
	  

	  

	  

	  

	  

	  

بيیانن صحفي  

مسووددةة االددستوورر لضمانن توواافقهھا مع االمعايیيیرر االددووليیة على ليیبيیا مررااجعة  

2015كانوونن ااألوولل/دديیسمبرر  17  

تصبح االخططووةة االتاليیة أأمامم ليیبيیا هھھھي ضمانن توواافقق  ٬،ااالتفاقق االسيیاسي االليیبيتووقيیع   	نة االددووليیة للحقووقيیيینن االيیوومم أأنهھ على ضووءأأعلنتت االلج
ددستووررهھھھا االجدديیدد تماما مع سيیاددةة االقانوونن االددوولي وومعايیيیرر حقووقق ااإلنسانن.  

	ووعيیووبب  	إإجرراائيیة  	قصوورر  	أأووجهھ االددستوورر االليیبي االجدديیدد: سووددةةماالبيیانن مع إإصدداارر االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن لتقرريیررهھھھا االجدديیدد: " صددرر هھھھذذاا  
ة".مووضووعيی  

مسووددةة االددستوورر  االتقرريیرر االمذذكوورر٬، بمررااجعة٬، منن خاللل االددووليیة للحقووقيیيینن االهھيیئة االتأسيیسيیة لصيیاغة مشررووعع االددستووررددعتت االلجنة 
االقانوونن االددوولي لحقووقق ااإلنسانن وواالمعايیيیرر  بباالصاددررةة في تشرريینن ااألوولل/أأكتووبرر٬، ووذذلكك بهھددفف ضمانن اامتثالهھا االتامم اللتززااماتت ليیبيیا بمووج

لضمانن االشمووليیة وواالتشارركيیة في فعالة  أأنن تكفلل ووجوودد آآليیاتتلليیبيیة٬، بما في ذذلكك االهھيیئة االتأسيیسيیة٬، على االسلططاتت ااكما يیجبب االددووليیة. 
منن أأصحابب االشأنن٬، بمنن فيیهھمم االمجتمع االمددني ووااألقليیاتت. ةووااسع مجمووعةآآررااء  اانعكاسسووعمليیة االصيیاغة٬،   

ا بمووجبب االقانوونن االددوولي لحقووقق ااإلنسانن أأوو معايیيیرر ٬، في جوواانبب أأساسيیة عددةة٬، لمم تمتثلل اللتززااماتت ليیبيیاالمسووددةةخلصص االتقرريیرر إإلى أأنن يی
.سيیاددةة االقانوونن االددوولي  

مثلل فررصة نن االددستوورر االجدديیدد يیُ : "اامدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا لددىى االلجنة االددووليیة للحقووقيیيیننعرربيیة٬، صررحح سعيیدد بن
سيیاددةة تررسيیخ  ى أأساسهھاعل يیتمم ةمتيین قاعددةةاالددستوورر  يیمثللأأنن  منن االضررووررييف نظظامم معمرر االقذذاافي. ااستبدداادد للخررووجج عنن عقوودد منن هھھھامة 
٬، بما في ذذلكك فيیما يیتعلقق بتحقيیقق االفصلل بيینن االسلططاتت٬، ووااستقاللل االقضاء٬، وواالررقابة االمددنيیة على قووااتت ااألمنن وواالتمسكك بهھا االقانوونن

"وواالقووااتت االمسلحة.  

فقق تماما مع االقانوونن االددوولي لحقووقق ااإلنسانن٬، لتتضمنن مجمووعة شاملة منن حقووقق ااإلنسانن ووضماناتت تتوواا ةة االددستووررجبب تعدديیلل مسوودديی
االتعذذيیبب ووغيیررهه منن ضررووبب االمعاملة  حظظرربما في ذذلكك االموواادد االمتعلقة بعددمم االتميیيیزز٬، وواالحقق في االحيیاةة٬، وواالحقق في االحرريیة ووااألمانن٬، وو

٬، وواالضماناتت االشاملة للحقق ووضماناتت لألقليیاتت٬، وواالحقق في حرريیة االفكرر وواالووجدداانن وواالدديینن ٬،أأوو االعقووبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینة
في االمحاكمة االعاددلة٬، ووعدددد منن االحقووقق ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة. 	  

هھھھددااتت االددستوورر االليیبي٬، على ااألقلل٬، مع تعرريیفاتت وونططاقاتت االحقووقق االمنصووصص عليیهھا في معاتوواافقق يی أأنن يیجبب: "أأنهھ عرربيیةووأأضافف بن
 ااالمسمووحح بهھ مع االمعايیيیررعلى االحقووقق  ددووقيیتتعلقق ب مقتضيیاتت أأيي االتززاامميیجبب وو .حقووقق ااإلنسانن االتي اانضّمتت إإليیهھا ليیبيیا كددوولة ططررفف

ووتشكلل تدداابيیرر ضرروورريیة٬،  ٬،متناسبة٬، ووأأنن تكوونن إإال تلكك االتي نصص عليیهھا االقانووننقيیوودد  ال يیووضع مننأأخاصة االقانوونن االددوولي٬، ووبمووجبب 
"ااططي.في مجتمع حرر وودديیمقرر  

 
:للتووااصلل  

االلجنة االددووليیة للحقووقيیيیننلددىى امج االشررقق ااألووسطط ووشمالل أأفرريیقيیا مستشاررةة قانوونيیة ببررن٬، ددرريینن اانسبرروو  
٬doireann.ansbro@icj.org، االبرريیدد ااإللكتررووني 0021671841701االهھاتفف   

 
للحقووقيیيیننااللجنة االددووليیة لددىى امج االشررقق ااألووسطط ووشمالل أأفرريیقيیا ببررنمحمدد يیووسفف٬، باحثث قانووني   

٬mohamed.youssef@icj.org، االبرريیدد ااإللكتررووني 0021623523895االهھاتفف:  	  
                                                                                                                                                             	  


