
 ليبيا ختتتم زايرهتا األوىل إىل ليبيا بشأنبعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق 
( احلقائق    -   ( 2021أغسطس    27طرابلس  لتقصي  املستقلة  البعثة  فيه    بشأناختتمت  الواقع  اخلميس  يوم  ليبيا 

السلطات    26 مع  املستوى  رفيعة  حماداثت  خالهلا  أجرت  طرابلس،  إىل  أايم  أربعة  استغرقت  زايرًة  آب  أغسطس/ 
البعثة  قّدمْت  ليبيا.  يف  اإلنسان  حقوق  وضع  بشأن  والقضائية  احلكومية  م  أيًضا  الليبية  إىل    ستجدةمعلومات 

قُبْيل  ا عملها  حول  الليبية  تشرين لسلطات  أكتوبر/  يف  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس  إىل  تقرير  رفعها 
 .2021األول 

اإلنسان    نشأأ حقوق  حزيران  جملس  يونيو/  احلقائق  2020يف  تقصي  ليبيا،  بعثة  يف    يف  التحقيق  والية  هبا  وأانط 
ا القانون  جتاوزات  وادعاءات  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  ليبيا ادعاءات  يف  املقرتفة  الدويل  إلنساين 

العام   املتحدة،  2016منذ  األمم  مبيزانية  املتعلقة  السيولة  أزمة  بسبب  ولكن،  العامة    استهّلت.  البعثة  األمانة  يف 
 .2021 حزيران /يونيو شهر بشكل كامل يفنشاطها 

احلقائق   تقصي  بعثة  أعضاء  مبالتقى  طرابلس،  يف  وجودهم    ، الداخلية وزير  و   ،اخلارجية   وزيرةعايل  أثناء 
إىلالعدل،    ةوزير و  امل  إضافة  لشؤون  الدولة  مدير  هجرينوزير  مع  اجتماعات  عقدوا  كما  اإلنسان.   عام  وحقوق 

املدعي  وزارة ومكتب  ورئيس    العام  الدفاع،  لللس  اجملالعسكري،  و األعلى  العام،  النائب  ومكتب    جهاز قضاء، 
الشرعية  غري  اهلجرة  و اب  أيًضا  بعثةال  التقتْ   .مكافحة  ليبيا  إىل  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص   جهاتملبعوث 

 .2021 متوز /يف يوليو سابًقاأجريت   حتقيق   مهمة   عقب ةزاير وأتْت هذه ال أخرى، ة أمميّ 
السيد    قال احلقائق،  تقصي  بعثة  "رئيس  أوجار:  لزايرتنا    يقضيحممد  الرئيسي  السلطات  باهلدف  مع  تعاوننا  تعزيز 

تنفيذ   يف  وقد  الليبية  تقصي   حثّ واليتنا.  بعثة  مع  الكامل  التعاون  على  الليبية  السلطات  اإلنسان  حقوق  جملس 
   عملنا". تنا يفالسلطات الليبية مبواصلة التعاون مع البعثة ومساعد لتزام الذي أبدتهالنرى ا ويسعدان أن ،احلقائق

من   الرغم  واجهتهاعلى  اليت  احلقائق  التحدايت  تقصي  و بعثة  هلا  املتاح  احملدود  الوقت  ذلك  يف  مبا  على  قيود  ال، 
أهنا  ،  19-جائحة كوفيد  بسببالسفر   قدر    متكنتْ إال  مجع  املعلومات.    كبري    من  روبنسون،  من  تريسي  السيدة  قالْت 

احلقائق:   تقصي  بعثة  أعضاء  عد"أحد  إىل  ابلتوصل  لنا  يسمح  وضع  يف  سنقدمها  حنن  اليت  املهمة،  النتائج  من  د 
أكتوبر يف  اإلنسان  حقوق  جملس  األول  /إىل  ااال  جمملحتديد  لكّن  .  تشرين  اليت  والتجاوزات  يف    قرُتفت نتهاكات 

منذ   بكثري  2016عام  الليبيا  أطول  وقتًا  وأضاف"يتطلب  احلقائق:    السيد  .  تقصي  بعثة  أعضاء  أحد  بياين،  تشالوكا 
 . "ب بدعم السلطات الليبية يف هذا الصددونرحّ  ، حقوق اإلنسان يف جتديد واليتنا ر جملسنظُ "أنمل أن ي  

" قائالً:  أوجار  السيد  الكثري  أردف  الشهود  لكّن  احلقائق  رفضوا  من  تقصي  بعثة  مع  ليبيا،  التعامل  على   خوفًا  يف 
 ."البعثة  عم تعاونيف ال حريّة األفراد ضمان إىل السلطات الليبية  انعوْ ود  سالمتهم. 



مؤخرً  الوطنية  الوحدة  حكومة  تنصيب  مع  احلقائق  تقصي  بعثة  أعضاء  زايرة  مماتزامنت  إطالق  ا،  يف   ساهم 
وخ    ة  مرحل الوطين.  احلوار  "املساءلة  لُ من  أن  إىل  احلقائق  تقصي  بعثة  أعضاء  اإلنسان   إزاءص  حقوق  انتهاكات 

السائد،   العقاب  من  اإلفالت  ومعاجلة  واحلاضر،  املاضي  أن  يف  السالم   يشكالجيب  حتقيق  عملية  من  جزءًا 
 ."واالستقرار

 - النهاية -


