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ليیبيیا  
 

تصاعد ااالقتتالل االسيیاسي االدااخلي ووااالشتباكاتت بيین االميیليیشيیاتت االُمتناحرةة٬، مما أأثارر نزااعاتت ُمسلحة في بنغاززيي ووغيیرهھھھا 
من االمناططق٬، شرقي االبالدد٬، في مايیو/آآيیارر٬، ووفي ططراابلس ووُمحيیطهھا في يیوليیو/تموزز.   

 
أألف موااططن  400. كما نزحح قراابة ووتسبب ااالقتتالل في ددمارر ووااسع للُممتلكاتت٬، ووإإصاباتت ووقتلى في صفوفف االمدنيیيین

أألف شخص غيیرهھھھم٬، ووبيینهھم أأجانب٬، إإلى خاررجج  105أألف من قاططني ططراابلس. ووفر  100ددااخليیاً في ليیبيیا٬، من بيینهھم 
ليیبيیا. ووقامت أأغلب االسفاررااتت ااألجنبيیة٬، ووااألمم االُمتحدةة٬، ووااللجنة االدووليیة للصليیب ااألحمر٬، ووووكاالتت ددووليیة بإجالء 

قارر بعثاتهھا في يیوليیو/تموزز.االعامليین بهھا٬، ووإإغالقق م  
 

وولقد هھھھاجمت االميیليیشيیاتت٬، أأوو هھھھدددتت٬، أأوو ااحتجزتت قسرااً صحفيیيین٬، ووقضاةة٬، وونشطاء٬، ووسيیاسيیيین٬، ووموااططنيین عادديیيین٬، في 
إإفالتت من االعقابب. كما أأددىى نقص االحمايیة ألعضاء االسلطة االقضائيیة إإلى اانهھيیارر شبهھ تامم لقطاعع االعداالة في ُمدنن مثل 

ووسبهھا٬، ووددررنة. ططراابلس٬، ووبنغاززيي٬، ووسرتت٬،  
 

ااالنتقالل االسيیاسي وواالددستوورر  
االدستورر االمكونة من صيیاغة  على تشكيیل لجنةبالتصويیت االليیبيیونن قامم في أأعقابب اانتخاباتت شابهھا االمقاططعة وواالعنف٬، 

مشرووعع ددستورر تنتهھي االجمعيیة من صيیاغة  ووكانن من االمتوقع أأنن. شباطط لوضع ددستورر جديید/فبراايیر 20يیومم عضوااً  60
.2014وولل كانونن ااأل/دديیسمبرجديید بحلولل   

 
يیونيیو/حزيیراانن لتشكيیل مجلس  25كما شابت االمقاططعة وواالعنف وواانخفاضض عددد االُمصوتيین ااالنتخاباتت االتي اانعقدتت في 

عضواا٬َ، وواالذيي ااستبدلل االمؤتمر االوططني االعامم. ووبسبب االُمقاططعة وواانعداامم  200االنواابب؛ االبرلمانن االجديید االُمكونن من 
من أأعضاء االبرلمانن االجديید في ططُبرقق٬،  158فحسب. ووفي أأعقابب ااالنتخاباتت٬، ااجتمع قراابة مقعدااً  188ااألمن تم شغل 

عضوااً برلمانيیاً هھھھذهه االخطوةة. ووفي ااألوولل من  30شرقي االبالدد٬، متذررعيین بمخاووفف أأمنيیة في ططراابلس. ووقاططع قراابة 
منصب ررئيیس ووززررااء ليیبيیا. سبتمبر/أأيیلولل٬، ااختارر االبرلمانن االقائم بأعمالل ررئيیس االوززررااء؛ عبد هللا االثني لشغل  

 
ووبعد ااستيیالء تحالف فجر ليیبيیا بقيیاددةة مصرااتة على ططراابلس في أأغسطس/آآبب٬، أأعلن بعض أأعضاء االمؤتمر االوططني 
االعامم االسابق ااختيیاررهھھھم عمر االحاسي لشغل منصب ررئيیس االوززررااء٬، في خطوةة ُمناووئة للبرلمانن االمتمركز في ططبرقق.  

 
نوفمبر/تشريین االثاني٬، يیقضي بعدمم ددستورريیة أأحد تعديیالتت ااإلعالنن  6ووأأصدررتت االمحكمة االعليیا االليیبيیة ُحكماً في 

االدستورريي االذيي مهھد االسبيیل إإلى قانونن اانتخاباتت مجلس االنواابب. ووررفض االبرلمانن االُمنتخب قراارر االمحكمة االعليیا٬، كما 
وططني االعامم٬، ووأأعلنواا أأنهھم جهھة االتشريیع االشرعيیة٬، ووططالبواا ااجتمع بعض أأعضاء االمجلس االتشريیعي االسابق٬، االمؤتمر اال

ُمسلحة. نزااعاتتبحل مجلس االنواابب. ووحتى كتابة هھھھذاا االتقريیر٬، ظظل االكيیانانن ُمتوررططيین في   
 

ااألمنن وواالميیليیشيیاتت االُمسلحة  
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أأحكمت  ما ززاالت عشرااتت االجماعاتت االُمسلحة على قائمة االرووااتب االحكوميیة٬، متحكمة في موااقع وومواارردد ررئيیسيیة. ووقد
بعض االميیلشيیاتت االمطالبة بالفيیدررااليیة حصاررهھھھا لمحطاتت تصديیر االنفط االرئيیسيیة لمدةة عامم ووااحد حتى يیوليیو/تموزز٬، جرااء 

٬، 2011نزااعهھا مع االحكومة حولل ررووااتبهھا. ووكانت االحكومة قد تعاقدتت معهھم لحرااسة االُمنشآتت االبترووليیة عقب ثوررةة 
ووززااررةة االدفاعع. بصفة ُحرااسس ُمنشآتت بترووليیة٬، يیعملونن تحت إإشراافف  

 
كما ووااصلت االجماعاتت ووااألفراادد االُمسلحونن ااررتكابب جراائم قتل بغيیر سند قانوني٬، غالبيیتهھا في بنغاززيي ووددررنة٬، شرقي 

٬، 2014أأشهھر ااألوولى من  9شخصاً على ااألقل جرااء حوااددثث ااغتيیالل مستهھدفف فيیما يیبدوو في االـ  250االبالدد. ووتوفي 
بة٬، ووصحفيیونن٬، وونشطاء٬، ووأأئمة مساجد. ووضمت صفوفف االضحايیا بعض وومن بيینهھم مسؤوولو أأمن٬، ووقضاةة ووووكالء نيیا

االسيیدااتت. وولم تقم االسلطاتت بإجرااء أأيي تحقيیق في ااالعتدااءااتت ووجراائم االقتل٬، وولم تقم باعتقالل أأوو ُمالحقة أأيي ُمشتبهھ بهھم٬، 
حتى كتابة هھھھذهه االسطورر.  

 
ماعاتت ُمسلحة غيیر معرووفة باختطافف كما ووااصلت االجماعاتت االُمسلحة ااستهھداافف ااألجانب وواالدبلوماسيیيین. فقامت ج

يیونيیو/حزيیراانن٬، كما قامم  25ااثنيین من موظظفي االسفاررةة االتونسيیة في ماررسس/آآذذاارر ووأأبريیل/نيیسانن٬، ووأأططلقت سرااحهھم في 
مايیو/آآيیارر٬،  13أأبريیل/نيیسانن٬، ووإإططالقق سرااحهھ في  15ُمسلحونن مجهھولو االهھويیة باختطافف االسفيیر ااألررددني في ليیبيیا في 

جرااء ااتهھاماتت تتعلق باإلررهھھھابب. ووفي مديینة سرتت٬، قامم  2007سجيین ليیبي في ااألررددنن منذ عامم  في ُمقابل ااإلفرااجج عن
يیونيیو/حزيیراانن٬، بإططالقق االنارر صوبب مايیكل غرووبب؛ مبعوثث االلجنة االدووليیة للصليیب  4ُمهھاجمونن مجهھولونن٬، في 

ااألحمر٬، أأثناء ززيیاررتهھ لمقر االهھاللل ااألحمر االليیبي.  
 

ووااالقتتالل االدااخلي بيین االقبائل إإلى تفاقم االوضع ااألمني٬، ووسمح باستمراارر ااالتجارر بالبشر كما أأددىى غيیابب ضبط االحدوودد 
وواالُمخدررااتت ووااألسلحة عبر االحدوودد االليیبيیة مع تشادد٬، وواالسودداانن٬، وومصر٬، وواالجزاائر.  

 
ااعاتت ووظظهھرتت أأددلة ذذااتت مصدااقيیة على قيیامم جماعة مُسلحة أأوو أأكثر باستخداامم أألغامم أأررضيیة مضاددةة لألفراادد خاللل  االنز

. ووأأعلنت االوحدةة االمسؤوولة عن تطهھيیر منطقة 2014االُمسلحة في مطارر ططراابلس٬، في يیوليیو/تموزز٬، ووأأغسطس/آآبب 
لغماً على ااألقل ووقامت  600االمطارر؛ وواالتي تعمل بقيیاددةة فجر ليیبيیا٬، أأعلنت في نوفمبر/تشريین االثاني أأنهھا عثرتت على 

برفعهھا.  
 

ة في شرقي ليیبيیا؛ تابعة لتنظيیم االدوولة ااإلسالميیة االُمتطرفف ووفي أأكتوبر/تشريین ااألوولل٬، أأعلنت جماعاتت ُمسلح
باسم ددااعش)٬، أأعلنت عن إإنشاء إإقليیم يیتمتع بالحكم االذااتي٬، وويینقسم إإلى قطاعي بنغاززيي ووددررنة. ووقامم  كذلك (االمعرووفف

ليیاتت مجلس شوررىى شبابب ااإلسالمم٬، االذيي أأعلن اانتسابهھ لدااعش٬، بإنشاء محكمة إإسالميیة٬، ووشرططة إإسالميیة٬، ووبتنفيیذ عم
إإعداامم ووجلد علنيیة.  

 

االنززااعاتت االُمسلحة ووجرراائمم االحرربب  
شن االلوااء االُمتقاعد خليیفة حفتر عمليیة عسكريیة ضد االفصائل ااإلسالميیة في شرقي ليیبيیا٬، بدعوىى "االقضاء على  

يیش٬، ااإلررهھھھابب" في مايیو/آآيیارر. وويیضم تحالف كراامة ليیبيیا االتابع لهھ٬، وواالُمتمركز في شرقي ليیبيیا٬، يیضم أأفرااددااً من  االج
وواالقوااتت االجويیة٬، وواالقوااتت االخاصة٬، ووقد ااستهھدفف فصائل إإسالميیة مثل أأنصارر االشريیعة٬، وومجلس شوررىى شبابب ااإلسالمم 

ووهھھھو تحالف من في ددررنة. ووفي يیوليیو/تموزز٬، ااتسع نطاقق االُموااجهھاتت حتى ططراابلس٬، حيیث قامم تحالف فجر ليیبيیا؛ 
قبضة ة٬، قامم بانتزااعع االسيیطرةة على االعاصمة من ميیليیشيیاتت بقيیاددةة مديینة مصرااتة وويیضم بعض االفصائل ااإلسالميیاال



3 

 16ميیليیشيیاتت االزنتانن االموااليیة لتحالف كراامة ليیبيیا. ووفي نوفمبر/تشريین االثاني٬، قامم مجلس االنواابب بإعاددةة االلوااء حفتر وو
  ضابطاً آآخريین إإلى االخدمة االعسكريیة.

 
ططراابلس٬، ووقامت بخطف أأشخاصص وونهھب ووقصفت االقوااتت االُمتحارربة االمناططق االمدنيیة بال تميیيیز في كل من بنغاززيي وو

ووحرقق ممتلكاتت مدنيیة ووتدميیرهھھھا بطرقق أأخرىى في هھھھجماتت ترقى في بعض االحاالتت إإلى مصافف جراائم االحربب. وومن 
بيین االمختطفيین االباقيین ررهھھھن ااحتجازز االمليیشيیاتت حتى كتابة االتقريیر٬، سليیمانن ززووبي٬، ووهھھھو عضو سابق في االمؤتمر 

/تموزز بأيیديي ميیليیشيیاتت كتيیبة برقق االنصر من االزنتانن٬، وواالناشط االمتمركز في يیوليیو 21االوططني االعامم٬، ووُمحتجز منذ 
ططراابلس عبد االُمعز بانونن.  

 

االنظظامم االقضائي وواالعدداالة ااالنتقاليیة  
عانى االنظامم االقضائي االليیبي من اانتكاساتت خطيیرةة٬، فقد هھھھاجمت االميیليیشيیاتت قضاةة٬، ووووكالء نيیابة٬، وومحاميین٬، ووشهھودد٬، 

وومكاتب االنيیابة في بنغاززيي٬، ووددررنة٬، ووسرتت٬، ووسبهھا٬، وواانهھيیارر شبهھ تامم لنظامم االعداالة. كما  مما تسبب في إإغالقق محاكم
أأغلقت ووززااررةة االعدلل مقرهھھھا في ططراابلس جرااء االقتالل هھھھناكك.  

 
ووأأخفقت االحكومة في فرضض سيیطرتهھا على االُمحتجزيین في منشآتت تديیرهھھھا االميیليیشيیاتت٬، وومن بيینهھم سيیف ااإلسالمم 

ميیة فقط على االمراافق االتي تقع ررسميیاً تحت سلطتهھا. كما أأخفقت االسلطاتت في ضمانن االقذاافي٬، ووااحتفظت بسيیطرةة ااس
االحد ااألددنى من حقوقق االُمحتجزيین في إإجرااءااتت قانونيیة سليیمة٬، من بيینهھا حق ااالستعانة بُمحاميین٬، ووُمرااجعة قضائيیة 

لقضايیاهھھھم٬، ووااالططالعع على ااألددلة االمحورريیة.  
 

من مسؤوولي عهھد االقذاافي ووموظظفيیهھ٬، االُمتهھميین على خلفيیة  37ماررسس/آآذذاارر٬، بدأأتت في ططراابلس ووقائع ُمحاكمة  24ووفي 
. وومن بيین هھھھؤالء٬، سيیف ااإلسالمم االقذاافي ووعبد هللا االسنوسي مديیر ااالستخباررااتت 2011أأددووااررهھھھم االمزعومة خاللل ثوررةة 

ماررسس/آآذذاارر. وولقد تأجلت  6ساعديي االقذاافي٬، إإلى ليیبيیا في االسابق. ووكانت االنيیجر قد قامت بتسليیم اابن آآخر للقذاافي٬، هھھھو اال
٬، ووظظل االساعديي االقذاافي ررهھھھن االحبس ااالحتيیاططي٬، حتى ووقت كتابة هھھھذهه 37جلساتت االمحكمة االتي تحاكم االمتهھميین االـ

االسطورر.  
 

االتعبيیر٬، سبتمبر/أأيیلولل٬، قانوناً لُمكافحة ااإلررهھھھابب٬، من شانهھ أأنن يیُقوضض حريیاتت  14ووكانن مجلس االنواابب قد أأصدرر٬، في 
وواالتجمع٬، ووتكويین االجمعيیاتت بسبب ُجملة من االتعريیفاتت االفضفاضة االكاسحة لإلررهھھھابب٬، ووإإقراارر عقوباتت قاسيیة.  

 

ااالحتجازز االتعسفي وواالتعذذيیبب وواالووفاةة ررهھھھنن ااالحتجازز  
أأغلبهھم تحت االسلطة ااالسميیة للشرططة االقضائيیة. وولم تصدرر سجنا٬ً،  26ُمحتجزااً في  6,100تحتجز ووززااررةة االعدلل قراابة 

% فقط من االُمحتجزيین٬، بيینما ظظل ااآلخروونن قيید االحبس ااالحتيیاططي. ووفضالً عن هھھھذاا٬، ووااصلت 10أأحكامم سوىى بحق 
ووززااررةة االدااخليیة ووووززااررةة االدفاعع ااحتجازز عددد غيیر ُمعلن من ااألشخاصص٬، بيینما ووااصلت االميیليیشيیاتت كذلك ااحتجازز عددد 

ووفف من ااألشخاصص في مراافق ااحتجازز غيیر ررسميیة. ووتتحمل االميیليیشيیاتت االمسؤووليیة عن عددد كبيیر من غيیر معر
ااالنتهھاكاتت٬، من بيینهھا االتعذيیب٬، وواالوفاةة أأثناء ااالحتجازز.  

 

عقووبة ااإلعدداامم  
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ماددةة من  30أأخفق االمؤتمر االوططني االعامم االسابق٬، وومجلس االنواابب االُمنتخب في تعديیل أأيي من االمواادد االتي تربو على 
قانونن االعقوباتت؛ وواالتي تقر عقوبة ااإلعداامم٬، وومن بيینهھا مواادد تُعاقب على ُمماررسة االحق في حريیة االتعبيیر ووتكويین 

ُحكماً باإلعداامم على ااألقل. وولم تقم  29االجمعيیاتت. وومنذ ااإلططاحة بنظامم االقذاافي٬، أأصدررتت محاكم مدنيیة ووعسكريیة 
االسطورر. االسلطاتت بتنفيیذ أأيي من هھھھذهه ااألحكامم٬، حتى ووقت كتابة هھھھذهه  

 
 خاررجج ااألقل٬، على علنيیة إإعداامم حاالتت 3 بتنفيیذ قامت فقد ٬،ااإلسالمم شبابب شوررىى مجلس االُمسلحة؛ االجماعة أأما

.بالقتل ااتهھامهھم تم أأشخاصص بحق ددررنة في أأبب٬،/ووأأغسطس تموزز٬،/يیوليیو في االقضاء٬، إإجرااءااتت  
 

االعدداالة االددووليیة وواالمحكمة االجنائيیة االددووليیة  
أأخفقت االحكومة في االتقيید بالتزاامهھا االقانوني بتسليیم سيیف ااإلسالمم االقذاافي إإلى االمحكمة االجنائيیة االدووليیة٬، حيیث أأنهھ 

مطلوبب لديیهھا بشأنن ااتهھاماتت باررتكابب جراائم ضد ااإلنسانيیة٬، لدووررهه االمزعومم في محاوولة قمع ااالنتفاضة االتي شهھدتهھا 
٬، بموجب 2011فبراايیر/شباطط  15يیة بتفويیض في االوضع االليیبي منذ . ووتتمتع االمحكمة االجنائيیة االدوول2011االبالدد في 

مايیو/آآيیارر٬،  21. ووكانت االمحكمة االجنائيیة االدووليیة قد أأصدررتت٬، في 1970قراارر مجلس ااألمن االتابع لألمم االمتحدةة ررقم 
مة االجنائيیة دديیسمبر/كانونن ااألوولل٬، أأصدررتت االمحك 10قرااررااً نهھائيیاً يیرفض ططلب ليیبيیا بُمحاكمة االقذاافي ددااخليیاً. ووفي 

االدووليیة حكماً بعدمم اامتثالل ليیبيیا عقب تقدمهھا بطلبيین للتعاوونن من أأجل تسليیم سيیف ااإلسالمم االقذاافي إإلى مقر االمحكمة في 
الهھھھايي٬، ووأأحالت االقضيیة إإلى مجلس ااألمن.  

 
ابق ووفي حالة عبد هللا االسنوسي٬، وواافق قُضاةة االمحكمة االجنائيیة االدووليیة على ططلب ليیبيیا لُمحاكمة االرئيیس للس

.2011لالستخباررااتت االليیبيیة ددااخليیا٬ً، لدووررهه االمزعومم خاللل اانتفاضة   
 

يیوليیو/تموزز٬،  24ووفي ااستجابة لالنتهھاكاتت االجسيیمة االجارريیة٬، قامت ُمدعيیة االمحكمة االجنائيیة االدووليیة بإصداارر بيیانن٬، في 
مة٬، ووُمالحقتهھم قضائيیا٬ً، إإال تحذرر فيیهھ من أأنهھا لن تتردددد في االتحقيیق مع ُمرتكبي االجراائم االتي تدخل في ااختصاصص االمحك

أأنهھا لم تُفتح تحقيیقاً جديیدااً حتى كتابة هھھھذهه االسطورر.   
 

االنززووحح االقسرريي  
أألفاً من سكانن تاووررغاء٬، ووتوميینا٬، ووكفر كريیم من االعوددةة  40ووااصلت ميیليیشيیاتت٬، ووأأغلبهھا من مصرااتهھ٬، منعهھا لقراابة 

. كما ووااصل 2011إإلى دديیاررهھھھم٬، في عقابب جماعي على جراائم مزعومة ااررتكبهھا بعض سكانن تاووررغاء خاللل ثوررةة 
هھھھؤالء االناززحونن االبحث عن االمالذذ وواالمأووىى في ُمخيیماتت مؤقتة وومناززلل خاصة في االعديید من االمناططق٬، إإال أأنهھم ظظلواا 

لالعتدااء٬، وواالُمضايیقة٬، ووااالحتجازز االتعسفي على يید االميیليیشيیاتت. وولقد أأخفقت االسلطاتت االليیبيیة ووقاددةة االميیليیشيیاتت في هھھھدفاً 
إإنهھاء ااالعتدااءااتت٬، أأوو تقديیم االمسؤووليین عنهھا إإلى االُمحاسبة. وويیرقى االتهھجيیر االقسريي للسكانن في تاووررغاء إإلى جريیمة 

ضد ااإلنسانيیة.  
   

حرريیة االررأأيي وواالتعبيیرر  
فصائل االُمسلحة ووااعتدتت على عشرااتت االصحفيیيین٬، كما هھھھاجمت االعديید من االمنافذ ااإلعالميیة٬، من بيینهھا محطاتت هھھھدددتت اال

تليیفزيیونيیة خاصة مثل قنوااتت االعاصمة٬، ووليیبيیا ااألحراارر٬، ووتليیفزيیونن االبركة. كما تم ااختطافف أأوو أأسر االعديید من 
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انونن في يیوليیو/تموزز٬، ووما ززاالل مفقوددااً حتى كتابة االصحفيیيین وواالنُشطاء. ووقامم ُمعتدوونن مجهھولونن باختطافف عبد االمعز ب
هھھھذهه االسطورر.  

 
مايیو/آآيیارر على يید مجهھوليین في  26صحفيیيین. فقُتل مفتاحح بوززيید٬، ررئيیس تحريیر جريیدةة برنيیق٬، يیومم  6كما تم ااغتيیالل 
غاززيي. كما يیونيیو/حزيیراانن٬، قامم ُمعتدوونن مجهھولو االهھويیة بقتل االناشطة سلوىى بوقعيیقيیص في منزلهھا ببن 25بنغاززيي. ووفي 

فر عشرااتت االصحفيیيین من االبالدد جرااء ااالعتدااءااتت٬، وواالتهھديیدااتت٬، وواالترهھھھيیب. ووأأخفقت االحكومة في إإجرااء تحقيیقاتت٬، أأوو 
  إإلقاء االقبض على االُجناةة ووُمالحقتهھم.

 
ووووجهھ أأفراادد االنيیابة تهھم االتشهھيیر االجنائي إإلى االعديید من االصحفيیيین٬، وواالُمحلليین االسيیاسيیيین٬، وواالُمشرعيین٬، وواالسيیاسيیيین. كما 

سنوااتت على عماررةة االخطابي٬، مديیر تحريیر صحيیفة ااألمة٬، جرااء ااتهھامهھ بالتشهھيیر  5صدرر حكم غيیابي بالسجن لمدةة 
ُمقدمم براامج إإذذااعيیة٬، ااتهھاماتت لتشهھيیرهه االمزعومم بأحد مسؤوولي  بأعضاء في االسلطة االقضائيیة؛ ووووااجهھ سامي االشريیف؛

 8مجلس محلي في أأحد براامجهھ؛ ووقامم جمالل االحاجي؛ االمحلل االسيیاسي٬، باستئنافف حكم محكمة جنائيیة بسجنهھ لمدةة 
  أأشهھر لتشهھيیرهه االمزعومم برجالل أأعمالل ووسيیاسيیيین. 

 
اتت االذيي يیخالف االقانونن االدوولي٬، ووأأقر٬، بدالً من ذذلك٬، ووأأخفق االمؤتمر االوططني االعامم االسابق في تعديیل قانونن االعقوب

لحظر وومنع بث االمحطاتت االتليیفزيیونيیة  (2014) 5يینايیر/كانونن االثاني٬، أأصدرر االقراارر ررقم  22تداابيیر قمعيیة جديیدةة. ووفي 
 (2014) 5فبراايیر/شباطط٬، سن االمؤتمر االوططني االعامم االقانونن ررقم  5. ووفي 2011االفضائيیة االتي تنتقد االحكومة ووثوررةة 

٬، جريیمة جنائيیة. 2011فبراايیر" في  17يیجعل كل ما من شأنهھ "ااإلضراارر بثوررةة   
 

حقووقق االمررأأةة  
في ظظل تدااعي االقانونن وواالنظامم٬، ووما يیسودد من إإفالتت من االعقابب٬، ااستمرتت ُمعاناةة االسيیدااتت من االتميیيیز. فلقد فرضت 

ووقامم االحرسس االجامعي بُمضايیقة االطالباتت في  جماعاتت ُمسلحة قيیوددااً على االسيیدااتت؛ ااستناددااً لمعتقدااتهھم ااأليیديیولوجيیة.
ططراابلس لرفضهھن ااررتدااء االحجابب. كما ووااجهھت بعض االسيیدااتت ُمضايیقاتت أأثناء سفرهھھھن إإلى خاررجج ليیبيیا ددوونن صحبة 
وولي أأمر ذذكر. ووفي أأبريیل/نيیسانن٬، أأصرتت االميیليیشيیا االمسؤوولة عن تأميین إإحدىى االجامعاتت في ددررنة على إإقامة جداارر 

مما يیقيید ووصولل االطالباتت إإلى االتعليیم.للفصل بيین االجنسيین٬،   
 

كما منع االحرااسس في االمحكمة٬، االتي تحاكم مسؤوولي االقذاافي االسابقيین٬، االصحفيیاتت االليیبيیاتت من االدخولل إإلى االقاعة بسبب 
للرأأسس. أأغطيیةنوعهھن االجنسي٬، ووفي أأبريیل/ نيیسانن٬، تم منع االصحفيیاتت ااألجانب من االدخولل إإال بعد ااررتدااء   

 
قد أأصدرر قراارراا٬ً، في فبراايیر/شباطط٬، يیِعد بتعويیض ضحايیا االعنف االجنسي٬، إإال أأنن االحكومة لم  ووكانن ررئيیس االوززررااء

تخصص االتمويیل لهھذاا االغرضض حتى كتابة هھھھذهه االسطورر.  
 

االُمهھاجرروونن٬، وواالالجئوونن ووططالبوو االلجووء  
شرعت أأعداادد قيیاسيیة من االمهھاجريین ووططالبي االلجوء في االقيیامم برحالتت بحريیة محفوفة بالمخاططر من ليیبيیا إإلى أأووررووبا٬، 

. ووكانت عمليیة ااإلنقاذذ ووااسعة االنطاقق االتي تقومم بهھا 2014أألف شخص ووصلواا إإلى إإيیطاليیا ووحدهھھھا عامم  60من بيینهھم 
آآالفف شخصاً  3خص من قواارربب غيیر صالحة لإلبحارر٬، إإال أأنن أألف ش 100االبحريیة ااإليیطاليیة؛ بحرنا٬، قد أأنقذتت قراابة 

على ااألقل هھھھلكواا في االبحر ررغم ذذلك.  
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ُمهھاجرااً ووططالب لجوء في مراافق ااحتجازز؛  10000إإلى  5000ووتحتجز االسلطاتت االليیبيیة٬، حتى كتابة هھھھذهه االسطورر٬، من 

ووفف االصحيیة٬، وونقص االوصولل إإلى يیوااجهھونن فيیهھا االتعذيیب ووغيیرهه من ااالنتهھاكاتت٬، من بيینهھا االتكدسس٬، ووتردديي االظر
االرعايیة االطبيیة االكافيیة٬، وواالُمعاملة االالإإنسانيیة أأوو االُمهھيینة. ووتعرضض االُحرااسس للُمهھاجريین ووططالبي االلجوء بالضربب٬، 

وواالجلد بالسيیاطط٬، ووإإططفاء االسجائر في أأجساددهھھھم٬، وواالصعق بالكهھرباء. ووقد أأخفقت االسلطاتت في االتصديي لهھذهه ااالنتهھاكاتت 
اةة.ووفي ُمحاسبة االُجن  

 

ااألططرراافف االددووليیة االررئيیسيیة  
بدأأتت عمليیة٬، ططالل أأمد اانتظاررهھھھا٬، لتدرريیب قوةة لألغرااضض االعامة في ليیبيیا٬، ووذذلك في إإيیطاليیا٬، ووتركيیا٬، وواالمملكة االُمتحدةة.  

 
ماررسس/آآذذاارر٬، إإثناء إإبحاررهھھھا  16كما قامم عناصر من قوااتت االبحريیة ااألمريیكيیة االخاصة بالسيیطرةة قسرااً على ناقلة نفط في 

رصص٬، ووأأعاددتهھا إإلى ليیبيیا٬، ووووضعهھا تحت سيیطرةة االحكومة. ووكانت االميیليیشيیاتت االمطالبة بالفيیدررااليیة تهھدفف إإلى قراابة قب
بيیع االوقودد لحسابهھا االخاصص٬، ررددااً على نزااعع ططويیل بيینهھا ووبيین االحكومة بشأنن ااألجورر.  

 
بيیيین٬، ووهھھھو أأحمد أأبو ختالة٬، يیونيیو/حزيیراانن٬، قامت ووحدةة أأمريیكيیة خاصة بإلقاء االقبض على أأحد االمشتبهھ بهھم االليی 15ووفي 

قربب منزلهھ في بنغاززيي. ووقامت االوحدةة بنقلهھ إإلى االواليیاتت االمتحدةة٬، حيیث سيیوااجهھ ااتهھاماتت بشأنن ددووررهه االمزعومم في 
موااططنيین أأمريیكيیيین٬،  4وواالذيي تسبب في مقتل  2012سبتمبر/أأيیلولل  11االهھجومم على االقنصليیة ااألمريیكيیة في بنغاززيي يیومم 

فنز.من بيینهھم االسفيیر كريیس ستيی  
 

أأغسطس/آآبب٬، ووتوسع االقراارر في  27في  (2014) 2174ووأأصدرر مجلس ااألمن االتابع لألمم االمتحدةة االقراارر ررقم 
االعقوباتت االمفرووضة على  ليیبيیا بحيیث تشمل من يیتوررططونن أأوو يیدعمونن أأفعاالً من شأنهھا "تهھديید االسالمم٬، أأوو ااالستقراارر٬، 

تت حقوقق ااإلنسانن. وولم تتم إإضافة أأسماء جديیدةة إإلى قائمة االعقوباتت أأوو ااألمن في ليیبيیا"٬، أأوو ااألفراادد االمسؤووليین عن اانتهھاكا
االحاليیة حتى كتابة هھھھذهه االسطورر.  

 
قالت االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة٬، في أأغسطس/آآبب٬، إإنن ااإلماررااتت االعربيیة االُمتحدةة وومصر قد قامتا بغاررااتت جويیة على 

أأغسطس/آآبب ضد موااقع عسكريیة تابعة لتحالف االميیليیشيیاتت االذيي تقوددهه مديینة مصرااتة؛ فجر  23وو 18ططراابلس يیومي 
سبتمبر/أأيیلولل٬، بمزيید من االغاررااتت االجويیة ضد  15ليیبيیا. ووكانت ططائرااتت حربيیة غيیر معرووفة االهھويیة قد قامت٬، في 

هھمت االحكومة االليیبيیة االسودداانن موااقع عسكريیة تابعة لميیليیشيیاتت موااليیة لفجر ليیبيیا في غريیانن. ووفي سبتمبر/أأيیلولل٬، اات
بإمداادد االميیليیشيیاتت االتابعة لفجر ليیبيیا باألسلحة٬، ررغم حظر ااألمم االمتحدةة االسارريي على االتسلح. ووفي ذذااتت االشهھر٬، ااتهھمت 

االحكومة ددوولة قطر أأيیضاً بتزوويید االقوااتت االتابعة لفجر ليیبيیا بشحناتت من ااألسلحة.  
   

أأنصارر االشريیعة في بنغاززيي ووفي ددررنة–نوفمبر/تشريین االثاني٬، أأضافف مجلس ااألمن كيیانيین  19ووفي  إإلى منظومة  -
االعقوباتت االمفرووضة على تنظيیم االقاعدةة. وويیخضع أأعضاء هھھھذيین االكيیانيین إإلى عقوباتت ماليیة ُمستهھدفة٬، وومنع من االسفر٬، 

ووحظر االتسلح.  


