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 بعثة تقص ي الحقائق في ليبيا والية  جديد  منظمات حقوقية تدعو األمم املتحدة لت

 

عة أدناه حكومتكم    تدعو 
ّ
تجديد والية   دعم ومناصرة قرار   إلىاملنظمات الحقوقية الليبية واإلقليمية والدولية املوق

،  ألمم املتحدةباملجلس حقوق اإلنسان    48  الجلسة الـ في    واملقرر مناقشته،  بعثة األمم املتحدة لتقص ي الحقائق في ليبيا

 .2021سبتمبر  

طال انتظارها ملعالجة   ضروريةخطوة    كان  ؛2020بعثة تقص ي الحقائق في يونيو  أن تشكيل  تؤكد املنظمات املوقعة  بينما  ف

 ، ميزانية األمم املتحدة  تحديات  إزاءبالقلق  في الوقت ذاته عن شعورها  تعرب  ،  ظاهرة اإلفالت من العقاب املتفشية في ليبيا

كوفيد بجائحة  املتعلقة  قوضتو ،  19–والصعوبات  الحقائق    التي  تقص ي  بعثة  بواليتهاعلى  قدرة  ذلك   ؛ الوفاء  في  بما 

، والحفاظ  2016إلنساني املرتكبة منذ  ا  لدوليالتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون ا

ن الفريق الدائم في بعثة تقص ي الحقائق من العمل بكامل طاقته سوى في  . على األدلة لضمان محاسبة الجناة
ّ
إذ لم يتمك

قيود   . علًما بأن قبل موعد انتهاء والية البعثة  الكاملة  هطاقتبأشهر فقط للعمل    4  ه سوى يتبقى ل ، ولم 2021أواخر مايو  

 داخلبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل  لتقييد القدرة االستقصائية لماز الت    19–بجائحة كوفيدالحركة املتعلقة  

 .2021ا بعد سبتمبر  ملتمديد واليتها لالحاجة  األمر الذي يبرز مدى  ليبيا،  

كما يوضح ملحق  - تجديد والية بعثة تقص ي الحقائق أمر بالغ األهمية ملعالجة أزمة حقوق اإلنسان الحالية في ليبيا  يعد

والتصدي ملناخ اإلفالت من   لإلبالغ عن معاناتهمضحايا لوذلك من خالل تعزيز املساءلة، وإتاحة الفرصة ل -هذه الرسالة 

 . املتفش يالعقاب  

التحقيق بفعالية في   على  كبير حد  إلى راغب وغير قادر غيرًحا أّن نظام العدالة الوطني الليبي  واض  بدا،  2011فمنذ عام  

 املدنيين، أو و املدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء  االنتهاكات بحق  االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك  

،  2011التي جرت منذ عام  و   ،املحاكمات القليلة لألشخاص املتهمين بانتهاكات حقوق اإلنسانواتسمت  محاسبة الجناة.  

 املعايير الدولية للمحاكمة العادلة. باإلضافة إلى إدماج كبار قادة امليليشيات والجماعات املسلحة، وتجاهل احترام عدمب

محتملة وغيرها  واملتوفر دال  ارتكابهم جرائم حرب  الخاضعة حالًيا ئل على  املؤسسات  في  اإلنسان،  انتهاكات حقوق  من 

املزيد من املعلومات حول حالة حقوق يساهم في تعزيز حلقة اإلفالت من العقاب. )  ؛ األمر الذيلحكومة الوحدة الوطنية

 (. اإلنسان في ليبيا في ملحق هذه الرسالة

ليات آل  امللحة  الحاجة  برزالضرر؛ ت  جبر و حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف الفّعال وفي سبيل دعم  

احترام حقوق اإلنسان يعّد  كما  املشاركة الهادفة واملتساوية للنساء والفئات املهمشة األخرى.  و املساءلة الدولية القوية  

الحقائق،    تشكيل و  تقص ي  بعثة  مثل  الدولية  التحقيق  آليات  ذلك  في  بما  للمساءلة،  المسارات  ساسية  األ عناصر  من 

 الستعادة سيادة القانون خالل الفترة االنتقالية في ليبيا. 

السياق،   تجديد  في هذا  في  نؤكد على ضرورة  ليبيا  بشأن  الحقائق  تقص ي  بعثة  اوالية  ملجلس حقوق   48لـ  الجلسة 

مفادها  ؛خطيرة رسالةلجهات الفاعلة في ليبيا ا ، وإال ستتلقى2021سبتمبر واملقرر انعقادها في ألمم املتحدة با اإلنسان

األمر الذي  ضمان املساءلة عن االنتهاكات والتجاوزات السابقة واملستمرة لحقوق اإلنسان، تراجع عن أن املجتمع الدولي 

جع املزيد من الجرائم و قد  
ّ
 .هذه الفترة الحرجة  أثناءالقانون    غيابيش

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/36/LBY/2
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/07/Libya-Accountability-serious-crimes-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf


عون:
ّ
 املوق

 منظمة العفو الدولية  •

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  •

 هيومان رايتس ووتش •

 للحقوقييناللجنة الدولية   •

 محامون من أجل العدالة في ليبيا •

 الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية  •

 ----------------------------------- 

 ملحق: ملخص للوضع الحالي لحقوق اإلنسان في ليبيا 

بينما   .2020كتوبر  توقيع اتفاق وقف إطالق النار في أعلى  أشهر    8رغم مرور    في ليبيا  املترديوضع حقوق اإلنسان    يستمر 

توحيد املؤسسات في بلد منقسم بشّدة من بينها  تحّديات هائلة،    2021في مارس    املعينةحكومة الوحدة الوطنية  تواجه  

 .  2021ديسمبر    24في  عقدها    مّزقته النزاعات، وتمهيد الطريق لالنتخابات الرئاسية والبرملانية املقّرر 

أعضاء امليليشيات والجماعات املسلحة ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة إفالت شبه كامل من العقاب، يواصل  ظل  في  و

القسري   خفاءوالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة السيئة واإل   خارج نطاق القانون بما في ذلك القتل    لحقوق اإلنسان،

تقاالت واالحتجازات التعسفية. وبموجب القانون الدولي، واالختطاف واالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنس ي واالع

أو كان ينبغي أن يكونوا بها،  عن األفعال التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم  ولية  ئاملس والقادة  ولين  ئاملس كبار  يتحمل  

 عنها. ولين  ئاملس أو محاسبة    وقفهاوفشلوا في    ها، على علم ب

وأعضاء السلطة القضائية واملجتمع املدني ن  يواملحامعن حقوق اإلنسان  ن  يملدافعاستهداف االجماعات املسلحة  وتواصل  

عملهم والترهيببالقتل    ،بسبب  والتهديد  واملضايقة  التعسفي  واالحتجاز  أطلق  2020نوفمبر    10في  ف  . واالختطاف   ،

ال يزال مئات املدنيين في و   ببنغازي في وضح النهار.  البرعص ي حناناملحامية والناشطة    مغتالين  ،النارمجهولون مسلحون  

. وال  2020مقبرة جماعية منذ أبريل  100أكثر من  بعد تصريحات السلطات بالعثور على  ،  ترهونةعداد املفقودين من بلدة  

 تزال معظم الجثث مجهولة الهوية. 

الليبية  ورغم   اآلالف بشكل تعسفي، دون   يتواصل احتجاز،  2020في    اسجينً   1900إطالق سراح  عن  إعالن السلطات 

الطعن   احتجازهم    علىإمكانية  لبعضهم  قانونية  من ضروب 2011منذ  املتواصل  وغيره  التعذيب  املعتقلون  ويواجه   .

السيئة،   الاال باإلضافة لظروف  املعاملة  العسكرية  كما  نسانية.  اإلقاسية وغير  حتجاز  املحاكم  للقوات   التابعةتواصل 

 . تفتقد ملعايير العدالة واإلنصافاملسلحة العربية الليبية إدانة املدنيين في محاكمات 

في  و  عالقين  ليبيا  في  والالجئون  املهاجرون  يزال  االنتهاكات،    مستمرة حلقةال  بينها  من  واالحتجاز من  القسري  االختفاء 

والتعذيب وغيره من ضروب سوء املعاملة، بما في ذلك العنف الجنس ي   ،ألجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية  التعسفي

توثيق مثل هذه االنتهاكات في   يستمر   ؛هذه االنتهاكاتبوقف الوعود طويلة األمد  ورغم  والقتل واالبتزاز والعمل القسري.  

 لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. ، بما في ذلك في املراكز الخاضعة رسمًيا  2021

.  بسبب النزاع املسلح وانعدام األمن  ؛شخص  245000كثر من  أل  النزوح الداخلييتواصل    ،للمنظمة الدولية للهجرةووفًقا  

 الجماعات املسلحة.يزال أفراد مجتمع امليم يتعرضون للمضايقات من قبل امليليشيات و ال  كما  

https://cihrs.org/end-systematic-impunity-and-investigate-the-killing-of-lawyer-and-political-activist-hanan-al-barassi/
https://www.hrw.org/ar/news/2021/01/07/377540
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/02/libya-ten-years-after-uprising-abusive-militias-evade-justice-and-instead-reap-rewards/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2020/09/nowhere-safe-cycle-of-abuses-against-refugees-and-migrants-in-libya/
https://dtm.iom.int/libya


ال تزال عاجزة عن املحكمة  ، إال أن  2020تنفيذ مهمتين في ليبيا في  عن    املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدوليةوأعلنت  

 عن نقص  مؤسسات ليبية فّعالة،  في ظل غياب    االضطالع بواليتها
ً

 الوسائل والدعم السياس ي. فضال

والجماعات  إفالت   انتهاكاتامليليشيات  ارتكبوا  الذين  األجانب  واملقاتلين  إلى    املسلحة  يؤدي  العقاب؛  معدل  من  زيادة 

مثيرة اعتبارات حكومة الوحدة الوطنية ملنح عفو شامل عن بعض امليليشيات والجماعات املسلحة،  كما تعد  .  الجرائم

 بشكل خاّص. لقلق  ل


