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 : الحالة والمنهجيةمقدمة -أوالً  
اندالع ثورة السابع  شر مأ فأايار الاع  اأ،  اأ ات ناا،  2011شهد، ليبيا  ام  -1

الشن  ال ييب املشرر ة حم التحرر مأ ممارسا، االستبدات الع انتهجها النظام السابق عكثر ماأ 
تهماايو رممارسااا، ال سااات الااع أت،  ا شرمااال الشاان  ال ياايب مااأ أربنااة  قااوت رالااتخ ل مااأ ال

االست اتة مأ ثررااه رماوارته االتتاااتية حم بنااؤ ماسساا، الدرلاة   اس أسايف سا يمة حم  ت ا  
اجملاال، مبا حم ذلك جماال، التن ي  رالااحة راسسانال مماا أثار سا با   اس اتاع تتا اا، راسانة 

 ااتية راالمتما ية رالثقافية.مأ الشن  ال ييب حبقوتها االتت
أماا   ااس دانيد ا قااوي املدنياة رالسياسااية  فقاد شااهد، الابست انتهاكااا، مسايمة مااأ  -2

تبل النظام السابق  أ ممارسة أس وب القمع رأ مال ااا ية ل منارنياا السياساا رتماع  شرياة 
ؤ ل نظاام رماأ أبارك ا اك الارأم  رمناع التندتياة السياساية را ييا  مل هاوم املواحناة ليحال و اه الاوال

فيما ينرف مبذحبة سجأ أبوس ي . رتد كال  1996سجا  ام  1270اجلرائ   تتل أكثر مأ 
 ندما نظمت  2011لذكرى هذه املذحبة تررا كبريا حم اندالع ثورة السابع  شر مأ فأاير  ام 

شتجاماااا، انساايقية أسااار نياااحايا مذحباااة أبوسااا ي   مظاااهرا، سااا مية حم بن ااااكم    اااادت، اال
لتشمل مادل أرارى  مباا حم ذلاك النادامة حاراب يف. رتاد اات موامهاة هاذه املظااهرا، بشراساة 
مااااأ حاااارف تااااوا، النظااااام السااااابق  رنااااتل  ااااأ ذلااااك سااااقو  امل ااااا، مااااأ الشااااهداؤ  راسااااتمر، 
املوامهااا، الداميااة بااا الثااوار رالقااوا، املواليااة ل قااذاحم الااع ارانباات ماارائ  شاارب رماارائ  نيااد 

نتهاكا، مسيمة  قوي االنسال. رتد اثل رت فنل اجملتمع الادر  حم  دادار جم ايف االنسانية را
الذم أشاال الونياع حم ليبياا  ا اةنماة اجلنائياة  2011فأاير  26املارخ  1970اعمأ ل قرار 

الااذم أنشاااؤ منتقااة ا ظاار اجلااوم رناال كااذلك   ااس  1973الدرليااة    أداادر اجمل اايف القاارار 
نيوؤ استمرار اجلرائ  رممارسا، القمع الع ارانبتها تاوا، القاذاحم  راساتخدامه محاية املدنيا حم 

رتاب التهديد رالو يد  رتد استمر، املوامهاا، ماع الثاوار رباد   ماأ تاوا، التحاال  الادر  
 .2011أكتوبر  23 ا شا ااريخ   سل التحرير حم 

ل  م ية اسساتنرا    تباول   ررس 2010تدمت ليبيا اقريرها اعرل  حم نوفمأ  ام  -3
( اودااااية .  30( رأشياااال منهااااا ل دراسااااة )24(   رفااااه منهااااا )120( اودااااية مااااأ أداااال )66)

ر قاا  ثااورة فااأار ااات مرامنااة التوداايا، نااتل  نهااا تبااول كافااة التوداايا، اةالااة ل دراسااة  اادا 
التودايا، املقبولاة راشدة   تبوهلا مزئيا   رتبول التوديا، املرفونية   دا أربع   ليااب   ااا  

 (  رتبول راشدة مزئيا   رمل اسم  اعشداث الع شهد ا ليبيا بتن يذ بنه التوديا، .115)
    اادات هااذا التقرياار مااأ تباال جلنااة مااأ ااااأاؤ ا نااوميا بالتنساايق مااع اجمل اايف الااوح   -4

تااااا  راملقااااارر ر  1/15ل حرياااااا، رشقاااااوي اسنساااااال   ماااااسس بقااااارار جم ااااايف شقاااااوي االنساااااال رتااااا  
املتن ااق باالسااتنرا   16/21ملتابنااة تاارار اجمل اايف رتاا   2011يونيااو  17املااارخ حم  17/119

 الدررم الشامل .
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 التقدم الذي أحرزته ليبيا بعد الثورة  في المجال التشريعي والمؤسساتي -ثانياً  
 اإلعالن الدستوري المؤقت -ألف 

 .2011أغستيف  3بتاريخ  ددر اس سل -5
الثانيااة مااأ الباااب اعرل   ااس أل انماال الدرلااة   ااس  تامااة نظااام سياساا  أكااد، املاااتة  -6

 .مدين تميقراح  مب    س التندتية السياسية را زبية   رذلك هبدف التدارل الس م  ل س تة
ارااتل الباااب الثاااين بااا قوي را ريااا، النامااة  رمااأ بااا املااوات اهلامااة الااع ا اامنها مااا  -7

ة رالثقافية لنافة منونا، اجملتمع ال يايب  مباا حم ذلاك اعمااكيل رالتباو يتن ق ب مال ا قوي ال  وي
  كاذلك التاازام الدرلااة باايانة شقااوي اسنسااال را رياا، اعساسااية  رالنماال (1)رالتاواري املاااتة 

  ااس  دااادار اشااارينا، مدياادة ا ااامأ ا قاااوي را ريااا، مباااا حم ذلاااك ا ااق حم النمااال رالتن اااي  
االمتمااا    را ااق حم الساانأ رالتم ااك  را ااق حم اةاكمااة الناتلااة  رالر ايااة الاااحية رال اامال

رفق ال مانا، القانونية  را ق حم ا ياة رشرية التنقل  رجترمي التنذي   را اق حم شرياة التنباري  
رشريااااة البحاااا  الن ماااا  راالاااااااال،  رشريااااة الاااااحافة راس ااااسم  رشريااااة التظاااااهر راس تاااااام 

  رغريهاا ماأ ا قاوي. (7)شزاب السياسية رانويأ اجلمنيا، املااتة الس م   رشرية اشنيل اع
رنااال اس ااااسل الدسااااتورم   ااااس نياااامال محاياااة اعمومااااة رالت ولااااة رالشاااايخورة  رر ايااااة الاااان وؤ 

 .(5)رالشباب رذرم اسشتياما، ااادة املاتة 
شااهراس  18منااه اجلادرل الاازم  ل مسااار اسنتقااا  الاع اساات ري مداااه  (30)شادت، املاااتة  -8

ريبادأ فاور اسحاشاة بالنظاام الساابق  رتاد مار، اناديس،  ديادة   اس املااتة املاذكورة ماأ اس اسل 
نظاااااراس لظاااااررف اساااااتثنائية فرنياااااتها بناااااه التحاااااديا، الاااااع رامهااااات التحاااااول الااااادميقراح  رالنم ياااااة 

 الدستورية.

 المؤسسات السياسية )التشريعية والتنفيذية( -باء 
  يالمجلس الوطني االنتقال  

مبثابااة جم اايف اشاارين   2011فأاياار 23  اأسيسااه  قاا  اناادالع الثااورة بأيااام ت ي ااة ر ديااداس حم  -9
ماتااات  رارأساااه السااايد ماااات س  باااد اجل يااال. ر مااال اجمل ااايف الاااوح  االنتقاااا    اااس  دااادار تاااانول 

تل  نهاا لإلنتخابا، راأسييف امل ونيية الن يا لسنتخابا، رالع  م ت   اس انظاي  اسنتخاباا، الاع نا
 املاسسا، السياسية الع اشن ت فيما بند.

  المكتب التنفيذي  
   اشاااني ه ماااأ تبااال اجمل ااايف  الاااوح  االنتقاااا  مبثاباااة شنوماااة ماتتاااة لتسااايري اع ماااال  -10

ر تارة املرافق حم املناحق اةررة مأ تب ة النظاام الساابق   رتاد ارأساه  السايد وماوت مأيال. رتاد 
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الاااوح  االنتقاااا  راملنتااا  التن ياااذم ترراس ووريااااس حم ا ااااول اال  افاااا، لنااا  كااال ماااأ اجمل ااايف 
 الدرلية ر تارة اعمور حم ا ك املرش ة ا ساسة.

  الحكومة اإلنتقالية  
راساااا مت مهامهااااا مااااأ املنتاااا   2011اكتااااوبر  23شاااان ت  قاااا    ااااسل التحرياااار حم  -11

 الرشي  الني  .  ر ارأسها السيد  بد 2012أبريل  17التن يذم بتاريخ 
  المؤتمر الوطني العام  

  اشاانيل  2012يوليااو  7 قاا  االنتخابااا، الااع ماار، باااورة شاارة رنزيهااة بتاااريخ  -12
. 2012أغسااتيف  8املاااار الااوح  النااام الااذم اساات   الساا تة مااأ اجمل اايف الااوح  االنتقااا  حم 

   (2.800.000)ناربااا مااأ أداال  (1.700.000)رب  اات نساابة املشاااركا حم التاااويت 
م يول نسمة. رتد  (5.298.152)ب ل  2006  ماس أل  دت السنال شس   شاائية  ام 
  رتد  ا أ  ٪15  رنسبتهأ با املرشحا ٪45رد ت نسبة النساؤ با  اا  الناربا  ا 

 مقند. ر ارأس املاار السيد ومد يوس  املقري  . (200)مقنداس مأ أدل  (33)  س 
  ؤقتة ) حكومة السيد زيدان(الحكومة الم  

تاام املااار الاوح  الناام بتشانيل ا نوماة املاتتاة  قا   تا اع  ااو  مبومباه السايد   اا   -13
. رتد ُسحبت الثقة مأ شنومة السايد كيادال ر  ان يا  2012نوفمأ  19كيدال رئاستها بتاريخ 

 تخاب جم يف النواب.السيد  بد اهلل الث  رئيساس  نومة اسيري أ مال  ا أل   ان
  مجلس النواب  

لسااانة  10بنااااؤس   اااس اناااديس، أمريااات   اااس اس اااسل الدساااتورم املاتااات رالقاااانول رتااا   -14
  نااتل  نهااا اشاانيل جم اايف 2014يونيااو  25     مااراؤ انتخابااا، شاارة رنزيهااة بتاااريخ 2014

شاااركيف حم التااااويت  النااواب  الساا تة التشااارينية الوشياادة املنااا ف هبااا ترلياااس. رتاااد ب اال   ااادت امل
ناراااا . رب  اااات نساااابة املقا ااااد  (1.500.000)ناراااا  مااااأ أداااال شااااوا   (630.000)

مقناادا  رتااد رامااه جم اايف النااواب  ااديا كبااريا متمااثس حم رفااه املاااار  (32)املخااااة ل نساااؤ 
 الوح  النام املنتهية راليته اس ي  الس تة  ليه.  رتد ارأس اجمل يف السيد  قي ة داحل تويدر .

  الحكومة الليبية المؤقتة ) حكومة السيد الثني(  
تااام جم اايف النااواب الساا تة بتن ياا  الساايد  بااد اهلل الثاا  بتشاانيل ا نومااة املاتتااة الااع  -15

 .2014سبتمأ  28ُمنحت الثقة حم 
  الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  

  رذلااك بناااؤس   ااس القااانول 2014فأاياار  20  اشاانيل اهلي ااة  ااأ انتخابااا، بتاااريخ  -16
 24  ر حم 2014أبرياااال  21  رتااااد باشاااار، اهلي ااااة مهامهااااا بتاااااريخ 2013لساااانة  17رتاااا  

تاماااات بناااار  مسااااوتة ملق شااااا، الدسااااتور هباااادف  ثااااراؤ النقااااا  شوهلااااا بااااا  2014تيساااامأ 
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املختاااااا راملهتمااااا رممث اااا  اجملتمااااع املاااادين هباااادف ا اااااول   ااااس أراؤ مينااااأ االسااااتنانة هبااااا حم 
 ياغته.د

 التطورات التشريعية والتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق االنسان -جيم 
اناارس  شزمااة مااأ القااوانا رالقاارارا، 2011أداادر، الساا تا، ال يبيااة منااذ اغسااتيف  -17

 .مأ أمهها .شقوي االنسال  لتنزيز رمحاية  منهجية داتتة
  القوانين -1 

 (  لسنة 4القانول رت )لسانة  (6)ظاام الق ااؤ رتا  م بشأل انديل تانول ن 2011
 م. 2006

   م بشاااأل انشااااؤ اجمل ااايف الاااوح  ل حرياااا، الناماااة  2011لسااانة  (5)القاااانول رتااا
 رشقوي االنسال.

   م بشااأل ا ااق حم اأسااييف االشاازاب راالنتساااب  2012لساانة  (29)القااانول رتاا
 اليها.

 (  لسنة 50القانول رت )بشأل انويه السجناؤ السياسيا. 2012 
  م بشال  نشاؤ هي ة منافحة ال سات. 2012لسنة  (63) القانول رت 
   م بشأل انظي  شق التظاهر الس م .2012لسنة  (65)القانول رت 
   م  بشاااااأل جتاااارمي التنااااذي  راسر اااااؤ القسااااارم 2013لساااانة  (10)القااااانول رتاااا

 رالتمييز.
   م بشاااااأل اناااااديل ماااااوات حم تاااااانول النقوباااااا،  2013لسااااانة  (11)القاااااانول رتااااا

 لنسنرية رخيل  دم واكمة املدنيا امام اةاك  النسنرية .راسمراؤا، ا
   م بشااااأل انتخاااااب اهلي ااااة التأسيسااااية لاااااياغة  2013لساااانة  (17)القااااانول رتاااا

 مشررع الدستور.
   م بشأل شقوي املنونا، الثقافية رال  وية. 2013لسنة  (18)القانول رت 
   بشاأل املساتن ذ لتبقاة بشاأل التااديق   ا  برراوكاول مون ياال  (23)القانول رتا

 اعركرل .
  (  لسانة  29القانول رتا )م بشاأل الندالاة االنتقالياة الاذم أل اس القاانول رتا   2013

رشااال و اااه   رأنشااا ت مبومااا  القاااانول هي اااة اقاااا  ا قاااائق  2012( لسااانة 17)
 راملاا ة الوحنية ر دندري ت   ال حايا   ركذلك هي ة لرت املظامل.
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   م  بتقريار بناه االشناام حم شاأل شظار االسا حة  2014 لسنة (2)القانول رت
 رالذرائر رامل رتنا،.

 القرارات -2 
   م بشأل اشنيل جلنة اسم  ال جناة  2012لسنة  (39)ترار رئييف جم يف الوكراؤ رت

 الدائمة ملتابنة رنيع شقوي اسنسال حم ليبيا ينول مقرها ركارة الندل.
   م بإنشااااؤ مركاااز ل اااد   الن سااا  ينااا   2012لسااانة  (380)تااارار جم ااايف الاااوكراؤ رتااا

ب حايا النن  اجلنس  رالتنذي    رغريها مأ دنوف املنام ة املهيناة راملاساة بالنراماة 
 االنسانية.

   م بشاااأل  رمااااع املهجاااريأ ماااأ منااااحق بااااحأ اجلبااال    2013لسااانة  (57)تااارار رتااا
 شي  أتر  رماع كافة املهجريأ  ا مناحقه  حم منتقة باحأ اجلبل.

 م بشااأل رنيااع رارحااة حريااق  اال النزا ااا، القائمااة  2013لساانة  (123)رار تاا  القاا
بااا بنااه املاادل ال يبيااة    شياا  ُك اا  النائاا  النااام بتشاانيل جلنااة السااتسم الشاانارى 
رأمساؤ املتهما حم ت ايا شرب التحرير    س أل اقوم ا نومة بإددار تائماة املتهماا 

ا،  ااوتة الناااكشا  ا مناااحقه   اات  شااراف مااأ تباال النائاا  النااام  اادت موا يااد  لياا
 اجليو ال ييب.

   م بشأل مناجلة أرنياع نيحايا النن  اجلنس . 2014لسنة  (119)القرار رت 
   م بإنشااااؤ داااندري مناجلاااة ارنيااااع  نياااحايا الننااا  2014لسااانة  (455)القااارار رتااا

 م   رأداادر2014لساانة  (409)اجلنساا   رالااذم   انظيمااه بقاارار ركياار الناادل رتاا  
بشأل ان يا  الوكيال املساا د لشاارل   2015( لسنة 185جم يف الوكراؤ القرار رت  _

شقااااوي اسنسااااال بااااوكارة الناااادل لإلشااااراف التااااام   ااااس الاااااندري را ن يااااه را اااااذ ايااااع 
 االمراؤا، القانونية السكمة هبذا الشأل.

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ثالثاً  
ارت االتتااااتية النباارية الااع اتمتااع هبااا ليبيااا  ال أل سياسااا، النظااام   ااس الاارغ  مااأ املااو  -18

السابق رممارسا، ال ساات الساائدة  ناذا  مل اناأ الشان  ال يايب ماأ االسات اتة ماأ ا اك املاوارت 
حم بناااؤ ماسساااا، الدرلاااة   ااس أسااايف سااا يمة حم  ت اا  اجملااااال، مباااا حم ذلااك جمااااال، التن اااي  

 با   س اتع تتا ا، راسنة مأ الشن  ال ييب حبقوتهاا االتتاااتية رالاحة راسسنال مما أثر س
راالمتما ية رالثقافية.  ر بند الثورة    ا اذ الندياد ماأ االماراؤا، اهلاتفاة  ا  ساا مساتوى 
املنيشاااة ل شااان  ال يااايب رماااأ ذلاااك دااادرر تااارار برفاااع ا اااد االت  ل ماااور ل ناااام ا حم الدرلاااة 

 ل مناشا، ال مانية راعساسية.ركذلك رفع ا د االت  
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رحم  حااار التنميااة اعساارية   اأسااييف دااندري ت اا  الاازرا  الااذم يهاادف  ا مسااا دة  -19
 .املقب ا   س الزرا .  ر فيما ي   بنه التتورا، الع مر، حم اجملاال، اهلامة التالية

 الحق في التعليم -ألف 
ن اي  شاهن ياياة مرش اة التن اي  اعساسا    شردت ليبيا   س اساتمرار  لزامياة رجمانياة الت -20

ر  ااس املساااراة بااا الااذكور راسناااث    ال أل التحااديا، الااع ااار هبااا ليبيااا حم هااذه املرش ااة ألقاات 
ب ااسهلا   ااس سااري النم يااة التن يميااة  فقااد ا اارر التن ااي  بشاانل كبااري نتيجااة الناازاع الاادائر أراارياس 

 ستهداف مأ تبل اجملمو ا، املس حة. شي  انرنيت بنه  املاسسا، التن يمية لس
رتد سنت ليبيا  ا  ترا  ااتاة النربياة النموذمياة ل  بياة   اس مباات  شقاوي اسنساال  -21

  رالع  دف  ا  تما  شقوي اسنسال حم املنظوماة ال بوياة حم  ت ا   2014-2009ل   ة 
ال رممتث اااة هلاااا   راوسااانت ليبياااا املراشااال التن يمياااة  مباااا ين ااال انشااا ة أمياااال مامناااة حبقاااوي اسنسااا

 بتن يذ ااتة فونينت ماتة من ا ة  قوي اسنسال حم املراشل اجلامنية مأ التن ي .
( لساانة 18شااق املنونااا، الثقافيااة حم التن ااي  مل اداادر املاااار الااوح  النااام القااانول رتاا  ) -22

اهل التن يمياة رالبحااوث بشاأل شاق املنوناا، الثقافياة رال  وياة  شيات   ان يا  مركاز املنا 2013
ال بوياااة باااوكارة ال بياااة رالتن اااي   باااإترا  مااااتة ال  اااة االماكي ياااة  نيااامأ ااتاااة الدراساااية ل اااا وف 

 اعربنة اعرا مأ مرش ة التن ي  اعساس   ل مناحق الناحقة هبا.
ب ر ماااسس حباااق املاااواحأ ال يااايب حم التن اااي    تامااات ركارة ال بياااة رالتن اااي  بإ ااااي التاااس -23

النااااكشا  ا اتااارب  مدرساااة حم مناااال سااانناه  ركاااذلك اتاماااة مااادارس حم املخيماااا، ركاااذلك 
اتن ل الدرلة بالنقل اا املدارس   ر  استحداث منت  شارل الناكشا بوكارة ال بية رالتن ي    

حالاااا  حم  285حالاااا  ر 1919رب ااال  اااادت التااااسب النااااكشا حم مرش ااااة التن ااااي  االساسااا  
 م.2013/2014 ي  ل نام الدراس   13الثانوم مأ  مرش ة التن ي 

كما    نشاؤ مدرسة رادة باعح ال املاابا باعررام مبستش س حراب يف التيب ريب ل  -24
 ح ل ممأ ينانول مأ هذه االمرا . 47 دت  الدارسا هبا شوا  

 الحق في الصحة -باء 
نا ل مواحنا ربنااؤ ردايانة املستشا يا، اتوا الدرلة ال يبية  اقدمي اادما، الاحية جما -25

رالنياتا، الاحية راوفري االحق  التبية رالتبياة املساا دة راعمهازة  راملنادا، راعترياة  بشانل 
 تائ  رمستمر.

اقااادم رااادما، الر اياااة الااااحية ماااأ راااسل مراكاااز الر اياااة الااااحية اعرلياااة رالنيااااتا،  -26
نياااافة  ا مراكاااز منافحاااة االمااارا  الساااارية باملااادل اجملمناااة   الاااع ا تااا  كافاااة منااااحق الااابست   

الرئيسااية  . كماااا اسااااه  النياااتا، اااداااة هااا  اعرااارى حم اقاادمي ااااادما، النسمياااة.  رينتاااأ 
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الأنامل الوح  ل تتناي   ماأ باا أف ال الاأامل حم است اي    فهاذا الأناامل اناأ ماأ است ااال 
ر  ا ابة  شي  ب  ت نسبة منادال، الت تياة مر  ش ل اعح ال حم ليبيا  رالسيترة   س م

%  ررنيع ليبياا  ماأ باا الادرل ااالياة ماأ اعرب اة راعمارا   95بالتتنيما، حم ليبيا أكثر مأ 
السارية  ك    ربشنل يائ  حم ليبيا الق اؤ  أ  ش ل اعح ال  فس رموت هلذا املر  حم ليبياا 

لاااحة النامليااة  شياا  أ  ناات أل ليبيااا منتقااة ساانة  رهااو مااا أكداااه منظمااة ا 25منااذ أكثاار مااأ 
راليااة مااأ شاا ل اعح ااال . ر  ااس الاارغ  ممااا اقاادم   فقااد شااهد النظااام الاااح  حم ليبيااا ااادهوراس 

 مستمراس منذ مت ع اسنينيا، القرل املاني  لندة أسباب مأ أمههامل
  1992النقوبا، الدرلية الع فرنيت   س ليبيا ابتداؤ مأ  ام. 
  مااأ النااواتر التبيااة الوحنيااة ل اابست بسااب  ممارسااا، النظااام السااابق م اااترة  اادت كبااري

 القمنية رالظررف املهنية راستتااتية السي ة.
 رنظرا ل ظررف الانبة الع ار هبا البست شاليا فقد شهد تتاع الاحة  ييار شبه اام. -27

 حماية حقوق المرأة وتمكينها -جيم 
" رالذم سايبقس نافاذاس  ا  2011لااتر حم اغستيف ياكد اس سل الدستورم ال ييب ا -28

أل يت   ترار الدستور الدائ  " مل   اس  لتازام الدرلاة حبقاوي اسنساال را رياا، اعساساية رأل ليبياا 
 م تزمة باالن مام  ا االا اتيا، الدرلية الع  م  هذه ا قوي را ريا،.

ر ت يمياة أساساية متن قاة باملسااراة  ليبياا ترلاة حارف مناذ كماأ حويال حم مناهادا، ترلياة -29
بااا الرماال راملاارأة   دااااتتت  ليبيااا   ااس اا اتياااة الق اااؤ   ااس ايااع أشااانال التمييااز نيااد املااارأة 

  ر ل أرفقاات بتاااديقها   ظااا،. كاناات ليبيااا بااا أرا الاادرل الااع  1989(ساايدار) حم  ااام 
املتن اق حبقاوي املارأة حم أفريقياا ددتت   س برراوكول امليثاي اعفريق   قوي اسنسال رالشانوب 

)برراوكول مابواو( ريشتمل   س حي  راسع مأ اعشناام بشاأل  ادم التميياز نياد املارأة  مباا حم 
ذلك حم ا ياة السياسية رحم  ااشة سبل رتنوا، الندالة  ربشأل النن  نيد املرأة. ان ل مواثيق 

قوي املرأة رنيمال املساراة ل مرأة أمام ترلية أررى ددتت   يها ليبيا التزاما،  نيافية حبماية ش
القااااانول رشقااااوي  اااادم التناااار  ل تمييااااز  مبااااا حم ذلااااك النهااااد الاااادر  ااااااا  بااااا قوي املدنيااااة 
رالسياسااية  رالنهااد الاادر  ااااا  بااا قوي االتتااااتية راالمتما يااة رالثقافيااة  راا اتيااة شقااوي 

 الت ل.
تما يااس رسياساياس  انت قات املارأة حم ليبياا  ا   س الرغ  ماأ التحاديا، النبارية أمنيااس رام -30

ا يااز النااام  شياا  كاناات ماازؤاس أساسااياس مااأ الثااورة بناال ا ادااي ها  رينااد رنيااع املاارأة ال يبيااة بنااد 
اا حم الناامل   قوت مأ الدكتااورية  ت تسا مادسا. رحم املقابال انتاأ ال يبياا، ماأ النسااؤ اعكثار ان يمس

شااؤا، برنامل اعم  املتَّحدة اسمنائ  أكثر مأ نا  اارجيا حم النريب  رينّد كذلك حبقسا ال
 ليبيا مأ النساؤ.
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رحم سياي املناجلا، ل جرائ  رال  ائع الع ارانبها النظام السابق حم شق أبناؤ الشن   -31
ال يااايب كافاااة   رالنسااااؤ ال يبياااا،   اااس رماااه ااااااو . رلتحقياااق الندالاااة اسنتقالياااة رماااأ ال ااارر 

ة اآلثاااار السااا بية   أدااادر جم ااايف الاااوكراؤ تاااراراس    ينتاااأ املنن اااا، رامل تاااابا، حم شااارب رمناجلااا
التحرير نيحايا شرب   ريت  اقادمي هلاأ الر اياة الااحية رالن ساية   ر كافاة التساهيس، املالياة    
كمااا ياانل   ااس مسااا د أ حم اتبااع اجلناااة تانونياااس ر اقاادميه  ل ندالااة رنياامال  اادم  فس اا  مااأ 

اب.  ر حم  حااااار الرفااااع مااااأ مسااااتوى املنيشااااة بالنساااابة ل  ااااة الساااايدا، االراماااال راملت قااااا، النقاااا
 راملنيس،    ت    نشاؤ املشرر ا، الا رية هلذه ال  ة.

حم شااا رفّاار الت يااري السياساا  اهلائاال الااذم اشااهده ليبيااا فرداااس غااري مساابوتة مااأ أماال  -32
اؤ حم ليبيااااا  مبااااا حم ذلااااك نياااامال مشاااااركتهأ   ااااتة اشاااانيل ا الااااة القانونيااااة راالمتما يااااة ل نساااا

النام ة را قيقية حم النم ية السياسة بواستة التشرينا، الاع اانظ  ذلاك   ال أل املناسا  الاع 
  ا اااااول   يهااااا  ا اآلل مااااا كالاااات هّشااااة ر تااااا   ا اااااد يمها رانزيزهااااا   ااااس رمااااه الساااار ة 

 ب مانا، تستورية راشرينية رانيحة.

 اص ذوي االعـــــاقةحقوق األشخ -دال 
 حم اس اتاااة ذرم اعشااخا  شقاااوي  تمااا   ب ااارررة   الراسااخ ليبياااا  ميااال ماااأ  نتستاااس  -33
 املباااترا، كاال حم ليبيااا سااامهت فقااد    ساا اايج  ريااار با تباااره متنام ااة شقوتيااة منظومااة  حااار

 ال التتااور هااذا  ااأ مناازل حم ليبيااا  انااأ رمل    حبقااوته  الااا ة ذا، رالدرليااة است يميااة رالتاادابري
 ا قوتياااة املقارباااة ابااا  ب ااارررة متشااابتة ليبياااا  ظ ااات شيااا  اسماااراؤا، رال املقارباااا، شيااا  ماااأ

 غايا ااا  قيااق مينااأ ال مقاربااة رهاا  راسشسااال  الر ايااة مقاربااة باادل اس اتااة سشاانالية الشااام ة
 رحاا  برنااامل رفااق رمندجمااة  امااة راتتااااتية امتما يااة سياسااة رااسل مااأ  ال املنشااوتة رأهاادافها
 . اما   يستجي  متنامل
بشاأل  2012( لسانة 20( لقارار جم ايف الاوكراؤ رتا  )2( مأ املااتة )18نات ال قرة ) -34

ا تماااات اهلينااال التنظيمااا  رأرتااداااا، ركارة الشاااارل اسمتما ياااة   اااس أل اتاااوا الاااوكارة اقااادمي 
شتياماا، راسهتمااام بق اااياه  ااادما، ااادااة بنازالؤ املاسسااا، اعمتما ياة رمراكااز ذرم اس

( مااااأ ن ااااايف املاااااتة   اااااس 19ررنيااااع اعساااايف الن ي اااااة بر ااااايته  رااااااأهي ه  . رنااااات ال قااااارة )
أرتاااا  الااوكارة   ااس اعشااراف رمتابنااة اساايري مرافااق الر ايااة اسمتما يااة رمراكااز رمناهااد اربيااة 

دما، فيمااا راأهياال ذرم اسشتيامااا، ااادااة رترر ش ااانة اعح ااال رالنماال   ااس اناماال اااا
 بينها . راتبع  ركارة الشارل اسمتما ية اهلي ا، التالية املختاة بر اية املناتا مل

 اهلي ة النامة لاندري الت امأ. )أ( 
 مركز اأهيل املناتا ببن اكم. )ب( 

 .مركز اأهيل املناتا جبنزرر ) ( 
 .مركز السواين لتأهيل ذرم اس اتة )ت( 
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  ة املناتا.ال جنة الوحنية لر اي )ت( 
بشااااأل املناااااتا الياااازال سااااارم  1987( لساااانة 5جتاااادر اسشااااارة اس ال القااااانول رتاااا  ) -35

 امل نول.

 المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان -رابعاً  
 المجلس الوطني للحريات العامة -ألف 

الااااتر أ اجمل اايف الااوح  االنتقااا  اسااتناتا  2011لساانة  5أنشااأ مبوماا  القااانول رتاا   -36
ات  بااارييف بشااأل اهلي ااا، الوحنيااة  قااوي االنسااال   ريهاادف   ااا رانزيااز ا ريااا، النامااة ملباا

رالاادفاع  نهااا   رردااد راوثيااق االنتهاكااا،  رت اا  راشااجيع ماسسااا، اجملتمااع املاادين  ريااادر 
 اقريرا سنوم رأرر نا  سنوم  أ نشاحااه.

شااااال، انتهاااا  فقاااد رداااد اجمل ااايف  2013رشسااا  التقريااار السااانوم الاااااتر حم  اااام  -37
 قوي اسنسال راندم   س ا ريا، النامة. كما ردد ررثق انامس مع ا اال، الع ارت  ليه أر 
ا ك الع سنس  ليها مأ انذي  مبخت   أشناله رمسميااه ر ر ااؤ تسارم رتتال راار  القاانول 

شااال، اهلجارة ر دم  شالة  دت كبري مأ املتهما  ا الق اؤ راالشتجاك رار  القانول رارا اع 
غااري الشاار ية رشالااة السم ااا رالناااكشا اسنسااانية   روارلااة ا ااد مااأ شريااة التنبااري رغريهااا مااأ 
اسنتهاكا، اعررى   فنال كل ذلاك أساسااس لاه حم التااري  ماأ راسل اقااريره بق قاه رانز اماه 

تنبياااه رتاااورة الشاااديديأ شاااول الونياااع الناااام  قاااوي اسنساااال را رياااا، الناماااة   ركاااال تافنااااس ل 
املوت  رالتأكيد   س الس تة ب رررة  مل املسارلية لبسط ن اوذ الدرلاة  ررسا  رارحاة رانياحة 
املنااامل بشااأل انااويأ ماسسااا، الدرلااة اعمنيااة . هااذا االماار حااال نشااا  اجمل اايف ذااااه ركااال واال 

   الااذم  ااأ  ااأ ت قااه 2014اكتااوبر24بيااال منتاا  امل ااو  السااام   قااوي اسنسااال بتاااريخ 
الباالل  كاؤ التقاارير الاع ا ياد بتومياه التهديادا، رال هيا  نياد املاسساة الوحنياة  قاوي اسنساال 

 حم ليبيا  املنررفة باس  اجمل يف الوح  ل حريا، املدنية رشقوي اسنسال رمقرها حم حراب يف.

 مفوضية المجتمع المدني -باء 
لساانة  (649)أ، مبوماا  القاارار رتاا  اتبااع امل ونيااية ركارة الثقافااة راجملتمااع املاادين رنشاا -38

بشااأل  نشاااؤ مركااز  2012لساانة  (12)الااااتر  ااأ جم اايف الااوكراؤ املناادل ل قاارار رتاا   2013
ت   منظما، اجملتمع املدين  ر تل  امل ونيية بتسجيل منظما، اجملتمع املدين را تمات نظمهاا 

دم الاااد   ال ااا  رال ومساااع االساسااية رمتابنتهاااا حم اتاؤ مهامهاااا رفقاااا ل تشااارينا، النافاااذة . راقااا
رالتقاا  راملشااورة ملنظمااا، اجملتمااع املاادين شياا  فاااي  اادت املنظمااا، املسااج ة هبااا شااهن االل ال 

 منظمة. 3000
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كماا اقااوم امل ونيااية بتنظاي   ماال منظمااا، اجملتماع املاادين الدرليااة الاع ارغاا  حم النماال  -39
 شرينا، النافذة.ب يبيا بالتنسيق مع اجلها، املختاة رفقا ل قوانا رالت

اقوم  امل ونيية كذلك با تمات ااتط رالأامل لتتوير  م ها ررفع ك اؤة النام ا هبا    -40
رانظاي  رر ايااة رر  النماال رباارامل التاادري  لسراقاااؤ مبسااتوى النشااتاؤ رمنظمااا، اجملتمااع املاادين 

 بالتنارل مع اجلها، راملاسسا، الوحنية رالدرلية.
 اااايف اتارة يتنااااول مااااأ رئااااييف رنائبااااه ر سااااة ا  اااااؤ يااااادر تاااارار ااااادار امل ونيااااية مبج -41

بتسااميته  مااأ جم اايف الااوكراؤ بناااؤ   ااس  اار  مااأ ركياار الثقافااة راجملتمااع املاادين   رمقرهااا الرئيساا  
مبدينة بن اكم رهلا فررع شاليا مبديناة مااتر رحاراب يف  رماارااة  رسابها  رالبي ااؤ. را نا  بنثاة 

ليبياااااا راس اااااات اعررريب رركااااااال، التنمياااااة الدرلياااااة املخت  اااااة  اعمااااا  املتحااااادة لتقااااادمي الاااااد   حم
راملنظماااا، الدرلياااة غاااري ا نومياااة ترراس كبااارياس حم  م ياااة الاااد   راسسااانات ال ااا  راملهااا  رحم انمياااة 

  املهارا، اعساسية لقاتة اجملتمع املدين حم ليبيا.

 تفاعل ليبيا مع مجلس حقوق االنسان و آلياته -خامساً  
قااوم شاانبة شقااوي اسنسااال رالندالااة االنتقاليااة رسااياتة القااانول حم بنثااة اعماا  املتحاادة ا -42

ل د   حم ليبيا بدرر بارك حم انزيز سياتة القانول ررداد رمحاياة شقاوي اسنساال رفقاا لسلتزاماا، 
ع القانونية الدرلية ل يبيا  رمسا دة الس تا، ال يبية   س  دسح ربناؤ نظام الندالة   رت   رني

ران ياااذ اسااا اايجية  دالاااة انتقالياااة شاااام ة  راقااادمي املساااا دة ماااأ أمااال  قياااق املااااا ة الوحنياااة  
رت ااا  النمااال   اااس ك الاااة املنام اااة اسنساااانية السئقاااة ل محتجااازيأ . راسااااه  الشااانبة  حم اقااادمي 
اقارير تررية بالتنسايق ماع منتا  امل او  الساام   قاوي اسنساال  اأ رنيانية شقاوي االنساال 

 ليبيا.حم 
انتأ ليبيا مأ با الدرل الع رمهت ت وة م توشاة عداحاب الوالياا، اااداة   كماا  -43

رمهاات ت ااوة ل م ااو  السااام   قااوي اسنسااال لزيار ااا  ال ايااا مل ااات  بنااد . كمااا تااام املاااار 
 . اس اتة ذرم اعشخا  شقوي اا اتية  س باملااتتة  2013الوح  النام حم  ام 

 الجوار دول في والمهجرين الداخل في لنازحينا -سادساً  
 الياااا، ياااوفر الاااذم االنتقالياااة الندالاااة شاااأل حم 2013 لسااانة 29 رتااا  القاااانول دااادرر -44

 النااكشا لشارل تائرة ر نشاؤ   1969  ام منذ اسنسال شقوي ل حايا ال رر رمأ ل مسائ ة
 .نيده  التمييز رمنع ته حبقو  التمتع مأ رانينه  ظررفه  فحل باسشية اتمتع تار يا
 املساا دا، اقادمي رهدفها اجلنوب أكمة جلنة رمنها لسكما، جلال الوكراؤ رئاسة شن ت -45

 .النن  أشداث مأ ل مت رريأ االنسانية
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  اااأ الدراساااية الرساااوم تيماااة بسااادات 2/10/2014 بتااااريخ اسنتقالياااة ا نوماااة انهاااد، -46
 .راونيف مار حم ال يبيا التسميذ كافة
 مااع اقاب يااا امتما ااا   18/2/2015 بتاااريخ املاتتااة ال يبيااة ا نومااة ركراؤ جم اايف  قااد -47
 اجلوار ترل حم راملهجريأ الدارل حم الناكشا أرنياع ملناتشة النواب مبج يف الناكشا ش ول جلنة
 مل اقرر شي 
 ميااادة باااورة هلااا  املنونااة لتقااادمي رانساايقها اجلهاااوت راوشيااد راملهجاااريأ الناااكشا شااار 

 أ مال لتنول االمتما ية رالش ول النمل لوكارة املواكية راهلي ا، اعمسام  ل اؤ نيرررةر 
 لوداول رنيامانا اجلهاوت لتشاتيت ا اتياا الاوكارة  شاراف  ت ك ها راملسا دا، اسغاثة

 .مستحقيها  ا املسا دا،
 ااااااام   اااااس اااااااار  حم ال يبياااااا كافاااااة مبساااااا دة ال يبياااااة ل سااااا ارا، ان يماااااا، دااااادرر  

 .اييز أر استثناؤ ترل الس ر مواكا، جتديد ررادة استارية مراؤا،اس
  متنام ااااة بيانااااا، تا اااادة ر  اااادات حباااااره  االمتما يااااة رالشاااا ول النماااال ركارة ان ياااا 

 النزا ااا، بسااب  الناااكشا شااار ركااذلك   هلاا  املسااا دا، لتقاادمي  ليااة راتاا اح  اانه  
 هلااا  بدي اااة أمااااكأ راتااا اح الناماااة كأراعماااا  راملناهاااد املااادارس حم املتواماااديأ املسااا حة
  االمتما ياااة الشاااارل ركارة تامااات رتااد    منانياااا، ماااأ الاااوكارة لاادى يتاااوفر ماااا شساا 
 راونيف مبار ل ناكشا مناا   نشاؤ راو ( 265)ر( 264) رت  القراريأ بإددار
 .الناكشا هلاالؤ  جيار ربدل ر ينية نقدية مسا دا، راقدمي ليبيا رتارل

 التوصيات على ردال -سابعا 
 احتــرام بتعزيــز المتعلقــة.  58 ،39 ،35 ،10 ،9 ،8 ،5، 4: 93 الفقــرة:  التوصــيات  

  المجال هذا في والتثقيف االنسان حقوق
 رتاوا، را اذ، اال تباار بناا التودايا، هاذه الثاورة بناد االنتقالياة الس تا، أرذ، -48

 ملرمنها التوديا، ههذ لتن يذ السكمة التشرينا،  ددار جمال حم م موسة
 باا قوي را رياا، الناماة  رماأ باا املاوات اهلاماة  خياتل باباا الدساتورم اس سل ا مأ

الع ا امنها ماا يتن اق ب امال ا قاوي ال  وياة رالثقافياة لنافاة منوناا، اجملتماع ال يايب  
ي (  كااذلك التاازام الدرلااة بااايانة شقااو 1مبااا حم ذلااك اعماااكيل رالتبااو رالتااواري ) املاااتة 

اسنسااال را ريااا، اعساسااية   رالنماال   ااس  داادار اشاارينا، مدياادة ا اامأ ا قااوي 
را ريااا، مبااا حم ذلااك ا ااق حم النماال رالتن ااي  رالر ايااة الاااحية رال اامال االمتمااا    
را ق حم السنأ رالتم اك  را اق حم اةاكماة الناتلاة رفاق ال امانا، القانونياة  را اق 

را اق حم شرياة التنباري  رشرياة البحا  الن ما  راالااااال،   حم ا ياة رجترمي التناذي  
رشريااة الاااحافة راس ااسم  رشريااة التنقاال  رشريااة التظاااهر راال تاااام الساا م   رشريااة 
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(  رغريهااا مااأ ا قااوي. رناال 7اشاانيل اعشاازاب السياسااية رانااويأ اجلمنيااا، املاااتة )
ة رالشاايخورة  رر اياااة اس ااسل الدسااتورم كااذلك   ااس نيااامال محايااة اعمومااة رالت ولاا

 .(5)الن وؤ رالشباب رذرم اسشتياما، ااادة املاتة 
 نااات رالااذم   الشاان  بساا تة ُيساامس مااا  ل اااؤ بشااأل 2011 لساانة 12 رتاا  القاارار 

 الثاورم النمال رفاري الثاورم را ارس الثورياة ال جاال شركاة  ل ااؤ)    اس مناه الثانياة املااتة
 مقرا اا ااال أل   اس  نهاا املنبثقاة التنظيما، ركل الرفاي رررابط اسمتما ية رالقياتا،
 (. النامة ل ما حة رمناابها

 رشقاااوي الناماااة ل حرياااا، الاااوح  اجمل ااايف  نشااااؤ بشاااأل 2011 لسااانة 5 رتااا  القاااانول 
 .اسنسال

 الس م  التظاهر شق بشأل 2012 لسنة 65 رت  القانول. 

 ل  ويةرا الثقافية املنونا، شقوي بشأل 2013 لسنة18 رت  القانول . 
 ماع موائمتهاا جيا  الاع النقابياة القاوانا حباار التشرينية الس تة تيام اا باسنيافة هذا -49

 املناا  املتحاادة اعماا  رمنتاا  الناادل ركارة بااا انااارل رهنااا    اسنسااال  قااوي الدرليااة املنااايري
 جلاااال ُشااان ت درتااا ال يبياااة اجلنائياااة التشااارينا، ملرامناااة اااااور  ا ل وداااول راجلرمياااة باملخااادرا،
 .باااو   مل رر  رُ قد،

 االنتقاليااة املرش ااة باادؤ منااذ م حااو  بشاانل االهتمااام   فقااد بااالتثقي  يتن ااق فيمااا أّمااا -50
 مااأ النثااري انظااي    شياا  رمحايتهااا  اعساسااية را ريااا، اسنسااال شقااوي اشاا ام انزيااز مبجااال
 راعح اال كااملرأة راداة  ناياة  ا ات الاع ال  اا، او ياة   اس ركاز، الاع النمال ررر  الندرا،
  .اس سم رسائل رسل مأ ذلك حم مبا ررامبا     حبقوته  رغريه 
 ليبيااا حم ل ااد   املتحاادة اعماا  بنثااة مااع بالتنساايق اعنشااتة مااأ بالنديااد القيااام   رتااد -51

(UNISMIL) ،ناااهلامل اتااوير   ااس ال كيااز كااذلك ر . راة يااة الدرليااة املاادين اجملتمااع رمنظمااا 
 املواحناة  شقاوي فنارة رارسايخ ل اوحأ االنتماؤ أسيف   س اعساس   التن ي  مراشل حم التن يمية

 .االنسال حبقوي ان  تراسية موات ر برامل  ترا    س اجلامنية املراشل حم ال كيز ر 
  نشاااؤ   شياا  الاادفاع كااوكارة اهلامااة القتا ااا، بنااه التثقياا  باارامل مش اات كااذلك -52

 باارامل مااأ بالنديااد القيااام كااذلك ر  .بااالوكارة الاادر  االنساااين رالقااانول اسنسااال قااوي  منتاا 
 .التدريبية  الدررا، مأ النديد رانظي  رالسجول الق ائية الشرحة لقتا ا، التو ية

 التــي 5 ،4 ،1:  96 والفقــرة 23 ،4 ،3 ،2 ،1:  95 الفقـرة تحــت الــواردة التوصـيات  
  إليها تنضم لم التي اإلنسان لحقوق الدولية اإلتفاقيات لىإ باالنضمام ليبيا تطالب
 نيارررة   ا   03/08/2011 حم الاااتر الدستورم اس سل مأ السابنة املاتة نات -53

 شقااوي محايااة ر بتنزيااز النستااة ذا، راست يميااة الدرليااة راملواثيااق اسا اتيااا، كافااة  ا اسن اامام
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 اعشااخا  حبقااوي ااادااة الدرليااة اسا اتيااة   ااس يقبالتاااد لااه ارساايخا ذلااك ررمااد  اسنسااال 
 .اس اتة ذرم

 لحقـوق  الوطنيـة المؤسسـة بإعتمـاد ليبيـا  تطالب التي ،7: 95 الفقرة في الواردة التوصية  
  الدولية التنسيق لجنىة من االنسان

 ل حرياا، الاوح  اجمل ايف اأسايف   2011 لسانة( 5) رتا   أ الااتر القانول مبوم  -54
 الااا ة   ااس ل حاااول اساانس مسااتق ة هي ااة رهااو بااارييف  ملبااات  رفقااا اسنسااال شقااوي ر امااةالن

 .اسستشارية
 أصـحاب دعـوة بشـأن ، 12 ـــ 9:  95 والفقـرة ،61:  93 الفقـرة فـي الواردة التوصيات  

  ليبيا لزيارة الخاصة اإلجراءات واليات
 أل رسابق اااداة  ؤا،اسمارا عداحاب م توشاة ت اوة ليبيا رمهت 2012 مارس حم -55
 انجاز مل الزياارا، أل  ال رغريهاا اااداة الوالياا، أدحاب بنه مأ مقدمة كيارة ح با، تب ت
 . ال يبية الس تا، موافقة مأ الرغ    س

: 95 والفقـرة 50 ،33،36 ، 28 - 20 ،14،15:  93 الفقرة في الواردة التوصيات  
  مكانتها وتعزيز المرأة ضد التمييز بمنع المتعلقة 28 ،27 ،8
 املاتاات الدسااتورم اال ااسل اشنااام مبوماا  القااانول امااام من ولااة اجلنسااا بااا املساااراة -56

 الدستورم اس سل مأ( 6) املاتة نات فقد النافذة  رالقوانا 2011 أغستيف 3  حم الااتر
 ال ار  راناافا ةرالسياسي املدنية با قوي التمتع حم متساررل رنساؤس  رماالس  اجملتمع أفرات أل   س
 انااااويأ شريااااة ذلااااك حم مبااااا ا قااااوي كافااااة ل ماااارأة ك  اااات ربالتااااا  اجلاااانيف بسااااب  اييااااز رترل

 داااياغة هي اااة نشااار ا الاااع الدساااتور ملساااوتة املبدئياااة املق شاااا، ذلاااك   اااس رأكاااد، اجلمنياااا، 
 ف ااا،  ت اا  بااا النقااا   ثااراؤ أماال مااأ ل هي ااة أرا كُمخرمااا،  2014 تيساامأ حم الدسااتور

 . تمعاجمل
 التشاارينا، انتااأ باال النافااذة  التشاارينا، كافااة حم املاارأة نيااد يااذكر اييااز أم يومااد ال -57
 .راتويرها   يها ل ح ا  اآلل اسنس ل مرأة منتسبا، مبثابة ال يبية
 اشاارين   ااائق أم يومااد ال فإنااه:  الدولــة مؤسســات فــي المــرأة توظيــف وبخصــوص -58
 اب اال شيا  الناماة الوظاائ  حم اعكاأ النااي  لااديها أل لبا النمال حم املارأة مشااركة ترل حياول
 %.60 مأ مايقرب النامة الوظائ  حم ال يبية املرأة مشاركة نسبة
 النساااؤ اشا يل جياوك ال أناه   اس1971 لساانة 58 رتا  القاانول ماأ( 95) املااتة نّاات -59
 حم ا اق ح  ها ارنيع الع النام ة  املرأة منه( 97) املاتة رمنحت ااترة  أر الشاتة اع مال حم

. النمل سا ا، نيمأ مأ سا ة نا   أ منهما كل اقل ال اسرنياع ل ر  يومياس  راشة ف يت
 ل ماارأة رنيااع  مااكة ماان    اس   1980 لساانة( 13) رتاا  اسمتماا   ال اامال تاانول ناال كماا
 .أشهر ثسثة ملدة ا امل
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 النســاء ألبنــاء الجنســية حومــن والميــرا  والطــالق الــزوا  بمســا ل يتعلــق فيمــا أمــا -60
 الزرمياة النستاا، الوحنياة رالتشارينا، اسساسمية الشارينة نظمت فقد، أجانب من المتزوجات
 اجملااال هااذا حم املااذكورة املسشظااا، أل رالشااك رارمهااا  انااول الااع اجلنسااية النستااا، رشرماات
 ااانظ  الااع القااوانا رأل بتيبنتااه  املساا   ال ياايب ل مجتمااع الدينيااة اااودااية اعرا بالدرمااة ااايف

 فاااإل اسحاااار هاااذا رحم. هلاااا ماااادراس  الشااارينة مباااات  ماااأ اساااتمد الشخااااية رالنستاااا، اعشاااوال
  ا باالنظر اامااس  متتابقاة ليسات رلننها الرمل شقوي مع متناف ة انول ل مرأة املمنوشة ا قوي

 ال باااورة هبااا املتالبااة ااات  الااع املساااراة فااإل ربالتااا  اجلنسااا  بااا رالتبيناا  النااو   االرااتسف
   اس اراناز الاع املسشظاة رلنل.  رشقوتها بنرامتها اسنيرار  ا ستاتم اال تبارا، هذه ارا  
 ىف التوريا  لقاانول الادتيق استرا  ينوكهاا مسشظاة هاس الرمال نااي  ناا  اارث اعنثاس كول

 رااارث   شاااال، ربااعأ حم الرماال ناااي  نااا  ااارث اسسااسمية الشاارينة حم فاااعنثس   اسسااسم
  ايف رهناا    شالاة  شار  ساة حم الرمال ماأ أكثار راارث   شالة  شر أشدى حم الرمل مثل

  .الرمل فيها يرث رال اعنثس فيها ارث شاال،

 الوحنياااة التشااارينا، رمرمنياااا، راسمتما ياااة رالثقافياااة الدينياااة اااوداااية أل شاااك رال -61
 الاع اسنساانية القاي  اسثارم رك هاا,  الدرلياة املواثياق تراهأ الذم الثقاحم التنوع دمي  اثل ب د لنل
 .ل جميع م ناس  اُند
 ال يبياة اجلنساية أمانا  ماأ املتزرماا، ال يبيا، اعمها، من   دم مبسألة  يتن ق رفيما -62

 أ تاات رالااذم ال يبيااة اجلنسااية أشنااام بشااأل 2010 لساانة 24 رتاا  القااانول ُنشاارياا عبنااائه  
 لونياااع املااااتة ُأشي ااات رتاااد ال يبياااة  اجلنساااية أبنائهاااا مااان  حم ال يبياااة ل مااارأة ا اااق مناااه 11 املااااتة
 بونياع يسام  مل رأمنيااس  سياساياس  ال يبياة اعرنيااع  نياتراب رلنال  هباا  راااداة التن يذياة السئحة
 .اعل شهن امل نول سارم القانول يزال رال التن يذية  السئحة

  الطفل بحقوق المتعلقة 48 ، 31 ،12 : 93 الفقرة في الواردة التوصيات  
 ث ااا  يشااان ول الاااذيأ ل ح اااال ا ماياااة ااااوفر مسئماااة بي اااة  جياااات  ا ا نوماااة اسااانس -63

 ررنيااع ل ت ولااة  اع  ااس اجمل اايف  نشاااؤ مثاال املاسسااية القاادرا، بناااؤ يشاامل رهااذا ليبيااا  ساانال
 منظماااااة ماااااع بالتنااااارل ةاالمتما يااااا الشاااااارل ركارة حم االمتمااااا يا ل رااااااائيا ادريبياااااة باااارامل

 الشاارل ركارة اولات رتات الدرلياة  املناايري ماع الت ال حبماياة املننياة القاوانا رمواؤماة اليونسي  
 االح اال انشاتة الساتيناب الت ال  بادا ا، مراكاز انشاؤ اة ية اجملاليف مع بالتنارل االمتما ية
 الرئيساااية املااادل حم  ااا املس بنااااؤ حرياااق  اااأ ل ح اااال  مناااة لنااا  مسااااشا، رر اااق رااااوميهه  
 الوالياااا، عداااحاب م توشاااة ت اااوة رمهااات الاااع الااادرل باااا ماااأ رليبياااا .الااااراع ماااراؤ املت اااررة
 املتزرماا، ال يبياا، عبنااؤ ال يبياة اجلنسية من   دم مبسألة  يتن ق رفيما.  لزيار ا الد وة ااادة
 رالاذم ال يبياة اجلنساية امأشنا بشأل 2010 لسنة( 24)رت  القانول  ا ُنشري فأننا أمان   مأ

رجتادر اسشاارة اا ال  . عبنائهاا اجلنساية مان  حم ال يبياة املارأة شاق   اس  منه( 11) املاتة نات
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بشاااأل املنااااتا اليااازال ساااارم امل ناااول رينتااا  ا اااة ماااأ املزاياااا  1987( لسااانة 5القاااانول رتااا  )
 ل مناتا بشنل  ام راعح ال بشنل را .

 المتعلقــة 3: 95 والفقــرة 57 ،54 ،32 ـــ 29 ،1:  93 الفقــرة فـي  الــواردة التوصـيات  
  اإلعاقة ذوي باألشخاص

بشاأل  2012( لسانة 20( لقارار جم ايف الاوكراؤ رتا  )2( مأ املااتة )18نات ال قرة ) -64
ا تماااات اهلينااال التنظيمااا  رارتااداااا، ركارة الشاااارل اسمتما ياااة   اااس أل اتاااوا الاااوكارة اقااادمي 

زالؤ املاسسااا، االمتما ياة رمراكااز ذرم االشتياماا، راسهتمااام بق اااياه  ااادما، ااادااة بنا
( مااااأ ن ااااايف املاااااتة   اااااس 19ررنيااااع اعساااايف الن ي اااااة بر ااااايته  رااااااأهي ه  . رنااااات ال قااااارة )

ارتاااا  الااوكارة   ااس اعشااراف رمتابنااة اساايري مرافااق الر ايااة اسمتما يااة رمراكااز رمناهااد اربيااة 
ترر ش ااانة اعح ااال رالنماال   ااس اناماال اااادما، فيمااا راأهياال ذرم االشتيامااا، ااادااة ر 

  بينها . راتبع  ركارة الشارل االمتما ية اهلي ا، التالية املختاة بر اية املناتامل
 اهلي ة النامة لاندري الت امأ. )أ( 
 مركز اأهيل املناتا ببن اكم. )ب( 

 مركز اأهيل املناتا جبنزرر. ) ( 
 ذرم اس اتة.مركز السواين لتأهيل  )ت( 

  ال جنة الوحنية لر اية املناتا. )ت( 
بشااااأل املناااااتا الياااازال سااااارم  1987( لساااانة 5جتاااادر اسشااااارة  ا ال القااااانول رتاااا  ) -65

 ملالتالية راملزايا املنافع مأ أكثر أر راشدة حم ل مناي  ا قامل نول رينت  
 أر التأهيااال   لتن اااي   ((تنوي ااايةال)) املنيناااة اعمهااازة   املناناااة املنزلياااة اادماااة   اسياااواؤ 

 النااام ا متابنااة    اااأهي ه  املنااات أر ماانه  ل ماااه ا املناساا  النماال   التأهياال   اااتة
 ماااأ باااه يقوماااول  ماااا الناجتاااة أن ساااه    سااااب مااانه  الناااام ا ترااااول    ااااؤ   مااانه 
 ماأ اس  ااؤ الناام  النقال رساائل اساتنمال حم بتساهيس، التمتاع ال ارائ   مأ أ ماال
 اعمااكأ اراياات حم   ايه  رالتيسري استرياته  ا اس اتة ا تره   ما اجلمركية ال رائ 
 شقاااوي اا اتياااةباملاااااتتة   اااس  2013كماااا تاااام املااااار الاااوح  الناااام حم  اااام   . الناماااة

 . اس اتة ذرم اعشخا 
 المتعلقـــــة ،59 ،57 ،56 ،55 ،53 ،49 ،13: 93 الفقـــــرة فـــــي الـــــواردة التوصـــــيات  

  الصحية والرعاية التعليم تحسينب
 مياازة اااوفري مااأ الاارغ  فن ااس. القتااا ا هلااذيأ املت ااوب االهتمااام السااابق النظااام يبااد مل -66

 يت  مل فإنه ااا  التن ي  لقتاع اجملال ر ااشة اعساس  التن ي  مرش ة حم ر لزاميته اجملاين التن ي 
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 ال بوياة راملنااهل املاوات حم ا ادا ة ل تتاورا، مواكبتاه شي  مأ التن ي  موتة  سا   س ال كيز
 .راملنرفة الن   جماال،  ت   حم رالتن يمية

 رنيااع   ااس ناال الااذم 2007 لساانة 391 رتاا  النربيااة اجلامنااة جم اايف تاارار   ااس ربناااؤ -67
 فيماا رأددر،  2014 اا 2009 ل   ة اسنسال شقوي مبات    س ل  بية منوذمية  ربية رتة
 رالبحااوث ااتااة مسماا  تراسااة أساسااها   ااس   اوداايا، اسنسااال  قااوي الدائمااة ال جنااة بنااد

 تاد. الدراساية املراشال ايع حم اسنسال شقوي م اهي  ات مأ تراسية ماتة  ايل ر  ال بوية
. اسنساال شقاوي   اس ل  بياة النربياة ااتاة لتن ياذ رحنياة رتاة رنياع 2014 فأايار 9 بتاريخ  

 ماأ الندياد اتحقق مل االنتقالية املرش ة حم ليبيا اشهدها الع الانبة لتحديا،را ل ظررف رنتيجة
 الساايما االسااتثنائية اعمنيااة اعشااداث  ااأ الناجتااة التاادا يا، مبناجلااة االنشاا ال ر  التموشااا، 

 رادة مدرسة  نشاؤ كذلك ر . سنناه  أماكأ مأ مدرسة أترب  ا الناكشا التسب   اي
 .ا ميذ 47 شوا  هبا امل تحقا  دت ريب ل التيب حراب يف مبستش س باعررام ااملااب باعح ال

اتوا الدرلاة ال يبياة  اقادمي ااادما، الااحية جماناا ل ماواحنا  الاحية الر اية جمال رحم -68
ربنااؤ رداايانة املستشاا يا، رالنياااتا، الاااحية رااوفري االحقاا  التبيااة رالتبيااة املسااا دة راعمهاازة  

 ، راعترية  بشنل تائ  رمستمر.راملندا
اقااادم رااادما، الر اياااة الااااحية ماااأ راااسل مراكاااز الر اياااة الااااحية اعرلياااة رالنيااااتا،  -69

اجملمناااة   الاااع ا تااا  كافاااة منااااحق الااابست   نياااافة  ا مراكاااز منافحاااة االمااارا  الساااارية باملااادل 
النسمياااة.  رينتاااأ الرئيساااية . كماااا اسااااه  النيااااتا، اااداااة هااا  اعرااارى حم اقااادمي ااااادما، 

الأنااامل الااوح  ل تتنااي  مااأ بااا أف اال الااأامل حم است ااي    فهااذا الأنااامل انااأ مااأ است اااال 
مر  ش ل اعح ال حم ليبيا  رالسيترة   س مر  ا ابة  شي  ب  ت نسبة منادال، الت تياة 

عرب اة راعمارا  %  ررنيع ليبياا  ماأ باا الادرل ااالياة ماأ ا 95بالتتنيما، حم ليبيا أكثر مأ 
السارية  ك    ربشنل يائ  حم ليبيا الق اؤ  أ  ش ل اعح ال  فس رموت هلذا املر  حم ليبياا 

ساانة  رهااو مااا أكداااه منظمااة الاااحة النامليااة  شياا  أ  ناات أل ليبيااا منتقااة  25منااذ أكثاار مااأ 
بيااا ااادهوراس راليااة مااأ شاا ل اعح ااال . ر  ااس الاارغ  ممااا اقاادم   فقااد شااهد النظااام الاااح  حم لي

 مستمراس منذ مت ع اسنينيا، القرل املاني  لندة أسباب مأ أمههامل
  1992النقوبا، الدرلية الع فرنيت   س ليبيا ابتداؤ مأ  ام. 
  م اااترة  اادت كبااري مااأ النااواتر التبيااة الوحنيااة ل اابست بسااب  ممارسااا، النظااام السااابق

ل ظررف الانبة الع ار هباا الابست القمنية رالظررف املهنية راستتااتية السي ة.. رنظرا 
 شاليا فقد شهد تتاع الاحة  ييار شبه اام.

  الشرعية غير الهجرة بتحديات والمتعلقة  65 ـ 60: 93 الفقرة في الواردة التوصيات  
 أر اجلانااا  أشاتياااة  اااديا، ليسااات الشااار ية غاااري اهلجااارة  اااديا، باااأل ليبياااا ماااأ  مبانااااس  -70

 رأراارى  ترلااة بااا ا اادة ترمااة ارت  اات ر ل النااامل  ترل منهااا اناااين  ااديا، هاا  باال ثنائيااة 
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 ر جياات موامهتهاا   اس انمال أدابحت الظااهرة  هلاذه نيحية ه  بل املناتلة هذه مأ مزؤ رليبيا
 سمنانيا ااا ررفقاااس  رأرستيااة  نسااانية باادراع   راملاتيااة البشاارية  منانيا ااا شساا  هلااا املناساابة ا  ااول
 ُماّدراس  ب داس  ليست ليبيا  ل  .  اعرريب راس ات اجلوار ترل مع التنارل مبدأ أساس   س املتاشة
 كافااة   ااس بثق هااا ا قاا  الااع الظاااهرة هااذه حم مااا حة هلااا رليساات  بااور  ب ااد هاا   منااا ل هجاارة

   س اقع ال هلا التادم مسارلية فإل ربالتا  ل ب د  راعمنية راالمتما ية االتتااتية املستويا،
 حم املشااااركة حم مهاادا ليبيااا ااادرر رمل. منااااس  رالدرليااة است يميااة اجلهااوت بتظاااافر ر منااا مب رتهااا اليبياا

 .املشن ة هذه ملوامهة ل تنسيق متوستية رمنوب املتوستية ا وارا،
 بتاراب يف   ا ادرت أماأ شاول اعرل است يما  الوكارم املاار  قد فقد الادت  هذا رحم -71
 منتقاة حم ا درت مراتبة انزيز  ا  دف الع حراب يف  مل رتة أتر رالذم   2012 مارس حم

 املنتقاااة ترل باااا رالتشاااارر ا اااوار راوحياااد راأمينهاااا  رالااااحراؤ السااااشل رف ااااؤ  فريقياااا مشاااال
 مااع التناماال مااأ ذلااك يشاام ه مبااا اعماا  اجملااال حم النم يااايت التنااارل راتااوير الاادرليا رالشااركاؤ
 اعساااا حة ر رياااا  املنظمااااة  راجلرميااااة اسرهاااااب  واربااااة ركااااذلك  يةالشاااار  غااااري اهلجاااارة  ااااديا،

 ل تنساايق  ليااا، ررنيااع ا اادرت أمااأ شااول رااااأا، التجااارب اباااتل   ااس النماال ر راملخاادرا، 
 غاااري اهلجااارة  اااديا، ماااع ل تنامااال مهاااوتا ليبياااا رباااذلت .اعمنياااة اجلهاااا، باااا املن وماااا، رابااااتل
 : منها الشر ية

 الشار ية غري اهلجرة منافحة حم ل تنارل اا اتية   س اسيتالية نومةا  مع  ليبيا رتنت 
 . 2011 يونيو حم باملخدرا، راالجتار املنظمة راجلرمية راسرهاب

 ال نيية الننادر بنه بتدري  ليبيا تامت   اعرريب اال ات مع بالتنارل. 
 ل هجارة الناملياة املنظماة  ماع التناارل IOM   ل مساا دة ال يبياة ةا نوما ماع انمال الاعمل 

 رتساا  الدار يااة لااوكارة الااد   اقاادمي رياات .  ب ااداي   ا ل مهااامريأ التو يااة النااوتة حم
 اساااجيل نظاااام لتأساااييف ال نياااة املساااا دة بتقااادمي رذلاااك الشااار ية غاااري اهلجااارة منافحاااة
 ريااات . املاااوظ ا اااادري   اااأ ف اااسس  النباااور  ملراكاااز  م ياااة  ماااراؤا، ر  ااادات باااايوم م 
 تادرا، ربنااؤ املواتاع  تارة لتحساا باملهاامريأ مننياة مراكاز لثمانياة الد   اوفري كذلك

 .اهلجرة بق ايا يتن ق فيما اة ية الس تا،
  بالبشر اإلتجار يحظر قانون بسن ،المتعلقة38 ، 37:  93 الفقرة في الواردة التوصيات  

   تتيقة باورة مناملها يدر د تراستها بند الظاهرة هذه يناجل اشريع سأ حم النظر يت  -72
 .الدرلية اهلجرة منظمة مع باااو  رمشاررا، اوادل رهنا 

ــواردة التوصــيات   ــ 4: 95 الفقــرة فــي ال ـــ 21 ، 5 ، 4: 96 والفقــرة ،5 ـ  المتعلقــة  24 ـ
  الصلة ذات اإلتفاقيات الى واالنضمام اللجوء بحق
 السم ااااا اساااا ي  ر اااادم وؤال جاااا شااااق الدسااااتورم اس ااااسل مااااأ الناشاااارة املاااااتة ان اااال -73

 ليبيااا  ليهاا ان ا  مل الاع الاا ة ذا، الدرلياة االا اتياا،  ا باالن امام يتن اق رفيماا. السياسايا
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 ل ااابست الدساااتورية املاسساااا،  نشااااؤ اكتماااال ذلاااك   اااس رسيساااا د نظااار وااال مااااكال ذلاااك فاااإل
 اجلواناا   ناا  الااع ا اتيااةاال حم حاارف رليبيااا .را يويااة اهلامااة املسااائل مااأ املسااألة هااذه با تبااار
 .1974يونيو 20 حم التن يذ شيز تر ت الع أفريقيا حم السم ا ملشاكل املخت  ة

 ،12 ،11 ،10 ،2،6: 95 والفقــــرة 40 ،3 ،2: 93 الفقــــرة فــــي الــــواردة  التوصـــيات  
 التعســــــفي اإلحتجــــــاز بقضــــــايا والمتعلقــــــة 11 ، 9 ،3 ،2 ،1: 96 والفقــــــرة ،23 ،22

  القسري فاءواإلخ والتعذيب
 اعمنياة التحاديا، نياوؤ حم اليساري بااعمر لييف املسائل هذه مثل مع التنامل أل الشك -74

 الندالااة بشااأل 2013 لساانة( 29) رتاا  القااانول  داادار   رتااد. ليبيااا شااهد ا الااع راملاسسااااية
 أل غاااري وااادتة   ماااال حم  ناااه اسفااارا  أر اةتجاااز  ا  ااا  اومياااه   اااس يااانل الاااذم االنتقالياااة
 أل النادل لاوكارة سابق رلقاد.   القاانول ان ياذ   اس سا با أثر، البست هبا ار الع الانبة الظررف
 الساجناؤ رمنام اة الساجول  تارة حم الدرلياة باملنايري بالتقيد السجول كافة   س انميما أددر،

 النائ  تبل مأ جلال أربنة  دت اشنيل ر.  الق اؤ  ا ر شالته  التحقيق  مراؤا، ذلك حم مبا
 النوي ياااة ساااجأ رأمههاااا النااادل لاااوكارة التابناااة الساااجول تارااال الساااجناؤ م  اااا، بتااااني  الناااام

 رالساااا نة مااااوتامي رسااااج  باااازليتأ مااااامر رسااااجأ بتااااراب يف رالأكااااة كارة  ااااا رسااااجأ ببن اااااكم
 عداااااحاب م توشاااااة ت اااااوة 2012 ماااااارس حم رمهااااات تاااااد ليبياااااا أل اسشاااااارة رجتااااادر. بالزارياااااة

 املناااا  الناماااال ال ريااااق مااااأ مقدمااااة كيااااارة ح بااااا، تب اااات أل رساااابق لزيار ااااا  ااادااااة اسمااااراؤا،
 غاااري الدرلياااة املنظماااا، ماااأ الندياااد اناااا   رتاااد  انجاااز مل الزياااارة أل  ال التنسااا   باسشتجااااك
 .السجول كيارة مأ ا نومية

 اجلازاؤا، حائ اة  ات راقاع فارتم بشنل اران   دث الع التجاركا، أل حم رالشك -75
. املساا حة اجملمو ااا، بأ مااال املتاأثرة املناااحق حم اعرا بالدرمااة   ادث ممارسااا، رهاا  نائياة اجل

 . املت اارريأ باااملواحنا املتن قااة شاانارم االنسااال رشقااوي النامااة ل حريااا، الااوح  اجمل اايف ريت قااس
 .رالتمييز القسرم راسر اؤ التنذي  جير م الذم 2013 لسنة 10 رت  القانول ددر رتد

 علـى ، العـام النا ـب الـي المحالـة القضـايا مـن عـدد في وتصرف تحقيق لجان ُشكلت قدو   
  اآلتي النحو
 اةنااوم ت ااية" 21" لناادت 2012 لساانة(98) رتاا  القاارار مبوماا   قيااق جلنااة ُشاّن ت 

 .ل محاكمة رتدمت فيها التحقيق  " 20" ر دت   راشدة منها

 اايه  املااتح ا الق ااايا حم  2013لساانة(49) رتاا  تاارار مبوماا   قيااق جلااال ُشاان ت   
 رال ااري" 732" املنررنيااة الق ااايا  اادت ركاناات   مااارااه مبدينااة االمنيااة اجلهااا، لاادم

 حم  اانه  امل اار   اادت" 154"اال ااام ل رفااة اةالااة"118" اةنومااة" 1801" منررنيااة
 . مته " 338" الق ايا ا ك
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 الق ااااايا 2013لساااانة(53) رتاااا  تاااارار القاااارار مبوماااا  راااااارف  قيااااق جلنااااة شاااان ت 
 .ت ايا"  8" ت ية" 27" فيها املتارف" 35"  املنررنية

 مبدينااة االمنيااة اجلهااا، لاادم   يهااا املااتح ا الق ااايا حم راااارف  قيااق جلنااة ُشاان ت 
 مااااع بااااالتحقيق ا ماهلاااا ال جنااااة راياااات2014 لسااانة(121) رتاااا  تاااارار رتااا  تاااارار كليااان

 . اال ام ل رفة همااملت بات  رُأشيل" 84"     االفرا    موتوف" 148"

  رتااااااااا  تااااااااارار رتااااااااا  الق اااااااااية رهااااااااا  التحقياااااااااق رهاااااااااأ ماكالااااااااات هاماااااااااة ت اااااااااايا هناااااااااا 
 رتاااا  تاااارار رتاااا  رالق ااااية م1996 ابوساااا ي  سااااجأ أشااااداث بشااااأل2014لساااانة(10)
 رتاااااا  تاااااارار رتاااااا  رالق ااااااية   السااااااريع التريااااااق أشااااااداث بشااااااأل 2014لساااااانة( 107)
 .غرغور جمزرة بشأل 2014 لسنة(157)

   راداااة  شاااداها   النااادل ركيااار السااايد ماااأ  بقااارار ا قاااائق قاااا لت جلنتاااا اشااانيل 
 .اجلنوب بأشداث رادة راعررى ررش انة حم املس   النن  بأشداث

ـــ 13:  95 والفقـــرة 34: 93 بـــالفقرة الـــواردة التوصـــيات    عقوبـــة بإلغـــاء والمتعلقـــة 21 ـ
  اإلعدام
 ال يااايب القااانول أسااتحدث اكماا   اس اادام   قوبااة مااأ الت ااييق  ا ال ياايب املشاارع يساانس -76

 را فتناااكل اعماار  را راناااكل الديااةمل أمههااا رمااأ اس اادام  قوبااة مااأ التق ياال اسااتهدف  مااراؤا،
 مااأ بااا تائماااس  اجلاادل رماااكال راسااع  نتاااي   ااس اس اادام شاااال، مااأ التق ياال  ا ياااذم اعماار
 يس راااول مااأ رلاارتع شاار ية عسااباب   يهااا اسبقاااؤ نياارررة يااررل ر رااريأ  ل اؤهااا  ا يااد ول
 .البشر أرراح

 قـــــانون فـــــي  البدنيـــــة العقوبـــــات بخصـــــوص 25، 24:  95 بـــــالفقرة الـــــواردة التوصـــــيات  
  الليبي  العقوبات

 الدرلياة املناايري ماع مواؤمتهاا جيا  الاع النقابياة القوانا حبار  التشرينية الس تة تامت -77
 باملخااادرا، املنااا  املتحااادة االمااا  منتااا ر  النااادل ركارة باااا انارناااا  رهناااا    االنساااال  قاااوي
 ااااو  حم  مال رر  ر قاد، جلاال ُشان ت رتد   ال يبية التشرينا، مرامنة بشأل  راجلرمية

 .االنساال رشقاوي  الناماة ل حرياا،  الاوح  راجمل ايف ليبياا حم ل اد   املتحادة اعما  بنثة بر اية  
 .را رابة السرتة   القذف   الزنا ه ر  ا درت جبرائ   تل ليبيا حم اشرينا، اربنة رهنا 
 ل زنااا مناال الزناا  شااد  تامااة بشاأل 1973 لساانة( 70) رتاا  القاانول حم ال ياايب املشارع ر -78

  شاااهوت أربناااة ااااوفر القاااانول يشااا   ر. ا ااابيف رهااا  انزيزياااة  قوباااة  ليهاااا رأنيااااف اجل اااد  قوباااة
 غماو  رال فياه لابيف ال رانياحاس  تراراس هذا ينول أل راش   ب ن ته الزاين ر ترار   ا د لتتبيق

 .املته   ننار أر الشهاتة نااب  كتمال  دم شالة حم القذف شد الشهوت   س ريتبق. 
 ماااأ( 5) املااااتة شااادت، ر بالزناااا اماااراة ار لرمااال شاااخل بودااا  القاااذف مرمياااة راقاااع -79

 الق اائية  تةالس أمام راشدة مرة رلو القاذف بإترار  ثبا ا كي ية 1974 لسنة 52 رت  القانول
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  ال اجل اد  قوبة جتوك ال) أنه   س 52 رت  القانول مأ( 14) املاتة رنات.  رم ا بشهاتة أر
 ااتاورة انت ااؤ راقرير حيب كش   مراؤ بند ران ذ يائياس  النقوبة هبذه الااتر ا ن  أدب   ذا
 رساااي ة القاااانول رشاادت النياباااة  ركيااال رحب ااور الشااارحة مركااز حم التن ياااذ ريااات  النقوبااة  ان ياااذ مااأ

 رنال املارأة    اس ا اد ان ياذ هباا يات  الاع الني ية شدت كما اوافرها  جي  الع رالشرر  التن يذ
 التهماة راساقط   مح هاا رنياع ماأ شاهريأ بند ما  ا ا امل املرأة   س اجل د  قوبة اأميل   س
 تاااانول بأشناااام تبدالاسااا ر أل ياااا فقاااد رالسااارتة ا راباااة شااادم أماااا. القااااذف  اااأ املقاااذرف بن اااو

 .النقوبا،
 قضـية فـي التطـورات آخـر بشـأن 10: 96 والفقـرة 26:  95 الفقرة  في الواردة التوصية  

  ابوسليم سجن
  اأ أسا ر، شانينة مرمياة  ال الع الق ية هذه حم  قيقااه النام النائ  منت  يوادل -80
 .اةنمة  ا الق ية تحالس التحقيقا، اكتمال رشال    لييب مواحأ 1270 مأ أكثر مقتل

 ذات والمؤسســات االســثتنا ية المحـامم إلغــاء بشـأن 12: 96 الفقــرة فـي الــواردة التوصـية  
  الصلة
 االساااااثتنائية اةااااااك  كافاااااة  ل ااااااؤ   الدساااااتورم اس اااااسل ماااااأ 2/  32 املااااااتة مبومااااا  -81

 مبحنمة يسمس كال ما  ل اؤ   ركذلك  السابق  النظام شن   بال سائدة كانت الع رااادة
 .استثنائية واك  بإنشاؤ املتا ة القوانا رايع الشنيب است اؤ رمنت  الدرلة أمأ

: 96 والفقــرة  30، 29:  95 والفقــرة 43، 42، 41: 93 بــالفقرة الــواردة التوصــيات  
  واألحزاب الجمعيات وتكوين والصحافة التعبير بحرية المتعلقة 20 – 16 ،15 ،14
 رشرياااة   رالتنباااري الااارأم شرياااة نيااامال   اااس" 14" ماتااااه حم الدساااتورم سلاس ااا نااال -82

  الاااحافة  ريااة املقياادة القااوانا  ل اااؤ   اس ااسل مااأ" 35" املاااتة رمبوماا  راس ااسم  الاااحافة
 لنااام 75 رتاا  رالقااانول 1972 لنااام 76 رتا  القااانول ر  1972 لنااام 120 رتاا  القااانول  مثال

" 15"  املاتة نات فقد   السياسية االشزاب انويأ شرية  أ ظرا  رفع خيل رفيما  1973
 السياسااية اعشاازاب انااويأ   ااس م ررنياااس  كااال الااذم ا ظاار رفااع   ااس الدسااتورم اال ااسل مااأ

 م 2012 لسااانة"  29"رتااا  القاااانول دااادر ذلاااك   اااس ربنااااؤس . السااا مية رالتجمناااا، راجلمنياااا،
 . ليها اباالنتس رشرر  رانوينها اعشزاب انشاؤ نظ  الذم

 التحديات والصعوبات -ثامنا 
   ااس شرداات رتااد اسنسااال شقااوي رانزيااز باااش ام التااام التزامهااا ال يبيااة ا نومااة جتاادت -83
 حم الاااتر الدساتورم اال اسل حم املتمث اة الدساتورية مواثيقهاا ارا حم االلتزام هذا رارسيخ اثبيت

 ا نومااة أكااد، كمااا املباادأ  ذاهاا   ااس منااه السااابنة املاااتة نااات شياا   2011 أغسااتيف 3
 كافااااة جتاااااه انهاااادا ا باااااش ام التااااام  لتزامهااااا   ااااس الدرليااااة اةافاااال كاااال حم رانااااراراس  مااااراراس  ال يبيااااة
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 حبقاااوي ل نهاااو  تااادماس  امل ااا  ر اسنساااال  حبقاااوي النستاااة ذا، الدرلياااة رالاااانو  االا اتياااا،
 راتتاااتية رسياساية أمنياة  اديا، هاواما ا نوماة أل  ال رمحايتهاا  اعساسية را ريا، اسنسال
 ملااليت حم ات خل اعهداف ا ك  قيق انوي كبرية

 بنثاااة اقااوته الاااذم الااوح  ا اااوار مسااا   اجناااح راتت ااا  :والسياســية األمنيـــة االزمــة 
  م يااة مااأ راالنتهاااؤ الراهنااة  االكمااة مااأ بااالبست ل خاارر  ليبيااا حم ل ااد   املتحاادة اعماا 
 .االنتقالية املرش ة راستنمال راتراره الدستور دياغة

 النظاااام نياااد ال يااايب الشااان  رانياااها الاااع ا ااارب اااادا يا، ماكالااات :الســـال  انتشـــار 
  ااأ الدرلااة أ اااي الااذم بالشاانل السااسح انتشااار ررادااة اآلل  شااهن مسااتمرة السااابق
 باادا   اعتاال   ااس أساا حة مااأ   يااه شااال مبااا املااواحأ اسااك بسااب  انااه  منانيااة
 يتباااع مااااتجل بن اااها رم يشااايا،  سااانرية أمنحاااة اشااانل  ركاااذلك الشخااااية ا ماياااة
  تاااااها   مااا شااال حم الساا تة   ااس لإلنقااسب اسااتخدامها رمينااأ اعشاازاب  لاابنه
 أل  ا باسنيااافة. 2014  ااام انتخابااا، بنااد شاادث مااا رهااذا االتاا اع دااناتيق بواسااتة
 ا تمات ريتت  .  ام بومه اعمأ  نندام  ا أتى راعمنية النسنرية املاسستا  غياب

 التشاانيس، كاال رشاال  السااسح انتشااار ل ونيااس شااد لونيااع شااام ة رحنيااة اساا اايجية
 .الدرلة سيترة رار  انمل الع املس حة

 الدرلاااة  ماسساااا، بناااؤ س ااااتة رحنياااة رتااة رنياااع ذلااك ريسااات زم :المؤسســـات بنــاء 
 الناااما د ااملاا أمااأ رانزيااز الق ااائ   راجلهاااك القااانول  ن اااذ رهي ااا، اجلاايو ررادااة
 .النقاب مأ االفس، رمنع القانول سياتة لتنزيز راةاك  رالق اة

 ماااأ ارانباااه رماااا املخت  اااة مبساااميا ا راملتترفاااة االرهابياااة اجلما اااا، انتشاااار :االرهـــاب 
 شاااام ة اسااا اايجية رنياااع  يساااتد   الاااذم اعمااار اسنساااال   قاااوي مسااايمة انتهاكاااا،
 .رالدر  ت يم اال البنديأ اشمل االرهاب ملنافحة

 رمهااااوت االنتقاليااااة الندالااااة منظومااااة ا نياااال :الوطنيــــة والمصــــالحة االنتقاليــــة العدالــــة 
 .الاحي  املسار  ا   ات ا   س رالنمل الوحنية املاا ة

 اجملمو ااااا، مااااأ االشتجاااااك مرافااااق ايااااع اساااا ماع   ااااس النماااال نياااارررة :المحتجــــزين 
 .الدرلة سيترة  ت ررنينها املس حة

 انانه  شاام ة اسا اايجية رنياع :الخار  في والمهجرين الداخل في زحينالنا عودة 
 .تياره   ا النوتة مأ

 اسات ناف حم الب دياة اجملااليف ترر رانزياز املركزياة ا نيك   س النمل: االقتصاد تنشيط 
 يات  الاذيأ الشاباب ف اة باا البتالاة مساتويا، مأ را د ليبيا  حم نشتة اتتااتية شياة

 محال  اأ ا نايه  شقيقية  مل فر  غياب حم املس حة باجملمو ا، تحايلسل جتنيده 
 .اجملمو ا، هذه نيمأ املس   النمل حم راالخنرا  السسح
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 منظماة ماع بالتناارل شاام ة اسا اايجية رنياع راتت ا : الشرعية غير الهجرة مكافحة 
  .االررريب  اال ات رترل اجلوار رترل الدرلية اهلجرة

 االنتهاكااا، رتاا  رنياامال االنسااال شقااوي رنيااع انزيااز أل ااماااس  ل يبيااةا ا نومااة ااادر  -84
 القانول  ر ن اذ اعمأ رنيبط الدرلة ماسسا، بناؤ س اتة الوحنية اجلهوت ششد يتت   ليبيا حم

 بالااورة الدرلة ماسسا، حم استما  ر  اتة رالتسري  السسح لنزع فنال  برنامل ان يذ ررادة
   س الوحنية القدرا، رانزيز رالشرحة  اجليو بناؤ مهوت رانزيز نموية ا رتة  حار رحم الس يمة
 رالتهريااا  كاسرهااااب ل حاادرت الناااابرة باجلرمياااة راملتااا ة املخت  اااة اعمنياااة التحااديا، ماااع التناماال
 رت ااا  االنتقالياااة الندالاااة  ماااراؤا، موادااا ة مانااا    ا الشااار ية  غاااري راهلجااارة أشاااناله  بنافاااة
 املتحااادة االمااا  ربنثاااة الااادر  اجملتماااع ماااأ راأمااال. االمتما ياااة رالندالاااة حنياااةالو  املااااا ة  قياااق
 ا اوي الاع التحاديا، هاذه موامهاة   اس س انتهاا ال نياة املساا دة اقادمي موادا ة ليبياا حم ل اد  
 .مب رتها ترلة أية تدرة

 ختاماً   
 الدررياة باملرامناة نا امل النامال ال رياق  ا اجلزيال بالشنر اتقدم أل ال يبية ا نومة يسر -85

  تاماة  ا ناد و الساياي هاذا رحم. املقبولاة التودايا، ان ياذ   اس بالنمال التزامها رااكد الشام ة 
 شااأنه مااأ مبااا راملهتمااة املننيااة املاادين اجملتمااع رمنظمااا، الدرليااة املنظمااا، كاال مااع شقيقيااة شااراكة
 .ليبيا حم اسنسال شقوي ر  مال انزيز

    


