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                 جملس حقوق اإلنسان
        عشرة       السابعة       الدورة 

                  من جدول األعمال ٤      البند 
                                           حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  ،   **        يطاليـا     ، إ   **            ، آيرلنـدا    **         ، أملانيا   **     رائيل     ، إس   **     تونيا     ، إس  * *           أستراليا   ا،      إسباني    ن،    األرد    
        هوريـة      ، مج   **                     جلمهوريـة التـشيكية       ، ا   **    ركيا    ، ت      ولندا    ، ب   **      لغاريا    ، ب      لجيكا    ، ب   **      لربتغال ا

ـ            سـلوفاكيا    ،    **                     ، سانت كيتس ونيفيس     **      ومانيا    ، ر   **      لدامنرك    ، ا        مولدوفا   ،   **       لوفينيا      ، س
ـ    **       نلنـدا     ، ف   **      لـسطني     ، ف     رنسا    ، ف   **     لعراق    ، ا      ويسرا    ، س   **     لسويد ا   ،     طـر     ق  ،  **  ربص      ، ق
  ،   **           يختنـشتاين     ، ل   **         يتوانيـا     ، ل   **    سمربغ  لك   ،    **    تفيا    ، ال   **     لكويت    ، ا   **   ندا    ، ك   **      رواتيا ك
  ،                     يرلنـدا الـشمالية    آ                                    ململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و         ، ا     لديف    ، م   **    ملغرب    ، ا   **    الطة م
                       الواليـات املتحـدة      ،  **    لندا     ، هو       نغاريا    ، ه   **      ندوراس    ، ه   **        يوزيلندا    ، ن   **     لنمسا    ، ا       لنرويج ا

            مشروع قرار    **:          اليونان ، ن        اليابا ،        األمريكية

      ٧ ١ .../      
                                             حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية  

                     إن جملس حقوق اإلنسان،  
                                                                 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، والـصكوك                      إذ يسترشد     

                                                                 الدولية ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل ذي الصلة، 
       وإىل      ٢٠٠٦        مـارس    /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                      قرار اجلمعية العامة           إىل           وإذ يشري   

   ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨         املؤرخني  ٢ / ٥   و ١ / ٥                      قراري جملس حقوق اإلنسان 

__________           

   .    ٢٠١١      يونيه  /        حزيران  ١٥ ُ                         أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف    *  
   .                             دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان    **  
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                              ، ويشري إىل قـرار اجلمعيـة        ١ /  ١٥-  دإ                         قرار جملس حقوق اإلنسان                       وإذ يعيد تأكيد      
    ،     ٢٠١١     مارس  /      آذار ١        املؤرخ    ٢٦٥ /  ٦٥       العامة 

                                املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم                                     لعمل املتواصل الذي يضطلع به        با            ً    وإذ حييط علماً      
                                                                                               املتحدة إىل اجلماهريية العربية الليبية، واالحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربيـة، واالحتـاد             

          األورويب، 
                                                                 أن مجيع الدول ملزمة حبماية حقوق الفرد يف احلياة واحلريـة                               وإذ يؤكد من جديد     
        واألمن،

                                                     حيال إزهاق أرواح اآلالف من املدنيني وحيال تـدهور                         بالغ القلق                 وإذ يعرب عن    
               الوضع اإلنساين،

                                                      استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان يف ليبيـا منـذ                              يدين بصورة قاطعة      - ١  
                                                                            ، مبا يف ذلك استمرار االنتهاكات املنتظمة واجلسيمة حلقوق اإلنـسان،                      ٢٠١١       فرباير   /    شباط

                                                               عشوائية اليت تشن على املدنيني، والقتل خارج إطار القـضاء،                                     ال سيما اهلجمات املسلحة ال    
                                                                                        واالختفاء القسري، واالعتقال التعسفي، والتعذيب، وما تتحدث عنه التقارير مـن أعمـال          

                                                                       عنف جنسي ضد النساء واألطفال، وهي أعمال قد يشكل بعضها جرمية ضد اإلنسانية؛
           ً               ملدنيني تعسفاً، مبا يف ذلك                                      إزاء استمرار اعتقال وقتل ا                         يعرب عن بالغ قلقه     - ٢  

                                                          املدافعون عن حقوق اإلنسان واملهاجرون والصحفيون ومنهم األجانب؛

                                                        إىل احلكومة الليبية الذي أطلق يف اجللسة االسـتثنائية                   نداءه              يؤكد بإحلاح   - ٣  
                               بوقف مجيع انتهاكات حقـوق          ٢٠١١       فرباير   /       شباط   ٢٥                               جمللس حقوق اإلنسان املعقودة يف      

                                                                      ضطالع مبسؤوليتها املتمثلة يف محاية شعبها، وباإلفراج عن مجيع أولئـك                      ً       اإلنسان فوراً، واال  
  ؛                                                ضمان وصول املساعدات اإلنسانية دون معوقات ودون متييز                  ً   الذي اعتقلوا تعسفاً، و

                                                                      مجيع األطراف على احترام القانون الدويل النافذ، ال سـيما قـانون                حيث    - ٤  
                                         حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل؛

                                                                    السلطات الليبية على اختاذ خطوات فورية لضمان سـالمة الرعايـا               حيث    - ٥  
                                                                                          األجانب يف ليبيا، مبن فيهم العمال املهاجرون وموظفو األمم املتحدة واملوظفون الـدوليون             

                              ً                 وأعضاء السلك الدبلوماسي، فضالً عن محاية ممتلكاهتم؛
                      ا يف اآلونة األخـرية،                               وبالزيارة اليت قامت هب     )١ (                    بتقرير جلنة التحقيق        يرحب  - ٦  

   ؛                                                             وحيث مجيع األطراف على ضمان تنفيذ التوصيات اليت وردت يف هذا التقرير

__________           

) ١ (  A/HRC/17/44.  
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                                                                     السلطات الليبية على احترام اإلرادة الشعبية، وتطلعـات ومطالـب              حيث  - ٧  
                                                                                     شعبها، وجيدد نداءه يف هذا الصدد إلطالق حوار وطين منفتح وشامل وهادف يرمـي إىل               

                                                                  رغبة الشعب اللييب بأسره وإىل تعزيز ومحاية حقوقه اإلنسانية،                                    إحداث تغيريات ملموسة تليب   
   ؛                                                                مبا يف ذلك إجياد آليات ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة أمام الشعب اللييب

                                                                       السلطات الليبية التعاون بصورة كاملة مع جلنة التحقيق ومع اهليئات                 يناشد  - ٨  
   ؛                           واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

                                                        ساءلة والعدالة وضرورة مكافحة اإلفالت مـن العقـاب،                  بأمهية امل      ّ يذكّر  - ٩  
   ؛                                                          على احلاجة ملساءلة أولئك املسؤولني عما وقع من انتهاكات يف ليبيا                ويشدد هبذا اخلصوص 

   ؛                                                     باخلطوات اليت اختذها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية        ً حييط علماً   -  ١٠  
                              نتقايل اللييب بشأن التزامـه                                            بالبيانات الصادرة عن اجمللس الوطين اال           يرحب  -  ١١  

     ّ                                                                                     بالتقّيد بقانون حقوق اإلنسان الدويل، ويدعوه إىل اختاذ املزيد من اخلطوات ملنـع وقـوع               
                         التفاعل مـع املنظمـات                                                                    انتهاكات وجتاوزات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق زيادة           

   ؛                   الدولية حلقوق اإلنسان
                          إلنسان على حتديـد سـبل                                            مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا           يشجع  -  ١٢  

                                                         زيادة تفاعلها مع ليبيا، مبا يف ذلك عن طريق التعاون التقين؛
                                   مـن قـرار اجلمعيـة                 ٨                                       بتطبيق التدابري املذكورة يف الفقـرة               ً   حييط علماً     -  ١٣  

      ّ                                                                    ، ويذكّر بقراره القاضي باستعراض هذه املسألة حسبما يقتضيه احلـال يف               ٢٥١ /  ٦٠        العامة  
   ؛    ورات            سيستجد من تط       ضوء ما

                                      قـرار جملـس حقـوق                                                  متديد والية جلنة التحقيق املنـشأة مبوجـب               يقرر  -  ١٤  
                                                                           ويطلب من اللجنة مواصلة عملها، مبا يف ذلك بإجراء زيارات، وتقـدمي              ، ١ /  ١٥-     دإ       اإلنسان

                                                                                        عرض شفوي للمستجدات إىل اجمللس يف دورته الثامنة عشرة وتقرير ختامي مكتوب يف دورته              
   ؛            التاسعة عشرة

        جبميع              جلنة التحقيق    د   ي   تزو                                           إىل األمني العام واملفوضة السامية مواصلة             يطلب  -  ١٥  
   ؛ ا                  من االضطالع بواليته ا      تمكينه                         إدارية وتقنية ولوجيستية ل                  ما يلزم من مساعدة 

                                              على ضمان استمرار رصد حالة حقـوق اإلنـسان يف             تصميمه          يعرب عن     -  ١٦  
   .                                       ليبيا، ويقرر إبقاء هذه املسألة قيد النظر

        
  


