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 تجديد بعثة تقص ي الحقائق بشأن ليبيالالدول األعضاء باألمم املتحدة    تدعو  يةحقوق  منظمة  18ليبيا:  

 

دعم تجديد والية بعثة  لألمم املتحدة  بااملنظمات املوقعة أدناه الدول األعضاء واملراقبة في مجلس حقوق اإلنسان  تدعو 

 للمجلس. الخمسين  الجلسة  أثناء تقص ي الحقائق بشأن ليبيا، على وجه السرعة،  األمم املتحدة ل

 

 أصحاب السعادة،

بعثة تقص ي  بقرار مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة بتشكيل  سبق وأعربت املنظمات املوقعة أدناه عن ترحيبها  لقد  

لتحقيق ونص قرار تشكيلها على ا  .ملدة عام واحد  ،43/39رقم  القرار  في  ،  2020يونيو    22الحقائق املستقلة بشأن ليبيا في  

بةفي انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي  
َ
، بما في ذلك أي أبعاد جنسانية لهذه االنتهاكات املرتك

بهدف منع املزيد   ؛على األدلةلحفاظ  اكذا  و   ،2016منذ بداية عام    ،من جميع األطرافو   ،في جميع أنحاء ليبيا  والتجاوزات،

بعثة ملدة الجدد مجلس حقوق اإلنسان والية    ،2021في أكتوبر و  . التدهور في حالة حقوق اإلنسان، وضمان املساءلة  من

جلس حقوق اإلنسان في ل . ومن املقرر أن تقدم بعثة تقص ي الحقائق تقريرها الشامل  2022حتى نهاية يونيو    ،تسعة أشهر

 . 2022يوليو    6

إلثبات الحقائق واألنماط   على مدى أهميتها؛   بعثة تقص ى الحقائق   تحقيقات، وحتى اآلن، برهنت  2020في    ها منذ تشكيل

عمل بعثة إال أن    .2016منذ    في ليبيا املرتكبة  اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي  املتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق  

وإلقاء ملواصلة التحقيق في الجرائم واالنتهاكات الجارية،  ، األمر الذي يحتم تجديد واليتها؛  بعد  ينتهتقص ي الحقائق لم  

  . اإلفالت من العقابتفش ي  رسالة مفادها أنه لم يعد باإلمكان التسامح مع  إرسال  كذا  و حالة حقوق اإلنسان،    الضوء على

استعادة مثل بعثة تقص ي الحقائق، هو مفتاح  آليات التحقيق الدوليةاستخدام ، بما في ذلك مسارات املساءلةإن دعم 

 .افي ليبي  سيادة القانون 

إلى أن ثقافة اإلفالت من العقاب تعرقل انتقال ليبيا   ، املؤقتفي تقريرها  بعثة تقص ي الحقائق ، خلصت 2022في مارس و

القانون  السالم والديمقراطية وسيادة  في   دخلت   بعدما  . إلى  بمأزق سياس ي    ليبيا  البالد،  يهدد  إرجاء في  تمثل  املو تفتيت 

 .2021ديسمبر    24إلى أجل غير مسمى، بعدما كان من املقرر إجرائها في    النتخابات الرئاسية والتشريعيةا

الجرائم العديد من  تواصل ارتكاب  و   ،الجماعات وامليليشيات املسلحة نقاط الضعف املؤسسية  تستغل  في الوقت نفسه،

بما   ، تهاكات حقوق اإلنسانأخفق القضاء الليبي في محاسبة مرتكبي ان. وإلى حد كبير،  من العقابواالنتهاكات في ظل إفالت  

أخضعت الجماعات املسلحة وامليليشيات كما    .في ترهونةخارج نطاق القانون  عمليات القتل    ، على سبيل املثال،في ذلك

انتهاك حظر األسلحة  وفي الوقت نفسه، يتواصل  املدعين العامين والقضاة لالختطاف والتهديد وأعمال العنف األخرى.  

آالف املقاتلين األجانب تواجد  بينما يتواصل    ، دول الدعم لختلف أطراف النزاعإذ تقدم    ،األمم املتحدةاملفروض من جانب  

 لبالد.في ا

وربما ارتكبت   ،اإلنساني الدوليالعديد من األطراف الليبية انتهكت القانون  »أشارت ألن  تحقيقات بعثة تقص ي الحقائق  

الجهات الفاعلة إذ أن  ؛ بالخطربحق الجتمع املدني ينذر الحملة املنهجية فإن تصاعد وفي سياق متصل،  . «جرائم حرب

املدني،   الجتمع    في 
ً
وتشهير خاصة مضايقات  يواجهون  السالم،  وبناء  اإلنسان  حقوق  مجال  في  يعملون  الذين  أولئك 



معاملة   بعثة  تحقيقات  أفادت  وحسبما  .  ومحاكمات جائرةوتهديدات واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب وسوء 

ال يحص ى من  ، باإلضافة لعدد  اعتداءات جسدية ومضايقاتليبيا يواجهن    النساء والفتيات في ، فإن  تقص ي الحقائق أيًضا

املؤسسية واالجتماعية تمتعهن  التي    العقبات  اإلنسانيةتحول دون  من قدرتهن على وغالبً   ،الكامل بحقوقهن  ما تحد  ا 

العامة الحياة  في  الحقائق  كما    .املشاركة  تقص ي  بعثة  عمل  من  سلط  املرتكبة  املزيد  االنتهاكات  على  غير بحق  الضوء 

قوات  جانب  من    سواء في البحر-   األشخاص عديمي الجنسيةبحق  و   ،املهاجرين وطالبي اللجوء والالجئينمثل    ،املواطنين

 ألنها قد تصل حد الجرائم في مراكز االحتجاز وعلى أيدي املتاجرين واملهربين  الحراسجانب  من    أو  خفر السواحل، 
ً
، مشيرة

 اإلنسانية.   ضد

املوقعة تؤكد على    ،خطورة وحجم االنتهاكاتعلى    بناءً ، و في ضوء هذا أهمية عمل بعثة تقص ي الحقائق فإن املنظمات 

 ب، تشكيلهابعثة العديد من العقبات منذ الإذ واجهت  ها؛تجديد تفويضوضرورة 
ً
 بداية

ً
 قيود ميزانية األمم املتحدة وصوال

بعثة  الأمانة  لم تستطع  ،  2021أكتوبر  تمديد تفويض بعثة تقص ي الحقائق في  ومنذ  .  19-جائحة كوفيدتفش ي  إلى آثار  

أقل من خمسة أشهر إلعداد تقريرها األمر الذي أتاح لها  ،  2022أواخر يناير  سوى في  ا  م بكامل طاقتهالعمل  وفريق الدعم  

شر تقريرين جوهريين يسلطان الضوء على خطورة تمكنت بعثة تقص ي الحقائق من ن  ؛الشامل. ورغم كل هذه الصعوبات

ليبيا في  لوضع حد لدائرة االنتهاكات   ؛زيد من التحقيقاتإلجراء املالحاجة املاسة  ويؤكدان على    ،حالة حقوق اإلنسان 

 ومعالجة اإلفالت من العقاب املتفش ي على نطاق واسع.

لجماعات املسلحة غير الخاضعة  لرسالة  سيوجه  مجلس حقوق اإلنسان  جانب  عدم تجديد بعثة تقص ي الحقائق من  إن  

والجتمع  ،والدول املراقبةأعضاء مجلس حقوق اإلنسان  أنمفادها ، في ليبيالين ئو لمس كذا لو  ،لميليشياتلو  ،للمساءلة

بضمان املساءلة عن االنتهاكات والتجاوزات املاضية واملستمرة، وأن احترام   التزاماتهم  من  يتنصلون   ،بشكل أعم  الدولي

وزيادة   ،عد االنتهاكات والجرائماتصلأن يؤدي  النهج  هذا  ومن شان  أولوية.    ليسحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في ليبيا  

 عن    ، ترسيخ اإلفالت من العقاب
ً

على احترام   املستندالبالد نحو االستقرار السياس ي  لتوجيه  الجهود املبذولة  تقويض  فضال

 سيادة القانون. 

بشأن ليبيا أثناء الجلسة   تقص ي الحقائق األمم املتحدة لنحث وفدك بشدة على ضمان تجديد بعثة  فإننا في هذا السياق،  

ل باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  لجلس  املناسبة،  القادمة  باملوارد  األقل؛ تزويدها  على  واحد،  لعام  واليتها  تمديد  وضمان 

 . لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي 
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