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 شكرا سيدي الرئيس

ام نائبة امل املقدمة من  هية رير الشــــفابالتق اإلنســــانيرحب مركز القاهرة لدراســــات حقوق  لحقوق اإلنســــان  فوض  الســــض

 .فى ليبياالعام الخاص لألمين مثل ماملو 

املفو  الســــــام   الولــــــم في ليبيا لم  ت نائبة، و كما  وضــــــححول ليبيا في هذا املجلس خر نقاش مرت منذ  ســــــتة  شــــــهر

لعشــوائية االهجمات  ، فضــال عنفي ظل إفالت تام من العقاب، جســيمة للقانون الدو يال نتهاكاتال  إذ تســتمر  .يتحســن

  والهجمــات على العــاملين في املجتمم املــدن، الحتجــا   مــاكنالتعــذيــب في ، و  انون والقتــل خــارا ناــاق القــ  ،على املــدنيين

 .. فيين والقضاة واملحاكم واملحامينوالصح

ة تلو األخرى   ن م و شــــــــــ ال اإلنســــــــــانلــــــــــمانات حقوق تنا لت في  اناوت علىالتي  -فشــــــــــلت التفايات الســــــــــياســــــــــية ،ومرض

 في ولم حدض للعنف.   -اإلفالت من العقاب

ا، بين  ل ســــــــبيل لحل ســــــــللي مســــــــتدام بمعزل عن املســــــــا لة في ليبيا املســــــــتمر قد لقنتنا ســــــــنوات من العنف ف ا ألي، درســــــــ،

 . البالدالحقيقية واملحاسبة عن الجرائم املرتكبة في

انتهاكات حقوق التجاو ات و   التحقيق في أميمىلليبية علالح ومة ا 20 ل/31 ريم املجلسيرار  حث املاضـــــــ ي، ي مارسف 

حقوق املفولــية الســامية لإل  ن  وبحســب  فيها. ولــمان محاكمات عادلة للمتهمين ها،عن املســلولينومحاســبة  اإلنســان

م في هذا  ي تقدض  ليبيا للم تســـــجعلى هذا القرار،  بعد مرور ســـــتة  شـــــهر و  ليبيا ،دعم فى لاألمم املتحدة ل وبعثة  اإلنســـــان

دد  . فى حالة شلل شب  تام نظامها القضائ  ل يزالو ، الصض

ول األعضــــــا  في   ن اإلنســــــانمجلس حقوق ومن ثم فعلى  إذ ، مهنصــــــب  عين في ليبيا اإلنســــــانولــــــم حقوق  يضــــــعوا والدض

ة في أ تضمن استمرار  ات ، ويدفم بإأرااملجلس خاوات تضمن املسا لة يتخذ ن يفتر  
ض
ميم تحقيقات دولية مستقل

 . والقانون الدو ي اإلنسان  في ليبيا اإلنسانانتهاكات القانون الدو ي لحقوق 

 ألفعالهم عوايب ممكنة. ن  في ليبيا الجرائممرتكبي  رذكاملجلس ،  ن ي مسلوليةفتلك هي 

 

 شكرا سيدي الرئيس.

 

 

 



 


