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شكرا سيدي الرئيس
يرحب مركز القاهرة لدراس ــات حقوق اإلنس ــان بالتقارير الش ــفهية املقدمة من نائبة امل ض
فو
واملممثل الخاص لألمين العامفى ليبيا.

ال ضس ـام لحقوق اإلنس ــان

سـ ــتة شـ ــهر مرت منذ خر نقاش حول ليبيا في هذا املجلس ،و كما وضـ ــحت نائبة املفو السـ ــام الولـ ــم في ليبيا لم
يتحســن .إذ تســتمر النتهاكات الجســيمة للقانون الدو ي ،في ظل إفالت تام من العقاب ،فضــال عن الهجمات العشــوائية
على املــدنيين ،والقتــل خــارا ناــاق القـانون  ،و التعــذيــب في مــاكن الحتجــا  ،والهجمــات على العــاملين في املجتمم املــدن
والصحفيين والقضاة واملحاكم واملحامين. .
ض
ومرة تلو األخرى ،فش ـ ـ ــلت التفايات الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية -التي اناوت على تنا لت في ل ـ ـ ــمانات حقوق اإلنس ـ ـ ــان و ش ـ ـ ـ ال من
اإلفالت من العقاب -في ولم ض
حد للعنف.
فقد لقنتنا س ـ ــنوات من العنف املس ـ ــتمر في ليبيا در ،سـ ـ ـا ،
أليا ،بين ل س ـ ــبيل لحل س ـ ــللي مس ـ ــتدام بمعزل عن املس ـ ــا لة
الحقيقية واملحاسبة عن الجرائم املرتكبة فيالبالد.
في مارس املاض ـ ـ ي ،حث يرار املجلس ريم /31ل  20الح ومة الليبية على التحقيق في أميم التجاو ات وانتهاكات حقوق
اإلنســان ومحاســبة املســلولين عنها ،ولــمان محاكمات عادلة للمتهمين فيها .إل ن وبحســب املفولــية الســامية لحقوق
اإلنسـ ــان وبعثة األمم املتحدة للدعم فى ليبيا  ،وبعد مرور سـ ــتة شـ ــهر على هذا القرار ،لم تسـ ــجل ليبيا ي ض
تقدم في هذا
ض
الصدد ،ول يزال نظامها القضائ فى حالة شلل شب تام.
ومن ثم فعلى مجلس حقوق اإلنسـ ــان ض
والدول األعضـ ــا في ن يضـ ــعوا ولـ ــم حقوق اإلنسـ ــان في ليبيا نصـ ــب عينهم ،إذ
ض
يفتر ن يتخذ املجلس خاوات تضمن املسا لة ،ويدفم بإأرا ات تضمن استمرار تحقيقات دولية مستقلة في أميم
انتهاكات القانون الدو ي لحقوق اإلنسان والقانون الدو ي اإلنسان في ليبيا.
فتلك هي مسلولية املجلس  ،ن يذكر مرتكبي الجرائم في ليبيا ن ألفعالهم عوايب ممكنة.

شكرا سيدي الرئيس.

