
 ليبيا: أسئلة وأجوبة حول بعثة تقّصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة 

 

  تحدة، ودعمها ال يمكن تحقيق العدالة والمحاسبة في ليبيا بدون انخراط الناشطين والمحامين الكامل مع بعثة تقّصي الحقائق لليبيا التابعة لألمم الم

 في توثيق أدلة على انتهاكات جدية في البالد وجمعها، قالت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم.  

 

المدني   لتسهيل هذا االنخراط، تقدم مجموعة األسئلة واألجوبة التي تقدمها اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم إرشادات للفاعلين في مجال المجتمع

 الليبي والدولي حول: 

 

 جنة تقّصي الحقائق؛ دور ووصاية ل •

 عالقة لجنة تقّصي بآليات المحاسبة األخرى، مثل محكمة الجنايات الدولية؛ •

 ما قد يتم توقّع إنجازه من قبل لجنة تقّصي الحقائق؛   •

 االنخراط مع لجنة تقّصي الحقائق.  وكيفية  •

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان  ق حول انتهاكات وخروقات إثبات الحقائ"نجاح وصاية لجنة تقّصي الحقائق يعتمد إلى حدّ كبير على قدرتها على 

 للحقوقيين.والقانون الدولي اإلنساني التي ارتُِكبت في ليبيا،" قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية 

إلى   المدني  المجتمع  في  والفاعلين  والناشطين،  المحامين،  ال"نحّث  وتحقيق  الكامل    عم  د تقديم  األهداف  هذه  إنجاز  في  الحقائق  تقّصي  لجنة 

 ليبيا بعد."  علىالمحاسبة التي لم تحّل 

 

في   المتحدة  األمم  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  قبل  من  الحقائق  تقّصي  لجنة  تأسيس  تشمل 39/43القرار  من خالل    2020حزيران    22تم   .

 : وصايتها

 

 ان في ليبيا؛  إثبات الحقائق وظروف وضع حقوق اإلنس •

 جمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة؛  •

توثيق االنتهاكات المزعومة للقانون  الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، من ضمنها أية أبعاد تتعلق بالنوع االجتماعي   •

 بين هذه االنتهاكات؛  

 وحفظ األدلّة من باب السعي لضمان محاسبة مرتكبي االنتهاكات.  •

 

قِبل سلطات  ائية أو محاكمة األفراد، يمكن لألدلة التي يتم حفظها أن تُستخدم  في حين ال تستطيع لجنة تقّصي الحقائق إجراء تحقيقات جن من 

 قضائية ليبية، المحكمة الجنائية الدولية، ودول أخرى تعتمد مبدأ القضاء العالمي.

 

 . 2021حزيران/يونيو  30للمعلومات والمواد ذات الصلة بحلول  دعوة لتقديم الطلباتأطلقت لجنة تقّصي الحقائق 

 

 للتواصل: 

 

إلكتروني   بريد  للحقوقيين.  الدولية  اللجنة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  برنامج  مدير  بنعربية،  ، said.benarbia(a)icj.orgسعيد 

 3817 979 22 41+هاتف: 

 

قانوني،   مستشار  توديسكيني،  في فيتو  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  إلكتروني:   برنامج  بريد  للحقوقيين.  الدولية  اللجنة 

vito.todeschini(a)icj.org  :679 334 53 216+هاتف 

 

في   والتواصل  البحث  مسؤول  خطاب،  إلكتروني:  آسر  بريد  للحقوقيين.  الدولية  اللجنة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  برنامج 

Asser.Khattab(a)icj.org   
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