
 

 

 

القادمة جلستھفي 	لیبیابشأن لجنة تحقیق أو آلیة مماثلة إنشاء  مجلس حقوق اإلنسان على یجبلیبیا:   

  2019دیسمبر  4

ماثلة الدول إلى إنشاء لجنة تحقیق أو آلیة م دعوةإلى  إلى سبع منظمات غیر حكومیة للحقوقیین الیوم الدولیة اللجنةانضمت 
فبرایر خالل اوالمقرر إقامتھ ،في األمم المتحدةلمجلس حقوق اإلنسان  43 الجلسة رقملیبیا في بشأن   ینبغيو. 2020مارس -

غرض الحفاظ على األدلة لو، ارتكابھا تحدید المسؤولین عنوتوثیق انتھاكات حقوق اإلنسان، والیة لاآللیة  ان تكون لھذه
عن حالة حقوق اإلنسان في البالد.تقاریر علنیة تقدیم و، مستقبالً استخدامھا في إجراءات جنائیة   

من غیر المرجح أن تكون فإنھ ، الح شامل لنظام العدالة الجنائیةدون إصبو، في لیبیاسائدا  اإلفالت من العقاب زالیال "
فریقیا في امدیر برنامج الشرق األوسط وشمال ، سعید بنعربیة علق "المستقبلیة ذات فاعلیة.حقیقات أو المالحقات القضائیة الت

، ال یمكن للدول أن في لیبیا لألزمةسیاسي حل إلیجاد ر و"مع استمرار المفاوضات لوقف إطالق النا اللجنة الدولیة للحقوقیین.
في البالد". التي یتم ارتكابھاالمساءلة عن االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان  ملف تستمر في تجاھل  

القانون  المساءلة عن الجرائم الخطیرة بموجب - ھا بعنوانتقریر للحقوقیین الدولیةاللجنة ، أصدرت في یولیو من ھذا العامو
 المتعلقةالمعاییر الدولیة  یتطابق معوالذي وجد أن اإلطار القانوني في لیبیا ال  - الدولي في لیبیا: تقییم لنظام العدالة الجنائیة

.وجبر الضرر، أو حقوق الضحایا في االنتصاف ألشخاص المحتجزین أو المتھمینوفي محاكمة عادلة ل ،الحق في الحریةب  

على  یتم ارتكابھاالتي  والجرائم ضد اإلنسانیة م الحربجرائعلى معاقبة ارتكاب على اإلطالق  المحلي القانون ال ینصو
جرائم مثل في القانون المحلي ل اریف المنصوص علیھاكما أن التع. من قبل جھات حكومیة وغیر حكومیة نطاق واسع في لیبیا

في القانون الدولي. یھمع المنصوص عل تفقتقضاء واالغتصاب ال التعذیب واالختفاء القسري والقتل خارج نطاق ال  

المرتكبة في  الجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب للنظر فياالختصاص القضائي لمحكمة الجنائیة الدولیة الرغم من أنھ ل"ب
في إصالحات  أن تساھم بإمكانھا یسجمیع الجرائم المرتكبة في البالد، ولمع  ال تتعامل فإن المحكمة، 2011لیبیا منذ عام 

، كبیرة المستشارین نافیجنیسواركیت  علقت "،سیادة القانونوحمایة حقوق اإلنسان ضمان ضروریة لیة وتشریعیة اتمؤسس
اللجنة الدولیة للحقوقیین. في  الشرق األوسط وشمال افریقیاالقانونیین لبرنامج   

كذلك  ، وألمم المتحدةل نلحقوق اإلنسا ةالسامی ةفوض، نائبة المكیت غیلمور دعت لمجلس حقوق اإلنسان 42 الجلسةفي 
تختص نشاء ھیئة دولیة إ إلى ،في لیبیاللدعم خاص لألمین العام لألمم المتحدة ورئیس بعثة األمم المتحدة ممثل ، غسان سالمة

في لیبیا.التي یتم ارتكابھا اإلنساني الدولي  لتحقیق في انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانونبا  

 تأثبت منھجیةي ، وھمالسال إعطاء األولویة لتحقیق بحجة، لفترة طویلة جًداجانباُ  المساءلة في لیبیا ملف بتنحیةالدول  قامت"
أو وقف انتھاكات حقوق اإلنسان ضد آالف الضحایا. یجب على  ،لألزمةحل سیاسي عجزھا عن المساھمة في إیجاد  مراراَ 

قالت  ".ة لحقوق اإلنسانالسامیة فوضالم ةالممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة ونائب تستجیب لدعواتالدول أن 
ن. افیجنیسوار  

 والفدرالیةھد القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، ، ومعمنظمة العفو الدولیةلمنظمات األخرى الموقعة على ھذه الدعوة ھي: ا
للمرأة رابطة الدولیة ل، واائتالف المنصةومحامون من أجل العدالة في لیبیا، ، لحقوق اإلنسان، وھیومن رایتس ووتش ةالدولی

لسالم والحریة.من أجل ا 	
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