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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١ورته التاسعة يف الفترة من ، د٥/١حقوق اإلنسان  
 تـشرين   ٩ يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف        اجلماهريية العربية الليبية  وجرى االستعراض املتعلق ب   

ـ   ة  اجلماهريية العربية الليبي  ورأَس وفد   . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين ـ  ـأمني الشؤون األوروبي ة ـة باللجن
د الفريق  ـواعتم. ، عبد العاطي إبراهيم العبيدي    اون الدويل ـامة لالتصال اخلارجي والتع   الشعبية الع 

 تـشرين   ١٢العامل التقرير املتعلق باجلماهريية العربية الليبية يف جلسته السابعة عشرة املعقـودة يف              
  .٢٠١٠نوفمرب /الثاين
قررين التـايل   ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق امل      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
األرجنتني والـسنغال   : لتيسري االستعراض املتعلق باجلماهريية العربية الليبية     ) اجملموعة الثالثية (

  .والنرويج
، صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق باجلماهريية العربية الليبية
  ؛)A/HRC/WG.6/9/LBY/1) (أ(١٥قدم وفقاً للفقرة عرض خطي م/تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/9/LBY/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/9/LBY/3.(  
ىل اجلماهريية العربية الليبية عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا           وأُحيلت إ   -٤

سلفاً اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واجلمهورية التـشيكية والـدامنرك            
وهذه األسئلة متاحة علـى الـشبكة       . وأملانيا والتفيا والنرويج وسلوفينيا والسويد وهولندا     

  . لية االستعراض الدوري الشاملاخلارجية آل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   
ـ وقد أشـاد عـدد مـن الو       .  وفداً ببيانات  ٤٦خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٥ ود ف

باجلماهريية العربية الليبية فيما يتعلق بإعداد وتقدمي تقريرهـا الـوطين، مالِحظـةً عمليـة               
كما الحظت عدة وفـود     .  اإلعداد مع اجلهات املعنية    املشاورات الواسعة النطاق يف مرحلة    

وسُتدَرج على الشبكة اخلارجية    . بتقدير التزام البلد بتعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع        
آللية االستعراض الدوري الشامل البيانات اإلضافية، اليت مل يتسن إلقاؤها خـالل احلـوار              
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وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار يف . )١(التفاعلي بسبب ضيق الوقت، عندما تكون متاحة      
  .الفرع الثاين من هذا التقرير

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
االستعراض الدوري الـشامل    عملية   قالت اجلماهريية العربية الليبية إهنا تقدِّر كثرياً        -٦

ة، اليت تتـساوى فيهـا مجيـع        باعتبارها إحدى أهم آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحد        
  .فهي آلية حمايدة وغري انتقائية وخالية من أي معايري مزدوجة. البلدان

أنشئت فقد  . والحظ الوفد أن التقرير الوطين أُعد بطريقة متسمة بالشفافية والتشاور           -٧
كما ُعِقدت مـشاورات مـع      . جلنة وطنية مبشاركة ممثلني من مجيع القطاعات ذات الصلة        

  .اجملتمع املدين واجلهات املعنية ذات الصلةمنظمات 
وأعربت اجلماهريية العربية الليبية عن اعتقادها بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها              -٨

وقد دعا أول إعالن لثورة الفـاتح العظيمـة إىل          . من بني أهم عوامل تقدم الشعب وتنميته      
، أصـدرت   ١٩٨٨ويف عام   . ١٩٧٧املساواة وعدم التمييز، وأُعِلنت سلطة الشعب يف عام         

اجلماهريية العربية الليبية الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان، وتنص علـى أن اجلميـع              
 سن القانون ، مت أيضا١٩٩١ًويف عام .  ومتساوين، بال فرق بني الرجل واملرأةيولدون أحراراً

ظم معاهـدات حقـوق    واجلماهريية العربية الليبية طرف يف مع     .  بشأن تعزيز احلرية   ٢٠رقم  
اإلنسان وبروتوكوالهتا، وتسمو تلك الصكوك على القوانني الوطنية وجيوز للمحاكم تطبيقها        

  .مبجرد التصديق عليها
كما أشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل تفاعلها مع اإلجراءات اخلاصـة حلقـوق               -٩

عين باحلق يف التعليم واملقرر    دعوتني إىل كل من املقرر اخلاص امل       وقد وجهت مؤخراً  . اإلنسان
وتنتظر اجلماهرييـة   . اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة          

، دعت اجلماهريية العربية الليبية     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ويف  . رديهما على هاتني الدعوتني   
ا أن اجلماهريية مل تعرِّض قط أي فـرد          منظمة العفو الدولية إىل زيارة البلد لترى بنفسه        أيضاً

  .من قبيلة توبو لإلخالء القسري أو التمييز
. والحظ الوفد أن مجيع احلقوق واحلريات ترد يف إطار قـانوين منـسق وموحـد                -١٠

كما أن االنتهاكات اليت    . وتشكل الضمانات القانونية أساس محاية احلقوق األساسية للشعب       
ويكفل القضاء حقوق األفراد وتـساعده      . قدَّم اجلناة إىل العدالة   قد تقع يعاجلها القضاء، ويُ    

 جلنة وطنية حلقـوق     ٢٠٠٧كما أنشئت يف عام     . كيانات أخرى، أمهها مكتب النائب العام     
__________ 

1 Denmark, China, Italy, the Netherlands, Mauritania, Slovenia, Nicaragua, the Russian Federation, 
Spain, Indonesia, Sweden, Norway, Ecuador, Hungary, South Africa, the Philippines, Maldives, 
Chile, Singapore, Germany, Austria, Kazakhstan, Latvia, Angola, Nigeria, Congo, Burundi, 
Zambia, Rwanda, Burkina Faso, Senegal, Côte d’lvoire, Djibouti and Zimbabwe. 
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وتكمِّل الكيانني السالفي الذِّكر آليات حديثة      . اإلنسان ذات والية قائمة على مبادئ باريس      
  .٢٠٠١ لعام ١٩دين املنشأة مبقتضى القانون رقم النشأة، من قبيل منظمات اجملتمع امل

إن محاية حقوق اإلنسان مضمونة يف اجلماهريية العربية الليبية؛ وال يـشمل هـذا                -١١
وأشـارت  . احلقوق السياسية فحسب، بل كذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

  . توزيع الثروة وحقوق العمالاجلماهريية العربية الليبية إىل جتربتها الرائدة يف ميدان
وأشار الوفد إىل أن املرأة حتظى بتقدير كبري يف اجلماهريية العربية الليبية، وتـضمن                -١٢

وتشغل املرأة الليبية   . وقد أُلغيت القوانني املتسمة بالتمييز    . حقوقَها كلُّ القوانني والتشريعات   
كما تكفـل   . عام والشرطة واجليش  مواقع بارزة يف القطاع العام والقضاء ومكتب النائب ال        

القوانني الليبية للطفل حقوقه، وتنص على توفري رعاية خاصة لألطفـال ذوي االحتياجـات    
  .اخلاصة واملسنني واملعوقني

وهلا أثر سـليب    . إن اهلجرة غري الشرعية من بني أكرب التحديات اليت يواجهها البلد            -١٣
وتسعى . لصحة والبيئة وعلى االستقرار االجتماعي    على ميزانية الدولة وعلى برامج التنمية وا      

اجلماهريية العربية الليبية إىل التنسيق والتعاون مع البلدان املعنية، وال سيما األوروبيـة الـيت               
تشكل وجهة املهاجرين، وذلك إلنشاء برامج شاملة ملعاجلة األسباب اجلذريـة االقتـصادية            

رين على االستقرار يف بلداهنم وتوفري فرص العمـل         واالجتماعية هلذه الظاهرة مبساعدة املهاج    
  .هلم ومساعدة بلداهنم يف خطط التنمية

وأعربت اجلماهريية العربية الليبية عن اعتقادها بأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان              -١٤
  .واجب ينبغي أن تؤديه يف إطار املدرسة واألسرة منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة

 أجوبة على بعض األسئلة اليت طُرِحت مقدماً، مشريا إىل أنه يأمـل أن              وقدم الوفد   -١٥
  .حتترم الوفود اخلصوصيات الدينية واالجتماعية والثقافية للشعب اللييب

والحظت اجلماهريية العربية الليبية أن القوانني تكفل حرية التعبري من خالل املبادئ              -١٦
وكُرِّس هذا  .  حق كل شخص يف التعبري     ٥ املادة   وتعزز. املكرسة يف الوثيقة اخلضراء الكربى    

لكل مواطن احلق يف التعبري     " منه على أن     ٨احلق يف قانون تعزيز احلرية، الذي ينص يف املادة          
عالم اجلماهريية، وال ُيسأل    عن آرائه وأفكاره واجلهر هبا يف املؤمترات الشعبية ويف وسائل اإل          

 .للنيل من سلطة الشعب أو ألغراض شخـصية       ه  ستغلا ذا إ املواطن عن ممارسة هذا احلق إال     
أو بـالقوة   غراءإلوحتظر الدعوة لألفكار واآلراء سراً أو حماولة نشرها أو فرضها على الغري با     

وباإلضافة إىل ذلك، فهو قانون أساسي ينبغي أن تتوافق معه كل           ". أو باإلرهاب أو بالتزييف   
ويف سياق حرية التعبري، حيق لكل مـواطن،        . ل وفقه القوانني املناقضة أو املتعارضة وأن ُتعدَّ     

 سنة التمتع بعضوية املؤمترات الشعبية األساسية وله احلق، حبكم هذه           ١٨ذَكراً أو أنثى، بلغ     
وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل منو شـبكات        . العضوية، يف التعبري عن رأيه بشأن أي مسألة       

. تعبري متجاوزة وال ميكن منع هـذه احلريـة        اإلعالم، أصبحت القيود املفروضة على حرية ال      
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وخبصوص إلغاء القانون الذي يقيد حرية التعبري، أشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أنه غري              
  .موجود وأن القانون األساسي اللييب ينص بشكل صريح على حرية التعبري

اخلضراء الكربى، اليت   لوثيقة  ة ول األساسيللقوانني   كما أن حرية الدين مكفولة وفقاً       -١٧
  ).اهللا(تنص على أن الدين قيمة روحية فردية خاصة وهو عالقة مباشرة مع اخلالق 

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة ملنع التعذيب واملعاملة السيئة يف مراكز االحتجـاز أو               -١٨
 مـن   ٤٣٤ة  السجون، أشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أن ممارستهما حمرمة مبقتضى املاد          

قانون العقوبات، اليت تنص على أن من أمر من املوظفني العموميني بتعذيب شخص أو اقترف 
 مـن   ١٧وتنص املـادة    .  سنوات ١٠ و ٣باحلبس مدة تتراوح بني     ُيحكَم عليه   فعل تعذيب   

قانون تعزيز احلرية على أن اجملتمع حيرِّم العقوبات اليت تنتقص من كرامة الشخص وتلحق به               
إن القانون يعاجل هذه املسألة بالقدر الكايف؛ وبالتايل، فال داعي لتدابري           .  بدنية أو مادية   أضراراً

  .جديدة يف هذا السياق
ويقوم مكتب النائـب العـام      . وى إىل النائب العام   اوميكن للمتضررين تقدمي شك     -١٩

 ١ترة من   ويف الف . بعمليات تفتيش دورية ملراكز الشرطة والسجون خالل زيارات غري معلنة         
 قضايا متعلقة   ٧، عاجل النائب العام     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
ويدل هذا على أن هذه احلاالت فردية وأن        .  قضية متعلقة باحلرمان من احلرية     ٦٦بالتعذيب و 

  .هذه املسألة ال تشكل ظاهرة وطنية
ت اجلماهريية العربية الليبيـة     وخبصوص توجيه دعوات إىل اإلجراءات اخلاصة، أكد        -٢٠

تعاوهنا مع هذه اإلجراءات، شريطة أن يتقيد املكلفون بواليات مبدونة السلوك الـيت حتكـم        
يتـدخلوا يف الـشؤون الداخليـة          اليت أسندها إليهم اجمللس وأالّ     عملهم وأن حيترموا الوالية   

ن املقرر اخلاص املعين بـاحلق  وقد وجَّهت اجلماهريية العربية الليبية دعوتني إىل كل م    . للدولة
  .يف التعليم واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

وفيما يتعلق بنطاق التشاور مع اجملتمع املدين يف سياق إعداد التقرير الوطين، وكمـا          -٢١
ة أنه قد أنشئت جلنة ضمت مجيع       سبقت اإلشارة إىل ذلك، الحظت اجلماهريية العربية الليبي       

  .هيئات حقوق اإلنسان ملعاجلة هذه املسألة
أما خبصوص مسألة وجود مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، فقد أنـشئت              -٢٢

، ومنها، بصفة أخـص،     ١٩/٢٠٠١منظمات عديدة حلقوق اإلنسان مبوجب القانون رقم        
  .العاملية للجمعيات اخلريية والتنميةمجعية واعتصموا لألعمال اخلريية ومؤسسة القذايف 

وفيما يتعلق بالتعديل املُدخل على مدونيت القانون املدين والصحافة، جيري التفكري يف              -٢٣
واقترح بعـض ممثلـي وسـائط       . مشروع قانون جديد ينظم وسائط اإلعالم بطريقة شاملة       

احتـاداُت   جانـب    إجراء دراسة متعمقة ملشروع القانون من     اإلعالم، وخباصة الصحفيون،    
وختضع . وسائط اإلعالم وأصحاب الصحف وهيئات البث املستقلة كي حيقق هدفه املنشود          
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      النصوص املتعلقة باألنشطة والفروع التجارية يف مدونة القانون املـدين ألحكـام القـانون              
 يف  يـاً وفيما يتعلق باملسائل املدنية، تنظر اللجنة الشعبية العامـة حال         . ٢٠١٠ لعام   ٢٣رقم  

  .تعديل جزئي خيص املسألة اليت حتتاج إىل حتسينات قانونية
، فيجريها  "أبو سليم "أما خبصوص التقدم احملرز يف التحقيقات يف اضطرابات سجن            -٢٤

، وال يزال العمـل جاريـاً     . قاض من احملكمة العليا عينته اجلمعية العمومية للمحكمة العليا        
هبـذه املـسألة    املعنيون  وقد دخل   . ان نتائج التحقيقات  وتنتظر اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس    

وأقارهبم يف مفاوضات وفق التقاليد االجتماعية، وقُدِّمت لبعضهم تعويضات مالية، وُعرِضت           
  .احلاالت الباقية على احملاكم

وخبصوص اإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني، أُفرِج عمَّن ختلوا عن هنج األفعـال      -٢٥
  .اإلرهابية

 يف طـور    وفيما يتعلق مبنح اجلنسية ألبناء الليبيات املتزوجات بأجانب، يوجد حالياً           -٢٦
  .، الذي مينح هؤالء األبناء حق اكتساب اجلنسية الليبية٢٠١٠ لعام ٢٤النشر القانون رقم 

أّما خبصوص استراتيجية البلد ملعاجلة مسألة اهلجرة غري الشرعية، فهي تقـوم علـى      -٢٧
، اإلجراءات التشريعية املنصوص عليها  ، احلث على جهود دولية متضافرة، وثانياً      أوالً: نقطتني

علـى  شديدة   بشأن اهلجرة غري الشرعية، الذي يفرض عقوبات         ١٩/٢٠١٠يف القانون رقم    
  .من نقل مهاجرين غري شرعيني أو أعد هلم وثائق مزيفة

اء على التمييز ضد املـرأة      وفيما يتعلق باخلطوات املتخذة لتنفيذ توصيات جلنة القض         -٢٨
، من املقرر أن تقدم اجلماهريية العربية الليبيـة ردودهـا علـى             ٢٠٠٩اليت قدمتها يف عام     

وقد اتُِّخذت بعض   . ٢٠١٤املالحظات يف التقرير الدوري الذي سيحل موعد تقدميه يف عام           
لـتمكني  اخلطوات بالفعل، من قبيل إنشاء جلنة مشتركة لوضع استراتيجية عمـل لتعزيـز ا             

السياسي واالقتصادي واالجتماعي للمرأة، وتضم أمانة شؤون املرأة يف املؤمتر الشعيب العـام             
ومت التوصل إىل اتفـاق     . وجملس التخطيط الوطين واللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية       

 املرأة للتعاون   بني ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اجلماهريية العربية الليبية وأمانة شؤون           
  .مع فريق األمم املتحدة القطري

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
الحظت اجلزائر جهود اجلماهريية العربية الليبية لتعزيز حقوق اإلنسان، اليت تعكس             -٢٩

 ورحبـت   .التزام البلد باالمتثال لقرارات جملس حقوق اإلنسان وبالتعاون مع اجملتمع الدويل          
. اجلزائر باإلطار املؤسسي الوطين الذي أنشئ، وخباصة اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             

 عـن التقـدم االجتمـاعي       والحظت أن البلد أحرز بعض التقدم يف جمال التعليم فـضالً          
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كما الحظت التحدي املتمثل يف اهلجـرة غـري      . واالقتصادي منذ رفع العقوبات االقتصادية    
  .وقدمت اجلزائر توصيات. الشرعية املتزايدة

قطر باإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان واحلريات، ويشمل ذلـك،          ت  وأشاد  -٣٠
ضمن مجلة أمور، القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية، اللذين يوفران ضمانات قانونية            

الرعايـة   ألوجه التحسن يف جمايل التعليم و      اقطر عن تقديره  ت  وأعرب. إلعمال تلك احلقوق  
قطر ت  واستفسر. الصحية وحقوق املرأة والطفل واملسنني ووضع ذوي االحتياجات اخلاصة        

  .توصيةت وقدم. عن التدابري الرامية إىل معاجلة مشكل اهلجرة غري الشرعية
واستفسر السودان عما إذا أمكن أن تقدم له اجلماهريية العربية الليبيـة معلومـات                -٣١

على األسر الضعيفة الدخل وعما إذا كان البلد يرى أن هذه أفضل  ة  وبشأن مبادرة توزيع الثر   
والحظ جتربة البلد اإلجيابية يف حتقيق      . وسيلة لتحسني مستوى معيشة األسر احملدودة املوارد      

  .وقدم السودان توصيات. معدل عال من االلتحاق باملدارس وحتسينات يف تعليم املرأة
ورية باجلماهريية العربية الليبية اللتزامهـا اجلـدي        وأشادت اجلمهورية العربية الس     -٣٢

وأثنت على البلد لنظامه الدميقراطي القـائم       . مبجلس حقوق اإلنسان وآلياته وتفاعلها معها     
على تعزيز سلطة الشعب بعقد مؤمترات عامة، ما يعزز التنمية واحترام حقوق اإلنسان مـع               

عن نظام الرعاية االجتماعية للمسنني وظـروف  واستفسرت . مراعاة التقاليد الثقافية والدينية  
  .وقدمت اجلمهورية العربية السورية توصية. العيش يف الدور اخلاصة هبم

وأشادت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باجلماهريية العربية الليبية إلجنازاهتا يف            -٣٣
االجتماعية، مبا يف ذلك    جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف ميدان احلقوق االقتصادية و          

زيادة الدخل والرعاية االجتماعية ونظام للتعليم اجملاين وزيادة مستوى توفري خدمات الرعاية            
داء اإلطار الدسـتوري    أوالحظت  . الصحية ورعاية املعوقني واجلهود الرامية إىل متكني املرأة       

  .قراطية توصياتوقدمت مجهورية كوريا الشعبية الدمي. والتشريعي والكيانات الوطنية
البحرين أن اجلماهريية العربية الليبية اعتمدت سياسات شىت لتعزيز حقوق        ت  والحظ  -٣٤

البحرين بنظام  ت  وأشاد. اإلنسان، وخباصة احلق يف التعليم وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
 البلد  وأثنت على . التعليم اجملاين وبربامج من قبيل االختبارات اإللكترونية وتدريب املدرسني        

جلهوده فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وخباصة مجيع اخلدمات وبرامج إعادة التأهيـل             
  .البحرين توصيةت وقدم. املتاحة
وأشادت فلسطني باجلماهريية العربية الليبية فيما يتعلق باملشاورات اليت ُعِقدت مـع              -٣٥

 التزامها بتعزيـز التمتـع حبقـوق      اجملتمع املدين يف سياق إعداد التقرير الوطين، ما يدل على         
. وأثنت فلسطني على البلد فيما خيص الوثيقة اخلضراء الكربى حلقـوق اإلنـسان            . اإلنسان

والحظت إنشاء املؤسسة الوطنية املستقلة اليت أنيطت هبا مهمة تعزيـز حقـوق اإلنـسان               
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ا الحظت تفاعل   كم. ومحايتها، واليت تتمتع بكثري من االختصاصات املبيَّنة يف مبادئ باريس         
  .اجلماهريية العربية الليبية مع آليات حقوق اإلنسان

وأشاد العراق باجلماهريية العربية الليبية النضمامها إىل معظـم صـكوك حقـوق               -٣٦
ورحب باجلهود الرامية إىل تقدمي . اإلنسان الدولية واإلقليمية، اليت تسمو على قوانينها الوطنية

ق اإلنسان يف البلد تقوم على وحدة الدميقراطيـة والتنميـة           نظرة عامة شاملة عن حالة حقو     
وقـدم  . كما أثىن على اجلماهريية العربية الليبية لتعاوهنا مع اجملتمع الدويل         . وحقوق اإلنسان 
  .العراق توصيات

وأشادت اململكة العربية السعودية بإجنازات اجلماهريية العربية الليبيـة يف أطرهـا              -٣٧
ية واملؤسسية، ما يدل على األمهية اليت يوليها البلد حلقـوق اإلنـسان،             الدستورية والتشريع 

والحظت أن اجلماهريية العربية الليبية     . وبكون املعاهدات الدولية تسمو على قوانينها الوطنية      
قد انضمت إىل اتفاقيات عديدة حلقوق اإلنسان وجتهزت بعدد من املؤسـسات الوطنيـة،              

وقدمت اململكة العربية . ىل مهمة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااحلكومية وغري احلكومية، تتو
  .السعودية توصية

ورحبت تونس بالتقرير الوطين وكذلك جبهود اللجنة الوطنية، مـن قبيـل املوقـع        -٣٨
والحظت تونس التقدم الذي أحرزته اجلماهرييـة العربيـة         . الشبكي املُنشأ جلمع املسامهات   

د شاملة للغايـة وتكـرس احلريـات        ـة اخلضراء الكربى، اليت تع    الليبية، مثل اعتماد الوثيق   
وقـدمت  . واحلقوق األساسية على حنو ما هي مكرسة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           

  .تونس توصية
وأقرت مجهورية فرتويال البوليفارية جبهود اجلماهريية العربية الليبية من أجل تعزيـز              -٣٩

وشـددت علـى    .  والثقافية، وخباصة ما يتعلق منها بالطفل      احلقوق االقتصادية واالجتماعية  
واستفسرت عن مهام اللجنة العليـا لرعايـة        . التقدم احملرز يف كفالة التعليم اجملاين واإللزامي      

  .وقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصيات. الطفولة واملوعد الذي ستبدأ فيه عملها
لعربية الليبية يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق         ورحب األردن بإجنازات اجلماهريية ا      -٤٠

وأشاد األردن بالتقدم احملرز    . اإلنسان، ومنها إنشاء املؤسسات، وال سيما يف منظومة القضاء        
والحـظ األردن   . يف ميادين الصحة والتعليم والعمل، وكذلك بزيادة االهتمام حبقوق املرأة         

ة صنع القرار، وشدد على كـون النـساء         مشاركة املرأة يف احلياة العامة، مبا يف ذلك عملي        
  .وقدم األردن توصيات. يشغلن ثلث جمموع املناصب القضائية

وأشادت كوبا باجلماهريية العربية الليبية فيما يتعلق بالتقدم احملرز يف حتقيـق أحـد                -٤١
 والحظت أن البلد قطـع أيـضاً      . األهداف اإلمنائية لأللفية، أال وهو تعميم التعليم االبتدائي       

واستفسرت كوبا عن آلية تقـدمي الرعايـة لـذوي          .  بتوفري الرعاية الصحية    راسخاً التزاماً
  .وقدمت كوبا توصيات. اإلعاقات البدنية والعقلية
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وأشادت عمان باجلماهريية العربية الليبية جلهودها اجلادة يف ميدان حقوق اإلنـسان      -٤٢
 حلماية حقوق اإلنسان، وإىل التزامهـا       وأشارت إىل اإلطار القانوين   . وجلعلها جمال أولويتها  

الواضح يف ذلك الصدد، والذي يتجلى يف التصديق على معظم صكوك حقـوق اإلنـسان،        
ويركز تقرير البلد على اإلجنازات والتحديات على حـد         . وتعاوهنا مع آليات األمم املتحدة    

  .صيةوقدمت عمان تو. سواء، ما يدل على صدقه يف معاجلة مسائل حقوق اإلنسان
وأشادت مصر باجلماهريية العربية الليبية ملا أحرزته من تقدم يف إنشاء إطار وطـين                -٤٣

شامل من مؤسسات حلقوق اإلنسان ويف صياغة القوانني ودعم مواردها البشرية يف ذلـك              
وأشادت بالفصل بني وزاريت العدل والداخلية وبوضع قانون جنائي جديد وبالتعاون           . اجملال

الدولية يف مكافحة االجتار باألشخاص والفساد وبالتحسن احملرز يف الظـروف           مع املنظمات   
. واستفسرت عن اجلهود الرامية إىل حتسني وضع املرأة وتعليمها     . باهلجرة غري الشرعية  املتصلة  

  .وقدمت مصر توصيات
 بالصعوبات اليت تواجهها اجلماهريية العربية الليبيـة ورحبـت          وأقرت مالطة متاماً    -٤٤
جراءات املتخذة على الصعد الوطنية والثنائية واإلقليمية لقمع األنشطة غري القانونية الـيت             باإل

. ورحبت مالطة بتعاون اجلماهريية العربية الليبية مع املنظمة الدولية للهجرة         . تؤدي إىل اهلجرة  
س  مفوضو االحتاد األورويب، واليت وضـعت األسـا        وأشارت إىل الزيارة اليت قام هبا مؤخراً      

  .وقدمت مالطة توصية. للتعاون يف املستقبل يف جمال اهلجرة غري الشرعية
وأشارت بنغالديش إىل التقدم احملرز يف التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة،              -٤٥

والحظت . ويشمل ذلك جماالت التعليم والرعاية الصحية واحلد من الفقر والرعاية االجتماعية          
وأشارت إىل التحـديات الـيت تواجههـا        .  املتخذة لتعزيز الشفافية   بنغالديش بتقدير التدابري  

  .وقدمت بنغالديش توصيات. اجلماهريية العربية الليبية، مثل تعزيز متكني املرأة واهلجرة
وأشادت ماليزيا باجلماهريية العربية الليبية النضمامها إىل عدد كبري من الـصكوك              -٤٦

 غري أن اجلماهريية ميكنها أن تستفيد من مشاركة أعمـق           .الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان   
واستفسرت ماليزيا عن النطاق احلايل لتطبيـق عقوبـة         . مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان    

اإلعدام وعن أثر تدفقات اهلجرة إىل البلد واخلطوات املتخذة ملواجهة التحـديات املرتبطـة              
  .وقدمت ماليزيا توصية. باهلجرة
 مـن   مجهورية إيران اإلسالمية أن اجلماهريية العربية الليبية تنفذ عـدداً         والحظت    -٤٧

والحظـت  . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتتعاون مع هيئات املعاهدات ذات الـصلة          
بتقدير إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،            

وحثت مجهورية إيران اإلسـالمية اجلماهرييـة       .  احلكومية وتوفري بيئة مواتية للمنظمات غري    
العربية الليبية على تعزيز جهودها على الصعيدين الوطين والدويل للوفاء بالتزاماهتا مبوجـب             

  .وقدمت توصيات. القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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سـيما  ورحب املغرب باإلجنازات احملقَّقة يف جمال تعزيز الرعاية االجتماعيـة، وال              -٤٨
ورحب باجلهود الرامية إىل محاية حقوق      . بالنسبة للمرأة والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة     

واستفسر عما إذا كانت مثة جلنة وطنية لرعاية الطفل وعن الربامج اليت تقـدمها إذا               . الطفل
كما أشاد  . ورحب بإنشاء جلنة وطنية لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة       . كان األمر كذلك  

باجلماهريية العربية الليبية لتعزيزها التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما بالنسبة            املغرب  
  .وقدم املغرب توصية. ملوظفي األمن

وأشادت باكستان باجلماهريية العربية الليبية فيما يتعلق بالتدابري املتخذة على صعيد             -٤٩
 املعاهدات األساسية حلقـوق     ، والحظت بتقدير أهنا طرف يف معظم      التشريع واملمارسة معاً  

وأشادت باكستان بالتزام اجلماهريية العربية الليبية حبقوق اإلنسان، وخباصة احلق يف           . اإلنسان
الصحة والتعليم والغذاء، حىت عندما كان البلد يواجه عقوبات يف التسعينات مـن القـرن               

ذريـة للـهجرة غـري    واستحسنت باكستان اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اجل     . املاضي
الشرعية، والحظت املمارسة اجليدة املتمثلة يف تسوية الرتاعات السياسية وتنميـة اهلياكـل             

  .وقدمت باكستان توصيات. األساسية يف بلدان املصدر
فبالنظر إىل أن اهلجـرة غـري       .  بشأن مسألة اهلجرة غري الشرعية     وقدم الوفد ردوداً    -٥٠

على اجلماهريية العربية الليبية وحدها، فقد الحظ البلد أنه         تقتصر  الشرعية ظاهرة دولية وال     
وقد تسبب العدد املرتفـع مـن املهـاجرين يف          . أصبح بلد عبور ووجهة ملاليني املهاجرين     

ويتمثـل أفـضل حـل يف اعتمـاد         . وقد سبق تبليغ البلدان املعنية بذلك     صعوبات كثرية،   
 باملـشاركة   وال ميكن أن يتحقق ذلـك إالّ      . سايناستراتيجية شاملة ملعاجلة هذا املشكل اإلن     

  .الظاهرةهذه الكاملة جلميع البلدان اليت تواجه 
ويـرى  . املغرب واجلماهريية العربية الليبية ملعاجلة املسألة     كل من   يف  ان  مؤمتر وقد ُعِقد   -٥١

ات األوروبيون أهنا مسألة أمنية؛ غري أن إجياد حل يقتضي وضع برامج للتنمية ومراعاة االعتبار             
وميكن أن يضطلع هـذا     .  يورو ليار م ٥وقد اقُترِح إنشاء صندوق للتنمية ميزانيته       . االقتصادية

الصندوق مبشاريع إمنائية واستثمارية يف خمتلف البلدان األصلية، وميكن أن يشرف عليه االحتـاد     
    يقـي الـذي   األفر -واعُتمد املقترح يف مؤمتر القمة األورويب     . األورويب واالحتاد األفريقي معاً   

 اعتماد حـل أمـين      وال يزال األوروبيون يشددون على أن     . ُعِقد يف ليشبونا؛ غري أنه مل ُينفَّذ      
. سيكون أفضل وسيلة ملواجهة املشكل، وال توافق اجلماهريية العربية الليبيـة علـى ذلـك              

 إلدارة  وتشاورت اجلماهريية مع خمتلف الوفود األوروبية، مبا يف ذلك وفد الوكالة األوروبية           
التعاون يف العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب، اليت تراقـب             

  .احلدود األوروبية
وخبصوص مسألة التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،              -٥٢

هرييـة بـرامج    كما وضعت اجلما  . الحظت اجلماهريية العربية الليبية أنه يوجد اتفاق بينهما       
  .تدريبية يف طرابلس ملوظفي القضاء والشرطة
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وخبصوص مبادرة توزيع الثروة على األسر الضعيفة الدخل، فإن تلك الربامج تتعلق              -٥٣
وخالل الـسنوات األربـع     . بتوزيع األموال من خالل استثمارات خاصة بكل أسرة حمتاجة        

  . أسرة من الربنامج٢٢٩ ٥٩٥املاضية، استفادت 
يما يتعلق خبدمات ذوي االحتياجات اخلاصة، أشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل     وف  -٥٤

أهنم يتلقون بدالت شهرية ومعفون من مجيع الرسوم والضرائب، مبا يف ذلك رسوم الكهرباء              
كما أهنم حيصلون على حمالت إقامة ووحـدات سـكنية وإمـدادات طبيـة     . واملاء والنقل 

  . ومساعدة مرتلية مدفوعة األجر وخدمات مرتلية هلمومركبات مصممة خصيصاً
  . أن القضاء يف اجلماهريية العربية الليبية مستقلوأكد الوفد جمدداً  -٥٥
وخبصوص توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني واملسؤولني عن إنفـاذ              -٥٦

الل مناهج دراسية   وجيري تدريب املوظفني من خ    .  رمسياً الدولة برناجماً وضعت  القوانني، فقد   
. رمسية يف مجيع مدارس القانون والكليات واجلامعات، مبا يف ذلك كلية القـوات املـسلحة              

وباإلضافة إىل ذلك، تعقد مجيع الرابطات ومنظمات حقوق اإلنسان حلقات عمل ودورات            
حلقات عمـل   ُنظمت  وقد  . تدريبية وتنشر املعلومات وتزيد الوعي مبسائل حقوق اإلنسان       

  .قدرات تقنية حملكمتني جيري حتديثهماوفرت و
وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد املرأة، تقوم سياسة اجلماهريية العربية الليبيـة علـى                -٥٧

  .املساواة وعدم التمييز
وفيما خيص مسألة عقوبة اإلعدام، أشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أهنا ُتطبَّـق يف                -٥٨

 األمثلة على هذه اجلرائم محل السالح لصاحل بلـد أجـنيب ضـد              ومن. حالة اجلرائم اخلطرية  
اجلماهرييـة لألعـداء ونقـل      أراضي  اجلماهريية العربية الليبية وجرائم احلرب وتيسري دخول        

، ١٩٩٠ومنذ عام   ). القصاص(كما يعاقَب على جرمية القتل بأحكام الشريعة        . يهمعلومات إل امل
  . حالة٢٠١ يف المل ُتطبَّق عقوبة اإلعدام إ

ورّداً على السؤال املتعلق باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، الحظـت               -٥٩
 مجيع اإلجراءات املتعلقة بالتـصديق      اجلماهريية العربية الليبية أهنا وقعت عليها وتباشر حالياً       

  .عليها
. وشكرت املكسيك الوفد على تقدمي التقرير الوطين وعلى الـردود الـيت قـدمها               -٦٠

اإلرادة السياسية للجماهريية العربية الليبية ملعاجلة التحديات اليت تواجهها يف جمال           وأشادت ب 
وأعربت املكسيك عن أملها يف أن يسهم االستعراض الـدوري الـشامل            . حقوق اإلنسان 

جلماهريية العربية الليبية مسامهة إجيابية يف اجلهود الوطنية للتغلب على التحديات اليت            املتعلق با 
  .وقدمت املكسيك توصيات. ضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسانيطرحها 

ورحبت بولندا بإجنازات اجلماهريية العربية الليبية يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك              -٦١
وأعربت عن قلقها بشأن حـاالت اإلبعـاد        . جهودها ملكافحة الفساد واالجتار باألشخاص    
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. يتعرضون فيها للتعـذيب أو املعاملـة الـسيئة        القسري لالجئني وطاليب جلوء إىل بلدان قد        
وقـدمت بولنـدا    . واستفسرت بولندا عن اخلطوات املزمع اختاذها لتحسني حالة املهاجرين        

  .توصيات
 مـن   ١٩وذكَّرت سويسرا بأن احلق يف حرية التعبري حق أساسي، وال سيما املادة               -٦٢

والحظـت  .  من امليثاق األفريقـي    ٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة        
سويسرا أن مئات من األشخاص خيضعون لالحتجاز اإلداري يف البلد، وذلـك رغـم أن                

 باإلعـدام وتفـرض     وال تزال احملاكم تصدر أحكاماً    . احملكمة قد برأهتم أو قضوا عقوبتهم     
  .وقدمت سويسرا توصيات. العقاب البدين، مبا يف ذلك اجللد وبتر األعضاء

بت أستراليا بالتقدم الذي أحرزته اجلماهريية العربية الليبية يف جمـال حقـوق             ورح  -٦٣
اإلنسان وباستعدادها لتيسري زياريت منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية، مـا             

وال تزال أستراليا   . يدل على التزام البلد بالتعاون مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان           
القيود املفروضة على حرية التجمع والتعبري؛ واحتجاز معتقلني سياسيني؛ وتقييـد           قلقة بشأن   

حقوق احملاكمة العادلة يف إطار حماكم أمن الدولة اجلديدة؛ وحاالت االختفـاء القـسري؛              
وفيات أثناء االحتجاز؛ والتمييز ضد األقليات؛ ونقص ضمانات احلماية القانونيـة مـن             الو

  .وقدمت أستراليا توصيات. عقوبة اإلعدامالعنف املرتيل؛ وتطبيق 
ورحبت كندا بإجنازات اجلماهريية العربية الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان،             -٦٤

 الذي مينح الليبيات املتزوجات بأجانب حق منح جنـسيتهن          وخباصة القانون الصادر مؤخراً   
 ١٩٩٦يف عـام  " أبو سليم" سجن الليبية ألبنائهن، وكذلك االعتراف بوفاة املئات من نزالء  

وقدمت كنـدا   . ٢٠٠٩وإصدار منظمة غري حكومية دولية ألول تقرير داخل البلد يف عام            
  .توصيات

وأشادت ميامنار باجلماهريية العربية الليبية لتقدمها االقتصادي واالجتماعي، وأقرت           -٦٥
والحظـت  . ساواة يف احلقوق  باجلهود املبذولة يف جمال القانون احمللي والرامية إىل ضمان امل         

ميامنار أن البلد انضم إىل كثري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وأنشأ جلنة وطنية حلقوق               
وأشادت ميامنار باجلهود الرامية إىل توفري التعليم األساسي للجميع ونظام للرعايـة            . اإلنسان

  .وقدمت ميامنار توصيات. الصحية اجملانية
والحظـت بارتيـاح التـزام      . لوفد على جودة التقرير الوطين    وهنأت فييت نام ا     -٦٦

اجلماهريية العربية الليبية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان لشعبها، وال سيما انضمام البلـد إىل              
ورحبت باإلجنازات احملرزة يف ممارسة حقـوق       . االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان    

  .وقدمت فييت نام توصيات. اإلنسان
. ورحبت تايلند بالتقرير الوطين، الذي يعرض التقدم احملرز والتحديات املطروحـة            -٦٧

وشددت على اجلهود املبذولة فيما يتعلق بالتعليم وذوي االحتياجات اخلاصـة واجلماعـات      
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وشاطرت تايلند دواعي قلق اجلماهريية العربية الليبية خبصوص هنجها فيما يتعلـق            . الضعيفة
وقـدمت تايلنـد    . ية، ورحبت باخلطوات املتخذة ملعاجلة أسباهبا اجلذرية      باهلجرة غري الشرع  

  .توصيات
والحظت الربازيل تقدم اجلماهريية العربية الليبية االقتصادي واالجتماعي واعترفت           -٦٨

بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبوجود الرعاية الصحية اجملانيـة وارتفـاع معـدل              
والحظت الربازيل التعاون الناجح مع املنظمـات الدوليـة يف          . يااللتحاق بالتعليم االبتدائ  

والحظت الربازيل  . جماالت من قبيل حقوق املهاجرين واإلصالح القضائي ومكافحة الفساد        
. أن تقارير عن وقوع التعذيب تتكرر وأن القانون املتعلق بالتمييز العنصري تعتريه نـواقص             

  .وقدمت الربازيل توصيات
فاكيا باجلماهريية العربية الليبية ملا أحرزته من تقدم يف سـبيل إجنـاز             وأشادت سلو   -٦٩

واستحسنت تعاون البلد مع املنظمات الدولية يف جماالت من قبيل          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
غري أهنا الحظـت    . مكافحة االجتار باألشخاص، واعترفت بارتفاع مستويات رعاية الطفولة       

  .وقدمت توصيات. أن مثة بعض مواطن القلق
وأشادت الكويت مببادرة اجلماهريية العربية الليبية لتحسني مستوى دخـل الفـرد              -٧٠

وأشادت بالتدابري املتخذة فيمـا يتعلـق       . وكفالة العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروة     
ـ         . باألسر الضعيفة الدخل   ن ودعت الكويت اجلماهريية العربية الليبية إىل مواصلة جهودها م

واستفسرت الكويت عن مهام    . أجل إدماج املعوقني يف اجملتمع مع االعتراف بدورهم اإلجيايب        
  .وقدمت الكويت توصية. الكيانني الوطنيني اللذين يعاجلان املسائل املتعلقة باإلعاقة

تطبيق عقوبة اإلعدام حىت على اجلرائم وز نه جي ألقائماًاجلمهورية التشيكية  وظل قلق     -٧١
ن القانون ينص    أل قها قائماً قل بقي   كما.  ميكن بالضرورة وصفها بأهنا األشد خطورة      اليت ال 

  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. على العقاب البدين، مبا يف ذلك بتر األعضاء واجلَلد
وأيدت الواليات املتحدة األمريكية تعاون اجلماهريية العربية الليبية املتزايد مع اجملتمع             -٧٢

وأعربت عـن   . ودعت البلد إىل الوفاء بالتزاماته مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان        . الدويل
 يف  قلقها بشأن تقارير عن تعذيب السجناء وبشأن وضع حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات             

يف كثري من األحيان إىل اعتقال األشـخاص ألسـباب   البلد، مبا يف ذلك القوانني اليت تؤدي        
  .املتحدة األمريكية توصياتوقدمت الواليات . سياسية
التقريـر  تناوهلا  والحظت مجهورية كوريا أن مشاركة املرأة من بني التحديات اليت             -٧٣

واستفـسرت عـن    . الوطين للجماهريية العربية الليبية، وحثت البلد على تعزيز متكني املرأة         
 الليبية على مواصلة اجلماهرييةَ العربية مجهورية كوريا   وحثت  . التدابري املتخذة يف ذلك الصدد    

تكثيف جهودها من أجل تعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وعلى            
  .وقدمت مجهورية كوريا توصية. توطيد تعاوهنا مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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والحظت إسرائيل أن اجلماهريية العربية الليبية ينبغي أن تكون يف مستوى معـايري               -٧٤
 وأن تكون قدوة يف محاية حقوق اإلنـسان؛  ٦٠/٢٥١املبينة يف قرار اجلمعية العامة      العضوية  

يف حني، ترمي عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان، يف الواقع، إىل إخفاء القمـع املنـهجي                
  .وقدمت إسرائيل توصيات.  وممارسةًاملتواصل للحقوق واحلريات األساسية، قانوناً

ت الطوعية اليت قطعتها حكومة اجلماهرييـة العربيـة         ورحبت سري النكا بالتعهدا     -٧٥
الليبية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والعمل من خالل آليات إقليمية بعضويتها يف جامعـة              

كما اعترفت سري النكا بالتحديات اليت ينبغـي التغلـب          . الدول العربية واالحتاد األفريقي   
  .عليها
 اجلماهريية العربية الليبية فيما يتعلق بـالتعليم        ورحبت اليابان بالتقدم الذي أحرزته      -٧٦

 الـسياسيني وحتـسني أحـوال       كما الحظت بروح إجيابية اإلفراج عن املعتقلني      . والصحة
والزم القلق اليابان بشأن تقارير عن االعتقال واإلعدام التعسفيني وعن حـاالت            . السجون

وأبدت أسفها للقيود املفروضة على حرية التعبري واستفـسرت عـن           . اإلفالت من العقاب  
  .وقدمت اليابان توصية. التدابري املتخذة ملعاجلة املشكل

العربية املتحدة بتصديق اجلماهريية العربية الليبية علـى معظـم          وأشادت اإلمارات     -٧٧
والحظت بارتياح كبري التقدم احملرز من أجل إنشاء نظام للتعليم          . معاهدات حقوق اإلنسان  

فقد اتـسع   . اإللزامي اجملاين، ما ساهم يف حتقيق العدالة االجتماعية والتنمية البشرية املستدامة          
  .يةوقدمت توص. فئات، مبا يف ذلك ذوو االحتياجات اخلاصةنطاق التعليم ليشمل كل ال

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بزياريت كل من منظمة             -٧٨
وحثت البلد علـى    . العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان إىل اجلماهريية العربية الليبية         

صدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمـم        النظر يف مسألة السماح بزيارات أخرى وإ      
والزمها القلق بشأن التمتع حبرييت التعبري وتكوين اجلمعيات، والتمـست تفاصـيل      . املتحدة

وشـجعت اململكـةُ    . إضافية يف ذلك الصدد، مبا يف ذلك عن وضع قانون جديد للصحافة           
  .قدمت توصياتو. املتحدةُ مسألة إدخال حتسينات على معايري السجون الليبية

 للتقدم الذي أحرزته فيما يتعلـق       وأشادت أذربيجان باجلماهريية العربية الليبية نظراً       -٧٩
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، من قبيل اإلجنازات احملَرزة يف جماالت احلـد مـن الفقـر               

ال ومساعدة األسر الضعيفة الدخل والقضاء على األمراض واخنفاض وفيات األمهات واألطف          
. ورحبت أذربيجان بالتقدم احملرز يف ميدان املساواة بني اجلنسني        . وحمو األمية وتعميم التعليم   

 وقالت إن التعاون الدويل هام يف معاجلة مشكل اهلجرة غري القانونية، الـيت تبقـى حتـدياً                
  .وقدمت أذربيجان توصيات. للجماهريية العربية الليبية

ختذهتا اجلماهريية العربية الليبية يف ميدان حقوق اإلنسان،        ورحب اليمن بالتدابري اليت ا      -٨٠
. وال سيما من أجل املشاركة السياسية واملشاركة الفعالة للمرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية            
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واستفسر اليمن عما إذا كانت مثـة هيئـة         . وأشاد بدور البلد يف دعم التنمية يف البلدان النامية        
  .وقدم اليمن توصية.  لدورها مقتضباًة وطلب استعراضاًمسؤولة عن شؤون املرأ

ورحبت تركيا مبشروع إصالح نظام العدالة اجلنائية الذي تواصله اجلماهريية العربية             -٨١
للتعاون مـع منظمـات     اليت توليها   وأشادت باألمهية   . الليبية بالتعاون مع املنظمات الدولية    

والحظت الشراكات . تزايد من هذه املنظمات يف البلداجملتمع املدين حلقوق اإلنسان والعدد امل 
القائمة مع هيئات األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة يف جمال تعزيز تدابري مكافحة الفساد              

كما الحظت موافقة البلد على إنشاء وسائط إعالم خاصة باعتبار ذلك . واالجتار باألشخاص
وأبدت تركيا رغبتها يف أن ترى . ة لتعزيز حرية التعبري على إرادة اجلماهريية العربية الليبي    دليالً

  .زيادة مستمرة يف تصميم اجلماهريية العربية الليبية على تعزيز حقوق اإلنسان
وأشارت فرنسا إىل حالة الالجئني؛ وادعاءات بشأن االحتجاز التعسفي والتعـذيب             -٨٢

 ال تزال سارية املفعول فيمـا يتعلـق         واملعاملة السيئة واالختفاء القسري؛ وعقوبة اإلعدام، اليت      
منظمات غري حكومية هلا خربة يف ميدان حقوق اإلنسان؛         عدم وجود   بعدد كبري من اجلرائم؛ و    

  .وقدمت فرنسا توصيات. املفروضة على حرية التعبري وتكوين اجلمعياتالشديدة والقيود 
يف كل املعاهـدات    والحظت بيالروس بارتياح أن اجلماهريية العربية الليبية طرف           -٨٣

ورحبت بيالروس بعزم البلـد     .  وتتعاون مع هيئات املعاهدات    الدولية حلقوق اإلنسان تقريباً   
على رفع مستويات عيش سكانه، والحظت النجاحات احملقَّقة يف جماالت الصحة والتعلـيم             

والحظت دور مركز البحوث االجتماعية     . فةيوالعمل والرعاية االجتماعية للجماعات الضع    
. قنياملتخـذة لفائـدة املعـو     والسياسات املتواصلة لتخفيف وطأة الفقر، وأشادت بالتدابري        

  .وقدمت بيالروس توصيات
والحظت تشاد بارتياح عملية املشاورات اليت جرت يف سياق إعداد التقرير الوطين،              -٨٤

 الشامل ولتعزيز   ما يدل على األمهية اليت توليها اجلماهريية العربية الليبية لالستعراض الدوري          
والحظت أن اجلماهريية العربية الليبية طرف يف معظـم الـصكوك           . ومحاية حقوق اإلنسان  

  .وقدمت تشاد توصية. الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
فمنـهم مـن دخـل      . وأوضح الوفد املسائل املتعلقة بإبعاد مهاجرين وطاليب جلـوء          -٨٥

ية أو بدون وثائق، وآخرون، ينتمـون إىل تنظيمـات          اجلماهريية العربية الليبية بصفة غري شرع     
 وبّراً، وسعت اجلماهريية العربية الليبية إىل تزويدهم باالحتياجـات          إجرامية، حاولوا العبور حبراً   

فهي .  ال الجئني  وعالوة على ذلك، تعترب اجلماهريية العربية الليبية املهاجرين ضيوفاً        . األساسية
ورغـم أن   . وحتاول تسوية الوضع بينهم وبلـداهنم األصـلية       ا  تسمح هلم بالبقاء على أراضيه    

، فقد أنشئت جلنـة مـشتركة    ١٩٥١اجلماهريية العربية الليبية مل تنضم إىل اتفاقية جنيف لعام          
للنظر يف االتفاقية والدخول يف حوار مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بغيـة               

ومنحت املفوضية،  .  يف اجلماهريية   رمسياً ية أن تؤدي مهامهاً   التوصل إىل صيغة ميكن هبا للمفوض     
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وتعني وقـف   . دون أي إذن، صفة الالجئ لبعض املهاجرين، وأدوا أمواال لُيمَنحوا هذه الصفة           
  .وقد اتصل البلد باملفوضية السامية، وجتري اآلن مشاورات لتسوية املسألة. اإلجراء
. رِج عن مجيع من نشروا أخبـارا كاذبـة        أما خبصوص اعتقال الصحفيني، فقد أُف       -٨٦

  .وستجرى حتقيقات
ورّداً على األسئلة املتعلقة بفرض قيود على حرية التعبري والرأي والصحافة، أعادت              -٨٧

ولـدى  . اجلماهريية العربية الليبية تأكيدها بأنه ميكن ألي مواطن أن يعرب حبرية عن آرائـه      
. ومثة وسائط إعالم أخرى مملوكـة خلـواص       البلد صحف مستقلة عديدة انتقدت اإلدارة،       

ويوجد قيد النظر مشروع قانون بشأن هذه املسألة ولكنه مل ُيَسن بعد، وسيجري عما قريب               
  . لتسوية املسائل العالقة١٩٧٢تعديل قانون الصحافة لعام 

ت الصلة منذ أكثـر     وفيما يتعلق بالعقاب البدين، مل ُتطبَّق العقوبات أو اجلزاءات ذا           -٨٨
وخيـضع قـانون    .  يف حالتني تتعلقان باحلرابة، وهي أخطر جرمية إرهابية         سنة، إالّ  ٤٠ من

  .العقوبات للمراجعة، وستلغى هذه العقوبة
وخبصوص القضية املثارة بشأن احملكمة الشعبية وحمكمة أمن الدولة، فهما حمكمتان             -٨٩

كمة عادية حيكمها قـانون     ومل تعد احملكمة الشعبية قائمة، وحمكمة أمن الدولة حم        . خمتلفتان
وال يتمتع أي من أعـضاء احملكمـة     . وتتألف من قضاة تعيِّنهم حمكمة االستئناف     . العقوبات

وميكن تقدمي أي شـكوى بـشأن       . بامتيازات خاصة ختتلف عن امتيازات القضاة اآلخرين      
كمـة  ومبا أن قراراهتا ميكن الطعن فيها لـدى احمل        . أعضائها، وختضع إلشراف احملكمة العليا    

  .العليا، فهي ليست حمكمة استثنائية
إن اجلماهريية العربية الليبية طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب، وتسمو االتفاقية على              -٩٠

كما ينص القانون الوطين على توفري احلماية لضحايا التعذيب واحلق يف تقدمي . القانون الوطين 
قوبات عقوبات شديدة على مقتـريف      وتفرض نصوص قانونية شىت يف قانون الع      . الشكاوى

ويواجه اجلناة الذين ثبتت إدانتهم عقوبات شـديدة،        . جرمييت التعذيب واالحتجاز التعسفي   
  .وُيحكم على بعضهم باحلبس مدة تصل إىل سنتني

ودعـت  . ، شكر الوفد كل الوفود اليت قدمت توصيات وأحاط هبا علمـاً           وختاماً  -٩١
املنظمات غري احلكومية واجلهات األخرى املعنية ذات الصلة يف         اجلماهريية العربية الليبية كل     

 ال عدل إالّ  . نسان على أرض الواقع   اجمللس إىل زيارهتا كي تطَِّلع بنفسها على حالة حقوق اإل         
بشرع اهللا، ومن واجب اجلماهريية العربية الليبية أن هتتدي مبا جاء يف القرآن الكرمي، الـذي                

  . إمياننا يزكينا إالّإننا كلنا سواسية واليقول 
  .وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أهنا تتطلع إىل حوار بّناء وفعال مع مجيع الدول  -٩٢
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت اجلماهريية العربية الليبية يف التوصيات التالية اليت قُدمت خالل احلـوار              -٩٣

  :التفاعلي، واليت حتظى بتأييدها
التدابري الالزمة لالنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي        أن تتخذ     -١-٩٣

  ؛)عمان(اإلعاقة 
للتعذيب يتوافق والتزاماهتا مبوجـب العهـد       اً  تعريفأن تعتمد وتنفِّذ      -٢-٩٣

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن           
  ؛)الواليات املتحدة(قاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضروب املعاملة أو العقوبة ال

حملية تلغي مطلَقاً ممارسات التعذيب على أراضـيها         قواننيأن تعتمد     -٣-٩٣
  ؛)الواليات املتحدة(

اجلهود الرامية إىل تعزيز سيادة القانون واملؤسسات الوطنية        أن تكثف     -٤-٩٣
  ؛)فييت نام(حلماية حقوق اإلنسان 

بذل اجلهود يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حسب         صل  أن توا   -٥-٩٣
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(احتياجات اجملتمع اللييب ومتطلباته 

جهودها الرامية إىل معاجلة اآلثار السلبية للعقوبات الـيت         أن تواصل     -٦-٩٣
  ؛)٢()السودان(فُرِضت عليها يف التسعينات من القرن املاضي 

نفيذ تعهداهتا الطوعية بتعزيز حقوق اإلنسان من خـالل         تأن تواصل     -٧-٩٣
عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية بغية           
منع ازدواجية املعايري يف التعامل مع بلدان حمددة وتشجيع احلوار بـني الـدول              

ان مطيـة   ِعوض اللجوء إىل القوة أو فرض تدابري قسرية أو اختاذ حقوق اإلنـس            
  ؛)السودان(للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

جهودها يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات         أن تواصل     -٨-٩٣
  ؛)األردن(األساسية األخرى للشعب اللييب 

جهودها فيما يتعلق بتعزيز التثقيـف يف جمـال حقـوق           أن تواصل     -٩-٩٣
  ؛)مصر(نسان اإلنسان واآلليات الوطنية حلماية حقوق اإل

الشعب اللـييب يف جمـال      جهودها اإلجيابية لتعزيز ثقافة     أن تواصل      -١٠-٩٣
  ؛)كوبا(حقوق اإلنسان 

__________ 

2 Recommendation as read during the interactive dialogue: “Continue efforts to face the adverse 
effects of the sanctions imposed between 1992 and 1993” (Sudan). 
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  ؛)أذربيجان(جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أن تواصل    -١١-٩٣
األطفال، دون متييز، جبميع    كل  التدابري املناسبة لكفالة متتع     أن تتخذ     -١٢-٩٣

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية (حقوق اإلنسان
 نظـامني اليف مسألة منح دور أكرب للقطاع اخلاص يف تطوير          أن تنظر     -١٣-٩٣

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لتعليم والرعاية الصحية الوطنيني ل
إمكانية اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة التمييز ضد املرأة       أن تبحث     -١٤-٩٣

  ؛)ماليزيا(
حتسني السياسات والربامج الرامية إىل النـهوض بوضـع         أن تواصل     -١٥-٩٣
  ؛)ميامنار(ومحاية الطفل لنساء والفتيات ا

  ؛)أذربيجان(تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة أن تواصل   -١٦-٩٣
التعليم واملقرر  احلق يف   يف مسألة دعوة املقرر اخلاص املعين ب      أن تنظر     -١٧-٩٣

األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، ضـمن         اخلاص املعين مبسألة بيع     
إطار للتعاون بني الطرفني، باعتبار ذلك خطوة بناءة من أجل تعزيز احلماية بقدر             

  ؛)٣()مجهورية فرتويال البوليفارية(فة يضعلأكرب هلذه الفئة ا
ا تقاريرهوأن تقدم   تعاوهنا النشيط مع آليات األمم املتحدة       أن تواصل     -١٨-٩٣

  ؛)كوبا(الدورية إىل هيئات املعاهدات، حسب االقتضاء 
التعاون مع مفوضـية األمـم املتحـدة        جمال  جهودها يف   أن تواصل     -١٩-٩٣

 يف جملـس حقـوق اإلنـسان    السامية حلقوق اإلنسان مبا أهنا أصبحت عـضواً      
  ؛)املغرب(

سياسات وقوانني لتعزيز حقوق املرأة ومكافحـة التمييـز         أن تعتمد     -٢٠-٩٣
  ؛)الربازيل(لقائم على أساس نوع اجلنس، وخباصة العنف املرتيل ا

تكثيف جهودها لتمكني املرأة، وال سيما املرأة الريفية        أن تدأب على      -٢١-٩٣
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(

جهودها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان واملـساواة بـني          أن تواصل     -٢٢-٩٣
  ؛)تونس(ملرأة يف سوق العمل إشراك اوأن تكفل اجلنسني، 

__________ 

3 Recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider inviting the Special 
Rapporteur on the right to education, and the Special Rapporteur on trafficking in persons, 
especially in women and children; within a framework of mutual cooperation, as a constructive 
step towards the consolidation of a greater protection to this vulnerable group” (Bolivarian 
Republic of Venezuela). 
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التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة، مبا يف ذلك النهوض أن تواصل     -٢٣-٩٣
  ؛)أذربيجان(بتمكني املرأة 

جهودها من أجل تعزيز دور املرأة يف احلياة االجتماعيـة          أن تواصل     -٢٤-٩٣
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والعامة ومحايتها من العنف 

تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيـز دور املـرأة يف احليـاة            ن تواصل   أ  -٢٥-٩٣
  ؛)بيالروس(االجتماعية والسياسية 

التدابري والسياسات الرامية إىل تعزيز دور املرأة ومـشاركتها         أن تعزز     -٢٦-٩٣
  ؛)فييت نام(يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبلد بفعالية 

ها اخلاصة لتمكني املرأة يف شىت اجملاالت، وال سيما         جهودأن تواصل     -٢٧-٩٣
  ؛)مصر(يف سوق العمل 

اجلهود الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف مجيـع ميـادين           أن تكثف     -٢٨-٩٣
  ؛)بنغالديش(احلياة االجتماعية واالقتصادية باملوازاة مع التقدم احملرز يف التعليم 

  ؛)األردن(دور املعوقني يف اجملتمع جهودها يف جمال تعزيز أن تواصل   -٢٩-٩٣
وأن ذوي االحتياجات اخلاصـة     املبذولة لفائدة   جهودها  أن تواصل     -٣٠-٩٣

  ؛)املغرب(متتعهم باإلعفاء من أداء بعض الرسوم تكفل 
وترية عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق بإعفاء األطفال        أن تسرِّع     -٣١-٩٣

  ؛)اليمن(وخارجها النقل داخل املدن رسوم املعوقني من 
 بشأن تغطية بعـض     ٢٠٠٧ لعام   ٩٠٨تنفيذ قرارها رقم    أن تواصل     -٣٢-٩٣

  ؛)الكويت(التكاليف بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة 
اختاذ تدابري عملية لضمان املشاركة الفعالة للمـرأة يف      أن تدأب على      -٣٣-٩٣

  ؛)باكستان(امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
عقوبـات  يف مسألة إصدار قرار بالوقف االختياري لتنفيـذ  أن تنظر     -٣٤-٩٣

  ؛)٤()املكسيك(اإلعدام 
اخلطوات الالزمة لكفالة خضوع قـوات األمـن للرقابـة          أن تتخذ     -٣٥-٩٣

  ؛)كندا(القانونية وعملها وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان 

__________ 

4 Recommendation as read during the interactive dialogue : “Consider to issue a moratorium on 
executions of death penalty sentences; with a view to the abolition of capital punishment; review 
provisions to reduce the number of offenses which carry the death penalty, particularly those 
relating to the establishment of groups, organizations or associations” (Mexico). 
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د املرأة والطفـل،    ف ض ـة للقضاء على العن   ـتدابري شامل أن تتخذ     -٣٦-٩٣
وال سيما باعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة، على النحو الذي            

  ؛)تايلند(أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
جهود وأن تعزز   حيظر مجيع أشكال االجتار باألشخاص      اً  قانونأن تسن     -٣٧-٩٣

وحدة لتحديد الـضحايا وتـوفري      اإلجراءات امل وأن تنفِّذ   هيئات إنفاذ القوانني    
  ؛)الواليات املتحدة(احلماية هلم 

مكافحة االجتار باألشخاص، وال سـيما      الرامية إىل   اجلهود  أن تعزز     -٣٨-٩٣
بالنظر يف مسألة وضع قانون وطين شامل وخطة عمل للقـضاء علـى االجتـار               

  ؛)بيالروس(باألشخاص ومحاية الضحايا 
الشرطة وحرس الـسجون    رجال  تدريب  تطوير أساليب   أن تواصل     -٣٩-٩٣

  ؛)مصر( يف جماالت حقوق اإلنسان مواهليئة القضائية وتثقيفه
 عن مجيع احملتجزين بدون سند قانوين، مبن فيهم مـن           فوراًأن تفرج     -٤٠-٩٣

  ؛)سلوفاكيا(أمتوا املُدد احملكوم عليهم هبا ومن برأهتم احملاكم 
التمتع الكامل دون عراقيـل     فل  وأن تك بااللتزامات الدولية   أن تفي     -٤١-٩٣

  ؛)اجلمهورية التشيكية(حبرية التعبري 
  ؛)سويسرا(مجيع األحكام اليت جترِّم حرية التعبري أن تلغي   -٤٢-٩٣
 لاللتزامات الدولية   املناخ لوسائط إعالم حرة ومستقلة وفقاً     أن توفر     -٤٣-٩٣

  ؛)سلوفاكيا(للجماهريية العربية الليبية 
ة النقابات لضمان املعاملة العادلة يف حالـة املنازعـات          حريأن تعزز     -٤٤-٩٣

التوافق التام  وأن تكفل    مهاجرين،   املتعلقة بالعمل، وال سيما عندما تشمل عماالً      
جلميع قوانني العمل احمللية مع العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              

  ؛)تايلند(واالجتماعية والثقافية 
ية إىل حتسني مستوى معيشة سـكاهنا، مـع   جهودها الرامأن تواصل     -٤٥-٩٣

مراعاة التوزيع العادل لثمرات تلك اجلهود بني مجيع قطاعات اجملتمع وفئاته وبني            
  ؛)اجلزائر(خمتلف املناطق 

العمل من أجل حتسني احلالة البشرية واملادية النامجة عـن          أن تواصل     -٤٦-٩٣
  ؛)قطر(املاضي العقوبات االقتصادية خالل فترة التسعينات من القرن 

مكافحة الفقر، مع إيـالء العنايـة الواجبـة للتباينـات           أن تواصل     -٤٧-٩٣
  ؛)ميامنار(االقتصادية بني املناطق  - االجتماعية

  ؛)بيالروس(خطوات إضافية لتقليص نسبة وفيات الرضع أن تتخذ   -٤٨-٩٣
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ركيز إحراز التقدم يف جمايل التعليم والرعاية الصحية، مع ت        أن تواصل     -٤٩-٩٣
خاص على املرأة والطفلة، بغية حتقيق هديف التعليم اجليد النوعية ونظـام جيـد              

  ؛)ميامنار(للرعاية الصحية 
جهودها لزيادة فرص العمل املتاحة للنساء املتعلمـات يف         أن تواصل     -٥٠-٩٣

  ؛)السودان(اجلماهريية العربية الليبية 
ن تتقاسم مع بلدان أخـرى،      اجلماهريية العربية الليبية إىل أ    أن تدعى     -٥١-٩٣

ومنها بلدي، السودان، خربهتا يف حتقيق مستوى معيشي الئق لألسـر الـضعيفة           
  ؛)السودان(الدخل، وال سيما بتزويدها حبافظة استثمار 

التدابري املناسبة إلتاحة إمكانية االستفادة الكاملة من مصادر        أن تتخذ     -٥٢-٩٣
  ؛) اإلسالميةمجهورية إيران(املياه احملسَّنة للسكان 

وأن العمل اجلاري لتدريب موظفي هيئة التدريس املؤهلني        أن تواصل     -٥٣-٩٣
فرص التعليم جلميع القطاعات والفئات االجتماعيـة يف خمتلـف املنـاطق            توفر  

  ؛)اجلزائر(
مواد التعليم املستعملة يف مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة        أن حتسِّن     -٥٤-٩٣

اجلمهوريـة العربيـة     ( واجتماعياً اجملتمع، اقتصادياً لضمان اندماجهم الكامل يف     
  ؛)السورية

مجهورية كوريـا الـشعبية     (جهودها لتعزيز قطاع التعليم     أن تواصل     -٥٥-٩٣
  ؛)الدميقراطية

التعليم، وال سيما مبواصلة العمل من أجل حتـسني         أن تعزز وحتسِّن      -٥٦-٩٣
  ؛)البحرين(التعليم باستعمال تكنولوجيا املعلومات 

جهودها لتعزيز احلق يف التعليم، وخباصـة تعلـيم ذوي          أن تواصل     -٥٧-٩٣
  ؛)اململكة العربية السعودية(االحتياجات اخلاصة 

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وبرامج التوعيـة الـيت          أن تواصل     -٥٨-٩٣
تضطلع هبا املنظمات احلكومية وغري احلكومية إلشاعة ثقافة حقـوق اإلنـسان            

  ؛)ية السعوديةاململكة العرب(
تعزيز سياستها الناجحة يف جمال التعلـيم، وذلـك يف         أن تدأب على      -٥٩-٩٣

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(ظروف تكفل املساواة الكاملة يف احلصول عليه 
جهودها، يف السياق األفريقي ومن خالل التعـاون مـع          أن تواصل     -٦٠-٩٣

حلول مجاعية ملشكل اهلجرة غري الشرعية      البلدان األوروبية املعنية، من أجل إجياد       
  ؛)اجلزائر(
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يف درب احلوار مع جرياهنا املباشرين ومع االحتاد األورويب،         أن متضي     -٦١-٩٣
 مواجهة حتديات اهلجرة بالروح اإلنسانية واجلماعية  على أن يواصلوا سوياً   حرصاً

  ؛)مالطة (اليت التزموا هبا مجيعاً
يدة للتمويل الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية       آلياهتا العد أن تواصل     -٦٢-٩٣

خارج أفريقيا،  إىل  نطاق هذه الربامج    وأن توسِّع   للهجرة غري الشرعية يف أفريقيا،      
  ؛)بنغالديش(مبساعدة من اجملتمع الدويل 

عدم وجود أي ممارسات تنطوي على التمييز على أسـاس          أن تكفل     -٦٣-٩٣
  ؛)بولندا(ق بطرد املهاجرين األصل اإلثين أو القومي فيما يتعل

منح املساعدة اإلنـسانية الالزمـة للمهـاجرين يف         أن تدأب على      -٦٤-٩٣
  ؛)فييت نام(اجلماهريية العربية الليبية 

التدابري الالزمة لضمان أن ُيعاَمل العمال املهاجرون علـى         أن تتخذ     -٦٥-٩٣
  ؛)تايلند(أساس خال من التمييز 

رية ملساعدة البلدان، مبوافقتـها، يف تـسوية        اجلهود اجلا أن تواصل     -٦٦-٩٣
  .)باكستان(الرتاعات السياسية وكذلك يف حتسني هياكلها األساسية للتنمية 

 ٣-٩٣ و ٢-٩٣ة العربية الليبيـة أن التوصـيات املرقمـة          ـوترى اجلماهريي   -٩٤
  . أو هي يف طور التنفيذ الواردة أعاله قد ُنفِّذت أصال٤٠ً-٩٣ و٣١-٩٣و

اجلماهريية العربية الليبية يف التوصيات التالية، وسـتقدم ردودهـا يف           وستنظر    -٩٥
 يتعدى ذلك الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان، يف           الاألجل الالزم، على أ   

وسُتدَرج ردود اجلماهريية العربية الليبية على هذه التوصـيات يف          . ٢٠١١مارس  /آذار
  :دورته السادسة عشرةالتقرير اخلتامي الذي سيعتمده اجمللس يف 

أن تنضم إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليهـا              -١-٩٥
  ؛)مصر(بعد 
أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب             -٢-٩٥

  ؛)العراق(
  ؛)العراق(أن تنضم إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣-٩٥
 املتعلقة بوضـع    ١٩٥١ة االنضمام إىل اتفاقية عام      أن تنظر يف مسأل     -٤-٩٥

  ؛)تشاد(الالجئني والربوتوكول امللحق هبا 
أن تصدر قوانني بشأن وضع الالجئني ملعاجلـة حالتـهم يف البلـد               -٥-٩٥

  ؛)العراق(
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أن تسعى إىل اختاذ اخلطوتني التاليتني لتنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق            -٦-٩٥
إدخـال  ) ب(اعتماد دستور واحد مكتـوب؛ و ) أ: (هااإلنسان اليت انضمت إلي   

  ؛)اليابان( بشأن حظر ممارسة التعذيب تعديل على قانون العقوبات ليشمل أحكاماً
 من  هاأن تشجع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على التماس اعتماد          -٧-٩٥

  ؛)اجلزائر(جلنة التنسيق الدولية 
ور النمطية املتعلقة بدور املرأة     أن تعتمد خطة وطنية للقضاء على الص        -٨-٩٥

يف اجملتمع وأن ُتسرِّع وترية عملية اإلصالح لضمان املساواة بني الرجل واملرأة،            
، وذلك  املرياثمبا يف ذلك فيما يتعلق بنقل اجلنسية وحبضانة األطفال والطالق و          

  ؛)املكسيك(متاشياً مع توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
وجه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصـة          أن ت   -٩-٩٥

  ؛)الربازيل(
أن تدعو، على سبيل األولوية، الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز              -١٠-٩٥

التعسفي واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أراضيها للتحقيق بصفة خاصة           
اهتم وممارسـة التعـذيب     يف قضايا االحتجاز التعسفي واحتجاز من قضوا عقوب       

  ؛)فرنسا( هلذه املمارسات واملعاملة السيئة، وأن تضع حداً
أن تسمح للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بزيارة البلـد وأن        -١١-٩٥

  ؛)سويسرا(تكفل وصوله إىل مجيع أماكن االحتجاز 
يارة، وأن أن تسمح للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بالقيام بز   -١٢-٩٥

  ؛)سلوفاكيا(متنحه إذنا تاما بولوج مجيع مراكز االحتجاز 
  ؛)٥()املكسيك(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -١٣-٩٥
أن تراجع األحكام لتقليص عدد اجلرائم الـيت تـؤدي إىل عقوبـة               -١٤-٩٥

اإلعدام، وال سيما تلك اليت تتعلق بإنشاء مجاعـات أو منظمـات أو رابطـات            
  ؛)٦()املكسيك(

__________ 

5 Recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider to issue a moratorium on 
executions of death penalty sentences; with a view to the abolition of capital punishment; review 
provisions to reduce the number of offences which carry the death penalty, particularly those 
relating to the establishment of groups, organizations or associations” (Mexico). 

6 Recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider to issue a moratorium on 
executions of death penalty sentences; with a view to the abolition of capital punishment; review 
provisions to reduce the number of offenses which carry the death penalty, particularly those 
relating to the establishment of groups, organizations or associations” (Mexico). 
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 لتنفيذ عقوبـة اإلعـدام بغـرض إلغائهـا           اختيارياً أن تعتمد وقفاً    -١٥-٩٥
  ؛)الربازيل(

اجلمهوريـة  (أن تتخذ اخلطوات ذات الصلة إللغاء عقوبة اإلعـدام            -١٦-٩٥
  ؛)التشيكية

 لعقوبة اإلعدام وأن تعدِّل عقوبات اإلعـدام         اختيارياً أن تفرض وقفاً    -١٧-٩٥
  ؛)سلوفاكيا (لغاء عقوبة اإلعدام كلياًالقائمة إىل عقوبات حبس، وذلك بغرض إ

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٦أن متتثل ألحكام املادة       -١٨-٩٥
والسياسية، وأن تتحرك حنو اعتماد وقف اختياري لعقوبة اإلعدام بغرض النظـر           

  ؛)فرنسا (يف مسألة إلغائها هنائياً
  اختياريـاً  وأن تعتمد وقفـاً   أن تعدِّل مجيع عقوبات اإلعدام القائمة         -١٩-٩٥

لعقوبة اإلعدام كخطوة يف اجتاه إلغائها، كما أُعِلن يف الوثيقة اخلضراء الكـربى             
  ؛)اململكة املتحدة(حلقوق اإلنسان يف عصر اجلماهري 

 هلـا    اختيارياً أن تلغي عقوبة اإلعدام وأن تعتمد، على أية حال، وقفاً           -٢٠-٩٥
  ؛)أستراليا (ماًكتدبري مؤقت يف اجتاه إلغائها متا

  ؛)سويسرا ( لعقوبة اإلعدام بغرض إلغائها متاماً اختيارياًأن تعتمد وقفاً  -٢١-٩٥
السجون لوكاالت الشؤون اإلنسانية الدوليـة      زيارة  أن تكفل حرية      -٢٢-٩٥

لتقيِّم حالة السجناء احملتجزين دون حماكمة أو الذين ال يزالون رهن االحتجـاز             
  ؛)أستراليا (حبقهمحكام الصادرة بعد تربئتهم أو تعديل األ

 للمعايري الدولية، يف مجيع ما ِادُّعي أن قـوات األمـن   أن حتقق، وفقاً    -٢٣-٩٥
ارتكبته من جرائم االختفاء القسري والتعذيب واملعاملة السيئة، وأن تقدم اجلناة           
إىل العدالة وتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب            

  ؛) املتحدةاململكة(
أن تلغي أحكام القانون الوطين اليت جتيز استخدام العقـاب البـدين              -٢٤-٩٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
  ؛)سويسرا(أن تلغي العقاب البدين قانوناً وممارسةً   -٢٥-٩٥
أن تعلن نتائج حتقيق احلكومة الليبية يف حوادث القتل اليت حصلت يف   -٢٦-٩٥

  ؛)أستراليا (١٩٩٦يف عام " أبو سليم"سجن 
أن تلغي مجيع القوانني اليت تنطوي على التمييز فيما يتعلق بـالزواج              -٢٧-٩٥

  ؛)كندا( وذلك بغرض تعزيز املساواة قانوناً وممارسةً املرياث،والطالق و
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أن تكفل احترام احلق يف حياة خاصة، على حنو ما يـضمنه العهـد                -٢٨-٩٥
ة والثقافية، الذي انـضمت إليـه       الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي    

اجلماهريية العربية الليبية، وذلك مبراجعة قانوهنا الوطين الذي جيـرِّم العالقـات            
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسية بالتراضي خارج نطاق الزواج 

أن تلغي القوانني اليت تقيِّد إنشاء صحافة حـرة ومـستقلة، ومنـها             -٢٩-٩٥
ون ـ والقان ١٩٧٢ لعام   ١٢٠م  ـون رق ـلقان وا ١٩٧٢ لعام   ٧٦القانون رقم   

  ؛)الواليات املتحدة (١٩٧٣ لعام ٧٥رقم 
  ).الربازيل(أن تعزز حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   -٣٠-٩٥

  :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد اجلماهريية العربية الليبية  -٩٦
اص بـاحلقوق   أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخل         -١-٩٦

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 
  ؛)العراق(االختفاء القسري 

أن حتقق يف مجيع ما ِادُّعي أنه حصل من حاالت االختفاء القسري، وأن           -٢-٩٦
  ؛)رنساف(تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى       ١٤أن تقدم إعالنني مبوجب املادة        -٣-٩٦
 من اتفاقية مناهضة التعذيب لالعتـراف       ٢٢مجيع أشكال التمييز العنصري واملادة      

  ؛)مجهورية كوريا(بآلييت تقدمي الشكاوى الفردية املنشأتني مبوجب هاتني املعاهدتني 
 التفاقية األمم ١٩٦٧ضمام إىل بروتوكول عام أن تنظر يف مسألة االن    -٤-٩٦

 بشأن اللجـوء؛ وأن توقـع       املتحدة املتعلقة بوضع الالجئني؛ وأن تعتمد قانوناً      
مذكرة تفاهم مع مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني تضفي الـصبغة            

ـ  الرمسية على وجود املفوضية يف اجلماهريية العربية الليبية وتتيح هلا فرصاً           رب  أك
  ؛)الواليات املتحدة(لالتصال باحملتجزين من طاليب اللجوء واملهاجرين 

  وطنياًأن تنضم إىل الصكوك الدولية حلماية الالجئني وأن تعتمد قانوناً    -٥-٩٦
بشأن اللجوء وتنشئ اهلياكل اإلدارية املناسبة، وأن تتوصل إىل اتفاق رمسي مـع             

ئني حيدد وجود الوكالة وعملياهتا يف      مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالج     
  ؛)كندا(البلد 
أن تعدِّل أو تلغي، كما أوصت بذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،             -٦-٩٦

القوانني اليت تفرض عقوبة اإلعدام على جرائم غري خطرية، منها ممارسة احلق يف             
ـ               اس حرية التعبري أو الرأي أو إنشاء مجاعات أو منظمات أو رابطات علـى أس

 مـن   ٢٠٧ و ٢٠٦املادتان   (١٩٦٩يديولوجي سياسي خمالف ملبادئ ثورة عام       إ
  ؛)إسرائيل) (قانون العقوبات
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 وممارسةً، وأن تعدِّل مجيـع أحكـام        أن تكفل املساواة للمرأة، قانوناً      -٧-٩٦
) مبا يف ذلك تعدد الزوجـات     (القانون املنطوية على التمييز فيما يتعلق بالزواج        

 كما أوصت بذلك جلنـة      ملرياث،ضانة األطفال والطالق وا   ووصاية الذكور وح  
  ؛)إسرائيل(القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل 

أن تستعرض التقييم املتعلق بعدم وجود أي متييز عنـصري داخـل              -٨-٩٦
البلد، كما أوصت بذلك جلنة القضاء على التمييز العنصري، وأن تعتمد قوانني            

نصري، وال سيما إزاء األفارقة السود، وأن حترص على أن ُيعاَمل           حتظر التمييز الع  
العمال املهاجرون بطريقة خالية من التمييز، كما أوصت بذلك جلنـة احلقـوق             

  ؛)إسرائيل(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أن تعزز التدابري الرامية إىل التحقيق الشامل يف ادعاءات التعـذيب             -٩-٩٦

 كل املسؤولني عنها وتعاقبهم     تجاز التعسفي، وأن تالحق قضائياً    واالختفاء واالح 
  ؛)كندا(على النحو املناسب 

       يف " أبـو سـليم   "ة بأمساء مجيع من قُِتلوا يف سـجن         ـأن تنشر قائم    -١٠-٩٦
 وأن تقدم إىل أسرهم شهادات وفاة تبني مكان الوفـاة وتارخيهـا             ١٩٩٦عام  

  ؛)حدةاململكة املت(ومالبساهتا الدقيقة 
أن تراعي التزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             -١١-٩٦

 رهن االحتجـاز اإلداري وبوضـع حـد         والسياسية بتحرير من يوجدون حالياً    
  ؛)سويسرا(لالحتجاز التعسفي والتعذيب 

أن تلغي مجيع احملاكم اخلاصة واملؤسسات ذات الصلة، مبا يف ذلـك              -١٢-٩٦
ة ومكتب االدعاء العام، وأن تلغي مجيع القـوانني واألحكـام           حمكمة أمن الدول  

والصالحيات املتصلة باحملكمة الشعبية، وذلك متاشياً مع شروط احملاكمة العادلة          
املنصوص عليها يف الصكوك الدستورية الليبية واالتفاقيات الدولية ذات الـصلة           

  ؛)كندا(اليت وقعت وصدقت عليها 
لقضاء واملعايري الدولية للمحاكمة العادلة، مبا يف       أن تكفل استقالل ا     -١٣-٩٦

ذلك احلق يف اخلضوع للمحاكمة بسرعة وحق الشخص يف أن ُيخَبـر بالتـهم              
املوجهة إليه واحلق يف دفاع الئق وحق الشخص يف توكيل حمام من اختياره واحلق     

  ؛)إسرائيل(يف استئناف احلكم أمام حمكمة أعلى 
ون اليت جترم ترويج معلومات ُتعتـرب ملطِّخـة         أن تلغي أحكام القان     -١٤-٩٦

 من قـانون    ١٧٨لسمعة اجلماهريية العربية الليبية يف اخلارج، مبا يف ذلك املادة           
  ؛)الواليات املتحدة(العقوبات اللييب 
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أن تراجع القوانني وتلغي األحكام اليت جيوز مبوجبها إصدار عقوبـة             -١٥-٩٦
طيخ مسعة البلد أو زعزعة الثقة به يف اخلارج تصل إىل حد احلبس املؤبد يف حالة تل

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
أن تتخذ تدابري حلماية حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات، وذلـك              -١٦-٩٦

مبواصلة إصالحاهتا لقانون الصحافة وقانون العقوبات جلعلهما مطابقني لقانوهنـا          
شبكة اإلنترنت استخدام   األساسي وللمعايري الدولية وبإهناء القيود املفروضة على      

  ؛)فرنسا(وبالسماح حبرية إنشاء الرابطات 
أن تشجع خلق بيئة الئقة للتمتع الكامل حبرية تكوين اجلمعيات، مبا             -١٧-٩٦

يف ذلك إنشاء نقابات عمالية ومنظمات مستقلة عن احلكومة؛ وأن تباشر عملية            
ريـة تكـوين     تتعدى القيود علـى ح     ت الصلة لضمان أالّ   مراجعة لألحكام ذا  

اجلمعيات تلك املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
  ؛)املكسيك(

أن تنظر يف مسألة سن مزيد من األحكام حلمايـة حريـة تكـوين                -١٨-٩٦
اجلمعيات وحرية التعبري وحقوق الطعن القضائي، مبا يف ذلك مبواءمة مجيع مواد            

  ؛)أستراليا(قوانني ذات الصلة مع املعايري الدولية قانون العقوبات وغريه من ال
أن تلغي القوانني اليت جترِّم ممارسة حقوق حريـة التعـبري وتكـوين               -١٩-٩٦

ممارستهم السلمية  بسبب  اجلمعيات والتجمع، وأن تكفل اإلفراج عن احملتجزين        
  ؛)كندا(هلذه احلقوق 

ات الصلة يف قانون     واملواد ذ  ١٩٧٢ لعام   ٧١أن تلغي القانون رقم       -٢٠-٩٦
العقوبات اليت جترِّم حرية تكوين اجلمعيات، وأن تكفل عدم تعرض من يـسعون             

  ؛)سلوفاكيا(إىل إنشاء رابطات ألي مضايقة أو مالحقة 
أن تعتمد تدابري إلنشاء املؤسسات القانونية واإلدارية الالزمة لضمان           -٢١-٩٦

راعاة اإلجراءات الواجبـة    حقوق املهاجرين وطاليب اللجوء، وخباصة احلق يف م       
  ؛)املكسيك(واحترام مبدأ عدم اإلبعاد 

أن تعتمد أنظمة تشريعية وإدارية تتيح للمهاجرين إمكانية تقدمي طعن            -٢٢-٩٦
موجِب لتعليق التنفيذ يف قرار اإلبعاد القسري يف احلاالت اليت ميكن أن يتعرضوا             

  ؛)بولندا(اهنم األصلية فيها للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف بلد
أن تنفِّذ بالكامل االتفاقية اليت حتكم جوانب حمـددة مـن مـشاكل             -٢٣-٩٦

     الالجئني يف أفريقيا وأن حتترم القانون الدويل لالجـئني؛ وأن تـربم، يف أقـرب               
 على صعيد املقر مع مفوض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون            وقت ممكن، اتفاقاً  

  ؛)فرنسا(الالجئني 



A/HRC/16/15 

29 GE.11-10095 

أن تدعم مبدأ عدم اإلبعاد فيما خيص الالجئني وطاليب اللجـوء، وأن            -٢٤-٩٦
حتمي حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم مـن حيـث             

  ).الربازيل(اهلجرة 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعـرب عـن          /ومجيع االستنتاجات و    -٩٧

وال ينبغي تأويلـها    . الستعراضأو الدولة موضوع ا   /موقف الدولة اليت قدمتها و    
  .على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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