
GE.20-03144(A) 



 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق

 والثالثون السادسة الدورة

 2020 أاير/مايو 4-15

 *ليبيا بشأن املصلحة صاحبة اجلهات من املقدَّمة املعلومات ورقات موجز  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير   

 أساسية معلومات -أوالا  

 دوريدددد  مر عددددا  مدددد  ،16/21و 5/1  إلنسددددا  حقددددو  جملدددد  بقددددر ر  عمدددد ا   لتقريددددر هدددد   أُعدددد  -1
  ملصلح  صاحب   جلهات من 29 من (1) ملق م  للمعلومات موجز و لتقرير  لشامل.  ل ور   الستعر ض

 .تما لكل لع د  ألقصى ابحل  تقي  ا  موجز شكل يف معروض وهو  لشامل،  ل ور   الستعر ض إىل

 املصلحة صاحبة اجلهات من املقدمة املعلومات -اثنياا  

 حلقااااوق الدوليااااة واهليئااااات اآلليااااات ماااا  والتعاااااون (2)الدوليااااة االلتزامااااات نطاااااق -ألف 
 (3)اإلنسان

 ليد ليوب ومحلد  ووتد  ر يدت  هيدومن ومنظم   النسا  حقو  جمال يف  لتضامن مؤسس  دعت -2
 و ملعاه  ت  التفاقيات على  لتوقي  إىل  لوطين  لوفا  حكوم  ليبيا يف  لع  ل  أجل من حمامو  ومنظم 
 بوضد   خلدا  و لربوتوكدول  ل جئدن بوضد   خلاصد   التفاقيد  سديما وال ليبيدا، إليهدا تنضد  مل  ليت  ل ولي 
 علدى  لتصد ي  إىل  لدوطين  لوفا  حكوم   النسا  حقو  جمال يف  لتضامن مؤسس  دعت كما  .(4) ل جئن
 أو  لقاسدددي   لعقوبددد  أو  ملعاملددد  ضدددرو  مدددن وغددد    لتعددد ي  مناهضددد  ابتفاقيددد   مللحددد   الختيدددار   لربوتوكدددول
  لع  لد  أجدل مدن حمدامو  ومنظمد   النسدا  حقو  جمال يف  لتضامن مؤسس  ودعت .(5) ملهين  أو  ل إنساني 

 مؤسسد  ودعدت .(6) لقسدر   الختفدا  مدن  ألشداا  مجيد  حلمايد  لي  ل و   التفاقي  على  لتص ي  إىل ليبيا

__________ 

 مل ُُترر ه    لوثيق  قبل إرساهلا إىل دو ئر  لرتمج   لتحريري  يف  ألم   ملتح  . *
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 للمحكمد   ألساسد  رومدا نظام على  لتص ي  إىل ليبيا  ليوبيل ومحل   النسا  حقو  جمال يف  لتضامن
  الختيدار   لربوتوكول على ابلتص ي  أيضاا  ليبيا ووت  ر يت  هيومن منظم  وأوصت (7) ل ولي   جلنائي 
  إلعددد  م، عقوبددد  إلغدددا  إىل  هلددداد  و لسياسدددي ،  مل نيددد  ابحلقدددو   خلدددا   لددد وي ابلعهددد   مللحددد   لثددداي
 منظمدد  دعددت وأخدد  ا، .(8) إلعدد  م عقوبدد  وإلغددا   إلعدد  م أحكددام لتنفيدد  فددور   ختيددار  وقدد  وإعدد  
  لتمييددز أشددكال مجيدد  علددى  لقضددا   تفاقيدد  علددى  لتحفظددات مجيدد  رفدد  إىل ليبيددا ووتدد  ر يددت  هيددومن
 .(9) ملرأ  ض 

  ألمدد  معاهدد   علددى ليبيددا تصدد   أب   لنوويدد   ألسددلح  علددى للقضددا   ل وليدد   حلملدد  وأوصددت -3
 .(10) ل وي  لصعي  على ملح  مسأل  ذلك ابعتبار  لنووي   ألسلح  حلظر  ملتح  

  ألمد  جلند  مد  طدر بل  حكومد  تعداو  ع م إز   قلقه عن للع  ل   ل وي جني  مركز وأعر  -4
 .(11) ملتح   لألم   لتابع   لصل  ذ ت  خلاص   إلجر   ت وم   لتع ي  ملناهض   ملتح  

  ل وليددد   للجنددد  مددد   لتعددداو  إىل  لدددوطين  لوفدددا  حكومددد  للع  لددد   لددد وي جنيددد  مركدددز ودعدددا -5
  حلدر  علدى  ملفروضد  ابلقيود  حملاربن مجي  لتوعي   لصل  ذ ت  ملتح    ألم  ووكاالت  ألمحر للصلي 
 .(12) النتهاكات على و ملعاقب  جني   تفاقيات مبوج 

 (13)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -ابء 

 يددن  مؤقدت دسددتور مبوجد  تعمدل تددز ل ال ليبيدا أ  إىل و لع  لد  للقددانو   ألورويب  ملركدز أشدار -6
 وأفادت .(14) لتشريعات جلمي   لرئيس   ملص ر ه  " لشريع " أ  ويؤك   لرمس ، دينها  إلس م أ  على

 كث   أتخر بع  ق مت،  ل ستور لصياغ   لتأسيسي   هليئ  أب   النسا  حقو  جمال يف  لتضامن مؤسس 
  الستفتا  أ  بي  وطين.  ستفتا  إلجر    لنو   جمل  إىل  ل ستور من نسا  مشروع قانوني ، ومشاكل

 .(15) الستفتا  قانو  دستوري  يف آخر قانوي طعن بسب  أخرى مر  وأتخر  آل  حىت ُُير مل

 إىل قلل ق   لسلط  أجل من  ملسلح  لكفاح أ   إلنسا  حقو  ل ر سات  لقاهر  مركز وذكر -7
 للمضددايقات ممثلددو  وتعددرض ابلقددو ، أُغلدد   لدد    لنددو  ، مبجلدد   ملنددو   لتشددريع   لدد ور مددن بعيدد  حدد 

 .(16)ج ي  تشري  على  لتصويت من وُمنعو 

 الااادوي القاااانون مراعااااة مااا  اإلنساااان  حبقاااوق املتعلقاااة الدولياااة االلتزاماااات تنفيااا  -جيم 
 الساري اإلنساين

 قطاعات لعدة الشاملة املسائل -1 

 (17) لتمييز وع م  ملساو    

 وع م  لبل  دخول من  ألفر د من  ع م بضما  ليبيا  حلري  عن لل فاع  ل وي  لتحال  أوصى -8
  لعدر  أسدا  علدى  لبغدي   لتمييدز مسدتوى إىل ترقدى بطريقد  معداملته  أو حمد د  م مدح وفد  تصنيفه 

 .(18) لقوم   ألصل أو  ل ين أو

 إىل عقيد م  مبمارسد  للمسديحين ُيسدمح حدن يف أنده و لع  ل  للقانو   ألورويب  ملركز والحظ -9
 ليبيدا و لع  لد  للقدانو   ألورويب  ملركدز ودعدا  ملمارس . ه   على كث    قيود ا  تفرض  حلكوم  فإ  ما، ح 
 ديدنه  ممارسد  من  ألداي  مجي  من  لنا  يتمكن ك    ل ين أسا  على  لتمييز من مو طنيها محاي  إىل
 .(19)ض ه  و لتمييز وظائفه  فق    من خو  دو  وع ني  حبري 
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 (20) إلرها  ومكافح   إلنسا  حقو   

 ابإلرهددددا   ملتعلدددد  3/2014  لقددددانو  أ  إىل  إلنسددددا  حقددددو  ل ر سددددات  لقدددداهر  مركددددز أشددددار -10
 ومبوجدد   إلنرتنددت. علددى  لرقابدد  ذلددك يف مبددا  لتعبدد ، حريدد  علددى ع يدد   قيددود فددرض مدد  يُنفدد  يددز ل ال

  ملد  فعو  ذلدك يف مبدن  لسدلمي ،  لسياسدي   ملعارضد  فدإ   ملد كور،  لقدانو  يف لإلرهدا   ملوسَّ   لتعري 
 يددد عمو ا، أو  إلرهابيددد  ابجلماعدددات يرتبطدددو  ال  لددد ين  ألشددداا  مدددن وغددد ه   إلنسدددا  حقدددو  عدددن

 .(21) لتعب  حري  يف حقه  ممارسته  بسب  طويل  لفرت ت  لسجن خلطر معرضن يعتربو 

 يد محا أجدل مدن 2014 لعدام 3 رقد   إلرهدا  مكافحد  قدانو  إبلغدا  1  ملشدرتك   لورقد  وأوصدت -11
 .(22)عادل  حماكم  يف و حل   لتعب  حري 

 2018 عام يف  عتم ت  لوطين  لوفا  حكوم  أ   ل ولي  ح ود ب  مر سلو  منظم  وذكرت -12
 ومكافحددد   جلرميددد  ملكافحددد  ج يددد   بوحددد   أعضدددائها وإحلدددا   خلد دداص دددددد   لددددددر دع قددددددو  حلدددل 555  ملرسدددوم

 .جسديم   نتهاكدات عدن مسدؤول  مسدلح  جلماعد   لنطا  و سع  مر قب  سلطات ب لك ماحن ا   إلرها ،
 .(23)أكرب خلطر  لصحفين من  ملزي  حيا  يعرض وه  

 والسياسية املدنية احلقوق -2 

 (24)شاصه على و ألما  و حلري   حليا  يف  لفرد ح   

  ألمد  فرضدته  لد    حلظدر مدن  لرغ  على أبنه ليبيا يف  لع  ل  أجل من حمامو  منظم  أفادت -13
 وأسدفرت  لبلد . إىل  ملتطدور   ألسلح  ت ف   ستمر  مل نين،  لضحااي ع د ورغ   ألسلح  على  ملتح  
 أكثدر تشدري  يف تسب  مما وعشو ئي ، منهجي  هجمات عن  ملسلح   جلماعات أي   يف  ليت  ألسلح 

2019 نيسا /أبريل يف  الشتباكات ب   من  شا  105 000 من
(25). 

 قددد  ليبيدددا يف  إلنسدددا  حقدددو  حالددد  أب   النسدددا  حقدددو  جمدددال يف  لتضدددامن مؤسسددد  وأفدددادت -14
  لدد وي للقددانو   جلسدديم  فاالنتهاكددات  ألخدد .  لشددامل  لدد ور   السددتعر ض مندد  كبدد  ا   تدد هور ا  تدد هورت
 ضدددد  حمتملدددد  وجددددر ئ  حمتملدددد  حددددر  جددددر ئ  ذلددددك يف مبددددا  إلنسدددداي،  لدددد وي و لقددددانو   إلنسددددا  حلقددددو 

  الحتجدداز يف  ألشدداا  مددن  آلال  حاليدداا  ويوجدد  عقددا . دو  وتُرتكدد   النتشددار و سددع   إلنسدداني ،
 كمدا   ملعاملد . وسدو   لتعد ي  وشداع  حلال . ه    نتها  يف أمل دو  مسمى، غ  أجل إىل  لقانوي غ 

 وجود م   جلانبي   لطر  وعلى  لنفاايت من  لتاّل  مو ق  يف ملقا  جثث  كتشا   لشائ  من أصبح
 نطدددا  خدددار  إعددد  م حددداالت إىل يشددد  ممدددا  لرصدددا ، إطددد   عدددن انمجددد  وجدددروح  لتعددد ي  ع مدددات
 جمدال يف  لتضدامن مؤسسد  وثقدت وقد   لقسر .  الختفا  ضحااي  ألشاا  من  ملئات وُفق   لقضا .
 700 مدددن أكثددر ،2019 حزير  /يونيدده إىل 2017  لثاي/ينددداير كددانو   مددن  لفدددرت  خدد ل  النسددا ، حقددو 
 .(26) ج ي   ختفا  حال 

  جلهددات مددن  لع يدد   رتكدد  ،2011 عددام بعدد  مددا فددرت  طددو ل أندده 3  ملشددرتك   لورقدد  والحظددت -15
 يف  لنطددا  و سددع  وجتدداوز ت  نتهاكددات مسددلح  ومجاعددات ابلدد ول  ملرتبطدد  و جلهددات  لدد ول مددن  لفاعلدد 
  النتهاكددددات هدددد   ومشلددددت حددددر . جددددر ئ  إىل ترقددددى  نتهاكددددات ذلددددك يف مبددددا  إلنسددددا ، حقددددو  جمددددال

  ل إنسداني  أو  لقاسدي   لعقوبد  أو  ملعاملد  ضدرو  مدن وغد   و لتعد ي   لقسدر    الختفدا  و لتجاوز ت
 و لفتيات،  لنسا  ض   ملرتكب   جلنس   لعن  أشكال من وغ   و الغتصا   ملعامل (  )سو   ملهين  أو

  ملباشددر  و هلجمددات  لقسددر   و لتشددري   ملشددروع   غدد   لقتددل وعمليددات و لفتيددا    لرجددال ضدد  وكدد لك
 و ألطفددددال و لنسددددا   لرجددددال آال  و حتجدددداز  مل نيدددد   و ألهدددد     ملدددد نين ضدددد   ملتناسددددب  غدددد  أو و لعشددددو ئي 
 2019 نيسددا /أبريل مندد   لليبيدد   لعاصددم  يف  لنددز ع تصدداع  وشدده  اا.تعسددفي أو مطددوالا  أو قددانوي غدد   ا  حتجدداز 
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 مددددن كثدددد   ويف  مل نيدددد . و ألعيددددا   ملدددد نين ضدددد   ملزعومدددد   ملتناسددددب  وغدددد   لعشددددو ئي   هلجمددددات يف زايد 
 .(27) إلنساني  ض  جر ئ  و/أو حر  جر ئ  و لتجاوز ت  النتهاكات ه   تشكل  حلاالت،

 قددانو  مددو د مددن مدداد  30 مددن أكثددر أب   النسددا  حقددو  جمددال يف  لتضددامن مؤسسدد  وأفددادت -16
 مشددددروع  غدددد  منظمددددات إنشددددا  علددددى للمعاقبدددد  ذلددددك يف مبددددا  إلعدددد  م، عقوبدددد  علددددى تددددن   لعقددددوابت

 علددى 2010 عددام مندد  ليبيددا يف تُنفَّدد  مل  إلعدد  م عقوبدد  أ   ملدد كور   ملؤسسدد  والحظددت فيهددا.  ملشددارك  أو
 تفدرض مل ذلدك، ومد   ألحكدام. ه   تص ر تز ل ال  لسو   على و مل ني   لعسكري   حملاك  أ  من  لرغ 
 .(28) إلع  م لعقوب   ختيارايا  وقفاا  ليبيا

 لفددرت ت  لتعسددف  ل حتجدداز خضددعو   حملتجددزين آال  أب  للع  لدد   لدد وي جنيدد  مركددز وأفدداد -17
  لقضدائي   لسدلطات  تبعدت حيث رمسي  وغ  رمسي   حتجاز أماكن ع   يف إليه  م  توجيه دو  طويل 

  لظرو ، ه   ظل ويف طرب . حكوم  أو طر بل  حكوم  عن  لصادر   لتعليمات  لسجو  وسلطات
  ملعدين  لعدامل   ملشدروع وأوصدى .(29)ابلغ قل  مص ر  لشكاوى لتق مي مستقل  آليات وجود ع م يشكل

  لشدر  وميدا  و لغد     لصحي  ابلرعاي  يتعل  ما ذلك يف مبا كرمي ،   حتجاز ظرو  بضما  ابالحتجاز
 .(30) لرتفيه ووقت و ملفروشات،  لصح   لصر  مر ف  إىل و لوصول

 (31) لقانو  وسياد   لعقا ، من  إلف ت ذلك يف مبا  لع ل، إقام   

 يتلقدو   لقضدا  وأ  وظيفتده أد   عدن قاصدر  لع  لد  نظدام أب  للع  ل   ل وي جني  مركز أفاد -18
 .(32) لضحااي لصاحل  لع  ل  ُتقي  يف  ملتمثل  مهمته  أد   بسب  م ي  ت

 إىل يرقدددى مدددا منهدددا  إلنسدددا ، حقدددو  وجتددداوز ت  نتهاكدددات أ  إىل 3  ملشدددرتك   لورقددد  وأشدددارت -19
 إىل كبد    ب رجد  ذلدك ويعدزى فعدال، حندو علدى مرتكبيهدا ومقاضدا  فيها  لتحقي  ُير  ال حر ، جر ئ 
 ض   ملسلح   جلماعات ُتص رها  ليت  ملتكرر  و لته ي  ت  ملو رد، كفاي   وع م  لسياسي ،  إلر د  غيا 
  ل  خليد ، وز ر  د خدل  إلنسا  حلقو  مكت  إنشا  من  لرغ  وعلى  لع  ل . قطاع يف  لفاعل   جلهات

  ملتعلقد   لشكاوى لبع   ستجاب ا  ب أت ق   لتحقيقات أب   لليبي   لسلطات عن  لصادر  و إلع انت
 أ  إىل تشددد   ملتاحددد   ملعلومدددات فدددإ   الحتجددداز، مر فددد  يف  لنطدددا   لو سدددع  و لتجددداوز ت ابالنتهاكدددات
  ملرتبطدو   ألعضدا  فديه  مبدن  ملسدلح ،  جلماعات أعضا  تشمل  ليت  لقضائي  و مل حقات  لتحقيقات
 .(33)فعلي  سيطر   ل ول  فيها متار   ليت  حلاالت يف حىت تستكمل، أو جُتر مل ابل ول ،

 جني  ومركز ابالحتجاز،  ملعين  لعامل  و ملشروع  إلنسا ، حقو  عن  مل  فعن مركز وأوصى -20
 مدد  للتحقيدد  متامدداا  مسددتقل  قضددائي  آليددات إبنشددا  ليبيددا ووتدد  ر يددت  هيددومن ومنظمدد  للع  لدد ،  لدد وي
 معلومددات وتقدد مي ومعدداقبته   ومقاضددام   إلنسددا  حقددو   نتهاكددات مددن وغ هددا  حلددر  جددر ئ  مددرتكي
  حملكدوم و ألشداا  بعدُ ، فيهدا يُفصدل مل  لديت و لقضدااي  لدو رد ،  لشدكاوى عد د عدن ومستفيضد  شامل 
 .(34)عقوابت حقه  يف و لصادر  ابلرب    عليه 

  إلجدددر   ت بعددد  بشدددأ  38/2012  لقدددانو  بتعددد يل ووتددد  ر يدددت  هيدددومن منظمددد  وأوصدددت -21
 و لعنددد  و لتعددد ي   لقتدددل مثدددل  خلطددد    ل وليددد   جلدددر ئ  عدددن  ملسدددؤولن  لعفدددو مدددن يسدددتثين   لكددد   خلاصددد 
 بوضدوح حيد د قدانو  ابعتمداد ليبيدا ووتد  ر يدت  هيدومن منظم  أوصت كما   لقسر . و لتشري   جلنس 
 .(35)بع   وما 2011 عام يف  رتكبت  ليت  جلر ئ  لتشمل رجع  أبثر تكو  أ  ويضمن  ل ولي   جلر ئ 

  لشدامل  لد ور   السدتعر ض خد ل أشدار،  لليدي  لوفد  أب  للع  لد   لد وي جنيد  مركدز وأفاد -22
 و ملصداحل   حلقدائ  لتقص  هيئ  مبوجبه أنشئت  ل   2013 عام يف 29 رق   لقانو   عتماد إىل  لساب ،
 يف  ملرتكبد   النتهاكدات على  لضو  تسليط هب    ملظامل، ألمن ومكت  للضحااي، وصن و   لوطني ،
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 عددن  لتعددوي  علددى و حلصددول و ملسددا ل  قدد  حلقي إىل  لوصددول يف  لنددا  حقددو  وضددما   لقدد  يف، عهدد 
 شددددامل  معلومددددات تقدددد م أ   لليبيدددد   حلكومدددد  مددددن  ملدددد كور  ملركددددز وطلدددد   إلنسددددا . حقددددو   نتهاكددددات
 .(36)ت آلليا ه   عمل يف  حملرز  لتق م عن ومستفيض 

 أقصدى حد  علدى يدن  ال  لليدي  لقدانو  أب  ليبيدا يف  لع  ل  أجل من حمامو  منظم  وأفادت -23
 إىل  حملاكمدد  قبددل  الحتجدداز فددرت ت مت يدد  و لقضددا  للمحدداك  ُيددوز حيددث  حملاكمدد . قبددل  الحتجدداز ملدد  
 ذلدددك، علدددى وعددد و   لتحقيقدددات.  ايددد  حدددىت مدددر  كدددل  يف يومددداا  45 مددد ما لفدددرت ت مسدددمى غددد  أجدددل
  لليددي  لقددانو  وسَّدد  ابإلرهددا "،  ملتصددل  " لددته  ذلددك يف مبددا  ل ولدد ، ضدد   ملرتكبدد  ابجلددر ئ  يتعلدد  وفيمددا
  لورقدد  وأوصددت .(37) لقضددا  إىل تق ميدده دو  أايم سددبع  ملدد   ابحملتجددز ل حتفددا   لشددرط  سددلط  نطددا 

 قبدددل  ملطدددول  الحتجددداز ُييدددز  لددد    جلنائيددد ،  إلجدددر   ت قدددانو  مدددن 177 رقددد   حلكددد  إبلغدددا  1  ملشدددرتك 
  لعسكري   إلجر   ت بتع يل  ملتعل  4 رق   لقانو  وإلغا   لعادل ،  حملاكم  ضما  بغي  وذلك  حملاكم ،
 .(38) لعادل   حملاكم  لضما  2017 عام يف  لصادر

  لب نيدد   لعقوبدد  أ  إىل لألطفددال  لب نيدد   لعقوبدد  أشددكال مجيدد  إل ددا   لعامليدد   ملبددادر  وأشددارت -24
  لعقوبد  أشدكال مجيد  1953 لعدام  لعقدوابت قدانو  حيظر وال معين . جر ئ  على مشروع  كعقوب   تُفرض
  لعقوبدد  أ  علددى يددن   لقددانو  ولكددن  لب نيدد ،  لعقوبدد  بشددأ  أحكددام أ  يتضددمن ال أندده كمددا   لب نيدد ،
 علدددى يتمتعدددو  ال عشدددر   لثامنددد  سدددن دو   ألشددداا  أ  والحظدددت  لشدددريع . مبوجددد  تُفدددرض  لب نيددد 

 عدد   هنددا  أ  ووتدد  ر يددت  هيددومن منظمدد  وأفددادت .(39) لعقوبدد  هدد   مددن  لكاملدد  ابحلمايدد  يبدد و مددا
 .(40) ألطر   وبرت  جلل  على تن   لق  يف عه  من قو نن

 (41)و لسياسي   لعام   حليا  يف  ملشارك  يف و حل   ألساسي   حلرايت  

 يدرزح يدز ل ال ليبيدا يف  ملد ي  جملتمد  أ   النسدا  وحقدو   لعامد  للحدرايت  لدوطين  جمللد  ذكر -25
 خد ل مدن  جلمعيدات، تكدوين وحريد   لسدلم   لتجمد  حريد  مبد أ  عتماد من  لرغ  وعلى  لقيود. ُتت

 ج يددد  قدددانو  أ  يصددد ر مل  النتقددداي،  لدددوطين  جمللددد  عدددن 2011 عدددام يف  لصدددادر  ل سدددتور   إلعددد  
 .(42)قائماا   آل  غاي  إىل  لسلم   لتجم  جترمي يز ل وال ليبيا، يف  مل ي  جملتم  عمل لتنظي 

 عمددل تددنظ  قددو نن ابعتمدداد  ل ولدد   النسددا  وحقددو   لعامدد  للحددرايت  لددوطين  جمللدد  وأوصددى -26
 .(43) جلمعيات وتكوين  لتجم  حري  تقي   ليت  حمللي   لقو نن تع يل أو وإبلغا   مل ي  جملتم 

 هيدومن ومنظمد   لصدحاف ، حلريد   لليدي و ملركدز ، إلنسدا  حقدو  ل ر سدات  لقداهر  مركدز وأفاد -27
 غددد  أو مباشدددر  بصدددور   ملرتبطددد   مليليشددديات أب   ل وليددد ، حددد ود بددد  مر سدددلو  ومنظمددد  ووتددد ، ر يدددت 
 و لتجمد ،  لتعبد  حريد  ،2015 عدام مند  بقو ، تقم   ملؤقت ، و حلكوم   لوفا  حكوم  من بكل مباشر 
 و لته يد ، و لتاويد  و لنهد ، و لتفج  ت، و الغتياالت،  الختطا ، عمليات  لقم  وسائل وتشمل

 82  لصدحاف  حلريد   لليدي  ملركدز ووثّد  (44) لقضدائي  و مل حقد  و الحتجاز  ملسلح ، و لغار ت و هلجمات
 هددددد   بسدددددب  2018و 2014 عدددددام  بدددددن  لبلددددد  مغدددددادر  علدددددى مسدددددتقلو  صدددددحفيو  فيهدددددا ُأجدددددرب حالددددد 

 ليبيدا يف  لع  لد  أجدل مدن حمدامو  منظمد  وذكرت .(45) لصحفين ض   ملوجه  و لته ي  ت  النتهاكات
 .(46)و لعن  و لتاوي   لته ي  أعمال تصاع  يو جهو   لصحفين أ 

      نيسددددا / يف  لعندددد  تصدددداع  أب  أيضدددداا  ليبيددددا يف  لع  لدددد  أجددددل مددددن حمددددامو  منظمدددد  وأفددددادت -28
 مددن  ألول  لشددهر ففدد  ليبيددا. يف  لقسددر   الختفددا  حدداالت عدد د يف حدداد  زايد  إىل أدى 2019 أبريددل

  ملسددؤولن مددن لسددبع   لنددز ع أطددر    ختطددا  عددن ليبيددا يف للدد ع   ملتحدد    ألمدد  بعثدد  أبلغددت  لقتددال،
 .(47)وغرهبا ليبيا شر  يف  لقسر  ل ختفا  وتعرضه   ألقل على و ملوظفن
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 ثلثددد  أ  إىل  لصدددحاف  حلريددد   لليدددي و ملركدددز  إلنسدددا  حقدددو  عدددن  ملددد  فعن مركدددز تقدددارير وأشدددارت -29
 .(48)أبعماهلن قيامهن نتيج  و ملضايق   لتاوي  من له يتعرضن ما بسب  عملهن تر  يفضلن  لصحفيات

 للحكوم   لتابع   لعام  و لتلفزيو   إلذ ع  هيئ  أ ّ   ل ولي  ح ود ب  مر سلو  منظم  وأفادت -30
  إلرهدا " "تربيدر ممد  تلفزيونيد  قندا  11 إىل فيده وجهت أمر ا  2019 متوز/يوليه يف أص رت  ملؤقت   لليبي 
  لصددحفين علددى ُيدد   ا ج يدد  اا شددرط 13  لليبيدد   ل ولدد  و عتمدد ت  الجتمدداع ".  لسدد م "م يدد  وممدد 

 يف ليبيددددا ُصددددنفت ،2019 عددددام ويف ليبيددددا. يف للعمددددل  عتمدددداد طلدددد  تقدددد مي عندددد  هلددددا  المتثددددال  لدددد ولين
 .(49)ح ود ب  مر سلو  ملنظم   لعامل   لصحاف  حري  مؤشر حس  دول  180 بن من 162  ملرتب 

  ألخدددد   لشددددامل  لدددد ور   السددددتعر ض خدددد ل قبلددددت ليبيددددا أ  إىل 2  ملشددددرتك   لورقدددد  وأشددددارت -31
 أ  غد   حلقدو ". عن للم  فعن سيما وال  لسلم ، و لتظاهر  جلمعيات تكوين حري  "ابحرت م  لتوصي 
 .(50)ليبيا يف  لعمل على  مل ي  جملتم  ق ر  تعو  تقيي ي  أنظم   حلن ذلك من   عتم ت ليبيا
  ملددد ي  جملتمددد  منظمدددات عرقلددد  إىل  لر ميددد   لقيدددود برفددد   حلكومددد  2  ملشدددرتك   لورقددد  وأوصدددت -32

 للمعداي   متثدال أجدل مدن 2019 لعام 286 رق   ملرسوم تع يل طري  عن ذلك يف مبا ليبيا، يف وأنشطتها
  ملسددؤولن مدد  و لتحقيدد   النتقاميدد   و ألعمددال  لته يدد  ت مددن و لنشددطا   ملدد ي  جملتمدد  ومحايدد   ل وليدد  

 .(51)وم حقته   لنشطا  هؤال  على  العت    ت عن

 لوقددد  عاجلددد  تددد  ب   ختددداذ إىل  لتنفي يددد   لسدددلط   إلنسدددا  حقدددو  عدددن  ملددد  فعن مركدددز ودعدددا -33
 .(52) إلنسا  حقو  عن  مل  فعن ض  و لعن   لكر هي  خطا  على ُترض  ليت  إلع مي   ملمارسات

 إىل لل ولدد   ألعلددى و جمللدد   لندو   جملدد   النسددا  حقددو  جمدال يف  لتضددامن مؤسسدد  ودعدت -34
 .(53)و لتجم   جلمعيات وتكوين  لتعب  حري  يف  ألساسي   حلقو   حرت م
 وأحكددام 1972 لعددام 76 رقدد   لصددحاف  قددانو  :يلدد  مددا إبلغددا  ليبيددا 1  ملشددرتك   لورقدد  وأوصددت -35

  لتعبدددد   حريدددد  محايدددد  أجددددل مددددن 439و 438و 245و 208و 205و 178  ألرقددددام ذ ت  لعقددددوابت قددددانو 
 حريد  محايد  بغي   لتنفي ي  مر سيمه ومجي   مل ي  جملتم  هيئات ينظ   ل   2001 لعام 19 رق  و لقانو 
 .(54) لسلم   لتجم  يف  حل  ينظ   ل   2012 لعام 65 رق  و لقانو   جلمعيات  تكوين

 ضمن تن ر   ليت  ألفعال جتّرم  لليي  لعقوابت قانو  من 291  ملاد  أب   ليوبيل محل  وأفادت -36
 مددن وغدد ه  وملحدد ين مسدديحين  عتقددال إىل  لقددانو  هدد   أدى وقدد   إلسدد م. أ   ل ولدد " ديددن "إهاندد 
 .(55) إلس مي   لتعالي  نف  يعتنقو  ال  ل ين  ألفر د

  ضطرت لل ول ، مركزي  سلط  غيا  يف أبنه ليبيا يف  لع  ل  أجل من حمامو  منظم  وأفادت -37
 ذكدددور، أوصددديا  مددد   لسدددفر أو حمددد د ، لبدددا  بقو عددد   اللتدددز م خددد ل مدددن سددد متهن ضدددما  إىل  لنسدددا 
  الخندددر   علدددى وقددد رما  حلركددد  يف  ملدددرأ  حريددد  مدددن بشددد   حيددد    ممدددا  لنهدددار، و ضدددح  يف ابخلدددرو  و اللتدددز م
 .(56) لعام   حليا  يف  لكامل

 لل ميقر طيد  ضروري   لسياسي   ألحز   أ   النسا  حقو  جمال يف  لتضامن مؤسس  وذكرت -38
 .(57)ودعمها محايتها وُي 

 (58) لر  أشكال مجي  حظر  

 عقددوابت علددى مندده، 420و 418  ملددادتن يف يددن ،  لعقددوابت قددانو  أب   ليوبيددل محلدد  أفددادت -39
 .(59) لعمل ألغر ض ابلبشر  الجتار يتناول ال ولكنه جنسي ، ألغر ض ابلبشر  الجتار جر ئ  ملرتكي حم د 
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 ألغدر ض  لبي  أو ل ختطا  يتعرضو  ما كث  ا   أورواب إىل  ملهاجرين أب   ليوبيل محل  وأفادت -40
 يف 71 أ  إىل  ستقصددائي  در سدد  وخلصددت  ألهليدد .  القتصددا  مجاعددات يدد  علددى  الغتصددا  أو  لددر 
  السددتغ لي  و ملمارسددات ابلبشددر  الجتددار مؤشددر ت أحدد  علددى ابإلُيددا  أجددابو  قدد   ملهدداجرين مددن  ملائدد 

 مددن أخددرى أمدداكن مددن أفددر د بيدد  مت حيددث ليبيددا يف مددز د ت علددى ابلفيدد يو مصددور  أدلدد  وهنددا   ألخددرى.
 .(60)ل يه  عماالا  ليتَّا وه  آخرين ألفر د  لكربى  لصحر   جنو  أفريقيا

 إىل  ل  خليد  لدوز ر   لتداب   إلنسدا  حقدو  مكتد  ق مده  ل   ابلت ري   ليوبيل محل  ورحبت -41
  لنائد  ومكتد   لعد ل لدوز ر   لتابعد   ألجهدز  أ  غد  ابلبشدر.  الجتدار بشدأ  طدر بل  يف  لشدرط  قو ت
 ابلضدلوع و ملتهمدن ابلبشر  الجتار خمططات يف تورطه  يف  ملشتبه  ألفر د م  ابلتحقي  قامت  ليت  لعام
 وع د معه   لتحقي  جرى  ل ين  ألشاا  عن  ملعلومات من  لقليل إالَّ  تنشر مل  ملاططات تلك يف

 .(61)اا رمسي حوكمو   ل ين

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -3 

 ومو تي  عادل  عمل ظرو  ويف  لعمل يف  حل   

 مددن يلددزم مددا تددوفر ال ليبيددا أ  متكددن( )منظمدد   إلعاقدد  ذو   ألشدداا  متكددن منظمدد  ذكددرت -42
  لقد ر  عد م وأ  عمدل إُيداد يف فرصده  يقدوض  لد    ألمدر  إلعاق ، ذو  لألشاا   لتعليمي   لفر 
 علدى  العتمداد إىل  إلعاقد  ذو   ألشداا  يد ف  قد   ملدؤه ت  نع  م بسب  عمل على  حلصول على

 يف للحدد  اا  نتهاكد يشددكل مدا وهددو  ل ولد ، تقدد مها  لديت  حملدد ود   الجتمداع   لضددما  صدن و  خد مات
 .(62)  لكرمي  حليا 

 (63) لصح  يف  حل   

  حلدددر  جدددر ئ  ضدددحااي حصدددول ليبيدددا تضدددمن أب  بشددد   للع  لددد   لددد وي جنيددد  مركدددز أوصدددى -43
  لكامددل  لتعددوي  وعلددى  لكددايف و لطددي  لنفسدد   لدد ع  علددى  ملعاملدد  وسددو  و لتعدد ي   جلنسدد  و لعندد 
 ح ثت  ليت  مل  بح لضحااي و لطي  لنفس   لتأهيل إلعاد  مر كز تنشئ وأب   لتأهيل، إعاد  وخ مات
  .(64) لق  يف عه  خ ل

 (65) لتعلي  يف  حل   

 مدددن للع يدد  ابلنسدددب  سددر ابا  إال لدددي   جليدد   لتعلدددي  نيددل أب  للع  لددد   لدد وي جنيددد  مركددز أفدداد -44
 اا تعليمد يتلقدو   لد ين  ألطفدال مُجوع تتمكن فلن ملتزم ،  ا جهود  حلكوم  تب ل مل وما  لليبين.  ألطفال

 على  حلكوم  للع  ل   ل وي جني  مركز وحث وتنميته.  لبل  إعمار إعاد  يف نشط دور أد   من اا رديئ
  ليونسدكو، من  لتقني   ملساع   و لتما   لعام ،  مل  ر  على يؤثر  ل    ملو رد يف  ملستمر  لنق  س 

 .(66) لعام  لتعليم  نظامها تعزيز بغي  دولي  شر كات وإقام 

  لليبين غ  من  ملتزوجات  لليبيات أطفال أ  أجني"، طفل  لكن  ليبي "أان مؤسس  وذكرت -45
  البتد  ئ   لتعلدي  علدى  حلصدول مدن ليتمكندو  رسدوم دفد  إىل يضدطرو  وأ د   ألجاند ، معامل  يعاملو 

 ليبيدن غد  رجال من  ملتزوجات  لليبيات ألبنا   لليبي   جلنسي  منح رف  أ  كما  و لثانو . و إلع  د 
 بد و  ألنده  لقدانوي،  ليقدن عد م مدن حالد  يف  ألطفال هؤال  تر  ليبيا يف  إلقام  يف  حمل ود  وحقوقه 
 ومن  لبل . يف شرعين غ  مقيمن ويُعتربو   لتعلي  على  حلصول ميكنه  ال  لبل  يف  إلقام  أو  جلنسي 
  إلرهابيدددد " " جلماعددددات إىل  ألطفددددال هددددؤال   نضددددمام سددددهَّل أندددده  لتعلددددي  نيددددل عدددد م عددددن  ملرتتبدددد   آلاثر

 .(67)آخر خيار أ  هل  يرت  مل إذ ذلك إىل  لطري  هل  ومه  و مليليشيات
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 لألشاا   ملتاح  لتعلي  مستوايت  خنفاض إ   إلعاق  ذو   ألشاا  متكن منظم  وقالت -46
  لتمييدز مدن إضدافي  أشكال إىل أدى أمر  لوطني   لقو نن تفرضها  ليت  لقيود إىل ابإلضاف   إلعاق  ذو 

 .(68)و الستبعاد

  حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -4 

 (69) لنسا   

 وسددلطت .(70) لعددائل   لعندد  ُيددرم ال  لليددي  لقددانو  أب  ووتدد  ر يددت  هيددومن منظمدد  أفددادت -47
  جلنائ ،  لقانو  مبوج   لعائل   لعن  جترمي من  لرغ  على أنه منها أمور على  لضو  5  ملشرتك   لورق 

 إذ   لرجددل فددإ   لليددي،  لعقددوابت لقددانو  اا وفقدد وأندده  (71)حمدد د  عقددوابت وال إنفدداذ آليددات هنددا  فليسددت
 ملد   ُيسدجن قد  لزوجتده خطد   إصداابت ذلدك علدى وترتد   لشدر " "بد  ف  ابلعن  يسمى ما  رتك 

 سدب  أقصداها ملد    لسدجن عقوبد  فدرض إىل يؤد  ق   لعن  من  ملستوى نف  وأ  عامن عن تزي  ال
 تسدددقط  الغتصددا ، حالدد  يف وأندده  (72)" لشددر " هدددو  هلجددوم ور    لدد  ف  يكددن مل إذ  ونصدد  سددنو ت
 ر يت  هيومن ملنظم  ووفقاا  .(73)منه  لزو   على  لضحي  و فقت إذ   جلاي ض   جلنائي   إلجر   ت مجي 

 للمغتصدددبن وميكدددن  لشدددر ، جدددر ئ  علدددى خمففددد  عقوبددد  بفدددرض يسدددمح  لعقدددوابت قدددانو  فدددإ  ووتددد ،
 .(74) بضحيته تزوجو  إذ   ملقاضا  من  لتمل 

 (،2015)  لشدامل  ل ور   الستعر ض من  لثاني   جلول  خ ل أنه 5  ملشرتك   لورق  والحظت -48
  ألحو ل وقو نن  لعائل   لعن  مثل مو ضي  تغط  و لتمييز،  ملرأ  حبقو  يتعل  فيما توصي  21 ُق مت

 يُنفَّدددددد  مل  لتوصدددددديات ومعظدددددد  ضددددددئيل، تقدددددد م إال حُيددددددرز مل ذلددددددك، ومدددددد   جلنسددددددي . وقددددددو نن  لشاصددددددي 
 (75)ام ا ك   ا تنفي 

 يتعلد  فيمدا  ملرأ  ض  متيز  لشاصي   ألحو ل قو نن أب  ووت  ر يت  هيومن منظم  وأفادت -49
  النسدا  حقو  جمال يف  لتضامن مؤسس  منظم  وأشارت .(76)و مل  ث  جلنسي  ونقل و لط   ابلزو  

 أجان . من  ملتزوجات  لليبيات ض  اا أيض متيز  لقو نن أ  إىل أجني"، طفل  لكن ليبي  "أان مؤسس و 
 .(77)ألطفاهلن جنسيتهن منح ويف  لتصويت يف حقهن من حُيرمن فهن

 .(78)أجني من  ملتزوج   لليبي   ملرأ  ض  مييز  لليي  لقانو  أب  أيضاا  5  ملشرتك   لورق  وأفادت -50

  لليبيدن غد  مدن  ملتزوجد   لليبيد   ملدرأ  أ  اا أيضد أجندي" طفلد  لكدن ليبيد  "أان مؤسس  وذكرت -51
  ملاليد  و ملسداع    مل عومد   ألساسدي   لسدل  ذلك يف مبا  لليبي ،  ل ول  تق مها  ستحقاقات أ  من مُتن 

 .(79) ألسري  و لع و ت

  لزوجيد   اللتز مدات ختتل   لشاصي ،  ألحو ل قو نن مبوج  أنه 7  ملشرتك   لورق  والحظت -52
  لب نيدد   لر حدد  بضددما  قانونيدداا  "ملزمدد   ملثددال، سددبيل علددى فدداملرأ ، و لرجددل.  ملددرأ  علددى تقدد   لدديت و لو ل يدد 
 " لوصددد   لرجدددل يعتدددرب بينمدددا  ألطفدددال"، ورعايددد   ملنزليددد   ملسدددؤوليات مجيددد  وتتحمدددل لزوجهدددا، و لنفسدددي 
 .(80)"أبنائه على  لطبيع 

حصدن زان جترِّم  ليت  لليبي ،  لزان قو نن أب  ليبيا يف  لع  ل  أجل من حمامو  منظم  وأفادت -53
ُ
  مل

 مر كددز يف  الغتصددا  ضددحااي و لفتيددات  لنسددا   حتجدداز تؤيدد   لددزو  ، إطددار خددار   جلنسددي  و لع قددات
  جلرمي  عن  إلب غ على  لنسا   لقانو  ه   يشج  وال  حلكوم . ت يرها  ليت  الجتماع   لتأهيل إعاد 
 .(81)ليبيا يف و جلنساي  جلنس   لعن  ثقاف   لليي  لقانوي  إلطار يعزز عام، وبشكل حريتهن. ويقي 
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  ألمدن جملد  لقدر ر  لكامل  لتنفي  ضما  إىل ليبيا يف  لع  ل  أجل من حمامو  منظم  ودعت -54
 .(82)و ألمن و لس م  ملرأ  بشأ  1325  ملتح   لألم   لتاب 

 (83) ألطفال  

 مر كددز يف  ملهدداجرين  ألطفددال  حتجدداز  سددتمر ر إىل  إلنسددا  حلقددو   الستشددار   ملركددز أشددار -55
  لقصَّدر أبمسدا  قائمد  توجد  ال  حلداالت، معظد  ويف منصدف . إجدر   ت ضدما  دو   حلكوميد   الحتجاز
  للقاحدددات مدددن حيرمدددو  ذلدددك، علدددى وعددد و  ابلبشدددر. و الجتدددار للتهريددد  عرضددد  ُيعلهددد  ممدددا  حملتجدددزين،
 مدد  يتناسدد  مبددا و لغدد   ،  ملددا  علددى  حلصددول مثددل حيددام ، علددى للحفددا   ل زمدد   لطبيدد  و لتطعيمددات
  إلنسددا  حلقدو   ملسدتقل  و ملنظمد  ابالحتجداز  ملعدين  لعدامل   ملشدروع وأوصدى .(84)و حتياجدام  أعمداره 
 عددن فصددله  ضددما  علددى  ألطفددال،  حتجدداز حالدد  يف و حلددر ،  ألطفددال،  حتجدداز عددن ابلكدد  ليبيددا

 .(85)بصل  إليه  ميت و  ال ممن  لبالغن
  لب نيددد   لعقوبددد  أ  لألطفدددال  لب نيددد   لعقوبددد  أشدددكال مجيددد  إل دددا   لعامليددد   ملبدددادر  والحظدددت -56

  سددددتعر ض جدددرى أنددده غددد   لب يلددد .  لرعايددد  أمددداكن ويف  ملندددزل يف مشدددروع  ز لدددت مدددا ليبيدددا يف لألطفدددال
 وبصددد ور ج يددد  دسدددتور وضددد  ُيدددر  أبنددده وأفدددادت  ليونيسددد . مدددن بددد ع  ابلطفدددل  ملتعلقددد   لتشدددريعات
 .(86) لطفل حبقو  تتعل  مو د لتضمينه مقرتحات

 عندد  مسددلمو  أ دد  علددى  ملسدديحي  معتنقدد  أطفددال تسددجيل ُيددر  أبندده  ليوبيددل محلدد  وأفددادت -57
  إلسدد مي ، و ملندداه   ملمارسددات تدد ر   لديت ابملدد  ر   اللتحددا  علددى ُيدربو  مددا وكثدد  ا  ليبيددا، يف  لدوالد 
 .(87)للمضايق " "يتعرضو  حيث
  لليبيات ألطفال  لليبي   جلنسي  منح رف  أ  أجني"، طفل  لكن ليبي  "أان مؤسس  وذكرت -58

 يد فعه   لبلد  يف  لقدانوي غد  وضدعه  أل  ل سدتغ ل  ألطفدال يعرض ليبين غ  رجال من  ملتزوجات
 يف  السدتغ ل خلطدر عرضد  يصدبحو  وابلتداي  لليبيد   لعمل قو نن مبوج  حممي  غ  أبعمال  لقيام إىل

 .(88)عمله  أماكن

  (89) إلعاق  ذوو  الشاا   
  لرمسي   حلكومي  لإلحصا  ت وفقاا  أنه  النسا  وحقو   لعام  للحرايت  لوطين  جملل  الحظ -59
 أكثر إىل  لع د ه   و رتف  شا . 82 000 على يزي   إلعاق  ذو   ألشاا  ع د فإ  ،2009 لعام
  لشددؤو  وز ر  يف  إلعاقدد  ذو   ألشدداا  إد ر  مدد ير حسدد  ،2017 عددام يف شددا  آال  103 مددن

 .(90) الجتماعي 
  حلكومد  تصد ي  مدن  لرغ  على أنه  ألساسي  و حلرايت  إلنسا  حلقو   لوطين  ملركز والحظ -60
 رضا  ع م عموماا  يب    مل ي  جملتم  فإ  ،2013 عام يف  إلعاق  ذو   ألشاا  حقو   تفاقي  على
  لددد وي  ليدددوم يف  حلكوميددد  غددد  للمنظمدددات مشدددرت  بيدددا  إصددد  ر خددد ل مدددن  لليبيددد ،  ل ولددد  أد   عدددن

 .(91) إلعاق  ذو  لألشاا 
 وخط   سرت تيجي  وض  على  حلكوم   ألساسي  و حلرايت  إلنسا  حلقو   لوطين  ملركز وحث -61

 .(92)و لسياسي   مل ني  ابحلقو   خلا   ل وي  لعه  أحكام تنفي  أجل من وطنيتن
 مددو د مددن مدداد  أ  تنفدد  مل  لليبيدد   ل ولدد  أ   إلعاقدد  ذو   ألشدداا  متكددن منظمدد  ذكددرتو  -62

  إلعاقدد  ذو   ألشدداا  حبمايدد   ملتعلقدد  11  ملدداد  سدديما وال  إلعاقدد ، ذو   ألشدداا  حقددو   تفاقيدد 
 .(93) ملسلح  لنز ع أثنا 
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  إلعاقدد  ذو  ابألشدداا   ملتعلدد  2013 لعددام 4 رقدد   لقددانو  أ  اا أيضدد متكددن منظمدد  وذكددرت -63
 .(94) لسياس   نتمائه  أسا  على  إلعاق  ذو   ألشاا  ض  مييز  ل  ئم 

  ألشددداا  محايددد  يف  ل ولددد  دور يقدددوض 1987 لعدددام 5  لقدددانو  أ  متكدددن منظمددد  والحظدددت -64
 أ  علددى تدن   لقددانو  مدن 7 فاملدداد   جملدال. هدد   يف  لتز مامدا بتفددوي  حقدوقه  ممارسدد  وضدما   إلعاقد  ذو 
 .(95)معين  ملعاي  اا ووفق  لضرور  حاالت يف إال خاص  مؤسسات يف يُقبلو  وأال تعوهل ،  ليت أسره  م  يقيمو 

 تقداع  إلثبدات رصد  أ  وجود ع م إز   قلقه عن  إلنسا  حلقو   الستشار   ملركز وأعر  -65
 ابإلضدداف   إلعاقدد ، ذو   ألشدداا  ظددرو  ُتسددن بغيد  ملموسدد  خطددو ت أ   ختدداذ عددن  لليبيدد   ل ولد 
 .(96)الحتياجام  تستجي   ليت  لوطني  و خلطط  لرب م  من نوع أ  رص  ع م إىل
  لطلب  الستقبال جمهز  ليبيا يف  لعام   مل  ر  من ج  ا  قلي ا  ع د ا  أ  متكن منظم  والحظت -66
 يف حقهدد  أمددام حقيقيدد  عقبدد  يشددكل ممددا  مل رسددي ،  ملبدداي إىل  لوصددول هلدد  يتيسددر ال لدد    إلعاقدد ، ذو 

 دو  ُتدددددول  ا قيدددددود يو جهدددددو  ليبيددددا يف  إلعاقددددد  ذوو  ألشددددداا  يدددددز ل ال ذلددددك، علدددددى وعددددد و   لتعلددددي .
 مدددن بتمكيدددنه   لكفيلددد  و ملر فددد   خلددد مات غيدددا  بسدددب  وذلدددك  ل ميقر طيددد ،  لعمليدددات يف مشددداركته 
 .(97) لسياسي   حليا  يف  ملشارك 

 (98) ألقليات  
 ،2015 لعدام  لشدامل  لد ور   السدتعر ض مند  أنده ابرتيداح للع  لد   لد وي جنيد  مركدز الحظ -67
 تُتحد ث  لديت  ملنداط  يف  ملطلوبد   مل رسدي   ملو د رصي  نطا  خار  كماد    ألمازيغي   للغ  ت ري  أُدر 
  لشددع  يهدد د يددز ل ال  ملسددتمر  ملسددلح  لنددز ع أ  خددا  بشددكل  لقلدد  يثدد  ممددا أ  غدد   للغدد . هدد   فيهددا

 .(99)ليبيا يف  ألمازيغ 
  ألبددو   ملنظمدد   لعددامل   لرصدد  قائمدد  أب   ليوبيددل ومحلدد  و لع  لدد  للقددانو   ألورويب  ملركددز وأفدداد -68

 .(100) ملسددديحين ابضدددطهاد  ملتعلقددد   حلددداالت أسدددوأ حيدددث مدددن  لر بعددد   ملرتبددد  يف ليبيدددا صدددنفت  ملفتوحددد 
  ملتصددوف  ذلددك يف مبددا ل ضددطهاد، اا أيضدد تتعددرض  ألخددرى  ل ينيدد   ألقليددات أ   ليوبيددل محلدد  وأوضددحت
 .(101)هلجمات عبادم  وأماكن مساج ه  تتعرض  ل ين و إلابضي ،

 شدر  يف  ملؤقتد  للحكومد   لتابعد   ل  خليد  وز ر  أب   لتبو ثقاف  حلماي   لليبي   جلمعي  وأفادت -69
  لقطددرو و  أوزو مندداط  يف  ملولددودين  لتبددو ألفددر د وطنيدد  واثئدد  إصدد  ر عددن ابالمتندداع قددر ر ا  أصدد رت ليبيددا

  ملدددد  ر  مثددددل  لعامدددد   ملؤسسددددات إىل  لوصددددول  لتبددددو ألهدددداي يتسددددى ال  لقددددر ر، هلدددد   ونتيجدددد  ومددددرز .
 .(102)و ملستشفيات

 2019 آ /أغسدط  4 يف شدنت  لليبيد   لعربي   ملسلح   لقو ت أب   مل كور   جلمعي  وأفادت -70
 .(103) لتبو أهاي من م نياا  43 عن يقل ال ما مقتل إىل أدى مما ،مرز  بل   على جوي  غار ت

 جندو  يف و لقطرو  ربيان  مثل  لتبو شع  معظ  يسكنها  ليت  ألماكن أب   جلمعي  وأفادت -71
  مل  ر  مثل  ألساسي ، و ملر ف   لتحتي   لبني  يف  لليبي   ل ول  تستثمر فل  ش ي . ختل  من تعاي ليبيا

 .(104) ألصلي  و لشعو   ألقليات تقطنها  ليت  ملناط  يف و ملستشفيات،

  (105)د خلياا  و ملشردو   للجو  وطالبو و ل جئو   ملهاجرو   

 ليبيدددا أب  ليبيدددا يف  لع  لددد  أجدددل مدددن حمدددامو  ومنظمددد  ابالحتجددداز  ملعدددين  لعدددامل   ملشدددروع أفددداد -72
 عددد د مدددن  حلددد  إىل مددد    ملسدددتقبل   لبلددد    مددد  تعددداو   تفاقدددات توقيددد  يف 2015 عدددام منددد   سدددتمرت
 .(106)ليبيا يف  إلنساني  حقوقه  تكفل إجر   ت  ختاذ دو  و ل جئن  ملهاجرين



A/HRC/WG.6/36/LBY/3 

11 GE.20-03144 

 أنده ليبيا يف  لع  ل  أجل من حمامو  ومنظم   إلنسا  حلقو   ملستقل   ملنظم  من كل  والحظ -73
 شرعين، غ  مهاجرو  أ   على ليبيا دخلو   ل ين مجي  إىل يُنظر  للجو ، بشأ  وطين قانو  غيا  يف
 و/أو قانونيدد  غدد  قنددو ت عددرب ليبيددا دخلددو  إذ  كمجددرمن   للجددو  طددالي يعامددل ز ل مددا  لليددي  لقدانو  وأ 
 .(107)هوي  أور   ب و 
  أورواب إىل  لعبدور حمداولته  بسدب   حملتجدزين مجيد  عدن ابإلفر   ليبيا 1  ملشرتك   لورق  وأوصت -74

  لقددانوي  إلطددار تنظددي  طريدد  عددن  لصدد د هدد   يف  ل وليدد   اللتز مددات وابحددرت م جلددو ، وطددالي ك جئددن
 و ل وليد ، و إلقليميد   ل سدتوري  ليبيدا  لتز مدات مد  تتماشدى شدفاف  آليد  خد ل مدن  للجو  بطل   ملتعل 
 .(108)للمهاجرين  لقانوني   حلماي  وتعزيز

 جنيددد  ومركدددز ابالحتجددداز  ملعدددين  لعدددامل  و ملشدددروع  حلريددد  عدددن للددد فاع  لددد وي  لتحدددال  وأفددداد -75
  إلنسددا  حلقددو   ملسددتقل  و ملنظمدد   إلنسدا  حقددو  وهيئدد  ووتدد  ر يدت  هيددومن ومنظمدد  للع  لدد   لد وي
 و ل جئددن  ملهدداجرين أب  أبورواب  ل جئددن حقددو  ومنظمدد  ليبيددا يف  لع  لدد  أجددل مددن حمددامو  ومنظمدد 

 شدد ي   مر فدد  وهدد  رمسيدد ، وغدد  رمسيدد  أمدداكن يف  لتعسددف  و الحتجدداز  حلريدد  لسددل  عرضدد ا  برحددو  مددا
 و لر  و لسار   جلس   لإلي    يتعرضو  حيث  لطبي ،  لرعاي  أو  مليا  أو  لطعام بقل  تتس   الزدحام
 .(109) لبشر   ومتجرين ومهربن مسلح  ومجاعات  ل ول  مسؤوي أي   على و لتع ي 

 عددن ابإلفددر   ليبيددا ووتدد  ر يددت  هيومددا  ومنظمدد  ابالحتجدداز  ملعددين  لعددامل   ملشددروع وأوصددى -76
 مندده  خلددرو  أو فيدده  لبقددا  أو  لبلدد  إىل  لدد خول وبشددط  تعسددفاا   حملتجددزين و ملهدداجرين  ل جئددن مجيدد 
 يكدددو  أ  وضدددما  للمهددداجرين  لتلقدددائ   العتقدددال عدددن و لكددد   جلدددر ئ   قائمددد  مدددن قانونيددد  غددد  بصدددور 

 بد  ئل ووضد  حالد   لكدل  لفردي   لظرو  تربر  عن ما أخ  كم ذ  إليه يُلجأ اا  ستثنائي إجر  ا   الحتجاز
 .(110)للحب   حتجازي  غ 
  حتجدداز ظددرو  لتحسدن عاجلدد  تد  ب  تتادد  أب  بقدو   حلكومدد  6  ملشدرتك   لورقدد  ونصدحت -77

  إلعاقدد  ذو  و ألشدداا  و لنسددا   ألطفددال مثددل  لفئددات أضددع  سدديما وال  لنظددامين، غدد   ملهدداجرين
  ملهداجرين حقدو  حلمايد   ل زمد   لقانونيد   لتد  ب  وتتاد  ابهلجدر    ملتعلقد  قو نينها تنقح وأ  و ملسنن 

 .(111)عادل  حماكم  من  الستفاد  يف و حل   لقضائي   لضماانت خ ل من
 مجاعددات أب  اتورغددا  أجددل مددن  لشددبا  جتمدد  ر بطدد و  ووتدد  ر يددت  هيددومن منظمدد  وأفددادت -78

 بلدددد   إىل  لعددددود  مددددن شددددا  40 000 مددددن أكثددددر منعددددو  مصددددر ت ، مددددن معظمهدددد  ومسددددؤولن، مسدددلح 
 أثنا   ملليشيات هلجمات ويتعرضو  و لتمييز،  الضطهاد يو جهو  ظلو   ألشاا  هؤال  وأ  اتورغا ،
 منظمدد  وأوصدت .(112)و لتعلدي   لطبيد   خلدد مات علدى  حلصدول فدر   نعدد  م مدن ويعدانو   ملسدلح،  لندز ع
 دايره  إىل  ملشردين عود  بتسهيل  ملاتص ،  لسلطات خ ل من تقوم، أب  ليبيا ووت  ر يت  هيومن
  ملسددؤولن مجيدد  مد  و لتحقيدد  وأمتعددته ، وممتلكدام  منددازهل   سددتعاد  علدى ومسدداع م  وأبمددا ، طو عيد ا 
 .(113)ومقاضام  لألشاا   لقسر   لتشري  عن
 توقيد  2016 آ /أغسدط  31 يف جدرى أبنده اتورغدا  أجدل مدن  لشدبا  جتم  ر بط  وأفادت -79

  جل ي   ملصاحل   تفا  بتوقي  مصر ت   حتفلت ،2018 حزير  /يونيه 3 ويف ومصر ت . اتورغا  بن  تفا 
  الجتماعيددد   للجندد  قِّبددل مدددن ابلددرف  قوبلددت مصددر ت  قددد متها  لدديت  ملعاهدد   نسدددا  أ  مددن  لددرغ  علددى

 .(114) لقبائل ه   شورى وجمل  اتورغا  وقبائل لتاورغا 

 2 يف لقصدددد  تعددددرض اتجددددور    حتجدددداز مركددددز أب  أبورواب  ل جئددددن حقددددو  منظمدددد  وأفددددادت -80
 أب   إلنسداي  حلقدل يف  لفاعلد   جلهدات أفدادت ذلك، وم   حملتجزين. من إفر غه فت  ،2019 متوز/يوليه
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  ملصدابن  ألفدر د ب خول تسمح وال اتجور    حتجاز مركز إىل  لنازحن ترسل تز ل ما  لليبي   لسلطات
 .(115) ل جئن لشؤو   لسامي  للمفوضي   لتاب   ملركز إىل مع ي  أبمر ض

 مكتظدددد  طدددر بل  يف  ملايمدددات مجيدددد  أب  اتورغدددا  أجدددل مدددن  لشددددبا  جتمددد  ر بطددد  وأفدددادت -81
  هلياكددددل إىل وتفتقددددر  لصددددح  و لصددددر   ألساسددددي   لنظافدددد  شددددرو  تسددددتويف ال وأ ددددا اا د خليدددد ابملشددددردين
 بعدددد  د خددددل  لعيدددداد ت مثددددل طبيدددد  مر فدددد  وتوجدددد   ملع يدددد .  ألمددددر ض  نتشددددار إىل أدى ممددددا  ألساسددددي ،
 إىل ابإلضداف   ألساسدي .  لطبيد  و للو زم  ملع  ت إىل تفتقر  لعياد ت ه   ولكن طر بل . يف  ملايمات
  لنفسد   لد ع  إىل  الفتقدار بسدب   ملاد ر ت تعداط  إىل اا أيض  ملايمات ه   يف  لشبا  يلجأ ذلك،

 بتعددددداط   مليليشددددديات تتددددد رعو   لرتفيهيدددد .  ألنشدددددط  ونقددددد   لعمدددددل فددددر  و نعددددد  م  الضدددددطهاد وبسددددب 
2011 عام من  طر بل  يف  ملايمات من  لع ي  ملهامج   ملا ر ت

(116). 

  جلنسي  ع ميو  ألشاا   
 لليبيدا،  جلنوبيد   حل وديد   ملنداط  يف  لعربي  غ   إلثني   ألقليات أ  4  ملشرتك   لورق  الحظت -82
  نعددد  م خلطدددر عرضدد  طويلددد  فددرت  منددد  كانددت  تشددداد(، مددد   حلدد ود بتغيددد  أيضدداا  أتثدددرو  ) لدد ين  لتبدددو مثددل

 .(117)ليبي  ابعتبارها هبا تعرت  أور   على  حلصول أجل من وتكافح  جلنسي ،
 ليبيدا يف  ألقليدات بعد  على تؤثر مشكل  ميثل  جلنسي   نع  م أ  4  ملشرتك   لورق  والحظت -83

 مدددن مجاعدددات ثددد ث وهندددا   لقددد  يف. معمدددر نظدددام عهددد  يف نُفددد ت  لددديت " لتعريددد " لسياسدددات نتيجددد 
 وعلددى و لتبددو. و لطددو ر  ) ألمدازيغ(  لرببددر وهدد   جلنسدي  علددى  حلصددول يف صددعوب  جتد  أ ددا أُبلددغ  لسدكا 
 عدد د يوجدد  و لطددو ر ،  لرببددر  لسددكا  بددن  جلنسددي   نعدد  م عددن منشددور  معلومددات تددوفر عدد م مددن  لددرغ 
  لتبو. أقلي  عن  لتقارير من حم ود
  ملسدداو   قدد م علددى  ألقليددات أفددر د مجيدد  حصددول بضددما   حلكومدد  4  ملشددرتك   لورقدد  وأوصددت -84
 .(118) جلنسي  يف حقه  إعمال يف متييز أل  تعرضه  وع م  جلنسي  على
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