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ألقتها :نداج األحمر

املجتمع املدني يطالب ليبيا بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل على وجه السرعة
األعضاء األعزاء،
يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،بالتعاون مع منظمات ائتالف املنصة الليبية ،بإعالن ليبيا االلتزام بعملية االستعراض الدوري
الشامل.
انتشرت انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني على نطاق واسع في ليبيا؛ وذلك بسبب إفالت الجماعات املسلحة التابعة للدولة من العقاب.
وفي هذا الصدد ،نكرر دعمنا للتوصيات املطالبة بتعاون ليبيا الكامل مع البعثة املستقلة لتقص ي الحقائق بشأن ليبيا واملحكمة الجنائية الدولية.
كما نالحظ بقلق رفض ليبيا توصيات تتعلق برفع كافة القيود املفروضة على املجتمع املدني ،واتخاذ تدابير لحماية املدافعين عن حقوق اإلنسان
واإلعالميين والقانونيين ،فيما يتعلق برفع جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،وكذلك التوصيات املطالبة
باتخاذ تدابير فورية العتماد تشريعات اللجوء وإنهاء االحتجاز التعسفي للمهاجرين.
من الضروري سرعة إنهاء االعتقال التعسفي للمهاجرين ،ومحاربة كافة أشكال التمييز وإلغاء التشريعات التي تقمع الحريات العامة ،ال سيما قانون
الصحافة لعام  ،1972وقانون عام  2001املنظم لعمل املجتمع املدني ،وقانون مكافحة اإلرهاب لعام  ،2014وجميع التشريعات واملراسيم ذات
الصلة.
ً
متفشيا ،وهو ما يبدو
إن السلطات الليبية تواصل تطبيق التشريعات املقيدة لعمل الصحفيين واملجتمع املدني ،كما ال يزال قمع الحريات العامة
ً
ً
جليا من املالحقات العسكرية األخيرة للمصورين الصحفيين إسماعيل الزوي وعبد السالم التركي في بنغازي ،وانضمامهم ل ـ  33مدنيا حوكموا في
محاكم عسكرية منذ العام  .2015كما احتجزت الجماعات املسلحة بشكل تعسفي آالف الليبيين واملهاجرين دون إشراف قضائي لفترات طويلة
وعرضتهم للتعذيب وغيره من وسائل املعاملة املهينة.
وفي هذا الصدد ،نكرر دعوتنا للسلطات الليبية بتنفيذ التوصيات التي تتطلب تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين على وجه السرعة ،وحماية
الصحفيين واملدافعين عن حقوق اإلنسان ،ومراقبة الوضع القانوني لجميع املعتقلين وأماكن احتجازهم ،وإنهاء كافة حاالت االحتجاز التعسفي.
ً
ً
شكرا جزيال.

 1مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ومنظمات ائتالف المنصة الليبية.

