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 ليبيا

 
من أجل فرض  2016في  دولياالمعترف بها لمتحدة، ا األممالمدعومة من طرف  "الوطني الوفاقحكومة "كافحت 

 علىالتنافس  في ،طرابلس وأخرى في شرق ليبياواحدة في  ،ناسلطت؛ إذ استمرت نفسها في العاصمة طرابلس

 .التحتية ىوالبن الشرعية والسيطرة على الموارد

 

 إلى تفاقم األزمة اإلنسانية مع ما أدىدم، اصتالواصلت  وعشرات الميليشيات الحكوماتجميع  معة القوات المتحالف

مثل الرعاية  ،الخدمات األساسيةالحصول على من أجل ن . كافح السكان المدنيومليون نازح داخليا نصف وجود قرابة

 .الصحية والوقود والكهرباء

 

قتل غير قانونية، والتعذيب وعمليات  لحكومتين في االعتقاالت التعسفيةلعة والقوات المسلحة التاب الميليشياتشاركت 

العصابات اإلجرامية والميليشيات سياسيين وصحفيين . اختطفت واالخفاء القسري والهجمات العشوائية واالختطاف

 آفاق ةم أيولم يقد، الوطني مختالنظام العدالة الجنائية مالية. ظل لتحقيق مكاسب سياسية و ،أطفالبينهم ومدنيين، 

مجلس إياها  منحهاسلطة قضائية على ليبيا امتالكها  ، رغم"المحكمة الجنائية الدولية" لم تفتحفي حين للمساءلة، 

 .تحقيق جديد في الجرائم المستمرة ، أيالدولي األمن

 

كرية في ليبيا لدعم القوات واإلمارات أنشطتها العس فرنساوالمملكة المتحدة و الواليات المتحدةبحسب تقارير، وسعت 

 .في سرت وبنغازي في محاربة المتطرفين

 

التي أعلنها عاصمة  سرت السيطرة على أجزاء كبيرة من( "داعش"ـ )المعروف أيضا ب "اإلسالمية الدولةفقد تنظيم "

الناس  داعش . أعدمفي القتال مع القوات الليبية واألجنبية متورطا ، وظل2015 حزيران/منذ يونيواستقر ، حيث له

مية في للشريعة اإلسال اوضيق اشددمت اوفرض تفسير ،و"الخيانة"سحر الممارسة بسبب مزاعم بدون محاكمات 

 .المناطق الخاضعة لسيطرته

 

ليبيا في طريقهم إلى  عبروا وطالبي اللجوء، والالجئين من أفريقيا والشرق األوسط ،المهاجرين آالف عشرات

بينما . غير آمنة قواربمتن  علىأثناء عبور البحر المتوسط شخصا على األقل  4518فقدان أو غرق  أوروبا، مع

 اإلجباريللعمل منهم في مرافق احتجاز المهاجرين العديد والحراس الجماعات المسلحة ضت عر   ،في ليبياكانوا 

 .والتعذيب واالعتداء الجنسي واالبتزاز

 

 االنتقال السياسي والدستور

 طرابلس للسيطرة علىإلى  آذار/مارسفي ، ، وهو أعلى هيئة لحكومة الوفاق الوطني"الرئاسي مجلس"الوصل 

المعلنة من طرف واحد  ،"الوطني حكومة اإلنقاذ"الوزارات والمرافق الحكومية التي كانت في السابق تحت سيطرة 

 لفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني. نيسان/بريلأفي  تاستقالوالتي 
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المؤتمر "جزء من عودة مع عن ال، أعلن رئيس الوزراء السابق لحكومة اإلنقاذ الوطني ألولتشرين ا/في أكتوبر

"، وهو هيئة مجلس الدولةـ "على مبنى طرابلس التابع ل وا، المجلس التشريعي السابق، واستول"الوطني العام

 ابعة لحكومة الوفاق الوطني.تاستشارية 

 

واستمرت  الرئاسي مجلسالمجلس الوزراء المقترح من قبل بعتراف المؤقتة، في الوقت نفسه، اال الحكومةرفضت 

حكومة الوفاق  كافحتباعتراف دولي،  هارغم تمتع. في العمل كسلطة منافسة من البيضا وطبرق في شرق ليبيا

 .وكسب السلطة والسيطرة على األراضي والمؤسساتداخلي لكسب التأييد الالوطني 

 

على  ،مع الحكومة المؤقتةحفتر والمتحالف  ، تحت قيادة الجنرال خليفة"الليبي الجيش الوطنيـ "بيسمى  ماسيطر 

تشريعية الهيئة الظلت . محطات رئيسيةعلى  استولوا، حيث يالهالل النفطفي ذلك في  ، بما2016طق كبيرة عام امن

ون لحكومة نواب معارضعرقل على مدار العام، . ، متحالفة مع الحكومة المؤقتةالليبي" مجلس النواب"في ليبيا، 

 ة.مقترح، التصويت على حكومة مم المتحدةالوفاق الوطني، التي تدعمها األ

 

، الواقع بحكم األمر حالة الطوارئوهي األحكام العرفية،  عقيلة صالح ، أعلن رئيس مجلس النوابحزيران/يونيو في

تلك على  اعسكريا حاكم ورياظالن قالرزا عبد الجيش الوطني الليبي أركان ، وعين رئيسفي المنطقة الشرقية

 .حكام عسكريينبمنتخبين المدنيين البلدية المجالس المن رؤساء  اعددالناظوري عوض ومنذ ذلك الحين، . المنطقة

 

 مجلس النوابعجز في ضوء أنه  ،"المجلس األعلى للدولة"، رئيس عبد الرحمن السويحلي، أعلن أيلول/في سبتمبر

 .التشريعيةالسلطات ها ، بما فيسلطاتللدولة جميع ال المجلس األعلىسيمارس ف، التصويت على حكومة عن

 

 ت، وظللدستورأولي ل اللمسات األخيرة على مشروع "الليبية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستورلم تضع "

 .في خالفات داخلية مشغولة

 

 األمن والميليشيات المسلحة

ة والقوات العسكرية، متنافسال ميليشياتالعشرات تواصل التراب الوطني،  الرقابة على تمارسغياب سلطة دولة  في

 واختطفتالمدنيين دون تمييز،  قصفت. القانون الدولي مع اإلفالت من العقاب ، خرقهاوالءاتها وأجنداتمع اختالف 

 .مدنيةالات ممتلكتدمير الو خارج القانون،االعتقال التعسفي القتل ومارست التعذيب وقسرا،  ت الناسفوأخ

 

السكان لتفسير  واضوعر   ،الساحليةسرت  مدينةداعش على ن لون موالسيطر مقاتلو، 2016في النصف األول من 

الضحايا  جثث وا، وغالبا ما تركأمام المألبتر األطراف، والقتل والجلد العلني،  صارم للشريعة اإلسالمية التي شملت

 في الساحات.

 

 المسلح وجرائم الحربالنزاع 

من . وسرت ،شرقالفي بنغازي ودرنة في غالبا ، دون تمييز قصف مناطق مدنيةائل المتحاربة اصلت الفصو

طفال،  28بينهم من ، 146 جرحطفال، و 30عنف، بينهم مدنيا في أعمال  141تل ، ق  آب/حتى أغسطس آذار/مارس

 ."يبيالفي دعم للبعثة األمم المتحدة ـ "وفقا ل
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، وهو "زيثوار بنغاشورى "مجلس على حساب قوات التحالف تقدما كبيرا ني الليبي وحقق الجيش الوطالشرق،  في

 تشرين الثاني/من شهر نوفمبر اعتبارا. "أنصار الشريعة" سالمية مثلإميليشيات مجموعات مسلحة منها تحالف 

أجانب، ون وبيين فيهم لمئات المدنيين، بمال يزال  بنغازي، حيثفي  حي قنفودة، ظل القتال يتركز في 2016

 ن، بمن فيهم أطفال،مدنيو كافح  .2014منذ ومسلحين الجيش الوطني الليبي  المواجهة بين بسبب ينمحاصر

 .المحدودة والكهرباء والمواد الغذائية لحصول على الرعاية الطبيةل

 

صبراتة لدة هداف في بأ ضدمريكية أجوية ضربات  داعش خالل اتحتجزهم انتل مدنيان صربي، ق  شباط/فبراير في

 وفي الشهر نفسه، هاجمت طائرات مجهولة مستشفى في مدينة. لمقاتليناأيضا عشرات  ت، قتليغربالساحل في ال

 كبيرة. أضراربعلى األقل من المدنيين وتسبب مدنيَّين  درنة، ما أسفر عن مقتل

 

ضربات جوية أمريكية، ب ةمودعم، حكومة الوفاق الوطني الجماعات المسلحة المتحالفة معشنت ، أيار/في مايو

 .ا الملخصهذكتابة إلى حدود عمال العدائية استمرت األ. في سرتداعش  هجوما عسكريا ضد مقاتلي

 

شاركت في تحالف ميليشيات وهو ، مجاهدي درنة"شورى مجلس "لقتال ضد الجيش الوطني الليبي ا في درنة، واصل

 .2015المدينة عام  بداعش في طاحةاإل

مصابة بأعيرة نارية، وفي  جثة مجهولة الهوية بالقرب من القمامة في بنغازي 14على  عثر، تموز/يوليو في

ثار أعيرة نارية وعالمات تعذيب في حي آ مجهولة الهوية عليها ثجث 10، تم العثور على تشرين األول/أكتوبر

 ةأياآلن، لم تعلن السلطات  وحتىالجيش الوطني الليبي.  وقع الحادثان في مناطق خاضعة لسيطرة. نغازيفي بمجاور 

، لنازحي تاورغاء في طرابلسآخرون في معسكر  6توفيت امرأة وأصيب ، تشرين األول/في أكتوبر. لتحقيقاتهانتائج 

 .قصف من قبل قوات مجهولة نتيجة

 

 في الحجزوفيات الوالتعذيب، و ،التعسفي االعتقال

 تعسفياعتقال النساء واألطفال، في  بعض ن فيهملين، بمآالف المعتقاحتجاز سلطات السجون والميليشيات  واصلت

ل إلى ، تفتقر معظم السجون من سجن إلى آخرالظروف تختلف بينما . أو محاكمة عادلة دون توجيه اتهامات مطو 

 حراس وأفراد الميليشيات معاملة. أساء تفي بالمعايير الصحية الصحيللصرف منشآت  وأ صالحة منشأة طبية

 .مع اإلفالت من العقاب وهمعذبو المعتقلين،

سجن البركة في من  عنهمالمشروط معتقال بعد اإلفراج  12مسلحة مجهولة  اتحزيران، قتلت مجموعيونيو/في 

عنف ضد  واتهموا بالمشاركة في أعمال ة،أعضاء في حكومة القذافي السابق جميعا شخصا 12. كان الـ طرابلس

. جثث في مواقع مختلفة في أنحاء طرابلسال ر علىوعثتم الألسر، لفقا و. 2011متظاهرين مناهضين للحكومة عام 

 .أي تحقيق في هذه الجرائم ي جر  لم ، الملخصكتابة هذا إلى حدود 

 

 قضائيالنظام ال

مغلقة، في حين غالبا ظلت المحاكم في الشرق . انهيار نظام العدالة الجنائية في ليبياإلى أدى انعدام األمن المستمر 

عرضت التي قضايا جميع الفي أحكام في إصدار فشلت المحكمة العليا . في أماكن أخرى بمستوى منخفضاشتغلت 

الخاص للشريعة اإلسالمية  ات داعش تفسيرهافي سرت وضواحيها، نفذت مجموع. بسبب االنقسامات السياسيةعليها 

 .غير محتشم"، والزنا" تداء لباسلتدخين، وارعلى االمناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك معاقبة الناس  في
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 المحكمة الجنائية الدولية

في ليبيا وفقا لقرار مجلس  جرائم ضد اإلنسانيةالحرب والللتحقيق في جرائم  االجنائية الدولية تفويض المحكمة تمتلك

ة أي تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولي ةالعام ةالمدعيلم تفتح . 2011 شباط/فبراير 27الصادر في  1970األمن رقم 

 .المواردبدعوى نقص مستمرة في ليبيا، الوالجرائم الجسيمة  في جديدة

 

هو لمحكمة الجنائية الدولية حيث لالقذافي،  السلطات الليبية سيف اإلسالم القذافي، نجل الزعيم السابق معمرلم تسلم 

اعتقاله القذافي من قبل ميليشيا في الزنتان منذ جز . احت  2011اإلنسانية خالل انتفاضة  مطلوب الرتكابه جرائم ضد

 .2014حزيران /مم المتحدة في الزنتان في يونيوقبل مراقبي األمن ، وشوهد للمرة األخيرة 2011 في

 

للمحكمة الجنائية  ةالعام ةالمدعي تأعلن تشرين الثاني،/نوفمبر 9 في وليمجلس األمن الدإلى أحدث تقرير لها في 

 .لتشمل الجرائم الخطيرة األخيرة والجارية 2017ليبيا في في تحقيقات الوسع سين مكتبها أودا الدولية فاتو بنس

 

 عدامعقوبة اإل

، فرضت 2011القذافي في بمنذ اإلطاحة . مادة تنص على عقوبة اإلعدام 30يتضمن قانون العقوبات أكثر من 

حكومة  مسؤولين سابقين في 8ام، بما في ذلك ضد باإلعد اماحكأجميع أنحاء البالد  المحاكم المدنية والعسكرية في

 .2010اإلعدام منذ ب حكمغير المعروف إن تم تنفيذ أي من . 2015 عام يشوبها خللالقذافي في محاكمة 

 

 ن داخلياالنازحو

وية مثل أنشطة حيب القيامالمفوضية  تستطعلم . ألفا 435سكان ليبيا النازحين داخليا بـ  لالجئيناألممية  تقدر المفوضية

 .التمويل لبرامجها اإلنسانيةنقص  الطفل في مراكز االعتقال بسبب خدمات حماية

 سكان تاورغاء،من ألفا  40 منع واصلت الميليشيات والسلطات في مصراتةما يرقى إلى جريمة ضد اإلنسانية،  في

 ،المدنهذه إلى الناس من  عزىت  ، 2011جرائم مزعومة خالل ثورة بسبب  من العودة إلى ديارهمكراريم ، وطمينة

 .لقذافينشطاء ومقاتلين مناهضين لضد 

 

لنازحين من تاورغاء ا ةعود مصراتة وتاورغاء اتفاق مصالحة يهدف إلى ضمان ، وقع ممثلوآب/أغسطس في

المساءلة عن الجرائم  االتفاق علىكما ينص . البنى المتضررة التعويض لكال الجانبين وإعادة بناء باإلضافة إلى

 بعد. دخل حيز التنفيذيإال أنه لم . خطيرةال

 

 والتعبيرالرأي حرية 

عم، حزيران/في يونيو عم ز  في سرت، . في بنغازيالزنتاني  خالد المستقل قتل المراسلأن مقاتال في صفوف داعش  ز 

يزعم ، ولأيل/، وفي سبتمبرتموز/يوليو فيوك فس قتل المصور الصحفي عبد القادرداعش أطلق النار و  منمقاتال أن

 .جيرون أورليمانس النار وقتل المصور الصحفي الهولنديداعش أطلق  مقاتلأن 

 

ال يزال مهمة في ليبيا،  أثناء 2014 أيلول/، صحفيين تونسيين فقدا في سبتمبرقطاريال سفيان الشورابي ونذيرمصير 

 .مجهوال
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اعتقلت كانون الثاني، يناير/، في "حدود مراسلون بالـ "وفقا ل. خفت صحفيين آخرينأاختطفت الجماعات المسلحة و

ربحي،  بدر "HD ليبيا"لمحطة التلفزيون  امحلي في بنغازي مراسالالجيش الوطني الليبي متحالفة مع وعذبت وحدة 

 .أيام 3لمدة 

 

 الجندرية  والهوية التوجه الجنسيو النساءحقوق 

لها عالقات جنسية في أن وجته أو قريبته ألنه يشك قوبة مخففة للرجل الذي يقتل أو يجرح زبعيسمح قانون العقوبات 

في  ستمر قوانين األحوال الشخصيةتو سريكاف العنف األبشكل غير ويحظر القانون الليبي . خارج نطاق الزواج

 .خاصة فيما يتعلق بالزواج والطالق والميراثضد المرأة،  التمييز

 .سنوات في السجن 5لى صل إعليها بما يويعاقب محظورة العالقات الجنسية المثلية 

 

 االختطاف واالختفاء القسري

اختطفت . اإلفالت من العقابمع ن، و، بمن فيهم السياسيون والصحفيهمخفاءإو ختطاف المدنيينليشيات ايواصلت الم

 شلا إذا فقتل ضحاياهتغالبا ما هي كبيرة من أسرهم، و سكان، بمن فيهم أطفال، مطالبة بفديةالالجماعات اإلجرامية 

 في دفع هذه المبالغ.  األقارب

 

 المدعي العامو نوناعبد المعز بفي طرابلس  المجتمع المدني في شطانال ،في عداد المفقودين نزالوي الالذين من بين 

سيف اإلسالم القذافي، . 2014قبل جماعات مجهولة في  اختطف منكالهما ، جروشيال ناصرالعبد  في بنغازي

في محكمة  باإلعدام غيابيا من قبل ة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وحكم عليهلمحكمة الجنائيلالمطلوب 

من القذافي . احتجز في الزنتان 2014 حزيران/آخر مرة في يونيو شوهد ،2011طرابلس عن الجرائم خالل ثورة 

 .2011في الزنتان بعد اعتقاله في  "لواء أبو بكر الصديق"قبل 

 

 اللجوء ون وطالبوالمهاجرون والالجئ

، سجلت تشرين الثاني/من نوفمبر اعتبارا. أوروبا عبر ليبيا هم نحوتدفق وطالبو اللجوء والمهاجرون يواصل الالجئون

كانون /طريق البحر من شمال أفريقيا منذ يناير لى إيطاليا عنع اوافد 342774أكثر من لالجئين األممية  المفوضية

من قدوا أثناء عبورهم البحر المتوسط على األقل حتفهم أو ف   4518لقي ا للمفوضية، ووفق. معظمهم من ليبيا ،الثاني

في ليبيا اعتبارا من  موجودونوطالب لجوء  امهاجر 771146أن  "المنظمة الدولية للهجرة"قدرت . ليبيا إلى أوروبا

 .تشرين الثاني/نوفمبر

 

وإلى مراكز يابسة النحو  الجئينمهاجرين و واعادأو ،قواربالليبية أعضاء حرس السواحل أو البحرية  اعترض

في حين أن . العتداء الجسدي واللفظيل ،في كثير من األحيانمع إخضاع المهاجرين الذين اعترضوهم، عتقال، اال

فإن ميليشيات  ،معظم مراكز احتجاز المهاجرين ديريوزارة الداخلية " التابع لمكافحة الهجرة غير الشرعية "جهاز

 .غير رسميةأخرى احتجاز مرافق  على يسيطرون مهربينو

 

مهاجرين والجئين احتجزوا ميليشيات المسؤولون وال. غايةسيئة للظلت الظروف في مرافق احتجاز المهاجرين 

الحراس ض . عر  الغذاء نقصضوهم لظروف سيئة، بما في ذلك االكتظاظ ومراجعة قضائية وعر   لفترات طويلة دون

 .والعمل القسري، والعنف الجنسي ،رين والجئين للضربوأفراد الميليشيات مهاج
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االتحاد األوروبي، ودول المنطقة أدوارا هامة في الصراعات المسلحة التي تحدث والواليات المتحدة، لعبت كل من 

عسكرية لدعم القوات الليبية  طةفي أنش تالواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة شاركأفادت تقارير أن  .في ليبيا

 .وبنغازي في سرتداعش  ضد الجماعات المسلحة، أبرزها

المتحدة إلى ليبيا مارتن  التوصل إلى تسوية سياسية بين الفصائل المتحاربة، بقيادة مبعوث األممفي  جهودال فشلت

. وفرنسا وإيطالياالمملكة المتحدة و وعلى األخص الواليات المتحدة كوبلر، والمدعومة من قبل أعضاء المجتمع الدولي

 .على الشرعيةوالتنافس  األطراف في األعمال العدائيةمع استمرار مشاركة  المرجوة النتائجلم تتحقق 

 

مجلس األمن الدولي رقم  بموجب قرار ئي أنشبراء األمم المتحدة في ليبيا، الذ، أصدر فريق خآذار/مارس 8 يوم

عن انتهاكات حظر السالح  ين، وشركات مسؤولاوأفراد عدة، الذي قال إن دوالالنهائي  ، تقريره(2011) 1973

وأوكرانيا والسودان حظر السالح المفروض  اإلمارات ومصر وقطر وتركياانتهكت كل من وفقا للتقرير، . لى ليبياع

 .النزاع أطرافى إلالمركبات المدرعة  وأالطائرات  وأالذخائر  وأ، عن طريق نقل األسلحة 2011 على ليبيا منذ

 

الجماعات المتطرفة في نشطت في قتال  ، كشفت وثيقة مسربة أن القوات الخاصة البريطانيةآذار أيضا/مارسوفي 

طائرة هليكوبتر قتلوا في ليبيا بعد تحطم  اجنودهمن  3ن ، أعلنت فرنسا أتموز/في يوليو. كانون الثاني/ليبيا منذ يناير

، وسعت الواليات المتحدة حملتها الجوية في ليبيا، بناء على آب/في أغسطس. يةمعلومات استخبارخالل عملية جمع 

 .سرتها في ، لتشمل أهدافا في معقلحكومة الوفاق الوطنيطلب 

 

واسعة واعتداءات وثق انتهاكات ي شباط/لحقوق اإلنسان تقريرا في فبراير األممي مكتب المفوض السامي أصدر

 ؛تعذيب وسوء المعاملةو ؛ةهجمات عشوائيو ؛القانونرج اخشملت القتل  ،2014النطاق ارتكبت في ليبيا منذ 

 .ومهاجرين وأطفالحقوقيين و نساء وصحفيينوانتهاكات ضد  وإخفاء؛ اختطافو ؛اعتقال تعسفيو

ليبيا ليقدم تقريرا عن في تكليف خبير مستقل  فيأن ينظر مجلس حقوق اإلنسان بالسامي  رغم توصية من المفوض

 آذار/مارسفي آخر من المفوض السامي  االمساءلة، طلب قرار المجلس فقط تقرير اإلنسان والتقدم نحو حالة حقوق

ويسود  ن الوضع لم يتحسنأبمن فاد مكتب المفوض السامي مجلس األ، أأيلول/سبتمبرآخر تقرير في  وفي. 2017

 .لالمستق مجلس والية الخبيرينشئ الاإلفالت من العقاب، وكرر التوصية بأن 

 

حزيران، يونيو/في . شهرا آخر 12لمدة  حظر األسلحة المفروض على ليبيا الدوليمدد مجلس األمن  آذار،/مارسفي 

حملة على تهريب األسلحة غير لشن تفتيش السفن قبالة أعالي البحار الليبية في محاولة بالمجلس باإلجماع سمح 

الليبية خارج البالد  2فئة  سلحة الكيماويةسمح بنقل األيتموز /من أيضا قرارا في يوليو. مرر مجلس األالمشروعة

في تهريب المهاجرين في  ةستخدمالمالسفن  اعتراض ب، جدد المجلس تفويضه تشرين األول/في أكتوبر. وتدميرها

 .أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا

ليبيا  زوريعمل من تونس وي ا، الذيبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبي في "سيادة القانون وحقوق اإلنسانقسم "قلص 

، بدأ إنتاج نشرة آذار/مارسفي ومع ذلك، . يةحقوقال نتهاكاتاالعن  موميةالع هتقاريرمن ادرا بسبب مخاوف أمنية، ن

 .شهرية عن سقوط ضحايا من المدنيين في ليبيا

 

، "عملية صوفيا"المتوسط،  االتحاد األوروبي عملية بحرية لمكافحة التهريب وسط البحر حزيران، وسع/يونيو في

من دعم عملية صوفيا بطلسي لتزم حلف شمال األ، اتموز/يوليو فيين. الليبيوالبحرية لتشمل تدريب خفر السواحل 

 .الليبيةوالبحرية  خفر السواحل قوات والمراقبة واالستطالع، وكذلك بناء قدرات يةاستخبار معلوماتخالل تقديم 


