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هذا التقرير
     ُيقدم هذا التقرير موجًزا حول حالة حقوق اإلنسان في ليبيا خالل 2021، حيث
يتناول مركز مدافع لحقوق اإلنسان مجموعة من أبرز الوقائع واالنتهاكات لحقوق
اإلنسان، فضال عن التطورات السياسية ذات الصلة بحالة حقوق اإلنسان في البالد. ال
يقدم التقرير رصًدا شامال لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا، لكنه يسعى إلى
استعراض حالة حقوق اإلنسان طوال العام الذي ُيفترض أن يشهد نهاية المرحلة
االنتقالية، وكذلك خالل األيام األخيرة قبل جولة التصويت األولى في االنتخابات

الرئاسية المفترضة يوم 24 ديسمبر 2021. 
 

     وفي هذا اإلطار، يستعرض التقرير الجدال القانوني الذي شهدته ليبيا حول
القاعدة الدستورية لالنتخابات والقوانين االنتخابية والمرشحين المثيرين للجدل.
ويتناول التقرير حالة اإلفالت من العقاب واالختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج
نطاق القانون، باإلضافة إلى التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق اإلنسان
والعراقيل التي تمنع منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية واستقاللية.
ويكشف عن تفاقم أوضاع المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، حيث يتعرضون
لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان في ظل غياب المحاسبة. ويشير التقرير
إلى القيود التي ال تزال مفروضة على النساء وحرمانهن من الحق في المساواة.

وأخيًرا يقدم إطاللة سريعة على وضع حرية الصحافة في ليبيا.
 

       استند التقرير إلى البيانات والتقارير الفصلية الصادرة عن مركز مدافع خالل
2021، باإلضافة إلى تقارير المنظمات الحقوقية الليبية والدولية. وباإلضافة إلى
االنتهاكات التي قام فريق مركز مدافع بتوثيقها، استفاد الموجز من المقابالت التي
أجريت مع مجموعات من الضحايا وعدد من المدافعين عن حقوق اإلنسان وأعضاء

ملتقى الحوار السياسي الليبي وخبراء قانونيين من خلفيات متنوعة. 
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       وفًقا لخارطة الطريق التي تم إعالنها في نوفمبر 2020، استناًدا إلى قرار مجلس األمن رقم
2510 بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير 2020؛ ُيفترض أن يكون العام الجاري
بمنزلة المرحلة التمهيدية للوصول إلى الحل الشامل لألزمة الليبية، عبر إجراء انتخابات برلمانية
ورئاسية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021. ومع اقتراب نهاية الجدول الزمني للمرحلة التمهيدية،
نجد أن حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها وفًقا لالتفاق السياسي قد أخفقت في إنجاز عدد
من مهامها الرئيسية التي ُكلفت بها من أجل "توفير الشروط الالزمة، والظروف المواتية إلجراء
االنتخابات" عبر معالجة قضايا أساسية من بينها حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وإنهاء الوجود األجنبي

وتوحيد مؤسسات الدولة وإطالق مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة االنتقالية. 
 

      وبالرغم من أن خارطة الطريق لم تقدم معالجة شاملة لسجل انتهاكات حقوق اإلنسان
والحريات في ليبيا؛ فإنه لم يتم تنفيذ العديد من بنود المبادئ األساسية التي ُوضعت من أجل
ضمان احترام خارطة الطريق لحقوق اإلنسان، خاصة ما يتعلق بالدور الرقابي للمجتمع المدني في
الحوار السياسي وفي تنفيذ مخرجاته، وإنهاء اإلفالت من العقاب، بما في ذلك تقديم مرتكبي
الجرائم الخطيرة للعدالة ووضع ضمانات المحاسبة من خالل المحاكم الوطنية أو اآلليات الدولية
والمختلطة، باإلضافة إلى وضع معايير ملموسة تمنع مرتكبي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من الترشح أو تولي أي منصب يمكن أن يمنع من توجيه

االتهامات القانونية لهم.
 

         كما أخفقت السلطة التنفيذية في االلتزام بأولوياتها المنصوص عليها في خارطة الطريق، ومن
بينها االنطالق في مسار المصالحة الوطنية عبر "إنهاء ظاهرتي القبض واالحتجاز التعسفي،
واالختفاء القسري، وإطالق سراح معتقلي الرأي والمحتجزين قسًرا دون وجه حق، والعمل على
العودة الطوعية واآلمنة للمهجرين والنازحين من داخل وخارج البالد، وجبر الضرر دون إسقاط الحق
في التقاضي". وبينما كان يجب على السلطة التنفيذية النهوض بحقوق اإلنسان والعمل على رفع
العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني، فإنها قامت بعكس ذلك. كما سيتضح في

أجزاء تالية من التقرير.

مقدمة
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https://unsmil.unmissions.org/ar/file/10478/download?token=3CWyAbG7
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/civil_society_principles_doc_for_lpdf_ara_-_7_nov_2020.pdf


المجتمع الدولي يحجب نتائج
التحقيق في شبهات الفساد



           بينما ركز المجتمع الدولي على أن حل األزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات عامة قبل نهاية
2021؛ فإنه تجاهل توفير الضمانات الالزمة لكي تتمتع العملية االنتخابية بالنزاهة والشفافية، بما
في ذلك تعزيز حقوق اإلنسان وإنهاء اإلفالت من العقاب ومحاسبة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان في ليبيا، فضال عن افتقار المجتمع الدولي نفسه للشفافية في التعامل مع مطالب
العشرات من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتعليق عضوية جميع أعضاء الحوار ممن تناولتهم
المزاعم الجادة بشأن تورطهم في "ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية

الترشح للسلطة التنفيذية". 
 

        وفي نوفمبر 2020، كان مركز مدافع لحقوق اإلنسان قد وّجه، باالشتراك مع 11 منظمة حقوقية
ليبية، خطاًبا مفتوًحا إلى األمين العام لألمم المتحدة وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائم
بأعمال النائب العام الليبي؛ للمطالبة باإلفصاح عن نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه بعثة األمم
المتحدة للدعم، بشأن مزاعم الرشاوى المالية والسياسية في ملتقى الحوار السياسي، والكشف
عن أعضاء الحوار المتورطين في وقائع الفساد، واستبعادهم من جلسات الحوار ومن تقرير مصير
ر مركز مدافع تلك المطالب، وأعلن عن تطلعه إلى أن يقوم يان ليبيا. وفي مطلع العام الجاري، كرَّ
كوبيش، المبعوث األممي ورئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعالن نتائج التحقيق في
أقرب وقت ممكن، ولكن لم يصدر عن البعثة أي تعليقات بشأن تلك المزاعم وآليات عمل التحقيق
الذي أعلنت عنه ستيفاني ويليامز، ممثلة األمين العام السابقة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته

في أعقاب الجولة األولى من الحوار السياسي.
 

         وفي 5 فبراير 2021، تم اإلعالن عن نتائج عملية التصويت على قوائم مرشحي المجلس
الرئاسي ورئاسة الحكومة. وقبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، للتصويت على منح الثقة للحكومة
التي شكلها رئيس الحكومة الجديد؛ تواترت تسريبات تزعم أن ملحق تقرير فريق الخبراء المعنّي
بليبيا، الذي يرفع تقرير� إلى مجلس األمن الدولي، يحتوي على معلومات تفصيلية بشأن شراء
أصوات بعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي. وقد أصدرت البعثة بياًنا تنفي فيه صلتها
بالفريق وبالتحقيق الذي يجريه، دون اإلشارة إلى التحقيق الذي وعدت الرئيسة السابقة للبعثة

بإجرائه في هذا الصدد.  
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http://alwasat.ly/news/libya/301808
https://www.defendercenter.org/ar/5107
https://www.defendercenter.org/ar/5275
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070432
https://alghad.com/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%25B


         وفي 8 مارس 2021، أصدر فريق الخبراء المعنّي بليبيا تقرير� الموجه لرئيسة مجلس األمن
عمال بالقرار 1973 (2011)، الوثيقة (S/2021/229). ولم يكشف التقرير نتائج التحقيق في مزاعم
الرشاوى السياسية، واحتوت النسخة اإلنجليزية من التقرير على الملحق رقم 13 الذي يحمل عنوان
(محاوالت الرشوة في ملتقى الحوار السياسي الليبي)، وتم حجب محتويات الملحق، واكتفى فريق

الخبراء بعبارة واحدة باللغة اإلنجليزية وباللون األحمر: ""الملحق سري وليس للنشر العام". 
 

          هكذا تنصلت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من دورها في التحقيق في مزاعم استخدام
المال السياسي في ملتقى الحوار الذي قامت برعايته، كما أنها نفضت يدها من تنفيذ وعد رئيسة
البعثة السابقة بالتحقيق في األمر. وُيعد حجب فريق الخبراء المعنّي بليبيا لمحتوى الملحق رقم 13،
وإخفاء الحقائق عن الشعب الليبي والرأي العام العالمي، نوًعا من الوصاية على الليبيين في معرفة

الحقائق المتعلقة بنزاهة وشفافية عملية "اختيار" من يحكمون البالد في هذ� المرحلة الحرجة.
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الطريق إلى 24 ديسمبر



          أخفق أعضاء الحوار السياسي والسلطات الليبية في االتفاق على قاعدة دستورية يتم االستناد
إليها في إجراء االنتخابات في 24 ديسمبر 2021. وفي وقت متأخر، قام مجلس النواب بإصدار قانون
االنتخابات الرئاسية وقانون االنتخابات البرلمانية. وهو ما اعتبر� المجلس األعلى للدولة إجراًء
أحادي الجانب من قبل مجلس النواب، واصًفا القوانين الجديدة بالمعيبة، ومذكًرا بوجوب التوافق
بين المجلسين (النواب + الدولة) في وضع قوانين االنتخابات. وقد استند المجلس األعلى للدولة إلى
المادة 23 من االتفاق السياسي ليقوم بإعداد مشروع القاعدة الدستورية ومشاريع القوانين
المنظمة لالنتخابات وإرسالها لمجلس النواب للتوافق بشأنها. وفي 12 أكتوبر، وجه المجلس األعلى
للدولة خطاًبا إلى المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات مطالًبا بإيقاف قوانين االنتخابات التي أقرها
مجلس النواب بالمخالفة لالتفاق السياسي واإلعالن الدستوري، إلى حين التوافق حولها مع
المجلس األعلى للدولة، ولكن لم تثمر تلك الجهود في إجراء تعديل على قوانين االنتخابات حيث

يرى مجلس النواب أنه يمتك صالحية السلطة التشريعية منفردا.
 

       وفي 10 سبتمبر 2021، أصدر 22 نائًبا بمجلس النواب بياًنا يؤكدون فيه أنه لم يتم التصويت
داخل المجلس على مشروع قانون االنتخابات الرئاسية، واعتبروا أن اإلعالن عن إصدار القانون دون
التصويت عليه يعد مخالفة للوائح ولإلعالن الدستوري واالتفاق السياسي والنظام الداخلي لمجلس

النواب.
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https://www.facebook.com/TheHighCouncilOfState/photos/pcb.962063201018844/962063151018849/
https://www.facebook.com/232788517279653/posts/969077123650785/
https://www.facebook.com/232788517279653/posts/982377892320708/
http://alwasat.ly/news/libya/332295
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     كان من المتوقع من قيادات السلطات االنتقالية التنفيذية، الذين يشرفون على اإلعداد
لالنتخابات العامة في ديسمبر 2021، أال يكونوا جزًءا من سباق التنافس على الوصول للسلطة في
نفس االنتخابات. وتداول نشطاء صورة لƠ (نموذج ترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية) الخاص
بالدبيبة، وفيه نص يتعهد فيه بعدم الترشح لالنتخابات العامة التي ُتنهي المرحلة التمهيدية.
واستناًدا لهذا التعهد، اعتبر بعض النشطاء أن ترشح الدبيبة يطعن في سالمة ونزاهة العملية
االنتخابية. ولكن بالرغم من ذلك، قام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالترشح
لالنتخابات الرئاسية. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب،
الذي تولى اإلشراف على إصدار قوانين االنتخابات، قام كذلك باالنضمام لقائمة المرشحين للرئاسة. 

 
      وقد أثار ترشح الدبيبة جدال قانونًيا؛ إذ رأى البعض أن ترشحه يخالف شروط المادة 12، التي
توجب تخليه عن مهامه قبل االنتخابات بثالثة أشهر ليتمكن من ترشيح نفسه. فيما يرى البعض
اآلخر أنه استفاد من قرار مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومته في سبتمبر الماضي. فوفًقا للمادة
194 من قانون مجلس النواب "إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة ُعدت
مستقيلة وتستمر في تسيير األعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة". وبناء عليه، يرى البعض أن
بإمكان الدبيبة اعتبار نفسه رئيًسا لحكومة تسيير أعمال، وبالتالي بإمكانه االستفادة من المادة 12

من قانون االنتخابات الرئاسية. 
 

        وفي 28 نوفمبر، قبلت محكمة استئناف طرابلس طعًنا تقدم به عدد من الشخصيات العامة
ضد ترشح الدبيبة؛ بسبب عدم تقيد� بشروط المادة 12 من قانون االنتخابات الرئاسية؛ وألنه يحمل
جنسية أخرى إضافة لتوقيعه على التعهد بعدم الترشح في االنتخابات. وفي األول من ديسمبر،
قضت لجنة الطعون االستئنافية في محكمة استئناف طرابلس برفض الطعنين المقدمين ضد

ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ليعود بذلك لسباق الرئاسة.

الدبيبة: من اإلشراف على اإلعداد لالنتخابات إلى خوضها
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         فوجئ العالم في 14 نوفمبر 2021 بمشهد غير متوقع في مركز مفوضية االنتخابات بسبها،
حيث استقبل المركز سيف اإلسالم القذافي الذي قدم أوراق ترشحه مرتدًيا الزي التقليدي الذي
اعتاد والد� ارتداء�، وظهر به في مارس 2011 متوعًدا المتظاهرين ضد نظامه. وكان سيف اإلسالم
مختفًيا عن األنظار لنحو 10 سنوات، اعتقد خاللها الكثيرون أنه قد قضى نحبه، لكنه عاد للظهور

بشكل درامي في 30 يوليو الماضي عبر حوار مع صحيفة نيويورك تايمز. 
 

            وقد أصدرت محكمة ليبية حكًما غيابًيا بإعدام سيف اإلسالم في عام 2015. وكانت المحكمة
الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف اإلسالم القذافي في 27 يونيو 2011، ولم يتم
تسليمه للمحكمة لمواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بتورطه في هجمات على
المدنيين والمتظاهرين السلميين خالل 2011. وقد أهدرت السلطات الليبية فرصة ثمينة إللقاء
القبض على هارب من العدالة الدولية، وسمحت له بتقديم أوراق ترشحه ألرفع منصب سياسي في
البالد بدال من تسليمه فوًرا للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أدى تقاعس القضاء الليبي عن الفصل

في العديد من القضايا المرتبطة بالصراع إلى تعقيد المشهد السياسي.
 

      وقد أثار سعي القذافي لخوض االنتخابات جدال عالمًيا، قبل أن تعلن المفوضية الوطنية
لالنتخابات استبعاد� من خوض االنتخابات، ضمن قائمة تضم 25 شخًصا ال تنطبق عليهم شروط
الترشح لالنتخابات الرئاسية. وفي 25 نوفمبر، تم االعتداء على محكمة سبها التي تنظر الطعن
المقدم من القذافي على قرار المفوضية باستبعاد�. وفي 29 نوفمبر، تعرضت المحكمة لالعتداء
مجدًدا كما تم منع القضاة من الحضور شخصًيا. وقد أشارت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى
ما وصفته بتزايد التقارير حول التهديدات التي يتلقاها القضاة وموظفي المحاكم التي تنظر

الشكاوى المتعلقة باالنتخابات. 
 

         ولكن في 2 ديسمبر، وبعد ندب قضاة من محكمة الجفرة، أصدرت المحكمة قراًرا بقبول
الطعن المقدم من سيف اإلسالم القذافي على قرار استبعاد�؛ ليعود إلى سباق االنتخابات
الرئاسية، ويزداد تعقيد المشهد السياسي في ليبيا. وفي 5 ديسمبر، رفضت محكمة سبها استئناف
المفوضية العليا لالنتخابات ضد ترشح سيف اإلسالم، وحكمت بعودته نهائيا للسباق الرئاسي رغم

توافر بعض المعلومات التي تشير لعدم تمكين إدارة القضايا من تولي الدفاع عن المفوضية.
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إهدار فرصة تسليم القذافي للعدالة الدولية

عام الفرص الضائعة | موجز عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا خالل 2021

https://arabic.euronews.com/2021/11/14/saif-al-islam-gaddafi-submitted-candidacy-presidential-elections-libya
https://arabic.euronews.com/2021/11/14/saif-al-islam-gaddafi-submitted-candidacy-presidential-elections-libya
https://www.nytimes.com/ar/2021/07/30/magazine/gaddafi-libya.html
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08353.PDF
https://hnec.ly/2021/11/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-79-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7/
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20211125-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA


     ضمت قائمة المترشحين النهائية خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية
التابعة لمجلس النواب، الذي سبق أن وجهت هيومن رايتس ووتش اتهامات إلى قواته بارتكاب
جرائم حرب في طرابلس. هذا فضال عن إصرار حفتر على رفضه طلب المحكمة الجنائية الدولية
تسليم الضابط محمود الورفلي، قائد وحدة قوات خاصة تابعة للجيش الوطني الليبي والمتهم
بارتكاب جرائم حرب؛ بزعم أن ليبيا يتوافر فيها "قانون وقضاء نزيه" يسمح بمحاكمته. هذا قبل أن

يتم اغتيال الورفلي في 24 مارس الماضي في بنغازي في حادث ما زال يكتنفه الغموض. 
 

     جدير بالذكر أن المادة 12 في قانون االنتخابات الرئاسية التي اتسمت صياغتها بالغموض قد
سمحت بترشح العسكري المتوقف عن ممارسة مهامه قبل موعد االنتخابات بثالثة أشهر، وإذا لم
يتم انتخابه يحق له العودة لمنصبه والحصول على كافة مستحقاته. وقد استفاد حفتر من تلك
المادة وقام في 22 سبتمبر بتعليق مهامه العسكرية مؤقتا، وتعيين الفريق أول عبد الرزاق
الناظوري للقيام بمهام منصب القائد العام لفترة ثالثة أشهر، ولكن بالرغم من أنه يجب على حفتر
عدم ممارسة أية مهام رسمية خالل تلك الفترة فإنه استقبل وزير الخارجية المصري في 21 أكتوبر

في بنغازي.
 

     وكانت محكمة الزاوية قد أصدرت حكًما في 30 نوفمبر باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين
لالنتخابات الرئاسية، ولكن محكمة استئناف طرابلس رفضت حكم الطعن الصادر ضد ترشح حفتر

من محكمة الزاوية وأعادته إلى السباق الرئاسي.         
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حفتر يترشح للرئاسة

          في 22 نوفمبر، قدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية، ليلى بن خليفة، أوراق ترشحها لالنتخابات
الرئاسية؛ لتكون بذلك أول امرأة ليبية ُتقدم على هذ� الخطوة في تاريخ البالد. وفي مساء نفس
اليوم، قامت هنيدة تومية بتقديم أوراق ترشحها للرئاسة. قد تكون حظوظ بن خليفة وتومية في
ل تحدًيا غير مسبوق الحتكار الرجال للمناصب

ّ
الفوز بالمنصب غير كبيرة، ولكن ترشحهما ُيمث

السيادية في ليبيا، ويؤكد تمسك النساء بحقهن في المشاركة السياسية، في ظل السياق الليبي
الذي تعاني فيه النساء من التمييز في التشريعات والقوانين فضال عن القيود المجتمعية التقليدية. 

للمرة األولى: سيدتان تترشحان لمنصب الرئيس

عام الفرص الضائعة | موجز عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا خالل 2021

https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/16/375432
https://www.libyanews.co/libya-news/52032.html
https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/25/377990
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210922-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://alwasat.ly/news/libya/336595


دوامة اإلفالت من العقاب
تبتلع مساعي تحقيق العدالة



         بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة الليبية؛ ال يزال السعي لتحقيق العدالة
والمحاسبة لم يتحقق، فيما تستمر دورة اإلفالت من العقاب دون هوادة، حيث تواصل العديد من
الجهات الحكومية والجماعات المسلحة ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، ضد السكان
المدنيين وآالف المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك اإلعدام خارج نطاق القضاء
واالختفاء القسري والتعذيب. وُتعد ظاهرة اإلفالت من العقاب وغياب المحاسبة أحد أبرز أسباب

عدم االستقرار في ليبيا طوال العقد الماضي.
 

           وبسبب ضعف آليات المحاسبة الوطنية وعجز القضاء المحلي عن محاسبة مرتكبي انتهاكات
حقوق اإلنسان، وتغّول الجماعات المسلحة في فرض سلطاتها؛ يتم بذل جهود دولية لمكافحة
اإلفالت من العقاب في البالد. السيما من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي
يحقق في بعض الجرائم التي ارُتكبت بموجب القانون الدولي بعد عام 2011، بما في ذلك جرائم
الحرب المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة. باإلضافة إلى البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق
التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في يونيو 2020، والتي تم تكليفها
بالتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي

ارتكبتها كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في ليبيا منذ عام 2016.
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ق ائتالف منصة ليبيا، الذي يضم 16 منظمة ليبية من بينها
ّ
          خالل النصف األول من 2021، وث

مركز مدافع، ما ال يقل عن 22 هجوًما بحق المدنيين، األمر الذي أسفر عن مقتل 4 أطفال على
األقل. وفي تقرير االئتالف، تم توثيق هجمات نفذتها الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة
الوطنية وهجمات نفذتها القوات المسلحة العربية الليبية، باإلضافة لهجوم نفذته حكومة الوفاق
الوطني السابقة. كما وثق التقرير حصيلة ضحايا االشتباكات بين المجموعات المسلحة خالل نفس

الفترة، حيث سجل مقتل وإصابة ما ال يقل عن 20 شخًصا، بينهم 12 طفال، بسبب األلغام األرضية. 
 

          أيًضا وثق تقرير االئتالف الذي يغطي نفس الفترة الزمنية، ما ال يقل عن 33 حالة اختفاء
قسري واحتجاز تعسفي. وحّمل التقرير المسئولية عن ارتكاب 19 من تلك الجرائم لكل من القوات
المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها، وحكومة الوحدة الوطنية والجماعات
المسلحة التابعة لها، باإلضافة إلى تنظيم الدولة اإلسالمية. فيما أشار التقرير إلى عدم تمكن
االئتالف من تحديد الجهة المسئولة عن ارتكاب بقية الجرائم التي تم رصدها. وتواصلت حوادث
االختفاء القسري حتى وقت متأخر من 2021، ومن بينها، على سبيل المثال، اختفاء مفتاح العسبلي
واثنين من أبنائه بعد اقتحام منزلهم بمدينة المرج في سبتمبر الماضي، وفًقا لمنظمة رصد الجرائم
الليبية. كذلك يتعرض المدافعون عن حقوق اإلنسان لإلخفاء القسري، كما سنوضح الحًقا في

القسم الخاص بوضع المجتمع المدني.

الهجمات ضد المدنيين واإلخفاء القسري
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         على الرغم من انضمام ليبيا التفاقية مناهضة التعذيب في 16 مايو 1989؛ فإن البيئة
التشريعية الوطنية خلت من أي نص عقابي سوى نص وحيد قاصر ورد في المادة 435 في قانون
العقوبات. حتى بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب، والذي حاول معالجة
الخلل في التشريع الوطني- فإنه قد خال من تعريف منضبط للتعذيب كما هو وارد في اتفاقية
مناهضة التعذيب وغير� من ظروف سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الالإنسانية.
كما أغفل القانوُن النَص على عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن التعذيب
بالتقادم، األمر الذي يسمح بإفالت الجناة من العقاب، كما لم ينص القانون على إبطال أى أقوال أو
اعترافات يثبت الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، باإلضافة إلى أن القانون لم ينص على إلزامية
حضور المحامي في تحقيقات قضايا التعذيب في كل المراحل. عالوة على ذلك، لم يحظر القانون

استيراد أجهزة التعذيب وتجريم صناعتها.
 

           وفي ظل ضعف البيئة التشريعية وعدم توافر آليات الحماية للضحايا أصبح التعذيب سلوًكا
ا تنتهجه أغلب الجهات المشرفة على مراكز االحتجاز. ومن خالل توثيق مركز مدافع لحاالت منهجي�
بعض ضحايا التعذيب في مناطق مختلفة، الحظنا تقارب وتشابه أساليب ووسائل التعذيب

المستخدمة في مراكز االحتجاز. 
 

           وفي إطار برنامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب خالل النزاع في ليبيا؛ تمكن مركز مدافع من
الوصول لعدد 85 ضحية وقد تم إعادة التأهيل النفسي لƠ 22 ضحية تعذيب منهم، من بينهم خمس
نساء. وقد تعرض أولئك الضحايا للتعذيب في سنوات سابقة، وقد تم توثيق االنتهاكات التي
تعرضوا لها. عالوة على ذلك، تلقى مركز مدافع إفادات من منظمة األمان لمناهضة التمييز
العنصري توثق عدًدا من حاالت التعذيب التي وقعت في مدينتي أوباري وسبها في جنوب غرب
ليبيا. ويحتفظ المركز بأسماء ضحايا التعذيب الذين قام بتوثيق ما تعرضوا له من انتهاكات؛ خشية
تعرضهم وعائالتهم ألعمال انتقامية من الجناة الذين يتمتعون باإلفالت من العقاب على ما

يقترفونه من جرائم وانتهاكات لحقوق اإلنسان.
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           في تقرير� إلى مجلس األمن في نوفمبر 2021، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية تلقيه إفادات جديدة موثوقة بشأن مزاعم ارتكاب قوات تابعة للقوات المسلحة العربیة
اللیبیة لجرائم خطیرة في ترھونة وجنوب طرابلس، تشمل أعمال القتل واالختطاف واالختفاء

القسري والنھب واالستخدام العشوائي لأللغام وتدمیر الممتلكات.
 

          جدير بالذكر أنه في مارس 2021، عادت ترهونة من جديد لتصدر األنباء القاتمة الواردة من
ليبيا، حيث تواصل العثور على المزيد من المقابر الجماعية. واستمر انتشال الجثث حتى وقت متأخر
من 2021، حيث وثقت منظمة رصد الجرائم الليبية العثور على مقبرتين وانتشال 4 جثث في سبتمبر
الماضي، وانتشال 38 جثة من المقابر الجماعية في ترهونة خالل أكتوبر. وفي 24 نوفمبر 2021، قال
رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إحاطته لمجلس األمن، أنه قد تم الكشف عن رفاة

ما يربو على مائتي شخص في هذ� المقابر الجماعية؛ ولم يتم بعد تحديد هوية معظمها.
 

            جدير بالذكر أنه في 22 مارس، فرض االتحاد األوروبي عقوبات على ميليشيا الكاني؛ التهامها
بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون واإلخفاء القسري. وبحلول نهاية مارس، بلغ عدد المقابر
الجماعية المكتشفة في ترهونة 101 مقبرة، وذلك وفًقا إلحاطة المبعوث الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في 24 مارس 2021. وفي يناير الماضي،
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريًرا بشأن مئات المفقودين في مدينة ترهونة،
والذين اختفوا بين عامي 2014 و2020، وسط مزاعم بمسئولية ميليشيات الكاني عن حوادث
االختطاف، وذكر التقرير أن "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" أكدت اختفاء 338

شخًصا على األقل خالل السنوات الماضية. 
 

        وفي يوليو 2021، شهدت مدينة بنغازي مقتل محمد الكاني قائد اللواء التاسع، أحد قادة
ميليشيات الكاني.
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          في 24 مارس، شهدت بنغازي اغتيال الضابط محمود الورفلي، قائد وحدة قوات خاصة تابعة
للجيش الوطني الليبي. حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص أدى لمقتله ومرافقه. والورفلي
مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية "لقتله 33 شخًصا في سبع حوادث بين 2016 و2017 وحادثة أخرى
في 2018 عندما أطلق النار على عشرة أشخاص". عالوة على ذلك، قامت الشرطة الدولية (اإلنتربول)

في 2018 بإدراجه على الئحة المطلوبين لديها. 
 

          وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في 2018 رفضه تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية
الدولية؛ بزعم أن ليبيا يتوافر فيها "قانون وقضاء نزيه" يسمح بمحاكمته. وحتى اآلن لم يتكشف
غموض الحادث، ولم يتضح المسئول عن االغتيال. ولكن النيابة العسكرية أعلنت عن االشتبا� في
شخصين هما، محمد عبد الجليل سعد وحنين إدريس العبدلي، واألخيرة هي ابنة المحامية حنان

البرعصي التي تم اغتيالها في نوفمبر الماضي. 
 

          إن تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن أمًرا ضرورًيا لتحقيق العدالة لضحايا�
ومحاسبته على ما اقترفه من جرائم فحسب، وإنما كان سيوفر أيًضا الضمانات الالزمة لحماية
حياته، سواء من الراغبين في االنتقام أو من األطراف التي قد تريد إخراسه قبل أن يشي بمعلومات

قد تؤدي إلى إضافة مزيد من األسماء لقائمة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

1 7

اغتيال هارب من العدالة الدولية

عام الفرص الضائعة | موجز عن حالة حقوق اإلنسان في ليبيا خالل 2021

https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/25/377990
https://www.libyanews.co/libya-news/52032.html
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56558873
https://www.defendercenter.org/ar/5027


          في 2 مايو 2021، رّحب مركز مدافع بالحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة
العليا، الذي تم بموجبه إلغاء الحكم الصادر في 15 ديسمبر 2019 عن الدائرة الجنائية التاسعة
بمحكمة االستئناف في طرابلس، والمتعلق بمذبحة سجن "أبو سليم"، القضية رقم 100 لسنة 2014
والمقيدة برقم 782 لسنة 2017 سجل عام. وكان الحكم الذي تم إلغاؤ� يقضى بسقوط الجريمة
المسندة إلى الجناة مرتكبي مذبحة سجن "أبو سليم"؛ وذلك بدعوى ُمضي المدة والتقادم.
وبموجب القرار الجديد للدائرة الجنائية بالمحكمة العليا تمت إعادة القضية لمحكمة جنايات

طرابلس؛ للنظر فيها مرة أخرى أمام دائرة جديدة. وال تزال القضية متداولة أمام القضاء.
 

          جدير بالذكر أن النظام السياسي السابق قد ارتكب في 29 يونيو 1996 واحدة من أفظع
،

ً
انتهاكاته في مجال حقوق اإلنسان، وذلك في المذبحة التي راح ضحّيتها نحو 1275 معتقال

معظمهم كانوا من سجناء الرأي. وُيَعّد "أبو سليم" من السجون التي كانت تضم معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين. ورغم مرور نحو ربع قرن على المذبحة، فإنها ال تزال جرًحا غائرا في ذاكرة
الليبيين الذين فقدوا أهليهم ذلك اليوم األسود ولم يسترّدوا حقوقهم، بل أخضعت القضية لقانون
التقادم – ومضي المدة- رغم وجود أدلة على تورط العديد من الشخصيات التي ال تزال على قيد
 طال أمد انتظارها من

ً
الحياة. وهو ما يجعل قرار المحكمة العليا الصادر مؤخًرا في 2021، خطوة
أجل تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا وعائالتهم وإنهاء اإلفالت من العقاب. 
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          في أكتوبر الماضي، أصدرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا تقريرها الذي ذكر أن
"أسباًبا معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن جرائم حرب قد ارُتكبت في ليبيا" مع اإلشارة إلى أن العنف
الممارس في السجون وضد المهاجرين قد يرقى إلى جرائم ضد اإلنسانية. وأكد التقرير وجود أدلة
على ارتكاب جميع أطراف النزاعات في ليبيا، بما في ذلك الدول الثالثة والمقاتلون األجانب
والمرتزقة، النتهاكات للقانون اإلنساني الدولي، وأن بعض تلك األطراف قد ارتكب جرائم حرب.
ط التقرير الضوء على االنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون،

ّ
كذلك سل

سواء في البحر أو أماكن االحتجاز وعلى أيدي المتجرين بالبشر، وأشار التقرير إلى أن االنتهاكات
واسعة النطاق التي يتعرض لها المهاجرين تتم "بمستوى عاٍل من التنظيم وبتشجيع من الدولة". 

 
          عالوة على ذلك، تناول التقرير االنتهاكات التي يتعرض لها النازحون وتجنيد األطفال وحاالت
االختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي وغير� من أشكال العنف ضد الفئات
المستضعفة. وينبغي على السلطات الليبية والمجتمع الدولي التعاون الكامل مع البعثة وتسهيل
مهامها واالمتثال لتنفيذ توصياتها المدرجة في تقريرها؛ من أجل أن تحظى ليبيا بفرصة حقيقية

لتحقيق العدالة والسالم واالستقرار.
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المجتمع المدني تحت الحصار



          وفًقا للمادة السادسة في خارطة الطريق، والتي تحدد أولويات السلطة التنفيذية خالل
المرحلة التمهيدية، يجب أن تدعم السلطة التنفيذية مفوضية المجتمع المدني في أداء مهامها،
ورفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني، وأن تحترم حرية التنظيم. وعلى
العكس من أهداف خارطة الطريق، استمرت مفوضية المجتمع المدني في فرض قيود قانونية
تعسفية تتعارض مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، كما يتواصل اختطاف المدافعين عن
حقوق اإلنسان وإخفاؤهم قسرًيا. وهو ما يدفع البعض منهم إلى أن يلوذ بالصمت حرًصا على حياته
وسالمته، فيما يجازف آخرون بمواصلة نشاطهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان في ظل بيئة

محفوفة بالمخاطر ومعادية لحقوق اإلنسان. 

          خالل األسابيع األخيرة من 2020، بدأت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس في اتخاذ
إجراءات يبدو أن غرضها عزل المجتمع المدني الليبي عن منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء
العالم، وقطع قنوات التواصل بين المدافعين عن حقوق اإلنسان داخل ليبيا وشركائهم وداعميهم
في الخارج من الليبيين وغيرهم، حيث أضافت مستنًدا جديًدا إلى األوراق الخاصة بإجراءات تسجيل
الجمعيات وتجديد التراخيص، وفرضت على مؤسسي المنظمات التوقيع على تعهد بƠ "عدم التعامل
مع السفارات والقنصليات األجنبية في الداخل والخارج والمنظمات الدولية الحكومية وغير
الحكومية بكافة صور التعامل سواء كان ذلك بعقد االجتماعات واللقاءات، أو توجيه الدعوة إليهم،
أو تلبية دعواتهم، أو توقيع أي اتفاقيات أو معاهدات أو عقود بشكل عام ]…[ إال بعد الرجوع وطلب
اإلذن والموافقة من مفوضية المجتمع المدني وكذلك الجهات ذات العالقة وفًقا للتشريعات

والقوانين الليبية". 
 

           وفي 2021، وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية، واصلت مفوضية المجتمع المدني في طرابلس
تضييقها الخناق على منظمات حقوق اإلنسان، وفرض قيود تعسفية لقبول أوراق المنظمات الراغبة
في التسجيل أو تجديد الترخيص. على سبيل المثال، رصد التقرير الفصلي الثالث لمركز مدافع
العراقيل التي واجهها المركز الليبي لحرية الصحافة من أجل تجديد ترخيص المركز من ِقَبل

المفوضية في طرابلس. 

مفوضية المجتمع المدني ضد المجتمع المدني
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          وبدال من أن تساهم حكومة الوحدة الوطنية في رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني
وتعمل على تحرير العمل األهلي من هيمنة مفوضية المجتمع المدني والعمل على توحيد مجلس
إدارة المفوضية؛ قامت في 31 يوليو 2021 باقتراح الئحة جديدة لتنظيم الحق في تكوين الجمعيات.
وفي رسالة موجهة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اعتبرت منظمات حقوقية ليبية أن الالئحة
المقترحة ُتمثل انتهاًكا صارًخا للمادة 15 لإلعالن الدستوري 2011، والمادة 22 من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية، وفًقا لتفسير لجنة حقوق اإلنسان والمقرر الخاص لألمم المتحدة
الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لهذ� المادة. وبناء عليه طالبت المنظمات رئيس

الحكومة بوقف إصدار الالئحة.
 

          وفي أكتوبر 2021، قام ائتالف منصة ليبيا عن طريق جمعية العدالة للجميع بتقديم شكوى
للمحكمة اإلدارية في طرابلس للمطالبة باالعتراف بعدم قانونية وإلغاء المرسوم 286 المنظم
للمجتمع المدني، والصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في مارس 2019. وتم

تأجيل النظر في الشكوى إلى يناير 2022.

          في أكتوبر 2021، طرح مركز مدافع مع منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية مشروع
قانون جديد لتنظيم العمل األهلي، بما يضمن استقالله وحريته وفًقا للمعايير الدولية لحرية
التنظيم، وبما يضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي ال يزال المجتمع المدني في ليبيا
يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد على عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية
والديمقراطية. وتم طرح المقترح للنقاش العام، باإلضافة إلى توجيه نسخة من المشروع لمجلس

النواب، بهدف مناقشته وتشجيع المجلس على تبنيه وإصدار�. 
 

 لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من
ً

           وُيعد هذا المقترح استكماال
أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية
السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات األهلية رقم 19 لسنة 2001، تلك الترسانة التي تعكس

فكر وسياسات نظام ديكتاتوري ال يعتد بالحريات وحقوق اإلنسان.

المجتمع المدني الليبي يطرح مشروع قانون للجمعيات
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          في ظل حكومة الوحدة الوطنية، ال يزال المدافعون عن حقوق اإلنسان يواجهون أخطاًرا
محدقة، من بينها االختطاف واإلخفاء القسري. على سبيل المثال، شهد األسبوع األول من إبريل
2021 إطالق سراح الناشط المدني جمال عدس، رئيس فرع مفوضية المجتمع المدني في طرابلس،
وذلك بعد اختطافه لنحو أسبوع. وفي مساء 3 يونيو 2021، تم اختطاف الصحفي والمدافع عن

حقوق اإلنسان منصور عاطي المغربي من وسط مدينة أجدابيا (شرق ليبيا). 
 

           وقد شارك مركز مدافع، في إطار عضويته في ائتالف منظمات منصة ليبيا، في توجيه نداء
عاجل إلى كل من المقرر الخاص المعنّي بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية
بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان، والفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير
الطوعي؛ وذلك من أجل الكشف الفوري عن مصير عاطي، وتوفير التوضيح الالزم بشأن اختطافه

ومدى قانونية اإلجراءات، وضمان وصوله ألسرته ولمحاميه. 
 

          كما وجه مركز مدافع رسالة عاجلة مشتركة لكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب
العام في ليبيا؛ وذلك للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية للكشف عن مكان عاطي. وال يزال مصير
، حتى وقت إصدار هذا التقرير، وذلك في ظل تجاهل من السلطات الليبية المختصة،

ً
عاطي مجهوال

التي تجاهلت نداءات المنظمات الحقوقية الليبية واإلقليمية والدولية من أجل الكشف عن مصير
عاطي.

اإلخفاء القسري للمدافعين
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           وفي نوفمبر 2021، تواصل رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب مع مركز مدافع لحقوق
اإلنسان، مبدًيا ترحيبه بالمبادرة واستعداد� لجمع توقيعات من أعضاء المجلس لغرض عرض

المشروع في إحدى جلسات البرلمان. وهو ما لم يحدث حتى إصدار هذا التقرير. 
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تفاقم أوضاع المهاجرين والالجئين
وطالبي اللجوء



           وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت ليبيا مع نهاية الربع الثالث من 2021 وجود نحو
610,128 مهاجًرا على أراضيها. ويتعرض المهاجرون لظروف مروعة في مراكز االحتجاز، بما في ذلك
االحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي واالبتزاز. في تقرير� الصادر
في نوفمبر 2021، أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ورود عدد من التقارير
الموثوقة التي تفيد بأن المهاجرين في ليبيا "ال يزالون يقعون ضحية لجرائم خطیرة تدخل في نظام
روما األساسي"، كما أكد التقرير أن مكتب المدعي العام ال يزال يتلقى معلومات تفید بارتكاب
جرائم وأعمال عنف ضد المھاجرین، منها التعذیب والعنف الجنسي في مرافق االحتجاز وغیرھما من

أشكال المعاملة الالإنسانیة أو المھینة على أیدي المھربین وغیرھم من الجناة. 

         يتعرض المهاجرون الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا لهجمات قوات خفر
السواحل الليبي التي تقوم بإعادة المهاجرين قسًرا إلى ليبيا. وأصبحت تلك الممارسات أمًرا اعتيادًيا
في ظل السياسات األوروبية المعادية للهجرة غير النظامية، والتي تغض الطرف عن انتهاكات

حقوق اإلنسان التي ترتكب لمنع وصول المهاجرين للشواطئ األوروبية. 
 

            وفي األول من يوليو 2021، تمكنت منظمة "سي ووتش" األلمانية من توثيق إطالق خفر
السواحل الليبي النيران الحية صوب قارب للمهاجرين في عرض البحر، وذلك في مقطع فيديو انتشر
سريًعا ليفضح ممارسات خفر السواحل الليبي، التي تنتهك حقوق اإلنسان، وتعرض حياة المهاجرين
للخطر. وهي ممارسات اعتاد الجناة ارتكابها في ظل غياب المحاسبة وتفشي اإلفالت من العقاب
في ليبيا. وبعد ردود الفعل واسعة النطاق إزاء التعامل الوحشي مع المهاجرين الذي سجله مقطع
الفيديو، فضال عن تقديم شكوى من منظمة "سي ووتش"؛ أعلنت إيطاليا في 5 يوليو اعتزامها فتح

تحقيق بشأن ممارسات وانتهاكات خفر السواحل الليبي.
 

              وُتعد ليبيا مكاًنا غير آمن للمهاجرين، وطالبت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية
لشئون الالجئين بعدم إعادة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ليبيا، كما طالبت كلتا
المنظمتين بعدم قيام السفن، التي تتمكن من إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر، بتسليمهم إلى
خفر السواحل الليبي، وإنزالهم بدال من ذلك في مكان آمن بموجب القانون البحري الدولي. جدير
بالذكر أن خفر السواحل الليبي تمكن، قبل منتصف العام الجاري، بإعادة أكثر من 13,000 شخص إلى
ليبيا. وهو ما يتجاوز عدد األشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإنزالهم في عام 2020 بأكمله.
وبحلول 14 أغسطس، ارتفع عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا إلى

22,045 مهاجًرا. 

اإلعادة القسرية إلى ليبيا 
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           وفًقا إلفادة لمؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان، تقوم وزارة الداخلية بإعادة المهاجرين
والالجئين وطالبي اللجوء قسًرا عبر الحدود الجنوبية، حيث يتم تجميعهم في مركز احتجاز الكفرة،
قبل أن تتم إعادتهم إلى دول الجوار، وذلك دون التدقيق في أوضاعهم القانونية ودون وجود

ضمانات لعدم تعرضهم لإليذاء في تلك البلدان.
 

ق تزايد عمليات ترحيل
ّ
                وفي 2021، أصدرت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تقريًرا يوث

المهاجرين من ليبيا. واعتبر التقرير أن "عمليات اإلعادة هذ�، خارج إطار اإلجراءات القانونية الواجبة،
تنتهك حظر الترحيل الجماعي ومبدأ عدم اإلعادة القسرية". كما وثق التقرير إفادات من المهاجرين
الذين تم ترحيلهم، بأنهم لم تكن لديهم خيارات، على الرغم من إبالغهم بأّن هذ� العملية
"طوعية". كما أشار التقرير إلى حرمان المهاجرين من الحق في الوصول للعدالة، وعدم تمكنهم من
تقديم الطعون في قانونية ترحيلهم أو احتجازهم تعسفًيا أو تعرضهم لسوء المعاملة المماَرسة

أثناء عملية الطرد.

العودة الطوعية "باإلكراه"

             وما زال البحر المتوسط يبتلع المزيد من المهاجرين أثناء محاوالتهم للوصول إلى مكان
آمن. على سبيل المثال، شهد أكتوبر الماضي غرق قارب على متنه 105 أشخاص، األمر الذي أسفر
عن وفاة 15 مهاجًرا ونقل البقية لقاعدة طرابلس البحرية. كما شهد إبريل الماضي مأساة غرق قارب
مطاطي قبالة الساحل الليبي أودى بحياة 130 شخًصا، على الرغم من نداءات االستغاثة. كما أسفر
غرق قارب أمام الساحل الليبي في يوليو 2021 عن غرق 57 مهاجًرا. وفي يناير، تعرض زورق للغرق
قبالة السواحل الليبية؛ مما أسفر عن غرق 43 شخًصا. ومنذ يناير إلى يوليو الماضي، لقي أكثر من

1100 شخص حتفهم وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة.

الموت غرًقا مصير العديد من المهاجرين
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            خالل السنوات األخيرة، وثقت العديد من المنظمات الدولية والليبية انتهاكات حقوق
اإلنسان المروعة التي يتعرض لها المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء في أماكن االحتجاز التي ُتعد
بؤًرا النتهاك حقوق اإلنسان دون محاسبة. وبالرغم من الوعود المتكررة بمعالجة تلك األوضاع غير

اإلنسانية؛ فإن السلطات المحلية تفتقر إلى اإلرادة السياسية لتنفيذ تلك الوعود. 
 

                 وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قام بإعادة فتح بعض مراكز االحتجاز التي سبق
اإلعالن عن إغالقها. على سبيل المثال، تم افتتاح مركز احتجاز في منطقة تدعى المحمية بالقرب
من مدينة الصرمان، حيث أفادت مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان بنقل المهاجرين إليه منذ شهور،
مع منع الزيارات للمحتجزين، كما ال ُيسمح للمنظمات الحقوقية بدخول المركز، كما تم افتتاح مركز
احتجاز التجميع والمغادرة في منطقة باطن الجبل ومركز بئر الغنم. كما وثقت مؤسسة بالدي
احتجاز مئات المهاجرين في منطقة المايا في سجون تتبع ما يعرف بجهاز دعم االستقرار. وهو جهاز

نشأ بموجب قرار رقم 38 لسنة 2021، صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. 
 

                وفي يوليو 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريًرا يوثق أوضاع المعادين قسًرا من
البحر إلى االحتجاز التعسفي في ليبيا. ويتضمن التقرير تفاصيل مروعة بشأن االنتهاكات التي
يتعرض لها الالجئون والمهاجرون، بما في ذلك تعرض النساء في مراكز االحتجاز للعنف الجنسي

واالغتصاب من ِقَبل الحراس، و"إرغامهن على ممارسة الجنس مقابل الطعام أو حريتهن". 
 

                وفي أكتوبر 2021، شهد مركز احتجاز المباني في طرابلس مقتل نحو 6 مهاجرين وإصابة
24 آخرين. وذلك خالل محاولتهم الفرار واالحتجاج على ظروف االحتجاز المروعة، وفًقا للمنظمة
الدولية للهجرة التي أكدت أيًضا وجود نحو "10 آالف رجل وامرأة وطفل محاصرين في ظروف قاتمة
في مرافق االحتجاز الرسمية". وفي نوفمبر 2012، تمكن مهاجر مغربي من الفرار من ليبيا ليحكي
عن الويالت التي يعاني منها المهاجرون في أماكن االحتجاز التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة

في ليبيا. 
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انتهاكات مروعة في مراكز االحتجاز
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          في 13 مارس، أفادت مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان بأن اللواء 444 قتال، التابع لمنطقة
طرابلس العسكرية، اقتحم مواقع عدة لالتجار بالبشر والمهربين في مدينة بني وليد وضواحيها،
وذلك في إطار خطة تسعى إلى فرض األمن داخل المدينة، وتم تحرير عدد من المهاجرين كانوا في
قبضة المهربين. وفي 24 مارس، اقتحمت مجموعة مسلحة مقر إقامة الجئين مسجلين لدى
المفوضية السامية لشئون الالجئين، وبعضهم كان ضمن الناجين من قصف مركز احتجاز تاجوراء،

وقام المسلحون باالستيالء على ما في حوزة المهاجرين من متعلقات وأموال.
 

          في أكتوبر 2021، نفذت السلطات الليبية عملية أمنية واسعة النطاق، استهدفت المناطق
التي يقطن بها المهاجرون وطالبو اللجوء في حي قرقارش. وسجلت المفوضية السامية لشئون
الالجئين مقتل شخص واحد على األقل وإصابة 15 آخرين خالل المداهمات. باإلضافة إلى اعتقال أكثر
من 5 آالف شخص وتوقيفهم في عدة مراكز احتجاز في ظروف مكتظة وغير صحية. وقد أدت تلك
الحمالت األمنية إلى تشريد العديد من الالجئين، حيث تجمع اآلالف منهم بالقرب من المركز
 السامية لشئون الالجئين وشركاؤها المساعدة

ُ
المجتمعي بطرابلس، الذي تقدم فيه المفوضية

الطبية والخدمات األخرى. 

انتهاكات واسعة النطاق خالل العمليات األمنية

          في أكثر من واقعة، وجهت منظمات حقوقية ليبية انتقاداتها للمفوضية السامية لشئون
الالجئين. في يناير 2021، قامت عشرات المنظمات الليبية بإصدار بيان مشترك يلقي باللوم على
المفوضية السامية لشئون الالجئين في واقعة وفاة طالب لجوء صومالي الجنسية يبلغ من العمر 19
عاًما، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الصحية الالزمة. وفي 19 مارس، توفي قاصر سوداني الجنسية، من

بين المسجلين لدى مفوضية الالجئين، لعدم تلقيه الرعاية الطبية المالئمة.
 

            وأفادت مؤسسة بالدي أنه في 31 مارس أرسلت عشرات العائالت السودانية شكوى للبعثات
الدولية والسفارات وبعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتهم فيها مفوضية الالجئين بالتقصير في
متابعة أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتطالب بسرعة إخراجهم من ليبيا لكونهم مسجلين في

مفوضية الالجئين منذ عدة سنوات وال يمكنهم توفير احتياجاتهم األساسية.
 

        وفي مطلع مارس، نظم العشرات من الالجئين وطالبي اللجوء، وقفة احتجاجية أمام مقر
مكتب المفوضية السامية لشئون الالجئين في طرابلس؛ للتنديد بالتمييز العنصري ضدهم،
والمطالبة بوقف كل أشكال العنف المرتكب في حّقهم. كما اشتكى كثير منهم من أن أوضاعهم

لم تشهد أي تغيير، بالرغم من أنهم مسجلون في المفوضية منذ 2017.

انتقادات حقوقية لمفوضية الالجئين
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سياق مجتمعي وتشريعي
يقمع النساء



             بالرغم من مشاركة المرأة الليبية في الثورة التي أسقطت نظام القذافي، فإنها ال تزال
تواجه عسًفا من المجتمع الُمشبع بثقافة تنتهك حق النساء في المساواة وتحط من شأنهن؛ نتيجة
التقاليد االجتماعية والدينية الموروثة. ومع أن المرأة الليبية سعت في أعقاب الثورة إلى انتزاع
حقها في المشاركة السياسية؛ فإنها ما زالت أسيرة الكفاح من أجل الحصول على الحق في التنقل
والسفر والعمل وغير ذلك، في ظل سياق مجتمعي تهيمن عليه الفتاوى الدينية المتشددة التي

يتخذ أصحابها موقًفا عدائًيا من المساواة بين النساء والرجال. 
 

             عالوة على ذلك، تؤكد منظمات حقوق اإلنسان الليبية وجود نمط مثير للقلق انتشر خالل
السنوات األخيرة في ليبيا، حيث تعرضت بعض الناشطات البارزات، اللواتي اتخذن مواقف ناقدة
للسلطات وللمجموعات المسلحة التابعة لها، لالعتداءات العنيفة، مثلما شهدنا في حادثة اغتيال
المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، باإلضافة إلى اإلخفاء القسري لسهام سرقيوة

الحقوقية وعضو مجلس نواب، واغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي.

              تؤكد خبرة سنوات ما بعد الثورة أن الثقافة والتقاليد الليبية تشّكل حاجًزا صعًبا أمام تفعيل
المساواة بين الجنسين. على سبيل المثال، قام مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار اإلفتاء
الليبية في أكتوبر 2021 بإصدار بيان يطالب الحكومة الليبية بعدم التوقيع على مذكرة التفاهم

المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
 

           وقد تعرضت وزيرة الدولة لشئون المرأة، حورية طرمال، النتقادات واسعة بسبب التوقيع
على االتفاقية. وقد اضطرت طرمال إلى تبرير التوقيع والتأكيد للرأي العام على أن "التوقيع تم
بشرط عدم المساس بالقوانين الوطنية الليبية، وتحفظات ليبيا السابقة حول اتفاقية سيداو".
عالوة على ذلك، أكدت مدافعة ليبية عن حقوق النساء، في مقابلة مع مركز مدافع، أن رئيسة
مفوضية المجتمع المدني انتصار القليب قامت بالتحريض ضد طرمال، باإلضافة إلى التحريض ضد

عدد من النسويات الليبيات اللواتي تتهمهن باإللحاد.

العداء للمساواة بين الجنسين
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          من أبرز القضايا الحقوقية المثيرة للجدل في ليبيا قضية حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من
غير الليبيين، حيث تقاوم البيئة التشريعية الليبية تعزيز المساواة بين النساء والرجال بالنسبة إلى
الحق في نقل الجنسية إلى األطفال، ضمن حقوق أخرى. فبالرغم من أن المادة 6 من اإلعالن
الدستوري تضمن المساواة بين الجنسين أمام القانون، كما أن المادة 11 من القانون رقم 24 لسنة
2010 بشأن الجنسية تجيز منح أوالد المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب الجنسية الليبية -
فإنها تركت تحديد التدابير الالزمة لتنفيذ ذلك إلى الالئحة التنفيذية التي لم تصدر حتى اآلن.
وبالرغم من اعتراف إحدى مسودات مشروع الدستور، الصادرة في إبريل 2016، بحق المرأة في منح
الجنسية الليبية ألبنائها - فإن الضغوط أدت في نهاية المطاف إلى حذف الهيئة التأسيسية لتلك

اإلشارة في المشروع النهائي للدستور الصادر في 2017. 
 

       جدير بالذكر أن وثيقة "مبادئ أساسية لخارطة طريق قائمة على احترام حقوق اإلنسان"
الصادرة في 7 نوفمبر 2020، قد نصت على وجوب أن يكون للمرأة الليبية "الحق في منح الجنسية
الليبية ألطفالها في حال كان زوجها غير ليبي بما يتماشى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة،

وبما يتفق مع المعاهدات الدولية ذات العالقة". 
 

         وفي خطوة إيجابية نادرة، أصدر عبد الحميد الدبيبة في سبتمبر 2021 القرار رقم 322 بشأن
تشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية لعدة فئات، من بينها أبناء
 القرار بالقبول من بعض أعضاء مجلس النواب،

َ
الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، ولكن لم يحظ

حيث طلب رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب، طالل الميهوب، إجراء تحقيق مع
ل تهديًدا ديموغرافًيا لألمن القومي. وفي 25

ّ
الدبيبة بشأن إصدار� للقرار 322 الذي اعتبر� يمث

نوفمبر، قام مركز خدمة المواطن باإلعالن عن األوراق المطلوبة من أبناء المواطنات اللواتي تزوجن
من غير الليبيين، من أجل الحصول على الجنسية. ولم يتضح بعد مدى كفاءة تلك اإلجراءات في حل

أزمة حرمان أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب من حقوق المواطنة. 
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بيئة مقيدة
لحرية الصحافة والتعبير
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          ما زال الصحفيون في ليبيا يتعرضون للعديد من المخاطر، حيث يمارسون عملهم في ظل بيئة
تشريعية مقيدة، ويواجهون قمع السلطات المختلفة، بما في ذلك المجموعات المسلحة التي
اعتادت القيام بتهديد وسجن واختطاف الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق
اإلنسان، وذلك دون محاسبة. وفي 22 نوفمبر 2021، وفي ظل االستعداد لالنتخابات العامة؛ قامت
مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باختطاف الصحفي سراج عبد الحفيظ المقصبي في بنغازي

واقتادته إلى جهة غير معلومة. 
 

         لم يكن المقصبي الصحفي الوحيد الذي تعرض لالختطاف في ليبيا خالل 2021؛ ففي 25 فبراير،
تم اختطاف الصحفي زياد الورفلي مراسل قناة الغد العربي، وذلك في أعقاب تغطيته لمؤتمر
صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ثم أطلق سراحه في 28 فبراير. وفي 23
أكتوبر، تم اختطاف المصور الصحفي صدام حسين الساكت من قبل مسلحين مجهولين، أثناء
تغطيته لوقفة احتجاجية لمهاجرين أمام مبنى مفوضية الالجئين في منطقة السراج بطرابلس.
جدير بالذكر، أن هناك العديد من الصحفيين والنشطاء الذين يتعرضون للتنكيل وطائفة متنوعة من
االنتهاكات، لكنهم يرفضون إعالن أسمائهم أو نشر معلومات توثق االنتهاكات التي تعرضوا لها
ومن شأنها الكشف عن هويتهم؛ وذلك خشية تعرضهم وأحبائهم النتقام الجناة. وهي ممارسة

باتت شائعة في ليبيا خالل السنوات األخيرة. 
 

      كما يتعرض الصحفيون في ليبيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وذلك في قضايا تتعلق
بالنشر وحرية التعبير، ففي 27 يناير 2021، أصدرت المحكمة العسكرية ببنغازي حكًما بالسجن لمدة
3 أشهر على المصور الصحفي عبد السالم التركي. وكان الصحفي إسماعيل بوزربية الزوي يقضي
عقوبة السجن لمدة 15 عاًما، بعد أن أصدرت محكمة بنغازي العسكرية حكًما جائًرا ضد� في مايو
2020. ولكن في سبتمبر 2021، تم إطالق سراحه بعد قضائه نحو 3 سنوات في السجن، بموجب قرار

عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة. 
 

         وحتى اآلن، لم تتخذ السلطات الليبية خطوات جادة لتلبية مطالب الجماعة الصحفية والمجتمع
المدني بإلغاء قانون المطبوعات القمعي الصادر في 1971. وفي أكتوبر الماضي، تمكنت لجنة خبراء
مشكلة من ِقَبل المنظمة الليبية لإلعالم المستقل لمراجعة قانون المطبوعات، من مقابلة رئيس
المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقامت بتسليمه نسخة من مشروع قانون يهدف لتنظيم اإلعالم

في ليبيا. 
 

       لكن في الشهر نفسه، دخل إلى حيز النفاذ في ليبيا قانوٌن جديد يهدد حرية التعبير؛ بدال من
مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في ضوء المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، حيث قام
مجلس النواب الليبي في جلسته العامة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 بالتصديق على قانون مكافحة
الجرائم اإللكترونية. وقد وصفت منظمات حقوقية دولية وليبية القانون بأنه يعمل على الحد من
حرية التعبير في الفضاء اإللكتروني، ويسمح بالرقابة الشاملة على الجمهور والصحفيين

والصحفيات، ويبيح للسلطة التنفيذية حجب المواقع والمحتوى دون إذن قضائي.
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