
 حقوق وضع لمناقشة لٌبٌا إلى رسمٌة بزٌارة القٌام فً قبل من سام مفوض أي ٌنجح لم - 2017 أكتوبر/أول تشرٌن 12 جنٌف،

 .الدكتاتوري حكمه فترة نهاٌة تلت التً السنوات أو القذافً معمر فترة أثناء اإلنسان

 تمكنت األقل على إننً إال الثالثاء، ٌوم لٌبٌا إلى الوجٌزة الرسمٌة مهمتً عن مسبقا أعلن بأن األمنً الوضع ٌسمح لم لو حتى لذا،

 اإلدارة ورئٌس والداخلٌة، العدل  ووزٌري السراج، فاٌز الوزراء، رئٌس مع المفٌدة المحادثات من جولة وعقدت بالزٌارة القٌام من

 ومخٌم بالبالد الرئٌسٌة السجون أحد إلى وجٌزة بزٌارة القٌام من أٌضا وتمكنت. المهاجرٌن احتجاز مراكز إدارة عن المسؤولة

 عن ومدافعات لٌبٌة مدنً مجتمع منظمات مع للغاٌة مفٌد اجتماع خالل المعلومات من بمزٌد الرحلة هذه إثراء تم كما. للنازحٌن

 .اإلنسان حقوق

 قدمها التً المساعدة أقدر كما. طرابلس فً وجودي خالل تلقٌتها التً والضٌافة لٌبٌا، إلى دعوتً على الوزراء رئٌس أشكر أن أود

 .لٌبٌا فً للدعم المتحدة األمم وبعثة سالمة، غسان العام، لألمٌن الخاص الممثل

 وضع الى باإلضافة باستدامته، واألمل المثمر، الحوار على الحث إلى تهدف وكانت. مهمة ولكنها للغاٌة قصٌرة الزٌارة وكانت

 .اللٌبً الشعب حٌاة فً كبٌر تحسن إلى المطاف نهاٌة فً تؤدي أن ٌمكن ملموسة إجراءات

 االحتجاز على أركز أن اخترت لذا البالد، على تؤثر التً اإلنسان حقوق قضاٌا جمٌع نغطً أن واحد ٌوم فً ٌمكن ال وبالطبع،

 .خاص بشكل الملحة الجسٌمة األخرى واالنتهاكات والتعذٌب التعسفً،

 تقدٌر بكل وأشٌر االلتزامات، بهذه أرحب وأنا. اإلنسان حقوق حماٌة بضمان لٌبٌا التزام مرارا المسؤولون أبرز االجتماعات، وخالل

 .الخاصة اإلجراءات بوالٌات المكلفٌن زٌارات لتٌسٌر بذلت قد جهوداًا  أن إلى

 القانون، لسٌادة تام شبه وانهٌار االستقرار، وعدم العنف من سنوات بسبب لٌبٌا فً الكبٌرة التحدٌات على الضوء المسؤولون سلط كما

 فً الكبٌر الخلل إلى باإلضافة األشخاص من اآلالف لمئات الداخلً والنزوح اإلنسانً الوضع وتدهور المسلحة، المجموعات وانتشار

 للسكان األساسٌة الخدمات توفٌر

 الوقت وفً. بها والوفاء بواجباتها االضطالع فً الحكومة قدرة على تأثٌرها كٌفٌة إلى واستمعت التحدٌات، هذه حجم تماما وأقدر

 . المناسبة اإلجراءات اتخذت ما إذا تدرٌجً تقدم إحراز فٌها ٌمكن التً المجاالت فً مقترحات قدمت نفسه،

 النطاق واسعة بانتهاكات ٌتسم لٌبٌا فً اإلنسان حقوق وضع ٌزال ال ،2011 ثورة أعقبت التً الكبٌرة اآلمال من الرغم وعلى

 أنحاء جمٌع فً االحتجاز مراكز فً تعسفٌا األشخاص من اآلالف وٌحتجز. العقاب من تام إفالت مع النزاع أطراف جمٌع ٌرتكبها

 وتقوم. السٌئة المعاملة ضروب من وغٌره التعذٌب إلى منهم الكثٌر تعرض مع ،2011 عام فً المسلح النزاع منذ بعضهم البالد،

 والنساء الرجال من المدنٌٌن وٌصاب وٌقتل. كرهائن والمحاربٌن المدنٌٌن واحتجاز المشروع غٌر بالقتل المسلحة المجموعات

 لٌبٌا، فً اإلنسان حقوق وضع من الجوانب هذه تجد ما نادرا ذلك، ومع. للسالح العشوائً االستخدام جراء أسبوع كل واألطفال

 .الرئٌسٌة العناوٌن إلى طرٌقها

 العقاب من واالفالت المسلحة الجماعات ترتكبها التً الجسٌمة لالنتهاكات قاتمة صورة المدنً المجتمع وممثلو النازحون رسم كما

 .البالد فً والسالم والتنمٌة االستقرار نحو ملموس تقدم أي إحراز تعرقل المسلحة الجماعات أعمال إن. حالٌا به ٌتمتعون الذي

 مراكز داخل السًء الوضع أثرت الداخلٌة، ووزٌر العدل ووزٌر الوزراء، رئٌس مع ذلك فً بما محادثاتً، من العدٌد وخالل

 مثل الدولٌة، للمعاٌٌر الكامل التطبٌق نحو وغٌرها المتحدة األمم مع بالعمل التزامهم أرى أن وسعدت. البالد انحاء فً االحتجاز

 لضمان احتٌاطٌا المحتجزٌن ملفات فحص فً سرٌع تقدم إحراز ضرورة مباشر بشكل المسؤولٌن مع أثرت وقد. ماندٌال قواعد

 حقوق لمراقبً للسماح ودعوت السجون نظام داخل المساءلة إلى الحاجة أٌضا أثرت كما. عنهم اإلفراج أو المحاكمة إلى تقدٌمهم

 .علٌهم والمحكوم بهم المشتبه فٌها ٌحتجز التً األماكن إلى قٌود دون بالدخول اإلنسان

 هناك الوضع وٌحتاج. منه الواردة المروعة التقارٌر بسبب خاص قلق مصدر لالحتجاز معٌتٌقة مركز مثل المنفردة، المراكز وتشكل

 .االنتهاكات فٌها تتوطن أخرى مرافق شأن ذلك فً شأنه عاجلة، معالجة إلى

 الشرطة إدارة تحت سجون إلى المحتجزٌن نقل تشمل البالد، فً التعسفً االحتجاز إلنهاء عمل خطة وضع إلى الحكومة وأدعو

 تم أو إجرامً فعل بارتكاب دلٌل أي ضدهم ٌقدم لم والذٌن مطولة لفترة المحتجزٌن عن واإلفراج العدل، لوزارة التابعة القضائٌة

 المحتجزٌن جمٌع فحص وكذلك قانونً مسوغ دون احتجازهم



 حقوق مدافعو وأخبرنً. اإلنسان حقوق عن المدافعٌن مع الحدٌث من أوضح بصورة لتظهر العقاب من اإلفالت تبعات تكن ولم

 إلى استمعت وقد. العقاب من االعتداءات هذه مرتكبً وإفالت الحماٌة إلى واالفتقار ضدهم واالعتداءات التخوٌف عن اإلنسان

 قبل من المدنً المجتمع نشطاء وقتل اختطاف ٌتم وكٌف الخطٌرة واالنتهاكات للتخوٌف اإلنسان حقوق عن المدافعات النساء تعرض

 .  عملهم عن التوقف أو الفرار إلى منهم الكثٌر واضطر. المسلحة المجموعات

 للوقوف مكتبً وسٌسعى شجاعتهم، أحًٌ وإننً. اإلنسان حقوق باسم وٌعملون بشجاعة ٌتحدثون اللٌبٌٌن من الكثٌر ٌزال ال ذلك، ومع

 .عملهم ٌواصلون وهم بجانبهم

 وقد. لٌبٌا فً ضعٌفة أوضاع من تعانً التً الفئات من للعدٌد الحماٌة فً خطٌرا نقصا اإلنسان حقوق عن المدافعٌن حالة وتعكس

 فً إقامتهم أثناء منها عانوا التً المحدودة والحماٌة السٌئة بالظروف أخبرونً الذٌن التاورغاء مجتمع من النازحٌن إلى تحدثت

 وموافقة المحتملة، العودة بشأن ومصراته تاورغاء مجتمعً بٌن اتفاق توقٌع ومنذ. الماضٌة الست السنوات مدى على المخٌمات

 حاجة وهناك. دٌارهم إلى العودة فً بحقهم الوفاء نحو ٌذكر تقدم هناك ٌكن لم بأنه أفادوا ٌونٌو،/حزٌران فً االتفاق على الحكومة

 .وكرامة أمان فً دٌارهم إلى تاورغاء ألهالً المستدامة العودة لضمان قرٌبا إٌجابٌة إشارات إلى

 الداخلٌة، ووزٌر الوزراء، رئٌس السٌد مع مباشر بشكل ذلك وتم لٌبٌا، فً للمهاجرٌن المقلق الوضع السلطات مع أٌضا ناقشت كما

 .الهجرة عن المسؤولة اإلدارة ورئٌس

 ترتكب التً االنتهاكات عن المساءلة وضمان التعسفً، االحتجاز ممارسة ووقف لٌبٌا، فً لالحتجاز بدائل إٌجاد إلى الحكومة وأدعو

 مزاعم هناك كانت حٌث صرمان، فً االحتجاز مراكز أحد إغالق إلى السلطات وأشارت. االحتجاز مراكز فً المهاجرٌن ضد

 .إغالقه من للتأكد الحكومة مع العمل ونعتزم. الجنسً االستغالل سوء بارتكاب خطٌرة

 العدالة، نظام فً النطاق الواسع االنهٌار شبه إن. الحل على مستعصٌة لٌست لكنها ضخمة، لٌبٌا فً اإلنسان حقوق تحدٌات إن

 زمام تتولى أن الحكومة باستطاعة أن غٌر. حقٌقٌة الحكومة تواجهها التً العدٌدة والتحدٌات وتأثٌرها، المسلحة الجماعات وسلطة

 وٌمكن. المسلحة للجماعات الممنوحة السلطات واستعادة التعسفً االحتجاز بمكافحة تبدأ أن وٌمكنها. ذلك لها وٌنبغً بل القٌادة

 األمم ذلك فً بما المصلحة، أصحاب وجمٌع الحكومة تبذلها التً المتضافرة للجهود وٌمكن. االحتجاز مراكز فً األوضاع معالجة

 .األوضاع تحسن وأن األمور تحرك أن الدولً، والمجتمع المتحدة

 فكل. المساءلة نحو صعبا، كان مهما صغٌرا، كان مهما تقدم، إلحراز الجهود بذل ومواصلة للتحدٌات التصدي بمكان األهمٌة ومن

 والمجتمع والوزراء، نفسه، الوزراء رئٌس من بدءا القانون سٌادة تطبٌق تحسٌن فً رغبته عن أعرب الزٌارة، خالل قابلته من

 .النازحٌن مخٌمات فً ألولئك اإلنسان حقوق عن والمدافعات المدنً،

 من اإلفالت مكافحة إلى والحاجة القانون سٌادة إرساء وإعادة اإلنسان حقوق بأن القناعة العام لألمٌن الخاص الممثل وٌشاطرنً

 فً مستدامة سٌاسٌة تسوٌة إلى التوصل ٌعزز أن شأنه من ذلك وأن السٌاسٌة العملٌة من ٌتجزأ ال جزءا تكون أن ٌجب العقاب

 نٌوٌورك فً الماضً الشهر فً الخاص وممثله العام األمٌن عنها أعلن التً العمل خطة وتنفٌذ الحكومة انفتاح بأن متفائل وإننً.لٌبٌا

 هذه لتحقٌق دعمنا تقدٌم وسنواصل. لٌبٌا فً اإلنسان حقوق تحسٌن دعم إلى الرامٌة جهودنا فً وملموسة إٌجابٌة نتائج سٌحققان

 .الغاٌة


