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بعثة األمم المتحدة تدين بأشد العبارات االعتداء على مركز إيواء المھاجرين
ووقوع عشرات الضحايا، وتطالب المجتمع الدولي بإدانته

تدين بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد عبارات الشجب واإلدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المھاجرين في تاجوراء والذي أودى
بحياة أكثر من 44 شخصا منھم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة. ھذه ھي المرة الثانية التي يتم فيھا االعتداء بالقصف على

مركز اإليواء الذي يُحتجز فيه قرابة 600 مھاجر.

وأعرب الممثل الخاص لألمين العام، رئيس بعثة األمم المتحدة في ليبيا غسان سالمه عن إدانته الشديدة لھذا العمل الجبان. وقال سالمة: "إن
ھذا القصف قد يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفھم القاسية أن يتواجدوا في ذلك

المأوى.

وأضاف الممثل الخاص: "إن عبثية ھذه الحرب الدائرة اليوم وصلت بھذه المقتلة الدموية الجائرة الى أبشع صورھا وأكثر نتائجھا مأسوية."
ودعا سالمة المجتمع الدولي إلدانة ھذه الجريمة وإلى تطبيق العقوبات المالئمة على من أمر ونفذ وسلّح ھذه العملية بما يناقض، وبشكل

صارخ، القانون اإلنساني الدولي وأبسط األعراف والقيم االنسانية."

وتتابع البعثة باھتمام شديد التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج القانون في مختلف األماكن بما فيھا ما حدث مؤخرًا في غريان، وغيرھا
من الوقائع المماثلة التي حدثت في ضواحي طرابلس. وتؤكد البعثة التزامھا برصد وتوثيق كافة االنتھاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي
وقانون حقوق اإلنسان الدولي ورفع التقارير إلى الجھات المعنية في األمم المتحدة والمجتمع الدولي لمالحقة الجناة وقد ارسلت لجانا للتحقق

المباشر على األرض الى مختلف االماكن التي قد تعرضت لھذه االنتھاكات.

كما تدعو بعثة األمم المتحدة والوكاالت التابعة لھا إلى وقف فوري لكافة االنتھاكات الصارخة واالعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى
التحتية المدنية، السيما الصحية واالستشفائية منھا، وتذّكر كافة األطراف بالتزاماتھم بموجب القوانين الدولية النافذة.
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