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 مقدمة  
 
عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب  ــرار  لــ   قــو   -1

. وُأجـــــــرن 2015أيار/مـــــــايو  15إىل  4الثانيـــــــة والعشـــــــرين   الفـــــــ ة مـــــــن ر دورتـــــــ  5/1اإلنســـــــا  
. وتــرأ و وفــد 2015أيار/مـايو  13السـتعراض املتعلــق بليبيـا   ا لســة السادســة عشـرة املعقــودة   

ليبيــا وكيــ  و ارة ايارجيــة والتعــاو  الــدوسر الســيد  ســن علــت دمــد الصــعا. واعتمــد الفريــق العامــ  
 .2015أيار/مايو  15لق بليبيا   جلست  الثامنة عشرة املعقودة   التقرير املتع

ر اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــر رين التــــاس 2015كــــانو  الثاا/ينــــاير   13و   -2
 )اجملموعة الثالثية( لتيسا استعراض احلالة   ليبيا: جنوب أفريقيا والسلفادور وملديف.

مـــن  5ر والفقـــرة 5/1ن مرفـــق  ـــرار  لـــ   قـــو  اإلنســـا  مـــ 15وعمـــالا بح كـــار الفقـــرة  -3
 ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   ليبيا:16/21مرفق  رار اجملل  

 (؛A/HRC/WG.6/22/LBY/1تقرير وطر )الوثيقة  )أ( 
جتميـــــــــــ  للمعلومــــــــــــات أعدتــــــــــــ  املفوضــــــــــــية الســـــــــــامية حلقــــــــــــو  اإلنســــــــــــا  )الوثيقــــــــــــة  )ب( 

A/HRC/WG.6/22/LBY/2؛) 
مـــــــــــــــــــوجز أعدتـــــــــــــــــــ  املفوضـــــــــــــــــــية الســـــــــــــــــــامية حلقـــــــــــــــــــو  اإلنســـــــــــــــــــا  )الوثيقـــــــــــــــــــة  )ج( 

A/HRC/WG.6/22/LBY/3.) 
ـــا عـــن طريـــق اجملموعـــة الثالثيـــة  ائمـــة أســـالة أعـــد ا ســـلفاا البلـــدا  التاليـــة:  -4 وُأ يلـــىل إىل ليبي

ــــة التشــــيكيةر وســــلوفينيار والســــويدر وكينيــــار ولياتنشــــتاينر واملكســــي ر واململكــــة  املتحــــدة ا مهوري
لربيطانيــــا العومــــد وأيرلنــــدا الشــــماليةر وهولنــــدا. وسكــــن الطــــالع علــــد هــــذ  األســــالة علــــد املو ــــ  

   الشبكت ايارجت للفريق العام .
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

 
بعــــد الســــتعراض الــــدورن بــــح  ليبيــــا  ــــهدت  ايارجيــــة والتعــــاو  الــــدوسأفــــاد وكيــــ  و ارة  -5

ر وأعقـــب  لـــ  2011فرباير  ـــبا / 17 فانـــدلعىل الثـــورة   اا.جـــذرياا سياســـي حتـــولا  الشـــام  األول
وصــــــا بىل املر لــــــة . 2011تشــــــرين األول/أكتــــــوبر وإعــــــال  التحريــــــر    النوــــــار الســــــابق ســــــقو 
منيـة واأل مـة السياسـية التحـديات لماـاطر األوتضـاعفىل نتيةـة ل. أمنيـة ومسسسـيةحتديات النتقالية 

تــحثااا وأثــر  لــ  وانتشــار األســلحة.  يــةإرهاب يــت تعرضــىل ليبيــا ألعمــال     ــال  قــو  اإلنســا 
للمــــواطن ر املقدمـــة وتعطيـــ  ايــــدمات ســــكا  تســــبب   تشـــريد الو علـــد احلالــــة اإلنســـانيةر اا ســـلبي
 واملناطق. يم   العديد من املد    ل  الرعاية الصحية والتعل وا
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 ــكر   ميــ  البلــدا  الــل  ــدمىل الــدعم لليبيــا   ا افــ  الدوليــة وأعــرب وكيــ  الــو ارة عــن  -6
برنـاردينو ليـو ر السـيد   ليبيـا ورئـي  البعثـةر للـدعم ر ل سـيما بعثـة األمـم املتحـدة املاتلفة وامليادين

 . هود    إجناح احلوار
ر 2010خــــالل عمليـــة الســـتعراض األوىل الــــل جـــرت   تشـــرين الثــــاا/نوفمرب  أنـــ كـــد وأ -7

 30توصـــيةر وأ يلـــىل  24 باا توصـــية القبـــولر وأ اطـــىل ليبيـــا علمـــ 120توصـــية مـــن أصـــ   66 ـــا ت 
الــل أ يلــىل للدراســة. و ُبلــىل  التوصــياتأعيــد النوــر   بعــد ثــورة  ــبا /فربايرر و  توصــية للدراســة.

التوصـــيات الـــل أ ـــيو بلـــىل مجيـــ  فقـــو. و ُ اا بلـــىل جزئيـــ ُ  يـــت وا ـــدة  مجيـــ  هـــذ  التوصـــيات عـــدا
ة  ُبلــىل وا ــدعــدا توصــية توصــية  115  مــا  موعــ. ومت بــذل   بــول توصــياتهبــا عــدا أربــ  اا علمــ
 تنفيذ بعض التوصيات.الل  هد ا ليبيا ب أل داثومل تسمح ا اا.جزئي
لدكتاتوريـــةر الـــل دامـــىل أكثـــر السياســـات واملمارســـات الـــذن خلفتـــ  االســـل   اثالـــ   وأدى -8

إىل  رمـــا  الشـــعب الليـــ  مـــن الســـتفادة مـــن ثرواتـــ  ومـــوارد  ال تصـــادية   بنـــاء مـــن أربعـــة عقـــودر 
ـــة علـــد أســـ  ســـليمة    تلـــف اجملـــالت وـــا    لـــ   ـــالت التعلـــيم والصـــحة  رمسسســـات الدول

واســـعة مــــن الشـــعب الليــــ  يقو هـــا ال تصــــادية علــــد قتـــ   طاعــــات اا واإلســـكا . وأثـــر  لــــ  ســـلب
 والجتماعية والثقافية.

وتصـــفية  رلقمـــ اســـتادر النوـــار الســـابق أســـاليب اعلـــد صـــعيد احلقـــو  املدنيـــة والسياســـيةر و  -9
وفهـور مفهـور املواطنـة اسـتبدال و  رالتعدديـة السياسـيةر وعر لـة  ريـة الـرأنتقييـد و  ر يملعارض  السياسـا

. 1996  عــار اا ســةين 1 270أكثــر مــن  ســليم تــ  فيمــا يعــر  وذيــة ســةن أبــو ُ و  .الــولء للنوــار
 ـــوات النوـــار واجهـــىل و . ســـلمية   بنعـــا ن ةذيـــة موـــاهر   هـــذ  امل ضـــحاياالر رابطـــة ألســـنومـــىل و 

وانتهاكــــات جســــيمة  اإلنســــانيةارتكبــــىل جــــرائم  ــــرب وجــــرائم ضــــد و بشراســــة  ةهــــذ  املوــــاهر  الســــابق
الـــذن  (2011)1970  لـــ  األمـــن ـــرار صـــدار علـــد  لـــ  ب تمـــ  الـــدوس . ورد اجملاإلنســـا حلقـــو  

 وــر  الــذن أنشــاء منطقــة (2011)1973القــرار و أ ــال الوضــ    ليبيــا إىل ا كمــة ا نائيــة الدوليــةر 
ــــات القمــــ  ا ــــرائم و   ضــــوء جــــون ونــــي علــــد  ايــــة املــــدني   . رتكبهــــا  ــــوات القــــذا ل تالــــعملي

إىل  ــ  إعــال   ربــدعم مــن  ــوات التحــالف الــدوسر الثــواروات النوــار و بــ   ــواســتمرت املواجهــات 
 .2011 كتوبرتشرين األول/أ 23التحرير   

وافقــىل علــد و اياصــة.  إىل اإلجــراءاتر وجهــىل ليبيــا دعــوة دائمــة 2012مــارو آ ار/  و  -10
 الختفــاء القســرنالت يــال تةــا  التعســفت والفريــق العامــ  املعــر بلفريــق العامــ  املعــر الســماح ل

املفـــوض الســـامت إىل اا ووجهـــىل ليبيـــا الـــدعوة أيضـــ. ر ولكـــن مل تـــتم  يار مـــا  ـــ  ا  زيـــارة البلـــدب
 زيارة البلد.لحلقو  اإلنسا  

مــن  2املــادة ح  ارة بــالــو  أفــاد وكيــ  وفيمــا يتعلــق بــحبر  التطــورات    ــال  قــو  اإلنســا ر  -11
أ  تعمــــ  تــــني علــــد  2011أغســــط  /آب 3ر   الصــــاد اإلعــــال  الدســــتورنمــــن  األولبــــاب ال

الدولـــة علـــد إ امـــة نوـــار سياســــت مـــدا دسقراطـــت مبـــر علــــد التعدديـــة السياســـية واحلزبيـــةر و لــــ  
 .هبد  التداول السلمت للسلطة
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احلقـــو  اللعويــــة  1. وتكفـــ  املــــادة احلقـــو  واحلريــــات العامـــةمســـحلة البـــاب الثــــاا ويتنـــاول  -12
ر 7. وووجــب املــادة والثقافيــة لكافــة مكونــات اجملتمــ  الليــ ر وــا    لــ  األمــا يق والتبــو والطــوار 

عمـــ  علـــد إصـــدار تشـــريعات جديـــدة تريـــات األساســـيةر و احل قـــو  اإلنســـا  و  و الدولـــة بصـــتلتـــزر 
ـــة و لمايـــة احل 5. وتكفـــ  املـــادة احلقـــو  واحلريـــات لضـــما  هـــذ  الشـــياوخةر ورعايـــة ألمومـــة والطفول

 اياصة. ال تياجاتالَنشء والشباب و ون 
 ــدمىل و  2014أبري  نيســا / 21  وبــدأت ائياــة التحسيســية لصــياغة مشــروع الدســتور عملهــا  -13
 لمتاصصــ  وأصــحاب املصــلحة وجملثلــت اجملتمــ  املــداملق  ــات لبعــض ا كــانو  األول/ديســمرب  24  

 .العتبار   مر لة إعادة الصياغة  وجهات نورهم ستسخذ و ر للمنا شة
 2011لعــار  5 اجمللــ  الــوطر للحريــات املدنيــة و قــو  اإلنســا  ووجــب القــانو  ر ــموأنشــ   -14
 ر ورصــد انتهاكــاتهــاوالــدفاع عن هــااحلقــو  املدنيــة وتعزيز إىل صــو  هــد  اجمللــ  يبــادا بــاري . و ملاا وفقــ

 املدا.ر ودعم وتشةي  منومات اجملتم  هاتل  احلقو  وتوثيق
ختــتي . و 2013لعــار  649القــرار ر ــم ووجــب اجملتم  املــدا املعنيــة بــةنــة اللاا أيضــأنشــاىل و  -15

 .قائمــةللتشــريعات الاا وفقــاضــطالعها بعملهــا لضــما  ها تســةي  منومــات اجملتمــ  املــدا ورصــدباللةنــة 
 هذ  املنومات.من  3 000ما يزيد علد  سةلىل اللةنة    ا  و 

اعتمــاد عــدد مــن أ ــار وكيــ  الــو ارة إىل  العدالــة النتقاليــة واملصــاحلة الوطنيــةروفيمــا يتعلــق ب -16
العدالــة النتقاليــةر الــذن ألعــد بشــح   2013 لعــار 29القــوان  والقــراراتر وــا    لــ  القــانو  ر ــم 

 رلضــحايالاا الوطنيــةر وصــندو صــاحلة املتقصــت احلقــائق و لهياــة وأنشــح  2012لعــار  17القــانو  ر ــم 
 .م  املواملألاا ومكتب
بشـــح  احلـــق   تحســـي   2012 لعـــار 29القـــانو  ر ـــم ملعتمـــدة خـــرى ااألالقـــوان  وتشـــم   -17

ر بشـــح  تنوـــيم  ـــق التوـــاهر الســـلمت 2012لعـــار  65والقـــانو  ر ـــم ر ليهـــاإوالنتســـاب  األ ـــزاب
 11القـانو  ر ـم ر و القسـرن والتمييـز والختفـاءجتـر  التعـذيب بشـح   2013لعـار  10 والقانو  ر م

للـــني العســـكرية ا نائيـــة اإلجـــراءات  ـــانو  تعـــدي  مـــواد    ـــانو  العقوبـــات و بشـــح   2013لعـــار 
بشــح  تعــويض  2012لعــار  50ر والقــانو  ر ــم مــار ا ــاكم العســكريةأعــدر داكمــة املــدني  علــد 

  نــة دائمــةبشــح  تشــكي   2012لعــار  39 ــم رئــي  الــو راء القــرار ر األســرى السياســي . وأصــدر 
 .رصد  الة  قو  اإلنسا    ليبيا  و ارة العدل ل

يتعلـــق بـــاحلقو  ال تصـــادية والجتماعيـــة والثقافيـــةر اعُتمـــد  ـــانو  لرفـــ  احلـــد األد  وفيمـــا  -18
ا يتعلـــق وفيمـــ. ةالجتماعيـــتحمينـــات لألجـــور بالقطـــاع العـــار ورفـــ  احلـــد األد  للبـــدلت األساســـية وال

بالتنميــة األســريةر مت تحســي  صــندو  دعــم الــزواج الــذن يهــد  إىل مســاعدة املقبلــ  علــد الــزواج. 
 18الــذن أنشــاء هياــة ملكافحــة الفســادر والقــانو  ر ــم  2012ئــار  63ر ــم القــانو  اا واعتمــد أيضــ

 بشح   قو  ا ماعات الثقافية واللعوية. 2013لعار 
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لقـــرار  لـــ  اا ر وفقـــ2014علـــيمر وضـــعىل    ـــبا /فرباير عـــار وفيمـــا يتعلـــق بـــاحلق   الت -19
ر خطـة وطنيـة لتنفيـذ ايطـة العربيـة لل بيـة علـد مبـادا  قـو  2007لعار  391ا امعة العربية ر م 

 اإلنسا .
 امـــــىل و ارة ال بيـــــة والتعلـــــيم ب حلـــــا  الطـــــالب النـــــا    بـــــح رب املـــــدارو ملكـــــا  ســـــكنهم. و  -20

ــــة أيضــــ اا وتكفلــــىل بنقــــ  الطــــالب إىل املــــدارو. وأنشــــ  أيضــــ رمــــدارو   املايمــــاتاا وأ امــــىل الدول
مدرســة خاصـة لألطفــال املصــاب  بــحورار اا مكتـب لشــسو  النــا    بـو ارة ال بيــة والتعلــيم. وأنشـاىل أيضــ

   مستشفد طرابل  الط .
 2013لعــــار  18وفيمــــا يتعلــــق يــــق ا ماعــــات الثقافيــــة   التعلــــيمر اعتمــــد القــــانو  ر ــــم  -21

بشـــح   قـــو  ا ماعـــات الثقافيـــة واللعويـــة. وســـتدرج اللعـــة األما يعيـــة ضـــمن مـــواد املنـــاه  الدراســـية 
 للصفو  من األول إىل الراب  للمدارو البتدائية   املناطق الل تتحدث هذ  اللعة. 

فــالر  ــل  األطالقضــاء علــد  البلــد   جنــحو الدولــة الرعايــة الصــحية  انــاا للمــواطن . وتقــدر  -22
. ومــ  وهــو مــا أكدتــ  منومــة الصــحة العامليــة اارعامــ 25فــال وجــود ئــذا املــرض   ليبيــا منــذ أكثــر مــن 

بســــبب  ــــهد النوــــار الصــــحت   ليبيــــا تــــدهوراا مســــتمراا منــــذ مطلــــ  تســــعينيات القــــر  املاضــــت  لــــ ر 
 ة للبلد.معادرة عدد كبا من الكوادر الطبية الوطنيو العقوبات الدولية الل فرضىل علد ليبيا 

القـــانو .  اإلنســـا  وســيادة صـــعبة حتــول دو  تعزيـــز  قــو  حتــدياتبــال  ـــ   ليبيـــاوتواجــ   -23
 .هذ  التحديات من اجملتم  الدوس. وفيما يلت أبر اا وملموس فعالا اا هذ  التحديات دعم تتطلبو 

هـــذ  املنومـــات ف تكـــب املاـــاطر األمنيـــة املرتبطـــة بالتوســـ    أنشـــطة املنومـــات اإلرهابيـــة:  -24
علــد ســسال اا . وردعلــد  ــد ســواء تســتهد  الليبيــ  واألجانــبو انتهاكــات جســيمة حلقــو  اإلنســا ر 

املعنيــــة أ  احلالــــة تتطلــــب إجــــراءات عاجلــــة لــــدعم املسسســــات األمنيــــة وكيــــ  الــــو ارة مــــن كينيــــار أكــــد 
 واجهة هذ  الواهرة.و

ينبعــت أ  توضــ  علــد أنــ  وكيــ  الــو ارة املــدافع  عــن  قــو  اإلنســا ر أكــد وفيمــا يتعلــق ب -25
برنـــام  تنفيــذ اا مـــن املهــم خصوصـــو إلعـــادة بنــاء مسسســـات الدولــة.  خطـــة وطنيــةســبي  الســتعةال 

بشـــــك  صـــــحيح    مر   إطـــــار خطـــــة للتنميـــــةرســـــالح وتســـــريح األفـــــراد وإدمـــــاجهاللنـــــزع  لفعـــــا
ومنــ   ر  ا هــا  القضــائتوتفعيــ ر  اســتعادة األمــن والســتقراربــذل   واإلســهار رالدولــةمسسســات 

   اإلفالت من العقاب.
ــــذن و ــــ  أخــــا  -26 وينبعــــت . لســــكا   تشــــريد ا ل  مــــن ااا و ــــد تســــبب العنــــف املســــلح ال
اإلجـــــراءات  بعـــــض فعـــــالا واختــــذت  اارأيضـــــ إىل البلـــــدا  اجملـــــاورةنــــا    الأ  تتعامـــــ  مـــــ  لحكومــــة ل

  إعانات اإلجيار.عينية و الساعدات املو النقود لتزويدهم ب
مواجهــة هــذا التحــدن بالتعــاو  مــ  الــدول إىل ةر وتســعد يئةــرة غــا الشــرعمــن اليبيــا وتعــاا  -27

وتشـــك  بلـــد عبـــور. بـــاأل رىر  رولكـــن للهةـــرةاا مصـــدر اا ليســـىل بلـــدليبيـــا و األورويب.  اجملـــاورة والحتـــاد
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مســسولية التصــدن ل تقــ  علــد األمــن. ولــذل  اا أيضــتــسثر ثقــيالا علــد ا تصــاد البلــد و اا هـذ  الوــاهرة عباــ
 علد الصعيدين اإل ليمت والدوس.ش كة ماا جهودتتطلب ولكن علد ليبيا فقو  للهةرة غا الشرعية

ا ـــ ار تـــسدن إىل  مسسســـاتببنـــاء املتعلقـــة ســـتةابة للتطلعـــات املشـــروعة للشـــعب الليـــ  ولال -28
ل بـد مـن البلد مـن األ مـةر خروج  قو  اإلنسا  واحلريات األساسية واحلفاظ علد كرامة اإلنسا ر و 

 احلوار الوطر إىل نتيةة ناجحة.أ  يص  
أكد و  الستعراض الدورن الشام بعن تقدير  للفريق العام  املعر اا  ددوأعرب وكي  الو ارة  -29
 .ملية الستعراض الدورن الشام بعالصاد  ليبيا التزار 

  
 االستعراضجلسة التحاور وردود الدولة موضوع  -باء 

 
 ا ـزءوفداا ببيانات خالل جلسة التحاور. وترد التوصيات املقدمة خـالل احلـوار    85أدىل  -30

 الثاا من هذا التقرير.
مـن اخـتالل  القـوات املواليـة للحكومـةملا حييو بالعم  الذن تقور ب  تركيا عن  لقها وأعربىل  -31

 عنـدما تعرضـىل وفـاة أ ـد مواطنيهـا املـدني عـن وأبلعـىل تركيـا    النوار القضائت وإفالت من العقـاب.
 من األرض.ناا  املدفعية الل كا  يستقلها لالسفينة 

إىل عــدر  تغنــدا ب نشــاء اجمللــ  الــوطر للحريــات املدنيــة و قــو  اإلنســا  وأ ــار ور بــىل أو  -32
عن طريـق البحـر بشـك  وبا الذين يسافرو  إىل أور املهاجرين لهةرة وفقدا  أرواح لوجود إطار واضح 

 مثي .  مل يسبق ل
للةهود الل تبذئا ليبيا إلعـادة بنـاء مسسسـا ا  ااإلمارات العربية املتحدة عن تقديرهوأعربىل  -33

   تلــف اجملــالت مــن أجــ  إرســاء ســيادة القــانو  وحتقيــق العدالــة الجتماعيــة علــد أســ  ســليمة 
 . مي  املواطن 

سـلحة املكتائـب التحدة لربيطانيا العومد وأيرلندا الشمالية عن  لقهـا إ اء اململكة املوأعربىل  -34
جملتمـــ  املـــدار وتقييـــد تضـــاال اجملـــال أمـــار اعقـــابر واملشـــردينر وعقوبـــة اإلعـــدارر و دو  تعمـــ  الـــل 

 .التقدر   دادثات السالر باألمم املتحدةىل علد  قو  املرأة. و ث
أ  و كـرت شـام  الوار احلـسياسـية و اللول احللو اية و األساسية إىل اول وىل الربا ي  احلاجة  -35

 .مايةأثناء احلسسولية اململبدأ اا تم وفقتأ  ينبعت ماية املدني  حلالتدخالت 
وار ورفـــض احلـــإىل  ىلمجهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة اســـتادار القـــوة حلـــ  النـــزاعر ودعـــوأدانـــىل  -36

 .التدخ    السيادة الليبية
لتعلــب علــد مــن أجــ  اليبيــا إىل ســاعدة امللــدعم و أ  يقــدر ا جملتمــ  الــدوسإىل الــيمن لــب وط -37

 التحرك حنو الستقرار و اية  قو  اإلنسا .  التحديات والصعوبات الل تواجهها 
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لتعزيــز و ايــة املواتيــة للةهــود الــل تبــذئا ليبيــا لتهياــة الوــرو   اا زائــر عــن تقــديرهوأعربــىل  -38
 نسا ر وتقد  املساعدة إىل الفاات الضعيفة   اجملتم . قو  اإل

إىل اختـــا  تـــدابا  ىلالراميـــة إىل وضـــ   ـــد لألعمـــال العدائيـــة ودعـــاملبـــادرات ل أنعـــووأيـــدت  -39
إىل أ  ليبيـــا صـــد ىل علـــد معوـــم الصـــكوك الدوليـــة حلقـــو  اا أيضـــل أنعـــو تحلمايـــة املـــدني . وأ ـــار 

 يقو  املرأة.املتعلقة الصكوك اإلنسا ر ل سيما 
 ــرار  لــ  املشــار إليهــا   األرجنتــ  مــ  القلــق احلالــة اإلنســانية واألمنيــة   ليبيــا ول وــىل  -40

 (.2014)2174األمن 
أســ اليا بــا هود الــل تبــذئا بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم   ليبيــا للتوصــ  إىل  ــ   وأ ــادت -41

سياســـتر وأعربــــىل عــــن  لقهــــا إ اء تــــدهور  قــــو  اإلنســــا  الواجبــــة للممثــــ  السياســــت والصــــحفي  
 والنا ط     ال  قو  اإلنسا  وجملثلت اجملتم  املدا. 

عمـال العنــف بحخاصـة اا ليـات واملشـردين داخليــالنســاء واألطفـال واأل  ول وـىل النمسـا تـحثر -42
لعتــداءات الــل ترتكــب ضــد العــامل  بوســائو العميــق إ اء التهديــدات وا اعــن  لقهــىل ا اريــة. وأعربــ

 . قو  اإلنسا املدافع  عن و  روا ام أعضاء النيابة العامةر و  روالقضاة اإلعالرر
دعــوة توجيــ  للحريــات املدنيــة و قــو  اإلنســا ر و  نشــاء اجمللــ  الــوطر ور بــىل أ ربيةــا  ب -43

معا ــة مســحلة املشــردين الــل تواجــ  ليبيــا   تحــديات بالاا أ اطــىل علمــدائمــة لرجــراءات اياصــة. و 
 اا.داخلي
التوصـيات الصـادرة عـن الـدورة الستعراضـية ليبيـا معوـم لقبـول  االبحرين عن تقـديرهوأعربىل  -44

ر وتـوفا بـ  ا نسـ  واملسـاواة رتعزيز و اية  قو  املرأةإىل ها الرامية هود علد ليبيا  ىلوأثن راألوىل
 ايدمات الصحية اجملانية للمواطن .

بـــنعالديش احلاجـــة إىل إعـــادة بنـــاء مسسســـات الدولـــةر واحلاجـــة إىل حتقيـــق املصـــاحلة وأبـــر ت  -45
ينبعــت النوــر   األوضــاع   نــل وــىل أو  .الســتادار العشــوائت لألســلحةا ثــار الناجتــة عــن الوطنيــةر و 
 .ليبيا   سيا  تارخيتر م  مراعاة األسباب ا ذرية للعنف   البلدالسائدة   

 تياجــات اإلنســانية لاأنــ  ينبعــت أ  يــوفر اجملتمــ  الــدوس الــدعم لليبيــا لتلبيــة الروو ورأت بــي -46
 ل هت    اجة ماسة إليها.الوا    ل  املواد العذائية وغاها من السل   اارضعفاألكثر لفاات ل

نتهاكـات  قـو  اإلنسـا  وعـن  لقهـا إ اء امـ  الشـعب الليـ  وأعربىل بلةيكا عن تضامنها  -47
عــن  ىلأعربــو ضــد املــدافع  عــن  قــو  اإلنســا .  ســيما الــل ترتكبهــا مجيــ  األطــرا    الصــراعر ل

    ا  . عقوبة اإلعدارلاا اختيارياا و فليبيا لعدر إعال   اأسفه
ب نشــــاء اجمللــــ  الــــوطر للحريــــات املدنيــــة و قــــو  اإلنســــا  واعتمــــاد القــــانو  ور بــــىل بــــنن  -48
بـنن اجملتمـ  الـدوس إىل دعـم ليبيـا   جهودهـا ودعـىل بشـح  العدالـة النتقاليـة.  2013لعار  29 ر م

 .الرامية إىل تعزيز و اية  قو  اإلنسا 
 ت اياصة.دعوة دائمة لرجراءابتوجي  أوروغوان  ىلور ب -49
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ملعا ـة  الـة الـل تبـذئا  هـودا بروا دار السالر التحـديات الـل تواجـ  احلكومـة و ول وىل  -50
   البلد.  ات الصلة واملسسساتعملية إعادة بناء األطر من خالل الشروع    قو  اإلنسا  

لتحســ   الــة ة  تلفــ ـرارات إصــدارها تــدابا تشــريعية و لختا هـا ليبيــا علــد بورونــدن  ىلوأثنـ -51
إنشـــاء اجمللـــ  الـــوطر للحريـــات املدنيـــة  بشـــح  2011لعـــار  5 قـــو  اإلنســـا ر مثـــ  القـــانو  ر ـــم 

  قو  ا ماعات الثقافية واللعوية.بشح   2013لعار  18و قو  اإلنسا ر والقانو  ر م 
للمعــايا الدوليــة اا ضــما  احلقــو  األساســية وفقــو كــرت كــابو فــادن أ  مــن األ يــة وكــا   -52

  .  دستور جديد اواستقالئب  السلطات فص  ال وكذل 
لنتهاكـــات ايطـــاة إ اء ا  ليبيـــار وـــا    لـــ  الـــة وأعربـــىل كنـــدا عـــن  لقهـــا العميـــق إ اء احل -53
 مـرتك  هـذ ينبعـت مسـاءلة نـ  إ ىلجرائم  ـرب. و الـيشك  بعضها حلقو  اإلنسا ر الل  د ارية ا 

 .ا رائم
مــن التوصــيات الصــادرة عــن الــدورة اا كبــا اا  رتيــاح أ  ليبيــا  بلــىل عــددتشــاد مــ  الل وــىل و  -54

 .  البالد املثا للقلقلوض  وأضافىل م   ل  أهنا مل تنفذ بعد بسبب ا راألوىل
ســــتهد  ل ي  ا ــــيش الليــــ  وكيــــ  الــــو ارة إتركيــــار  ــــال الــــل أبــــد ا علــــد التعليقــــات اا ورد -55

ليبيــا دولــة  ات ســيادةر ة أ  بالســفينة الــل دخلــىل امليــا  اإل ليميــة الليبيــول ــف فيمــا يتعلــق املــدني . 
 .وأن  ينبعت ا  ار سيادت 

 التةمـــ ريـــة التعبـــا وتكـــوين ا معيـــات و املتعلقـــة يعلـــد األســـالة بعـــد  لـــ   الوفـــدوأجـــاب  -56
الســلطة إنــ     ــو ة  ة ســيف القــذا فيمــا يتعلــق وحاكمــو ــال والعدالــة النتقاليــة واملصــاحلة الوطنيــة. 

ـــا. و   القضـــائية املســـتقلة  ا كمـــة ا نائيـــة الدوليـــة و هـــذ  الســـلطة هنـــاك تنـــا ع لالختصـــا  بـــ  ليبي
 .يتعلق بقضيت  فيما
والصــحافة ووســائ  اإلعــالرر   ريــة الــرأن والتعبــامــن اإلعــال  الدســتورن  14وتكفــ  املــادة  -57

مــن نفــ   35ووجــب املــادة  تقيــد  ريــة الصــحافة ووســائ  اإلعــالركانــىل القــوان  الــل  بينمــا ألعيــىل 
والقــــانو   ر1972لعـــار  76ر والقـــانو  ر ــــم 1972لعــــار  120القــــانو  ر ـــم ر وــــا    لـــ  الوثيقـــة
اا مفروضــالــذن كــا  مــن اإلعــال  الدســتورن احلوــر  15املــادة . وألعــت ووجــب 1973لعــار  75 ر ــم

 . معيات السلميةعلد تشكي  األ زاب السياسية وا
القــانو  استعاضــىل عــن ح  ليبيــا بــالوفــد فــاد العدالــة النتقاليــة واملصــاحلة الوطنيــةر أوفيمــا يتعلــق ب -58
ارتكبىل ا رائم الل ملعا ة العدالة النتقالية بشح   2013لعار  29القانو  ر م ب 2012لعار  17ر م 

يـــني القـــانو  املـــذكور علـــد العنايـــة الليبيـــة. و ضـــد املـــرأة بوجـــ  خـــا  القـــذا  ضـــد الليبيـــ  و   عهـــد 
قـرار وأنشـح الالوصول إىل العدالة. ئم وقكينهم من دعم املاس املتعلقة بالضحايا وتقد  الوانب ا  مي جب

ويتنـاول القـرارا  نفست لضحايا العنـف ا نسـت والتعـذيب. اللدعم لتقد  ااا مركز  2012 لعار 380ر م 
 .صندو  ئم اءنشأوضاعهمر وينصا  علد إاا أيض 2014 لعار 445 ر مو  119ر م 
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 اعلــد الــرغم مــن أهنــليبيــار  أ أكــد الوفــد مــ  ا كمــة ا نائيــة الدوليــةر وفيمــا يتعلــق بالتعــاو   -59
فيمــا يتعلـق بقــرارات  لــ  ر تتعــاو  مــ  ا كمـة ا نائيــة الدوليـة نوـار رومــا األساسـت  اا طرفــ ليسـىل

 .2011األمن منذ 
بشـح   2013لعـار  29القـانو  ر ـم ينبعـت ووجـب بالتعذيب والختفاء القسرنر  وفيما يتعلق -60

  أطــر  منيــة معينــة أو إخــالء ســبيلهم. و ــك   تةــزين توجيــ  ا ــار إىل األ ــاا  ا العدالــة النتقاليــة
داخليـة. وعـالوة تةزين   السـةو  التابعـة لـو ارة الا أرب   ا  لتصنيف  الت السةناء النائب العار 
اا التعـذيب والختفـاء القسـرن والتمييـز  انـ جتـر  بشـح  2013لعـار  10القانو  ر م أنشاء علد  ل ر 

 .دراسة العديد من احلالتاا جارن  اليتحقيقر و لل
 الســـلطة. و ـــددت  ـــد أ كـــار اإلعـــدار إىل أد التقليـــ  مـــن أ  ليبيـــا حتـــاول وأبـــر  الوفـــد  -61

املعـــايا الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا . وتعكـــف و ارة ينبعـــت مواءمتهـــا مــ  التشــريعية القـــوان  العقابيـــة الـــل 
وضـ  خطـة ملراجعـة التشـريعات علـد اا  اليـالعدل م  مكتب األمم املتحدة املعر باملادرات وا رسـة 

 ا نائية   البلد.
دمىل  ـــهادات  ُـــو   ســـةن أبـــو ســـليم. املذيـــة الـــل و عـــىل بشـــح  ليبيـــا حتقيقا ـــا وتواصـــ   -62

شـــهادات ا ـــدى اللةـــا  لم  تســـتاملعلومـــات. ولـــذل  ولكـــن تنقصـــها بعـــض الوفـــاة لـــبعض األســـرر 
 . دث املعلوماتألاا وفقشهادات الإصدار إعادة الذين سثلو  الضحايا من أج  األ اا  

 ىلرتكبــل ااحلكوميــة الــا هــات الفاعلــة احلكوميــة وغــا ورأت  ــيلت أنــ  ينبعــت التحقيــق مــ   -63
 واملعا بة عليها. عنف ضد النساء واألطفالالأعمال 
إلنشـــاء اجمللــــ  الـــوطر للحريــــات املدنيـــة و قــــو  اإلنســــا ر  اعـــن تقــــديرهوأعربـــىل الصــــ   -64
 ـــانو  تعزيـــز و ر نســـاء   اجملـــال  النيابيـــةمقاعـــد لل الـــذن خيصـــيالقـــانو  النتاـــايب ا ديـــد اعتمـــاد و 

 قافية واللعويةر وا هود املبذولة لتحس  النوار القضائت. قو  ا ماعات الث
 الة  قو  اإلنسا    ليبيـار املقدمة عن با رة املمعلومات لل هار يقدوأعربىل كولومبيا عن ت -65
  .إىل إنشاء اجملل  الوطر للحريات املدنية و قو  اإلنسا توأ ار 
وأعربـــىل لتفيـــا عـــن  لقهـــا إ اء عـــدر  يـــار أن مـــن أصـــحاب الوليـــات   إطـــار اإلجـــراءات  -66

ـــيهمر بزيـــارة ليبيـــا للنوـــر   ادعـــاءات التعـــذيب اياصـــةر  علـــد الـــرغم مـــن الـــدعوة الدائمـــة املوجهـــة إل
 والعتداء علد املدافع  عن  قو  اإلنسا  والصحفي .

إ اء  الة  قو  اإلنسا  واأل مة اإلنسـانية النامجـة  قوأفادت  رب  بحهنا ل تزال تشعر بالقل -67
 عن القتال وظهور ا ماعات املتطرفة واإلرهابية.

 أعربىل عن  كرها للعرض الذن  دم  الوفد.و بالوفد اللي  ا مهورية التشيكية ور بىل  -68
الـل مـال أعمال العنف حيول دو  حتقيق ا مجهورية الكونعو الدسقراطية أ  تصاعد أكدت و  -69

إىل تـدما املـدارو واملستشـفياتر  تر وأ ار 2011فرباير  با / 17الشعب اللي  بعد ثورة عقدها 
 .والتشريد ا ماعت للسكا 
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الفص  بـ  السـلطاتر واسـتقالل  علدالدستور ا ديد   ينبعت أ  يني حنبالدامنرك أفادت و  -70
 ة التعبا والتةم  و اية األ ليات.القضاءر و قو  اإلنسا ر وا    ل   قو  املرأة و ري

ر بـىل مثلـة باحلكومـة و لـ  النـوابر و املمصر دعمها للمسسسات الشرعية   ليبيـار وأكدت  -71
  نشاء اجملل  الوطر للحريات املدنية و قو  اإلنسا .ب

نــزوح الماــات القتلــد و دت إىل أالــل  إســتونيا عــن  لقهــا إ اء تصــاعد أعمــال العنــفوأعربــىل  -72
اا و ــف األعمــال العدائيــة املســلحة واختــا  خطــوات فــور إىل مجيــ  األطــرا   ىلودعــللســكا ر مــاعت ا 

 .حلماية املدني 
 ليـات الدينيـة عن انزعاجها لالعتداءات الل ترتكبهـا عناصـر متطرفـة علـد األإثيوبيا وأعربىل  -73

املقبولـة توصـيات الإلرهـاب وتنفيـذ املكافحـة ليبيا لدعم تقد  الودعىل اجملتم  الدوس إىل  رواملهاجرين
 ل   قو  اإلنسا .جمل
 ليبيا.إىل صعوبة األوضاع   فرنسا وأ ارت  -74
واملشــاركة بصــورة بنــاءة   احلــوار  ا امســسوليحتمــ  إىل اا  ــددأملانيــا مجيــ  األطــرا  ودعــىل  -75

 .تشكي   كومة و دة وطنيةلرسراع   األمم املتحدة  الذن تقود 
توصيات األمـ  العـار بشـح  وأيدت لحوار الوطر. لنةاح بضرورة ضما  الاليونا  وسلمىل  -76

واإلســهار لشــسو  الالجاــ    ليبيــار  ةاألمــم املتحــدة الســامي يةإضــفاء الطــاب  الرلــت علــد دور مفوضــ
 أوروبا. إىل  كبح  ركات ائةرة املاتلطة بذل  
دســتور بالتقــدر ا ــر    وضــ   ىلور بــ بعنايــةر تتــاب  الوضــ    ليبيــاأهنــا هنــدوراو وأكــدت  -77

 جديد.
تنطلـق مـن عمليـة مـن خـالل بنـاء السـالر واملصـاحلة تهـا   إمكـا  ثقعـن إندونيسـيا وأعربـىل  -78

لعدالــــة انو  ا ــــ مــــن خــــالل تعزيــــز التــــدابا القانونيــــة واملسسســــية واإلداريــــة الليبيــــةل وــــىل . و القاعــــدة
 .إلعا ةا انو  و  رالنتقاليةر والقانو  النتاايب

 لـ   العرا  باعتماد القوان  والقرارات املتعلقة بتعزيز و ايـة  قـو  اإلنسـا ر وـا   ور ب -79
وإنشــــاء اجمللــــ  الــــوطر  ررفــــ  احلــــد األد  لألجــــور للعــــامل    القطــــاع احلكــــومتالقــــوان  املتعلقــــة ب

 اجملتم  املدا. مفوضيةو  رللحريات املدنية و قو  اإلنسا 
 ىل قـو  اإلنسـا . ودعـات وجتاو ات املسسول  عن انتهاكعلد مساءلة أيرلندا ليبيا  ىل ثو  -80

الـــذن شــاركة   احلـــوار علـــد املليبيــا إىل التعـــاو  مــ  ا كمـــة ا نائيـــة الدوليــة و ثـــىل مجيــ  األطـــرا  
 .وإجياد    سياستدائم و ف إطال  نار لالتفا  علد األمم املتحدة تقود  
ر التحــول الــدسقراطت مــن أجــ الــل يبــذئا  هــودا    الليــ  للشــعبعــن تحييــدها  إيطاليــا وأعربــىل -81
 .اإلنسا  ا  ار  قو  لتحس  كاطوة  الة و دة وطنية أ ية تشكي   كومة علد ت ددو 
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انتشــــار القــــيم غــــا احلكوميـــة و املنومــــات و  وســــائ  اإلعـــالرباتســـاع نشــــا   اليابــــا  ر بـــىلو  -82
  قـو  العتـداءات علـد املـدافع  عـن  لقهـا إ اء أعربـىل عـن   ـ   الشـعب الليـ  الدسقراطية بـ 

  الــــة  قــــو  حتســــ . وأعربــــىل اليابــــا  عــــن أملهــــا   واإلعالميــــ  والنا ــــط  السياســــي  اإلنســــا 
 .الدسقراطية  امةإا هود الرامية إىل القانو  و  سيادةإرساء  اإلنسا  من خالل

التعدديـة السياسـية ذن يشـا إىل اإلعال  الدستورن املس ىل الـ هاعتمادلبليبيا  األرد  وأ اد -83
 عن القوان  املتعلقة يماية وتعزيز احلقو  املدنية والسياسية. والنوار املدار فضالا 

هار وتصـــاعد أعمـــال اإ اء األ مـــة السياســـية الـــل طـــال مـــد اكا اخســـتا  عـــن  لقهـــوأعربـــىل   -84
عمليــات اإلعــدار خــارج نطــا  القضــاء املتعلقــة بتقــارير الو  رضــد املــدني العنـفر وائةمــات العشــوائية 

 والتعذيب والختطا .
نشاء اجملل  الوطر للحريـات إدستور وطرر و ها الرامية إىل وض  هود ليبيا بكينيا   تأ ادو  -85

 ات  ط  الراوو ا ماعية الو شية.إ اء عملي ا لقهوأعربىل عن املدنية و قو  اإلنسا . 
الســتعراض آليــة ل ــ ار التزاما ــا ووجــب تبــذل  صــارى جهــدها و كــرت الكويــىل أ  ليبيــا  -86

 ةوسـالم هاسـتقرار سـتسيد امثـ  اإلرهـابر وأ  الكويـىل الـل تواجههـا تحـديات الالدورن الشام  رغـم 
 أراضيها.

 وانتهاكـات  قـو  اإلنسـا  ركوستاريكا عن  لقها إ اء العنفر وضـعف املسسسـاتوأعربىل   -87
 النامجة عن األ مة اإلنسانية   ليبيا.

ليـة السـتعراض الـدورن الشـام ر وأ ـار إىل العقبـات الـذن تبديـ    ـ ار وأ اد لبنا  بليبيا لال -87
 .والتحديات الل تواج  ليبيا    اية وتعزيز  قو  اإلنسا ر مث  اإلرهاب وانتشار األسلحة

   اإلجيابيــــــة الــــــل اختــــــذت مثــــــ  النتاابــــــات الدسقراطيــــــةىل ايطــــــوات إليتوانيــــــا وأ ــــــارت  -88
دعـــــوة دائمـــــة توجيـــــ  إنشـــــاء اجمللـــــ  الـــــوطر للحريـــــات املدنيـــــة و قـــــو  اإلنســـــا ر و و ر 2012 عـــــار

 لرجراءات اياصة.
لنتهاكـــات   البلــد واالســـائدة واإلنســانية  يـــةاألمناحلالــة لكســـمربن عــن  لقهـــا إ اء وأعربــىل  -90

 .اإلنسااالدوس ا  والقانو  حلقو  اإلنسالعديدة 
لتحسـ   الـة  قـو  اإلنسـا  ية املاتلفـة الـل اختـذت تـدابا اإلصـال بالمدغشـقر ور بـىل  -91

   ليبيا.
علــــد تصـــدن للهةمـــات ليبيـــا علـــد الجملتمـــ  الــــدوس احلاجـــة إىل أ  يشـــة  امـــاس وأبـــر ت  -92

 .اإلنسا  املدني  والعامل    اجملال اإلنساا واملدافع  عن  قو 
  املستقب ر وعلـد إ ـراك األمن والستقرار وال دهار لصاحل تو د علد الو ت مالطة ليبيا  -93

 سيما   ا انب اإلنساا. بناء الثقةر لتدابا منومات اجملتم  املدا   تنفيذ 
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ـــا  توأ ـــاد -94 ـــا ـــارن بـــ  األطـــرا  احلوار بـــموريتاني ـــة األمـــم املتحـــدة وأثن ـــا علـــ ىلحتـــىل رعاي د ليبي
 .مساعدة ليبيا   دعم اجملتم  املداإىل  ل   قو  اإلنسا   ىلتعاوهنا م  آليات األمم املتحدة. ودعل

انتاابــات وطنيــة مســتقلة    جراء بــ ىلور بــبصــعوبة األوضــاع   ليبيــا املكســي  وســلمىل  -95
 .2014 عار
ليبيـا نومـىل  لقـات دراسـية التثقيف    ال  قو  اإلنسا ر أفاد الوفد بـح  بوفيما يتعلق  -96

وواجبـا م. يقـو هم إلعالمهـم اا خاصاا أخرى تتطلب اهتمامفاات و لقات عم  للنساء واألطفال و 
لتوعيـة بـرام  لووضـعىل بالتنسيق م  بعثة األمم املتحـدة للـدعم   ليبيـا. أجرت العديد من األنشطة و 

شـرطة لقطاعت اللتوعية ودورات تدريبية لبرام  وأعدت و ارة الدفاع.  مث   بعض القطاعات ائامةر 
 .السةو القضائية و 

أ  ليبيــا أكــد الوفــد بشــح  املســاواة بــ  ا نســ ر الــل  بلتهــا ليبيــا فيمــا يتعلــق بالتوصــيات و  -97
بروتوكــول امليثــا  صــد ىل علــد اتفا يــة القضــاء علــد مجيــ  أ ــكال التمييــز ضــد املــرأةر وكــذل  علــد 

طائفــة واســعة مــن ذن يتضــمن الــ والشــعوب املتعلــق يقــو  املــرأة   أفريقيــااألفريقــت حلقــو  اإلنســا  
 األ كار املتعلقة بعدر التمييز ضد املرأة.

ائياة من اإلعال  الدستورن علد املساواة ب  ا نس  أمار القانو . تناولىل  6وتني املادة  -98
ل ااملســــاواة بــــ  الرجــــب املتعلقــــة وانــــبا ر   مق  ا ــــار مجيــــ  التحسيســــية لصــــياغة مشــــروع الدســــتور

لتسـا  التشـريعات الوطنيـة مـ  بذل جهـود تُ و ونق  ا نسية إىل األطفال. ر والوراثةر : الطال النساءو 
 .الشريعةمبادا ملعايا الدولية و ا

ا نسـية الليبيـة   نقـ  ق للمرأة الليبيـة احلـ 2010لعار  24من القانو  ر م  11املادة وقنح  -99
 ةالسياسـي اتالضـطرابولكـن  الـىل  دةذ  املـالئحـة تنفيذيـة ئـأ  تصـدر ض و ن املفر وم. اأطفائإىل 

 الالئحة. هذ   دو  إصدار ةواألمني
رأة تشـعي  املـ 1971لعـار  58القـانو  ر ـم وسنـ    املائة مـن القـوة العاملـة.  60املرأة وقث   -100

مـد ا أمومـة  إجـا ةللمرأة العاملة  1980لعار  تماعية انو  التحمينات الجوسنح   األعمال ايطرة. 
 ثالثة أ هر.

با ــ اك صــي احلنوــار يســمح و النســاء. ل و االنتاابــات بــ  الرجــول قييــز   املشــاركة    -101
 لـي  إىلثقافـة اجملتمـ  الليـ  و إىل كاملة   احلياة السياسية. ويرج  اخنفاض قثيـ  املـرأة النساء بصورة  
عقـــد األمـــم املتحـــدةر الـــل ترعاهـــا عية. وفيمـــا يتعلـــق وشـــاركة املـــرأة   احلـــوارات السياســـية  يـــود تشـــري

املـرأة  التشـديد علـد أ يـة دورمـن أجـ   2015جتماع خا  للمـرأة   تـون    نيسـا /أبري  عـار ا
 بناء مسسسات الدولة.  

قـو  الطفـ  مـن خـالل كيانـات  تلفـة مثـ  اجمللـ  لزيـادة الهتمـار يسب  عن ليبيا وتبحت  -102
لطفولة واجملال  ا ليـة لاألعلد للطفولة. وتتعاو  و ارة الشسو  الجتماعية م  صندو  األمم املتحدة 

 .  هذا الصدد
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ل يــزال  1987لعــار  5فيمــا يتعلــق باأل ــاا   ون اإلعا ــةر  كــر الوفــد أ  القــانو  ر ــم و  -103
ر والســكن األ ــاا   ون اإلعا ــة   املــحوى لقــانو ر   مجلــة أمــورر علــد  ــقويــني هــذا ا اا.ســاري

استادار وسائ  النق  العار. كما الستفادة من التسهيالت   و  روالرعاية الصحية روالتعليم راملدعور
 اتفا ية  قو  األ اا   ون اإلعا ة.علد صد ىل ليبيا 

ال ــتباكات املســلحة وأبــر  احلاجــة إىل العنــف و ا بــ  األســود عــن  لقــ  إ اء أعمــال وأعــرب  -104
 .سسولة عن انتهاكات حلقو  اإلنسا املمجي  األطرا  مساءلة 
ر لحريــــات املدنيــــة و قــــو  اإلنســــا لتقــــدير  إلنشــــاء اجمللــــ  الــــوطر وأعــــرب املعــــرب عــــن  -105

السياســت الــوطر حــوار ر كمــا أعــرب عــن تحييــد  لل ــانو  العدالــة النتقاليــةر و اجملتمــ  املــدامفوضــية و 
 .األمم املتحدةالذن تقود  

 ائياـة التحسيسـية لصـياغة مشـروع الدسـتورمسـاعدة علد ي  األطرا  املعنية مجناميبيا و ثىل  -106
 الفص  ب  السلطات.يسكد تقد  دستور يضمن احلقو  األساسية و  علد
ر وكـبح مجـاح العنـف بنـاء مسسسـات  كوميـة فعالـةإىل التحديات ومن بينهـا نيبال أ ارت و  -107

 املتزايد والتطر  الديرر وحتس  إ امة العدل وسيادة القانو .
املمثــ  ايــا  الــل يبــذئا هــود وأيــدت ا  هولنــدا عــن  لقهــا إ اء تــحثا النــزاع الــدائروأعربــىل  -108

 و ف إطال  النار وتشكي   كومة و دة وطنية.للألم  العار للتوص  إىل اتفا  
أ ـارت إىل باإلصـال ات    ـال  قـو  اإلنسـا ر و املتعلقـة التحـديات بيلندا نيو  وسلمىل  -109

 .أفريقيا جنوب الصحراء مناللةوء ملتمست ن و ياملهاجر ضد لتمييز املستمر واملتزايد ا
  نشاء اجملل  الـوطر للحريـات املدنيـة و قـو  اإلنسـا رت املتعلقة بتشريعابالور ب النيةر  -110

إنشـاء مسسســة ملكافحـة الفسـادر وجتـر  التعـذيب والختفــاء و لسـماح بتشـكي  األ ـزاب السياسـيةر وا
 القسرن والتمييز.

ر ا تملة الل يـدعد ارتكاهبـارب جرائم احلإ اء التقارير الواردة عن  ا لقهعن النروي  وأعربىل  -111
  العملية السياسـية الـل بـدأ ا األمـم واملشاركة  ا  ار القانو  الدوسعلد مجي  أطرا  النزاع  ىلو ث

 املتحدة.
رغبتهـــا   علـــد  دليـــ الســـتعراض الـــدورن الشــام  دورة عمـــا  أ   ضـــور ليبيــا   و كــرت  -112

لتعــاو  مــ  لزيــد مــن ا هــود املجملتمــ  الــدوس و ــددت علــد ضــرورة أ  يبــذل ا ايــة  قــو  اإلنســا . 
 .ليبيا وتزويدها باملساعدة التقنية

إلعمـــال يبيــا علـــد مواصــلة التمســـ  يقـــو  اإلنســا  وتـــوفا بياــة مواتيـــة ةعىل الفلبـــ  لو ــ -113
 . قو  اإلنسا 

والـل تتســبب  ا ماعـات املسـلحةالـل ترتكبهـا العنـف أعمـال بولنـدا عـن  لقهـا إ اء وأعربـىل  -114
 األ ليات.والتمييز ضد النساءر ل و اعدر املساواة ب  الرجو  راملدني  مناات وفاة امل  
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 الوطر. هاتقرير علد تقد  الربتعال ليبيا  ت كر و  -115
ملتمســـت اللةـــوء والالجاـــ  واملهـــاجرين الـــذين حيـــاولو  تزايـــد عـــدد  طـــر عـــن  لقهـــا إ اء وأعربـــىل  -116

 .علد احلاجة إىل تكثيف ا هود الدولية حلماية املهاجرين الضعفاء تالوصول إىل أوروبا من ليبيار و دد
عــن  ىلإلجــراءات اياصــة. وأعربــاملوجهــة إىل ادائمــة الدعوة للــليبيــا بمجهوريــة كوريــا وأ ــادت  -117
 إ اء انتهاكات  قو  اإلنسا . ها لق

. بيد أهنـا أعربـىل عـن  لقهـا إ اء مـا يرتبـ  النـزاع ضما  التعليم اإللزامتلليبيا برواندا  توأ اد -118
 من آثار بالنسبة للتعليم.

لحريـات ل نشاء اجملل  الـوطر ب   طاعت التعليم والصحة و ا ر  التقدر بالسنعال وأ ادت  -119
 املدنية و قو  اإلنسا .

املهـــــاجرين والالجاـــــ  واأل ـــــاا  املشـــــردين. التصـــــدن حلالـــــة صـــــربيا أنـــــ  ينبعـــــت و كـــــرت  -120
 ملشاركة    اية  قو  املرأة.علد او ةعىل ليبيا 

لحريــات املدنيــة و قــو  اإلنســا  للتحكــد مــن أ  اجمللــ  الــوطر اعلــد ســااليو  ليبيــا  ىلو ثــ -121
 اا.معا ة مسحلة املشردين داخلير وعلد مبادا باري يتفق م  
نتيةـة لتـدهور   قو  اإلنسا الل تعاا منها  مة إ اء األعميق عن  لقها اللوفينيا وأعربىل س -122

 عتداء عليهم.الصحفي  والملدافع  عن  قو  اإلنسا  وختويف أوضاع ا
القـــانو   كـــر الوفـــد أ  والنـــا    إىل الـــدول اجملـــاورةر اا وســـحلة املشـــردين داخليـــوفيمـــا يتعلـــق  -123
لمسـاءلة وجـرب ضـحايا انتهاكـات  قـو  لوفر آليـات يـالعدالـة النتقاليـة بشـح   2013لعـار  29 ر م

 اا.لشــسو  املشــردين داخليــالقــانو  علــد إنشــاء وكالــة ويــني . 1969اإلنســا  الــل ارتكبــىل منــذ عــار 
ومنـ  التمييـز ضـدهم. و ـدمىل ليبيـا  همقـو  من جملارسـة كينهم تفقد أ وائم وقبذ  الوكالة ختتي هو 

 ر2014 أكتـوبرتشرين األول/ 24  و واملشردين   ايارج. اا املساعدة اإلنسانية للمشردين داخلياا أيض
 ر2015و   ـبا /فرباير  .  مصـر وتـون   الليبيـتعهدت احلكومة بـدف  الرسـور املدرسـية  ميـ  الطلبـة 

 الــة ملنا شــة  املعنيــة بشــسو  املشــردينالتابعــة جمللــ  النــواب و لةنــة المــ  اا عقــد  لــ  الــو راء اجتماعــ
و ارة الشسو  الجتماعية  ائمة التابعة ل    اعدة البياناتوترد و  بلدا   اورة.  ء  تاورغااملشردين 
 ئم. اإلجيار ةإعانو  ة عينيةمساعدليبيا تقدر األ اا . و هبسلء 
هـو الـذن يســتادر أ  ا ـزء العـريب مـن ليبيـا الوفـد علـد ر  ـدد عيةئةرة غـا الشـر وفيمـا يتعلـق بـا -124

عقـــد الجتمـــاع و ـــد ا ـــزء مـــن البلـــد. هـــذا علـــد  تســـيطر لاحلكومـــة وأ  لعبـــور البحـــر األبـــيض املتوســـو 
واعتمــد خطــة عمــ  طــرابل  الــل  2012مــارو آ ار/ 1د   طــرابل    الــو ارن األول املعــر بــحمن احلــدو 

عــىل أ  ليبيــا و     ــد  إىل حتســ  مرا بــة احلــدود واألمــن   اــال أفريقيــا ومنطقــة الســا   والصــحراء. كمــا
بالتعــــاو  وتقــــدر و ارة الداخليــــة الشــــرعية.  اتفــــا  مــــ  إيطاليــــا ملكافحــــة ا رســــة املنومــــة وائةــــرة غــــاعلــــد 
 ذ  املسحلة.عني  هبالحتاد األورويب واملنومة الدولية للهةرة التدريب للموظف  امل م 
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الجتــار بالبشــر  ملنــ ســن  ــانو     ليبيــا تنوــرالجتــار بالبشــرر  كــر الوفــد أ  وفيمــا يتعلــق ب -125
اــ ر فيمــا يتعلــق بقضــايا الالجو .   هــذا الشــح  مــ  املنومــة الدوليــة للهةــرةاا  اليــوجتــرن مشــاورات 

  هــذا األمــم املتحــدة الســامية لشــسو  الالجاــ  بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم   ليبيــا مفوضــية تســاعد 
 وتنور   النضمار إىل صكوك أخرى.   التفا ية املتعلقة بالالجا  األفريقي  الصدد. وليبيا طر 

اجملتمـ  مـن بـدعم  28/30 تنفيـذ  ـرار  لـ   قـو  اإلنسـا علـد جنوب أفريقيـا  ىل ةعو  -126
 الدوس.
العتــداء والختطــا  الضــطهاد و مــن مــ  القلــق أ  اجملتمــ  املــدا يعــاا  ول وــىل إســبانيا -127

 وائةمات.
بنـاء  ـدرات املسسسـات الوطنيـة لليبيـا الـل تبـذئا لةهـود ل ادولة فلسط  عن تقديرهوأعربىل  -128

 .باجملا ر وتوفا التعليم اإللزامت ة القانو وسياد حلقو  اإلنسا ر وضما  العدالة النتقالية
ر مثــ  التصــديق علــد اتفا يــة التشــريعية الــل تبــذئا ليبيــالةهــود عــن تقــدير  لالســودا  وأعــرب  -129

التعــديالت الـل أدخلـىل علـد  ــانو  العقوبـات و ـانو  اإلجــراءات و  قـو  األ ـاا   ون اإلعا ـةر 
 . قو  ا ماعات الثقافية واللعوية  بشح 2013لعار  18ا نائيةر والقانو  ر م 

علـــد احلاجـــة إىل إجيـــاد  ـــ   ت ـــددبصـــعوبة األوضـــاع احلاليـــة   ليبيـــا و الســـويد وســـلمىل  -130
إىل ائةماتر وا    لـ  عمليـات القتـ  والختطـا  والتعـذيب والتهديـد  تأ ار و سياست لأل مة. 
   عن  قو  اإلنسا .و املدافعالل يتعرض ئا 

ليبيــا مجيــ  التــدابا الال مــة لضــما  ا ــ ار  قــو  اإلنســا  أ  تتاــذ  سويســرا أ يــةوأبــر ت  -131
   كام  أراضيها.و ايتها وتعزيزها 

 لكــنو  لســتمرار مشــاركة ليبيــا   الســتعراض الــدورن الشــام  اايلنــد عــن تقــديرهوأعربــىل ت -132
ــــىل عــــن  ــــق ال هــــا لقأعرب ــــة ألإىل احلاجــــة ال تأ ــــار و أل مــــة. إ اء اعمي ــــ  األطــــرا  عاجل   تو ــــف مجي

 .انتهاكات  قو  اإلنسا 
لعدالـــة. لتقـــد  مرتكبيـــ  أ ـــارت إىل ضـــرورة إ اء تصـــاعد العنـــف و  اتوغـــو عـــن  لقهـــوأعربـــىل  -133

 ر وضما  سيادة القانو . هابذل جهود لستعادة السيطرة علد أراضيعلد و ةعىل ليبيا 
ا إ اء عــن  لقهــ ىلل تواجــ  ليبيــا وأعربــبالصــعوبات الــ الوليــات املتحــدة األمريكيــة ىلاع فــو  -134

عـدر وجـود اتفـا  سياسـت أ ـارت إىل األطرا . و رتكبة من مجي  استمرار النتهاكات والتةاو ات امل
 .ستعادة النواريصلح ل
 7املـادة وتـني ليبيا طر    معوم الصكوك الدولية الرئيسية حلقو  اإلنسا . و كر الوفد أ   -135

ر ونــت  عـن  لــ  مجيــ  الصـكوك الدوليـة حلقــو  اإلنسـا انضــمار ليبيـا إىل مـن اإلعـال  الدســتورن علـد 
نعـــدار األمـــن واأل مـــة كـــا  لإىل اتفا يـــة  قـــو  األ ـــاا   ون اإلعا ـــة. ومـــ   لـــ ر  ليبيـــا انضـــمار 
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تعلق بتقد  املساعدة التقنية فيما يو عاهدات. املياات املستحقة ئتقارير العلد تقد   سل تحثا السياسية 
تواصــ  ليبيــا ا هــود املبذولــة لتحقيــق هــذا العــرض  ررســاء ســيادة القــانو  وإعــادة بنــاء الســلطة القضــائيةإل
 قو  اإلنسا .األمم املتحدة حلومفوضية بعثة األمم املتحدة للدعم   ليبيا لتعاو  والتنسيق م  با

بواسـطة سـيتم يـت مجيـ  التوصـيات الوفـود و ـال إنـ  وأعرب وكي  الـو ارة عـن تقـدير   ميـ   -136
يعك  التزامها بالستعراض جملا   ليبيا ستقدر ردها   الو ىل املناسبر إ  ليبيا و اتصة السلطات امل

 .قو  اإلنسا احلالية حللشواغ  للتصدن رغبتها   االدورن الشام  و 
  

 **والتوصيات االستنتاجات -ثانياا  
 

ستنظر ليبيا فيي التوصييات التاليية وسيترد عليييا فيي الونيس المناسيب  عليو أال يتجياو   -137
 :2015ذلك موعد انعقاد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان  في أيلول/سبتمبر 

 اتفانية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة )أوغندا(؛االنضمام إلو  137-1
 البروتوكول االختياري التفانية مناهضة التعذيب وغيير  مينعلو  التصديق 137-2

)إسيييتونيا(  )اليييدانمر ( القاسيييية أو الالإنسيييانية أو الميينيييةأو العقوبييية المعاملييية  ضيييرو 
 )الجبل األسود(؛

اا لييت تصييبف  رفييالتييي الدولييية لحقييوق اإلنسييان الصييكو  التصييديق علييو  137-3
  بمييا فييي ذلييك البروتوكييول االختييياري التفانييية مناهضيية التعييذيب ونظييام رومييا فييييا بعييد
 محكمة الجنائية الدولية )هندوراس(؛للاألساسي 

التصديق عليو المعاهيدات الدوليية لحقيوق اإلنسيان التاليية: االتفانيية الدوليية  137-4
عييييد للالبروتوكيييول االختيييياري الثييياني و حمايييية جمييييا األشيييخاص مييين االختفييياء القسيييري؛ ل

البروتوكيييول االختيييياري التفانيييية مناهضييية و اليييدولي الخييياص بيييالحقوق المدنيييية والسياسيييية؛ 
 االلتزامييييياتميييييا جمييييييا شيييييريعاتيا الو نيييييية اءمييييية تو ومالتعيييييذيب؛ ونظيييييام روميييييا األساسيييييي؛ 
 )مدغشقر(؛المنصوص علييا في تلك الصكو  

حماييية جميييا األشييخاص ميين االختفيياء ل الدوليييةاالتفانييية  إلييو االنضييمام 137-5
  )بنن( )مالي(؛ أو التصديق علييا القسري
اتفانية مناهضة التعذيب  واالتفانية الدولية لحمايية جمييا التصديق علو  137-6

 (؛كابو فيردياألشخاص من االختفاء القسري )
األشيخاص حمايية جمييا لفيي االتفانيية الدوليية اا أن تصبف  رفيالنظر في  137-7

من االختفاء القسري  والنظر في التصديق علو البروتوكول االختياري التفانية مناهضية 
 التعذيب )أوروغواي(؛

 
 

 مل حُترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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تفانييية الدولييية لحماييية جميييا األشييخاص ميين االختفيياء التصييديق علييو اال 137-8
 األشخاص ذوي اإلعانة )سيراليون(؛القسري  واتفانية حقوق 

االتفانييية الدولييية لحماييية حقييوق جميييا العمييال النظيير فييي التصييديق علييو  137-9
العمييل بشيي ن  (189المييياجرين وأفييراد أسييرهت  واتفانييية منظميية العمييل الدولييية )رنييت 

 لبين(؛)الف 2011  الالئق للعمال المنزليين
 للمحكمة الجنائية الدولية )سلوفينيا(؛ األساسينظام روما االنضمام إلو  137-10
النضمام إلو نظيام روميا األساسيي للمحكمية لالال مة اتخاذ جميا الخطوات  137-11

 الجنائية الدولية )نبرص(؛
التيييدابير المالئمييية للتعييياون  اتخييياذنظيييام روميييا األساسيييي و التصيييديق عليييو  137-12

 بشكل كامل ما المحكمة الجنائية الدولية )المكسيك(؛
ومواءميية نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية االنضييمام إلييو  137-13

 ؛ما هذا النظام )بولندا(اا تشريعاتيا الو نية تمام
واالتفيياق نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية االنضييمام إلييو  137-14

 بش ن امتيا ات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية )بلجيكا(؛
ومواءميية مييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية نظييام رو االنضييمام إلييو  137-15

 إجراءاتيييافييي مسيياعدة البمييا فييي ذلييك ميين خييالل مييا هييذا النظييام  اا تشييريعاتيا الو نييية تماميي
 ؛واالمتثال ألحكاميا )النمسا(

وكييذلك   نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدوليييةالنضييمام إلييو ا 137-16
 ؛الالجئين والبروتوكول الملحق بيا )إيطاليا(وضا بإلو االتفانية الخاصة 

االتفانية الدولية لحماية جميا األشخاص مين االختفياء علو اا التصديق فور  137-17
الحقوق المدنيييييية الخييييياص بييييي عييييييد اليييييدوليللتيييييياري الثييييياني االخالقسيييييري  والبروتوكيييييول 

لخاصية بوضيا واالتفانيية االبروتوكيول االختيياري التفانيية مناهضية التعيذيب    و والسياسيية
 الالجئين  ونظام روما األساسي )شيلي(؛

وضيييا الالجئيييين والبروتوكيييول باالتفانيييية الخاصييية فيييي اا أن تصيييبف دولييية  رفييي 137-18
 ا )الجميورية التشيكية(؛الملحق بي

 1951بوضييا الالجئييين لعييام خاصيية لتصييديق علييو االتفانييية الالنظيير فييي ا 137-19
  ميييا احتيييرام مبيييدأ عيييدم اإلعيييادة القسيييرية لالجئيييين 1967لعيييام  الملحيييق بييييا بروتوكيييولالو 

 وملتمسي اللجوء )أوروغواي(؛
 بروتوكييولالو  1951بوضييا الالجئييين لعييام خاصيية االتفانييية الاالنضييمام إلييو  137-20

 (؛  ووضا آليات لتحديد مركز الالجئ )سيراليون1967لعام  الملحق بيا



A/HRC/30/16 
 

 

GE.15-12391 19/34 

 

الملحييق  بروتوكييولالبوضييا الالجئييين و خاصيية لتصييديق علييو االتفانييية الا 137-21
ألميت المتحيدة مفوضيية اوريثما يتت ذلك  إضفاء الطيابا الرسيمي عليو التعياون ميا بيا  

الواجبيية لشيينون الالجئييين ميين أجييل تسييييل الحماييية الفعاليية لحقييوق اإلنسييان  ةالسييامي
 اللجوء في ليبيا )ألمانيا(؛ ملتمسيلالجئين و 

  مييا وتنفيييذها بدنيية معاهييدة تجييارة األسييلحةعلييو  دون تيي خير التصييديق 137-22
ة واالتجيار األسيلحة التقليديي جمييا أنيواع منا تسيريبتنفيذ تدابير خاص لإيالء اهتمام 

 ا(؛يو يلندغير المشروع بيا )ن
علييو اتفانييية القضيياء علييو جميييا أشييكال التمييييز ضييد لغيياء التحفظييات إ 137-23

 ؛ال(المساواة بين الجنسين )أنغولصالف اا تالمرأة  واتخاذ تدابير خاصة منن
اتفانيية القضياء عليو جمييا أشيكال التميييز جمييا التحفظيات المتعلقية ب رفا 137-24

ضد المرأة  والسماح بمشياركة الميرأة فيي جمييا المسيارات لعمليية تشيكيل حكومية الوفياق 
 الو ني  وكذلك في موانا صنا القرار )اليونان(؛ 

عين  رييق اإلسيراع فيي  سيادة القيانون إلرساء الال مةاإلصالحات إجراء  137-25
 )فرنسا(؛ مشروع دستورانتراح 
الييييذي سيييييندي  للغاييييية للييييدور الميييييت  صييييياغة الدسييييتورتسييييريا عملييييية  137-26

 ليبيا )الكويس(؛في ستقرار لال
الحقييييوق األساسييييية يكفييييل لصييييياغة دسييييتور المبذوليييية الجيييييود تكثيييييف  137-27

 واسييتقالليا التنفيذييية والتشيريعية والقضيائيةبيين السيلطات عين الفصييل    فضيالا سيكانلل
 )أوروغواي(؛

للمعييايير الدولييية اا الجيييود المبذوليية إلعييداد دسييتور جديييد وفقييمواصييلة  137-28
 لحقوق اإلنسان )السنغال(؛

اتخيياذ اإلجييراءات الال ميية لضييمان اتسيياق الدسييتور الجديييد مييا صييكو   137-29
 فييا )هندوراس(؛اا ليبيا  رف أصبحسالتي  اإلنسانحقوق 
لحريييات لالمبييادا األساسييية لحقييوق اإلنسييان وضييمانات النظيير فييي إدرا   137-30

 األساسية في الدستور الجديد )الفلبين(؛
لمعييايير الدولييية مييا ااا يتفييق تمامييلصييياغة دسييتور تكثيييف الجيييود المبذوليية  137-31

 لحماية حقوق اإلنسان )كا اخستان(؛
  حماييية حقييوق اإلنسييانالمتعلقيية ب ضييماناتال أكبيير نييدر ممكيين ميينإدرا   137-32

 اليييذي يعيييد حاليييياا الدسيييتور فيييي   فيييي اإلعيييالن الدسيييتوري المننيييس الحيييالياا اليييواردة جزئيييي
 )إسبانيا(؛
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 واإلسييييام الدسيييتور ميييا المعييايير الدوليييية لحقيييوق اإلنسيييانضييمان اتسييياق  137-33
فيي جمييا اا تماميالجيود السياسية الرامية إلو استعادة الوحدة والسيالم واألمين بذلك في 

 أنحاء ليبيا )البرا يل(؛
عمليييية و  لييئييية الت سيسيييية لصيييياغة مشيييروع الدسيييتورلكاميييل تقيييديت اليييدعت ال 137-34

 ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )ليتوانيا(؛اا تماميتفق دستور لوضا  شاملةالصياغة ال
لوضيييا  لييئييية الت سيسيييية لصيييياغة مشيييروع الدسيييتورلكاميييل ضيييمان اليييدعت ال 137-35
والمساواة بين الكافية فيي التمتيا بحقيوق لديمقرا ية الدولية لما المعايير اا يتفق تمام دستور

 بما في ذلك النساء واألنليات والفئات الضعيفة )نبرص(؛  اإلنسان
الحقيوق  كفيلدستور يلوضا  ةريو شاتو  ةوشامل ةمستقلضمان عملية صياغة  137-36

الفصييل بييين السييلطات واسييتقالل وينكييد   بمييا فييي ذلييك حقييوق المييرأة  سييكاناألساسييية لل
 السلطة القضائية )سلوفينيا(؛

لصييحفيين ووسييائل الحماييية الواجبيية لاإل ييار الدسييتوري ضييمان أن يييوفر  137-37
إعيادة النظير فيي   و اتواالعتيداء اتالتخوييف والتيدييدمين اإلعالم والمجتما الميدني 

 ذلك )الدانمر (؛لاا وفقالعقوبات نانون 
 الحوار الو ني إليجاد حل سياسي سلمي لأل مة )الجزائر(؛ مواصلة  137-38
السييتقرار والمصييالحة الو نييية وحماييية حقييوق مواصييلة جيودهييا الرامييية إلييو ا 137-39

 اإلنسان )اليمن(؛
االستقرار في البليد  وفيي هيذا الصيدد رساء الرامية إلو إجيود مواصلة ال 137-40

 استئناف بناء منسسات الدولة )جنو  أفريقيا(؛
فييي اا لتحسييين بيئيية حقييوق اإلنسييان عموميياا الجيييود المبذوليية حاليييتعزيييز  137-41

 وسيادة القانون )جميورية كوريا(؛الحكت في ستقرار الالبلد من خالل استعادة ا
ميين خييالل الحييوار شيياملة ة يييحكوم نحييو إنشيياء وحييدةمواصييلة التحيير   137-42

 )جميورية كوريا(؛اا المتحدة حاليالذي تقود  األمت  السياسي الليبي
لليدعت فيي  بعثة األميت المتحيدةبعملية الحوار التي تيسرها اا االلتزام تمام 137-43

اتخييياذ تيييدابير عاجلييية لتعزييييز وحمايييية حقيييوق اإلنسيييان واسيييتعادة سييييادة القيييانون ليبييييا و 
 )كندا(؛
األعميييال اا فيييي ليبييييا فيييور فيييي النيييزاع القيييائت  يييراف األمييييا أن تونيييف ج 137-44

بعثية األميت الحيوار السياسيي اليذي تقيود  بصيورة بنياءة فيي تشيار  و   العدائية المسلحة
هذ  الفرصة لبناء دولة تقوم علو الديمقرا ية واحتيرام  تغتنتفي ليبيا  و  للدعت المتحدة

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون )أستراليا(؛
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اا فيور في ليبييا صالف األمة والشعب التي تعمل لمختلف القوى  أن تونف 137-45
في أنير  ونيس سياسية العملية وتبدأ اللفوضو  لاا وتضا حدوالعنف   يةالقتال األعمال

 الوحييييدة العرنييييية والو نيييييةتحييييافى علييييو   و القائميييية بينيييييا اتالخالفييييممكيييين  وتحييييل 
 (؛)الصين
الجيييات الفاعليية جميييا  أن تبييذل نصييارى جيييدها لتحقيييق السييالم مييا 137-46

واجتماعيييياا وانتصيييادياا )جميوريييية  البيييدء فيييي إعيييادة بنييياء البليييد سياسيييياا إلمكيييان  المعنيييية
 الكونغو الديمقرا ية(؛

فيي سياسيي التفاق علو إنجا  االمن خالل عملية األمت المتحدة العمل  137-47
إنامييية األوضييياع فيييي عمليييية اسيييتعادة سييييادة القيييانون و اا فيييور والبيييدء أنييير  ونيييس ممكييين 

 لحماية حقوق اإلنسان )الواليات المتحدة األمريكية(؛الال مة منسسات وال
الملكيييية خطييية لتحقييييق المصيييالحة الو نيييية عليييو أسييياس الحيييوار و وضيييا  137-48

ميين  الكامليية لجميييا الليبيييين  بمييا فييي ذلييك النسيياء واألنليييات العرنييية والدينييية وغيرهييا
 يةفيي ليبييا ومفوضيي ليدعتلثييق ميا بعثية األميت المتحيدة ميا التعياون بشيكل و   األنلييات

 لحقوق اإلنسان )الجميورية التشيكية(؛ ةاألمت المتحدة السامي
لحقييوق اإلنسيان لمسياعدتيا علييو الو نيية ييئيات تقيديت اليدعت الييال م لل 137-49
 )مصر(؛  اعملي أداء
  المبييادراتو  و نيييةالعمييل السييتراتيجيات وخطيي  واال التشييريعاتتعزيييز  137-50

 ؛)األردن( حقوق اإلنسانمعنية بوإنشاء لجان 
تعزيييز المنسسييات الو نييية لحقييوق و   متييينإ ييار نييانوني مواصييلة إناميية  137-51

 الفعالة للعدالة )دولة فلسطين(؛ اإلنسان  وضمان اإلدارة
 مبادا باريس )مدغشقر(؛لاا و نية لحقوق اإلنسان وفقمنسسة  إنشاء 137-52
مبيادا لاا نشاء منسسة و نيية لحقيوق اإلنسيان وفقيإلخطوات فعالة اتخاذ  137-53

 باريس )كينيا(؛
و نيية لحقيوق اإلنسيان تيا المنسسالال مة لمواءمة تدابير جميا الاتخاذ  137-54
 )هندوراس(؛ مبادا باريسما 
 الو نيييية لحقيييوق اإلنسيييانواآللييييات السيييتمرارية لتعزييييز المنسسيييات تيييوفير ا 137-55

 )نيبال(؛
الجيود الرامية إلو تعزيز البنو التحتيية المنسسيية فيي مجيال حقيوق مواصلة  137-56

 لحقوق اإلنسان )كولومبيا(؛سيما من خالل إنشاء هيئات و نية مستقلة  اإلنسان  ال
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لمجلس اليو ني للحرييات المدنيية وحقيوق اإلنسيان لاألداء الفعال ضمان  137-57
 (؛)جنو  أفريقيا

لحريات المدنية وحقوق اإلنسان في تعزيز لدور المجلس الو ني ت كيد  137-58
 مبادا باريس )إندونيسيا(؛لاا وحماية حقوق اإلنسان وفق

المجليس اليو ني لمواءمية  2011لعيام  5القيانون رنيت إعادة النظير فيي  137-59
 مبادا باريس )كندا(؛ما للحريات المدنية وحقوق اإلنسان في ليبيا 

 حقيييوق اإلنسيييان فيييي النظيييام التعليميييي عليييو مختليييف المسيييتوياتإدرا   137-60
 )السودان(؛

المجييال التعليمييي حقييوق اإلنسييان فييي ثقافيية لنشيير بييذل مزيييد ميين الجيييود  137-61
 مختلف المستويات )الجزائر(؛ علو
لضمان بيئة آمنة للتعليت والعمل عليو تنفييذ خطية بذل مزيد من الجيود  137-62

إدميا  حقيوق اإلنسيان فيي النظيام بييدف نموذجية للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان  
 التعليمي علو مختلف المستويات )دولة فلسطين(؛

المعنييية ن التابعيية لألمييت المتحييدة آليييات حقييوق اإلنسييامواصييلة االلتييزام ب 137-63
 حماية وتعزيز حقوق اإلنسان )أذربيجان(؛ب

التفاعيييييل ميييييا مجليييييس حقيييييوق اإلنسيييييان وآلياتييييي  بغيييييية تعزييييييز  مواصيييييلة 137-64
للصيكو  الدوليية التيي انضيمس إليييا ليبييا اا القيانون وحمايية حقيوق اإلنسيان وفقي سيادة

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛
السييتعراض التييي نبلتيييا فييي الييدورة األولييو لتوصيييات التنفيييذ بقييية مواصييلة  137-65

 الدوري الشامل )إثيوبيا(؛
تنفيذ توصيات آليات األميت المتحيدة لحقيوق المبذولة ل جيودمواصلة ال 137-66

فيي إ يار عمليية االسيتعراض اليدوري الشيامل التيي نبلتييا  التوصيياتسييما  الاإلنسان  
 )نطر(؛
المنظميات الدوليية مين ميا هيئيات األميت المتحيدة وغيرهيا مواصلة اشيتراكيا  137-67

سييما الفئيات    والالسيكانبتعزييز وحمايية حقيوق المتعلقية يا اتالوفاء بالتزامذات الصلة في 
 دار السالم(؛ الضعيفة )بروني

 الدوليييية لحقيييوق اإلنسييييان والمنسسيييات ميييا اإلجييييراءات التعييياون الكاميييل  137-68
بيييييدف مسيييياءلة بعثيييية تقصيييي الحقييييائق التابعيييية لمجلييييس حقيييوق اإلنسييييان  فييييي ذلييييك  بميييا

 المسنولين عن االنتياكات والتجاو ات لحقوق اإلنسان )الواليات المتحدة األمريكية(؛
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بشي ن ( 2013)2122( و2000)1325مجلس األمين  ينرار تنفيذ  137-69
لحقييوق  ةالمتحيدة السيامي األمييت يةالميرأة والسيالم واألمين  والتعيياون الكاميل ميا مفوضي

 مجلس حقوق اإلنسان )كندا(؛ابعة لاإلنسان وبعثة تقصي الحقائق الت
األمييت  يةلييدعت فييي ليبيييا ومفوضييلعاونيييا مييا بعثيية األمييت المتحييدة تعزيييز ت 137-70

لمنسسيات الو نيية الحقيوق اإلنسيان مين أجيل اسيتئناف بنياء نيدرات  ةالمتحدة السامي
رغبيييات المعلنييية للاا والعدالييية االنتقاليييية وسييييادة القيييانون  وفقيييالمعنيييية بحقيييوق اإلنسيييان 

 كومة )اليونان(؛للح
من أجل االسيتفادة مين المسياعدة السامية  يةالمفوضمواصلة تعاونيا ما  137-71

إ يييار نيييانوني متيييين  وتعزييييز اليياكيييل الو نيييية المعنيييية بحقيييوق إلنامييية التقنيييية الال مييية 
وسييوء  إلفييالت ميين العقييا  فييي مكافحتيييا لاإلنسييان  وضييمان اإلدارة الفعاليية للعداليية 

 حقوق اإلنسان )النيجر(؛في مجال االعتداءات التجاو ات و وسائر   المعاملة
المتحيييدة  األميييت وبعثيية المجتمييا اليييدوليالتنسيييق ميييا مواصييلة التعييياون و  137-72

 للتصيدي للتحيدياتالال مية  المسياعدة التقنيية من أجل الحصيول عليو ليبيا للدعت في
 )نطر(؛إعمال حقوق اإلنسان في مجال تعزيز و  التي تواجييا

ألمت المتحدة التابعة لمعاهدات المت خرة لييئات التقديت جميا التقارير  137-73
 ذات الصلة )سيراليون(؛

 تدابير لمنا العنف ضد المرأة )فرنسا(؛اتخاذ بين الجنسين و المساواة  137-74
المسيياواة بييين الجنسييين وإنصيياف ضييمان لالال ميية خطييوات جميييا ال اتخيياذ 137-75

 لمرأة في جميا المجاالت )هندوراس(؛ا
علييو جميييا النسيياء ل و ااتخيياذ تييدابير لتعزيييز المسيياواة بييين الرجييمواصييلة  137-76

 )ناميبيا(؛ ةوالحكومالمجتما في مستويات ال
عييين التعلييييت  الجييييود الراميييية إليييو تعزييييز حقيييوق الميييرأة  فضيييالا مواصيييلة  137-77

 والصحة للشعب الليبي )نيبال(؛
مييين خيييالل ميييرأة تقويييية وتعزييييز الوضيييا القيييانوني واالجتمييياعي للمواصيييلة  137-78

 ضمانات دستورية وتشريعية )البحرين(؛
ميا تسيتوجب  مين و   ز والعنف ضيد الميرأةمكافحة التميياتخاذ إجراءات ل 137-79

 ةتعزييييز المسييياواة بيييين الجنسيييين فيييي المجييياالت العامييية واالنتصيييادية والخاصيييلتيييدابير 
 )كولومبيا(؛

وضيمان المسياواة بيين  لتحسيين وضيا الميرأة ةممكنيالد و جيبذل كافة ال 137-80
 جتماعية )بوروندي(؛االتشريعية و الدابير في ليبيا  من خالل التالجنسين 
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خطة و نيية للقضياء عليو القواليب النمطيية المتعلقية بيدور الميرأة اعتماد  137-81
عليو النحيو الموصيو بي  مين سيما في مجال المساواة بيين الجنسيين   في المجتما  ال

 )المكسيك(؛ نبل
وتمكييين بييين الجنسييين تييدابير نضييائية وإدارييية لضييمان المسيياواة  اتخيياذ 137-82

عيادل فيي السيلطتين التشيريعية والتنفيذيية والمشياركة فيي ال تمثيلالالمرأة  بما في ذلك 
 (؛صنا القرار السياسي )الدانمر 

تعزييز المسياواة بيين الجنسيين فييي إدارة مناسيبة لسياسيات إداريية اعتمياد  137-83
جميييا أنييواع صييارمة علييو عقوبييات تونيييا الشيينون العاميية  ال سيييما فييي سييوق العمييل  و 

فيييي لألصيييول اا لت كييييد االعتيييراف بحقيييوق الميييرأة  بقييي الميييرأةضيييد التميييييز واالعتيييداء 
 ؛الو نية )صربيا( اتالتشريع
جمييييا القيييوانين والممارسيييات التيييي تنطيييوي عليييو تميييييز عليييو اسيييتعراض  137-84

المتعلقييية ميييا المعيييايير الدوليييية  بميييا فيييي ذليييك التشيييريعات مواءمتييييا أسييياس الجييينس  و 
 )إستونيا(؛ الوراثة بالزوا  والطالق و 

الحيق فيي للمسياواة بيين الرجيال والنسياء فيي نانون الجنسية في ليبييا تعديل  137-85
 )كينيا(؛ نقلياأو  هاأو تغيير الجنسية اكتسا  

لمييرأة فييي نقييل جنسيييتيا إلييو أ فاليييا حييق ان االتييدابير الال ميية لضييماتخيياذ  137-86
 )األرجنتين(؛ ت جنسي األ  أو حالةالمولودين في اإلنليت  بغض النظر عن 

  بغيض نإليو أ فيالي نجنسيتيمن نقل  اتاألميات الليبيضمان تمكين  137-87
النظر عين جنسيية األ   وضيمان تسيجيل الموالييد لجمييا األ فيال اليذين يوليدون فيي 

 ليبيا )بولندا(؛
بشيييي ن  2010لعييييام  24لتمييييييز ضييييد المييييرأة فييييي القييييانون رنييييت معالجيييية ا 137-88

حصييوليا   و نبييياألج وجيييا جنسيييتيا إلييو أ فاليييا و  نقييللتمكييين المييرأة ميين الجنسييية الليبييية 
اا بييا وفقي أو االحتفيا  هياأو تغيير الجنسيية اكتسا  علو حقوق مساوية لحقوق الرجال في 

 من اتفانية القضاء علو جميا أشكال التمييز ضد المرأة )البرتغال(؛ 9للمادة 
والمتسيياوية والفعاليية حقييوق المييرأة وضييمان مشيياركتيا الكامليية النيييوض ب 137-89

التصدي الدستور  و في عملية صياغة واتخاذ القرارات  بما في ذلك نزاعات في حل ال
لعدالة )المملكية المتحيدة لبريطانييا العظميو وأيرلنيدا مرتكبي  لوتقديت   لعنف الجنسيل

 الشمالية(؛
 التمييز علو أساس الجنسية أو العرق أو الدين )فرنسا(؛مكافحة  137-90
 إلغاء عقوبة اإلعدام )رواندا(؛النظر في  137-91
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فيوري ونيف اختيياري مرحلية انتقاليية  اعتمياد إلغاء عقوبية اإلعيدام  وفيي  137-92
 (؛ بلجيكاعقوبة اإلعدام )لتنفيذ 
 (؛أستراليا) ونف اختياري لعقوبة اإلعدام عالنإ 137-93
عقوبيييية اإلعييييدام وإلغيييياء عقوبييية اإلعييييدام لتنفيييييذ ونييييف اختييييياري اعتمييياد  137-94

 )كوستاريكا(؛
 بيدف إلغائيا )األرجنتين(؛ ونف اختياري لعقوبة اإلعدام عالنإ 137-95
 إللغائيا )فرنسا(؛اا تمييد ونف اختياري لعقوبة اإلعدام عالنإ 137-96
 إللغائيا )بنن(؛اا تمييد قوبة اإلعدامالستخدام عونف اختياري  عالنإ 137-97
 )أوروغواي(؛اا إللغائيا نيائياا تمييد قوبة اإلعداملعونف اختياري عالن إ 137-98
للنظير بعيد ذليك فيي إلغائييا اا تمييد قوبة اإلعداملعونف اختياري  عالنإ 137-99

 )إسبانيا(؛
 كخطوة أولو إللغائيا )ليتوانيا(؛  قوبة اإلعداملعونف اختياري عالن إ 137-100
اا بيييدف إلغائيييا نانونييي اإلعييدامقوبيية السييتخدام عونييف اختييياري  عييالنإ 137-101

 )نيبال(؛
اا إللغائيييييا نيائييييياا تمييييييد وبيييية اإلعييييداملتنفيييييذ عقونييييف اختييييياري عتمييياد ا 137-102

 )إيطاليا(؛
إللغائييييا اا تميييييداا فيييور  قوبييية اإلعيييدامالسيييتخدام عونيييف اختيييياري  عيييالنإ 137-103

 )الجبل األسود(؛
كتيييييدبير مننيييييس نبيييييل إلغائييييييا   قوبييييية اإلعيييييداملعونيييييف اختيييييياري  عيييييالنإ 137-104

والتصييديق علييو البروتوكييول االختييياري الثيياني للعيييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية 
 والسياسية )البرتغال(؛

النظييير فيييي التصيييديق عليييو البروتوكيييول االختيييياري الثييياني للعييييد اليييدولي  137-105
اا تمييدعقوبة اإلعدام لتنفيذ ونف اختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفرض 

 ؛إللغائيا )ناميبيا(
وونييف  عد أعمييال العنييفالوضييا حييد لتصييالال ميية تييدابير اتخيياذ جميييا ال 137-106

 )سلوفينيا(؛اا المسلحة فور عمال العدائية األ
الجيييود المبذوليية لضييمان احتييرام الحقييوق والحريييات األساسييية مواصييلة  137-107

مبادا التميييز والتناسيب لسيما  اإلنساني  الالدولي  لجميا السكان واالمتثال للقانون
 والحيطة أثناء اليجمات )األرجنتين(؛
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الييدولي لقييانون افييي ليبيييا انتياكييات فييي النييزاع  ييراف األجميييا  أن تونييف 137-108
لنييداءات لاا وفقييحقيوق اإلنسييان  بميا فييي ذلييك اليجميات علييو الميدنيين  ونييانون  اإلنسياني
 )اليابان(؛ لمفوض الساميلالسابقة 
فييي  لجميييا فيي ليبيييا  بميالحيق فييي الحيياة والحرييية واألميان الاحتييرام ضيمان  137-109

المتثييال عيين  ريييق اوضييا حييد لألعمييال العدائييية المسييلحة بييين الليبيييين  علييو ذلييك العمييل 
العدائييية  وضييمان المعامليية اإلنسييانية لجميييا  لييياتسييير العم علييوللقييانون الييدولي المنطبييق 

 األشخاص المحتجزين  بما يتماشو ما المعايير الدولية )ألمانيا(؛
قييوق القييانون الييدولي لحانتياكييات  عيينالمسيينولة األ ييراف جميييا مسيياءلة  137-110

  لمعيييايير الدولييييةلاا اإلنسيييان وفقيييانتياكيييات حقيييوق والقيييانون اليييدولي اإلنسييياني و  اإلنسيييان
 (؛سترالياأ) في الدستور الجديد اإلنسان وإدرا  ضمانات لحقوق

 وليدوانتياكيات القيانون الي جميا انتياكات حقوق اإلنسانلاا علندانة اإل 137-111
علييو العتييداء وا المعاملييةسييوء والتعييذيب و  عمليييات الخطييف بمييا فييي ذلييك  اإلنسيياني

فيي  بميا  ييااإلجيراءات الال مية لونفاتخياذ و   المرافيق الطبيية مثيلممتلكاتيت المدنيين و 
أجيزة التحقيق اإلنليمية المختصية و  المتحدة ما األمت الكامل من خالل التعاون ذلك

 ؛(نيو يلندا)
 يييية االنتقام عميييالاأل منييياعليييو  حييي ال مواصيييلةفيييي اا أن ال تيييدخر جييييد 137-112

 ؛(شيليتابعين ليا )المقاتلون رتكبيا اليالتي التحقيق في االنتياكات و 
لميدارس لمنا استخدام القيوات العسيكرية لجميا التدابير الال مة اتخاذ  137-113

 )البرتغال(؛ في األغراض القتالية
فيي الونيس المناسيب  وضيمان بدون عقبيات و  مرور اإلغاثة اإلنسانية ضمان 137-114

 نساني في منا ق النزاع )تايلند(؛سالمة العاملين في المجال اإل
لضيييمان وصييول المسيياعدات اإلنسيييانية اا فييور تخيياذ جميييا التيييدابير الال ميية ا 137-115

ن في المجيال اإلنسياني والميدافعين عين يبما في ذلك العاملمن االعتداء   وحماية المدنيين
 لين في وسائل اإلعالم )أيرلندا(؛حقوق اإلنسان والعام

النسياء والصييحفيين جمييا الفئيات الضيعيفة  بميا فيي ذليك لسيالمة ضيمان ال 137-116
 والمدافعين عن حقوق اإلنسان  وضمان احترام حقوق اإلنسان األساسية )هولندا(؛

ومالحقية المسينولين االعتيداءات والتيدييدات ضيد الصيحفيين التحقيق فيي  137-117
 )النمسا(؛

تيدابير نانونيية وعملييية لضيمان سيالمة المييدافعين عين حقيوق اإلنسييان اتخياذ  137-118
 )إسبانيا(؛
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الدولييية التحقيييق فييي حيياالت االختفيياء القسييري والتصييديق علييو االتفانييية  137-119
 )فرنسا(؛ لحماية جميا األشخاص من االختفاء القسري

 نظيييامفيييي فتيييرة نسيييراا مختفيييين األشيييخاص الومكيييان مصيييير الكشيييف عييين  137-120
 ييارتيت  اليذين اختفيوا بعيد يقيي اليزعيت اللبنياني اإلميام موسيو الصيدر ورفيت بيينومن  القذافي
الييرئيس الليبييي معميير ولقييائيت فييي ذلييك الونييس مييا  1978أغسييطس آ / 31فييي لليبيييا 

 القذافي )لبنان(؛
 التعذيب  ومالحقة مرتكبي  )فرنسا(؛منا عمليات  137-121
جييييراءات لونييييف التعييييذيب  بمييييا فييييي ذلييييك التعييييذيب الجنسييييي اتخيييياذ إ 137-122

 )كوستاريكا(؛
المحتجزين  بما في ذليك معاملة سوء تعذيب و لجميا أنواع الوضا حد  137-123

 )سلوفينيا(؛أساليب غير مشروعة في استجوابيت استخدام 
  ييي والقضيياء علالتعييذيب ومكافحتيي  منييا الرامييية إلييو جيودهييا  تكثيييف 137-124

 واالنضمام إلو البروتوكول االختياري التفانية مناهضة التعذيب )لكسمبرغ(؛
جبيييير و   جميييييا ادعيييياءات التعييييذيبوبنزاهيييية فييييي اا التحقيييييق فييييور ضييييمان  137-125

 لاللتزامات الدولية لليبيا بموجب اتفانية مناهضة التعذيب )التفيا(؛اا الضحايا وفق
معامليييية سييييوء تعييييذيب و وضييييا حييييد لكافيييية اإلجييييراءات الال ميييية لتخيييياذ  ا 137-126

ومسييياءلة  فيييي جمييييا حييياالت التعيييذيب المزعوميييةاا فيييور لمحتجيييزين  وضيييمان التحقييييق ا
 )أيرلندا(؛ المسنولين

لعقييييا  البيييدني  بميييا فييييي ذليييك بتيييير التييييي تسيييمف باتشيييريعات تعيييديل ال 137-127
 األعضاء  وتجريت التعذيب )إسبانيا(؛

للمعيايير اا وفقيالحتجا  التعسفي وضيمان معاملية المحتجيزين وضا حد ل 137-128
 الدولية )سويسرا(؛

االنتياكيييات والتميييييز ضيييد رعاييييا وضيييا حيييد لالحتجيييا  التعسيييفي ومنيييا  137-129
 )شيلي(؛ البلدان الثالثة وبعض فئات الموا نين الليبيين

النتياكييات لاا تشييكل مصييدر التييي غييير القانونييية  أميياكن االحتجييا إغييالق  137-130
 جسيمة لحقوق اإلنسان )تشاد(؛ال

 ؛ال(مكافحة استخدام العنف كسالح للحر  )أنغوير لتداباتخاذ  137-131
فيي  تجريت العنف ضد الميرأة  بميالواضحة ونابلة للتنفيذ اعتماد أحكام  137-132

 ذلك العنف المنزلي والجنسي )التفيا(؛
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 )األردن(؛ الجيود الرامية إلو حماية األ فال من العنفمواصلة  137-133
 تعزيييز الحماييية القانونييية والسياسييية التييي تضييمن حقييوق الطفييلمواصييلة  137-134

 )صربيا(؛
 )فرنسا(؛بالبشر وبيا البشر االتجار مكافحة  137-135
بالبشيير فييي البحيير األبيييض المتوسيي  التصييدي بمزيييد ميين القييوة لالتجييار  137-136

 )السنغال(؛
 )مصر(؛بالبشر اهرة االتجار ظلتشريعات الال مة لمكافحة اعتماد ا 137-137
 يا(؛)ليتوان تجار بالبشرجميا أشكال االلمنا ن تشريعات اعتماد وس 137-138
األشيييخاص وتييييريبيت بلمكافحييية االتجييار الال مييية جمييييا التييدابير اتخيياذ  137-139
 حقوق اإلنسان واستغالل المياجرين )أوروغواي(؛انتياكات ومنا 
 ة )إندونيسيا(؛يالحكومالييئات جميا لبرامج بناء القدرات  تعزيز 137-140
خيييار  نطيييياق اسيييتقالل القضييياء  ووضيييا حيييد لعملييييات اإلعيييدام تعزييييز  137-141

 (؛السجون )فرنساإدارة التعسفي  وتعزيز حتجا  القضاء  واال
إلو بناء إعادة بناء منسسات الدولة  وبخاصة تعزيز جيودها الرامية إلو  137-142

حمييي حقييوق اإلنسييان يالواجبيية و األصييول حتييرم ينييوي وفعييال ومسييتقل جيييا  نضييائي 
 للمعايير الدولية )النمسا(؛اا للمحتجزين وفق

التييي تتلقاهييا ميين ميين خييالل بنيياء القييدرات والمسيياعدة التقنييية أن تتخييذ   137-143
الستعادة وتعزيز المنسسات الو نية األساسية إلدارة التدابير الال مة المجتما الدولي  

العيام والشير ة  نائيبالقضيائي  ومكتيب الجيا  العدالة وسيادة القانون  بما في ذلك ال
 )البرا يل(؛

حقيييوق وتجييياو ات نتياكيييات الجاريييية الميييا التحقيقيييات اون الكاميييل التعييي 137-144
 )ناميبيا(؛ اإلنسان
مرتكبيي الجيرائت وأعمييال عيدم إفيالت جمييا التيدابير الال مية لضيمان اتخياذ  137-145

 )األرجنتين(؛من العقا  العنف وانتياكات حقوق اإلنسان كافة 
جميييا المسيينولين عيين مزعوميية ومسيياءلة جميييا الجييرائت ال التحقيييق فييي 137-146

للمعييايير الدولييية اا اإلنسيياني وفقيي الييدولي انتياكييات وتجيياو ات حقييوق اإلنسييان والقييانون
 ؛)نبرص(
لعداليية لجميييا المسيينولين عيين انتياكييات حقييوق اإلنسييان ضييمان تقييديت  137-147
 (؛حق في محاكمة عادلة )بلجيكاللاا بخاصة وفقللمعايير الدولية  و اا وفق



A/HRC/30/16 
 

 

GE.15-12391 29/34 

 

الجيييييود الرامييييية إلييييو التحقيييييق فييييي جميييييا االدعيييياءات المتعلقيييية تعزيييييز  137-148
  وغييير ذلييك ميين االنتياكييات تعييذيب واالختفيياء القسييري واإلعييدام بييججراءات مييوجزةبال

 لعدالة )إيطاليا(؛لوتقديت المسنولين 
في  قوق اإلنسان  بماحمسنولة عن انتياكات المساءلة جميا األ راف  137-149

 والتعذيب والوفاة أثناء االحتجا  )ليتوانيا(؛لمدنيين اذلك اختطاف 
دنيقييية ومحاييييدة فيييي جمييييا انتياكيييات حقيييوق سيييريعة تحقيقيييات إجيييراء  137-150

مسيياءلة المسيينولين ضييد النسيياء واأل فييال  و االنتياكييات المرتكبيية سيييما  اإلنسييان  ال
 )سلوفينيا(؛ عنيا
  بمييييا فييييي ذلييييك اغتيييييال اإلنسييييان التحقيييييق فييييي انتياكييييات حقييييوقضييييمان  137-151

لعداليية )المملكيية المتحييدة لالصييحفيين والمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان  وتقييديت مرتكبييييا 
 لبريطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية(؛

االعتييييداء تحقيقييييات نزيييييية وشيييياملة وفعاليييية فييييي جميييييا حيييياالت إجييييراء  137-152
جمييا لمدافعين عين حقيوق اإلنسيان والصيحفيين  ومسياءلة ضد اوالمضايقة والترهيب 

 مرتكبييا )التفيا(؛
 2011فيييي حيييوادا نتيييل الصيييحفيين منيييذ تشيييرين األول/أكتيييوبر التحقييييق  137-153

 لعدالة )اليونان(؛مرتكبييا لوتقديت 
الال مة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان التدابير اتخاذ  137-154

العنيف  بميا فيي ذليك التحقييق فيي االعتيداءات واالغتيياالت وتعزييز آلييات مين أعميال 
 المساءلة )ألمانيا(؛

علو المدافعين عن حقيوق اإلنسيان  االعتداءات جراءات لونف اتخاذ إ 137-155
 للمعايير الدولية )السويد(؛اا لجرائت وفقا هذ  والت كد من مساءلة مرتكبي

لقيوات المواليية للحكومية عين مساءلة الضمان بدون ت خير تدابير اتخاذ  137-156
والبنيو الميدنيين عن ممتلكيات  االستيداف العشوائي للمدنيين والسفن المدنية  فضالا 

 (؛وضا حد لمناخ اإلفالت من العقا  )تركيامن أجل التحتية  
أفيراد الميليشييا اليذين يعفيي اليذي  2012لعيام  38رنت القانون تعديل  137-157

مييين اا تماميييانتياكيييات لحقيييوق اإلنسيييان ويرتكبيييون اليييدولي اإلنسييياني القيييانون ينتيكيييون 
 ؛)إسبانيا(العقا  
مرتكبيي مين أجيل مسياءلة عاونيا ما المحكمة الجنائيية الدوليية مواصلة ت 137-158

النضييمام إليو نظييام رومييا الشييروع فييي عمليية اليت  و عمياحقييوق اإلنسيان عيين أانتياكيات 
 األساسي )لكسمبرغ(؛
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ومواءميييية  نظيييام روميييا األساسييييي للمحكمييية الجنائيييية الدولييييةاالنضيييمام إليييو  137-159
لتعييياون بشييي ن اجدرا  أحكيييام بييي  بميييا فيييي ذليييك بالكاميييل ميييا هيييذا النظيييامتشيييريعاتيا الو نيييية 

اإلبيادة الجماعيية والجيرائت ضيد فيي جيرائت تحقييق   وبشي ن الالفوري والكامل ما المحكمية
 محاكت الو نية )إستونيا(؛الأمام سنولين عنيا ومحاكمة الماإلنسانية وجرائت الحر  

لقانون اليدولي لحقيوق ا مرتكبي انتياكات وتجاو ات ماالتحقيق ضمان  137-160
التييابعين لجميييا أ ييراف النييزاع ومحيياكمتيت وتونيييا  اإلنسييانيالييدولي اإلنسييان والقييانون 

الجنائيية الدوليية فيي هيذا ا المحكمية ميوالتعاون   للمعايير الدوليةاا وفقعقوبات علييت 
 )الجميورية التشيكية(؛ مجالال

المحكمية الجنائيية الدوليية فيي التحقيقيات التيي تجريييا بنياء ميا التعياون  137-161
 )كوستاريكا(؛ ياواالمتثال لتوصياتعلو نرار من مجلس األمن 

بقيييرار  بالتعييياون ميييا المحكمييية الجنائيييية الدوليييية عميييالا الوفييياء بالتزامييييا  137-162
لمواجييية للمحكمية (  وتسيليت سيييف اإلسيالم القيذافي 2011)1970مجليس األمين 

للمحكمية فيي  التابعية لقيرار دائيرة االسيتئنافاا ضد اإلنسانية وفقاتيام  بارتكا  جرائت 
 )أستراليا(؛ 2014أيار/مايو 

لضيحايا العنييف الجنسييي المسييتحقة لتحدييد التعويضييات إنشياء آلييية مناسييبة  137-163
 وانيا(؛)ليت

لقيوانين التيي تحميي اتنفيذ للمحكمة بوصول ضحايا العنف الجنسي ضمان  137-164
 )لكسمبرغ(؛بصورة فعالة المرأة 
مواصييييلة التعيييياون مييييا المحكميييية و . وإنصييييافيا العداليييية االنتقاليييييةتعزيييييز  137-165

 الجنائية الدولية والنظر في التصديق علو نظام روما األساسي )فرنسا(؛
جميييا مرتكبييي انتياكييات تقييديت خطيي  للعداليية االنتقالييية لضييمان وضييا  137-166

 عدالة )سيراليون(؛للحقوق اإلنسان 
الجيييود الدولييية الرامييية إلييو المسياعدة فييي اسييتعادة سيييادة القييانون دعيت  137-167

 وتطوير العدالة االنتقالية في البلد )تايلند(؛
ي وتفعييييل نيييانون العدالييية نجييياح الحيييوار اليييو نلمزييييد مييين الجييييود بيييذل  137-168

 االنتقالية )الكويس(؛
فيي   يتضمن التحقييق جدول أعمال بش ن العدالة االنتقالية والمساءلةوضا  137-169

كجيزء جبير الضيحايا ودفيا تعويضيات لييت   المسينولين و سياءلة التعيذيب ومادعاءات جميا 
 (؛من عملية صياغة إ ار لالنتقال السياسي في ليبيا )هولندا

وأمييياكن عبيييادتيت  سيييالمة المييينمنين ضيييمان الحريييية الدينيييية و لتيييدابير اتخييياذ  137-170
 بغض النظر عن عقيدتيت )كولومبيا(؛
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تشيييريعية  بميييا فييي ذليييك فيييي الدسييتور  مييين أجيييل عملييية و تيييدابير اتخيياذ  137-171
 حريية التعبيدو  ييةحريية الدينالالقضاء علو التحريض علو العنف وتكرار اليجميات ضيد 

 (؛فيردي كابو)
واد القانون الجنائي التي تنال من حرية التعبير وتكيوين م إعادة النظر في 137-172

 الجمعيات والتجما )ليتوانيا(؛
جميييا األحكييام الييواردة فييي نييانون العقوبييات وغيرهييا ميين القييوانين إلغيياء  137-173

نيييود   والت كييد ميين عييدم وجييود القييذف والتشيييير وتشييوي  السييمعةتجييرم التييي واألنظميية 
 لعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )التفيا(؛لاا علو حرية التعبير وفق

نيانون العقوبيات لضيمان الممارسية الفعليية لحريية اليرأي إعادة النظير فيي  137-174
 للمعايير الدولية )لكسمبرغ(؛اا وفق  والتعبير دون الخوف من االنتقام

وسيائل مواتية لبيئة وتوفير مزيد من الخطوات لحماية حرية التعبير اتخاذ  137-175
األعميييال الخيييوف مييين دون العميييل بحريييية  دون تميييييز  و يمكنييييا مييين خاللييييا اإلعيييالم 
 أو العقا  التعسفي )الواليات المتحدة األمريكية(؛ يةاالنتقام
ر السيلمي  عن حريية التجميا والتظياه حرية الرأي والتعبير  فضالا احترام  137-176

 وبخاصة حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان )فرنسا(؛
تحييد ميين الحريييات التييي  مييواد نييانون العقوبييات الليبيييإعييادة النظيير فييي  137-177

قييت فيي حريية التعبيير حلممارسيتيت المحتجيزين واإلفرا  عن جمييا األفيراد   األساسية
 وتكوين الجمعيات )إستونيا(؛السلمي والتجما 

 تمثيل المرأة في مناصب صنا القرار )رواندا(؛ يادة  137-178
عملييييات العدالييية الحيييياة العامييية والدسيييتور و مشييياركة الميييرأة فيييي ضيييمان  137-179

 االنتقالية )جنو  أفريقيا(؛
السياسييية والحييياة فييي الحييياة سيية لتعزيييز مشيياركة المييرأة اتخيياذ تييدابير ملمو  137-180

 المبذولة لحل الصراعات وبناء الدولة )النمسا(؛العامة  بما في ذلك في الجيود 
جعطييياء األولويييية للحقيييوق بالجييييود المبذولييية فيييي مجيييال التنميييية تعزييييز  137-181

 حدة(؛االنتصادية واالجتماعية والثقافية )اإلمارات العربية المت
علو تكثيف الجيود الو نية الرامية إلو إدميا  حقيوق األشيخاص لعمل ا 137-182

ة تسيتجيب الحتياجياتيت لبرامج و نية شياملاا في إ ار النظام القانوني وفق ذوي اإلعانة
 )البحرين(؛

السياسيييي التيييام خاصييية بتمثيلييييا حقيييوق األنلييييات  فيميييا يتعليييق ضيييمان  137-183
 والكامل )تشاد(؛
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 لالتفانيات الدولية )تشاد(؛اا أمن المياجرين وفقضمان  137-184
فيي  بميا  لتعزييز وحمايية حقيوق العميال الميياجريناتخياذ تيدابير مواصلة  137-185
 في حالة األ مات )الفلبين(؛ذلك 
مقيميين أو للميياجرين الالواجبة كافية لحقوق اإلنسان الحماية ضمان ال 137-186

 )رواندا(؛الذين يعبرون الحدود 
وبوج  خاص الميياجرين العيابرين فيي  يريقيت حقوق المياجرين  ضمان  137-187
 غير المصحوبين )هندوراس(؛مياجرات  واأل فال ن األوروبية  والالبلداإلو 
القيييييام علييييو وجيييي  السييييرعة بوضييييا القييييوانين الال ميييية لليجييييرة واللجييييوء  137-188

 )أوغندا(؛
اا داخلييالرامية إلو حمايية األ فيال والميياجرين والمشيردين مضاعفة الجيود  137-189

 )كوستاريكا(؛
لواجبية لضمان حماية أفضل لحقوق اإلنسيان االخطوات اتخاذ مزيد من  137-190

 )كا اخستان(؛اا شردين داخلياللجوء والمياجرين والمملتمسي الجئين و ل
كيانوا محيرومين مين كرامة المياجرين والمشردين والالجئين  سيواء  صون   137-191

 لموت )سويسرا(؛كانوا معرضين لأو  حرية التنقل 
ملتمسييييي لجيييية محنيييية المييييياجرين و خطييييوات عاجليييية وفورييييية لمعااتخيييياذ  137-192

اللجيوء والالجئيين وضيحايا االتجيار البشير فييي ليبييا  وضيمان االحتيرام الكاميل لحقييوق 
الييذي يسييتيدف   بمييا فييي ذلييك منييا العنييف ضييد المييرأة والعنييف الواجبيية ليييت اإلنسييان

 الطوائف الدينية )كندا(؛ عضاءأ
ملتمسيييي الالجئيييين و جمييييا اإلجيييراءات الال مييية لضيييمان حمايييية اتخييياذ  137-193

اللجييوء  بمييا فييي ذلييك تييوفير إمكانييية تسييجيل المواليييد لجميييا األ فييال الييذين يولييدون 
 1967وتوكوليييا لعييام بوضييا الالجئييين وبر  لخاصييةليبيييا  والتصييديق علييو االتفانييية ا فيي

 )نيو يلندا(؛
اسييييييتراتيجية شيييييياملة لتلبييييييية احتياجييييييات الالجئييييييين واألشييييييخاص وضييييييا  137-194

أل فيال اليذين يوليدون اضيمان تسيجيل لتدابير  واتخاذالنزاع  بسبب اا ليالمشردين داخ
 اللجوء من أفريقيا جنو  الصحراء )المكسيك(؛ملتمسي في ليبيا  ما التركيز علو 

 معالجة مس لة التشرد الداخلي )أذربيجان(؛الرامية إلو جيودها مواصلة  137-195
شيييياملة لمعالجيييية مشييييكلة التشييييرد الييييداخلي تسييييمف وضييييا اسييييتراتيجية  137-196

ر الحماييية يالعودة إلييو ديييارهت  وفييي غضييون ذلييك  تييوفبيياا داخليييألشييخاص المشييردين ل
 ليت )النمسا(؛ والمساعدة
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فييي  اومسيياعدتي اا داخليييالتشييرد المجتمعييات التييي اضييطرت إلييو حماييية  137-197
 (؛)أوروغواياا ي وعى يختارونيا خر أماكن أاألصلية أو  االعودة إلو موا ني

بمييا فييي  اا للمشييردين داخليييالواجبيية حقييوق اإلنسييان الكامليية لحماييية ال 137-198
ة يالصيييحوكيييذلك إليييو الخيييدمات الوصيييول إليييو المنيييا ق اآلمنييية  بتمكيييينيت مييين ذليييك 

لعودة الطوعية واآلمنية ل  عند اإلمكانالدعت  تقديت واالجتماعية والتعليت دون تمييز  و 
 يت األصلية )ألمانيا(؛ن واإلو ماا للمشردين داخلي

وتحدييييد الثغيييرات فيييي تعزييييز   جيودهيييا فيييي مكافحييية اإلرهيييا تكثييييف  137-199
 و لب المساعدة من المجتما الدولي )إثيوبيا(؛  وحماية حقوق اإلنسان

إلرهيا  عنيد مكافحتييا لمبيادا حقيوق اإلنسيان وسييادة القيانون احترام  137-200
 )السويد(؛

تييزال  اللعصييابات اإلرهابييية التييي الجيييود التييي تبييذليا فييي مكافحيية ا مواصييلة 137-201
 )العراق(؛اا أبشا الجرائت ضد اإلنسانية يوميترتكب 
الجماعييييات اإلرهابييييية التييييي تزعييييزع اسييييتقرار البلييييد مواصييييلة الكفيييياح ضييييد  137-202

اإلرهابيية األعميال و كقاعدة لوجستية لتنظييت العدييد مين أشيكال االتجيار بالبشير    وتستخدم
 )السنغال(.

جميا االستنتاجات والتوصيات الواردة فيي هيذا التقريير تعبعير عين مونيف اليدول التيي و -138
 .ندمتيا والدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يُفيت أنيا تحظو بت ييد الفريق العامل ككل
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