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 ليبيا

  
وسط محادثات السالم الھشة التي تقودھا األمم المتحدة، تعمقت األزمة السياسية واألمنية في ليبيا مع تنافس حكومتين 

رغم توقيع بعض الفصائل على . الدعم الدوليالحصول على على الشرعية، والسيطرة على المؤسسات الحيوية، و
تواصل االشتباكات المسلحة، وفي ظل اتفاق سياسي في ديسمبر/كانون األول، ال تلوح في األفق بوادر نھاية لألزمة. 

، وتزايد تعطل الخدمات األساسية مثل إمدادات ألف نازح داخلي 400 وجود حواليأزمة إنسانية، مع  عاشت البالد
  .الكھرباء والوقود

  
العتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج بسبب أعمال مثل ا ،العقاب من في الصراع مشاركةالقوات ال استمر افالت
وانھار نظام العدالة الجنائية . وتھجير الناس بالقوة من بيوتھم  فاءخواالختطاف واال شوائيةعالھجمات الالقانون و

  .زمة حقوق اإلنسانالمحلي في معظم أنحاء البالد، ما أدى إلى تفاقم أ
  

) "داعشـ "المعروف أيضا ب( المتطرف" ةيالدولة اإلسالم"ت والءھا لتنظيم واصلت الجماعات المسلحة التي أعلن
، ونجحت في توسيع بإجراءات موجزةقتل غير قانوني وإعدامات ھا ارتكاب انتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، بما في

  .سرتھا البالد، بما فيوكسب السيطرة على بلدات في وسط 
  

النظام عشرات اآلالف من المھاجرين والالجئين وطالبي اللجوء من المرور عبر انعدام مكن االنھيار الواسع للقانون و
ھم وعلى األقل  3100والعمل القسري، بينما توفي  وسوء المعاملة للعنف ھؤالء تعرضفي ليبيا، . ليبيا نحو أوروبا

كانون /يناير 1من . مجرمينفي قوارب واھية قدمتھا لھم شبكات مھربين يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط 
شخص إلى إيطاليا، عبر قوارب من شمال  143500وصل أكثر من ، 2015تشرين الثاني /الثاني إلى نھاية نوفمبر

  . أغلبھا قادمة من ليبياأفريقيا، 
  

  م الحربالنزاعات المسلحة وجرائ
في بنغازي، اشتبكت القوات الموالية للحكومة و. الجنوبوالغرب واستمرت النزاعات المسلحة في االحتدام في الشرق 

ظل بعض المدنيين ُمحاصرين و ،"أنصار الشريعة"داعش وھا المعترف بھا دوليا مع تحالف ميليشيات إسالمية، بما في
في طرابلس الصدام  من طرف واحد قوات متحالفة مع الحكومة المعلنةواصلت فقد في الغرب، أما . في مناطق القتال

التبو ميليشيات  متقطعة بين تاشتباكانشبت وفي الجنوب، . متمركزة في مناطق الساحل الغربيمع جماعات ُمعارضة 
  .والطوارق

  
ھم، وأحرقت تونھب، وعذبتھم الناس بشكل تعسفيقصفت الفصائل المتحاربة مناطق مدنية دون تمييز، واحتجزت 

استخدمت بعض القوى كما . ودمرت ممتلكات المدنيين خالل ھجمات وصلت في بعض الحاالت إلى جرائم حرب
  .أيضا ذخائر عنقودية، وألغام أرضية مضادة لألفراد، وھي أسلحة ُمحرمة دوليا
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  العملية السياسية
  . لقتالوإنھاء اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية الإلى التوصل طيلة سنة األمم المتحدة  رعتهسعى الحوار الذي 

  
في ديسمبر/كانون األول، وقعت بعض الفصائل اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، يقضي بتعيين رئيٮس 
حكومة وومجلس رئاسي، مع التخطيط لتشكيل حكومة وحدة وطنية. أصدر مجلس األمن الدولي قرارا يعترف بھذه 

ة كالحكومة الليبية الشرعية الوحيدة. لكن بحلول ديسمبر/كانون األول، كانت الھيئة الجديدة تعمل من الھيئة الجديد
تونس بسبب معارضة االتفاق من قبل فصائل ليبية رئيسية. في نوفمبر/تشرين الثاني، ُعيّن مارتن كوبلر كمفاوض 

  ألمم المتحدة في ليبيا.  اعام مين خاص ألممثل أممي رئيسي و
  

الجيش "الحكومة المعترف بھا دوليا، ومجلس النواب، وأعضاء في : الشرق الحوار من جھةفي  ينالمشاركمن 
في  "حكومة الوحدة الوطنيةشارك أعضاء من " أما من جھة الغرب، والميليشيات التابعة له؛ "الليبيالوطني 
  ."فجر ليبيا"ة التابعة لتحالف ، ومجموعة من الميليشيات المسلح"المؤتمر الوطني العام"بقايا و طرابلس،

  
رئيسية، جنبا إلى  ارتكزت المحادثات على اتفاق لتقاسم السلطة من شأنه اإلبقاء على مجلس النواب كسلطة تشريعية

  .من أعضاء المؤتمر الوطني العام جنب مع مجلس دولة ذي طابع استشاري يتكون
  

خلقت إدارتين منفصلتين، ء وطرابلس، فمن البيضا متواز لمتنافسة تشغيل المؤسسات بشكل، واصلت السلطات اعمليا
  .الستثمار، وبنك وطنيلمع إنشاء األولى أيضا شركتھا الوطنية للنفط، وھيئة 

  
  .أيار، قال عبد هللا الثني، رئيس الحكومة المعترف بھا دوليا، إنه نجا من محاولة اغتيال في شرق ليبيا/في مايو

  
الھيئة التشريعية للحكومة المعترف بھا دوليا، على تمديد فترة  ومجلس النواب، وھتشرين األول، صوت /في أكتوبر

  .تشرين األول، دون إجراء انتخابات جديدة، تاركا فراغا دستوريا محتمال/أكتوبر 21واليته، التي انتھت قانونيا في 
  

  الدستور والتشريع
، والتي 2014 شباط/خب في فبرايرالدستور، التي انتُ نشرت لجنة صياغة . دستور دائم ال يوجد في ليبيا إلى اآلن

بعض  ولكن. 2015أيلول /في سبتمبر أول مسوّدة لھايعيقھا االقتتال السياسي ومقاطعة الجماعات األمازيغية لھا، 
  .1951إلى إعادة اعتماد دستور الملكية في ليبيا لعام  دعت الجماعات السياسية

  
 يحتوي على ، رغم أنه2014أيلول /مكافحة اإلرھاب الذي اعتمده في سبتمبرفشل مجلس النواب في تعديل قانون 

يفرض القانون عقوبات قاسية على . للحد من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتنقل ستخدمقد تُ  عدة أحكام
، "ال اإلرھابيةاألعم"، ويتضمن تعريفا فضفاضا لـ "الوحدة الوطنيةتھديد "من قبيل  امضغأعمال ُمحددة بشكل 

تھمة لمع األشغال الشاقة  سنوات 10السجن لمدة ، و "منظمة إرھابية"وينص بالسجن مدى الحياة لتأسيس أو قيادة 
  .، من دون الحاجة إلى أي دليل على العنف"منظمة إرھابية "االنضمام إلى 
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 رھابالمتورطين في جرائم اإل، نص على أن عام تشريعي تموز، أصدر مجلس النواب قانون عفو/في يوليو
في استبعاد العفو  القانون ومع ذلك، فشل. يستفيدوا منه والقتل على أساس العرق لنفساد وال تعذيبوال غتصابواال

  .قانونيغير بشكل القسري والقتل  واالختفاء عن الجرائم الجسيمة األخرى لحقوق اإلنسان، مثل التھجير
  

  والتعذيب والوفاة رھن االحتجاز االحتجاز التعسفي
بشكل  آالف الليبيين واألجانب اعتقالفي ما قد يرقى إلى جريمة ضد اإلنسانية، واصلت سلطات السجون والميليشيات 

الحق في اإلجراءات يحصلوا على محاكمة، أو  اتھامات أو وادون أن يواجھ ،2011عتقل منذ البعض منھم م. تعسفي
  .السليمة، مع التعرض لسوء المعاملة رھن االحتجاز القانونية

  
الداخلية  وزارةمحتجزين في مرافق تخضع لسيطرة من زيارة  "ھيومن رايتس ووتش" نيسان، تمكنت/في أبريل

معتقلين في السجون التي تديرھا وزارة العدل في  ، قابلتأيلول/وفي سبتمبر .والجيش في شرق ليبيا لووزارة العد
في معظم  معتقلون تحدث متنوعة،ظروف رغم أن ال. الحكومة الُمعلنة من طرف واحد في طرابلس ومصراتة

سبب وفيات في الحجز بحصلت ، وفي بعض الحاالت، السيئة المعاملة لتعذيب وغيره من ضروبا عنالمرافق 
  .االنتھاكات

  
 وھممسؤولون وحراس في سجن الھضبة في طرابلس بدا فيھا فيديو  مقاطعرب موقع إخباري آب، س/في أغسطس

وأعلن مكتب . الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم السابق معمر القذافي منھممن المعتقلين،  ايسيئون معاملة عدد
  .في الحادث فتح تحقيقالمدعي العام 

  

  نظام العدالة الجنائية
طرابلس، تسبب مالحقات أو محاكمات، وفي  ففي الشرق، لم تكن ھناك. ائية منھارا أو معطالالجننظام العدالة صار 

المحكمة العليا في ممارسة الرقابة القضائية في عرقلة التقسيم الفعلي بين سلطتين متنافستين وتدھور األوضاع األمنية 
، سرت الساحلية مدينةفي علقت الجماعات الموالية لداعش نظام العدالة الجنائية . الالزمة سبل االنصافتقديم و

  .وأنشأت محاكمھا التي تعتمد على الشريعة اإلسالمية
  

  والمحكمة الجنائية الدولية  العدل الدولي
مطلوب لديھا بتھمة ارتكاب جرائم  رغم أنه ،لمحكمة الجنائية الدوليةالسلطات في تسليم سيف اإلسالم القذافي ل تفشل

  .القذافي التي أطاحت بوالده ُمعمر 2011ضد اإلنسانية تتعلق بانتفاضة 
  

المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق جديد في الجرائم الجسيمة والمستمرة التي تدخل في  ةمدعي تفشلكما 
  .اختصاص المحكمة وتُرتكب في ليبيا

  
  عقوبة اإلعدام

، 2011 بالقذافي فيمنذ اإلطاحة . على عقوبة اإلعدامتنص قانون العقوبات  مادة في 30أكثر من  وجدتال تزال 
إلى حدود كتابة ھذا التقرير، لم لكن و. واصلت المحاكم المدنية والعسكرية في جميع أنحاء البالد فرض أحكام اإلعدام

  .باإلعدام غير معلوم العدد اإلجمالي لألشخاص المحكومين يبقى .تنفذ السلطات أية عمليات إعدام قضائية
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 بتھمة ارتكاب جرائم مزعومةعھد القذافي  منمسؤوال  32تموز، أدانت محكمة الجنايات في طرابلس /يوليو 28في 
رئيس  منھممتھمين آخرين باإلعدام،  8و وحكمت المحكمة على سيف اإلسالم القذافي غيابيا،. 2011خالل انتفاضة 

. البغدادي المحمودي وأبو زيد دوردة :المخابرات السابق عبد هللا السنوسي، ورئيسي وزراء سابقين في عھد القذافي
على المشورة القانونية، في  من الحصول المتھمين حرمان، مثل انتھاكات خطيرة لإلجراءات القانونية السليمة تسببت
 سجن الھضبة في طرابلس، والتقتمن دخول يومن رايتس ووتش أيلول، تمكنت ھ/في سبتمبر. المحاكمة تقويض
  .اآلخر للقذافيبن الساعدي، االوالمحمودي و دوردةو السنوسي

 

  النساءحقوق 
المرأة بدال من " شرف"قانون العقوبات التي تعتبر العنف الجنسي جريمة ضد  تعديل موادلس النواب في جفشل م

بحكم ُمخفف للرجل الذي يقتل زوجته أو قريبة أخرى ألنه يشك أن لھا عالقات  وال يزال القانون يسمح. المرأة نفسھا
  .يحظر القانون الليبي بشكل غير كاف العنف المنزلي. جنسية خارج نطاق الزواج

  

  االختطاف واالختفاء القسري
ھم منقسري، بشكل اختطاف مئات المدنيين واخفائھم واصلت المليشيات والجماعات اإلجرامية في جميع أنحاء ليبيا 

  .اإلفالت من العقابب مع التمتع ،غير حكومية منظماتوعاملين في  وسياسيين المجتمع المدنيفي نشطاء 
  

نيسان /وأبريل 2014شباط /في مثل ھذه الظروف بين فبراير شخص 600 على األقلوفقا للھالل األحمر الليبي، فُقد 
شركة نفط  من عمال 4، 2015تشرين الثاني /نوفمبر إلىومن بين الذين ال يزالون في عداد المفقودين، . 2015

الوطني العام، الذي  المؤتمرفي بي، عضو سابق سليمان الزو، و2015تموز /غرب ليبيا في يوليوفي  واإيطالية اختطف
انون، وھو ناشط في طرابلس اختفى في ، وعبد المعز ب2014تموز /اختطف من قبل جماعات الزنتان في يوليو

  .2014تموز /يوليو
  

  حرية الرأي والتعبير
راني، الذي ومن بين الضحايا مفتاح القط. عليھم وقتلھم ، واالعتداءالصحفيين مضايقةفي الجماعات المسلحة  استمرت

ذكر بعض الصحفيين الدوليين . نيسان في بنغازي/أبريل 21إلنتاج اإلعالمي قبل مقتله يوم كان يعمل لحساب شركة ل
  .بالطرد ھمتھديدو بشأن مضمون التقارير ھماستجواب سلطات طرابلس، منھامضايقات من قبل 

  
مھمة في ليبيا، ال  أثناء 2014أيلول /ن فقدا في سبتمبرصحفيان تونسيامصير سفيان الشورابي ونذير القطاري، وھما 

  .نيسان أنھا قتلت الرجلين/أبريلزعمت جماعات مرتبطة بداعش في . يزال غير واضح
  

وما فرديا ضد ھج 31 إن ليبيا شھدت غير الحكومية "مراسلون بال حدود"تشرين الثاني، قالت منظمة /وفي نوفمبر
  .للعام نفسه دولة على مؤشر حرية الصحافة 180من بين  154ليبيا في المرتبة  وحلّت ، 2015صحفيين في عام 
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  لمتطرفةداعش وغيرھا من الجماعات ا
وجودھا وسيطرتھا على أراض  مع امتدادواصلت الجماعات التابعة لداعش ارتكاب انتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 

والجنوب،  ،في منطقة طرابلس في الغربشرق البالد، و بنغازيحول درنة وفي  حافظت على حضورھا. داخل ليبيا
  .على سرت وضواحيھا توسيطر

  
شخصا على األقل، معظمھم من  12كانون الثاني، ھاجم مسلحو داعش فندقا في طرابلس، ما أسفر عن مقتل /في يناير

 وسفارات الجزائر وأعلنوا أيضا مسؤوليتھم عن ھجمات على مقر اقامة السفير اإليراني،. المدنيين، من بينھم أجانب
تيقة يمعأقاعدة ديره ميليشيا داخل ة لداعش سجنا تُ أيلول، ھاجمت جماعات تابع/في سبتمبر. وكوريا الجنوبيةالمغرب و

  .حراس السجن على األقلمن  3 لمقت في طرابلس، ما تسبب في الجوية
  

حزيران، /يونيوإلى كانون الثاني /يناير الممتدة منخالل الفترة  الترھيبمسلحو داعش حالة من في درنة، فرض 
 20في . على األقل رجال مثليين 4لمعارضيھم وخارج نطاق القضاء  واإلعدام العامة بأعمال الجلد تميزت 
 45عن مقتل  ات بسيارات ملغومة في القبة، بلدة قرب درنة، ما أسفرشباط، قالت داعش إنھا نفذت ھجم/فبراير

، وھي ميليشيا "درنةمجاھدي مجلس شورى " أجبرحزيران، /في يونيو. شخصا على األقل، معظمھم من المدنيين
لكن المواجھات المسلحة استمرت في المدينة، ومرتبطة بالقاعدة، مسلحي داعش على االنسحاب من مركز 

تشرين األول، قتل متشددو داعش رجال بعد إجباره على حفر قبره بنفسه، وقتلوا /كتوبرأوفي . الثاني تشرين/نوفمبر
  .الشوارع في بعد أن سحلوهآخر 

  
فيديو  ، نشروا مقطع2015 شباط/فلية المجاورتين، وفي فبرايروعلى سرت وقرى ھراوة والنسيطر مسلحو داعش 

 آخر لداعش، فيديوكما نُشر مقطع . في سرت ينشخصا، أغلبھم أقباط مصري 21رؤوس  ونيقطع ظھرون فيه وھمي
. في سرت وجنوب ليبياعلى األقل من المسيحيين األثيوبيين في حوادث منفصلة  30نيسان، يُظھر مقتل /في أبريل

ن سكاوأسفرت اشتباكات مسلحة بين . آب، أنشأ مقاتلو داعش إدارة عامة ومحكمة إسالمية في سرت/وفي أغسطس
  .المدنيين ھم منبعضلكن  ، معظمھم من المقاتلين،على األقل ةحالة وفا 29عن لداعش  محليين والجماعات التابعة

  
رجلين متھمين بممارسة السحر، وصلبوا شيخا  يداعش رأس منن ملثموأعضاء  قطعتشرين األول، /في أكتوبر
  .صوفيا مسنا

  

  النازحون داخليا
من سكان تاورغاء، وسكان طمينة والكراريم،  40000واصل المجلس المحلي لمصراتة والميليشيات التابعة له منع 

جرائم يقولون إنھا  ، بسببوالعقاب الجماعي ضد اإلنسانية جريمةمصاف المن العودة إلى ديارھم في ما يرقى إلى 
متناثرين في مخيمات مؤقتة  نوالمھجروظل ھؤالء . 2011ارتكبت من قبل بعض سكان تاورغاء خالل ثورة 

فشلت السلطات الليبية في وضع حد لھذه . لكنھم يتعرضون للمضايقة واالعتقال التعسفيوومساكن خاصة عبر البالد، 
  .2011ما استمر الجناة في اإلفالت من العقاب منذ الجريمة المستمرة، بين

  
شخص نازحا داخليا بسبب األعمال العدائية المسلحة الجارية في جميع  400000وفقا لألمم المتحدة، ظل حوالي 

  .أنحاء البالد، التي أجبرتھم على مغادرة منازلھم
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  المھاجرون والالجئون وطالبو اللجوء
. 2015والمھاجرين إلى أوروبا من ليبيا عن طريق البحر في  وطالبي اللجوء الالجئينوصلت أعداد كبيرة من 

تشرين /نوفمبر آخرالغالبية العظمى من ليبيا، حتى إلى ايطاليا من شمال أفريقيا،  شخص 143500 وصل أكثر منو
أيار، رفع االتحاد األوروبي /في مايو. ن على األقل في البحر خالل نفس الفترةآخرو 3100ومع ذلك، ھلك . الثاني

  .بشكل ملحوظ مھمات البحث واإلنقاذ وسط البحر األبيض المتوسط
  

  .الموارد ليات بحث وإنقاذ محدودة فقط، متذرعين بنقصوفر ما تبقى من حراس الساحل الليبي الناشطين عم
  

ن وجدوا بدون وثائق إقامة مكافحة الھجرة غير الشرعية احتجاز طالبي اللجوء والمھاجرين، الذي واصلت إدارة
 وحرموھم من وا معاملتھمؤرسمية، واحتجزتھم في ظروف غير إنسانية، حيث اعتدى عليھم حراس السجن وأسا

  .في ظل اإلفالت من العقاب ،الرعاية الطبية
  

  .كما أساءت شبكات المھربين اإلجرامية للمھاجرين وطالبي اللجوء، وعرضتھم للعمل القسري
  

  الرئيسيةاألطراف الدولية 
 وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول االتحاد األوروبي ومصر لعبت األمم المتحدة والواليات المتحدة

وفرنسا عدة  والمملكة المتحدة أصدرت الواليات المتحدة. واإلمارات العربية المتحدة أدوارا ھامة في الصراع الليبي
  .الم التي تقودھا األمم المتحدةبيانات تدعم مبادرة الس

  
يا، شباط، نفذت طائرات حربية مصرية غارات جوية ضد أھداف مزعومة لداعش في مدينة درنة شرق ليب/في فبراير

أسفر ما  شخصا معظمھم من المسيحيين األقباط المصريين على يد مسلحي داعش، 21لـ انتقاما لعمليات قتل مزعومة 
، الشرقية مدينة أجدابيا لمتحدة غارات جوية علىالواليات ا ، نفذتحزيران/في يونيو. مدنيين على األقل 7عن مقتل 

، ال يزال موت الملخصوإلى حدود كتابة ھذا . لتنظيم القاعدة ينالميدانيفي محاولة لقتل مختار بلمختار، أحد العناصر 
  .بلمختار غير مؤكد

  
آذار، وافق مجلس حقوق اإلنسان على بدء التحقيق من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في /في مارس

  .2014كانون الثاني /يناير 1انتھاكات حقوق اإلنسان الجارية في ليبيا منذ 
  

شملت االنتھاكات  أنأيلول /في سبتمبر شفوي لبعثة التحقيق التابعة لمكتب المفوض السامي أول استعراضوجاء في 
قانوني واالحتجاز والقتل بشكل غير  منازل وقصف المستشفياتالتدمير واالنتقام بمدنية، أعيانا ھجمات على مدنيين و

وذكر التقرير أيضا . وفاةالفي بعض الحاالت إلى  ما أدى، السيئة المعاملة والتعذيب وغيره من ضروب التعسفي
الالجئين وطالبي اللجوء وقال إن  ،لنشطاء والصحفييناألصل واختطاف ا ھوية عمليات االختطاف على أساس

  .لالنتھاكات معرضون
  

آذار، وأكد /ليبيا، وفريق خبراء ليبيا في مارس اليات بعثة األمم المتحدة لدعمجدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة و
تموز، اعترضت روسيا /يوليوفي . هلغائمجددا على حظر األسلحة الدولي على ليبيا، رغم جھود ليبيا ومصر إل

  .عرقلة محادثات األمم المتحدة للسالمعقوبات على شخصين بتھمة  والصين على قرار لمجلس االمن يفرض
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 EU("لمكافحة مھّربي البحر األبيض المتوسط  ةاألوروبيالقوة " أيار، وافق االتحاد األوروبي على إنشاء/في مايو
NAVFOR MED(وفي . ُمخول لھا استخدام القوة ضد شبكات تھريب البشر في ليبيا ةوبحري ةجوي ، وھي قوة

دخلت مرحلتھا الثانية حيث " عملية صوفيا"تشرين األول، أعلن االتحاد األوروبي أن العملية التي ُسميت /أكتوبر
 لتھريبھا ھا وتحويلھا في أعالي البحار، عندما يشتبه في استخداموحجز الصعود على متن السفن وتفتيشھا"يمكنھا 
  ".بھم واالتجار البشر

  
حظر األسلحة على ليبيا من أن اإلمارات العربية المتحدة انتھكت  ةمسربرسائل  تين الثاني، زعمرتش/في نوفمبر

  .أسلحة إلى جانب واحد من الصراعخالل توريد 
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