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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــح ووجــب ـرار لـ قــو
اإلنسـ ـ ــا 1/5ر دورت ـ ـ ـ الثانيـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين الف ـ ـ ـ ة مـ ـ ــن  4إىل  15أيار/مـ ـ ــايو  .2015وأُجـ ـ ــرن
السـتعراض املتعلــق بليبيـا ا لســة السادســة عشـرة املعقــودة  13أيار/مـايو  .2015وتـرأو وفــد
ليبيــا وكيـ و ارة ايارجيــة والتعــاو الــدوسر الســيد ســن علــت دمــد الصــعا .واعتمــد الفريــق العامـ
التقرير املتعلق بليبيا جلست الثامنة عشرة املعقودة  15أيار/مايو .2015
 -2و  13ك ــانو الثاا/ين ــاير 2015ر اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــاس
(اجملموعة الثالثية) لتيسا استعراض احلالة ليبيا :جنوب أفريقيا والسلفادور وملديف.
 -3وعم ـالا بح ك ــار الفق ــرة  15مـ ـن مرف ــق ـ ـرار ل ـ ق ــو اإلنس ــا 1/5ر والفق ــرة  5م ــن
مرفق رار اجملل 21/16ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ليبيا:
(أ)

تقرير وطر (الوثيقة )A/HRC/WG.6/22/LBY/1؛

(ب) جتميـ ـ ـ ـ ـ ـ للمعلوم ـ ـ ـ ـ ــات أعدتـ ـ ـ ـ ـ ـ املفوض ـ ـ ـ ـ ــية الس ـ ـ ـ ـ ــامية حلق ـ ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا (الوثيق ـ ـ ـ ـ ــة
)A/HRC/WG.6/22/LBY/2؛
(ج) مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامية حلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (الوثيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.)A/HRC/WG.6/22/LBY/3
 -4وأُ يل ــىل إىل ليبي ــا ع ــن طري ــق اجملموع ــة الثالثي ــة ائم ــة أس ــالة أع ــد ا س ــلفا البل ــدا التالي ــة:
ا مهوري ــة التش ــيكيةر وسـ ــلوفينيار والس ــويدر وكينيـ ــار ولياتنش ــتاينر واملكسـ ــي ر واململك ــة املتحـ ــدة
لربيطاني ــا العوم ــد وأيرلن ــدا الش ــماليةر وهولن ــدا .وسك ــن الط ــالع عل ــد ه ــذ األس ــالة عل ــد املو ـ ـ
الشبكت ايارجت للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أف ــاد وكي ـ ـ و ارة ايارجيـ ــة والتع ــاو الـ ــدوس بـ ــح ليبيـ ــا ــهدت بعـ ــد السـ ــتعراض الـ ــدورن
الشــام األول حت ــولا سياس ــيا جــذريا .فان ــدلعىل الث ــورة  17ــبا /فرباير 2011ر وأعق ــب ل ـ
س ـ ــقو النو ـ ــار الس ـ ــابق وإع ـ ــال التحري ـ ــر تش ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  .2011وص ـ ــا بىل املر ل ـ ــة
النتقالية حتديات أمنيـة ومسسسـية .وتضـاعفىل نتيةـة للماـاطر األمنيـة واأل مـة السياسـية التحـديات
ــال قــو اإلنســا يــت تعرضــىل ليبيــا ألعمــال إرهابيــة وانتشــار األســلحة .وأثــر ل ـ تــحثاا
س ــلبيا عل ــد احلال ــة اإلنس ــانيةر وتس ــبب تشـ ـريد الس ــكا وتعطيـ ـ اي ــدمات املقدم ــة للمـ ـواطن ر
وا ل الرعاية الصحية والتعليم العديد من املد واملناطق.
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 -6وأعــرب وكي ـ الــو ارة عــن ــكر مي ـ البلــدا الــل ــدمىل الــدعم لليبيــا ا اف ـ الدوليــة
وامليادين املاتلفةر ل سـيما بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم ليبيـا ورئـي البعثـةر السـيد برنـاردينو ليـو ر
هود إجناح احلوار.
 -7وأك ــد أنـ ـ خ ــالل عملي ــة الس ــتعراض األوىل ال ــل ج ــرت تشـ ـرين الث ــاا/نوفمرب 2010ر
ــا ت  66توص ــية م ــن أص ـ  120توص ــية القب ــولر وأ اط ــىل ليبي ــا علم ـا ب  24توص ــيةر وأ يل ــىل 30
توصــية للدراســة .وبعــد ثــورة ــبا /فربايرر أعيــد النوــر التوصــيات الــل أ يلــىل للدراســة .وُبلــىل
مجي ـ هــذ التوصــيات عــدا وا ــدة يــت ُبلــىل جزئي ـ ا فقــو .وُبلــىل مجي ـ التوصــيات الــل أ ــيو
علم ـ ا هبــا عــدا أرب ـ توصــيات .ومت بــذل بــول مــا موع ـ  115توصــية عــدا توصــية وا ــدة ُبلــىل
جزئي ا .ومل تسمح األ داث الل هد ا ليبيا بتنفيذ بعض التوصيات.
 -8وأدى ال ـ اث الســل الــذن خلفت ـ السياســات واملمارســات الدكتاتوريــةر الــل دامــىل أكثــر
مــن أربعــة عقــودر إىل رمــا الشــعب اللي ـ مــن الســتفادة مــن ثروات ـ وم ـوارد ال تصــادية بنــاء
تل ــف اجمل ــالتر و ــا ل ـ ــالت التعل ــيم والص ــحة
مسسس ــات الدول ــة عل ــد أس ـ س ــليمة
واإلس ــكا  .وأث ــر لـ ـ س ــلب ا عل ــد قتـ ـ طاع ــات واس ــعة م ــن الش ــعب الليـ ـ يقو ه ــا ال تص ــادية
والجتماعية والثقافية.
 -9وعل ــد ص ــعيد احلق ــو املدني ــة والسياس ــيةر اس ــتادر النو ــار الس ــابق أس ــاليب القم ـ ر وتص ــفية
املعارض السياسـي ر وتقييـد ريـة الـرأنر وعر لـة التعدديـة السياسـيةر واسـتبدال مفهـور املواطنـة وفهـور
الــولء للنوــار .وُت ـ فيمــا يعــر وذيــة ســةن أبــو ســليم أكثــر مــن  1 270ســةين ا عــار .1996
ونوم ــىل رابط ــة ألسـ ـر الض ــحايا ه ــذ املذي ــة مو ــاهرة س ــلمية بنع ــا ن .وواجه ــىل ـوات النو ــار
الس ــابق ه ــذ املو ــاهرة بشراس ــة وارتكب ــىل جـ ـرائم ــرب وجـ ـرائم ض ــد اإلنس ــانية وانتهاك ــات جس ــيمة
حلقــو اإلنســا  .ورد اجملتم ـ الــدوس عل ــد ل ـ ب ص ــدار ـرار ل ـ األمــن  )2011(1970ال ــذن
أ ــال الوضـ ليبيــا إىل ا كمــة ا نائيــة الدوليــةر والقـرار  )2011(1973الــذن أنشــاء منطقــة وــر
ض ــوء ا ـ ـرائم وعملي ــات القم ـ ـ ال ـ ـل ترتكبه ــا ـ ـوات الق ــذا .
ج ــون ون ــي عل ــد اي ــة امل ــدني
واســتمرت املواجهــات ب ـ ـوات النوــار والث ـوارر بــدعم مــن ـوات التحــالف الــدوسر إىل ـ إعــال
التحرير  23تشرين األول/أكتوبر .2011
 -10و آ ار/مــارو 2012ر وجهــىل ليبيــا دعــوة دائمــة إىل اإلج ـراءات اياصــة .ووافقــىل علــد
الســماح للفريــق العامـ املعــر بال تةــا التعســفت والفريــق العامـ املعــر يـالت الختفــاء القســرن
بزي ــارة البل ــدر ولك ــن مل ت ــتم يار م ــا ـ ـ ا  .ووجه ــىل ليبي ــا ال ــدعوة أيضـ ـ ا إىل املف ــوض الس ــامت
حلقو اإلنسا لزيارة البلد.
ــال قــو اإلنســا ر أفــاد وكيـ الــو ارة بـح املــادة  2مــن
 -11وفيمــا يتعلــق بــحبر التطــورات
الب ــاب األول م ــن اإلع ــال الدس ــتورن الص ــادر  3آب/أغس ــط  2011ت ــني عل ــد أ تعمـ ـ
الدول ــة عل ــد إ ام ــة نو ــار سياس ــت م ــدا دسقراط ــت مب ــر عل ــد التعددي ــة السياس ــية واحلزبي ــةر و لـ ـ
هبد التداول السلمت للسلطة.
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 -12ويتن ــاول الب ــاب الث ــاا مس ــحلة احلق ــو واحلري ــات العام ــة .وتكفـ ـ امل ــادة  1احلق ــو اللعوي ــة
والثقافيــة لكافــة مكونــات اجملتم ـ اللي ـ ر وــا ل ـ األمــا يق والتبــو والط ـوار  .وووجــب املــادة 7ر
تلتــزر الدول ــة بص ـو قــو اإلنس ــا واحلري ــات األساســيةر وتعم ـ عل ــد إصــدار تش ـريعات جدي ــدة
لض ــما ه ــذ احلق ــو واحلري ــات .وتكف ـ امل ــادة  5احلماي ــة لألموم ــة والطفول ــة والش ــياوخةر ورعاي ــة
النَشء والشباب و ون ال تياجات اياصة.
 -13وبــدأت ائياــة التحسيســية لصــياغة مشــروع الدســتور عملهــا  21نيســا /أبري  2014و ــدمىل
 24كــانو األول/ديســمرب بعــض املق ــات للمتاصص ـ وأصــحاب املصــلحة وجملثلــت اجملتم ـ املــدا
مر لة إعادة الصياغة.
للمنا شةر وستسخذ وجهات نورهم العتبار
 -14وأنش ـ اجملل ـ الــوطر للحريــات املدنيــة و قــو اإلنســا ووجــب القــانو ر ــم  5لعــار 2011
وفق ـا ملبــادا بــاري  .ويهــد اجملل ـ إىل صــو احلقــو املدنيــة وتعزيزهــا والــدفاع عنهــار ورصــد انتهاكــات
تل احلقو وتوثيقهار ودعم وتشةي منومات اجملتم املدا.
 -15وأنشــاىل أيض ـ ا اللةنــة املعنيــة ب ـاجملتم املــدا ووجــب الق ـرار ر ــم  649لعــار  .2013وختــتي
اللةنــة بتســةي منومــات اجملتم ـ املــدا ورصــدها لضــما اضــطالعها بعملهــا وفق ـ ا للتش ـريعات القائمــة.
ا ما يزيد علد  3 000من هذ املنومات.
وسةلىل اللةنة
 -16وفيمــا يتعلــق بالعدالــة النتقاليــة واملصــاحلة الوطنيــةر أ ــار وكي ـ الــو ارة إىل اعتمــاد عــدد مــن
القـوان والقـراراتر وــا لـ القــانو ر ــم  29لعــار  2013بشــح العدالــة النتقاليــةر الــذن ألعــد
القــانو ر ــم  17لعــار  2012وأنشــح هياــة لتقصــت احلقــائق واملصــاحلة الوطنيــةر وصــندو ا للضــحايار
ومكتبا ألم املوامل.
 -17وتشــم الق ـوان األخــرى املعتمــدة القــانو ر ــم  29لعــار  2012بشــح احلــق تحســي
األ ـزاب والنتس ــاب إليهــار والق ــانو ر ــم  65لع ــار  2012بشــح تنو ــيم ــق التو ــاهر الس ــلمتر
والقانو ر م  10لعـار  2013بشـح جتـر التعـذيب والختفـاء القسـرن والتمييـزر والقـانو ر ـم 11
لع ــار  2013بش ــح تع ــدي م ـواد ــانو العقوب ــات و ــانو اإلج ـراءات ا نائي ــة العس ــكرية لل ــني
علــد عــدر داكمــة املــدني أمــار ا ــاكم العســكريةر والقــانو ر ــم  50لعــار  2012بشــح تعــويض
األســرى السياســي  .وأصــدر رئــي الــو راء الق ـرار ر ــم  39لعــار  2012بشــح تشــكي نــة دائمــة
ليبيا.
و ارة العدل لرصد الة قو اإلنسا
 -18وفيم ــا يتعل ــق ب ــاحلقو ال تص ــادية والجتماعي ــة والثقافي ــةر اعتُم ــد ــانو لرف ـ احل ــد األد
لألجــور بالقطــاع العــار ورف ـ احلــد األد للبــدلت األساســية والتحمينــات الجتماعي ـة .وفيم ـا يتعلــق
بالتنميــة األس ـريةر مت تحســي صــندو دعــم الــزواج الــذن يهــد إىل مســاعدة املقبل ـ علــد الــزواج.
واعتمــد أيض ـا القــانو ر ــم  63ئــار  2012الــذن أنشــاء هياــة ملكافحــة الفســادر والقــانو ر ــم 18
لعار  2013بشح قو ا ماعات الثقافية واللعوية.
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ــبا /فرباير ع ــار 2014ر وفق ـا لق ـرار ل ـ
 -19وفيم ــا يتعل ــق ب ــاحلق التعل ــيمر وض ــعىل
ا امعة العربية ر م  391لعار 2007ر خطـة وطنيـة لتنفيـذ ايطـة العربيـة لل بيـة علـد مبـادا قـو
اإلنسا .
بـ ــح رب املـ ــدارو ملكـ ــا سـ ــكنهم.
 -20و امـ ــىل و ارة ال بيـ ــة والتعلـ ــيم ب حلـ ــا الطـ ــالب النـ ــا
وأ ام ــىل الدول ــة أيض ـ ـ ا م ــدارو املايم ــاتر وتكفل ــىل بنق ـ ـ الط ــالب إىل امل ــدارو .وأنش ـ ـ أيض ـ ـ ا
بـو ارة ال بيــة والتعلــيم .وأنشـاىل أيضـ ا مدرســة خاصـة لألطفــال املصــاب بــحورار
مكتـب لشــسو النــا
مستشفد طرابل الط .
 -21وفيم ــا يتعل ــق ي ــق ا ماع ــات الثقافي ــة التعل ــيمر اعتم ــد الق ــانو ر ــم  18لع ــار 2013
بشــح قــو ا ماعــات الثقافيــة واللعويــة .وســتدرج اللعــة األما يعيــة ضــمن م ـواد املنــاه الدراســية
للصفو من األول إىل الراب للمدارو البتدائية املناطق الل تتحدث هذ اللعة.
 -22وتقــدر الدولــة الرعايــة الصــحية ان ـ ا للم ـواطن  .وجنــح البلــد القضــاء علــد ــل األطفــالر
فــال وجــود ئــذا املــرض ليبيــا منــذ أكثــر مــن  25عامـ ار وهــو مــا أكدت ـ منومــة الصــحة العامليــة .وم ـ
لـ ـ ر ــهد النو ــار الص ــحت ليبي ــا ت ــدهورا مس ــتمرا من ــذ مطلـ ـ تس ــعينيات الق ــر املاض ــت بس ــبب
العقوبات الدولية الل فرضىل علد ليبيا ومعادرة عدد كبا من الكوادر الطبية الوطنية للبلد.
 -23وتواج ـ ليبيــا بــال ـ حتــديات صــعبة حتــول دو تعزيــز قــو اإلنســا وســيادة القــانو .
وتتطلب هذ التحديات دعما فعالا وملموسا من اجملتم الدوس .وفيما يلت أبر هذ التحديات.
 -24املا ــاطر األمني ــة املرتبط ــة بالتوسـ ـ أنش ــطة املنوم ــات اإلرهابي ــة :ف تك ــب ه ــذ املنوم ــات
انتهاكــات جســيمة حلقــو اإلنســا ر وتســتهد الليبيـ واألجانــب علــد ــد سـواء .وردا علــد س ـسال
م ــن كيني ــار أك ــد وكي ـ ـ ال ــو ارة أ احلال ــة تتطل ــب إجـ ـراءات عاجل ــة ل ــدعم املسسس ــات األمني ــة املعني ــة
وواجهة هذ الواهرة.
 -25وفيمــا يتعلــق باملــدافع عــن قــو اإلنســا ر أكــد وكي ـ الــو ارة أن ـ ينبعــت أ توض ـ علــد
ســبي الســتعةال خطــة وطنيــة إلعــادة بنــاء مسسســات الدولــة .ومــن املهــم خصوص ـا تنفيــذ برنــام
فع ـ ــال لن ـ ــزع الس ـ ــالح وتسـ ـ ـريح األفـ ـ ـراد وإدم ـ ــاجهمر إط ـ ــار خط ـ ــة للتنمي ـ ــةر بش ـ ــك ص ـ ــحيح
اســتعادة األمــن والســتقرارر وتفعي ـ ا هــا القضــائتر ومن ـ
مسسســات الدولــةر واإلســهار بــذل
اإلفالت من العقاب.
 -26و ــد تس ــبب العن ــف املسـ ــلح ال ــذن و ـ ـ أخ ــاا تش ـ ـريد ا ل م ــن الس ــكا  .وينبعـ ــت
إىل البلـ ــدا اجملـ ــاورة أيض ـ ـ ار واختـ ــذت فع ـ ـالا بعـ ــض اإلج ـ ـراءات
للحكومـ ــة أ تتعام ـ ـ م ـ ـ النـ ــا
لتزويدهم بالنقود واملساعدات العينية وإعانات اإلجيار.
 -27وتعــاا ليبيــا مــن ائةــرة غــا الشــرعيةر وتســعد إىل مواجهــة هــذا التحــدن بالتعــاو م ـ الــدول
اجمل ــاورة والحت ــاد األورويب .وليبي ــا ليس ــىل بل ــدا مص ــدرا للهة ــرة ولك ــنر ب ــاأل رىر بل ــد عب ــور .وتش ــك
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هـذ الوــاهرة عباـا ثقــيالا علــد ا تصــاد البلــد وتــسثر أيضـا علــد األمــن .ولــذل ل تقـ مســسولية التصــدن
للهةرة غا الشرعية علد ليبيا فقو ولكن تتطلب جهودا مش كة علد الصعيدين اإل ليمت والدوس.
 -28ولالســتةابة للتطلعــات املشــروعة للشــعب اللي ـ املتعلقــة ببنــاء مسسســات تــسدن إىل ا ـ ار
قو اإلنسا واحلريات األساسية واحلفاظ علد كرامة اإلنسا ر وخروج البلد مـن األ مـةر ل بـد مـن
أ يص احلوار الوطر إىل نتيةة ناجحة.
 -29وأعرب وكي الو ارة ددا عن تقدير للفريق العام املعر بالستعراض الدورن الشام وأكد
التزار ليبيا الصاد بعملية الستعراض الدورن الشام .

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30أدىل  85وفدا ببيانات خالل جلسة التحاور .وترد التوصيات املقدمة خـالل احلـوار
الثاا من هذا التقرير.

ا ـزء

 -31وأعربىل تركيا عن لقها ملا حييو بالعم الذن تقور ب القـوات املواليـة للحكومـة مـن اخـتالل
النوار القضائت وإفالت من العقـاب .وأبلعـىل تركيـا عـن وفـاة أ ـد مواطنيهـا املـدني عنـدما تعرضـىل
السفينة الل كا يستقلها لناا املدفعية من األرض.
 -32ور بــىل أوغنــدا ب نشــاء اجمللـ الــوطر للحريــات املدنيــة و قــو اإلنســا وأ ــارت إىل عــدر
وجود إطار واضح للهةرة وفقدا أرواح املهاجرين الذين يسافرو إىل أوروبا عن طريـق البحـر بشـك
مل يسبق ل مثي .
 -33وأعربىل اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها للةهود الل تبذئا ليبيا إلعـادة بنـاء مسسسـا ا
تلــف اجملــالت مــن أج ـ إرســاء ســيادة القــانو وحتقيــق العدالــة الجتماعيــة
علــد أس ـ ســليمة
مي املواطن .
 -34وأعربىل اململكة املتحدة لربيطانيا العومد وأيرلندا الشمالية عن لقهـا إ اء الكتائـب املسـلحة
ال ــل تعم ـ دو عق ــابر واملش ــردينر وعقوب ــة اإلع ــدارر وتض ــاال اجمل ــال أم ــار اجملتم ـ امل ــدار وتقيي ــد
قو املرأة .و ثىل علد التقدر دادثات السالر باألمم املتحدة.
 -35ول وىل الربا ي احلاجة األساسية إىل الو اية واحللول السياسـية واحلـوار الشـام و كـرت أ
التدخالت حلماية املدني ينبعت أ تتم وفقا ملبدأ املسسولية أثناء احلماية.
 -36وأدانــىل مجهوري ــة فن ــزويال البوليفاريــة اس ــتادار الق ــوة حل ـ الن ـزاعر ودع ـىل إىل احل ـوار ورف ــض
التدخ السيادة الليبية.
 -37وطلــب الــيمن إىل جملتمـ الــدوس أ يقــدر الــدعم واملســاعدة إىل ليبيــا مــن أجـ التعلــب علــد
التحديات والصعوبات الل تواجهها التحرك حنو الستقرار و اية قو اإلنسا .
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 -38وأعربــىل ا زائــر عــن تقــديرها للةهــود الــل تبــذئا ليبيــا لتهياــة الوــرو املواتيــة لتعزيــز و ايــة
قو اإلنسا ر وتقد املساعدة إىل الفاات الضعيفة اجملتم .
 -39وأي ــدت أنع ــول املب ــادرات الرامي ــة إىل وض ـ ــد لألعم ــال العدائي ــة ودع ـىل إىل اخت ــا ت ــدابا
حلمايــة املــدني  .وأ ــارت أنعــول أيض ـ ا إىل أ ليبي ــا صــد ىل علــد معو ــم الصــكوك الدوليــة حلق ــو
اإلنسا ر ل سيما الصكوك املتعلقة يقو املرأة.
 -40ول وــىل األرجنتـ مـ القلــق احلالــة اإلنســانية واألمنيــة
األمن .)2014(2174

ليبيــا املشــار إليهــا

ـرار لـ

 -41وأ ــادت أس ـ اليا بــا هود الــل تبــذئا بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم ليبيــا للتوص ـ إىل ـ
سياس ــتر وأعرب ــىل ع ــن لقه ــا إ اء ت ــدهور ق ــو اإلنس ــا الواجب ــة للممثـ ـ السياس ــت والص ــحفي
ال قو اإلنسا وجملثلت اجملتم املدا.
والنا ط
 -42ول وـىل النمسـا تـحثر النســاء واألطفـال واأل ليـات واملشـردين داخليـ ا خاصـة بحعمـال العنــف
ا اريــة .وأعربـىل عــن لقهـا العميــق إ اء التهديــدات والعتــداءات الــل ترتكــب ضــد العــامل بوســائو
اإلعالرر والقضاةر وأعضاء النيابة العامةر وا ام ر واملدافع عن قو اإلنسا .
 -43ور بــىل أ ربيةــا ب نشــاء اجملل ـ الــوطر للحريــات املدنيــة و قــو اإلنســا ر وتوجي ـ دعــوة
دائمــة لرج ـراءات اياصــة .وأ اطــىل علم ـا بالتحــديات الــل تواج ـ ليبيــا معا ــة مســحلة املشــردين
داخلي ا.
 -44وأعربىل البحرين عن تقـديرها لقبـول ليبيـا معوـم التوصـيات الصـادرة عـن الـدورة الستعراضـية
األوىلر وأثنىل علد ليبيا هودها الرامية إىل تعزيز و اية قو املرأةر واملسـاواة بـ ا نسـ ر وتـوفا
ايدمات الصحية اجملانية للمواطن .
 -45وأبــر ت بــنعالديش احلاجــة إىل إعــادة بنــاء مسسســات الدولــةر واحلاجــة إىل حتقيــق املصــاحلة
الوطنيــةر وا ثــار الناجتــة عــن الســتادار العشـوائت لألســلحة .ول وــىل أنـ ينبعــت النوــر األوضــاع
السائدة ليبيا سيا تارخيتر م مراعاة األسباب ا ذرية للعنف البلد.
 -46ورأت بــيالروو أنـ ينبعــت أ يــوفر اجملتمـ الــدوس الــدعم لليبيــا لتلبيــة ال تياجــات اإلنســانية
اجة ماسة إليها.
للفاات األكثر ضعفار وا ل املواد العذائية وغاها من السل الل هت
 -47وأعربىل بلةيكا عن تضامنها مـ الشـعب الليـ وعـن لقهـا إ اء انتهاكـات قـو اإلنسـا
الص ـراعر ل ســيما ضــد املــدافع عــن قــو اإلنســا  .وأعرب ـىل عــن
الــل ترتكبهــا مجي ـ األطـرا
ا .
أسفها لعدر إعال ليبيا و فا اختياريا لعقوبة اإلعدار
 -48ور ب ــىل ب ــنن ب نش ــاء اجمللـ ـ ال ــوطر للحري ــات املدني ــة و ق ــو اإلنس ــا واعتم ــاد الق ــانو
ر م  29لعار  2013بشـح العدالـة النتقاليـة .ودعـىل بـنن اجملتمـ الـدوس إىل دعـم ليبيـا جهودهـا
الرامية إىل تعزيز و اية قو اإلنسا .
 -49ور بىل أوروغوان بتوجي دعوة دائمة لرجراءات اياصة.
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 -50ول وىل بروا دار السالر التحـديات الـل تواجـ احلكومـة وا هـود الـل تبـذئا ملعا ـة الـة
قو اإلنسا من خالل الشروع عملية إعادة بناء األطر ات الصلة واملسسسات البلد.
 -51وأثنـىل بورونــدن علــد ليبيــا لختا هـا تــدابا تشـريعية وإصــدارها ـرارات تلفـة لتحسـ الــة
ق ــو اإلنس ــا ر مث ـ الق ــانو ر ــم  5لع ــار  2011بش ــح إنش ــاء اجملل ـ ال ــوطر للحري ــات املدني ــة
و قو اإلنسا ر والقانو ر م  18لعار  2013بشح قو ا ماعات الثقافية واللعوية.
 -52و كــرت كــابو فــادن أ مــن األ يــة وكــا ضــما احلقــو األساســية وفق ـا للمعــايا الدوليــة
وكذل الفص ب السلطات واستقالئا دستور جديد.
 -53وأعربــىل كنــدا عــن لقهــا العميــق إ اء احلالــة ليبيــار وــا ل ـ إ اء النتهاكــات ايطــاة
ا ارية حلقو اإلنسا ر الل د يشك بعضها جرائم ـرب .و الـىل إنـ ينبعـت مسـاءلة مـرتك هـذ
ا رائم.
 -54ول وــىل تشــاد مـ الرتيــاح أ ليبيــا بلــىل عــددا كبــاا مــن التوصــيات الصــادرة عــن الــدورة
األوىلر وأضافىل م ل أهنا مل تنفذ بعد بسبب الوض املثا للقلق البالد.
 -55وردا عل ــد التعليق ــات ال ــل أب ــد ا تركي ــار ــال وكيـ ـ ال ــو ارة إ ا ــيش الليـ ـ ل يس ــتهد
املــدني  .ول ــف فيمــا يتعلــق بالســفينة الــل دخلــىل امليــا اإل ليميــة الليبيـة أ ليبيــا دولــة ات ســيادةر
وأن ينبعت ا ار سيادت .
 -56وأج ــاب الوف ــد بع ــد ل ـ عل ــد األس ــالة املتعلق ــة يري ــة التعب ــا وتك ــوين ا معي ــات والتةم ـ
ــو ة الســلطة
والعدالــة النتقاليــة واملصــاحلة الوطنيــة .و ــال فيمــا يتعلــق وحاكمـة ســيف القــذا إنـ
القض ــائية املس ــتقلة ليبي ــا .وهن ــاك تن ــا ع لالختص ــا ب ـ ه ــذ الس ــلطة وا كم ــة ا نائي ــة الدولي ــة
فيما يتعلق بقضيت .
 -57وتكفـ املــادة  14مــن اإلعــال الدســتورن ريــة الـرأن والتعبــا والصــحافة ووســائ اإلعــالرر
بينمــا ألعيــىل القـوان الــل كانــىل تقيــد ريــة الصــحافة ووســائ اإلعــالر ووجــب املــادة  35مــن نفـ
الوثيق ــةر و ــا لـ ـ الق ــانو ر ــم  120لع ــار 1972ر والق ــانو ر ــم  76لع ــار 1972ر والق ــانو
ر ــم  75لعــار  .1973وألعــت ووجــب املــادة  15مــن اإلعــال الدســتورن احلوــر الــذن كــا مفروضـ ا
علد تشكي األ زاب السياسية وا معيات السلمية.
 -58وفيمــا يتعلــق بالعدالــة النتقاليــة واملصــاحلة الوطنيــةر أفــاد الوفــد بـح ليبيــا استعاضــىل عــن القــانو
ر م  17لعار  2012بالقانو ر م  29لعار  2013بشح العدالة النتقالية ملعا ة ا رائم الل ارتكبىل
عه ــد الق ــذا ض ــد الليبيـ ـ وبوجـ ـ خ ــا ض ــد املـ ـرأة الليبي ــة .وي ــني الق ــانو امل ــذكور عل ــد العناي ــة
جبمي ا وانب املتعلقة بالضحايا وتقد الدعم املاس ئم وقكينهم من الوصول إىل العدالة .وأنشـح القـرار
ر م  380لعار  2012مركزا لتقد الدعم النفست لضحايا العنـف ا نسـت والتعـذيب .ويتنـاول القـرارا
ر م  119ور م  445لعار  2014أيضا أوضاعهمر وينصا علد إنشاء صندو ئم.
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 -59وفيمــا يتعلــق بالتعــاو مـ ا كمــة ا نائيــة الدوليــةر أكــد الوفــد أ ليبيــار علــد الــرغم مــن أهنـا
ليسـىل طرفـ ا نوـار رومــا األساسـتر تتعــاو مـ ا كمـة ا نائيــة الدوليـة فيمــا يتعلـق بقـرارات لـ
األمن منذ .2011
 -60وفيما يتعلق بالتعذيب والختفاء القسرنر ينبعـت ووجـب القـانو ر ـم  29لعـار  2013بشـح
العدالــة النتقاليــة توجي ـ ا ــار إىل األ ــاا ا تة ـزين أطــر منيــة معينــة أو إخــالء ســبيلهم .و ــك
النائب العار أرب ا لتصنيف الت السةناء ا تةزين السـةو التابعـة لـو ارة الداخليـة .وعـالوة
علد ل ر أنشاء القانو ر م  10لعـار  2013بشـح جتـر التعـذيب والختفـاء القسـرن والتمييـز انـ ا
للتحقيقر وجارن اليا دراسة العديد من احلالت.
 -61وأب ــر الوف ــد أ ليبي ــا حت ــاول التقليـ ـ م ــن أ ك ــار اإلع ــدار إىل أد ــد .و ــددت الس ــلطة
التش ـريعية الق ـوان العقابيــة الــل ينبعــت مواءمتهــا م ـ املعــايا الدوليــة حلقــو اإلنســا  .وتعكــف و ارة
العدل م مكتب األمم املتحدة املعر باملادرات وا رسـة اليـا علـد وضـ خطـة ملراجعـة التشـريعات
ا نائية البلد.
 -62وتواص ـ ليبيــا حتقيقا ــا بشــح املذيــة الــل و عــىل ســةن أبــو ســليم .وُـدمىل ــهادات
الوفــاة ل ــبعض األس ــرر ولك ــن تنقص ــها بع ــض املعلوم ــات .ول ــذل تس ـتم ا ــدى اللة ــا لش ــهادات
األ اا الذين سثلو الضحايا من أج إعادة إصدار الشهادات وفقا أل دث املعلومات.
 -63ورأت ــيلت أنـ ينبعــت التحقيــق مـ ا هــات الفاعلــة احلكوميــة وغــا احلكوميــة الـل ارتكبـىل
أعمال العنف ضد النساء واألطفال واملعا بة عليها.
 -64وأعرب ــىل الصـ ـ ع ــن تق ــديرها إلنش ــاء اجمللـ ـ ال ــوطر للحري ــات املدني ــة و ق ــو اإلنس ــا ر
واعتمــاد القــانو النتاــايب ا ديــد الــذن خيصــي مقاعــد للنســاء اجملــال النيابيــةر و ــانو تعزيــز
قو ا ماعات الثقافية واللعويةر وا هود املبذولة لتحس النوار القضائت.
 -65وأعربىل كولومبيا عن تقديرها للمعلومات املبا رة املقدمة عن الة قو اإلنسا
وأ ارت إىل إنشاء اجملل الوطر للحريات املدنية و قو اإلنسا .

ليبيـار

 -66وأعربــىل لتفي ــا عــن لقه ــا إ اء ع ــدر يــار أن م ــن أص ــحاب الوليــات إط ــار اإلج ـراءات
اياص ــةر عل ــد ال ــرغم م ــن ال ــدعوة الدائم ــة املوجه ــة إل ــيهمر بزي ــارة ليبي ــا للنو ــر ادع ــاءات التع ــذيب
والعتداء علد املدافع عن قو اإلنسا والصحفي .
 -67وأفادت رب بحهنا ل تزال تشعر بالقلق إ اء الة قو اإلنسا واأل مة اإلنسـانية النامجـة
عن القتال وظهور ا ماعات املتطرفة واإلرهابية.
 -68ور بىل ا مهورية التشيكية بالوفد اللي وأعربىل عن كرها للعرض الذن دم الوفد.
 -69وأكدت مجهورية الكونعو الدسقراطية أ تصاعد أعمال العنف حيول دو حتقيق ا مـال الـل
عقدها الشعب اللي بعد ثورة  17با /فرباير 2011ر وأ ارت إىل تـدما املـدارو واملستشـفياتر
والتشريد ا ماعت للسكا .
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 -70وأفادت الدامنرك بحن ينبعت أ يني الدستور ا ديد علد الفص بـ السـلطاتر واسـتقالل
القضاءر و قو اإلنسا ر وا ل قو املرأة و رية التعبا والتةم و اية األ ليات.
 -71وأكدت مصر دعمها للمسسسات الشرعية
ب نشاء اجملل الوطر للحريات املدنية و قو اإلنسا .

ليبيـار املمثلـة باحلكومـة و لـ النـوابر ور بـىل

 -72وأعربــىل إســتونيا عــن لقهــا إ اء تصــاعد أعمــال العنــف الــل أدت إىل ماــات القتلــد والنــزوح
ا مــاعت للســكا ر ودعـىل مجيـ األطـرا إىل و ــف األعمــال العدائيــة املســلحة واختــا خطـوات فــورا
حلماية املدني .
 -73وأعربىل إثيوبيا عن انزعاجها لالعتداءات الل ترتكبهـا عناصـر متطرفـة علـد األ ليـات الدينيـة
واملهاجرينر ودعىل اجملتم الدوس إىل تقد الدعم لليبيا ملكافحـة اإلرهـاب وتنفيـذ التوصـيات املقبولـة
جملل قو اإلنسا .
 -74وأ ارت فرنسا إىل صعوبة األوضاع

ليبيا.

 -75ودعــىل أملانيــا مجي ـ األط ـرا ــددا إىل حتم ـ مســسوليا ا واملشــاركة بصــورة بنــاءة
الذن تقود األمم املتحدة لرسراع تشكي كومة و دة وطنية.

احل ـوار

 -76وسلمىل اليونا بضرورة ضما النةاح للحوار الوطر .وأيدت توصيات األمـ العـار بشـح
ليبيــار واإلســهار
إضــفاء الطــاب الرلــت علــد دور مفوضـية األمــم املتحــدة الســامية لشــسو الالجاـ
كبح ركات ائةرة املاتلطة إىل أوروبا.
بذل
 -77وأكــدت هنــدوراو أهنــا تتــاب الوضـ
جديد.

ليبيــا بعنايــةر ور بـىل بالتقــدر ا ــر

وضـ دســتور

 -78وأعربـىل إندونيسـيا عـن ثقتهـا إمكـا بنـاء السـالر واملصـاحلة مـن خـالل عمليـة تنطلـق مـن
القاع ــدة .ول و ــىل تعزي ــز الت ــدابا القانوني ــة واملسسس ــية واإلداري ــة الليبي ــة م ــن خ ــالل ـ ـانو العدال ــة
النتقاليةر والقانو النتاايبر و انو اإلعا ة.
 -79ور ب العرا باعتماد القوان والقرارات املتعلقة بتعزيز و ايـة قـو اإلنسـا ر وـا لـ
القط ــاع احلك ــومتر وإنش ــاء اجمللـ ـ ال ــوطر
القـ ـوان املتعلق ــة برفـ ـ احل ــد األد لألج ــور للع ــامل
للحريات املدنية و قو اإلنسا ر ومفوضية اجملتم املدا.
 -80و ثىل أيرلندا ليبيا علد مساءلة املسسول عن انتهاكات وجتاو ات قـو اإلنسـا  .ودعـىل
ليبيــا إىل التعــاو م ـ ا كمــة ا نائيــة الدوليــة و ثــىل مجي ـ األط ـرا علــد املشــاركة احل ـوار الــذن
تقود األمم املتحدة لالتفا علد و ف إطال نار دائم وإجياد سياست.
 -81وأعربــىل إيطاليــا عــن تحييــدها للشــعب الليـ ا هــود الــل يبــذئا مــن أج ـ التحــول الــدسقراطتر
و ددت علد أ ية تشكي كومة و دة وطنية كاطوة الة لتحس ا ار قو اإلنسا .
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 -82ور ب ــىل الياب ــا باتس ــاع نش ــا وس ــائ اإلع ــالر واملنوم ــات غ ــا احلكومي ــة وانتش ــار الق ــيم
ـ أعربـىل عـن لقهـا إ اء العتـداءات علـد املـدافع عـن قـو
الدسقراطية بـ الشـعب الليـ
اإلنس ــا والنا ــط السياس ــي واإلعالميـ ـ  .وأعرب ــىل الياب ــا ع ــن أمله ــا حتسـ ـ ال ــة ق ــو
اإلنسا من خالل إرساء سيادة القانو وا هود الرامية إىل إ امة الدسقراطية.
 -83وأ اد األرد بليبيا لعتمادها اإلعال الدستورن املس ىل الـذن يشـا إىل التعدديـة السياسـية
والنوار املدار فضالا عن القوان املتعلقة يماية وتعزيز احلقو املدنية والسياسية.
 -84وأعرب ــىل كا اخس ــتا ع ــن لقهـ ـا إ اء األ م ــة السياس ــية ال ــل ط ــال م ــداهار وتص ــاعد أعم ــال
العنـفر وائةمــات العشـوائية ضــد املــدني ر والتقــارير املتعلقــة بعمليــات اإلعــدار خــارج نطــا القضــاء
والتعذيب والختطا .
 -85وأ ادت كينيا بليبيا هودها الرامية إىل وض دستور وطرر وإنشاء اجملل الوطر للحريـات
املدنية و قو اإلنسا  .وأعربىل عن لقها إ اء عمليات ط الراوو ا ماعية الو شية.
 -86و كــرت الكويــىل أ ليبيــا تبــذل صــارى جهــدها ل ـ ار التزاما ــا ووجــب آليــة الســتعراض
الدورن الشام رغـم التحـديات الـل تواجههـا مثـ اإلرهـابر وأ الكويـىل سـتسيد اسـتقرارها وسـالمة
أراضيها.
 -87وأعربىل كوستاريكا عن لقها إ اء العنفر وضـعف املسسسـاتر وانتهاكـات قـو اإلنسـا
النامجة عن األ مة اإلنسانية ليبيا.
 -87وأ اد لبنا بليبيا لال ـ ار الـذن تبديـ ليـة السـتعراض الـدورن الشـام ر وأ ـار إىل العقبـات
اية وتعزيز قو اإلنسا ر مث اإلرهاب وانتشار األسلحة.
والتحديات الل تواج ليبيا
 -88وأ ـ ــارت ليتواني ـ ــا إىل ايطـ ـ ـوات اإلجيابي ـ ــة ال ـ ــل اخت ـ ــذت مثـ ـ ـ النتااب ـ ــات الدسقراطي ـ ــة
عـ ــار 2012ر وإنشـ ــاء اجملل ـ ـ الـ ــوطر للحريـ ــات املدنيـ ــة و قـ ــو اإلنسـ ــا ر وتوجي ـ ـ دعـ ــوة دائمـ ــة
لرجراءات اياصة.
 -90وأعربــىل لكســمربن عــن لقهــا إ اء احلالــة األمنيــة واإلنســانية الســائدة
العديدة حلقو اإلنسا والقانو الدوس اإلنساا.

البلــد والنتهاكــات

 -91ور بـىل مدغشـقر بالتـدابا اإلصـال ية املاتلفـة الـل اختـذت لتحسـ
ليبيا.

الـة قـو اإلنسـا

 -92وأب ــر ت م ــاس احلاج ــة إىل أ يش ــة اجملتمـ ـ ال ــدوس ليبي ــا عل ــد التص ــدن للهةم ــات عل ــد
اجملال اإلنساا واملدافع عن قو اإلنسا .
املدني والعامل
 -93و ت مالطة ليبيا علد التو د لصاحل األمن والستقرار وال دهار املستقب ر وعلـد إ ـراك
منومات اجملتم املدا تنفيذ تدابا بناء الثقةر ل سيما ا انب اإلنساا.
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 -94وأ ــادت موريتاني ــا ب ـاحلوار ا ــارن ب ـ األط ـرا حت ــىل رعاي ــة األم ــم املتح ــدة وأثن ـىل عل ـد ليبي ــا
لتعاوهنا م آليات األمم املتحدة .ودعىل ل قو اإلنسا إىل مساعدة ليبيا دعم اجملتم املدا.
 -95وســلمىل املكســي بصــعوبة األوضــاع
عار .2014

ليبيــا ور ب ـىل ب ـ جراء انتاابــات وطنيــة مســتقلة

ال قو اإلنسا ر أفاد الوفد بـح ليبيـا نومـىل لقـات دراسـية
 -96وفيما يتعلق بالتثقيف
و لقات عم للنساء واألطفال وفاات أخرى تتطلب اهتمام ا خاص ا إلعالمهـم يقـو هم وواجبـا م.
وأجرت العديد من األنشطة بالتنسيق م بعثة األمم املتحـدة للـدعم ليبيـا .ووضـعىل بـرام للتوعيـة
بعض القطاعات ائامةر مث و ارة الدفاع .وأعدت برام للتوعية ودورات تدريبية لقطاعت الشـرطة
القضائية والسةو .
 -97وفيمــا يتعلــق بالتوصــيات الــل بلتهــا ليبيــا بشــح املســاواة ب ـ ا نس ـ ر أكــد الوفــد أ ليبيــا
صــد ىل علــد اتفا يــة القضــاء علــد مجي ـ أ ــكال التمييــز ضــد امل ـرأةر وكــذل علــد بروتوكــول امليثــا
األفريقــت حلقــو اإلنســا والشــعوب املتعلــق يقــو املـرأة أفريقيــا ال ـذن يتضــمن طائفــة واســعة مــن
األ كار املتعلقة بعدر التمييز ضد املرأة.
 -98وتني املادة  6من اإلعال الدستورن علد املساواة ب ا نس أمار القانو  .تناولىل ائياة
التحسيس ــية لص ــياغة مش ــروع الدس ــتورر مق ا ــار مجيـ ـ ا وان ــب املتعلق ــة باملس ــاواة بـ ـ الرجـ ـال
والنساء :الطال ر والوراثةر ونق ا نسية إىل األطفال .وتُبذل جهـود لتسـا التشـريعات الوطنيـة مـ
املعايا الدولية ومبادا الشريعة.
 -99وقنح املادة  11من القانو ر م  24لعار  2010للمرأة الليبيـة احلـق نقـ ا نسـية الليبيـة
إىل أطفائا .ومن املفروض أ تصـدر لئحـة تنفيذيـة ئـذ املـادة ولكـن الـىل الضـطرابات السياسـية
واألمنية دو إصدار هذ الالئحة.
 -100وقث املرأة  60املائة مـن القـوة العاملـة .وسنـ القـانو ر ـم  58لعـار  1971تشـعي املـرأة
األعمال ايطرة .وسنح انو التحمينات الجتماعية لعار  1980للمرأة العاملة إجـا ة أمومـة مـد ا
ثالثة أ هر.
 -101ول قييــز املشــاركة النتاابــات ب ـ الرج ـال والنســاء .ويســمح نوــار احلصــي با ـ اك
النساء بصورة كاملة احلياة السياسية .ويرج اخنفاض قثيـ املـرأة إىل ثقافـة اجملتمـ الليـ ولـي إىل
يــود تش ـريعية .وفيمــا يتعلــق وشــاركة امل ـرأة احل ـوارات السياســية الــل ترعاهــا األمــم املتحــدةر عقــد
نيسـا /أبري عـار  2015مـن أجـ التشـديد علـد أ يـة دور املـرأة
اجتماع خا للمـرأة تـون
بناء مسسسات الدولة.
 -102وتبحت ليبيا عن سب لزيـادة الهتمـار يقـو الطفـ مـن خـالل كيانـات تلفـة مثـ اجمللـ
األعلد للطفولة .وتتعاو و ارة الشسو الجتماعية م صندو األمم املتحدة للطفولة واجملال ا ليـة
هذا الصدد.
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 -103وفيمــا يتعلــق باأل ــاا ون اإلعا ــةر كــر الوفــد أ القــانو ر ــم  5لعــار  1987ل يـزال
ســاريا .ويــني هــذا القــانو ر مجلــة أمــورر علــد ــق األ ــاا ون اإلعا ــة املــحوىر والســكن
املدعورر والتعليمر والرعاية الصحيةر والستفادة من التسهيالت استادار وسائ النق العار .كما
صد ىل ليبيا علد اتفا ية قو األ اا ون اإلعا ة.
 -104وأعــرب ا بـ األســود عــن لقـ إ اء أعمــال العنــف وال ــتباكات املســلحة وأبــر احلاجــة إىل
مساءلة مجي األطرا املسسولة عن انتهاكات حلقو اإلنسا .
 -105وأعـ ــرب املعـ ــرب عـ ــن تقـ ــدير إلنشـ ــاء اجملل ـ ـ الـ ــوطر للحريـ ــات املدنيـ ــة و قـ ــو اإلنسـ ــا ر
ومفوضــية اجملتمـ املــدار و ــانو العدالــة النتقاليــةر كمــا أعــرب عــن تحييــد للح ـوار السياســت الــوطر
الذن تقود األمم املتحدة.
 -106و ثىل ناميبيا مجي األطرا املعنية علد مسـاعدة ائياـة التحسيسـية لصـياغة مشـروع الدسـتور
علد تقد دستور يضمن احلقو األساسية ويسكد الفص ب السلطات.
 -107وأ ارت نيبال إىل التحديات ومن بينهـا بنـاء مسسسـات كوميـة فعالـةر وكـبح مجـاح العنـف
املتزايد والتطر الديرر وحتس إ امة العدل وسيادة القانو .
 -108وأعربــىل هولنــدا عــن لقهــا إ اء تــحثا الن ـزاع الــدائر وأيــدت ا هــود الــل يبــذئا املمث ـ ايــا
لألم العار للتوص إىل اتفا لو ف إطال النار وتشكي كومة و دة وطنية.
ـال قـو اإلنسـا ر وأ ـارت إىل
 -109وسلمىل نيو يلندا بالتحـديات املتعلقـة باإلصـال ات
التمييز املستمر واملتزايد ضد املهاجرين وملتمست اللةوء من أفريقيا جنوب الصحراء.
 -110ور ب النيةر بالتشريعات املتعلقة ب نشاء اجملل الـوطر للحريـات املدنيـة و قـو اإلنسـا ر
والسـماح بتشـكي األ ـزاب السياسـيةر وإنشـاء مسسســة ملكافحـة الفسـادر وجتـر التعـذيب والختفــاء
القسرن والتمييز.
 -111وأعربىل النروي عن لقها إ اء التقارير الواردة عن جرائم احلرب ا تملة الل يـدعد ارتكاهبـار
و ثىل مجي أطرا النزاع علد ا ار القانو الدوس واملشاركة العملية السياسـية الـل بـدأ ا األمـم
املتحدة.
 -112و كــرت عمــا أ ضــور ليبيــا دورة الســتعراض الــدورن الشــام دلي ـ علــد رغبتهــا
ايــة قــو اإلنســا  .و ــددت علــد ضــرورة أ يبــذل اجملتمـ الــدوس املزيــد مــن ا هــود للتعــاو مـ
ليبيا وتزويدها باملساعدة التقنية.
 -113و ـةعىل الفلب ـ ليبيــا علــد مواصــلة التمس ـ يقــو اإلنســا وتــوفا بياــة مواتيــة إلعمــال
قو اإلنسا .
 -114وأعربـىل بولنـدا عـن لقهـا إ اء أعمـال العنـف الـل ترتكبهـا ا ماعـات املسـلحة والـل تتســبب
وفاة املاات من املدني ر وعدر املساواة ب الرجال والنساءر والتمييز ضد األ ليات.
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 -115و كرت الربتعال ليبيا علد تقد تقريرها الوطر.
 -116وأعربــىل طــر عــن لقهــا إ اء تزايــد عــدد ملتمســت اللةــوء والالجا ـ واملهــاجرين الــذين حيــاولو
الوصول إىل أوروبا من ليبيار و ددت علد احلاجة إىل تكثيف ا هود الدولية حلماية املهاجرين الضعفاء.
 -117وأ ــادت مجهوريــة كوريــا بليبيــا للـدعوة الدائمــة املوجهــة إىل اإلجـراءات اياصــة .وأعربـىل عــن
لقها إ اء انتهاكات قو اإلنسا .
 -118وأ ادت رواندا بليبيا لضما التعليم اإللزامت .بيد أهنـا أعربـىل عـن لقهـا إ اء مـا يرتبـ النـزاع
من آثار بالنسبة للتعليم.
 -119وأ ادت السنعال بالتقدر ا ر
املدنية و قو اإلنسا .

طاعت التعليم والصحة وب نشاء اجملل الـوطر للحريـات

 -120و كـ ــرت ص ـ ـربيا أن ـ ـ ينبعـ ــت التصـ ــدن حلالـ ــة املهـ ــاجرين والالجا ـ ـ واأل ـ ــاا
اية قو املرأة.
و ةعىل ليبيا علد املشاركة

املشـ ــردين.

 -121و ثـىل سـااليو ليبيــا علــد التحكــد مــن أ اجمللـ الــوطر للحريــات املدنيــة و قــو اإلنســا
يتفق م مبادا باري ر وعلد معا ة مسحلة املشردين داخليا.
 -122وأعربىل سلوفينيا عن لقها العميق إ اء األ مة الل تعاا منها قو اإلنسا نتيةـة لتـدهور
أوضاع املدافع عن قو اإلنسا وختويف الصحفي والعتداء عليهم.
إىل الــدول اجملــاورةر كــر الوفــد أ القــانو
 -123وفيمــا يتعلــق وســحلة املشــردين داخلي ـا والنــا
ر م  29لعـار  2013بشـح العدالـة النتقاليـة يـوفر آليـات للمسـاءلة وجـرب ضـحايا انتهاكـات قـو
اإلنســا الــل ارتكبــىل منــذ عــار  .1969ويــني القــانو علــد إنشــاء وكالــة لشــسو املشــردين داخليـا.
وختتي هذ الوكالة بتفقد أ وائم وقكينهم من جملارسـة قـو هم ومنـ التمييـز ضـدهم .و ـدمىل ليبيـا
أيضا املساعدة اإلنسانية للمشردين داخليا واملشردين ايارج .و  24تشرين األول/أكتـوبر 2014ر
مصـر وتـون  .و ـبا /فرباير 2015ر
تعهدت احلكومة بـدف الرسـور املدرسـية ميـ الطلبـة الليبيـ
عقــد لـ الــو راء اجتماعـا مـ اللةنــة التابعــة جمللـ النـواب واملعنيــة بشــسو املشــردين ملنا شــة الــة
املشردين تاورغاء و بلدا اورة .وترد اعدة البيانات التابعة لو ارة الشسو الجتماعية ائمة
هبسلء األ اا  .وتقدر ليبيا مساعدة عينية وإعانة اإلجيار ئم.
 -124وفيمـا يتعلـق بـائةرة غـا الشـرعيةر ـدد الوفـد علـد أ ا ـزء العـريب مـن ليبيـا هـو الـذن يســتادر
لعب ــور البح ــر األب ــيض املتوس ــو وأ احلكوم ــة ل تس ــيطر عل ــد ه ــذا ا ــزء م ــن البل ــد .و ــد عق ــد الجتم ــاع
 1آ ار/مــارو  2012واعتمــد خطــة عمـ طـرابل الــل
الــو ارن األول املعــر بــحمن احلــدود طـرابل
ــد إىل حتسـ مرا بــة احلــدود واألمــن اــال أفريقيــا ومنطقــة الســا والصــحراء .كمــا أ ليبيــا و عــىل
عل ــد اتف ــا مـ ـ إيطالي ــا ملكافح ــة ا رس ــة املنوم ــة وائة ــرة غ ــا الش ــرعية .وتق ــدر و ارة الداخلي ــة بالتع ــاو
م الحتاد األورويب واملنومة الدولية للهةرة التدريب للموظف املعني هبذ املسحلة.
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 -125وفيمــا يتعلــق بالجتــار بالبشــرر كــر الوفــد أ ليبيــا تنوــر ســن ــانو ملن ـ الجتــار بالبشــر
وجتــرن مشــاورات الي ـا مـ املنومــة الدوليــة للهةــرة هــذا الشــح  .وفيمــا يتعلــق بقضــايا الالجا ـ ر
تســاعد مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــسو الالجاـ بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم ليبيــا هــذا
التفا ية املتعلقة بالالجا األفريقي وتنور النضمار إىل صكوك أخرى.
الصدد .وليبيا طر
 -126و ةعىل جنوب أفريقيـا علـد تنفيـذ ـرار لـ
الدوس.

قـو اإلنسـا  30/28بـدعم مـن اجملتمـ

 -127ول وــىل إســبانيا م ـ القلــق أ اجملتم ـ املــدا يعــاا مــن الضــطهاد والعتــداء والختطــا
وائةمات.
 -128وأعربىل دولة فلسط عن تقديرها للةهـود الـل تبـذئا ليبيـا لبنـاء ـدرات املسسسـات الوطنيـة
حلقو اإلنسا ر وضما العدالة النتقالية وسيادة القانو ر وتوفا التعليم اإللزامت باجملا .
 -129وأعــرب الســودا عــن تقــدير للةهــود التشـريعية الــل تبــذئا ليبيــار مثـ التصــديق علــد اتفا يــة
قـو األ ـاا ون اإلعا ـةر والتعــديالت الـل أدخلـىل علـد ــانو العقوبـات و ـانو اإلجـراءات
ا نائيةر والقانو ر م  18لعار  2013بشح قو ا ماعات الثقافية واللعوية.
 -130وس ــلمىل الس ــويد بص ــعوبة األوض ــاع احلالي ــة ليبي ــا و ــددت عل ــد احلاج ــة إىل إجي ــاد ـ ـ
سياست لأل مة .وأ ارت إىل ائةماتر وا لـ عمليـات القتـ والختطـا والتعـذيب والتهديـد
الل يتعرض ئا املدافعو عن قو اإلنسا .
 -131وأبــر ت سويس ـرا أ يــة أ تتاــذ ليبيــا مجي ـ التــدابا الال مــة لضــما ا ـ ار قــو اإلنســا
و ايتها وتعزيزها كام أراضيها.
 -132وأعربــىل تايلنــد عــن تقــديرها لســتمرار مشــاركة ليبيــا الســتعراض الــدورن الشــام ولكــن
أعرب ــىل ع ــن لقه ــا العمي ــق إ اء األ م ــة .وأ ــارت إىل احلاج ــة العاجل ــة أل تو ــف مجي ـ ـ األط ـ ـرا
انتهاكات قو اإلنسا .
 -133وأعربــىل توغــو عــن لقه ـا إ اء تصــاعد العنــف وأ ــارت إىل ضــرورة تقــد مرتكبي ـ للعدالــة.
و ةعىل ليبيا علد بذل جهود لستعادة السيطرة علد أراضيهار وضما سيادة القانو .
 -134واع ف ـىل الوليــات املتحــدة األمريكيــة بالصــعوبات ال ـل تواج ـ ليبيــا وأعرب ـىل عــن لقه ـا إ اء
استمرار النتهاكات والتةاو ات املرتكبة من مجي األطرا  .وأ ـارت إىل عـدر وجـود اتفـا سياسـت
يصلح لستعادة النوار.
معوم الصكوك الدولية الرئيسية حلقو اإلنسا  .وتـني املـادة 7
 -135و كر الوفد أ ليبيا طر
مـن اإلعـال الدســتورن علـد انضــمار ليبيـا إىل مجيـ الصـكوك الدوليـة حلقــو اإلنسـا ر ونــت عـن لـ
انض ــمار ليبي ــا إىل اتفا ي ــة ق ــو األ ــاا ون اإلعا ــة .ومـ ـ لـ ـ ر ك ــا لنع ــدار األم ــن واأل م ــة
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السياسية تحثا سل علد تقد التقارير املستحقة ئياات املعاهدات .وفيما يتعلق بتقد املساعدة التقنية
إلرســاء ســيادة القــانو وإعــادة بنــاء الســلطة القضــائيةر تواصـ ليبيــا ا هــود املبذولــة لتحقيــق هــذا العــرض
بالتعاو والتنسيق م بعثة األمم املتحدة للدعم ليبيا ومفوضية األمم املتحدة حلقو اإلنسا .
 -136وأعرب وكي الـو ارة عـن تقـدير ميـ الوفـود و ـال إنـ سـيتم يـت مجيـ التوصـيات بواسـطة
السلطات املاتصة ليبيا وإ ليبيا ستقدر ردها الو ىل املناسبر جملا يعك التزامها بالستعراض
الدورن الشام ورغبتها التصدن للشواغ احلالية حلقو اإلنسا .

ثاني ا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -137ستنظر ليبيا فيي التوصييات التاليية وسيترد عليييا فيي الونيس المناسيب عليو أال يتجياو
ذلك موعد انعقاد الدورة الثالثين لمجلس حقوق اإلنسان في أيلول/سبتمبر :2015
1-137

االنضمام إلو اتفانية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة (أوغندا)؛

 2-137التصديق علو البروتوكول االختياري التفانية مناهضة التعذيب وغيير مين
ضييرو المعامل يية أو العقوب يية القاس ييية أو الالإنسييانية أو الميين يية (ال ييدانمر ) (إس ييتونيا)
(الجبل األسود)؛
 3-137التصييديق علييو الصييكو الدولييية لحقييوق اإلنسييان التييي لييت تصييبف رف ي ا
فييييا بعييد بمييا فييي ذلييك البروتوكييول االختييياري التفانييية مناهضيية التعييذيب ونظييام رومييا
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (هندوراس)؛
 4-137التصديق عليو المعاهيدات الدوليية لحقيوق اإلنسيان التاليية :االتفانيية الدوليية
لحماي يية جمي ييا األش ييخاص م يين االختف يياء القس ييري؛ والبروتوك ييول االختي يياري الث يياني للعي ييد
ال ييدولي الخ يياص ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية؛ والبروتوك ييول االختي يياري التفاني يية مناهض يية
التعي ييذيب؛ ونظي ييام رومي ييا األساسي ييي؛ ومواءمي يية تش ي يريعاتيا الو نيي يية مي ييا جميي ييا االلتزامي ييات
المنصوص علييا في تلك الصكو (مدغشقر)؛
 5-137االنضييمام إلييو االتفانييية الدولييية لحماييية جميييا األشييخاص ميين االختفيياء
القسري أو التصديق علييا (بنن) (مالي)؛
 6-137التصديق علو اتفانية مناهضة التعذيب واالتفانية الدولية لحمايية جمييا
األشخاص من االختفاء القسري (كابو فيردي)؛
 7-137النظر في أن تصبف رفي ا فيي االتفانيية الدوليية لحمايية جمييا األشيخاص
من االختفاء القسري والنظر في التصديق علو البروتوكول االختياري التفانية مناهضية
التعذيب (أوروغواي)؛
** مل ُحترر الستنتاجات والتوصيات.
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 8-137التصييديق علييو االتفانييية الدولييية لحماييية جميييا األشييخاص ميين االختفيياء
القسري واتفانية حقوق األشخاص ذوي اإلعانة (سيراليون)؛
 9-137النظيير فييي التصييديق علييو االتفانييية الدولييية لحماييية حقييوق جميييا العمييال
المييياجرين وأف يراد أسييرهت واتفانييية منظميية العمييل الدولييية (رنييت  )189بش ي ن العمييل
الالئق للعمال المنزليين ( 2011الفلبين)؛
 10-137االنضمام إلو نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (سلوفينيا)؛
 11-137اتخاذ جميا الخطوات الال مة لالنضمام إلو نظيام روميا األساسيي للمحكمية
الجنائية الدولية (نبرص)؛
 12-137التصييديق عل ييو نظ ييام روم ييا األساسييي واتخ يياذ الت ييدابير المالئم يية للتع يياون
بشكل كامل ما المحكمة الجنائية الدولية (المكسيك)؛
 13-137االنضييمام إلييو نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية ومواءميية
تشريعاتيا الو نية تماما ما هذا النظام (بولندا)؛
 14-137االنضييمام إلييو نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية واالتفيياق
بش ن امتيا ات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (بلجيكا)؛
 15-137االنضييمام إلييو نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية ومواءميية
تشيريعاتيا الو نييية تمامي ا مييا هييذا النظييام بمييا فييي ذلييك ميين خييالل المسيياعدة فييي إجراءاتيييا
واالمتثال ألحكاميا (النمسا)؛
 16-137االنضييمام إلييو نظييام رومييا األساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية وكييذلك
إلو االتفانية الخاصة بوضا الالجئين والبروتوكول الملحق بيا (إيطاليا)؛
 17-137التصديق فورا علو االتفانية الدولية لحماية جميا األشخاص مين االختفياء
القسي ييري والبروتوكي ييول االختيي يياري الثي يياني للعي ي ييد الي ييدولي الخي يياص ب ي يالحقوق المدني ي يية
والسياسيية والبروتوكيول االختيياري التفانيية مناهضية التعيذيب واالتفانيية الخاصية بوضيا
الالجئين ونظام روما األساسي (شيلي)؛
 18-137أن تص ييبف دول يية رفي يا ف ييي االتفاني يية الخاص يية بوض ييا الالجئ ييين والبروتوك ييول
الملحق بيا (الجميورية التشيكية)؛
 19-137النظيير فييي التصييديق علييو االتفانييية الخاصيية بوضييا الالجئييين لعييام 1951
والبروتوكييول الملحييق بيييا لعييام  1967مييا احت يرام مبييدأ عييدم اإلعييادة القس يرية لالجئييين
وملتمسي اللجوء (أوروغواي)؛
 20-137االنضييمام إلييو االتفانييية الخاصيية بوضييا الالجئييين لعييام  1951والبروتوكييول
الملحق بيا لعام  1967ووضا آليات لتحديد مركز الالجئ (سيراليون)؛
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 21-137التصييديق علييو االتفانييية الخاصيية بوضييا الالجئييين والبروتوكييول الملحييق
بيا وريثما يتت ذلك إضفاء الطيابا الرسيمي عليو التعياون ميا مفوضيية األميت المتحيدة
السييامية لشيينون الالجئييين ميين أجييل تسييييل الحماييية الفعاليية لحقييوق اإلنسييان الواجبيية
لالجئين وملتمسي اللجوء في ليبيا (ألمانيا)؛
 22-137التصييديق دون ت ي خير علييو معاهييدة تجييارة األسييلحة وتنفيييذها بدنيية مييا
إيالء اهتمام خاص لتنفيذ تدابير منا تسيريب جمييا أنيواع األسيلحة التقليديية واالتجيار
غير المشروع بيا (نيو يلندا)؛
 23-137إلغيياء التحفظييات علييو اتفانييية القضيياء علييو جميييا أشييكال التمييييز ضييد
المرأة واتخاذ تدابير خاصة مننت ا لصالف المساواة بين الجنسين (أنغوال)؛
 24-137رفا جمييا التحفظيات المتعلقية باتفانيية القضياء عليو جمييا أشيكال التميييز
ضد المرأة والسماح بمشياركة الميرأة فيي جمييا المسيارات لعمليية تشيكيل حكومية الوفياق
الو ني وكذلك في موانا صنا القرار (اليونان)؛
 25-137إجراء اإلصالحات الال مة إلرساء سيادة القيانون عين رييق اإلسيراع فيي
انتراح مشروع دستور (فرنسا)؛
 26-137تس ي يريا عمليي يية صي ييياغة الدسي ييتور للي ييدور الميي ييت للغايي يية الي ييذي سي يييندي
لالستقرار في ليبيا (الكويس)؛
 27-137تكثي ييف الجيي ييود المبذولي يية لصي ييياغة دسي ييتور يكفي ييل الحقي ييوق األساسي ييية
للسيكان فضيالا عين الفصييل بيين السيلطات التنفيذييية والتشيريعية والقضيائية واسييتقالليا
(أوروغواي)؛
 28-137مواصييلة الجيييود المبذوليية إلعييداد دسييتور جديييد وفق يا للمعييايير الدولييية
لحقوق اإلنسان (السنغال)؛
 29-137اتخيياذ اإلجيراءات الال ميية لضييمان اتسيياق الدسييتور الجديييد مييا صييكو
حقوق اإلنسان التي أصبحس ليبيا رف ا فييا (هندوراس)؛
 30-137النظيير فييي إدرا المبييادا األساسييية لحقييوق اإلنسييان وضييمانات للحريييات
األساسية في الدستور الجديد (الفلبين)؛
 31-137تكثيييف الجيييود المبذوليية لصييياغة دسييتور يتفييق تمام يا مييا المعييايير الدولييية
لحماية حقوق اإلنسان (كا اخستان)؛
 32-137إدرا أكبيير نييدر ممكيين ميين الضييمانات المتعلقيية بحماييية حقييوق اإلنسييان
الي يواردة جزئيي ي ا ف ييي اإلع ييالن الدس ييتوري المنن ييس الح ييالي ف ييي الدس ييتور ال ييذي يع ييد حاليي ي ا
(إسبانيا)؛
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 33-137ضييمان اتسيياق الدسييتور مييا المعييايير الدولييية لحقييوق اإلنسييان واإلسيييام
بذلك في الجيود السياسية الرامية إلو استعادة الوحدة والسيالم واألمين تماميا فيي جمييا
أنحاء ليبيا (البرا يل)؛
 34-137تقييديت الييدعت الكامييل للييئيية الت سيسييية لصييياغة مشييروع الدسييتور وعملييية
الصياغة الشاملة لوضا دستور يتفق تمام ا ما المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (ليتوانيا)؛
 35-137ضييمان الييدعت الكامييل للييئيية الت سيس ييية لصييياغة مشييروع الدسييتور لوض ييا
دستور يتفق تماما ما المعايير الدولية للديمقرا ية والمساواة بين الكافية فيي التمتيا بحقيوق
اإلنسان بما في ذلك النساء واألنليات والفئات الضعيفة (نبرص)؛
 36-137ضمان عملية صياغة مستقلة وشاملة وتشاورية لوضا دستور يكفيل الحقيوق
األساسييية للسييكان بمييا فييي ذلييك حقييوق الم يرأة وينكييد الفصييل بييين السييلطات واسييتقالل
السلطة القضائية (سلوفينيا)؛
 37-137ضييمان أن يييوفر اإل ييار الدسييتوري الحماييية الواجبيية للصييحفيين ووسييائل
اإلعالم والمجتما الميدني مين التخوييف والتيدييدات واالعتيداءات وإعيادة النظير فيي
نانون العقوبات وفقا لذلك (الدانمر )؛
38-137

مواصلة الحوار الو ني إليجاد حل سياسي سلمي لأل مة (الجزائر)؛

 39-137مواصييلة جيودهييا الرامييية إلييو االسييتقرار والمصييالحة الو نييية وحماييية حقييوق
اإلنسان (اليمن)؛
 40-137مواصلة الجيود الرامية إلو إرساء االستقرار في البليد وفيي هيذا الصيدد
استئناف بناء منسسات الدولة (جنو أفريقيا)؛
 41-137تعزيييز الجيييود المبذوليية حالي يا لتحسييين بيئيية حقييوق اإلنسييان عموم يا فييي
البلد من خالل استعادة االستقرار في الحكت وسيادة القانون (جميورية كوريا)؛
 42-137مواصييلة التحيير نحييو إنشيياء وحييدة حكومي ية شيياملة ميين خييالل الحييوار
السياسي الليبي الذي تقود األمت المتحدة حاليا (جميورية كوريا)؛
 43-137االلتزام تمام ا بعملية الحوار التي تيسرها بعثة األميت المتحيدة لليدعت فيي
ليبيييا واتخيياذ تييدابير عاجليية لتعزيييز وحماييية حقييوق اإلنسييان واسييتعادة سيييادة القييانون
(كندا)؛
 44-137أن تون ييف جمي ييا األ ي يراف ف ييي الني يزاع الق ييائت ف ييي ليبي ييا ف ييورا األعم ييال
العدائية المسلحة وتشيار بصيورة بنياءة فيي الحيوار السياسيي اليذي تقيود بعثية األميت
المتحدة للدعت في ليبيا وتغتنت هذ الفرصة لبناء دولة تقوم علو الديمقرا ية واحتيرام
حقوق اإلنسان وسيادة القانون (أستراليا)؛
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 45-137أن تونف مختلف القوى التي تعمل لصالف األمة والشعب في ليبييا فيورا
األعمال القتالية والعنف وتضا حدا للفوضو وتبدأ العملية السياسية في أنير ونيس
ممكي يين وتحي ييل الخالف ي يات القائمي يية بينيي ييا وتحي ييافى علي ييو الوحي ييدة العرنيي يية والو نيي يية
(الصين)؛
 46-137أن تبييذل نصييارى جيييدها لتحقيييق السييالم مييا جميييا الجيييات الفاعليية
المعنييية إلمكييان البييدء فييي إعييادة بنيياء البلييد سياسيييا واجتماعي يا وانتصيياديا (جميورييية
الكونغو الديمقرا ية)؛
 47-137العمل من خالل عملية األمت المتحدة علو إنجا االتفاق السياسيي فيي
أنيير ونييس ممكيين والبييدء فييورا فييي عملييية اسييتعادة سيييادة القييانون وإناميية األوضيياع
والمنسسات الال مة لحماية حقوق اإلنسان (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 48-137وضييا خطيية لتحقيييق المصييالحة الو نييية علييو أسيياس الحييوار والملكييية
الكامليية لجميييا الليبيييين بمييا فييي ذلييك النسيياء واألنليييات العرنييية والدينييية وغيرهييا ميين
األنلييات ميا التعياون بشيكل وثييق ميا بعثية األميت المتحيدة لليدعت فيي ليبييا ومفوضيية
األمت المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (الجميورية التشيكية)؛
 49-137تقيديت اليدعت الييال م للييئيات الو نيية لحقييوق اإلنسيان لمسياعدتيا علييو
أداء عمليا (مصر)؛
 50-137تعزيييز التش يريعات واالسييتراتيجيات وخط ي العمييل الو نييية والمبييادرات
وإنشاء لجان معنية بحقوق اإلنسان (األردن)؛
 51-137مواصييلة إناميية إ ييار نييانوني متييين وتعزيييز المنسسييات الو نييية لحقييوق
اإلنسان وضمان اإلدارة الفعالة للعدالة (دولة فلسطين)؛
52-137

إنشاء منسسة و نية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادا باريس (مدغشقر)؛

53-137
باريس (كينيا)؛

اتخاذ خطوات فعالة إلنشاء منسسة و نيية لحقيوق اإلنسيان وفقي ا لمبيادا

 54-137اتخاذ جميا التدابير الال مة لمواءمة منسستيا الو نيية لحقيوق اإلنسيان
ما مبادا باريس (هندوراس)؛
55-137
(نيبال)؛

ت ييوفير االس ييتمرارية لتعزي ييز المنسس ييات واآللي ييات الو ني يية لحق ييوق اإلنس ييان

 56-137مواصلة الجيود الرامية إلو تعزيز البنو التحتيية المنسسيية فيي مجيال حقيوق
اإلنسان ال سيما من خالل إنشاء هيئات و نية مستقلة لحقوق اإلنسان (كولومبيا)؛
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 57-137ضمان األداء الفعال للمجلس اليو ني للحرييات المدنيية وحقيوق اإلنسيان
(جنو أفريقيا)؛
 58-137ت كيد دور المجلس الو ني للحريات المدنية وحقوق اإلنسان في تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان وفق ا لمبادا باريس (إندونيسيا)؛
 59-137إعادة النظير فيي القيانون رنيت  5لعيام  2011لمواءمية المجليس اليو ني
للحريات المدنية وحقوق اإلنسان في ليبيا ما مبادا باريس (كندا)؛
60-137
(السودان)؛

إدرا حقييوق اإلنسييان فييي النظييام التعليمييي علييو مختلييف المس ييتويات

 61-137بييذل مزيييد ميين الجيييود لنشيير ثقافيية حقييوق اإلنسييان فييي المجييال التعليمييي
علو مختلف المستويات (الجزائر)؛
 62-137بذل مزيد من الجيود لضمان بيئة آمنة للتعليت والعمل عليو تنفييذ خطية
نموذجية للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان بييدف إدميا حقيوق اإلنسيان فيي النظيام
التعليمي علو مختلف المستويات (دولة فلسطين)؛
 63-137مواصييلة االلت يزام بآليييات حقييوق اإلنسييان التابعيية لألمييت المتحييدة المعنييية
بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان (أذربيجان)؛
 64-137مواص ي ييلة التفاع ي ييل م ي ييا مجل ي ييس حق ي ييوق اإلنس ي ييان وآلياتي ي ي بغي ي يية تعزي ي ييز
سيادة القيانون وحمايية حقيوق اإلنسيان وفقي ا للصيكو الدوليية التيي انضيمس إليييا ليبييا
(اإلمارات العربية المتحدة)؛
 65-137مواصييلة تنفيييذ بقييية التوصيييات التييي نبلتيييا فييي الييدورة األولييو لالسييتعراض
الدوري الشامل (إثيوبيا)؛
 66-137مواصلة الجيود المبذولة لتنفيذ توصيات آليات األميت المتحيدة لحقيوق
اإلنسان ال سييما التوصييات التيي نبلتييا فيي إ يار عمليية االسيتعراض اليدوري الشيامل
(نطر)؛
 67-137مواصلة اشيتراكيا ميا هيئيات األميت المتحيدة وغيرهيا مين المنظميات الدوليية
ذات الصلة في الوفاء بالتزاماتيا المتعلقية بتعزييز وحمايية حقيوق السيكان وال سييما الفئيات
الضعيفة (بروني دار السالم)؛
 68-137التع يياون الكام ييل م ييا اإلجي يراءات والمنسس ييات الدولي يية لحق ييوق اإلنس ييان
بم ييا ف ييي ذل ييك بعث يية تقص ييي الحق ييائق التابع يية لمجل ييس حق ييوق اإلنس ييان بي ييدف مس يياءلة
المسنولين عن االنتياكات والتجاو ات لحقوق اإلنسان (الواليات المتحدة األمريكية)؛
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 69-137تنفيذ نراري مجلس األمين  )2000(1325و )2013(2122بشي ن
الميرأة والسيالم واألمين والتعيياون الكاميل ميا مفوضيية األمييت المتحيدة السيامية لحقييوق
اإلنسان وبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان (كندا)؛
 70-137تعزيييز تعاونيييا مييا بعثيية األمييت المتحييدة للييدعت فييي ليبيييا ومفوض يية األمييت
المتحدة السامية لحقيوق اإلنسيان مين أجيل اسيتئناف بنياء نيدرات المنسسيات الو نيية
المعنييية بحقييوق اإلنسييان والعداليية االنتقالي يية وسيييادة القييانون وفق يا للرغبييات المعلن يية
للحكومة (اليونان)؛
 71-137مواصلة تعاونيا ما المفوضية السامية من أجل االسيتفادة مين المسياعدة
التقني يية الال م يية إلنام يية إ ييار ن ييانوني مت ييين وتعزي ييز اليياك ييل الو ني يية المعني يية بحق ييوق
اإلنسييان وضييمان اإلدارة الفعاليية للعداليية فييي مكافحتيييا لإلفييالت ميين العقييا وسييوء
المعاملة وسائر التجاو ات واالعتداءات في مجال حقوق اإلنسان (النيجر)؛
 72-137مواصييلة التعيياون والتنسيييق مييا المجتمييا الييدولي وبعثيية األمييت المتحييدة
للدعت في ليبيا من أجل الحصيول عليو المسياعدة التقنيية الال مية للتصيدي للتحيديات
التي تواجييا في مجال تعزيز وإعمال حقوق اإلنسان (نطر)؛
 73-137تقديت جميا التقارير المت خرة لييئات المعاهدات التابعة لألمت المتحدة
ذات الصلة (سيراليون)؛
74-137

المساواة بين الجنسين واتخاذ تدابير لمنا العنف ضد المرأة (فرنسا)؛

 75-137اتخيياذ جميييا الخطيوات الال ميية لضييمان المسيياواة بييين الجنسييين وإنصيياف
المرأة في جميا المجاالت (هندوراس)؛
 76-137مواصييلة اتخيياذ تييدابير لتعزيييز المسيياواة بييين الرجيال والنسيياء علييو جميييا
المستويات في المجتما والحكومة (ناميبيا)؛
 77-137مواص ييلة الجي ييود الرامي يية إل ييو تعزي ييز حق ييوق المي يرأة فضي يالا ع يين التعل يييت
والصحة للشعب الليبي (نيبال)؛
 78-137مواصييلة تقوي يية وتعزي ييز الوض ييا الق ييانوني واالجتم يياعي للمي يرأة م يين خ ييالل
ضمانات دستورية وتشريعية (البحرين)؛
 79-137اتخاذ إجراءات لمكافحة التمييز والعنف ضيد الميرأة وميا تسيتوجب مين
ت ييدابير لتعزي ييز المس يياواة ب ييين الجنس ييين ف ييي المج يياالت العام يية واالنتص ييادية والخاصي ية
(كولومبيا)؛
 80-137بذل كافة الجيود الممكنية لتحسيين وضيا الميرأة وضيمان المسياواة بيين
الجنسين في ليبيا من خالل التدابير التشريعية واالجتماعية (بوروندي)؛
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 81-137اعتماد خطة و نيية للقضياء عليو القواليب النمطيية المتعلقية بيدور الميرأة
في المجتما ال سيما في مجال المساواة بيين الجنسيين عليو النحيو الموصيو بي مين
نبل (المكسيك)؛
 82-137اتخيياذ تييدابير نضييائية وإدارييية لضييمان المسيياواة بييين الجنسييين وتمكييين
المرأة بما في ذلك التمثيل العيادل فيي السيلطتين التشيريعية والتنفيذيية والمشياركة فيي
صنا القرار السياسي (الدانمر )؛
 83-137اعتمياد سياسيات إداريية مناسيبة لتعزييز المسياواة بيين الجنسيين فييي إدارة
الشيينون العاميية ال سيييما فييي سييوق العمييل وتونيييا عقوبييات صييارمة علييو جميييا أنييواع
التميي ييز واالعت ييداء ض ييد المي يرأة لت كي ييد االعتي يراف بحق ييوق المي يرأة بقي يا لألص ييول ف ييي
التشريعات الو نية (صربيا)؛
 84-137اسييتعراض جميييا القييوانين والممارسييات التييي تنطييوي علييو تمييييز علييو
أسيياس الجيينس ومواءمتيييا مييا المعييايير الدولييية بمييا فييي ذلييك التش يريعات المتعلقيية
بالزوا والطالق والوراثة (إستونيا)؛
 85-137تعديل نانون الجنسية في ليبييا للمسياواة بيين الرجيال والنسياء فيي الحيق فيي
اكتسا الجنسية أو تغييرها أو نقليا (كينيا)؛
 86-137اتخيياذ التييدابير الال ميية لضييمان حييق الم يرأة فييي نقييل جنسيييتيا إلييو أ فاليييا
المولودين في اإلنليت بغض النظر عن حالة األ أو جنسيت (األرجنتين)؛
 87-137ضمان تمكين األميات الليبيات من نقل جنسيتين إليو أ فيالين بغيض
النظر عين جنسيية األ وضيمان تسيجيل الموالييد لجمييا األ فيال اليذين يوليدون فيي
ليبيا (بولندا)؛
 88-137معالجي يية التمييي ييز ضي ييد الم ي يرأة في ييي القي ييانون رني ييت  24لعي ييام  2010بش ي ي ن
الجنسييية الليبييية لتمكييين الميرأة ميين نقييل جنسيييتيا إلييو أ فاليييا و وجيييا األجنبييي وحصيوليا
علو حقوق مساوية لحقوق الرجال في اكتسا الجنسيية أو تغييرهيا أو االحتفيا بييا وفقي ا
للمادة  9من اتفانية القضاء علو جميا أشكال التمييز ضد المرأة (البرتغال)؛
 89-137النيييوض بحقييوق الم يرأة وضييمان مشيياركتيا الكامليية والمتسيياوية والفعاليية
في حل النزاعات واتخاذ القرارات بما في ذلك في عملية صياغة الدستور والتصدي
للعنف الجنسي وتقديت مرتكبي للعدالة (المملكية المتحيدة لبريطانييا العظميو وأيرلنيدا
الشمالية)؛
90-137

مكافحة التمييز علو أساس الجنسية أو العرق أو الدين (فرنسا)؛

 91-137النظر في إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
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 92-137إلغاء عقوبية اإلعيدام وفيي مرحلية انتقاليية اعتمياد ونيف اختيياري فيوري
لتنفيذ عقوبة اإلعدام (بلجيكا)؛
93-137

إعالن ونف اختياري لعقوبة اإلعدام (أستراليا)؛

94-137
(كوستاريكا)؛

اعتم يياد ون ييف اختي يياري لتنفي ييذ عقوب يية اإلع ييدام وإلغ يياء عقوب يية اإلع ييدام

95-137

إعالن ونف اختياري لعقوبة اإلعدام بيدف إلغائيا (األرجنتين)؛

96-137

إعالن ونف اختياري لعقوبة اإلعدام تمييدا إللغائيا (فرنسا)؛

97-137

إعالن ونف اختياري الستخدام عقوبة اإلعدام تمييدا إللغائيا (بنن)؛

98-137

إعالن ونف اختياري لعقوبة اإلعدام تمييدا إللغائيا نيائيا (أوروغواي)؛

99-137
(إسبانيا)؛

إعالن ونف اختياري لعقوبة اإلعدام تمييدا للنظير بعيد ذليك فيي إلغائييا

 100-137إعالن ونف اختياري لعقوبة اإلعدام كخطوة أولو إللغائيا (ليتوانيا)؛
 101-137إعييالن ونييف اختييياري السييتخدام عقوبيية اإلعييدام بيييدف إلغائيييا نانوني يا
(نيبال)؛
 102-137اعتم يياد ون ييف اختي يياري لتنفي ييذ عقوب يية اإلع ييدام تميي ييدا إللغائي ييا نيائيي يا
(إيطاليا)؛
 103-137إعييالن ونييف اختييياري السييتخدام عقوبيية اإلعييدام فييورا تمييييدا إللغائيييا
(الجبل األسود)؛
 104-137إعي ييالن وني ييف اختيي يياري لعقوبي يية اإلعي ييدام كتي ييدبير منني ييس نبي ييل إلغائيي ييا
والتصييديق علييو البروتوكييول االختييياري الثيياني للعيييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية
والسياسية (البرتغال)؛
 105-137النظيير ف ييي التص ييديق علييو البروتوك ييول االختي يياري الثيياني للعي ييد ال ييدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفرض ونف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام تمييدا
إللغائيا (ناميبيا)؛
 106-137اتخيياذ جميييا التييدابير الال ميية لوضييا حييد لتصياعد أعمييال العنييف وونييف
األعمال العدائية المسلحة فورا (سلوفينيا)؛
 107-137مواصييلة الجيييود المبذوليية لضييمان احت يرام الحقييوق والحريييات األساسييية
لجميا السكان واالمتثال للقانون الدولي اإلنساني ال سيما لمبادا التميييز والتناسيب
والحيطة أثناء اليجمات (األرجنتين)؛
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 108-137أن تونييف جميييا األ يراف فييي الن يزاع فييي ليبيييا انتياكييات القييانون الييدولي
اإلنسياني ونييانون حقيوق اإلنسييان بميا فييي ذلييك اليجميات علييو الميدنيين وفقيا للنييداءات
السابقة للمفوض السامي (اليابان)؛
 109-137ضيمان احتيرام الحيق فييي الحيياة والحرييية واألميان للجميييا فيي ليبيييا بميا فييي
ذلييك العمييل علييو وضييا حييد لألعمييال العدائييية المسييلحة بييين الليبيييين عيين ريييق االمتثييال
للقييانون الييدولي المنطبييق علييو سييير العمليييات العدائييية وضييمان المعامليية اإلنسييانية لجميييا
األشخاص المحتجزين بما يتماشو ما المعايير الدولية (ألمانيا)؛
 110-137مسيياءلة جميييا األ يراف المسيينولة عيين انتياكييات القييانون الييدولي لحقييوق
اإلنس ييان والق ييانون ال ييدولي اإلنس يياني وانتياك ييات حق ييوق اإلنس ييان وفقي يا للمع ييايير الدولي يية
وإدرا ضمانات لحقوق اإلنسان في الدستور الجديد (أستراليا)؛
 111-137اإلدانة علنا لجميا انتياكات حقوق اإلنسان وانتياكيات القيانون اليدولي
اإلنسيياني بمييا فييي ذلييك عمليييات الخطييف والتعييذيب وسييوء المعامليية واالعتييداء علييو
المدنيين وممتلكاتيت مثيل المرافيق الطبيية واتخياذ اإلجيراءات الال مية لونفييا بميا فيي
ذلك من خالل التعاون الكامل ما األمت المتحدة وأجيزة التحقيق اإلنليمية المختصية
(نيو يلندا)؛
 112-137أن ال تييدخر جيييدا فييي مواصييلة الح ي علييو منييا األعمييال االنتقامييية
والتحقيق في االنتياكات التي يرتكبيا المقاتلون التابعين ليا (شيلي)؛
 113-137اتخاذ جميا التدابير الال مة لمنا استخدام القيوات العسيكرية للميدارس
في األغراض القتالية (البرتغال)؛
 114-137ضمان مرور اإلغاثة اإلنسانية بدون عقبيات وفيي الونيس المناسيب وضيمان
سالمة العاملين في المجال اإلنساني في منا ق النزاع (تايلند)؛
 115-137اتخيياذ جميييا التييدابير الال ميية فييورا لضييمان وصييول المسيياعدات اإلنسييانية
وحماية المدنيين من االعتداء بما في ذلك العاملين في المجيال اإلنسياني والميدافعين عين
حقوق اإلنسان والعاملين في وسائل اإلعالم (أيرلندا)؛
 116-137ضيمان السيالمة لجمييا الفئيات الضيعيفة بميا فيي ذليك النسياء والصييحفيين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان وضمان احترام حقوق اإلنسان األساسية (هولندا)؛
 117-137التحقيق فيي االعتيداءات والتيدييدات ضيد الصيحفيين ومالحقية المسينولين
(النمسا)؛
 118-137اتخياذ تيدابير نانونيية وعملييية لضيمان سيالمة المييدافعين عين حقيوق اإلنسييان
(إسبانيا)؛
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 119-137التحقيييق فييي حيياالت االختفيياء القسييري والتصييديق علييو االتفانييية الدولييية
لحماية جميا األشخاص من االختفاء القسري (فرنسا)؛
 120-137الكش ييف ع يين مص ييير ومك ييان األش ييخاص المختف ييين نسي يرا ف ييي فت ييرة نظ ييام
القذافي ومن بيينيت اليزعيت اللبنياني اإلميام موسيو الصيدر ورفيقيي اليذين اختفيوا بعيد ييارتيت
لليبيييا فييي  31آ /أغسييطس  1978ولقييائيت فييي ذلييك الونييس مييا ال يرئيس الليبييي معميير
القذافي (لبنان)؛
 121-137منا عمليات التعذيب ومالحقة مرتكبي (فرنسا)؛
 122-137اتخ يياذ إجي يراءات لون ييف التع ييذيب بم ييا ف ييي ذل ييك التع ييذيب الجنس ييي
(كوستاريكا)؛
 123-137وضا حد لجميا أنواع التعذيب وسوء معاملة المحتجزين بما في ذليك
استخدام أساليب غير مشروعة في استجوابيت (سلوفينيا)؛
 124-137تكثيييف جيودهييا الرامييية إلييو منييا التعييذيب ومكافحت ي والقضيياء علي ي
واالنضمام إلو البروتوكول االختياري التفانية مناهضة التعذيب (لكسمبرغ)؛
 125-137ض ييمان التحقي ييق ف ييورا وبنزاه يية ف ييي جمي ييا ادع يياءات التع ييذيب وجب يير
الضحايا وفقا لاللتزامات الدولية لليبيا بموجب اتفانية مناهضة التعذيب (التفيا)؛
 126-137اتخي يياذ كافي يية اإلج ي يراءات الال مي يية لوضي ييا حي ييد لتعي ييذيب وسي ييوء معاملي يية
المحتج يزين وضييمان التحقيييق فييورا فييي جميييا حيياالت التعييذيب المزعوميية ومسيياءلة
المسنولين (أيرلندا)؛
 127-137تع ييديل التشي يريعات الت ييي تس ييمف بالعق ييا الب ييدني بم ييا ف ييي ذل ييك بت يير
األعضاء وتجريت التعذيب (إسبانيا)؛
 128-137وضا حد لالحتجا التعسفي وضيمان معاملية المحتجيزين وفقي ا للمعيايير
الدولية (سويسرا)؛
 129-137وض ييا ح ييد لالحتج ييا التعس ييفي ومن ييا االنتياك ييات والتميي ييز ض ييد رعاي ييا
البلدان الثالثة وبعض فئات الموا نين الليبيين (شيلي)؛
 130-137إغييالق أميياكن االحتجييا غييير القانونييية التييي تشييكل مصييدرا لالنتياكييات
الجسيمة لحقوق اإلنسان (تشاد)؛
 131-137اتخاذ تدابير لمكافحة استخدام العنف كسالح للحر (أنغوال)؛
 132-137اعتماد أحكام واضحة ونابلة للتنفيذ لتجريت العنف ضد الميرأة بميا فيي
ذلك العنف المنزلي والجنسي (التفيا)؛
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 133-137مواصلة الجيود الرامية إلو حماية األ فال من العنف (األردن)؛
 134-137مواصييلة تعزيييز الحماييية القانونييية والسياسييية التييي تضييمن حقييوق الطفييل
(صربيا)؛
 135-137مكافحة االتجار بالبشر وبيا البشر (فرنسا)؛
 136-137التصييدي بمزيييد ميين القييوة لالتجييار بالبشيير فييي البحيير األبيييض المتوس ي
(السنغال)؛
 137-137اعتماد التشريعات الال مة لمكافحة ظاهرة االتجار بالبشر (مصر)؛
 138-137اعتماد وسن تشريعات لمنا جميا أشكال االتجار بالبشر (ليتوانيا)؛
 139-137اتخيياذ جميييا التييدابير الال ميية لمكافحيية االتجييار باألشييخاص وتي يريبيت
ومنا انتياكات حقوق اإلنسان واستغالل المياجرين (أوروغواي)؛
 140-137تعزيز برامج بناء القدرات لجميا الييئات الحكومية (إندونيسيا)؛
 141-137تعزي ييز اس ييتقالل القض يياء ووض ييا ح ييد لعملي ييات اإلع ييدام خ ييار نط يياق
القضاء واالحتجا التعسفي وتعزيز إدارة السجون (فرنسا)؛
 142-137تعزيز جيودها الرامية إلو إعادة بناء منسسات الدولة وبخاصة إلو بناء
جيييا نضييائي نييوي وفعييال ومسييتقل يحتييرم األصييول الواجبيية ويحمييي حقييوق اإلنسييان
للمحتجزين وفق ا للمعايير الدولية (النمسا)؛
 143-137أن تتخييذ ميين خييالل بنيياء القييدرات والمسيياعدة التقنييية التييي تتلقاهييا ميين
المجتما الدولي التدابير الال مة الستعادة وتعزيز المنسسات الو نية األساسية إلدارة
العدالة وسيادة القانون بما في ذلك الجيا القضيائي ومكتيب النائيب العيام والشير ة
(البرا يل)؛
 144-137التع ياون الكامييل مييا التحقيقييات الجارييية النتياكييات وتجيياو ات حقييوق
اإلنسان (ناميبيا)؛
 145-137اتخياذ جمييا التيدابير الال مية لضيمان عيدم إفيالت مرتكبيي الجيرائت وأعمييال
العنف وانتياكات حقوق اإلنسان كافة من العقا (األرجنتين)؛
 146-137التحقيييق فييي جميييا الج يرائت المزعوميية ومسيياءلة جميييا المسيينولين عيين
انتياكييات وتجيياو ات حقييوق اإلنسييان والقييانون الييدولي اإلنسيياني وفقي ا للمعييايير الدولييية
(نبرص)؛
 147-137ضييمان تقييديت جميييا المسيينولين عيين انتياكييات حقييوق اإلنسييان للعداليية
وفقا للمعايير الدولية وبخاصة وفقا للحق في محاكمة عادلة (بلجيكا)؛
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 148-137تعزي ييز الجي ييود الرامي يية إل ييو التحقي ييق ف ييي جمي ييا االدع يياءات المتعلق يية
بالتعييذيب واالختفيياء القسييري واإلعييدام بييججراءات مييوجزة وغييير ذلييك ميين االنتياكييات
وتقديت المسنولين للعدالة (إيطاليا)؛
 149-137مساءلة جميا األ راف المسنولة عن انتياكات حقوق اإلنسان بما في
ذلك اختطاف المدنيين والتعذيب والوفاة أثناء االحتجا (ليتوانيا)؛
 150-137إجي يراء تحقيق ييات سي يريعة دنيق يية ومحاي ييدة ف ييي جمي ييا انتياك ييات حق ييوق
اإلنسييان ال سيييما االنتياكييات المرتكبيية ضييد النسيياء واأل فييال ومسيياءلة المسيينولين
عنيا (سلوفينيا)؛
 151-137ض ييمان التحقي ييق ف ييي انتياك ييات حق ييوق اإلنس ييان بم ييا ف ييي ذل ييك اغتي ييال
الصييحفيين والمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان وتقييديت مرتكبييييا للعداليية (المملكيية المتحييدة
لبريطانيا العظمو وأيرلندا الشمالية)؛
 152-137إجي يراء تحقيق ييات نزييي يية وش يياملة وفعالي يية ف ييي جميي ييا ح يياالت االعتي ييداء
والمضايقة والترهيب ضد المدافعين عين حقيوق اإلنسيان والصيحفيين ومسياءلة جمييا
مرتكبييا (التفيا)؛
 153-137التحقيييق فييي ح يوادا نتييل الصييحفيين منييذ تش يرين األول/أكت يوبر 2011
وتقديت مرتكبييا للعدالة (اليونان)؛
 154-137اتخاذ التدابير الال مة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان
مين أعميال العنيف بميا فيي ذليك التحقييق فيي االعتيداءات واالغتيياالت وتعزييز آلييات
المساءلة (ألمانيا)؛
 155-137اتخاذ إجراءات لونف االعتداءات علو المدافعين عن حقيوق اإلنسيان
والت كد من مساءلة مرتكبي هذ الجرائت وفق ا للمعايير الدولية (السويد)؛
 156-137اتخاذ تدابير بدون ت خير لضمان مساءلة القيوات المواليية للحكومية عين
االستيداف العشوائي للمدنيين والسفن المدنية فضالا عن ممتلكيات الميدنيين والبنيو
التحتية من أجل وضا حد لمناخ اإلفالت من العقا (تركيا)؛
 157-137تعديل القانون رنت  38لعيام  2012اليذي يعفيي أفيراد الميليشييا اليذين
ينتيك ييون الق ييانون ال ييدولي اإلنس يياني ويرتكب ييون انتياك ييات لحق ييوق اإلنس ييان تمامي ي ا م يين
العقا (إسبانيا)؛
 158-137مواصلة تعاونيا ما المحكمة الجنائيية الدوليية مين أجيل مسياءلة مرتكبيي
انتياكيات حقييوق اإلنسيان عيين أعمياليت والشييروع فييي عمليية االنضييمام إليو نظييام رومييا
األساسي (لكسمبرغ)؛
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 159-137االنض ييمام إل ييو نظ ييام روم ييا األساس ييي للمحكم يية الجنائي يية الدولي يية ومواءم يية
تش يريعاتيا الو نييية بالكامييل مييا هييذا النظييام بمييا فييي ذلييك ب يجدرا أحكييام بش ي ن التعيياون
الفوري والكامل ما المحكمية وبشي ن التحقييق فيي جيرائت اإلبيادة الجماعيية والجيرائت ضيد
اإلنسانية وجرائت الحر ومحاكمة المسنولين عنيا أمام المحاكت الو نية (إستونيا)؛
 160-137ضمان التحقيق ما مرتكبي انتياكات وتجاو ات القانون اليدولي لحقيوق
اإلنسييان والقييانون الييدولي اإلنسيياني التييابعين لجميييا أ يراف النيزاع ومحيياكمتيت وتونيييا
عقوبات علييت وفقا للمعايير الدولية والتعاون ميا المحكمية الجنائيية الدوليية فيي هيذا
المجال (الجميورية التشيكية)؛
 161-137التعياون ميا المحكمية الجنائيية الدوليية فيي التحقيقيات التيي تجريييا بنياء
علو نرار من مجلس األمن واالمتثال لتوصياتيا (كوستاريكا)؛
 162-137الوف يياء بالتزامي ييا بالتع يياون م ييا المحكم يية الجنائي يية الدولي يية عمي يالا بقي يرار
مجليس األمين  )2011(1970وتسيليت سيييف اإلسيالم القيذافي للمحكمية لمواجييية
اتيام بارتكا جرائت ضد اإلنسانية وفق ا لقيرار دائيرة االسيتئناف التابعية للمحكمية فيي
أيار/مايو ( 2014أستراليا)؛
 163-137إنشياء آلييية مناسييبة لتحدييد التعويضييات المسييتحقة لضيحايا العنييف الجنسييي
(ليتوانيا)؛
 164-137ضمان وصول ضحايا العنف الجنسي للمحكمة بتنفيذ القيوانين التيي تحميي
المرأة بصورة فعالة (لكسمبرغ)؛
 165-137تعزيي ييز العدالي يية االنتقاليي يية وإنصي ييافيا .ومواصي ييلة التعي يياون مي ييا المحكمي يية
الجنائية الدولية والنظر في التصديق علو نظام روما األساسي (فرنسا)؛
 166-137وضييا خط ي للعداليية االنتقالييية لضييمان تقييديت جميييا مرتكبييي انتياكييات
حقوق اإلنسان للعدالة (سيراليون)؛
 167-137دعيت الجيييود الدولييية الرامييية إلييو المسياعدة فييي اسييتعادة سيييادة القييانون
وتطوير العدالة االنتقالية في البلد (تايلند)؛
 168-137ب ييذل مزي ييد م يين الجي ييود لنج يياح الح ييوار ال ييو ني وتفعي ييل ن ييانون العدال يية
االنتقالية (الكويس)؛
 169-137وضا جدول أعمال بش ن العدالة االنتقالية والمساءلة يتضمن التحقييق فيي
جميا ادعاءات التعيذيب ومسياءلة المسينولين وجبير الضيحايا ودفيا تعويضيات لييت كجيزء
من عملية صياغة إ ار لالنتقال السياسي في ليبيا (هولندا)؛
 170-137اتخيياذ ت ييدابير لض ييمان الحري يية الدينييية وس ييالمة الم يينمنين وأم يياكن عب ييادتيت
بغض النظر عن عقيدتيت (كولومبيا)؛
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 171-137اتخيياذ تييدابير عملييية وتش يريعية بمييا فييي ذلييك فييي الدسييتور ميين أجييل
القضاء علو التحريض علو العنف وتكرار اليجميات ضيد الحريية الدينيية وحريية التعبيد
(كابو فيردي)؛
 172-137إعادة النظر في مواد القانون الجنائي التي تنال من حرية التعبير وتكيوين
الجمعيات والتجما (ليتوانيا)؛
 173-137إلغيياء جميييا األحكييام الييواردة فييي نييانون العقوبييات وغيرهييا ميين القييوانين
واألنظميية التييي تجييرم القييذف والتشيييير وتشييوي السييمعة والت كييد ميين عييدم وجييود نيييود
علو حرية التعبير وفقا للعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (التفيا)؛
 174-137إعادة النظير فيي نيانون العقوبيات لضيمان الممارسية الفعليية لحريية اليرأي
والتعبير دون الخوف من االنتقام وفق ا للمعايير الدولية (لكسمبرغ)؛
 175-137اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية التعبير وتوفير بيئة مواتية لوسيائل
اإلعييالم يمكني ييا ميين خاللي ييا العم ييل بحرييية دون تميي ييز ودون الخييوف م يين األعم ييال
االنتقامية أو العقا التعسفي (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 176-137احترام حرية الرأي والتعبير فضالا عن حريية التجميا والتظياهر السيلمي
وبخاصة حقوق المدافعين عن حقوق اإلنسان (فرنسا)؛
 177-137إعييادة النظيير فييي مييواد نييانون العقوبييات الليبييي التييي تحييد ميين الحريييات
األساسية واإلفرا عن جمييا األفيراد المحتجيزين لممارسيتيت حقييت فيي حريية التعبيير
والتجما السلمي وتكوين الجمعيات (إستونيا)؛
 178-137يادة تمثيل المرأة في مناصب صنا القرار (رواندا)؛
 179-137ضييمان مش يياركة المي يرأة ف ييي الحي يياة العام يية والدس ييتور وعملي ييات العدال يية
االنتقالية (جنو أفريقيا)؛
 180-137اتخيياذ تييدابير ملموسيية لتعزيييز مشيياركة الم يرأة فييي الحييياة السياسييية والحييياة
العامة بما في ذلك في الجيود المبذولة لحل الصراعات وبناء الدولة (النمسا)؛
 181-137تعزي ييز الجي ييود المبذول يية ف ييي مج ييال التنمي يية بجعط يياء األولوي يية للحق ييوق
االنتصادية واالجتماعية والثقافية (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 182-137العمل علو تكثيف الجيود الو نية الرامية إلو إدميا حقيوق األشيخاص
ذوي اإلعانة في إ ار النظام القانوني وفق ا لبرامج و نية شياملة تسيتجيب الحتياجياتيت
(البحرين)؛
 183-137ض ييمان حق ييوق األنلي ييات فيم ييا يتعل ييق خاص يية بتمثيلي ييا السياس ييي الت ييام
والكامل (تشاد)؛
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 184-137ضمان أمن المياجرين وفقا لالتفانيات الدولية (تشاد)؛
 185-137مواصلة اتخياذ تيدابير لتعزييز وحمايية حقيوق العميال الميياجرين بميا فيي
ذلك في حالة األ مات (الفلبين)؛
 186-137ضمان الحماية الكافية لحقوق اإلنسان الواجبة للميياجرين المقيميين أو
الذين يعبرون الحدود (رواندا)؛
 187-137ضمان حقوق المياجرين وبوج خاص الميياجرين العيابرين فيي يريقيت
إلو البلدان األوروبية والمياجرات واأل فال غير المصحوبين (هندوراس)؛
 188-137القيي ييام علي ييو وج ي ي السي ييرعة بوضي ييا القي ييوانين الال مي يية لليجي ييرة واللجي ييوء
(أوغندا)؛
 189-137مضاعفة الجيود الرامية إلو حمايية األ فيال والميياجرين والمشيردين داخليي ا
(كوستاريكا)؛
 190-137اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حماية أفضل لحقوق اإلنسيان الواجبية
لالجئين وملتمسي اللجوء والمياجرين والمشردين داخلي ا (كا اخستان)؛
 191-137صون كرامة المياجرين والمشردين والالجئين سيواء كيانوا محيرومين مين
حرية التنقل أو كانوا معرضين للموت (سويسرا)؛
 192-137اتخ يياذ خط ييوات عاجل يية وفوري يية لمعالج يية محن يية المي يياجرين وملتمس ييي
اللجيوء والالجئيين وضيحايا االتجيار البشير فييي ليبييا وضيمان االحتيرام الكاميل لحقييوق
اإلنسييان الواجبيية ليييت بمييا فييي ذلييك منييا العنييف ضييد الميرأة والعنييف الييذي يسييتيدف
أعضاء الطوائف الدينية (كندا)؛
 193-137اتخ يياذ جمي ييا اإلجي يراءات الال م يية لض ييمان حماي يية الالجئ ييين وملتمس ييي
اللجييوء بمييا فييي ذلييك تييوفير إمكانييية تسييجيل المواليييد لجميييا األ فييال الييذين يولييدون
فيي ليبيييا والتصييديق علييو االتفانييية الخاصيية بوضييا الالجئييين وبروتوكوليييا لعييام 1967
(نيو يلندا)؛
 194-137وض ي ييا اس ي ييتراتيجية ش ي يياملة لتلبي ي يية احتياج ي ييات الالجئ ي ييين واألش ي ييخاص
المشردين داخليا بسبب النزاع واتخاذ تدابير لضيمان تسيجيل األ فيال اليذين يوليدون
في ليبيا ما التركيز علو ملتمسي اللجوء من أفريقيا جنو الصحراء (المكسيك)؛
 195-137مواصلة جيودها الرامية إلو معالجة مس لة التشرد الداخلي (أذربيجان)؛
 196-137وضي ييا اسي ييتراتيجية شي يياملة لمعالجي يية مشي ييكلة التشي ييرد الي ييداخلي تسي ييمف
لألشييخاص المشييردين داخليي ا بيالعودة إلييو ديييارهت وفييي غضييون ذلييك تييوفير الحماييية
والمساعدة ليت (النمسا)؛
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 197-137حماييية المجتمعييات التييي اضييطرت إلييو التشييرد داخلييا ومسيياعدتيا فييي
العودة إلو موا نيا األصلية أو أماكن أخرى يختارونيا وعيا (أوروغواي)؛
 198-137الحماييية الكامليية لحقييوق اإلنسييان الواجبيية للمشييردين داخلي ي ا بمييا فييي
ذل ييك بتمكي يينيت م يين الوص ييول إل ييو المن ييا ق اآلمن يية وك ييذلك إل ييو الخ ييدمات الص ييحية
واالجتماعية والتعليت دون تمييز وتقديت الدعت عند اإلمكان للعودة الطوعية واآلمنية
للمشردين داخلي ا إلو موا نيت األصلية (ألمانيا)؛
 199-137تكثي ييف جيوده ييا ف ييي مكافح يية اإلره ييا وتحدي ييد الثغي يرات ف ييي تعزي ييز
وحماية حقوق اإلنسان و لب المساعدة من المجتما الدولي (إثيوبيا)؛
 200-137احترام مبيادا حقيوق اإلنسيان وسييادة القيانون عنيد مكافحتييا لإلرهيا
(السويد)؛
 201-137مواصييلة الجيييود التييي تبييذليا فييي مكافحيية العصييابات اإلرهابييية التييي ال تيزال
ترتكب أبشا الجرائت ضد اإلنسانية يوميا (العراق)؛
 202-137مواصي ييلة الكفي يياح ضي ييد الجماعي ييات اإلرهابيي يية التي ييي تزعي ييزع اسي ييتقرار البلي ييد
وتستخدم كقاعدة لوجستية لتنظييت العدييد مين أشيكال االتجيار بالبشير واألعميال اإلرهابيية
(السنغال).
 -138وجميا االستنتاجات والتوصيات الواردة فيي هيذا التقريير تعبعير عين مونيف اليدول التيي
ندمتيا والدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يُفيت أنيا تحظو بت ييد الفريق العامل ككل.
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المرفق
تشكيلة الوفد
[English only]
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