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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  التاسعةالدورة 
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١ جنيف،

) ج(١٥ق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اجلماهريية العربية الليبية    

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة       ٩ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس         . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              .  اإلنسان حقوق
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبـات حمـددة              

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر، ومل              
وقد يعزى االفتقار إىل املعلومات بـشأن مـسائل         . ن ذلك ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمك    

حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املسائل بعينها 

 االسـتعراض يف    دوريـة د التقرير أن    وقد روعي يف إعدا   . الكاملة جلميع الورقات الواردة   
  .اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 
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 املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
 بأنـه ال يوجـد دسـتور مكتـوب يف           )٢(أفادت منظمة التضامن حلقوق اإلنسان      -١

 كانون ١١مؤقتا يف " نا دستورياإعال"وقد اعتمد جملس قيادة الثورة . اجلماهريية العربية الليبية
 نظامـاً " إعالن سلطة الشعب  "، استهل   ١٩٧٧مارس  / آذار ٢ويف  . ١٩٦٩ديسمرب  /األول
.  ُنّص على ُمثُله يف جمموعة من ثالثة كتيبات معروفة باسم الكتاب األخـضر              جديداً سياسياً

ض احلماية من   قّويسّهل اعتماد تشريعات متناقضة و    ُيوأضافت املنظمة أن عدم وجود دستور       
غياب دستور واضح حيدد فروع احلكومة وينظم العالقة بينها    ويف. انتهاكات حقوق اإلنسان  

  . تتصرف الوكاالت األمنية دون حسيب أو رقيب- أي فصل السلطات -

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    

  املساواة وعدم التمييز  -١  
استمرار وجود أحكـام متييزيـة حبـق املـرأة يف         إىل   منظمة العفو الدولية     تأشاد  -٢

فتعدد الزوجات على سـبيل     . الزواج والطالق واإلرث  قضايا  التشريعات الليبية، خاصة يف     
تـع  وتتم. ة كما ُيعتقـد    حمدود  ممارسته املثال ال يزال مسموحا به بإشراف قضائي رغم أن        

. النساء بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجال يف اكتساب اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا              
 وال إىل األجانـب بيد أهنن ال يتمتعن بنفس حقوق الرجل يف نقل جنسيتهن إىل أزواجهـن            

فالقانون اللييب ال يسمح لليبيات املتزوجات من غري ليبيني بنقـل جنـسيتهن إىل              . طفاهلنأ
وقد طلبت منظمة رصد حقوق اإلنسان يف هذا الصدد تعديل القـانون اللـييب              . )٣(نأطفاهل

  .)٤(حبيث يسمح لليبيات بنقل جنسيتهن إىل أطفاهلن

   واحلرية وأمنه الشخصياحلياةحق الفرد يف   -٢  
تقول منظمة العفو الدولية إن عقوبة اإلعدام مقررة لعدد كبري من اجلـرائم، منـها                 -٣

 للحق يف  سلميةً ممارسةًمتثل املتعلقة باملخدرات وكذا بعض األنشطة اليت رائمواجلالقتل العمد   
 كل من شارك يف    فقد يعاقَب باإلعدام مثالً   . حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها     

سبتمرب / أيلول منتكوين مجاعات تقوم على أيديولوجيا سياسية تعارض مبادئ ثورة الفاتح           
حرض على  "من  أو   ،متويلها أو دعمها  شارك يف    أو    إىل هذه اجلماعات   من انضم  أو   ١٩٦٩



A/HRC/WG.6/9/LBY/3 

3 GE.10-15052 

).  بشأن جترمي احلزبيـة    ١٩٧٢ لسنة   ٧١قانون رقم   ال من   ٣املادة  " (ذلك بأية وسيلة كانت   
وتنص مواد عدة من قانون العقوبات أيضا على فرض عقوبة اإلعدام على كل من دعـا إىل                 

نظريـات  "ج  وكل من روّ  ) ٢٠٦املادة  " (ر قانوًنا إقامة أي جتمع أو تنظيم أو تشكيل حمظو       "
" مبادئ ترمي لتغيري مبادئ الدستور األساسية أو النظم األساسـية للهيئـة االجتماعيـة              أو
  .)٥()٢٠٧ املادة(
القـوانني   وأوصت منظمة العفو الدولية بوقف اختياري لإلعدام ومراجعـة مجيـع       -٤

 طبقـاً " أشد اجلرائم خطـورة   "عدام على   ومشروع قانون العقوبات حبيث تقتصر عقوبة اإل      
 اجلماهريية العربية   دخلتينص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي           ملا

  .)٦( فيه، وذلك قصد إلغائهاالليبية طرفاً
 للتعذيب   مطلقٌ وأوصت منظمة العفو الدولية بأن يدَرج يف التشريعات الليبية حظرٌ           -٥

 مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة          ، مبا يتوافق  لتعذيب حملي ل  وتعريٌف
  .)٧(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
 مـن   وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عددا من القوانني اليت ُسنت منذ السبعينات             -٦

 يف شـأن    ١٩٧٣ لسنة   ٧٠قانون رقم   المنها  وت على العقوبة البدنية،      نصّ القرن املاضي قد  
 جلدة  ١٠٠    بفقانون العقوبات حيكم    . إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات       

أن يأيت رجل وامرأة فعل اجلماع بغري       "    بف يف القانون اللييب     عرَّالذي يُ  -على من أدين بالزنا     
ليت تنص على العقوبة    ومن بني القوانني األخرى ا    ". أن تكون بينهما عالقة الزوجية املشروعة     

  عقوبـة   يف شأن إقامة حد القذف الذي ينص علـى         ١٩٧٤ لسنة   ٥٢قانون رقم   الالبدنية  
. اجللد؛ وينص قانون إقامة حدَّي السرقة واحلرابة على قطع اليد اليمىن ملن أديـن بالـسرقة               

  .)٨(ويعاقَب احملارب بالقتل إذا قتل أو بقطع يده اليمىن ورجله اليسرى
نظمة العفو الدولية بأن احملاكم استمرت يف احلكم بالعقوبـة البدنيـة يف             وأفادت م   -٧

وأفادت املبادرة العاملية إلهنـاء مجيـع       . )٩(السنوات األخرية، مبا فيها قطع اليد اليمىن واجللد       
. أشكال العقوبة البدنية املمارسة على األطفال بأن العقوبة البدنية مشروعة داخـل األسـرة             

ام املتعلقة مبناهضة العنف وسوء املعاملة يف التشريعات احلالية على أهنا حتظر            تفسَّر األحك  وال
 بأن الوثيقة اخلضراء    ، إضافة إىل ذلك   ،وأفادت املبادرة . )١٠( تنشئة األطفال  يفالعقوبة البدنية   

" إحلاق الضري بشخص السجني ماديا أو معنويـا       "م  حّرُت) ١٩٨٨(الكربى حلقوق اإلنسان    
نه ال يوجد حترمي صـريح للعقوبـة البدنيـة بوصـفها إجـراءا تأديبيـا يف             ، لك )٢املبدأ  (

  .)١١(اجلنائية املؤسسات
 عن تطبيق العقوبة البدنية، مبا فيها اجللد        وأوصت منظمة العفو الدولية بالتوقف فوراً       -٨

 ١٩٧٣ لـسنة    ٧٠ وإبطال التشريعات اليت تسمح بتنفيذها، مبا فيها القانون رقـم            ،والبتر
وقدمت منظمة رصد حقوق اإلنسان توصية مـشاهبة        . )١٢(١٩٧٤ لسنة   ٥٢ن رقم   والقانو

  .٧٠بشأن القانون رقم 
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جانب حمتجـزون يف الـسجون      األواطنني  العديد من امل  وأفادت منظمة الكرامة بأن       -٩
 احلكم باحتجازهم لدى هيئـة      متكينهم من استئناف   دون    عاماً ١٥الليبية، بعضهم سّرا ملدة     

 منظمة الكرامة أن التعذيب وسوء املعاملة ال ميارسان يف مراكـز الـشرطة              تأفادو. قضائية
  .)١٣(ًاالحتجاز التابعة جلهاَزي األمن الداخلي واخلارجي فحسب، بل يف السجون أيضا أو
 إن اجلماهريية العربيـة الليبيـة ال تـزال          )١٤(وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان      -١٠

إن اشـُتبه يف إخالهلـن      " إعادة التأهيل االجتمـاعي   "فق  نساء وفتيات تعّسفًا يف مرا     حتتجز
هذه املرافق، اليت توصف    ف. باآلداب العامة فيحبسن إىل أجل غري مسمى دون مراجعة قضائية         

لنساء والفتيات املنحرفات أو الالئي ختلت عنهن عائالهتن، هي يف واقع           ل" محاية"بأهنا بيوت   
 احملتجزات يف هذه املرافق مل يـرتكنب أي جـرم          والعديد من النساء والفتيات   . األمر سجون 

 ال لشيء   حمتجزات يف تلك املرافق   فبعضهن  .  وقضني مدة عقوبتهن   سبق أن ُحكم عليهن    أو
وأضافت منظمة رصد   . العائلة" شرف"إال ألهنن اغُتصنب، وهن اآلن منبوذات ألهنن لطخن         

ية قد تفضي إىل احتجـاز النـساء        حقوق اإلنسان أن قوانني الزنا يف اجلماهريية العربية الليب        
 ينهذه القوانني املدرجة يف قانون العقوبات تث      و. والفتيات يف مرافق إعادة التأهيل االجتماعي     

وقـد الحظـت    . )١٥( العدالة ألهنن يواجهن خطر املقاضـاة      التماسضحايا االغتصاب عن    
ملسؤولني الليبيني ينكـرون     أن ا  ٢٠٠٥أثناء زيارهتا اجلماهريية العربية الليبية يف عام         املنظمة
 عدم وجود قوانني وخدمات     ، كما الحظت  العنف املمارس على النساء يف البلد      وجود متاماً

يتعذر معها توفري سبل إنصاف فعالة للنـساء ضـحايا العنـف ووسـائل              ، حبيث   مناسبة
  .)١٦(الشكاوى لتقدمي
ق اإلنسان بأن   وأفادت كل من منظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة التضامن حلقو           -١١

جمموعة من النساء كن يعشن يف مركز رعاية للنساء والفتيات تديره الدولة نظمن مظـاهرة               
.  بوضع حد للتحرش اجلنـسي يف املركـز         مطالباتٍ ٢٠٠٩أكتوبر  /نادرة يف تشرين األول   
تلـك االدعـاءات،     يف   حتقيقـاً  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩يف  وأجرت النيابة العامة    

.  إىل اهتام مدير املركز مبمارسة التحرش اجلنسي    التحقيق أكتوبر خلص /ين األول  تشر ٣١ ويف
  .)١٧(ًبيد أن املدعي العام مل يتابع التحقيق ومل يتهم املدير، بل أخلى سبيله الحقا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 توجد سوى معلومات قليلة متاحـة علنـا عـن           قالت منظمة العفو الدولية إنه ال       -١٢

 اجتمعت يف بعض األحيـان يف       عتقد أهنا اليت يُ  حمكمة أمن الدولة     تنظم عمل اإلجراءات اليت   
وأعربت املنظمة عن خشيتها من أن تكون اإلجراءات أمام هذه اهليئة           . حميط سجن أبو سليم   

القـانون  (مة الشعب السابقة  القوانني واإلجراءات اليت كانت مطبقة على حمك       خاضعة لنفس 
، وفق ما قالتـه منظمـة       ٢٠٠٥ اليت ألغاها الربملان اللييب يف عام        )١٨()١٩٨٨ لسنة   ٥رقم  

  .)١٩(التضامن حلقوق اإلنسان
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، النيابة العامـة     كانت  نظام حمكمة الشعب   ضمنوأضافت منظمة العفو الدولية أنه        -١٣
التحقيـق واملـدعي العـام وتتمتـع        بسلطات واسعة، فهي جتمع بني وظيفيت قاضي        تتمتع  

ومل يكن ُيتقّيد باحلد األدىن من ضمانات احملاكمـة العادلـة يف          . بصالحيات غرفة اإلحضار  
اإلجراءات أمام حمكمة الشعب، مبا فيها حق الشخص يف احملاكمة يف غضون مهلة معقولـة؛               

 توكيل حمـام مـن      وحقه يف أن يبلَّغ بالتهم املوجهة إليه؛ وحقه يف دفاع مناسب؛ وحقه يف            
وعـالوة علـى ذلـك، كانـت        . اختياره؛ وحقه يف االستئناف لدى حمكمة أعلى درجة       

 يف اإلجراءات أمام حمكمـة      ُتستخدم كأدلة املنتزعة حتت التعذيب أو اإلكراه      " االعترافات"
وختشى منظمة العفو الدولية أن تكون حمكمة أمن الدولة والنيابة العامة قد ورثتـا              . الشعب
  .)٢٠(صالحياتهذه ال
 مسألة مقتـل  وأفادت منظمة الكرامة بأن السلطات الليبية مل تتعاط كما جيب مع              -١٤
عمليات معظم  وقد جرت   . ١٩٩٦يونيه  /سجني يف سجن أبو سليم يف حزيران       ١ ٢٠٠ حنو

ب ظروف الـسجن املريعـة      اليت اندلعت بسب  أحداث الشغب   يف اليوم الذي تال     هذه  القتل  
ومل يأت االعتراف الرمسـي     . من العالج الطيب والزيارات العائلية    سجناء  الحرمان  إضافة إىل   

 ٢٠٠٤فربايـر   /الوقائع إال بعد مرور مثاين سنوات عندما أقرت القيادة الليبية يف شباط           تلك  ب
وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن السلطات       . )٢١(بأن عمليات القتل قد وقعت بالفعل     

 توافقعلى العائالت اليت ) دوالر ١٦٢ ٠٠٠(دينار  ٢٠٠ ٠٠٠ قدره الليبية عرضت تعويضاً
على التخلي عن مجيع دعاواها القانونية، لكن مئات أسر الضحايا يف بنغازي رفضت قبـول               

يوم ومبـساءلة   يف ذلك ال  التعويض بتلك الشروط وهي تواصل املطالبة بالكشف عما حصل          
موظفي  قبلر للمضايقة والتخويف من     وقد تعرضت األس  . املسؤولني عن تلك احلادثة جنائيا    

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الشعبة      . )٢٢(عن التظاهر تكّف   تقبل التعويض و   لكياألمن  
املدنية التابعة للمحكمة االبتدائية لشمال بنغازي أمرت السلطات الليبية بالكشف عن مكان            

 أو يف مكـان     ١٩٩٦ عام   ومصري األشخاص الذين ُيعتقد أهنم ُتوفوا يف سجن أبو سليم يف          
  .)٢٣( حكم احملكمة حىت الساعةُينفَّذومل . احتجاز آخر وإخطار عائالهتم بذلك

 ٦أنـشأ يف    بالنيابـة   وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن وزيـر الـدفاع             -١٥
تحقيق يف احلادث يرأسه    من أجل ال  حتقيق   فريقا مكونا من سبعة قضاة       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
وكان من املقرر أن يقدم الفريق تقريره بعد ستة أشهر، لكن           . حمكمة عسكرية  سابق يف    قاضٍ
 بعد مرور أكثر من هذه املدة وواصـلت العـائالت مظاهراهتـا             يصدر بشأنه أي إعالن    مل
  .)٢٤(بنغازي يف
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تعلن اجلماهريية العربية الليبية عما خيلص              -١٦

رى يف حادثة أبو سليم وأن تضمن أن يقوم عليه قاض مستقل ونزيه وأن              إليه أي حتقيق قد جي    
وأوصت املنظمة أيضا بأن حتـدد      . )٢٥(تعاوناً تاماً  األمن الداخلي مع التحقيق      جهازتعاون  ي

اجلماهريية العربية الليبية هوية املسؤولني عن عمليات القتل واحلكم عليهم بأقصى ما يـنص              
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عادلة وأن تكّف فورا عن الضغط على األسر أو هتديدها لكي تقبل          عليه القانون يف إجراءات     
التعويض وأن تسمح ألسر ضحايا جمزرة أبو سليم بالتظاهر حبرية والتعبري عـن آرائهـا يف                

  .)٢٦( قوات األمن  أو مضايقة من قبلفيختوي العملية دون أ

   والزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية  -٤  
الدولية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة         أوصت الرابطة     -١٧

اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني واللجنة الدولية حلقـوق اإلنـسان للمثلـيني واملثليـات              
، جنيف، سويسرا، يف رسالة مشتركة بأن جتعل )ARC International(سي إنترناشنل  آر وإي

 تنسجم مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بإلغاء          اجلماهريية العربية الليبية تشريعاهتا   
  .)٢٧( الزواجنطاقمجيع األحكام اليت جترم النشاط اجلنسي بني البالغني املتراضني خارج 

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن العالقات اجلنسية بني املتراضني خارج نطـاق               -١٨
من قانون العقوبات تنص على أن      ) ٤(٤٠٧فاملادة  . يبية جتّرم يف اجلماهريية العربية الل     الزواج

، "كل من واقع إنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات              "
كل من هتك عرض إنسان برضـاه يعاقـب هـو           "أن  تنص على   ) ٤(٤٠٨كما أن املادة    

  .)٢٨("وشريكه باحلبس

كوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف      حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وت        -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 يف القـانون    ،أشارت منظمة العفو الدولية إىل القيود الشديدة اليت ال تزال مفروضة            -١٩
ذه احلقوق  ه، فممارسة   على احلقوق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع        ،واملمارسة
 ُتـصاغ انتقادات سلمية للنظام السياسي اللييب بتـهم        من يوجه   دان  تشريعات ويُ جترَّم يف ال  

 إشاعات كاذبة عن النظـام      ترويج"أو  " حماولة قلب النظام السياسي   "صياغة مبهمة من قبيل     
وتفرض السلطات رقابة شديدة على أشكال التعبري العامة، مبا فيها داخل املـؤمترات             ". اللييب

 ٧٦ من القانون رقـم      ١فاملادة  . ئية اإلعالم املطبوعة واملسموعة واملر    الشعبية ومعظم وسائل  
يف إطار مبادئ اجملتمـع وقيمـه       " بشأن املطبوعات تسمح حبرية التعبري، لكن        ١٩٧٢لسنة  

، ١٩٧٣ لـسنة  ٧٥ والقانون رقـم  ١٩٧٢ لسنة   ١٢٠وإىل جانب القانون رقم     ". وأهدافه
ياً إىل  مما يؤدي فعل   قيودا صارمة على حرية الصحافة؛       ١٩٧٢ لسنة   ٧٦يفرض القانون رقم    

الوطنيـة   مجيـع وسـائل اإلعـالم        متلك الدولة عمليـاً   كما  .  صحف مستقلة  منع وجود 
  .)٢٩(واملرئية املسموعة

وتشري منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن التشريعات الليبية متشددة يف احلد مـن                -٢٠
ن  احلكم بالسج   عقوبات تصل إىل    من قانون العقوبات تنص على     ١٧٨فاملادة  . حرية التعبري 

] اجلماهريية العربيـة الليبيـة    [تسيء إىل مسعة    "عترب أهنا   ُياملؤبد على كل من ينشر معلومات       
ويتعرض للعقوبة كل من يعلق سلًبا على القيـادة الليبيـة،           ". تزعزع الثقة هبا يف اخلارج     أو
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فعلى سبيل املثال، ألقي القبض علـى مجـال احلـاجي يف كـانون              . والرقابة الذاتية سائدة  
 تقدمي شكوى إىل وزيـر العـدل        لدى بتهمة سب موظفني عموميني      ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  .)٣٠(بشأن انتهاكات حلقوق اإلنسان يدعي أنه تعرض هلا عندما كان مسجونا يف وقت سابق
) IHRNASS( العلماء الدولية حلقوق اإلنسان      ومجعياتوأفادت شبكة األكادمييات      -٢١

شديدة على السيد فتحي اجلهمي، وهو أحد أبـرز         بأن السلطات الليبية مارست مضايقات      
سنة  ونصف   ست سنوات املعارضني السياسيني، واحتجزته يف أحد سجون الدولة ألكثر من          

ألنه عرب عن آرائه سلميا وحبسته قسرا يف مستشفى لألمراض النفسية دون سبب طيب ألكثر               
  .)٣١(من سنة وكانت الرعاية الطبية اليت وفرت له غري كافية حىت تويف

الفـضائية يف   " الليبيـة "تأميم قناة   أن   على   "مراسلون بال حدود  " منظمة   وشّددت  -٢٢
 النظـام   عودةعلى بداية    يدل   "الوسط"فضائية أخرى جديدة امسها     و ،٢٠٠٩يونيه  /حزيران

". أويـا "وإن كان يف اإلمكان قراءة مقاالت تنتقد هذا القرار يف صحيفة            إىل إحكام قبضته    
 بعـد أن    الـصدور عـن   " قورينا"و" أويا"، توقفت صحيفتا    ٢٠١٠يناير  /اينويف كانون الث  

 هاتان الـصحيفتان    وظلت. حظرهتما اهليئة العامة للصحافة بذريعة عدم سداد بعض الفواتري        
العامة للـصحافة    اهليئة   "مراسلون بال حدود  "وحثت منظمة   . شبكة اإلنترنت  على   تصدران

للتني ميلكهما القطاع اخلاص والتراجع عـن تـأميم         على رفع احلظر عن هاتني الصحيفتني ا      
  .)٣٢(اإلنترنتالقضائيتني الليبية والوسط والتوقف عن ممارسة الرقابة على 

 رغم إمكان االطالع على مواقع شبكية إخبارية مسجلة يف هوشددت املنظمة على أن  -٢٣
العربية الليبيـة والـسماح     داخل اجلماهريية   " جيل ليبيا "و" املنار"و" ليبيا اليوم "اخلارج مثل   

 يف  شبكة اإلنترنت متارس رقابتها على    السلطات الليبية    بدأت   فقدملراسليها بالعمل يف البالد،     
يناير عقب نـشر    / كانون الثاين  ٢٤منذ  " يوتوب" وأغلقت موقع    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

لة  من عائأفراداًأشرطة مرئية عن مظاهرات عائالت السجناء يف مدينة بنغازي ولقطات تظهر        
 كـانون   ٢٤وأغلقت مواقع مستقلة ومعارضـة أخـرى يف         .  حفالت مسر   حيضرون القيادة
وشن مواطنون وصحافيون وناشطون يف ميدان حقوق اإلنسان حلمـة          . ٢٠١٠يناير  /الثاين

وقد أنشأت السلطات مؤخرا هيئة رقابية      .  هبدف إعادة فتح املواقع    "الفيس بوك "احتجاج يف   
، وهي مسؤولة عن مراقبة الصحافيني الذين حيققون يف قـضايا   "نيابة الصحافة " جديدة امسها 

  .)٣٣(الفساد يف اجلماهريية العربية الليبية
 بأن أربعة صحافيني يعملون حلساب برنـامج  "مراسلون بال حدود "وأفادت منظمة     -٢٤

ـ  ١٦ ألقي عليهم القبض يف      "راديو بنغازي "الذي يبثه   " مساء اخلري بنغازي  " فربايـر  /باط ش
 فساد احلكومـة احملليـة والقطـاع    كشفوبرناجمهم متخصص يف   .  واحتجزوا ليال  ٢٠١٠
 على القضايا احلساسة من الناحية السياسية مثـل جمـزرة سـجن             يركز أيضاً هو  و. اخلاص

وقد أقال مدير احملطة، الـذي ألغـى بـث الربنـامج،           . ١٩٩٦يونيه  /سليم يف حزيران   أبو
  .)٣٤(مباين احملطةدخول ر عليهم الصحافيني األربعة وحظ
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 قـانون   تـشمل  بإجراء إصالحات تشريعية     "مراسلون بال حدود  "وأوصت منظمة     -٢٥
  أحكامـاً ٢٠٠٩ويشمل إصالح قانون العقوبات الذي صيغ يف عام . ١٩٧٢الصحافة لعام   

لـدويل  ومن الضروري أن يكون اجملتمع ا     . ختل بااللتزامات الدولية للجماهريية العربية الليبية     
متيقظا يف هذا الصدد ويضغط على اجلماهريية العربية الليبية كي تعتمد قانون عقوبات يتقيد              

وتدعو املنظمة أيضا إىل إلقاء الضوء علـى        . باملعاهدات الدولية اليت وقعتها وصدقت عليها     
  .)٣٥(١٩٧٣ منذ عام مفقودالسنوسي الضراط، وهو صحايف علي مصري عبد اهللا 

  الشعوب األصليةاألقليات و  -٦  
فـالرببر  .  إزاء حمنة األقليات اإلثنية    عن قلقها  مجعية الشعوب املعرضة للخطر      أعربت  -٢٦

وتقدر نسبة سكان ليبيـا مـن أصـل         . والتبو يعانون انتهاكات حلقوق اإلنسان    ) األمازيغ(
وقد هاجر عشرات آالف الطوارق مـن النيجـر ومـايل إىل            .  يف املائة  ١٠أمازيغي بنحو   

الـذي أصـاب   والكارثة  الذي بلغ حَد ريية العربية الليبية حبثًا عن العمل بعد اجلفاف      اجلماه
لكن احلكومة الليبية تصر على اهلوية العربية       .  من القرن املاضي   بلدان الساحل يف السبعينات   

ورغم أن األمـازيغ    . بدعة استعمارية للبالد وتصف املطالبات املتعلقة باهلوية األمازيغية بأهنا        
 أنـه   ٢٠٠٧مارس  / آذار ١ سكان مشال أفريقيا األصليون، فإن القيادة الليبية أعلنت يف           هم
هذه املالحظات أحدثت ضجة يف أوساط األمازيغ       و. يوجد بربر يعيشون يف مشال أفريقيا      ال

" مؤمتر األمازيغ العاملي  "وأفادت مجعية الشعوب املعرضة للخطر بأن رئيس        . يف مشال أفريقيا  
وجاء يف  .  مليون أمازيغي يف مشال أفريقيا     ٣٠توحة واحتج على إنكار وجود      كتب رسالة مف  

  .)٣٦(الرسالة أن أمازيغ ليبيا يواجهون اإلقصاء واالستبعاد، إضافة إىل التمييز الصارخ
وشددت مجعية الشعوب املعرضة للخطر على أن السياسة الرمسية للجماهريية العربية             -٢٧

 يف السنوات األخرية وتـسببت يف انزعـاج         شديدة بتناقضات    األقليات اتسمت  إزاءالليبية  
 ٢٠٠٧فاحلكومة، على سبيل املثال، دعت إىل عقد أول مؤمتر أمازيغي يف عـام              . األمازيغ
أغسطس /ويف آب . التعليم واالندماج االجتماعي لرببر اجلماهريية العربية الليبية       قضاياملناقشة  
إىل تبـادل   " مؤمتر األمازيغ العاملي  "ياديني ميثلون   ق" مؤسسة القذايف العاملية  "، دعت   ٢٠٠٩

ورحبت مجعية الـشعوب املعرضـة      . املعلومات عن وضع الرببر يف اجلماهريية العربية الليبية       
وأعرب العديد من األمازيغ عن تقديرهم      . للخطر بزيارات قادة سياسيني ليبيني ملدن أمازيغية      
  . يف أنشطة رعتها احلكومةلسماح السلطات مؤخرا بإظهار رموز أمازيغية

الرمسية ومنظمات للشباب ترعاهـا الدولـة يف        " اللجان الشعبية "بيد أن أعضاء يف       -٢٨
انتقدوا قياديني ليبيني ميثلون األمـازيغ انتقـادا شـديدا علـى           ) منطقة نفوسة (مدينة يفرن   

ط عـام نظـم      نشا خالل، وذلك   "مؤمتر األمازيغ العاملي  "    لمشاركتهم يف املؤمترات الدولية     
بـل إن منظمـي     . فقد نَعتوهم باالنفصاليني واخلونة   . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ يف

وأعلنـت منظمـات    . النشاط شجعوا الناس على االعتداء بعنف على بيوت القادة األمازيغ         
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ويـسود  . الشباب أن كل بربري يشارك يف اجتماعات عن حقوق األمازيغ سيواجه املوت           
  .)٣٧(ويف والتهديداملدينة جو من التخ

أن السلطات الليبية تنتهج سياسية متعمدة ضحت مجعية الشعوب املعرضة للخطر   وأو  -٢٩
ف اجلماهريية العربيـة     عرّ ١٩٦٩فاإلعالن الدستوري لعام    ". التعريب اإلجباري "    بتقضي  

غية وغريها من   أما األمازي . عربية وبأن اللغة العربية هي لغتها الرمسية الوحيدة       دولة  الليبية بأهنا   
إعالن قيام  "وشدد  . لغات الرببر فقد أمهلت وأقصيت من أي استعمال يف املؤسسات العامة          

 على الطبيعة العربيـة للـبالد الـيت مسيـت           ١٩٧٧مارس  /الصادر يف آذار  " سلطة الشعب 
ا ويؤكد النظام الثقايف والتعليمي على استعمال اللغة العربية حـصر         . اجلماهريية العربية الليبية  

  .)٣٨(رغم األصل األمازيغي للعديد من املواطنني
 للغة والثقافة األمازيغيتني    املتعمدوأفادت مجعية الشعوب املعرضة للخطر بأن اإلنكار          -٣٠
إن العديد من املناطق الناطقة باألمازيغية يف اجلماهريية مث . هتديد سافر هلوية الرببر وبقائهمهو 

حتتفظ ) وارة وغدامس وجالو وأوباري ونفوسة وأوجلة     سوكنة وغات وز  (العربية الليبية   
خبصائصها األمازيغية، وسكان هذه املدن مل يزالوا يتحدثون اللغـات الرببريـة بوصـفها              

  .)٣٩(األم لغاهتم
منع " مؤمتر األمازيغ العاملي"وأفادت مجعية الشعوب املعرضة للخطر بأن نائب رئيس      -٣١

. ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨ العربية الليبية يف     يف مطار طرابلس من دخول اجلماهريية     
مـؤمتر  "    ل يف تشييع جنازة عضو لييب حمترم يف اللجنة الفدرالية            يف املشاركة  فقد كان يرغب  
  .)٤٠("األمازيغ العاملي

وذكّرت اجلمعية بالتقارير اليت تتحدث عن التمييز الصارخ حبق أقليـة التبـو مـن          -٣٢
 الكفرة،  بلدةشخص من شعب التبو يعيشون يف        ٤ ٠٠٠إن حنو   إذ  . اجلنوب الشرقي للبالد  
كلـم، وتعاملـهم     ٢ ٠٠٠نسمة وتبعد عن طرابلس بنحو       ٤٤ ٠٠٠وهي واحة يسكنها    

، جردت احلكومة الليبية ٢٠٠٧ديسمرب /ففي كانون األول  . األجانبالسلطات الليبية معاملة    
 السلطات أن إىل ذلك ويضاف. يسوا ليبينيمن اجلنسية أفرادا من التبو، قائلة إهنم تشاديون ول

وقد عارضت . مراسيم حتول دون تلقي التبو خدمات التعليم والرعاية الصحية الليبية أصدرت   
 مـصرعهم    تقريباً  شخصاً ٣٣هذه التدابري، ولقي    " جبهة التبو إلنقاذ ليبيا   "احلركة املسلحة   

 /مسيـة والتبـو يف تـشرين الثـاين        الكفرة بعد مخسة أيام من القتال بني قوات األمن الر          يف
  .)٤١(٢٠٠٨ نوفمرب
ورغم االنتقادات العلنية، ال تزال حكومة اجلماهريية العربية الليبية تطرد شعب التبو              -٣٣

فمنـذ تـشرين    . من مناطق إقامتهم يف الكفرة وفق ما قالته مجعية الشعوب املهددة باخلطر           
 جبرافات بإشراف قوات    هدمهابسبب  فقدت عشرات األسر مساكنها      ،٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

ومل .  القـسري  وألقي القبض على عشرات التبو بسبب معارضتهم اإلجالء       . األمن احلكومية 
األشخاص الـذين   أما  . يفرج عنهم إال بعد أن أكدوا علنا أهنم لن يعرقلوا أي هدم للمنازل            



A/HRC/WG.6/9/LBY/3 

GE.10-15052 10 

تبلغ الـسلطات  ومل .  األمنفقد تعرضوا للضرب على يد موظفي     رفضوا الرحيل عن منازهلم     
ومل ُتقتـرح   . لتلك املنازل هدم اجلرافات   دقائق من   قبل  إال  منازهلم  بوجوب مغادرة   بعضهم  

وإضافة إىل ذلك، رفـضت الـسلطات       .  القسري اإلجالءعملية  مساكن بديلة على ضحايا     
 ويف أحيان كثرية، ُمنع الوالدون من     . الليبية جتديد جوازات سفر أفراد هذه األقلية أو متديدها        

وترى مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن      . تسجيل والدات أطفاهلم وُحرموا شهادات امليالد     
يف الكفرة، وهي سياسية تنتـهك      املتعمدة   اإلثيناحلكومة الليبية مسؤولة عن سياسة التطهري       

  .)٤٢(كال من القانون اللييب والقانون الدويل

  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -٧  
منظمة العفو الدولية اجلماهريية العربية الليبية بأن تـصدق علـى اتفاقيـة             أوصت    -٣٤
دون مزيـد مـن     تعتمد  أن   و ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام       ١٩٥١ عام

تشريعات يف جمال اللجوء تتمشى مع القانون الدويل واملعايري الدولية وأن توقع فـورا  اإلبطاء  
 ذلك أنه ال توجد أي إجـراءات        ،شؤون الالجئني مم املتحدة ل  األمذكرة تفاهم مع مفوضية     

قـد  و. كالجـئني اللجوء بتقدمي طلبات هبدف اعتراف السلطات الليبية هبم   مللتمسي  تسمح  
 اللجوء، والتمست املساعدة التقنية     شأنبأنشأت السلطات الليبية جلنة لوضع مشروع تشريع        

غري أنه مل يتضح بعد مىت سيقدم . ٢٠٠٧ية عام والقانونية من مفوضية شؤون الالجئني يف هنا
وترى منظمـة رصـد حقـوق اإلنـسان         . )٤٣(املشروع إىل مؤمتر الشعب العام كي يقره      

  .)٤٤(الرأي ذات
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مفوضية شؤون الالجئني، يف غياب إجراءات              -٣٥

وقد عملـت   . ريية العربية الليبية  اللجوء، أقدمت على حتديد مركز الالجئ يف اجلماه       خاصة ب 
 يف اجلماهريية العربية الليبيـة  اً بأن هلا حضورمذكرة تفاهم رمسية، علماً وجود  املفوضية دون   

 قدرهتا علـى    وأعاق ضمنها متقلبة    تعمل، األمر الذي جعل بيئة العمل اليت        ١٩٩١منذ عام   
، أمكـن   ٢٠٠٩أكتـوبر   / األول  تشرين حىتو. أداًء منهجياً أداء مهام احلماية املسندة إليها      

 مركز احتجاز يف مجيع أحناء اجلماهريية العربية الليبية، لكن قدرهتا علـى             ١٥املفوضيةَ زيارة   
 األشخاص الذين حيتاجون إىل احلماية الدولية، سـيما يف شـرق الـبالد وجنوهبـا،         حتديد
  .)٤٥(حمدودة تظل

  يوداإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والق  -ثالثاً   
  .ال ينطبق
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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