
 

 

 

 

  2020يونيو  15

لزم الدول بإنشاء آلية تحقيق دولية في مجلس حقوق اإلنسان التابع يجب أن تستمرة االنتهاكات الفظيعة املليبيا: 

 لألمم املتحدة

  

أن  ،م املتحدةلألمستئناف الدورة الثالثة واألربعين ملجلس حقوق اإلنسان التابع مع ا، الدول األعضاء املجتمعة اليوم على

ق القانون الدولي لحقو  انتهاكاتاملعلومات وحفظ األدلة الخاصة ب توثيقمن أجل  ،لتحقيقدولية ل آلية إنشاءتدعم 

ذا البيان ه. هذه الدعوة وّجهتها اليوم اللجنة الدولية للحقوقيين في افي ليبي املرتكبة اإلنساني لقانون الدوليااإلنسان و 

 مع منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا. لها املشترك

  

ح في األشهرتصاعد حّد  فمع
ّ
ات اإلفالت املستمّر من العقاب عن عدٍد متزايد من االنتهاك إزاء و  ،اييةامل القليلة ة النزاع املسل

 اليوم ،والتجاوزات املرتكبة في ليبيا
ً
ى التحقيق ف آللية يتّم إنشاؤها باتت الحاجة ملّحة

ّ
ي جميع ملدة سنة على األقل تتول

ظ لحف مع السعي ،في ليبيا التجاوزات واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني

 .ومحاسبة الجناةاألدلة 

  

ق اكتشاف مقابر جماعية تأتي "
ّ
واألفعال املرّوعة  ،من الفظائع سلسٍل طويٍل ضاف إلى مفي ليبيا لت  التقارير املرّوعة التي توث

 
 
في مختلف أنحاء ليبيا." هذا ما صّرحت به كايت فينيسواران، املستشارة القانونية العليا لبرنامج  كبوالوحشية التي ترت

 هالشرق األوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين. وأيافت: "أثبت اإلفالت من العقاب املتكّرر عن هذ

ه يؤدي ملزيد من العنف والستمرار النزاع."
ّ
 الجرائم أن

  

 ثماني مقابر جماعيةعن اكتشاف ما ال يقّل عن ، 2020يونيو  11قد أفادت بتاريخ بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا  وكانت

 أّن ال تزال في بلطرابلس. ورغم أّن عملية استخراج الجثث  القسم الجنوبي الشرقيترهونة، في  بلدة في غالبيتها
ّ
 داياتها إال

 .اء وأطفاللنستضّم مئات الجثث، منها  تشير إلى أّن هذه املقابر من املرّجح أّنها لحكومة الوفاق الوطنيالتقارير األولية 

  

 إلى أّن وتشير الت
ً
حة العربية الليبيةقارير أيضا

ّ
غام األريية األل زرعت قد ، والقوات األجنبية الحليفة لها،القوات املسل

 نمن طرابلس، ما أّدى إلى وقوع إصاباٍت في صفوف املدنيي أثناء انسحابهافي املباني  املضادة لألفراد واألفخاخ املتفّجرة

 عن  تحّدثت التقاريركما  ازلهم بعد فترات طويلٍة من النزوح.العائدين إلى من
ً
"، نتقاميةا جرائم"ارتكاب تشمل  حوادثأيضا

الوفاق أعضاء الجماعات املسلحة التابعة لحكومة على يد  عدة منازل مدنية ومبان عامة  استعراض الجثث ونهببما فيها 

  .الوطني

https://twitter.com/UNSMILibya/status/1271107079508561927
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/expresses-horror-reported-mass-graves-discovery-libya-200611201231621.html
https://www.middleeasteye.net/news/libya-gna-says-mass-graves-found-tarhouna-after-haftars-retreat
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/libya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-halted-and-investigated/
https://www.hrw.org/news/2020/06/03/libya-landmines-left-after-armed-group-withdraws
https://www.hrw.org/news/2020/06/03/libya-landmines-left-after-armed-group-withdraws
https://unsmil.unmissions.org/unsmil-alarmed-continuing-escalation-condemns-acts-retribution-western-coastal-cities-indiscriminate
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/libya-retaliatory-attacks-against-civilians-must-be-halted-and-investigated/


طبيعة "إّن ال: حامون من أجل العدالة في ليبيانظمة ممروة محّمد، رئيسة املناصرة والتوعية في موفي هذا السياق، قالت 

املساءلة  قتحقيلالضغط بشكٍل عاجٍل من أجل إنشاء آلياٍت  تفرض على الدول لهذه االنتهاكات  نطاقاملنهجية والواسعة ال

دالة للضحايا الع إلحقاقمّهد دولية للتحقيق ال يإنشاء آلية  ذلك أّن . السائدة في ليبيا اإلفالت من العقاب ثقافة ومكافحة

 ، بل الالزمة لذلك فحسب وحفظ األدلة
 
 ال لبس فيهاسوف تحمل   نشئتإّن هذه اآللية إن أ

ً
 قوية

ً
د على رسالة

ّ
ّن من أ تؤك

 " عن أفعالهم. يرتكبون الجرائم يخضعون للمساءلة

  

 آلية  وبالفعل، فإّن إنشاء
 
، في البالد املساءلة تحقيقاملبذولة ل جهودسهم في دعم الدولية للتحقيق خطوة من شأنها أن ت

 تصطدم بعدد كبير من العراقيل بدء هذه الجهود التي ما زالت 
ً
نفاذ إ هيئات يعفإلى  ، ةحلقات العنف املستمرّ  من ا

 إلى التعّسف في ممارسة صالحيات يبط األمن واالحتجاز، و والفعاليةوافتقارها للكفاءة  القوانين
ً
بل من ق صوال

حة
ّ
 عن، املجموعات املسل

ً
ق كّل  في الئماملقانوني غير الطار اإل  فضال

ّ
القانون  ائم بموجبالجر  بمحاسبة مرتكبيما يتعل

 الدولي.

  

( بعد حوار تفاعلي حول تقرير املفوض UN Doc A/HRC/43/L.40ومن املقّرر أن تصّوت الدول على القرار حول ليبيا )

. وكانت الدورة الثالثة واألربعون ملجلس حقوق اإلنسان قد انطلقت 2020يونيو  18السامي لحقوق اإلنسان بشأن ليبيا في 

 .19-جائحة كوفيد قبل أن يتّم تعليقها على أثر ،2020في فبراير 

  

 لالتصال:

برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اللجنة الدولية للحقوقيين: ل كايت فينيسواران، مستشارة قانونية عليا

kate.vigneswaran@icj.org31624894664+ ؛ 

  

 advocacy@libyanjustice.org، محامون من أجل العدالة في ليبيا: التواصلو مروة محّمد، رئيسة املناصرة 

  

 خلفية

 
وتشمل  .حاملسل متنوعة من الجماعات املسلحة في موجات متكررة من النزاع اتانخرطت مجموع، 2011نذ الثورة عام م

، وهي السلطة الحاكمة للدولة املعترف بها دولًيا وتدعمها 2016هذه قوات حكومة الوفاق الوطني، التي تأسست في عام 

  هذه تشملو  ،تحالف معهاتوافق أو التحت إشرافها أو بالتعمل سلحة مجماعات 
ً
حة املجموعات أيضا

ّ
القوات املسل

في  تضّم و ، 2014ن شن حملته العسكرية عام أ منذ مدعومة من مجلس النوابوهي ، خليفة حفتر بقيادةالعربية الليبية 

حة وحدات عسكرية صفوفها
ّ
 .ومجموعات مسل

 
 و 
 
حة العربية الليبيفيما في الغرب،  الواقعة السيطرة على األراض يحكومة الوفاق الوطني حكم ت

ّ
ة تمارس القوات املسل

ت، 2019أجزاء من الجنوب. وفي أبريل في على األراض ي في الشرق و سيطرتها بشكٍل ملحوظ
ّ
حة العربية  شن

ّ
القوات املسل

 على العاصمة الليبية 
ً
 من السيطرة اإلقليمية  ،طرابلسهجوما

ً
 أمن الغرب،  على مناطقففريت مزيدا

ّ
كاسب ّن هذه املإال

https://www.icj.org/libya-addressing-accountability-for-serious-crimes-and-reform-of-the-criminal-justice-system-are-key-to-peace-stability-and-justice-icj-new-report/
mailto:kate.vigneswaran@icj.org؛
mailto:advocacy@libyanjustice.org


القوات حكومة الوفاق الوطني و التالي لنسحاب االمع  وتيرة األعمال العدائيةتصاعد قب ع   األسابيع األخيرةتراجعت على مّر 

حة العربية الليبية.
ّ
 املسل

  

ق تقارير لبعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا وغيرها من الهيئات الدولية واملنظمات غير الحكومية 
ّ
تجاوزات الوتوث

بما  .زاع في ليبياها أطراف النارتكب واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني التي

الهجمات  ؛زاعالنشاركين في مر أشخاص غيالعشوائية والجائرة يّد عن الهجمات المباشرة  الناتجالقتل غير املشروع في ذلك 

املعاملة السيئة، واالغتصاب، وغيره  وغيره من يروبوالتعذيب  مدنية بما في ذلك المرافق والمعدات الطبية؛أهداف على 

. وقد أّدت هذه واالختفاء القسري  ؛القسري  والنزوح ؛واالعتقال واالحتجاز التعّسفيين ؛من أفعال العنف الجنس ي

من طرابلس  2019مئتي ألف شخص منذ أبريل أكثر من داخلي بأعداد كبيرة بما في ذلك  نزوحاالنتهاكات والتجاوزات إلى 

 ويواحيها.

 

 

https://reports.unocha.org/en/country/libya

