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إلى مجلس حقوق اإلنسان األممي: جّددوا والیة بعثة تقّصي الحقائق في لیبیا
تجدید الوالیة أساسي للمحاسبة عن انتھاكات الماضي والحاضر في لیبیا

مقاتلو حكومة الوفاق الوطني یتخذون مواقع خالل اشتباكات مع مقاتلین من الجیش الوطني اللیبي متمركزین في الشرق عند جبھة الیرموك في طرابلس، لیبیا في 29 أغسطس/آب
2019.  © 2019 عمرو صالح الدین / سیبا یو إس إیھ (سیبا عبر وكالة أسوشیتید بریس)

(جنیف،21 سبتمبر/أیلول 2021) - قالت سبع منظمات معنیة بحقوق االنسان الیوم إن على الدول األعضاء في "مجلس حقوق اإلنسان

التابع لألمم المتحدة"، بما یشمل لیبیا، أن تستمّر في دعم "البعثة  المستقلة لتقّصي الحقائق في لیبیا" من خالل تجدید والیتھا، وذلك في أثناء
الدورة الثامنة واألربعین للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر/أیلول 2021.

اإلفالت من العقاب عن انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان وتجاوزات القانون الدولي اإلنساني الماضیة والمستمّرة الیوم في لیبیا
یحفز العنف وانعدام االستقرار القائم منذ وقت طویل في البالد. ما زال أعضاء المجموعات المسلّحة والمیلیشیات والقوى األمنیة یرتكبون

أعمال القتل خارج نطاق القضاء، واالختفاء القسري، والتعذیب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي، واالعتقال
واالحتجاز التعّسفیین في مختلف أنحاء لیبیا.

في خطوةٍ مرّحب بھا نحو معالجة وضع حقوق اإلنسان في لیبیا، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان في یونیو/حزیران 2020 بعثة لتقّصي
الحقائق في لیبیا من أجل التحقیق في االنتھاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني المرتكبة
في البالد منذ 2016. أُنِشأت البعثة بقرار رعتھ "المجموعة األفریقیة"، ومن ضمنھا لیبیا، واعتُِمد باإلجماع. لكن، وبسبب أزمة السیولة
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التي تعاني منھا "األمم المتحدة" وبسبب التأجیالت الناجمة عن تفشي جائحة كوفید-19، لم تبدأ البعثة عملیاتھا بالكامل إالّ في یونیو/
حزیران 2021.

بعد مرور أربعة أشھر فقط على االنطالقة الكاملة لعملیاتھا، ستقدّم البعثة نتائجھا إلى مجلس حقوق اإلنسان في 7 أكتوبر/تشرین األول
2021، مع أن والیتھا الحالیة ستنتھي في 30 سبتمبر/أیلول. المھل الزمنیة الضیّقة والقیود على التنقل المرتبطة بجائحة كوفید-19عرقلت

بشدة قدرة البعثة على تنفیذ والیتھا بفعالیة، كما حدّت من وصولھا إلى البالد ومن قدرتھا على التحقیق في الكّم الواسع من انتھاكات حقوق
اإلنسان والتجاوزات المرتكبة على مّر السنوات الخمس الماضیة.

 في رسالة مشتركة في 14 یولیو/تموز 2021، شدّدت المنظمات الموقعة أدناه شددت، على الحاجة إلى تجدید والیة البعثة، وھي دعوة
وّجھتھا البعثة بنفسھا في أعقاب الزیارة األولى لخبرائھا إلى لیبیا في أواخر أغسطس/آب. وكانت تریسي روبنسون، الخبیرة في البعثة قد
أّكدت أّن "التحدید الكامل لالنتھاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في لیبیا منذ 2016 یتطلب وقتا أطول بكثیر"، وقال تشالوكا بیاني، خبیر

آخر في البعثة: "نأمل أن ینظر مجلس حقوق اإلنسان في تجدید والیتنا ونرّحب بدعم السلطات اللیبیة في ھذا الصدد".

تضطلع البعثة بدور أساسي في التصدي لإلفالت من العقاب في لیبیا، وتمنح الضحایا فرصة لتُسمع أصواتھم وتُحفظ حقوقھم. ولضمان أن
یكون أثر ھذه المبادرة ُمجدیا، یتعیّن على الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان إبداء التزامھم بتحقیق المساءلة عن االنتھاكات السابقة

والمستمّرة في لیبیا عبر التجدید لوالیة البعثة والسماح لعملھا الحیوي بأن یستمّر.

المنظمات الموقعة:

1. الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان

2. اللجنة الدولیة للحقوقیین

3. رابطة النساء الدولیة للسالم والحریة

4. محامون من أجل العدالة في لیبیا

5. مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان

6. منظمة العفو الدولیة

7. ھیومن رایتس ووتش
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