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 املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال
               الدورة التسعون

     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٧- ٩      جنيف، 

                                                                قائمـة مسـائل ينبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري           
  )CCPR/C/LBY/4 (                                   املقدم من اجلماهريية العربية الليبيـة        الرابع 

 )٢املادة (اإلطار الدستوري والقانوين الذي جيري ضمنه تنفيذ العهد 

                                                                                                               يـرجى توضـيح ما إذا كانت أحكام العهد تسمو على أحكام القوانني احمللية، مبا يف ذلك األحكام الدستورية                    - ١
   ). ٥   و ٤                             تقرير الدولة الطرف، الفقرتان    (    ١٩٨٨ِ        ِمدت عام         ُ  اليت اعُت                          الوثيقة اخلضراء حلقوق اإلنسان و

 ُ   لُبىن    (    ٢٠٠٢ /    ١١٠٧                                                                                      يرجى اإلشارة إىل اآلليات القائمة لتفعيل آراء اللجنة، مبا يف ذلك آراؤها بشأن البالغ رقم       - ٢
   ).     ليبية                        ي ضد اجلماهريية العربية ال          يوسف اجملريس   (    ١٩٩٠ /   ٤٤٠           والبالغ رقم   )                              ضد اجلماهريية العربية الليبية     الغار

 املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة واخلصوصيات
 )٢٦ و١٧ و٣املواد (وتدابري منع التمييز 

      ويرجى   .                                                                                        يرجى اإلشارة إىل التدابري املعتمدة ملعاجلة مسألة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب - ٣
                                                       ا يف ذلك معدالت احملاكمة واإلدانة ومتوسط مدد األحكام                                                                    تقـدمي إحصـاءات حديثة العهد بشأن العنف ضد املرأة، مب          

  .                                الصادرة والعقوبات وتعويض الضحايا

َ  َّ                                   ويف ضوء التقارير اليت تفيد أن نساء وفتيات ُيتَّهمن أو ُيَدنَّ بدعوى خمالفة القانون                - ٤       ُ   ِّ     الذي ُيجرِّم       ١٩٧٣         لعام     ٧٠                                         ُ َّ       ُ 
                                                          الطرف يف إلغاء هذا القانون؟ ويرجى توضيح السبب يف                                                                          العالقـات اجلنسية خارج إطار احلياة الزوجية، هل تفكر الدولة         

                                                                                                                  احـتجاز النسـاء مبوجـب هـذا القانون يف ما يسمى مبرافق إعادة التأهيل االجتماعي وتقدمي معلومات بشأن ظروف                 
            ُ              مع العهد؟ أُيحتمل أن         ١٩٧٣         لعام     ٧٠                                                                كيف تربر الدولة الطرف توافق املمارسة اجلارية مبوجب القانون            .           احـتجازهن 

                                                                                    الدولة الطرف يف إلغاء ممارسة إجبار النساء والفتيات احملتجزات على اخلضوع لفحوص البكارة؟    تفكر
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ِ                                                                                    يـرجى اإلشـارة إىل ما إذا اتُِّخذت أي خطوات لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمال اإلرث                     - ٥ ُّ                        
   ).  ١٧         ، الفقرة  )CCPR/C/102/Add.1 (                                                 املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان  (

ِ                                                                                     يـرجى اإلشـارة إىل ما إذا اتُِّخذت أي خطوات لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق يف جمال الطالق                     - ٦ ُّ                        
   ).  ١٧                                                         املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة  (

 تدابري مكافحة اإلرهاب ومراعاة الضمانات اليت يكفلها العهد

  .                                                                                                              يرجى تقدمي معلومات عن القوانني القائمة املتصلة مبكافحة اإلرهاب يف الدولة الطرف ومدى توافقها مع العهد                - ٧
                                                                                    ُ َّ                             وينبغي أن تشمل املعلومات، ضمن مجلة أمور، تعريف اإلرهاب وأي حاالت حتلل من القانون العادي ُسنَّت يف القوانني                  

  .               ئل يف إطار العهد                                           القائمة ملكافحة اإلرهاب أو قد تثري خالف ذلك مسا

 احلق يف احلياة وحظر التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 )١٣ و٧ و٦املواد (واحلماية من الطرد التعسفي 

                                                                                                      يـرجى تقدمي معلومات بشأن عدد حاالت اإلعدام اليت حصلت يف السنوات اخلمس األخرية ونوع اجلرائم اليت                  - ٨
ِ                         فُِرضـت فيها عقوبة اإلعدا                                                    املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق       (                                               م والطريقة اليت جرى هبا تنفيذ حكم اإلعدام          ُ

َ                                  ويرجى تقدمي معلومات بشأن القائمة الدقيقة للجرائم اليت ميكن أن ُتفَرض على مرتكبها عقوبة                 ).  ٨                     اإلنسـان، الفقـرة        ُ                                                           
   ). ٧     فقرة                       تقرير الدولة الطرف، ال (                                  اإلعدام مبقتضى مشروع قانون العقوبات 

      ، مىت   ) ٧                               تقرير الدولة الطرف، الفقرة        (                      الوثيقة اخلضراء الكربى                                                      على حنو ما هو منصوص عليه يف املبدأ الثامن من            - ٩
                                                                                                                         تـنوي الدولة الطرف إلغاء عقوبة اإلعدام يف تشريعها؟ وباإلضافة إىل ذلك، هل تنظر الدولة الطرف يف مسألة التصديق                   

      لعهد؟                              على الربوتوكول االختياري الثاين ل

                                                                                                   يرجى تقدمي إحصاءات خاصة بالسنوات اخلمس األخرية بشأن املختفني وحاالت اإلعدام خارج نطاق القانون               -  ١٠
                                                                                                                    واإلعـدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة وبشأن من هم رهن االحتجاز بدون هتمة أو يف حالة احتجاز غري حمدود دون                    

   ). ٧                                                 اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة         املالحظات  (                                 حماكمة أو عقب تربئتهم من قبل احملاكم 

َ                                      كيف ترصد الدولة الطرف معاملة مجيع السجناء وتكفل التحقيق يف مجيع حاالت ما ُيزَعم من التعذيب أو سوء                   -  ١١   ُ                                                                     
               ملة ومعاقبتهم                                                                                                           املعاملـة من قبل هيئة حمايدة ونشر نتائج التحقيقات وحماكمة املوظفني املسؤولني عن التعذيب وسوء املعا               

  ؟ )  ١٠                                                         املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة  (          ُ                           بشدة إذا أُدينوا ومنح التعويض للضحايا 

                                                                                                          يرجى تقدمي معلومات بشأن اخلطوات املتخذة إللغاء احلكم باجللد أو قطع األطراف عقابا على ارتكاب جرائم                 -  ١٢
   ).  ١١                                         السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة                 املالحظات اخلتامية  (             جنائية معينة 

                                                                                                           يرجى تقدمي معلومات بشأن أحوال األجانب، وال سيما الالجئون وطالبو اللجوء، مبا يف ذلك اخلطوات الرامية                 -  ١٣
         آليات                                                            كما يرجى اإلشارة إىل اخلطوات اليت ينظر يف اختاذها إلنشاء           .                                                 إىل رصد األحوال يف مجيع مرافق احتجاز املهاجرين       

  .        أو طردهم /                                                            تتيح للمواطنني األجانب إمكانية الطعن يف مشروعية قرار احتجازهم و
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  .                                                              يرجى حتديد ما إذا كانت القصاص والدية متوافقة مع العهد وإىل أي حد -  ١٤

 )٩املادة (حق الشخص يف األمان على نفسه ويف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي 

                                                                             ة حاالت متديد مدة االحتجاز العادية قبل احملاكمة، يرجى اإلشارة إىل اخلطوات                                             يف ضوء التقارير اليت تفيد بكثر      -  ١٥
                                         املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية      (                                                                               املتخذة لتقليص تلك املدة وحتسني الرقابة القضائية ملشروعية االحتجاز ودواعيه           

   ).  ١٣                    حبقوق اإلنسان، الفقرة 

                 ً                                                      احملتجزين انفرادياً لفترات طويلة، يرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة                                                 يف ضـوء التقارير اليت تفيد حببس بعض        -  ١٦
                             وفق أي شروط تتاح للمحتجزين     .                                                                                  لكفالـة االتصال الفوري واملنتظم جلميع احملتجزين باألقارب واحملامني الذين خيتاروهنم          

                       فرصة للعرض على األطباء؟

      ميثاق  "               واملعروف باسم     ١٩٩٧                    انون الذي مت سنه عام                                                     يـرجى تقدمي معلومات بشأن اخلطوات املتخذة إللغاء الق      -  ١٧
      ويرجى    ).   ١٢                                                                 املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة          (                             الـذي جييز العقاب اجلماعي        "        الشـرف 

ِ            تقدمي معلومات بشأن أي إجراءات عقاب مجاعي فُِرضت منذ عام  ُ                                        ١٩٩٧    .  

 )١٤املادة (احلق يف حماكمة عادلة 

                                                                                             مت اعـتماد قـانوين العقوبات واإلجراءات اجلنائية اجلديدين؟ وهل دخال حيز النفاذ؟ وإىل أي حد ساهم            هـل    -  ١٨
                                      القانونان اجلديدان يف محاية حقوق اإلنسان؟

                                 وبصفة أعم بشأن وضع القضاة                       التفتيش القضائية                                                              يـرجى تقـدمي معلومـات إضافية بشأن والية وأنشطة هيئة             -  ١٩
   ).  ٢٠   و  ١٩                             تقرير الدولة الطرف، الفقرتان  (     يتهم                        والظروف اليت تكفل استقالل

                                                        ً                                                        يرجى اإلشارة إىل عدد األفراد الذين ال يزالون يف السجن استناداً إىل أحكام اإلدانة الصادرة عن حمكمة الشعب                   -  ٢٠
        أدانتهم                                                               هل تعتزم الدولة الطرف مراجعة مجيع قضايا السجناء الذين             ).     ٢٠٠٥       يناير   /                 كانون الثاين      ١٢                    اليت مت إلغاؤها يف      (

             املنشأة مبوجب    "             احملاكم اخلاصة  "                                                                                   تلـك احملكمـة بغرض حتديد أي حماكمة غري عادلة؟ كما يرجى تقدمي معلومات بشأن                
  .                                                      للبت يف القضايا اخلاصة اليت وصفها املدعي العام هبذه الصفة    ٢٠٠٦       لعام  ٦        القانون 

 )١٩املادة (حرية الفكر والتعبري 

                               ً     ً                                     ذة إلزالة القيود املتعددة، قانوناً وفعالً، على احلق يف حرية التعبري، وخباصة احلق                                 يرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخ     -  ٢١
                                                                                                                             يف املعارضة السلمية أو توجيه النقد للحكومة وللنظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي القائم وللقيم الثقافية السائدة يف                

   ).  ١٥                             املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة                              املالحظات اخلتامية السابقة للجنة (                         اجلماهريية العربية الليبية 

      ً      ً                                       سجيناً مداناً بارتكاب جرائم ضد الدولة، يرجى           ١٣١                   عن اإلفراج عن         ٢٠٠٦      مارس   /                     عقـب اإلعالن يف آذار     -  ٢٢
  .                                                                        اإلشارة إىل اخلطوات اليت ينظر يف اختاذها لإلفراج عن مجيع من تبقى من هؤالء السجناء
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                          ، يف صيغته املعدلة بالقانون     ١٩٧٢       لعام   ٧٦                         ية لتعديل قانون املطبوعات                                    يرجى تقدمي معلومات بشأن العملية اجلار -  ٢٣
   ).  ٢٣                           تقرير الدولة الطرف، الفقرة    (    ١٩٧٣       لعام   ٧٥           والقانون     ١٩٧٢       لعام    ١٢٠

 )٢٢املادة (حرية تكوين اجلمعيات 

ِ                                                                    يـرجى اإلشارة إىل عدد من ُحِكم عليهم باإلعدام أو يوجدون يف السجن ملخالفتهم القانون                 -  ٢٤  ُ       ١٩٧٢      لعام      ٧١                      
         أو املادة  /    ، و     ١٩٦٩                                                                                                   الـذي حيظـر أي شكل من النشاط اجلماعي يقوم على أيديولوجية سياسية ختالف مبادئ ثورة عام                  

                                                                                                   من قانون العقوبات اليت تنص على عقوبة اإلعدام يف حق من يدعون إىل إنشاء أي جتمع أو منظمة أو رابطة حيظرها    ٢٠٦
  .                                               اليت ينظر يف اختاذها ملراجعة هذه األحكام يف ضوء العهد                          كما يرجى اإلشارة إىل اخلطوات   .        القانون

     ً    يوماً،    ٦٠                                                                                                مبقتضى القانون احلايل، إذا مل تصدر السلطات املختصة قرارا بشأن طلب مجعية للتسجيل يف غضون                 -  ٢٥
ِ               ً                                                             اعُتـِبر الطلـب مرفوضاً وال حيق على اإلطالق جلمعية الطعن يف قرار رفض طلبها                      املتخذة                           يرجى اإلشارة إىل اخلطوات       .   ُ 

  .                 ً       بغية جعله مطابقاً للعهد    ٢٠٠٢       لعام   ٧٣               لتعديل القانون 

 )٢٤املادة (محاية الطفل 

                                                   ً     ً                                                      يـرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة ملكافحة التمييز، قانوناً وفعالً، ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج                 -  ٢٦
   ).  ١٨                                                          املالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الفقرة (

 )٢املادة (نشر املعلومات املتعلقة بالعهد 

                                                                                                                يـرجى اإلشـارة إىل اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر املعلومات املتعلقة بتقدمي تقريرها الدوري الرابع                 -  ٢٧
      لومات                 كما يرجى تقدمي مع  .                                                                                        ودراسـته من طرف اللجنة واملالحظات اخلتامية السابقة للجنة بشأن التقرير الدوري الثالث       

                                                                                                                     بشأن اخلطوات اجلاري اختاذها لزيادة الوعي العام بالعهد وبربوتوكوله االختياري يف أوساط القضاة واملوظفني العموميني               
  .                                                                           وضباط الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملستشارين القانونيني وعامة الناس

- - - - - 

 


