
 

          
  

     لي يا   سانالوضع الرا ن   قوق 
  

 قوقح لاجم يفايبيل ةدعاسمب صاخلا  )A/HRC/19/L.39/Rev.1(ةدحتملا ممألل عباتلا  ناسنإلاقوقح سلجم رارق نإ 
وأ دصرل  ةيلآ ةيأنمضتي  ال هنكلوايبيلل ةينقتلا ةدعاسملا طقف مدقي  رشع ةعساتلاهتسلج  يفسلجملا هانبت  يذلاو ناسنإلا

  .ايبيل يف ناسنإلاقوقح عضو نع غالبإلا 
  

، ةمداقلا ةسلجلا  يفهتعجارم متتس رارقلا اذه   ،ةـعجارملا هذـه  ل اًقابتساو ،لبقملا راذآ/سرام رهش يفةدقعنملاو سلجملل
قوـق  ح عضول ضارعتسالا اذه ناسنإلاقوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم و ايبيل يفةلادعلا لجأ نم نوماحم نم  ًالك مدقي

 ناـسنإلا قوـقح عـضو زـيزعت    برمتسملا  اهمازتلا راهظإلةدحتملا ممألا  يفءاضعألا لودلا عيجشتل  ايبيليف ناسنإلا 
ةـلاحلا دصر  لةلاعف ريبادتو تايلآ دامتعا قيرط نع كلذو  ،رضاحلاو يضاملا يفةبكترملا تاكاهتنالا ىلع ةبساحملاو 

 ،ةيموكح ريغ رصانعو ةيموكح رصانع ةطساوب اهباكترا مت يتلاتاكاهتن الا اهنيبنم و ،ايبيل يف ناسنإلاقوقحل ةنهارلا 
 ناسنإلاقوقح ل ةيلاحلاةلاح لالظت نيح  يف يف حوضوب سكعنت يتلا ةلاحلا كلتدالبلا لخاد قلقلل اردصم   :يلي ام، 
  

 :  سانحقوق معاي    شر عات تناقض  .١
 :ع   حر ة التجمع التعدي •

دق يملسلارهاظتلا  يفنينطاوملا قح ميظنت نأشب  ،ايبيلب ماعلا ينطولارمتؤملا هرقأ  يذلاو ،٦٥/٢٠١٢مقر نوناقلا نإ   ،
اذه ضرفي ذإ  ١.ةيلودلا ناسنإلاقوقح ريياعم قيقحت  يف هداومنم ديدعلا يف لشف  ىـلع   ةررـبم رـيغ ا  دويق نوناقلا

، ةـيلآ مدـقي نأ نود اهدـعوم لبق ةرهاظ    تلا ىلع ةموكحلا ةقفاومنوناقلا طرتشي لاثملا ليبس ىلعف  قحلا اذه ةسرامم
امك ةقفاوملا كلت ىلع لوصحلل ةلداعو ةحضاو ةيئارجإ ، نوناقلا نم ١٠ةداملا يف ضرفي هن أ،  ةـيئانج تاـبوقع    هسفن

دـض   ًالئاـح ربتعي تابوقعلا كلت ىلع ءاقبإلا نإ . نوناقلابةدراولا ةرهاظتلا طورش  قيقحتل رقتفت يتلاتارهاظتلا ىلع 
امك عمجتلا ةيرح يف يساسألامهقح لنينطا وملاةسرامم   نأشلا اذه يف تاعيرشتلا قلطنت نأضرتفي هن أ،   أدبمنم ا مئاد

هرابتعا ىلععمجتلا ةيرح يفقحلا  امكةيمهأ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا رثكأ دحأ ،  ةيلوئسم قحلا اذه معدو ةيا مح نأ ، 
  .ةموكحلل ةيساسأ
  

 :مشروع قانون العزل السيا    •
 يراجلاو يسايسلا لزعلا نوناقعورشم  نم  يفاذقلا ماظن زومر عنم ىلإفدهي  ،ماعلا ينطولارمتؤملا  يف ايلاح هتشقانم

 لثمي امب ،ةيبيللا ةموكحلا يفايلعلا فئاظولاو ةماعلا بصانملا لغش  رطخ لكـشب ريثأـتلا دودحم نكي مل ام    اذإا ريبك ا
وأ  دارـف أو ،ةـيقرعلا تايلقألاك  ،اهنيعب تائفل يفسعتلا عنملاو زييمتلل ةيسايس ةادأك نوناقلا اذهم ادختسا متيدقف  ،حضاو

                                                
قوقح تاكاهتنا ديازت ءارو ةلءاسملا بايغ ) "ايبيل  يفةلادعلا لجأ نم نوماحم و ةرهاقلا زكرم ( ةكرتشملا ةلخادملا : ىلع عالطإلا مكنكمي تامولعملا نم ديزملل ١
:h p ،٢٠١٢ربمتبس  ١٤ ،"ايبيل يف ناسنإلا //www. ci hr s.or g/?p=4004   



 
يأفاهيلع فراعتملا ةينوناقلا دعاوقلا عابتإ نود، ةنيعمبازحأ   ،   ،ةـماعلا بـصانملا لغش نم   مهنيعبا دارفأ عنمي نوناق

لغتسأ بجي  امك ةيئاضقلا تايلآلل اًقبط ةلئاسملا وأةبساحمل ا تايلمع بنجتل ي ال  ، ةـلداع تا  ءارجإ رفوي نأ اضيأ بجي
  .تارارقلا كلت ىلع نعطلل



 

 :ا  ما  العقاب  .٢
 :٢٠١٢ شر ن أول / أكتو ر -٢وليد ب  حصار  •

 "دـيلو ىـنب  "ةـقطنم   يفةحلسم تايلمع  يفةحلسملا  تايشيليملاو ايبيل عرد تاوق ،يبيللاشيجلا نم رصانع تكراش 
كلذوةيلاوتم ةثالث عيباسأل لـتق هـل بـسن     يذلانطاوملا نابعش نارمع لتقم  يفنيببستملا ىلع  ضبقلل ةلواحم يف ، 
. يفاذقلا مت امكهايملاو دوقولانمو  ،ةيبطلا ةياعرلانمو  ،ةيئاذغلا تادادمإلانم ديلو  ينبناكس مر ح تقولا اذه لالخو  ، 

 بيلصلاو  يبيللاعافدلا ريز و دافأ كراعملا كلت باقعأ يفو. اضيأ تائملا بيصأو نييندملاو نيلتاقملا نم تارشعلا لتق
عـنم مـتو    ،كاـنه رئادلا عارصلا  ةجيتن نطاوم ٤٠،٠٠٠ ىلإ ٢٥،٠٠٠نيب ام ديرشت مت هنأ نيدرفنم  يلودلارمحألا 

 كلذو، ديلو ينبةنيدم لوخد نم نيبغارلا نييفحصلاو مهلزانم  ىلإنيدئاعلا نيئجاللا   يـتلا ةحلسملا تايشيليملا لب ق نم
  .ةلودلا نم ةيمسر رماوأل خراص دحت يفةنيدملا فراشم ىل ع شيتفتلل طاقن تماقأ
 

 :٢٠١٢آب /أغسطس – ٣تاورغاء •
ةـنيدم   يلاهأنم اًنطاوم  ٣٥،٠٠٠نم برقي ام ةتارصم ةنيدم  نم ةحلسم تايشيليم تربجأ ،٢٠١٢بآ /سطسغأ يف
ةـنيدم مهتمجاـهمو    يفاذـق لاماـظنل ءاغروات   يلاهأمعدب تاءاعدا ةجيتن كلذ و ،اهنع ليحرلا ىلع ةرواجملا ءاغروات

نأ ةحلـسملا تايـشيليملا نالعإـب     ايبيل لوح ةيلودلاقيقحتلا ةنجل تدهشتساو . ٢٠١١ماع  يفعارصلا ءانثأ ةتارصم 
بـهن  و ،ةيفسعت تالاقتعال مهضرعت ةنيدملا يلاهأ ديرشت بقعأو ٤."بكوكلا هجو ىلع نم ىحمُت نأ"قحتست ءاغروات 

 ٣٨مقر نوناقلا دوجو ةجيتنو  .نوناقلا راطإجراخ ل تقلاو بيذعتلاو ،مهلزانملريمدتو  لك نع  ًالماش اوفع نمضي يذلاو
ةداـعإل وأ ةـلادعلل ةحلسملا تايشيليملا ميدقتل ةسوملم    تاءارجإ ةيأةموكحلا ذختت مل  ،ةروثلا مساب بكترت يتلامئارجلا 

  ٥.مهتويب ىلإنيدرشملا ءاغروات  يلاهأ
  

تـحت  و ةدودـحم دراومب شيعلا ىلع اوربج ُأو ،دالبلانم ةقرف تم نكامأ يفتاميخم  ىلإ اوحزندق ءاغروات  يلاهأناك 
نكلوةبوعصلا ةغلابفورظ  دحأ ةمجاهم تمت  ٢٠١٢طابش /رياربف يفف. ةفينع تامجهل ةضرع تناك تاميخملا ىتح ، 

ا ًقبطو ،لافطأ ةثالث مهنيب نم ىلتق ةعبس طقسأ يذلا رمألا ،ةحلسملا تايشيليملا لبق نمكلذو روزنج ةقطنم بتاميخملا 
ةـقيرطلا ن  أ ،يضاملا سرام يف ناسنإلاقوقح ل ةدحتملا ممألا سلجمل ةعباتلا ايبيل لوح ةيلودلا قيقحتلا ةنجل هترشنامل 

  ٦".ةيناسنإلادض ةميرج "ةجرد  ىلإىقرت ءاغروات ىلاهأ ةلماعم اهب تمت  يتلا

                                                
ىنب  يفنييندملا اياحضلا نم ديدعلا طوقسل تدأ ةمئالم ريغ بيلاسأ  مادختسا ةنادإ" ،ايبيل يفةلادعلا لجأ نم نوماحم : ىلع عالطإلا مكنكمي تامولعملا نم ديزملل ٢
  :٢٠١٢ربوتكأ  ١٢ ،"ديلو

h p: //www. libyanj us  ce. org/arabi c -news/ arabi c -news/ pos t /45- - 160515811575160516081606- 16051606- 157115801604-   
1575160415931583157516041577-16011610-16041610157616101575--1578158316101606-1575158715781582158315751605-
15751604157815831575157616101585-159416101585-157516041605157816031575160115741577-1575160415781 

  :٢٠١٢یولیو  ٢٤ ،"ندین الھجمات المستمرة ضد أھالى تاورغاء" ،محامون من أجل العدالة فى لیبیا: للمزید من المعلومات یمكنكم االطالع على ٣
h p: //us2. camp ai gn- ar chi ve1. com/ ?u=3b8835ce1b379ddbf 1ffffdf8     

  ). ٥٩ةطقنلا (  ٤مقر عطقملا  ،Eءزجلا  ،IIIمسقلا  ،٢٠١٢سرام  ٢ ،ةدحتملا ممألا ىلإ ايبيل لوحةيلودلا قيقحتلا ة نجلريرقت  ٤
  ٢٠١٢ويام  ٧،"نوناقلا مكح اهفاعضإو ناسنإلاقوقح اهكاهتنال ةديدجلا نيناوقلا نيدت " ،ايبيل ىف ةلادعلا لجأ نم نوماحم: ىلع عالطالا مكنكمي تامولعملا نم ديزملل ٥

h p: //www. libyanj us  ce. org/news/ news/ pos t /23- l  l-strongl y- condemns- new- l a ws- b reachi ng-human- r i ghts- and-    
undermining-the-rule-of-law  

  .) ٦٣ةطقنلا (  ٦مقر عطقملا  ،Eءزجلا  ،IIIمسقلا  ،٢٠١٢سرام  ٢ ،ةدحتملا ممألا ىلإايبيل  لوحةيلودلا قيقحتلا ة نجلريرقت  ٦



 

 :التعب   والتجمعو املعتقد  اتان  ا ات   ر  .٣
 :ع    ماكن املقدسة لألقليات الدي ية  عتداء •

ةيفوـصلا ةحرضألا ىلع تامجهلا نم ةلسلس   تأدب ،بآ/سطسغأ يفماعلا  ينطولارمتؤملا حاتتفا نم ةريصق ةرتف دعب 
رمـسألا مالـسلا دبع    يديسحيرض ةمجاهم مت  ٢٠١٢بآ /سطسغأ نم ٢٤ يفف ٧.ايبيل يفةيخيراتلا ةينيدلا نكامألاو 

قراـطملاو تافارجلا ةط  ساوب كلذ دعب هريمدت متو ،تارجفتم مادختساب ايبيل يفةيفوصلا ةحرضألا م هأ دحأ ،ىروتيفلا
 نالكشي ناذللادجسملاو ةبتكملا كلذك  ،ةيبرهكلا ترتاوـت   دـقو  ،قرحلاو ريمدتلل اوضرعتدق  ،حيرضلا عمجم نم ءزج

  .ةيودي لبانق مادختساب مت كلذ نابمعازم 
  

با ةعومجم ت ماق ،٢٠١٢بآ /سطسغأ نم ٢٥ يفكلذك   ةـنيدم طسو   يفعشلا دجسم ريمدتب ةحلسملا تايشيليملا نم
 ةـلازإلاو ريمدـتلا ةـيلمع ءاـنثأ     يفو ،نييفوصلا رباقم نم ددعمضي يذلا دجسملا كلذ  ،تافارجلا مادختساب سلبارط
ةـعنام   ،هيلإ ةيدؤملا عراوشلا تقلغأو ،دجسملاب ةطيحملا ةقطنملا يبيللانمألل ىلعألا سلجملا ةعبات تابكرم  ترصاح
ةاـنق نـم ىنابيـش ليبن لسارملا ضرعت دقو    . ريمدتلا ةيلمع فقوو هتيامحل دجسملا ىلا لوصولا نم نينطاوملا كلذب

  .دجسملا ريمدت ةيلمع لقن لواح امدنع نمألل ىلعألا سلجملا لبق نم لاقتعالل يبيللانويزفيلتلاب ةمصاعلا 
  

تالواـحمل نورهاظتملا ضرعت دجسملا ريمدت ىلع ضارتعالل  ةيملس ةرهاظت ءانثأو  ،٢٠١٢بآ /سطسغأ نم ٢٦ يف
متـي مـل دجسملا ريمدت ةيلمع اوذفن نيذلا ءالؤه   . لتقلاب ديدهتللو عيورتللو ،نيحلسم لاجر لبق نم رهاظتلا نم مهعنمل
  .تاكاهتنالا كلت ىلع دعب مهتبساحم
  

قوقحلاـب صاـخلا ررـقملا     ،دقتعملاو نيدلا ةيرحب صاخلا ررقملا مهو– نيلقتسملا ةدحتملا ممألا ءاربخنم  ةثالث ناك
 يـف ةيخيرات لاو ةينيدلا ةيفوصلا نكامألا مده تايلمع ةدشب اونادأدق  –تايلقألا اياضقب ينعملا لقتسملا ريبخلاو ،ةيفاقثلا

دـقو   ٨.مدـهلا تاـيلمعل ن  يضراعم لزع نيرهاظتم قح يفةوقلل طرفملا مادختسال او بيهرتلاوايبيل نم ةقرفتم ءاحنأ 
 نكامألاىلع تامجهلا نإ "نيلئاق اورذح  در بلطتت ةيفوصلا ةينيدلا عيرس ا لـصاوتت فوس الإو   ،تاطلسلا نم امزاحو ا

  ."دالبلا يف رشتنتو ةمجهلا هذه
  

 :الالجئ ن وامل اجر ن ،ع   الرعايا  جانب  عتداء .٤
 دـيازتملا راـشتنالل كلذ عجريو    ،ايبيل يفعارصلا دعب ام ةلحرم  يفرطاخملا نم ىلعأ  ىوتسم بناجألا اياعرلا هجاوي

 بـناجألا ضرـعت   ي يلاتلابونيئجاللاو ءوجللا  يبلاط ،نيرجاهملا نيب زييمت دجوي ال. امومع ةبساحملا بايغو ةحلسألل
 ،بناجألا اياعرلا نم فالآلاف. بيذعتلا نم ةداح لاكشأو يفسعتلا لاقتعالا كلذ لمشيو ،قاطنلا ةعساو ةيناسنإال ةلماعمل 

تايشيليملا  ةرطيس تحتةتقؤم نوجس  وأزاجتحالا زكارم  يفةددحم ريغ تارتفل مهزاجتحا متي  ،لافطألاو ءاسنلا مهنم
 ىـلع لوصحل ل تايلآنم و يضاقتلاتايلآ نم نومرح يو ،ةمئالم ريغو ةبعص ةيشيعم اًفورظ نوهجاوي ثيح ،ةحلسملا

كاهتنا ةلاح  يفىمسم ريغ لجأ  ىلإلاقتعالاب حمسي ىبيللا نوناقلا نإ . ةقئال ريغ ةلماعمنم هل اوضرعت امل ضيوعتلا 
  .مهزاجتحا ىلع نعطلل ةصرفلا نيلقتعملامظعم طعي مل نآلا ىتحو  ،ةرجهلا دعاوق وأ لوخدلا ةريشأت

                                                
عمجتلاو ريبعتلا  ،نيدلا ةيرح كاهتنا صوصخب ايبيل ىف ةلادعلا لجأ نم نوماحمو ةرهاقلا زكرمنم كرتشملا ءادنلا : ىلع عالطالا مكنكمي تامولعملا نم ديزملل ٧
  ةينيد تايلقأب ةصاخ ةدابع نكامأ ةمجاهم قايس ىف ةموعزملا بيذعتلا تايلمعو

h p: //www. ci hr s. or g/wp - cont ent /upl oads /2012/09/LFJL. CI HRS_. Ur gent -Appeal -Li bya. pdf    
  ،٢٠١٢سبتمبر  ١٠ ،"لى رد سریع وحاسم على تدمیر األضرحة الصوفیةإخبراء األمم المتحدة یدعون : لیبیا" ،جینیف –مكتب األمم المتحدة  ٨

h p: //www. unog. ch/80256EDD006B9C2E/(h pNewsB yYear _en) /1B94DD981A4BF8DBC1257A75002FF03C?Ope nDoc umen t      



 
  

 :التعذيب وسوء معاملة ال  ناء .٥
ةطلـس تحت رخ  آلا ضعبلا لازيال  ،ةيموكح تاهج وأشيجلا ةطلس قاطن  يفايبيل  يفنوجسلا قفارم بلغأ عقت امنيب 

كـلذ  ، وءانجـسلا دض بيذعتلا تايلمعل عساو راشتنا  ىلإةلئاسملاو ةيزكرملا ةباقرلا مادعنا ىدأ دق و. ةلقتسم تايشيليم
 .زاـجتحالا قفارم  يفةرركتم ةافو تالاح  ىلإىدأ ام وهو  ،ةيبرهكلا قعاوصلاو ةيديدحلا لسالسلاوطايسلا مادختساب 

 ةيلخادلا ريزوناك   يتلاتاءادتعالا  يفقيقحتلا  ىلإفدهت ةديدج ةردابم  ارخؤم نلعأ دق  يف. ةطرشلا لبق نم تسروم
تايـشيليملاك   ،ةـلودلل نيعباـتلا دارـفألا ريغ نم وأ نييركسعلا   نم بيذعتلا  يسراممةلئاسمل دوهج  يأدجوت ال نيح 

  .ةحلسملا
  

  :التوصيات
صاـخ رارـق دامتعاو حرط ةدحتملا ممألل عباتلا    ناسنإلاقوقح سلجم  يفءاضعألا لودلاو ةيبيللا ةموكحلا ىلع بجي 

دـصرب   ناسنإلاقوقحل ةيماسلا ةيضوفملا بتكم بلاطي  ٢٠١٣سرام  –رياربف  يفةدقعنملاو  ٢٢مقر  هتسلج يفايبيلب 
مارـتحا نامـضل ةرمتسملاو ةنها   رلا تايدحتلا كلذ لمشيو ،ايبيل يف ناسنإلاقوقح  ةلاحب ناسنإلاقوقح سلجم ةدافإو 

 .دالبلا يف ناسنإلاقوقح 


