
2018 الثاني ینایر/كانون البلد مل         
     

 لیبیا
 

على ن اتنافست حكومت، إذ لیبیاالتي أصابت  ةالمسلح اتاستمرت االنقسامات السیاسیة والصراع
تدعم . المتناحرةاألطراف لتوحید وفترت جھود األمم المتحدة  الشرعیة والسیطرة على البالد،

ال  ھالكنب، ، ومقرھا طرابلس، في الغر(حكومة الوفاق) "حكومة الوفاق الوطني"األمم المتحدة 
تي البیضاء نیمدمقرھا في و ،المنافسة " (الحكومة المؤقتة)المؤقتة اللیبیة الحكومة"تدعم 

 وبنغازي الشرقیتین.
 

الخدمات العامة،  ،االقتصادھاتین الحكومتین شتباكات بین المیلیشیات والقوات الموالیة لاال أنھكت
ألف  200 داخلي ألكثر منببت في نزوح انون، والقضاء، وتسإنفاذ الققطاع الصحة العمومیة، 

 .صشخ
 

، تینالمتنافسالحكومتین  إلى إحدىبعضھا ینتمي جماعات المسلحة في جمیع أنحاء البالد، قامت ال
اف وإخفاء المدنیین والممتلكات المدنیة، اختطالھجوم على ، القانونخارج أشخاص م اعدبإ

 .بنغازي الشرقیتینعلى المدنیین في مدینتي درنة و حصار ، وفرضأشخاص
 

سیطرتھا على  ،)"داعشـ "(المعروف أیضا ب "الدولة اإلسالمیة" اإلسالمي المتطرفالتنظیم  فقد
، 2017. وفي ینایر/كانون الثاني 2016في دیسمبر/كانون األول  ،سرتفي لیبیا،  تھا"عاصم"

في مناطق  داعشبمرتبطون  فرت قوات داعش المتبقیة في بنغازي من المدینة. ال یزال مقاتلون
 .جنوب سرت وبني ولید

 
 200 أكثر من، وھم 2017عام بحرا  لجوء الذین وصلوا إلى أوروباي البوطال ینمھاجرالأغلبیة 

اللجوء الذین انتھى بھم المطاف  ون وطالبوواجھ المھاجر. على متن قوارب وا لیبیاغادر، ألف
مراكز اعتقال غیر العمل القسري في العنف الجنسي، و ،االبتزاز ،في السجن في لیبیا الضرب

بضرب حرس السواحل  والمیلیشیات والمھربین. كما قام الحراسید حكومیة، على رسمیة وشبھ 
العودة إلى مراكز احتجاز ذات ظروف وأرغموھم على  ،ھم في البحروالمھاجرین الذین اعترض

مھاجرا أثناء رحالت  2,772 ، توفيتشرین الثاني/ونوفمبر كانون الثاني/الإنسانیة. بین ینایر
وسط البحر األبیض المتوسط، معظمھم غادروا من الشاطئ قوارب على متن محفوفة بالمخاطر 

 .اللیبي
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 االنتقال السیاسي والدستور
أیار، مایو/شباط وفبرایر/على األراضي والمؤسسات. بین لفرض سلطتھا  حكومة الوفاق تكافح

 ،میلیشیات تدعم سلطة ثالثةسیطر علیھا تكانت طرابلس مواقع في  یلیشیات موالیةاجتاحت م
 ."الوطنياإلنقاذ حكومة "ھي و
 

خلیفة حفتر  المشیر ، بقیادة" (الجیش الوطني)الجیش الوطني اللیبي"في الشرق، واصلت قوات 
ظلت على األراضي في الشرق والجنوب. سیطرتھا مع الحكومة المؤقتة، توسیع  ةحالفتوالم

ولم  ،ةالمؤقت حكومةوالالجیش الوطني  في لیبیا متحالفین مع مجلس النوابو یةتشریعالھیئة ال
 لحكومة الوفاق. على الئحة وزراءتوافق 

 
 النزاع المسلح وجرائم الحرب

بنغازي، قنفودة في حي على  سنتین تقریبااستمر حصارا  الجیش الوطنيأنھى آذار، مارس/في 
الجیش قوات عندما دخلت . "رى ثوار بنغازيمجلس شو"سیطر علیھ مقاتلو الذي كان یُ و

خارج  مقاتلي المعارضة، وأعدمت مدنیین تجرائم حرب، قتلا أنھ، ارتكبت ما یبدو الوطني
 .ھمثالقانون ومثلت بجث

 
من مصراتة،  "ةقوة الثالثل"امنھا ، ھجمت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق ،أیار/مایو 18 في
للجیش  جویةالقاعدة على الأخرى من الجنوب ات محلیة ، ووحد"بنغازيعن سرایا الدفاع "

 51لى إما یصل خارج القانون . أعدم المھاجمون الشاطئ، في جنوب البالد راكالوطني في ب
 .خالل الھجومأُسروا  الجیش الوطني الذینشخصا، معظمھم من مقاتلي 

 
سیطرة على عارض لھا للوتلك الم ة لحكومة الوفاقؤیدالمیلیشیات المشتباكات بین استمرت اال

عشرات لعدید من الجرحى وأسفر عن مقتل اقتال ف الخلّ . أیار/ومایو آذار/بین مارس، طرابلس
على  الموالیة لحكومة الوفاق المیلیشیات وقوات األمن أن تسیطر قبل ،المدنیینبعض و المقاتلین

 العاصمة.
 

على وسائل  2017 تموز/ویولیو 2016 حزیران/بین یونیوالفیدیوھات ظھرت العدید من 
إعدامات خارج القانون في الجیش الوطني  يمقاتل، على ما یبدوتُورط،  جتماعياالالتواصل 

 ةالمدعی تآب، أصدرأغسطس/ 15في . شرق لیبیافي أُسروا  الذيجثث مقاتلي العدو التمثیل بو
أحد قادة الجیش  ،ورفليال حق محمودفي ذكرة اعتقال م "لمحكمة الجنائیة الدولیةا"لدى  ةالعام

 لوطني أنھ اعتقلالجیش ا آب، أعلنأغسطس/ 18لمتورطین في ھذه التسجیالت. في الوطني ا
عن جدیدة أي معلومات  وطنيالجیش القدم یُ ، لم أیلول/سبتمبرإلى غایة الورفلي الستجوابھ. و

 .حالة التحقیق المزعوم ضده
 

ومدنیین الجیش الوطني  تليمقامن  9قطع مسلحون مجھولون رؤوس ، آب/أغسطس 23في 
للجیش الوطني، فقا والجفرة. وي الجیش الوطني ف سیطر علیھایُ اثنین في ھجوم على نقطة تفتیش 

 الھجوم.من قام ب ھو  فإن داعش
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، على مدینة درنة الشرقیة شھرا 14دام الذي حصاره  الجیش الوطني ، كثفآب/في أغسطس
مسلحة ، وھو تحالف من جماعات "نةدرمجاھدي شورى مجلس "التي ظلت تحت سیطرة 

عن  نوصحفیو ،نشطاء ،عضاء المجلس المحليأفاد أحفتر والجیش الوطني.  خلیفةتُعارض 
بشكل متقطع تدابیر الجیش الوطني  سانیة وشیكة في المدینة، حیث فرضأزمة إناحتمال وقوع 

 تسلیم غاز الطھي، المواد الغذائیة، والوقود.منع صارمة شملت 
 

تشرین األول، ھاجم مسلحون مجھولون، من بینھم انتحاري، محكمة في مصراتة /توبرأك 4في 
وإصابة العدید من  ،على األقل 4إلجراءات الجنائیة العادیة، ما أسفر عن مقتل تجري احیث 

 داعش الھجوم. ىوتبناألشخاص. 
 

 16قتل أسفرت عن مو ،قوات مجھولة ضربات جویة في درنة نفذت، تشرین األولأكتوبر/في 
 أي جھة الھجوم. تتبنَّ طفال. لم  12مدنیا، من بینھم 

 
 36خارج القانون أعدمت للجیش الوطني  موالیة جماعات أن أیضا، بدا تشرین األول/أكتوبر في

 مدینة األبیار الشرقیة التي یُسیطر علیھا الجیش الوطني.رجال في 
 

 نوالنظام القضائي والمعتقل
المدنیة والعسكریة في أغلب المحاكم . ظلت 2014منذ عام  تقریبا یةنظام العدالة الجنائانھار 

 .خفضةنأخرى بقدرة مظلت تشتغل في مناطق  مافی ،الشرق والجنوب مغلقة
 

الداخلیة والدفاع  اتتحت سلطة وزار شكلیا ، في كثیر من األحیانسلطات السجونواصلت 
دون المطول  االحتجاز التعسفيرھن لین لمعتق، احتجاز آالف اتینالمتنافس تینوالعدل في الحكوم

، تابعة لھا سریةغیر رسمیة وغالبا مراكز اعتقال تُدیر لتي تھم. وتحتجز أیضا المیلیشیات، ا
 .معتقلین في ظروف مماثلة

 
في طرابلس، الھیئة المسؤولة عن إدارة السجون التابعة لوزارة  "لشرطة القضائیةلـ "جھاز اوفقا 
غرب،  ،شرقدیرھا في معتقل في السجون التي تُ  6,400یُوجد  ق،في حكومة الوفا العدل

وجیھ ت في مرحلة ما قبلون ُمعتقلون لباقاجریمة. ب واكمفقط حُ منھم  بالمئة 25 وجنوب البالد،
غیر  اعدد ،الحكومتین في لیبیاالدفاع والداخلیة، في  اوتحتجز وزارت أو قبل المحاكمة.ھم تال

 تدیرھا المیلیشیات.سریة اعتقال مراكز افة إلى إلضبامعروف من المعتقلین، 
 

نون غیر لیبیین، محتجزین معظمھم من النساء واألطفال، بمن فیھم مواطال یزال مئات المدنیین، 
في  "الھالل األحمر اللیبي"دیره یُ وفي مخیم  ،مصراتةو في طرابلسون دون تھم في سج

اإلفراج عنھم . من غیر المحتمل زعومیناعش المبمقاتلي د تبسبب ما یبدو أنھا صال مصراتة
 ھم األصلیة.التنسیق مع بلدان غیابوة المؤكدجنسیتھم غیر بسبب 
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في  وزارة الداخلیةل موالیة، وھي میلیشیا "طرابلسكتیبة ثوار ت "، اقتحمأیار/مایو 26في 
آخر  إلى موقعھا من تونقل ،في طرابلسإصالحیة معروفة باسم "سجن الھضبة"  حكومة الوفاق،

رئیس المخابرات السابق عبد  منھم، معتقلین ھناك كانوا عھد القذافيمسؤولین في  في طرابلس
الساعدي القذافي، ابن الزعیم اللیبي و، ةأبوزید دورد هللا السنوسي، رئیس الوزراء السابق

 المخلوع معمر القذافي.
 

 المحكمة الجنائیة الدولیة
الجرائم  ،لتحقیق في جرائم الحرباالیة و" جنائیة الدولیةالمحكمة ال"لدى  ةالعام ةالمدعیتملك 

، عمال بقرار 2011 شباط/فبرایر 15كبت في لیبیا منذ ضد اإلنسانیة، واإلبادة الجماعیة التي ارتُ 
 .1970 ي رقممن الدولمجلس األ

 
التھامي،  حق محمد خالدبمذكرة اعتقال المحكمة الجنائیة الدولیة أصدرت ، نیسان/في أبریل

بتھمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ،لقذافيفي عھد ا "جھاز األمن الداخليـ "الرئیس السابق ل
 ھ. مكانال یُعرف ا الملخص، إلى حین كتابة ھذ. 2011ضد اإلنسانیة خالل انتفاضة عام 

مذكرة اعتقال أصدرتھا المحكمة الجنائیة ل اخاضع سیف اإلسالم القذافي، نجل القذافي،ظل 
محكمة االستئناف في كمت اح، 2015بارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة. عام تُھم اجھة الدولیة لمو
أبو میلیشیا  قالت. 2011كبت خالل انتفاضة عام جرائم ارتُ القذافي باإلعدام غیابیا عن طرابلس 

 حزیران/یونیو 9في أنھا أفرجت عنھ ، 2011في الزنتان، التي احتجزتھ منذ عام  بكر الصدیق
شاھد ولم یتسن تأكید إطالق سراحھ. لم یُ  اللیبي.أقره البرلمان لعفو لقانون إلى  مستندة ،2017

 .2014حزیران یونیو/منذ القذافي أو یسمعوا عنھ  المراقبون الدولیون المستقلون
 

 اإلعدامعقوبة 
التعبیر فعال أوتشمل  عقوبة اإلعدام،مادة من القانون الجنائي اللیبي على  30أكثر من تنص 
فرضت محاكم . أنشطة محمیة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وھي ن الجمعیاتوتكوی

، وغالبا 2011عام  عسكریة في جمیع أنحاء البالد عقوبة اإلعدام منذ اإلطاحة بالقذافيمدنیة و
عسكریة لیبیة بة. حكمت محاكم مدنیة وإلجراءات القانونیة الواجلبعد محاكمات تشوبھا انتھاكات 

، إال أنھ لم یتم تنفیذ اإلعدام منذ 2011منذ عام  باإلعدام، د غیر معروف من األشخاصعلى عد
 .2010عام 

 
 ن داخلیاوالنازح

حتى  شخصألف  217بـ عدد النازحین داخلیا في لیبیا  "المنظمة الدولیة للھجرة" تقدر
 ري.بنغازي، سرت، مصراتة، وأوبامن معظم النازحین وفقا للمنظمة،  .أیلول/سبتمبر

 
من العودة إلى شخص من تورغاء ألف  35 منعفي  في مصراتةمیلیشیات السلطات وال تاستمر

على اتفاق، بوساطة من  دقتاأنھا صحزیران /یونیو 19حكومة الوفاق في دیارھم، رغم إعالن 
لعودة إلى باتاورغاء لسكان تاورغاء إلنھاء خالفاتھم والسماح سكان بینھا وبین األمم المتحدة، 
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بارتكاب جرائم خطیرة كمؤیدین سكان تورغاء ، الذین اتھموا ممثلو مصراتةدیارھم. طالب 
التي أطاحت بھ، كما ھو منصوص علیھ  2011للزعیم اللیبي معمر القذافي خالل انتفاضة عام 

لتعویض األشخاص الذین اعتقلوا وأسر الضحایا  اصندوقبأن تُنشئ حكومة الوفاق في االتفاق، 
، لم حین كتابة ھذا الملخص وإلى. 2011 آب/وأغسطس شباط/بین فبرایر تلواوا أو قُ قدالذین فُ 

الت النازحة من العائفي منع ھذا الصندوق، وتستمر قوات مصراتة تُنشئ بعد حكومة الوفاق 
 في تاورغاء. االعودة إلى دیارھ

 
 3,700 حوالي راُھّجرت قس، مقره في "المنفى" في طرابلسو ،وفقا للمجلس البلدي في بنغازي

، ةمصرات طرابلس،مثل مأوى في المدن الغربیة  بحثت عنو ،2014منذ  بنغازي ة منعائل
 أو استولتھا أحرقتو أ ھمدیار للجیش الوطنيتابعة وزلیتن، بعد أن ھاجمت میلیشیات  خمس،
مصراتة وطرابلس عددا من النازحین من بنغازي، سلطات  اعتقلتباإلرھاب.  مواتھمتھعلیھا، 

عائلة أخرى من  9,200ھناك اإلرھاب مشكوك فیھا. وبمزاعم بناء على في كثیر من األحیان و
 .داخلیا في غرب لیبیا بسبب النزاع في الشرق تبنغازي نزح

 
 والتعبیرالرأي حریة 

 إعالمیین. مدونین، و ،صحفیین، اءشطن، وھددت، واعتدت جسدیا على جماعات مسلحةضیقت 
 

عبد هللا  "وكالة فرانس برس"مصور في بنغازي للجیش الوطني  تابعةقوات األمن ال تاعتقل
لیوم واحد في كل مرة.  - نیسان/أبریل 2و آذار/مارس 28في  -دومة مرتین خالل أسبوع واحد 

 25یوم ى جرحدث عالمي  وھو ،"األرضـ "ساعة تغطیتھ لاعتقل بسبب وفقا لعائلة دومة، 
من منظمي أشخاص  4من لفترة وجیزة ا اعتقلت قوات األتغیر المناخ. كمبللتوعیة  آذار/مارس

 .لرجال والنساءباختالط ا ھلسماحسالم" مس باإلنھ "أھذا الحدث، ووصفتھ ب
 

ف ت، عبر الھامسلحة في شرق وغرب لیبیاآب، ھدد أفراد میلیشیات وجماعات في أغسطس/
كتاب وھو ، ذ ُمغلقة"المحررین في "شمس على نوافالمساھمین و ،االجتماعيومواقع التواصل 

المیلیشیات ". واعتقلت "محتوى غیر أخالقيكتابة ب إیاھمة ، متھمقصصمقاالت ویحتوي على 
 الكتاب في مدینة الزاویة.إصدار لفترة وجیزة اثنین من المشاركین في 

ألقت وزارة الداخلیة في حكومة الوفاق تشرین الثاني، أفادت التقاریر أن قوة تابعة لنوفمبر/في 
" حیاء"أخالق و دشفي طرابلس بحجة أنھ خللكتب المصورة  لقبض على مشاركین في مؤتمرا

 .البالد
 

 دیانحریة األ
، داعش وقوات تابعة لعدة سلطات مؤقتة، فضال عن مقاتلي میلیشیاتجمت اھ ،2011منذ عام 

 محاسبة. دوندینیة في لیبیا مواقع  ترومسیحیین، ودم صوفیینمنھم أقلیات دینیة، 
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لھیئة العامة لألوقاف ا" ةسلط، تحت "اللجنة العلیا لإلفتاء" أصدرت، 2017 تموز/ي یولیوف
فرقة " بأنھا ، أحد المذاھب اإلسالمیة،األقلیة اإلباضیة تصففتوى دینیة  ،"والشؤون اإلسالمیة

العدید من ھ مارسیُ اإلباضیة مذھب دیني ". فال یُصلّى خلفھم وال كرامة... منحرفة ضالة
من مجموع  ألف 400و ألف 300 في غرب لیبیا. یتراوح عدد األمازیغ بینأغلبھم ، زیغاألما

 فتوى الدینیة.إدانة الالوفاق بحكومة ردت . ملیون 6.5 سكان لیبیا البالغ عددھم
 
 21في بنغازي اختطفت واعتقلت ن جماعات مسلحة مجھولة أأفادت تقاریر  ،آبأغسطس/ي ف

أیلول، لم إلى غایة سبتمبر/مختلفة. ووأماكن مسلمة، في أوقات  من أتباع الصوفیة، وھم أقلیة
 .شخصا 21 الـ فرج عن أي منیُ 
 

 التوجھ الجنسي، والھویة الجندریة  ،حقوق المرأة
ز ضد یتمیالقوانین األحوال الشخصیة . تواصل تحدیدااألسري  ال یجرم القانون اللیبي العنف

تخفیف العقوبة بیسمح قانون العقوبات اإلرث. و ،طالقال ،ال سیما فیما یتعلق بالزواجالمرأة، 
عالقات جنسیة أن لھا ألنھ یشك ة أخرى لھ أو یجرح زوجتھ أو قریب ،على الرجل الذي یقتل

ضحایاھم بھرب من المالحقة القضائیة إذا تزوجوا تارج الزواج. كما یسمح للمغتصبین بالخ
 .424بموجب المادة 

 
یقضي بأن أمرا  عبد الرزاق الناظوريالجیش الوطني  یس أركانرئبرایر/شباط، أصدر ف 16في 

ألغى . ھنولي أمربرفقة  ا،أو بحر جوا وأبرا  ،لسفر إلى الخارجفي االنساء الراغبات تكون 
آخر یتطلب من عوضھ بأمر بعد ضغط الرأي العام، و شباط/فبرایر 23في الناظوري األمر 

تصریح أمني لحصول على عاما ا 45و 18ما بین  ھمجمیع الرجال والنساء الذین تتراوح أعمار
 من شرق لیبیا. يدولسفر  األجھزة األمنیة المعنیة قبل أيمن 

 
یُعاقب ، والمثلیةالعالقات ھا جنسیة خارج الزواج، بما فیالفعال األیحظر قانون العقوبات كل 

 .سنوات 5 السجنبما یصل إلى  علیھا
 

 االختطاف واالختفاء القسري
والعصابات  ،دفي شرق وغرب البال الحكومیةمیلیشیات تابعة لمختلف السلطات اختطفت 

وظل . فدیةأو مكاسب سیاسیة على  لحصوللاألشخاص  خفت قسرا عشراتأاإلجرامیة أو 
 ةرا، مفقودا بعد أن اختطفتھ جماعة مسلحة مرتبطة بوزطرابلسُمقیم في الجابر زین، الناشط 

ناشط من  كالكما أن . 2016سبتمبر/أیلول  25رابلس في في طحكومة الوفاق الداخلیة في 
نون والمدعي العام في بنغازي عبد الناصر الجروشي، اللذین االمجتمع المدني عبد المعز ب

 مفقودین. بقیا، 2014عام مجھولة اختطفتھما جماعات 
 

ي عللحكومة الوفاق رئیس الوزراء السابق  ، اختطفت مجموعة مسلحة تابعةآب/في أغسطس
 أیام. 9خالل زیارتھ لطرابلس وأفرجت عنھ بعد  زیدان
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 طالبو اللجوءو ، الالجئون،نوالمھاجر
حتى  والمھاجرین في طریقھم إلى أوروبا. ،طالبي اللجوءلالجئین،  رئیسیاممرا ظلت لیبیا 

أوروبا عن وافدا على  161,010 كثر منأ المنظمة الدولیة للھجرةسجلت ، تشرین الثاني/نوفمبر
لمفوضیة السامیة لألمم ـ "اللیبیا. ووفقا انطلقوا من  أغلبھم ،كانون الثاني/ق البحر منذ ینایرطری

نحو المتوسط  ھمأثناء عبور واأو اختفعلى األقل  2,772، توفي "المتحدة لشؤون الالجئین
وطالب  اھاجرم 348,372، ذكرت المنظمة الدولیة للھجرة أن تشرین الثاني/نوفمبرحتى  أوروبا.
 لیبیا.كانوا موجودین في لجوء 

 
تعزیز ل ةقدمت إیطالیا واالتحاد األوروبي التدریب والدعم المادي لقوات حرس السواحل اللیبی

وطالبي اللجوء المھاجرین إعادة و ،في المیاه اإلقلیمیة والدولیة ،القوارباعتراض  قدرتھا على
العنف  ،بما في ذلك الضربسدي، یتعرض الكثیرون لالعتداء الج، حیث األراضي اللیبیةإلى 

 قاسیة، والعمل القسري.ظروف اعتقال الختطاف، ا ،االبتزاز ،الجنسي
 

لعبید"، عرضت رواندا إعادة ل"مزادات بـ بعد الكشف عن مزاعم تشرین الثاني، في نوفمبر/
 من لیبیا."عبد" أفریقي  ألف 30 توطین

 
ء من وزارة الداخلیة التابعة لحكومة وھو جز، "مكافحة الھجرة غیر الشرعیةجھاز "یُدیر 

غیر مراكز ن ون ومتاجرومھربیُدیر في حین  لمھاجرین،احتجاز ال رسمیةمراكز ، الوفاق
 رسمیة.

 
 األطراف الدولیة الرئیسیة

 التي تستھدفأنھا أنھت حملتھا العسكریة  2016 یلولسبتمبر/ألوالیات المتحدة في أعلنت ا
"الضربات الجویة بـ الوالیات المتحدة ما أسمتھ قادت ، 2017 ولأیل/في لیبیا. في سبتمبرداعش 

 ينباء عن سقوط ضحایا فأسرت. ولم ترد  من نوبجإلى ال داعشأنھا تستھدف  زعمتالدقیقة" 
 صفوف المدنیین.

 
الذي بدأ مفعولھ  مجلس األمن الدولي حظر األسلحة المفروض على لیبیامدد  ،حزیران/في یونیو

مم المتحدة التابع یونیو/حزیران، قام فریق خبراء األ 1في وشھرا أخرى.  12، لمدة 2011في 
 1973الدولي رقم قرار مجلس األمن بناء على نشأة ، المُ المفروضة على لیبیا عقوباتللجنة ال

حظر األسلحة، واختالس خروقات یة، حقوقالنتھاكات اال حول تقریرهبإصدار )، 2011(
 األموال.

 
تقریرا عن إجراءات المحاكمة لعامي  "لیبیابعثة األمم المتحدة لدعم "شرت شباط، نفي فبرایر/

كاب جرائم خالل انتفاضة حكومة القذافي اتھموا بارتعضوا سابقا في  37ضد  2015و 2014
اإلجراءات تنتھك المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة والقانون إلى أن . خلص التقریر 2011عام 

 .اللیبي
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 ،وتجھیز ،تدریبب وا، وتعھدشباط/في مالطا في فبرایر "المجلس األوروبيفي "التقى أعضاء 
ألمم المتحدة لالجئین والمنظمة امفوضیة والعمل إلى جانب السواحل اللیبیة،  حرسودعم قوات 

لمھاجرین في لیبیا. تعھد االتحاد األوروبي اقدرات االستقبال وظروف  لتحسین الدولیة للھجرة
متعلقة بالھجرة في لیبیا لدعم مراكز احتجاز لمشاریع یورو  ملیون 200ھ بتقدیم ما مجموع

 أدلة على سوء المعاملة.وجود غم المھاجرین وقوات حرس السواحل، ر
 

بحریة لمكافحة التھریب في وسط ال تھوالیة عملیاالتحاد األوروبي  ، مدد مجلستموز/في یولیو
عملیة ال. مھمة 2018 كانون األول/دیسمبرایة إلى غ، "عملیة صوفیا"البحر األبیض المتوسط، 

السواحل والقوات حرس قوات تدریب . تشمل لبشرتجار امھربي المھاجرین والتصدي ل ھي
یاه الدولیة قبالة سواحل على األسلحة في المي حظر األممالالبحریة اللیبیة، والمساھمة في تنفیذ 

 لیبیا.
 

 ،الزعیمین اللیبیینبین  لقاء یمانویل ماكرونإ الفرنسي رئیسال موز، استضافیولیو/ت 25في 
في محاولة لكسر الجمود بینھما. أسفر االجتماع عن  ،فترحالمشیر س الوزراء فایز سراج ورئی

 مقبلة.طط النتخابات ، وخُ طالق النارمشروط إلإعالن مبادئ، ال سیما وقف 
على  منظر إلیھلیبیین یُ  3ى علأشھر  6، جدد االتحاد األوروبي عقوبات لمدة أیلول/في سبتمبر

لة یاالتفاق السیاسي اللیبي: عق تنفیذیعرقلون لسالم واألمن واالستقرار في لیبیا، ویھددون ا مأنھ
بو أونوري  ؛"حكومة اإلنقاذ الوطني"غویل، رئیس وزراء الخلیفة ؛ صالح، رئیس مجلس النواب

 .الُمعلن من طرف واحد "المؤتمر الوطني العام"رئیس  ،مینھس
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