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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية اخلامسة عشرة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥

، بلجيكـا،   *ل، الربتغا *، إيطاليا *، آيرلندا *، أملانيا *، إسرائيل *، إستونيا *إسبانيا، أستراليا     
، *، سـلوفاكيا، سـلوفينيا    *، رومانيا *، الدامنرك *، بولندا، اجلمهورية التشيكية   *بلغاريا
، *، مالطـة  *، ليتوانيا *، لكسمربغ *، التفيا *، قربص *، فنلندا *، فرنسا، فلسطني  *السويد

*: ان، اليون*، هنغاريا، هولندا*اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النمسا
  مشروع قرار

  /...١٥-دإ    
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلماهريية العربية الليبية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، وصـكوك           إذ يعيد تأكيد    

  حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
  ،٢٠٠٦مارس /ذار آ١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ بقرار اجلمعية العامة وإذ ُيذكّر  
 ١٨ املـؤرَّخني    ٥/٢ و ٥/١كذلك بقراري جملس حقـوق اإلنـسان        وإذ ُيذكّر     
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 أن على مجيع الدول التزاماً حبماية حقـوق الفـرد يف احليـاة    وإذ يؤكد من جديد     
  واحلرية واألمن الشخصي،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 ٢٢ اإلنسان يف     بالبيان الصادر عن مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق        وإذ يرحب   
، الذي يدعو إىل إجراء حتقيق دويل يف أعمال العنف يف ليبيـا وحتقيـق              ٢٠١١فرباير  /شباط

  العدالة للضحايا،
 ٢٠اإلسـالمي يف    بالبيان الصادر عن األمني العام ملنظمة املـؤمتر         وإذ يرحب أيضاً      
  ،٢٠١١فرباير /شباط

ورة اليت ارُتِكبت مـؤخراً      انتهاكات حقوق اإلنسان البالغة اخلط     ُيدين بقوة   -١  
يف ليبيا، مبا فيها أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات االعتقال واالحتجاز التعسفيني             
للمتظاهرين املساملني وتعذيبهم، وهي أعمال ُتشكّل، إذا ارُتكبت على نطاق واسع وبصورة            

  منهجية، جرائم ضد اإلنسانية؛
لقيام فوراً بوضع حّد جلميـع انتـهاكات         السلطات الليبية إىل ا    يدعو بقوة   -٢  

حقوق اإلنسان، ووقف أية انتهاكات ُترتكَب ضد املدنيني، واحترام مجيع حقوق اإلنـسان             
  واحلريات األساسية احتراماً كامالً، مبا يف ذلك حرية التعبري وحرية التجّمع؛

األشخاص املُحتجـزين بـصورة      إىل اإلفراج الفوري عن مجيع       يدعو بقوة   -٣  
  تعسفية؛
 السلطات الليبية على ضمان سالمة مجيع املدنيني، مبن فيهم مواطنـو            حيث  -٤  

بلدان أخرى، واالمتناع عن أية أعمال انتقامية ضد األشخاص الذين شاركوا يف املظاهرات،             
  وتيسري مغادرة الرعايا األجانب الذين يرغبون يف مغادرة البلد؛

 السلطات الليبية على أن تكّف فوراً عن إعاقة الوصول إىل شبكة اًحيث أيض  -٥  
اإلنترنت وشبكات اهلواتف احملمولة، وأن تكّف عن أعمال التخويف والقمـع واالعتقـال             

  التعسفي لألفراد، مبن فيهم احملامون واملدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون؛
ما يف وسعها من ُجهد ملنع       السلطات الليبية على أن تبذل كل        حيث كذلك   -٦  

حدوث مزيد من التدهور يف األزمة، وأن تشجع التوصل إىل حل سلمي يضمن سالمة مجيع               
  املدنيني واستقرار البلد؛

 إىل إجراء حوار وطين مفتوح وشـامل وذي معـىن           يدعو بصورة عاجلة    -٧  
  هبدف إجراء إصالح سياسي وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

لسلطات الليبية إىل التعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق          ا يدعو بقوة   -٨  
اإلنسان تعاوناً كامالً وضمان إمكانية الوصول ملنظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلنسانية           

  مبا يف ذلك مراقبو حالة حقوق اإلنسان؛
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 إجراء حتقيق دويل مستقل ونزيه وذي مصداقية، تقوده األمم املتحدة،           ُيقرر  -٩  
انتهاكات حقوق اإلنسان يف ليبيا من أجل ضمان املساءلة الكاملة للمسؤولني عن هـذه              يف  

  االنتهاكات؛
 إىل املفوضة السامية أن ُتقّدم تقريراً مؤقتـاً إىل اجمللـس يف دورتـه        يطلب  -١٠  

 من جدول األعمال بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا، وأن          ٤السادسة عشرة يف إطار البند      
  .ير متابعة إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرةُتقّدم تقر

        


