلقوق املدنية والسياسية(.)44
 -١6ويف  ٢٥ت ررين القررا /نوفمرب  ،٢٠١4أعرررب األمررني العررام عررن بررالت قلق ر إزاء تصرراعد
العن ر  ،مبررا يف ذلررك الضررربات اجلويررة يف ط ررابلس وجب رل نفوسررة يف ال رررب ،وكررذلك يف بن ررازي
واملناطق اميطة هبرا يف ال ررق( .)4٥وأفرادت البعقرة/املفوضرية السرامية بر ن القترا الردائر منرذ أيرار/
مايو  ٢٠١4بني اجلماعات املسلحة يف ميع أحناء البلد أدى إىل مصرع مئرات املردنيني ،وت ررد
ماعي وأزمة إنسانية(.)46
 -١7وذكرر الفريررق القطررري أن ميرع أطرراف النرزاع اسرتةدمت منررذ منتصر عررام  ٢٠١4يف
املن رراطق امل هول ررة بالس رركان أس ررلحة م ررن قبي ررل األس ررلحة الص ر رية وصر رواريخ غ رراد وم رردافع اع رراون
واملرردافع املضررادة للطررائرات .وترروحي طبيعررة األسررلحة املسررتةدمة وطرررق اسررتةدامها وآثارهررا يف
املدنيني ب ن العديد من اعجمات كان ع وائياً(.)47
 -١8وحر ر املمق ررل اخل ررا لأم ررني الع ررام يف ليبي ررا مي ررع أطر رراف النر رزاع عل ررى الوقر ر الف رروري
لأعما القتالية املسلحة( .)48وأوصرت املفوضرة السرامية حلقروق اإلنسران بر ن اتقرل كرل اجلماعرات
املسررلحة امتقرراالً تام راً للقررانون الرردوق اإلنسررا  ،وبالتحديررد ملبررادئ التمييررز والتناسررب والتحرروط يف
اعج رروم .وجي ررب عل ررى تل ررك اجلماع ررات بص ررفة خاص ررة أن تكر ر ف رروراً ع ررن مي ررع اعجم ررات ال رريت
تسررتهدف امل رردنيني وأن تتة ررذ اخلط روات الالزم ررة حلمايررة امل رردنيني واملق رراتلني الع رراجزين ع ررن القت ررا .
وجيب أيضاً على كل اجلماعات املسرلحة أن تكر عرن انتهاكرات القرانون الردوق حلقروق اإلنسران
والقر ررانون الر رردوق اإلنسر ررا وانتهاكر ررات حقر رروق اإلنسر رران ،وأن توق ر ر عر ررن امل ر رراركة يف عملياهتر ررا
األشررةا امل ررتب يف ارتكرراهبم هررذه األعمررا ( .)49وباإلضررافة إىل ذلررك ،أوصررت املفوضررة السررامية
ب ن تُرةضع السلطات الليبية ميع األطراف املس ولة عن انتهاكات القانون الدوق حلقروق اإلنسران
والقانون الدوق اإلنسا وانتهاكات حقوق اإلنسان للمساءلة وفقاً للمعايري الدولية(.)٥٠
 -١9وسرراور األمررني العررام واملفوضررة السررامية حلق ر روق اإلنسرران قلررق بررالت إزاء اعجمررات الرريت
اس ررتهدفت الع رراملني يف اجمل ررا اإلنس ررا وامل رردافعني ع ررن حق رروق اإلنس رران والع رراملني يف وس ررائ
اإلعررالم( .)٥١ووفقراً للفريررق القطررري ،ت ررمل أبرررز احلرراالت املسررجلة منررذ أيار/مررايو  ٢٠١4حالررة
مفتررا أبررو زيررد ،وهررو رئرريس ريررر إحرردى الصررح  ،وسررلوى برروقعيقيص ،وهرري حماميررة وناشررطة
حقوقي ررة ،وش ررابني م ررن الناش ررطني يف اجملتم ررع امل ررد مه ررا توفي ررق ب ررن س ررعود ١8 ،عامر راً ،وس ررامي
الكوايف ١7 ،عاماً(.)٥٢
 -٢٠ويف ع ررام  ،٢٠١3أع رررب املكلف ررون بوالي ررات يف إط ررار اإلج رراءات اخلاص ررة ع ررن قلقه ررم
فيما يتعلرق بادعراء قترل ناشر سياسري برارز رميراً بالرصرا خرارا مسرجد أبرو غولرة يف بن رازي.
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وتفيررد املعلومررات بر ن الضررحية قررد تعرررض يف السررابق إىل أعمررا ترهيررب وهتديررد بالقتررل ألسررباب
تتعلق بدوره كناش سياسي(.)٥3
 -٢١وأشررارت البعقة/املفوضررية السررامية إىل تقررارير عررن اختطرراف ميررع أط رراف الن رزاع ع ررات
املدنيني ،ال لسبب سوى انتمائهم الفعلي أو امل ب في إىل قبليرة أو أسررة أو ديانرة معينرة ،وأخرذهم
يف أغلرب األحيرران رهرائن مررن أجرل مبررادلتهم برهرائن آخررين لردى اخلصررم .وأفرادت البعقة/املفوضررية
السامية ب ن اختطاف املدنيني قد يكون مبقابة اختفاء قسري(.)٥4
 -٢٢وذكررر الفريررق القطررري أن آالف األشررةا ال يزالررون مفقررودين يف أعقرراب النرزاع الررذي
انرردلع يف عررام  ،٢٠١١باإلضررافة إىل األشررةا الررذين اختف روا قس رراً يف فرررتة نظررام القررذايف(.)٥٥
وأوصررت جلنررة التحقيررق ب ر ن ت ررجع ليبيررا ميررع األط رراف املتورطررة يف الن رزاع علررى الك ر عررن
أي معلوم ررات ل ررديها ع ررن أش ررةا مفق ررودين ،وأن جت ررري قيقر راً مس ررتقالً ملعرف ررة مص ررري مي ررع
األشةا املفقودين(.)٥6
 -٢3وما زا األمرني العرام ي رعر برالقلق إزاء التقرارير الريت تفيرد باسرتمرار التعرذيب ،وحراالت
الوفرراة أثنرراء االحتجرراز ،واالختطرراف واالحتجرراز السررري مررن جانررب كتائررب تابعررة باالسررم لرروزارة
الع ررد أو وزارة ال رردفاع( .)٥7وذك ررر الفري ررق القط ررري أن التع ررذيب اس ررتُةدم عل ررى نط رراق واس ررع يف
كقرري مررن مراكررز االحتجرراز منررذ قيررام القررورة ،واسررتمر منررذ انرردالع النزاعررات الداخليررة يف منتصر
ع ررام  .)٥8(٢٠١4وتلق ررت بعق ررة األم ررم املتح رردة ادع رراءات تتعل ررق بالتع ررذيب وغ ررريه م ررن أش رركا
اإلسرراءة املطابقررة ألامنرراط سررابقة مررن املعاملررة السرريئة للمحتج رزين( .)٥9ويف عررام  ،٢٠١3أفررادت
البعقة/املفوضر ررية السر ررامية ب ر ر ن التعر ررذيب غالب ر راً مر ررا مير ررار بعر ررد االعتقر ررا مباشر رررةً وخ ر رال أير ررام
االستجواب األوىل كوسيلة النترزاع االعرتافرات( .)6٠وقرد لقري حمتجرزون حرتفهم يف سرروف تروحي
ب دة ب ن التعذيب كان السبب يف وفاهتم(.)6١
 -٢4والح ر الفريررق القطررري أن القررانون رقررم  ٢٠١3/١٠ب ر ن جترررمي التعررذيب واالختفرراء
القس ررري والتميي ررز ي ررنص عل ررى أن أفع ررا التع ررذيب واالختفر راء القس ررري والتميي ررز ت رركل جر ررائم
ويُعاقب عليها على هذا األسا  .وكان اعدف من القانون ضمان أالّ ي مل قررار العفرو املعتمرد
يف الق ررانون رقر ررم  ٢٠١٢/38ب ر ر ن اإلج ر رراءات املتعلقر ررة باملرحلر ررة االنتقالي ررة هر ررذه االنتهاكر ررات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان(.)6٢
 -٢٥ويف عررام  ،٢٠١4بع ر املقرررر اخل را املعررل بالتعررذيب وغررريه مررن ضررروب املعاملررة أو
املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بالغاً ب ن حاالت تعذيب وإساءة معاملة مزعومة أثناء
االس ررتجواب يف م سس ررة "اعض رربة" لأص ررال والت هي ررل يف طر ررابلس .ووفقر راً للمعلوم ررات الر رواردة
ب ر ن إحرردى احلرراالت ،اعتقررل الضررحية يف بلررد جمرراور كرران قررد الررتمس في ر اللجرروء فس رلّم هررذا
البلد إىل ليبيا لينتهي ب املطاف يف امل سسة املذكورة آنفاً حي ُع ّذب أثناء االستجواب(.)63
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 ٢6 -وأوصررت جلنررة التحقيررق بر ن تتوقر ليبيررا عررن ميررع أشرركا التعررذيب أو املعاملررة السرريئة
للمحتج رزين ،وع ررن اس ررتةدام أس رراليب غ ررري قانوني رة الس ررتجواهبم( .)64وأوص ررى املف رروض الس ررامي
حلقرروق اإلنسرران ب ر ن علررى السررلطات التحقيررق يف ميررع ادعرراءات التعررذيب وغررريه مررن ضررروب
املعاملررة السرريئة ،وبضرررورة توقي ر مررن تقبررت مس ر وليتهم عررن تلررك األفعررا عررن اخلدمررة الفعليررة
وتقدميهم إىل العدالة(.)6٥
 -٢7وذكرت البعقة/املفوضية السامية أن احلكومة حاولت منذ عام  ٢٠١٢أن ُُتضع لسلطة
الدولررة الكتائررب املسررلحة الرريت سهرررت أثنرراء ن رزاع عررام  ٢٠١١والرريت تسرريطر علررى معظررم مرافررق
االحتجرراز حي ر ميررار التعررذيب .وقررد أحلقررت احلكومررة الكتائررب برروزارات حمررددة ،ومررع ذلررك
احتفظت هذه الكتائب يف الكقري من احلاالت بالسيطرة الفعلية على مراكز االحتجاز(.)66
 -٢8وأشار الفريق القطري إىل أن مراكرز االحتجراز اخلاضرعة لسريطرة الدولرة واجهرت صرعوبة
كبرية يف ضمان إمدادات كافية من األغذية واألدوية .ومرا زالرت م ركلة طرو فررتات االحتجراز
واالسر ررتجواب علر ررى ير ررد ماعر ررات مسر ررلحة غر ررري مدربر ررة علر ررى التعامر ررل مر ررع امتج ر رزين م ر رركلة
خطرية(.)67
 -٢9وأوص ررى املف رروض الس ررامي حلق رروق اإلنس رران بر ر ن تع رراا ليبي ررا عل ررى وجر ر الس رررعة حال ررة
األش ررةا مس ررلو احلري ررة؛ ويتع ررني تس ررليم امتجر رزين ألس ررباب تتعل ررق ب ررالنزاع األخ ررري وك ررذلك
امتجزين منذ نزاع عام  ٢٠١١إىل نظام العدالة ،كما يتعني اسرتجاع ميع مرافرق االحتجراز مرن
اجلماعات املسلحة ووضعها ت سيطرة الدولرة الفعليرة( .)68وأوصرى املفروض السرامي أيضراً بر ن
تضمن ليبيا تزويد موسفي السجون مبا يكفي من املوارد والتدريب على إدارة مرافقهم بفعالية ،مبا
يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان(.)69
 3٠ -وأوص ررت جلن ررة التحقي ررق بر ر ن تض ررمن ليبي ررا امتق ررا س ررروف االحتج رراز ألحك ررام الق ررانون
الدوق املنطبقة ،مبا يف ذلك كفالرة املعاملرة الالئقرة للمحتجرزين ،واكيرنهم مرن االتصرا بامرامني
()7٠
وأفراد أسرهم ومن تقدمي شكاوى ب ن تعرضهم للتعذيب واملعاملة السيئة  .
 -3١وأشررار األمررني العررام إىل أن بعقررة األمررم املتحرردة قررد عملررت ب رركل وثيررق مررع ال رررطة
القضائية( )7١على إجراء تعداد لنرزالء السرجون وتيسرري عمليرة الفررز مرن جانرب املردعني العرامني.
ونتيجررة لررذلكُ ،وضررعت قائمررة ب مسرراء أكقررر مررن  6 ٢٠٠سررجني مررن بيررنهم  ١٠أطفررا  .ووفق راً
عذه القائمة ،مل لاكم سوى  ١٠يف املائة من ه الء السجناء(.)7٢
 -3٢والحر ر الفري ررق القط ررري أن الق ررانون رق ررم  ٢٠١3/٢9ب ر ر ن العدال ررة االنتقالي ررة لر ر ّدد
مهلررة  9٠يومراً لأمررر بتوجير االهتررام إىل امتجرزين أو إطررالق سرراحهم ،باإلضررافة إىل مهلررة 3٠
يوماً املنصو عليهرا يف تعرديل الحرق عرذا القرانون .ومرع ذلرك ،مل يرتمكن اجلهراز القضرائي مرن
احرتام تلك املهل(.)73
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 -33وأوصت جلنة التحقيق ب ن توج ليبيا االهتام إىل امتجرزين علرى خلفيرة النرزاع لضرلوعهم
يف أعما إجرامية معينة ،وتفرا عن أولئك الذين ال توجد ضدهم أي أدلة(. )74
 -34والح ر املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران أن البعقة/املفوضررية السررامية تلقت را تقررارير عررن
أطفررا قُتلروا أو ُشرروهوا نتيجررة تعرضررهم للعنر  ،وأطفررا سررقطوا ضررحايا هجمررات علررى املرردار
واملست فيات ،وأطفا ت ثروا من جراء منع وصو املساعدة اإلنسانية(.)7٥
 -3٥وقالت جلنة التحقيق إن العن اجلنسري كران لر دور كبرري يف إثرارة اخلروف يف جمتمعرات
()76
شّت .واستُةدم التعذيب اجلنسي كوسيلة النتزاع املعلومات من امتجزين وإذالعم .
ّ

 -36والح ر األمررني العررام أن جملررس الرروزراء أصرردر يف شررباط/فرباير  ٢٠١4مرسرروماً ملعاجلررة
حالر ررة ضر ررحايا العن ر ر اجلنسر رري ،ال سر رريما النسر رراء ولكر ررن دون اسر ررتقناء الرجر ررا  ،وإن ر رراء جلنر ررة
متةصصة لتقصي احلقائق تتوىل أيضاً ديد ُسبُل اجلررب( .)77والحر الفريرق القطرري عردم وجرود
آلية مالئمة لل كاوى وحمدودية فر الوصو إىل خدمات الرعايرة الصرحية والردعم رغرم إن راء
اللجنة املتةصصة املذكورة .ويف بعض حاالت االغتصاب ،ا ُهتمت النساء بالزس أو ُشجعن على
الزواا من امل ِ
تصب صوناً ل رفهن(.)78
أي قررانون ب ر ن مكافحررة االجتررار بالب ررر.
 -37وأشررار الفريررق القطررري إىل أن ليبيررا مل تعتمررد ّ
وم ررن الض ررروري أن يك ررون اإلط ررار الق ررانو  ،وخاص ررة ق ررانون العقوب ررات ،متوافق ر راً م ررع بروتوك ررو
بالريمو(.)79

جيم -إلامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت مر العقاب ،وسيادة القانون
 -38أفاد الفريق القطري بر ن اجمللرس األعلرى للقضراء أل رى يف أعقراب ثرورة  ١7شرباط/فرباير
حمراكم أمررن الدولررة الرريت كانررت العنصررر األساسرري يف نظررام قضررائي مرواز اُسررتةدم ألغرراض القمررع
السياسرري يف فرررتة نظررام القررذايف .ولرردعم اسررتقاللية القضرراء ،أدخلررت إصررالحات علررى اجمللررس
األعلررى للقضرراء .فلررم يعررد وزيررر العررد ي ر ل منصررب رئرريس اجمللررس ،وأصررب اجلهرراز القضررائي
يتكررون حص ررياً مررن القضرراة( .)8٠وأشررار الفريررق القطررري أيض راً إىل أن امل ر ار الرروطل العررام عر َّرد
الق ررانون املتعل ررق بنظ ررام القض رراء إلتاح ررة انتة رراب  ١١عضر رواً م ررن أص ررل  ١3يف اجملل ررس األعل ررى
للقضاء من جانب نظرائهم(.)8١
 -39وأفاد الفريق القطري ب ن امل ار الوطل العام اعتمد يف نيسان/أبريل  ٢٠١3قانونراً يل ري
الوالير ررة القضر ررائية للمحر رراكم العسر رركرية علر ررى املر رردنيني .وقر ررد ُشر رررع يف عملير ررة إصر ررال لقر ررانون
اإلجراءات اجلنائية ،ولكنها مل تُنجز ق ّ (.)8٢
 -4٠وذكررر األمررني العررام أن االعتررداءات والتهديرردات برالعن ضررد القضرراة واملرردعني العررامني
ما زالت تعيرق العمرل القضرائي( .)83ووفقراً للفريرق القطرري ،بردأ عمرل امراكم يتوفرق حبلرو أواخرر
عررام  ٢٠١3يف ال رررق ،مبررا يف ذلررك يف مواقررع مقررل درنررة وبن ررازي وسرررت( .)84وقررد أدان جملررس
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حقرروق اإلنسرران ،يف قرراره  ،37/٢٥اغتيررا قضرراة وأعضرراء آخررين يف اجلهرراز القضررائي يف درنررة
وبن ازي(.)8٥
 -4١وأوصرى املفرروض السرامي حلقرروق اإلنسران بر ن تسررت ن ليبيرا يف أقرررب وقرت ممكررن بنرراء
م سسات الدولة ،وال سيما القوات املسلحة وهيئات إنفاذ القانون واجلهاز القضائي؛ وتعزز أمن
املدعني العامني والقضاة واماكم على سبيل األولوية لتعزيز سيادة القانون؛ وأن ترسي عملية فرز
وتعيني تتسم بالنزاهة وال فافية فيما مص ال رطة القضائية(.)86
 -4٢وأش ررار الفري ررق القطر ررري إىل أن جمل ررس األمر ررن أح ررا احلال ررة يف ليبير ررا إىل امل رردعي العر ررام
للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف شررباط/فرباير  .٢٠١١وبعررد مرررور أربعررة أشررهر ،أصرردرت امكمررة
أوامررر بإلقرراء القرربض علررى معمررر القررذايف وسرري اإلسررالم القررذايف وعبررد ا السنوسرري ،وطلبررت
نقلهررم إىل الهرراي .ومل يررتمكن سرري اإلسررالم القررذايف وعبررد ا السنوسرري حررّت اآلن مررن توكيررل
حمام ميقلهما أمام امكمة اجلنائية الدولية .وقد أيدت دائرة االستئناف يف امكمة اجلنائيرة الدوليرة
يف أيار/مايو  ٢٠١4مقبولية القضية املرفوعة ضرد سري اإلسرالم القرذايف ،م كردةً أن ليبيرا ملزمرة
بتسليم إىل امكمة(.)87
 -43ورحررب األمررني العررام بإعررادة ت كيررد املدعيررة العامررة للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة يف ارروز/
يولي ر ر  ٢٠١4اسر ررتعدادها للتحقير ررق يف اجل ر ررائم وحماكمر ررة مرتكبيهر ررا يف إطر ررار الوالير ررة القض ر ررائية
للمحكمررة ،بصرررف النظررر عررن مركررزهم الرمسرري أو انتمررائهم( .)88وشرردد األمررني العررام علررى ضرررورة
توافر التمقيل القانو املناسب جلميع املدعى عليهم(.)89
 -44وأوصررى املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران ب ر ن تكفررل ليبيررا تقرردمي ميررع املس ر ولني عررن
انتهاك ررات حق رروق اإلنس رران وجتاوزاهت ررا إىل العدال ررة ،م ررع ت رروفري مي ررع ض ررمانات اماكم ررة العادل ررة
ومراعرراة األصررو القانونيررة؛ وأن تتةررذ ميررع الترردابري الالزمررة لضررمان هتيئررة بيئررة آمنررة خاليررة مررن
الرتهيرب ألي حماكمرة؛ وأن تتعراون تعاونراً كرامالً مرع امكمرة اجلنائيرة الدوليرة بتقردمي املسرراعدة يف
التحقيقات اليت جتريها واالمتقا ألحكامها(.)9٠
 -4٥والح ر الفريررق القطررري أن امل ر ار الرروطل العررام أصرردر القررانون رقررم  ٢٠١4/١ب ر ن
رعاية شهداء ومفقودي ثورة  ١7شرباط/فرباير .ويرنص هرذا القرانون علرى جررب الضررر الرذي حلرق
ب ُسر ررر القتلر ررى أو املفقر ررودين يف سر ررياق القر ررورة ،ولكن ر ر ال مير ررن أي اسر ررتحقاقات دير ررداً ألسر ررر
األشررةا الررذين كررانوا يعارضررون القررورة( .)9١وأوصررى املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران مبراجعررة
قانون املفقودين لضمان أن يستفيد من االستحقاقات ميع الضحايا ،أيّاً كان انتمامهم ،وإن اء
جلنة مستقلة ونزيهة معنية باألشةا املفقودين(.)9٢
 -46وأشار الفريق القطري إىل أن امل ار الوطل العام أصردر القرانون رقرم  ٢٠١3/٢9ب ر ن
العدال ررة االنتقالي ررة ،ال ررذي أن ررع مبوجبر ر ص ررندوق لتع ررويض الض ررحايا وال ررذي ي ررنص عل ررى ج رررب
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األضررار .وقررد دعررت األمررم املتحرردة ليبيررا إىل اسرتةدام ذلررك القررانون يف اعتمرراد هنر شررامل جلرررب
األضرار وجتنب التمييز بني اختل فئات الضحايا(.)93
 -47وذكررر الفريررق القطررري أن امل ر ار الرروطل العررام اعتمررد يف كررانون األو /ديسررمرب ٢٠١3
قانون راً جديررداً أن ررئت مبوجب ر جلنررة لتقصرري احلقررائق مررن أجررل التحقيررق يف عمليررات القتررل الرريت
ح رردثت يف س ررجن أب ررو س ررليم يف ع ررام  ١996وتق رردمي توص رريات ب ر ر ن ج رررب األضر ررار الالحق ررة
بالضحايا ،ولكن أعضاء هذه اللجنة مل يُعيّنوا ق (.)94

 -48وأدان املفروض السررامي حلقرروق اإلنسرران اعجمررات الرريت اسررتهدفت مرردافعني عررن حقرروق
اإلنسان وناشطني سياسيني وإعالميني ،واليت أفلت مرتكبوها من العقراب ،وأصرب أفرراد ال ررطة
واملرردعون العررامون والقضرراة أنفسررهم مسررتهدفني مررن قبررل اجلماعررات املسررلحة .وح ر السررلطات
على اُتاذ ميع التدابري املمكنرة إلجرراء قيقرات سرريعة وشراملة ونزيهرة ،وحماسربة املسر ولني عرن
تلررك اعجمررات ،وضررمان ترروفري سرربل انتصرراف فعررا للضررحايا .وأضرراف أن علررى السررلطات أن
تبذ كل ما يف وسعها لتوفري محاية كافية للضحايا وال هود واملوسفني الذين يسراعدون يف إقامرة
العد (.)9٥
 -49والح الفريق القطري أن القانون رقرم  ٢٠١3/٢9ب ر ن العدالرة االنتقاليرة يرنص علرى
إن رراء جلنررة جديرردة لتقصرري احلقررائق واملصرراحلة تترروىل النظررر يف انتهاكررات حقرروق اإلنسرران الرريت
ارتُكبرت يف فررتة النظرام السرابق وبعرد سررقوط ( .)96وأوصرى املفروض السرامي حلقروق اإلنسران بر ن
تعيد ليبيا عملية العدالة االنتقالية إىل املسار الصحي  ،مع إعطاء األولوية لتعيني أعضراء مر هلني
ومستقلني جمللس جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة ،ومراعاة التمقيل اجلنسا العاد (.)97

دال -حريووة الوودير أو المعتقوود ،وحريووة التعبيوور وتكوووير الجمعيووات والتجمووع السوولمي،
والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية
 -٥٠قررا املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران ،يف شررباط/فرباير  ،٢٠١٥إن قطررع رمو ٢٠
مص ررياً مررن املسرريحيني األقبرراط ومسرريحي آخررر علررى مررا يبرردو يف ليبيررا جرميررة شررنيعة اسررتهدفت
أشةاص راً علررى أسررا ديررنهم ،ومل تكررن تلررك هرري املرررة األوىل الرريت يسررتهدف فيهررا املسرريحيون
األقبراط يف ليبيررا .وأشررار إىل أن قتررل األسرررى أو الرهررائن حمظررور مبوجررب القررانون الرردوق وال رريعة
اإلسالمية(.)98
 -٥١وأفاد الفريق القطري ب ن مواقع دينية تعرضرت أيضراً للهجروم؛ فقرد شرنت ماعرات طائفيرة
العديررد مررن اعجمررات املتعمرردة الرريت اسررتهدفت أضرررحة امل ررابطني الصرروفيني منررذ عررام .)99(٢٠١١
وأعربت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والققافة (اليونسكو) عن شواغل مماثلة(.)١٠٠
 -٥٢وأفر رراد املفر رروض السر ررامي حلقر رروق اإلنسر رران ب ر ر ن اإلعالمير ررني يتعرضر ررون ب ر رركل متزاير ررد
العتداءات وعمليات اختطاف ،ما يفضي إىل تقييرد حريرة التعبرري والررأي ون رر املعلومرات(.)١٠١
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وأعربررت اليونسرركو عررن ش رواغل مماثلررة وأشررارت إىل أن قطرراع اإلعررالم يعررا مررن اسررتمرار الن رزاع
وعدم االستقرار املقرتن باعتماد قوانني قمعية(.)١٠٢
 -٥3ووفق راً ملررا ذكرت ر اليونسرركو ،اعتمررد اجمللررس الرروطل االنتقرراق القررانون رقررم ٢٠١٢/37
الررذي جي رررم الت ررهري بالدول ررة وم سسرراهتا ،مب ررا يف ذلررك ال رردين اإلسررالمي ،فض رالً عررن أي ت يي ررد
للنظام السابق .ويف حزيران/يوني  ،٢٠١٢قضت امكمة العليا بعدم دستورية هذا القانون(.)١٠3
 -٥4وأشررار املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران واليونسرركو إىل التعررديالت ال ريت أُدخلررت علررى
قررانون العقوبررات مررن خررال القررانون رقررم  ،٢٠١4/٥الررذي يررنص علررى أن الت ررهري بقررورة ١7
شباط/فرباير فعل قد يعاقب علي بالسجن ملدة تصل إىل  ١٥عاماً(.)١٠4
 -٥٥وحر جملررس حقرروق اإلنسرران ،يف قرراره  ،37/٢٥ليبيررا علررى اُترراذ مزيررد مررن اخلط روات
حلمايررة حريررة التعبررري وحريررة تكرروين اجلمعيررات وحريررة التجمررع ،بوسررائل منهررا مراجعررة مرواد قررانون
العقوبات اليت تقوض هذه احلريات(.)١٠٥
 -٥6وأعرررب الفريررق القطررري عررن قلق ر إزاء القررانون رقررم  ٢٠١3/١3ب ر ن العررز السياسرري
واإلداري( .)١٠6والح املمقل اخلا لأمني العام أن هذا القانون اعتُمد رت هتديرد اجلماعرات
املس ررلحة( .)١٠7ووفق ر راً للفري ررق القط ررري ،يس ررتفيض ه ررذا الق ررانون يف دي ررد األس ررس ال رريت ينب رري
االسررتناد إليهررا السررتبعاد األشررةا ذوي الصررلة بنظررام القررذايف مررن الوسررائ العامررة ملرردة ع ررر
سنوات .ولكن هذه األسس غري واضحة وبعيدة املدى وغري متناسبة .وقُدمت إىل امكمة العليا
سررتة طعررون يف دسررتورية هررذا القررانون ،مبررا يف ذلررك الطعررن املقرردم مررن اجمللررس الرروطل للحريررات
العام ررة وحق رروق اإلنس رران .وك رران م ررن املق رررر أن تص رردر امكم ررة حكمر راً ب ر ر ن ه ررذه املسر ر لة يف
شباط/فرباير  .)١٠8(٢٠١٥وأوصى املفروض السرامي حلقروق اإلنسران مبراجعرة القرانون لضرمان أن
تكون معايري الفرز دقيقة ومتناسبة وعادلة(.)١٠9
 -٥7وأفاد الفريرق القطرري أن م رروع القرانون األصرلي املتعلرق بررهيئة صرياغة الدسرتور املكونرة
من  6٠عضواً ال يتضمن أحكامراً ب ر ن التردابري اخلاصرة مب راركة املررأة .وقرد مارسرت املنظمرات
النسائية الض للحصو على جمموعة من  3٠مقعداً اخصصراً للنسراء ،ولكرن القرانون ُعر ّد يف
هنايررة املطرراف ليررنص علررى ُتصرريص سررتة مقاعررد للنسرراء( .)١١٠وأشررار املفرروض السررامي حلقرروق
اإلنسرران والفريررق القطررري إىل التهديرردات واالعتررداءات املتزايرردة ضررد النسرراء الناشررطات ،األمررر
الذي ساهم يف ترددهن يف الرتش لالنتةابات(.)١١١

هاء -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -٥8يف ت رين القا /نوفمرب  ،٢٠١4أشرارت مفوضرية األمرم املتحردة ل ر ون الالجئرني إىل أن
جتدد القتا أدى إىل تزايد االحتياجات اإلنسانية لأشةا امل رردين داخليراً واجملتمعرات املتضرررة
من جراء القترا  .وتفيرد التقرارير حبردوث ارتفراع حراد يف أسرعار األغذيرة واملرواد األساسرية مقرل وقرود
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الطهرري ودقيررق القمر  .وتفيررد التقررارير أيضراً بررنقص املرراء والررديز وغرراز الطهرري وغررري ذلررك مررن املرواد
األساسية مقل احلليب ،فضالً عن انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة وبصورة ع وائية(.)١١٢

واو -الحق في الصحة
 -٥9تفيرد منظمررة الصررحة العامليررة بر ن احلصررو علرى اخلرردمات الصررحية أضررحى مصرردر قلررق
رئيسياً يف ليبيرا ،وال سريما يف بن رازي .وقرد أدى القترا املسرتمر إىل تقييرد حركرة النرا والعراملني
يف جم ررا الص ررحة .وتع ررا مست ررفيات بن ررازي م ررن ص ررعوبة يف التعام ررل م ررع الك ررم اعائ ررل م ررن
اإلصابات ،يف سل نقص يف الطاقم الطيب بسبب م ادرة األجانب العاملني يف اجملا الطيب .ومثة
نقص على نطاق واسع يف األدوية واإلمدادات الطبية(.)١١3
 -6٠وأشررار املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران إىل أن مست ررفى اع رواري العررام يف بن ررازي علّررق
وزع ررم أهن ررم
عمليات ر بس رربب القت ررا  ،وأن "أنصررار ال رريعة" احتل روا بصررفة م قت ررة مست ررفى اجلررالء ُ
قصفوا جناحاً يف مركز بن رازي الطريب .وقرد تلقرى املفروض السرامي أيضراً تقرارير عرن اعررتاض إجرالء
اجلرحى وعرقلة املساعدة اإلنسانية ،فضالً عن استةدام املركبات الطبية لأغراض العسكرية(.)١١4

زاي -الحق في

التعليم 


 -6١أفرراد املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران أن املرردار تعرضررت ألض ررار جسرريمة مررن ج رراء
القص ر  ،ممررا أدى إىل احلررد مررن إمكانيررة احلصررو علررى التعلرريم .فقررد أُغلقررت مرردار يف بن ررازي
وحولت إىل مالجع م قتة للم ردين داخلياً .وتفيرد تقرارير بر ن اجلماعرات
وطرابلس وأماكن أخرى ُ
()١١٥
املسلحة استةدمت مدار يف مناطق ورشفانة وجبل نفوسة كقواعد ل ن اعجمات .

حاء -األلليات والشعوب األصلية
 -6٢أشار الفريرق القطرري إىل أن املر ار الروطل العرام اعتمرد القرانون رقرم  ٢٠١3/١8ب ر ن
حق رروق املكون ررات الققافي ررة والل وي ررة ،اس ررتجابةً لل ر رواغل ال رريت أثارهت ررا ماع ررات األم ررازيت والتب ررو
والط روارق .ويع رررتف الق ررانون بل ررات ه ررذه اجلماع ررات ال ررقالث باعتباره ررا م ررن "املكون ررات الل وي ررة
والققافية للمجتمع اللييب" ،ويُلزم الدولة حبماية الرتاث الققايف والل وي عذه اجلماعات(.)١١6

 -63وذكرر الفريرق القطرري أن انتةابررات اوز/يولير  ٢٠١٢مل ُتصرص أي مقاعرد لأقليررات
يف املر ر ار ال رروطل الع ررام رغ ررم أن س رركان العدي ررد م ررن ال رردوائر االنتةابي ررة ه ررم يف معظمه ررم م ررن
ماعررات األم ررازيت والتب ررو والط روارق .وطُرح ررت أيض راً بع ررض امل رراكل االنتةابي ررة بس رربب مس ررائل
متعلقة جبنسية األقليات يف اجلنوب .وقد خصص قانون انتةابرات هيئرة صرياغة الدسرتور املكونرة
من  6٠عضواً لعام  ٢٠١3مقعدين لكل من ماعات األمازيت والتبرو والطروارق .غرري أن ماعرة
األمررازيت قاطعررت انتةابررات شررباط/فرباير  ،٢٠١4مطالب رةً بضررمان حقوقهررا الل ويررة .واعتمرردت
انتةابر ررات جملر ررس الن ر رواب الر رريت جر رررت يف حزيران/يوني ر ر  ٢٠١4نفر ررس الر ررنه الر ررذي اعتمدت ر ر
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انتةابررات امل ر ار الرروطل الع ررام يف عررام  .٢٠١٢وسل ررت عرردة مقاع ررد يف منطقررة الكف رررة ش رراغرة
عقب التوترات اليت ن بت بني ماعة التبو وجرياهنا العرب يف تلك املنطقة(.)١١7

طاء -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -64الحر األمررني العررام علمراً األعررداد املتزايرردة مررن ملتمسرري اللجرروء والالجئرني واملهرراجرين
الررذين لرراولون الوصررو إىل أوروبررا مررن ليبيررا عررن طريررق البحررر .وأث ر األمررني العررام علررى اجلهررود
املبذولررة مررن قبررل حررر الس رواحل الليبيررة وق روات البحريررة لبلررد جمرراور يف إنقرراذ أروا األشررةا
املكررروبني يف عرررض البحررر .ومررع ذلررك ،أشررار إىل احلاجررة إىل بررذ مزيررد مررن اجلهررود جتنبراً لوقرروع
خسائر ال داعي عا يف األروا يف عرض البحر(.)١١8
 -6٥وتفيررد مفوضررية األمررم املتحرردة ل ر ون الالجئررني بر ن حجررم اعجرررة مررن ليبيررا عررن طريررق
البحر بلت ذروت يف عام  .)١١9(٢٠١4وذكرت أن اسرتاتيجية ليبيا إلدارة احلدود ال تركز إال علرى
مراقبررة احلرردود برردالً مررن اعتمرراد هنر أعررل يعرررتف مبةتلر احتياجررات اجملموعررات املةتلطررة مررن
املهاجرين إىل احلماية وحقهم فيها(.)١٢٠
 -66ووج ر أربعررة مكلفررني بواليررات يف إطررار اإلج رراءات اخلاصررة رسررالة ب ر ن ادعرراء إسرراءة
معاملة رعايا أجانب ،معظمهم مرن أفريقيرا جنروب الصرحراء الكرربى .ووفقراً للمعلومرات الرواردة،
احتجررز مسر 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
األحيرران مبقاب ررة معامل ررة قاس ررية والإنس ررانية ومهين ررة .وتفيررد املعلوم ررات أيض راً ب ر ن امله رراجرين ك ررانوا
يرحلون(.)١٢١
مضعون قسراً الختبارات ك
األمراض مث َّ
 -67وأع رررب األم ررني الع ررام أيضر راً ع ررن ب ررالت قلقر ر إزاء احتج رراز ملتمس رري اللج رروء والالجئ ررني
واملهراجرين ،مبررن فرريهم األطفررا  .وذكررر أن االحتجرراز التعسررفي لأشررةا غررري املرواطنني مررا زا
منت رراً علررى نطرراق واسرع وممتررداً لفررتات طويلرة( .)١٢٢وعرراد ًة مررا ال تترا للمحتجرزين سرربل الطعررن
يف احتجازهم .وأعرب املفوض السامي حلقوق اإلنسان والفريق القطري عرن شرواغل مماثلرة(.)١٢3
وأوصررت مفوضررية األمررم املتحرردة ل ر ون الالجئررني ب ر ن تضررمن ليبيررا عرردم اللجرروء إىل احتجرراز
األشةا امتاجني إىل احلماية الدولية إال كمالذ أخري ،وأن تطبق بدائل لالحتجاز(.)١٢4
 -68وأفرراد األمررني العررام أن االفتقررار إىل نظررام جلرروء مالئررم وإطررار محايررة مناسررب ،وتف رري
استةدام االحتجاز يف سروف مزرية ،مها عامالن من العوامل اليت تدفع حركات اعجرة املةتلطة
إىل التوجر حنررو أوروبررا .وهنرراك حاجررة ملحررة العتمرراد عمليررة لتسررجيل الالجئررني و ديررد وضررعهم
بالتعرراون الوثيررق مررع مفوضررية األمررم املتحرردة ل ر ون الالجئررني وإلضررفاء الطررابع الرمسرري علررى دور
املفوضية( .)١٢٥وأعرب املفوض السامي حلقوق اإلنسان والفريق القطري عن شواغل مماثلة(.)١٢6
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 -69ويفيد الفريق القطري ب ن املادة  ١٠من اإلعالن الدستوري تنص على احلق يف اللجروء،
ومع ذلك مل توضرع أي لروائ أو تردابري لضرمان إعمرا هرذا احلرق( .)١٢7وأوصرت مفوضرية األمرم
املتحدة ل ون الالجئني ب ن تعتمد ليبيا ت ريعات وإجرراءات وطنيرة ترنظم اللجروء وفقراً للمعرايري
الدولية ذات الصلة واملبادئ التوجيهية للمفوضية(.)١٢8

ياء-
المشردون داخليال
ّ
 -7٠أفرراد املفرروض السررامي حلقرروق اإلنسرران بر ن قرابررة  6٠ ٠٠٠ليرريب سلروا م ررردين داخلي راً
قبررل انرردالع أعمررا العن ر يف عررام  ،٢٠١4وكرران السرربب الرئيسرري يف ذلررك هررو الن رزاع الررذي
ن ررب يف ع ررام  .٢٠١١وك رران مررن ب ررني املتض ررررين أش ررةا مررن ماع ررات امل اش ررية والق روالي
واجلراملة والصيعان فضالً عن ماعيت التبو والطوارق .وشركل سركان بلردة تاورغراء أكررب جمموعرة
مرن امل ررردين داخليراً ،إذ نرراهز جممرروعهم  3٠ ٠٠٠شرةص .فقررد أرغمررتهم اجلماعررات املسررلحة
يف مصر رراتة علر رى م ررادرة بل رردهتم يف آب/أغس ررطس  ٢٠١١بس رربب ادع رراءات تتعل ررق بارتك رراب
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف مصراتة على أيدي قوات م يدة للقذايف من تاورغراء(.)١٢9
وأشار الفريق القطري إىل أن سكان تاورغاء مل يتمكنوا منذ ذلك الوقرت مرن العرودة إىل بلردهتم،
وأهن ررم يتعرض ررون ملض ررايقة مس ررتمرة .وق ررد ش ررن أفر رراد اجلماع ررات املس ررلحة غ ررارات عل ررى اخيم ررات
امل ردين داخلياً من سكان تاورغاء(.)١3٠
 -7١وأشار الفريق القطري إىل أن حالة الت رد الداخلي زادت تدهوراً منذ اوز/يولي ٢٠١4
نتيج رةً للن رزاع املسررتمر( .)١3١ويف منتص ر ت ررين القررا /نوفمرب ،ق رردرت مفوضررية األمررم املتح رردة
ل ون الالجئني أن حواق  4٠٠ ٠٠٠شةص قد ُشردوا داخلياً من جراء القتا (.)١3٢
 -7٢وأوصى املفوض السامي حلقوق اإلنسان ب ن تضع ليبيا اسرتاتيجية شاملة ملعاجلة مس لة
امل ررردين .وينب رري أن يُس ررم للم ررردين ،مب ررن ف رريهم امل ررردون من ررذ ع ررام  ،٢٠١١ب ررالعودة إىل
ديارهم بسالمة وكرامرة .ويف غضرون ذلرك ،ينب ري أن تروفَّر عرم احلمايرة واملسراعدة اإلنسرانية وفقراً
للمب ر ر ررادئ التوجيهي ر ر ررة املتعلق ر ر ررة بالت ر ر رررد ال ر ر ررداخلي( .)١33وح ر ر ر جمل ر ر ررس حق ر ر رروق اإلنس ر ر رران ،يف
قر رراره  ،٢٥/37ليبي ررا عل ررى تعزي ررز اجله ررود الرامي ررة إىل وض ررع ح ررد ملمارس ررة االحتج رراز التعس ررفي
والتعررذيب واملضررايقة ضررد امل ررردين( .)١34وأوصررت جلنررة التحقيررق ب ر ن تتةررذ ليبيررا ترردابري لوق ر
ومنع شن هجمات أخرى على سكان تاورغاء وغريهم من اجلماعات املستهدفة(.)١3٥

كاف -حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -73أفرراد املفرروض السررامي حلقر ر ر ر ر رروق اإلنسرران وفري ر ر ررق األمررم املتحرردة القطر ر ررري بر ن القر ر ررانون
رقم  ٢٠١4/3ب ن مكافحة اإلرهاب اعتمد تعريفاً واسرعاً لأرهراب .وأعررب املفروض السرامي
عن قلق ألن هذا التعري الفضفاض ي كل ،على ما يبدو ،انتهاكاً ملبدأ ال رعية وينطوي على
إمكانية ممارسة التعس والتمييز يف إنفاذه(.)١36
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