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م 2013لسٌت ( 10)القاًوى رقن 

 في شأى تجزين التعذيب واإلخفاء القسزي والتوييز

:- بعد االطالع

  ًو ٔرؼذٌالر2011ّ/ أغضطش/3ػهى اإلػالٌ انذصزٕسي انًؤلذ انظبدس ف. 

  ّٔانزششٌؼبد انجُبئٍخ انًكًهخ نّٔػهى لبٌَٕ انؼمٕثبد ٔرؼذٌالر. 

 ّٔػهى لبٌَٕ اإلجشاءاد انجُبئٍخ ٔرؼذٌالر. 

 ٔػهى لبٌَٕ انؼمٕثبد ٔاإلجشاءاد انؼضكشٌخ ٔرؼذٌالرًٓب. 

 ٔػهى انُظبو انذاخهً نهًؤرًش. 

  ٔػهى يب خهض إنٍّ انًؤرًش انٕطًُ انؼبو فً اجزًبػّ انؼبدي انزبصغ ٔانضجؼٍٍ انًُؼمذ ثزبسٌخ

 .و09/04/2013

صدر القاًوى اآلتي 

  (1)هادة 

اإلخفاء القسزي 

ٌؼبلت ثبنضجٍ كم يٍ خطف إَضبَبً أٔ حجزِ أٔ حجضّ أٔ حشيّ ػهى أي ٔجّ يٍ حشٌزّ انشخظٍخ . 1

. ثبنمٕح أٔ ثبنزٓذٌذ أٔ ثبنخذاع

: صجغ صُٕاد إرا اسركت انفؼم ػٍل ٔركٌٕ انؼمٕثخ انضجٍ يذح ال رك

. انزٔجضذ األطٕل أٔ انفشٔع أٔ . أ

. أٔ اسركت رنك يٕظف ػًٕيً يزؼذٌبً فً رنك حذٔد انضهطبد انًزؼهمخ ثٕظٍفزّ. ة

ػهى كضت يمبثم إطالق انضشاح فئرا حمك انجبًَ غشضّ كبَذ  انحظٕل ثمظذ إرا ٔلغ انفؼم. ج

. انؼمٕثخ انضجٍ يذح ال رمم ػهى ثًبًَ صُٕاد

 

  (2)هادة 

 التعذيب

ثبنضجٍ يذح ال رمم ػٍ خًش صُٕاد كم يٍ لبو ثُفضّ أٔ أيش غٍشِ ثئنحبق يؼبَبح ثذٍَخ أٔ ػمهٍخ  ٌؼبلت

ثشخض يؼزمم رحذ صٍطشرّ إلججبسِ ػهى االػزشاف ثًب اسركجّ أٔ ثًب نى ٌشركجّ أٔ ثضجت انزًٍٍز أٌب 

. كبٌ انذافغ  كبٌ َٕػّ أٔ ثضجت االَزمبو أٌبً 

. انؼمٕثخ كم يٍ صكذ ػهى انزؼزٌت سغى لذسرّ ػهى إٌمبفّ ثزادٌٔؼبلت 
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انمٕثخ انضجٍ يذح ال رمم ػٍ ثًبًَ صُٕاد إرا َزج ػُّ إٌزاء جضٍى كًب ركٌٕ انؼمٕثخ انضجٍ يذح  وتكوى

ٌت ركٌٕ ٔفً حبنخ ٔفبح انًجًُ ػهٍّ ثضجت انزؼز،ال رمم ػٍ ػشش صُٕاد إرا َزج ػٍ انفؼم إٌزاء خطٍش

. انؼمٕثخ انضجٍ انًؤثذ

 

  (3) ةدام

، ٌؼبلت ثبنحجش كم يٍ حشو أي اَضبٌ يٍ حك يٍ ٌُض ػهٍٓب لبٌَٕ آخشدو اإلخالل ثأي ػمٕثخ ع يغ

 .حمٕلّ ثضجت اَزًبئّ نفئخ أٔ جًبػخ أٔ يُطمخ يؼٍُخ أٔ ثضجت جُضّ أٔ نَّٕ

 

  (4)هادة 

لبو ثبنزًٍٍز ثٍٍ انهٍجٍٍٍ ػهى أصبس جٕٓي أٔ  ػًٕيًيذح ال رمم ػٍ صُخ كم يٕظف  ثبنحجش ٌؼبلت

انزشلٍخ فً انٕظبئف انؼبيخ أٔ اصزحمبلٓى نهًُبفغ ٔانخذيبد  ٔأأحمٍزٓى فً انزؼٍٍٍ  فً شأٌلجهً أٔ ػشلً 

. اأٔ رؼطٍم االصزفبدح يُٓب أٔ اإلخالل ثحك األٔنٌٕخ فً انحظٕل ػهٍّ حشيبَٓىثمظذ 

 

  (5) ةدام

 هسؤوليت السياسييي والقادة

ثزاد انؼمٕثخ كم يضؤٔل صٍبصً أٔ رُفٍزي أٔ اداسي أٔ لبئذ ػضكشي أٔ أي شخض لبئى ثأػًبل  ٌؼبلت

انمبئذ انؼضكشي إرا اسركت انجشائى انًُظٕص ػهٍٓب فً انًٕاد انضبثمخ لٕاد رخضغ إليشرّ ٔصٍطشرّ أٔ 

يغ لذسرّ ػهى رنك أٔ ثٓب أٔ كشفٓب ايٕظف ربثغ نّ فً حبنخ رجٍٍ أَّ نى ٌزخز يب ٌهزو يٍ رذاثٍش نًُغ اسرك

 .دٌٔ ػشضٓب ػهى انضهطبد انًخزظخ ثبنزأرٌت أٔ انزحمٍك أٔ انًحبكًخ ثأي ٔجّ يٍ انٕجِٕ حبل

 

  (6)هادة 

. كم حكى ٌخبنف أحكبو ْزا انمبٌٌَٕهغى 

 

  (7) ةدام

. ْزا انمبٌَٕ فً انجشٌذح انشصًٍخ ٌٔؼًم ثّ يٍ ربسٌخ َششِ ٌُشش

ليبيا -العامالوؤتوز الوطٌي 

صدر في طزابلس 

هـ 1434/ جوادى اآلخز/04: بتاريخ

م  2013/ أبزيل/14: الووافق

 


