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  دمةمق  - أوالً  
عـن   ماهريية العربية الليبية من خالل هذا التقرير إىل إعطاء صورة شاملةى اجلتسع  -١

نطالقاً من إمياهنا بأن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنـسان          احقوق اإلنسان يف ليبيا     
وبآليته اجلديـدة بـشأن    تشكل كياناً واحداً متكامالً، وترحب بقرار جملس حقوق اإلنسان

شامل لتجسد عرب هذا التقرير التزامها هبذه اآللية اجلديدة، وتعاوهنا مع           االستعراض الدوري ال  
اجملتمع الدويل يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار املراجعة الشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان يف              

تأصـيلها وتطويرهـا ملواجهـة      هبـدف   جيابيات احملققة يف هذا اجملال      إلليبيا للوقوف على ا   
هتمامـاً  احيث أولت اجلماهريية العربية الليبيـة        .لتالفيها قصورالتحديات وحتري مواطن ال   

خاصاً حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية وسنت التشريعات اليت تضمن محاية تلك احلقـوق             
  .واحلريات وتقدسها ومبا يضمن عدم إنقاصها أو تقييدها واحلد منها

  جية وعملية إعداد التقرير الوطينمنه  -ثانياً   
) أ(١٥ الشامل وفقاً للفقرة     الدوريستعراض  رير اجلماهريية العربية الليبية لال    د تق عأُ  -٢

، واملبادئ التوجيهيـة    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران١٨ بتاريخ   ٥/١من قرار جملس حقوق اإلنسان      
  .)A/HRC/6/L.24(وفقاً لالستعراض الدوري الشامل  العامة إلعداد املعلومات

لتقرير مبوجب قرار صدر عن  اللجنة الـشعبية         مت تشكيل جلنة وطنية إلعداد هذا ا        -٣
 شراف اللجنة الوطنية حلقوق االنسان بالتعاون مـع إحتت  ،مشل مجيع القطاعات املعنية العامة
خـرى  أل الشؤون االجتماعية، واألجهـزة ا  ،التعليم ،األمن العام  ، القطاعات مثل العدل   هذه

  .ذات العالقة
عات مع مؤسسات اجملتمع املدين واملنظمـات       عقدت جلنة إعداد التقرير عدة اجتما       -٤

غري احلكومية العاملة يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان من أجل التشاور واحلصول على              
  .وآرائهمتعليقاهتم 

لتضمني معلومات عن آلية    على شبكة املعلومات الدولية     الكتروين  موقع   ختصيص   مت  -٥
  . الوطينقريرإعداد التاالستعراض الدوري الشامل وعملية 

  النظام السياسي يف ليبيا  -ثالثاً   
ـ       ١٩٦٩عام  سبتمرب  عقب قيام ثورة الفاتح من        -٦ ة ي شهدت ليبيـا تطـورات سياس

 مت إلغاء املؤسسات احلكومية بأطرهـا       ١٩٧٧مارس  /آذارفمنذ الثاين من     ،جذريةوحتوالت  
حيث  ،"سلطة الشعب "مى   وحلت حملها هيكلية خمتلفة متاماً حتت مس       ،البريوقراطية التقليدية 

ساس النظام الـسياسي  أالسلطة الشعبية املباشرة هي  "نص إعالن قيام سلطة الشعب على أن        
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ميـارس   ،فالسلطة للشعب وال سلطة لسواه     .ربية الليبية الشعبية االشتراكية   يف اجلماهريية الع  
ادات والروابط  الشعب سلطته عن طريق املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات واالحت         

  ."راهتا مبؤمتر الشعب العامااملهنية اليت حيدد القانون نظام عملها وتصاغ قر
 والئحته التنفيذية حتديد شكل احلكم (2007) ١٣٧٥ لسنة) ١(تضمن القانون رقم   -٧

الـسيادة  "من هذا القانون على   ) ١(السياسي يف اجلماهريية العربية الليبية، حيث نصت املادة         
يف اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى للشعب، والسلطة ميارسـها           والسلطة  

مباشرة من خالل املؤمترات الشعبية األساسية اليت ينتظم فيها مجيع الليبيني، رجاالً ونساًء ممن              
  .أمتوا مثانية عشر عاماً

  :وهي اليت
 . خمتلف اجملاالتتضع السياسات العامة، وروح القوانني، وتتحذ القرارات يف •

 .تقر اخلطط االقتصادية واالجتماعية وامليزانيات العامة •

 .ختتار وتسائل أماناهتا، وجلاهنا الشعبية التنفيذية والرقابية وما يف حكمها •

ترسم السياسة اخلارجية للجماهريية العظمى، وتصادق على املعاهدات واالتفاقيات       •
 ."خرىألاملربمة بني اجلماهريية العظمى والدول ا

اللجان الشعبية هي أداة املؤمترات الشعبية يف       "من ذات القانون على     ) ١٠(ملادة  كما نصت ا  
ولة ؤ وتكون مس  ،تنفيذ قراراهتا، ومتارس مهامها وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية         

  .."أمام املؤمتر الشعيب عن تنفيذ ما يوكله إليها القانون من اختصاصات وصالحيات
ن النظام السياسي البديع يف ليبيا متأسس على سلطة الشعب املمثلة يف املـؤمترات              إ  -٨

داريـة  إلويقع ضمن اختصاصها تسيري أمور الدولة ا       ،ساسية ومؤمتر الشعب العام   ألالشعبية ا 
  .والسياسية املعتادة

  نسان يف اجلماهرييةإلاالطار التشريعي واملؤسسايت حلقوق ا  -رابعاً   

  ار الدستوري والقانويناإلط  -ألف   
، غري أن   بالرغم من أنه ليس هنالك نص مكتوب حمدد يف ليبيا ميكن تسميته دستور              -٩

  .تميز بالسمو على التشريعات العاديةتساسية اليت أل من التشريعات اهناك عددا
 وقد  ،نسان يف ليبيا منذ عدة عقود مضت      إلطار التشريعي ملفهوم حقوق ا    اإلتكرس    -١٠

 إىلسـالم ينظـر     تماء ليبيا العريب واإلسالمي فاإل    انوتطوره   انتشار هذا املفهوم  ساعد على   
اإلنسان باعتباره خليفة اهللا يف األرض، وأن حرية اإلنسان ليست هبة من أحد وأمنـا يولـد       

، وانعكس هذا الواقع بداية يف صدور تشريعات وطنية         اإلنسان حراً ليعيش حراً حيت املمات     
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ساسية للمواطنني الليبيني متمثلة    ألول بيان تأمني ومحاية احلقوق ا     ألملقام ا ليبية استهدفت يف ا   
 ،جراءات اجلنائيـة يف ذات العـام      ال، وقانون ا  ١٩٥٣  عام يف صدور قانون العقوبات اللييب    

أخـرى  وطنية  كما استهدفت تشريعات     ،١٩٥٤  عام ةومدونة القانون املدين اللييب الصادر    
قانونية الالزمة للحصول على هذه احلقوق تـضمنها قـانون          ليات واملؤسسات ال  آلحتديد ا 

 ومما يذكر هنا أن هذه التشريعات قد صدرت عقب صدور           ،املرفعات املدنية والتجارية اللييب   
 الذي انعكست مبادئه ونصوصه يف روح هـذه         ١٩٤٨ نسان عام إلعالن العاملي حلقوق ا   إلا

بادئ وأهداف ومقاصد مفهوم حقـوق      خر لترسيخ ممارسة م   آإجيايب   التشريعات، ويف تطور  
 معامل هذا التطور حيث أوكلت اىل اجلهة التـشريعية          رباالنسان تبنت ثورة الفاتح من سبتم     

نـسان يف تـشريعات     إلكيد وضمان حقـوق ا    أليات القانونية اخلاصة بت   إصدار عدد من اآل   
  :أساسية هي

  اإلعالن الدستوري اللييب  -١  
            يـام ثـورة الفـاتح مـن سـبتمرب العظيمـة            صدر اإلعالن الدستوري عقب ق      -١١

، حيث مت التأكيد يف هذا اإلعالن علـى مبـادئ           ١٩٦٩ديسمرب  /كانون األول ١١بتاريخ  
  .حقوق اإلنسان األساسية وصيانة احلريات العامة

  إعالن قيام سلطة الشعب  -٢  
ساسية أانونية   وثيقة ق  ١٩٧٧عالن الذي صدر يف الثاين من مارس عام         إليعترب هذا ا    -١٢

 وتضع آلياته الشعبية لضمان     ، تكرس ممارسة الدميقراطية املباشرة لنظام احلكم القائم       ،يف ليبيا 
فـراد الطبيعـيني يف احليـاة      فراد متمثلة يف مشاركة األ    احلقوق السياسية واملدنية املباشرة لأل    

ل اليت قد تضيق     ختتلف عن كثري من الدو     من مث  وهي   ،شروط وأالسياسية للدولة بدون قيود     
  .راء مجيع املواطننيآمؤسساهتا السياسية عن استيعاب 

  )قواعد العدل واإلنصاف( مبدأ مشروعية القانون  -٣  
يكفل هذا املبدأ لكل فرد يعتقد بأن قانون ما يتعرض حلرياته وحقوقه األساسية احلق            -١٣

إلنصاف اليت نصت عليها    يف الدفع بعدم مشروعية ذلك القانون استناداً على قواعد العدل وا          
 الثانية من القانون املدين اللييب اليت تعترب قواعد العدل واإلنصاف مـن بـني مـصادر        املادة

يرتكـز علـى قواعـد العـدل      هلذا املبدأ فإن كل قانون ال واستناداً .املشروعية يف القانون  
ىت أعلى درجة من  واإلنصاف ميكن الدفع بعدم مشروعيته أمام القضاء وتدرج متابعة الدفع ح          

درجات التقاضي وهي احملكمة العليا اليت تكتسب أحكامها واملبادئ اليت ترسيها صفة اإللزام             
  .للمحاكم واإلدارة
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  نسانإلالوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق ا  -٤  
جراءات العملية إلوذلك بعد ا ،١٩٨٨يونيه /حزيران١٢صدرت هذه الوثيقة بتاريخ       -١٤

سـقاط  إ، و )السياسيني(طالق سراح املساجني    إ و ،اخلاصة بتهدمي السجون  هتا ليبيا   ذاليت اخت 
لغـاء كافـة    إ ومتزيق قوائم املمنوعني من الـسفر، و       ،صلية والتبعية عنهم  ألكافة العقوبات ا  

، وميكن ألي فرد أن يطعن      جراءات اليت حتد من حرية التنقل والسفر خارج حدود البالد         اإل
          كامهـا علـى أحكـام      مبادئهـا حيـث تـسمو أح      يف مشروعية أي قانون يتعارض مع       

  .التشريعات األخرى
ساسية الـيت نـصت عليهـا       ىل تكريس كافة احلقوق واحلريات األ     إتسعى الوثيقة     -١٥
 وأضافت حقوقاً جديدة مل يتم النص عليها كاحلق يف السلم           ،تفاقيات الدولية العالنات وا اإل

سلحة الذرية واجلرثومية والكيمائية ووسائل الدمار      ألاىل تدمري   إوالدعوة   ،والرخاء والرفاهية 
لعامل امجع وال تقتصر على البالد      اإىل   ةهنا موجه ألهنا وصفت بالكربى    أمما يذكر   و ،الشامل

  .اليت صدرت هبا
نسان احلق يف احلياة باعتباره من احلقـوق        إل تناولت الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق ا      -١٦

          ال من تشكل حياتـه خطـراً       إعدام  إلىل إلغاء عقوبة ا   إ ودعت   ،ننساإلالشخصية اللصيقة با  
جازت للمحكوم عليه قصاصاً حق طلب استبدال عقوبة املوت بدفع          أأو فساداً يف اجملتمع، و    

  .فدية مقابل احلفاظ على حياته بشرط تنازل أولياء الدم
نـسان  إلمتس وتضر بكيـان ا نص املبدأ الثاين من الوثيقة على حترمي العقوبات اليت         ي  -١٧

حلاق الضري بشخص السجني مادياً إاألمد، وحرمت شغال الشاقة والسجن الطويل ألكعقوبة ا
اإلنـسان،  عالن العاملي حلقـوق     إل وهو نص يتوافق وأحكام املادة اخلامسة من ا        أو معنوياً، 

  . مناهضة التعذيباتفاقية من واملادة األوىل
ة بني  الرجال والنساء وأن التفريق يف احلقـوق          ابدأ املساو تؤكد الوثيقة على احترام م      -١٨

          وأن الزواج مشاركة متكافئة ال جيـوز أن يـتم دون            ،بينهما ظلم صارخ ليس له ما يربره      
  .هموافقة طرفي

ىل إقرار حق التصرفات الشخصية     إنسان  إلتطرقت الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق ا       -١٩
           التدخل فيهـا   ةوحرمت على أي شخص أو جه      ،قات الشخصية ىل حرية العال  إو   ،اخلاصة

  .نقاصهاإأو العمل على 
حترمي ظاهرة خدم املنازل باعتبارهم رقيـق       الوثيقة،  من احلقوق اجلديدة اليت قدمتها        -٢٠

  .مقهورة هو حتقيق حلقوق فئة شائنة القضاء على هذه الظاهرة الن احلديث، وأالعصر
ويف اهلـواء الطلـق،      يقة حق كل شخص يف التعبري عن رأيه علناً        كما ضمنت الوث    -٢١

  .ونبذت الوثيقة اختاذ العنف كوسيلة لفرض األفكار واآلراء
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  احلريةقانون تعزيز   -٥  
استناداً  ،١٩٩١سبتمرب  /أيلول١بشأن تعزيز احلرية بتاريخ     ) ٢٠(صدر القانون رقم      -٢٢
نـسان  إلوالعهود الدولية حلقوق ا    ،ىل املواثيق إو ،نسانإلىل الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق ا     إ

األوىل على  ساسية لإلنسان حيث أكد يف مادته       أل وقد تناول القانون أهم احلقوق ا      ،وحرياته
حرار متساوون يف احلقوق ال جيوز املساس       أ ،ناثاًإذكوراً و العظمى  ن يف اجلماهريية    واملواطن(

 وحمرم  وسيط، مباشرة مع اخلالق دون      ةعالقالدين  ( ونصت مادته اخلامسة على      ،).حبقوقهم
  ).استغالله يف أي غرض ادعاء احتكار الدين أو

جراء التجـارب   إوحيظر   ،نسانإ لكل   اًأكد القانون على سالمة البدن واعتربها حق        -٢٣
  .ال بتطوعهإ حينسان إالعلمية على جسد 

االحتـادات والـروابط    نشاء النقابات و  إيضاً على حرية املواطنني يف      أأكد القانون     -٢٤
غراض ألليها حلماية مصاحلهم أو حتقيق ا     إ واالنضمام   ،املهنية، واالجتماعية واجلمعيات اخلريية   

  .جلهاأت من ئنشأاملشروعة اليت 
نسان أو تفتيشه أو استجوابه     إو تقييد حرية أي     أنص القانون على عدم جواز سلب         -٢٥

من جهـة قـضائية خمتـصة ويف         قانوناً وبأمر إال يف حالة اهتامه بارتكاب فعل معاقب عليه         
القانون، وحظر إخضاع املتهم ألي نوع مـن أنـواع التعـذيب             يف   ةحوال واملدد املبين  ألا

  .اجلسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة ماسة بالكرامة اإلنسانية
أحوال ضـيقة   يضاً على سرية املراسالت وعدم جواز مراقبتها إال يف          أنص القانون     -٢٦

  .قضائية ةتقتضيها ضرورات أمن اجملتمع وبعد احلصول على إذن بذلك من جه

  القانويناإلطار   -٦  
تتوىل التشريعات العادية تنظيم العالقات بني األفراد فيما بينـهم وبـني اجلهـات                -٢٧

ارسة  وهي هبذا تضع اآلليات القانونية التفصيلية العملية لتكريس مم         واخلاصة،األخرى العامة   
  .التقاضيوكفالة حق باحترامها،  وكيفية إلزام اإلدارات هبا، واملطالبة احلقوق،

تضم هذه التشريعات عدداً كبرياً من القوانني يف كافة مناحي احلياة املختلفة وهـي                -٢٨
 وقانون  ،١٩٥٣تشمل جمموعة القوانني اجلنائية متمثلة يف قانون العقوبات اللييب الصادر عام            

 وكذلك قانون ، واللوائح الصادرة مبقتضامها  ،١٩٥٣  عام ت اجلنائية اللييب الصادر يف    جراءاإلا
  .املرافعات املدنية والتجارية
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  نسانإلطار املؤسسايت حلماية حقوق اإلا  -باء   

  التنظيم القضائي  -١  
ـ             -٢٩ ود وعززت تلك الضمانات القانونية بضمانات قضائية وذلك بالتأكيد علـى وج

عتداءات على احلريات واحلقوق أو أي ضري ميس كرامة         تقل يتصدي ألية ا   جهاز قضائي مس  
ومبا يعزز احلرية وينصف املظلومني ومينع العسف واجلور ويوطد  اإلنسان مادياً كان أو معنوياً 

  .دعائم العدالة واألمن
توفره التشريعات الليبية من     فتئات على حقوق اإلنسان وحرياته رغم ما      وإذا ما حدث أي ا    

يعدو إال أن يكـون      مانات قانونية وقضائية وإدارية حلماية تلك احلقوق واحلريات فإنه ال         ض
ميت بصلة لتوجهات اجملتمع وخياراته يتصدي له القضاء وبـشكل           تصرفاً فردياً أو إدارياً ال    

  .عاجل ورادع
لية  ويكرس هذا القانون استقال    ،٢٠٠٦لسنة  ) ٦(رقم  ون  نينظم شؤون القضاء يف ليبيا القا     و

 ومبوجب هذا القـانون يتـوىل   شؤونه،القضاء يف ليبيا ومينع السلطة التنفيذية من التدخل يف    
  .ليبياشراف على القضاء يف إلجملس أعلى ا

يتدرج النظام القضائي من حماكم ابتدائية يف قاعدة العمـل القـضائي إىل حمـاكم                 -٣٠
 ،من تعدد درجـات التقاضـي     استئناف مث حمكمة عليا على قمة اهلرم القضائي وهو ما يض          

وطبقاً للقانون فإن كافة احملاكم ملزمة بالنظر يف القضايا اليت تعرض عليها  ،واستقرار األحكام
  .يف وقت معقول

تتوىل إدارة التفتيش القضائي يف ليبيا التفتيش دورياً على أعمال النيابـة واحملـاكم                -٣١
 والفصل فيها خالل وقت     ،ايا املعروضة للتحقق من سالمة إجراءات التحقيق والنظر يف القض       

 ومن ضمن مهام عمل هذه اإلدارة تلقي الشكاوي املتعلقة بأي قـصور يف العمـل                ،معقول
 وتتوىل اإلدارة يف    ،القضائي والتحقيق فيها وإنصاف املظلومني مىت كان هناك مقتضى لذلك         

  .شافه من جتاوزاتذات الوقت اختاذ اإلجراءات التأديبية األولية النامجة عما يتم اكت
ينص قانون نظام القضاء على مجلة من املبادئ واألحكام والقواعد القانونيـة الـيت                -٣٢

  -:األخصتطابق املعايري الدولية املقبولة للمحاكمات العادية وعلى 
 جمانيـة   متييـز؛  كفالة حق اللجوء للقضاء للجميع بدون        ؛القاضياستقالل وحياد     -٣٣

           عالنية اجللـسات وحـق االسـتعانة     التقاضي؛ تعدد درجات    ؛ييزمتالقضاء للجميع وبدون    
  .مبحام خاص
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  مكتب النائب العام  -٢  
 وهبـذه   ،وفقاً لقانون نظام القضاء العام يتوىل مكتب النائب العام املالحقة اجلنائية            -٣٤

 ، أمـام احملـاكم  الصفة يتوىل أعضاء النيابة العامة ممارسة واجباهتم يف التحقيق ومتثيل االدعاء  
وينظم قانون اإلجراءات اجلنائية إجراءات التحقيق واحملاكمة وشروط احلـبس االحتيـاطي            
وتنفيذ العقوبات يف ظل احترام اإلجراءات القانونية املنصوص عليها وفقاً لألصول والقواعد            

 ومن ضمن مكونات مكتب النائب العام وحدة متخصصة يف متابعـة            ،الواجب االلتزام هبا  
لقضايا ذات العالقة حبقوق اإلنسان تتوىل حصر هذه القضايا ومتابعة حتقيقها وتنفيذ ما قـد      ا

  .يصدر بشأهنا من أحكام وإعداد إحصائيات نصف سنوية عنها

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -٣  
                 مبوجـب قـرار اللجنـة الـشعبية العامـة      ) ٢٠٠٧(أنشئت هذه اللجنة يف العام        -٣٥

 كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز ومحاية حقـوق         ،٢٠٠٨الصادر بتاريخ   ) ٥٥٧(رقم  
 اللجنة العديد من االختصاصات املتـضمنة       ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٥٧( ومنح القرار رقم     ،اإلنسان

 وتتكون من عدد من املهـتمني حبقـوق         ةاليامل و ةداريية اإل  وتتمتع باالستقالل  ،مبادئ باريس 
 وتتعـاون يف هـذا      ،وهتتم اللجنة بدعم حقوق اإلنسان     ،ة والكفاءة اإلنسان من ذوي اخلرب   

 ى وهي أيضاً تتابع الـشكاو   ،الشأن مع األمم املتحدة ومع اهليئات املماثلة يف الدول األخرى         
  .املقدمة من ذوي الشأن عن أي مزاعم بانتهاك حقوق اإلنسان

  صالح والتأهيلإلقانون مؤسسات ا  -٤  
 ، املنظم للسجون يف ليبيا من القوانني املتطـورة        ٢٠٠٥لسنة  ) ٥ رقم( القانون يعترب  -٣٦

ويدل على ذلك إطالق القانون اسم  مؤسسات اإلصالح والتأهيل بدل السجون يف إشـارة   
وأمهها تأهيل السجناء وإدماجهم يف اجملتمع بعـد         لألهداف الرئيسية اليت يتغياها هذا القانون     

ساسية تكفل حقوق الرتالء مبا يتفق مع       أدة أحكام    وقد تضمن القانون ع    ،قضاء حمكوميتهم 
دارياً إحلاقها  إشراف القضائي و  إلخضاع مؤسسات اإلصالح والتأهيل ل    إ مع   ،املعايري الدولية 

  .باللجنة الشعبية العامة للعدل

  نسانإلت غري حكومية لتعزيز حقوق االيآ  - جيم  
لسياسية واالقتصادية للجماهريية   شهد اجملتمع املدين تطوراً حيوياً بفعل التوجهات ا         -٣٧

اليت عززت التزاماهتا يف جمال حرية املواطنني وضمان حقهم يف تكوين املنظمات            العربية الليبية   
 آليات عمل اجلمعيات األهلية والنشاط      ٢٠٠٢ لسنة   )١٩( حيث نظم القانون رقم      ،األهلية
  . مجعية)٤٣٣( عدد ٢٠٠٩وقد بلغ عدد اجلمعيات املشهرة حىت هناية  ،األهلي
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  نسانإلاجلمعية العربية الليبية حلقوق ا  -١  
 من أجل العمل على حتقيـق       ١٩٩٩نسان سنة   إل اجلمعية العربية حلقوق ا    تأسست  -٣٨

نسان والدفاع عنها وترسيخ مبادئ حقوقه وفقاً ملا جاءت بـه القـوانني             إلاحترام حقوق ا  
  .الدوليةالوطنية واملواثيق واالتفاقيات 

  اعتصموا لألعمال اخلرييةمجعية و  -٢  
ومن أهدافها تقدمي اخلـدمات      ،٢٠٠١أبريل  /نيسان ٣٠تأسست بطرابلس بتاريخ      -٣٩

 وذوي  ، واأليتـام والعجـزة    ، وذوي االحتياجات اخلاصة   ،ة والطفل أنسانية للمر إلاخلريية وا 
يف حـاالت   على املستوي اإلقليمي والـدويل      نسانية  إكما تقدم مساعدات     ،الدخل احملدود 

  .لكوارث الطبيعيةا

  مجعية املستضعفني يف األرض  -٣  
 وهي  ، طبقاً ألحكام التشريعات النافذة يف ليبيا      ٢٠٠١ مبدينة بنغازي سنة     تأسست  -٤٠

من أهدافها الدفاع عن حقوق      ،مجعية أهلية خريية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة        
  .واحلث على ممارستها ، ونشر الوعي عن احلقوق واحلريات، واجلماعات،األفراد

  مجعية محاية حقوق اإلنسان  -٤  
 ومن أهدافها محاية واحترام حقوق اإلنـسان وحرياتـه          ١٩٩٠تأسست سنة عام      -٤١

نسان كما نصت عليهـا املواثيـق       األساسية والدفاع عنها، كذلك ترسيخ مبادئ حقوق اإل       
         التوعيـة  إىل  نـدوات اهلادفـة     تفاقيات الدولية والقوانني الوطنية، وتنظيم املؤمترات وال      واال

  .حبقوق اإلنسان

  مؤسسة القذايف العاملية للجمعيات اخلريية والتنمية  -٥  
نشائها يف مدينة   إ بتوقيع عقد    ٢٠٠٣ مؤسسة عاملية غري حكومية تأسست سنة        هي  -٤٢

وحقوق نسانية يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية       إجنيف وتقوم بأنشطة تنموية و    
 وإزالـة  ، كما تتميز هذه املؤسسة بأنشطة ذات بعد دويل يف مواضيع حترير الرهائن         ،نسانإلا

  .خرىألاأللغام وتقدمي املساعدات لضحايا الزالزل والكوارث الطبيعية يف دول العامل ا

  نقابة احملامني  -٦  
 التوعية إىلادفة وتضم يف عضويتها مجيع احملامني وتقوم بتنظيم املؤمترات والندوات اهل        -٤٣

 مـن   تتوىلحبقوق اإلنسان وإرساء مبدأ سيادة القانون واملساواة بني املواطنني أمامه، كذلك            
  .خالل أعضائها احملامني متابعة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان أمام احملاكم املختصة
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  التزامات اجلماهريية الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  - دال  
 يف كافة االتفاقيـات الدوليـة األساسـية ذات الـصلة حبقـوق              اً طرف تعترب ليبيا   -٤٤

  :وهي اإلنسان
 .١٩٢١طفال لسنة أل منع االجتار غري املشروع بالنساء وااتفاقية •

 .١٩٥٣والربتوكول املعدل سنة ، ١٩٥٢لسنة منع الرق اتفاقية •

                ق التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيـق واملمارسـات الـشبيهة بـالر            تفاقيةالا •
 .١٩٥٨لسنة 

 ).٥/٥/١٩٧٠(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •

 .)١٥/٥/١٩٧٠(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •

 .)٣/٧/١٩٧٠( الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تفاقيةالا •

 ).٨/٧/١٩٧٦(لفصل العنصري واملعاقبة عليها جرمية القمع  الدولية تفاقيةالا •

 ).٢٦/٣/١٩٨٧(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  •

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        الربوتوكول االختياري امللحق     •
١٦/٥/١٩٨٨. 

 ).٢٩/٦/١٩٨٨( الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضيةتفاقيةالا •

 ).١٦/٥/١٩٨٩( منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها يةاتفاق •

 ).١٦/٥/١٩٨٩( عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد املرأة اتفاقية •

ال إنسانية ال مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        اتفاقية •
 ).١٦/٥/١٩٨٩(أو املهينة 

 ).١٦/٥/١٩٨٩(ع أشكال التمييز ضد املرأة  القضاء على مجياتفاقية •

 ).١٥/٤/١٩٩٣( حقوق الطفل اتفاقية •

 .٢٠٠٠مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة أل ااتفاقية •

 ).٧/٨/٢٠٠٦(  الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأعضاء أسرهمتفاقيةالا •

 ).٧/٨/٢٠٠٦(امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  •
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  مسو القانون الدويل على القانون الوطين  - ءها  
تفاقيات والعهود الدولية بل وجعلتـها أحـد        التضمنت التشريعات الليبية أحكام ا      -٤٥

 بشأن  ١٩٩١ لسنة   ٢٠الرئيسية لتشريعاهتا كما هو احلال مثالً بالنسبة للقانون رقم           املصادر
  .تعزيز احلرية

ذي يعطي األولوية يف التطبيق للمواثيـق والعهـود      اجلماهريية باملبدأ ال  وأكثر من ذلك تأخذ     
  .الدولية اليت تكون ليبيا طرفاً فيها حيث تعلو أحكامها على أحكام التشريعات الوطنية

  ومحايتها على أرض الواقعنسان إلتعزيز حقوق ا  -خامساً  

  احلق يف التعليم  -ألف   
 اخلـاص بـشمولية التعلـيم       حقق نظام التعليم يف ليبيا تقدما باجتاه حتقيق اهلدف          -٤٦
 وجمانيته لكافة الـشرائح مـع   ،ناث يف سن التعليم وعلى قدم املساواة    إلساسي للذكور وا  ألا

  . وجودة النظام التعليمي،حراز جناح مماثل باجتاه النهوض بنوعيةإلتواصل السعي 
 يف  ١٩٦٩ديـسمرب   /كانون األول  ١١تضمن اإلعالن الدستوري اللييب الصادر يف         -٤٧
وهو إلزامي حىت    ،ني مجيعاً يالتعليم حق وواجب على الليب    " النص على أن     ةته الرابعة عشر  ماد

هناية املرحلة اإلعدادية تكفله الدولة بإنشاء املدارس واملعاهد واجلامعات واملؤسسات الثقافية           
  ."اليت جيوز فيها إنشاء مدارس خاصة وتنظم بقانون احلاالت ،والتربوية ويكون جماناً

ن التعليم االبتدائي   أعلى   النص   ١٩٧٥  لعام ٩٥ضمن قانون التعليم اإللزامي رقم      ت  -٤٨
لزام تبدأ يف السادسة مـن      إلوأن مرحلة ا   واإلعدادي إلزاميان جلميع األطفال ذكوراً وإناثاً،     

نسان حيث نصت علـى     إلعمر الطفل، وتعزز هذا احلق يف الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق ا          
نثى احلق يف اختيار التعليم     أو  أفة حق طبيعي لكل إنسان ولكل إنسان ذكر         التعليم واملعر "أن  

             مـن القـانون     ٢٣أكدت املـادة    و.،"الذي يناسبه واملعرفة اليت تروقه دون وصاية أو إلزام        
ي مواطن يف اختيار التعليم واملعرفة اليت       أ بشأن تعزيز احلرية على حق       ،١٩٩١ لسنة   ٢٠رقم  

          مـن القـانون     )٩(ونصت املـادة     ، احتكار املعرفة  أو تزييفها ألي سبب       تناسبه، وحظر 
ساسي حق يكفلـه اجملتمـع ألبنائـه        أل بشأن محاية الطفل على أن التعليم ا       ١٩٩٧)٥(رقم  

 من القادرين عليه، وهو إلزامي وال جيوز حرمان الطفل          ذوى االحتياجات اخلاصة  األسوياء و 
ملقررة إلساءة معاملة القصر يف قانون العقوبات كل من كان سبباً           ويعاقب بالعقوبات ا   ،منه

  .يف حرمان الطفل من هذا احلق
ن التعليم حق للجميع أ على ىلوألمادته ا بشأن التعليم يف ٢٠١٠ لعام   ١٨ونص القانون رقم    

  ومتابعـة  ،وتعمل الدولة على تيسريه للمواطنني برعاية املؤسسات التعليمية العامة واألهليـة          
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كما تعمل الدولة على تشجيع التعليم األهلي والتوسع فيـه          ،كفاءهتا ومراقبة جودة خمرجاهتا   
  .وهو إلزامي للمواطنني حىت مرحلة التعليم األساسي

يتضح مما سبق أن منظومة التشريعات الليبية قد ضمنت احلق لكل أفراد اجملتمـع يف                 -٤٩
دن وهو إلزامي وجماين،وهو ما يتوافق مع نص        التعليم ذكوراً وإناثاً  يف القرى واألرياف وامل       

  . من العهد الدويل اخلاص للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)١٣(املادة 
جنازات كبرية يف هذا    إ وحققت جناحات و   ،شهدت ليبيا تطوراً كبرياً يف جمال التعليم        -٥٠
 التطور العلمي والتقين الذي يشهده       سعياً منها ملواكبة اجملتمعات املتقدمة واملسامهة يف       ،اجملال

العامل اليوم من خالل العمل على بناء الكوادر البشرية القادرة على املسامهة يف بناء جمتمـع                
املناطق يف املعرفة واإلبداع واالبتكار، وتوفري فرص التعليم لكافة الشرائح والفئات االجتماعية  

  .ثاً ذكوراً وإنا،اجلغرافية املختلفة ريفاً وحضراً
كما اهتم قطاع التعليم بإنشاء وصيانة املرافق واملباين املدرسية واجلامعيـة ضـمن               -٥١

  .٢٠٠٦سنة  يف تنفيذه منذ دئبرنامج وطين ب
 ويـصل عـدد   التخصصات، أربع عشرة جامعة تضم مجيع     )١٤(وجد عدد   يكما    -٥٢

عة علـى منـاطق      كلية علمية وأدبية تربوية، وهذه اجلامعات موز       )١٨٨(الكليات هبا إىل    
  .املختلفةاجلماهريية 

جهـزة  أطار االهتمام بتطوير البنية التعليمة فقد مت توفري املعامل والتجهيزات و          إويف    -٥٣
 كما جيري العمل    ،احلاسوب جلميع املؤسسات التعليمية وتزويدها مبتطلبات الصحة املدرسية       

 )٤٣٠٠( توريـد عـدد      يف املراحل األخرية من املشروع الوطين للحاسوب الذي استهدف        
  .معمل حاسوب وتركيبها باملؤسسات التعليمية

فـضل  أخر يواكب املتطلبات العصرية للتعليم وحيقق االستفادة من         آجيايب  إتطور   يف  -٥٤
االت التعليم املختلفة    عدد من الربامج يف جم     ذ مت تنفي  ،خرىألاملمارسات التعليمية يف الدول ا    

ـ       برامج إعداد وتأهيل   ،لكترونيةجتربة االمتحانات اال  : من بينها  ءهتم، ا املعلمـني ورفـع كف
هلي وتوسيع انتشاره، وتطوير البحث العلمـي يف الـداخل واخلـارج            ألع التعليم ا  يوتشج

  .شراف اهليئة الوطنية للبحث العلميإب
هتم القطاع بالنشاط املدرسي واجلامعي اهتماماً خاصاً من خالل وضـع اخلطـط             ا  -٥٥

 ومـن   ،بالغ املالية الالزمة لتنفيذها وتوفري مستلزمات النشاط املدرسي       والربامج وختصيص امل  
طفـال وورش العمـل   ألنشطة الرياضية والثقافية واملشاركة يف مسابقات رسـوم ا     ألأمهها ا 

  .عمال التطوعيةأل وبرامج ا،يدزإلملكافحة مرض ا
العربية  هرييةحرصت اجلما  ستفادة من املمارسات املطبقة يف بعض الدول،      الوسعياً ل   -٥٦

الليبية على توطيد عالقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة واملنظمات العربية واإلقليمية            
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والدولية من خالل تفعيل اتفاقيات التعاون العلمي والثقايف، وتبادل أعضاء هيئـة التـدريس     
  .واملعلمني واملنح الدراسية واالستفادة من برامج الدول املتقدمة

 ليبيا من بني الدول الرائدة على املستوى العاملي يف نسبة معدالت االلتحـاق              تعترب  -٥٧
 وجنحت التعليمية، توزيع الفرص التعليمية بني الذكور واإلناث يف كل املراحل    ، ويف بالدراسة

  :يتآلالسياسات املتبعة يف حتقيق ا
يته لكافـة   ساسي وجمان أللزامية التعليم ا  إحتقيق رصيد تعليمي عرب سياسات تتعلق ب       •

 .الشرائح االجتماعية تطبيقاً ملبدأ احلق يف التعليم للجميع

بلوغ معدالت مرتفعة لإلملام بالقراءة والكتابة تضاهي الدول املتقدمـة يف سـياق     •
حداث تغيري اجتماعي لتحقيـق تنميـة       إلضمان حق املواطن يف تعليم جيد داعم        

 بنسبة التحاق الذكور يف مجيع ناث مقارنةإلارتفاع نسبة التحاق ا  .بشرية مستدامة
 .من اجملموع العام للطالب امللتحقني) الثانوي(مراحل التعليم العايل واملتوسط 

ملـام  إلفـع معـدل ا    مية بني صغار السن وارت    ألمت القضاء بشكل شبه كلي على ا       •
 .سنة) ٢٥-١٥(بالقراءة والكتابة لفئة 

ي يف ليبيا يواجه بعض الصعوبات يتم       النظام التعليم   وبالرغم من هذه اجلهود ما زال       -٥٨
  -:جياد احللول الناجعة هلا وهيالتعامل معها جبدية تامة وبطريقة عملية هبدف إ

مني القادرين على القيام    استحداث نظام تعليم ثانوي ختصصي بدون توفري املعل        مت •
 نتج عنـه   ،دى إىل وجود خلل يف تقدمي املناهج للطالب بصورة صحيحة         أ بأعبائه
ملحوظ يف بعض التخصصات مثل العلوم اهلندسية وعلوم احليـاة والعلـوم            عجز  

 .جنبيةألواللغات ا األساسية

اطق النائية  نه يف بعض املن    إ ازدياد عدد املدرسني واملدرسات بشكل ملحوظ  حيث        •
دى االنتـشار   أ كما   ،عدد املدرسني واملدرسات عدد الطلبة    والقرى الصغرية فاق    

ىل حدوث خلل كبري بـني      إ الثانوي بتخصصاته املختلفة     فقي ملؤسسات التعليم  ألا
 . واحتياجات سوق العململيخمرجات التعليم والتدريب الع

            ىل زيادة الـضغوط علـى تـوفري فـرص عمـل            إدى  أارتفاع نسبة تعليم املرأة      •
 .ةأمناسبة للمر
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  ١ جدول
  التعليم العام والعايلمعدل االلتحاق بالتعليم األساسي من نسبة جمموع امللتحقني ب

  ٢٠٠٦  ١٩٩٥  السنة 
  النسبإمجايل  ذكور  إناث  إمجايل  ذكور  إناث  املرحلة
   %٤٣,٠٨   %٤٦,٦٥   %٤١,١٩   %٣٨,٠٨   %٣٨,٠٨   %٣٩,٧٤  الشق األول
   %٢٤,٠٦   %٢٥,٦٣   %٢٣,٥٧   %٢٠,٠٨   %٢٠,٧٦   %٢١,٠١  الشق الثاين
   %٦٨,٤٠  % ٧٢,٢٨   %٦٤,٧٦   %٥٩,٧٦   %٥٨,٨٤   %٦٠,٧٥  اجملموع

  
  املئوية النسبة

  روذك  إناث  السنة  البيان 
  إمجايل
  النسب

ــاق    %٩١,٠٣   %٩١,٩٤   %٩٠,٠٦  ١٩٩٥ ــدل االلتح مع
  يـاألساس بالتعليم
ة العمريـة   ـيف الفئ 

   %١٠٠   %١٠٤,٢٨   %٩٦,٧٥  ٢٠٠٦  من السكان )٦/١٤(
  

  احلق يف الصحة  -باء   
نـسان  إلبالرعاية الصحية اجملانية كحق من حقوق ا      التزمت اجلماهريية العربية الليبية       -٥٩
وىل علـى أن    أل ا ه الذي نص يف مادت    ١٩٧٣ لسنة   )١٠٦(صدرت القانون الصحي رقم     أو

  .الرعاية الصحية والطبية حٌق مقرر للمواطنني تكفله الدولة
مجيع اخلدمات الصحية والوقائية مبـا حيقـق        القانون توفري   من   تناولت املادة الثالثة    -٦٠
  . واجتماعياً اجلديد بدنياً وعقلياًالمة اجليلس
العالج الطـيب وتوابعـه باملستـشفيات       " من القانون على أن   ) ٥٠(نصت  املادة      -٦١

واملصحات والوحدات العالجية على اختالف أنواعها ومسمياهتا اليت تؤسسها الدولة حـٌق            
  ."مقرر لكل مواطن واجلميع فيه على قدم املساواة

حيث  بشأن محاية الطفولة  ) ٥(لق بصحة الطفل مت استصدار القانون رقم        وفيما يتع   -٦٢
أن تتوىل املرافق الصحية بكـل مـستوياهتا تـوفري األمـصال            "نص يف مادته الرابعة على      

  ".والتطعيمات الالزمة لألطفال بدون مقابل
اللجنة عتماد اإلستراتيجية الوطنية لتوفري الصحة للجميع وباجلميع مبوجب قرار          امت    -٦٣

  .)٢٠٠٣( ١٤٢٤ لسنة )٢٤(الشعبية العامة رقم 
             اللجنـة الـشعبية العامـة       بقـرار  مت إعادة تنظيم خدمات الرعاية الصحية األولية        -٦٤

  .٢٠٠٤لعام  )١١(رقم 
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 يف بعـض    جاء بشأن نظام التامني الصحي حيث       ٢٠١٠لسنة   ) ٢٠( رقم    صدر القانون  -
  -:يتاآلمواده 

نتساب لنظام التأمني الصحي إلزامي جلميع املواطنني واملقيمني وذلك         ال ا )١(املادة  
 نـشاط التـأمني     مبزاولـة شتراك بإحدى أدوات التأمني املرخص هلا       المن خالل ا  

  .الصحي باجلماهريية العظمى
             منتـسبيها         ملـصلحة        شتراك   ال                                  م جهات العمل العامة واخلاصة با           تقو  ) ٣ (       املادة  

  - :                                    التأمني الصحي كاملة للفئات التالية                            وتتوىل الدولة دفع قيمة أقساط
  األرامل واأليتام ومن ال ويل له من ذوي احلاجة  )أ        
  الذين ليس هلم دخل  )ب        
   فئة حمدودي الدخل  )ج        

        شـتراك   ال                                          ً           يعاقب بغرامة مالية كل صاحب عمل امتنع عمداً عن ا      )  ١٣ (       املادة  
                        عن كل شـهر ال يـتم                                                 مني الصحي أو جتديد وثيقة التأمني وذلك         أ          بنظام الت 

   .   عنه      شتراك  ال ا
جنازات سـامهت يف حتـسني      إلحقق نظام الرعاية الصحية يف اجلماهريية مجلة من ا          -٦٥

  -:يفالرعاية الصحية متثل 
 ، املالريـا  ، اجلذام ،اجلدري: ستئصال عدد من األمراض املعدية بشكل كامل مثل       ا '١'

ملكافحة بالتحـصني   والسيطرة على العديد من األمراض ا       الكزاز، ،شلل األطفال 
       معـدل الوفيـات     وخفـض   التيتانوس، ، الدفترييا ،ي السعال الديك  ،احلصبة: مثل

،  لكل ألف مواطن   ٢٠٠٨عام   ٣,٤ إىل   ١٩٦٩عام   ٦,٨ من   يف املائة  ٥٠بنسبة  
         ١٧,٦ إىل   ١٩٦٩ عام   ٥٩ من    يف املائة  ٧٠ معدل الوفيات الرضع بنسبة      ضوخف
 معدل وفيات األطفـال دون سـن        خفضوحي،   لكل ألف مولود     ٢٠٠٧عام  

وخفض معـدل وفيـات     مولود حي،    لكل ألف    ٢٠٠٧ عام   ٢٠,١اخلامسة إىل   
 لكل مائـة    ٢٠٠٧ عام   ٢٧ إىل ١٩٦٩ عام   ٩٠ من    يف املائة  ٧٠األمهات بنسبة   
 سـنة   ٤٨ متوسط العمر املتوقع لليبيني عند امليالد من         ارتفاعو. ألف مولود حي  

  . مسيحي٢٠٠٩عام  سنة ل٧٢ إىل ١٩٦٩لعام 
            مـن    يف املائـة   ١٠٠توفري خدمات الرعاية الصحية األولية جلميع السكان بنسبة          '٢'

ية  املـؤمترات الـشعب    صحية جبميـع   عيادة ومركز ووحدة رعاية      ١٤٢٤خالل  
 .األساسية باجلماهريية العظمى

 يف  ١٦٦ بنسبة   ٢٠٠٩عام   ٩٧ إىل   ١٩٦٩ عام   ٣٦رتفع عدد املستشفيات من     ا '٣'
 مبعدل  سريراً ٢٠٦٨٩  إىل ١٩٦٩ سريراً عام    ٦٤٢١رة من   ارتفع عدد األسّ   ملائةا

 . يف املائة٢٢٢ بنسبة زيادة ٢٠٠٩ مواطن ١٠ ٠٠٠  سريراً لكل٣٧
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 يف ١٢٧ بنسبة ٢٥ إىل ١١رتفع عدد املستشفيات املتخصصة يف عدة جماالت من  ا '٤'
         د األطبـاء   ويعمل يف املؤسسات الصحية كوادر مؤهلة حيث تطـور عـد          . املائة
 ١٣ بنسبة زيادة جتـاوزت      ٢٠٠٩ عام   ١٠٢٥٣ إىل   ١٩٦٩ طبيباً عام    ٧٣٣من  

 ١٨,٧مواطن إىل    ١٠ ٠٠٠ أطباء لكل    ٤ضعفاً وبذلك ارتفع معدل األطباء من       
 ١٥عدد أطباء األسنان يف املرافق العامة من         دا وازد مواطن، ١٠ ٠٠٠ لكلطبيباً  
 ضـعفاً   ٨٨  بنسبة زيادة جتاوزت      ٢٠٠٩ام   ع اًطبيب١٣٢٢ إىل   ١٩٦٩ عام   اطبيب

 أطبـاء   ٣مـواطن إىل     ١٠ ٠٠٠طبيـب لكـل      ٠,٣وبذلك ارتفع املعدل من     
        اً صـيدلي  ٦٨وارتفع عدد الصيادلة بقطاع الصحة مـن         مواطن، ١٠ ٠٠٠.لكل
 تطـور كما  ،٣,٦ إىل   ٠,٣ من معدل    ٢٠٠٩ عام   اً صيدلي ٩٤٧ إىل   ١٩٦٩عام  

صر ا عن ٣٨١٠٥ إىل   ١٩٦٩ عام   اً عنصر ٢٦١٢ من   ةعدد عناصر التمريض والقبال   
 ١٠ ٠٠٠ عنصراً لكل    ١٥ ضعفاً من معدل     ١٤ بنسبة زيادة جتاوزت     ٢٠٠٩عام  

  .مواطن ١٠ ٠٠٠ عنصراً لكل ٦٨مواطن إىل 
) ٩٧( وبعدد   ةيوائيإ ة خدم تطلب خدمات اإليواء اجملاين جلميع احلاالت اليت ت       توفرت '٥'

ث بلغت حاالت اإليـواء باملستـشفيات       مستشفى جبميع شعبيات اجلماهريية حي    
 نـسبة   ارتفعـت و ، مـسيحي  ٢٠٠٨ حالة إيواء خالل العام      ٥٩٠٨٦٢العامة  

  يف املائة  ٩٩,٨٨ إىل   ١٩٦٩ عام    يف املائة  ٢٢الوالدات حتت الرعاية الصحية من      
 ٩٥ الربنامج املوسع للمناعة نسبة تغطية عالية بلغت         حققو ، مسيحي ٢٠٠٧عام  

 كما تتـوىل مرافـق الرعايـة        ،ا معدي امرض) ١١(ط ضد عدد     يف املتوس  يف املائة 
الصحية األولية تقدمي خدمات الصحة املدرسية من خـالل الزيـارات امليدانيـة             
وفحص الطلبة دورياً وفقاً للربنامج املعتمد والتفتيش الصحي على خمتلف األنشطة           

  .االقتصادية والصناعية
ل يف نقص   ثمت هناك بعض الصعوبات  ت     فإنل  جنازات يف هذا اجملا   إلوعلى الرغم من ا     -٦٦

اخلربات املتقدمة يف بعض التخصصات وضعف برامج التدريب ورفع الكفاءة للعناصر الطبية            
وجود إىل  يف وحدات الرعاية الصحية واملستشفيات      ي  فقألوأدى التوسع ا  . واإلدارية بالقطاع 

 .نبغي تقدميهابعض القصور يف توفري بيانات ملراقبة معدالت اخلدمة اليت ي

   الرعاية االجتماعيةمظلة  -جيم   
 كافة الفئات املشمولة مبظلة الرعاية االجتماعية عناية خاصة مشلت اللييبأوىل املشرع   -٦٧

وقد انعكس هـذا     ،ة والطفولة وذوي االحتياجات اخلاصة والضمان االجتماعي      أحقوق املر 
 الذي مجع مسائل التأمني     ١٩٨٠لسنة  ) ١٣(مهها القانون رقم    أاالهتمام يف تشريعات وطنية     

لزم كافـة   أوالتقاعد يف قانون واحد  حدد مشولية لكافة العاملني بالدولة وطنيني وأجانب، و            
 ،ويتوىل صرف املنافع واملعاشات للشيوخ والعجزة وإصابات العمـل     اجلهات بالتسجيل فيه،  
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عداد قانون الضمان   إه عند   ومما يذكر أن  ،كذلك اإلعانات املقطوعة للحمل والوالدة والوفاة     و
 من   يف املائة  ٩٠ن ما يقارب من     إالعريب املوحد استخدم قانون الضمان اللييب كمرجع حيث         

           نشئ مبوجب هذا القانون صندوق التقاعد وبدأ العمـل         أو،مواده وردت من القانون اللييب      
ـ      ،١٩٨١يونيه  /حزيران ١به   صيل االشـتراكات   ويتوىل تسجيل املضمونني املشتركني وحت

 ويـصل عـدد     ،املقررة وإعداد وصرف املنافع ملستحقيها من معاشات ومنافع قصرية األمد         
 . معاش تقريباً  ٣٤٧ ٠٠٠املشتركني إىل مليون مضمون مشترك وعدد أصحاب املعاشات إىل        

 الذي يتوىل رعايـة     ١٩٩٩ لسنة   )١٠( املعدل بالقانون رقم     )٢٠(كما صدر القانون رقم     
ياجات اخلاصة بكافة فئاهتم وصرف املعاشـات األساسـية لألرامـل واأليتـام             ذوي االحت 

 ٢٠٠٧ من األطفال الذين مت إضافتهم سـنة         ذوي االحتياجات اخلاصة  واملطلقات والعجزة و  
 كما يتوىل إدارة املؤسسات االجتماعية ومراكـز        ،)٥٥٩(بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم      

سست اهليئة العامة لصندوق التـضامن االجتمـاعي        أ و ،ذوي االحتياجات اخلاصة  ومدارس  
ويتوىل محاية الفرد يف حالة فقد السند االجتماعي ومن انقطعـت هبـم    ،مبوجب هذا القانون  

 وأصحاب املعاشـات األساسـية ومـن يف         ذوي االحتياجات اخلاصة  سبل العيش الكرمي و   
 ٢٢٠٢١٠ألساسية إىل   حكمهم واألسر كبرية العدد وحمدودة الدخل ويصل عدد املعاشات ا         

ساسي الذي من خالله    أل املتعلق باملعاش ا   ١٩٨١لسنة  ) ١٦(كما ضمن القانون رقم     . معاش
ذوي االحتياجات  يتام و ألتصرف معاشات لألرامل والشيوخ والعجزة واملسنني واملطلقات وا       

 بـشأن الـضمان     ١٩٨٠لـسنة    )١٣(يشملهم قـانون الـضمان رقـم          ممن ال  اخلاصة
 بـشأن إنـشاء اللجنـة       ٢٠٠٦) ٥٨( رقم   مؤمتر الشعب العام   صدر قرار    كما،االجتماعي

ومت إنشاء مركز الدراسات االجتماعية وفقا لقرار اللجنة        ،الشعبية العامة للشؤون االجتماعية     
خيتص بالدراسات اليت من شـأهنا االكتـشاف        الذي   ٢٠٠٧عام  الشعبية العامة الصادر يف     

دد األمن االجتماعي، والعمل على اقتراح احللول الناجحـة       املبكر للظواهر االجتماعية اليت هت    
هلا وتوجيه اخلطط التنموية االجتماعية اليت من شأهنا تطوير اجملتمع ودفعه إىل االرتقاء والتقدم              

  . ذات الدخل احملدود ويشرف حالياً على برنامج املسح االقتصادي لألسر الليبية،االجتماعي

  مستوى املعيشةزيادة الدخل لتحسني   - دال  
 حيـث   ،فراد يعانون من الفقر املدقع واجلوع     أيوجد يف ليبيا     نه ال أعلى الرغم من      -٦٨

خرى،ولكن ألساسية ا ألدىن من الغذاء واحلاجات ا    ألتكفل الدولة لذوي الدخل احملدود احلد ا      
طار، إلىل معونة من الدولة  ويف هذا ا       إهذا ال ينفى وجود أسر ليبية حمدودة الدخل يف حاجة           
لفية املتمثـل يف    ألول من أهداف ا   ألولتحقيق املستوى املعيشي الالئق هلا وااللتزام باهلدف ا       

ىل حتسني  إ مبادرة رائدة هتدف     ذختاا ٢٠٠٦  مت يف بداية عام    ،ىل النصف إخفض نسبة الفقر    
دخل الفرد لضمان حتقيق العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروة  حيث مت حـصر هـذه      

سرة  تودع يف املـصارف      أ لكل   ) دوالر ٣٠ ٠٠٠(ر وتسليمها حمافظ استثمارية بقيمة      األس
االقتصادي واالجتماعي الذي يتوىل توزيع العوائـد        مناءإلوالشركات وتدار مبعرفة صندوق ا    
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شهرياً على هذه األسر واليت حتقق دعماً لالقتصاد الوطين من جهة وزيادة دخول األسر من               
 بنـسبة   ٢٠٠٩ أسرة حىت هناية العام    )٢٢٦،٥٧٤(هذه األسر إىل  جهة أخرى، وصل عدد     

على هذه األسر  ية املوزعة وبلغت العوائد املال  .من إمجايل عدد األسر الليبية     يف املائة    ٢٤ مئوية
عـن    مليـون دينـار    )٦٩٩( وما قيمتـه     ٢٠٠٧ مليون دينار عن سنة    )٥٠٠(ه  ما قيمت 
  .٢٠٠٩  سنة مليون دينار عن)٧٦٩( وما قيمته ٢٠٠٨ سنة

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  - هاء  
حتتل املرأة مكانة مرموقة يف اجملتمع اجلماهريي حيث أصدر املشرع اللييب العديد مـن                -٦٩

 وقـد   ،التشريعات اليت اعتنت باملرأة واهتمت بشأهنا دعماً هلا للقيام بدورها الفاعل يف اجملتمع            
 إزالة التمييز على أساس النوع وضمان النـهوض بوضـع املـرأة             اجتهت كافة التشريعات إىل   

وحصوهلا على كافة حقوقها مؤكدة على مبدأ املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة كاحلق يف               
العمل والضمان االجتماعي واملعاش التقاعدي والتملك ومزاولة األنشطة االقتصادية والتمتـع           

   .وحصوهلا على امتيازات إجازة الوضع ورعاية األطفالبكافة اخلدمات التعليمية والصحية 
  )١٣(وقد متثل ذلك يف عدد من التشريعات اليت ضمنها قانون الضمان االجتمـاعي رقـم                

 ٢٥و ٢٤املتعلق بعالقات العمل حيث حددت املـواد        ) ١٢(والقانون رقم    ،١٩٨٠لسنة  
اسب وطبيعتها وضمان حقهـا يف       من القانون أحكام تشغيل املرأة يف اجملاالت اليت  تتن          ٢٦و

لزام جهات العمل اليت يعمل هبـا نـساء     إو) جرأل مدفوعة ا  اًسبوعأ ١٤(ملدة   مومةألإجازة ا 
و أكثر إلرضـاع    أ كما حدد هلا ساعة      ،مهاهتمأثناء فترة عمل    أطفال ترعاهم   أتوفري حضانة   

 )٢٠(ون رقـم     ومسامهة يف تعزيز حقوق املرأة أصدر املشرع القـان         ،جرألطفلها مدفوعة ا  
 بشأن حق املـرأة يف تـويل        ١٩٨٩ لسنة   )٨(بشأن تنظيم اجلمعيات النسائية والقانون رقم       

 بشأن نظام تـشغيل  ١٩٨٨لعام ) ١٦٤(،وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم    الوظائف القضائية 
 ، حيث أن املرأة يف الوقت احلايل تعمل يف مجيع الوظـائف العليـا يف الـبالد                املرأة يف ليبيا  

كالقضاء الذي تشكل نسبة الثلث فيه من جمموع القضاة يف البالد، كما أهنا تشغل وظائف               
  .مرموقة يف اجلهاز اإلداري للدولة والشرطة والشعب املسلح

  ٢جدول 
  بيان باجتاهات التمكني لدى املرأة الليبية

  ٢٠٠٦  ١٩٩٥  البيان
    %٩٦,٠١   %٩٢,٠٠  ساسي ألىل الذكور يف التعليم اإناث إلنسبة ا

   %٩٨,٠٤   %٩٩,٠٥  ىل الذكور يف التعليم املتوسطإناث إلنسبة ا

 ١١٢,٨   %٧٩,٠٤ ىل الذكور يف التعليم العايلإناث إلنسبة ا
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  وق الطفلحق  - واو  
اهتماماً كبرياً وذلك بوضع التشريعات والقوانني      الطفولة  أولت اجلماهريية العظمى      -٧٠

 باإلضافة إىل املصادقة على العديد من االتفاقيـات  ، والتنشئة املنظمة حلقوق الطفل يف الرعاية    
العربية والدولية اخلاصة بالطفولة وترمجتها إىل خطط ومشاريع يف كافة اجملـاالت الـصحية              

           )٥( ومن تلـك التـشريعات القـانون رقـم           ،واالجتماعية والتعليمية للنهوض بالطفولة   
مشل للطفولة وتفعيـل دور القطاعـات يف        أان رعاية    بشأن محاية الطفولة لضم    ١٩٩٧لسنة  

تقدمي اخلدمات املطلوبة،كما شكلت اللجنة العليا لرعاية الطفولة اليت أنشئت بقرار اللجنـة             
          وأعيد تشكيلها مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة       ،١٩٩٨ لسنة   )١٠٠(الشعبية العامة رقم    

هتمام بالطفل  ال إعداد اخلطط والربامج الالزمة ل     تتوىلهي جلنة   و ،٢٠٠٦لسنة  ) ١٤٢(رقم  
شباع حاجاته على املستويني التشريعي والتنفيذي، كما أنـشئت         إورعايته وصون حقوقه و   
 ريـاض    كذلك  وطفلة و   طفال ٢٢٢٤ تستوعب روضة   ٣١٨ىل  إدور احلضانة اليت وصلت     

ضافة إىل إنـشاء مراكـز      األطفال يف كافة املدن والقرى لتشجيع التعليم املبكر لألطفال باإل         
 كما مت  مؤخرا افتتـاح       ، طفال ٥٢٦تضم    مراكز )٥(ودور رعاية األطفال والبالغ عددها      

 .بتثقيف الطفل اجتماعياً وعلمياًطفل تتوىل االهتمام ) ٢٠٠( للطفل تتسع لعدد نيمسرح

  كبار السن  - زاي  
                        ن رعاية وعناية خاصة                                                             ضمنت التشريعات والقوانني اليت أصدرها املشرع اللييب للمس         -  ٧١

                                                                                 له توفري اخلدمات والبقاء يف حميط األسرة عن طريق صرف املعاشـات األساسـية                   حققت
                                                               يبلغ عدد املـسنني الـذين حيـصلون علـى املعاشـات         و  ,                             واملعاشات التقاعدية للمسنني   

   . ً اً   مسن  )    ١٥٩     ٨٣٢ (
      اكـز                                                                     كما وفرت للمسنني من الذين انقطعت هبم سبل التواصل األسـري مر             -  ٧٢

                ويبلغ عـدد     ،                                                 اإليواء والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية          خدمات                   إيوائية توفر هلم    
   .                  يف عدة مدن رئيسية ً اً     مسن )   ١٦٠ (              مؤسسات تأوي  ) ٤ (            اإليوائية       املؤسسات

                                                 عيد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية املسنني مبوجب        أ                              لتعزيز االهتمام باملسنني فقد     -  ٧٣
                                    اليت تتوىل متابعة شؤون املـسنني           ٢٠٠٩         لسنة    )   ٣٠٧ (     رقم                                 قرار اللجنة الشعبية العامة     

                                                                              والتخطيط لتحسني مستوى اخلدمات املتعلقة هبم واقتراح األسس الالزمـة إلصـدار            
   .                  تشريعات محاية املسنني

  حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة  - حاء  
  ،                                     ة يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة                                       االحتياجات اخلاصة برعاية شامل     و     ى ذو  ظ حي  -  ٧٤
         إلجراء  حالياً                     وجتري االستعدادات     ،                      لتحديد هذه الفئات    ني       شامل  ني      مسح   اء  جر    مت إ     يث   ح
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                             ذه الفئة اليت وصل عـددها       هل                                                          مسح ثالث هلذه الفئة وذلك بغية تطوير قاعدة معلومات          
                        وتصرف هلم الوسـائل                               من ذوي االحتياجات اخلاصة،          ٨٢٤٩٦       إىل       ٢٠٠٩          حىت هناية   

                     تشمل كراسي متحركـة    (          وسيلة        ١٤٨٣٢           عددها إىل                        ً              املعينة واملساندة جمانياً اليت وصل      
        قطعة      ٢٥٥٨      نتجت   أ                                  وكذلك  ورشتني لألطراف الصناعية        )  خل    إ  ،  .. .      مشايات /     مساند /

                         وصل عـدد التـذاكر         كما      ٢٠٠٩        سنة                        ذوي االحتياجات اخلاصة                وتعويضية ل   ة     مساند
ـ        ب     ة     ض             اجملانية واملخف                                                         ذوي االحتياجـات اخلاصـة                                          استخدام وسائل النقـل العامـة ل

               ذوي االحتياجات                                                          تذكرة كما تصل قيمة املعاشات الشهرية اليت تصرف ل              ٤٩٤٧٦    إىل  
   .     ً شهرياً                مليون دينار لييب   )   ١٢ (   من                        مبختلف فئاهتم إىل أكثر     اخلاصة
                         ذوي االحتياجات اخلاصـة                  بشأن حقوق        ١٩٨٧      لسنة    )  ٥ (                  نص القانون رقم      - ٥ ٧

            يف العمر   كانوا                 على املعاقني مىت                                التعليم األساسي حق وواجب      "          منه على     )   ١٤ (          يف املادة   
                                                                      كما حيق للكبار منهم االستفادة من برامج حمو األميـة علـى أن               ،                  املقرر هلذه املرحلة  

     مـن    )   ١٦ (             ونصت املادة     "                                                            يراعى يف تقرير املواد الدراسية يف احلالتني ظروف اإلعاقة          
   . "          بعة تعليمه                                              للمعاق الذي أهنى التعليم األساسي بنجاح احلق يف متا  "                 ذات القانون على 

                     بقـرار اللجنـة                          ذوي االحتياجات اخلاصة                                        أعيد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية        - ٦ ٧
                                    تتوىل رسم السياسات واخلطط والربامج           واليت        ٢٠٠٦         لسنة    )   ٣٥٨ (                      الشعبية العامة رقم    

                     كما أنشئ اجمللـس      ،                                                            الكفيلة بتقدمي اخلدمات من كافة مؤسسات الدولة بشكل أفضل        
                     )   ٦٦٦ (                                        بقرار اللجنة الـشعبية العامـة رقـم              اجات اخلاصة     االحتي       ذوي  حلقوق       الوطين  
          للـشؤون                                                                          برئاسة أمني اللجنة الشعبية العامة، وأمني اللجنة الشعبية العامة               ٢٠٠٨      لسنة  

               ويتوىل اجمللس    ،                                              وعضوية اجلهات ذات العالقة باخلدمات االجتماعية        ،               ً     االجتماعية نائباً له  
          حتياجـات                                   لى تقدمي اخلدمات اخلاصة بـذوي اال                                        التنسيق بني خمتلف اجلهات القائمة ع     

                           ومراجعة القوانني والتشريعات                                            ومتكني كل منها من القيام بالدور املطلوب منه     اخلاصة
                                                 هـا واقتـراح التعـديالت       ير                     والعمل علـى تطو                         ذوي االحتياجات اخلاصة          اخلاصة ب 

                املطلوبة عليها 
   ً اً      مركـز   )   ٣١ (               لف فئاهتم إىل          مبخت                         ذوي االحتياجات اخلاصة                  يصل عدد مراكز    - ٧ ٧

            مدرسة للصم    )   ٢٧ (         وعدد                            من ذوي االحتياجات اخلاصة       ٢١     ٣٦١                    تقدم خدماهتا لعدد  
                                                  ومن أبرز التطورات الـيت ختـص هـذه الفئـة              .                                وضعاف السمع والقدرات الذهنية   

                       )   ٦٦٥ (                                                                                استحداث مكتب تعليم الفئات اخلاصة بقرار اللجنة الـشعبية العامـة رقـم              
                   ) ٥ (                                                                      وذلك لتنفيذ املشروع الوطين لالندماج ولتفعيـل القـانون رقـم              ،    ٢٠٠٩      لسنة  
   .                       واللوائح التنفيذية له                   ذوي االحتياجات اخلاصة       بشأن     ١٩٨٧     لسنة 
                                               املدارس لكي تليب حاجة طالب الفئـات اخلاصـة                                     مت إصدار قرار بشأن جتهيز      -  ٧٨

           مدرسـة    )   ٥٠٧ (   د         ً            وحالياً يوجد عد    ،                                           للوصول للمؤسسات التعليمية يف ظل االندماج     
                                                                             كما مت إقرار الرفع من مستوى الوعي يف البيئة الدراسية علـى مجيـع                ،           حتت التجهيز 
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               ومت إنـشاء     ،                                                                       الفئات الطالبية واإلدارية واملعلمني واجملتمع بصفة عامة بربنامج االندماج        
                                  ولدراسة تطبيق املقاييس املعدة      ،                                              السجل الوطين لالندماج حلصر طالب الفئات اخلاصة      

                                                               كما متت املوافقة على إدماج املفاهيم واملصطلحات املتعلقـة           ،                االندماج وتفعيله         لتنفيذ  
                         ومت استحداث مقـررات      ،                                    يف مناهج كافة املراحل التعليمية                          ذوي االحتياجات اخلاصة   ب

       أساليب  (    و  )                        ذوي االحتياجات اخلاصة         مفاهيم (                                           دراسية يف مرحلة التعليم اجلامعي بعنوان       
                                                   استحداث مقررات دراسية يف مرحلة التعليم األساسي                             كما يتم العمل على       )        االندماج

   ،                                                                   لدعم التوعية بربامج اندماج ذوي اإلعاقة يف مراحل التعلـيم األويل           )                  التربية اإلنسانية  (
                                                                         متت املوافقة على دعم إجراء البحوث والدراسات املقترحة هبدف تنفيـذها                ٥١٤٦٦ و

                           القوانني النافذة الـيت                                      وسيتم إصدار كتيب يشمل كافة      ،                           من قبل اجلهات ذات العالقة    
   .                                                                            ختص هذه الفئة من قبل املكتب املختص باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

                                                                         عتماد وجود املعلم املساعد وإعداده وتدريبه لـدعم الطـالب مـن ذوي              ا   مت    - ٩ ٧
     دماج  إ      ً       ً                   معلماً مساعداً حتت التدريب و      )   ٢٥٠ (                                           االحتياجات اخلاصة يف التعليم العام بعدد       

                    ً          يف اجملتمع  ما يـتم أيـضاً           )                 البسيطة واملتوسطة  (                               شخاص ذوي االحتياجات الذهنية       األ
                                                                                      الربط بني اجلهات األهلية واحلقوقية الراعية لذوي االحتياجات اخلاصة واللجنة الشعبية           

                          كما يتم حتت اإلنـشاء       ،            دون متييز  مندمج                                                العامة للتعليم والبحث العلمي لتحقيق تعليم       
                                                                ملتحركة املربوطة على شبكة املعلومات الدولية لتغطيـة كافـة                                 غرفة املصادر احلديثة ا   

   ،                                                                  ً      ً             املعلومات واإلحصائيات واألرقام والربامج يف جمال تعليم الفئات اخلاصة دولياً وحمليـاً           
                                                                                 ويعمل على تفعيلها أشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة داخـل قطـاع التعلـيم              

                           دراسات املسامهة يف انطـالق                                  املشاركة يف اإلحصائيات وال     ت         كما مت   ،              والبحث العلمي 
                                           جامعة سالمنكا بإسبانيا بوفد رمسـي يف         يف                       ذوي االحتياجات اخلاصة   ل                التقرير الدويل   

                                    كما مت اعتماد إنـشاء أقـسام         ،    ٢٠٠٩        أكتوبر   /           تشرين األول     ٢٠                     املؤمتر وذلك بتاريخ    
                                                                                      التدريب املتخصص يف املعاهد العليا واملتوسطة لتحقيق مبدأ االندماج يف كافة مراحـل             

         واصـالت                                                                       وفتح باب التعليم اجلامعي أمام طالب الفئات اخلاصة  وتيـسري امل             ،       التعليم
                                        كما متت املوافقة على إنشاء آليـة         ،                 ملؤسسات التعليمية     ا  ىل إ           ل الوصول    ي  سه ت          اجلامعية ل 

                          كما مت املوافقة علـى       ،                                            يف املكتبات اجلامعية إلتاحتها للطالب الكفيف       "             برامج إبصار  "
ـ  "                     تنفيذ بعض بـرامج                                             لألشـخاص ذوي     "                                    يم والـتعلم والعمـل عـن بعـد               التعل
   .               االحتياجات اخلاصة

   الشرعيةاهلجرة غري  - طاء  
     مـن                               ً     ً            ليبيا عرب حدودها الربية حيـزاً كـبرياً        داخل                         حيتل موضوع املتسللني إىل       -  ٨٠

                                     العام يف الـبالد سـواء مـن حيـث       ي                   جهزة املختصة والرأ   أل                     اهتمامات وانشغاالت ا  
                                                                    هؤالء املتسللني من أعباء على امليزانية العامة للدولـة وبـرامج                             يترتب على وجود       ما
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                              أو من حيث تأثري هؤالء        ،                            واالستقرار االجتماعي فيها    ي                              التنمية والوضع الصحي والبيئ   
                             ً             حيث يتخذها الكـثريون منـهم معـرباً          ،                      ً      ً        عالقات ليبيا جبرياهنا براً و حبراً       يف         املتسللني  

             يف املائة    ٢٠                                    اآلخرون الذين تصل نسبتهم إىل حنو                      فيما يبقى     ، يب   ورو أل                  للوصول إىل الرب ا   
                                                                              عدد السكان منتظرين سنوح الفرصة املالئمة لالنتقال إىل الضفة األوروبيـة             يل       من إمجا 

   .            البحر املتوسط    من
                                                                                   هذه الوضعية اليت جتمع بني العبور واإلقامة الطويلة غري القانونية وضعت ليبيـا               -  ٨١

                  ضت حياة سـكاهنا       ّ وعّر   ،                           ان العبور وبلدان املقصد                                        يف خانة غريبة ومتميزة بني فئيت بلد      
                                     مثل ارتفاع معدالت اجلرائم مثـل              هو أمين                                             للعديد من املشاكل واملخاطر اليت منها ما      

                                                                                  القتل والسرقة واالجتار باملخدرات والشعوذة والتسول والدعارة واالغتصاب وتزويـر          
                     يف انتشار عدد مـن                ويتمثل    ،       هو صحي        ما ومنها   ،                                 الوثائق الرمسية والنصب واالحتيال   

                         والوباء الكبدي والزهري     )      االيدز (                                     مثل مرض فقدان املناعة املكتسبة        ،             األمراض اخلطرية 
                                             هو اقتصادي مثل ارتفاع نسبة البطالـة يف                   ومنها ما    ،                             واجلذام والسل واجلرب وغريها   

                                     وانتشار النشاطات اهلامشية وهتريب      يب  جن أل                                               سوق العمالة الليبية وتزوير النقد الوطين وا      
        ً                              هذا فضالً عن خطر التدمري الـذي يهـدد    ،                                          لسلع األساسية املدعومة من اخلزانة العامة      ا

               ن ليبيا تعتـرب   إ                               سيما يف املناطق اجلنوبية حلدودها ف       ال  ،        للبالد  يف         والثقا  يف                النسيج الدميوغرا 
   .                     أوىل ضحايا هذه الظاهرة

               دية املرتفعـة                                                                    ومل يقتصر التأثري السليب لوجود هؤالء املتسللني هبذه النسبة العد           -  ٨٢
                وميزانيتـها   األمنيـة                                    قال كاهل اقتصاد البالد وإدارهتا       ث                                 مقارنة بعدد سكان البالد على إ     

                                             بل طال بالضرر البليغ احلقوق األساسـية         ،        قة فحسب                   ضافية باهظة ومره   إ      عباء   أ         العامة ب 
   .                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني أنفسهم

                                             ً                       فإهنا تظل رهينة املوت عطـشاً يف الـصحراء                                          أما فيما يتعلق مبصائر املتسللني      -  ٨٣
                               تتالعب هبا عـصابات املتـاجرة                               وفيما بني هذا وذاك     ،       ً                         أو غرقاً يف مياه البحر املتوسط     

   ،                                                                                  بالبشر وتستغلها اجلماعات اإلرهابية يف تسريب عناصرها وحتريكهم بني بلدان املنطقة          
   .     ً  أيضاً ي    قليم إل         الستقرار ا      بل ا ،                          يهدد االستقرار الداخلي فحسب             األمر الذي ال

                  طليعة البلـدان   يف                     قدة كانت اجلماهريية     ع                                     وىف مواجهة هذه الوضعية الصعبة وامل       -  ٨٤
                                                                                اليت أدركت ضخامة هذه الظاهرة وتعقدها واستحالة التحكم فيهـا خـارج اإلطـار          

                       والدويل إىل التنسيق     ي    قليم إل                                        مرحلة مبكرة بالدعوة على الصعيد ا       يف           فبادرت    ،      اجلماعي
          ومعاجلة   ،             قل احلد منها   أل                                                         ون اجلماعي ملكافحة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية أو على ا               والتعا
                                      كل احلوارات وامللتقيات واملـؤمترات       يف                                           ترتب عليها من تداعيات فشاركت بفعالية           ما

                                                                                ة والدولية اليت عقدت هلذا الغرض بل واستضافت املؤمتر الوزاري بني أفريقيـا              ي      اإلقليم
   .    ٢٠٠٦            أواخر عام  يف              هلجرة والتنمية        حول ا يب   ورو أل        واالحتاد ا
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   يف                                              جه اجلماهريية العربية الليبية من سياسـات         ه       وتنت نتهجتها                    أما على صعيد ما     - ٥ ٨
   .               تباع خطني متالزمني ا                                           مواجهة هذه الظاهرة فقد عمدت مند البداية إىل 

                                        جتماعية والسياسية لظاهرة اهلجرة غـري       ال           قتصادية وا  ال                     األول معاجلة اجلذور ا     - ٦ ٨
                                                                           ة يف دول املصدر الواقعة جنوب الصحراء الكربى من خالل اإلسهام يف اجلهود                   الشرعي

                                                                                  السياسية املستمرة لتسوية اخلالفات واملنازعات واألزمات داخل بعض الدول اإلفريقية          
                                                                                     وبني بعضها البعض بالنظر إىل أن التوترات واألزمات السياسية تشكل أحد الـدوافع             

   .      أوطاهنم                              القوية لدفع الناس إىل اهلجرة من 
                                                                               وباإلضافة إىل ذلك سعت اجلماهريية إىل إقامة العديد من املـشاريع الزراعيـة               - ٧ ٨

                     هبدف ضمان األمـن     اإلفريقية                        عدد من دول املصدر       يف                              والصناعية واملصرفية واخلدمية    
                                                                                        فيها وتوفري الطاقة وتطوير البنية األساسية املتعلقة بالطرق والنقل وتوفري ميـاه              ي  ائ ذ   الغ

   ،                                                        املناطق اجلافة وبناء العديد من املـدارس واملـصحات          يف             ة احليوانات               الشرب وسقاي 
                                                                             وتستهدف اجلماهريية من كل ذلك خلق العديد من فرص العمل وحتـسني مـستوى              

                         ً                            وقد أنشأت هلـذا الغـرض عـدداً مـن آليـات              ،                                الدخل والتخفيف من وطأة الفقر    
   :      أبرزها        التمويل
  .            مليار دوالر )   ٥,٥ (       يبلغ  ين     وعي ي                                      حمفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار برأمسال نقد  - ١
                   مليون دوالر ضـمن      )    ٣٠٠ (                                             صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية وخصص له         - ٢

  . ي      مسيح    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                          ميزانية الدولة خالل العامني 
   .            مليون دوالر )   ٢٥٠ (                                        تشجيع االستثمار يف إفريقيا وخصص له مبلغ      صندوق  - ٣

  :         يقيا أمهها     إفر يف                                         وقد اضطلعت آليات التمويل هذه بعدة مشاريع 

                                               مشـال مـايل لتـأمني        يف               ألف هكتار     )   ١٠٠ (                            تنفيذ مشروع زراعي مبساحة       - ١
  . ي  ائ ذ        األمن الغ

      كلـم    )     ١١١٥ (                                                 عرب الصحراء لربط مشال القارة بوسطها بطول          يف ا ذ         طريق الق   - ٢
                                                                                                         ويهدف إىل تعزيز التجـارة البينيـة وتطـوير التعـاون االقتـصادي بـني              

  .  وب           الشمال واجلن
            املنـاطق    يف                               ً                                       مشاريع إحالل امليكنة الزراعية بدالً من الطرق التقليدية للزراعـة             - ٣

  .            دولة افريقية  )   ٣٢ (   يف        الريفية 
   ).                اإلنتاجية واخلدمية (                                              تنفيذ مشاريع استثمارية يف خمتلف اجملاالت االقتصادية   - ٤
                                                            مـراض احليوانيـة العـابرة للحـدود واآلفـات واجلـراد             أل         مكافحة ا   - ٥

  .        والقوارض          الصحراوي
   اء  ذ            وبرنامج الغ  ,                                              اجملال الزراعي بالتعاون مع منظمة الفاو         يف                      مشاريع نقل التقنية      - ٦

  .                                            العاملي إليصال مساعدات اإلغاثة إىل تشاد والسودان
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                                                                            يشمل اجلوانب التشريعية والقانونية واألمنية واإلنسانية يف معاجلة ظاهرة             ثاين  ال  -  ٨٨
  - : يت آل                      شرعية وذلك على النحو ا  ال         اهلجرة غري 

                                                              والقانوين ويتمثل يف التصديق واالنضمام إىل العديـد مـن                   التشريعي       اجلانب    - ١
                                                                واإلقليمية اليت تعمل على مكافحة اجلرائم املتعلقة بـاهلجرة                 الدولية           االتفاقيات  

                 والربوتوكـوالت                                                          غري الشرعية واملتاجرة باألشخاص خاصة النساء واألطفـال       
   .         امللحقة هبا

                               والتوقيع على اتفاق تعاون         ٢٠٠٤                        ملنظمة الدولية للهجرة        ا      عضوية   ىل   إ         االنضمام    - ٢
                                                                            افتتاح مكتـب للمنظمـة يف اجلماهرييـة        و   ،      ٢٠٠٥       أغسطس /  آب   ٩         معها يف   
   .    ٢٠٠٦      أبريل  /     نيسان    ٢٦       بتاريخ 

                      اصـة مبعاجلـة هـذا                                                إصدار عدد من التشريعات الداخلية اخل       يف            كما يتمثل     -  ٨٩
   :            املوضوع وأمهها

                                          بشأن مكافحة اهلجرة غري الشرعية، ويتضمن        )     ٢٠١٠ (      لسنة    )  ٢   (            القانون رقم   - ١
  .       الشرعية      ً                                 تشديداً للعقوبات املتعلقة جبرائم اهلجرة غري 

  .                               الربية والبحرية واملراقبة اجلوية     احلدود       حلراسة          إنشاء ركن   - ٢
                                                       تعىن مبكافحة اهلجرة غري الشرعية وهى اإلدارة العامـة            جديدة               ستحداث إدارة    ا  - ٣

  .                    لل واهلجرة غري الشرعية           ملكافحة التس
  .                                      الدولية للهجرة من خالل مكتبها بطرابلس      املنظمة     مع         والتنسيق        التعاون   - ٤
                                                                  املهاجرين غري الشرعيني وتنظيم العودة الطوعيـة لبعـضهم إىل                 وترحيل     ضبط    - ٥

  .                               بلداهنم على نفقة اجلماهريية العظمى
                 وت احملقق يف قلب                                    املهاجرين وهم على مشارف امل       من         كبرية       عداد أ             إنقاذ حياة     - ٦

                                                                           وتقدمي الرعايـة الطبيـة والعالجيـة والغذائيـة           ،                       الصحراء وىف وسط البحر   
  .           ً الالزمة جماناً

                                                     غري الشرعيني تتوافر فيهـا اإلعاشـة والرعايـة                  املهاجرين                     إقامة مراكز إليواء      - ٧
                                                       وهم حياولون التسلل عرب اجلماهريية العظمى قاصـدين          ،                  الصحية بعد ضبطهم  

  .        األوروبية        ىل الدول        اهلجرة إ
      حملاكمة  ا    إىل                                                   من العاملني يف األجهزة األمنية بقصد تقدميهم              جمموعة            القبض على     - ٨

   .                       يوائهم بصورة غري قانونية إ                           بتهمة هتريب األشخاص املتسللني و
  - :                    يف هذا الصدد أبرزها      متعددة                        ن اجلماهريية تواجه صعوبات  إ   ف   ذلك       ومع كل   -  ٩٠
                              البحريـة البالغـة مـا         ها              كم  وحدود       ٤٥٠٠     بلغ                             تساع حدودها الربية اليت ت     ا  - ١

                      األمر الذي يـستلزم    ،                                          كم  وقسوة الظروف املناخية الصحراوية          ٢٠٠٠       يقارب  
                                                                                توفري املزيد من التجهيزات واآلليات املتطورة واملزيد مـن الكـوادر الفنيـة             
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  د                                            االسترتاف املستمر مليزانية الدولة والتزاي      نىي  يع            وهو ما   ،                        والعناصر األمنية املدربة  
                                                                           املستمر يف حجم اإلنفاق على مستلزمات مواجهة هذه الظـاهرة وتـداعياهتا            

   .                                                           ثارها السلبية يف املناطق واألحياء السكنية اليت يتصل هبا املتسللون آ و
                                     املعتمدة يف اجلماهرييـة العربيـة                  اإلفريقية           والقنصليات                     تأخر بعض السفارات      - ٢

             سبب إبقاءهم                   ثائق سفرهم ما                 وىف إصدار و    ،                              يف الكشف عن رعايا بلداهنا            الليبية
                                                                                   مبراكز اإليواء مدة طويلة مبا يعنيه كل ذلك من أعباء مالية وخطورة على األمن              

   .                   العام والصحة العامة
  .      أوطاهنم                                                         رتفاع تكاليف النقل اجلوى الالزمة لترحيل املتسللني وإعادهتم إىل  ا  - ٣
                        املتزايدة لرتالئها من                عداد الكبرية  أل             الستيعاب ا        احلالية           اإليواء        مراكز            عدم كفاية     - ٤

   .       إليهم         ً                        يؤثر سلباً يف نوعية اخلدمات اليت تقدم            املتسللني مما

  عدامإلعقوبة ا  - ياء  
         دولـة         الليبية                       نسان واجلماهريية العربية  إل                                      أبناء اجملتمع اجلماهريي يقدسون حياة ا       -  ٩١

             ة يتمتعـون                     العربية الليبي          اجلماهريية               ن املواطنني يف     إ     حيث   ،                            حتكمها قواعد سيادة القانون   
                                            والنصوص الـواردة بالوثيقـة اخلـضراء         ،                                            حبماية احلق يف احلياة محاية قانونية وقضائية      

                     وتضمنت نصوصه علـى     ،                                          نسان وقانون تعزيز احلرية أقرت هذا احلق       إل              الكربى حلقوق ا  
         ً    و فـساداً   أ                    ً          و من تشكل حياتـه خطـراً         أ       ً   ال قصاصاً    إ      عدام   إل                    جيوز تطبيق عقوبة ا           انه ال 

                     دفع الفدية مقابـل       و أ    ً                             صاصاً باملوت طلب ختفيف العقوبة          ه ق                       للمجتمع وللمحكوم علي  
                                        وجيوز للمحكمة استبدال العقوبـة مـىت          ،           ولياء الدم  أ                                 احلفاظ على حياته بشرط موافقة      
        ً             و منافيـاً للـشعور     أ                   ً              وإذا مل يكن ذلك ضاراً باجملتمع          ،                                 توافرت الضوابط القانونية للعفو   

       نـسان   إل                       تشكل أي مساس حبرية ا                                                   نساين، فالنصوص الواردة يف تلك التشريعات ال       إل ا
   ،                           ً        ومقررة فيه على نطاق ضيق جـداً         ،          العقوبة     نزال إ                       هنا متيزت بالتضييق يف      إ             وكرامته بل   

                                                                                         كما أن فرص عدم تطبيقها كبرية يف التشريعات الليبية مىت حتققت ظروفها القانونيـة،             
                                                     حتكمها أحكام قانون القصاص والديـة الـذي أصـدرته      اليت                          ففي جرائم القتل العمد     

              فإن احملاكم    ،                               ن الكرمي أقرته شريعة للمجتمع     آ    ً                  سيساً على أحكام القر    أ                   املؤمترات الشعبية ت  
                                       وبناء على طلب ذوي اجملين عليـه،        ،                    ً            عدام باعتبارها قصاصاً من اجلاين     إل              حتكم بعقوبة ا  

                                                     ىل عقوبة تقييد احلرية يف حالة التصاحل بـني اجلـاين وذوي      إ                          وتستبدل العقوبة بالسجن    
           للعفـو                                                       ً            اجلرائم اخلطرية األخرى فإنه من املمكن أن تكون العقوبة حمالً            ويف            اجملين عليه، 

                                              ن احلكم بالعقوبة مير مبراحل قضائية يتحقـق         إ و   ،                   ط القانونية للعفو   ب                 مىت توافرت الضوا  
   ،                                                                                     فيها تعدد درجات التقاضي ووفق إجراءات بالغة الدقة والصرامة يف حتقيـق األدلـة             

                                          وعند صدور احلكم من حمكمة اجلنايات يعرض                                              وتوافر ضمانات الدفاع عن طريق حمام       
           التأكد من                                                                                 احلكم على احملكمة العليا للنظر يف القضية من الوجوه القانونية واملوضوعية و           
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   ،                                                 العليا عند نظرها للقضية مـن مخـسة قـضاة          ة        لف احملكم  أ   وتت   ،         وصحتها    دلة  األ       توافر
                 يـه أو احلكـم                                                                     وللمحكمة كامل السلطة القضائية يف نقض احلكم ملصلحة احملكوم عل         

         ال بعـد    إ                ينفـذ احلكـم            وال  ،                       دلة اإلدانة ومشروعيتها   أ   ة   ي             يقينا قطع   ا                    بتأييده إذا تبني هل   
       علـى                                 وهو اجلهة املختصة بالتصديق                            على للهيئات القضائية   أل                          التصديق عليه من اجمللس ا    

   .    ٢٠٠٦       لسنة  ٦                                   حكام اإلعدام طبقا لقانون القضاء رقم  أ
                                       مر تقرره املؤمترات الشعبية باعتبارها      أ              ليبيا هي           عدام يف  إل                   لة إلغاء عقوبة ا    أ      إن مس   -  ٩٢

                                 لغاء العقوبة يف عدة مناسـبات       إ    لة   أ                       وقد عرضت عليها مس     ،                        السلطة املختصة بالتشريع  
                                 سالمية من جهة، وأخرى اجتماعية      إل                                         بقاء عليها العتبارات تتعلق بالشريعة ا      إل        وقررت ا 

   ،                              العقوبة هدفا يف اجملتمع اللييب          لغاء   إ          ويبقى    ،                                 جتدد ظاهرة الثأر داخل اجملتمع        مبنع        متعلقة  
                         ىل حد بعيـد مـن تطبيـق     إ                                              تسعى السياسة التشريعية يف ليبيا حنو التقليل                 وبشكل عام   

                                                                                                 ن فرص عدم تطبيق العقوبة كـبرية يف التـشريعات مـىت حتققـت              أ                  العقوبة باعتبار   
   .                ظروفها القانونية

  حرية التعبري  - كاف  
                  التعبري عن آرائه      يف                                    واألطر املؤسسية حق كل مواطن        ،                        تكفل التشريعات الليبية    -  ٩٣

                              لكل مواطن احلق يف التعـبري      (                                     من قانون تعزيز احلرية تقضي بأنه         )  ٨ (           فاملادة    ،       وأفكاره
      كمـا    )             عالم املختلفة  إل                           مترات الشعبية ويف وسائل ا     ؤ                                    عن آرائه وأفكاره واجلهر هبا يف امل      

                              نسان يف عصر اجلماهريية بـأن       إل    ق ا                                من الوثيقة اخلضراء الكربى حلقو      )  ٥   (     البند      يقضي  
     ً                                   علناً ويف اهلواء الطلق وأن احلـوار         ه                                                اجملتمع يضمن لكل مواطن احلق يف التعبري عن رأي        

   .    فكار أل                سلوب وحيد لطرح ا أ          الدميقراطي 
                                                                 اسي املطبق يف ليبيا الذي يقوم علـى الدميقراطيـة الـشعبية             ي                 يكفل النظام الس    -  ٩٤

ـ       ة      ومواطن                                    املباشرة ممارسة السلطة لكل مواطن                       مترات الـشعبية    ؤ                          مباشرة من خـالل امل
      بل   ،                                                    وله أن يعرب عن آرائه وأفكاره يف مؤمتره الشعيب          ،                              ساسية صاحبة السيادة والقرار    أل ا

                                           ىل احلق يف صنع القرار يف اجملاالت السياسية         إ      فكار   أل       راء وا  آل                       يتعدى التعبري عن ا      مر أل ا    إن  
ـ                                                      واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتشريعية وف                     مترات الـشعبية    ؤ  ً                  ضالً عن آليـة امل

                            نه ينتشر يف ليبيا العديد      إ                                                                ساسية بوصفها آلية صنع القرار والتعبري عن اآلراء واألفكار ف          أل ا
                                                                                  من منابر اإلعالم احلرة مثل الصحف واجملالت واملواقـع اإللكترونيـة علـى شـبكة               

   .                                املعلومات الدولية واحملطات الفضائية
         فاملـادة    ،                                       رة وال رقابة عليها إال للضمري الـصحفي                                 كما أن الصحافة يف ليبيا ح       - ٥ ٩

                      النـشاط الـصحفي         ينظم         الذي       ١٩٧٢      لسنة    )   ٦٧ (                                األوىل من قانون املطبوعات رقم      
      أيـه            عـن ر    ري                              لكل صحفي احلق يف حرية التعب       "                                      ونشاط الطباعة والنشر، تقضي بأنه      

             ق التأكيـد             وقد سب   ، "                                                  ويف إطار مبادئ اجملتمع اللييب وقيمه وأهدافه          ،              مبختلف الوسائل 
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                     نسان يف عصر اجلماهري     إل                                                              على أن قانون تعزيز احلرية والوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق ا         
                                                                                        يكفالن لكل مواطن احلق يف التعبري عن آرائه وأفكاره واجلهر هبا يف اهلواء الطلـق ويف                

                                                              وحتقق  على أرض الواقع طبع وتوزيع العديد من الـصحف             ،            عالم املختلفة  إل        وسائل ا 
     ً           وفقاً لقانون    )            القطاع اخلاص  (       األهلي                                     عالمية اليت أنشاها ويديرها النشاط       إل            واملطبوعات ا 

                   بتقريـر بعـض         ١٩٨٨      لسنة    )  ٨ (                  والقانون رقم        ١٩٧٢      لسنة    )   ٦٧ (               املطبوعات رقم   
                    بـشأن مزاولـة         ١٩٩٢      لسنة    )  ٩ (                                                 حكام املتعلقة بالنشاط االقتصادي والقانون رقم        أل ا
                                ويوما عن يوم يزداد عـدد        ،           رة مبقتضاها                                           نشطة االقتصادية وتعديالهتا واللوائح الصاد     أل ا

                                                                  كما يوجد يف ليبيا عدد من القنوات الفضائية اململوكة جلهات            ،                 هذه الصحف واجملالت  
   ،                    ً                          خرى تأسست وتدار وفقاً للقوانني سالفة الذكر       أل                       وهذه القنوات هي ا     ،              اعتبارية خاصة 

               كـم النـشاط                               ً                    ي جهة رمسية ومتارس عملها وفقاً للنظم اليت حت         أل                     وال ختضع يف تبعيتها     
                                                       عالميـة سـواء املقـروءة       إل                           وتتوىل تلك الوسـائل ا      ،               نشطة االقتصادية  أل        عالمي وا  إل ا

                                                                             املرئية تناول الشأن احمللي والشأن العام يف اجملتمع اللييب بالتحليل والنقد                            أو املسموعة أو  
          جتماعيـة   ال  وا           قتـصادية    ال        اسية وا  ي                                                   واالنتقاد واملساءلة للجهات التنفيذية يف اجملالت الس      

                                جنبية وتوزيعها حبرية يف ليبيا      أل                         كما يتم تداول الصحف ا     .                             دون رقابة من أي جهة رمسية     
       عـن         ً هذا فضالً  )            القطاع اخلاص (     هلي   أل                                             من خالل قنوات توزيع ونشر مملوكة للقطاع ا       

     نباء  أ                                                                             وجود مكاتب لوكاالت أنباء وقنوات إخبارية إعالمية فضائية ومراسلي وكاالت           
                                        االطالع على شبكة املعلومـات الدوليـة        و                          وفيما يتعلق حبق الدخول        ،              وإذاعات مرئية 

              عـن الـرأي                                     نشطة الصحفية ومنابر التعـبري     أل                                       وتأسيس املواقع االلكترونية املتعلقة با    
                                                   ف من مراكز الدخول لشبكة املعلومـات الدوليـة          ال                         ن ليبيا ينتشر فيها اآل     إ       فكار ف  أل  وا

   ،                                 خاصة وغري خاضعة لرقابة أي جهة                                    فراد أو تشاركيات أو شركات       أل               ومجيعها مملوكة   
  .                                                        كما أنه ما من بيت يف ليبيا خيلو من طبق التقاط البث الفضائي

 نسانإلالتثقيف يف جمال حقوق ا  - الم  

                                 نسان هو التعريف بتلك احلقـوق       إل                                         إن املنهاج الصحيح لدعم وتعزيز حقوق ا        - ٦ ٩
                    ة بثقافـة حقـوق               لة التوعي  أ            طار حتظى مس   إل          ويف هذا ا   ،         وسع نطاق  أ                    ونشر ثقافتها على    

                                                 ً                                   نسان يف ليبيا بدعم كبري من اجلهات ذات العالقة،وتأكيداً على مـا يبـذل علـى                 إل ا
      ً       سـتناداً إىل    ا                  نـساين اهلـام، و     إل                                                      املستوى الوطين من جهود لتعزيز مفاهيم هذا العمل ا        

                                                         قليمية والدوليـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان املـصادق             إل          تفاقيات ا  ال           اإلعالنات وا 
                                                   عدة تدابري متثلت يف تدريس الوثيقـة اخلـضراء                 الليبية            ة العربية                اختذت اجلماهريي  ،     عليها

                              كما أنـه منـذ منتـصف         ،                                        نسان مبقررات التربية اجلماهريية للتعليم     إل              الكربى حلقوق ا  
                                                                                  التسعينات أصبحت مادة حقوق اإلنسان ضمن املناهج املقررة لطلبة كليات الـشرطة            

          ً     ً              نسان موقعـاً خاصـاً علـى        إل                              نشأت اللجنة الوطنية حلقوق ا     أ و                     والكليات العسكرية،   
       قليمية  إل          تفاقيات ا  ال         عالنات وا  إل     وا  ،     ساسية أل       نسان ا  إل                                  االنترنت حيتوى  اتفاقيات حقوق ا     



A/HRC/WG.6/9/LBY/1 

29 GE. 

                     قليميـة والعربيـة     إل                            طار التعاون مع املنظمات ا     إ       ويف    ،                              والدولية يف جمال حقوق اإلنسان    
     مت   ،               هداف املـشتركة   أل                                         نسان وتنسيق العمل معها لتحقيق ذات ا       إل                    ذات العالقة حبقوق ا   

             عدها خـرباء    أ     اليت    )     ٢٠١٤        ٢٠٠٩ (                                                    تعميم  اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان         
                   الـيت  تتـضمن يف   ،    نسان إل                                                    من الدول العربية  بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق ا

                                                                          جانبها التربوي جزأين أساسيني مها التربية على حقوق اإلنسان يف اجملال التعليمـي، 
        خـرى،  أل                                                  نسان يف باقي مؤسـسات التنـشئة االجتماعيـة ا                                والتربية على حقوق اإل   

          وخاصة تلك  ،                واجلماعات واألفراد                                          وتستهدف هذه العملية مكونات اجملتمع واملؤسسات
   ،                             اإلنسان مترمجة اىل اللغة العربية                                     ها أنشطة التربية والتدريب يف جمال حقوق ل        اليت مل تط

          اسـتفادة                   تعلق بالتوعية إىل                                                وهتدف من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية فيما ي
   .                                                             فئات واسعة من مكونات اجملتمع من برامج التوعية يف جمال حقوق اإلنسان

  نسان الدوليةإلليات حقوق اآجيايب مع إلالتفاعل ا  - ساًداس 
                          نسان الدولية ينبع مـن      إل             ليات حقوق ا   آ                                           إن تفاعل اجلماهريية العربية الليبية مع         - ٧ ٩
                     على تنفيذها وقد          والعمل   ،                          ً          عهود الدولية اليت تكون طرفاً فيها                             باحترام املواثيق وال     ها    تعهد

           نظر بعـني     ال                ات التعاقدية و   ئ                                                            متخض عن هذا التعهد االلتزام بتقدمي الدولة تقاريرها للهي        
                                            طار احترام اجلماهريية العربيـة الليبيـة        إ       ويف    ،                              تنفيذ التوصيات الصادرة عنها    ل         االعتبار  

          واملقرر   ،                                   لمقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم      ل                     ستقوم بتوجيه دعوة                 جراءات اخلاصة    إل ل
   .                                 لزيارة اجلماهريية العربية الليبية    طفال أل      ببيع ا          اخلاص املعين 

                                                                                   كما تتعاون اجلماهريية العربية الليبية مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال              - ٨ ٩
        ة تعمل                                             حيث قامت عدة منظمات غري حكومية دولي        ،                       نسان الوطنية والدولية   إل       حقوق ا 

                                                                                     يف جمال حقوق اإلنسان بعدة زيارات للجماهريية العظمى منها منظمة العفو الدوليـة             
                                                ن بعض هذه املنظمات قد أصدرت تقاريرها عـن          إ                                  ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان بل      
   .                              حالة حقوق اإلنسان من داخل ليبيا

   :         الدولية      اآلليات           التعاون مع   - ٩ ٩
                                              قليمي لشئون مكافحة اإلرهاب باململكة املتحدة                                            زيارة خبري املركز الدويل واملستشار اإل     

                    وقد أبـدى اخلـبري       )                      اجلديدة الرئيسي أ   -              النساء احمللي    (                        مؤسسيت اإلصالح والتأهيل    
   .                                ً                                             الدويل ارتياحه هلذه الزيارة متمنياً تطوير الشراكة الليبية الربيطانية يف جمال السجون
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  طوعيةتعهدات   - اًبعسا  
                                      حقوق اإلنسان على زيادة فعاليـة                    ويتها يف جملس                           ستعمل ليبيا من خالل عض      -   ١٠٠

                        من أجل دعـم ومحايـة               نتقائية ال                                             عمل بشفافية وبطريقة بعيدة عن التسييس وا        لل      اجمللس  
                                                                                   حقوق اإلنسان يف أي مكان يف العامل، ويف ظل االتفاقيات والـصكوك الدوليـة ذات               

   : يت آل    با                             العالقة، وستقوم ليبيا على األخص
                                              يات اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان من خالل        ل          خالل اآل                    املسامهة والعمل من    -   ١٠١

                           تعزيز حقـوق اإلنـسان         على                                                          عضويتها العاملة جبامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي        
  .          والنهوض هبا

                         ليات املتاحـة والتعـاون                               السامية حلقوق اإلنسان وفق اآل       املفوضية           دعم مكتب     -   ١٠٢
  .      اإلنسان ً                   اً لواليتها بشأن حقوق                                    معها من أجل تسهيل القيام مبهامها طبق

                                                      منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املعنية            كافة             التعاون مع          تطوير  -   ١٠٣
                                      والتواصل هبا لتعزيز قـدرات محايـة         ,                   الوطين والدويل      يني                        حبقوق اإلنسان على املستو   

   .                           دورها اهلام والفعال هبذا اجملال ل                           ً      حقوق اإلنسان وإنقاذها إدراكاً منها 

  حتديات  -اًمناث  
     نسان  إل                                                                         على الرغم مما تضمنه التقرير من مبادرات يف سبيل تعزيز مجيع حقوق ا              -   ١٠٤
                                  مام اجلماهريية العربية الليبيـة      أ                                 ً                العمل على جممل هذه احلقوق يشكل حتدياً حقيقيا              فإن  

                                                         ويستلزم دعم قدرة اجملتمع مبؤسساته الرمسيـة ومنظماتـه                           شتراكية العظمى،    ال          الشعبية ا 
       فـراد   أل           نسان بني ا   إل                                                  سياسات وبرامج من شأهنا تعزيز ثقافة حقوق ا             لبؤرة        تماعية     االج

                                                                                        ويف خمتلف القضايا سواء ما تعلق منها حبقوق الطفل أو حقوق املرأة أو حقوق املواطن               
                                      كما تستهدف برامج حقوق اإلنـسان        ،                                       واملشاركة يف عملية التنمية الشاملة      ،        يف النمو 

                                  التعامل املوضوعي مع التحديات      ى                      الرمسية واألهلية عل                                 دعم القدرات املؤسسية للهيئات   
                           اجلهود الوطنية والدوليـة                                                               لضمان متتع املواطن بكافة احلقوق املختلفة من خالل شراكة        

  ن  أ                                                 وتشكل التحديات يف هذا التقرير جمـاالت ميكـن             ،                             الداعمة للتنمية يف اجلماهريية   
  .   ً         يضاً كأولويات أ     تدرج 

                 جياد حل ملـشكلة     إ                              ليت تواجه جهود اجلماهريية يف                                  إن التعامل مع الصعوبات ا      - ٥  ١٠
               االقتـصادية             املـستويات                         لقت بثقلها على كافة      أ                                       تنامي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية اليت       

                                                    احلقوق األساسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ها            وطال ضرر   ،    منية أل              واالجتماعية وا 
                   ومعاجلـات مشوليـة                   جيـاد حلـول      إ         كـرب يف     أل                  سيظل التحدي ا    ،                للمواطنني أنفسهم 

  .               طراف ذات العالقة أل                                  واستراتيجية على املستوى الدويل وبني ا
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                                                                         تشهد نسبة التحاق املرأة بـالتعليم والتـدريب منـوا مـستمرا منـذ عـدة          - ٦  ١٠
                طـرأ علـى         الذي               التحسن الكبري        فإن                                              وعلى الرغم مما مت حتقيقه بالنسبة للمرأة         ،     سنوات

                   فاالستثمار املكثـف      ،      نتاجية إل              القطاعات ا                      يتناسب ومشاركتها يف                         أوضاعها التعليمية ال  
         ً   نعكس سـلباً     ا                  ة يف املهن الفنية مما أ               داء النوعي للمر أل                                    لرأس املال البشري مل تقابله زيادة ا   

                                                               والتحدي يتمثل يف زيادة التوسع يف تنميـة مهـارات املـرأة              ،                   على مؤشرات التمكني  
                          فعيل دور الربنامج الوطين      وت ،                                          سوق العمل املعاصر،ونشر ثقافة متكني املرأة        ىل إ         لتستجيب  

          سر الـيت     األ                                                                     لدعم املشروعات الصغرى واملتوسطة لتحقيق العمل الذايت كمصدر لدخل          
   . ة أ  مر ا        تترأسها 
                                        ىل استشراف املستقبل من خـالل مبـادرات       إ                                  يتجه التخطيط التنموي يف ليبيا        - ٧  ١٠

       وحـشد              التخطيط          وعمليات                                  لفية ضمن االستراتيجيات الوطنية      أل       دماج ا  إ               حمورية تتعلق ب  
                              ن يكـون يف صـميم الفعـل         أ                         نسان وتعزيز حقوقه من      إل                        وتوظيف املوارد، ومتكني ا   

     دارة  إ                                                           كرب يتمثل يف تبين سياسة وطنية واسـتثمارات يف كيفيـة             أل          فالتحدي ا    ،       التنموي
       ضـافة   إل     داء   أل                                          والتأكيد على تعزيزها وفق املهـارات وا         ،                      مهها املوارد البشرية   أ         املوارد و 

   .                  ً          ً فهوم التنمية بيئياً واقتصادياً                       صفة التواصل واالستدامة مل
                             تحسني الظروف نتيجـة حلجـم       ل                                          االستمرار يف العمل على مواصلة اجلهود           - ٨  ١٠

                     تطبيق العقوبـات       على                                                           البشرية واملادية واملالية اليت تكبدهتا اجلماهريية املترتبة              ضرار أل ا
                       )    ١٩٩٢ (   ٧٤٨      مـن    أل                                                            الدولية اجلائرة اليت فرضت عليها مبوجـب قـراري جملـس ا           

                     نسانية واالجتماعيـة    إل                        املادية  للقطاعات ا     ا     ضرارمه أ          جتاوزت       لذين  ال   )    ١٩٩٣   (   ٨٨٣ و
   .                                  مليار دوالر أمريكي خالل فترة احلصار  ٥٠     على                   واالقتصادية ما يزيد 

  اخلامتة    

ذ يـشكل   إنسان خياراً استراتيجياً يف ليبيـا       إل موضوع تعزيز ومحاية حقوق ا     يعّد  -١٠٩
 ثورة الفاتح من سـبتمرب  قيام ليبيا منذ  اصالح الشامل اليت تنتهجه   إلالعمود الفقري لسياسة ا   

ن ألنـسان، و  إل الكربى حلقـوق ا    اخلضراء، ومت التأكيد على ذلك يف الوثيقة        ١٩٦٩العظيمة  
سـاس  أاسية فيها يشكالن    سألقراطي الشعيب املطبق يف اجلماهريية والتشريعات ا      النظام الدمي 

ساسية يف  أقراطية تشكالن قيماً    نسان والدمي إللة حقوق ا  أس وباعتبار م  ،التمتع بكافة احلقوق  
 ،نـسان إلزم ليبيا التزاماً قويا بضمان االحترام الكامل حلقـوق ا       ت تل ،اجملتمع اجلماهريي اللييب  

طـار  إنسان يف   إل لتحسني وضع حقوق ا    لية االستعراض الدوري الشامل مدخالً     آ وترى يف 
           واحلوار والتعـاون البنـاء لتعزيـز ومحايـة          ،كاملة الرتاهة واملوضوعية والشفافية ال    ئمباد

  .نسانإلحقوق ا



A/HRC/WG.6/9/LBY/1 

GE. 32 

                                                                                  وإذ تؤكد ليبيا على التزامها بتعزيز واحترام ومحاية كافـة حقـوق اإلنـسان                -   ١١٠
                                                                                      وحرياته األساسية فإهنا تأمل أن يسود مبدأ احلوار بني الشعوب مبا يؤكد حق الشعوب              

                         ً                            جتماعية بدالً مـن اسـتعمال القـوة                   ثقافية واال                        سياسية واالقتصادية وال                يف خياراهتا ال  
                  ً                                                                      أو التلويح هبا وبدالً من فرض التدابري القسرية بكافة أشكاهلا واستخدام حقوق اإلنسان             

            العربيـة                                  وملزيد من التعاون تطمح اجلماهريية                                      كأداة للتدخل يف الشئون الداخلية للدول، 
                        التوصـيات واملـساعدات     و             قوق اإلنسان    ح        يف جمال               الدولية     ات            أن جتد اآللي      إىل           الليبية

   .                      نسان وحتقق اآلمال املرجوة إل                       التقنية اليت ترقى حبقوق ا
       


