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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة 
  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢-١جنيف، 

  وفقـاً  السامية حلقـوق اإلنـسان،    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

 اجلماهريية العربية الليبية    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
  غري ذلك من وثائق     مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف          ،اخلاصة

أو اقتراحات   ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر      وال يتضم . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

. حقـوق اإلنـسان   وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس          . املفوضية
وقـد  . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           

ويف حـال   . هي أربع سنوات  و يف إعداد التقرير وترية االستعراض يف اجلولة األوىل          يتروع
  إن كانـت ال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة   

ان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثـائق الرمسيـة             وملا ك . تزال صاحلـة 
لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل                

أو املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية         /عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .حلقوق اإلنسان
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 املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
املعاهدات العاملية األساسية   

  )٢(حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام    

 أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة    التحفظات /اإلعالنات 
 هليئات املعاهدات 

دولية للقضاء علـى    االتفاقية ال 
 مجيع أشكال التمييز العنصري 

؛ )٣()إعـالن عـام   (نعم   ١٩٦٨ يوليه/ متوز ٣
 )٢٢حتفظ على املادة 

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 - )٤()اإلعالن(نعم   ١٩٧٠مايو /  أيار١٥

حلقوق العهد الدويل اخلاص بـا    
 املدنية والسياسية

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول      )٥()اإلعالن(نعم  ١٩٧٠مايو /  أيار١٥
 ال): ٤١

الربوتوكول االختيـاري األول    
الدويل اخلـاص   امللحق بالعهد   

 باحلقوق املدنية والسياسية 

 -  ١٩٨٩مايو /  أيار١٦

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع       
  أشكال التمييز ضد املرأة

، ٢حتفظ على املادة    (نعم   ١٩٨٩مايو /  أيار١٦
 ))د()ج(١٦واملادة 

- 

امللحق  وكول االختياري ـالربوت
تفاقية القـضاء علـى مجيـع       ال

 املرأة  أشكال التمييز ضد

 نعم ): ٩ و٨املادتان (ت التحقيق إجراءا  ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٨

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
العقوبة من ضروب املعاملة أو     

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الـدول         ١٩٨٩مايو /  أيار١٦
   ال): ٢١

  ال ): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 -   ١٩٩٣أبريل /  نيسان١٥ اتفاقية حقوق الطفل 
التفاقية الربوتوكول االختياري   

ـ إطفل املتعلق ب  حقوق ال  راك ش
 األطفال يف الرتاعات املسلحة 

اإلعالن امللزم مبوجـب     ٢٠٠٤أكتوبر /  تشرين األول٢٩
  سنة١٨: ٣املادة 

- 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

 يف املواد اإلباحية 

 -  ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٨

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
ــاجرين   ــال امله ــع العم مجي

 أسرهم  وأفراد

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٨
  ال ): ٧٦

 ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
لعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      مللحق بااالربوتوكول االختياري : هيملعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها اجلماهريية العربية الليبية          ا

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة            امللحق بالعهد   واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين      
وتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،        ، والرب )٢٠٠٨توقيع فقط،   (مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   )٦(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 ال  للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي 
 نعم   )٧(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لسنة ١٩٥١قية نعم، باستثناء اتفا )٨(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ، باستثناء الربوتوكول الثالث نعم  )٩( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ١٣٨ و١٠٠ االتفاقيتني نعم، باستثناء  )١٠( األساسية ملنظمة العمل الدوليةتاالتفاقيا
كافحة التمييـز يف  مل )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو  

 جمال التعليم
 نعم 
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، شجعت جلنة مناهضة التعذيب اجلماهريية العربية الليبية على النظر          ١٩٩٩يف عام     -١
 .)١١(٢٢ و٢١ر إعالنات مبوجب املادتني دايف إص

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة بـأن تنظـر يف            ٢٠٠٤ويف عام     -٢
 .)١٢(١٤إمكانية إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

، وجلنة  )١٣(ة والثقافية جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي   ، أوصت   ٢٠٠٥ويف عام     -١٣
 الدولة بأن تنظر يف التصديق على       ،)١٥( وجلنة حقوق الطفل   ،)١٤(لتمييز العنصري القضاء على ا  
 وقدمت اللجنة املعنيـة     . املتعلقة مبركز الالجئني والربوتوكول امللحق هبا      ١٩٥١اتفاقية عام   

 .)١٦(١٩٥١بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية مشاهبة فيما يتعلق باتفاقية عام 

عت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة على إلغـاء عقوبـة          ، شجّ ٢٠٠٧يف عام   و  -٤
 .)١٧(يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين احمللق بالعهدالنظر اإلعدام، و

، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مـن الدولـة             ٢٠٠٩ويف عام     -٥
اقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       على االتف التصديق  سحب حتفظاهتا على االتفاقية، و    

 .)١٨(االختفاء القسري، وكذلك على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

قد وافقـت   كانت  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن اجلماهريية العربية الليبية         فاد  وأ  -٦
ق العـريب   ، وصّدقت على امليثا   ١٩٩٠على إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم لعام         

 كما صّدقت على امليثاق األفريقي حلقـوق اإلنـسان          .٢٠٠٤املعدل لعام   / حلقوق اإلنسان 
؛ والربوتوكـول   )٢٠٠٣(؛ وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهـه        )١٩٨٦(والشعوب  

املتعلق حبقوق املـرأة يف     والربوتوكول  ؛  ق اإلنسان والشعوب  املنشئ للمحكمة األفريقية حلقو   
 ووفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإن اجلماهريية العربية          .)١٩()٢٠٠٤(أفريقيا  

اتفاقيـة  (يف أفريقيـا   الليبية طرف يف االتفاقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني         
  .)٢٠()منظمة الوحدة األفريقية

 اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء   

 وتـستند معظـم     .دسـتور أي  قطري أنه ال يوجـد      الحظ فريق األمم املتحدة ال      -٧
ىل البيان األول لثورة الفاتح الليبيـة، وإعـالن سـلطة           إالتشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان     

، وقانون املعـاقني  ،  الشعب، وقانون تعزيز احلرية، والقانون األخضر العظيم حلقوق اإلنسان        
  وأشار الفريق أيـضاً إىل     .)٢١( واملرأة لدارية بشأن العنف ضد الطف    إلوقانون العمل واللوائح ا   

تباع هنج  احنو الرعاية بدالً من التركيز على       موجهة  طفل  أن معظم التشريعات بشأن حقوق ال     
 .)٢٢(قائم على احلقوق
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تعكـس  وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أن القوانني الليبية ال                -٨
الّ إ،  على متكني املرأة  رغم أهنا تنص أيضاً     ، و يات والفتيان الفتاملساواة بني    التمييز وال عدم   ال

 .)٢٣(يزال يلقى بعض املقاومة إنفاذ تلك القوانني الأن 

وأشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل عدم وجود قانون خاص             -٩
ـ  بأن تعتمد قانونـاً       الدولة  وأوصت .بطاليب اللجوء والالجئني يف الدولة     إجـراءات  دد  حي

  .)٢٤(الوطنية اللجوء

سن ل تشريعات تضمن مطابقة احلد األدىن       وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بسنِّ       -١٠
 بـشأن التعبئـة   ١٩٩١لعـام   ٢١املسؤولية اجلنائية للمعايري الدولية؛، وتعديل القانون رقم  

 .)٢٥( عاما١٨ًلتفادي تعبئة األشخاص الذي تقل أعمارهم عن 

 ار املؤسسي واهليكل األساسي حلقوق اإلنساناإلط  -جيم   

ليس لدى اجلماهريية العربية الليبية مؤسسة وطنيـة        ،  حىت تاريخ إعداد هذا التجميع      -١١
حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة              

 .)٢٦(اإلنسان حقوق

اعية والثقافية الدولة بـالنظر يف إنـشاء        وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتم      -١٢
وقدمت اللجنة املعنيـة    . )٢٧(مؤسسة وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس        

 .وصيات مماثلةت. )٢٩(وجلنة حقوق الطفل. )٢٨(بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ل احلكومية واملنظمات   وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن هناك بعض اهلياك           -١٣
 ويف كـانون    .ذات الصلة باحلكومة املعنية حبقوق املرأة، مثل اللجنة الليبية حلقوق اإلنـسان           

محالت واسعة  " مؤسسة القذايف العاملية للجمعيات اخلريية    "أطلقت  ،  ١٩٩٨ديسمرب  / ولألا
 .)٣٠(ملناهضة التعذيبني يالنطاق لإلفراج عن السجناء السياس
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 زيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع تع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  -١  
آخر تقرير قُدم    )٣١(هيئة املعاهدة

 وُنظر فيه 

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية

جلنة القضاء على التمييـز     
 العنصري

تأخر تقدمي التقرير املوحد الـذي          ٢٠٠٤مارس / آذار ٢٠٠٣
ـامن عـشر       يضم التقريرين الث

 ٢٠٠٦والتاسع عشر منذ عام 
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق       

االقتصادية واالجتماعيـة   
   والثقافية

تأخر تقـدمي التقريـر منـذ         ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٤
 ٢٠٠٧ عام

اللجنــة املعنيــة حبقــوق 
 اإلنسان 

ورد التقريـــر يف  ٢٠٠٧أكتوبر /ين األولتشر ٢٠٠٥
ــوز ــه / مت يولي
، وحيـــل ٢٠٠٩

موعد تقدمي امللحق   
  ٢٠١٠  عاميف

حيل موعد تقـدمي التقريـر      
 ٢٠١٠عام اخلامس يف 

اللجنة املعنية بالقضاء على    
 التمييز ضد املرأة

 حيل موعد تقدمي     ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٨
 ٢٠١١التقرير يف 

لتقرير املوحد  حيل موعد تقدمي ا   
 يضم التقريرين الـسادس     الذي

 ٢٠١٤عام والسابع يف 
حيل موعد تقدمي التقرير الرابع       ١٩٩٩مايو /أيار ١٩٩٨ جلنة مناهضة التعذيب 

ــولأيف  ــبتمرب / يل  ٢٠١٠س
قوائم املسائل قبـل تقـدمي      (

 )التقارير
وحد الذي  تأخر تقدمي التقرير امل     ٢٠٠٣يونيه /حزيران ٢٠٠٠ اتفاقية حقوق الطفل

يضم التقريرين الثالث والرابـع     
عام  ؛ فقدم يف     ٢٠٠٨منذ عام   
من املقرر أن ُينظر فيه     ،  ٢٠٠٩
 ٢٠١١يف عام 

ي الربوتوكــول االختيــار
التفاقية حقـوق الطفـل     

راك األطفال يف   شإاملتعلق ب 
 الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ        
  ٢٠٠٦عام 

الربوتوكــول االختيــاري 
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
األطفال واستغالل األطفال   

 يف املواد اإلباحية 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ        
  ٢٠٠٦عام 

اللجنة املعنية حبماية حقوق    
مجيع العمـال املهـاجرين     

  وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ         
 ؛ وحيل موعد تقدمي   ٢٠٠٥عام  

  ٢٠١٠التقرير الثاين يف عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال  ُوّجهت دعوة دائمة

 -   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

 ) الزيارةتتأجل(املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري 
 ٢٠٠٥عوام  األاخلاص املعين مبسألة التعذيب، طلبت يف       زيارة املقرر     الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٧و
  التعاون أثناء البعثات /التيسري

  رات متابعة الزيا
 رسـالة، وردت    ١٨مت توجيـه    عراض،  االستموضوع  فترة  ال أثناء  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  . منها٨احلكومة على 
مل ترد اجلماهريية العربية الليبية يف املوعد احملدد على أي استبيان من              .)٣٢(ةمواضيعيتبيانات املتعلقة مبسائل الردود على االس

فـون   اليت أرسـلها املكل    ٢٣ل من االستبيانات ا   استبياناً   ٢٣أصل  
 .خاصةبواليات مبوجب إجراءات 

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

 املساواة وعدم التمييز   -١  

إزاء استمرار قلقة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ظلت  ،  ٢٠٠٩يف عام     -١٤
وهو مـا   ،األفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع ككل     

ووضعها يف سوق العمل وضعف مـشاركتها يف احليـاة          ،  يتجلى يف خيارات املرأة التعليمية    
ماعية والثقافيـة عـن شـواغل        وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجت     .السياسية والعامة 

التمييز ضد املرأة الدولة على اعتمـاد خطـة         اللجنة املعنية بالقضاء على      وحثت   .)٣٣(مماثلة
 .)٣٤(وخاصة إحداث تغيري يف األدوار النمطية املقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجلوطنية، 

التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا لعدم وجود آليـة وطنيـة           القضاء على   وأعربت جلنة     -١٥
 ودعت اللجنة الدولة إىل وضع آلية مؤسسية تعترف خبصوصية التمييز ضـد            .للنهوض باملرأة 

 .)٣٥(ة حصراً عن تعزيز املساواة القانونية والفعليةوتكون مسؤول، املرأة

التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق ألن املرأة الليبية املتزوجـة          القضاء على   وال تزال جلنة      -١٦
 والحظـت  .من غري مواطن لييب ال متنح حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا 

مبا يف  (ة باألحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج        اللجنة أن األحكام القانونية املتعلق    
يف التـساوي   ، وحضانة األطفال والطالق واملرياث، ال تنص علـى          )ذلك تعدد الزوجات  

 وشّجعت اللجنة الدولة على التعجيل بإجراء التعديالت القانونية         .احلقوق بني املرأة والرجل   
 .)٣٧(توصيات مماثلةوقدمت جلنة حقوق الطفل . )٣٦(حلل هذه املسائل
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ر على  وصاية الذك تمييز ضد املرأة عن قلقها ألن مفهوم         القضاء على ال   وأعربت جلنة   -١٧
 ودعت اللجنـة    .املرأة مقبول على نطاق واسع ويقّيد ممارسة املرأة حلقوقها مبوجب االتفاقية          

 .)٣٨(الدولة إىل اختاذ خطوات للقضاء على هذه املمارسة

اخنفـاض  ارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل اسـتمرار          أش،  ٢٠١٠ويف عام     -١٨
 وأشارت اللجنة إىل قرار اللجنة الشعبية العامة        .) املائة  يف ٢٩,٥٩(النشاط االقتصادي للمرأة    

إعادة تدريب وتأهيل املرأة الليبية، الذي يلـزم مجيـع          الرامي على   ،  ١٩٨٩لعام   ٢٥٨رقم  
 كما يـنص القـرار      . إليها من قبل مكاتب التوظيف     العمل بتوظيف النساء احملاالت   أماكن  
 وأعربـت   . على إنشاء وحدات توظيف على املستوى البلدي تستهدف النـساء          ٢٥٨ رقم

  عبـارة   مثل ٢٥٨أحكام القرار رقم    التعابري يف   اللجنة عن قلقها من أن األثر العملي لبعض         
 عدم املساواة بني اجلنسني يف إىلن يؤدي أ، ميكن "مناسبة لطبيعة املرأة والظروف االجتماعية    "

وأشارت اللجنة أيضاً إىل مالحظتها السابقة اليت أعربت فيها عن أسـفها            . )٣٩(سوق العمل 
وخباصة مـن أفريقيـا     ،  إزاء عدم اختاذ احلكومة لتدابري ملعاجلة التمييز ضد العمال األجانب         

ربت عن شواغل مماثلة  وكانت جلنة القضاء على التمييز العنصري قد أع     .)٤٠(جنوب الصحراء 
 .)٤٢(٢٠٠٣ وكذلك األمر بالنسبة للجنة حقوق الطفل يف عام .)٤١(٢٠٠٤يف عام 

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن الدولة تؤكد بـصورة قاطعـة أن                -١٩
 وأوصت بأن ُتجري الدولة دراسات      .وجود للتمييز العنصري يف اجلماهريية العربية الليبية       ال

قيام على حنو فعال بتقييم مدى حدوث التمييز العنصري يف البلد، وأن تعيد النظر يف               بقصد ال 
 عالوة على ذلك، أحاطت اللجنة علماً مرة أخرى بـاالختالف           .)٤٣(تقييمها بناء على ذلك   

عرقياً، واملعلومات اليت تشري إىل أن سكاناً متجانساً اجملتمع اللييب عترب الذي ي، بني تقييم الدولة
 .)٤٤(األمازيغ والطوارق واألفارقة السود يعيشون يف البلدمن 

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم وجـود              -٢٠
عدم تقدمي معلومات كافيـة     كما أعربت عن أسفها ل     تشريعية حلظر التمييز العنصري،      تدابري

 وأوصت بأن   .ل املهاجرين على أساس عدم التمييز     بشأن التدابري املعتمدة لضمان معاملة العما     
تعتمد الدولة تدابري تشريعية وتدابري أخرى حلظـر التمييـز العنـصري، وال سـيما ضـد           

 .)٤٥(السود األفارقة

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء حظر القانون             -٢١
ية أو حظر استخدام أمساء غري عربية لـدى تـسجيل           احمللي استخداَم لغات أخرى غري العرب     

 وأوصت بأن تضمن الدولة احلق التام لكل شخص يف أن يـستخدم لغتـه يف      .املواليد اجلدد 
 .)٤٦(شكل من أشكال التمييزحياته اخلاصة والعامة، نطقاً وكتابة، حبرية وبدون تدخل أو أي 
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 حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  

، أعادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تأكيد قلقها من أنـه ميكـن             ٢٠٠٧يف عام     -٢٢
 .تطبيق عقوبة اإلعدام على جرائم ال ميكن بالضرورة وصفها بأهنا أكثر اجلـرائم خطـورة              

جلة للحد من عدد اجلرائم اليت ميكن أن ُتفـرض بـشأهنا            باختاذ خطوات عا  وأوصت الدولة   
 .)٤٧(عقوبة اإلعدام

حاالت االختفـاء  من وأعربت اللجنة من جديد عن قلقها إزاء العدد الكبري املزعوم     -٢٣
عدم تقـدمي   وإزاء  القسري وحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،           

 وعالوة على ذلك، شعرت اللجنة بالقلق من أن الدولـة،           .الدولة إليضاحات يف هذا الشأن    
، ١٩٩٦ على األحداث اليت وقعت يف سجن أبو سليم يف عـام             بعد حوايل أحد عشر عاماً    

ليست قادرة على تقدمي معلومات بشأن سري عمل اللجنة املسؤولة عن التحقيـق يف تلـك                
بصورة عاجلة يف كافة حـاالت االختفـاء القـسري          بالتحقيق   وأوصت الدولة    .األحداث

ـ مـرتكيب هـذه األ    اة  مبقاضواإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،          ال فع
 واستكمال التحقيق يف األحداث اليت وقعت ،جرب األضرار على حنو فعالومعاقبتهم، وضمان 

  .)٤٨( يف أقرب وقت ممكن١٩٩٦يف سجن أبو سليم يف عام 

بشكل منـهجي إىل    تفيد باللجوء   استمرار ورود تقارير    إزاء  وال تزال اللجنة قلقة       -٢٤
عـدم  إزاء  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و        التعذيب وغريه من ضروب امل    

شـهادة  إزاء   وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقهـا        .ذه احلاالت قاضاة ه تقدمي معلومات تتعلق مب   
جربوا على توقيع أوراق ُتعفي     املعاملة وأُ سوء  جمموعة من األشخاص زعموا أهنم تعرضوا إىل        

 وأوصـت اللجنـة     .مبا عانوه من تعذيب وسوء معاملة     صل  تالدولة من أي مسؤولية، فيما ي     
سوء املعاملـة أو    تدابري عاجلة وفعالة لوقف اللجوء إىل مجيع أشكال التعذيب و         باختاذ  الدولة  

املهينة وأن تكفل قيام آلية مستقلة بإجراء حتقيقات سـريعة           العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو    
لتعذيب وسوء املعاملة، ومقاضاة مرتكيب هـذه األفعـال    وشاملة وحمايدة يف مجيع ادعاءات ا     

وفيما خيص سوء املعاملـة، اعتمـدت       . )٤٩(ومعاقبتهم وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا     
 .)٥٠(وجود انتهاكات فيما خيص بالغني مقدمني ضد الدولةآراء ختلص إىل اللجنة 

 بتر األطراف واجلَلْد، أمـر      وال تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن العقاب البدين، مثل           -٢٥
 وأوصت بأن تتوقف الدولـة      .ينص عليه القانون حىت وإن كان ال ُيطبق إال نادراً يف الواقع           

 .)٥١(تسليطهاكافة أشكال العقاب البدين وأن تلغي التشريعات اليت ُتجيز تسليط فوراً عن 

          القـضاء ، أرسل املقرر اخلاص املعين حبـاالت اإلعـدام خـارج            ٢٠٠٦يف عام   و  -٢٦
أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسالة إىل احلكومة تتعلق حبدث خطري وقع يف سـجن أبـو                 

 ١٩٠ حوايل   ٢٠٠٦أكتوبر  /  تشرين األول  ٤أُعيد يف   ،   ووفقاً لالدعاءات اليت وردت    .سليم
عـودهتم  لدى   و .سجيناً إىل سجن أبو سليم يف أعقاب جلسة استماع يف حمكمة يف طرابلس            
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تل أحد السجناء   فقُ. وتلت ذلك مشادة  ،  بدأ بعض السجناء يف االحتجاج    ،  ك السجن إىل ذل 
. )٥٢( وأصيب معظم اجلرحى من جراء إطالق أعـرية ناريـة          .وجرح تسعة سجناء آخرين   
  .)٥٣(فأرسلت احلكومة رداً مفصالً

، أرسل كل من املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة             ٢٠٠٧ويف عام     -٢٧
أي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان نـداًء عـاجالً إىل          الر

 ٢٠٠٧فربايـر   /  شباط ١٦ و ١٥احلكومة فيما يتعلق حبالة أربعة عشر رجال اعتقلوا يومي          
أحد عشر شخصاً لقوا    بسبب تنظيم مظاهرة يف طرابلس مبناسبة ختليد الذكرى السنوية لوفاة           

احتجاج على نشر الرسوم الكاريكاتورية     يف  باك مع الشرطة قبل ذلك بسنة       اشتمصرعهم يف   
 فحوكم اثنا عشر من الرجال      .للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى الصحف الدامنركية         

ومقابلـة مـسؤول مـن      ،  وحيازة أسلحة ،  األربعة عشر بتهمة التخطيط لقلب نظام احلكم      
 واختفى أحد األشخاص املوجـودين يف       .بة اإلعدام حكومة أجنبية ؛ وميكن أن يواجهوا عقو      

  .)٥٥(أرسلت احلكومة رداًو .)٥٤(قائمة املعتقلني

وكررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن قلقها إزاء تقارير بشأن الطـول              -٢٨
د  وأحاطت اللجنة علماً بالتقارير اليت تفيد بوجو       .املفرط لفترة االحتجاز اليت تسبق احملاكمة     

أجهـزة  انفرادي، وال سيما يف القضايا اليت هتمُّ حبس من احملتجزين املوقوفني يف كبرية أعداد  
 وأوصت  . والحظت ورود تقارير عن اعتقاالت تعسفية من دون مراجعة قضائية          . الدولة أمن

حتياطي بشكل مفرط فترات احلبس اال    الدولة باختاذ كافة التدابري الضرورية لضمان أال تطول         
، يف القانون ويف الواقع، وأن تتوقف فوراً عن القيام باعتقاالت           ز اليت تسبق احملاكمة   حتجاواال

  .)٥٦(العهد تعسفية وأن تضمن لكافة األفراد املشمولني بواليتها احلقوق اليت ينص عليها

، أرسلت كل من املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة             ٢٠٠٦يف عام     -٢٩
 ،به، واملقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحيةوأسبابه وعواق

رسالة إىل احلكومة خبصوص االحتجاز التعسفي لنساء وفتيات يف مرافـق إعـادة التأهيـل               
ه هلن هتمـة    توّج القائم على أساس نوع اجلنس ومل        االجتماعي، وبعضهن من ضحايا العنف    

لقضاء على التمييز ضد   ا وأثارت جلنة    .)٥٨(فأرسلت احلكومة رداً مفصالً   . )٥٧(ومل تتم إدانتهن  
  .)٥٩(احملاكم املرأة شواغل مشاهبة وأضافت أنه مل تتوفر إمكانية للطعن يف هذا االحتجاز أمام

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن الدولة مل تعتمد حىت اآلن                -٣٠
 وأوصت اللجنة بأن تقـوم  .حلماية املرأة من العنف، ال سيما العنف العائلي      تشريعات شاملة   

ة وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة، تـشمل مجـع بيانـات            إستراتيجيالدولة باعتماد وتنفيذ    
 وقدمت كل من اللجنة املعنيـة  .وحبوث مصنفة حسب نوع اجلنس مبا يف ذلك العنف املرتيل 

  .توصيات مماثلة. )٦١(قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوجلنة احل. )٦٠(حبقوق اإلنسان

 والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة االنتشار الواسـع ملمارسـة              - ٣١
تشجيع الزواج بني مرتكب االغتصاب واملرأة ضحية االغتصاب، ممـا يـؤدي إىل إفـالت            
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اء عدم وجود إحصاءات يف التقرير عـن         وأعربت عن قلقها إز    .مرتكب اجلرمية من العقاب   
اإلبقاء على القـانون    إزاء كون   مدى انتشار خمتلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات، و        

الذي ينص على جترمي العالقات اجلنسية خارج إطار الزواج قد يترتـب            ) ١٩٧٣(٧٠ رقم
 .)٦٢(عن شواغل مماثلة وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان .عليه أثر غري متناسب على املرأة

وقالت اجلماهريية العربية الليبية يف معرض ردها على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إنه علـى               
داء على املـرأة، فـإن      أحكام يف قانون العقوبات جترم صراحة االعت      الرغم من عدم وجود     

 .)٦٣(األحكام القائمة حتمي املرأة فعالً

اء على التمييز ضد املرأة عدم وجود معلومات عـن          والحظت اللجنة املعنية بالقض     -٣٢
مدى انتشار االجتار بالنساء والفتيات وعدم وجود قانون وخطة شاملني ملنع االجتار بالنساء             

 وأوصت بأن تتخذ الدولة تدابري ملكافحة مجيع أشكال االجتار          .اهوالقضاء عليه ومحاية ضحاي   
تيات على ما يكفي من الـدعم واحلمايـة         بالنساء والفتيات وأن تكفل حصول النساء والف      

 وحثت اللجنة الدولة على حتليل أسباب ومدى انتشار االجتـار           .للشهادة ضد املتجرين هبن   
ا إزاء عـدم    انشغاهل وأعربت اللجنة كذلك عن      .بالنساء والفتيات، من منظورها كبلد عبور     

جلنة حقوق  وتقدمت   .)٦٤(ة جتاهه إستراتيجيوجود معلومات فيما يتعلق بالبغاء، وإزاء غياب        
  .)٦٥(الحظات وتوصيات مماثلة فيما خيص االجتار باألطفالمبالطفل 

وأكدت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من جديد أن أحكاماً عديدة من قـانون                -٣٣
جيـوز   من قانون العقوبات، اليت      ٢٣٨ و ٢٣٧املادتني  فضالً عن   و،  ١٩٧٢املطبوعات لعام   

علـى املـوظفني العمـوميني،      ) مبا يف ذلك العمل القسري    ( السجن   مبوجبها تسليط عقوبة  
 كما أعـادت تأكيـد   .)٦٦(وطالبت بإلغائها،  )١٠٥رقم  (اتفاقية إلغاء السخرة    تتعارض مع   

أن بعض األحكام اليت تقيد حرية املوظفني العموميني وأفـراد القـوات            ومالحظتها السابقة   
 من احلكومة   توطلب،  )٢٩رقم  (ية إلغاء السخرة    املسلحة يف مغادرة العمل تتعارض مع اتفاق      
 بـشأن اخلدمـة يف      ١٩٧٤ لسنة   ٤٠لقانون رقم   لتزويدها بنسخة من النص الكامل املعدل       

 .)٦٧(القوات املسلحة

 إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   -٣  

 مع احلكومة   ٢٠٠٧اجلرمية منذ عام    يتعاون مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و        -٣٤
ودعم إصالح القانون   ،  يف جمال مشروع إصالح العدالة اجلنائية هبدف تعزيز احلوار الداخلي         

وإعادة التأهيل واملرافق التعليمية   ،  وحتسني ظروف االحتجاز  ،  اجلنائي والتشريعات ذات الصلة   
 كمـا يقـدم    .تتم حماكمتهم ، وخفض عدد السجناء الذين مل       القضايافضال عن تعزيز إدارة     

  .)٦٨(املكتب الدعم لنظام قضاء األحداث

ن مشروع القانون اجلنائي اجلديد  عن أسفها ألاللجنة املعنية حبقوق اإلنسانوأعربت   -٣٥
 وأوصـت   .مل ُيعتمد بعد وال يوجد إطار زمين حمدد ُيتوقع أن جيري فيه اعتماد هذا القانون              
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احلكومة بـأن املـؤمترات     ردت  ،  ٢٠٠٩ ويف عام    .)٦٩(عهدالدولة بالسهر على تطابقه مع ال     
  .)٧٠(بعض التعديالت جمدداً على املشروعإجراء الشعبية تنظر يف 

اإلمنائي باخلطوات اليت قُطعت حنو تعزيز العدالة يف النظام         األمم املتحدة   رنامج  وأقر ب   -٣٦
تقادات متواصـلة،   ، اليت كانت موضع ان    )٢٠٠٥(القضائي من خالل إلغاء حمكمة الشعب       

  .)٧١(جديدعقوبات والفصل بني وزاريت الداخلية والعدل، والشروع يف إعداد قانون 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من أن احلاجة إىل حمكمة أمن الدولة      -٣٧
ـ       . ليستا واضحتني اجلديدة وواليتها    ع وأوصت الدولة باختاذ تدابري عاجلة لضمان احترام مجي

مبا يف ذلك احلـق  ،  احلقوق والضمانات املنصوص عليها يف العهد يف عمل حمكمة أمن الدولة          
  .)٧٢(لطعنيف ا

ـ (وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء سن املسؤولية اجلنائية             -٣٨ ) ن الـسابعة  س
وأوصت الدولـة  . املنخفضة؛ وكذلك إزاء رداءة ظروف االعتقال، وقانون العقاب اجلماعي      

 كما أوصت بأال ُيلجأ إىل      .األحداث أحكام االتفاقية  هر على أن يتضمن نظامها لقضاء       بالس
 عاماً مـع    ١٨حرمان الشخص من حريته إالَّ كتدبري أخري، وأال ُيعتقل األشخاص دون سن             

يف لعاملني  ب ا ي اجلماعي؛ وأن يتم تدر    اب؛ وأن ُيلغى قانون العق     مثلهم واوأالّ حياكم البالغني  
 .)٧٣(التأهيل االجتماعي لألطفالجمال إعادة 

 احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية   -٤  

تنتـهك  ) ١٩٩٧(٥ من القانون رقم     ٣املادة  الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن         -٣٩
احلق يف اخلصوصية لألشخاص الذين يرغبون يف الزواج بإجبارهم على إجراء حتاليل للـدم              

لتـشوهات يف   ل اإلصـابة بـاألمراض املعديـة أو         طـر  عـدم تعرضـهم خل     للتحقق من 
 .)٧٤(التناسلية األعضاء

ولة الطرف ضـد    مرار التمييز يف الد   تاسوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٤٠
أو أوصيائهم الشرعيني، وال سيما فيما يتعلق بالوالدات خارج نطاق بعض األطفال أو أهلهم 

ختاذ تدابري فعالة لضمان متتع مجيع األطفال بكافة احلقوق، باالطرف  وأوصت الدولة .الزوجية
لتثقيف السكان بغية منع ومكافحة املواقـف االجتماعيـة   وبتنظيم محلة عامة واسعة النطاق   

 وإشـراك الزعمـاء الـدينيني يف        ،السلبية املتخذة إزاء املولودين خارج نطـاق الزوجيـة        
 .)٧٥(اجلهود تلك

 وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف           حرية الدين أو املعتقد،     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

القيود العديدة املفروضة   إزاء  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن استمرار قلقها           -٤١
إىل املوعد الذي ألن الدولة مل ُتشر كما أعربت عن أسفها     .على احلق يف حرية الرأي والتعبري     
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 ويف معرض ردهـا،     .)٧٦(موعد اعتماده  و ١٩٧٢ستنتهي فيه من مراجعة قانون النشر لعام        
أجابت احلكومة بأن إدخال التعديالت على القانون مـن اختـصاص املـؤمترات الـشعبية        

عقوبة تسليط  وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها من أنه وفقاً للتشريع اللييب، ميكن            . )٧٧(حصراً
ت تقوم على إيديولوجيـة سياسـية   أو منظمات أو مجعيا دام يف حالة تكوين جمموعات      إلعا

 .)٧٨(١٩٦٩خمالفة ملبادئ ثورة عام 

إفادة التقارير  وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء            -٤٢
ولة على متكـني مجيـع       وحثت اللجنة الد   .بأن حرية استخدام شبكة اإلنترنت مقيدة بشدة      

يف احليـاة الثقافيـة والتمتـع مبنـافع         املشاركة  األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية من      
 .)٧٩(العلمي التقدم

اإلمنائي بأنه ال توجد يف البلد منظمات غـري حكوميـة       األمم املتحدة   وأفاد برنامج     -٤٣
الجتماعية والثقافية مالحظة   جلنة احلقوق االقتصادية وا   أبدت   و .)٨٠(مستقلة حلقوق اإلنسان  

 وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على التعاون بفعاليـة              .)٨١(مماثلة
  .)٨٢(أكرب وبطريقة منتظمة مع اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية

لة متثـيال   أن املرأة ال تزال ممث     التمييز ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على     والحظت    -٤٤
اختاذ   وحثت الدولة على   .ناقصاً يف احلياة السياسية والعامة، وال سيما يف هيئات صنع القرار          

  .)٨٣(مجيع التدابري املناسبة لتسريع زيادة متثيل النساء

 احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  

اجـة إىل معلومـات     أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من جديد إىل أهنا حب            -٤٥
للتدليل على كيفية تطبيق مبدأ املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة عن العمل املتـساوي يف   

ة املعنية بالقضاء على التمييـز      جنلوأبدت ال . )٨٤(يف التطبيق العملي يف اخلدمة العمومية     القيمة  
 .)٨٥(ضد املرأة مالحظات مماثلة

الدولية احلكومة على اختاذ خطوات فورية النتهاج       وحثت جلنة خرباء منظمة العمل        -٤٦
سياسة وطنية بشأن تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف جمايل االستخدام واملهنة بغض النظر         

  .)٨٦(عن العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي

ية والثقافية أن كافة االتفاقات اجلماعية      والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماع      -٤٧
وأن النقابـات   لألمـة،   احلكومة للتأكد من أهنا متماشية واملصاحل االقتصادية        ختضع ملراجعة   

 وأوصت الدولة .حتال على نظام حتكيم إجباري  نزاعات العمل   العمالية ال تتمتع باحلرية، وأن      
 .)٨٧(مع العهد تطابقها والتأكد منقوانينها فيما خيص هذه املسائل  حبتوضي
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  الئقياحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش  -٧  

 إىل أنه يف حني كان للزيادة الكبرية        ٢٠٠٨أشار التقرير السنوي للمنسق املقيم لعام         -٤٨
، يرادات من قطاع البترول دور فعال يف حتسني مستوى املعيشة بالنسبة ملعظم الليبـيني             اإليف  

  .)٨٨(ة من اجملتمع تعاين من اتساع مستوى التفاوتات االجتماعية واالقتصاديةفإن شرحية واسع

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن جودة اخلدمات الصحية تشكل مصدر قلـق               -٤٩
يتطلب إجراء إصالح عاجل لتعزيز قدرات نظام اإلدارة الصحية وطريقة تـسيريه، وذلـك              

، ، مع بناء قدرات الطواقم الطبيـة وشـبه الطبيـة          قةقواعد بيانات متينة وموثو   بإنشاء نظم   
واالنتقال من املقاربة السريرية إىل املقاربة االجتماعية املبنية على اجملتمعات احمللية بـالتركيز             

لرّضـع   كما أفاد الفريق بأن نـسب وفيـات ا         .)٨٩(بشكل خاص على اإلجراءات الوقائية    
 .)٩٠(عالية تزال ال

االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها الشديد إزاء تقارير        أعربت جلنة احلقوق    و  -٥٠
، وأن  ٢٠٠٠اإليدز قد ازداد منذ عام      /تفيد بأن عدد اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية       

 يف املائة من اإلصابات املسجلة يف اآلونة األخرية لدى البالغني نامجة عـن              ٩٠ب نسبة تقدر   
والحظت جلنة حقوق الطفل أن عدداً كبرياً نسبياً من األطفال          . )٩١(تعاطي املخدرات باحلقن  

اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عـدم        وأعربت .املصابني بالفريوس قد ُسجل يف مدنية بنغازي      
كفاية املعلومات املتاحة خبصوص املسائل املرتبطة بصحة املراهقني وال سيما فيمـا خيـص              

يز األنشطة اليت تضطلع هبا ملكافحة فريوس نقص        تعزمبواصلة   وأوصت الدولة    .الصحة العقلية 
إمكانية حصول املراهقني على التثقيف يف املـسائل املتـصلة   وضمان اإليدز،  /املناعة البشري 

ذ التدابري الالزمة خلفض عدد املدمنني على العقـاقري         اختاهذا التثقيف هلم، و   وتوفري  بصحتهم  
 مـن بـني     ،من منظمة الـصحة العامليـة     املساعدة من اليونيسيف و   التماس  بني الشباب، و  

 .)٩٢(أخرى جهات

والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة بقلـق أنـه ال تتـوفر                -٥١
 وأن  .حمـسَّن ميـاه    يف املائة من السكان إمكانية احلصول على مـصدر           ٢٨قدرها   لنسبة

 تتح بعـد للـسكان   مل التحسينات اليت أُجريت من حيث إمكانية احلصول على مياه مأمونة       
 .)٩٣(األمازيغ من

 احلق يف التعليم   -٨  

الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن معدالت االلتحـاق بـالتعليم االبتـدائي يف                -٥٢
 .) يف املائة للفتيـان ٥١,٦ و يف املائة للفتيات ٤٨,٤( يف املائة    ٩٨ كانت حوايل    ٢٠٠٧ عام

تشكّل ،  ني املناطق اجلغرافية   عن أوجه التفاوت ب    وفعاليته، فضالً فإن نوعية التعليم    ،  ومع ذلك 
وذكر الفريق أيضاً أن األطفال     . )٩٤(لتعليم بدرجة عالية يف ا    مصدر قلق بالرغم من االستثمار    

  .)٩٥(الذين يولدون من أم ليبية وأب أجنيب ال ميكنهم احلصول على التعليم اجملاين
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لماً مبا ذكرته التقارير عن عدم كفاية       وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري ع        -٥٣
برامج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية، وخاصة فيما يتعلـق بتـشجيع التـسامح               

 وشّجعت اللجنة الدولة على تعزيـز جهودهـا يف هـذا            .واحترام األقليات الدينية والعرقية   
وجلنـة حقـوق    . )٩٧(يـة وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف     . )٩٦(اجملال
 . عن شواغل وقدمت توصيات مماثلة.)٩٨(الطفل

 األقليات والشعوب األصلية  -٩  

أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم االعتراف             -٥٤
ا  وأعربت عن قلقه   . بأي مركز قانوين   ىحتظَ  بالسكان األمازيغ كأقلية وأن اللغة األمازيغية ال      

كذلك إزاء حظر تعليم اللغة األمازيغية يف املـدارس فـضالً عـن حظـر اسـتخدامها يف       
 .)٩٩(العامة احلياة

، أرسل املقررون اخلاصون املعنيون بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة       ٢٠٠٦ويف عام     -٥٥
 األجانب وما يتـصل     هة للعنصرية والتمييز العنصري وكر    الرأي والتعبري، وباألشكال املعاصر   

باإلضافة إىل إلباحية، لك من تعصب، ومبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد ا          بذ
الواردة اليت تفيـد    اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات رسالة إىل احلكومة بشأن املعلومات           

فـة  تشريعات متييزية يف حق الثقا    بوجود متييز ضد السكان الرببر، وخاصة فيما يتعلق بوجود        
 وكانـت جلنـة احلقـوق       .)١٠١(٢٠٠٧وردت احلكومة يف عـام      . )١٠٠(واهلوية الرببريتني 

قد أعربتـا   . )١٠٣(جلنة القضاء على التمييز العنصري    و. )١٠٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 .عن شواغل مماثلة

 املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -١٠  

إلنسان عن قلقها مـن أن الدولـة تعيـد الالجـئني          أعربت اللجنة املعنية حبقوق ا      -٥٦
للتعذيب وغري ذلـك مـن      ُيحتمل أن يتعرضوا    وملتمسي اللجوء إىل بلداهنم األصلية حيث       

هياكل تشريعية وإدارية لـضمان أن يـتمكن        بوضع   وأوصت الدولة    .املعاملةسوء  ضروب  
اسـية والالإنـسانية    األجانب ممن يدَّعون وجود خماطر من تعرضهم للتعذيب واملعاملـة الق          

 .)١٠٤(أوامر إبعادهم قسراًلوقف تنفيذ واملهينة، من الطعن 

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن حالة حقوق اإلنسان للمهاجرين يف اجلماهريية          -٥٧
 حيث تكثر حالياً عمليات الترحيل القسري لألجانب الذين يفتقرون          .العربية الليبية يف تقلب   

 وحـىت   .وأحياناً يكون الترحيل حنو بلدان قد يتعرضون فيها لالضـطهاد         ،  الصاحلةللوثائق  
اليت اعتمدهتا اجلماهريية العربية الليبية مع دولة ثالثة فيما يتعلق بقوارب اهلجرة            اإلبعاد  سياسة  

عدم "الشديد باعتبار أهنا تنتهك مبدأ للنقد السرية اليت حتاول الوصول إىل أوروبا قد تعرضت    
  .)١٠٥("ريةاإلعادة القس
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، وّجه املقررون اخلاصون املعنيون حبرية الدين أو املعتقد، وحبقـوق          ٢٠٠٧ويف عام     -٥٨
 انتباه احلكومة إىل املعلومات اليت حصلوا عليها بشأن         ،اإلنسان للمهاجرين، ومبسألة التعذيب   

ـ  .، بينهم نساء تتجاوز أعمارهن اخلمسني سنة وأطفال       اًريتريإمواطناً   ٤٣٠قضية   م أن   وُزع
وكـانوا  ،  ريتريا لتجنب أداء اخلدمة العـسكرية     إغالبية املعتقلني من اجملندين الذين فروا من        

أفادت التقارير بأن السلطات الليبية ،  وأثناء احتجازهم  .يواجهون الترحيل الوشيك إىل إريتريا    
ـ .قد ضربتهم واغتصبت بعض احملتجزين أو اعتدت عليهم جنسياً     م  وأُعرب عن القلق من أهن

فـضال  ،  قد يتعرضون خلطـر التعـذيب أو سـوء املعاملـة          ،  إذا أعيدوا قسراً إىل إريتريا    
أرسـلت  و. )١٠٦(اضطهادهم احملتمل فيما يتعلق حبريـة الفكـر والوجـدان والـدين            عن

 .)١٠٧(رداً احلكومة

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء طـرد آالف العمـال                 -٥٩
 وأوصت بأن تكفل الدولة أال يكـون يف طـرد غـري             .٢٠٠٠منذ عام   ارقة  األفاملهاجرين  

أيـضاً  والحظت اللجنة   . )١٠٨(املواطنني متييز فيما بينهم على أساس األصل العرقي أو الوطين         
وفقاً لبعض املعلومات، أثناء االنتقال لالستقرار يف     ،  حتدثاألفارقة  أن حاالت وفاة املهاجرين     

 .)١٠٩(ليبية أو عند عبورها باجتاه أوروبااجلماهريية العربية ال

، أرسل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين نداء عاجالً          ٢٠٠٧ويف عام     -٦٠
إىل احلكومة بشأن قرار السلطات الليبية ترحيل مجيع املهاجرين الذين يشتبه يف أهنم دخلـوا               

كن أن يؤدي هذا القـرار إىل الطـرد         مي،   ووفقا للتقارير  . على الفور  قانونيةالبالد بصفة غري    
الـذين قـد    ،   اللجوء والالجئون  يملتمسطرد  مبا يف ذلك    ،  اجلماعي والتعسفي للمهاجرين  

يواجهون التعذيب وغريه من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان إذا أعيدوا قسراً إىل بلداهنم             
 مبـن فـيهم النـساء       ،اس وميكن هلذه التدابري أن تؤثر على حقوق اآلالف من الن          .األصلية

  .)١١٠(احلق يف الوصول إىل القضاء للطعن يف قرارات طردهم ال ُيمنحون واألطفال الذين

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء التقـارير الـيت             -٦١
 .طفـال تدعي سوء معاملة املهاجرين الذين ليست حبوزهتم وثائق، مبن فـيهم النـساء واأل             

وأوصت اللجنة الدولة بتنفيذ أحكام االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين             
 .)١١١(وأفراد أسرهم

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من أن العناصر املتعلقة باإلرهـاب               -٦٢

أيضاً وأعربت اللجنة عن أسفها     .  ال تتفق متاماً مع العهد     العقوباتالواردة يف مشروع قانون     
 ئ،ينص عليها العهد يف أوقـات الطـوار       لالفتقار إىل املعلومات اليت تتعلق بالضمانات اليت        

وكذلك لعدم توفر معلومات بشأن االدعاء بأن دوالً أخرى سلمت اجلماهريية العربية الليبية             
 .)١١٢(يةمواطنني ليبيني متهمني جبرائم إرهاب
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لممارسـات العامليـة املتعلقـة      لدراسة مشتركة   يف  رباء  اخل، َجَمع   ٢٠١٠ويف عام     -٦٣
معلومـات عـن    ،  ٢٠١٠أُجريت يف عـام     باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهاب       

االعتقال السري تشمل كافحة اإلرهاب ملالشواغل املعرب عنها منذ فترة طويلة بشأن سياسات     
 مبا يف   ،ات القانونية أو غياهبا يف بلدان تقع يف كافة مناطق العامل تقريباً           وعدم مالءمة الضمان  

حيمل ، أجرى اخلرباء مقابلة مع مواطن       ٢٠٠٩ويف عام   . )١١٣(ذلك اجلماهريية العربية الليبية   
ُوضع يف االحتجاز االنفرادي ملدة ثالثة أشهر يف سجن لييب          اجلنسيتني اجلزائرية والسويسرية    

 ووضع قيد احلبس االنفرادي طوال املدة اليت أمضاها حمتجزاً ومل تكـن         .٢٠٠٧ يف هناية عام  
واحتفظ به يف أمـاكن       ومع أنه كان حمتجزاً يف سجن مشهور       .عائلته تعرف مكان وجوده   

 .)١١٤( كان احتجازه سرياًمعروفة

  يوسف املقريسي ضد اجلماهريية العربية الليبية، الحظت اللجنـة املعنيـة     قضيةويف    -٦٤
 أن احلكومة قد انتهكت العهد باعتقال شخص ملدة ست سـنوات، كـان              اإلنسانحبقوق  

األخرية منها يف السجن االنفرادي يف مكان سري، مما جعل اللجنـة           الثالث  خالل السنوات   
  .)١١٥(تعتربه ضحية للتعذيب وللمعاملة القاسية والالإنسانية

  والقيوداإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات  - ثالثاً  

سلّط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على الشراكة القائمة بني مكتـب األمـم                -٦٥
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واحلكومة الليبية يف جمال تعزيز الشفافية وتدابري مكافحـة             
الفساد، وذلك من خالل االعتراف بأن منع الفساد ومكافحته يشكالن تدبريين أساسـيني             

  .)١١٦(ز سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسانلتعزي

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن البلد قد أحرز تقدماً اقتصادياً واجتماعيـاً     -٦٦
بعد رفع العقوبات االقتصادية عنه، وهو يسري يف الطريق الصحيح      ،  معترباً خالل العقد املاضي   

 الفريق كذلك أن التعاون بني املنظمات الدولية         والحظ .حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
ثبت جناحه يف جماالت مثل مكافحة االجتار وحتسني مراكز اسـتقبال           أوالسلطات الليبية قد    

 .)١١٧(يف ليبياشرعيني املهاجرين غري ال

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
 املـشار   ،)يوسف املقريسي ضد اجلماهريية    (٤٤٠٧/١٩٩٠ا خيص البالغ رقم     فيم  -٦٧

 من هذه الوثيقة، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف عـام             ٦٤ و ٢٤إليه يف الفقرتني    
 من احلكومة تعويض ضحية التعذيب جراء املعاملة القاسية والالإنسانية اليت تعـرض             ٢٠٠٧
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أوصت اللجنـة كـذلك الدولـة مبتابعـة الـبالغ رقـم             و.  ومل ُيقدم أي رد متابعة     .هلا
، املتعلق بإصدار جواز سفر ملواطنة      )لُبىن الغار ضد اجلماهريية العربية الليبية      (١١٠٧/٢٠٠٢

، أجابت احلكومة بأن صاحبة البالغ مل ُيرفض منحها ٢٠٠٦ ويف عام .ليبية مقيمة يف اخلارج
 .)١١٨(سفر جواز

 اعدة التقنيةبناء القدرات واملس  -خامساً  

دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة إىل االستفادة من املساعدة التقنيـة               -٦٨
إىل يرمـي   ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لغرض صياغة تشريع         اليت تقدمها مفوضية ا   
 .)١١٩(منع التمييز العنصري
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