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على مجلس حقوق إلانسان مواجهة إلافالت من العقاب
عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان في ليبيا
بيان مشترك من  01منظمة وطنية وإقليمية ودولية
في خضم املناقشات الجارية بمجلس حقوق إلانسان باألمم املتحدة بشأن ليبيا ،ندعو نحن ،منظمات حقوق إلانسان
املوقعة أدناه ،الدول ألاعضاء في املجلس لدعم إنشاء آلية ذات والية مستقلة ،لتقص ي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات
الخطيرة لحقوق إلانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلانساني في البالد ،منذ نهاية والية لجنة التحقيق الدولية
السابقة في عام 2102؛ وذلك بهدف تحديد املسئولين عن الانتهاكات و ضمان املساءلة والعدالة والتعويض.
إن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الانتهاكات املاضية والجارية ،يلعب ً
ً
حاسما في للوصول التفاق دائم في
دورا
سياق الحوار السياس ي الجاري ،وضمان تنفيذ بنود الاتفاق ،الذي يتضمن على قائمة أولوياته  :تشكيل حكومة وحدة
وطنية ،التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار والحفاظ على أعمال جمعية صياغة الدستور بمنأى عن الصراع
السياس ي واملسلح .إذ ينبغي أن تدرك جميع الفصائل املسلحة –التابعة للدولة و الخارجة عنها– والتي تبسط سيطرتها
علي مختلف مناطق ليبيا أن أفعالهم يجري رصدها والتحقيق فيها ،وأن املساءلة عن الجرائم التي يرتكبونها إمكانية
حقيقية.
منذ تصاعد القتال في ليبيا بين املجموعات املسلحة في مايو  ،2102ارتفعت وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق
واملستمرة لحقوق إلانسان والقانون الدولي إلانساني ،وذلك في سياق إفالت كامل من العقاب لكل ألاطراف الفاعلة.
ُ
ُ
ً
داخليا عبر  22مدينة في البالد .وفي
وشرد أكثر من  211ألف شخص
فعلى مدار عام  ،2102قتل املئات من املدنيين،
الوقت الحالي تتزايد الهجمات املباشرة والعشوائية بحق املدنيين ،وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف
والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب املعاملة املهينة ،باإلضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من
ً
املجتمع املدني والصحفيين ووسائل إلاعالم ،فضال عن الاعتقال التعسفي.

ومن املثير للقلق انتشار مزاعم بوجود مخازن لألسلحة الكيميائية 1،بما في ذلك غاز الخردل وغاز ألاعصاب (سارين)
تعود إلى عهد القذافي؛ ومن ثم فهناك مخاوف حقيقية أن تصل تلك ألاسلحة الكيميائية –في ظل الوضع ألامني
املتدهور– إلى أيدي الفصائل املسلحة املختلفة بما في ذلك تنظيم "داعش".
إن الوضع في ليبيا آلان قد تحول من أزمة سياسية مدعومة باشتباكات مسلحة ،إلى نزاع مسلح متكامل ،حيث ظهر
قادة الجماعات املسلحة وحلفائهما كأصحاب السلطة الحقيقية علي ألارض .وتعد الجماعات املسلحة مسئولة بشكل
مباشر عن العديد من الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق إلانسان في جميع أنحاء ليبيا ،مثل استهداف املدنيين –ومن
ضمنهم املدافعون عن حقوق إلانسان والنساء وألاطفال وألاقليات وألاجانب– باإلضافة إلى استهداف البنية التحتية
3

الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية؛ ويتضمن ذلك الهجمات املوثقة على املرافق الطبية والوزارات 2واملحاكم
ً
واملطارات املستخدمة في الطيران املدني ،فضال عن املدارس و املؤسسات إلاعالمية وحقول النفط.

ومن املثير للدهشة والقلق ،أنه على الرغم مما سبق ،فإن أكثر من  211ألف مقاتل وعضو في الجماعات املسلحة
املختلفة مستمرون في تلقي أموال من الدولة املركزية – ً
وفقا لبعثة ألامم املتحدة للدعم في ليبيا 4.وقد استخدم عدد
من ألاطراف املمثلين في الحوار السياس ي ألاحداث الجارية مثل الهجمات العشوائية على املدنيين وألاحياء السكنية؛
بغرض فرض السيطرة وإخضاع كل طرف ملطالب ألاخر.
إن املنظمات املوقعة تحث املجلس على تذكير ليبيا بالتزامها املتعلقة بالتعاون مع املحكمة الجنائية الدولية (،)ICC
ً
وفقا للوالية املمنوحة للمحكمة من خالل قراري مجلس ألامن رقم  2012و ،0711للتحقيق في جميع حاالت الجرائم
الدولية املزعومة ،بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد إلانسانية ،التي وقعت في ليبيا منذ فبراير  .2100ونحن نالحظ
بقلق بالغ أن املحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أية خطوات أو تحقيقات في الانتهاكات الجارية آلان في ليبيا برغم أن
تلك الانتهاكات تقع تحت واليتها الحالية.
 1وفقا ملنظمة حظر ألاسلحة الكيميائية ،أنظرhttp://www.opcw.org/the-opcw-and-libya/libya-facts-and-figures :
"عند الانضمام إلى الاتفاقية في يناير  ،2112أعلنت ليبيا عن حيازة املواد والقدرات التالية ،والتي تم التحقق منها من قبل التفتيش التي تجريها
املنظمة:
 22.1 طن متري من خردل الكبريت


0.371طن متري من السالئف الكيميائية



 3.2.3ذخائر ألاسلحة الكيميائية مفرغة(القنابل الجوية)

 ثالث مرافق إلنتاج ألاسلحة الكيميائية السابقة.
ً
مسبقا" ،ويتألف من عدة
في نوفمبر  2100وفبراير  ،2102أعلنت الحكومة الليبية الجديدة عن "مخزون جديد لألسلحة الكيميائية لم يعلن عنه
مئات من الذخائر محملة بخردل الكبريت ،و بضعة مئات الكيلوجرامات من خردل الكبريت مخزنة في حاويات من البالستيك (املبلغ إلاجمالي من
ً
خردل الكبريت التي أعلنها ليبيا تقف آلان عند  2..3طن متري ،فضال عن عدد محدود من الحاويات البالستيكية الشاغرة (حاويات الذخائر) .كانت
ليبيا غير قادرة على الوفاء باملوعد النهائي املمتد بتاريخ  27إبريل  ،2102وقدمتً ،
بناء على طلب قرار ملؤتمر الدول ألاطراف ،خطة مفصلة لتدمير
ألاسلحة الكيميائية املتبقية على أن تنتهي من تدمير ألاسلحة في ديسمبر  .210.و كان من املفترض أن يتم استئناف عمليات تدمير في مارس .2103
 2تم اقتحام وزارات العدل والدفاع والداخلية ،في طرابلس ،ونقل ً
عددا ً
كبيرا من الوثائق ،بما في ذلك ملفات التحقيق الجنائية ،من قبل عناصر
"ورد أنهم ينتمون إلى فجر ليبيا" في  30أغسطس ،أعلنت الحكومة أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات واملرافق الحكومية في طرابلس.
 3توقف سير املحاكم في درنة ،بنغازي ،وسرت منذ مارس  2102وفي طرابلس منذ اندالع القتال في يوليو .2102لقد عانى املدعين العامين والقضاة
من التهديدات والاعتداءات املتكررة بما في ذالك تفجيرات باملحاكم ،والضرب ،خطف أفراد أو أعضاء ألاسرة ،باإلضافة إلى الاغتياالت.
 4في السنوات ألاربع ألاخيرة ،اعتمدت الحكومة الليبية عدة تدابير غير منسجمة إلدماج امليليشيات وإعطاء عناصرها غطاء الشرعية ومناصب في
الوزارات ألامنية دون أية رقابة وطنية فعلية.

كانت املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ( )ICCقد أكدت في تقريرها ألاخير إلى مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة
تدهورا ً
ً
مقلقا" ،ودعت إلى إنشاء مجموعة اتصال دولية معنية بقضايا العدالة ،يمكن من
أن الوضع في ليبيا يشهد"
خاللها تقديم الدعم القانوني والفني وغيره من أشكال الدعم إلى ليبيا ،كما أكدت على التزام املحكمة "بضمان احترام
5
و تعزيز العدالة واملساءلة في ليبيا ".
في هذا السياق ،فإن منظمات حقوق إلانسان املوقعة أدناه ،تؤكد أن مئات البالغات عن مزاعم بانتهاكات جسيمة ،بما
في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون ،و استخدام منهجي للتعذيب واعتقال تعسفي؛ قد قدمت إلى مكتب املدعي
العام في ليبيا ،خالل الفترة بين  2102و 2102ضد عدد من الجماعات املسلحة ،ولكنه لم تتخذ أي تدابير ملموسة
نحو تحقيق العدالة واملساءلة حتى آلان ،كذا فإن املحاكم الوطنية في ليبيا تقف عاجزة عن مالحقة الجناة املزعوم
ارتكابهم جرائم خطيرة بسبب التهديد املستمر للقضاة ،املحامين و أعضاء النيابة العامة من قبل الجماعات املسلحة
املختلفة.
إن جهود مجلس حقوق إلانسان باألمم املتحدة ،ملعالجة الوضع في ليبيا من خالل تقديم املساعدة الفنية ،لم تعد
كافية ،بما يعكس خطورة أو إلحاح الوضع على ألارض .فحماية حقوق إلانسان وألازمة إلانسانية املستمرة في ليبيا
تقع
–بشكل مباشر– ضمن والية املجلس التي تتضمن "معالجة حاالت انتهاك حقوق إلانسان ،بما فيها الانتهاكات
الجسيمة واملنهجية ،وتقديم توصيات في هذا الشأن" ،باإلضافة إلى "الاستجابة الفورية لحاالت الطوارئ في مجال
حقوق إلانسان".
ً
انعكاسا لتفاقم ألازمة على محو خطير ،ومن ثم فإننا
إن استجابة املجلس ألزمة حقوق إلانسان في ليبيا يجب أن تمثل
ندعو إلى آلية ذات موارد كافية ومستقلة للتحقيق.
املنظمات املوقعة:
 .1مركز القاهرة لدراسات حقوق إلانسان
 .2الشبكة ألاوروبية املتوسطية لحقوق إلانسان
 .3شبكة مدافع للمدافعين عن حقوق إلانسان
 .4الفيدرالية الدولية لحقوق إلانسان
 .5اللجنة الدولية للحقوقيين
 .6املبادرة املصرية للحقوق الشخصية
 .7محامون من أجل العدالة في ليبيا
 .8ملتقى املنظمات ألاسيوية لحقوق إلانسان و التنمية – Forum Asia
ً
قسريا
 .9منظمة الرحمة الليبية للدفاع عن املهجرين
 .11املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
 .11املنظمة الليبية للقضاة
 .12املنظمة الليبية للمساعدة القانونية
5بيان السيدة فاتو بنسودة ،املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس ألامن التابع لألمم املتحدة حول الوضع في ليبياً ،
وفقا لقرار مجلس
ألامن رقم http://j.mp/1O8Wwo2 :00/02/2102 ،)2100( 0711
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منظمة مراسلون بال حدود

